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งานวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาอนาคต ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR
(Ethnographic Delphi Futures Research) มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดย
การศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและการศึกษาภาคสนาม 3 กรณีศึกษาที่ดี โดย
การศึกษาความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 คน 2) พัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยใช้เทคนิคการวิจัย EDFR ด้วยการศึกษา
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 44 คน และ 3) ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการสนทนากลุ่มจานวน
10 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งสิ้น 63 คน
ผลการวิจัยพบว่า อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย 1) แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 2) องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงฯ 3) แนวโน้มของ
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงฯ 4) กระบวนการของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงฯ และ 5)
ปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงฯ ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนาไปปรับใช้
เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการตระหนักถึงความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัต ด้วยการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบของ 6 องค์ประกอบหลัก อันได้แก่ หลักการ โครงสร้าง
บุคลากร (จิตใจ ปัญญา อารมณ์) รวมทั้งองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกองค์ประกอบต่างอิงอาศัย
เชื่อมโยง และส่งผลซึ่งกันและกัน เพื่อนาไปสู่องค์กรสุขภาวะที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพอย่าง
เป็นองค์รวม มีความสามารถในการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง มีความในการพัฒนาตนเองและ
การจัดการตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลทั้งในระดับบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
ประสบความสาเร็จตามเปูาหมายอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
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{

The research on “The Scenario of a Transformative Learning Model to Enhance Integral
Healthy Organizations” employs a qualitative approach by way of EDFR (Ethnographic Delphi
Future Research) method. The objectives of this paper are 1) to analyze and synthesize
transformative learning factors to enhance integral healthy organizations via both local and
international literature reviews, academic articles and research studies as well as the in-depth
interviews of nine experts from three best cases organizations and communities: 2) to develop a
scenario of a transformative learning model to enhance integral healthy organizations via EDFR
research technique through the exploration of 44 experts’ perspectives; 3) to study factors and
conditions of a transformative learning model to enhance integral healthy organizations with
focus group discussion from ten experts. The total samples of this research are sixty-three
persons.
The results have shown that The Scenario of a Transformative Learning Model to
Enhance Integral Healthy Organizations consists of four main components: 1) the concepts of a
transformative learning model to enhance integral healthy organizations, 2) the components of a
transformative learning model to enhance integral healthy organizations, 3) the trends of a
transformative learning model to enhance integral healthy organizations, and 4) the factors and
conditions of a transformative learning model to enhance integral healthy organizations. This
model could be practically applied towards the development of integral healthy organizations
with the initiating of the awareness of conformation to the continuous and dynamic change
nature towards the systematic interconnectedness of six essential factors: Principle, Structure,
Personnel (Mind, Intellect, and Emotion), Organization, Social, and Environment. All of these are
reciprocally interwoven towards an integral organizational potential transformation with balanced
flexibility and adaptability to change and also towards a resilient healthy organization with
sustainable growth and happiness.
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อุบล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ผู้วิจัยขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มนั ส วาสน์ โกวิ ท ยา และ ดร.ปาน กิ ม ปี ที่ ใ ห้ เ กี ย รติ เ ป็ น กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละกรุ ณ าแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องและกลั่นกรองให้วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกๆ ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และสละเวลาในการ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม โดยเฉพาะผู้บริหารบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) ผู้นาชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย และผู้นาชุมชนบ้านหนองเต่า จังหวัดเชียงใหม่ที่
สนับสนุนข้อมูลในการลงพื้นที่วิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยซาบซึ้งและศรัทธาในความกรุณา ความร่วมมือ
น้าใจและจิตอาสาของทุกคน
ขอบพระคุณ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้มอบ “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 1/2558 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 แก่ผู้วิจัย และขอขอบพระคุณ
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต Dr. Ryan Guffey และ Dr. John Henschke ที่สนับสนุนทุนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ณ Lindenwood University เมือง St. Charles รัฐ Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
กราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ให้
กาลังใจ และให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและทักษะการดาเนินชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้วิจัย รวมถึง
เพื่อนๆ และน้องๆ นิสิตทุกคนที่ร่วมเรียนและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเกื้อกูล
กราบขอบพระคุณคุณแม่ พี่ๆ และน้องๆ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณและที่เป็นกาลังใจแก่ผู้วิจัยมาตลอด
โดยเฉพาะ คุณเฉิดฉาย ถวิลพิพัฒน์กุล ภรรยาคู่ชีวิต และลูกๆ ทั้ง 3 ไตรทศ วรเวช และชญาดา ถวิลพิพัฒน์กุล
อันเป็นที่รักยิ่งที่นอกจากจะเป็นพลังใจที่สาคัญให้ผู้วิจัยมีค วามมุ่งมั่นในการทางานจนสาเร็จลุล่วงแล้ว ยังเป็น
ตัวอย่างในชีวิตจริงที่ผู้วิจัยนามาประกอบการเขียนวิจัยนี้อย่างมีคุณค่าและความหมายเพื่อการพัฒนาครอบครัว
อย่างมั่นคงยั่งยืน
ผู้วิจัยตระหนักและยึดมั่นในคุณงามความดี ตลอดจนหลักการในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องอย่าง
เชื่อมโยงทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา คณาจารย์ กัลยาณมิตร และผู้ให้ความเมตตากรุณาทุกคนที่ไม่สามารถ
จะกล่าวนามได้หมด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ท้ายที่สุด ข้อบกพร่องใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยถือเป็นบทเรียนและองค์
ความรู้ที่มีคุณค่าที่ผู้วิจัยจะนาไปปรับปรุงเพื่อยกระดับศักยภาพทางปัญญาของผู้วิจัยต่อไป
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1

บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบัน ชีวิต สังคม มีความท้าทายบนความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของ
โลกที่ไม่หยุดนิ่ง ตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างและจะทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้นในอนาคต นาไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนด้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารในอัตราเร่งที่ขาดความสอดคล้อง ขาดความเชื่อมโยงอย่าง
เป็นหนึ่งเดียว ไม่สมดุล ไม่เป็นระบบ และส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและสุขภาวะขององค์กรและ
ชุมชนในทุกระดับ กล่าวคือ ไม่สามารถนาองค์กรสู่ความมีสุขภาวะที่ดีโดยแสดงออกมาในรู ปของ การ
ขาดความตระหนักถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างและการบริหาร
จัดการที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยืดหยุ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ขาดความเข้าใจถึง
ความจาเป็นของการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือการพัฒนามุมมองใหม่ๆ เพื่อการยกระดับศักยภาพ
ของทั้งตนเอง องค์กร และชุมชน ขาดความเข้าใจในมุมมองเชิงระบบจึงไม่สามารถนาหน่วยงานสู่
ความเป็นองค์กรและชุมชนแห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้ อีกทั้งไม่สามารถพัฒนาความมั่นคงภายใน
ได้ด้ว ยตนเองจึงไม่อาจพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็นผู้นาที่เข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต
นอกจากนี้ยังขาดความตระหนักถึงจิตสานึกที่ควรมีต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งหมดนี้ทาให้
องค์กรและชุมชนขาดความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถยกระดับศักยภาพ
ทั้งระดับตนเอง องค์กร และชุมชนได้อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นองค์รวมที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ
ชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวเพื่อมุ่งสู่ความมีสุขภาวะได้อย่างบูรณาการ ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ขาดความสมดุลทั้งด้านส่วนตัว ครอบครัว องค์กร และ
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถดาเนินงานให้สอดคล้องกับค่านิยมและอุดมการณ์โดยตั้งอยู่บน
หลักการที่ถูกต้องอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันได้อย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นความจาเป็นใน
การศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ แนวโน้ม รวมทั้งปัจจัยและเงื่อนไขของ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ มี
ความสามารถในการปรั บ ตั ว เข้ า เพื่ อ เข้ า สู่ ส มดุ ล ใหม่ แ ละสามารถรองรั บ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้มแข็ง อย่างเป็นองค์รวมที่เชื่อมโยงและครอบคลุมในทุก องค์ประกอบของการ
พัฒนา เพื่อความมีสุขภาวะอย่างบูรณาการ สมดุลที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
สามารถนาองค์กรและชุมชนมุ่งสู่ความมั่นคงยั่งยืนในระยะยาวสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาตลอด
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ชีวิต (Bellanca & Brandt, 2010.; Capra, 1997; Cranton, 2002; Dirkx, 1998; Mezirow, 1991;
Ratana-Ubol & Charungkaittikul, 2009; Taylor, 2007; ประเวศ วะสี, 2550a; วิจารณ์ พานิช,
2554b; สุรพล ไกรสราวุฒิ, 2552)
ทั้ ง นี้ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคน
ไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สมดุล ยั่งยืน และ
ให้ บั งเกิด ผลในทางปฏิ บั ติไ ด้อ ย่ า งเป็น รูป ธรรม จากแผนดัง กล่ าว ทางส านัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยกาหนดแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศไทยในอนาคต โดย
จ าเป็ น ต้องเตรี ย มพร้ อมและสร้ างภูมิคุ้มกันของประเทศให้ เข้มแข็งอย่างครบทุกมิติรอบด้าน ให้
สามารถปรับตัว เรียนรู้ เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง
นโยบายข้างต้นจึงเป็นกรอบแนวคิดหลักของการพัฒนาประเทศ (พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555) ซึ่งมีแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งด้านบุคลากร สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง ใน
ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
องค์กรสุขภาวะขององค์กรอนามัยโลกที่ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม (World
Health Organization, 2010) และการที่จะเข้าถึงจุดนี้ได้นั้นจาเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ และต้องเป็นไปเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นั้นจาเป็นต้องก้าวข้ามเหนือการแสวงหาความรู้แบบพื้นๆ ที่ให้
ความสาคัญแต่เฉพาะตัวเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้แบบเดิมๆ เพื่อนาไปสู่เพียงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกในรูปการกระทาเท่านั้น มาสู่การปรับเปลี่ยนในอีกระดับหนึ่งที่
ลึกซึ้งยิ่งกว่าด้วยการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์หรือกรอบความคิด ที่เราใช้เป็นกรอบอ้างอิงอันเป็นฐานราก
ของชีวิตในการอธิบายและทาความเข้าใจโลกอย่างที่เราเป็นบนหลักการที่ถูกต้อง ผุดขึ้นเป็นมโนธรรม
ส านึ กใหม่บ นฐานของคุณธรรม ด้ว ยการเปลี่ ย นแปลงที่ร ะดับนี้เ ท่านั้น จึงจะสามารถนาไปสู่ การ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการแสดงออกอย่างแท้จริงและยั่งยืน (Cranton, 2002; Dirkx, 1998;
Mezirow, 1991; Taylor, 1998)
การเปลี่ย นดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการก้ องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่าง
ใคร่ครวญอันเป็นการตรวจสอบค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่ตนยึดถือมาแต่อดีต โดยผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทางวาทกรรมตามบริบทและประสบการณ์เดิมที่ตนมีและประสบการณ์ใหม่ที่
รับเข้ามา ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาในรูปของความเป็นปัจเจกที่
ตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของความเป็นตัวตนอย่างเป็นหนึ่งเดียว และในขณะเดียวกันก็ยังตระหนักถึง
ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ใหญ่กว่า ส่งผลต่อมาถึงความเข้าใจในความมีอิสรภาพและศักยภาพ
ภายในตนเองอย่างแท้จริง เกิดเป็นความเชื่ อมั่น เห็นคุณค่าตนเอง เกิดเป็นความมั่นคงภายใน มี
มุมมองของความหมายของชีวิตที่ถูกต้อง ตอบได้ว่าตนคือใคร ตนเกิดมาเพื่ออะไร (Cranton, 2002;
Dirkx, 1998; Mezirow, 2000; Taylor, 1998)
ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เน้นกระบวนการพัฒนาด้านในข้างต้นนี้มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อการยกระดับความมีประสิทธิภาพขององค์กรและชุมชนเพื่อความมีสุขภาวะที่ดี อย่างไรก็ตาม
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่ งยืนต้องเป็นไปด้วยความเข้าใจใน
ความหมายของความเป็นระบบที่มีธรรมชาติของการผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ
อย่างหลอมรวมของความเป็นหนึ่งเดียว ภาวะใหม่ที่ผุดขึ้นนี้สามารถแสดงศักยภาพที่เหนือกว่าเดิมได้
อย่างมีความหมาย (Capra, 1988; McEwen, 2006) และด้วยความเข้าใจดังกล่าวนี้เองสามารถ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ระดับตนเองอันเป็นการพัฒนาศักยภาพภายในและความมีอิสรภาพในการ
เลือกตอบสนองต่อโลกภายนอกที่เข้ามากระทบ เกิดทักษะชีวิตที่มี คุณค่าและความหมาย และด้วย
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน บุคคลจึงสามารถเหนี่ยวนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างตั้งแต่
ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคมโดยรวม เมื่อบริบทรอบข้างเปลี่ยนแปลงก็สามารถกลับมาเหนี่ยวนา
ตนเองให้มีการเปลี่ยนแปลงสู่ระดับที่สูงขึ้นไปอีก แล้วก็ส่ง ผลอย่างต่อเนื่องระหว่างกัน ไปสู่บริบทที่
ใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้เรื่อยไป อย่างเป็นสายเป็นกระแส อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ เกิดการ
ยกระดับศักยภาพร่วมกันสู่มิติที่สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ (Capra, 2002)
บนฐานของความเข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิตอย่างเป็นองค์รวมของทุกองค์ประกอบอย่างเป็น
ระบบอย่างบูรณาการนี้เองทาให้เราต่างตระหนักดีว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบคือ
หัวใจสาคัญของการพัฒนาในทุกรูปแบบทุกระดับ เพราะเป็นการพัฒนาความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า
เพื่อสร้ างความเข้าใจในกระบวนการดาเนินไปของชีวิตอย่างเป็นองค์รวมที่เชื่อมโยงสรรพสิ่งเข้า
ด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว นั่นหมายความว่า กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ
และธรรมชาติของชีวิตนั้นไม่อาจแยกออกจากกันได้ (Senge, 2006) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

4
เพื่อการเข้าถึงองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงจาเป็นต้องเป็นการพิจารณาธรรมชาติขององค์ประกอบ
ต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม อย่างเป็นระบบ (Capra, 1988, 1997, 2002; Ratana-Ubol &
Charungkaittikul, 2009; วิจารณ์ พานิช, 2547) ธรรมชาติที่ว่านั้นคือ ชีวิต สังคม โลก มีความเป็น
ระบบซ้อนระบบ เป็ น ระบบแห่ งความมีชีวิตที่ซับ ซ้อนอย่างเป็นล าดับ อันเป็นการดาเนินไปของ
องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ผุดขึ้นเป็นองค์ประกอบชีวิตต่างๆ ที่แต่ละภาวะล้วนอิงอาศัยกัน
ส่งผลซึ่งกันและกัน อย่างเป็ น เนื้อเดียวกัน อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ แรงส่งและผลกระทบ
ระหว่างกันดังกล่าวปรากฏออกมาในรูปของการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดนิ่ง อย่างซับซ้อน ไม่
มีภาวะใดเลยหรือขณะใดเลยที่หยุดนิ่ง และเราเรียกภาวะนี้ว่า การเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติของชีวิตจึง
เป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง และธรรมชาติของชีวิตคือกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งธรรมชาติของ
ชีวิต คือ ระบบ ดัง นั้ น ชีวิ ต การเปลี่ ยนแปลงและการเรี ยนรู้อย่ างเป็ นระบบจึงเป็น เรื่ องเดีย วกั น
แสดงออกและดาเนินไปในรูปของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน (Capra, 2002;
ประเวศ วะสี (บรรณาธิการ), 2545)
ด้วยความเข้าใจที่ว่าสรรพสิ่งคือ ระบบที่มีองค์ประกอบเชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว ผุด
กาเนิดขึ้นและสามารถแสดงศักยภาพที่เหนือกว่าองค์ประกอบเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย การ
พัฒนาใดๆ ของสภาวะหนึ่งๆ จึงเป็นการพัฒนาที่องค์ประกอบและการเชื่อมโยงองค์ประกอบดังกล่าว
อย่างเป็นองค์รวม การพัฒนาสุขภาวะขององค์กรก็เช่นกัน จาเป็นต้องพัฒนาที่องค์ประกอบต่างๆ ที่
ประกอบกันขึ้นเป็นองค์กรนั้นๆ อย่างเป็นภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสุขภาวะแบบองค์รวมตาม
นิยามขององค์กรอนามัยโลก (World Health Organization, 2010) ที่ได้ให้ความหมายขององค์กร
สุขภาวะว่าคือ หน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรร่วมมือกัน ทางานภายใต้การพัฒนาร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน และเพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กร โดยการพิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานใน 4 มิติได้แก่ 1 สภาพแวดล้อมการทางานทาง
กายภาพ (Physical Work Environment) 2 สภาพแวดล้ อมการทางานด้านจิตสั งคม
(Psychological Work Environment) 3 ด้านทรัพยากรสุขภาพของบุคลากร (Personal Health
Resources) และ 4 ด้านการมีส่วนร่วมที่มีต่อชุมชน (Enterprise Community Involvement)
ภาวะสมดุลเช่นนี้เป็นกระบวนทัศน์ของการมองโลก มองชีวิต ว่าทุกสิ่ งทุกอย่างสานสัมพันธ์กันมิได้
แยกส่วนเป็นเรื่องๆ โดยมองชีวิตเป็นหนึ่งเดียวทั้งกายและจิต และมิได้แยกออกจากสังคม สิ่งแวดล้อม
ความเห็นดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ (ประเวศ วะสี, 2549b) ที่ให้ความหมายขององค์กร
สุขภาวะว่าคือ องค์กรที่มีความสมบูรณ์ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม โดยที่มิติทั้ง 4 มีความเชื่อมโยง
อิงอาศัยและส่งผลซึ่งกันและกัน การพิจารณาองค์กรสุขภาวะจาเป็นต้องพิจารณามิติทั้ง 4 อย่าง
หลอมรวมเชื่อมโยงอย่ างบูร ณาการพร้อมกัน เพื่อความมีประสิทธิภ าพ สามารถตอบสนองความ
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ต้องการทางเศรษฐกิจขององค์กรตลอดจนบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ทานองเดียวกับ
ความเห็นของ (จิรประภา อัครบวร, 2552) ได้กล่าวถึงองค์กรสุขภาวะว่า เป็นรูปแบบของการพัฒนา
ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน สามารถดารงอยู่ได้
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องเกิดจากความสมดุลใน 3 มิติได้แก่ 1 มิติด้าน
สุขภาพพนักงาน 2 มิติด้านสุขภาพองค์กร และ 3 มิติด้านสุขภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การ
บริหารมิติทั้ง 3 ต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องอย่างสมดุลบนฐานของความแข็งแกร่งด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งความเห็นของ (ดวงเนตร ธรรมกุล, 2554) ที่กล่าวถึงองค์กรสุขภาวะว่าคือ องค์กรที่
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี มีความยั่งยืนโดยมีความสมบูรณ์และสมดุล ทั้งกาย ใจ จิต
ปัญญา และสังคม ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการทางานที่เหมาะสม มีความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยที่ดี เพื่อส่งเสริมทักษะและประสิทธิภาพในการทางานร่วมกันด้วยความรักและคว าม
ผูกพันที่มีต่อองค์กร เพื่อนาไปสู่นวัตกรรมของการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
ความสุข
จะเห็นได้ว่านิยามข้างต้นมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ที่ว่าความมีสุขภาวะต้องพิจารณาด้านกาย จิตใจ สังคม และปัญญาที่เชื่อมโยงไปด้วยกันด้วย ด้วย
เหตุนี้กระบวนทัศน์ต่อการมองชีวิตและสุขภาวะแบบองค์รวมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันทั้งชีวิตอย่างเป็น
ระบบ มากกว่าการเน้นแค่ความเจ็บปุวยหรือการจัดการส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยจะพิจารณา
ที่ "ตัวคนทั้งคน" ความเกี่ยวเนื่องของร่างกาย จิตใจ ปัญญา รวมถึงปัจจัยทางสังคม สิ่งแวดล้อมต่างๆ
ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งไปในแนวเดียวกับนิยามองค์กรสุขภาวะของสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2552) ที่กล่าวถึงองค์กรสุข
ภาวะว่าหมายถึง องค์กรที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพ
และความเข้มแข็งในการทางาน อันเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ของชีวิตที่หลอมรวมเชื่อมโยงอย่าง
เป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ สุขภาพร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อความ
เติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีความสุข
ปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์ว่าการเรียนรู้นั้นคือธรรมชาติของชีวิต และชีวิตมีธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกระบวนการของชีวิต ตลอดทั้งชีวิต ทุกวัย
ด้ว ยเหตุนี้ การพัฒ นาเพื่อ น าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงจึงเป็ นการเรียนรู้ ตลอดชีวิตตามหลั ก ปรัช ญา
การศึกษาตลอดชีวิตซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 2 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ระบุว่า การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะ
และการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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แห่งชาติ, 2553) ที่มุ่งเน้นให้การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลอย่างฉับพลัน สู่ไร้พรมแดน ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาผู้เรียนแนวคิดใหม่ๆ
เน้นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ อย่างบูรณาการรอบด้านที่เน้นให้คนมองอย่างเป็น
องค์รวม กว้างไกล ใฝุดี มีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม และมีวิจารณญาณที่ดี
(พัชรี ศิริมาก, 2554)
ด้ว ยเหตุนี้ งานวิจั ย นี้ จึ งขอนาเอาหลั กปรัช ญาการศึกษาตลอดชีวิตด้ว ยการนาตนเองมา
ประกอบการพัฒนารูปแบบ โดยเชื่อว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนั้นมิได้สิ้นสุดเพียงแต่การศึกษา
ในระบบโรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตอยู่ต ลอดเวลา ครอบคลุมตลอดช่วง
ชีวิตของแต่ละบุคคล ไม่จากัดพื้นฐานการศึกษา อาชีพ โดยมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ของผู้เรียน
โดยตรง เพื่อมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่าน
ตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล
ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่ มี คุ ณ ภาพและสนั บ สนุ น ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (Ratana-Ubol
&
Charungkaittikul, 2009; อาชัญญา รัตนอุบล, 2543) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการพัฒนา
ด้านทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อมในชุ มชน เพื่อส่ งเสริมให้ เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงในสภาพแวดล้ อม เพื่ อ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ด้วยความเป็นธรรมและความเสมอภาค
ทางการศึกษาแก่บุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของประเทศ รู้จั กการประพฤติตนตามความถูกต้องและเหมาะสมบนพื้นฐานของความเป็น
ประชาธิปไตยด้วยการรู้จักการรับผิดชอบร่วมกัน รู้จักการปรับตัว เคารพในความคิดเห็นและสิทธิ
หน้าที่ของผู้อื่น และพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี มีค่านิยมที่เหมาะสม มีความเชื่อและเข้าใจใน
เรื่องของความดีงาม (Ratana-Ubol, 2000)
ด้วยเหตุที่การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่
ครอบคลุมทุกองค์ประกอบชีวิตเป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีกว่า มีความ
สมดุล มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต อีกทั้งเพื่อช่วยองค์กรต่างๆ ให้มีความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ
ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ที่มีผลต่อการกาหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานและการ
พัฒนาในระยะยาว ผู้วิจัยจึงเลือกกระบวนการวิจัยเชิงอนาคต (Ethnographic Delphi Future
Research, EDFR) ในการทาการวิจัยในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ด้วยความตระหนักว่า การเปลี่ ยนแปลงเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ แ ละด าเนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การคาดการณ์ ถึ งความเป็ น ไปได้ ห รือ ความน่ า จะเป็ น ถึ ง
องค์ประกอบและกระบวนการเรียนรู้ในอนาคตจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2530 )

7
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเชิงอนาคตจะให้ภาพทางเลือกต่างๆ ที่อาจเป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อพิจารณา
ทบทวนระดับความรู้หรือความไม่รู้ของเราเกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ เพื่อการเตรียมความพร้อมใน
การวางแผนการดาเนินการเพื่อรองรับกับการคาดการณ์ทั้งที่พึงประสงค์และไม่ พึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการวิจัยเชิงอนาคตมีความเหมาะสมกับงานวิจัยนี้ เพราะเป็น
การศึกษาและสารวจอย่างเป็นระบบถึงภาพแนวโน้มทางเลือกในอนาคตต่อการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ในการศึกษาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
โดยกระบวนการวิจัย เชิงอนาคตนี้ ผู้ วิจัยเห็นว่าการนาเสนอโดยใช้รูปแบบมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับ กระบวนการวิจั ยนี้ เพราะเป็นการเสนอภาพหรือโครงสร้างของความเป็นไปได้ของ
องค์ป ระกอบและตัว แปรต่างๆ ที่มีความสั มพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒ นา
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ อีกทั้งรูปแบบสามารถใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่อาจจะ
เกิดขึ้นและสามารถตรวจสอบได้ โดยการสังเกตจากปรากฏการณ์และหาข้อมูลสนับสนุนด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์และในขณะเดียวกันก็สามารถนาเสนอเรื่องราวหรือ
ประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างเป็นระบบ (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2544) นอกจากนี้
การนาเสนอโดยใช้รูปแบบยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกรอบความคิดที่แตกต่างและหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของตัวแปรในลักษณะใหม่เพื่อนาเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้ และสามารถ
ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพและการทดลองใช้ (Keeves, 1998) ซึ่งกระบวนการพัฒนารูปแบบนี้
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กระบวนการวิ จั ย เชิ ง อนาคตที่ ต้ อ งการพยากรณ์ ผ ลของความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบเหล่านั้นเป็นอย่างดี ในการที่จะสะท้อนความเข้าใจทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่นเพื่อการสืบ
สอบหาคาตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2552) ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัย เห็น ว่ากระบวนการพัฒ นารู ปแบบมีความสอดคล้ องและเหมาะสมกับกระบวนการวิจั ยเชิง
อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการในระยะยาว
จากการประมวลสถานการณ์และข้อมูลในปัจจุบันพบว่ า สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว อย่ างสลั บ ซั บ ซ้ อ นและส่ งผลกระทบไปในทุ ก ด้า น องค์ ก รจาเป็ น ต้อ งมี การปรั บตั ว และ
เปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับขีดความสามารถเพื่อความอยู่รอด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจาเป็นต้อง
ดาเนินไปอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นองค์รวม อย่างบูรณาการที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
อาทิ โครงสร้าง บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม และที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตที่สามารถนาตนเองบนฐานของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างบูรณา
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การ และที่สาคัญองค์กรส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจถึงความสาคัญของการพัฒนารูปแบบเชิงอนาคต
เพื่ อ การวางแผนทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาวอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และช่ ว ยลดความเสี่ ย งในการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาอนาคต
ภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการในช่วง
ระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้าระหว่างปี พ.ศ. 2557-2566 ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปกาหนดเป็นนโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัวอย่างสมดุล รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมีสุขภาวะอย่าง
บูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนในระยะยาว
คาถามการวิจัย
1. องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่จะนาไปสู่การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการในอีก 10 ปีข้างหน้าในช่ว งระยะเวลา พ.ศ. 2557-2566 ควรมีลักษณะอย่างไร
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการใน
อีก 10 ปีข้างหน้า ควรมีลักษณะอย่างไร มี แนวคิด องค์ประกอบ แนวโน้ม กระบวนการ และปัจจัย
และเงื่อนไขอย่างไร
3. ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่จะนาไปสู่การสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่ างบูรณาการประกอบด้วยอะไรบ้าง และส่งผลต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมา
อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริ ม องค์ ก รสุ ข ภาวะอย่ า งบู ร ณาการ โดยการศึ ก ษาจากเอกสารงานวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่าง
2. เพื่อพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
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ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการ มีขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านกลุ่ มตัวอย่าง และขอบเขตด้านเนื้อหา
และขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา ดังนี้
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข ภาวะอย่างบูรณาการ คือ องค์กรภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งชุมชนด้านการพัฒ นาองค์กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการ ในส่ ว นของการศึกษากรณี
ตัวอย่างที่ดี ผู้วิจัยจะคัดเลือกกรณีศึกษาอย่างเจาะจงจากองค์กรและชุมชนที่มีอุดมการณ์ตามแนวคิด
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการและมีแนวปฏิบัติที่
สอดคล้องกับการดาเนินงานและวิถีชีวิตมาอย่างยาวนานเพื่อนาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน มีความสุข อีก
ทั้งต้องได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ เป็นองค์กรที่
มีค่ านิ ย มและอุด มการณ์ ตลอดจนนโยบายในการพัฒ นาความมี สุ ข ภาวะองค์ กรอย่ า งชั ดเจน มี
องค์ประกอบพื้น ฐานของการเป็ นองค์กรสุขภาวะทั้งในด้านนโยบาย การบริห ารจัดการ และองค์
ความรู้ มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมความมีสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้จะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร
ภาครั ฐและเอกชน ผู้น าชุมชนด้านการพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ผู้ บริหารสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผู้เชียวชาญด้านการวิจัยอนาคต ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกกรณีตัวอย่างที่ดี ประกอบด้วย 1) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2) ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ตาบลบ้านโปุง อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย และ 3) ชุมชนบ้าน
หนองเต่า ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตด้ า นเนื้อหา ผู้ วิจัยได้กาหนดขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการพัฒ นาอนาคตภาพของ
รู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ การเปลี่ ย นแปลงเพื่อการสร้ างเสริมองค์ กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการ โดยจะ
เชื่อมโยงแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ที่เน้นการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ด้วยการก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ ผ่านประสบการณ์เดิมที่ตนมี
และประสบการณ์ใหม่ที่รับเข้ามา เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจในความมีอิสรภาพและศักยภาพภายใน และ
แนวคิดการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการกับแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตที่ให้ความสาคัญ
กับการหลักการพึ่งพาตนเอง เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองตลอดทุกช่วงวัย
ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา เนื่องด้วยการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบ
ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขอบเขตระยะเวลาเพื่อครอบคลุมการศึกษาวิจัยนี้ไว้เป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่ ปี 2557
ถึงปี 2566
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คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
อนาคตภาพ หมายถึง แบบแผนการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคต โดย
มองถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ของเรื่องที่ศึกษาที่คาดว่าจะเป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นไปได้ใน
อนาคต รวมถึงปฏิสัมพันธ์และผลกระทบในระหว่างเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึ้น
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง แบบแผนหรือแบบจาลอง
กรอบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทางเลือกใน
อนาคต ด้ ว ยการเปลี่ ย นกรอบความคิ ด ที่ ค รอบคลุ ม องค์ ป ระกอบของชี วิ ต และโครงสร้ า งใน
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้าระหว่างปี พ.ศ. 2557-2566
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในของบุคคล โดย
การเปลี่ย นกรอบความคิดหรื อมุมมอง ด้ว ยการคิดพิจารณาอย่างใคร่ครวญ ผ่านการก้ องสะท้อน
ภายในตนเองบนฐานของมุมมองเชิงระบบที่เห็นความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบชีวิตอย่างหลอม
รวมเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว เพื่ อการผุ ด ขึ้น ขององค์ค วามรู้ กระบวนการเรีย นรู้ และสามารถสื่ อสารและ
ถ่ายทอดข้อสรุปทางความคิด เพื่อสร้างความเข้าใจ ความชัดเจน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบน
หลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนา
ตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง แบบแผนหรือแบบจาลองกรอบความคิดที่
แสดงให้ เห็ นถึงภาพรวมของการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงที่ครอบคลุมองค์ประกอบของชีวิตและ
โครงสร้างในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนผลกระทบระหว่างกันอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยน
กรอบความคิด เพื่อการผุดขึ้นขององค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการสื่อสารและการถ่ายทอด
ข้อสรุปทางความคิด เพื่อสร้างความเข้าใจ ความชัดเจน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการ
ที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข โดยรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นนี้จะประกอบด้วย 1) แนวคิดของรูปแบบฯ 2) องค์ประกอบของรูปแบบฯ 3) แนวโน้มของรูปแบบ
ฯ 4) กระบวนการเรียนรู้ และ 5) ปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบฯ โดยผ่านกระบวนการ 10 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) การตระหนักถึงปัญหา 2) การสร้างความเข้าใจตนเอง 3) การก้องสะท้อนภายใน ด้วยการ
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พิจารณาตนเองอย่างใคร่ครวญ 4) การเปลี่ยนกรอบความคิด 5) การค้นหาตัวตนใหม่ 6) การสร้าง
แผนพัฒนาตนเอง 7) การหาความรู้และทักษะชีวิต 8) การทดลองปฏิบัติ 9) สร้างความเชื่อมั่น 10)
หลอมรวมความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง กรอบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลงด้านในบุคคล ด้ว ยการเปลี่ยนกรอบความคิด เพื่อนาไปสู่การ
ปรั บเปลี่ย นพฤติกรรมตนเอง ทั้งนี้ จะเน้นที่การปรับเปลี่ ยนกรอบความคิด ด้ว ยการก้องสะท้อน
ภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ เพื่อเป็นการตรวจสอบค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติที่ตนยึดถือ
มาแต่อดีต โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเชิงเปรียบเทียบตามบริบทและประสบการณ์เดิมที่ตน
มีและประสบการณ์ใหม่ที่รับเข้ามาผ่านการเสวนา เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจในความเป็นตัวตนอย่างเป็น
หนึ่งเดียว เพื่อความมีอิสรภาพและศักยภาพภายในตนเองอย่างแท้จริง เกิดเป็นความเชื่อมั่น เห็น
คุณค่าตนเอง เกิดเป็นความมั่นคงภายในอันเป็นมุมองที่ จะสะท้อนถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต
ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาศักยภาพอย่าง
เป็ น องค์ร วมบนหลั กการที่ถูกต้ อง มีคุณธรรม ด้ว ยความสามารถในการปรับตัว อย่างสมดุล มี
ความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
แนวคิดเชิงระบบ หมายถึง กรอบความคิดอย่างเป็นองค์รวมเพื่อสร้างความเข้าใจว่า องค์ก ร
มีธรรมชาติของความเป็นระบบที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ จิต ปัญญา
อารมณ์ องค์กร สั งคม และสิ่งแวดล้ อมที่ต่างเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมเพื่อผุดขึ้นเป็นภาวะใหม่ ที่
สามารถแสดงศักยภาพที่เหนือกว่าเดิมได้อย่างมีคุณค่าและความหมาย เพื่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่าง
สมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
องค์กรสุขภาวะ หมายถึง หน่วยงานที่สามารถยกระดับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงโดยการ
เปลี่ยนกรอบความคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ประกอบด้วย 1)
แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 2)
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การ 3) แนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ 4) กระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการ และ 5) ปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบน
หลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนา
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ตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสุข ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรสุขภาวะต้องเริ่มที่
การเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน
แนวคิดสุขภาวะอย่างบูรณาการ หมายถึง กรอบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์
รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถใน
การน าตนเอง เพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงยั่ ง ยื น มี ค วามสุ ข ทั้ ง ด้ า นบุ ค คล องค์ ก ร สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม
แนวคิดองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ หมายถึง กรอบความคิดที่ สามารถนาไปพัฒนา
องค์กรเพื่อการยกระดับ ความสามารถในการพัฒ นาการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมทัง้ ด้านบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์
รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถใน
การนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสุข
ความมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข หมายถึง ภาวะที่องค์กรมีเสถียรภาพ มีความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัว
อย่างสมดุล ยืดหยุ่น และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต มีความสามารถในการนา
ตนเอง เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถสะท้อน
ถึงอานาจในการเลือกรับรู้และตอบสนองอย่างเหมาะสมอันเป็นความมีอิสระจากโลกภายนอกที่เข้ามา
กระทบเพื่อนาไปสู่ความสุขเพื่อเป็นไปตามเปูาหมายของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ปัจ จั ยและเงื่อนไข หมายถึง องค์ประกอบ ประเด็น หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึง
ข้อกาหนด ข้อแนะนา หรือข้อตกลงที่อาจส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนหรืออุปสรรคต่อการนารูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยจะพิจารณาปัจจัย
เป็นแต่ละประเด็น พร้อมทั้งแสดงเงื่อนไขของแต่ละประเด็นของปัจจัยเหล่านั้นแยกเป็นส่วนๆ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อ นาไปพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ รวมทั้งปัจจัยและเงื่อนไขของการนารูปแบบที่
พัฒนาขึ้นนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ
และเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
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เชิงนโยบาย องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถนาไปเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนด
ยุทธศาสตร์ ทิศทาง เปูาหมาย ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการในอนาคต เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรได้อย่างสมดุล อย่างเป็นองค์รวม อย่างมีคุณภาพ
มั่นคง ยั่งยืน มีความสุข ทั้งในระดับครอบครัว องค์กร สถาบัน สังคมในทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555) กล่าวคือ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ ประชาชนมีสุขภาพดี ร่วมกันสร้างระบบ
สุขภาพพอเพียงเป็นธรรม นาสู่องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนมีการดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการได้อย่างสมดุล
และยั่งยืน
เชิง วิช าการ การวิจั ย ครั้ งนี้ จะทาให้ ได้ รูป แบบขององค์ ประกอบและตัว แปรต่ างๆ และ
กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการในอีก 10 ปี
ข้างหน้าว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงอย่างบูรณาการ อย่างเป็นระบบนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ด้วย
หลักการและแนวคิด ใด อีกทั้งมีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบชีวิตต่างๆ อย่างใดบ้าง นอกจากนี้ยัง
จะได้ทราบถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จ เงื่อนไข และปัญหาในการนารูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้
ทั้งนี้ เพื่อเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การ
ยกระดับการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการในอนาคตอย่างยั่งยืน อีกทั้งผลการวิเคราะห์
และสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
จากทั้งเอกสาร บทความทางวิช าการ งานวิจัย หนังสือ และกรณีศึกษา รวมทั้งความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ นาไปศึกษา
และทาวิจัยต่อไป
เชิงปฏิบัติการ การวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้ตระหนักถึงสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดความเข้าใจในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
กลุ่มเปูาหมายได้มีโ อกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ถึงองค์ประกอบและความ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อยกระดับศักยภาพแห่งการ
เรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบชีวิตอย่างเป็น
องค์รวม อย่างมีคุณค่าและความหมาย
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิด ทฤษฏีและเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แนวคิดและหลักการการศึกษาตลอดชีวิต
1.1 ความหมายของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
1.2 ความสาคัญของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
1.3 หลักการของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
1.4 แนวปฏิบัติของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
ตอนที่ 2 แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
2.1 หลักปรัชญาของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสาคัญของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
2.3 องค์ประกอบของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
2.4 กระบวนการของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ตอนที่ 3 แนวคิดเชิงระบบ
3.1 ความหมายของแนวคิดเชิงระบบ
3.2 ปรัชญาของแนวคิดเชิงระบบ
3.3 ความสาคัญของแนวคิดเชิงระบบ
ตอนที่ 4 แนวคิดองค์กรสุขภาวะ
4.1 ความหมายและความสาคัญของแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
4.2 ปรัชญาของแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
4.3 องค์ประกอบของแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
4.4 กระบวนการของแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
ตอนที่ 5 แนวคิดการวิจัยอนาคต
5.1 แนวคิดอนาคตศึกษา
5.2 ความหมายการวิจัยอนาคต
5.3 จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคต
5.4 การวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR)
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ตอนที่ 6 แนวคิดการพัฒนารูปแบบ
6.1 หลักการ แนวคิดของรูปแบบ
6.2 ความหมายของรูปแบบ
6.3 ประเภทของรูปแบบ
6.4 องค์ประกอบของรูปแบบ
6.5 กระบวนการสร้างรูปแบบ
ตอนที่ 7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
7.1.1 เอกสารและงานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
7.1.2 เอกสารและงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
7.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะ
7.2.1 เอกสารและงานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะ
7.2.2 เอกสารและงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะ
ตอนที่ 8 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตอนที่ 1 แนวคิดและหลักการการศึกษาตลอดชีวิต
แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตได้รับการนาเสนออย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในการประชุม
The Third International Committee for Facilitating Education ที่จัดโดย UNESCO เมื่อปี
พ.ศ. 2507 จากนั้นแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตก็ได้ กลายเป็นแนวทางที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
จัดการศึกษา โดยได้มีการศึกษา สารวจข้อมูล ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและมีการรวบรวมแนวคิด
จากนักการศึกษาจานวนมากเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างแท้จริง (นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม, 2548) ในการทบทวนแนวคิด
และหลักการการศึกษาตลอดชีวิต ผู้วิจัยขอสรุปสาระสาคัญครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 1.1 ความหมายของ
แนวคิด การศึกษาตลอดชีวิต 1.2 ความส าคัญของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต 1.3 หลั กการของ
แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต และ 1.4 แนวปฏิบัติของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.1 ความหมายของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
ปัจจุบันคาว่า "การศึกษาตลอดชีวิต" เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการจัดการศึกษาทั่วโลก
และได้มีการให้ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ ดังนี้
ปฐม นิคมานนท์ (2528) ได้ให้ความหมายการศึกษาตลอดชีวิตว่า เป็นการศึกษาที่ไม่ได้
หมายถึงเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกหนทุก
แห่งและตลอดเวลา มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต ตลอดชีวิต
สุ น ทร สุ นั น ท์ ชั ย (2529) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ว่ า หมายถึ ง การจั ด
กระบวนการให้มีผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล โดยเป็นการจัดการเรียนรู้อย่างมีแบบแผน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่จาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลอย่างเต็มตามความสามารถ ทั้งนี้ต้องเกิดจากแรงจู งใจของผู้เรียนที่จะศึกษาหาความรู้ด้ว ย
ตนเอง โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกประเภท ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ หรือตามอัธยาศัย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2553) มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของการศึกษา
ตลอดชีวิตว่า เป็นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สุมาลี สังข์ศรี (2544) ได้ให้ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตว่าหมายถึง ภาพรวมของ
การศึกษาทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนา
บุคคลให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิตของบุคคลและมีการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เต็ม
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ศักยภาพ การศึกษาตลอดชีวิตจะครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกวัย ตั้งแต่การศึกษาในระบบ
โรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ จากทุกแหล่งความรู้ใน
ชุม ชนและสั ง คม และเกิด ขึ้ น ได้ทุ ก ที่ โ ดยไม่ จ ากัด เวลาและสถานที่ การศึ ก ษาตลอดชี วิต จึ ง เป็ น
การศึกษาที่สัมพันธ์อย่างกลมกลืนกับการดาเนินไปของวิถีชีวิตของบุคคล
โดยสรุป จากความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลายสามารถสรุปได้ว่า การศึกษา
ตลอดชีวิตเป็นการศึกษาต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิตของบุคคล ไม่สิ้นสุด อันเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตาย
ดังนั้น การศึกษาและชีวิตจึงถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ การศึกษาตลอดชีวิ ตจึง
มีความหมายกว้างขวางอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยเหตุนี้บุคคลจึงต้องมีแรงจูงใจที่จะนาตนเองเพื่อศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง โดยเห็นว่าการศึกษาหาความรู้นั้นเป็นเรื่องที่บุคคลต้องพึ่งตนเอง รับผิดชอบด้วย
ตนเอง และถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของตนเองเพื่อให้สามารถ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติ
1.2 ความสาคัญของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้สรุปถึงความสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิตว่า การศึกษาตลอดชีวิต
เป็นรูปแบบของการศึกษาที่ช่วยให้บุคคลมีโอกาสเรียนรู้ทุกช่วงชีวิตอันสะท้อนถึงการได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ช่วยให้บุคคลมีความรู้และทักษะที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีอิสระการเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตรงกับความสามารถและความถนัดของตนเอง
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง นาไปสู่การพัฒนาตนเองตลอดทุก
ช่วงวัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองอย่างสมดุล โดยมีรูปแบบที่เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพของ
การดาเนินชีวิตและสอดคล้องกับวิชาชีพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง อย่างมีคุณค่า ด้วยเหตุ
นี้การศึกษาตลอดชีวิตจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง อย่างบูรณา
การเพื่อความมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน
โดยสรุป การศึกษาตลอดชีวิต มีความสาคัญในความหมายที่ว่า การศึกษา การเรียนรู้ และ
ชีวิต ทั้งสามคือเรื่องเดียวกัน เพราะการศึกษา การเรียนรู้ และชีวิต คือตัวมันเองอย่างไม่อาจแยกออก
จากันได้ กล่าวคือ เป็นรูปแบบของการศึกษาที่บุคคลสามารถพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการ
เรียนรู้ในทุกรูปแบบ ทุกลักษณะ โดยเป็นการศึกษาอย่างเป็นองค์รวมทั้งหมดในทุกกิจกรรมของชีวิต
และตลอดทั้งชีวิต เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ ตนเองตลอดทุกช่วงวัย เพื่อนาองค์
ความรู้นั้นไปใช้ปฏิบัติได้จริงในการดาเนิ นชีวิตและการทางาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
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เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความร่วมมือ และตระหนักถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และที่สาคัญเป็นการ
เรียนรู้เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง อย่างบูรณาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมีสุขภาวะ
อย่างยั่งยืน
1.3 หลักการของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
สุนทร สุนันท์ชัย (2529); (สุมาลี สังข์ศรี, 2544) ให้หลักการของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ว่า
1. การศึกษาไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อบุคคลจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา หากแต่การศึกษา
เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถวางแผนเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและแหล่งวิชาที่มีอยู่ใน
สังคมได้
2. เปูาหมายสูงสุดของการศึกษาตลอดชีวิตคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การศึกษาตลอดชีวิตเป็นภาพรวมของการศึกษาทั้งหมด ประกอบด้วยการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาที่ไม่เป็นทางการหรือตามอัธยาศัย
4. การศึกษาตลอดชีวิตมีความจาเป็นสาหรับมนุษย์ทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย เหมาะ
สาหรับทุกเพศทุกวัย เพื่อที่จะช่วยให้บุคคลสามารถดาเนินชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องจัดให้เหมาะสม
กับสภาพของบุคคลที่แตกต่างกัน
5. สิ่งที่จาเป็นสาหรับการศึกษาตลอดชีวิตคือโอกาสแรงจูงใจและความสามารถที่จะศึกษา
โดยจะต้ องสร้ า งความรู้ ความเข้ าใจที่ถู ก ต้อ งจากกลุ่ ม เปู า หมาย และชี้ ให้ เ ห็ น ความจาเป็น ของ
การศึกษาที่มีต่อชีวิต
6. บ้านเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งแรก มีบทบาทสาคัญเป็นอันดับต้นๆ ของการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมและให้การศึกษาเบื้องต้นแก่เด็ก อัน จะเป็นการวางรากฐานที่ดี
เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
7. ชุมชนเป็นแหล่งการศึกษาสาคัญลาดับต่อมาซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากแหล่งการ
เรียนรู้หลายประเภทในชุมชน อาทิ โรงเรียน สถานประกอบการ โรงพยาบาล วัด เป็นต้น
8. การศึก ษาตลอดชีวิ ต ต้อ งด าเนิน ไปอย่ างต่ อเนื่อ งและผสมผสานกัน ทั้ง ในแนวตั้ งและ
แนวนอน ในแนวตั้งหมายถึงช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย บุคคลควรได้รับการศึกษาในทุกวัยทุกช่วงชีวิต
ส่วนแนวนอนหมายถึงบุคคลควรได้รับการพัฒนาทุกด้านด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลายในช่วงชีวิต
หนึ่งๆ ที่สาคัญองค์ความรู้เหล่านั้นต้องมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันของตนเองและต้องคานึงถึง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและชุมชนด้วย
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9. รัฐควรจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกคนและทุกกลุ่มเปูาหมายอย่างเท่าเทียม
กัน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10. การศึกษาตลอดชีวิตต้องมีลักษณะที่ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้อย่างหลากหลายในด้าน
เนื้อหาวิชา ความรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนและกฎระเบียบ
ต่างๆ
11. การศึกษาตลอดชีวิตต้องเป็นการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงและปัญหาที่เผชิญอยู่
เพื่อที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพให้พึ่งพาตนเองและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
12. การศึกษาตลอดชีวิตจะสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุก
ฝุาย ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรท้องถิ่น และประชาชน
โดยสรุป หลักการของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาไม่ได้
สิ้นสุดลงเมื่อบุคคลจบการศึกษาจากในระบบเท่านั้น เพราะเปูาหมายสูงสุดของการศึกษาตลอดชีวิต
คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตายอย่างต่อเนื่อง โดยต้องจัดให้เหมาะสมกับ
สภาพของบุคคลที่แตกต่างกันตามความเป็นจริงและตามสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
จาเป็นของแต่ละบุคคล และสามารถเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ที่หลากหลายอย่างยืดหยุ่น เพื่อ
สะท้อนถึงความเท่าเทียมในโอกาสทางการศึกษา โดยสามารถปรับตัวทั้งในด้านเนื้อหาวิชา ความรู้ สื่อ
การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนและกฎระเบียบต่างๆ
1.4 แนวปฏิบัติของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
สุมาลี สังข์ศรี (2544) กล่าวว่า การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อความมีประสิทธิภาพนั้นควร มีการ
กาหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย เพื่อการบรรลุเปูาหมายทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้ การจัดแหล่งการเรียนรู้
ต้องมีความหลากหลายเปิดกว้างและมี การประชาสัมพันธ์อย่างทั่ว ถึง ผ่านโครงข่ายความร่วมมือ
ระหว่างกัน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรที่สอดคล้องกับประเด็นและความต้องการในชีวิตประจาวัน โดยที่
กระบวนการเรียนรู้ การหาความรู้ ต้องมีความหลากหลาย อีกทั้งต้องสอดคล้องตามความต้องการ
และความสะดวกของผู้ เรี ย น โดยอาศัย สื่ อและเทคโนโลยี ช่ว ยในการจัด การศึกษาให้ ครอบคลุ ม
ต่อเนื่องตลอดทุกช่วงชีวิต และเพื่อการบรรลุเปูาหมายดังกล่าว ต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนให้เข้าใจ
บทบาทและทักษะในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มเปู าหมาย อีกทั้งต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมี
นิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสุดท้ายแล้วเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
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โดยสรุป ชีวิตมีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ชีวิตมีธรรมชาติของการเรียนรู้ การดาเนินไป
ของชีวิตจึงเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาตนเองอันเป็นการยกระดับศักยภาพของตนเองเพื่อที่จะสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนในอนาคต มนุษย์เราจึงต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทุกช่วง
วัยชีวิตอันเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้น การศึกษาและชีวิตจึงถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันที่ไม่อาจ
แยกออกจากกันได้ การศึกษาตลอดชีวิตจึงมีความหมายกว้างขวางอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมทั้ง
การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ เพราะ
การศึกษา การเรี ยนรู้ และชีวิต คือเรื่องเดียวกัน ทั้งสามไม่อาจแยกออกจากันได้ กล่ าวคือ เป็น
รูปแบบของการศึกษาที่บุคคลสามารถพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ ทุก
ลักษณะอันเป็นการศึกษาอย่างเป็นองค์รวมทั้งหมดในทุกกิจกรรมของชีวิตและตลอดทั้งชีวิต โดยต้อง
จัดให้เหมาะสมกับสภาพของบุคคลที่แตกต่างกัน ตามความเป็นจริงและตามสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจาเป็นของแต่ละบุคคล และสามารถเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ที่หลากหลาย
อย่างยืดหยุ่น
ตอนที่ 2 แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Theory) นี้ ได้รับการ
พั ฒ นาขึ้ น มาบนฐานของการปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ เพื่ อ น าไปสู่ ก ระบวนการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงที่ ลึ ก ซึ้ ง ด้ ว ยการก้ า วข้ า มเหนื อ การแสวงหาความรู้ แ บบพื้ น ๆ ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ แต่
เฉพาะตัวเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้แบบเดิมๆ โดยเน้นให้เห็นถึงเปูาหมายและคุณค่าของการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่แตกต่าง ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยครอบคลุม
หัวข้อที่สาคัญดังต่อไปนี้ 2.1 หลักปรัชญาของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 2.2 ความสาคัญ
ของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 2.3 องค์ประกอบของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
2.4 กระบวนการของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 หลักปรัชญาของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
Mezirow (1991) ได้เสนอว่า แนวคิดการเรียนรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลง (Transformative
Learning) ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยพิจารณาถึงมุมมองของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมโดยรวม ทั้งนี้
ครอบคลุมถึงตั้งแต่ระดับตนเอง ครอบครัว องค์กรและชุมชน ทั้งในรูปของข้อมูลใหม่ที่รับเข้ามาและ
ทักษะอย่างใหม่ที่พัฒนาขึ้น ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในรูปแบบใหม่ โดยเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) นั้น จะเป็นการส่งเสริมความรู้ที่
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ตนมีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งทักษะและขีดความสามารถต่างๆ ที่มีอยู่เดิมให้มีคุณค่ามากขึ้น โดยมองว่า
ความรู้ใดๆ เป็นปัจจัยภายนอกที่บุคคลนาเข้ามาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงภายใน
โดยผ่ านการก้อ งสะท้อ นภายในตนเอง ด้ว ยการผสมผสาน การแจกแจง การแยกแยะ และการ
ประเมินที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ หรือข้อมูลใหม่ๆ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ตนรับรู้เข้ามา ผสมผสานกับ
ระบบความเชื่อหรือโลกทัศน์ของตนเองที่มีอยู่เดิม ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนออกจากกรอบความคิด
หรือโลกทัศน์เดิมที่คับแคบ นาไปสู่การปลดปล่อยศักยภาพและความเป็นอิสระภายใน เพื่อการเรียนรู้
ในระดับที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้นดังกล่าวก่อให้เกิดอานาจ
ภายในแห่งการนาตนเอง พัฒนาตนเอง การเติบโต และพัฒนาก้าวไปสู่ความเข้าใจ ความตระหนักต่อ
บริบททางสังคมที่กว้างขึ้น เพื่อสร้างสังคมที่ดี ขึ้น และในทางกลับกัน สังคมที่ดีขึ้นนั้นก็จะนามาสู่การ
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นอย่างเป็นวงจรย้อนกลับ หมุนวนเวียนเช่นนี้ เพื่อสังคมรอบด้านที่
น่าอยู่มากขึ้นในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
Mezirow (1996) ได้เสนอว่า กระบวนการหลักของการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันนี้เป็นการ
ดาเนินไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความสัมพันธ์อย่างเป็นหนึ่งเดียวของบริบททางสังคม วัฒนธรรม
การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แยกไม่ออกจากของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้ง
ระดับบุคคลและส่วนรวม ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวก็เพื่อหาคาตอบว่า เหตุใดเราจึงต้องเปลี่ยนจาก
บริบทหนึ่งไปเป็นอีกบริบทหนึ่ง ทาไมเราต้องเปลี่ยนการดาเนินชีวิตจากสถานะปัจจุบันไปเป็นอีก
สถานะหนึ่ง หรือเปลี่ย นจากพฤติกรรมแบบหนึ่งๆ ไปเป็นอีกแบบหนึ่ง หรือเมื่อเราต้องเผชิญกับ
ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือภาวะยากลาบากที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ในกระบวนการดังกล่าว
นี้เองเป็นที่มาของการเดินทางเพื่อหาความหมายของชีวิตตนเอง คุณค่าและความหมายชีวิตจึงเป็น
การตอบคาถามว่าเหตุใดเราจึงต้องเปลี่ยนแปลง ในกระบวนการดังกล่าวนี้ได้เกิดการก้องสะท้อน
ระหว่างภายในตนเองกับบริบททางสังคมภายนอก เกิดการต่อสู้ทางความคิดและดิ้นรนเพื่อความอยู่
รอด ดังนั้น โครงสร้างของการแสวงหาคุณค่าและความหมาย (Meaning Structure) จึงเป็นแกนหลัก
ของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
Mezirow (2000) ได้เน้นถึงความสาคัญของภาวะยากลาบากที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายว่า
เป็นสิ่งที่จาเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลง หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
หากเราสามารถสร้างบรรยากาศที่นาไปสู่การเรียนการสอนอย่างจริงจังด้วยการกระตุ้นให้เกิดความท้า
ทาย เกิดภาวะความคลุมเครือเพื่อสร้างความอยากรู้อยากเห็นแล้ว ภาวะเหล่านี้จะสามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและหวัง
ผลได้ เพราะกระบวนการดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ระดับจิตวิญญาณ และด้วย
การรับรู้ที่ระดับจิตวิญญาณนี้เท่านั้นที่เราสามารถสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างตัวตนของตนเองและ
โลกภายนอก เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้ของตนเองผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ยากลาบาก รวมทั้งการเรียนรู้
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เพื่อหาคุณค่าและความหมายตนเอง (McEwen, 2006) Mezirow ยังได้เน้นถึงความสาคัญของภาวะ
ยากลายาก ความเจ็บปวด ภาวะสูญเสีย ภาวะคลุมเครือ ความไม่แน่นอน (Disorienting Dilemma)
ว่า เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนการเกิดการเปลี่ยนแปลง ภาวะท้าทายต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้
บุคคลต้องเกาะติด ใคร่ครวญ และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งนามาซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
รวมทั้งยกระดับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในที่สุด
Dirkx (1998) ได้เสนอว่า แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเน้นการพัฒนาด้านในเพื่อ
นาไปสู่การเติบโตและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านการค้นหาความหมายจากประสบการณ์ตนเอง โดย
ขยายความว่า เมื่อพิจารณาในมุมมองของการเปลี่ยนแปลง ว่าไปแล้ ว ก็คือการเปลี่ ยนแปลงจาก
สถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างความหมายของชีวิตแล้ว มันก็คือการพัฒนา
โครงสร้างทางความหมายใหม่ เพื่อทดแทนโครงสร้างทางความหมายเดิม เมื่อพิจารณาว่าชีวิ ตคือการ
เดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ นั่นก็คือการค้นหาคุณค่าและความหมายใหม่ของตนเองตาม
ประสบการณ์ ที่ผ่ านเข้ ามาในชี วิต อย่ างต่อ เนื่ อง และจะสั งเกตเห็ นว่ าเมื่อ เวลาผ่ า นไป เมื่ อเรามี
ประสบการณ์มากขึ้น ได้รับข้อมูลจากโลกภายนอกมากขึ้น จะพบว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มี
อยู่เดิมไม่เพียงพอ ในมุมมองของพัฒนาการจึงเป็นการหาประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่เพื่อมา
แทนที่องค์ความรู้เดิม กระบวนการดังกล่าวนี้เองจึงเป็นกระบวนการสาคัญของการสร้างคุณค่าและ
ความหมายของชีวิต เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่บุคคลเผชิญอยู่ในทุกขณะของชีวิตนั่นเอง
ด้วยกระบวนการดังกล่าว ผู้เรียนจึงละทิ้งวิธีคิด แนวคิด หรือกระบวนการเรียนรู้แบบเดิมๆ เพื่อก้าว
ข้ามสู่วิธีคิดและกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ในระดับที่สูงขึ้น อันเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าและ
ความหมายของตนเองในระดับที่สูงขึ้น และกระบวนการดังกล่าวนี้เองที่เราเรียกว่า การพัฒนา การ
เติ บ โต การเปลี่ ย นแปลงซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะหรื อ คุ ณ สมบั ติ ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ของแนวคิ ด การเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลง
Taylor (1998) เสนอว่า แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมีส่วนสาคัญต่อการวางรากฐาน
ปรัชญาทางด้านการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ให้ความเห็นว่าหลักการตามแนวคิดนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการติดต่อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแจกแจงปัญหา ค่านิยม ความเชื่อ และความรู้สึก ตลอดจนการเข้าไปตรวจถึง
สมมติฐานที่บุคคลนั้นใช้เป็นหลักยึดในการดารงชีวิตอย่างเป็นเชิงวิพากษ์
Kitchenham (2008) พบว่า แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนั้น Mezirow ได้รับ
อิทธิพลมาจากบุคคลสาคัญ 3 ท่านคือ 1) Thomas Kuhn โดยพบว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่กรอบอ้างอิงที่บุคคลนั้นใช้อธิบายโลกที่เข้ามากระทบ เพราะการเปลี่ยนแปลงที่
ระดับนี้เท่านั้นจึงจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง อย่างยั่งยืน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างถอนรากถอนโคนที่รากฐานของชีวิต 2) Paulo Freire ที่เสนอว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
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นั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงของมโนธรรมสานึกของผู้เรียนเองเป็นสาคัญ โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน
ขณะที่บุคคลเผชิญต่อความยากลาบากหรือเผชิญต่อความท้าทายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต 3) Jürgen
Habermas โดยพบว่าการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นใน 3 ส่วน คือ 1) Technical 2) Practical 3)
Emancipatory ในส่วนของ Emancipatory นั้น เป็นส่วนที่สาคัญที่สุด เพราะเป็นการศึกษาลึกเข้า
ไปถึงมิติด้านในของผู้เรียน เป็นการศึกษาถึงการก้องสะท้อนภายใน เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
นาไปสู่ข้อสรุปของการเปลี่ยนแปลงในระดับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
โดยสรุป หลักปรัชญาของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ให้ความสาคัญต่อการก้อง
สะท้อนภายในตนเอง ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ใหม่ที่ตนรับเข้ามากับโลกทัศน์ ของตนเองที่มีอยู่
เดิม ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนออกจากกรอบความคิดเดิมๆ ที่คับแคบ นาไปสู่การปลดปล่อยศักยภาพ
และความเป็นอิสระภายใน เพื่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพที่สูงขึ้นดังกล่าวก่อให้เกิดอานาจภายในแห่งการนาตนเอง พัฒนาตนเอง การเติบโต และ
พัฒนาก้าวไปสู่ความเข้าใจ ความตระหนักต่อบริบททางสังคมที่ กว้างขึ้น เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น และ
ในทางกลั บกัน สั งคมที่ดีขึ้น นั้ นก็จะนามาสู่ การพัฒ นาตนเองให้มีศักยภาพที่สู งขึ้นอย่างเป็นวงจร
ย้อนกลับ หมุนวนเวียนเช่นนี้ เพื่อสังคมรอบด้านที่น่าอยู่มากขึ้นในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อ
การค้นหาคุณค่าและความหมายใหม่ของตนเอง
2.2 ความสาคัญของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
Mezirow (1991) ได้ทุ่มเทเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงโดย
มุ่งเน้นไปที่การศึกษาสาหรับผู้ใหญ่ และทฤษฎีของเขาได้รับการพัฒนา วิจัย วิพากษ์ เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 35 ปี โดยความเป็นจริงแล้วในอดีตได้มีความพยายามที่จะพัฒนาหลักการ
หรื อกระบวนการเพื่อการศึกษาผู้ ใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง แต่องค์ความรู้ ที่มีอยู่ ก็มีอยู่อย่างกระจัด
กระจายและไม่ไปในแนวเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่หายไปและจาเป็นอย่างยิ่งก็คือ การค้นหา
ความหมายของชีวิต เพราะโดยส่วนใหญ่นักทฤษฎี นักวิชาการมักจะสนใจในเรื่องที่เป็นประจักษ์ จับ
ต้องได้ เช่น ในเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมหรือขีดความสามารถ แต่นั่นยังไม่อาจแก้ปัญหาชีวิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ Mezirow เห็นว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็คือ การค้นหาคุณค่าและความหมายของชีวิต
Mezirow ต้องการทราบว่าคุณค่าและความหมายของชีวิตหรือภาวะนามธรรมนี้คืออะไร เราจะสร้าง
มันขึ้นมาได้อย่างไร ทาอย่างไรจึงจะพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและมีเงื่อนไขใด ทั้งในระดับบุคคลและ
สังคมที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างความหมายของชีวิตนี้ Mezirow เห็นว่าสิ่งนี้มีความจาเป็น
อย่างยิ่งต่อการศึกษาผู้ใหญ่ ในการที่จะหาคุณค่าและความหมายผ่านประสบการณ์ตนเอง Mezirow
เชื่อว่าทฤษฏีการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนฐานของการหาความหมายของชีวิตเพื่อการพัฒนาการศึกษาผู้ใหญ่
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จะเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงที่สาคัญของชีวิต และรวมทั้งปรัชญาการศึกษาเพื่อจะให้ผู้วิจัยได้ค้นหา
และฝึกปฏิบัติเพื่อตอบคาถามว่า เปูาหมายของชีวิตคืออะไร
Dirkx (1998) ได้ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการสร้างมโนธรรมสานึกหรือการตระหนักรู้อย่าง
มีสติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง (Consciousness Raising) ผ่านกระบวนการก้องสะท้อนภายในตนเอง
เชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ ด้วยกระบวนการสนทนา โต้ตอบ และการตั้งคาถาม (Dialogue) จะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์และพัฒนาการตระหนักรู้ภายในอันเป็นกระบวนการสร้าง
อิสรภาพภายใน (Emancipatory) และเป็นการปลดปล่อยอิสรภาพทั้งในระดับบุคคลและสังคม
กระบวนการนี้เป็นการช่วยทาให้เกิดเสียงเรียกร้องขึ้นจากภายใน (Voice) ซึ่งจะนาไปสู่การค้นหา
คุณค่าและความหมายของตนเองและนาไปสู่ความเข้าใจโครงสร้างทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีบทบาทและอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตทั้งต่อตนเองและต่อสังคมโลกโดยรวม
และยังเสริมว่า การยกระดับมโนธรรมสานึกหรือการตระหนักรู้อย่างมีสติจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ฐานรากของชีวิตซึ่งเชื่อมโยงกับทุกมิติของชีวิตทั้ง จิตใจ
อารมณ์ ทัศนคติ ค่านิยม ปัญญา และพฤติกรรมซึ่งสะท้อนออกมาเป็นความเป็นตัวตนที่แท้ของตนเอง
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกอย่างเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ส่งผลเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเป็นองค์รวม อย่างมั่นคง อย่างมีคุณค่าและความหมาย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ถึงความเป็น
ธรรมชาติของชีวิต ทั้งชีวิต ตลอดชีวิต ครอบคลุมทั้งระดับตนเองและสังคม
Taylor (1998) กล่าวว่า การยกระดับมโนธรรมสานึกหรือการสร้างการตระหนักรู้อย่างมีสติ
(Consciousness Raising) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อหลักการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพราะ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ นั้นต้องเกิดจากการตระหนักรู้ด้วยตนเอง ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง นั่น
คือ เป็นการปลดปล่อยตนเองเพื่อความเป็นอิสระจากโลกภายนอก กล่าวคือ เป็นอิสระที่จะเลือกว่า
ตนจะตอบสนองอย่างไรเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบ การปลดปล่อยดังกล่าวเท่ากับเป็นการรับรู้ว่า ตน
สามารถพัฒนาศักยภาพภายในที่ตนเป็นผู้สร้างเอง เกิดความตระหนักว่าตนเท่านั้นที่มีอานาจเหนือ
การกาหนดการแสดงออกใดๆ ในรูปของพฤติกรรมเมื่อมีโลกภายนอกมากระทบ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตน
สามารถเป็ น ไทจากการถูก กดขี่จ ากโลกภายนอกนั่น เอง หรื อตระหนั กรู้ ว่า ความเป็ นไปของโลก
ภายนอกไม่สามารถมามีอิทธิพลต่อตนเองได้ ความเป็นไปของตนเองนั้นเกิดจากการที่ตนเป็นผู้เลือก
ว่าจะตอบสนองอย่างไร นี่คือ อานาจหรือศักยภาพ และการปลดปล่อยขีดความสามารถนี้ตามมาด้วย
การตระหนักรู้ว่าเป็นการยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ที่สูงขึ้น เข้าใจธรรมชาติของชีวิตดียิ่งขึ้น เข้าใจ
ตนเองมากขึ้น เกิดเป็นการผุดขึ้นของการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความหมายตนเองว่ามีชีวิตเพื่ออะไร
เพื่อใคร ทาไม การยกระดับภาวะตระหนักรู้ของจิตสานึกตนเองนี้สามารถขยายผลได้โดยการรับรู้ถึง
ข้อมูลใหม่ ความรู้ใหม่ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น หรือเกิดจากค่านิยมใหม่ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งหากองค์ประกอบใหม่เหล่านั้นแตกต่างจากความเชื่อหรือความเข้าใจที่ตนเองมีอยู่เดิม หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นการรับรู้ใหม่ การตีความใหม่ ต่อสิ่งเดิมๆ ที่ตนคุ้นเคยอยู่ก่อนแล้ว
Sherry (2012) ให้ความสนใจว่า กระบวนการเรียนรู้แบบภาวะองค์รวมที่ประกอบไปด้วย
กาย จิ ต อารมณ์และจิตสานึ ก สามารถนาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงได้ อย่างไร และต้องการทราบว่า
องค์ประกอบของความเป็นองค์รวมนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการแสดงออกทาง
กายภาพซึ่ง เป็ น ตัว สะท้ อนออกมาจากอารมณ์ ความรู้สึ กนึ กคิดที่ฝั งรากลึ กอยู่ในตั ว บุคคลนั้นได้
อย่างไร ข้อค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักที่สะท้อนถึง
ความสัมพันธ์ของกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนี้ 1)
ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์นั้นพบว่ามิติทางด้านกาย จิต อารมณ์และจิตสานึก ล้วนต่างมีบทบาทและส่งผลซึ่ง
กันและกัน และความเชื่อมโยงของมิติทั้งสี่นี้มีส่วนสาคัญต่อพฤติกรรมและการแสดงออกทางกายภาพ
ซึ่งจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคคล 2) ผู้เข้าร่วมโครงการต่างให้ความสาคัญและเน้นย้าว่า การ
เปลี่ยนแปลงต้องเกิดจากปัจจัยภายใน มิใช่เกิดจากปัจจัยภายนอก 3) การเปลี่ยนแปลงในบุคคล
เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับบุคคลอื่น
Edward (2008) ได้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการศึกษาสาหรับผู้ใหญ่และการศึกษาเพื่อ
การดูแลสุขภาพว่ามีความเชื่อมโยงเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้ดาเนินไปตามแนวความคิดการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ว่า การที่ผู้ปุวยมีอาการผิดปกติทางกายภาพ ในกรณีนี้คือมะเร็งที่ต่อมลูกหมากนั้นเป็น
ภาวะที่เกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกับสภาวะจิต เพราะสภาวะทั้งสองอิงอาศัยเชื่อมโยงอย่างเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ในลักษณะที่ว่า ความผิดปกติทางด้านจิตใจก็จะก่อให้เกิดความผิดปกติทางกายภาพ และ
ความผิดปกติทางกายภาพก็มีผลส่งต่อประเด็นทางด้านจิตใจและอารมณ์เช่ นกัน ดังนั้น งานวิจัยนี้
ต้องการชี้ให้เห็นว่า การที่ผู้ปุวยจะหายเป็นปกติได้นั้นจะต้องมีการดาเนินการทางด้านจิตใจควบคู่กัน
ไป ในมุมมองดังกล่าว เป็นการเข้าไปทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด รวมทั้งจิต
วิญญาณ เพื่อนาไปสู่การแสวงหาคุณค่าและความหมายในตนเอง โดยผ่านกระบวนการการตีความถึง
ประสบการณ์ ข องตนเองที่ ผ่ า นมา ด้ ว ยแนวคิ ด การก้ อ งสะท้ อ นภายในตนเองอย่ า งใคร่ ค รวญ
กระบวนการดั งกล่ า วท าให้ ผู้ ปุ ว ยเกิด การทบทวนภายใน เกิด ความเข้ าใจตนเองเห็ นคุ ณค่ าและ
ความหมายของตนเอง นาไปสู่ความมั่นคง ความเข้มแข็ง เห็นตนเองมีค่า เกิดศรัทธาในตนเอง เกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และภาวะเช่นนี้จะนาไปสู่การเป็นปกติของภาวะทางกายภาพในที่สุด ในกรณี
นี้ก็คือ การหายจากมะเร็งต่อมลูกหมาก
McEwen (2006) ได้ศึกษาถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาสังคม และเพื่อ
ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนและกลุ่มคนที่ทางาน
ร่วมกันทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ต้องการทาความเข้าใจและศึกษา
ถึงรูปแบบการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม และต้องการศึกษาถึงพั ฒนาการของรูปแบบใหม่ๆ ของ
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การประเมินการเปลี่ยนแปลงซึ่งประเด็นหลังนี้เป็นประเด็นสาคัญและท้าทาย และต้องการทาความ
เข้าใจว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี้จะสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างไร เพื่อการ
ดาเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจว่าเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงต่อบุคคลโดยตรงในชุมชน
ได้ แต่เราสามารถที่จะสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้
โดยสรุป ความสาคัญของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงคือ การสร้างความตระหนักรู้
อย่างมีสติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง โดยผ่านกระบวนการก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่าง
ใคร่ครวญ ด้วยกระบวนการสนทนา โต้ตอบ และการตั้งคาถาม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์และพัฒนาการตระหนักรู้ภายในอันเป็นกระบวนการสร้างอิสรภาพภายใน และเป็นการ
ปลดปล่อยอิสรภาพทั้งในระดับบุคคลและสังคม กระบวนการนี้เป็นการช่วยทาให้เกิดเสียงเรียกร้องขึ้น
จากภายใน (Voice) ซึ่งจะนาไปสู่การค้นหาคุณค่าและความหมายของตนเองและนาไปสู่ความเข้าใจ
โครงสร้างทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีบทบาทและอิทธิพลต่อการดาเนิน
ชีวิตทั้งต่อตนเองและต่อสังคมโลกโดยรวม
2.3 องค์ประกอบของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
Mezirow (1991) ได้เสนอว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงคือ
กระบวนการ การก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ (Critical Self- reflection) ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่บุคคลเข้าไปตรวจสอบตนเองภายในถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่าง
ลึกๆ มิใช่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือตารา หรือสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือจากตนเอง และที่สาคัญจะต้อง
เกิดจากประสบการณ์ตนเองที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับบริบทสังคมภายนอก โดยผ่านการสื่อสารหรือ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง การค้นหาความหมายเป็นเรื่องของตนเอง เป็นเรื่องของ
ปัจเจก และเกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนหรือผู้สอน มิใช่เกิดจากปัจจัยภายนอก และต้องเกิดจากการมีวาท
กรรมอย่างใคร่ครวญเชิงวิพากษ์กับบุคคลอื่นเท่านั้น Mezirow ได้กล่าวว่า การก้องสะท้อนภายใน
ตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญนั้นแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) Content Reflection เป็นการ
เข้าไปตรวจสอบถึงเนื้อหาและรายละเอียดของตัวปัญหา เปรียบได้กับเป็นการถามว่า มั นเกิดอะไรขึ้น
และอะไรทาให้เราอยู่ในสภาวะเช่นนี้ 2) Process Reflection เป็นการเข้าไปตรวจสอบถึงกลยุทธ์ของ
การแก้ปัญหา กล่าวคือ นอกจากต้องทราบว่าอะไรคือองค์ประกอบของปัญหาและทางออกของปัญหา
แล้ว แต่ละองค์ประกอบนั้นเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น และ 3) Premise Reflection
นั้นเป็นการเข้าไปตรวจสอบถึงตัวปัญหาโดยตัวมันเอง เปรียบได้กับการตั้งคาถามว่า ทาไมปัญหานั้น
จึงสาคัญและสาคัญอย่างไร ทาไมเราจะต้องเข้าไปรับผิดชอบ ทั้งนี้เป็นการตั้งคาถามว่าทาไมเราต้อง
เปลี่ ย น เปลี่ ย นแล้ ว จะได้อะไร การเปลี่ ยนแปลงนั้นสะท้อนถึงคุ ณค่าและความหมายของตนเอง
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องค์กร สังคมอย่างไร ในการสะท้อนแบบที่สามนี้จะนาไปสู่การพัฒนาของศักยภาพ เพื่อนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง เพื่อการค้นหาคุณค่าและความหมายของชีวิต
Cranton (2002) ได้เสนอว่า องค์ประกอบที่สาคัญตามบริบทของแนวคิดการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงคือ การก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ (Critical Self-reflection)
กระบวนการดังกล่าวนี้คือ การตีความสมมติฐาน ค่านิยม และความเชื่อเดิมที่ติดตัวมาแต่เด็กว่า ยังคง
ใช้อธิบายตัวตนของตนเองได้อีกหรือไม่ เมื่อเขานั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมในทุก
ระดับ กระบวนดังกล่าวนี้ครอบคลุม 3 ประเด็นได้แก่ 1) การคิดอย่างใคร่ครวญต่อตั วปัญหานั้น 2)
กระบวนการแก้ไขปั ญหานั้ น และ 3) ข้อสรุปหรือสมมติฐ านที่เชื่อว่าเป็นไปได้ และด้ว ยการก้อง
สะท้อนภายในนี้เองที่เป็ นที่มาของการสร้างความเข้าใจตนเองและสั งคมรอบข้างและนาไปสู่การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการก้องสะท้อนภายในอย่างใคร่ครวญที่มีต่อทั้งตนเอง
และสังคมจึงเป็นที่มาของการหาคุณค่าและความหมายของตนเอง โดยเป็นการประเมินต่อหลักฐาน
หรื อข้อโต้แย้ง หรื อความคิดเห็ น ที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้ว ยการเปิดใจกว้างที่จะรับฟังต่อความ
คิดเห็น ความเชื่อที่แตกต่าง และด้วยการก้องสะท้อนภายในเชิงวิพากษ์อย่างลึกซึ้งต่อสิ่งใหม่ที่ตนรับรู้
เข้ามา จึงนาไปสู่การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลง ตามการประเมินที่ตนเป็นผู้เลือกตัดสินใจเอง
Kitchenham (2008) ได้เสนอว่าองค์ประกอบของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมี
ความเชื่อมโยงกับประสบการณ์โดยรวมของบุคคลซึ่งต้องเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากการสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมทางสังคมร่วมกันของการถกเถียงและการสร้างข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ และสรุปลง
เป็น หลั กฐานที่ส ามารถอ้างอิงได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นส่ว นหนึ่งของสั งคม
ชีวิตประจาวันอยู่แล้ว ในกระบวนการสร้างค่านิยมทางสังคมร่วมกันนั้น ประเด็นที่สาคัญคือ การที่
บุคคลจะต้องช่วยกันตอกย้าถึงความสาคัญที่มีต่อส่วนรวมด้วยการเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น การ
สร้างความเข้าใจ ความศรัทธาระหว่างกัน โดยผ่านบทสนทนาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้การที่จะเกิด
บรรยากาศนี้ ได้ ภาวะความมั่น คงทางอารมณ์โ ดยการเห็ นคุณค่าและความเชื่อมั่นในตนเองและ
ระหว่างกันนั้นเป็นรากฐานที่สาคัญยิ่ง
Cranton and King (2003) ได้เสนอว่า การก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่าง
ใคร่ครวญเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา เพื่อที่จะนาไปสู่ความสามารถในการนาตนเองและเพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้น เพื่อที่จะสามารถยืนหยัดต่อสู้ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน เหมาะสาหรับผู้บริหาร นักจัดการศึกษา และรวมทั้ง
นักบริหารจัดการทั่วไปที่ควรจะทาการศึกษาเจาะลึก เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการ การเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning ) และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อจัดการกับปัญหา ความท้า
ทายที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะกระบวนการดังกล่าวเป็นการจัดการกับปัญหาต่างๆ อย่างเข้าใจใน
ความเป็นธรรมชาติของชีวิตตามความเป็นจริง
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โดยสรุป องค์ประกอบที่สาคัญของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงคือ การก้องสะท้อน
ภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ (Critical Self-reflection) กระบวนการดังกล่าวเป็นการ
ตีความสมมติฐาน ค่านิยม และความเชื่อเดิมที่ติดตัวมาเกี่ยวกับตัวปัญหา กระบวนการแก้ไขปัญหา
และข้อสรุปหรือสมมติฐานที่เชื่อว่าเป็นไปได้ การก้องสะท้อนภายในนี้จะสร้างความเข้าใจตนเองและ
สั ง คมรอบข้ า งและน าไปสู่ ก ารพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารหาคุ ณ ค่ า และ
ความหมายของตนเอง ประเด็นที่สาคัญคือ การที่บุคคลจะต้องช่วยกันตอกย้าถึงความสาคัญที่มีต่อ
ส่วนรวมด้วยการเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น การสร้างความเข้าใจ ความศรัทธาระหว่างกัน โดย
ผ่านบทสนทนาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้การที่จะเกิดบรรยากาศนี้ได้ ภาวะความมั่นคงทางอารมณ์โดย
การเห็นคุณค่าและความเชื่อมั่นในตนเองและระหว่างกันนั้นเป็นรากฐานที่สาคัญยิ่ง
2.4 กระบวนการของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
Mezirow (1991) กล่าวว่าหลักการสาคัญของ แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการ
พัฒ นาศั กยภาพด้ ว ยการก้ าวข้า มเหนื อการแสวงหาความรู้แ บบเดิ มๆ นั้ น จะเกิ ดขึ้ นได้ด้ ว ยการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ (Perspective Transformation) โดยที่ Mezirow ได้เสนอกระบวนการ 10
ขั้นตอนเพื่อการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ดังนี้
1. การเผชิญและตระหนักถึงภาวะวิกฤต (Disorienting Dilemma) Mezirow ได้เสนอว่า
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาหรือความยุ่งยากในชีวิต ภาวะวิกฤตของ
ชีวิตหรือความท้าทายที่ตนเผชิญอยู่เป็นความรู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน ภาวะดังกล่าวจะ
เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความต้องการที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง อันเป็นขั้นตอนแรกของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. การวิเคราะห์ตรวจสอบตนเอง (Self-examination) เป็นการตรวจสอบกรอบความคิด
สมมติ ฐ าน ความเชื่อของตนเอง รวมทั้ง แนวทางที่ ตนยึ ดถือ ปฏิบั ติ เพื่อสร้ างความเข้า ใจตนเอง
มองเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่า งตนเองกับบุคคล สังคมรอบข้าง ตลอดจนมุมมองของตนเองที่มีต่อ
โลก การทบทวนตนเองนี้ ท าให้ เห็ น ภาพของระบบความคิด ของตนเองที่มีต่ อการแสดงออกเป็ น
พฤติกรรมสู่ภายนอก
3. การประเมินสมมติฐานตนเองเชิงวิพากษ์ (Critical Assessment of Assumption) เป็น
การวิพากษ์ วิจารณ์ และประเมิ นกรอบความคิดที่เป็นตัวกาหนดสมมติฐาน ทัศนคติ ค่านิยม ความ
เชื่อของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ ภายหลังจากการเผชิญกับความท้าทายและหลังจากการตรวจสอบ
ตนเองแล้ว
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4. การตระหนักว่าตนและบุคคลอื่นๆ ก็มีการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในทานองเดียวกัน
(Recognition that others have shared similar transformation) การรับรู้นี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น การสนทนาแลกเปลี่ยน การร่วมวิพากษ์ต่อสถานการณ์ต่างๆ กับผู้ที่มี
ประสบการณ์คล้ายคลึงกัน โดยเป็นการสื่อสารบนฐานของประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล เพื่อให้
ได้ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ใหม่ซึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงการกาหนดเปูาหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ร่วมกัน
5. การค้นหาทางเลือกของบทบาท ความสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบัติใหม่ (Exploration
of options for new roles, relationships, and actions) เมื่อตระหนักถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
และความจาเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ บุคคลจึงพยายามค้นหาทางเลือกใหม่
ตลอดจนความสัมพันธ์ และรวมถึงพฤติกรรมชุดใหม่ๆ เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนิน
ชีวิตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
6. การพัฒนาแผนปฏิบัติการ (Development of a plan for action) หลังจากการ
ตระหนักถึงปัญหา ความท้าทาย รวมทั้งความเชื่อ สมมติฐานตนเอง พร้อมทั้งความจาเป็นที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือ การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติใน
การนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
7. การศึกษาหาความรู้และทักษะเพื่อการดาเนินการตามแผน (Acquisition of knowledge
and skills for implementing the plan) หลังจากมีแผนปฏิบัติการแล้ว บุคคลจาเป็นต้องศึกษา
เพื่อแสวงหาความรู้พร้อมทักษะต่างๆ ที่จาเป็นในการดาเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อทาให้เกิดผล
สาเร็จตามเปูาหมาย
8. การทดลองปฏิบัติตามแผน (Tryout of the plan) เมื่อมีความรู้พร้อมทักษะแล้ว จากนั้น
ก็เป็นการทดลองดาเนินการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งในระหว่างปฏิบัติการและหลังปฏิบัติการ ควรมีการ
ติดตามประเมินผลควบคู่ไปด้วย รวมทั้งการศึกษาหาองค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะสามารถแก้ไข
ปรับเปลี่ยนได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดต่างๆ
9. การพัฒนาขีดความสามารถและความเชื่อมั่นในตนเองตามบทบาทใหม่ (Development
of competence and self-confidence in new roles) เมื่อได้ทดลองลงมือทา บุคคลต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพนั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชานาญและความมั่นใจในระดับที่สูงขึ้นตามบทบาท
ใหม่ที่ตนตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางใหม่ที่จะมีขึ้นต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง
10.
การบู ร ณาการมโนทั ศ น์ ใ หม่ ใ ห้ เ ข้ า กั บ วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว
(Reintegration into life on the basis of new perspectives) เมื่อศักยภาพและความเชื่อมั่น
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเชื่อมั่น ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเหล่านั้นจะถูก
หลอมรวม เชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นตัวตนของตนเอง ก่อให้เกิดเป็นการดาเนินชีวิตตาม
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แนวทางใหม่ตามมโนทัศน์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา โดยจะมีการทบทวนอย่างรอบคอบอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน นาไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อและการปฏิบัติใหม่ซึ่งสามารถนาชีวิต
ไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน สามารถยืนหยัดต่อความท้าทายใดๆ ได้อย่าง
มั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาตนเองหรือสังคม เพื่อความมั่นคงในที่สุด
Cranton (2002) ได้เสนอว่า แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่สามารถเร่งกระบวนการธรรมชาตินี้ได้
Cranton กล่าวว่า เราไม่อาจสร้างให้เกิดการก้องสะท้อนเชิงวิพากษ์บนพื้นฐานความเชื่อ ค่านิยม และ
ทัศนคติของตนเองได้ จนกว่าเราจะตระหนักถึงการมีอยู่ของมันและมีอยู่อย่างสาคัญ หรือเราไม่อาจที่
จะสร้างความผูกพัน ความมุ่งมั่นในวาทกรรมได้ หากเรายังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร แม้กระทั่งเราก็ไม่
สามารถที่จะเปลี่ยนกรอบความคิดของเราได้ หากเรายังไม่คิดอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากเดิม เพื่ อ
การบรรลุผลดังกล่าว Cranton ได้นาเสนอองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดนี้ ประกอบ
ไปด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การสร้างสถานการณ์ที่มีความจาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง (Creating
& Activating Event) 2) การสร้างความชัดเจนของสมมติฐาน (Articulating Assumption) 3) การ
ก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์ (Critical Self-reflection) 4) การเปิดกว้างสาหรับทางเลือก
อื่นๆ (Openness to Alternatives) 5) การมีส่วนร่วมในบทสนทนาอย่างจริงจัง (Engaging in
Discourse) 6) การทบทวนสมมติฐานและมโนทัศน์ (Revision of Assumptions and
Perspectives) 7) การลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่แก้ไข (Acting on Revisions)
Taylor (1998) ได้เสนอมุมมองที่แตกต่าง ตลอดจนกระบวนการ ขั้นตอน และปัจจัยต่อการ
นาแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยเสนอว่า
1. การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเรียนรู้แบบกลุ่ม ซึ่งเป็น
การเรี ย นรู้ ผ่ านการสื่ อ สารแบบ 2 ทาง เพื่ อ เป็ นการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ทั้ งทางด้ านสั ง คม
การเมือง วัฒนธรรมซึ่งกันละกัน เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสเข้าไปสารวจตัวตนภายใน ก่อให้เกิดการค้นพบตนเองและจุดยืนของตนเอง การสร้าง
บรรยากาศเรียนแบบกลุ่มนี้ ผู้สอนจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยน เพื่อ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนและเป็นธรรมดาที่ความคิดเห็นภายในกลุ่มย่อมแตกต่าง ผู้สอน
จะต้องแสดงออกถึงความชื่นชมต่อความเห็นที่แตกต่างนั้นและมองว่าเป็นหนทางที่จะพัฒนาไปสู่การ
เรียนรู้ที่สูงขึ้น ลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่งของการเรียนแบบกลุ่มคือ ผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดการสะท้อนภายในทั้งในระดับตนเองและ
ระหว่างกลุ่ม เพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ที่จะได้ผล
จะต้องสร้างบรรยากาศของการวัดและประเมินตนเองด้วย
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2. กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจะได้ผลจะต้องเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ทั้งระดับตนเองและกลุ่ม ทั้งนี้จะต้องพิจารณาว่า แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เป็น
เพียงการพิจารณาหาความหมายจากประสบการณ์เท่านั้น แต่จะต้องเป็นการสร้างประสบการณ์เพื่อ
ช่วยสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้ระหว่างกัน
3. ต้องเข้าใจว่าการเรี ย นรู้เพื่อการเปลี่ ยนแปลงต้องใช้เวลาและความอดทน เพราะการ
เปลี่ยนแปลงในรูปของพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ ค่านิยม
และความเชื่อ ซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือกรอบที่ตนเองใช้ในการอธิบาย
โลก ซึ่งการเปลี่ยนกรอบความคิดนี้ต้องอาศัยเวลา เพราะเกิดจากการก้องสะท้อนภายในตนเองเชิง
วิพากษ์อย่างลุ่มลึก จึงจะสามารถเปลี่ยนกรอบตนเองได้
4. การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจะได้ผล จะต้องพิจารณาเอาประเด็นด้าน
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดมาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการการก้องสะท้อนภายในตนเอง
เชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญนั้นเป็นการเข้าไปสารวจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองภายในอย่าง
ลึกๆ เพื่อสามารถที่จะนาไปสู่การสร้างความตระหนักรู้และต่อยอดไปถึงการหาความหมายของตนเอง
ยิ่งไปกว่านั้น ในประเด็นเรื่องการก้องสะท้อนโดยใช้อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดเข้ามามีส่วนร่วมนี้มีส่วน
สาคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและการเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นคุ ณค่าในความแตกต่างและนาไปสู่
ความมีศรัทธาต่อตนเองและความมั่นคงภายใน
5. ประเด็นสาคัญที่มีผลต่อความมีประสิทธิภาพของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงก็คือ การ
ให้ความสาคัญต่อบทบาทของทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยเฉพาะผู้สอนนั้นสิ่งที่มีความสาคัญที่สุดมิใช่
เทคนิคหรือความสามารถในการบริหารจัดการ แต่สิ่งที่มีความสาคัญมากกว่านั้นก็คือ การที่ผู้สอน
แสดงบทบาทของความเป็นผู้เรีย นเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยตัวของเขาเองด้วย นั่นหมายความว่า
ผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการขยายและเจาะลึกทางด้านมุมมองความเป็นมืออาชีพ
ในด้านการสอน อี กทั้งต้องมีความลุ่ มลึกในวิช าที่ตนรับผิ ดชอบ รวมทั้งการพัฒ นาเปูาหมายและ
บทบาทในฐานะผู้สอนอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องที่ตนเองสอนและปฏิบัติ มี
ความเข้าใจในความเชื่อและศรั ทธาต่อเรื่องที่ตนเองสอนและเรียนรู้อย่างแจ่มชัด อีกทั้งสามารถ
พัฒนาการคิดอย่างใคร่ครวญเชิงวิพากษ์ได้อย่างดี สามารถสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับกลุ่ม
เรียนรู้ต่างๆ และสามารถพัฒนาบทบาทตนเองต่อการพัฒนาอาชีพได้อย่างดี
โดยสรุป แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมีเปูาหมายหลักคือ การเปลี่ยนกรอบความคิด
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) การเผชิญและตระหนักถึงภาวะวิกฤต 2) การวิเคราะห์ตรวจสอบตนเอง 3) การ
ประเมินสมมติฐานตนเองเชิงวิพากษ์ 4) การตระหนักถึงความสาคัญของการเปลี่ยนกรอบความคิด 5)
การค้นหาทางเลือกของบทบาท ความสัมพันธ์ และแนวทางการปฏิบัติใหม่ 6) การพัฒนาแผนปฏิบัติ
การ 7) การศึกษาหาความรู้และทักษะเพื่อการดาเนินการตามแผน 8) การทดลองปฏิบัติตามแผน 9)
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การพัฒนาขีดความสามารถและความเชื่อมั่นในตนเองตามบทบาทใหม่ 10) การบูรณาการมโนทัศน์
ใหม่ให้เข้ากับวิถีการดาเนินชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียว
โดยภาพรวม แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) นี้ ได้รับ
การพัฒ นาขึ้น มาบนฐานของการปรั บ ปรุง การศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ เ พื่ อน าไปสู่ ก ระบวนการเรี ย นรู้สู่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงที่ ลึ ก ซึ้ ง ด้ ว ยการก้ า วข้ า มเหนื อ การแสวงหาความรู้ แ บบพื้ น ๆ ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ แต่
เฉพาะตัวเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้แบบเดิมๆ ที่เรียกว่ า Instrumental Learning โดยเน้นให้
เห็นถึงเปูาหมายและคุณค่าของการพัฒนาการเรียนรู้ที่แตกต่าง ด้วยกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
(Perspective Transformation) หรือกรอบความคิด (Paradigm) หรือกรอบอ้างอิง (Frame of
Reference) อันเป็นฐานรากของชีวิต ผุดขึ้นเป็นมโนธรรมสานึกใหม่บนหลักการที่ถูกต้อง (Principlebased Conscientization) ด้วยการก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ (Critical
Self- reflection) โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเชิงเปรียบเทียบ ตามบริบทและประสบการณ์
เดิมที่ตนมีและประสบการณ์ใหม่ที่รับเข้ามา(Discourse/Dialogue) เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจในความ
เป็นตัวตนของตนเองอย่างเป็นหนึ่งเดียว (Individuation) เกิดเป็นความเชื่อมั่น เกิดความมั่นคง
ภายใน (Self-esteem) อย่างเห็นคุณค่าและความหมายของชีวิต (Meaning Perspective)
ตอนที่ 3 แนวคิดเชิงระบบ
การทบทวนแนวคิดเชิงระบบ (System Theory) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาให้ครอบคลุมหัวข้อที่
สาคัญดังต่อไปนี้ 3.1 ความหมายของแนวคิดเชิงระบบ 3.2 ปรัชญาของแนวคิดเชิงระบบ 3.3
ความสาคัญของแนวคิดเชิงระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ความหมายของแนวคิดเชิงระบบ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ให้ความหมายการคิดเชิงระบบว่าคือ
กระบวนการที่มองเห็นความเชื่อมโยงของระบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร เพื่อช่วยในการ
วางแผน การวิเคราะห์ จุดแข็งจุ ดอ่อนภายในองค์กร ตลอดจนการค้นหาโอกาสและอุปสรรคการ
ทางานและร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
องค์กร รวมทั้งการสนับสนุนการคิดหาแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
Capra (1988) ได้พยายามเสนอแนวคิดเพื่อที่จะหาคาตอบที่เหมาะสมว่าชีวิตคืออะไร ชีวิตมี
ธรรมชาติ เ ป็ น อย่ า งไร ชี วิ ต ด าเนิ น ไปบนพื้ น ฐานของอะไร หรื อ อะไรคื อ หลั ก การของชี วิ ต และ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาถามที่ว่า ธรรมชาติของชีวิตนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างไรกับกระบวนการ
ดาเนินไปของกระบวนการการเรียนรู้ Capra ได้นาเสนอถึงปรากฏการณ์ของการดาเนินไปของชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างสูงทางศาสตร์ด้านเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ โดยที่
ศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้พยายามที่จะอธิบายว่า ชีวิตดาเนินไปในรูปของรหัสทางพันธุกรรมและเชื่อมโยง
กับสารเคมีอื่นๆ ในร่างกายอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ยังไม่สามารถที่จะหาคาตอบเป็นที่น่าพอใจ
ได้ เพื่อที่จะอธิบายว่าเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตบางชนิดจึงสามารถสร้างตัวมันเองขึ้นมาใหม่เหมือนกับ
โครงสร้างเดิมที่เคยมีมาก่อน หรือเพราะเหตุใดวัตถุ 2 ชนิด เมื่อนามาเชื่อมโยงหรือทาปฏิกิริยากัน
แล้ว ได้เป็นสารใหม่ที่มีคุณสมบัติต่างจากเดิม เช่น ในกรณีที่นาวัตถุระเบิดไวไฟอย่างก๊าซไฮโดรเจน
และสารที่ช่วยให้ไฟติดอย่างก๊าซออกซิเจน เมื่อนามาทาปฏิกิริยากันแล้ว ปรากฏว่าได้เป็นน้า (H2O) ที่
มีคุณสมบัติในการดับไฟซึ่งเป็นคุณ สมบัติที่ตรงกันข้ามกับสารตั้งต้น ซึ่งว่าไปแล้วสรรพสิ่งรอบตัวเรา
โดยไม่มีข้อยกเว้น ล้วนแล้วแต่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากองค์ประกอบเดิมของตัว
มันเองทั้งสิ้น Capra ได้เสนอว่าการที่จะเข้าใจธรรมชาติดังกล่าวได้นั้น ลาพังการที่รู้เพียงว่าสรรพสิ่ง
ประกอบขึน้ ด้วยอะไรนั้นไม่เป็นการเพียงพอ แต่ต้องเข้าใจถึงภาวะความเป็นองค์รวมทั้งหมด
Capra (1997) ได้นาเสนอว่า ด้วยสถานการณ์ที่ส ลับซับซ้อนในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร ทางด้านเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าในยุค
ศตวรรษที่ 21 และส่งผลต่อชีวิตในทุกมิติ ทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว องค์กรธุรกิจ สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งศักยภาพแห่ง
การเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถรับมือต่อความท้าทายเหล่ านี้ และด้วยกรอบความคิดของการแสวงหา
ความรู้แบบเดิมๆ โดยพยายามที่จ ะทาความเข้าใจถึงระบบแห่ งความมีชีวิตตามแนวคิดวัตถุนิยม
(Mechanistic Worldview) ซึ่งได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ครั้งยุคเดอคาร์ต (Descartes) และกาลิเลโอ
(Galileo) อีกทั้งได้รับการตอกย้าโดยนิวตัน (Newton) ในศตวรรษที่ 17 แต่ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า
ด้วยมุมมองดังกล่าว เราก็ยังไม่สามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจถึงระบบของ
ความมีชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งมีธรรมชาติของการดาเนินไปในรูปของความเป็นระบบ ซึ่งแนวคิดหลักของ
กรอบความคิดเดิมๆ นั้นเป็นการที่จะพยายามอธิบายและทาความเข้าใจถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต
โดยการพัฒนาวิธีการคิดเชิงคิดวิเคราะห์ โดยความพยายามที่จะแบ่งแยกตัดทอนปรากฏการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ที่ดาเนินไปอย่างสลับซับซ้อนนั้นให้ออกมาเป็นส่วนๆ โดยหวังว่า การเข้าใจถึง
คุณสมบัติของแต่ละส่วนที่เป็นองค์ประกอบของมันจะช่วยให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมทั้งหมดได้ ซึ่งโดย
หลักการแล้วก็นับว่าเป็นความคิดที่มีเหตุผลในการที่จะทาความเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความพยายามที่
จะเข้าไปสารวจว่าสิ่งนั้ นๆ ว่าประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบอะไรในระดับที่ลึ กที่สุ ดเท่าที่จะทาได้
แนวคิดดังกล่าวได้รับการตอกย้า หลังจากที่ได้มีการค้นพบกล้องจุลทรรศน์ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19
และตามมาด้วยการพัฒนาการขึ้นของวิวัฒนาการทางด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา ทฤษฎีเซลล์และ
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ความก้ า วหน้ า อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ศาสตร์ ท างด้ า นกรรมพั น ธุ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การค้ น พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และการอุบัติขึ้นของโรคต่างๆ ด้วยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ
เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สนับสนุนถึงแนวคิดของการมองโลกอย่างแยกส่วน ในการที่จะทาความเข้าใจถึง
ธรรมชาติของชีวิต โดยการสารวจว่า สิ่ งมีชีวิตนั้นประกอบขึ้นด้ว ยอะไร แทนที่จะทาความเข้า ใจ
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตโดยรวมทั้งหมดอย่างเป็นระบบ
Senge (2006) ได้กล่าวถึงความหมายของแนวคิดเชิงระบบว่า เป็น การพิจารณาสิ่งต่างๆ
แบบองค์รวม อันเกิดจากการเชื่อมโยงของส่วนต่างๆ ในลักษณะที่เป็นวง โดยที่ทุกๆ ส่วนต่างเชื่อม
กัน ไม่ท างตรงและก็ ท างอ้ อม และทุก ๆ ส่ ว นต่ า งส่ ง ผลซึ่ งกั น และกัน อย่า งเป็ น วงจร ฉะนั้ น การ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบใดๆ ย่อมมีผลกระทบไปยังส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบและย้อนกลับ
มายังจุดเริ่มต้นอีกครั้ง ผลจากความเชื่อมโยงดังกล่าวจึงปรากฏออกมาในรูปของสถานการณ์ต่างๆ ยิ่ง
ไปกว่านั้น ระบบดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ กลายเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นและปรากฏออกมาเป็น
สถานการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้น การคิดเชิงระบบจึงเป็นการทาความเข้าใจในธรรมชาติ
ของสรรพสิ่ง โดยไม่มีการยกเว้น และมีความจาเป็นต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นั่นคือ ไม่
ว่าจะดาเนินการใดๆ ก็ตามจะต้องเข้าใจในภาพรวมของทั้งหมด
วิจารณ์ พานิช (2547) ได้แสดงความคิดเห็นว่า การคิดเชิงระบบเป็นลักษณะของการคิดเชิง
สังเคราะห์อย่างเป็นภาพรวม โดยเข้าใจถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของระบบใน
ลักษณะที่มีความเชื่อมโยงอย่างซับซ้อน การคิดเชิงระบบจึงเป็นการคิดอย่างเป็นกระบวนการ อย่างมี
แบบแผน อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคคลแห่งการเรียนรู้
โดยสรุ ป แนวคิด เชิง ระบบเป็น การพิ จารณาสรรพสิ่ งอย่ า งเป็ นองค์ร วมอัน เกิด จากการ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะที่เป็นวงจรและต่างส่งผลซึ่งกันและกันอย่างซับซ้อน ผล
จากความเชื่อมโยงดังกล่าวจึงปรากฏออกมาในรูปของปรากฏการณ์ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบดังกล่าว
ยังเชื่อมโยงกับ ระบบอื่นๆ กลายเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นและปรากฏออกมาเป็นสถานการณ์ที่มีความ
สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้น การคิดเชิงระบบจึงเป็นการทาความเข้าใจในธรรมชาติของสรรพสิ่งอย่าง
เป็นกระบวนการ อย่างมีแบบแผนอันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความเป็นบุคคลและองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และมีความจาเป็นต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นั่นคือ ไม่ว่าจะดาเนินการใดๆ ก็ตาม
จะต้องเข้าใจในภาพรวมของทั้งหมด
3.2 ปรัชญาของแนวคิดเชิงระบบ
Capra (2002) ปรัชญาแนวคิดเชิงระบบ ทฤษฎีความเป็นองค์รวมเป็นหลักการที่เห็นความ
จริงว่า สรรพสิ่งใดๆ มีความเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดจากองค์ประกอบมาเชื่อมโยงเข้าด้วย จึงผุดขึ้ นเป็น

35
ภาวะใหม่ เป็นภาวะองค์รวมใหม่ และเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นสิ่งนั้นๆ อย่างที่เราเข้าใจ ภาวะใหม่ที่เกิดขึ้นนี้
สามารถแสดงศักยภาพที่เหนือกว่า สูงกว่าอย่างมีคุณค่าและความหมาย เหนือกว่าองค์ประกอบเดิม
ภาวะที่เกิดขึ้นใหม่ที่ว่านี้ก็จะทาหน้าที่เป็นองค์ประกอบของภาวะที่เหนือกว่าขึ้นไปอีกอย่างเป็นลาดับ
ชั้น เรื่อยไปไม่สิ้นสุด สรรพสิ่งจึงมีปรากฏอยู่ในภาวะขององค์รวม ซ้อนองค์รวม เป็นระบบซ้อนระบบ
ศักยภาพซ้อนศักยภาพอย่างเป็นลาดับชั้น อย่างมีคุณค่าและความหมายที่ยิ่งขึ้นตามความซับซ้อนของ
องค์ ร วมนั้ น ๆ ความจริ ง เหล่ า นี้ คื อ ธรรมชาติ ข องชี วิ ต การท าความเข้ า ใจความจริ ง ข้ อ นี้ จึ ง มี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา เพราะเป็นการเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง และเนื่องด้วยชีวิตมี
มิติต่างๆ หลากหลาย ในทุกระดับ ทั้งส่วนตัว ครอบครัว องค์กร สังคม ดังนั้น ภาวะองค์รวมหรือก็คือ
บริบทของแต่ละบุคคลจึงไม่มีทางซ้ากัน แต่แตกต่างอย่างมีความหมายตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้การศึกษา
จึงต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Capra (2002) ได้เสนอว่า หลักการทางวิทยาศาสตร์ให้คาอธิบายทางด้านเทคนิคหรือทาง
กายภาพได้เท่านั้น เขามีความเห็นว่า การอธิบายโลกในทางวัตถุเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะ
เข้าใจโลกและชีวิตที่แท้จริง แต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จาเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนในการ
อธิบายธรรมชาติอย่างมีความหมาย นั่นคือจุด Capra ให้ความสาคัญว่าจะทาอย่างไรจึงจะเข้าใจโลก
และชีวิตว่าคืออะไร Capra มีความเห็นว่าชีวิตมิได้เป็นเพียงเครื่องจักรที่สามารถเพิ่มปริมาณของมัน
เองได้ ที่ เ รี ย กว่ า Self-reproducing หรื อ จั ด การตั ว ของมั น เองได้ ที่ เ รี ย กว่ า Self-organizing
องค์ประกอบของชีวิตมี อยู่เพื่อที่จะเสริมซึ่งกันและกันอย่างสมดุล เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถที่จะทางานกันได้โดยภาพรวมและพึ่งพากันในความหมายที่ว่า มันสามารถที่จะผลิต
หรือสร้างสรรค์ซึ่งกันและกันได้ มิใช่เป็นเพียงการมาทาหน้าที่ร่วมกันเท่านั้น แนวความคิดของการที่
สิ่งมีชีวิตสามารถจัดการทั้งตัวมันเองและสิ่งรอบตัวมันได้ดังกล่าวของ Capra จึงมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดร่วมสมัยในปัจจุบันอย่างยิ่งในการที่จะอธิบายถึงธรรมชาติของโลกและชีวิตโดยรวม
โดยสรุป ปรัชญาแนวคิดเชิงระบบเป็นหลักการที่เห็นความจริงว่า สรรพสิ่งใดๆ มีความเป็น
หนึ่งเดียวที่เกิดจากองค์ประกอบมาเชื่อมโยงเข้าด้วย จึงผุดขึ้นเป็นภาวะใหม่ เป็นภาวะองค์รวมใหม่
สามารถแสดงศักยภาพที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าและความหมาย ภาวะที่เกิดขึ้นใหม่ที่ว่านี้ก็จะทาหน้าที่
เป็นองค์ประกอบของภาวะที่เหนือกว่าขึ้นไปอีกอย่างเป็นลาดับชั้นเรื่อยไปไม่สิ้ นสุด สรรพสิ่งจึงมี
ปรากฏอยู่ในภาวะขององค์รวมซ้อนองค์รวม เป็นระบบซ้อนระบบ ศักยภาพซ้อนศักยภาพอย่างเป็น
ลาดับชั้น อย่างมีคุณค่าและความหมายที่ยิ่งขึ้นตามความซับซ้อนขององค์รวมนั้นๆ
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3.3 ความสาคัญของแนวคิดเชิงระบบ
มนตรี แย้มกสิกร (2546) ได้ชี้ให้เห็นความสาคัญของการคิดเชิงระบบว่า เป็นความสามารถ
ของบุคคลที่มองเหตุการณ์ห รือสถานการณ์ต่างๆ ในลักษณะของภาพรวมที่เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างองค์ประกอบย่อยๆ โดยมียุทธศาสตร์การคิดที่ประกอบด้วยการระบุถึงตัวปัญหา การระบุตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ เพื่ อการเข้าใจถึง
สาเหตุและการสร้างทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา
วั ฒ นา ล่ ว งลื อ (2551) กล่ า วถึ ง การคิ ด เชิ ง ระบบว่ า เป็ น การมองแบบองค์ ร วมอั น เป็ น
ความสามารถในการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของสถานการณ์
หนึ่งๆ นอกจากมองภาพรวมแล้ว ยังต้องเข้าใจถึงรายละเอียดและความสัมพันธ์ของส่วนประกอบ
ย่ อยๆ ในความเป็ น องค์ ร วมนั้ น ดั ง นั้ น ในการปฏิบั ติง าน เราต้องมองภาพรวมของงานได้อ ย่ า ง
ครบถ้วน สามารถระบุได้ว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบใดที่เป็นปัญหา เราต้องหาองค์ประกอบอื่นๆ มา
เพิ่มเติมหรือไม่ และที่สาคัญเราจะสามารถจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นใหม่หรือไม่
อย่างไร
Capra (1997) ได้เสนอว่าความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นระบบมีความสาคัญต่อการ
ทาความเข้าใจในชีวิต สังคม โลก ที่ว่าสรรพสิ่งมีความเป็นระบบซ้อนระบบ เป็นระบบแห่งความมีชีวิต
ที่ซับซ้อนอย่างเป็นลาดับ อันเป็นการดาเนินไปขององค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องเชื่ อมโยงกัน ผุดขึ้นเป็น
มิติชีวิตต่างๆ ที่แต่ละภาวะล้วนอิงอาศัยกัน ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างไม่อาจ
แยกออกจากกันได้ แรงส่งและผลกระทบระหว่างกันดังกล่าวปรากฏออกมาในรูปของการเคลื่อนที่
เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดนิ่ง อย่างซับซ้อน ไม่มีภาวะใดเลยหรื อขณะใดเลยที่หยุดนิ่ง และเราภาวะนี้ว่า
การเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับสังคมเราทุกวันนี้ ไม่ว่าระดับใดทั้งตนเอง ครอบครัว องค์กร สถาบัน
สังคม ประเทศ และโลก ที่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างสลับซับซ้อนยิ่ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่
หยุดนิ่ง มีการพัฒนาก้าวหน้าในอัตราเร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร
ผ่านทางเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยอย่างไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลกระทบเป็นความท้าทายที่ถา
โถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ต่อสภาพความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ทั้งในเชิงบวกและลบ ทั้งนี้เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็จาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเท่าทัน แต่
ปัจจุบันพบว่า ยิ่งเราพัฒนาไปมากเท่าใด เรากลับต้องเผชิญกับปัญหาที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะ
หลักการพื้นฐานของการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนกรอบความคิดหรือกระบวนทัศน์ตามแนววิทยาศาสตร์ ที่
ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ยุคของ เซอร์ไอแซค นิวตันและฟรานซิส เบคอนที่มีวิธีคิดลักษณะของวัตถุ
นิยมแบบกลไกที่มองว่า โลกและชีวิตรวมทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งมวลนั้นมีความเป็นวัตถุทางกาย
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เปรียบเสมือนเครื่องจักรกลที่สามารถลดทอนแยกออกมาเป็นส่วนๆ เพื่อที่เราจะสามารถทาความ
เข้าใจสิ่งนั้นๆ ได้ด้วยการคานวณตามหลักตรรกะ เหตุผล เพื่อการเข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นๆ และ
สามารถเข้าควบคุม เอาชนะธรรมชาติดังกล่าวได้
กรอบความคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า สรรพสิ่งมีความเป็นวัตถุวิสัย (Materialistic) คือ
มีความเป็นวัตถุที่มีอยู่จริงทางกายภาพ สามารถสัมผัสจับต้องได้ อีกทั้งสามารถตรวจวัดได้ ยอมรับ
ความมีอยู่จริงได้อย่างเป็นภาวะวิสัย (Objectively Measurable) อย่างเป็นประจักษ์ และเรา
สามารถทาความเข้าใจปรากฏการณ์ของสิ่งนั้นๆ ได้ด้วยการลดทอนความสลับซ้อนของสิ่งที่เรากาลัง
พิจารณาลง (Reductionist) เพื่อง่ายต่อความเข้าใจและเพื่อยืนยันว่าสิ่งนั้นคืออะไร ทั้งหมดนี้นามา
ซึ่งมุมมองที่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง แยกส่วน เป็นอิสระจากสิ่งอื่น ตนเป็นผู้กาหนดสรรพสิ่ง ขาด
ความเชื่อมโยง ด้วยมุมองการค้นหาความจริงที่ขีดวงจากัดอยู่เฉพาะในขอบเขตของการรับรู้อย่างเป็น
วัตถุที่สามารถจับต้องได้ วัดได้อย่างเป็นประจักษ์ อย่างแยกส่วนดังกล่าว เราจึงมองประเด็นการศึกษา
แยกจากกันเป็นส่วนๆ ขาดความเชื่อมโยง โดยมิได้ให้ความสาคัญต่อคุณค่าและความหมายของทั้ง
ระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว นามาซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่คับแคบและไม่เป็นองค์รวม ไม่
เป็นทั้งหมด ไม่เห็นความจริงทั้งหมด นั่นคือ เป็นการพัฒนาที่ไม่ครอบคลุมทุกมิติชีวิตตามความเป็น
จริง เพราะเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของสภาวะแวดล้อมที่เราเป็นองค์ประกอบอยู่ นั่นคือ เรา
ให้ความสาคัญและเน้นการศึกษาและพัฒนาแต่ด้านความเป็นวั ตถุรูปธรรมอย่างเกินพอดี เน้นการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัตถุทางกายภาพอันเป็นมิติชีวิตภายนอกมากเกินความจาเป็น
โดยไม่ให้ความสนใจกับการพัฒนาธรรมชาติชีวิตอีกด้านหนึ่ง นั่นคือ ธรรมชาติของมิติชีวิตภายใน นั่น
หมายความว่า เราพัฒนาอย่างไม่ครบถ้วน ไม่รอบด้าน ไม่พัฒนาทั้งระบบ เป็นเพียงการพัฒนาอย่าง
แยกส่วนที่ไม่ครอบคลุมทุกมิติชีวิตอย่างบูรณาการ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เราไม่เข้าใจว่า ธรรมชาติที่แท้
ของชีวิตคืออะไร ดาเนินไปอย่างไร และควรดาเนินไปอย่างไรเพื่อความยั่งยืน เราจึงไม่อาจปรับตัว
และพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและชีวิตได้ตามความเป็นจริง (ประเวศ วะ
สี, 2545)
Senge (2006) กล่าวว่า การคิดเชิงระบบคือ กระบวนการคิดที่เข้าใจในภาพรวมทั้งหมดถึง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยๆ ที่ประสานเชื่อมโยงกัน ความเข้าใจดังกล่าวมีความจาเป็นต่อ
การการเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และต่อเนื่ องตามปั จจั ยทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒ นาตนเอง ทีมงานและ
องค์กรให้มีศักยภาพ นาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และบรรลุ
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้ การคิดเชิงระบบจึงเป็นหลักการสาคัญที่สุดของการ
พัฒนาองค์กรเพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

38
โดยสรุป แนวคิดเชิงระบบเป็นการมองแบบองค์รวม มีความสาคัญต่อการพิจารณาเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ต่างๆ ในลักษณะของภาพรวมที่เข้าใจถึงรายละเอียดและความเชื่อมโยงระหว่าง
องค์ป ระกอบย่ อยๆ ดัง นั้ น ในการปฏิ บัติ งาน บุค คลต้อ งมองภาพรวมของงานได้ อย่ างครบถ้ ว น
สามารถระบุได้ว่าปัจจัยหรือองค์ประกอบใดที่เป็นปัญหา โดยมียุทธศาสตร์การคิดที่ประกอบด้วยการ
ระบุถึงตัวปัญหา การระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่างๆ และที่สาคัญต้องสามารถจัดลาดับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อการ
เข้าใจถึงสาเหตุและการสร้างทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา
โดยภาพรวม แนวคิดเชิงระบบเป็นการพิ จารณาสรรพสิ่งตามความเป็นจริงที่เห็นถึงความ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะที่เป็นวงจรและต่างส่งผลซึ่งกันและกันอย่างซับซ้อน และ
เผยตั ว ออกมาในรู ป ของปรากฏการณ์ ต่ า งๆ นอกจากนี้ ระบบต่า งๆ ยั ง เชื่ อ มโยงกั บ ระบบอื่ น ๆ
กลายเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นและปรากฏออกมาเป็นสถานการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น การคิดเชิง
ระบบจึงเป็นการทาความเข้าใจในธรรมชาติของสรรพสิ่งอย่างเป็นกระบวนการ และมีความจาเป็นต่อ
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในวงจรชีวิต ทั้งนี้ มีแนวคิด ที่เห็นความจริงว่า สรรพ
สิ่งใดๆ มีความเป็นหนึ่งเดียวที่เกิด จากองค์ประกอบมาเชื่อมโยงเข้าด้วยแล้วจึงผุดขึ้นเป็นภาวะใหม่ ที่
สามารถแสดงศักยภาพที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าและความหมาย ภาวะที่เกิดขึ้นใหม่ที่ว่านี้ก็จะทาหน้าที่
เป็นองค์ประกอบของภาวะที่เหนือกว่าขึ้นไปอีกอย่างเป็นลาดับชั้นเรื่อยไปไม่สิ้ นสุด สรรพสิ่งจึงมี
ปรากฏอยู่ในภาวะขององค์รวมซ้อนองค์รวม เป็นระบบซ้อนระบบ ศักยภาพซ้อนศักยภาพอย่างเป็น
ลาดับชั้น อย่างมีคุณค่าและความหมายที่ยิ่งขึ้นตามความซับซ้อนขององค์รวมนั้นๆ ด้วยความเข้าใจ
ดังกล่ าว แนวคิ ดเชิง ระบบจึ งมี ความส าคั ญต่อการพิจ ารณาเหตุ การณ์ห รือ สถานการณ์ต่างๆ ใน
ลักษณะของภาพรวมที่เข้าใจถึงรายละเอียดและความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบย่อยๆ ดังนั้น ใน
การปฏิบั ติ ง าน บุ ค คลต้ อ งมองภาพรวมของงานได้อ ย่ า งครบถ้ ว น สามารถระบุ ไ ด้ว่ า ปั จจั ย หรื อ
องค์ประกอบใดที่เป็นปัญหา โดยมียุทธศาสตร์การคิดที่ประกอบด้วยการระบุถึงตัวปัญหา การระบุตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ และที่สาคัญต้อง
สามารถจัดลาดับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อการเข้าใจถึงสาเหตุและการสร้าง
ทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา
ตอนที่ 4 แนวคิดองค์กรสุขภาวะ
การทบทวนแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Healthy Organization) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาให้
ครอบคลุมหัวข้อที่สาคัญดังต่อไปนี้ 4.1 ความหมายและความสาคัญของแนวคิดองค์กรสุขภาวะ 4.2
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ปรั ช ญาของแนวคิด องค์ ก รสุ ข ภาวะ 4.3 องค์ ป ระกอบของแนวคิด องค์ ก รสุ ข ภาวะ และ 4.4
กระบวนการของแนวคิดองค์กรสุขภาวะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ความหมายและความสาคัญของแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (2552) ได้เสนอว่า สุขภาพเป็นสิ่งสาคัญ
และจาเป็นยิ่งต่อความเจริญงอกงามและพัฒนาการทุกๆ ด้าน ในตัวบุคคล สุขภาพเป็นรากฐานที่
สาคัญของทุกช่วงวัยชีวิต ในปัจจุบันได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า แนวคิดหรือความเข้าใจเดิมที่ว่า
คนมีสุขภาพดีคือ คนที่ไม่เป็นโรคหรือปราศจากความพิการและทุพพลภาพเท่านั้นเป็นแนวคิดที่ไม่
ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากสุขภาพมีความหมายที่กว้างและลึกซึ้งกว่า แต่ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า
50 ปี ที่ ผ่ า นมา กระบวนทั ศ น์ เ รื่ อ งสุ ข ภาวะถู ก ครอบง าด้ ว ยวิ ธี คิ ด ที่ เ ห็ น ว่ า คนเหมื อ นเครื่ อ งจั ก ร
สามารถแยกเป็นส่วนๆ จิตใจและร่างกายเป็นคนละส่วนกัน ด้วยกรอบความคิดเช่นนี้ทาให้เกิดการ
ดูแลสุขภาพแยกเป็นส่วนๆ ก่อให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการรักษาเฉพาะทางลึกลงไปเป็น
เรื่องๆ ขาดความสนใจในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยๆ ของชีวิต ไม่ได้ ดูแลคนทั้งคนซึ่งแสดง
ออกมาในฐานะที่เป็นองค์รวม
World Health Organization (2010) กล่าวว่า สุขภาพมิได้หมายถึงเพียงภาวะของการ
ปราศจากโรค แต่ ห มายรวมถึง สภาวะที่ชี วิตมี ความเป็น ปกติสุ ข สามารถรัก ษาสมดุ ล ของระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยไว้ได้ ทั้งองค์ประกอบด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถแยกออกจากกันเป็นส่วนๆ หรืออย่าง
โดดๆ ได้ จึงอาจกล่าวได้ว่ามุมมองดังกล่าวเป็น “ดุลยภาพของชีวิต” ภาวะสมดุลเช่นนี้ คือ สุขภาวะ
หรือการมีสุขภาพที่ดี เป็นกระบวนทัศน์ของการมองโลกและชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างสานสัม พันธ์กัน
มิได้แยกส่วนเป็นเรื่องๆ มองชีวิตเป็นหนึ่ง ไม่ได้แยกกายกับจิต มิได้แยกเรื่องทางสังคม สิ่งแวดล้อม
ออกจากเรื่องสุขภาพ สุขภาพองค์รวมจึงสะท้อนออกมาในการดาเนินชีวิตอย่างมีสติ ทาให้อยู่เย็นเป็น
สุข โดยการรู้จักเลือกวิธีการดาเนินชีวิตทั้งทางกาย ใจ สิ่งแวดล้อม สังคม อาหารและด้านจิตวิญญาณ
จะเห็นได้ว่านิยามข้างต้นมีความสอดคล้องกับ แนวทางของสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2552) ที่ว่าความมีสุขภาวะต้อง
พิจารณาด้านกาย จิตใจ สังคม และปัญญาที่เชื่อมโยงไปด้วยกันด้วย ด้วยเหตุนี้กระบวนทัศน์ต่อการ
มองชีวิตและสุขภาวะแบบองค์รวมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันทั้งชีวิตอย่างเป็นระบบ มากกว่าการเน้นแค่
ความเจ็บปุวยหรือการจัดการส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยจะพิจารณาที่ "ตัวคนทั้งคน" ความ
เกี่ยวเนื่องของร่างกาย จิตใจ ปัญญา รวมถึงปัจจัยทางสังคม สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่ อกัน
โดยสุขภาวะทางกายครอบคลุมถึงการมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อม
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ดี ไม่มีอุบัติภัย สุขภาวะด้านจิตใจครอบคลุมถึงการมีจิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว
มีความกรุณา มีสติ มีสมาธิ สุขภาวะด้านปัญญาครอบคลุมถึงการมีความสุขจากการมีจิตใจสูง การเข้า
ใจความจริงของโลก การลดความเห็นแก่ตัว การมุ่งไปสู่ความสงบสุข สุขภาวะด้านสังคมครอบคลุมถึง
การอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ในชุมชน ที่ทางาน ในสังคม ในโลก และรวมถึงการมีจิตสาธารณะ มี
จิตบริการทางสังคม
ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล (2552) ให้ความหมายขององค์กรสุขภาวะว่า เป็นองค์กรที่มีโครงสร้าง
ในการปฏิบัติงานที่มี ความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มี
บรรยากาศและแนวปฏิบั ติที่เอื้อต่อการดาเนินงานเพื่อการบรรลุ เปูาหมาย ในขณะเดียวกันก็ให้
ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยชี้ให้เห็นว่าวิจัยที่มี
อิทธิพลต่อความเป็นองค์กรสุขภาวะคือ 1) นโยบายการให้รางวัลและค่าตอบแทน 2) นโยบายด้าน
การฝึกอบรมและพัฒนา 3) บรรยากาศองค์กร 4) การปรับใช้เทคโนโลยี และ 5) ความมั่นคงในงาน
โดยที่ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ นโยบายการให้รางวัลและค่าตอบแทน รองลงมาคือนโยบายด้าน
การฝึกอบรมและการพัฒนา บรรยากาศขององค์กร การปรับใช้เทคโนโลยีและความมั่นคงในงาน
ตามลาดับ
วิจ ารณ์ พานิช (2554b) ได้กล่าวถึงองค์กรสุ ขภาวะว่าหมายถึง องค์กรที่มีศักยภาพมีขีด
ความสามารถในการต่อสู้กับภาวะยากลาบากและสามารถยืนหยัดต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เป็ น องค์ ก รที่ มี บ รรยากาศของการท างานร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น มิ ต รต่ อ กั น เห็ น คุ ณ ค่ า และ
ความหมายในความแตกต่างระหว่างกัน มี ทัศนคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการที่จะ
ขับเคลื่ อนองค์กรสู่ เปูาหมายเพื่อผลประกอบการที่ดี อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
Newell (1995) ให้ความหมายองค์กรสุขภาวะว่าหมายถึง องค์กรที่สามารถผลิตสินค้าและ
บริการอย่างมีคุณภาพ มีนวัตกรรม มีความยืดหยุ่น และรับผิดชอบ ทั้งนี้ ต้องเกิดจากความร่วมมือทั้ง
ในระดับบุคคลและกลุ่มงาน รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อสังคม
Lovey and Nadkarni (2003) ได้กล่าวถึงองค์กรสุขภาวะว่า เป็นองค์กรที่สร้างความพึง
พอใจด้วยสินค้าและบริการที่ดีที่ สุดแก่ลูกค้า เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
อย่างมีคุณค่า ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรในองค์กร โดยการจัดให้มี
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร เพื่อที่จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของตนเองและเปู าหมายทางเศรษฐกิจขององค์กรในขณะเดียวกัน โดยการบริหารการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถนาไปสู่
การพัฒ นาและเติบ โตอย่ างมั่น คง อีกทั้งสามารถปรับตัว อยู่ร่ว มกับสิ่ งแวดล้ อมได้อย่างกลมกลื น
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
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Lyden and Klingele (2000) ได้กล่าวถึงองค์กรสุขภาวะว่า เป็นองค์กรที่บุคลากรมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นความรู้สึกของการได้รับการยอมรับ ความรู้สึก
ของความมีคุณค่า โดยได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ องค์กร
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง เปิดเผย และเปิดกว้างในทุกระดับของบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนให้บุคลากรในทุกระดับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการสร้างความรู้สึกความเป็น
เจ้ า ของ ความภั ก ดี ความผู ก พั น ความไว้ ว างใจระหว่ า งกั น เพื่ อ สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ ความ
กระตือรือร้นและความมุ่งมั่น บนพื้นฐานของหลักจริยธรรม คุณธรรม และความถูกต้อง อันจะนาไปสู่
ความร่วมมือและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้วย
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อการบรรลุเปูาหมายทั้งของตนเองและองค์กรไปพร้อมๆ กัน
Flanagan and Henry (1994) ได้กล่าวถึงองค์กรสุขภาวะโดยกล่าวถึงบทบาทของผู้นาใน
องค์กรว่ามีส่วนสาคัญในการสร้างองค์กรสุขภาวะ โดยเน้นถึงการมอบอานาจให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา
มากกว่าการควบคุมในรายละเอียดของการทางาน ทั้งนี้มองว่าบุคลากรเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด จึง
จาเป็นที่องค์กรต้องสร้างบรรยากาศทางานที่ดี รวมทั้งการออกแบบงานที่พร้อมสาหรับการฝึกอบรม
บุคลากรโดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ เพื่อการสร้างผลผลิตที่มี
คุณภาพมากที่สุด
โดยสรุป แนวคิดองค์กรสุขภาวะมิได้หมายถึงเพียงภาวะของการปราศจากโรค แต่หมาย
รวมถึ ง สภาวะที่ ชี วิ ต มี ค วามเป็ น ปกติ สุ ข สามารถรั ก ษาสมดุ ล ของระบบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ประกอบย่อยไว้ได้ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ด้วยเหตุนี้กระบวนทัศน์ต่อการมองชีวิ ตและสุขภาวะ
แบบองค์รวมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันทั้งชีวิตอย่างเป็นระบบ มากกว่าการเน้นแค่ความเจ็บปุวยหรือการ
จัดการส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยจะพิจารณาที่ "ตัวคนทั้งคน"
4.2 ปรัชญาของแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุ ตฺโต) (2551) ได้แสดงธรรมกถาเกี่ยวกับคาว่าสุขภาพ ที่
คนโดยทั่ว ไปมั กใช้กัน แต่อยู่ ใ นเฉพาะความหมายที่ จากัดอั นหมายถึงร่างกาย ความสมบูรณ์ทาง
กายภาพหรือภาวะความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันเป็นมุมมองที่เน้นแต่เรื่องสุขภาวะทางกายอย่างเดียว ซึ่ง
โดยแท้จริงแล้วเมื่อกล่าวถึงความมีสุขภาวะของมนุษย์ ยังมีมิติอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นั่นคือ มิติทาง
จิตใจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม ความสมบูรณ์จึงต้องพิจารณาทุกมิติอย่างรอบด้าน
พฤกษ์สุนันท์ (2555) ได้เสนอว่า ปัจจุบันกรอบความคิดเรื่องสุขภาวะได้วางอยู่บนฐานคิดที่
ครอบคลุ ม ทั้ ง มิ ติ ทางกาย ทางใจ ทางสั ง คม และทางปั ญ ญา (จิ ต วิ ญ ญาณ)และทั้ ง มิ ติ ข องคน
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ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนั้น สุขภาวะจึงมีผลกระทบมาจากหลายปัจจัย จึงต้องให้ความสาคัญ
กับองค์ความรู้อย่างเป็นองค์รวม เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพและระบบสุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องของระบบทาง
การแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องความร่วมมือกันของทุกองค์ประกอบในสังคมที่จะมาร่วมสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี ร่วมสร้าง
วัฒนธรรมของการดาเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและร่วมกันสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่าง
มีสันติสุข
Dive (2004) ได้ให้ความหมายองค์กรสุ ขภาวะว่าคือ องค์กรที่มีเปูาหมายที่ชัดเจนตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ที่สอดคล้อง โดยมีการออกแบบโครงสร้างการบริหารองค์กร
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อมุ่งสร้างความเจริญเติบโตขององค์กร รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไป
พร้ อ มๆ กัน โดยให้ ค วามส าคั ญกั บ การตัด สิ นใจด้ว ยจิต ส านึก รั บผิ ด ชอบ (Decision Making
Accountability-DMA) และเน้นว่าการมีชีวิตของบุคลากรในองค์กรนั้นมีความสาคัญมากกว่าลาดับ
ชั้นตามโครงสร้างขององค์กร
Moor and Weatherill (2004) งานวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าองค์กรเป็นจานวนมากได้ละเลยถึง
การสร้างสุขภาวะในองค์กร เพราะมัวแต่เสียเวลาอยู่กับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รวมทั้งการปรับปรุง
การดาเนิ นงานอยู่ ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อบุคลากร
ส่งผลเสียออกมาในรูปของการขาดงาน และการลาออกจากงานเป็นจานวนมาก ซึ่งสุดท้ายแล้วส่งผล
ต่อผลการดาเนินงานขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลามากมายในการคัดเลือกคน
เข้ามาแทนที่ งานวิจัยนี้จึงเสนอว่าองค์กรสุขภาวะคือ องค์กรที่มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบที่
ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวพันกับความเป็นองค์กร และชี้ให้เห็นว่าสุขภาพทางกายภาพเป็นเพียงหนึ่งใน
มิติของการมีสุขภาวะที่ดีโดยที่ยังมีมิติอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาอีก 5 มิติ ประกอบด้วย 1. มิติทางด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมถึงเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งการสื่อสาร การมีส่วน
ร่วมในชุมชน การทางานร่วมกัน ความรับผิดชอบต่อสังคมและการทาหน้าที่เป็นอาสาสมัคร 2. มิติ
ทางด้านจิตวิญญาณที่เกี่ย วข้องกับการค้นหาเปูาหมายและความหมายของชีวิต ตลอดจนค่านิยม
จรรยาบรรณ ความรัก ความมีมิตรไมตรี ความเมตตากรุณา การให้อภัย การสร้างศรัทธา 3. มิติด้าน
อารมณ์ที่ให้ความส าคัญกับ ความรู้ สึกของผู้อื่น ตลอดจนความสั มพันธ์ในด้านอื่นๆ เชิงบวก และ
รวมถึงการตั้งเปูาหมายชีวิต การวางแผนส่วนบุคคล การแสดงออกของความรู้สึกนึกคิด และการ
บริหารความเครียด 4. มิติทางด้านปัญญา มิตินี้ครอบคลุมถึงทางด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากร
ทางด้านจิตใจและความคิด การขยายความคิด การให้การศึกษา การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5. มิติ
ทางด้านอาชีพการงาน อันหมายถึงความมุ่งมั่นในการเติมเต็มชีวิตของตนเองผ่านการทางาน การ
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วางแผนทางด้านการทางาน การได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาความสามารถทางด้านภาวะ
ผู้นา การตัดสินใจ รวมทั้งการบริหารเวลา
Stephen (2005) งานวิจัยชิ้นนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบของสถานที่ทางานที่มีสุขภาวะ
(Healthy Workplace) นั้นจาเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เหมาะสม มีวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีวิธีการปฏิบัติที่จะนาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี
ตลอดจนมีบุคลากรที่สามารถช่วยกันส่งเสริมให้เกิดมีสถานที่ทางานที่มีสุขภาวะ การที่จะพัฒนาให้เกิด
สถานที่ทางานที่มีสุขภาวะที่ดีนั้นจาเป็นต้องอาศัยผู้นาที่มีความมุ่งมั่น ตลอดจนกระบวนการต่างๆ
อย่างบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคนในองค์กร งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าความสัมพันธ์ของบุคลากร
ในองค์กร ตลอดจนภาวะผู้นาคือ 2 ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาไปสู่องค์กรสุขภาวะ จาก
งานวิจัยพบว่ากว่า 70% ของผู้ที่สารวจเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ประเด็นต่อไปนี้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
พัฒนาความมีองค์กรสุขภาวะที่ดี ได้ แก่ 1. ความศรัทธาที่นายจ้างมีต่อพนักงาน 2. นายจ้างให้ความ
เคารพ 3. การมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย 4. การสื่อสารที่ดีระหว่างพนักงาน 5. ปริมาณ
งานที่เหมาะสมที่ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และที่ทางาน 6. ความมั่นคงใน
งาน 7. ความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างาน 8. ความมีอิสระในการที่จะตัดสินใจว่าจะทาอะไร 9. ความมี
มิตรไมตรีและการช่วยเหลือกันของเพื่อนร่วมงาน ในเรื่องความสาคัญของการมีองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี
Lagerstrom (2005) งานวิจัยนี้ยังได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ผลต่อสุขภาวะขององค์กรใน 3 มิติ ประกอบด้วย 1) ค่านิยมของบุคลากรในองค์กร 2) บรรยากาศใน
การทางานขององค์กร 3) ธรรมชาติของเนื้องานหรือการออกแบบงาน ซึ่งรวมถึงการกาหนดความ
รับผิดชอบของงาน (Job Description) ในส่วนของค่านิยมของบุคลากรในองค์กรนั้น งานวิจัยชิ้นนี้
มองว่า ค่านิยมขององค์กรเป็นผลผลิตมาจากความแตกต่างที่หลากหลายของบุคลากรในองค์กรและ
คุณภาพของงานและของชีวิต จึงขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรในองค์กรนั้นๆ สามารถบรรลุเปูาหมายของ
ตนเองได้หรือไม่ ในด้านความพึ งพอใจที่เกิดจากงานสาเร็จ หรือการที่มีความสามารถในการพัฒนา
ทักษะ รวมทั้งการนาทักษะนั้นไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับบรรยากาศการทางานใน
องค์กร งานวิจัยชิ้นนี้เห็นว่าบรรยากาศการทางานในองค์กรนั้นเป็นประเด็นทางด้านจิตวิทยาสังคม
(Psychosocial Concept) อันเกิดจากการรับรู้ทางนามธรรมของแต่ละบุคคลที่หลากหลายมาหลอม
รวมกัน ด้วยเหตุนี้การพิจารณาถึงบรรยากาศในการทางานก็คือการตรวจสอบสภาพการรับรู้ของ
สมาชิกในองค์กรนั่นเอง ความสอดคล้องกัน ในทั้ง 3 มิตินี้มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมองค์กร
เพราะมันคือตัวที่สะท้อนถึง วัฒนธรรม แนวคิด ความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรในองค์กรนั้น และตัว
วัฒนธรรมองค์กรเองก็มีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตัวบุคลากรเองด้วย นั่นหมายความว่า
วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมของบุคลากรจะส่งผลซึ่งกันและกัน ยิ่งไปกว่านั้น วัฒนธรรมองค์กรยังมีผล
ต่อทัศนคติของบุคคล รวมทั้งความรู้สึกต่อความมุ่งมั่น การมีแรงบันดาลใจ ขวัญกาลังใจ และความพึง

44
พอใจในการทางาน นอกจากนี้ ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการทางาน การรักษาให้บุคลากร
อยู่กับองค์กร และการมีส่วนร่วมในงาน ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับความสอดคล้อง การเข้ากันได้ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมของแต่ละบุคคล และยังชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดีจะต้องรวมถึง
แนวการปฏิบัติที่องค์กรต้องให้ความสาคัญต่อค่านิยม ความเชื่อ และการรับรู้ของบุคลากรในองค์กร
ด้วย
Reid (2009) ได้เสนอว่าการมีสุขภาวะที่ดีขององค์กรนั้นต้องเกิดจากการหลอมรวมของมิติ
ทางด้านสังคม จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ และทางกายภาพในสถานที่ทางานเพื่อที่จะนาไปสู่ความมี
องค์กรสุขภาวะที่ดีในระดับสูง รวมทั้งความสมดุลของการทางานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากร อีกทั้ง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายของการประกอบการ ช่วยลดการขาดงาน การลางานของบุคลากร ยิ่งไปกว่านั้ นยัง
เป็นการช่วยส่งเสริมความพึงพอใจของบุคลากร ตลอดจนขวัญกาลังใจและความรู้สึกถึงความมีคุณค่า
และความผูกพันที่มีต่อองค์กร อีกทั้งยังช่วยเป็นการลดแรงกดดัน ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างที่
ทางานและชีวิตส่วนตัว และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการช่วยส่งเสริมความสุขและความพึ งพอใจในการ
ทางาน นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของพนักงานในการรับรู้ถึงสภาวะปัจจุบันของการมีสุข
ภาวะที่ดีและยุ ทธศาสตร์ ที่จ ะนาไปสู่ การมีสุ ขภาวะที่ดีนั้นจาเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งจะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร โดยจะต้องเล็งเห็นถึงความสาคัญของการมีส่ วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ
วัฒนธรรมองค์กรอันเป็นผลรวมของค่านิยมบุคลากรทั้งหมดมีผลต่อความมีสุขภาวะขององค์กร การ
สื่อสารสามารถนาไปสู่การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของข้อจากัดของการพัฒนาองค์กรสุขภาวะได้ นอกจากนี้
ยังพบว่า ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาองค์กรสุ ขภาวะนั้นจะต้องพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบและมี
รูปแบบ อีกทั้งการพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสถานที่ทางานจะมีผลอย่างยิ่งในการพัฒนาความมีสุข
ภาวะของบบุคลากร
Lyden and Klingele (2000) ได้กล่าวว่า องค์กรสุขภาวะเป็นแนวคิดใหม่ของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร อีกทั้งมีความสามารถในการสร้างความเติบโตและพัฒนา
ไปพร้อมพร้อมกัน ทั้งนี้ต้องเกิดจากการบริหารจัดการแบบองค์รวม โดยพิจารณาในมิติต่างๆ อาทิ
วัฒนธรรมองค์กร ความเครียดขององค์กร ความผูกพันที่มีต่อองค์กร จริยธรรม รวมทั้งขวัญกาลังใจ
และความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
Flanagan and Henry (1994) กล่าวว่า องค์กรสุขภาวะเป็นที่ซึ่งผู้บริหารและบุคลากร
ทางานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
มีวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการขจัดระบบการทางานที่ด้อยประสิทธิภาพออกไป มีการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการทางาน รวมทั้งออกแบบระบบงานที่ช่วยส่งเสริมบุคลากรให้สามารถ
ยกระดับความมีประสิทธิภาพของงานด้วยตนเอง มีการพัฒนาและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่สามารถปรับตัว
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นาไปสู่ความมีประสิทธิผลสูง ทั้งนี้ผู้นาต้องแสดงบทบาทของการแสดงความไว้วางใจต่อบุคลากรและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่าที่จะเข้าไปควบคุมในรายละเอียด
Stephen (2005) กล่าวถึงองค์กรสุขภาวะที่ดี โดยให้ความสาคัญกับสุขภาพของบุคลากรใน
องค์กรว่า สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจะช่วยให้บุคลากรทางานอย่างมีความสุข มีความมุ่งมั่น มีพลัง
ในการทางาน อันจะเป็นพื้นฐานสาคัญที่ช่วยให้ธุรกิจบรรลุถึงเปูาหมาย นอกจากนี้ประเด็นสาคัญอีก
ประการหนึ่งที่มีผลต่อความมีสุขภาวะที่ดีขององค์กรคือ คุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์ในองค์กรทั้ ง
ระหว่างบุคลากรด้วยกันเองและที่บุคลากรมีต่อองค์กร ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจถึงผลกระทบที่มีต่อความเป็นอยู่ของตนเองและองค์กร โดยชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของ
การส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งระดับตนเองและองค์กร
โดยมองว่านี่คือปัจจัยพื้นฐานสาคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยสรุป ปรัชญาของแนวคิดองค์กรสุขภาวะเป็นการให้ความสาคัญต่อความมีสุขภาวะของ
มนุษย์ที่ครอบคลุมถึงมิติต่างๆ ได้แก่ 1) มิติทางด้านจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาเปูาหมายและ
ความหมายของชีวิต ตลอดจนค่านิยม จรรยาบรรณ ความรัก ความมีมิตรไมตรี ความเมตตากรุณา
การให้อภัย การสร้างศรัทธา 2) มิติทางด้านปัญญา ครอบคลุมถึงทางด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากร
ทางด้านจิตใจและความคิด การขยายความคิ ด การให้การศึกษา การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3) มิติด้าน
อารมณ์ที่ให้ ความส าคัญกับ ความรู้สึ กของผู้ อื่น ตลอดจนความสั มพันธ์ในด้านอื่นๆ เชิงบวก การ
วางแผนส่วนบุคคล การแสดงออกของความรู้สึกนึกคิด และการบริหารความเครียด 4) มิติทางด้าน
อาชีพการงาน อันหมายถึงความมุ่งมั่นในการเติมเต็มชีวิตของตนเองผ่านการทางาน การวางแผน
ทางด้านการทางาน การได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาความสามารถทางด้านภาวะผู้นา
การตัดสินใจ รวมทั้งการบริหารเวลา 5) มิติทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมถึงเรื่องการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งการสื่อสาร การมีส่วนร่วมในชุมชน การทางานร่วมกัน ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการทาหน้าที่เป็นอาสาสมัคร
4.3 องค์ประกอบของแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
ประเวศ วะสี (2549a) ให้ความหมายของคาว่าองค์กรสุขภาวะว่าคือ องค์กรที่มีความสมบูรณ์
ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม โดยที่มิติทั้ง 4 มีความเชื่อมโยงอิงอาศัยและส่งผลซึ่งกันและกัน มิติทาง
กายจะประกอบไปด้วยร่างกายที่แข็งแรง ปลอดสารพิษ มีความปลอดภัย และมีปัจจัย 4 สาหรับมิติ
ทางจิตประกอบไปด้วยความดี ความงาม ความสงบ และมีสติ ส่วนมิติทางปัญญาประกอบด้วยปัญญา
รอบรู้ อย่ างเท่าทัน ปั ญญาทาเป็น ปัญญาการอยู่ร่ว มกันเป็น และปัญญาบรรลุ อิส รภาพ ส่ ว นมิติ
สุดท้ายคือมิติทางสังคมประกอบด้วยการมีความสัมพันธ์ที่ดี สังคมเข้มแข็ง มีความยุติธรรม และความ
สงบสันติ การพิจ ารณาองค์กรสุขภาวะจาเป็นต้องพิจารณามิติทั้ง 4 อย่างหลอมรวมเชื่อมโยงอย่าง
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บูรณาการพร้อมกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของ
องค์กรตลอดจนบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (2552) กล่าวถึงองค์กรสุขภาวะว่าหมายถึง
องค์กรที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพและความเข้มแข็งใน
การทางาน อันเกิดจากมิติต่างๆ ของชีวิตที่หลอมรวมเชื่อมโยงอย่างเป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ สุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่
การงานอย่างมีความสุข
จิรประภา อัครบวร (2552) ได้กล่าวถึงองค์กรสุขภาวะว่า เป็นรูปแบบของการพัฒนาตาม
แนวหลักปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ เกิดความยั่งยืน สามารถดารงอยู่ ได้
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องเกิดจากความสมดุลใน 3 มิติได้แก่ 1 มิติด้าน
สุขภาพพนักงาน 2 มิติด้านสุขภาพองค์กร และ 3 มิติด้านสุขภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การ
บริหารมิติทั้ง 3 ต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องอย่างสมดุลบนฐานของความแข็งแกร่งด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
กอบั ว ทัศนภักดิ์ (2550) ให้ความหมายขององค์กรสุ ขภาวะว่าคือ องค์กรที่มีการบริหาร
จัดการด้วยแนวคิดใหม่แบบองค์รวมที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองที่ส่ งผลเป็ น การแข่งขันทางธุรกิจ แย่งชิงพื้นที่ทางการตลาด เพื่อความอยู่รอดและ
ความสาเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ อีกทั้งเพื่อเป็นการลดต้นทุน ลดการสูญเสียของผลผลิตและลดอัตรา
การลาออกของพนักงาน รวมทั้งต้นทุนทางด้านดูแลสุขภาพและการดาเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับทางด้าน
กฎหมาย ลูกจ้าง และลูกค้า โดยคานึงถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ที่เชื่อมสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน
อันประกอบไปด้วย 1. มิติด้านสุขภาพของบุคลากรในองค์กร (Employee Health Perspective) มิติ
นี้จะเน้นในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรในองค์กร ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ รวมไปถึงความสาเร็จในเปูาหมายชีวิตของแต่บุคคลไปพร้อมๆ กับเปูาหมาย
ขององค์กร ทั้งนี้มิติดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จะต้องได้รับการสนับสนุนในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมของการ
มี ส่ ว นร่ ว ม การตั ด สิ น ใจ การสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ การพั ฒ นาทางด้ า นทั ก ษะความสามารถ และ
กระบวนการเรียนรู้ การทางานเป็นทีม การมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร 2. มิติด้านสุขภาพขององค์กร (Organizational Health Perspective) โดยจะให้
ความสนใจในเรื่องผลประกอบการและความสาเร็จขององค์กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมาย
ทั้งนี้จะต้องมีโครงสร้างขององค์กรที่แข็งแกร่งและมีกระบวนการทางานเป็นทีมที่มีเปูาหมายร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. มิติด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Health
Perspective) โดยมองว่าองค์กรจะตั้งอยู่ได้ต้องอิงอาศัยพึ่งพาองค์กรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า
ชุมชนหรือสังคมรอบข้าง ดังนั้น ปัจจัยที่สาคัญสาหรับมิตินี้คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่กับลูกค้า การ
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สร้ างเครื อข่ายกับ คู่ค้า การสร้ างความพึงพอใจ การสร้างการมีส่ ว นร่ว มกับชุมชน การรักษาและ
ปกปูองสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ยั งต้องพิจารณาหลั กการพื้นฐานที่สาคัญคือ ความเชื่อ วัฒนธรรม
จริยธรรม ศรัทธา และความไว้วางใจกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการและ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในหลักจริยธรรมของมิติทั้งสาม
ดวงเนตร ธรรมกุล (2554) ได้กล่าวถึงองค์กรสุ ขภาวะไว้ว่าหมายถึง องค์กรที่บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตการทางานที่ดี มีความยั่งยืนโดยมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งกาย ใจ จิตปัญญา และ
สังคม ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการทางานที่เหมาะสม มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ที่ดี เพื่อส่งเสริมทักษะและประสิทธิภาพในการทางานร่วมกันด้วยความรักและความผูกพันที่มีต่อ
องค์กร เพื่อนาไปสู่นวัตกรรมของการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความสุข
World Health Organization (2010) ได้ให้ความหมายขององค์กรสุขภาวะว่าคือ หน่วยงาน
ที่ผู้บริหารและบุคลากรร่วมมือกันทางานภายใต้การการพัฒนาร่วมกัน อย่างต่อเนื่องกัน เพื่อส่งเสริม
สุขภาวะ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน และเพื่อความยั่งยืนขององค์กรโดย
การพิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานใน 4 มิติได้แก่ 1 สภาพแวดล้อมการทางานทางกายภาพ (Physical
Work Environment) 2 สภาพแวดล้อมการทางานด้านจิตสังคม (Psychological Work
Environment) 3 ด้านทรัพยากรสุขภาพของบุคลากร (Personal Health Resources) และ 4 ด้าน
การมีส่วนร่วมที่มีต่อชุมชน (Enterprise Community Involvement) ในส่วนที่เกี่ยวกับมิติ
สภาพแวดล้อมการทางานทางกายภาพนี้ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่มีผลต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทางาน มิตินี้ครอบคลุมครอบคลุมอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในที่ทางาน เช่น
โครงสร้างอาคาร เครื่องจักร ของใช้สานักงาน สินค้า สารเคมี และกระบวนการทางานที่อยู่ในสถานที่
ทางานซึ่งมีผลต่อความปลอดภัย ความมีสุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร สาหรับปัจจัย
สภาพแวดล้อมการทางานด้านจิตสังคม จะครอบคลุมถึงโครงสร้างของการบริหารงานและวัฒนธรรม
องค์กร อาทิ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ อารมณ์ สภาพจิตใจ และแนวทางปฏิบัติซึ่งจะมีผลต่อความมี
สุขภาวะของพนักงานทั้งทางด้านจิตใจและกายภาพ สาหรับปัจจัยที่ 3 ด้านทรัพยากรสุขภาพของ
บุคลากร จะครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ช่วยสนับสนุนในการทางาน การบริการต่างๆ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลข่าวสาร แหล่งทรัพยากรต่างๆ โอกาส รวมทั้งความยืดหยุ่นที่องค์กรมอบ
ให้ กับ พนั กงานในการช่ว ยเหลื อและกระตุ้ น เพื่อส่ งเสริมความมีสุ ขภาวะของบุคลากรทั้งในด้า น
กายภาพและสภาพจิตใจ ส่วนปัจจัยที่ 4 คือด้านการมีส่วนร่วมที่มีต่อชุมชน จะประกอบไปด้วย
กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กร เข้าไปมีส่วนร่วมและส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรนั้นๆ ดาเนินงาน
อยู่ รวมทั้งที่มีผลต่อสภาวะทางกายภาพและทางด้านจิตใจ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของ
พนักงานและครอบครัว
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Lyden and Klingele (2000) ได้กล่าวถึงองค์กรสุขภาวะโดยเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของ
หัวหน้างานว่า ต้องมีความผูกพัน ความจงรักภักดี รวมทั้งมีขวัญกาลังใจดี มีความมุ่งมั่น และการ
สื่อสารอย่างเปิดกว้าง ในส่วนของระดับปฏิบัติการ พนักงานต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความภาคภูมิใจที่
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ทั้งนี้ได้สรุปคุณสมบัติขององค์กรสุขภาวะไว้ 11 ประการได้แก่ 1 การสื่อสาร
ที่เปิดกว้าง 2 การมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ 3 ความจงรักภักดีและความผูกพันต่อองค์กร 4
มีขวัญกาลังใจที่ดี 5 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 6 มีจริยธรรมและหลักการที่ถูกต้อง 7 การยอมรับ
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 8 มีเปูาหมายที่ชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกัน 9 มีภาวะผู้นา 10 มี
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ 11 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
Guarnaccia (1994) ได้เสนอลักษณะขององค์กรสุขภาวะว่าประกอบด้วย การสื่อสารแบบ
เปิดเผยทั่วถึงทุกระดับ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผน การตัดสินใจ การออกแบบระบบ
ทางาน และการแก้ปั ญหาโดยเน้นการทางานเป็นทีม อีกทั้งองค์กรต้องส่ งเสริมและสนั บสนุนให้
บุคลากรมีการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะอย่างต่อเนื่อง องค์กรต้องสร้างวัฒนธรรมของการเห็น
คุณค่าในความแตกต่าง เข้าใจในความหลากหลายและสร้างโอกาสที่เท่าเทียม ด้วยการเปิดกว้างอย่าง
ยุติธรรมโดยถือเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์กร อีกทั้งต้องให้ การยอมรับ การยกย่ อง สร้างความ
ภาคภูมิใจในผลงาน และให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม นอกจากนี้องค์กรต้อง
ให้ความสาคัญในการสร้างความสมดุลของงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัวอย่างเห็นคุณค่า และดูแล
สุขภาพของบุคลากรทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจ รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน รวมทั้งปกปูองสิ่งแวดล้อมและสร้างความสมดุล
แก่ระบบนิเวศ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างให้องค์กรเกิดความมั่นคง ยั่งยืน
โดยสรุป องค์ป ระกอบของแนวคิดองค์กรสุขภาวะประกอบด้วยความสมบูรณ์ทั้งกาย จิต
ปัญญา อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่มิติทั้งหมดมีความเชื่อมโยงอิงอาศัยและส่งผลซึ่งกันและ
กัน มิติทางกายจะประกอบไปด้วยร่างกายที่แข็งแรง ปลอดสารพิษ มีความปลอดภัย และมีปัจจัย 4
สาหรับมิติทางจิตประกอบไปด้วยความดี ความงาม ความสงบ และมีสติ มิติทางปัญญาประกอบด้วย
ปัญญารอบรูอ้ ย่างเท่าทัน คิดเป็นทาเป็น ปัญญาการอยู่ร่วมกันเป็น และปัญญาบรรลุอิสรภาพ มิติด้าน
อารมณ์เป็นการให้ความสาคัญต่อความรู้สึกถึงความมั่นคงภายใน การสร้างศรัทธาระหว่างกัน ส่วย
สังคมเป็นการคิดถึงส่วนรวม การมีจิตสาธารณะ ส่วนมิติด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการตระหนักถึงความ
เชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวมทั้งหมด รวมไปถึงการมิจิตใจอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
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4.4 กระบวนการของแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
Verschoor (2003) โดยเสนอหลักจริยธรรม 8 ประการอันเป็นกระบวนการของการนาไปสู่
เป็นองค์กรสุขภาวะที่ดี เพื่อนาไปสู่แรงบันดาลใจเพื่อการบรรลุเปูาหมายร่วมกัน ประกอบด้วย 1) การ
เปิดกว้างและการถ่อมตัวของผู้บริหารระดับสูงต่อบุคลากรระดับล่างในองค์กร มีใจเปิดกว้างที่จะ
ยอมรับฟังความคิดเห็นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 2) สร้างสภาพแวดล้อมของความมีจิตสานึก
รับผิดชอบและความรับผิดชอบส่วนบุคคล เป็นการยกระดับความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวม 3) มี
ความเป็นอิสระในการบริหารความเสี่ยงในขอบเขตที่เหมาะสม เป็นการวิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงในขอบเขตที่รับได้และมีความเป็นไปได้ที่ 4) มีความยึดมั่นและถือมั่นอย่างจริงจังต่อการทาแต่สิ่ง
ที่ถูกต้อง อันเป็นความตั้งใจจริงที่จะยึดอุดมการณ์ของความมีคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง
เท่านั้น 5) มีความแน่วแน่อย่างอดทนที่จะเรียนรู้จากความพลาดพลั้ง เพราะความผิดพลาดถือเป็น
บทเรียนที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้ น 6) มีความตั้งมั่นและความรับผิดชอบต่อคาพูดและการ
กระทาของตนเองอย่างจริงจัง คงเส้นคงวา อันเป็นพื้นฐานหลักของการสร้างความน่าเชื่อถือ ความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจระหว่างกัน 7) การดาเนินการใดๆ ต้องตั้งอยู่บนฐานของการคิดอย่างเป็นองค์
รวม ด้วยความร่วมมืออย่างกันอย่ างบูรณาการ เพื่อการทางานร่วมกันอย่างเป็นทีม มุ่งสู่เปูาหมาย
เดียวกันและไปในทิศทางเดียวกัน 8) มีความกล้าหาญและยืนหยัดอย่างอดทนที่จะเผชิญหน้ากับ
อุปสรรคหรือภาวะยากลาบากใดๆ
Pozner (1997) ได้เสนอคุณลักษณะขององค์กรสุขภาวะเพื่อสร้างขวัญกาลังใจและแรง
บันดาลใจ โดยศึกษาจากองค์กรที่กาลังประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และพบว่ากระบวนการของ
องค์กรสุขภาวะประกอบด้วย 1) การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร โดยยึดหลักที่ว่า
บุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด และการที่จะโน้มน้าวและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจได้นั้น ก็
โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ 2) การพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน การ
สื่อสารต้องเป็นแบบ 2 ทาง ทั้งนี้เพื่อช่วยลดแรงกดดันและลดความคลุมเครือของสถานการณ์ อีกทั้ง
ยังเป็นช่องทางการไหลของข้อมูลเพื่อช่วยในการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจุดอ่อนของ
องค์กรไปพร้อมๆ กัน 3) การสร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของผู้ตัดสินใจและ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความสอดคล้อง ความชัดเจนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง 4) การสร้างความรับผิดชอบและการให้ข้อมูลปูอนกลับ โดยที่ความรับผิดชอบจะ
สะท้อนถึงคุณค่าที่มีต่อตนเอง ส่วนการให้ข้อมูลปูอนกลับถือเป็นความรับผิดชอบที่เห็นคุณค่าต่อผู้อื่น
ทัง้ สองจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับความมีประสิทธิภาพขององค์กร 5) การทางานร่วมกัน
ด้วยบรรยากาศของความเป็นทีมงาน 6) การละทิ้งซึ่งพฤติกรรมเดิมๆ การยกระดับความเป็นองค์กร
สุขภาวะนั้น จาเป็นต้องมีการทบทวนวิธีคิดและกระบวนการทางานแบบเดิมๆ เพื่อการปรับปรุงการ
ทางานให้ ดี ขึ้น 7) การหาทางเลื อกใหม่ ที่ แตกต่า ง อั นเป็ นการพั ฒ นามุม มอง ความคิ ด และ
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กระบวนการทางานใหม่ที่แตกต่าง เพื่อมองหาทางเลือกใหม่อย่างสร้างสรรค์ 8) การตรวจสอบ
โครงข่ายความสัมพันธ์และการตอกย้าความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งขึ้น เพราะเป็นที่ประจักษ์ว่าการอิง
อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อความเข้มแข็งและความมีประสิทธิภาพขององค์กร
เพราะการบริหารองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพจึงจาเป็นต้องพิจารณาถึงคู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรทาง
ธุรกิจอย่างครบวงจร
โดยสรุป กระบวนการของแนวคิดองค์กรสุขภาวะประกอบด้วย การเปิดกว้างและการถ่อมตัว
มีใจเปิดกว้างที่จะยอมรับฟังความคิดเห็น การสร้างจิตสานึกรับผิดชอบและความรับผิดชอบส่วน
บุคคล ความเป็นอิสระในการบริหารความเสี่ยงในขอบเขตที่เหมาะสม ความยึดมั่นและถือมั่นอย่าง
จริงจังต่อการทาแต่สิ่งที่ถูกต้อง มีความแน่วแน่อย่างอดทนที่จะเรียนรู้จากความพลาด มีความตั้งมั่น
และความรับผิดชอบต่อคาพูดและการกระทาของตนเอง การคิดอย่างเป็นองค์รวม ด้วยความร่วมมือ
อย่างกันอย่างบูรณาการ เพื่อการทางานร่วมกันอย่างเป็นทีม มีความกล้าหาญและยืนหยัดอย่างอดทน
ที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือภาวะยากลาบากใดๆ
โดยภาพรวม แนวคิดองค์กรสุขภาวะหมายถึงสภาวะที่ชีวิตมีความเป็นปกติสุข โดยเป็นการ
พิจารณาที่ "ตัวคนทั้งคน" กล่าวคือ สามารถรักษาสมดุลของระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ย่อยไว้ได้ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
อย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยทุกมิติต่างเชื่อมโยงอิงอาศัยและส่งผลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
กระบวนการของแนวคิดองค์กรสุขภาวะควรประกอบด้วย การเปิดใจกว้างและการถ่อมตัว ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น การสร้างจิตสานึกรับผิดชอบและความรับผิดชอบส่วนบุคคล ความเป็นอิสระในการ
บริหารความเสี่ยงในขอบเขตที่เหมาะสม ความยึดมั่นและถือมั่นอย่างจริงจังต่อการทาแต่สิ่งที่ถูกต้อง
มีความแน่วแน่อย่างอดทนที่จะเรียนรู้จากความพลาด มีความตั้งมั่นและความรับผิดชอบต่อคาพูดและ
การกระทาของตนเอง การคิดอย่างเป็นองค์รวม ด้วยความร่วมมืออย่างกันอย่างบูรณาการ เพื่อการ
ทางานร่วมกันอย่างเป็นทีม มีความกล้าหาญและยืนหยัดอย่างอดทนที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือ
ภาวะยากลาบากใดๆ
ตอนที่ 5 แนวคิดการวิจัยอนาคต
การทบทวนแนวคิดการวิจัยอนาคต ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาให้ครอบคลุมหัวข้อที่สาคัญดังนี้
5.1 แนวคิดอนาคตศึกษา 5.2 ความหมายการวิจัยอนาคต 5.3 จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคต และ
5.4 การวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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5.1 แนวคิดอนาคตศึกษา
การวิจัยเกี่ยวกับอนาคต (Futures Research) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
เพราะหลายหน่วยงานเริ่มให้ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบายและทิศทางองค์กร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้การที่จะได้รับความเชื่อถือหรือไม่ย่อม
ขึ้ น กั บ กระบวนการแสวงหาความรู้ ที่ ต้ อ งด าเนิ น ไปอย่ า งมี แ บบแผน ด้ ว ยเหตุ ที่ ค าว่ า "อนาคต"
หมายถึง ระยะเวลาที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่ยังไม่ปรากฏอยู่ แต่ด้วยความที่มนุษย์มีความต้องการที่จะรู้
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ในอนาคต จึงทาให้ปัจจุบันแนวคิดการศึกษาวิจัยเชิงอนาคตได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย เพราะว่าการดาเนินการใดๆ ก็ตามในปัจจุบันย่อมเป็นไปตามบริบทของความรู้และ
ประสบการณ์ในอดีต ตลอดจนเปูาหมายซึ่งมีการกาหนดไว้ในอนาคตทั้งสิ้น การคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตทาให้เราได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย การวางแผน และการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในอนาคต ด้ว ยเหตุนี้การศึกษาเชิง
อนาคตจึงมีความสาคัญในฐานะที่เป็นตัวกาหนดการตัดสิ นใจในการดาเนินการใดๆ ในปัจจุบัน เพื่อ
ปูองปรามปัญหา เพื่อการวางแผนที่เป็นไปได้และเหมาะสม และเพื่อประเมินและพัฒนาสถาบันต่างๆ
ให้เข้ากับบริบทของอนาคต
วิโ รจน์ สารรัตนะ (2553) ได้ให้ ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตว่า เนื่องจากการศึกษา
อนาคตเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการกาหนดถึงสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารจึงควร
มีคุณลักษณะของการมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ดี
กว่าเดิม และโดยเหตุที่การศึกษาอนาคตไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแม่นยา เพียงแต่เป็น
ข้อเสนอแนะถึงความเป็นไปได้ของความน่าจะเป็นเท่านั้น ดังนั้น การศึก ษาอนาคตจึงต้องดาเนินไป
อย่างรอบคอบ ต้องพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ อย่างเป็นสหวิทยาการเพื่อการบรรลุเปูาหมายที่พึง
ปรารถนาเป็นหลัก
ด้วยเหตุนี้ การเตรียมตัวหรือวางแผนจึงควรมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบไว้ก่อนล่วงหน้า
อย่างน้อย 5-10 ปี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่ านั้นได้ แต่ถ้าจะให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นควร
จะวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม เพื่อกาหนดอนาคตที่ พึงปรารถนาและหาวิธีที่จะทาให้
ประสบผลสาเร็จและไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นได้ เพราะการศึกษาอนาคตเป็นการศึกษาและวิเคราะห์
เหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อทาความเข้าใจแนวโน้ มของสิ่งที่จะเกิดผลกระทบได้ในอนาคตข้างหน้า สิ่ง
สาคัญคือ เราต้องเป็นฝุายรุกเพื่อกาหนดอนาคตขึ้นตามที่เราต้องการจะให้เป็น มิใช่เป็นผู้เดินตามการ
เปลี่ยนแปลงนั้นไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทาง (อนงค์นุช ภูยานนท์, 2544)
โดยสรุป แนวคิดการศึกษาวิจัยเชิงอนาคตเป็นการคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อ
การตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย การวางแผน และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบันเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในอนาคต ด้วยเหตุนี้การศึกษาเชิงอนาคตจึงมีความสาคัญในฐานะที่เป็นตัว
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กาหนดการตัดสินใจในการดาเนินการใดๆ ในปัจจุบันเพื่อปูองปรามปัญหา เพื่อการวางแผนที่เป็นไป
ได้และเหมาะสม และเพื่อประเมินและพัฒนาสถาบันต่างๆ ให้เข้ากับบริบทของอนาคต และโดยเหตุที่
การศึกษาอนาคตไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแม่นยา เพียงแต่ เป็นข้อเสนอแนะถึงความ
เป็นไปได้ของความน่าจะเป็นเท่านั้น ดังนั้น การศึกษาอนาคตจึงต้องดาเนินไปอย่างรอบคอบ ต้อง
พิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ อย่างเป็นสหวิทยาการและบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการบรรลุ
เปูาหมายที่พึงปรารถนาเป็นหลัก
5.2 ความหมายการวิจัยอนาคต
คาว่า อนาคตศึกษา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Future Studies ซึ่งหมายถึงการศึกษาถึง
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต ตลอดจนระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาแนวโน้มและทางเลือกต่างๆ ที่
มีความเป็นไปได้ในอนาคต
จุมพล พูลภัทรชีวิน (2551) ได้ให้ความหมายของการวิจัยอนาคตว่าหมายถึง กระบวนการ
และระเบี ย บวิธีอย่ างเป็น ระบบที่ใช้ในการสารวจและศึกษาแนวโน้มถึงความเป็นไปได้ในอนาคต
รวมทั้งแนวโน้มที่พึงประสงค์และแนวโน้มที่ ไม่พึงประสงค์ ทั้งที่คาดว่าจะเป็นไปได้ (Possible) หรือ
น่าจะเป็นไปได้ (Probable)
เทียนฉาย กีระนันทน์ (2529) ได้ความหมายว่า การวิจัยเชิงอนาคตเป็นการดาเนินไปอย่างมี
การวางแผนและการกาหนดนโยบาย ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่
จะทาการทานายเหตุการณ์ คาดคะเน หรือพยากรณ์เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต รวมถึงปฏิสัมพันธ์และผลกระทบในระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีโอกาสเป็นไปได้ ทั้งนี้ เพื่อนา
ข้อมูลและข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปวาดภาพถึงแนวโน้มถึงเหตุการณ์ในอนาคต
พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร (2539) ได้ให้ความหมายว่า การวิจัยเชิงอนาคตเป็นวิธีการศึกษา
อย่างเป็นระบบ เพื่อทานาย คาดการณ์ หรือพยากรณ์แนวโน้มของเหตุการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งใน
อนาคต หรือของประชากรหรือสังคมกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่ง โดยอิงพื้นฐานข้อมูลจากอดีตและปัจจุบันไปสู่
อนาคต
จรัส สุวรรณเวลา (2538) ได้ให้ทัศนะว่า การวิจัยอนาคตเป็นการพยากรณ์ว่า การเข้าใจ
ธรรมชาติหรือมีข้อเท็จจริงของธรรมชาติจะช่วยให้มนุษย์สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือคาดการณ์ว่าต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่ างไร หรือหากทาไป
อย่ า งหนึ่ ง แล้ ว จะเกิ ด ผลอย่ า งไรตามมา ทั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า มี มิ ติ ข องเวลาและความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยให้ความสาคัญกับความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่สามารถจะ
นามาคาดการณ์ถึงแนวโน้มในอนาคตได้
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โดยสรุป การวิจัยอนาคตจึงเป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคต โดย
มองถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ของเรื่องที่ศึกษาที่คาดว่าจะเป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นไปได้ใน
อนาคต รวมถึงปฏิสัมพันธ์และผลกระทบในระหว่างเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึ้น
5.3 จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคต
การวิจัยอนาคตมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
1. เพื่อพิจารณาทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้สาหรับประชากรกลุ่มหนึ่ง
2. เพื่อพิจารณาทบทวนระดับความรู้หรือความไม่รู้ของเราเกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้
3. เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลพาดพิงหรือผลอันอาจจะเกิดขึ้นจากอนาคตที่เป็นไปได้นั้นๆ
4. เพื่อเตือนให้ทราบล่วงหน้าถึงอนาคตอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น
5. ทาให้เข้าใจกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยอนาคตมิใช่อยู่ที่การทานายเพื่อ ให้ได้คาตอบที่ถูกต้อง แต่
อยู่ที่การสารวจและศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้หรือน่าจะเป็นไปได้ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ใน
เรื่องที่ศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อหาทางทาให้แนวโน้มที่พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้นและปูองกัน
หรือขจัดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือหาทางที่จะเผชิญ กับแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์นั้น
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอนาคตจะมีประโยชน์โดยตรงต่อการวางแผน การ
กาหนดนโยบาย การตัดสินใจ ตลอดไปจนถึงการกาหนดยุทธวิธี (Strategies) และกลวิธี (Tactics) ที่
จะนาไปสู่การสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ การปูองกันหรื อขจัดอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ (จุมพล พูลภัทร
ชีวิน, 2530 )
5.4 การวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR)
การวิจัยแบบ EDFR นี้ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยมีแนวความคิดพื้นฐานมาจากความเชื่อของนัก
อนาคตนิยม (Futurism) ดังนี้
1) อนาคตเป็นเรื่องที่มนุษย์สามารถทาการศึกษาได้อย่างมีระบบ
2) ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับอนาคตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเขา
3) เชื่อว่ามนุษย์สามารถควบคุมและสร้างอนาคตได้
การวิจั ย อนาคตแบบ EDFR เป็น เทคนิ ค การวิ จั ยอนาคตที่ แพร่ ห ลายและตอบสนอง
จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน เป็นเทคนิคการวิจัยที่ผสมผสานข้อดีของ
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เทคนิคการวิจัย EFR และเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน โดยมีขั้นตอนต่างๆ คล้ายกับการวิจัยแบบ
เดลฟาย เพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากขึ้น โดยในรอบแรกของการ
วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์แบบ EFR (Ethnographic Futures Research) แล้วต่อด้วยการใช้
แบบสอบถามแบบเดลฟาย (Delphi) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR เป็นเทคนิคที่พัฒนามาจากระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาที่
เรียกว่า “การวิจัยชาติพันธุ์วรรณา” (Ethnographic Research) หรือ Ethnography) มีประเด็นที่
ต้องพิจารณา ดังนี้
1.1) ปัญหาที่ควรวิจัยด้วยเทคนิค EFR
เนื่องจากเทคนิคการวิจัยแบบ EFR เป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตเช่นเดียวกับเทคนิคเดลฟายจึง
ใช้กับปัญหาการวิจัยในลักษณะเดียวกัน
1.2) ขั้นตอนของการวิจัยแบบ EFR คือ
1.2.1) กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างการวิจัยซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒินั้น ใช้
วิธีการเช่นเดียวกับเทคนิคการวิจัยโดยทั่วไป คือ อาจจะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบที่เป็นไปตาม
โอกาสทางสถิติหรือแบบเฉพาะเจาะจงก็ได้ โดยเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ศึกษา
และด้วยเหตุผลที่เทคนิ คนี้พัฒนาขึ้นมาจากการวิจัยทางมานุษยวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกลุ่ ม
ตัว อย่ า งการวิจั ย จึ ง ไม่จ าเป็ น ต้อ งเป็น ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ท างใดทางหนึ่ งโดยตรง แต่เป็นผู้ เกี่ ยวข้องใน
วัฒนธรรมหรือเป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้นก็เพียงพอแล้ว ส่วนจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั้นมี
จานวนมากก็จะยิ่งดี (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2552)
1.2.2) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจากการที่ EFR เป็นเทคนิคการวิจัยที่พยายามจะดึง
เอาอนาคตภาพและค่านิยมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
กลุ่มประชากรที่ศึกษา การสัมภาษณ์จึงมีลักษณะเฉพาะกล่าวคือ
1.2.2.1) เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ชี้นา (Non-Directive, Open Ended)
1.2.2.2) เป็นแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยผู้วิจัยมีการ
เตรียมหัวข้อหรือประเด็นการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าประกอบเพื่อกันลืม แต่จะไม่มีลักษณะของการถาม
แบบชี้นา หลักการสัมภาษณ์แบบ EFR นี้ถือว่าผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ควบคุมการสัมภาษณ์และมีอิสระใน
การสัมภาษณ์อย่างเต็มที่
1.2.2.3) ใช้เทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization Technique)
ซึ่งเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์ที่เด่นและแตกต่างไปจากการสัมภาษณ์แบบอื่นคือจะมีการแบ่งช่วง
การสัมภาษณ์ออกเป็นช่วงๆ โดยอาจจะแบ่งตามหัวข้อที่ สัมภาษณ์หรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น
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ทุก ๆ ประมาณ 10 นาที ผู้สัมภาษณ์จะสรุปการสัมภาษณ์จากบันทึกที่จดไว้หรือจากเทปบันทึกเสียง
ให้ ผู้ สั มภาษณ์ฟังและขอให้ ผู้ สั มภาษณ์จะสรุปการสั มภาษณ์ปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงและแก้ไขการ
สัมภาษณ์ได้โดยจะทาเช่นนี้จนจบการสัมภาษณ์ เพื่อที่จะช่วยให้ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นว่าข้อมูลที่
ได้นั้นมีความน่าเชื่อถือคือ มีความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ของข้อมูลเพิ่มขึ้น
1.2.2.4) สัมภาษณ์อนาคตภาพ 3 แบบ โดยปกติการสัมภาษณ์แบบ EFR นี้จะ
ประกอบไปด้วยอนาคตภาพที่เป็นทางเลือก (Alternative) 3 ภาพและเรียงลาดับกันไป คือ
ภาพที่ 1 อนาคตภาพทางดี (Optimistic Realistic Scenario, O-R)
ภาพที่ 2 อนาคตภาพทางร้าย (Pessimistic Realistic Scenario, P-R)
ภาพที่ 3 อนาคตภาพที่น่าจะเป็นได้มากที่สุด (Most Probable Scenario, M-P)
อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพนี้ จะประกอบไปด้วยแนวโน้มในอนาคตที่ผู้สัมภาษณ์คาดว่ามีโอกาส
เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการใช้คาว่า Realistic กากับไว้ทั้งในอนาคตภาพทางดีและอนาคตภาพทางร้าย
เมื่อสัมภาษณ์ครบทั้ง 3 ภาพตามขั้นตอนเสร็จแล้ว ผู้สัมภาษณ์อาจจะสรุปการสัมภาษณ์ให้ผู้สัมภาษณ์
ฟัง ทั้ง หมดอี กครั้ ง หนึ่ งและขอให้ ผู้ ใ ห้ สั มภาษณ์ป รั บปรุง เปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขและ/หรือ เพิ่ มเติม ค า
สัมภาษณ์อีก หรืออาจจะนาผลการสัมภาษณ์ที่จะบันทึกไว้หรืออัดเทปไว้กลับไปเรียบเรียงใหม่ แล้ว
ส่งผลการสัมภาษณ์ที่เรียบเรียงแล้ว (Protocol) ไปให้ผู้สัมภาษณ์อ่านและตรวจแก้ไขเป็นการส่วนตัว
ก็ได้
1.2.3) วิเคราะห์หรือสังเคราะห์หาฉันทามติ นาผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์/สังเคราะห์
เพื่อหาฉันทามติระหว่างกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์
1.2.4) เขียนอนาคตภาพ (Scenario Write-Up) นาแนวโน้มที่มีฉันทามติมาเขียน
อนาคตซึ่งเป็นผลการวิจัย (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2552)
2) เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (The Delphi Technique)
เดลฟายเป็นเทคนิคการทานายที่พัฒนาขึ้นโดยนักคิดวิจัยของ Rand Corporation โดย เฮล
เมอร์ (Helmer) ดาลกี้ (Dalkey) และเรสเซอร์ (Rescher) โดยการสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการทานายหรือวางแผนสาหรับอนาคต ปัจจุบันเป็นเทคนิคการทานายที่
ได้รับความนิยมอย่างมากในเกือบทุกวงการ ไม่ว่าด้านธุรกิจ การเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข การศึกษา และด้านอื่นๆ ในการนาไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องการใช้ความ
คิดเห็นหรือการตัดสินใจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และนอกจากเดลฟายจะเป็นการคาดการณ์อนาคตแล้ว
เดลฟายยังเป็นเทคนิคการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้รับข่าวสาร
และแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว่างกันโดยไม่มีการเผชิญหน้ากันโดยตรง (เกษม บุญอ่อน, 2522)
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ปัญหาที่ควรวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย ควรเป็นปัญหาที่ไม่มีคาตอบที่ถูกต้องแน่นอนตายตัว
แต่สามารถวิจัยปัญหาได้จากการรวบรวมตัดสินแบบอัตวิสัย (Subjective Judgments) ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ หรืออาจปัญหาที่ต้องการความคิดเห็นหลายๆ ด้านจากประสบการณ์หรือ
ความรู้ความสามารถของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือในกรณีที่ผู้วิจัยไม่ต้องการให้ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุ ฒิ
แต่ละคนมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการพิจารณาตัดสินปัญหานั้นๆ นอกจากนี้ยังเหมาะกับกรณีที่
การพบปะเพื่อนัดประชุมของกลุ่มเป็นการไม่สะดวก หรือในกรณีที่ไม่ต้องการเปิดเผยรายชื่อบุคคลใน
กลุ่ม เพราะความคิดเห็นของบุคคลในกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาที่วิจัยอาจมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
ดังนั้น ปัญหาที่ใช้ในการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายส่วนมากมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน การหา
หลั ก การ การทานายอย่ า งกว้า งๆ ในอนาคต ซึ่ ง ไม่ ส ามารถหาข้อ มู ล ตั ว เลขที่ แน่ น อนมาใช้ เ พื่ อ
แก้ปัญหาได้ (สมคิด โฉมไสวและคณะ, 2533)
2.1) ความหมายของเทคนิคเดลฟาย
ชนิตา รักษ์พลเมือง (2528) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายเป็นเทคนิค
การทานายเหตุการณ์หรือความเป็นไปได้ในอนาคต โดยอาศัยฉันทามติหรือ Consensus ของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปอันน่าเชื่อถือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นข้อสรุปที่เป็นแนวคิด
หรื อเป็ น การทานายเหตุการณ์ที่จ ะเกิดขึ้นหรือความเป็นไปในอนาคต ข้อสรุปจากฉันทามตินี้จะ
สามารถนามาใช้ประกอบการตัดสินใจด้านต่างๆ ได้ ทั้งในเชิงวิชาการและบริหาร
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2536) ให้ความหมายของเดลฟายว่า เป็นกระบวนการรวบรวมความ
คิดเห็ นต่อเรื่องใดเรื่ องหนึ่ งเกี่ยวกับอนาคตจากกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อให้ ได้ข้อมูล ที่สอดคล้องเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด โดยที่ผู้ทาวิจัยไม่ต้องนัดสมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ให้มาประชุมพบปะกัน แต่ขอให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินปัญหาในรูปของการ
ตอบแบบสอบถามที่จะทาให้ผู้ทาการวิจัยสามารถระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้อย่าง
อิสระและไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลทางความคิดเห็นของผู้อื่นหรือเสียงส่วนใหญ่
ดังนั้น เทคนิคเดลฟายเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการวิจัย โดยมีหลักการสาคัญอยู่ที่การรวบรวม
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้มีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อกระบวนการตัดสินใจหรือการสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการทานายเกี่ยวกับอนาคต
2.2) ขั้นตอนการวิจัยแบบเดลฟาย
2.2.1) การเลือกและกาหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจะต้องหาวิธีและทาการคัดเลือกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลที่มองหรือคาดการณ์ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง มีความรู้ ความสามารถ และความ
ชานาญในเรื่องที่จะศึกษาอย่างจริงจัง เป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องนั้นๆ มาเป็นเวลานาน เป็นผู้มีตาแหน่งหน้าที่

57
รับ ผิดชอบหรือมีประสบการณ์โ ดยตรงกับเรื่องที่ศึกษา ยินดีให้ ความร่ว มมืออย่างเต็มใจและเห็ น
ความสาคัญของการวิจัยเรื่องนั้นด้วย โดยปกติจานวนจะประมาณตั้งแต่สิบกว่าคนขึ้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับจุดมุ่งหมายการวิจัย ธรรมชาติของปัญหาหรือความซับซ้อนของเรื่องที่ศึกษา จานวนผู้เชี่ยวชาญที่มี
อยู่จริง เวลา และงบประมาณ แต่จากผลการศึกษาวิจัยของ โทมัส ที แมคมิลแลน พบว่าจานวน
ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 17 คนขึ้นไปมีอัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน (Error) น้อยมาก (เกษม บุญ
อ่อน, 2522)
2.2.2) การกาหนดประเด็นแนวโน้มและสร้างเครื่องมือสาหรับการวิจัย โดยทั่วไปมักจะ
อยู่ในรูปของแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
2.2.3) การท าเดลฟายรอบที่ ห นึ่ ง โดยการส่ ง แบบสอบถามไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ
สัมภาษณ์ (ตัวต่อตัวหรือโดยการใช้โทรศัพท์) หรือทาการประชุมทางไกล (Tele-Conferencing) โดย
ผ่านระบบสื่อสารทางเครื่องมืออิเล็คโทรนิค เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยการขอให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ ละ
คนทาการคาดเดาเหตุการณ์ว่า ภายในเวลาที่กาหนดจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์หรือแนวโน้มใดที่จะ
เกิดขึ้นบ้าง
2.2.4) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับในรอบที่หนึ่ง
2.2.5) การท าเดลฟายรอบที่ ส อง โดยรอบนี้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า นจะได้ รั บ ข้ อ มู ล
ปูอนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) ที่เป็นกลุ่มโดยส่วนรวม เช่น ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน
(Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม
ผนวกด้วยคาตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญ
อาจเปลี่ ย นแปลงหรื อ ยื น ยั น คาตอบของตนได้ แต่ถ้ า คาตอบใดอยู่น อกค่ า พิสั ยระหว่ า งควอไทล์
ผู้เชี่ยวชาญก็จะถูกขอร้องให้แสดงเหตุผลประกอบด้วย (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2528) โดยปกติ
กระบวนการทาซ้าแบบนี้จะดาเนินต่อไปราวๆ สองหรือสามรอบ หรือจนกว่าจะได้คาตอบที่เป็นฉันทา
มติ (Consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จุดมุ่งหมายของการทาซ้าดังกล่าวก็เพื่อที่จะกรองความ
เชี่ยวชาญของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั่นเอง (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2551)
2.2.6) การสรุปและอภิปรายผล โดยการเสนอแนวโน้มที่มีฉันทามติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้ว
อภิปราย เสนอแนะจากผลการวิจัย
โดยสรุป จะเห็นได้ว่าการวิจัยอนาคตนั้นมีหลายเทคนิควิธี แต่ละวิธีมีจุดเด่น จุดด้อยในตัวเอง
ขึ้นอยู่กับว่าผู้วิจัยจะตัดสินใจเลือกเทคนิควิธีใดจึงจะเหมาะกับงานวิจัยในแต่ละชิ้น แต่ทุกเทคนิควิธีก็
มุ่งที่จะหาฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและจาเป็นเกี่ยวกับอนาคตที่
จะนามาเป็นข้อมูลสาคัญในการตัดสินใจ การกาหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิควิธี แบบ EDFR ในการศึกษาการพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการในช่วงเวลา พ.ศ. 2557-
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2566 เพื่อเป็นการเพิ่มอิสระทางความคิดแก่ผู้เชี่ยวชาญในการมองอนาคตและเป็นการหาฉันทามติ
จากผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่าน โดยไม่มีการครอบงาจากผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ
โดยภาพรวม อนาคตศึกษาเป็นระเบียบวิธีศึกษาวิจัยที่ใช้ในการศึกษาแนวโน้มและทางเลือก
ต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต อนาคตศึกษาจึงเป็นกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยอย่างเป็น
ระบบที่ใช้ในการส ารวจและศึกษาแนวโน้มถึงความเป็นไปได้ถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง
แนวโน้มที่พึงประสงค์และแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งที่คาดว่าจะเป็นไปได้หรือน่าจะเป็นไปได้
ตอนที่ 6 แนวคิดการพัฒนารูปแบบ
การทบทวนแนวคิดการพัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาให้ครอบคลุมหัวข้อที่สาคัญดังนี้
6.1 หลั กการ แนวคิดของรู ป แบบ 6.2 ความหมายของรูปแบบ 6.3 ประเภทของรูปแบบ 6.4
องค์ประกอบของรูปแบบ และ 6.5 กระบวนการสร้างรูปแบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
Keeves (1998) ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้างๆ ในการกากับการสร้างรูปแบบไว้ดังนี้
1) รูป แบบควรประกอบขึ้นด้ว ยความสัมพันธ์อย่างมีโ ครงสร้างของตัว แปร มากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้นก็มี
ประโยชน์ อย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ
2) รู ป แบบควรใช้ เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผ ลที่จะเกิด ขึ้นจากการใช้รู ปแบบได้
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อมูลสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
3) รู ป แบบควรจะต้อ งระบุห รือชี้ ให้ เห็ น ถึง กลไกเชิ งเหตุผ ลของเรื่อ งที่ศึ กษา ดั งนั้ น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย
4) นอกจากคุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้าง มโน
ทัศน์ใหม่และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่
มิยากาวะ (1956) กล่าวถึงหลักการเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบไว้ 5 ประการ คือ
1) รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่าเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบรวมๆ
2) รูปแบบควรนาไปสู่การพยากรณ์ผลที่ตามมาจากการใช้รูปแบบ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์
3) รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน
4) รูปแบบควรนาไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่หรือสร้างความสัมพันธ์ของเรื่องที่ศึกษาได้
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5) รูปแบบในเรื่องใดจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับกรอบทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ
โดยสรุป รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อมูลสนับสนุน
ด้ว ยข้อมูล เชิงประจั กษ์ได้ และควรต้องระบุห รือชี้ให้ เห็ นถึงกลไกเชิงเหตุผ ลของเรื่องที่ศึกษา
นอกจากนี้ รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
ลักษณะใหม่
6.2 ความหมายของรูปแบบ
คาว่า “รูปแบบ” หรือ Model เป็นคาที่ใช้เพื่อสื่อความหมายหลายอย่าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
รู ป แบบจะหมายถึ ง สิ่ งหรื อ วิ ธี ก ารด าเนิ น งานที่ เ ป็ น ต้ นแบบอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เช่ น แบบจ าลอง
สิ่งก่อสร้าง รูปแบบในการพัฒนาชนบท เป็นต้น
พจนานุกรมการศึกษา (Good, 1973) ได้ให้ความหมายรูปแบบว่า หมายถึง
1) แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทาซ้า
2) เป็นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ
3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด
4) เป็ น ชุด ของปั จ จั ย หรื อตั ว แปรที่ มีค วามสั มพั น ธ์ซึ่ งกั นและกัน ซึ่ง รวมกั นเป็น ตั ว
ประกอบและเป็นสัญลั กษณ์ทางระบบสังคม อาจเขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ห รือบรรยายเป็น
ภาษา
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2544) กล่าวว่า รูปแบบคือวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏ โดยใช้การสื่อสารใน
ลักษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังต่อเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ให้
สามารถเข้าใจได้ง่าย และในขณะเดียวกันก็สามารถนาเสนอเรื่องราว หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่าง
กระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ
อุทุมพร จามรมาน (2541) กล่าวว่า รูปแบบหมายถึงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องของหน่วย
ต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ดังนั้นรูปแบบจึงน่าจะมีมากกว่าหนึ่งมิติ หลายตัวแปร และตัวแปรต่างๆ มี
ความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในเชิงความสัมพันธ์และเชิงเหตุและผล
รัตนะ บัวสนธ์ (2552) จาแนกความหมายของรูปแบบออกเป็น 3 ความหมาย ดังนี้
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1) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบใน
ความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อ
เป็นต้น
2) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical
Model)
3) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการทางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บางทีเรียกกันว่าภาพ
ย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบ
การประเมิน เป็นต้น
ทิศนา แขมมณี (2552) กล่าวว่า รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคล
แสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นคาอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพื่อ
ช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น รูปแบบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้
ในการสืบสอบหาคาตอบความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย
บุญส่ง หาญพานิช (2546) กล่าวว่า รูปแบบ คือ โครงสร้าง โปรแกรมแบบจาลองหรือตัวแบบ
ที่จาลองสภาพความเป็นจริง ที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะพิ จารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะต้อง
นามาศึกษาเพื่อใช้แทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบนั้น
โดยสรุป รูปแบบหมายถึง สิ่งที่เป็นตัวแทนของโครงสร้างทางความคิด หรือองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ สาคัญของเรื่องที่ศึกษา โดยใช้สื่อที่ทาให้เข้าใจได้ง่ายและ
กระชับถูกต้อง และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้เพื่อช่วยให้ตนเองและคน
อื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น
6.3 ประเภทของรูปแบบ
Smith and Others (1980) แบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จาแนกเป็น รูปแบบคล้ายจริง (Iconic
Model) มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบิ นจาลอง และรูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มี
ลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น เครื่องบินจาลองที่บินได้
2) รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จาแนกเป็น รูปแบบข้อความ (Verbal
model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการ
อธิบายโดยย่อ เช่น คาพรรณนาลักษณะงานคาอธิบายรายวิชาเป็นต้น และรูปแบบทางคณิตศาสตร์
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(Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Model) เช่น สมการ และ
โปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น
Keeves (1988) ได้แบ่งรูปแบบออกเป็น 4 ประเภท คือ
1) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Models) เป็นรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กับ
ระบบทางกายภาพ มักเป็นรูปแบบที่ใช้ในวิทยาศาสตร์กายภาพ และสามารถนาเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น
ได้ เช่น รูปแบบจาลองระบบสุริยะ กับระบบสุริยะที่เกิดขึ้นจริง ธนาคารจาลองกับระบบธนาคารจริง
เป็นต้น
2) รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Models) เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาในการบรรยาย
ลักษณะของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้จะช่วยให้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบด้วยภาษามากกว่าที่จะใช้วิธี
อุปมาเปรียบเทียบด้วยโครงสร้างทางกายภาพ
3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Models)
เป็นรูปแบบที่กาหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปรในรูปสมการหรือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
4) รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างเป็นสมการเส้นตรง
แต่ละสมการแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปร มี การทดสอบสมมติฐานต่อผลของ
รูปแบบ
จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้นจะเห็นว่าได้อธิบายประเภทของรูปแบบไว้หลากหลาย ทั้ง
ที่เป็ น รู ป แบบเชิง ทฤษฎี และรู ป แบบเชิงปฏิบัติ ซึ่งในการกาหนดประเภทของรูป แบบขึ้ นอยู่กั บ
ลักษณะของรูปแบบแต่ละรูปแบบ
โดยสรุ ป ประเภทของรู ป แบบมี ทั้ง รูป แบบเชิง กายภาพซึ่งมี ลั ก ษณะคล้ า ยของจริ ง และ
รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ ที่มีข้อความ หรือรูปแบบเชิงคุณภาพที่ใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบาย
โดยย่ อ หรื อ รู ป แบบเชิ ง ปริ ม าณ นอกจากนี้ ยั ง มี รู ป แบบเชิ ง ปฏิ บั ติ แ ละรู ป แบบเชิ ง ทฤษฎี ที่ เ ป็ น
แบบจาลองที่สร้างจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพื้นฐานอยู่
6.4 องค์ประกอบของรูปแบบ
Keeves (1997) กล่าวว่า รูปแบบโดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
1) รูปแบบจะต้องนาไปสู่การทานาย (prediction) ผลที่ตามมา ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้
กล่าวคือ สามารถนาไปสร้างเครื่องมือพิสูจน์ทดสอบได้
2) โครงสร้ า งของรู ป แบบจะต้ อ งประกอบด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ( causal
relationship) ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์/เรื่องนั้นได้
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3) รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (imagination) ความคิดรวบยอด
(concept) และความสัมพันธ์ (interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้
4) รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (structural relationships)
มากกว่า ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (associative relationships)
Brown and Moberg (1980) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบควรจะประกอบด้วย
1) สภาพแวดล้อม (Environment)
2) เทคโนโลยี (Technology)
3) โครงสร้าง (Structure)
4) กระบวนการจัดการ (Management Process)
5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making)
อัมพร พงษ์กังสนานนท์ (2550) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
2) หลักสูตร
3) การจัดการเรียนรู้
4) การประเมินผลการเรียนรู้
5) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษา
6) การบริหารและการจัดการศึกษา
7) กลุ่มเปูาหมาย
8) การมีส่วนร่วมของพ่อแม่และชุมชน
โดยสรุป ในการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง จานวนเท่าใด
มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กั บปรากฏการณ์ที่เรากาลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบ
ตามแนวคิด ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการกาหนดรูปแบบนั้นๆ เป็นหลัก
6.5 กระบวนการสร้างรูปแบบ
Keeves (1997) กล่าวว่าการสร้างรูปแบบจะต้องประกอบด้วยลักษณะที่สาคัญดังนี้
1) การศึกษาองค์ความรู้ที่เ กี่ยวข้อง ได้แ ก่ การศึกษาสภาพข้อมูล พื้น ฐาน การระบุ
ปัญหาความต้องการและ ความจาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดหลักการองค์ประกอบ และ
การศึกษาสภาพปัจจุบันและ ปัญหา
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2) การสร้างแบบร่าง หรือรูปแบบเบื้องต้น หรือการนาเสนอทางเลือก
3) การตรวจสอบ หรือการประเมินผล ได้แก่ การหาความเหมาะสม ความเป็นไปได้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และการทดลองใช้
4) การปรับปรุง และ การพัฒนาและ นาเสนอรูปแบบที่สมบูรณ์
Lewin (1988) กล่าวว่า การสร้างรูปแบบจะแยกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เป็นที่มาของรูปแบบ อันประกอบด้ว ย
เปูาหมายของรูปแบบ ทฤษฎี และสมมุติฐานที่รองรับรูปแบบ และมโนทัศน์สาคัญที่เป็นพื้นฐานของ
รูปแบบ
ส่วนที่ 2 ลักษณะรูปแบบเป็นการอธิบายรูปแบบ ซึ่งนาเสนอเป็นประเด็นๆ ไป และเน้น
การปฏิบัติได้ มี 4 ประเด็น คือ ขั้นตอนของรูปแบบ รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ หลักการแสดงการให้
ระบบ หรือตอบสนองของแต่ละตัวแปร และสิ่งสนับสนุน ซึ่งเป็นการบอกถึงเงื่อนไข หรือสิ่งจาเป็นต่อ
การใช้รูปแบบนั้น ๆ ให้บังเกิดผล
ส่วนที่ 3 การนารูปแบบไปใช้เป็นการแนะนา ให้ข้อสังเกต ในการนารูปแบบนั้นไปใช้
ส่วนที่ 4 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
นพวรรณ เชาว์ดารงสกุล (2546) ได้สรุปขั้นตอนในการสร้างรูปแบบว่าประกอบด้วย
1) มโนทัศน์เชิงทฤษฎี (Concept)
2) การวัด (Measurement)
3) ตัวแปร (Variables) และ ความสัมพันธ์ของตัวแปร
4) ข้อเสนอ (Propositions) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
5) รูปแบบที่สมบูรณ์ (Model)
โดยสรุป การพัฒนารูปแบบ ( Model) ไม่มีข้อกาหนดตายตัวว่าควรทาอย่างไร แต่โดยทั่วไป
จะต้องเริ่มต้นจากการหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับรูปแบบที่ต้องการสร้าง จากนั้นจะต้องค้นหาสมมุติฐาน
และหลักการของรูปแบบที่จะสร้าง แล้วดาเนินการสร้างรูปแบบตามหลักการ และสมมติฐาน และนา
รูปแบบที่สร้างนั้นไปตรวจสอบคุณภาพ ก่อนที่จะนาเสนอเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์
ตอนที่ 7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากหัวข้อเรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ผู้วิจัยทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ 2 แนวคิดหลักคือ
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แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) และแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
(Healthy Organization) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
7.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
7.1.1 เอกสารและงานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2546) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยอิงแนวคิดการเรียนรู้จากการหยั่งรู้ด้วยตนเอง งานวิจัยนี้
ต้องการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง โดยเน้นให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงกับกระบวนการสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 5 ประการ ได้แก่ ความจริง
ความประพฤติชอบ ความสงบสุข ความรัก และอหิงสา โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อเสนอการเรียนรู้
แบบบูรณาการคุณค่าของความเป็นมนุษย์จากการหยั่งรู้ด้วยตนเอง 2. เพื่อศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ รวมทั้งเอกสารในต่างประเทศที่มีการนาเอาแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ไปใช้ 3. เพื่อวิจัยแบบ ex post facto ในโรงเรียนสัตยาไส เพื่อสาเหตุที่ทาให้
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง 4. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าความเป็น
มนุษย์ 5. เพื่อทดสอบและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าของความเป็ น
มนุษย์ 6. เพื่อศึกษาผลการวิจัย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากการพบกับท่านสัตยาไส ประเทศอินเดีย ในปี 2525
ถึงการพัฒ นาความเป็ น มนุ ษย์ ผ่ านการสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยผ่ านการให้ การศึกษาแก่
มนุษยชาติ และต่อมาได้จัดตั้งโรงเรียนสัตยาไสที่จังหวัดลพบุ รี และดาเนินการจัดการเรียนการสอน
จนถึงขั้น มัธยมศึกษาที่ 6 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าของใช้ส่วนตัวและอาหารเท่านั้น ปัจจุบัน
โรงเรียนสัตยาไสได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบโรงเรียนพัฒนาความเป็นมนุษย์ผ่านการสร้างคุณค่า
และความหมายทั่วโลก 51 แห่งใน 30 ประเทศ ด้วยแรงบันดาใจดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทาการวิจัยเพื่อ
ศึก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการคุ ณ ค่า และความเป็น มนุ ษ ย์ ขึ้ น มาซึ่ ง
ประกอบด้วย ทฤษฎีและแนวคิดของรูปแบบ วัตถุประสงค์ และกระบวนการเรียนการสอนที่สาคัญคือ
1. การสวดมนต์นั่งสมาธิแบบใช้แสงสว่าง 2. การสอนโดยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 3. การ
สร้างบรรยากาศที่ดีโดยครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดี 4. การดึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ออกมาจากภายในตัว
ผู้เรียน 5. การบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ในรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ 6. การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ในส่วนของกระบวนการวิจัย ผู้วิจัยได้นาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
คุณค่าของความเป็ นมนุษย์ ต่อครู อาจารย์ในต่างประเทศ รวมทั้งได้จัดให้มีการทดลองรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นมากับนักเรีย นระดับประถมศึกษาและนิสิตในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งพบว่า
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สามารถช่ว ยให้ผู้ เรี ย นเกิดการเปลี่ ยนแปลงความคิดและพฤตกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ ผล
การศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทาให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมเกิดจาก การสวด
มนต์ภาวนา การนั่งสมาธิ การได้รับแรงบันดาลใจจากครูและเพื่อนๆ ในโรงเรียนและบรรยากาศของ
โรงเรียน
สมสิทธิ์ อัสดรนิธี and กาญจนา ภูครองนาค (2555) การศึกษาวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการบ่มเพาะความซื่อตรง ผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็น
ความสาคัญจาเป็นของคุณธรรมจริยธรรมว่าเป็นพื้นฐานแห่งการมีสันติสุขร่วมกันในสังคม มนุษย์ โดย
สามารถพัฒนาฝึกฝนตนเองเพื่อบ่มเพาะคุณสมบัติเหล่านี้ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อปลูกฝังธรรมชาติแห่ง
คุณธรรมเหล่านี้และคอยกากับพฤติกรรม ความคิด และคาพูด เพื่อการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง และหาก
เกิดในคนหมู่มาก ก็ย่อมเป็นการยกระดับสังคมโดยรวมให้สูงขึ้น แต่ปัจจุบันมันเป็นความท้าทายที่ยังมี
คนจานวนมากที่มีความบกพร่องในเชิงคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความเสียหายให้กับสังคม และ
หนึ่งในคุณธรรมสาคัญที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาคือ ความซื่อตรง (Integrity) ซึ่งสะท้อนถึงความจริงแท้แห่ง
ตน ความตรงไปตรงมา และความไม่เอนเอียงไปสู่ความไม่ถูกต้องทั้งหลาย ผู้วิจัยจึงได้ทาการสืบค้นหา
หลั กฐานเชิงวิช าการที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า การเรียนรู้ตาม
แนวทางจิตตปัญญาศึกษาสามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในตัวผู้เรียน และนาไปสู่การบ่ม
เพาะคุณลักษณะเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้อย่างถาวรยั่งยืน รวมทั้งศึกษาลักษณะของแนวคิดและวิธีการ
ของกระบวนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาซึ่งสามารถบ่มเพาะความซื่อตรง
(Integrity) ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน โดยมีคาถามงานวิจัยว่า กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตาม
แนวจิตตปัญญาศึกษาที่สามารถบ่มเพาะความซื่อตรง (Integrity) ให้กับผู้เรียนได้นั้น มีลักษณะของ
แนวคิดและวิธีการเป็นอย่างไร และมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาหลักฐานเชิงเอกสารที่ว่าด้วย
แนวคิดของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาซึ่งสามารถบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวก
ให้แก่ผู้เรียน 2. เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการของกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตต
ปัญญาศึกษาซึ่งสามารถบ่มเพาะความซื่อตรง (Integrity) ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน โดยแบ่งขั้นตอนการ
วิจัยเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาแนวคิดของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตต
ปัญญาศึกษาซึ่งสามารถบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกให้แก่ผู้เรียน ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาแนวคิดและ
วิธีการของกระบวนการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาซึ่งสามารถบ่มเพาะความ
ซื่อตรง (Integrity) ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนได้จริง ด้วยการกลับเข้าไปทางานกับธรรมชาติด้านในถึงระดับชุด
ความเชื่อพื้นฐาน หรือกรอบการอ้างอิง โดยเปลี่ยนวิธีการรู้คิด รื้อถอนชุดความเชื่อเดิม เกิดการขยับ
ขยายกรอบการอ้างอิงให้กว้างใหญ่และครอบคลุมความจริงที่มากขึ้นกว่าเดิม นั่นคือ เป็นการยกระดับ
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จิตสานึกของผู้เรียนให้สูงขึ้น เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนท่าที ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม เกิด
เป็นวิถีชีวิตอย่างใหม่ที่จริงแท้บนหลักการที่ถูกต้องและไม่ย้อนกลับ
กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่อ บ่ มเพาะความซื่ อ ตรงตามแนวคิ ด นี้ สามารถแยกออกได้ เป็ น 3
แนวทางหลัก ๆ ได้แก่ 1. กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากภายในตัวผู้เรียนเอง เช่น การใคร่ครวญใน
ตนเอง การคิดเชิงวิพากษ์ การเจริญสติภาวนา และการทดลองลงมือกระทาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในตนเอง 2. กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากครอบครัว โรงเรียน และคนรอบข้าง เช่น การสนทนาเชิง
วิพากษ์ การทาสุ นทรีย สนทนา การมีสั งฆะกัลยาณมิตร และการอบรมสั่ งสอนและฝึ กปฏิบัติด้าน
คุณธรรมศีลธรรม และ 3. กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากสังคม วัฒนธรรม ประเทศ และโลก โดย
ทั้งหมดนี้ต่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและส่งผลเกื้อกูลกันและกัน อีกทั้ง มีความสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ ความหมายของความซื่อตรงที่ถู กรับรู้เข้าใจได้อย่างหลากหลาย กล่ าวอี กนัยหนึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเรียนรู้ในลักษณะนี้แม้จะมีความเป็นอัตวิสัย แต่ก็สามารถประเมินและชี้วัด
ได้ ด้วยการสืบค้นเชิงปรากฏการณ์วิทยา อธิบายผ่านข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
การเทียบเคียงกับโครงสร้างระดับจิตแห่งการประกอบสร้างความหมาย ตามระเบียบวิธีแบบโครงสร้าง
นิยม
พัชรี ศิริมาก (2554) บทความนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ความส าเร็จ ด้วยแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา (Contemplative Education) เพื่อเป็นแนวทางใช้
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุม กาย จิต
ปัญญา อารมณ์ สังคม (ประเวศ วะสี, 2550b) ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักตนเอง มีจิตใจเปิดกว้างอย่าง
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ที่มุ่งให้การศึกษาเป็น
เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
อีกทั้งสร้างให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
แนวคิดจิ ตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) เป็นการศึกษาเพื่อการตื่นรู้
(Awakening) เป็นการสร้างการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่รากฐานของชีวิต เพื่อจิตสานึกใหม่ (New
Consciousness) ที่มุ่งเน้นที่การสารวจภายในตนเองโดยผ่านประสบการณ์ตรง รวมทั้งการรับฟังด้วย
ใจที่เปิ ดกว้าง ซึ่งจะน าไปสู่ การตระหนักรู้ด้ว ยใจที่เปิดกว้าง เห็ นคุณค่าและความหมายในความ
แตกต่างของความเป็นมนุษย์ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
(Transformative Learning) โดย แจ๊ค ดี เมซิโรว์ ที่ได้เสนอทฤษฎีการปรับเปลี่ ยนมโนทัศน์
(Perspective Transformation Theory) ในปี ค.ศ. 1978 ที่เน้นถึงการเปลี่ยนกรอบความคิด เพื่อ
สร้างคุณค่าและความหมายชีวิต ผ่านการแปลความหมายจากประสบการณ์ชีวิต ด้วยการวิพากษ์อดีต
ตนเอง ใคร่ครวญ ครุ่ นคิดอย่างแยบคาย เพื่อสร้างแนวทางการดาเนินชีวิตใหม่ไปสู่ การยกระดับ
ศักยภาพตนเองที่สูงขึ้น ด้วยใจที่เปิดกว้าง อ่อนน้อมถ่อมตน เกิดความรู้ความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่น
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และสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้ง และสอดคล้องตามความเป็นจริง เห็นคุณค่าในความหลากหลายของสรรพสิ่ง
ตามความเป็นจริงที่สัมพันธ์เชื่อมโยง เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไหลเลื่อนอย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่คงที่
เกิดเป็นการตระหนักรู้ในตนเอง มีความเมตตากรุณาและจิตสาธารณะ สามารถเรียนรู้การเชื่อมโยงสู่
การปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน ดังนั้น แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) และ
แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformational Learning) จึงมีความสอดคล้องกัน และมี
ความจาเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดปัญญาสูงขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
แท้จริง (ประเวศ วะสี, 2550a)
พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู (2555) เป็นการศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ภายในตนเองสาหรับการบาบัดรักษาผู้ติดสุรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอานาจการทานายของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสาหรับการบาบัดรักษาผู้ติดสุรา 2)
เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสาหรับการบาบัดรักษาผู้ติดสุรา การ
วิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) โดยผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในสาหรับการบาบัดรักษาผู้ติดสุรา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มี
สามารถทานายการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสาหรับการบาบัดรักษาผู้ติดสุรา ได้แก่
สภาพโปรแกรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการบาบัดรักษาผู้ติดสุรา การรับรู้ประสบการณ์การ
เสพสุรา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง และแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเสพสุรา สามารถร่วมกันทานายได้ 2) รูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใน
ตนเองสาหรับการบาบัดรักษาผู้ติดสุรา โดยพบว่า การทบทวนประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกเสพสุราเป็นกระบวนการสาคัญที่
นาไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสาหรับการบาบัดรักษาผู้ติดสุรา
รมย์ฤดี เวสน์ (2554) เป็นการศึกษา การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงและทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อเสริมสร้างจิตบริการสาหรับพนักงานสายการ
บิน. การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้ด้านจิตบริการของพนักงาน
สายการบิน 2) เพือ่ พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและทฤษฎี
การเห็ น คุณค่ าในตนเอง เพื่อ เสริ ม สร้างจิตบริก ารส าหรับพนักงานสายการบิ น 3) เพื่ อศึกษา
เปรี ย บเที ย บผลการมี จิ ต บริ ก าร ระหว่ า งกลุ่ ม พนั กงานสายการบิ น ซึ่ง น ารู ปแบบการฝึ กอบรมที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ กับกลุ่ มที่ได้รับการอบรมตามที่สายการบินจัดอบรมให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
การให้บริการ 4) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการใช้รูปแบบการ
ฝึกอบรมที่ได้พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานสายการบินมีความต้องการเรียนรู้ด้านจิตบริการ
อันประกอบด้วยด้านความรู้ธุรกิจการบิน ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริการ และด้านการพัฒนา
ตนเอง 2) รูปแบบการฝึกอบรมมี 3 องค์ประกอบคือ หลักการ การวางแผนและกระบวนการ 3) กลุ่ม
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ทดลองมีจิตบริการเพิ่มมากขึ้น 4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จคือ 1) การแบ่งปันประสบการณ์
ด้านบริการจากต่างหน่วยงาน 2) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 3) การเห็นคุณค่าในตนเอง 4) การฝึก
สมาธิ 5) วิทยากร 6) การออกกาลังแบบผสมผสานกายใจ และ 7) การเขียนสะท้อนคิด ปัญหาและ
อุปสรรคคือ 1) การขาดแคลนบุคลากร 2) ช่วงเวลาและระยะเวลาของการอบรม 3) ปัญหาวิกฤต
อุทกภัย
7.1.2 เอกสารและงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
Edward (2008) งานวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการศึกษาสาหรับผู้ใหญ่และ
การศึกษาเพื่อการดูแลสุขภาพว่ามีความเชื่อมโยงเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้ดาเนินไปตามแนวความคิดการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ว่า การที่ผู้ปุวยมีอาการผิดปกติทางกายภาพ ในกรณีนี้คือมะเร็งที่ต่อม
ลู กหมากนั้ น เป็ น ภาวะที่เ กิดขึ้น โดยมีความเชื่อมโยงกับสภาวะจิ ต เพราะสภาวะทั้งสองอิงอาศั ย
เชื่อมโยงอย่ างเป็ น หนึ่ งเดีย วกัน ในลั กษณะที่ว่า ความผิ ดปกติทางด้านจิตใจก็จะก่อให้ เกิ ดความ
ผิดปกติทางกายภาพ และความผิดปกติทางกายภาพก็มีผลส่งต่อประเด็นทางด้านจิตใจและอารมณ์
เช่นกัน ดังนั้น งานวิจัยนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า การที่ผู้ปุวยจะหายเป็นปกติได้นั้นจะต้องมีการดาเนินการ
ทางด้านจิ ตใจควบคู่กันไป ในมุมมองดังกล่ าว เป็นการเข้าไปทาความเข้าใจเกี่ ยวกับเรื่องอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด รวมทั้งจิตวิญญาณ เพื่อนาไปสู่การแสวงหาคุณค่าและความหมายในตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการการตีความถึงประสบการณ์ของตนเองที่ผ่ านมา ด้วยแนวคิดการก้องสะท้อนภายใน
ตนเองอย่างใคร่ครวญ กระบวนการดังกล่าวทาให้ผู้ปุวยเกิดการทบทวนภายใน เกิดความเข้าใจตนเอง
เห็นคุณค่าและความหมายของตนเอง นาไปสู่ความมั่นคง ความเข้มแข็ง เห็นตนเองมีค่า เกิดศรัทธาใน
ตนเอง เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และภาวะเช่นนี้จะนาไปสู่การเป็นปกติของภาวะทางกายภาพใน
ที่สุด ในกรณีนี้ก็คือ การหายจากมะเร็งต่อมลูกหมาก
Sherry (2012) งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่สนใจศึกษาว่า กระบวนการเรียนรู้
แบบภาวะองค์รวมสามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร องค์ประกอบของความเป็นองค์รวมที่
ศึกษานั้นประกอบไปด้วยกาย จิต อารมณ์และจิตสานึก และต้องการทราบว่า องค์ประกอบของความ
เป็นองค์รวมนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการแสดงออกทางกายภาพ ซึ่งเป็นตัวสะท้อน
ออกมาจากอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดที่ฝังรากลึกอยู่ในตัวบุคคลนั้นได้อย่างไร คาถามหลักของงานวิจัย
ชิ้นนี้คือศึกษาว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองนั้น มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไร รวมทั้งศึกษาว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นนาไปสู่การเรียนรู้ใน
ระดับลึกซึ่งสามารถส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องของบุคคลได้อย่างไร โดยงานวิจัย
ชิ้น นี้เชื่อว่า กระบวนการเปลี่ ย นแปลงมุมมองและทัศนคติจะสามารถนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงใน
รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต และพฤติ ก รรม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงของ

69
Mezirow ระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยนี้ใช้ Phenomenological Methodology คือ การสังเกต
พฤติกรรม เนื่องด้วยงานวิจัยนี้ต้องการสร้างความเข้าใจถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้ที่เข้าร่วม
โปรแกรมนี้ โดยมีบุคคล 10 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโปรแกรมนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 ท่านนี้
จะถูกสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก เพื่อศึกษาถึงวิธีการที่แต่ละบุคคลใช้ตีความตามประสบการณ์ของแต่ละ
คนเพื่อค้นหาความหมายของตนเอง งานวิจัยนี้พบ 3 ประเด็นที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของ
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประกอบไปด้วย 1) ผู้เข้าร่วม
สัมภาษณ์นั้นพบว่ามิติทางด้านกาย จิต อารมณ์และจิตสานึก ล้วนต่างมีบทบาทและส่งผลซึ่งกันและ
กัน และความเชื่อมโยงของมิติทั้งสี่นี้มีส่วนสาคัญต่อพฤติกรรมและการแสดงออกทางกายภาพซึ่งจะ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคคล 2) ผู้ เข้าร่วมโครงการต่างให้ความสาคัญและเน้นย้าว่า การ
เปลี่ยนแปลงต้องเกิดจากปัจจัยภายใน มิใช่เกิดจากปัจจัยภายนอก 3) การเปลี่ยนแปลงในบุคคล
เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับบุคคลอื่น
Edward (2008) งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาผู้ปุวยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากชายชาวอเมริกัน
เชื้อสายแอฟริกัน 10 คน งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต
ผู้ปุวยตาม แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Theory) โดยต้องการ
ศึ ก ษาว่ า การหายปุ ว ยจากโรคดั ง กล่ า วเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสบการณ์ แ ละการเรี ย นรู้ อ ย่ า งไร มี
ความสั มพัน ธ์อย่างไรต่อกระบวนการก้องสะท้อนภายในตนเองของผู้ ปุว ย ตลอดจนเชื่อมโยงกับ
ประเด็น การสร้ างการเรี ย นรู้ การพัฒ นากระบวนการศึกษาและความเข้าใจทางด้านจิตวิญญาณ
อย่ างไร โดยองค์ป ระกอบทั้งหมดเหล่ านี้ส ามารถนาไปสู่การหายปุว ยจากโรคและเป็นการค้นหา
ความหมายของชีวิตตนเองผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์ที่มีต่อตนเอง ระเบียบวิธีวิจัย
ที่ใช้คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เพื่อสะท้อนถึงความเข้าใจที่มีต่อตนเอง ภาพที่ตนมอง
ตนเองอย่างไร แนวคิดของภาพที่มีต่อตนเองนี้เป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพและ
สุขภาวะ การวิจั ย ชิ้น นี้ เชื่อว่า การทาความเข้าใจและการหาความหมายของตนเองผ่ านการก้อง
สะท้อนจะน าไปสู่ การเข้าใจตนเอง การมีภ าพต่อตนเองในเชิงบวก การเห็นตนเองมีคุณค่าและมี
ความหวัง ว่าจะสามารถนาไปสู่การหายปุวยจากโรคนี้ได้ การวิจัยชิ้นนี้ได้เน้นในเรื่องการรักษาแบบ
องค์รวม (Holistic Health) ที่เชื่อมโยงเอาความหลากหลายทางด้านความรู้การรักษาทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์และการรักษาแบบองค์รวม ตลอดจนความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของจิตที่มีต่อ
ความเป็นไปทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการมองว่า ความเข้าใจในความหลากหลายของ
ทางเลือกการรักษา การมองภาวะสุขภาพแบบเป็นองค์รวม ความเข้าใจในบทบาทของอานาจจิตใจ
ตลอดจนการเชื่ อ มโยงและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกายและจิ ต และกระบวนการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลง ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาสาหรับผู้ใหญ่เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
งานวิจัยชิ้นนี้มองว่า การที่ผู้ปุวยจะหายจากโรคได้นั้นเป็นการดาเนินไปของการพัฒนากระบวนการ
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เรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างกายและจิตเข้าด้วยกัน และเป็นการนาเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มา
เชื่อมโยงกับสภาวะของสุขภาพแบบองค์รวม โดยผ่านกระบวนการก้องสะท้อนภายในระหว่างกัน ผ่าน
บทสนทนาเพื่อนาไปสู่ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ตามแนวคิดของ
Mezirow โดยได้เน้นให้เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตนเองเพื่อนาไปสู่การหาคุณค่า
และความหมาย รวมทั้งความสัมพันธ์ของบทบาทผู้ให้การศึกษาสาหรับผู้ใหญ่และผู้มีหน้าที่ให้การ
รักษาทางด้านสุขภาวะองค์รวม ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
และประเด็นทางสุขภาพ และความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของความหมายชีวิตและสุข
ภาวะที่เป็นอยู่ และประการสุดท้ายเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการรักษาโรคและการเรียนรู้สาหรับ
ผู้ใหญ่
McEwen (2006) งานวิจัยชิ้นนี้เห็นความจาเป็นของการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่
การบริหารโบสถ์ในคริสตศาสนาในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งศึกษาถึงการสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาสังคมของชาวคริสเตียน และเพื่อความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัตทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนและกลุ่มคนที่ทางานร่วมกัน ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วยต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ต้องการทาความเข้าใจและศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาชุมชน
อย่ า งเป็ น องค์ ร วม และต้ อ งการศึ ก ษาถึ ง พั ฒ นาการของรู ป แบบใหม่ ๆ ของการประเมิ น การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งประเด็นหลังนี้ งานวิจัยชุดนี้ให้ความสาคัญมากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่เป็นประเด็นสาคัญ
และเป็นความท้าทายของงานวิจัยนี้คือ ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร ศาสนสถาน ผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่อง
การเปลี่ ย นแปลงของบุ ค ลากรที่ ท างานเกี่ ย วกั บ ศาสนสถานนี้ และมี ค วามสนใจในเรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อชุมชนของศาสนสถานนี้ อีกทั้ง
ต้องการทราบถึงบทบาทของชุมชนศาสนสถานนี้ที่จะมีส่วนช่วยในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับบุคคลและยังต้องการทาความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่จะมีส่วนต่อการ
สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงนี้ และต้ อ งการท าความเข้ า ใจว่ า กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ น าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงนี้จะสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างไร เพื่อการดาเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เป็นที่
เข้าใจว่าเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงต่อบุคคลโดยตรงในชุมชนได้ แต่เราสามารถที่จะสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์คือ 1) ต้องการพัฒนาความ
เข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีส่วนสาคัญและเชื่อมโยงต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 2) ต้องการสร้างรูปแบบเพื่อความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัตซึ่งเชื่อมโยงและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและชุมชน และหวังว่า
รูปแบบนี้สามารถนาไปสู่กระบวนการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างบูรณการ อย่าง
เป็นระบบ 3) สามารถที่จะประยุกต์ใช้รูปแบบของบริบทแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนนี้ เพื่อ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และช่วยเป็นสะพานในการสร้างความสัมพันธ์
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และลดข้อจากัดระหว่างกัน เพื่อการบริหารงานอย่างเป็นพลังร่วมและเสริมกัน 4) หวังว่ารูปแบบที่ได้
จะไม่เป็นเพียงการปรับแต่งแนวคิดอย่างผิวเผิน แต่จะเป็นการพัฒนามุมมองและแนวคิดใหม่ทั้งหมด
ของกระบวนการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะนาไปสู่การสร้างบริบททางสังคมวัฒนธรรม ทั้งทางด้านทฤษฏี
และการปฏิบัติ นาไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิง
วิ พ ากษ์ ต่ อ งานเขี ย นและบทความทางวิ ช าการตามแนวคิ ด การเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
(Transformative Learning) โดยพิจารณาจากมุมมองหรือแนวคิดตามโครงสร้างของสังคมเชิง
ประยุกต์
7.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะ
7.2.1 เอกสารและงานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะ
กรรณิกา ปัญญาวงค์ (2555) ได้เสนอว่า ปัจจุบันกรอบความคิดเรื่องสุขภาวะได้ วางอยู่บน
ฐานคิดที่ครอบคลุมทั้งมิติ ทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปัญญา (จิตวิญญาณ) และทั้งมิติของคน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนั้น สุขภาวะจึงมีผลกระทบมาจากหลายปัจจัย จึงต้องให้ความสาคัญ
กับองค์ความรู้อย่างเป็นองค์รวม เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพและระบบสุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องของระบบทาง
การแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องความร่วมมือกันของทุกองค์ประกอบในสังคมที่จะมาร่วมสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี ร่วมสร้าง
วัฒนธรรมของการดาเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและร่วมกันสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่าง
มีสันติสุข
กอบัว ทัศนภักดิ์ (2550) งานวิจัยนี้เป็นการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรสุขภาพดี เพื่อนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างโมเดลองค์กรสุขภาพดีว่าประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง
และเชื่อมโยงกันอย่างไร เมื่อได้โมเดลแล้วก็นาไปทาการทดสอบเนื้อหากับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านทุน
มนุษย์ (Human Capital Club) ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงเน้นการศึกษาถึงมุมมอง กรอบความคิด
ความหมาย ปัจจัย รวมทั้งเงื่อนไขแห่งความสาเร็จในการสร้างองค์กรสุขภาพดี โดยงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็น
ถึงกระแสโลกาภิวัตน์และสภาวะไร้พรมแดนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ส่งผลเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ แย่งชิงพื้นที่ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอดและความสาเร็จ
ตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ จึงเห็นความจาเป็นในการที่จะพัฒนาความมีสุขภาวะดีขององค์กร เพื่อเป็นการ
ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย ของผลผลิต และลดอัตราการลาออกของพนักงาน รวมทั้งต้นทุนทางด้าน
ดู แ ลสุ ข ภาพและการด าเนิ น งานต่ า งๆเกี่ ย วกั บ ทางด้ า นกฎหมาย ลู ก จ้ า ง และลู ก ค้ า ดั ง นั้ น
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ก็คือ 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ความหมาย และปัจจัยแห่งความสาเร็จในการ
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สร้างองค์กรสุขภาพดี 2. นาข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้างโมเดลขององค์กร
สุขภาพดี ผลการศึกษาได้ให้ความหมายขององค์กรสุขภาพดีว่า คือการบริหารจัดการองค์กรแนวคิด
ใหม่แ บบองค์ ร วม โดยค านึ งถึ ง องค์ป ระกอบและปัจ จัย ต่ างๆ ที่ เชื่ อมสั มพั นธ์ ที่ ส อดคล้ องกัน อั น
ประกอบไปด้วย 1. มิติด้านสุขภาพของบุคลากรในองค์กร (Employee Health Perspective) 2. มิติ
ด้านสุขภาพขององค์กร (Organizational Health Perspective) 3. มิติด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
(Environmental Health Perspective) โดยจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการและการสื่อสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ยึ ดมั่น ในหลั ก จริ ย ธรรมของมิติทั้ง สาม โดยที่แต่ล ะมิติมีร ายละเอี ยดดังนี้ มิติที่ 1)
สุขภาพของบุคลากรในองค์กรจะเน้นเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของคนในองค์กร รวมทั้งความมีสุขภาพของ
บุคลากรในองค์กร ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมไปถึงความสาเร็จใน
เปูาหมายชีวิตของแต่บุคคลไปพร้อมๆ กับเปูาหมายขององค์กร ทั้งนี้ มิติดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จะต้อง
ได้รับการสนับสนุนในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม การตัดสินใจ การสร้างขวัญกาลังใจ
การพั ฒ นาทางด้า นทัก ษะความสามารถและกระบวนการเรี ยนรู้ การท างานเป็น ที ม การมีส่ ว น
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มิติที่ 2) คือ สุขภาพขององค์กร
นั้นจะเกี่ยวข้องกับผลประกอบการ และความสาเร็จขององค์กรตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ ที่เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ทั้งนี้จะต้องผ่านกระบวนการทางานเป็นทีมที่มีเปูาหมายร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีประเด็นชี้วัดต่อไปนี้ เช่น การลดการขาดงานของพนักงาน การที่
พนักงานอยู่กับองค์กร องค์กรที่นานขึ้น พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน องค์กรสามารถลด
ต้นทุนด้านการรักษาสุขภาพของบุคลากร องค์กรมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น สาเร็จตามเปูา หมายที่ตั้ง
ไว้ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปฏิบัติงานที่ดีได้ตามบริบทขององค์กร อีกทั้งองค์กรต้องมี
ความเจริญเติบโตและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่วนมิติที่ 3) คือ มิติสุขภาพของสิ่งแวดล้อม โดยมองว่า
องค์กรจะตั้งอยู่ได้ต้องอิงอาศัยพึ่งพาองค์กรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า ชุมชนหรือสังคมรอบข้าง
ดังนั้น ปัจจัยที่สาคัญสาหรับมิตินี้คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่กับลูกค้า การสร้างเครือข่ายกับคู่ค้า
การสร้ า งความพึ ง พอใจ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน การรั ก ษาและปกปู อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม
นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาหลักการพื้นฐานที่สาคัญ คือ ความเชื่อ วัฒนธรรม จริยธรรม และศรัทธา
กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล (2552) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองค์กรของ
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์และ
สุขภาพองค์กรของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ รวมทั้งปัจจัยด้านองค์กรที่มีต่อนโยบายด้า น
ทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะองค์กรของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ
และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพองค์กร โดยจาแนกตามลักษณะ
องค์กร ขอบเขตด้านเนื้อหาครอบคลุมนโยบายด้านการรับฟังความคิดเห็นพนักงาน นโยบายด้านการ
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ให้รางวัลและค่าตอบแทน นโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาและนโยบายด้านการออกแบบงาน
และปัจจัยด้านองค์กรประกอบด้วยบรรยากาศองค์กร โครงสร้างองค์กร ความมั่นคงในงานและการ
ปรั บ ใช้เทคโนโลยี โดยมีกลุ่ มตัว อย่างคือผู้ บริห ารในคณะต่างๆของมหาวิทยาลั ยในกรุ งเทพและ
ปริ ม ณฑล งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ เ น้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะทางด้ า นความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีผลต่อระบบการศึกษาของไทย อันจะนาไปสู่
ความสาเร็จของการพัฒนากาลังพลของประเทศเพื่อสร้างศักยภาพของมนุษย์ อีกทั้งยังพัฒนาขีด
ความสามารถทางด้านการแข่งขั นโดยเฉพาะในระดับวิทยาลัย ดังนั้น งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาการ
พัฒนาองค์กรสุขภาวะเพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษา ในส่วนของการทบทวน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาวะขององค์กรนั้น ได้มีการทบทวนถึงความหมายของสุขภาพของ
องค์ ก รและมิ ติ ข องสุ ข ภาวะขององค์ ก ร ทั้ ง ระดั บ สถาบั น ระดั บ การจั ด การ และระดั บ นโยบาย
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงความหมายขององค์กรที่มีสุขภาพดีของแนวคิดต่างๆ รวมทั้งลักษณะของ
องค์กรที่มีสุขภาพดีและลักษณะขององค์กรที่มีสุขภาพที่ไม่ดี นอกจากนี้ยังมีการทบทวนถึงตัวแบบ
ขององค์กรที่มีสุขภาพของแนวคิดต่างๆ ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า อิทธิพลของปัจจัยด้านการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละปั จ จั ย ด้ า นองค์ ก รที่ มี สุ ข ภาพดี พ บว่ า นโยบายการให้ ร างวั ล และ
ค่าตอบแทน นโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนา บรรยากาศองค์กร การปรับใช้เทคโนโลยีและความ
มั่นคงในงาน มีผลต่อสุขภาพองค์กร และยังพบว่า ตัวแปรทั้ ง 5 นั้นสามารถอธิบายการผันแปรของ
สุขภาพขององค์กร ของคณะต่างๆ และมหาวิทยาลัย โดยที่ตัวแปรที่อธิบายได้ดีที่สุดก็คือ นโยบาย
การให้รางวัลและค่าตอบแทน รองลงมาคือนโยบายด้านการพัฒนา การฝึกอบรม บรรยากาศของ
องค์กร การปรั บ ใช้เทคโนโลยีและความมั่นคงในงานตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบว่า ภาวะผู้ นาที่
เหมาะสมของผู้บริหารและความพอเพียงด้านทรัพยากรเป็นตัวแปรที่สาคัญที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้มี
สุขภาพดี
อานันท์ อุเทนสุต (2555) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และทดสอบตัวชี้วัดองค์กรสุขภาวะ พัฒนารูปแบบกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับองค์กรธุรกิจเอกชนเพื่อการเป็นองค์กรสุขภาวะในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2556-2560) กลุ่มประชากรได้แก่ องค์กรธุรกิจเอกชนจากภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการในประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรกับแผนงานสุขภาวะของสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดองค์กรสุขภาวะ ประกอบด้วยการ
เสริมสร้างสุขภาวะองค์กร 4 องค์ประกอบ คือ 1) การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2) การ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางจิตสังคม 3) การสนับสนุนทรัพยากรสุขภาพสาหรับบุคคล และ 4) การ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม รูปแบบกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับองค์กรธุรกิจ
เอกชนเพื่อการเป็นองค์กรสุขภาวะมี 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย การสร้างความท้าทายจากปัญหา การ
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เผชิญหน้ากับปัญหาความท้าทาย การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
การแก้ไขจุดอ่อนพัฒนาจุดแข็ง การสร้างปัจจัยแห่งความสาเร็จ การกระทาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม และ
การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับองค์กรธุรกิจเอกชนประกอบด้วย 1)
พัฒนาขีดความสามารถการเรียนรู้ของบุคลากร 2) ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ 3) การ
สนับสนุนทรัพยากรด้านสุขภาพ และ 4) การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7.2.2 เอกสารและงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะ
Coote-Solek (2004) งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาถึงบทบาทของอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน
ขนาดกลาง ในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสุขภาวะและความปลอดภัยในโรงเรียนซึ่งถือ
เป็นส่วนสาคัญ ในฐานะที่เป็นผู้นาของโรงเรียนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความจาเป็นในการบริหารโรงเรียน
ในศตวรรษที่ 21 งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปตรวจสอบถึงความสาคัญขององค์กรสุข
ภาวะและบทบาทของอาจารย์ใหญ่ที่จะส่งเสริมความมีองค์กรสุขภาวะในโรงเรียน จุดเน้นของงานวิจัย
ชิ้นนี้จึงเป็นการเข้าไปตรวจสอบถึงการรับรู้ของครูในโรงเรียนที่มีต่อบทบาทของอาจารย์ใหญ่ในการ
พัฒนาองค์กรสุขภาวะและความปลอดภัยในโรงเรียน โดยเน้นให้เห็นถึงความสาคัญของการนาแนวคิด
การพัฒ นาองค์กรสุ ขภาวะให้ เป็ นส่ ว นหนึ่งของวิสัยทัศน์ในการดาเนินกิจการโรงเรียนให้ ประสบ
ความสาเร็จ กลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์ใหญ่จากสองโรงเรียน โดยการเลือกอาจารย์ใหญ่สองท่านและ
ครูอีกสิบคนมาจากแต่ละโรงเรียน เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ โดยคาถามของงานวิจัยนี้ คือ
1) เพื่อการตรวจสอบสภาพการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระดับพัฒนาการองค์กรสุขภาวะ ตลอดจน
กระบวนการที่ผู้อานวยการโรงเรียนส่งเสริมให้เกิดมีองค์กรสุขภาวะ โดยศึกษาในส่วนที่มีความสัมพันธ์
กับ 3 แนวคิดหลักของการมีองค์กรสุขภาวะ อันประกอบไปด้วยภาระหน้าที่งาน การบารุงรักษา และ
การเจริญเติบโต รวมทั้งการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 2) เพื่อศึกษาสภาพการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อระดับของความปลอดภัยและความมั่นคงของโรงเรียน และตลอดจนกระบวนการของอาจารย์ใหญ่
ที่จะช่วยส่งเสริม สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในโรงเรียนของตน แนวคิดทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ แนวคิดการพัฒนาองค์กรสุขภาวะในฐานะที่เป็นขีดความสามารถของการบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ พอเพี ย ง และน าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเหมาะสม รวมทั้ ง การสร้ า งความ
เจริญเติบโตขึ้นภายในภายในองค์กร ตามแนวคิดของ Mathew Miles โดยเห็นว่าองค์กรสุขภาวะ
ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 10 อย่าง ดังนี้ 1. Goal Focus 2. Communication Adequacy 3.
Optimal Power Equalization 4. Resource Utilization 5. Cohesiveness 6. Morale 7.
Innovativeness 8. Autonomy 9. Adaptation 10. Problem Solving Adequacy โดยสรุป ผล
การทดลองพบว่า ตาแหน่งครูใหญ่เป็นตาแหน่งที่มีสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ตลอดจน
ความสาเร็จของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ครู ตลอดจนชุมชนรอบข้าง ซึ่ง
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องค์ประกอบทั้งหมดนี้ล้วนมีผลต่อความสาเร็จ ความมั่นคงของโรงเรียน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของความมีองค์กรสุขภาวะของโรงเรียนเอง
Moor and Weatherill (2004) งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าเราใช้ชีวิตส่วนหนึ่งในองค์กร แต่
พนักงานกลับได้รับการดูแลอย่างไม่เต็มที่และไม่มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อสุขภาวะของบุคลากรใน
องค์กร ทั้งทางด้านความเครียดและความเจ็บปุวย ตลอดจนวิถีการดาเนินชีวิต และองค์กรเป็นจานวน
มากได้ละเลยถึงการสร้างสุขภาวะในองค์กร เพราะมัวแต่เสียเวลาอยู่กับการตัดลดงบประมาณ การ
ปรั บ เปลี่ ยนโครงสร้ าง รวมทั้งการปรับปรุงการดาเนินงานอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อบุคลากร ส่งผลเสียออกมาในรูปของการขาดงาน และการลาออก
จากงานเป็นจานวนมาก ซึ่งสุดท้ายแล้วส่งผลต่อผลการดาเนินงานขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้นจะต้องเสีย
ค่า ใช้ จ่ า ยและเวลามากมาย ในการคั ด เลื อ กคนเข้ า มาแทนที่ ผู้ นาในองค์ ก รที่ มี สุ ขภาวะที่ ดี ต่ า ง
ตระหนักดีถึงผลเสียของค่าใช้จ่ายในด้านการรักษา ค่าใช้จ่ายด้านล่ วงเวลา และผู้นาส่วนใหญ่ก็มี
ความเห็นตรงกันว่า การพัฒนาองค์กรให้มีสุขภาวะนั้นเป็นสิ่งที่จาเป็น และเห็นว่าการพัฒนาองค์กร
สุขภาวะนั้นเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบที่จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุาย งานวิจัยชิ้นนี้
ได้ชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดีมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของบริการ ความมีประสิทธิภาพ
ของการทางาน และการที่จะพัฒนาให้เกิดสุขภาวะขึ้นในองค์กรนั้นจาเป็นต้องดาเนินการอย่างเป็น
ระบบที่ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวพันกับความเป็นองค์กร นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าสุขภาพทางกายภาพ
เป็นเพียงหนึ่งในมิติของการมีสุขภาวะที่ดีโดยที่ยังมีมิติอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาอีกห้ามิติ ประกอบด้วย 1.
มิติทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมถึงเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งการสื่อสาร
การมีส่วนร่วมในชุมชน การทางานร่วมกัน ความรับผิดชอบต่อสังคมและการทาหน้าที่เป็นอาสาสมัคร
2. มิติทางด้านจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาเปูาหมายและความหมายของชีวิต ตลอดจน
ค่านิยม จรรยาบรรณ ความรัก ความมีมิตรไมตรี ความเมตตากรุณา การให้อภัย การสร้างศรัทธา 3.
มิติด้านอารมณ์ที่ให้ความสาคัญกับความรู้สึกของผู้อื่น ตลอดจนความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ เชิงบวก
และรวมถึงการตั้งเปูาหมายชีวิต การวางแผนส่วนบุคคล การแสดงออกของความรู้สึกนึกคิด และการ
บริหารความเครียด 4. มิติทางด้านปัญญา มิตินี้ครอบคลุมถึงทางด้านการพั ฒนาแหล่งทรัพยากร
ทางด้านจิตใจและความคิด การขยายความคิด การให้การศึกษา การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5. มิติ
ทางด้านอาชีพการงานอันหมายถึงความมุ่งมั่นในการเติมเต็มชีวิตของตนเอง ผ่านการทางาน การ
วางแผนทางด้านการทางาน การได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาความสามารถทางด้านภาวะ
ผู้นา การตัดสินใจ การบริหารเวลา และรวมทั้งการบริหารชีวิตหลังเกษียณ
Lagerstrom (2005) งานวิจัยนี้ยังได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ผลต่อสุขภาวะขององค์กรใน 3 มิติ ประกอบด้วย 1) ค่านิยมของบุคลากรในองค์กร 2) บรรยากาศใน
การทางานขององค์กร 3) ธรรมชาติของเนื้องานหรือการออกแบบงาน ซึ่งรวมถึงการกาหนดความ
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รับผิดชอบของงาน (Job Description) ในส่วนของค่านิยมของบุคลากรในองค์กรนั้น งานวิจัยชิ้นนี้
มองว่า ค่านิยมขององค์กรเป็นผลผลิตมาจากความแตกต่างที่หลากหลายของบุคลากรในองค์กรและ
คุณภาพของงานและของชีวิต จึงขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรในองค์กรนั้นๆ สามารถบรรลุเปูาหมายของ
ตนเองได้หรือไม่ ในด้านความพึงพอใจที่เกิดจากงานสาเร็จ หรือการที่มีความสามารถในการพัฒนา
ทักษะ รวมทั้งการนาทักษะนั้นไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับบรรยากาศการทางานใน
องค์กร งานวิจัยชิ้นนี้เห็นว่าบรรยากาศการทางานในองค์กรนั้นเป็นประเด็นทางด้านจิตวิทยาสังคม
(Psychosocial Concept) อันเกิดจากการรับรู้ทางนามธรรมของแต่ละบุคคลที่หลากหลายมาหลอม
รวมกัน ด้วยเหตุนี้การพิจารณาถึงบรรยากาศในการทางานก็คือการตรวจสอบสภาพการรับรู้ของ
สมาชิก ในองค์กรนั่ น เอง ความสอดคล้ องกัน ความสั มพั นธ์ ในทั้ง 3 มิ ตินี้ มีส่ ว นส าคั ญอย่า งยิ่ งต่ อ
วัฒนธรรมองค์กร เพราะมันคือตั วที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม แนวคิด ความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรใน
องค์กรนั้น และตัววัฒนธรรมองค์กรเองก็มีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตัวบุคลากรเองด้วย นั่น
หมายความว่า วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมของบุคลากรจะส่งผลซึ่งกันและกัน ยิ่งไปกว่านั้น วัฒนธรรม
องค์กรยังมีผลต่อทัศนคติของบุคคล รวมทั้งความรู้สึกต่อความมุ่งมั่น การมีแรงบันดาลใจ ขวัญกาลังใจ
และความพึงพอใจในการทางาน นอกจากนี้ ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการทางาน การรักษา
ให้บุคลากรอยู่กับองค์กร และการมีส่วนร่วมในงาน ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับความสอดคล้อง การเข้ากัน
ได้ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมของแต่ละบุคคล และยังชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี
จะต้องรวมถึงแนวการปฏิบั ติที่องค์กรต้องให้ความสาคัญต่อค่านิยม ความเชื่อ และการรับรู้ของ
บุคลากรในองค์กรด้วย
Stephen (2005) งานวิจัยชิ้นนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบของสถานที่ทางานที่มีสุขภาวะ
(Healthy Workplace) นั้นจาเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เหมาะสม มีวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีวิธีการปฏิบัติที่จะนาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี
ตลอดจนมีบุคลากรที่สามารถช่วยกันส่งเสริมให้เกิดมีสถานที่ทางานที่มีสุขภาวะ การที่จะพัฒนาให้เกิด
สถานที่ทางานที่มีสุขภาวะที่ดีนั้นจาเป็นต้องอาศัยผู้นาที่มีความมุ่งมั่น ตลอดจนกระบวนการต่ างๆ
อย่างบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคนในองค์กร งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าความสัมพันธ์ของบุคลากร
ในองค์กร ตลอดจนภาวะผู้นาคือ 2 ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาไปสู่องค์กรสุขภาวะ จาก
งานวิจัยพบว่ากว่า 70% ของผู้ที่สารวจเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ประเด็นต่อไปนี้มีส่ว นเกี่ยวข้องต่อการ
พัฒนาความมีองค์กรสุขภาวะที่ดี ได้แก่ 1. ความศรัทธาที่นายจ้างมีต่อพนักงาน 2. นายจ้างให้ความ
เคารพ 3. การมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย 4. การสื่อสารที่ดีระหว่างพนักงาน 5. ปริมาณ
งานที่เหมาะสมที่ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และที่ทางาน 6. ความมั่นคงใน
งาน 7. ความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างาน 8. ความมีอิสระในการที่จะตัดสินใจว่าจะทาอะไร 9. ความมี
มิตรไมตรีและการช่วยเหลือกันของเพื่อนร่วมงาน ในเรื่องความสาคัญของการมีองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี
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Reid (2009) งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าเป็นที่ประจักษ์ว่าความมีสุขภาวะที่ดีนั้นได้รับความพอใจที่
กว้างขวางทั่วโลก และรับรู้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการมีชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี ด้วยเหตุนี้องค์กร
มากมายได้เริ่มพัฒนาโครงการการมีสุขภาวะที่ดีในสถานที่ทางาน และยังช่วยนาไปสู่ความสมดุลของ
การทางานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากร ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ในการที่จะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของการประกอบการ ทั้งยังช่วยลดการขาดงาน การลางานของบุคลากร ยิ่งไปกว่านั้นยัง
เป็น การช่วยส่งเสริ มความพึงพอใจของบุคลากร ตลอดจนขวัญกาลั งใจ และประสิทธิภ าพในการ
ทางาน ในมุมมองของบุคลากรแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับคือความรู้สึกของการมีคุณค่า และความผูกพันที่
มีต่อองค์กร อีกทั้งยังช่วยเป็นการลดแรงกดดัน ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างที่ทางานและชีวิตส่วนตัว
และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการช่วยส่งเสริมความสุขและความพึงพอใจในการทางาน งานวิจัยนี้มีคาถาม
หลั กที่ว่า 1) ภาวะของความมีสุ ขภาวะที่ดีนั้นมีความหมายต่อบุคลากรและองค์กรอย่างไร 2) ใน
มุมมองของบุคลากรแล้ว อะไรคือปัจจัยสาคัญในปัจจุบันที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดี 3)
ควรจะต้องใส่มาตรการอะไรเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมความมีสุขภาวะในองค์กร 4) ในมุมมองของบุคลากร
แล้ว มุมมองที่มีต่อความมีสุขภาวะที่ดีในอนาคตของสถาบันควรเป็นอย่างไรและมีความแตกต่าง
อย่างไรกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 5) ต้องการศึกษาถึงการรับรู้ของบุคลากรว่าอะไรคือความต้องการ
จาเป็นที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนกลยุทธ์ของการพัฒนาสุขภาวะขององค์กร ผู้วิ จัยได้แสดงให้เห็นว่า
พัฒนาการของความมีสุขภาวะที่ดีนั้นเริ่มต้นจากกิจกรรมของกีฬา และการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี
ของกายภาพ และพัฒนาเรื่อยมา จนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ และมองการพัฒนาการมีสุขภาวะที่
ดีอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมทั้งทางด้านอารมณ์ กายภาพ จิตใจ ความเครียด แรงกดดัน ตลอดจน
สภาวะทางกายภาพ เช่น ความเจ็บปุวย การติดยา การพักผ่อนนอนหลับไม่ปกติ การเจ็บปุวยเรื้อรัง
รวมทั้ ง สภาวะทางด้ า นการเงิ น และกฎหมาย โดยสรุ ป งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ส ามารถสรุ ป ได้ เ ป็ น 5 ข้ อ
ประกอบด้วย 1. บุคลากรส่วนใหญ่ยังมิได้ตระหนักถึงความสาคัญของค่ านิยมขององค์กรซึ่งมีผลต่อ
วัฒนธรรมขององค์กร 2. การมีแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ดีสามารถนาไปสู่การลดข้อจากัด
ของความมีสุขภาวะที่ดีขององค์กร 3. ตัวอย่างของรูปแบบของพฤติกรรมของการมีสุขภาวะที่ดีของ
บุ คลากรในเชิงบวกสามารถที่จ ะนาไปสู่ และส่ งเสริมการมีสุ ขภาวะที่ ดีขององค์กร 4. บุคลากรที่
หลากหลายมีความต้องการการมีสุขภาวะที่แตกต่างกัน 5. แนวทางการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่นสามารถที่
จะนาไปสู่ความสมดุลของงานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากรได้
Guarnaccia (1994) ได้เสนอว่าองค์กรที่มีสุขภาพดีและมีขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน
นั้นต้องมาจากความสามารถในการสร้างผลผลิต (Productivity) ทั้งนี้ต้องเน้นทั้งเรื่องการดาเนินงาน
เพื่อบรรลุเปูาหมายและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดย Guarnaccia ได้สรุปลักษณะ
ขององค์กรสุขภาพดีออกมาในรูปมิติทั้งหมด 13 มิติ ได้แก่ 1. มีการสื่อสารแบบเปิดเผย (Open
Communications) กล่าวคือ องค์กรสุขภาพดี ต้องมีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลให้ทั่วถึงทุกระดับ
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เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านแผนงาน เปูาหมาย สถานการณ์ที่กาลังเผชิญอยู่ การ
ตัดสินใจ โดยบุคลากรในองค์กรต้องให้ความสาคัญกับความลับของข้อมูลนั้นด้วย 2. การมีส่วนร่วม
ของบุคลากร (Employee involvement) องค์กรสุขภาพดีต้องสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนงาน การตัดสินใจ การออกแบบการทางาน และการแก้ปัญหา โดยบุคลากรในองค์กรต้องมี
ความรั บ ผิ ด ชอบในการตั ด สิ น ใจ มี ก ารท างานเป็น ที ม 3. การเรีย นรู้ แ ละการสร้า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่
(Learning and Renewal) องค์กรสุขภาพดีต้องสนับสนุนและให้โอกาสแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้
และเพิ่มทักษะ โดยการปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต
ขณะเดี ย วกั น ต้ อ งมี ก ารแบ่ ง ปั น ความรู้ แ ก่ เ พื่ อ น ๆ ในองค์ ก รด้ ว ย 4. การเห็ น คุ ณ ค่ า ในความ
หลากหลาย (Valued Diversity) องค์กรสุขภาพดีต้องส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าในความแตกต่าง
และยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปของแต่ละคน และสนับสนุน
การใช้ความหลากหลายของบุคลากรในองค์กรนั้นเพื่อเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกันอย่างสมดุล อย่าง
จริงใจ เปิดเผย ยุติธรรม 5. การสร้างความเท่าเทียมกันในองค์กร (Institutional Fairness) องค์กร
สุขภาพดีต้องสร้างบรรยากาศของความสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวและความรู้สึกต่อส่วนรวม มี
ความเคารพในสิทธิ์ของบุคลากร โดยทางกลับกันบุคลากรต้องเคารพในนโยบาย การปฏิบัติงานของ
องค์กร และรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงคุ ณภาพของความสัมพันธ์ในงาน 6. การให้การยกย่องและให้
รางวัลที่เท่าเทียมกัน (Equitable Rewards and Recognition) องค์กรสุขภาพดีต้องสร้าง
บรรยากาศการยอมรับ การให้รางวัลอย่างเสมอภาค สมดุล เป็นธรรม และสร้างบรรยากาศของการ
แข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเพื่อ
สร้ า งผลงานที่ มี คุ ณ ค่ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 7. สร้ า งความมั่ น คงด้ า นเศรษฐกิ จ พื้ น ฐาน (Common
Economic Security) องค์กรสุขภาพดีต้องมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและฐานะการเงิน และการที่สิ่ง
นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมาจากการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและฐานะการเงินของบุคลากร ด้วย
เหตุนี้ บุคลากรจึงต้องมีความมุ่งมั่นและความผูกพันต่อองค์กรด้วยเล็งเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ความส าเร็ จ ขององค์ ก ร 8. การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ เสริ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากร (People-centered
Technology) องค์กรสุขภาพดีต้องมองหาเครื่องมือและใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์การทางานที่
ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถและความพึงพอใจของบุคลากร และบุคลากรเองต้องเรียนรู้และปรับ
ใช้เครื่ องมือ และเทคโนโลยีเหล่ านั้นเพื่อใช้ในการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ในการทางานและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน 9. การสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร (Healthenhancing Work Environment) องค์กรสุขภาพดีต้องให้ความสาคัญในการดูแลสุขภาพทั้งด้าน
กายภาพและด้ า นจิ ต ใจ สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรดู แ ลสุ ข ภาพตนเองให้ ห่ า งไกลจากการเจ็ บ ปุ ว ย
นอกจากนี้ ต้ อ งมี ก ารรั ก ษาสภาวะสมดุ ล ของงานและสุ ข ภาพที่ ดี 10. สร้ า งงานที่ มี คุ ณ ค่ า แก่
ผู้ปฏิบัติงาน (Meaningful Work) องค์กรสุขภาพดีต้องเพิ่มคุณค่าในงานของบุคลากรด้วยการสร้าง
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ความภูมิใจในงาน ทาให้เห็นว่างานนั้นๆ มีความสาคัญ โดยเพิ่มคุณภาพ ความถูกต้องแก่ผลิตภัณฑ์
และบริการ ส่วนบุคลากรเองต้องพยายามไปให้ถึงระดับความสาเร็จนั้น โดยยึดหลักจริยธรรม และ
ความพึงพอใจของบุคลากร 11. ความสมดุลของงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (Family and Work
Life Balance) องค์กรสุขภาพดีต้องให้การสนับสนุนให้บุคลากรรักษาสมดุลระหว่างภาระงานและ
ชี วิ ต ส่ ว นตั ว รวมทั้ ง ครอบครั ว 12. การสร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน ( Community
Responsibility) องค์กรสุขภาพดีต้องลงทุนและให้ความสาคัญกับชุมชุนและสังคม โดยบุคลากรเอง
แสดงความมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อชุมชน 13. การสร้าง
ความตระหนักต่อการปกปูองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) องค์กรสุขภาพดีต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความตระหนักของบุคลากรในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างความสมดุลแก่ระบบ
นิเวศ โดยบุคลากรในองค์กรต้องมีส่วนร่วมอย่างมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือกับองค์กร
Pozner (1997) ได้สรุปคุณลักษณะขององค์กรสุขภาพดี โดยพบว่าสิ่งที่ผู้บริหารควรทาคือ
การสร้างขวัญกาลังใจ ให้การตอบรับและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานงาน โดยเสนอคุณสมบัติที่
สาคัญ 8 ประการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจซึ่งเป็นหลักการที่สาคัญขององค์กรสุขภาพ
ดี โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สภาพเศรษฐกิจทรุดตัวและมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 1.
การสร้างการมีส่วนร่วม (Get People Involved) องค์กรสุขภาพดีนั้นต้องเริ่มต้นจากการให้บุคลากร
ในทุกระดับขององค์กรเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน และโน้มน้าวให้บุคลากรมี
การพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ 2. การพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ชัดเจน (Keep Channel of
Communication Clear) องค์กรสุขภาพดี ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญกับการสื่อสาร โดยต้องมีการ
สื่อสารแบบ 2 ทาง การสื่อสารต้องมีความชัดเจน ซึ่งนอกจากจะช่วยในการลดข่าวลือต่างๆ ในองค์กร
แล้ว การสื่อสารยังช่วยในการตรวจสอบ และเพื่อลดความกดดัน และความคลุมเครือของสถานการณ์
และผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา และจุดด้อยขององค์กรได้ไปพร้อมกัน 3. การสร้างบรรยากาศการ
ตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติร่วมกัน(Hook Together Decision Makers and Implementers)
องค์กรสุขภาพดีต้องมีบรรยากาศการทางานร่วมกันของผู้ตัดสินใจและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 4. การสร้างความรับผิดชอบและการให้ข้อมู ลย้อนกลับ (Build in
Responsibility and Feedback) เป็นที่ยืนยันว่าองค์กรสุขภาพดีนั้นมีการสร้างความตระหนักใน
ความรั บ ผิ ดชอบและการได้รั บ ทราบผลสะท้อนกลั บ จะมีผ ลต่อการทางานที่มีประสิ ทธิภ าพของ
บุคลากร โดยที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ เครื่องวัดสิ่งที่มีคุณค่าในตัวบุคคลเพื่อให้เกิด
ความมีประสิทธิภาพ ส่วนการสะท้อนกลับ (Feed Back) นั้นเป็นสิ่งสาคัญที่บุคลากรต้องการทราบ
เพื่อจะได้เห็นผลของความพยายามในการทางาน 5. การทางานร่วมกันเป็นทีม(Get to Work on
Team Building) การทางานเป็นทีมช่วยในการปรับปรุงความสามารถขององค์กรที่จะอยู่รอดใน
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 6. การละทิ้งพฤติกรรมเดิมที่ไม่ดี (Take a Hard

80
Lock of Old Habits) การทบทวนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เสมอ จะ
ช่วยให้องค์กรเกิดการพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น 7. การหา
ทางเลือกใหม่ (Explore Less Traditional Alternatives) องค์กรสุขภาวะที่ดีมีการพัฒนา
กระบวนการคิดใหม่ๆ อยู่ตอดเวลา เพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น มีความคิด
สร้างสรรค์ และวิธีการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การหาทางเลือกใหม่ทดแทนการทาอะไรที่
เดิมๆ 8. การตรวจสอบขอบเขตขององค์กรและการสร้างความเข้มแข็งผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กัน (Test Organizational Boundaries and Strengthen Interfaces) การหมั่นตรวจสอบระดับ
ความสัมพันธ์ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันขององค์กร คู่ค้า ลูกค้า และการหาคู่ค้าหรือมิตรทางธุรกิจ
ใหม่เป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องทาอย่างสม่าเสมอ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเครือข่ายองค์กรกับพันธมิตร
เหล่านั้น
Verschoor (2003) โดยเสนอหลักจริยธรรม 8 ประการอันเป็นกระบวนการของการนาไปสู่
เป็นองค์กรสุขภาวะที่ดี เพื่อนาไปสู่แรงบันดาลใจเพื่อการบรรลุเปูาหมายร่วมกัน ประกอบด้วย 1) การ
เปิดกว้างและการถ่อมตัวของผู้บริหารระดับสูงต่อบุคลากรระดับล่างในองค์กร มีใจเปิดกว้างที่จะ
ยอมรับฟังความคิดเห็นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่ 2) สร้างสภาพแวดล้อมของความมีจิตสานึก
รับผิดชอบและความรับผิดชอบส่วนบุคคล เป็นการยกระดับความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวม 3) มี
ความเป็นอิสระในการบริหารความเสี่ยงในขอบเขตที่เหมาะสม เป็นการวิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงในขอบเขตที่รับได้และมีความเป็นไปได้ 4) มีความยึดมั่นและถือมั่นอย่างจริงจังต่อการทาแต่สิ่งที่
ถูกต้อง อันเป็นความตั้งใจจริงที่จะยึดอุดมการณ์ของความมีคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง
เท่านั้น 5) มีความแน่วแน่อย่างอดทนที่จะเรียนรู้จากความพลาดพลั้ง เพราะความผิดพลาดถือเป็น
บทเรียนที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 6) มีความตั้งมั่นและความรับผิดชอบต่อคาพูดและการ
กระทาของตนเองอย่างจริงจัง คงเส้นคงวา อันเป็นพื้นฐานหลักของการสร้างความน่าเชื่อถือ ความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจระหว่างกัน 7) การดาเนินการใดๆ ต้องตั้งอยู่บนฐานของการคิดอย่างเป็นองค์
รวม ด้วยความร่วมมืออย่างกันอย่างบูรณาการ เพื่อการทางานร่วมกันอย่างเป็นทีม มุ่งสู่เปูาหมาย
เดียวกันและไปในทิศทางเดียวกัน 8) มีความกล้าหาญและยืนหยัดอย่างอดทนที่จะเผชิญหน้ากับ
อุปสรรคหรือภาวะยากลาบากใดๆ
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นาไปสู่การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ผู้วิจัยพบว่า
ยังมิได้มีการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมทุกมิติชีวิตอย่างเป็นองค์รวม อันจะ
นาไปสู่ความสามารถในการคาดการณ์อนาคตเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการยกระดับศักยภาพของ
องค์กรได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน สมดุล บูรณาการ และผลการวิจัยที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือ
หน่วยงานและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติต่อไป
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ตอนที่ 8 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง แนวคิดเชิงระบบ แนวคิดองค์กรสุขภาวะ
แนวคิดการวิจัยอนาคต และแนวคิดการพัฒนารูปแบบ รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นด้วยการสัมภาษณ์
เจาะลึกผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเป็นฐานคิดของการวิจัยนี้ ผลการสังเคราะห์ประเด็นสาคัญของแนวคิด
ดังกล่าว ผู้วิจัยขอนาเสนอโดยแยกออกเป็นแต่ล ะแนวคิดว่ามีหลักการ ความหมาย องค์ประกอบ
ประเภท กระบวนการ ขั้นตอนอย่างไร ตลอดจนประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ผู้วิจัยจะนามา
เชื่อมโยงประกอบกันขึ้นและพัฒนาเป็น กรอบการวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดของแต่ละแนวคิด ดัง
แสดงในตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่นามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย หน้า 84
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่นามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี
1. แนวคิดและ
หลักการการศึกษา
ตลอดชีวิต

สาระสาคัญ
1.1 ความหมายของการศึกษา
ตลอดชีวิต
1.2 ความสาคัญของการศึกษา
ตลอดชีวิต
1.3 หลักการของการศึกษา
ตลอดชีวิต
1.4 แนวปฏิบัติของการศึกษา
ตลอดชีวิต

ประเด็นที่นามาใช้เป็นกรอบใน
การวิจัย
1.1 หลักการการศึกษาต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
ตลอดชีวิต
1.2 หลักการการศึกษาด้วยการ
นาตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตชีวิต
1.3 เปูาหมายของการศึกษาที่
สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะและทัศนคติเชิงบวกของ
ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตลอดชีวิต
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หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี

สาระสาคัญ

ประเด็นที่นามาใช้เป็นกรอบใน
การวิจัย
1.4 รูปแบบการพัฒนาตนเองที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนอย่างยืดหยุ่น เพื่อมุ่ง
แก้ปัญหาชีวิตประจาวันตาม
สภาพการดาเนินชีวิต
1.5 คุณค่าและความหมายของ
การพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัต
2. แนวคิดการเรียนรู้ 2.1 หลักปรัชญาของแนวคิด
2.1 การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์หรือ
สู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนกรอบความคิด
2.2 ความสาคัญของแนวคิดการ 2.2 การยกระดับมโนธรรมสานึก
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ใหม่บนหลักการที่ถูกต้อง
2.3 องค์ประกอบของแนวคิด 2.3 การก้องสะท้อนภายในเชิง
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
วิพากษ์อย่างใคร่ครวญ ผ่านการมี
2.4 กระบวนการของแนวคิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตามบริบท
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
และประสบการณ์เดิมและ
ประสบการณ์ใหม่ที่รับเข้ามา
2.4 ความเข้าใจในความเป็น
ตัวตนของตนเองอย่างเป็นหนึ่ง
เดียว
2.5 การพัฒนาความเชื่อมั่น
ความมั่นคงภายใน
2.6 เห็นคุณค่าและความหมาย
ของชีวิต
2.8 การพัฒนาศักยภาพภายใน
และความมีอิสรภาพในการเลือก
ตอบสนอง
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หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี

สาระสาคัญ

ประเด็นที่นามาใช้เป็นกรอบใน
การวิจัย
2.9 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ
3. แนวคิดเชิงระบบ 3.1 ความหมายของแนวคิดเชิง 3.1 การพัฒนาความคิดเชิงระบบ
ระบบ
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการ
3.2 ปรัชญาของแนวคิดเชิง
เปลี่ยนแปลง
ระบบ
3.2 แนวทางการพัฒนาตนเองที่
2.3 ความสาคัญของแนวคิดเชิง ครอบคลุมทุกมิติชีวิตอย่างองค์
ระบบ
รวม
3.3 สรรพสิ่งมีความเป็นองค์รวม
หนึ่งเดียว
3.4 ในความเป็นหนึ่งเดียวต้องมี
องค์ประกอบ
3.5 องค์ประกอบเหล่านั้นต่าง
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
3.6 การผุดขึ้นของภาวะองค์รวม
ใหม่
3.7 องค์รวมใหม่ที่สามารถแสดง
ศักยภาพที่แตกต่าง
1.8 อย่างมีคุณค่าและ
ความหมาย
4. แนวคิดองค์กรสุข 4.1 ความหมาย ความสาคัญ
4.1 ความสามารถในการสร้าง
ภาวะ
ของแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
การเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง มี
4.2 ปรัชญาของแนวคิดองค์กร ความสุข
สุขภาวะ
4.2 ความสามารถในการพัฒนา
4.3 องค์ประกอบของแนวคิด ตนเอง ปรับตัวเอง ท่ามกลางการ
องค์กรสุขภาวะ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
4.4 กระบวนการของแนวคิด
ความอยู่รอดอย่างยั่งยืน

84
หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี

สาระสาคัญ

ประเด็นที่นามาใช้เป็นกรอบใน
การวิจัย
องค์กรสุขภาวะ
4.3 ความสามารถในการสร้าง
ความได้เปรียบผ่านการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกัน
4.4 ความสามารถในการสร้าง
ความสมดุลของชีวิต ทั้งด้าน
ส่วนตัว ครอบครัว องค์กร
4.5 กระบวนทัศน์แบบองค์รวมที่
พิจารณา “ตัวคนทั้งคน” ว่าเป็น
ความเชื่อมโยงของร่างกาย จิตใจ
และจิตวิญญาณ รวมถึงปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
คนๆ นั้น ทุกองค์ประกอบล้วนมี
ความสัมพันธ์กัน ทางานสอด
ประสานกัน โดยที่ความสัมพันธ์
ทั้งหมดนี้มีความเป็นพลวัตที่
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และถูก
ควบคุมด้วยการจัดระเบียบตัวเอง
ที่พอเหมาะพอดีอยู่ในภาวะสมดุล
5. แนวคิดการวิจัย 5.1 แนวคิดอนาคตศึกษา
5.1 ระเบียบวิธีวิจัยอย่างเป็น
อนาคต
5.2 ความหมายการวิจัยอนาคต ระบบเกี่ยวกับแนวโน้มต่างๆ ใน
5.3 จุดมุ่งหมายของการวิจัย
อนาคต เพื่อศึกษาถึงทางเลือกที่
อนาคต
เป็นไปได้ของการเรียนรู้สู่การ
5.4 การวิจัยอนาคตแบบ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
Ethnographic Delphi
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
Futures Research (EDFR)
6. แนวคิดการพัฒนา 6.1 หลักการ แนวคิดของ
6.1 โครงสร้างความสัมพันธ์อย่าง
รูปแบบ
รูปแบบ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบสาคัญ
6.2 ความหมายของรูปแบบ
ของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
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หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี

7. เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สาระสาคัญ
6.3 ประเภทของรูปแบบ
6.4 องค์ประกอบของรูปแบบ
6.5 กระบวนการสร้างรูปแบบ
7.1 เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง
7.1.1 เอกสารและงานวิจัยใน
ประเทศที่เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง
7.1.2 เอกสารและงานวิจัย
ต่างประเทศที่เกี่ยวกับการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
7.2 เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะ
7.2.1 เอกสารและงานวิจัยใน
ประเทศที่เกี่ยวกับองค์กรสุข
ภาวะ
7.2.2 เอกสารและงานวิจัย
ต่างประเทศที่เกี่ยวกับองค์กร
สุขภาวะ

ประเด็นที่นามาใช้เป็นกรอบใน
การวิจัย
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ
7.1 หลักการ แนวคิด
สาระสาคัญ เพื่อประกอบเป็น
แนวทางการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ

โดยสรุป ผู้วิจัยได้นาผลการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และสาระสาคัญ
จากบทความทางวิชาการ หนังสือและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนามา
พัฒนามาเป็นประเด็นในการศึกษาองค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยผู้วิจัยใช้หลักการและกระบวนการการพัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนา
โครงสร้ างความสั ม พัน ธ์อ ย่ า งเชื่อ มโยงขององค์ ประกอบส าคัญ ที่ไ ด้จ ากแนวคิ ด การเรี ยนรู้สู่ การ
เปลี่ยนแปลง แนวคิดเชิงระบบ และแนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงอนาคต โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง เพื่อ การสร้ า งเสริ มองค์กรสุขภาวะอย่ า งบูร ณาการ โดยการศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่าง
หัวข้อที่ศึกษา
หัวข้อย่อย
1. องค์ประกอบของแนวคิดการเรียนรู้สู่ 1.1 องค์ประกอบของแนวคิดการเรียนรู้สู่การ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
เปลีย่ นแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
อย่างบูรณาการ
ตารางที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
หัวข้อที่ศึกษา
หัวข้อย่อย
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ 1. แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร เปลีย่ นแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
สุขภาวะอย่างบูรณาการ
อย่างบูรณาการ
2. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ
3. แนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ
4. กระบวนการของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ
ตารางที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
หัวข้อที่ศึกษา
1. การพิจารณาร่างอนาคตภาพรูปแบบ

หัวข้อย่อย
1.1 ความคิดเห็นต่อแนวคิดของร่างอนาคตภาพ
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หัวข้อที่ศึกษา
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การ

2. การพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขของ
ร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติ

หัวข้อย่อย
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
1.2 ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของร่างอนาคต
ภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
1.3 ความคิดเห็นต่อแนวโน้มของร่างอนาคตภาพ
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
1.4 ความคิดเห็นต่อกระบวนการของร่างอนาคต
ภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
2.1 ความคิดเห็นต่อปัจจัยและเงื่อนไขของร่าง
อนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ

จากการศึกษาปรั ชญา หลั กการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง แนวคิดเชิงระบบ แนวคิดองค์กรสุขภาวะ แนวคิดการวิจัย
อนาคต แนวคิดการพัฒนารูปแบบ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนากรอบแนวคิดใน
การวิจั ย โดยได้นาหลักการสาคัญของแนวคิดต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมาเป็นปัจจัยนาเข้า เพื่อมา
ประกอบกับกระบวนการพัฒนาทั้ง 3 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาเป็นร่าง
รูปแบบที่ประกอบด้วย 1) แนวคิดของรูปแบบฯ 2) องค์ประกอบของรูปแบบฯ 3) แนวโน้มของ
รูปแบบฯ และ 4) ปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบฯ จากนั้นผู้วิจัยจึงนาผลผลิตและปัจจัยและเงื่อนไขที่
ได้มาพัฒนาเป็นผลลัพธ์สุดท้ายคือ อนาคตภาพของร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 กรอบ
แนวคิดกระบวนการในการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ หน้า 91 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดกระบวนการในการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ปัจจัยนาเข้า
ปรัชญา หลักการ แนวคิด
แนวคิดการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง

กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง เพือ่ การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
1.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบจากเอกสาร
งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 การศึกษาภาคสนาม กรณีศึกษาองค์กรสุขภาวะต้นแบบที่ดี

แนวคิดเชิงระบบ
แนวคิดองค์กรสุขภาวะ
แนวคิดการวิจัยอนาคต

บริบทขององค์กร

ปัจจัยและเงื่อนไข
ปัจจัยและเงื่อนไขของ
รูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2: การพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
2.1 การศึกษาความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้วยกระบวนการวิจัย EDFR
เพื่อนามาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้จากระยะที่ 1 เพื่อการพัฒนาร่าง
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพือ่ การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 3: การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ
3.1 การสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขแห่งความสาเร็จของ
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพือ่ การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการที่พัฒนาได้จากระยะที่ 2
3.2 การสรุปผลการวิจยั การจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลลัพธ์
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
1. การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการ
ที่ถูกต้อง มีคุณธรรม
2. ความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล
3. ความสามารถในการนาตนเอง
4. การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน มี
ความสุข

ผลผลิต
ร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
แนวคิดของรูปแบบฯ
องค์ประกอบของรูปแบบฯ
แนวโน้มของรูปแบบฯ
กระบวนการของรูปแบบฯ
ปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบฯ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาอนาคต ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR
(Ethnographic Delphi Futures Research) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริ ม องค์ ก รสุ ข ภาวะอย่ า งบู ร ณาการ โดยการศึ ก ษาจากเอกสารงานวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่าง
2. เพื่อพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนตามวัตถุประสงค์การวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่าง
การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ส่วนที่ 1.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาภาคสนามกรณีตัวอย่างที่ดี
โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
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ส่วนที่ 1.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน คือ
1.1.1 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการศึกษาเอกสาร
ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร บทความทางวิชาการ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการและ
แนวคิดการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและแนวคิดองค์กรสุขภาวะทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสังเคราะห์สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจัยใช้ผลจากการสังเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าว กาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เอกสาร จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนของ
การวิเคราะห์เอกสาร
1.1.2 วิธีการศึกษาเอกสาร
1) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา งานวิจัย บทความ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ทั้งใน
ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ซึ่งจัดเป็นเอกสารปฐมภูมิ ในประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนา
ความรู้ที่ได้มาสรุปเป็นประเด็นหลัก ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาเอกสาร
2) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เนตซึ่งจัดเป็นเอกสารทุติยภูมิ โดยการศึกษาวิเคราะห์
บทความหรือข้อความเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บู ร ณาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนาความรู้ที่ได้มาสรุปเป็นประเด็นหลั กตามกรอบ
แนวคิดในการศึกษาเอกสาร
1.1.3 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเอกสาร
ผู้วิจัยคัดเลือกเอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการ
เรี ย นรู้ สู่ การเปลี่ ย นแปลงเพื่อ การสร้ างเสริ ม องค์ ก รสุ ข ภาวะอย่ า งบู ร ณาการทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างเฉพาะเจาะจง ดังนี้
1) เอกสารชั้นปฐมภูมิ ประกอบด้วย เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการกระบวนการ
นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายงานผลการดาเนินงานและ/หรือข้อมูลพื้นฐานของกรณี
ตัวอย่างที่ดีในต่างประเทศ แนวคิดและ/หรือบทสัมภาษณ์ทางวิชาการของนักวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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2) เอกสารชั้นทุติยภูมิ ประกอบด้วยเอกสารที่วิเคราะห์หรือสังเคราะห์มาจากงานวิจัยที่
ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการเรีย นรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้ า งเสริ มองค์กรสุ ขภาวะอย่ างบูร ณาการทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเอกสาร
ประเภทบทความทางวิชาการที่ตรงตามกรอบแนวคิดในการศึกษาเอกสาร
1.1.4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเอกสาร
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 2 แนวคิดหลักคือ 1) แนวคิดการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง และแนวคิดองค์กรสุขภาวะ อาทิ (Benson & Garmestani, 2011; Branden,
1998; Capra, 1997; Covey, 1989; Cranton, 2002; Dirkx, 1998; Dulyapitch, 2009; Edward,
2008; Laszlo, 2003; Lundholm & Plummer, 2010; Mezirow, 1991; Pawlowski, 2011;
M.S. Peck, 1978; Pozner, 1997; Rainey, 2006; S., 1970 ; Taylor, 2007; กอบัว ทัศนภักดิ์,
2550; ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล, 2552; บุญเลี้ยง ทุมทอง & บุญลอด ศรีเจริญ, 2553; ประเวศ วะสี
(บรรณาธิการ), 2545; วิจักขณ์ พานิช, 2550)
1.1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แบบศึกษาและวิเคราะห์เอกสารซึ่งเป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
และหลักฐานที่มีการบันทึกไว้ตามสภาพปกติ
2) ผู้วิจัยใช้ตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือวิจัย โดยศึกษาเอกสารแต่ละแนวคิดอย่างละเอียด
เพื่อทาความเข้าใจ วิเคราะห์และสังเคราะห์ และนาความรู้มาสรุปเป็นประเด็นเพื่อช่วยการจัดข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
ผู้ วิจั ย น าแบบศึ กษาเอกสาร ให้ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ 6 ท่ าน ดั งแสดงในภาคผนวก ก (รายนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ) เพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความ
ชัดเจนในการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย และความเหมาะสมในการเรียงข้อคาถามหลักและคาถาม
รอง จากนั้นนาข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแบบศึกษาเอกสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนรู้สู่ก ารเปลี่ยนแปลง ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระเบียบวิธี
วิจัยอนาคต และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ดัชนีวัดค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Item-objective Congruency Index: IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป จึงถือว่ามีความ
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สอดคล้องกับเนื้อหา ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์รวมทั้งฉบับเท่ากับ 1.00 แสดงว่าแบบศึกษาเอกสาร มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย สามารถนาไปใช้ได้
1.1.6 การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาศึกษา ทาความเข้าใจ และทาการรวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบที่สาคัญที่ศึกษา
มาทั้งหมดด้วยแบบศึกษาเอกสาร โดยการคัดแยกตามแต่ละแนวคิด ทุกแนวคิดที่เกี่ยวข้อง และบันทึก
องค์ความรู้ดังกล่ าวลงในแบบวิเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้เพื่อกา ร
เปลี่ยนแปลง และแนวคิดการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ อย่างสอดคล้องตามที่ระบุไว้
ในวัตถุประสงค์การวิจัย โดยผู้วิจัยกาหนดประเด็นที่ศึกษาเอกสารเป็น 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1)
หลักการ 2) โครงสร้ าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) 4) องค์กร 5) สั งคม และ 6)
สิ่งแวดล้อม
1.1.7 การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยพิจารณาเฉพาะเนื้อหาในเอกสารส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดในการศึกษาเอกสาร
ในการเลือกเอกสารที่นามาศึกษา จากนั้นตรวจสอบข้อมูลโดยพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา
ของเอกสาร ปีที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ หน่วยงานที่พิมพ์ และชื่อผู้พิมพ์ผู้โ ฆษณา ว่ามีความครบถ้ว น
สมบูรณ์น่าเชื่อถือ
1.1.8 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล
หลังจากทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล
และองค์ประกอบสาคัญลงในแบบวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยแล้ว ผู้ วิจัยจะได้ทาการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมด ด้วยกระบวนการการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์และการตีความข้อมูลแบบอุปนัย (Analytical Induction) และการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป โดยจะทาการจับประเด็น แยกประเภทความรู้ จัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
และหาความสั ม พัน ธ์ต ลอดจนสร้ างความเชื่ อมโยงองค์ ประกอบส าคั ญทั้ ง หมด รวมทั้ งการแปล
ความหมายและการเทีย บเคีย งความหมายต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในงานวิจัยทั้งที่มีความสอดคล้องและ
แตกต่างกัน จากทุกแนวคิดทฤษฎีและเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสั งเคราะห์ขึ้นเป็นองค์
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
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ส่วนที่ 1.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาภาคสนามกรณีตัวอย่างที่ดี
1.2.1 การคัดเลือกกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีในการศึกษาภาคสนาม
ผู้วิจัยศึกษากรณีตัวอย่างที่ดีขององค์กร ชุมชนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยพิจารณาเลือกอย่างเจาะจงจากองค์กร ชุม ชนที่จัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ สู่ การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่ได้รับรางวัล ใน
ระดับชาติและนานาชาติ จานวน 3 กรณีตัวอย่างที่ดี โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรณีตัวอย่างที่ดี ดังนี้
1) เป็นองค์กรหรือชุมชนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 5 ปี
2) เป็นองค์กรหรือชุมชนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการในด้านต่างๆ ด้วยตนเอง และกิจกรรมที่จัดประสบความสาเร็จ ได้รับ
การยอมรับให้เป็นต้นแบบขององค์กร ชุมชนต่างๆ อย่างกว้างขวาง
3) เป็นองค์กรหรือชุมชนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการอย่างต่อเนื่องและสมัครใจให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย
1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษากรณีตัวอย่างที่ดี
ผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีในประเทศไทยอย่างเจาะจง จากองค์กรและ
ชุมชนที่มีอุดมการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ และมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการดาเนินงานและวิถีชีวิตมาอย่างยาวนาน เพื่อนาไปสู่
ความมั่นคงยั่งยืน ทั้งนี้ต้องได้รับการยกย่องหรือยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความเป็นองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ เป็นองค์กรที่มีค่านิยมและอุดมการณ์ ตลอดจนนโยบายในการพัฒนาความมีสุข
ภาวะองค์กรอย่างชัดเจน มีองค์ประกอบพื้นฐานของการเป็นองค์กรสุขภาวะทั้งในด้านนโยบาย การ
บริหารจัดการและองค์ความรู้ มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมความมีสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและถอดองค์ความรู้ของกรณีตัวอย่างที่ดี ประกอบด้วย 1) บริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) 2) ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ตาบลบ้านโปุง อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด
เชียงราย และ 3) ชุมชนบ้านหนองเต่า ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาภาคสนามกรณีตัวอย่างที่ดี ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
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(Key Informant) เพื่อศึกษาหลักการ องค์ประกอบ แนวโน้ม กระบวนการ ปัจจัยและเงื่อนไข รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ดังแสดงในภาคผนวก ค (เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย)
1.2.4 การตรวจสอบเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย น าแบบสั ม ภาษณ์ ใ ห้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 6 ท่ า น ดั ง แสดงในภาคผนวก ก (รายนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ) วิเคราะห์โครงสร้าง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน
ในการใช้ภ าษาเพื่อสื่อความหมาย และความเหมาะสมในการเรียงข้อคาถามหลักและคาถามรอง
จากนั้นนาข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เจาะลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระเบียบวิธี
วิจัยอนาคต และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ดัชนีวัดค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Item-objective Congruency Index: IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป จึงถือว่ามีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา (สุภางค์ จันทวานิช , 2552) ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา มีค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถนาไปใช้ได้
1.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาภาคสนามกรณีตัวอย่างที่ดี ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึ ก
ดังแสดงในภาคผนวก ค ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร ผู้นาชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการจากพื้นที่จานวนรวม 10 คน ดังแสดงในภาคผนวก ก (รายนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ) โดยเข้าพื้นที่กรณีตัวอย่างที่ดีทั้ง 3 แห่ง คือ
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 17 มกราคม 2558
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ ผู้นาชุมชนในพื้นที่บ้าน
บ้านหนองเต่า ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2557
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ ผู้นาชุมชนในพื้นที่บ้าน
ห้วยหินลาดใน ตาบลบ้านโปุง อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2557
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1.2.6 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้กระบวนการการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการตีความข้อมูลแบบอุปนัย (Analytical Induction) และการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ
ตามแนวทางของ (สุ ภ างค์ จั น ทวานิ ช , 2552) ซึ่ ง เป็น การวิ เ คราะห์ สั งเคราะห์ ส าระส าคั ญ
ตีความหมาย และสร้างข้อสรุปข้อมูลรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มแต่แรกเข้าพื้นที่ ทาไปพร้อมกับการเก็บข้อมูลและสามารถทาต่อไปหลังจาก
การเก็บ รวบรวมข้อมูล สิ้ น สุ ด โดยมีมุมมองของคนในและผู้ วิจัย เป็นผู้ วิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยตนเอง
ประกอบกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารในส่วนแรก และได้ตรวจสอบกับข้อมูลเชิงลึกจากผู้
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่ผู้วิจัยจะตีความหรือตัดสินสร้างข้อสรุปของผู้วิจัย รวมถึงการสังเกตบริบทต่างๆ
ของชุมชน จากนั้ นผู้ วิจัย นาข้อมูล ที่ไ ด้มาเพื่อวิเคราะห์และสั งเคราะห์เป็นหลั กการ องค์ประกอบ
กระบวนการ ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ขั้นตอนการทา EDFR
หลังจากทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษากรณีศึกษาตัวอย่างที่ดี
ขององค์กรสุขภาวะต้นแบบที่ได้รับการยอมรับแล้ว ในขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาอนาคตภาพ
ของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยใช้
กระบวนการวิจัยอนาคต EDFR โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
การทา EDFR รอบที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อศึกษาองค์ประกอบ ประเด็น แนวโน้ ม
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
การทา EDFR รอบที่ 1 นี้ เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ท่านแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบ และแนวโน้มเกี่ยวกับการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
การทา EDFR รอบที่ 2 เป็นการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ โดยผู้วิจัยได้นาผลการสัมภาษณ์จากการทา EDFR รอบที่ 1 และจากการศึกษา
เอกสาร รวมทั้งจากการศึกษากรณีตัวอย่างที่ดี มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ขึ้นอย่างเป็นระบบ แล้วทา
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การจัดหมวดหมู่เพื่อสังเคราะห์ขึ้นเป็นแบบประเมินเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเป็นไปได้ของ
แนวคิด องค์ประกอบ และแนวโน้มเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ
การทา EDFR รอบที่ 3 เป็นการตรวจสอบและยืนยันความเป็นไปได้ของรูปแบบการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลจากการประเมินความเป็นไปได้ของ
รูปแบบจากการทา EDFR รอบที่ 2 แล้วทาการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ เพื่อส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและยืนยั นถึงความเป็นไปได้ของแนวคิด องค์ประกอบ และแนวโน้มเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
การปรับปรุง
การทา EDFR รอบที่ 4 การพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยผู้วิจัยนาข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่การทา EDFR รอบที่ 1
ถึงรอบที่ 3 มาวิเคราะห์ ประมวนผลทั้งหมด เพื่อสั งเคราะห์ ขึ้นเป็นร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
2.2 การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ
การวิจัยตามกระบวนการ EDFR ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจงจากทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร
สุขภาวะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจั ยอนาคต และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 มีจานวน
26 คน ดังแสดงในภาคผนวก ก (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ EDFR
รอบที่ 2 และ 3 มีจานวน 22 คน ดังแสดงในภาคผนวก ก (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ)
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.3.1 แบบสัมภาษณ์เจาะลึกสาหรับ EDFR รอบที่ 1
ในการศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในกระบวนการ EDFR รอบที่ 1 ผู้วิจัยจะใช้การ
สัมภาษณ์เจาะลึกแบบไม่มีโครงสร้าง โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบปลายเปิด ดั งแสดงใน
ภาคผนวก ค เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบ และแนวโน้มเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่
การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ การสร้ างเสริ มองค์ ก รสุ ข ภาวะอย่ า งบู ร ณาการ โดยผู้ วิ จั ยจะรวบรวมและ
จั ด เตรี ย มองค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ จากแนวคิ ด ทั้ ง หมดที่ ศึ ก ษาจากการวิ จั ย เอกสารทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศและจากการศึกษากรณีตัวอย่างที่ดีในขั้นตอนที่ 1 ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้แนวทางการสัมภาษณ์
เจาะลึกแบบไม่มีโครงสร้างเป็นเพียงเครื่องมืออย่างยืดหยุ่น ไม่มีการถามชี้นา และมิได้ยึดติดกับกรอบ
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หรือประเด็นการสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้เท่านั้น แต่เปิดกว้างให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นและ
คาดการณ์อย่างเต็มที่ถึงแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ และมีการสรุปให้ผู้เชี่ยวชาญฟังเมื่อเสร็จสิ้นการ
สัมภาษณ์ เพื่อตรวจดูความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล
2.3.2 แบบประเมินสาหรับ EDFR รอบที่ 2 และ 3
สาหรับแบบประเมินในการทา EDFR รอบที่ 2 นั้น ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ศึกษาความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบไม่มีโครงสร้างของ
ผู้เชี่ยวชาญใน EDFR รอบที่ 1 ร่วมกับข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม แล้วนาข้อความที่มีเนื้อหาใน
ลักษณะเดียวกัน นามาจัดหมวดหมู่ในแต่ ละด้าน เรียงลาดับความสาคัญ แล้วสร้างเป็นแบบประเมิน
แบบมาตรประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ระดับความน่าจะเป็นมากที่สุดถึงระดับ
ความน่าจะเป็นน้อยที่สุด เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประมาณค่าแนวโน้ม ความเป็นไปได้ของอนาคตภาพของ
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการในแต่ละด้าน
และมี ช่ อ งว่ า งเพื่ อ ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญได้ แ สดงความคิ ด เห็ น หรื อ ให้ ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม อย่ า งอิ ส ระ
แบบสอบถามประกอบด้วยอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการใน 6 ด้าน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยจานวน 59 ข้อ ดังแสดงใน
ภาคผนวก ค (เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย) ดังนี้
1. ด้านหลักการ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยจานวน 8 ข้อ
2. ด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยจานวน 5 ข้อ
3. ด้านบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น
3.1 ด้านจิตใจ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยจานวน 7 ข้อ
3.2 ด้านปัญญา ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยจานวน 15 ข้อ
3.3 ด้านอารมณ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยจานวน 6 ข้อ
4. ด้านองค์กร ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยจานวน 11 ข้อ
5. ด้านสังคม ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยจานวน 3 ข้อ
6. ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยจานวน 4 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้
5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการมีความน่าจะเป็นตามข้อความดังกล่าว มากที่สุด
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4 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการมีความน่าจะเป็นตามข้อความดังกล่าว มาก
3 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการมีความน่าจะเป็นตามข้อความดังกล่าว ปานกลาง
2 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการมีความน่าจะเป็นตามข้อความดังกล่าว น้อย
1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็ นว่า อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการมีความน่าจะเป็นตามข้อความดังกล่าว น้อยที่สุด
ส่วนแบบประเมินในการทา EDFR ในรอบที่ 3 นั้น ผู้วิจัยได้พัฒนาต่อเนื่องจากการสังเคราะห์
ผลของการทา EDFR ในรอบที่ 2 ตามลาดับ โดยผู้วิจัยนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากแต่ละข้อคาถามที่ได้
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม
(Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความ
เหมาะสมของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ ทั้งนี้ ข้อคาถามจะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ คือตั้งแต่ระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุดจนถึงระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด โดยเพิ่มตาแหน่งค่ามัธยฐาน (Median) ค่า
ฐานนิยม (Mode) และค่าของพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
รวมทั้งคาตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านที่ได้ตอบในรอบที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้
ทราบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างคาตอบของตนเองและของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด เพื่อ
นามาประกอบการพิจารณาตัดสินยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงคาตอบให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญส่วน
ใหญ่ ดังแสดงในภาคผนวก ค (เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย) โดยมีการแปลผลคะแนนดังนี้
การแปลความหมายค่ามัธยฐาน
ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 4.50-5.00 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า อนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการมีความเป็นไปได้ มากที่สุด
ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า อนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการมีความเป็นไปได้ มาก
ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า อนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการมีความเป็นไปได้ ปานกลาง
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ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 1.50-2.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า อนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการมีความเป็นไปได้ น้อย
ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายถึง หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า อนาคตภาพของ
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการมีความเป็นไป
ได้ น้อยที่สุด
การแปลความหมายของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
ผู้วิจัยคานวณค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตามความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่ออนาคตภาพ
ของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการ
คานวณค่าความแตกต่างพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ 1 และควอไทล์ที่ 3 ถ้าความเห็นใดได้ค่าพิสั ย
ระหว่างควอไทล์ที่มีค่าตั้งแต่ 1.5 ลงมา แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นมี
ความสอดคล้องกัน แต่ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของข้อความใดมีค่ามากกว่า 1.5 แสดงว่าความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นไม่สอดคล้องกัน และเพื่อเป็นการสนับสนุนความ
สอดคล้องของความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้คานวณหาค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมของแต่
ละข้อความ แล้วนามาหาค่าความแตกต่างของแต่ละข้อความ หากข้อความใดมีค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ต่ากว่า 1.5 และค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 แสดงว่า
ข้อความนั้นมีความสอดคล้องกัน แต่หากว่าข้อความใดมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ต่ากว่า 1.5 แต่ค่า
ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมเกิน 1.00 หรือกลับกัน จะถือว่าข้อความนั้นไม่มี
ความสอดคล้องกัน
การแปลความค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม
เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น ความสอดคล้ อ งของความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ วิ จั ย ได้
คานวณหาค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมของทุกองค์ประกอบ แล้วนามาหาค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมของแต่ละองค์ประกอบ หากข้อความใดมีค่าความแตกต่างพิสัยระหว่างค
วอไทล์ต่ากว่า 1.5 และค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 แสดงว่า
ข้อความนั้นมีความสอดคล้องกัน แต่หากว่าข้อความใดมีค่าความแตกต่างพิสัยระหว่างควอไทล์ต่ากว่า
1.5 แต่ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมเกิน 1.00 หรือกลับกัน จะถือว่าข้อความ
นั้นไม่มีความสอดคล้องกัน
2.4 การตรวจสอบเครื่องมือ
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ผู้วิจัยนาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน วิเคราะห์โครงสร้าง ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ความครบถ้วยของเนื้อหา ความชัดเจนในการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย
และความเหมาะสมในการเรี ย งข้ อคาถามหลั ก และคาถามรอง จากนั้นน าข้อ เสนอแนะที่ไ ด้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนาไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและกรอบความคิดในการวิจัยที่ได้
เสนอไว้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้ านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระเบียบวิธี
วิจัยอนาคต และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ดัชนีวัดค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Item-objective Congruency Index: IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป จึงถือว่ามีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา (สุภางค์ จันทวานิช , 2552) ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา มีค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 แสดงว่าแบบประเมินมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถนาไปใช้ได้
2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Future Research
(EDFR) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์
และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. การทา EDFR รอบที่ 1 การสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อศึกษาองค์ประกอบ ประเด็น แนวโน้ม
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้เลือกผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 26 ท่าน ดังแสดงในภาคผนวก ก (รายนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีการการติดต่อประสานงานผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัวและนัดหมายล่ว งหน้าทาง
โทรศัพท์ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่ออธิบายจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัย ระยะเวลาที่ต้องใช้
โดยประมาณและประโยชน์ ข องการวิ จั ย รวมทั้ ง ย้ าถึ ง ความจ าเป็ น และความส าคั ญ ของการใช้
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้มีการจัดส่งโครงร่างวิ ทยานิพนธ์ฉบับ
สังเขปและแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยแนวทางการสัมภาษณ์ 3 ข้อ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้
มีเวลาเตรียมตัว เตรียมข้อมูล จัดระบบข้อมูลและความคิดล่วงหน้า ทั้งนี้ได้อธิบายถึงข้อมูลจากการ
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สั มภาษณ์จ ะไม่ถูกเปิ ด เผยและขออนุญาตในการบันทึก เสี ยง ขั้น ตอนนี้อยู่ ใ นช่ว งระหว่างวันที่ 6
พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ใช้ระยะเวลา 37 วัน
2. การทา EDFR รอบที่ 2 การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ
ในการทา EDFR รอบที่ 2 นี้ ผู้วิจัยดาเนินการใน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามขั้นตอน
EDFR รอบที่ 1 มาสร้างแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ ได้อนาคตภาพ
ของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการทั้ง 6 ด้าน
โดยมีองค์ประกอบย่อยรวม 59 ข้อ หลังจากปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางไปรษณีย์อิเลคโทรนิค ส์ทั้งสิ้น 22 ท่าน
ดังแสดงในภาคผนวก ก (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เชี่ ยวชาญประเมินความ
เป็นไปได้ของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่ า งบู ร ณาการในแต่ ล ะด้ า นพร้ อ มข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ขั้ น ตอนนี้ อ ยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ 21
กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2558 ใช้ระยะเวลา 20 วัน
2. หลังจากได้รับการตอบกลับจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยทาการรวบรวมความคิดเห็นและ
วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) ของแต่ล ะองค์ประกอบย่อยทั้ง 6 ด้าน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อนามาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมอีกครั้งในการทา EDFR
รอบที่ 3
3. การทา EDFR รอบที่ 3 การตรวจสอบและยืนยันความเป็นไปได้ของรูปแบบการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยทาการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจานวน 22 ท่าน ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่มีรายละเอียดความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ย นแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการ โดยมีจุดมุ่งหมาย 2
ประการคือ
1) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาคาตอบของตนเองอีกครั้งเพื่อยืนยันความคิดเห็นเดิมหรือ
ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่
2) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่ได้จากคาตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญในแบบสอบถามตาม EDFR รอบที่ 2
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การรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการทา EDFR รอบที่ 3 โดยใช้แบบสอบถามมี
ขั้นตอนดังนี้
1. คัดเลือกรายการอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ตามเกณฑ์ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
2. นารายการอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการที่ได้ในการทา EDFR รอบที่ 2 มาสร้างแบบประเมินเพื่อการทา EDFR รอบที่
3 ตามแบบมาตรประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ โดยเพิ่มตาแหน่งของค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละข้อคาถาม เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันการคงไว้หรือ
เปลี่ยนแปลงคาตอบให้สอดคล้องกับคาตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
3. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางไปรษณีย์อิเลคโทรนิคส์
22 ท่าน ดังแสดงในภาคผนวก ก (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ) ขั้นตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 23 มีนาคม
2558 ถึง วันที่ 7 เมษายน 2558 ใช้ระยะเวลา 16 วัน
4. การสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยคัดเลือกรายการอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ตามเกณฑ์ค่ามัธยฐานที่มี
ค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไปคือ 3.50 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 โดยถือว่ารายการอนาคต
ภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่ผ่าน
เกณฑ์ข้างต้นถือว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าข้อความนั้นเป็นอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่มีความเป็นไปได้ใน
อนาคต
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล
1. การทา EDFR รอบที่ 1 การสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อศึกษาองค์ประกอบ ประเด็น
แนวโน้มการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ผู้วิจัยจะทาการบันทึกคาให้สัมภาษณ์ อ่านคาให้สัมภาษณ์ และถอดคาสัมภาษณ์ จากนั้น
ทาการสรุป จาแนก จัดหมวดหมู่คาให้สัมภาษณ์ทั้งหมด เพื่อส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุค คลเพื่อ
ตรวจสอบ แก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหาสาระสาคัญอย่างเป็นอิสระ และส่งผลการตรวจยืนยันกลับให้
ผู้วิจัย จากนั้นผู้วิจัยจะรวบรวมอีกครั้งเพื่อสรุปเป็นความเรียงส่งกลับให้ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งและ
เพื่อนาไปพัฒนาต่อเป็นแบบสอบถามในการทา EDFR รอบที่ 2 ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์นี้ ผู้วิจัยจะใช้กระบวนการการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์
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การสังเคราะห์ และการตีความข้อมูลแบบอุปนัย (Analytical Induction) และการวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางของ (สุภ างค์ จันทวานิช , 2552) ซึ่งเป็นการวิเ คราะห์ สังเคราะห์
สาระสาคัญ ตีความหมาย และสร้างข้อสรุปข้อมูลรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นสาคัญองค์ประกอบจาเป็น รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้
ที่ค้นพบ โดย 1. การวิเคราะห์ข้อมูลควรเริ่มกระทาพร้อมๆ กับการเก็ บข้อมูลและทาต่อเนื่องกันไป
ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล 2. การวิเคราะห์ข้อมูลต้องพิจารณาถึงมุมมองของคนใน 3. การ
วิเคราะห์ข้อมูลต้องอาศัยสมมุติฐานชั่วคราวจานวนมากที่ผู้วิจัยคิดขึ้นเองตลอดเวลา 4. ผู้วิจัยต้องเป็น
ผู้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อรวบรวมและสรุปองค์ความรู้จากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์และพัฒนาเป็นรูปแบบอนาคตภาพของรูปแบบองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต่อไป
5. การทา EDFR รอบที่ 2 การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการ
เนื่องจากขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ โอกาส
หรือแนวโน้ มต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจะใช้กระบวนการทางสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ห า
ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ใน
ทุกข้อคาถาม เป็นรายข้อ แล้วแสดงตาแหน่งของค่ ามัธยฐาน ช่วงพิสัยระหว่างควอไทล์ และตาแหน่ง
ที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนตอบเพื่อนาไปใช้ในการทา EDFR รอบที่ 3
6. การทา EDFR รอบที่ 3 การตรวจสอบและยืนยันความเป็นไปได้ของรูปแบบการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ผู้วิจัยจะใช้กระบวนการทางสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐาน
นิยม (Mode) ความแตกต่างระหว่างค่ามัธ ยฐานและค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(Interquartile Range) ในทุกข้อคาถาม เป็นรายข้อ เพื่อนาข้อค้นพบไปใช้ในการพัฒนาร่างอนาคต
ภาพของรูปแบบองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
2.7 การพัฒนาร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ในกระบวนการวิจัยอนาคต ผู้วิจัยได้แบ่งกระบวนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอนย่อย คือ EDFR
1-4 โดย EDFR รอบที่ 1 นั้นเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อศึกษาองค์ประกอบ ประเด็น แนวโน้มการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ EDFR รอบที่ 2 เป็นการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ
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การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ และ EDFR รอบที่ 3 การตรวจสอบและยืนยันความ
เป็น ไปได้ของรู ปแบบการสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการ ส่ว นในขั้นตอนนี้เป็นการทา
EDFR รอบที่ 4 เพื่อพัฒนาร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.7.1 การศึกษาแนวคิดการสร้างภาพอนาคตและกระบวนการวิจัยในภาพรวม
ผู้วิจัยนาข้อมูลองค์ประกอบของแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่ได้จากการศึกษาเอกสารทั้งในประเทศและต่างประเทศและจาก
การศึกษากรณีตัวอย่างที่ดีจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 รวมทั้งความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากการทา
EDFR ทั้ง 3 รอบ จากการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 มาหาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง รวมทั้งหา
ความสาคัญและลาดับก่อนหลังและผลกระทบของแต่ละองค์ประกอบที่จะส่งผลซึ่งกันและกัน จากนั้น
ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ และนาไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็น แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
จากนั้นจึงสรุปประเด็นในการสร้างภาพอนาคตขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ
1) แนวคิดของร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ
2) องค์ประกอบของร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ
3) แนวโน้มของร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุ ข
ภาวะอย่างบูรณาการ
4. กระบวนการของร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ
2.7.2 เกณฑ์ช่วงเวลาที่ใช้ในการสร้างภาพอนาคต
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ช่วงเวลาที่ใช้ในการสร้างภาพอนาคตไว้ 10 ปี (พ.ศ.2557-2566) ซึ่งเป็น
การศึกษาอนาคตภาพตามเกณฑ์ที่เหมาะสม เพราะเป็นช่วงเวลาที่นักอนาคตนิยมส่วนใหญ่ให้การ
ยอมรับและถือว่าเป็นการคาดการณ์อนาคตในระยะกลาง (Middle Range Forecasting) ที่สามารถ
ช่วยให้มองเห็นแนวโน้มและทางเลือกต่างๆ ที่คาดว่าเป็นไปได้ ภายใต้ความไม่ แน่นอนท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต อีกทั้งยังสามารถนาไปกาหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่จะนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้
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ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
หลังจากทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษากรณีตัวอย่างที่ดีของ
องค์กรสุขภาวะต้นแบบที่ได้รับการยอมรับตามขั้นตอนการวิจัยที่ 1 และอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขั้นตาม
กระบวนการวิจัย ในขั้นตอนที่ 2 แล้ว การวิจัยในขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การ
พิจารณาร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บู ร ณาการ 2) พิ จ ารณาปั จ จั ย และเงื่ อ นไขของการน าอนาคตภาพของรู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ โดยการระดม
ความคิดผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ ร่ ว มกั น วิ พ ากษ์ ค วามเป็ น ไปได้ ข องอนาคตภาพของรู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการภายใต้แนวโน้มและความไม่แน่นอน
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ
การจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจงจากทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร
สุขภาวะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการสั ม มนากลุ่ ม ย่ อ ยครั้ ง นี้ มี 10 คน ดั ง แสดงในภาคผนวก ก (รายนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวทางการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
นาเสนอผลการวิจั ย ร่ างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 2) พิจารณาและประเมินผลร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่ได้จากการวิจัย และ 3) เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากแขนงต่างๆ เพื่อ
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เสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การ โดยมีประเด็นการสนทนากลุ่ม ดังนี้
1. ความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูร ณาการภายในระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2557-2566 โดยมีประเด็นส าหรับการ
พิจารณาดังนี้ 1.1) ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ 1.2) ความสัมพันธ์สอดคล้องกันของรูป
แบบอย่างบูรณาการ 1.3) ความครบถ้วนของเนื้อหา 1.4) ความถูกต้องเหมาะสม 1.5) ความมี
ประสิทธิภาพ 1.6) ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 1.7) ความมี
คุณค่าและประโยชน์
2. ปัจจัยและเงื่อนไขของการนาร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุ ขภาวะอย่ างบู ร ณาการไปประยุกต์ใ ช้ โดยพิจารณาถึง ขั้นตอนการปฏิบัติจ ริงและความ
สอดคล้องขององค์ประกอบทั้งหมด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการนาไปปฏิบัติ
3. บทบาทหน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 10 คน ดังแสดงในภาคผนวก ก (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ) เพื่อ
ร่วมกันตรวจสอบ (ร่าง) อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ไปสู่การปฏิบัติ โดยการสนทนากลุ่มที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18
มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุม 825 ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ย น าเสนอ อนาคตภาพของรูปแบบการเรี ยนรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการไปสู่การปฏิบัติ ในรูปแบบความเรียง แผนภาพ และคาอธิบายเพื่อ
นาไปสู่การประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละหน่วยงานต่อไป
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการวิจัย ดัง แสดงในแผนภูมิที่ 2 หน้า 110 และสรุปรายละเอียด
วิธีการดาเนินการวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 หน้า 111
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แผนภูมิที่ 2 สรุปขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศและ
การศึกษากรณีตัวอย่าง
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์และ 1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
สังเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการเรียนรู้สู่การ ประเทศและต่างประเทศ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง 1.2 การศึกษาภาคสนามกรณีตัวอย่างที่ดีขององค์กร
บูรณาการ
และชุมชนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดย
เป็นองค์กรหรือชุมชนที่ประสบความสาเร็จและ
ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบขององค์กรสุขภาวะ
ขั้นตอนที่ 2. การพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ
ระยะที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อการ 1.1 การยกร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรูส้ ู่การ
พัฒนาร่ างอนาคตภาพของรูป แบบการเรี ยนรู้สู่ การ เปลี่ยนแปลงที่ประกอบด้วย หลักการและแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง องค์ประกอบของรูปแบบการสร้างเสริมองค์กรสุข
บูรณาการ
ภาวะอย่างบูรณาการ โดยกระบวนการวิจัยเชิงอนาคต
EDFR 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3. การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ระยะที่ 3 การนาเสนอผลการวิจัยอนาคตภาพของ
3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณารูปแบบ พร้อม
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง (ร่าง) รูปแบบการเรียนรูส้ ู่
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ พร้อมทั้ง
การเปลีย่ นแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
พิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขของการนารูปแบบไปสู่การ อย่างบูรณาการ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม
ปฏิบัติและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ทรงคุณวุฒิ 3.2 การนาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรูส้ ู่การ
มาจาแนกประเด็นสาคัญและสรุปเป็นภาพรวม
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง 3.3 การนาเสนออนาคตภาพรูปแบบในรูปแบบความ
บูรณาการ
เรียง แผนภาพ เพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้
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แผนภูมิที่ 3 สรุปรายละเอียดวิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอน
กระบวนการ
ขั้นตอนที่ 1. การวิเคราะห์
1.1 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
และสังเคราะห์องค์ประกอบ
รูปแบบการเรียนรู้สู่การ
ของการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง เพือ่ การสร้าง
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ โดยการศึกษาจาก บูรณาการทั้งในและ
เอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศ ต่างประเทศ
1.2 การศึกษากรณีตัวอย่างที่ดี
และต่างประเทศและ
ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก
การศึกษากรณีตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2. การพัฒนาร่าง
อนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 3. การศึกษาปัจจัย
และเงื่อนไขของร่างอนาคต
ภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ

ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1
องค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การ

2.1 การศึกษาความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคการวิจัย
อนาคต (EDFR) 4 ขั้นตอน เพื่อ
พัฒนาร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่
การเปลีย่ นแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2
ร่างอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรูส้ ู่การเปลีย่ นแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ

3.1 การระดมความเห็น เพื่อ
ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของ
ร่างอนาคตภาพของรูปแบบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒดิ ้วยการ
สนทนากลุ่ม
3.2 การร่วมกันเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขร่างอนาคตภาพ
ของรูปแบบฯ

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3
อนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรูส้ ู่การเปลีย่ นแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ พร้อมปัจจัย
เงื่อนไข รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ของรูปแบบฯ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่ างบู ร ณาการ เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล แบ่งเป็น 3
ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ขั้นตอนที่ ผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตอนมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่าง
การนาเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่าง ผู้วิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์ในตอนนี้ออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
ส่วนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษากรณีตัวอย่าง
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ส่ ว นที่ 1.3 สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงเพื่อการสร้ างเสริ มองค์ กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการ จากการศึกษาเอกสารและจาก
การศึกษากรณีตัวอย่าง
ซึ่งในแต่ละตอนของการวิจัยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเอกสาร
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 2 แนวคิดหลักคือ 1) แนวคิดการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง อาทิ (Benson & Garmestani, 2011; Branden, 1998; Capra, 1997; Covey,
1989; Cranton, 2002; Dirkx, 1998; Dulyapitch, 2009; Edward, 2008; Laszlo, 2003;
Lundholm & Plummer, 2010; Mezirow, 1991; Pawlowski, 2011; M.S. Peck, 1978;
Pozner, 1997; Rainey, 2006; S., 1970 ; Taylor, 2007; กอบัว ทัศนภักดิ์, 2550; ณัฐวุฒิ โรจน์
นิรุตติกุล, 2552; บุญเลี้ยง ทุมทอง & บุญลอด ศรีเจริญ, 2553; ประเวศ วะสี (บรรณาธิการ), 2545;
วิจักขณ์ พานิช, 2550) เป็นต้น
จากการทบทวนกรอบแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง และแนวคิดองค์กรสุขภาวะ จาก
เอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการได้เป็น 6 องค์ประกอบหลักคือ 1)
หลักการ 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6)
สิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. หลักการ
ผู้วิจัยพบว่าสาระสาคัญด้านหลักการมีต่อการพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนประกอบด้วย
การเปลี่ยนแปลง ความเชื่อมโยง และการปรับตัวอย่างยืดหยุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การเปลี่ยนแปลง
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หลั ก ธรรมชาติ ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ ความเข้ า ใจที่ ว่ า สรรพสิ่ ง โดยไม่ มี ข้ อ ยกเว้ น
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ไม่หยุดนิ่งเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง ความเข้าใจดังกล่าวเพื่อการ
ปรับทัศนะให้ถูกต้องว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติอันเป็นกระบวนการสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่าง
เป็นสายเป็นกระแส ปัญหาหรือความท้าทายในองค์กรไม่ว่าระดับใดก็เช่นกัน มันเกิดดับอย่างต่อเนื่อง
หมุนวนไปไม่สิ้นสุด ความท้าทายจึงมิได้อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับมันให้จบลงอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้
อย่างไร แต่สาระสาคัญนั้นอยู่ที่ว่า เราจะสามารถปรับตัวให้ทันและสอดคล้องกับภาวะธรรมชาตินี้ได้
อย่างไรเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
1.2 ความเชื่อมโยง
สังคมไทยในปัจจุบันยังติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมๆ ที่เน้นการพัฒนาอย่างแยกส่วน ตาม
แนวคิดหลักปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่ว่ามนุษย์สามารถค้นหาความจริงของสิ่งต่างๆ ได้โดยการคานวณ
และการใช้ตรรกะเหตุผ ลตามความเชื่อที่ว่า สรรพสิ่ งรวมทั้งมนุษย์เปรียบเสมือนเครื่องจักรกลที่
สามารถลดทอนแยกส่วนต่างๆ ลงได้ เพื่อที่จะหาคาตอบว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นคืออะไร ด้วยเหตุนี้
ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนามาจนทุกวันนี้ล้วนตั้งอยู่บนฐานของความเห็นที่ไม่เป็นองค์รวม มุ่งเน้น
การเจาะลึกลงไปในสาขาของตนเองโดยขาดความเข้าใจว่าทุกศาสตร์นั้นล้วนเชื่อมโยง อันเป็นความรู้
เชิงเดี่ยว นาไปสู่การยึดมั่นถือมั่นในตนเองว่าคือศูนย์กลางของความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด จนทาให้มนุษย์เราเกิดความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถเข้าใจและเอาชนะธรรมชาติ
ได้ การตั้งอยู่บนฐานคิดที่ผิดดังกล่าวจึงไม่อาจนาไปสู่ทางออกที่แท้จริง ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืนแต่กลับสร้างปัญหาที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
จะมีความเป็นได้ต้องตั้งอยู่บนกรอบความคิดที่ถูกต้องที่เข้าใจถึงความเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมของมิติ
ต่างๆ อย่ างเป็นองค์รวมที่ประกอบด้วย กาย จิต ปัญญา อารมณ์ องค์กร สังคม และสิ่ งแวดล้อม
อย่างเป็นหนึ่งเดียวที่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ เพื่อนาไปสู่
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการ มั่นคง ยั่งยืน
1.3 การปรับตัวอย่างยืดหยุ่น
การพัฒ นาองค์ กรสุ ข ภาวะอย่า งยั่ งยื นต้อ งเข้า ใจว่าองค์ กรคือ ชีวิต และไม่ ต่างอะไรจาก
ธรรมชาติของสรรพสิ่งที่ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงและไม่เคยหยุดนิ่ง ดังนั้น การพัฒนาให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่ งยืนนั้นต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
พลวัตนี้ ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าบุคลากรในองค์กรจะสามารถพัฒนาและปรับตัว เพื่อนาไปสู่ความสามารถ
ในการจัดการตนเองได้อย่างสมดุลและยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรในทุกองค์ประกอบที่เชื่อมโยง
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ทั้งตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลู กค้าและอุตสาหกรรม เพื่อนาไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างคุ้มค่า
2. โครงสร้าง
ผู้ วิ จั ย พบว่ า สาระส าคั ญ ด้ า นโครงสร้ า งที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก รสุ ข ภาวะอย่ า งยั่ ง ยื น
ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น โครงสร้างที่สนับสนุนให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
โครงสร้ างที่ส นั บ สนุ น การทางานอย่า งสอดคล้ อง โครงสร้ างเพื่อ ความปลอดภัย และการพัฒ นา
โครงข่ายเพือ่ ความยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 โครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น
องค์กรสุขภาวะควรจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สามารถ
ปรับตัวได้อย่างตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน มีแนวทางการปฏิบัติและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการดาเนินงานทาให้สามารถบรรลุถึงเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ส่งเสริมวัฒนธรรมการรับฟัง การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการปรับตัวให้พร้อมเพื่อรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันและศักยภาพเพื่อ
การเติบโตอย่างมั่นคง มุ่งสู่ความยั่งยืน
2.2 โครงสร้างที่สนับสนุนให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
องค์กรสุขภาวะต้องจัดให้ มีโครงสร้างที่ส่งเสริมการพัฒนาโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง และ
สามารถอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีป ระสบการณ์ หน้าที่และรับผิดชอบที่
แตกต่างกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทั้งภายในองค์กรเองและระหว่างองค์กรได้อย่างยืดหยุ่น อีกทั้ง
การสร้างบรรยากาศเพื่ออานวยต่อการเรียนรู้ร่วมกัน ความสาเร็จร่ว มกัน การทางานเป็นทีมเพื่อ
ผลงานที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า โดยให้ความสาคัญต่อความสมดุลทั้งด้านความสาเร็จส่วนตัวและ
ความสาเร็จของทีมงาน
2.3 โครงสร้างที่สนับสนุนการทางานอย่างสอดคล้อง
องค์กรสุขภาวะจาเป็นต้องมีโครงสร้างที่ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างเป็น
ภาพรวม โดยเอาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่ อนาไปสู่การวางแผน การกาหนด
บทบาทหน้ าที่ที่ชัดเจน การมอบหมายงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผลและข้อมู ล
ย้อนกลับ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ องค์กรสุข
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ภาวะจึ ง ต้ อ งมี โ ครงสร้ า งการจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบและสร้ า งบรรยากาศที่ ส ามารถรองรั บ การ
ดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อไปในแนวทางเดียวกัน มีเปูาหมายร่วมกัน
2.4 โครงสร้างเพื่อความปลอดภัย
องค์กรสุขภาวะต้องคานึงถึงการจัดโครงสร้างและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้ออานวย
ต่อการทางานอย่างมีสุขภาวะ มีความปลอดภัยและความสุขในการทางาน อีกทั้งลดความเสี่ยงต่อ
อันตรายและความขัดแย้งในการทางานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริม
สุขภาพสาหรับบุคคล เช่น การออกกาลังกาย การสร้างความผ่อนคลาย การบารุงรักษาสุขภาพ การ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการมีสุขภาพที่ดี
2.5 การพัฒนาโครงข่ายเพื่อความยั่งยืน
องค์กรที่มั่นคงยั่งยืนจาเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย
และสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนความผูกพันอย่างจริงจังในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของ เพื่อนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การตัดสินใจและรับ ผิดชอบร่วมกัน เพื่อ
การด าเนิ น งานไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย่ า งกลมกลื น เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว มี เ ปู า หมายร่ ว มกั น ที่ ชั ด เจน
นอกจากนี้ยังต้องสร้างโครงข่ายความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเสริมความรู้ความ
เข้าใจถึงผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคสินค้านั้นๆ เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยง ตลอดจนองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนา การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. บุคลากร
ผู้วิจัยพบว่าสาระสาคัญด้านบุคลากรมีต่อการพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนประกอบด้วย
3 องค์ประกอบย่อย คือ จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ ดังนี้
3.1 จิตใจ
สาหรับองค์ประกอบด้านจิตใจของบุคคล สามารถนาเสนอโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย
คือ กรอบความคิด ภาพในใจ และแรงบันดาลใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 กรอบความคิด
การสร้างความเข้าใจที่ว่า กรอบความคิดคือฐานรากของชีวิตอันเป็นตัวสะท้อนถึงผลรวม
ของค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่จะส่งผลต่อเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน นั่นคือ การเปลี่ยนกรอบความคิด จึงจะ
สามารถนาไปสู่องค์กรสุขภาวะอย่างมั่นคงยั่งยืนได้ และการเปลี่ยนกรอบความคิดนี้อยู่ในอานาจของ
ตนเอง นั่นหมายความว่า บุคคลสามารถปรับตัวเอง ควบคุมตนเองและจัดการตนเองได้ ด้วยความ
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เข้าใจในธรรมชาตินี้เอง องค์กรจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่สามารถยกระดับการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้เติบโตและพร้อมเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่ผ่านเข้ามาอย่างซับซ้อนด้วยตนเองได้ เพื่อ
ปรับเข้าสู่สมดุลแห่งศักยภาพใหม่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาองค์กรสู่
ความยั่งยืนจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการตนเองขององค์กรนั้นๆ
3.1.2 ภาพในใจ
ในอีกความหมายหนึ่งของกรอบความคิดก็คือ มุมมองหรือจินตนาการ ดังนั้น ศักยภาพ
ของบุคลากรจึงเป็นความสามารถในการสร้างจินตนาการถึงผลแห่งความสาเร็จหรือภาพเปูาหมายใน
อนาคต ประเด็นจึ งอยู่ที่ว่าบุคลากรในองค์กรจะสามารถสร้างความชัดเจนของภาพเปูาหมายใน
อนาคตได้มากน้อยเพียงใด เพราะภาพที่ชัดเจนย่อมส่งผลถึงความเป็นไปได้ของผลสาเร็จที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ความท้าทายที่ส าคัญคือ การสร้างความสอดคล้ องของภาพเปูาหมายให้ไปในแนวทาง
เดียวกันของทั้งองค์กร เพื่อมุ่งเข้าสู่ความสาเร็จร่วมกันอย่างเสริมพลั งร่วม ด้วยเหตุนี้ การพัฒนา
วิ สั ย ทั ศ น์ ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ สร้ า งจิ น ตนาการอย่ า งมองการณ์ ไ กลด้ ว ยการเห็ น ภาพเปู า หมายแห่ ง
ความสาเร็จของตนเองที่สอดคล้องกันทั้งองค์กรและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรจึงมีความหมาย
อย่างยิ่งต่อความสาเร็จร่วมกันอย่างบูรณาการ
3.1.3 แรงบันดาลใจ
จากความเข้าใจในความสามารถภายในที่ตนเลือกได้ตามภาพเปูาหมายร่วมกันเพื่อไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรย่อมต้องเกิดจากความ
เข้าใจที่ว่าการเปลี่ยนกรอบความคิดเชิงบวกคือเงื่อนไขสาคัญของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน
และต้องเกิดจากกระบวนการก้องสะท้อนภายในตนเองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ด้วยใจที่เปิด
กว้าง บนฐานของความรู้สึกที่มีใจรั ก ความผูกพัน มีแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่น
และความภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การสร้างความผูกพันด้วยการเห็นคุณค่าในความ
แตกต่างและการพึ่งพากันอย่างสร้างสรรค์ด้วยทัศนคติเชิงบวกเป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เปูาหมายอย่างยั่งยืน
3.2 ปัญญา
องค์ประกอบด้านปัญญาของบุคคล สามารถนาเสนอโดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยคือ
การคิดเชิงระบบ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 การคิดเชิงระบบ
นอกจากกรอบความคิดที่เป็นส่วนสาคัญของบุคลากรแล้ ว การคิดเชิงระบบก็มีบทบาทต่อ
การเป็นองค์กรสุขภาวะในมุมมองที่ว่า สรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างมีธรรมชาติของความเป็น
ระบบ อันเป็นภาวะของการดาเนินไปอย่างเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นลาดับชั้น เป็น
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ขั้นเป็นตอนอย่างเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ก่อให้เกิ ดเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถแสดงศักยภาพที่สูงกว่าและ
เหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย ในทานองเดียวกัน องค์กรคือระบบอันเป็นภาวะองค์รวม
ที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบ การพัฒนาองค์กรจึงต้องเป็นการพัฒนาองค์ประกอบและ
ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบขององค์กรนั้นๆ ในขณะเดียวกันตัวองค์กรเองก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบหรือภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่า ด้วยมุมมองดังกล่าว จะเห็นว่าองค์กรคือภาวะองค์รวม (โดยตัวมัน
เอง) ที่ซ้อนอยู่ในความเป็นองค์รวมที่ใหญ่กว่าอย่างเป็นขั้นตอนอย่างเป็นลาดับชั้นทั้งในระดับที่เล็ก
กว่าและใหญ่กว่า การพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืนจึงไม่อาจแยกพิจารณาการพัฒนาตัวองค์กรเอง
เพียงลาพัง แต่ต้องเป็นการพิจารณาการพัฒนาอย่างเป็นระบบซ้อนระบบ อย่างเป็นองค์รวมซ้อนองค์
รวมอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ของทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จาก
มุมมองดังกล่าว หากองค์ป ระกอบที่สาคัญที่สุดขององค์กรก็คือ คน ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าเราจะ
สามารถสร้างความเชื่อมโยงของบุคลากร เพื่อการสร้างสรรค์ให้เกิดศักยภาพที่สูงกว่าเดิมได้อย่างมี
คุณค่าและความหมายได้อย่างไร
3.2.2 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้ว ยความเข้ าใจดัง กล่ าวข้างต้ นเป็ นพื้ นฐานที่ส าคัญ ต่อการพัฒ นาความสามารถทาง
ปัญญาเพื่อการแก้ไขปัญหาใดๆ โดยที่บุคคลต้องพัฒนาความสามารถในการมองภาพรวมอย่างเป็น
ระบบ ด้วยการฝึกทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบหรือประเด็นหลักที่แตกต่างกลาก
หลาย ตลอดจนการสังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเชื่อมโยง เพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่
เพื่อนาไปสู่มุมมองใหม่ที่ว่า คาตอบหรือทางออกของปัญหาใดๆ มิได้เกิดจากความรู้ใดความรู้หนึ่ง
อย่างโดดๆ เพียงด้านเดียว แต่ต้องเกิดจากการพัฒนาปัญญาแบบสหวิทยาการ ด้วยการมองให้เห็นถึง
คุณค่าของการเชื่อมโยงอย่างหลากหลายมิติ หลากหลายสาขาวิชา เพื่อประกอบกันขึ้นเป็นพหุปัญญา
สามารถนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการจัดการกับปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่ผ่านเข้า
มาได้อย่างบูรณาการ รอบด้าน นอกจากนี้ การคิดเชิงระบบสามารถนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทั้งด้านสินค้าและบริการที่มีมู ลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนขององค์กรอย่าง
แข็งแกร่งและลดการพึ่งพาผู้อื่น อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวเพื่อความอยู่รอด
อย่างมั่นคง ยั่งยืน
3.2.3 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่ งยืนจาเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาและปรับตัวอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับมุมมองที่ว่าความพลาดพลั้งใดๆ ที่
เกิดขึ้นมิใช่ความผิดพลาด แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตงอกงามอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดต่อการยกระดับศักยภาพทางปัญญา
ในมุมมองที่ว่า กระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องของการลองผิดลองถูก โดยถือว่าทุกช่วงจังหวะของการ
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ดาเนินงานนั้นเป็นไปเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน และในทุกขณะนั้นเองเกิดการขัดเกลาภายใน
และการปรับ ตัวอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงเป็นกระบวนการอย่างเป็น
ระบบที่พิจารณาถึงประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งสิ้น
3.3 อารมณ์
องค์ประกอบด้านอารมณ์ของบุคคล สามารถนาเสนอโดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยคือ
ความมั่นคงภายใน คุณค่าในความแตกต่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.3.1 ความมั่นคงภายใน
เมื่อพิจารณาด้านอารมณ์ขององค์ประกอบบุคลากรพบว่า พฤติกรรมและอารมณ์มีความ
เชื่ อ มโยงกั น อย่ า งเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง การแสดงออกทางการกระท านั้ น เป็ น ผลสื บ
เนื่องมาจากภาวะอารมณ์ภายในของตนเองซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งทางบวกและลบ ที่สาคัญภาวะ
อารมณ์เป็นผลสะท้อนมาจากความรู้สึกนึกคิดที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ การพิจารณา
ถึงความเป็นตัวตนเชิงบวกย่อมส่งผลเป็นการแสดงออกที่เหมาะสมที่จะสะท้อนถึงความมีสุขภาวะของ
องค์กรอย่างยั่งยืน การพิจารณามุมมองดังกล่าว ตั้ง อยู่บนพื้นฐานที่ว่ากรอบความคิดอันเป็นฐานราก
ของชีวิตนั้นประกอบด้วยความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาเป็นความเป็นตัวตนที่แสวงหาคุณค่าและ
ความหมาย ดังนั้น การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จาเป็นที่บุคคลต้องได้รับการ
ปลูกฝังด้วยกรอบความคิดและทัศนคติเชิง บวกที่มีต่อตนเอง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งมั่นคง
ภายใน ความเชื่อมั่นในตนเอง ด้วยการตระหนักรู้และการยอมรับตนเองตามความเป็นจริงอย่างเป็น
หลักการพื้นฐาน
3.3.2 คุณค่าในความแตกต่าง
นอกจากพื้นฐานของความเข้มแข็งมั่นคงภายในของตนเองแล้ว ธรรมชาติของความเป็น
องค์กรคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การพัฒนาความเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงจาเป็นที่
บุคคลต้องเห็นคุณค่าในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ด้วยการก้องสะท้อนความเป็นตัวตนระหว่างกัน
เชิงบวก ผ่านการรับฟังอย่างเปิดใจกว้าง ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ ภาวะดังกล่าวจึงจะสามารถนาไปสู่
ความมีศรัทธาระหว่างกัน การยอมรับและความเคารพอย่างเห็นคุณค่าและความหมายซึ่งกันและกัน
เพื่อพัฒนาไปสู่ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่างมั่นคงสมดุลระหว่างการคิดถึงประโยชน์ของตนเอง
และผู้อื่น รวมทั้งความสมดุลระหว่างการแสดงออกอย่างเชื่อมั่นกับความอ่อนน้อมถ่อมตน
4. องค์กร
ผู้วิจัยพบว่าสาระสาคัญด้านองค์กรที่มีต่อการพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนประกอบด้วย
องค์กรที่มีเปูาหมายเดียวกันและผู้นาที่เห็นคุณค่าในความหมายของชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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4.1 องค์กรที่มีเปูาหมายเดียวกัน
องค์ก รสุ ข ภาวะที่ยั่ ง ยื น จึ งจ าเป็ นต้ อ งเป็ นการด าเนิ น งานอย่ างสอดคล้ อ งไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยมีเปูาหมายเดียวกันตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าผู้นาจะสามารถสร้าง
ความเชื่อมโยงอย่างสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวด้วยเปูาหมายที่ชัดเจนและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในทุก
ระดับขององค์กรได้อย่างไร และที่สาคัญต้องเป็นการดาเนินควบคู่ไปกับการปลูกฝังอุดมการณ์และ
ค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้องลงในบุคลากรทุกระดับจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
4.2 ผู้นาที่เห็นคุณค่าในความหมายของชีวิต
การบรรลุเปูาหมายดังกล่าว ผู้นาองค์กรต้องเข้ าใจว่าบุคลากรมีศักยภาพที่แตกต่างกัน แต่
ศักยภาพนั้นพัฒนาได้ ผู้นาองค์กรจึงต้องเสาะแสวงหาและกลั่นกรองบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
บนฐานของคุณธรรมและอุดมการณ์ อีกทั้งส่งเสริม ขัดเกลาและกระตุ้นให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ศักยภาพได้ด้วยตนเองเพื่อโอกาสความก้าวหน้าอย่างเท่าเทียม รวมทั้งให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มที่เพื่อนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ทั้งนี้ ภาวะดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นได้ ผู้นาองค์กรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเห็นคุณค่าและความหมายในความแตกต่าง
ของความเป็นตัวตนของบุคคลที่ เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของบุคลากร ซึ่ง
ทั้งหมดนี้สามารถนาไปสู่การสร้างศั กยภาพและความกระตือรือร้นในการทางานร่วมกันเป็นทีมด้วย
บรรยากาศที่ดีอย่างผูกพัน เป็นทีมงานที่มีความสุข มีความมุ่งมั่น มีขวัญกาลังใจที่จะพัฒนาองค์กรมุ่ง
สู่ความเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งสามารถปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรให้ออกมาได้อย่างเต็มที่
5. สังคม
ผู้วิจัยพบว่าสาระสาคัญด้านสังคมที่มีต่อการพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนประกอบด้วย
การปลูกฝังค่านิยมจิตสาธารณะ รวมทั้งการตระหนักถึงศักยภาพในความแตกต่างอย่างหลากหลาย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 การปลูกฝังค่านิยมจิตสาธารณะ
ด้ว ยความเข้ า ใจที่ ว่ า องค์ ก รคื อ ภาวะของระบบที่ มี ร ะบบย่ อ ยซ้ อ นอยู่ ภ ายใน กล่ า วคื อ
โครงสร้างและตัวระบบขององค์กรเอง และในขณะเดียวกันตัวองค์กรเองก็ซ้อนอยู่ในระบบที่ใหญ่กว่า
กล่าวคือ เป็นส่วนหนึ่งสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ สาคัญทั้งหมดนี้เชื่อมโยงและส่งผลซึ่งกันและกัน ด้วย
เหตุนี้ การพัฒนาเพื่อนาไปสู่องค์กรสุขภาวะอย่างมั่นคงยั่งยืนจึงต้องพัฒนาตัวองค์กรเอง รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน และมุมมองที่จาเป็นต่อแนวคิดดังกล่าวคือ การสร้างค่านิยมจิต
สาธารณะลงให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร เพื่อที่บุคลากรจะได้ปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน โดย
ชี้ให้เห็น ว่าองค์กรจะมั่น คงยั่งยื นอยู่ได้อย่างบูรณาการนั้นจาเป็นที่บุคลากรในองค์กรนอกจากจะ
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ค านึ ง ถึ ง ผลประกอบการขององค์ ก รแล้ ว ยั ง ต้ อ งมี ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก ถึ ง การตอบแทนและสร้ า ง
คุณประโยชน์คืนสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
5.2 การตระหนักถึงศักยภาพในความแตกต่างอย่างหลากหลาย
การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของความหลากหลายทาง
ความคิด ตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างของสังคม อีกทั้งต้องชื่นชมและเห็นคุณค่าในความ
หลากหลายเหล่านี้ว่าเป็นคุณสมบั ติที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืน เพราะความ
แตกต่างหลากหลายทางสังคมนี้ หากได้รับการปลูกฝังในองค์กรอย่างเป็นเชิงบวกแล้วย่อมจะส่งผล
เป็ น การสร้ างพลั ง ร่ ว มและศั ก ยภาพองค์ก รอย่ างเป็น องค์ รวมที่เ หนือ กว่ า เดิ ม อย่ างมี คุณ ค่ าและ
ความหมาย เพื่อสะท้อนต่อเนื่องเป็นสุขภาวะทางสังคมที่มีค่าต่อส่วนรวม
6. สิ่งแวดล้อม
ผู้ วิ จั ย พบว่ า สาระส าคั ญ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก รสุ ข ภาวะอย่ า งยั่ ง ยื น
ประกอบด้วย การพัฒนามุมมองเชิงระบบนิเวศน์ และความสมดุลของการพัฒนาเชิงธุรกิจและและ
การคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 มุมมองเชิงระบบนิเวศน์
การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องพัฒนามุมองเชิงระบบนิเวศน์ที่พิจารณา
ภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่าความเป็นองค์กร นั่นคื อ มุมมองที่เห็นว่าองค์กรเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง
ของสังคม และสังคมก็เป็นองค์ประกอบขององค์รวมที่ใหญ่กว่านั่นคือ สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน
องค์กรก็เป็นภาวะองค์รวมที่ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบที่ย่อยกว่า จะเห็นว่าทุกองค์ประกอบต่างอิง
อาศัยเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมและส่งผลซึ่งกันและกัน ทาให้องค์ประกอบต่างๆ ทรงตัวอยู่ได้ ดังนั้น
การพั ฒ นาองค์ก รเพื่ อความมั่น คงยั่ งยืนจึ งจาเป็นต้ องค านึงถึ งทุก องค์ ประกอบที่ เกี่ยวข้องตั้งแต่
องค์ประกอบภายในตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นภาพรวม ด้วย
มุมมองดังกล่าว จาเป็น อย่างยิ่งที่องค์กรต้องผลักดันและสร้างเสริมมุมมองและจิตสานึกเชิงระบบ
นิเวศน์ลงในค่านิยมขององค์กร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักอย่างเห็นคุณค่าและความหมาย
ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันว่า
องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ
6.2 ความสมดุลของการพัฒนาเชิงธุรกิจและและการคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
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จากความจริงที่ว่าสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นพลวัตไม่หยุดนิ่ง การพัฒนา
องค์กรจึงต้องปรับเป็นทัศนคติที่ว่า การพัฒนาต้องเป็นไปเพื่อความคงอยู่ขององค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืน
ด้วยการปรับตัวให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลและยืดหยุ่น ด้วยนัยดังกล่าว มุมองที่
สาคัญประการหนึ่งคือ การสร้างสมดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีให้เข้า
กั บ บริ บ ทของสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเข้ า ใจ โดยไม่ ท าลายความเป็ น ตั ว ตนของตนเองและคุ ณ ค่ า ของ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม จิตวิญญาณ รากเหง้าทางความคิดและภูมิ
ปัญญาของเดิมไว้ได้อย่างเข้มแข็ง อย่างเห็นคุณค่าและความหมาย ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงควรส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยประยุกต์ให้เข้า
กับกิจกรรมในชีวิตประจาวันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ไปจนถึงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้
พนักงานสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการร่วมกัน
โดยสรุป ท่ามกลางสังคมที่มีความผันผวนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องท้าทาย จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผู้วิจัยพบว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การเพื่อน าไปสู่ ความมั่น คงยั่งยื น จาเป็นต้องพิจารณาองค์กรอย่างเป็นองค์รวมที่ครอบคลุ ม 6
องค์ประกอบหลักคือ 1) หลักการ ที่องค์กรต้องตระหนักถึงความจาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ 2) โครงสร้ า ง ที่ เ น้ น ว่ าการเปลี่ ย นแปลงใดๆ จ าเป็ น ต้อ งมี โ ครงสร้ า งที่
เหมาะสม มีความยืดหยุ่น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 3)
บุคลากร ที่ประกอบด้วย 3.1) จิตใจ ที่เน้นการปรับเปลี่ยนที่กรอบความคิดเพื่อการค้นพบอานาจ
ภายในตนเองผ่านการสร้างภาพเปูาหมายในใจร่วมกัน 3.2) ปัญญา ที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
มุมมองเชิงระบบเพื่อการยกระดับความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และ 3.3) อารมณ์ ที่เห็นว่าการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์จะเกิดขึ้นได้ บุคคลต้องเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น 4) องค์กร ที่เน้นความเป็นผู้นาที่ให้ความสาคัญต่อการสร้างความเชื่อมโยงอย่าง
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวทั้งองค์กรด้วยการสร้างเปูาหมายที่ชัดเจนและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในทุก
ระดับขององค์กร 5) สังคม ที่ให้ความสาคัญกับการปลูกฝังจิตสังคมสาธารณะลงในค่า นิยมขององค์กร
ด้วยการเห็นคุณค่าในความแตกต่าง และ 6) สิ่งแวดล้อม ที่เน้นเรื่องความเป็นองค์รวมสูงสุด ด้วยการ
พัฒนามุมมองเชิงระบบนิเวศน์ที่เห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งอย่างเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งการสร้าง
ความสมดุลของการพัฒนามูลค่าทางธุรกิจและคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
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ส่วนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาภาคสนามกรณีตัวอย่างที่ดี
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษากรณี ตั ว อย่ า งที่ ดี ข ององค์ ก รและชุ ม ชนที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการในประเทศไทย โดยพิจารณาคัดเลือก
กรณีศึกษาอย่างเจาะจงจากองค์กรและชุมชนที่มีอุดมการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพือ่ การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการและมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการดาเนินงานและ
วิถีชีวิตมาอย่างยาวนานเพื่อนาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน ทั้งนี้ ต้องได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน
ด้านความเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ เป็นองค์กรที่มีค่านิยมและอุดมการณ์ ตลอดจนนโยบาย
ในการพัฒนาความมีสุขภาวะองค์กรอย่างชัดเจน มีองค์ประกอบพื้นฐานของการเป็นองค์กรสุขภาวะ
ทั้งในด้านนโยบาย การบริหารจัดการและองค์ความรู้ มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมความมีสุข
ภาวะอย่ างต่อเนื่ อง เพื่อเข้าพื้น ที่เก็บข้อมูล เชิงคุณภาพและถอดองค์ความรู้ข องกรณีตัว อย่างที่ดี
ประกอบด้วย 1) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) 2) ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย และ 3) ชุมชนบ้านหนองเต่า ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่
ในการศึกษากรณีตัวอย่างที่ดีขององค์กรและชุมชนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการในประเทศไทย ผู้ วิจัยมีเปูาหมายเพื่อศึกษาถึง
องค์ ป ระกอบของการเรี ย นรู้ เ พื่ อ การสร้ า งเสริ ม องค์ ก รสุ ข ภาวะอย่ า งบู ร ณาการ โดยผู้ วิ จั ย
ทาการศึกษาเป็นรายกรณี ดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
ในการศึกษาองค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ผู้วิจัยแบ่งหัวข้อการศึกษาออกแน 2 หัวข้อ
หลัก ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป และ 2) ผลของการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการ
เรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ การสร้ า งเสริ ม องค์ ก รสุ ข ภาวะอย่ า งบู ร ณาการของเอสซี จี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนาในภูมิภาคอาเซียน
ที่ดาเนินธุรกิจมาตลอด 100 ปี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ผ่าน
การเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาองค์กรทุกด้าน ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์และความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ จนได้รับการยอมรับในวงกว้าง และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและ
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ระดับโลก สาหรับหัวข้อข้อมูลทั่วไป ผู้วิจัยขอเสนอในประเด็นต่อไปนี้ 1.1) วิสัยทัศน์ของเอสซีจี 1.2)
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี 1.3) ธุรกิจเอสซีจี และ 1.4) เอสซีจีองค์กรนวัตกรรม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์ของเอสซีจี
ภายในปี พ.ศ. 2558 เอสซีจีจะเป็นผู้นาตลาดในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการยกย่องในฐานะ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการ
สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับ
โลก สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความ
เป็นเลิศ ด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานที่เป็น ทั้งคนเก่งและคนดีด้วยอุดมการณ์
บนหลักการที่ถูกต้อง เพื่อมุ่งสู่จุดหมายร่วมกันและเติบโตไปพร้อมกันอย่างมีความสุข มั่นคงยั่งยืน
1.2 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
เอสซีจีดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุ ดมการณ์ ซึ่งได้
ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจี และบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และ
จรรยาบรรณเอสซีจี นโยบายบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดาเนินธุรกิจ โดย
มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาทาหน้าที่กากับดู แล ด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการ
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะจัดการ
เอสซีจี ให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิ
บาลเอสซีจี ตลอดจนพิจ ารณาทบทวนแนวปฏิ บัติ ให้ มีค วามเหมาะสมกับ การดาเนิ นธุร กิจ และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาล ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลเป็นประจาทุกปี
โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลัก วาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีจีมีความ
มุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอส
ซีจี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม
โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่ อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย และสนั บสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน
1.3 ธุรกิจเอสซีจี
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ตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา เอสซีจีมีพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งและต่อเนื่อง โดย
สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านสินค้า บริการ กระบวนการทางานและรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝุ า ย นอกจากนั้ น เอสซี จี ยั ง มุ่ ง สร้ า งความ
เจริญก้าวหน้าให้กับชุมชนที่เข้าไปดาเนินงานและพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในอาเซียน ปัจจุบันประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG
Building Materials) เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCG Chemicals) และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCG
Packaging)
1.3.1 เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Building Materials)
เอสซีจี เริ่ มเข้าสู่ ธุร กิจ ผลิ ตภัณฑ์ก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2481 ปัจจุบันธุรกิจฯ ผลิ ตและ
จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งหลากหลายประเภท ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลังคา กระเบื้อง
เซรามิก สุขภัณฑ์ ก๊อกน้า บล็อกปูถนน ฉนวนกันความร้อน โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต การควบคุม
คุณภาพ และการออกแบบที่ทันสมัยระดับสากล รวมทั้งมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง ทาให้ธุรกิจฯ
เป็นผู้นาทั้งตลาดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งบริษัทเพื่อดาเนินธุรกิจในหลาย
ประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ขณะเดียวกันธุรกิจฯ ได้ขยายฐาน
การส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยมีตลาดส่งออกที่สาคัญได้แก่ กลุ่มอาเซียน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ
ออสเตรเลีย ธุรกิจฯ นาแนวคิดด้านนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการดาเนินชีวิตของลูกค้า และให้
ความสาคัญกับการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลสาคัญหลายรางวัล อาทิ
เช่น Deming Application Prize จากสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งญี่ปุน และ Prime
Minister Export Award จากกรมส่งเสริมการส่งออก
1.3.2 เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCG Chemicals)
เอสซีจีเข้าสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2526 ปัจจุบัน ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ผลิตและจาหน่าย
เคมีภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ ขั้นกลาง ได้แก่ สไตรีนโมโนเมอร์ พีทีเอ และเอ็ม
เอ็มเอ และขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ โพลิเอททีลีน โพลิโพรไพลีน โพลิ
ไวนิลคลอไรด์ และโพลิสไตรีน โดยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้ผ ลิตชั้นนาในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการดาเนินธุรกิจซึ่งเป็น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ธุรกิจฯ ประสบความสาเร็จในการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนาระดับโลก อาทิ
The Dow Chemical ประเทศสหรัฐอเมริกา Mitsui Chemicals และ Mitsubishi Rayon ประเทศ
ญี่ปุน เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ตลอดจนการผันผวนของราคา ธุรกิจฯ พัฒนาสินค้าที่มี
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มูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มประเภทสินค้าให้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการบริหารคุณภาพ
และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทาให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัล อาทิ รางวัล
Deming Prize จากสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุน และรางวัล Prime
Minister's Industry Award for outstanding achievement in environmental conservation
1.3.3 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCG Packaging)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเอสซีจี ที่มุ่งสู่การเป็น
คู่คิดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในด้านบรรจุภัณฑ์ (Total Packaging Solution Provider) ด้วยการ
นาเสนอนวัตกรรม สินค้า และบริการที่หลากหลาย รวมถึงคาตอบที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ ช่วยสร้าง
คุณค่าแก่ลกู ค้าและผู้บริโภค โดยบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเทียบชั้นมาตรฐานระดับโลก
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และถือมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง นาเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ของลูกค้า อาทิ บรรจุภัณฑ์กระดาษ, Flexible Packaging, Food Safety Packaging, เทคโนโลยี
การพิมพ์แบบ Pre-print และ Offset นอกจากนี้ เรายังมีการให้บริการต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่า
ให้กับลูกค้าและทาให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เช่น Inspired Studio ศูนย์ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่ให้คาปรึกษา การออกแบบและผลิตงานด้านกราฟฟิกต่างๆ เชิงสร้างสรรค์
และใช้สอยเชิงพาณิชย์ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่จะช่วยนาเสนอคาตอบเหนือข้อจากัด ให้กับลูกค้าทั้งใน
และต่างประเทศในอาเซียน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ใส่ใจในการพั ฒนากระบวนการผลิตและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนากระบวนการดาเนินงานทั้งหมดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการ
นาทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ในรูปของวั ตถุดิบหรือพลังงานเพื่อลดมลภาวะที่เกิดขึ้นและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดาเนินงาน ให้
ความส าคั ญ อย่ า งมากในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมและชุ ม ชนรอบพื้ น ที่ โ รงงาน ใส่ ใ จและดู แ ล
สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระบบนิเวศที่ดีของชุม ชน ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสานึกของพนักงานให้มีส่วน
ร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทาสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 เอสซีจีองค์กรนวัตกรรม
สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ เอสซีจีมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และ
พัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้าและบริการ กระบวนการทางาน รวมทั้งรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ อย่าง
สม่าเสมอ โดยเห็นได้จากจานวนนักวิจัยและพัฒนา และงบลงทุนด้านนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
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ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้รักษาความเป็นผู้นา
และเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป เอสซีจีกาหนดนโยบายให้ทุกธุรกิจพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา ส่งผลให้มีสินค้าและบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
ยังคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคม ให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
การสร้ างนวัตกรรมของเอสซี จี ไม่ได้เ พียงเพื่อ พัฒ นาสิ นค้ าและบริก ารใหม่ๆ ที่ส ามารถ
แข่งขันได้ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมองถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองรูปแบบ
ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สร้างสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และรองรับกฎเกณฑ์ทางการค้า
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการจัดทา Technology roadmap เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีสาหรับการเติบโตในระยะยาว
2. ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการของเอสซีจี
ในการศึกษาองค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่ างบูร ณาการของเอสซีจี พบว่า เอสซีจีเป็นองค์ กรของคนไทยที่ดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลั ก
คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
ในปี 2456 และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจตลอดมา นามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเปูาหมายมิใช่ เพียงทากาไรสูงสุดเพื่อเพิ่ม มูลค่าทางธุรกิจ แต่มีอุดมการณ์ ที่จะสร้าง
คุณค่าให้เกิดขึ้นแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วย และเนื่องด้วยความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกลไกเงื่อนไขทางการตลาดและการค้าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าที่นับวันยิ่งมีความสลับซับซ้อนและเพิ่ม
สูงขึ้น น ามาซึ่งการดาเนิ น ธุร กิจ ที่จาเป็นต้องมีการปรับตัว อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้ ส อดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์กร
สามารถดาเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ พร้ อมทั้ งสร้ างความมั่น คงให้ กับ สั งคม ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เอสซี จี ไ ด้ ก าหนดแนวนโยบายด้ า นการเปลี่ ย นแปลงและความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการบนหลั กการที่ถูกต้องเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข และได้รับการ
ปลูกฝังและหยั่งรากลึกลงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและอุดมการณ์ขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาเป็นแนวทางการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน
ทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งเป็นต้นแบบที่ดีของธุรกิจไทยที่สามารถดารงไว้ซึ่งหลักการในการดาเนินงานที่
ถูกต้อง มีคุณธรรม คานึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างชัดเจน โดยมีองค์ประกอบของการเรียนรู้สู่
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การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการแยกออกเป็น 6 องค์ประกอบ
ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร 4) องค์กร 5) สังคม 6) สิ่งแวดล้อม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. หลักการ
สาหรับองค์ประกอบด้านหลักการของเอสซีจีเน้นในเรื่อง 1.1) หลักบรรษัทภิบาลและการ
กากับดูแลองค์กรที่ดี 1.2) อุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี และ 1.3 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.1 หลักบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลองค์กรที่ดี
เอสซีจีเริ่มให้มีการประกาศใช้จรรยาบรรณเอสซีจีตั้งแต่ปี 2530 และได้ปรับปรุงให้เหมาะกับ
สถานการณ์ตามช่วงเวลาต่างๆ จนพัฒนามาเป็นหลักบรรษัทภิบาลและการกากับดู แลองค์กรที่ดีเพื่อ
เป็นหลักในการดาเนินงานและเพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจในความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหมด
หลักบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลองค์กรที่ดีเป็นกระบวนการที่เอสซีจีใช้เป็นกรอบในการ
บริหารจัดการตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนบนหลักการที่ถูกต้อง เป็น
การก าหนดขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบและการใช้อ านาจของคณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและเป็นธรรม โดยถือเป็นกรอบในการกาหนดทิศทาง รวมทั้งการตัดสินใจและการ
ควบคุมเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยถือเป็นหลักการสาคั ญยิ่งในการดาเนินธุรกิจให้
เติบโตอย่างยั่งยืน กล่าวคือ เป็นการดาเนินการเพื่อการบ่มเพาะองค์กรให้ดาเนินการบนอุดมการณ์
ด้วยจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานในทุก
ระดับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืนมีคุณค่า
องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลและการ
กากับดูแลองค์กรที่ดี โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ทาหน้าที่กากับดูแลให้องค์กรมีการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณา
ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีประจาทุกปี โดยให้เป็นส่วนหนึ่งการดาเนินงาน ทั้งนี้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะต้องมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการกาหนดนโยบาย กลไกการบริหาร และ
ระบบการกากับดูแล เพื่อให้ภารกิจขององค์กรดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
คณะกรรมการกาหนด ถูก ต้อ งตามกฎหมาย อยู่ใ นแนวทางที่ ผู้ ถื อ หุ้ น เห็ น ชอบ และเป็น ไปตาม
ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ โดยมี เ จตนารมณ์ ร่ ว มกั น ที่ จ ะก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานชัดเจนเป็นสากล มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์
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ถูกต้องและเที่ยงธรรม มีความโปร่งใสเท่าเทียม เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อ
ปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยที่คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับจะต้องปฏิบัติตาม
และต้องเป็นผู้นาตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ แนะนา สื่อสาร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลั กบรรษัทภิบ าลและการกากับ ดูแลองค์กรที่ดี รวมถึงสนับสนุนให้ บริษัทคู่ค้าธุรกิจรับเอาหลั ก
บรรษัทภิบาลและการกากับดูแลองค์กรที่ดีขององค์กรไปใช้ปฏิบัติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุายที่ เกี่ยวข้องในระยะยาวและเพื่อ
ความสาเร็จที่มั่นคงยั่งยืนร่วมกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ต้องจัดให้มีคู่มือบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลองค์กรที่
ดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวบรวมแนวทางพร้อมตัวอย่างเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ โดย
พนั กงานที่เข้างานใหม่ทุกคนจะได้รับคู่มือดังกล่ าวซึ่งถือเป็นส่ ว นหนึ่งของข้อบังคับการทางานที่
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้องค์กรต้องจัดให้มีการอบรมหลักการและแนวปฏิบัติตาม
หลั กบรรษัทภิบ าลและการกากับ ดูแลองค์กรที่ดี ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ พนักงานตระหนักถึง
ความสาคัญของเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งการจัด
กิจกรรมเพื่อทบทวนความเข้าใจของพนักงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่ วยงานเข้าร่วมเพื่อ
เป็นการตอกย้าให้เห็นว่า ผู้บริหารทุกระดับให้ความสาคัญและมุ่งหวังให้ทุกคนในองค์กรยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติในชีวิตการทางานปกติ และเพื่อการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ต้องจัดทารายงานการกากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อเปิดเผยผลการปฏิบัติที่
แสดงความมุ่งมั่นขององค์กรต่อแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานเป็นสากล เปิดเผย มีความยุติธรรม ถูกต้อง มีความโปร่งใส เท่า
เทียม ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.2 อุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี
เอสซีจีเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ประสบความสาเร็จเจริญเติบโตก้าวหน้ามาอย่างยาวนาน เหตุ
เพราะมีวิธีปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนหลักการที่ถูกต้องอันเป็นอุดมการณ์ที่ได้รับการฝัง
รากหยั่งลึกจากรุ่นสู่รุ่น และถือเป็นแนวปฏิบัติทั้งองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง
ฝุายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับ อุดมการณ์ดังกล่าวประกอบด้วย 1) ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
2) มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 3) เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และ 4) ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.2.1 ตั้งมั่นในความเป็นธรรม เอสซีจีมีความรับผิดชอบที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรม กล่าวคือ ให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา
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จากการใช้สินค้าและบริการ ให้ผลตอบแทนในการลงทุนในอัตราที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมต่อหุ้นส่วนธุรกิจและผู้ที่ดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องการให้พนักงานทุกระดับได้รับประโยชน์
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียของเอสซีจีทุกฝุาย
1.2.2 มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เอสซีจีนอกจากจะมีความตั้งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรมแล้ว เอสซีจียังมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะสร้างผลประกอบการให้ดีที่สุดเสมอ โดยที่บุคลากรทุกระดับ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายตระหนักดีว่าจาเป็นต้องทุ่มเททั้งกาลังกาย กาลังใจ สติปัญญาความรู้
และความสามารถที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม มีความกระตือรือร้นในการใฝุหาความรู้และศึกษาสิ่ง
ใหม่ใหม่อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางปัญญาอย่างเต็มความสามารถ ให้สามารถเผชิญกับความท้า
ทายอุปสรรคเพื่อการบรรลุเปูาหมายทางธุรกิจสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องมั่นคงยั่งยืน
1.2.3 เชื่อมั่นในคุณค่าของคน เอสซีจีเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเห็น
คุณค่าในความแตกต่างของบุคลากรที่จะนาไปสู่การสนธิพลังร่วม เพื่อร่วมสร้างองค์กรให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน พยายามคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
เข้ามาร่วมงาน อีกทั้งให้การฝึกฝน พัฒนาและดูแลอย่างดีด้วยสวัสดิการและผลตอบแทนตามสมควร
ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดความรักองค์กร ทาให้พนักงานมีความ
มั่นใจที่จะทางานอย่างทุ่มเทเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทั้งตนเองและองค์กรไปผมพร้อมกัน
1.2.4 ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เอสซีจียึดหลักของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มี
ความรับผิดชอบต่อทุกสังคมและชุมชนที่ดาเนินธุรกิจอยู่ คานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคมส่วนรวม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
1.3 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
หลักการดังกล่าวถือเป็นอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ เพื่อ
ประโยชน์อันยั่งยืนร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมเรื่องสิ ทธิ
มนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านทุจริต รวมทั้งกฎเกณฑ์การควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
ฝุายจัดการ พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยทั่วไปหลักการดังกล่าวประกอบด้วยกลไกการกากับดูแลบน
พื้นฐานของโครงสร้าง กระบวนการ ผสมผสานกับค่านิยมและอุดมการณ์ขององค์กรเพื่อปลูกฝังลง
เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างแข็งแกร่งและไปในแนวทางเดียวกัน และต้องนาไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง
อย่างเคร่งครัดและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรอื่นๆ ทั่วไป
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2. โครงสร้าง
ในด้านโครงสร้างของเอสซีจี งานวิจัยนี้เน้นเฉพาะในเรื่องโครงสร้างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมีร ายละเอีย ดประด้ ว ย การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื นเอสซี จี แ ละแนวทาง
ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ เป็ น หลั ก ในการด าเนิ น การในด้ า นต่ า งๆ อั น จะส่ ง ผลให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
องค์ประกอบที่สาคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดนโยบาย ระบบมาตรฐานและแนวปฏิบัติใน
การทางาน รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานคือ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
(SCG Sustainable Development Committee) ซึ่งมีหน้าที่กาหนดและทบทวน นโยบาย แนว
ทางการดาเนินงานและเปูาหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการนี้ได้ปรับบทบาทจาก
คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยซึ่งตั้งขึ้นในปี 2538 ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมการ
พัฒ นาอย่ างยั่งยื น ในภาพรวมของเอสซีจี ปัจจุบัน มีกรรมการผู้ จัดการใหญ่เอสซีจี เปเปอร์ เป็น
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
จากทุกกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานส่วนกลางเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนดาเนินไป
ในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานเฉพาะในแต่ละด้าน โดยเฉพาะที่
เป็นประเด็นสาคัญ (Materiality) เพื่อกาหนดกลยุทธ์ แนวทาง และเปูาหมาย
2.2 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี อ้างอิงมาจากแนวทางการดาเนินการในระดับสากล
ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้เกิดการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกันในทุกธุรกิจ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
ตั้งแต่ปี 2538 เพื่อทาหน้าที่กาหนดเปูาหมายและแนวทางการดาเนินงานให้ทุกธุรกิจนาไปปฏิบัติ
รวมทั้งจัดทา "แนวทางปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในปี 2551 เพื่อใช้เป็นคู่มือการดาเนินการใน
ด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้การนาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาศักยภาพ
อย่ างเป็ นองค์ร วมบนหลั กการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้ว ยความสามารถในการปรับตัว อย่างสมดุล
ยืดหยุ่น และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการ
พัฒนาและเติบโตอย่างท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถสะท้อนถึงอานาจใน
การเลือกรับรู้และตอบสนองอย่างเหมาะสมอันเป็นความมีอิสระจากโลกภายนอกที่เข้ามากระทบเพื่อ
นาไปสู่ความสุข
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3. บุคลากร
ปัจจั ยหลั กแห่ งความส าเร็ จอย่างยั่งยืนของเอสซีจีประการหนึ่งคือ ความตระหนักและให้
ความสาคัญในการยกระดับศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีกรอบความและทั ศนคติเชิงบวก มี
ความรู้ ความสามารถที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความมั่นคงทางอารมณ์ เพื่อส่งเสริมและรองรับ
การเติบ โตธุร กิจ ส าหรั บองค์ประกอบด้านบุคลากรของเอสซีจี ผู้วิจัยขอสรุปเป็นประเด็นย่อย 3
ประเด็นคือ จิตใจ ปัญญา และ อารมณ์ ดังนี้
3.1 จิตใจ
เอสซีจีชื่อว่าความเก่งต้องอยู่คู่กับความดีจึงจะสามารถสร้างความเจริญเติบโตร่วมกันระหว่าง
องค์กร พนักงาน และสังคมรอบข้างได้อย่างยั่งยืน โดยความหมายคนเก่งของเอสซีจีคือ คนที่มีความรู้
ความสามารถปฏิบัติภารกิจสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ มีความคิด
ริเริ่มใหม่ๆ และมุ่งมั่นพัฒนาทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลดีขึ้นเสมอ ส่วนเรื่องความดีนั้น เอส
ซีจี มีความตั้ง ใจที่จ ะให้ พ นั กงานยึ ดหลั กอุดมการณ์ 4 ให้ เป็น ส่ ว นหนึ่งของการทางาน รวมทั้งให้
ความสาคัญกับปัจจัยที่ทาให้บุคลากรมีความสุขในการทางาน อาทิ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะดวก
สร้างความสุขและทันสมัย รณรงค์ความปลอดภัยในการทางาน สนับสนุนกิจกรรมสร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัวของพนักงาน ดูแลสุขภาพพลานามัย ให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยในส่วนนี้
เอสซีจีได้นาหลักการทางพุทธศาสนามาประกอบการทางานเพื่อความยั่งยืน ในประเด็นนี้ โสรส คล่อง
เชิงด่าน (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า
“แล๎วระหวํางนั้นสิ่งที่เราทาเพิ่มเติมก็คือวํา เราเสริมในเรื่องของหลักพุทธศาสนาเพื่อไปฝึกรู๎
ความคิดของตัวองวําเราเป็นยังไง สติคืออะไร …. คือสิ่งที่ทาเนี่ย พอนาหลักสูตรบวกกับเรื่องของตัว
โปรเจคด๎วย สิ่งที่เราฝึกให๎เขา ไมํได๎เป็นแคํเรื่องงานอยํางเดียว แตํเป็นเรื่องของวิถีชีวิต มันเป็นเรื่อง
ชีวิตของเขาเอง ซึ่งทาให๎เค๎ามองตัวตนของตัวเองออกวํา เค๎าจะอยูํกับชีวิตปัจจุบันอยํางมีคุณคําได๎
อยํางไร สุดท๎ายสิ่งที่ได๎กลับ มาคือ พวกเขาเปลี่ยนตัวเอง ชีวิตครอบครัวดีขึ้น นอกจากนี้เอสซีจีชื่อมั่น
วําการสร๎างความรักผูกพันกับองค์กร จะสํงเสริมให๎พนักงานเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาองค์กรให๎มี
สุขภาวะอยํางยั่งยืน”
3.2 ปัญญา
เอสซีจีประสบความสาเร็จในการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพราะส่งเสริ มการสร้างองค์กร
แห่ ง นวั ต กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การกล้ า คิ ด นอกกรอบ กล้ า เสี่ ย งกล้ า ริ เ ริ่ ม กล้ า ใฝุ เ รี ย นรู้ เอสซี จี จึ ง ให้
ความสาคัญอย่างจริงจังในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางปัญญา ทั้งความรู้ความสามารถและ
คุณธรรม เพื่อให้คนเอสซีจีมีความสามารถดาเนินธุรกิจได้ในทุกสถานการณ์ โดยมองว่าเป็นการลงทุน
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ที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่ งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมในการหมุนเวียนไปปฏิบัติงานใน
ประเทศอื่นๆ โดยถือว่าบุคลากรทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเอสซีจีที่ต้องได้รับการดูแล พัฒนาและมี
โอกาสเติบ โตในหน้ าที่การงานอย่ างเท่าเทียมกัน โดยการสนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างพนักงานในหน่วยงานและประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเครือข่ายความ
เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ ในประเด็นนี้ โสรส คล่องเชิงด่าน (สัมภาษณ์เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า
“…. ที่นี้ถามวําบรรยากาศคนของเราจากเดิมทีหมกมุํนกันแตํใน 4 เหลี่ยม รั้วโรงงานเดียว
มันเริ่มไมํใชํ ตอนนี้เริ่มเป็นการแชร์ know how แชร์ best practice กัน เป็นการหมุนคนของเราไป
ที่แผนกตํางๆ รวมทั้งการประสานรํวมมือกับผู๎ผลิตระดับโลก …. เพราะเราต๎องเป็น Leader ต๎องนา
trend เพราะอยํางนั้น เราต๎องสํงเสริมคนของเราให๎เป็น designer และ creator ในระดับโลก ซึ่งถ๎า
ถามวําเราสร๎างได๎มั้ย เรามั่นใจวําเราสร๎างได๎แล๎ว designer ของเราสามารถเดินเคียงบําเคียงไหลํกับ
designer ระดับโลกได๎ ซึ่งหมายความวําเราสามารถไปชักจูงแนวความคิด มีอิทธิพลตํอ stylist ใน
ระดับโลกได๎ เชํนรํวมกันออกแบบ เพราะตํางชาติที่จะมาฟังความคิดเห็นของคนเอเชียนั้นยากมาก แตํ
ด๎วยการที่เราได๎เข๎าไปและเขาได๎เห็นฝีมือ เชํน เราไปออกแบบลายสินค๎าตัวหนึ่งที่ให๎ เป็นลายที่เป็น
ศิลปะแบบหินอํอน เอาศิลปะตะวันออกไปขายในยุโรป ซึ่งตอนแรกไมํคิดวําจะเป็นไปได๎ แตํหลังจากที่
เรารํวม design แล๎วขายในยุโรป ขายดีเป็นเทน้าเททํา คนชอบมาก เขาเลยเชื่อมือ ตอนนี้ก็บินไป
อิตาลีตลอด ทา OEM กับเค๎า แล๎วสร๎างโรงงานโรงหนึ่งที่นั่น แล๎วผลิตสินค๎าปูอนให๎เขา แล๎วเราก็
import เข๎ามาด๎วย”
ทั้งนี้ เอสซีจีได้ให้ความสาคัญต่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางปัญญาขององค์กร
เพื่อเตรียมรับการแข่งขันในอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้รักษาความเป็นผู้นาและเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการสร้างคุณค่า ทั้งด้านสินค้าและ
บริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตตามรูปแบบชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปและเพื่อ
สร้ า งสภาพสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ขึ้ น นอกจากนี้ เอสซี จี ยั ง คิ ด ค้ น นวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
สภาพแวดล้อมและสังคม ให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
3.3 อารมณ์
ในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างองค์กร พนักงานและสังคมรอบข้างเอสซีจี
เชื่ อ ว่ า ความเก่ ง นอกจากต้ อ งอยู่ คู่ กั บ ความดี แ ล้ ว บุ ค ลากรยั ง ต้ อ งมี ค วามมั่ น คงทางอารมณ์ มี
สุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งมีความเชื่อมั่นระหว่างกัน
มีค่านิยมร่วมและมีความศรัทธาระหว่างกันบนความถูกต้องซึ่งเอสซีจีถือว่าเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่
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สาคัญของพนักงานทุกคน ในประเด็นนี้ โสรส คล่องเชิงด่าน (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2557) ได้กล่าวว่า
“ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงอยํางยั่งยืนนั้น สิ่งที่ผมทาตํอเนื่องหลังจากที่มีการฝึกอบรมก็คือ
ผู๎บังคับบัญชาต๎องรู๎วําลูกน๎องมาเรียนอะไรและลูกน๎องเปลี่ยนไปยังไง สิ่งที่เราทาคือให๎พี่ๆ เข๎ามา
เรียนรู๎ในแคมป์บ๎าง ไปรํวมเรียนรู๎วําระหวําที่น๎องๆ ทา เป็นยังไง เขามีแนวความคิดทาโนํนทานี่ยังไง
เพราะผู๎บังคับบัญชามีความสาคัญกับนักเรียนมาก ดังนั้น เราต๎องพาผู๎บังคับบัญชาไปเรียนรู๎กับลูกน๎อง
แล๎วเอาน๎องๆ ที่ทาโปรเจค success หรือทาเรื่องที่เป็นประโยชน์กับบริษัทเอามาแชร์กัน แล๎วเอา
ผู๎บังคับบัญชาไปฟังด๎วย แล๎วผู๎จัดการไปดูด๎วย เพื่อเป็นการ support วําน๎องๆ ทาดีมากเลย และทา
ให๎ผู๎บังคับบัญชารู๎สึกวํามีสํวนรํวมกับน๎องๆ ซึ่งทาให๎น๎องๆ รู๎สึกภูมิใจด๎วย”
4. องค์กร
ในด้านองค์กร เอสซีจีมีนโยบายการบริหารงานเพื่อมุ่งการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยครอบคลุมในสาระสาคัญคือ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์อย่างยั่งยืน การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างยั่งยืน
การบริหารการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อลูกค้า การบริหารความ
เสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จอย่างยั่งยืนของเอสซีจีคือ ความตระหนักและให้ความสาคัญใน
การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและรองรับความต้องการเชิงธุรกิจ พร้อมกับช่วยพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน อันถือเป็นหัวใจสาคัญที่จะช่วยผลักดันการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ตั้งเปูาหมายไว้ ดังนั้น องค์กรจึงต้องให้ความสาคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge
Based Society) ส่งเสริมโอกาสการสร้างภาวะผู้นา (Leadership) การพัฒนาพนักงานทุกระดับให้
เป็ น คนดี คนเก่ง มีพฤติ กรรมในการทางานอย่า งมืออาชีพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่า ง
ต่อ เนื่ อ ง มี การพัฒ นาขี ดความสามารถในการบริห ารจั ด การ ในประเด็ นนี้ โสรส คล่ อ งเชิ งด่ า น
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า
“เราใช๎แนวคิด constructionism ซึ่งแปลวําการสร๎าง ในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นลักษณะของ
การที่ให๎คนเกิดความรู๎สึกวําอยากเรียนรู๎ตลอดเวลา เจอประเด็น เจอปัญหาแล๎วไมํกลัว พร๎อมที่จะหา
know how หาความรู๎ เพื่อมาแก๎ไขสิ่งที่เจอตลอดเวลา แล๎วเกิดเป็นความรู๎ สะสมเป็นองค์ความรู๎
แล๎วก็เอามาสะท๎อนซึ่งกันและกัน เพราะการ reflection นั้นเป็นเรื่องของการสะท๎อนตัวตน เพื่อทา
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ให๎คนเป็น น้าไมํเต็มแก๎ว สิ่งหนึ่งที่ผมคิดวํา มีประโยชน์คือเขาได๎กับตัว เอง และคนอื่นเห็ นวําพี่เค๎า
เปลี่ยนไป เค๎าเกิดความกระหายวําเมื่อไหรํเขาจะมีโอกาสได๎เข๎าบ๎าง ในชํวงแรกที่ตั้งโปรเจคขึ้นมา
ตอนนั้ น ยากเพราะคนจะไมํ กล๎ า เพราะไมํ เ ห็ น ประโยชน์ อ ะไร และเราต๎ อ งสร๎ า งบรรยากาศอยูํ
ตลอดเวลา”
ในประเด็ น เดี ย วกั น เพื่ อ น าสู่ ก ารปฏิ บั ติ โสรส คล่ อ งเชิ ง ด่ า น (สั ม ภาษณ์ เ มื่ อ วั น ที่ 27
พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า
“เราแบํงคนออกเป็น 2 กลุํมหลักๆ สาหรับผู๎บริหารที่เป็นผู๎นาขององค์กร เขาต๎องถูกพัฒนา
มาเรื่อยๆ กับความเข๎าใจในแงํของธุรกิจวําธุรกิจกาลังไปในทางไหน ยังไง แล๎วเอามาลองกับบริษัท
เล็ กๆ แล๎ วก็ล องกับ บริ ษัทใหญํๆ มีการพัฒนาคนของเราโดยแบํงเป็น normal หรือเป็น high
potential ก็พัฒนาไปตามศักยภาพ …. ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของคนระดับปฏิบัติการ สิ่งที่เราพยายามทา
คือ เพื่อให๎เขาเหลํานี้ทันกับธุรกิจเรา ก็คือวําเราอยากให๎เค๎าคิดเป็น ทาเป็นเพื่อแก๎ปัญหาด๎วยตัวเอง”
4.2 การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณค่าในตัวสินค้า
และบริการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการที่เป็น
เลิศ มาเป็นแนวคิดการทาธุรกิจที่คานึงถึงประโยชน์ร่วมกันตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ธุรกิจของทุกกลุ่มคู่ค้าให้เติบโตควบคู่ไปกับองค์กร ด้วยเหตุนี้ เอสซีจีจึงกาหนดกลยุทธ์การบริหารห่วง
โซ่คุณค่าอย่างบูรณาการ โดยคานึงถึงความต้องการที่แท้จริงของคู่ค้าตลอดสายธุรกิจและผสมผสาน
กับการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกัน เพื่อร่วมกันตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าที่แท้จริง
อย่างสูงสุด เพื่อนาไปสู่การทาธุรกิจให้เติบโตร่วมกันอย่างมีคุณค่ายั่งยืน ทั้งนี้ แนวคิดการบริหารห่วง
โซ่อุปทานอย่างยั่งยืน องค์กรต้องให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าบนพื้นฐานของความมี
คุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับเดียวกัน เพื่อสร้างศักยภาพและขีดความสามารถ
อย่างสมดุลบนความร่วมมือกันที่จะมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียบนแนวทางการบริหารธุรกิจที่
ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่าเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
4.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างยั่งยืน
เอสซีจีถือเป็นนโยบายสาคัญด้านการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง
เอสซีจีจึงลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าและรูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึง
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มี
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คุณภาพชีวิตดีขึ้น ในประเด็นนี้ ปรัชญา ไอศูรย์ธนเศรษฐ์ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)
ได้กล่าวว่า
“ในแงํของธุรกิจ direction ของธุรกิจ คือต๎องการความอยูํรอด เดิมทีสินค๎า ceramic เป็น
สินค๎าที่อยูํนิ่งไมํได๎ เพราะจะทาให๎เจ๏งได๎ทันทีเลย เพราะการแขํงขันที่สูง เราต๎ อง active ตลอดเวลา
เพราะผู๎ บริโ ภคพร๎อมที่จะเปลี่ ยนเจ๎าตลอดเวลา ถ๎าเราไมํทาอะไรกับผู๎บริโภค คือ ไมํเข๎าใจความ
ต๎องการของลูกค๎า พฤติกรรมของลูกค๎า เราต๎องสร๎าง product ใหมํๆ หรือ service ที่ตรงกับ needs
ของลูกค๎า ที่ทาแล๎วลูกค๎าผูกพันกับเรา”
นอกจากนี้ การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงลูกค้าอย่างทั่วถึงก็เป็น
ปัจจัยสาคัญในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันอย่างแข็งแกร่งและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการให้
ความสาคัญต่อการวิจัย พัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคและพนักงาน
อีกทั้งยังเน้นในเรื่องการลดภาระสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นหัวใจหลักต่อความต่อเนื่องของธุรกิจ ด้วยการ
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยการกาหนดให้เป็นส่วน
หนึ่งในยุทธศาสตร์เพื่อดาเนินงานด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
และความับผิดชอบที่มีต่อสังคม ไพโรจน์ อานามวัฒน์ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557) ได้
กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรว่า
“ที่นี่เราใช๎แนวคิด constructionism คือการเรียนรู๎แบบบูรณาการซึ่งเป็นการสอนโดยให๎
บุคลากรคิดเอง เป็นลักษณะ project base ให๎คิดแล๎วทาเป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งนําจะเป็นวิธีการที่ทาให๎
คนของเราสามารถเรียนรู๎ตลอดเวลา แล๎วเกิดปัญญาคือ Wisdom …. เนื้อหาหลักสูตรจะมีอยูํหลายๆ
เรื่องที่ฝึกให๎คนซึ่งไมํก ล๎าที่จะคิดอะไร โดยที่อยูํดีๆ คนจะเปลี่ยนได๎ยังไง ซึ่งเค๎าจะเปลี่ยนได๎เมื่อเค๎า
ลองทา กล๎ าทาอะไรซักอยํ างนึ ง แล๎ ว success กับ มัน แตํกวําที่จะตกผลึ กตรงนี้ได๎ เราต๎องมี
องค์ประกอบที่คํอยๆให๎เค๎าซึมซับในแตํละเรื่อง จนกระทั่งเค๎าตกผลึกเป็นภาพรวม …. เราตั้งศูนย์
ขึ้นมา มีเครื่องไม๎เครื่องมือ อุปกรณ์ทั้งหมด และเริ่มเอาคนที่เป็น key ระดับลํางเข๎าเรียนรู๎ แตํละรุํน
ใช๎เวลาประมาณ 6 เดือน …. จริงๆ แล๎เราเองก็สามารถที่จะทาอะไรก็ได๎ ถ๎าเรากล๎าที่จะทา กล๎าที่จะ
บอกคนรอบข๎างวําผมไมํรู๎ เรื่องนี้ ผมจะหาความรู๎พวกนี้ได๎ที่ ไหน รู๎วิธีการวําจะเรียนรู๎ได๎อยํางไร คน
รอบข๎างทุกคนเป็นอาจารย์เราได๎หมด”
4.4 การบริหารการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ด้ว ยเหตุ ที่ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ มี ผ ลต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม เอสซี จี จึ ง ให้
ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นภาพรวมทั้งหมด โดยกาหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการดาเนินงาน
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ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่ว นได้เสีย อาทิ การดาเนินธุรกิจที่สร้าง
ผลตอบแทนเติบ โตต่อเนื่ องและเป็นธรรม การพัฒนาบุคลากรให้ เป็นมืออาชีพ ดูแลให้ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์และความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมตามกฎหมาย รวมถึงหลักการสิทธิมนุษยชน
ของระดับสากล มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีวัฒนธรรมการดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมด้านจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้การ
ดาเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและคุณธรรม ทั้งนี้ เอสซีจีได้ตระหนักถึงความสาคัญและปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียที่ครอบคลุมตั้งแต่ ลูกค้า (Customer) พนักงาน (Employee) คู่ค้า (Supplier/Contractor) ผู้
ร่วมทุน (Partner) ผู้ถือหุ้น (Shareholders) หน่วยงานราชการ (Government) สังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม (Society, Community and Environment) เจ้าหนี้ (Lender) คู่แข่ง (Competitor)
และสื่อมวลชน (public Relationship)
4.5 แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อลูกค้า
เอสซีจีมีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ครอบคลุมทั้งในด้านการสารวจความต้องการและความ
คาดหวัง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองและพัฒนาความพึงพอใจเพื่อสร้างความผูกพัน
ในการใช้สินค้าและบริการอย่างเป็นระบบ อาทิ การกาหนดและทบทวนช่องทางการเรียนรู้ลูกค้าและ
ตลาด การวิเคราะห์สารสนเทศด้านตลาด กระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้า รวมทั้งการรับฟัง
ความคิดเห็นของลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนาไป
วิเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ได้ รับผลิตภัณฑ์
และบริการในราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ
4.6 การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เอสซีจีมีการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรผ่าน “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร”
ซึ่งมีหน้าที่กาหนดทิศทางและติดตามการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมองค์กร ตลอดจนการกากับและ
ดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ และผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กร ในการ
บริหารความเสี่ยงนั้นควรพิจารณาความเสี่ยงออกเป็น 2 มุมมอง คือ การมองผลกระทบและโอกาส
จากเหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคตไปพร้อมกัน และมุ่งเน้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการทางาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในที่สุด ในขณะเดียวกัน องค์กร
อาจต้องยอมรับความเสี่ยงบางประเภทและระบุมูลค่าของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นตัวเงินไว้อย่าง
ชัดเจน โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบจากความเสี่ยงและผลตอบแทนทางธุรกิจ
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4.7 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เอสซีจี ได้ว างนโยบายเศรษฐกิจบนฐานของความพยายามที่จะเป็นมิตรและเป็นคู่ค้ากั บ
ประเทศโดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้าง
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อมั่นว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เอสซีจีจึงมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน
พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนที่เข้าไปดาเนินงาน
5. สังคม
เอสซีจีให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม โดยถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของ
เอสซีจี และเป็นอุดมการณ์ที่เอสซีจียึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจเสมอมาในทุกพื้นที่ที่เอสซี
จีเข้าไปดาเนินงาน โดยเอสซีจีมีแนวปฏิบัติด้ านสังคมที่ครอบคลุมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การดาเนินธุรกิจที่เป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใส ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนา
มัย การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม สิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นบทบาทหน้าที่ที่เอสซีจีให้ความสาคัญอย่างยิ่ง โดยถือเป็นแนว
ปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดาเนินการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าและพัฒนา
สังคมในมิติที่หลากหลาย เพื่อเน้นการแก้ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนิน ชีวิตและ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยใช้ศักยภาพด้านต่างๆ ขององค์กรร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
และของชุมชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนาประเด็นปัญหาของสังคมและชุมชนมาพัฒนาเป็น
โครงการต้นแบบในมิติต่างๆ ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ริเริ่มต้นแบบโครงการเอง หรือเป็ นผู้ให้การสนับสนุน
หลัก หรือสนับสนุนด้วยการมีส่วนร่วม หรือให้การสนับสนุนผ่านองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับว่ามี
ความสามารถในการบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคม
5.2 การดาเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
การดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมนับเป็นปัจจัยสู่ความสาเร็จที่ จะส่งผลให้เอสซีจีเกิดความ
ยั่งยืน บนฐานของกากับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการสร้างรากฐานการดาเนินงานที่มั่นคงเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างมี
คุณค่า ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์กรทางเลือกในการร่ วมลงทุนสาหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและพันธมิตร
ทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นสถานประกอบการทางเลือกสาหรับพนักงาน
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5.3 การต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใส
ในการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและเพื่อปูองกันความเสี่ยงและผลกระทบจากปัญหา
คอร์รัปชั่น เอสซีจีมีการรณรงค์ในการสร้างจิตสานึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในทุกหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง องค์กรต้องจัดให้มีการ
กาหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน การติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน การ
ประเมินผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม โดยต้องมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่าง
ต่อ เนื่ อ ง เพื่อ ปู องกั น เหตุก ารณ์ ทุ จริ ต ที่อ าจเกิ ดขึ้ น ภายในองค์ ก ร และสร้า งความไว้ ว างใจจาก
บุคคลภายนอกที่เชื่อมั่นในภาพลักษณ์การดาเนินงานที่โปร่งใส โดยมีบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังมีการทาคู่มือการตรวจสอบ
การต่อต้านการคอร์รั ปชัน เพื่อทาการตรวจสอบ ติดตามการกากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อ ต้านคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
5.4 ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย
ความปลอดภัยของพนักงานและคู่ค้าคือปัจจัยสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนเพื่อมุ่ง
สู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ เอสซีจีจึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงรุกในด้านความปลอดภัย
โดยให้ความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ชุมชนและผู้มีส่วนได้
เสีย เพราะอาจเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจของพนักงานและคู่ธุรกิจ และเพื่อช่วยให้
องค์ ก รสามารถปฏิ บั ติ ง านได้โ ดยปราศจากอุ บั ติเ หตุ ลดการหยุ ด ชะงั ก ของการด าเนิน ธุ ร กิ จ อั น
เนื่องมาจากจากอุบัติเหตุ ลดค่าใช้จ่ายและค่าชดเชยสาหรับการจัดการกับอุบัติเหตุต่างๆ และช่วยเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ยังควรนาระบบการบริหารจั ดการด้านความ
ปลอดภัยไปสร้างเป็นมาตรฐานให้บริษัทคู่ค้า เพื่อร่วมกันนาหลักการและแนวคิดการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยไปปฏิบัติและขยายผลสู่สังคมอย่างกว้างขวาง
5.5 การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ไม่เพียงให้ความสาคัญด้านเศรษฐกิจที่
เป็นปัจจัยพื้นฐานของภาคธุรกิจหรือผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสาคัญ
ด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด จนฝังรากลึกเป็นหนึ่งในวัฒนธรรม
ขององค์กร ในขณะที่ธุรกิจมีการเติบโตตลอดเวลา สังคมและสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น การที่จะรักษาความเป็นองค์กรสุขภาวะได้อย่างบูรณาการนั้น นอกจากการปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กรผ่านรุ่นต่อรุ่นแล้ว ยังจาเป็นต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนทันสมัย และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
5.6 สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภ าพที่บุคคลพึงมี ครอบคลุมถึงสังคมชุมชน
ตลอดจนผู้ค้าในสายโซ่อุปทานของธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงสิทธิ
ในทรัพยากรธรรมชาติ การเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสิทธิแต่กาเนิดและสิทธิที่ เท่าเทียมกันอันจะ
เพิกถอนมิได้ ของแต่ล ะบุ ค คล การเคารพในสิ ทธิม นุษยชนเป็น แนวปฏิบัติขั้น พื้นฐานที่เอสซีจีใ ห้
ความสาคัญ เนื่องจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนสามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก ด้วยเหตุนี้ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมีความสาคัญ ต่อความยั่งยืนขององค์กร
เอสซีจีจึงกาหนดให้ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของกรอบการบริหารจัดการ
ความยั่งยืน โดยยึดปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ตามกฎหมายและที่เป็นมาตรฐานใน
ระดับสากล
6. สิ่งแวดล้อม
เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ไม่เพียงให้ความสาคัญด้านเศรษฐกิจ
ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของภาคธุรกิจหรือผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสาคัญ
ด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด จนฝังรากลึกเป็นหนึ่งในวัฒนธรรม
ขององค์กร โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย แนวคิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ นโยบาย
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน การจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ งแวดล้ อม การอนุรั กษ์สิ่ งแวดล้ อมโดยการสร้างการมีส่ ว นร่ว มกับชุมชน การบริห ารความ
หลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้า การบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 แนวคิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
ในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เอสซีจีตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความ
ยั่งยืนอย่างมีคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว โดยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อม ผ่านการ
ตัดสินใจทางธุรกิจและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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6.2 นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันเอสซีจีมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น
ทาให้มีแนวโน้มการนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบมาใช้มากขึ้น จากแนวโน้มที่ลดล ง
ของแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ และสถานการณ์ ค วามผั น ผวนของราคา หากไม่ มี ก ารวางแผนการจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพแล้วอาจเกิดการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิต
สินค้าและบริการหรือทาให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ ทั้งนี้ เมื่อเกิดเป็นของเสียจะทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
จัดการซึ่งหากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างมากมาย เอสซีจีจึงมีการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดความ
คุ้มค่ามากที่สุดและลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุด
6.3 การจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการบรรลุเปูาหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เอสซีจีจัดให้มีการดาเนินการ
ภายใต้ กรอบการบริ ห ารจั ด การด้า นความมั่ นคง ความปลอดภัย อาชีว อนามั ย และสิ่ งแวดล้ อ ม
(Safety Security Healthy and Environment Management) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อให้มั่นใจว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมีการควบคุมและมีการจัดการอย่างเหมาะสม ด้วย
การกาหนดเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภ าพการบริหารงานและบรรลุประสิทธิผลการ
ดาเนินงานให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนของการควบคุมปริมาณการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศเพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรมรวมทั้งการนากากของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งต้องดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ในส่วนของ
การบริหารจัดการน้า ต้องมีการกาหนดเปูาหมายการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงสูงและพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้น้าสูง
6.4 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการดาเนินงานเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เอสซีจีได้ร่วมมือกับชุมชน
ในการติดตามดูแลการใช้ทรัพยากรในโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือถึงประเด็นที่เป็นปัญหาในพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆ เพื่อ
หาทางออกร่วมกันและก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางเพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว โดย
เชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพจะทาให้องค์กรเข้าใจถึงความคาดหวังและ
ความกังวลของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ จาเป็นต้องมีการสานต่อคุณค่าองค์ความรู้จากงานวิจัย สู่
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การเรียนรู้ของชุมชน โดยนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพไปถ่ายทอดและ
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เปูาหมาย
6.5 การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ
การก ากับ ดูแ ลด้า นความหลากหลายทางชี ว ภาพเป็น ประเด็ น ส าคัญ ที่ เอสซีจี กาหนดใน
นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงว่าองค์กรไม่
เพียงแต่ดาเนินงานเพื่อปูองกันผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้น แต่ต้องการสร้าง
ผลลัพธ์เชิงบวกด้วยการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพเชิงรุก ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพของความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพในพื้ น ที่ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง อย่ า งเป็ น ระบบ รวมทั้ ง การด าเนิ น การเพื่ อ ลดผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้าง
คุณค่าให้กับการดาเนินธุรกิจ
6.6 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้า
น้าเป็นทรัพยากรอันมีค่าและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินธุรกิจในทุกประเภท
ปั จ จุ บั น ประเด็ น เรื่ อ งน้ าเป็ น ประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจเพิ่ ม มากขึ้ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อั น
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเพิ่มขึ้นของ
จ านวนประชากร การเพิ่ ม ขึ้ น ของสั ง คมเมื อ ง การพัฒ นาอุ ต สาหกรรม การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความมั่นคงด้านอาหาร ปัญหาน้าเสีย ปัจจุบันประเด็นเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาความขาด
แคลน ความแปรปรวน และเกิดข้อจากัดในการใช้และเข้าถึงแหล่งน้าที่เหมาะสมมากขึ้นเป็นลาดับ
เอสซีจีจึงกาหนดกรอบการบริหารจัดการน้าเชิงรุก โดยอาศัยกลไกการดาเนินงานร่วมกันจากทุกฝุายที่
เกี่ ย วข้ อ งให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า การบริ ห ารจั ด การการใช้ น้ าและ
ประสิ ทธิภ าพการใช้น้า และการบริหารจัดการน้าเสี ย โดยกาหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการใน
ภาพรวมที่ชัดเจน
6.7 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศเป็นหนึ่งในทิศทางกลยุทธ์ภายใต้วิสัยทัศน์ใน
การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยการมุ่งเน้น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก การบริหาร
จัดการกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และการสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรเองไป
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จนถึงคู่ค้า ลู กค้าและสาธารณชนทั่ว ไป นอกจากนี้ควรมีการวิจัยและพัฒ นาด้านการกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ การชดเชยคาร์บอนผ่ านกลไกต่างๆ และมีการร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการ
ส่งเสริ มกิจกรรมและนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
กรณีศึกษาที่ 2 ชุมชนปกาเกอะญอ หมู่บ้านห้วยหินลาดใน ตาบลบ้านโป่ง อาเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาชุมชนบ้านห้วยหินลาดในและสามารถสรุปรายละเอียดได้เป็น 2 หัวข้อ
หลักคือ 1) ข้อมูลทั่วไป และ 2) ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ผู้วิจัยขอสรุปผลเป็น 4 ประเด็นย่อยคือ
ชุมชนพอเพียง อาชีพ ความยั่งยืน และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้
1.1 ชุมชนพอเพียง
หมู่ บ้ านห้ ว ยหิ น ลาดในตั้ ง อยู่ ใ นเขตพื้น ที่ ข องต าบลบ้ านโปุง อ าเภอเวี ย งปุ า เปู า จัง หวั ด
เชียงราย เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติแม่ปูน โปุงเหม็น เป็นชุมชนในหุบเขาที่ห้อมล้อม
ด้วยภูเขาสลับซับซ้อนอยู่สูงจากระดับน้าทะเล 800 ถึง 900 เมตร เป็นแหล่งกาเนิดของลาห้วยน้อย
ใหญ่ 14 สาย ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอมีสัญชาติไทย มีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ าย รัก
ความสงบและยังคงยึดถือพิธีกรรมดั้งเดิม เช่น การเลี้ยงผีปุา ผีน้า ผีไร่ เพื่อขอให้อานาจศักดิ์สิทธิ์ใน
ปุาเขาช่วยปกปูองรักษาให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ และยังคง
รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น การผูกข้อมือสู่ขวัญ การทอผ้าและย่ามไว้ใช้เอง ยึดการทานา ทาสวนและ
ทาไร่หมุนเวียนเป็นอาชีพหลัก มีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับปุาอันเป็นวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองอย่างพอเพียง
หมู่บ้านห้วยหินลาดในมีชาวบ้านเพียง 22 หลังคาเรือน 100 กว่าชีวิต แต่สามารถรักษาพื้น
ปุาไว้ได้กว่า 10,000 ไร่ ด้วยภูมิปัญญาและวิถีชี วิตความเป็นปกาเกอะญอที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
มีความโดดเด่นในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ความเข้าใจในระบบของธรรมชาติผ่านภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยเชื่อมโยงระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและประเพณี
ทั้งที่เป็นไปโดยธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ ส่งผลให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เคารพต่อสิ่งแวดล้อมและ
อาศัยอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล แต่กว่าจะมาเป็นอย่างเช่นทุกวันนี้ได้ชุมชนชาวเผ่าปกาเกอะญอ
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นี้ต้องผ่ านการต่อสู้กับปัญหาต่างๆ มาอย่างยาวนานกว่า 3 ช่ว งอายุคน ทั้งในด้านสิทธิความเป็น
พลเมืองและที่ทามาหากิน ทั้งนี้หนึ่งในปัจจัยที่ทาให้ชาวบ้านห้วยหินลาดในสามารถร่วมเป็นปึกแผ่น
ได้นั้นก็เพราะชาวบ้านมีความเชื่อและศรัทธาในวิถีความเป็นปกาเกอะญอและสามารถปรับใช้พิธีกรรม
และวัฒนธรรมชนเผ่าให้เข้ากับความเป็นอยู่ได้อย่างสมดุลและกลมกลืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแล
ปุาและการดารงชีพด้วยวิถีเกษตรแบบผสมผสาน พอเพียง ด้วยการเคารพกติกากฎเกณฑ์ของการอยู่
ร่วมกันและการใช้ประโยชน์จากปุาอย่างเห็นคุณค่า
1.2 อาชีพ
อาชีพหลักของชุมชนหมู่บ้านห้วยหินลาดในคือ การทานาขั้นบันได การปลูกผักและทาไร่
หมุนเวียนซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ในปุาเพื่อทาไร่แบบผสมผสานและสับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อวนกลับมาที่เดิม
หลังจากที่ปล่อยให้พื้นที่มีการพักฟื้นตามธรรมชาติเป็นเวลานานนับปี ดังนั้น ในไร่หมุนเวียนจะเห็นตอ
ไม้ที่ชาวบ้านเผาแต่ไม่ขุดรากทิ้ง เพราะเมื่อทิ้ง ไว้ซักระยะหนึ่ง ตอไม้เหล่านี้ก็จะฟื้นคืนกลับมาเป็นปุา
อีกโดยไม่ต้ องปลู ก ใหม่ ไร่ ห มุน เวีย นของชาวปกาเกอะญอนี้ เป็ นแหล่ ง ความรู้ ของการทาเกษตร
ธรรมชาติที่ทาให้ชุมชนมีอาหารพอกินตลอดทั้งปี เพราะเป็นการปลูกแบบผสมผสานกับพืชไร่อื่นๆ ที่
เกื้อกูลกันตามธรรมชาติ อาทิ ฟักทอง ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ แตงกวา เผือก มัน ผักกาด งา เป็นต้น
ความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวทาให้ชาวบ้านไม่ต้องพึ่งพิงตลาดนอกหมู่บ้าน เพราะชาวบ้านสามารถปลูก
ข้าวและทาไร่หมุนเวียนเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียงอันเป็นพื้นฐานที่สาคัญของความ
ยั่งยืน นอกจากการปลูกข้าวและทาไรหมุนเวียนแล้วชาวบ้านยังมีการปลูกชาเพื่อเป็นรายได้เสริม สลับ
กับการเก็บชาปุาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถ
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างเป็นกอบเป็นกาตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้
บริโภคและเพื่อการประกอบพิธีกรรม เช่น หมู เป็ด ไก่ เป็นต้น ซึ่งการใช้ชีวิตดังกล่าวดาเนินควบคู่ไป
กับการอนุรักษ์ปุาไม้โดยไม่กระทบระบบนิเวศ ช่วยให้คนชาติพันธุ์พื้นเมืองในแถบลุ่มน้าโขงสามารถ
เอาชนะความยากจนได้ด้วยวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์ปุา สร้างองค์ความรู้ชุมชน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของการบริหารจัดการปุาเพื่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดียั่งยืนด้วยพลังสามัคคีและ
ความรับผิดชอบ มีความห่วงใยในอนาคตของชุมชนและผืนปุา
1.3 ความยั่งยืน
แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ความเข้าใจในระบบของธรรมชาติผ่านภูมิปัญญาที่
สืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยเชื่อมโยงระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและประเพณีนี้เป็น
รากฐานที่สาคัญยิ่งของการพัฒนาเพื่อนาไปสู่ความสมดุล ยั่งยืนและมั่นคง อันสะท้อนถึงชีวิต ความรู้
และธรรมชาติมีความเชื่อมโยงอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ และเป็นการให้ความกระจ่างอย่างดีว่า
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ทาไมชาวปกาเกอะญอต้องดูแลรั กษาปุา ซึ่งเป็นปรัช ญาธรรมชาติของชนเผ่ าปกาเกอะญอที่สอน
ลูกหลานมาตั้งแต่บ รรพบุรุ ษว่า ให้ดูแลรักษาธรรมชาติอย่างสมดุล ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาตินั้น อันเป็นการสร้างเจตนารมณ์ในความรักและเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ อ
ปลูกฝังจิตสานึกลงในเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ในประเด็นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในด้านการบริหารและจัดการที่ดิน ชุมชนมีความเห็นว่า
รัฐควรมีนโยบายและมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมในการกระจายอานาจการจัดการทรัพยากรที่ดินจาก
รัฐสู่ประชาชนและกระจายการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินอย่างเป็นธรรมในรูปของโฉนดชุมชน โดยตั้งอยู่
บนหลักการที่ว่า ที่ดินทากินมีไว้เพื่อเป็นปัจจัยทางด้านการเกษตร มิใช่เป็นสินค้าเพื่อการซื้อขาย และ
เพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ มีการส่งเสริมการทาเกษตรอย่างยั่งยืน การทา
ไร่หมุนเวียนแบบปรับตัวอย่างมีทางเลือกเพื่อลดรอบหมุนเวียนลงแต่ก็ยังคงรักษาระบบ หมุนเวียนไว้
ได้เป็นอย่างดี เพราะชุมชนยังคงมีอานาจในการจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากร ด้านเศรษฐกิจ มี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น หน่อไม้ ชา น้าผึ้ง การจักรสาน การทอผ้าและการเลี้ยงสั ตว์ ด้าน
สังคม เน้นหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยจัดให้มีการประชุมชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ภายใน การดารงไว้ซึ่งวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ความเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นในเรื่องวิธีการดารงชีวิตภายใต้การจัดการทรัพ ยากรที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ด้านสวัสดิการ จัดให้มีกองทุนชุมชนในรูปแบบออม
ทรัพย์เพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ด้านการศึกษา จัดให้มีศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้
ในการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืนแก่ผู้ที่สนใจ
ชุมชนบ้านห้วยหินลาดในได้รับการคุ้มครองให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการ
ทรัพยากรและระบบการผลิตแบบไร่หมุนเวียนที่ครอบคลุมถึงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนอันเป็นรูปแบบที่
เอื้อต่อการใช้ทรัพยากร ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ที่นอกจากจะเป็น
ต้นแบบของการพั ฒนาในหมู่บ้านของตนเองแล้วยังเป็นต้นแบบเพื่อการศึกษาของชุมชนอื่นๆ ที่มี
ปัญหาคล้ายคลึงกัน
1.4 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ชุมชนแห่งนี้ปลอดหนี้สิน อีกทั้งปฏิเสธกองทุนเงินล้านและข้อเสนอการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว แต่ยินดีและเปิดโอกาสให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ การค้นคว้าวิจัย เป็นสถานที่ดูงานของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันวิชาการและองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ยังผลให้ชุมชนแห่งนี้
ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2542 และ 2548 รางวัลหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่นในปี
พ.ศ. 2535 รางวัล ชุมชนรู ป ธรรมในการจัดการทรัพยากรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2548 เป็นพื้นที่นาร่องเขตวัฒนธรรมพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม
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พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ผู้นาชุมชนคือ พะตีปรีชา ศิริ ยังได้รับเหรียญวีรบุรุษปกปูองผืนปุา จากองค์การ
สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2556 และได้รับประกาศให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบอนุรักษ์ปุา
ไม้ในภูมิภาคเอเชียในปีพ.ศ. 2556 พะตีปรีชาได้รับรางวัลดังกล่าว เนื่อ งจากการจัดการและการ
พัฒนาระบบนิเวศต้นแบบของหมู่บ้านซึ่งประสบความสาเร็จด้านการปลูกพืชขั้นบันได การปลูกพืช
หมุนเวียน การทาฟาร์มผึ้ง การทาไร่ชาพื้นถิ่น และปุาไผ่ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ปุาไม้โดยไม่กระทบ
ระบบนิเวศ รางวัลเหล่านี้ยืนยันว่า ชุมชนแห่งนี้มีรูปธรรมการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติตามระบบ
คุณค่าวัฒนธรรมชาติพันธุ์ตนเองที่สมดุล กลมกลืนเข้ากับธรรมชาติได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว
2) ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
สาหรับการศึกษาองค์ประกอบของการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการของชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ตาบลบ้านโปุง อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นประเด็นหลักดังนี้คือ หลักการ โครงสร้าง บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์)
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักการ
ชุมชนห้วยหินลาดในเป็นชุมชนที่สามารถอยู่ร่วมเป็นปึกแผ่น ด้วยความเชื่อและศรัทธาในวิถี
ความเป็นปกาเกอะญอ โดยมีหลักยึดเหนี่ยวในการดาเนินชีวิตโดยการพึ่งพาธรรมชาติอย่างเป็นองค์
รวมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น แนวคิ ด การจั ด การชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดิ น ปุ า และธรรมชาติ จึ ง มี
ความสัมพันธ์กับวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชนเผ่าปกาเกอะญอ และสามารถปรับใช้พิธีกรรม
และวัฒนธรรมชนเผ่าให้เข้ากับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างสมดุลและกลมกลืน โดยเฉพาะการดูแลปุา
และการดารงชีพด้วยวิถีเกษตรแบบผสมผสาน พอเพียง ด้วยการเคารพกติกากฎเกณฑ์ของการอยู่
ร่วมกันและการใช้ประโยชน์จากปุาอย่างเห็นคุณค่า ดังที่ พะตีเฉลิมพล เวชชกิจ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6
ธันวาคม 2557) กล่าวอย่างภูมิใจในหลักของการดาเนินชีวิตที่สามารถคงรักษาความเป็นชนเผ่าปกา
เกอะญอไว้ได้อย่างเหนียวแน่นว่า
“บริบ ทที่นี่แตกตํางจากที่อื่น ปัจจัยอยํางหนึ่งคือบรรพบุรุษของเราเป็นคนที่ใฝุ รู๎ มีความ
ยุติธรรมสูง เป็นคนไกลํเกลี่ย ทาให๎มีการพัฒนาและเข๎าใจสังคมลึกกวํ า จึงตํอยอดมาเป็นความคิด 2
แงํมุมที่ผสมผสานกันคือ มีทั้งในด๎านเห็นด๎วยและตํอต๎าน กลําวคือ จะทายังไงให๎เกิดประโยชน์และไมํ
เกิดผลกระทบ แตํก็ยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว๎ โดยการอยูํบนดอย เพราะการอยูํบนดอยสามารถคุม
แหลํงต๎นน้าได๎ รวมทั้งจะได๎ดาเนินวิถีชีวิตตามแบบของเค๎าได๎ ซึ่งก็คือ การทาไรํหมุนเวียน มีบางชุมชน
ที่ถูกกลืนไปเรียบร๎อยแล๎ว แตํเป็นสํวนน๎อย มีบางสํวนที่ยังรักษาไรํหมุนเวียนได๎ แตํจิตวิญญาณก็ไป
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หมดแล๎ว แตํที่นี่ยืนหยัดที่จะทาไรํหมุนเวียนตํอไปและยังยึดหลักที่ผู๎เฒําผู๎แกํทาตํอกันมา และสิ่งที่ยัง
ทาให๎เรายืนหยัดอยูํได๎และพัฒนาคนรุํนหลังตํอ เพราะความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราดูแลปุา ปุาดูแลเรา
อีกประการคือ เราคิดบวก ในชุมชนเดียวกัน เรามองเค๎าในแงํดี เราไมํคิดวําเราได๎เปรียบ เสียเปรียบ
เราจะเข๎มแข็ง เรามองในแงํดี มุมมองนี้ถูกปลูกฝังกันมานานวํา ถ๎าเราคิดวําเราเสียเปรี ยบ กาลังใจเรา
ก็ไมํมี เราก็เป็นตัวอยํางให๎เด็กดูวําคนเฒําเค๎าทากันมาแบบนี้ เชํน จะไปดับไฟปุา เราก็ไปกํอน ไมํ
จาเป็นต๎องรอให๎คนอื่นพร๎อมกันหมด แล๎วคํอยไป ทาให๎ผมเห็นวํามันเป็นเรื่องของความใจกว๎างและ
เป็นเรื่องของการคิดเชิงบวก เราอยูํรํวมกันเป็นครอบครัว มีความใกล๎ชิด มีความสามัคคี วัฒนธรรมมัน
ฝังรากลึก เป็นจิตสานึก”
2. โครงสร้าง
ชุมชนห้วยหินลาดในมีการการจัดการชุมชนอย่างเป็นสัดส่วน ให้เกิดประโยชน์และไม่เกิดผล
กระทบ แต่ก็ยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้โดยการอาศัยอยู่บนดอย เพราะการอยู่บนดอยสามารถคุม
แหล่งต้นน้าได้ รวมทั้งจะได้ดาเนินวิถีชีวิตตามภูมิปัญญาดั้งเดิม อาทิ การทาไร่หมุนเวียน นอกจากนี้
ยังมีการจัดชุมชนให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ การค้นคว้าวิจัย เป็นสถานที่ดูงานของทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนสถาบันวิชาการและองค์กรชุมชนทั่วประเทศ และการจัดชุมชนที่ทุกคนสามารถเข้า
ใช้ประโยชน์เพื่อการดารงชีพได้
ผลจากความทุ่มเทของผู้นาชุมชนและความสามัคคีของชาวบ้านที่ตระหนักอยู่เสมอว่าคนกับ
ปุาต้องอยู่ร่วมกันได้สมดุล ทาให้วันนี้บ้านห้วยหินลาดในมีปุาชุมชนที่ทุกคนสามารถเข้าใช้ประโยชน์
เพื่อการดารงชีพได้ แต่สิ่งสาคัญต้องเคารพในกติกาและข้อบังคับที่ตกลงร่วมกัน โดยเฉพาะการดูแล
ระบบพืชหมุนเวียนและปุาของชุมชนที่ห้ามใช้สารเคมีโดยเด็ดขาด ทั้งปุาไผ่ ชาพื้นถิ่น การเลี้ยงปลา
รวมไปถึงการทาฟาร์มผึ้ง ซึ่งเปูาหมายหลักเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้าน สามารถยืดหยัดได้
ด้วยตนเอง โดยไม่รบกวนระบบนิเวศของปุาเดิมและตัดวงจรการ การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
แนวชายแดน
ชุมชนห้วยหินลาดในมีการกาหนดกฎระเบียบชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรและที่ดินให้เกิด
ความเป็นธรรมและยั่งยืน โดยมีการออกแบบระบบเอกสารสิทธิ์รับรองการจัดการทรัพยากรและที่ ดิน
โดยชุมชนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชุมชน เช่น จัดสัดส่วนที่ดินทากิน ไร่นาและสวน สูง
กว่าสัดส่วนของที่อยู่อาศัย เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการยังชีพ การบริโภค และสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร รูปแบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินลักษณะต่างๆ ได้แก่ พื้นที่นา ใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าว
พื้นที่ไร่ถาวรใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเชิงผสมผสาน พื้นที่สวน (ไม้ยืนต้น) ใช้ประโยชนในการทา
สวนผสมผสานและปลูกไม้ยืนต้น พื้นที่ไร่หมุนเวียนใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเชิงผสมผสาน ที่อาศัย
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ใช้ประโยชน์ในการสร้างที่อยู่อาศัย ที่สาธารณะใช้ประโยชน์ในการสร้ างโรงเรียนและศาสนาสถาน ที่
ปุาช้าใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ทางประเพณี พื้นที่เลี้ยงสัตว์ใช้ประโยชน์เพื่อการเลี้ยงสัตว์ของชุมชน
3. บุคลากร
สาหรับองค์ประกอบด้านบุคลากร ผู้วิจัยขอสรุปแยกเป็น 3 ประเด็นย่อยคือ จิตใจ ปัญญา
และอารมณ์ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 จิตใจ
ชุมชนห้วยหินลาดในมีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย รักความสงบ ยึดถือพิธีกรรมและยังคงรักษา
วัฒนธรรมดั้งเดิม มีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับปุาอันเป็นวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองอย่างพอเพียง มีความเชื่อและ
ศรัทธาในวิถีความเป็นปกาเกอะญอ มีกรอบความคิดในการพึ่งพาธรรมชาติอย่างเป็นองค์ รวมเป็น
รากฐานในการดารงชีพ มีแนวคิดการจัดการที่ดิน ปุาและธรรมชาติ อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับกับวิถี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชนเผ่าปกาเกอะญอ และสามารถปรับใช้พิธีกรรมและวัฒนธรรมชนเผ่า
ให้เข้ากับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างสมดุล มีการรักษาจิตวิญญาณรากเหง้าทางวัฒนธรรมของความ
เป็นปกาเกอะญอให้ฝังรากลึกลงในวิถีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นผ่านผู้นาที่มีหลักการ เข้าใจการผสมผสานชีวิต
กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ในประเด็นนี้ พะตีเฉลิมพล เวชชกิจ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2557) เสริมว่า
“เรามีความภูมิใจในสังคมที่เราเป็นอยํางนี้ เพราะเรามีจิตสานึกวําได๎กินจากปุา ต๎องรักษาปุา
ได๎กินจากน้า ต๎องดูแลน้า นั่นคือ เราต๎องรู๎บริบทรอบข๎างด๎วย ต๎องดูองค์รวม เพราะมันเชื่อมโยงกัน
ทั้งหมด ไมํมีอะไรอยูํโดดๆ และเรามีความภูมิใจความเป็นกระเหรี่ยง เรียบงําย มีวิถีชีวิตความเป็น
ตัวตนของเราเองอยํางเป็นเอกลั กษณ์ ยืนด๎วยตนเอง ภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษรักษาไว๎ รวมทั้งองค์
ความรู๎ การจัดการทรัพยากร ทามาหากินโดยรักษาสิ่งแวดล๎อม รักษาเมล็ดพันธุ์ ทาไรํหมุนเวียน บ๎าน
นี้จึงมีความสุขกวําที่อื่น มีหลายหมูํบ๎านที่มีฐานะดี แตํความสุขน๎อยกวํา บ๎านเรามีหนี้สินน๎อยมาก เรา
มีความมั่นคงในชีวิต มีอาชีพที่มั่นคง ในขณะที่ความเจริ ญเริ่มก๎าวเข๎ามาแล๎ว หลายบ๎านแตกกันทาง
ความคิด ทาให๎มีความสุขน๎อย ที่นี่รับเอาความเจริญมาผสานกับของเดิมเพื่อความเข๎มแข็ง ที่นี่ไมํ
ปฏิเสธความเจริญ แตํเราเลือกจะบริโภคอยํางไร แล๎วยังทาให๎ชุมชนเข๎มแข็ง ถ๎ารับ 1 ล๎านมา เราจะ
เอามาทาอะไร จะใช๎อยํางไร ยังคิดไมํออกวําเราจะวางแผนการใช๎เงินอยําไร สร๎างความคิดที่จะใช๎เงิน
อยํางไร ถ๎าเอามาเราต๎องไมํแตกกัน ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม ไมํทาลายวัฒนธรรมดั้งเดิม ไมํทาลายใจจิต
วิญญาณความเป็นปกาเกอะญอ เราจะสร๎างเกราะปูองกันอยํางไรที่จะไมํ มาลาลายตัวตนของปกา
เกอะญอ นั่นคือ เราต๎องรับเอาความเจริญมาปรับใช๎กับตัวตนของตนเอง วัฒนธรรมตนเอง ต๎องมีสุข
ไมํมีโรค พอเพียง รักษาตัวตนตนเอง วัฒนธรรม ไมํมีหนี้สิน”
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3.2 ปัญญา
แนวคิดเชิงรุกของการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517
เมื่อมีการทาสัมปทานปุาไม้ พะตีปรีชาและชาวบ้านจึงร่วมกันสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ด้วยการตั้งกฎระเบียบ
ในการดูแลปุาชุมชนด้วยข้อห้ามตามประเพณี อาทิ ห้ามทาไรบริเวณปุาต้นน้าและตาน้า ห้ามตัดไม้
บริเวณปุาสะดือ ห้ามเลื่อยไม้ขาย ไม้ที่ใช้ทาฟืนเป็นไม้ที่แห้งตายหรือเป็ นกิ่งไม้ การนาไม้มาสร้างบ้าน
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหมู่บ้าน และห้ามนายาเสพติดเข้ามาในหมู่บ้าน และผลพวง
จากการสร้างภูมิคุ้มกันนี้เองเป็นเกราะปูองกันอีกครั้งในปี พ.ศ. 2535 เมื่อรัฐประกาศให้พื้นที่บริเวณ
นั้นเป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติและมีนโยบายให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ พะตีปรีชาและชาวบ้านจึงรวมตัว
กันจัดตั้งเครือข่ายเพื่อเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ว่าจะอยู่กับปุาและดูแลรักษาปุาด้วยขอบเขตพื้นที่ที่
ชัดเจน ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวในการช่วยกันดูแลรักษาปุาของคนในชุมชนมาอย่างยาวนาน จึงทาให้
เกิดการยอมรับว่าชาวปกาเกอะญอมิได้เป็นผู้ทาลายปุา แต่ตรงกันข้ามยังมีรูปแบบการจัดการและการ
อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เอื้อต่อระบบนิเวศ จึงทา
ให้ได้รับรางวัลในด้านการอนุรักษ์ปุามากมาย รวมถึงรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชนครั้งที่ 1 ปี
พ.ศ. 2542
นอกเหนือจากการหาเลี้ยงปากท้องตามปกติแล้ว พะตีปรีชาและผู้นาชุมชนคิดอยู่เสมอว่าทา
อย่างไรชุมชนจะมีความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงยั่งยืน โดยเฉพาะเมื่อความเจริญรุกคืบเข้ามา
อย่างในปี พ.ศ. 2518 มีการตัดถนนสายพร้าว-เวียงปุาเปูา พะตีปรีชาก็เกิดความวิตกกังวลถึ งผลพวง
ของความเจริญ จึงเริ่มมีการปรึกษาหารือกันว่าอนาคตจะอยู่กันอย่างไร ท่านปรารภว่า
“ความเจริญเหลํ านี้จ ะทาให๎ห มูํบ๎านเปลี่ยนไป ทั้งในด๎านการสู ญเสี ยทรัพยากรธรรมชาติ
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา เราจะอยูํแบบธรรมชาติดั้งเดิมไมํได๎แล๎ว เราจาเป็นที่
จะต๎องหาเกราะปูองกันโดยสร๎างกฎระเบียบกติกาของการอยูํรํวมกัน โดยตั้งอยูํบนพื้นฐานที่วําเราจะ
ไมํไปตํอต๎าน แตํจะเน๎นในเรื่องของการรักษาฟื้นฟู”
ท่า นจึ ง มี ค วามคิ ด ที่ จ ะสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ กั บ ชุ ม ชนโดยร่ ว มมื อ กั บ พลั ง ภายในชุ ม ชนและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อหาหนทางให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ ด้วยการบูรณาการเข้ากับภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษ ด้วยการสร้างความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศน์ปุาไม้ต้นแบบมานานกว่า 40 ปี โดยเน้นหลักการปูองกัน รักษา ฟื้นฟู
ดีกว่าแก้ไข
คุณลักษณะสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ชุมชนบ้านห้วยหินลาดในสามารถยึดโยงเกาะกลุ่มและ
ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและความเชื่อของชนเผ่าปกาเกอะญอไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนั่นก็คือการที่ผู้นาให้
ความสาคัญในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนรุ่นต่อรุ่นและสืบสานแนวคิดการ
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ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยมิได้ใช้เงินทองเป็นตัววัดความร่ารวยหรือความสุข เพื่อความเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (Community Learning) พะตีปรีชา (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557) กล่าวว่า
“เมื่อเวลาผมเดิน ทางไปเผยแพรํความรู๎ให๎ กับคนข๎างนอก ผมก็มั กจะชักชวนเยาวชนให๎
ติดตามไปด๎วยเพื่อสํงเสริมให๎เด็กๆ ได๎เรียนรู๎และนาความรู๎ภูมิปัญญาที่ได๎เรียนรู๎มาปรับใช๎ เพราะเด็ก
เยาวชนเหลํานี้จะเป็นตัวแทนของหมูํบ๎านที่จะต๎องสืบสานและรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีเอาไว๎ และ
ที่สาคัญเยาวชนเหลํานี้จะได๎เรียนรู๎และเข๎าใจในวิถีชีวิตและพร๎อมที่จะชํ วยกันดูแลรักษาทรัพยากรดิน
น้าปุาที่มีคุณคําเหลํานี้เอาไว๎ให๎ยั่งยืนสืบไป เพราะความรู๎ที่แท๎จริงอยูํที่หมูํบ๎าน"
ดาวใจ ศิริ ลูกสาวพะตีปรีชาหนึ่งในกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหินลาดในกล่าวเสริมว่า
"เยาวชนในหมูํบ๎านมีการสืบทอดภูมิปัญญาความรู๎ท๎องถิ่นเรื่องการทอผ๎า การจักสาน มีการ
รวบรวมคาสอนของของคนเฒําคนแกํ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการจัดการปุา การทาแนวกันไฟ
รวมทั้งการศึกษาภูมิปัญญาความรู๎จากปราชญ์ชุมชน โดยจัดทาเป็นเอกสารเพื่อให๎เยาวชนรุํนตํอไปได๎
ศึกษา ยิ่งไปกวํานั้นหมูํบ๎านเรายังเปิดรับเยาวชนจากภายนอกเข๎ามาแลกเปลี่ยนความรู๎ การที่มีคนเข๎า
มาในหมูํบ๎านมากๆ เป็นสิ่งที่ดี เพื่อให๎โลกภายนอกได๎รับรู๎วําเราดูแลรักษาปุาอยํางไร ให๎เขาเข๎าใจวํา
ปุาคือชีวิต เราดูแลชีวิตอยํางไรเราก็ดูแลปุาอยํางนั้น"
ในประเด็นเดียวกัน พะตีเฉลิมพล เวชชกิจ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557) เสริมว่า
“ที่นี่มีการถํายทอดจากรุํนสูํรุํน เชํน ตัวหนังสือ ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิ
ปั ญ ญาดั้ ง เดิ ม เพื่ อ รั ก ษาสิ่ ง ที่ ดี ง ามไว๎ ไ มํ ใ ห๎ ถู ก กลื น เพราะความเจริ ญ เข๎ า มา บางสํ ว นจึ ง ไปให๎
ความสาคัญมากกวําวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งที่โดนกลืนไปก็เป็นสํวนใหญํ ฉะนั้น ถ๎า เราไมํถํายทอด เราก็
จะโดนกลืนเข๎าไปใหญํ สิ่งที่พํอหลวงปรีชาทาเพื่อเป็นการปูองกันคือ พํอหลวงปรีชาจะปฏิบัติให๎ดูเป็น
ตัวอยําง เพื่อให๎คนรุํนหลังทาตามได๎ เชํน วิธีทาไรํหมุนเวียน การอนุรักษ์ปุาและธรรมชาติ บวชปุา
การทาแนวกันไฟ คํายเยาวชน ตลอดจนความเชื่อทางพิธีกรรมตํางๆ เพื่อเป็นแรงดึงดูดใจของคน
คล๎ายๆ วัฒนธรรมรํวม”
ในด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้นาชุมชนและผู้อาวุโสในหมู่บ้านตระหนักดีว่าเมื่อสังคม
เปลี่ ยนไป การเรีย นรู้เพื่อความอยู่รอดก็ต้องมีการปรับสมดุลด้วย กล่ าวคือ นอกจากจะถ่ายทอด
ขนบธรรมเนีย มประเพณีดั้งเดิมเพื่อรักษาแนวคิดและสืบสานความเป็นปกาเกอะญอแล้ว ยังต้อง
ผสมผสานองค์ความรู้ใหม่จากโลกภายนอกด้วย โดยผู้อาวุโสจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนและถ่ายทอดความรู้ดั้งเดิมเพื่อรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตของความเป็นปกาเกอะญอ เช่น การเล่า
นิทาน การราดาบ การใช้เครื่องดนตรีเตหน่า การรู้จักคุณประโยชน์ของพืชผักสมุนไพร และบ่อยครั้ง
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จะมีการพาเยาวชนไปเรียนรู้ในปุาเพื่อนอกจากสร้างความเพลิดเพลินแล้วยังช่วยให้เกิดให้เกิดการ
เรี ย นรู้ อย่ างแท้จ ริ ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเพื่อสร้างจิตส านึ กของความเป็นท้องถิ่นเพื่อให้ เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง พะตีปรีชา (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557) กล่าวว่า
“เราจะเห็นวําทุกที่ที่ความเจริญเข๎าไป จารีตประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมและทรัพยากรก็จะ
หดหายไปด๎วย แตํเราก็ไมํได๎ปฏิเสธการเรียนการสอนหรือองค์ความรู๎ใหมํๆ นะ แตํเราต๎องกลับมา
ศึกษาในชุมชนบ๎าง เราต๎องพยายามเอาความรู๎ใหมํๆ นี้ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาเดิม เพื่อรักษา
รากเหง๎าของเราไว๎ และเราก็ได๎สร๎างเยาวชนกลุํมหนึ่งที่สามารถเก็บข๎อมูลตํางๆ ไว๎ในคอมพิวเตอร์ได๎
แล๎วเราลองเอามาปฏิบัติดูวําถูกต๎องเหมาะสมหรือไมํ ทั้งนี้ชาวบ๎านต๎องทาด๎วยตนเอง ศึกษาด๎ว ย
ตนเอง เรียนรู๎ด๎วยตนเอง แล๎วปรับให๎เข๎ากับวิถีชีวิตของเรา อยํางไรก็ตามเวลามีความเจริญเข๎ามา เชํน
ไฟฟูา เราก็บอกวําไมํพร๎อม เพราะพอไฟฟูามา อุปกรณ์ไฟฟูาก็จะเข๎ามาด๎วย แล๎วเราก็ต๎องมีคําใช๎จําย
เพิ่มขึ้น ทาให๎เราต๎องเบียดเบียนสิ่งแวดล๎อม จะเห็นวําบางพื้นที่ที่ไฟฟูาเข๎ามา เขาก็ต๎องไปเลื่อยไม๎ขาย
ซึ่งเราเป็นหํวงสิ่งเหลํานี้มากกวํา”
3.3 อารมณ์
ชุมชนห้วยหินลาดในมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับปุา ด้วยความเรียบง่าย รักความสงบและยังคงยึดถือ
พิธีกรรมดั้งเดิม พึ่งพาตนเองอย่างพอเพียง ด้วยความเชื่อ ศรัทธา มีความรักและภาคภูมิใจในวิถีความ
เป็นปกาเกอะญอ มีกรอบความคิดในการพึ่งพาธรรมชาติอย่างเป็นองค์รวมเป็นรากฐานในการดารง
ชีพ ดังนั้น แนวคิดการจัดการที่ดิน ปุาและธรรมชาติ จึงมีความสัมพันธ์กับวิถีวัฒนธรรม จิตวิญญาณ
และภูมิปัญญาของชนเผ่าปกาเกอะญอ และสามารถปรับใช้พิธีกรรมและวัฒนธรรมชนเผ่าให้เข้ากับวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างสมดุลและกลมกลืน โดยเฉพาะการดูแลปุาและการดารงชีพด้วยวิถีเกษตร
แบบผสมผสาน พอเพียง ด้วยการเคารพกติกากฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันและการใช้ประโยชน์จาก
ปุาอย่างเห็นคุณค่า
จากความเชื่อที่ฝังลึกว่าที่ทากินของชาวปกาเกอะญอคือ ปุาและลาห้วยซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
ถ้าไม่มีผืนดินก็จะไม่มีที่ปลูกข้าวกิน ชุมชนจึงต้องดูแลด้วยความเคารพและตั้งกฎเกณฑ์ ข้อห้ามตาม
ประเพณี เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันชุมชน แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นรากฐานที่สาคัญยิ่งของการพัฒนาเพื่อนาไปสู่
ความสมดุล ยั่งยืนและมั่นคง อันสะท้อนถึงชีวิต อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่าง
ไม่อาจแยกออกจากกันได้ และเป็นการให้ความกระจ่างอย่างดีว่าทาไมชาวปกาเกอะญอต้องดูแล
รักษาปุา ซึ่งเป็นปรัชญาธรรมชาติของชนเผ่าปกาเกอะญอที่สอนลูกหลานมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่ า ให้
ดู แ ลรั ก ษาธรรมชาติ อ ย่ า งสมดุ ล ควบคู่ กั บ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากธรรมชาติ นั้ น อั น เป็ น การสร้ า ง
เจตนารมณ์ในความรักและเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสานึกความศรัทธาลงใน
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เยาวชนรุ่นใหม่เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในประเด็นนี้ พะตีปรีชา (สัมภาษณ์เ มื่อวันที่ 6
ธันวาคม 2557) กล่าวว่า
“ชุมชนที่นี่มีความสุข มีความยั่งยืน มีความพอเพียง เพราะเราพัฒนาคนรุํนตํอไปให๎พอใจในสิ่งที่
ตนเองมี มีความภูมิใจ ความรัก ความศรัทธา เชื่อฟังพํอแมํ ครูอาจารย์ อยําไปมองข๎ามผู๎เฒําผู๎แกํที่
สอนเราให๎รู๎จั กอยูํกับธรรมชาติอยํางสมดุล เข๎าใจในความเป็นองค์รวม ทาให๎ เราต๎องศึกษาปุา
ธรรมชาติ เพราะปุาเป็นองค์รวมที่ใหญํกวําความเป็นองค์กรหรือสังคม องค์กรเป็นสํวนหนึ่งของปุา
ชุมชน ดังนั้น การใช๎ชีวิตต๎องพิจารณาถึงความเป็นองค์รวมที่ใหญํกวําโดยยึดวํา เราได๎กินจากปุา ก็
ต๎องรักษาปุา เรามีกินจากกน้า ก็ต๎องรักษาน้าอันเป็นมุมมองที่กว๎างกวํา มุมมองดังกลําวชํวยให๎เรา
เข๎าใจธรรมชาติได๎ดียิ่งขึ้น อยูํกับธรรมชาติอยํางเข๎าใจ อยํางมีอารมณ์รํวม มีวิถีชีวิตแบบสันโดษ เรียบ
งําย กลมกลืนกับธรรมชาติ ไมํได๎พึ่งพาจากสิ่งภายนอกเกินไป สามารถยืนได๎ด๎วยลาแข๎งตัวเองซึ่งไป
ตรงกับเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งที่บรรพบุรุษ ผู๎หลักผู๎ใหญํได๎ดารงรักษาไว๎ องค์ความรู๎เหลํานี้ที่ทาให๎
ภาคภูมิใจ”
4. องค์กร
พะตี (ลุง) ปรีชา ศิริ ปราชญ์ชาวบ้านวัย 60 ปี เป็น 1 ใน 5 บุคคลที่ได้รับรางวัลวีรบุรุษผู้
อนุรักษ์ปุาดีเด่นของโลก (Forest Hero) ประจาปี 2556 จากองค์การสหประชาชาติในฐานะตัวแทน
ทวีปเอเชีย จากผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 47 คน จาก 30 ประเทศ โดยมีผลงานที่สาคัญคือ การอุทิศ
ตนในการอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาระบบนิเวศต้นแบบของหมู่บ้าน รวมทั้ง การอนุรักษ์ทรัพยากร
ปุาไม้อย่างยั่งยืน ประสบความสาเร็จด้านการปลูกพืชแบบขั้นบันไดและการปลูกพืชหมุนเวียน การทา
ฟาร์มผึ้ง การทาไร่ชาพื้นถิ่นและปุาไผ่ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ปุาไม้โดยไม่กระทบระบบนิเวศ ช่วยให้
คนชาติพันธุ์พื้นเมืองในแถบลุ่มน้าโขงสามารถเอาชนะความยากจนได้ด้วยวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ด้วย
แนวคิดการอนุรักษ์ปุา สร้างองค์ความรู้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของการบริหารจัดการปุาเพื่อความ
มีคุณภาพชีวิตที่ดียั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีและความรับผิดชอบ มีความห่วงใยในอนาคตของชุมชนและ
ผืนปุา เมื่อเห็นความเจริญเริ่มรุกเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะการให้สัมปทานปุาไม้ จึงมีความคิดที่จะ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนโดยร่วมมือกับพลังภายในชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อหาหนทางให้ทุก
ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ ด้วยการบูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เป็นผู้ริเริ่มและ
เป็นแกนนาของชุมชนในการร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกัน
พัฒนาระบบนิเวศน์ปุาไม้ต้นแบบมานานกว่า 40 ปี โดยเน้นหลักการปูองกัน รักษา ฟื้นฟู ดีกว่าแก้ไข
พะตีปรีชาเป็นผู้นาทางความคิดและเป็นผู้นาชุมชนด้านอนุรักษ์ธรรมชาติในการกาหนดแบบ
แผนและนโยบายในการร่วมกันอนุรักษ์ปุาในพื้นที่มาอย่างยาวนาน โดยการประยุกต์วัฒนธรรมและ
ความเชื่อแบบกะเหรี่ยงดั้งเดิมมาใช้เป็นระเบียบของชุมชนในการอยู่ร่วมกันของชาวบ้าน รวมทั้งการ
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ออกแบบแนวทางการจัดการปุาให้สอดคล้องกับกฎหมาย เช่น การออกแบบแนวกันไฟปุา การออก
ลาดตระเวน การสืบชะตาปุา รวมไปถึงการปลูกปุา ท่านมีความมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เป็นผู้มีบทบาทสาคัญที่ช่วยให้คนชาติพันธุ์ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ สามารถเอาชนะความ
ยากจนได้ด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง เป็นนักอนุรักษ์ปุาไม้อย่างรับผิ ดชอบด้ว ยภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
แนวคิดและประเพณีดั้งเดิมอย่างมีคุณค่า เป็นผู้นาชุมชนต้นแบบของทั้งเยาวชนในหมู่บ้านและชุมชน
ใกล้เคียงเพื่อการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อต้องการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ปุาไม้เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้าที่ยั่งยืนตลอดไป ในประเด็นนี้ พะตีเฉลิมพล เวชชกิจ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่
6 ธันวาคม 2557) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
“เรามีผู๎นาชุมชน ผู๎นาทางความคิด ทํานเป็นต๎นแบบที่ดี ทาให๎ชุมชนเราเข๎มแข็ง และที่สาคัญ
เราแตกตํางจากที่อื่นคือ เรามีบรรพบุรุษที่มีหัวก๎าวหน๎า ใฝุรู๎ ยุติธรรมสูง ไกลํเกลี่ย เชื่อมโยง สร๎าง
เครือขําย เข๎มแข๎ง มีการพัฒนาและเข๎าใจสังคมลึกกวําที่อื่น มีการปรับตัว โดยรับเอาของใหมํมา
ผสมผสาน มีการปรั บตัวเพื่อใช๎ให๎เกิดประโยชน์ โดยยังคงวัฒ นธรรมของเดิมไว๎ มีการดูแลต๎นน้า
ดารงชีวิตตามวั ฒนธรรมเดิมอยํางเต็มที่คือ การทาไรํหมุนเวียน หลายที่รักษาชุมชนได๎ แตํรักษาจิต
วิญญาณไมํได๎ ที่นี่เราก็ถูกคุกคาม แตํยังทาไรํหมุนเวียนตํอ เพราะรากเหง๎าความเชื่อได๎รับการฝังลึก
และสํ งตํอมาจากบรรพบุ รุ ษ บางที่มีจุดยืน การเรียนรู๎ รากเหง๎าวัฒ นธรรมถูกกลื นเพราะผู๎ นา ไมํ
เข๎มแข็ง หัวขบวนไมํดี แตํที่นี่เข๎มแข็งเพราะมีต๎นแบบ มีการพัฒนารุํนตํอไปด๎วย หัวใจคือ เราดูแลปุา
ปุาดูแลเรา มีการสร๎างคนรุํนใหมํ เข๎าใจในความรู๎สึก คุณคําระหวํางกัน ทาให๎เกิดแรงบันดาลใจที่จะ
สืบทอดตํอไปเป็นรุํนๆ ไป”
5. สังคม
ชุมชนบ้ านห้ ว ยหิ น ลาดในเน้น หลั กการการมี ส่ ว นร่ว มของชุ มชน โดยจัดให้ มีการประชุ ม
ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภายใน การดารงไว้ซึ่งวิถีชีวิต ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและความเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นในเรื่องวิถีการดารงชีวิตภายใต้การ
จัดการทรัพยากรที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและมีความภูมิใจในความเป็นปากเกอะญอ พะตีปรีชา (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2557) ได้ตอกย้าว่า
“อยําไปทาให๎ผู๎อื่นเดือดร๎อนก็พอและไมํทาให๎ตัวเองเดือดร๎อน ดูแลในสิ่งที่เราสามารถดูแลได๎
อะไรดูแลไมํไหวก็ปลํอยเป็นไปตามธรรมชาติ และไมํตั้งเปูาหมายที่สูงเกินไป เพราะยิ่งอยากได๎มาก ก็
จะยิ่งทุกข์ ดังนั้น ถ๎าเรารู๎จักพอเพียง ก็จะมีความสุข ไมํต๎องไปเบียดเบียนผู๎อื่น”
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นอกจากนี้ยังจัดให้มีกองทุนชุมชนในรูปแบบออมทรัพย์เพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และจัดให้มี
ศูนย์เรียนรู้ ของชุมชนเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ ในการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืนแก่ผู้ที่สนใจ
ชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ยหิ น ลาดในได้ รั บ การคุ้ ม ครองให้ เ ป็ น พื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบของการจั ด การ
ทรัพยากรและระบบการผลิตแบบไร่หมุนเวียนที่ครอบคลุมถึงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนอันเป็นรูปแบบที่
เอื้อต่อการใช้ทรัพยากร ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ที่นอกจากจะเป็น
ต้นแบบของการพัฒนาในหมู่บ้านของตนเองแล้วยังเป็นต้นแบบเพื่อการศึกษาของชุมชนอื่นๆ ที่มี
ปัญหาคล้ายคลึงกัน พะตีปรีชา (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557) กล่าวว่า
“องค์ความรู๎ที่เรามีและแบํงปันกับชุมชนอื่นเกิดจากการจัดการทรัพยากร การทามาหากิน
โดยไมํกระทบกับ สิ่ งแวดล๎ อม การรั กษาเมล็ ดพั นธุ์ การทาการเกษตรแบบยั่งยืนคือ การทาพืช ไรํ
หมุนเวียน ทาให๎หมูํบ๎านเรามีความสุขกวําหลายหมูํบ๎าน เพราะหมูํบ๎านเราสามารถรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไว๎ได๎นั บ ร๎อยปี หมูํบ๎ านอื่นที่เจริญในด๎านฐานเศรษฐกิจ ก็จะเกิดหนี้ มีโ รคภัยไข๎เจ็บ แตํ
หมูํบ๎านเราไมํจาเป็นต๎องดิ้นรนมากนัก เพราะเรามีความพอเพียง มีความมั่นคงในอาหาร ในชีวิต ใน
ยาสมุนไพร และเป็นต๎น แบบให๎หมูํบ๎านอื่นมาศึกษา สามารถยืนหยัดในด๎านความสามัคคี การอยูํ
รํวมกัน โดยที่นี่ไมํได๎ปฏิเสธความเจริญ แตํฐานของชุมชนเราต๎องมีความเข๎มแข็งกํอน ถึงจะรับความ
เจริญเข๎ามา ความเจริญเข๎ามาได๎ แตํเราต๎องมีพื้นฐานชุมชนที่เข๎มแข็งกํอน เปรียบเสมือนมีเกราะ
กาบัง ความเข๎มแข็งที่วํานี้คือ ชุมชนชํวยหนุนกัน วิเคราะห์วําถ๎ารับมาแล๎วจะเกิดอะไรกับชุมชน”
ในประเด็นเดียวกัน พะตีปรีชา (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557) เสริมว่า
“สั งคมที่นี่ เป็ น ชุมชนต๎น แบบ เพราะคนแกํทาให๎ ดู คนรุํนใหมํเห็ น ตัว อยําง ทาตาม เน๎นการ
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู๎ รํ วมกัน โครงการตํางๆ เข๎ามา ต๎องดูวําเข๎ากับพื้นที่ ห รือไมํ เชํน ต๎องใช๎ ปุ๋ย ใช๎
Hormone ต๎องตัดต๎นไม๎เพื่อเปิดปุา ต๎องใช๎ Sprinkle ซึ่งมากเกินไป อาจถูกมองวําฐานะดีเกิน เรา
ต๎องพยายามอนุรักษ์ความสมดุลของปุา หลีกเลี่ยงการทาลายความสมดุล การนาเอาอะไรเข๎ามา ต๎อง
ดูผลกระทบที่จะตามมา ทาแล๎วใครได๎อะไร นาไปสูํความยั่ งยืนหรือไมํ นอกจากนี้ยังมีการสร๎างอาชีพ
เชํน ปลูกชา กาแฟ เพื่อหางานให๎คนที่ไมํรู๎หนังสือทา เพื่อดึงคนไว๎ที่พื้นที่ มิเชํนนั้นจะไปหางานทาใน
เมือง”
6. สิ่งแวดล้อม
หนึ่งในแนวคิดสาคัญของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนแห่งนี้ก็คือ แนวคิดที่ว่า คนกับ
ปุาต้องอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและผลจากความทุ่มเทของผู้นาชุมชน รวมทั้งความสามัคคีของชาวบ้าน
ช่ว ยให้ ชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ยหิ น ลาดในมี ปุ า ชุ ม ชนที่ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ เ พื่ อ การ
ดารงชีวิตอย่างพอเพียง โดยเฉพาะการดูแลระบบพืชหมุนเวียนและปุาชุมชนโดยไม่พึ่งสารเคมี ไม่
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รบกวนระบบนิเวศปุาดั้งเดิมและตัดวงจรของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง ช่วยให้
ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างพอเพียง สมดุล และยืนหยัดได้ด้วยตนเอง
ในประเด็นนี้ พะตีปรีชา (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557) กล่าวว่า
“เกี่ยวกับการปลุกพืชไรํหมุนเวียน การทิ้งระยะ 7 ปีก็เพื่อให๎ปุามีการฟื้นตัวโดยธรรมชาติ
โดยการปลู กพืช หมัน เวีย นกัน ไปเพื่อรักษาคุณภาพดิน เชํน การทานา การปลู กชา ปลู กผั กผลไม๎
เพราะถ๎าชํวงไหนที่เรามีปัญหาด๎านข๎าวก็จะมีสํวนอื่นมาทดแทน โดยที่ไมํต๎องไปเบียดเบียนปุา ทาให๎
เรามีชีวิตที่สมดุล มีความสุขพอสมควร และสิ่งเหลํานี้จะเกิดขึ้นได๎ คนรุํนหลังต๎องไมํละเลยสิ่งที่ผู๎เฒําผู๎
แกํทามาที่ไมํไปตามทุนนิยมมากจนเกินไป ซึ่งก็ไมํได๎ดีทั้งหมด แตํบางอยํางเราก็สามารถเอามาปฏิบัติ
ตามแล๎วชีวิตมีความสุข เชํน การเลี้ยงผึ้ง ในตอนแรก ที่นี่ ก็ลองเลี้ยงผึ้ง แตํวํามีนกมากินผึ้งหมด จึงไมํ
คุ๎มที่จ ะทา จึงได๎มีการย๎ายไปเลี้ ยงที่อื่น สร๎างบ๎านให๎ผึ้ ง เราก็ได๎น้าผึ้งมา และผึ้ งก็ยังไปผสมเกสร
ดอกไม๎ ให๎พืชผลกับเราอีก สาหรับคนที่ไมํได๎เรียนหนังสือ ที่นี่ก็จะมีอาชีพไรํชารองรับ แทนที่จะไป
ทางานที่เซเวํน ได๎คําแรงวันละ 300 แตํที่นี่อาจได๎วันละ 500 ก็ได๎”
วิถีชีวิตของชุมชนห้วยหินลาดในมีการพึ่งพาธรรมชาติอย่างเป็นรากฐานในการดารงชีวิต ด้วย
เหตุนี้แนวคิดการจัดการที่ดินและปุาจึงมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชนเผ่าปกาเกอะญอนี้อย่างไม่
อาจแยกออกจากกันได้ อีกทั้งมีแนวคิดในการอนุรักษ์และการผสมผสานชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติอย่าง
กลมกลืนสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวดังคาสุภาษิตที่ว่า
เอาะธีเก่อตอธี เอาะก่อเก่อตอก่อ
ได้กินจากน้า ต้องรักษาน้า ได้กินจากปุา ต้องรักษาปุา
เอาะญ่าเก่อตอกวิ เอาะเดาะเก่อตอแล
ได้กินปลา ต้องรักษาคลองบึง ได้กินกบ ต้องรักษาหน้าผา
สุภาษิตข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดารงชีวิตที่เข้าใจถึงกระบวนทัศน์แบบองค์รวมของ
ธรรมชาติที่ว่า สรรพสิ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยที่ต่างอิงอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน การที่จะ
พัฒ นาสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ ง จึ งต้ อ งพิ จ ารณาในความเป็ นองค์ร วมในมุม มองที่ กว้ า งว่ า สิ่ ง นั้ นๆ ว่า มี ความ
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นใดบ้าง และต้องพัฒนาทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างเป็นหนึ่ง
เดียว ดังที่อาจารย์สุ วิชาญ พัฒนาไพรวัลย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลั ย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557) ได้แสดงความเห็นว่า
“กินปลา ให๎ดูแลห๎วย ใช๎ของปุา ต๎องดูแลปุา เราไมํเพียงสอนจับปลาหรือสอนตกปลา มันไมํ
พอ เราต๎องสอนวิธีการเลี้ยงปลา ต๎องดูแลแหลํงน้าที่เลี้ยงปลา ต๎องดูแลปุาอันเป็นแหลํงต๎นน้า เราต๎อง
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สอนวิธีคิดให๎น้าอยูํ ให๎ปุาอยูํได๎ และยังต๎องคิดถึงสิ่งที่มีผลตํอปุาและน้าด๎วย เพราะทุกอยํางเชื่อมโยง
อันเป็นความเชื่อมโยงของความแตกตําง มนุษย์เราก็เชํนกันต๎องมีความเชื่อมโยง มีปฏิสัมพันธ์ระหวําง
กันบนความแตกตําง เพราะมนุษย์เรามีชาติพันธุ์ที่แตกตําง มีวัฒนธรรมที่ตํางกัน การอยูํรํวมกัน การ
ยอมรับกัน การเคารพกันบนความตํางจึงเป็นความสวยงามอันสะท๎อนถึงความเป็นประชาธิปไตยที่
แสดงออกมาในรูปของความร่ารวยทางวัฒนธรรม ทั้งทางกายภาพและการแสดงออกที่สะท๎อนถึง
รากเหง๎าทางวัฒนธรรมที่ตํางกันนี้ การอยูํรํวมกันจึงต๎องชํวยเหลือกัน เกื้อกูลกัน เรียนรู๎รํวมกัน ทาให๎
เราเติบโตจนทุกวันนี้ มีการสืบทอดอยํางตํอเนื่องจากรุํนสูํรุํน เกิดการเรียนรู๎ตํอเนื่อง เหมือนการ
ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามลงในตัวคน เหมือนเมล็ดบัวต๎องการน้าและดินเพื่อการเติบโต การชํวยเหลือกันทาให๎
เรามีความสุข เพราะเห็นคนอื่นมีความสุข เราจะรู๎สึกดี การเห็นคุณคําระหวํางกันจึงเป็นหัวใจของ
ความสัมพันธ์ และจะเกิดขึ้นได๎เราต๎องเห็นคุณคําตนเองกํอนเสมอ เพราะธรรมะคือธรรมชาติ”
กรณี ศึ ก ษาที่ 3 ชุ ม ชนปกาเกอะญอ หมู่ บ้ า นหนองเต่ า ต าบลแม่ วิ น อ าเภอแม่ ว าง จั ง หวั ด
เชียงใหม่
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาชุมชนบ้านหนองเต่าและสามารถสรุปรายละเอียดได้เป็น 2 หัวข้อหลัก
คือ 1) ข้อมูลทั่วไป และ 2) ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านหนองเต่า ผู้วิจัยขอสรุปเป็น 3 ประเด็นย่อยคือ ชุมชน
พอเพียง อาชีพ ความยั่งยืน และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ชุมชนพอเพียง
ชุมชนบ้านหนองเต่าเป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือก เพื่อศึกษาถึงการใช้ชีวิ ตที่สมดุลกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ชุมชนแห่งนี้มีแนวคิดการใช้ชีวิตที่เข้าใจในวิถีของธรรมชาติผ่าน
ภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ รวมทั้งวัฒนธรรมและประเพณีอันสะท้อนถึงชีวิต ความรู้ และ
ธรรมชาติอย่างเชื่อมโยงซึ่งเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสอนลูกหลานมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่า
การใช้ประโยชน์จากธรรมชาตินั้นจะต้องดาเนินควบคู่ไปกับการดูแลรักษาธรรมชาติอย่างสมดุล เพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกลงในเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในด้านการจัดการที่ทากิน
ชุมชนเห็นว่าที่ทากินต้องมีไว้เพื่อเป็นหลักทางด้ านที่อยู่อาศัยและการเกษตร การประกอบอาชีพต้อง
เป็นไปอย่างพอเพียงสมดุลทั้งด้านการทาไร่หมุนเวียน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ชา น้าผึ้ง การ
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ทอผ้าและการเลี้ยงสัตว์ โดยเน้นในเรื่องการณ์มีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งนอกจากเพื่อสร้างความสามัคคี
แล้วยังเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนด้วย
1.2 อาชีพ
อาชีพหลักของชุมชนคือ การทาไร่หมุนเวียน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของการสร้างความสมดุลของ
การใช้พื้นที่ปุาและการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยจะทาไร่เฉพาะในพื้นที่ปุาใช้สอยของชุมชนเท่านั้น ส่วน
ปุาที่อยู่อาศัยและปุาอนุรักษ์ ชาวบ้านจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพการปลูก
ข้าวแบบขั้นบันได การปลูกผัก เผือก มัน ผักกาด งา ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ แตงกวา ฟักทอง ชา เป็น
ต้น นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู เป็ด ไก่ เป็นต้น ซึ่งการประกอบอาชีพดังกล่าวเป็นไปอย่าง
สมดุล ด้วยวิถีชีวิตอย่างพอเพียงและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
1.3 ความยั่งยืน
ด้วยสภาพพื้นที่และวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตที่คลุกคลีอยู่กับปุาเป็นผลให้เกิดกระบวนการ
สร้างการเรียนรู้ขึ้นในชุมชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นต่อๆไปจึงเกิดโครงการ
"ห้องเรียนชุมชน" ขึ้น เพื่อเป็นการตอกย้าถึงวิถีชีวิตชนเผ่าปกาเกอะญอที่ดารงชีวิตด้วยการพึ่งพิงปุา
เพราะเชื่อ ว่าปุ า คือสายเลื อ ดที่ช่ว ยหล่ อ เลี้ ยงชีวิต และตระหนักดีว่ าตนเองนั้น เป็นส่ ว นหนึ่ งของ
ธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้แหล่งเรียนรู้จึงไม่จาเป็นต้องติดอยู่แค่ในห้องเรียน ห้องเรียนที่แท้ จริงคือปุาและ
ธรรมชาติ เพราะนั่นคือชีวิตจริงที่ต้องเอาวิถีการดาเนินชีวิตตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และ
นาเอาแนวคิดดังกล่าวมาหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตอย่างกลมกลืน เช่น การเชื่อว่าเด็กที่เกิดมาทุกคน
พ่อแม่จะต้องนาสายสะดือของเด็กคนนั้นไปผูกไว้กับต้นไม้เพื่อ เป็นการเรียกขวัญซึ่งเชื่อว่าต้นไม้แต่ละ
ต้นมีผู้คุ้มครองดูแลรักษา และการนาสายสะดือไปผูกไว้กับต้นไม้เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลต้นไม้นั้น
คุ้มครองเด็กคนนั้นให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี พ่อแม่จึงต้องเลือกต้นไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดและดูแลต้นไม้
นั้นอย่างดี นอกจากนี้ เพื่อให้ชาวบ้านมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ปุา เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับปุา
อย่างสมดุล จึงมีพิธี การบวชปุา เพื่อการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อีก
ตัวอย่างคือ การลานาบทเพลงอื่อธา ซึ่งต้องการสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่เชื่อมโยงกั บธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมความเชื่ออีกมากมาย เช่น พิธีสืบชะตาน้า การสืบชะตาปุา การเลี้ยงผีปุา ผีไฟ
ผีฝาย ผีขุนน้า ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องงมงาย แต่ก็ได้สอดแทรกความงามที่ยิ่งใหญ่ที่
แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ผู้นอบน้อมและเคารพในความเป็นธรรมชาติ สามารถปลุกจิตสานึกที่
จะคอยสกัดกั้นและสู้รบปรบมือกับการตัดไม้ทาลายปุาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้คือ วิถีชีวิต
อันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะช่วยหล่อหลอมวิถีชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบตัว เกิดการ
เรียนรู้ การปรับตัวอย่างสมดุลกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้วยการตระหนักอย่างลึกซึ้งว่า วิถีชีวิตเป็น
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ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทั้งสองหลอมรวมและถักทอเชื่อมโยงกันอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ และ
ในความเป็นหนึ่งเดียวนี้เองได้ผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่กลับเข้ามาหลอมรวมภายในความรู้สึกนึกคิด
และความเป็น ตัวตนของชุมชน ด้วยการสืบทอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนี้เองนามาซึ่งความอุดม
สมบูรณ์ มีความปลอดภัย มีชีวิตที่มั่นคง ยั่งยืน มีความสุข และสามารถยืนหยัดและทนต่อการถูก
ทดลองด้วยวิถีชีวิตแนวใหม่ที่กาลังแทรกซึมเข้ามา แต่ก็ยังสามารถปรับตนเองให้อยู่ในโลกสมัยใหม่ได้
อย่างเท่าทัน
1.4 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
พะตี (ลุง) จอนิ โอ่โดเชา ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 1 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้นาชุมชนบ้านหนองเต่าที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน
(สิ่งแวดล้อม) ประจาปี 2540 และในปี 2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบปริญญา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชนให้แก่ พะตีจอนิ โอ่โดเชา
ในฐานะปราชญ์ที่มีความรู้ในการจัดการบริหารปุา รู้จักและเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งตามวิถีทางของ
บรรพบุ รุ ษชาวปาเกอะญอ และได้นาองค์ ความรู้เหล่ านั้น ถ่ายทอดแก่สั งคมซึ่งเป็นประโยชน์แ ก่
สาธารณชนจนเป็นที่ประจักษ์
2) ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
สาหรับการศึกษาองค์ประกอบของการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการของชุมชนบ้านหนองเต่า ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัย
สามารถสรุปเป็นประเด็นหลักดังนี้คือ หลักการ โครงสร้าง บุคลากร องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเด็น ดังนี้
1. หลักการ
ปัญหาการตัดไม้ทาลายปุานับวันจะมีความรุนแรงและก่อผลกระทบในวงกว้างต่อทุกมิติของ
ชีวิต ถึงแม้จะมีมาตรการที่รัฐบาลออกมา เช่น พระราชบัญญัติปุาชุมชน หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
ปุาไม้ประเภทต่างๆ ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ก็เพราะการขาดความ
ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ 4 หมู่บ้านแห่งลุ่มน้าวาง ประกอบด้วย บ้าน
ทุ่งหลวง บ้านหนองเต่า บ้านโปุงน้อย และบ้านห้วยค่าง อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชน
ตัวอย่างที่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ที่นี่เป็นชุมชนของชาวปกาเกอะญอที่รู้จักการ
ดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติพร้อมกับการเรียนรู้จากปุาหรือที่เรียกว่า "ปุาความรู้ลุ่มน้าแม่วาง" แนวคิด
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ดังกล่าวมาจากความต้องการให้ชาวบ้านทั้งบนดอยต้นน้า และตีนดอยที่ใช้สอยประโยชน์จากแหล่งน้า
อยู่ร่วมผืนปุาผืนดิน ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้า
แบบองค์รวม
พร้อมกับส่งเสริมให้เยาวชนได้ทาวิจัยพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความรู้ของชุมชน จดบันทึกคาสอน
และสุภาษิต เพื่อสืบทอดนิทานพื้นบ้านและศึกษาเรื่องไร่หมุนเวียน รวมทั้งจัดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้นา
ร่อง ซึ่งทาให้เด็กๆ และชาวบ้านในเขตพื้นที่เข้าใจถึงภูมิปัญญาในการจัดการดินน้าปุาของลุ่มน้าวาง
พร้อมกับสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้าน และนาเสนอแก่ผู้มาเยือนต่างถิ่นให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตปุาได้ดียิ่งขึ้น
พะตีจอนิ โอ่โดเชา ปราชญ์ชาวปกาเกอะญอ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557) เล่าว่า
“ปกาเกอะญอ เป็นชนเผําที่มีชีวิตและความเป็นอยูํสอดคล๎องกับธรรมชาติ โดยที่พวกเขาจะ
ทะนุถนอมผืนแผํนดิน ปุาไม๎ สายน้าและขุนเขา เทํากับชีวิตของตน ด๎วยความเชื่อและวิถีชีวิตเรียบงําย
ของชนเผําที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ไมํมีการทาลายล๎างผลาญธรรมชาติอันเปรียบเสมือนมารดาแหํง
มวลมนุษย์ และพวกเขาจะใช๎อยูํกับผืนปุาตั้งแตํเกิดจนถึงตายในที่สุด .…ผมอยากให๎คนในสังคมเมือง
เข๎าใจชาวเขามากยิ่งขึ้น ชาวปกาเกอะญออยํางเราไมํได๎ตัดไม๎ทาลายปุาหรือทาไรํเลื่อนลอยอยํางที่
หลายคนเข๎าใจ ทุกวันนี้เราตํางก็พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ เราไมํเคยคิดที่จะเอาผลประโยชน์จากปุาเพียง
อยํางเดียว แตํเราเรียนรู๎ที่จะใช๎ชีวิตกับผืนปุาและใช๎ประโยชน์จากปุาด๎วยความสมดุล เราอยากจะ
บอกให๎คนในสังคมเมืองได๎รับรู๎และเข๎าใจถึงวิถีชีวิตที่แท๎จริงของพวกเราเชํนกัน"
2. โครงสร้าง
ในส่ ว นของโครงสร้ างที่เกี่ยวกับการพัฒ นาอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านหนองเต่าจัดโครงการ
‘ห้องเรียนชุมชน” เพื่อช่วยย้าให้ทราบถึงสังคมและวิถีชนเผ่าปกาเกอะญอที่ดารงชีวิตด้วยการพึ่งพิง
ปุาและเชื่อว่าปุาเป็นสายเลือดที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต อีกทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มิได้ติดอยู่ แค่ใน
ห้องเรียนเท่านั้น แต่ปุาคือชีวิตจริง เป็นสิ่งที่ยึดถือกันจริงๆ และต้องเข้าไปอยู่ในวิถีการดาเนินชีวิตจริง
ให้ได้ และต้องเชื่อมโยงประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเห็นถึงความสัมพันธ์ของคนกับปุาอย่างฝัง
รากลึกลงในสังคมปกาเกอะญออย่างเป็นหนึ่งเดียว
3. บุคลากร
สาหรับองค์ประกอบด้านบุคลากร ผู้วิจัยขอสรุปแยกเป็น 3 ประเด็นย่อยคือ จิตใจ ปัญญา
และอารมณ์ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 จิตใจ
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ชุมชนบ้านหนองเต่ามีชีวิตและความเป็นอยู่สอดคล้องกับธรรมชาติ มีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงและ
ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ มีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่ล้วนเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ชาวบ้าน จนกลายเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่าปกาเกอะญออย่างมีคุณค่าและความหมาย ด้วยความเชื่อ
เช่นนี้และวิถีชีวิตเรียบง่ายของชนเผ่าที่กลมกลืนกับธรรมชาติ จึงสามารถรักษาคุณค่าดั้งเดิมของปกา
เกอะญอ ค้นพบรากเหง้าและเข้าใจระบบความคิด ความเชื่อของปะกาเกอะญอจนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ผู้นอบน้อมและเคารพธรรมชาติอย่างแท้จริง และเป็นแรง
บันดาลใจให้ชุมชนนี้ช่วยกันดูแลแผ่นดิน ปุาไม้ สายน้าและขุนเขาเท่ากับชีวิตของตน ตลอดจนมีความ
ภาคภูมิใจที่มีภาษา ตานาน มีภูมิปัญญา มีวิถีที่ผูกพันกับธรรมชาติ มีความสุขกับความพอเพียงตามวิถี
ของกลุ่มชนโดยไม่ได้เบียดเบียนทรัพยากรและไม่เบียดเบียดตนเอง
3.2 ปัญญา
พะติจอนิ โอ่โดเชา ถือเป็นผู้นาชุมชนชาวไทยภูเขาเชื้อสายปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ซึ่งเป็น
ผู้นาที่ทางานเพื่อชุมชน ท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด โดยในปัจจุบัน
นอกจากท่านจะยึดอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาสวน ที่ท่านเรียกว่า “สวนคนขี้คร้าน” เพราะท่านจะ
ปล่อยให้ต้นไม้น้อยใหญ่เติบโตงอกงามและปรับสมดุลเอง โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใดๆ จึงทาให้ผลผลิตซึ่ง
เป็นผลไม้เมืองเหนือนานาชนิดปลอดภัยจากสารเคมี พะตีจอนิ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557)
ท่านให้คาอธิบายว่า
“ที่วําสวนคนขี้เกียจ มิได๎หมายความวําไมํได๎ทาอะไร แตํอยูํ กับตนเอง คืออยูํที่ความคิดของ
ตนเอง คนเราขยันมาเยอะแล๎ว สร๎างแตํขยะ เราต๎องหยุดบ๎าง คือหยุดคิด คิดอะไร คิดอยํางไร คน
ขยั น เอาความรู๎ มาพัฒ นา มีการกู๎ยืนเงิน สุ ดท๎า ยเป็นหนี้เพิ่ม ทาไม ความขี้เกียจความหมายคื อ
พอเพียง สมดุล อยูํกับธรรมชาติที่สามารถปรับตัวมันเอง นาไปสูํความยั่งยืน กินอะไรก็ปลูกอยํางนั้น
หลายคนทาไรํ กู๎เงินมา ทาการตลาด สุดท๎ายไมํเหลืออะไรมากนัก กลับเป็นหนี้ บนฐานของการเห็น
แกํตัว ไมํรู๎จักพอ ไมํสมดุล ชีวิตขาดสุข จะสร๎างสมดุลอยํางไร เรื่องความพอดี พอเพียง กับความมี
ประสิทธิภาพ การเติบโตทางเศรษฐกิจ เราจะรักษาสมดุลอยํางไร เมื่อความเจริญเข๎ามา เราต๎องอยูํกับ
มัน อยํางเข๎าใจ เราต๎านกระแสไมํไหว จะอยูํอยํางไรไมํเสียตัวตน รับได๎ แตํเข๎าใจ เพราะกระแสนี้ ต๎าน
ไมํอยูํ เราต๎องอยูํเหนือมัน ไมํเป็นทาสมัน อยํางเข๎าใจ ยั้งไมํอยูํ จะอยูํอยํางไร”
ท่านเล่าเพิ่มเติมว่า
“พืน้ ที่ปุาลุํมน้าแมํวางลดจานวนลงมากนับตั้งแตํเริ่มมีถนนตัดเข๎าสูํหมูํบ๎าน พร๎อมกับนโยบาย
เปิ ดสั มปทานปุ า ขณะเดียวกัน หนํ วยงานตํางๆ ได๎สํ งเสริมให๎ คนในชุมชนปลู กพืช เชิงเดี่ยว และมี
หนํวยงานจัดสรรที่ดินให๎ชาวบ๎านไว๎ทากินคนละ 2 ไรํ เพื่อปลูกพืชผักเมืองหนาว ….ผมเป็นคนเดียวที่
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ไมํเห็นด๎วย เพราะเชื่อวําปุาทาให๎คนอยูํได๎ แม๎วําคนเลือกปลูกพืชเมืองหนาวจะมีรายได๎ปีละเกือบแสน
บาท ขณะที่ครอบครัวของตนมีรายได๎เดือนละไมํกี่พันบาท แตํสิ่งที่เกิดขึ้นบนสังคมดอยคือ วิถีชีวิต
ผู๎คนเริ่มเปลี่ยน ตํางปรับตัวรับกับสิ่งใหมํจนสูญเสียเอกลักษณ์ ดูถูกภูมิปัญญาตัวเอง พยายามออกไป
จากหมูํบ๎าน สํงลูกหลานเรียนหนังสือให๎สูงๆ แทนที่จะหาวิธีสร๎างชีวิตบนผืนดินบ๎านเกิดที่บรรพบุรุษ
สร๎างไว๎ …. ปกติแล๎วการทาสวนจะต๎องไถเปิดดิน พรวนดิน ใสํปุ๋ย และใสํยา แตํผมไมํทาอะไรเลย
เพราะมีบทเรียนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาตั้งแตํปี 2515 จนถึงปี 2522 ตามคาแนะนาของหนํวยงาน
ราชการและอื่นๆ จนได๎ข๎อสรุปวํา การปลูกพืชเชิงเดี่ยวไมํใชํทางเดินและทางรอดที่ยั่งยืน ยิ่งทายิ่งเป็น
หนี้”
ดังนั้น ภายในสวนคนขี้คร้าน พะตีจอนิได้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ นาเอาเมล็ดพันธุ์ไม้
ไปหยอดบ้าง บางทีก็ต่อกิ่ง ต่อตา ทั้งไม้ปุา ไม้ผล ไม้ใช้สอย และไม้ไผ่ โดยไม่แพ้วถาง ไม่ต้องไถพรวน
ดิน จากทั้งหมด 8 ไร่ ได้แบ่งที่ดิน 2 ไร่ สาหรับปลูกไม้กินได้ ทาให้ชาวบ้านมองว่า เป็นการกระทา
ของคนโง่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป “สวนคนขี้เกียจ” เต็มไปด้วยต้นไม้ปุาที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินับ 100
ชนิด มีต้นพลับปุาที่ติดตาต่อกิ่งเป็นพลับพันธุ์ดีไม่น้อยกว่า 50 ต้น ออกลูกให้ขายทุกปี มีเห็ดขึ้นตาม
ธรรมชาติ มีสัตว์ปุาเข้ามาอาศัย โดยเฉพาะไก่ปุา กระทั่งชาวบ้านที่เคยนินทาพะตีจอนิทาสวนแบบ
“คนโง่” จาต้องกลืนน้าลายเดินเข้ามาเก็บเห็ดและดักสัตว์ปุาภายในสวนแห่งนี้ ปัจจุบัน สวนคนขี้
เกียจกลายเป็น “ครู” ที่ไม่ใช่เฉพาะกับชาวปะกาเกอะญอ หากเป็นครูของคนจานวนมากในโลกนี้
“ลุงตั้งใจเอาไว๎วําได๎เปิดสวนคนขี้เกียจให๎เป็นโรงเรียนสอนธรรมชาติและจิต วิญญาณของปะ
กาเกอะญอ เพื่อให๎คนทั่วไปที่สนใจเข๎ามาศึกษาและให๎ลูกหลานในหมูํบ๎านภาคภูมิใจในราก เหง๎าของ
ตัวเอง”
หน่วยงานต่างๆ ยังเชิญท่านให้เป็นวิทยากรเผยแพร่ประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนความรู้ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เดือนหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง อันเป็นประสบการณ์จากการทางาน
ให้ชุมชนและประสบการณ์ จากการเดินทางไป 27 ประเทศทั่วโลก ท่านจึงมีเรื่องราวต่างๆ ที่เป็น
ความรู้ แ ละเป็ น ประโยชน์ น าไปใช้ ถ่า ยทอดได้ อ ย่า งมากมาย จึง ถือ เป็ น ปราชญ์ช าวบ้า นที่ ส ร้ า ง
คุณูปการต่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติตลอดมา และจัดให้มีการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้
ชาวปกาเกอะญอเรี ย นรู้ วิถี ชีวิต ภาษา ความเชื่อ วัฒ นธรรมดั้งเดิมของตนเองนั บเป็นการเชื่อ ม
ความคิดความเข้าใจระหว่างคนพื้นราบและชาวเขาเป็นอย่างดี พะตีจอนิ โอ่โดเชา นอกจากได้ศึกษา
รวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับชุมชนปะกาเกอะญอ ท่านยังเป็นนักอนุรักษ์ปุาคนสาคัญ
อีกคนหนึ่ง จนมีคนไปศึกษาเรียบเรียงไว้ทาเป็นหนังสือเรียกว่า "ปุาเจ็ดชั้นปัญญาปราชญ์" ซึ่งมาจาก
ความคิดและประสบการณ์มาจากบรรพบุรุษของเขาและจากคนอื่นๆ เขาไม่ใช่คนค้นคิดภูมิปัญญา
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เหล่านั้น แม้เขาจะถ่อมตน แต่ความรู้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการผสมผสานความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกับ
ความรู้และประสบการณ์ชีวิตที่เขาได้รับจากการเรียนรู้ จากปฏิสัมพันธ์ที่เขามีกับคนอื่นๆ ในประเทศ
และต่างประเทศ
นอกจากการเห็น ความสาคัญของการศึกษาเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้ ว
ชุมชนก็ยังเห็นความจาเป็นของการนาความรู้ท้องถิ่นมาผสมผสานกับหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ.
เพื่อที่จะสามารถเรียนต่อได้ในระดับสูงขึ้นและเพื่อให้ทันต่อโลกภายนอก อย่างไรก็ตามก็ยังตระหนักดี
ว่าภูมิปั ญญาท้องถิ่น เป็ น มากกว่าความรู้ แต่คือชีวิตที่ส อดแทรกอยู่ในการดารงชีวิตที่หล่ อหลอม
ชาวปกาเกอะญอมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องเป็ นแบบผสมผสานความรู้
ที่เป็นแกนกลางกับภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างสมดุล ดังที่พะตีจอนิให้คาแนะนาว่า
"การมีขาเดียวไมํสามารถเดินไปไหนได๎ ต๎องมี 2 ขา เดินซ๎ายและเดินขวา เดินถึงไรํถึงนา นั่น
คือเราจะเรียนรู๎เฉพาะหลักสูตรแกนกลางอยํางเดียว หรือเลือกที่จะเรียนรู๎เพียงอยํางใดอยํางหนึ่งคง
ไมํได๎ แตํเราต๎องรอบรู๎วัฒนธรรมของตนเองควบคูํกับวัฒนธรรมอื่นด๎วย เหมือนการเดินก็ต๎องมีทั้งขา
ซ๎ายและขวาขวาจึงจะก๎าวไปได๎ด๎วยดี ความรู๎สามัญในระบบโรงเรียนของ สพฐ. ก็มีความจาเป็นเพื่อให๎
ลูกหลานชาวปกาเกอะญอมีความรู๎ทางสายสามัญและความรู๎ภูมิปัญญาปกาเกอะญอด๎วย เมื่อไปเรียน
ตํอในโรงเรียนอื่นก็สามารถเข๎าเรียนได๎โดยไมํมีปัญหา สามารถเรียนตํอในระดับสูงได๎ พร๎อมทั้งยังได๎รับ
การปลูกฝัง สานึกและรักบ๎านเกิดไปพร๎อมพร๎อมกันด๎วย"
3.3 อารมณ์
ชาวบ้านหนองเต่ามีความภาคภูมิใจในความเป็นปกาเกอะญอ โดยมีวิถีชีวิตที่เชื่ อมโยงและ
ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ ดังนั้น ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษล้วนมีความเชื่อมโยง
กับภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งประสบการณ์ในชีวิตและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็น
วิถีชีวิตของชนเผ่าปกาเกอะญออย่างมีคุณค่าและความหมาย หนึ่งในวิถีชีวิตที่ เป็นเอกลักษณ์ของชน
เผ่านี้ก็คือ การขับอื่อธา อันเป็นบทกวีหรือลานาเพลงซึ่งถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมของชนเผ่าที่เนื้อหา
ของอื่อธาเป็นการบรรยายถึงความเชื่อมโยงของวิถีชีวิตประจาวันกับธรรมชาติรอบตัว โดยมีเนื้อร้อง
และทานองเป็นเสียงเลียนแบบจากธรรมชาติที่พวกเขาคุ้นเคยและผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นเสียงน้าตก
เสียงนกร้อง เสียงจักจั่น เสียงนกยูงราแพน เสียงไม้ไผ่ที่เคลื่อนไหวเสียดสีกัน หรือเสียงเคาะจากไม้ไผ่
หรือแม้กระทั่งเสียงลมที่มาจากต่างทิศกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าชนเผ่าปกาเกอะญอมีความช่างสังเกตและ
สามารถเลียนเสียงจากธรรมชาติมาผสมผสานเป็นทานองและบทกวีที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจาวันจน
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชนเผ่าอย่างเป็นเอกลักษณ์ โดยเริ่มแรกของการขับอื่อธาจะเป็น
การใช้พลังเสียงจากภายในร่างกายขับเป็นเสียงดนตรี ต่อมาได้มีการพัฒนาเครื่องดนตรีประจาเผ่า
ขึ้นมาเรียกว่า เตหน่า เพื่อใช้ประกอบการขับขานอื่อธาได้อย่างไพเราะ
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เตหน่า เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของชาวปกาเกอะญอ มีรูปร่างคล้ายพิณ ฐานทาด้วยขอนไม้
มีน้าหนักเบา เจาะเป็นโพรง คันมีลักษณะโค้งงอ ระหว่างฐานกับคันจะขึงสายเตหน่าซึ่งทามักจาก
ลวดทองแดง การขับลานาเพลงอื่อธาด้วยเตหน่าถือเป็นส่วนหนึ่ งของวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอที่ห
นุ่มปกาเกอะญอจะมีไว้ประจากาย ใช้เกี้ยวพาราสีเพื่อหมัดใจหญิงสาว นอกจากนี้คนแก่คนเฒ่าจะใช้
เตหน่าในการบรรยายและเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง โดยสอดแทรกคติสอนใจและประเด็นที่ผ่านเข้ามา
ในชีวิต อันเป็นการถ่ายทอดให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ความเป็นมาและเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจาวันที่
เชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัว จะเห็นได้ว่า การอบรมบ่มนิสัยรวมทั้งการดูแลธรรมชาติจะถูกปลูกฝัง
อยู่ในวิถีชีวิตอย่างกลมกลืน ด้วยเหตุนี้บทกวีอื่อธาที่ไพเราะประกอบกับเครื่องดนตรีเตหน่าอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาวปกาเกอะญอจึงควรค่ าแก่การรักษา โดยเฉพาะบทกวีจากวิถีชีวิตและวิธีคิดที่เป็น
เอกลักษณ์ของชนเผ่า มรดกทั้งสองจึงมีคุณค่าต่อความเป็นชนเผ่าปกาเกอะญอเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชน
รุ่นหลังควรที่จะรักษาและสืบทอดให้อยู่คู่กับชนเผ่าต่อไป
ความเชื่อตามพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีสืบชะตาน้า การบูชากราบไหว้นับถือผี การเลี้ยงผีฝาย ผี
ขุนน้า และอื่นๆ ฟังดูอาจจะคิดว่างมงาย แต่ล้วนมีนัยยะสาคัญที่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ผู้นอบน้อม
เข้าใจ และเคารพธรรมชาติอย่างเห็นความจริงว่า มนุษย์ไม่อาจแบ่งแยกออกจากความเป็นธรรมชาติ
ได้ และนับว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ช่ วยหล่อหลอมจิตใจให้อ่อนโยนต่อธรรมชาติ รู้รัก และหวง
แหนธรรมชาติว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และที่สาคัญที่สาคัญความเชื่อเหล่านี้ถือเป็นเกราะคุ้มกัน
อย่างดีที่คอยทาหน้าที่สกัดกั้นและสู้รบปรบมือกับการตัดไม้ ทาลายปุาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. องค์กร
พะตีจอนิ ผู้นาชุมชนมีผลงานทางด้านการถ่ายทอดความรู้วิถีชีวิตของชาวไทยเผ่าปกาเกอะญ
อหรือกะเหรี่ยง เป็นผู้นาที่มีบทบาทสาคัญในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมของ
ชนเผ่า เป็นผู้นาชุมชนในด้านการจัดการเครือข่ายและถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่
ให้มีความรู้และเห็นคุณค่าของระบบการผลิตในรูปแบบไร่หมุนเวียน ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้
วิ ถี ชี วิ ต ของชาวไทย เผ่ า ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ ย ง) พิ ธี ก รรมความเชื่ อ ของชนเผ่ า การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่า ตลอดจนการส่งเสริมคุณค่าในศิลปะพื้นบ้านในฐานะที่
เป็นสื่อการเรียนรู้ เป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ความรู้และความเชื่อของชนเผ่าเข้ากับความรู้สมัยใหม่ เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นผู้นาเครือข่าย
อนุรักษ์ลุ่มแม่น้าวาง ผู้นาเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ และอดีตผู้ใหญ่บ้านหนองเต่า ตาบลแม่วิน
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
พะตีจ อนิ โอ่โ ดเชา เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2489 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความสนใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เป็นผู้นาในการชักชวนชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียงร่วมมือกัน

161
พิทักษ์ปุาไม้ของชุมชนไว้ โดยเริ่มงานอนุรักษ์ปุ าตั้งแต่ปี 2516 เมื่อเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ
ที่ดิน ปุาไม้ สัตว์ปุา ถูกทาลายลงอย่างรวดเร็ว จึงเล็งเห็นความจาเป็นที่จะต้องเร่งสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชนและพิทักษ์ปุาชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความอดอยาก โดยการชักชวนชาวบ้านรวมกลุ่มชาวเขา
13 ชนเผ่า ร่วมกันจัดทานโยบายและแผนการพัฒนาชุมชนต่างๆ เพื่อดูแลรักษาปุาไม้ ต้นน้าลาธาร
และทาเกษตรเชิงอนุรักษ์ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งธนาคารข้าว ตั้งโรงเรียนนอกระบบ ริเริ่มจัดตั้งเครือข่าย
เกษตรกรภาคเหนือ 100 องค์กร และเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มแม่น้าวาง 40 หมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาที่ทา
กิน ริเริ่มโครงการบวชต้นไม้ 50 ล้านต้น เนื่องในวโรกาสปีกาญจนาภิเษก จัดให้มีการเรียนรู้หลักสูตร
ท้องถิ่นเพื่อให้ชาวปกาเกอะญอเรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิมของตนเอง เพื่อให้
ชาวบ้านมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความจาเป็นในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีและวิ ถีชีวิตของชน
เผ่า ตลอดจนแก้ปัญหาเรื่องที่ทากินและอนุรักษ์ต้นน้าลาธาร ปุาไม้ ทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตาม
ความต้องการของคนในพื้นที่อันจะนาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น
พะตีจอนิยังได้ศึกษาและรวบรวมความรู้อันเกิดจากการผสมผสานภูมิปัญ ญาดั้งเดิมกับประสบการณ์
ชีวิตที่ได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และทาการถ่ายทอดองค์ความรู้
นั้นให้กับชุมชนปกาเกอะญอ จนเป็นที่ยอมรับทั่วไป
5. สังคม
ด้วยสภาพพื้นที่และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เป็นผลให้เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ใน
ชุมชนขึ้น ด้วยความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นอกห้องเรียนโครงการ
‘ห้องเรียนชุมชน’ ที่จัดขึ้น จึงยิ่งช่วยย้าให้ทราบถึงสังคมและวิถีชนเผ่าปกาเกอะญอที่ดารงชีวิ ตด้วย
การพึ่งพิงปุาและเชื่อว่าปุาเป็นสายเลือดที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต เช่น การเชื่อว่าเด็กที่เกิดมาทุกคนจะต้อง
มีต้นเดปอ ไว้เก็บสายสะดือชีวิตของเด็กคนนั้นๆ พ่อจึงต้องเลือกไม้ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดและดูแลรักษา
ต้นไม้นั้นอย่างดี หากทาไม่ดีก็จะต้องขอขมาหรือเรียกขวัญเพื่อให้เด็กคนนั้นมีสุขภาพกายและใจที่ดี
แต่หลายครั้งคนภายนอกกลับสร้างความแปลกแยกด้วยการท้วงว่า ปกาเกอะญอเป็นชาวเขาที่ชอบตัด
ไม้ทาลายปุาด้วยการทาไร่เลื่อนลอย ซึ่งตรงข้ามกับที่ปกาเกอะญอเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการทาไร่หมุนเวียน
และการตัดไม้ก็มีเฉพาะพื้นที่ปุาใช้สอยของชุมชนเพื่อให้เกิดความสมดุลเท่านั้น ส่วนปุาที่อยู่อาศัยและ
ปุาอนุรักษ์ พวกเขาจะไม่เข้าไปทาลาย
ในด้านการพัฒนาสังคมและการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ ชุมชนป
กาเกอะญอนี้ ต ระหนั ก เสมอว่ าตั ว เองเป็น ส่ ว นหนึ่ งของธรรมชาติ ภูมิปั ญญาดั้ งเดิ มของชาว ปกา
เกอะญอลักษณะนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า แหล่งการเรียนรู้มิได้ติดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่คือชีวิตจริง
เป็นสิ่งที่ยึดถือกันจริงๆ และต้องเข้าไปอยู่ในวิถีการดาเนินชีวิตจริงให้ได้ และต้องเชื่อมโยงประเพณี
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ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเห็นถึงความสัมพันธ์ของคนกับปุาอย่างฝังรากลึกลงในสังคมปกาเกอะญออ
ย่างเป็นหนึ่งเดียว
ในส่ ว นของการเรี ย นการสอน ชุ ม ชนปกาเกอะญอมี ก ารบู ร ณาการผสมผสานหลั ก สู ต ร
แกนกลางของ สพฐ. ควบคู่กับหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางที่สร้างองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้เห็นว่าความรู้หลักสูตรแกนกลางมีความจาเป็นที่เยาวชนจะต้องเรียนรู้เพื่อให้สามารถ
เรียนต่อได้ในระดับสูง ส่วนหลักสูตรท้องถิ่นที่นาความรู้ ภูมิปัญญา และผู้รู้ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมนั้น ชุมชนเห็นว่านั่นเป็นมากกว่าความรู้ แต่เป็นชีวิต เป็นวิถีชีวิตในประจาวัน
และเป็นคติชีวิตที่หล่อเลี้ยงชาวปกาเกอะญอมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งการให้ผู้เฒ่าในหมู่บ้านมีส่วนร่วม
ในการอบรมภาษา จัดกิจกรรมให้นักเรียนกลับไปถามปูุย่าตายายถึงบทธา นิทาน ตานาน แล้วกลับมา
เล่าแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งนอกจากจะเรียนรู้นิทาน และความเป็นมา ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนแล้ว ยัง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น และยิ่งเสริมให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมาก ชุมชนปกาเกอะญอจึงถือการจัดการเรียนการสอนผสมผสานทั้งแกนกลางและ
ส่งเสริมการเรียน ภูมิปัญญา วัฒนธรรมปกาเกอะญอ นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ทั้งสองระบบอย่างสมดุล
และมีความสุข เป็นการจัดการด้วยชาวปกาเกอะญอ เพื่อลูกหลานชุมชนปกาเกอะญอที่เข้มแข็งอย่าง
แท้จริง
แนวคิดดั งกล่ าวได้รั บ การสนั บสนุ น จากหน่ว ยงานภาครัฐ ในการดาเนินงาน ได้ แก่ ศูน ย์
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่วิน อาเภอแม่ว าง และ
สานั กงานการศึกษาเขตการศึกษาเพื่อเด็ก ประสานงานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง: แสง
ดาวแห่งศรัทธา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง คือ
การศึกษาให้ชุ มชนมีส่ ว นในการกาหนดหลั กสู ตรการศึกษาที่ส อดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒ นธรรม
รวมทั้งสามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง และส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยท้องถิ่น โดยมุ่งส่งเสริม
นโยบาย “พหุภาษา" เพื่อให้เกิดการยอมรับและเข้าใจในภาษาพูดและภาษาเขียนของกลุ่มชน ซึ่ง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญออย่างแท้จริง
6. สิ่งแวดล้อม
ด้วยสภาพพื้นที่และวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตที่คลุกคลีอยู่กับปุาเป็นผลให้เกิดกระบวนการ
สร้างการเรียนรู้ขึ้นในชุมชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นต่อๆไป เพื่อเป็นการ
ตอกย้าถึงวิถีชีวิตชนเผ่าปกาเกอะญอที่ดารงชีวิตด้วยการพึ่งพิงปุา เพราะเชื่อว่าปุาและธรรมชาติคือ
สายเลือดที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต และตระหนักดีว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ในประเด็นนี้
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พะตีจอนิ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557) กล่าวถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง อย่าง
เป็นปรัชญาที่หาฟังยากว่า
“เราต๎องเข๎าใจธรรมชาติ ที่วําเข๎าใจธรรมชาตินั้นคืออะไร คือเราต๎องเข๎าใจปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เชํน ข๎างขึ้นข๎างแรมเป็นตัวกาหนดการกินอยูํของมนุษย์ เป็นวิชาธรรมชาติที่สอนเราวําแตํ
ละวันเราจะอยูํอยํางไร กินอยํางไร สอนวํามนุษย์ต๎องกินอยํางนี้ อยูํอยํางนี้ โดยพิจารณาจากเดือนดาว
นี่เป็นภาษาธรรมชาติ เป็นการอธิบายวําวิถีชีวิตมนุษย์ทุกคนผูกพันกับธรรมชาติ แยกกันไมํออก เรา
ต๎องเข๎าใจสภาวะนี้เพราะมันคือธรรมชาติ มันมีอยูํจริงรอบตัวเรา ดูต๎นไม๎ยังแยํงกันกินแสงอาทิตย์
ต๎นไม๎และแสงอาทิตย์จึงเชื่อมโยงกัน เรากินพืช เพื่อความอยูํรอด เทํากับเรากินแสงอาทิตย์ด๎วย เราจึง
เป็นสํวนหนึ่งของแสงอาทิตย์ เพราะเราเป็นสํว นหนึ่งของมัน มันเชื่อมโยงกับเราและสรรพสิ่ง เราเป็น
สํวนหนึ่งของธรรมชาติ เราทั้งหมดเชื่อมโยงกันและเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง ทุกอยํางเกี่ยวข๎องกัน ดูอยําง
กาแฟ เวลากินกาแฟ เรากินไฟไปด๎วย เรากินแสงอาทิตย์ เรากินน้า เมฆหมอกด๎วย เราเป็นสํวนหนึ่ง
ของมัน ทุกอยํางอิงอาศัยกัน การเข๎าใจนี้จะทาให๎เกิดความยั่งยืน ดังนั้น ธรรมชาติจึงเป็นวิทยาศาสตร์
ไมํวํา เมฆ หมอก เดือน ลม ไฟ ดาว พระอาทิตย์ ดิน ทราย หิน ลม น้า สิ่งมีชีวิตทั้งหมดผูก พันกับเรา
อยํางเป็นหนึ่งเดียว ทั้งหมดเชื่อมโยงกันหมด ทาไมเราต๎องเข๎าใจธรรมชาติ เพราะเราเป็นสํวนหนึ่งของ
เขา เมื่อเราเข๎าใจจะทาให๎ชีวิตยืนยาวนาน เราต๎องเรียนรู๎ ต๎องอยูํกับมัน เพื่อเข๎าใจธรรมชาติ อยูํกับ
วิชาชีวิต วิชาธรรมชาติ วิชาธรรมชาติคือ วิชาเดือน วิชาต๎น ไม๎ ดูวิถีของมัน ดูธรรมชาติต๎นไม๎ มัน
ปรับตัวได๎ ดูการงอกของใบไม๎ หากวําเราไมํเข๎าใจภาษาธรรมชาติ จะทาให๎ชีวิตไมํเป็นสุข ซึ่งเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ เราจึงต๎องปรับตัว มีความยืดหยุํน”
ด้วยเหตุนี้แหล่งเรียนรู้จึงไม่จาเป็นต้องติดอยู่แค่ในห้องเรียน ห้องเรียนที่แท้จริงคือปุาและ
ธรรมชาติ เพราะนั่นคือชีวิตจริงที่ต้องนาเอาวิถีการดาเนินชีวิตตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
เช่น การทาไร่หมุนเวียน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของการสร้างความสมดุลของการใช้พื้นที่ปุาและการอนุรักษ์
ทรัพยากร โดยจะทาไร่เฉพาะในพื้นที่ปุาใช้สอยของชุมชนเท่านั้น ส่วนปุาที่อยู่อาศัยและปุาอนุรักษ์
ชาวบ้านจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย หรืออีกตัวอย่างคือ การบวชปุา ก็เพื่อให้ชาวบ้านมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ปุา เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับปุาอย่างสมดุล นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมความเชื่ออีกมากมาย
เช่น พิธีสืบชะตาน้า การสืบ ชะตาปุา การเลี้ยงผีปุา ผี ไฟ ผีฝาย ผีขุนน้า ซึ่งพิธีกรรมเหล่ านี้อาจดู
เหมือนเป็นเรื่องงมงาย แต่ก็ได้สอดแทรกความงามที่ยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ผู้นอบ
น้อมและเคารพในความเป็นธรรมชาติ สามารถปลุกจิตสานึกที่จะคอยสกัดกั้นและสู้รบปรบมือกับการ
ตัดไม้ทาลายปุาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้คือ ห้องเรียนชุมชนอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะ
ช่วยหล่อหลอมวิถีชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบตัว เกิดการเรียนรู้ การปรับตัวอย่างสมดุลกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้วยการตระหนักอย่างลึกซึ้งว่า วิถีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทั้งสอง
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หลอมรวมและถักทอเชื่อมโยงกันอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ และในความเป็นหนึ่งเดียวนี้เองได้
ผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่กลับเข้ามาหลอมรวมภายในความรู้สึกนึกคิดและความเป็นตัวตนของ
ชุมชน พะตีจอนิ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557) กล่าวถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติว่า
“กินน้าต๎องรักษาน้า กินสรรพสิ่งต๎องรักษาสรรพสิ่ง ถ๎าเข๎าใจธรรมชาติ อยูํที่ไหนก็ดีหมด ถ๎า
ไมํเข๎าใจธรรมชาติ อยูํที่ไหนก็แยํหมด เข๎าใจอะไร เข๎าใจองค์รวม เวลาหิว เราสอนตกปลา มันไมํพอ
ต๎องดูแลน้า ดูแลสภาพแวดล๎อม ดูแลปลาด๎วย นั่นคือ ต๎ องดูความเป็นองค์รวม ดูภาพที่ใหญํกวํา ต๎อง
เข๎ าใจบริ บ ท คนเราต๎ องเปลี่ ย นวิ ธีคิ ด ปรั บทั ศนคติ ต๎อ งเข๎า ใจธรรมชาติข องมัน เราจึง ต๎อ งเน๎ น
การศึกษาด๎านใน คือ การเห็ น คุณคําและความหมายระหวํางกัน เห็ นความส าคัญของความการ
เชื่อมโยงของปุา เมือง ชุมชน อะไรทาให๎เราไมํตัดไม๎อั นเป็นปุาต๎นน้า อะไรทาให๎เราคิดสํวนรวม เรา
ต๎องเห็นคุณคําของความเป็นชุมชนและภูมิปัญ ญาชุมชน เราต๎องสร๎างสมดุลของการทาเพื่อคนอื่น
ต๎องลดความเห็นแกํตัวและเพื่อตนเองด๎วยอยํางสมดุล เพราะสรรพสิ่งเชื่อมโยง เราตองอยูํกับมัน แตํ
อยูํ เหนื อมัน ไมํเป็ น ทุกข์ แล๎ ว จะทาอยํางไร เราต๎องส ารวจตนเองเสมอ ทบทวนภายใน การ
เปลี่ยนแปลง เราจึงต๎องเปลี่ยนที่กรอบความคิด ต๎องคิดเชิงบวก บนหลักการ ด๎วยการสืบทอดการ
เรี ย นรู๎ อ ยํ า งตํอ เนื่ องนี้ เองน ามาซึ่งความอุด มสมบูร ณ์ มีค วามปลอดภั ย มีชีวิ ตที่ มั่นคง ยั่งยื น มี
ความสุข และสามารถยืนหยัดและทนตํอการถูกทดลองด๎วยวิถีชีวิตแนวใหมํที่กาลังแทรกซึมเข๎ามา แตํ
ก็ยังสามารถปรับตนเองให๎อยูํในโลกสมัยใหมํได๎อยํางเทําทันเพื่อความยั่งยืน”
พะตีจอนิ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557) ได้กล่าวถึงความยั่งยืนว่า
“อะไรทาให๎มนุษย์ยั่งยืน คนทั่วไปคิดวํารวยแล๎วจะยั่งยืน บางคนคิดวําอานาจทาให๎ยั่งยืน
ล๎วนเข๎าใจผิด แล๎วยังไงจึงยั่งยืน เราต๎องเข๎าใจธรรมชาติ 5 สํวนคือ โลก วิญญาณ รํางกาย ผี นักรบ
สวรรค์ ใจของเราต๎องเข๎าใจ 5 สํวนนี้ คือ เราต๎องเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง โดยเป็นสํวนหนึ่งของเขาที่อิง
อาศัยกัน คือ ต๎องรู๎วํามีองค์ประกอบที่เ ชื่อมโยงกัน ถ๎าเราทาร๎ายธรรมชาติ เทํากับเราทาลายตนเอง
การสร๎างความยั่งยืนต๎องคานึงถึงรุํนตํอๆ ไป”
ส่วนที่ 1.3 สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้า งเสริมองค์กรสุขภาวะอย่า งบูร ณาการ จากการศึกษาเอกสารและจากการศึกษากรณี
ตัวอย่าง
สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์ กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการศึกษาเอกสารและจากการศึกษากรณีตัวอย่าง
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ผู้วิจัยขอสรุปเป็น 6 องค์ประกอบคือ หลักการ โครงสร้าง บุคลากร องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการ
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านหลักการของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ สาระสาคัญคือ ความเข้าใจที่ว่า สรรพสิ่งโดยไม่มีข้อยกเว้น
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ไม่หยุดนิ่งเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง อันเป็นกระบวนการสืบเนื่อง
เชื่อมโยงอย่างเป็นสายเป็นกระแส ดังนั้น การพัฒนาให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืนนั้นต้อง
เป็นไปอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตนี้ โดยการปรับตัวอย่าง
ยืดหยุ่นของทุกองค์ประกอบโดยต้องเป็นการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ขององค์กร ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลและการกากับกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย
2. โครงสร้าง
ในส่ ว นของโครงสร้างนั้ น องค์กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการต้องมีโ ครงสร้างที่เหมาะสม มี
โครงสร้ างที่มีความยื ดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมและการ
แข่งขัน ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเปูาหมาย โดยเอาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่อนาไปสู่การมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานเป็นทีม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ
การเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน
3. บุคลากร
ในด้านบุคลากร สาระสาคัญขององค์ประกอบนี้คือ การมีกรอบความคิดเชิงบวก เพื่อสร้าง
ทัศนคติ ค่านิยม และแรงบันดาลใจร่วมกัน อีกทั้งการพัฒนาความคิดเชิงระบบที่เห็นว่าองค์กรเกิดขึ้น
จากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ และเกิดเป็นภาวะองค์รวมใหม่ที่สามารถแสดงศักยภาพที่
เหนือกว่า นอกจากนี้ยังต้องเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมและองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการพัฒนาความมั่นคงภายใน เห็นคุณค่าในความแตกต่าง
4. องค์กร
ในด้านองค์กร องค์กรสุขภาวะต้องมีเปูาหมายเดียวกันตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร นอกจากนี้ผู้นาองค์กรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเห็นคุณค่าและความหมายในความ
แตกต่างของความเป็นตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของบุคลากร
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ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนาไปสู่การสร้างศักยภาพและความกระตือรือร้นในการทางานร่วมกันเป็นทีมด้วย
บรรยากาศที่ดีอย่างผูกพัน เป็นทีมงานที่มีความสุข มีความมุ่งมั่น มีขวัญกาลังใจที่จะพัฒนาองค์กรมุ่ง
สู่ความเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งสามารถปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรให้ออกมาได้อย่างเต็มที่
5. สังคม
นอกจากการพัฒนาในส่วนของตัวองค์กรเองแล้ว องค์กรสุขภาวะยังต้องคานึ งถึงการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนและสังคม ด้วยการสร้างจิตสานึกสาธารณะเชิงบวกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมลงเป็น
ฐานรากอย่างแข็งแกร่งให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร อีกทั้งตระหนักถึงความหลากหลายทาง
ความคิดตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างของสังคม รวมทั้งการชื่นชมและเห็นคุณค่าในความ
หลากหลายเหล่านี้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืน
6. สิ่งแวดล้อม
สาหรับองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ การพัฒนามุมมองเชิงระบบ
นิเวศน์อย่างบูรณาการที่เห็นความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบอย่างเป็นหนึ่งเดียวและต่างก็ส่งผลซึ่ง
กันและกัน โดยมีองค์กรเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของสังคม และสังคมก็เป็นองค์ประกอบขององค์
รวมที่ใหญ่กว่านั่น คือ สิ่ งแวดล้อม และความสมดุล ของการพัฒ นาทางธุรกิจและและการคานึงถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการศึกษาเอกสารและการศึกษากรณีตัวอย่างตาม
ตารางที่ 5 หน้า สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการศึกษาเอกสารและการศึกษากรณีตัวอย่าง
หน้า 170-180
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ตารางที่ 5 สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ย นแปลงเพื่ อ การสร้ า งเสริ มองค์ ก รสุ ขภาวะอย่ า งบู ร ณาการ จากการศึ ก ษาเอกสารและ
การศึกษากรณีตัวอย่าง
สาระสาคัญ
ประเด็นที่
ศึกษา
1. หลักการ

การศึกษาเอกสาร
1. การ
เปลี่ยนแปลงเป็น
เรื่องธรรมชาติ
สรรพสิ่ง
เปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นพลวัต อันเป็น
กระบวนการ
สืบเนื่องเชื่อมโยง
อย่างเป็นสายเป็น
กระแส เพื่อเข้าสู่
สมดุลใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง
2. การปรับตัวให้
ทันและสอดคล้อง
กับภาวะธรรมชาติ
นี้ เพื่อความสาเร็จ
และการเติบโต
อย่างมั่นคงยั่งยืน
3. การปรับตัวให้
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และ
อุดมการณ์ของ
องค์กร

การศึกษากรณีตัวอย่าง
เอสซีจี
หมู่บ้านห้วยหิน หมู่บ้านหนอง
ลาดใน
เต่า
1. ความ
1. การจัดการ
1. ตระหนักถึง
สอดคล้องของ
ชุมชนและ
คุณค่าของปุา
วิสัยทัศน์และ
ธรรมชาติอย่าง และธรรมชาติ
อุดมการณ์ 4
เป็นองค์รวม มี
อย่างแท้จริง
เพื่อมุ่งสู่จุดหมาย กรอบความคิดใน สามารถใช้ชีวิต
ร่วมกันและ
การพึ่งพา
อยู่กับธรรมชาติ
เติบโตไปพร้อม ธรรมชาติอย่าง ได้อย่างลงตัว
กันอย่างมี
เป็นองค์รวมเป็น ดูแลอนุรักษ์
ความสุข มั่นคง รากฐานในการ
ธรรมชาติพร้อม
ยั่งยืน
ดารงชีพ ปรับใช้ กับการเรียนรู้
2. หลักบรรษัทภิ พิธีกรรมและ
จากปุา
บาลและการ
วัฒนธรรมชนเผ่า แลกเปลี่ยน
กากับดูแล
ให้เข้ากับวิถีชีวิต เรียนรู้ร่วมกันใน
องค์กรที่ดี เพื่อ ความเป็นอยู่ได้ การจัดการ
กาหนดขอบเขต อย่างสมดุลและ ทรัพยากรลุ่มน้า
ความรับผิดชอบ กลมกลืน
แบบองค์รวม
และการใช้
2. ดาเนินชีวิตที่ พร้อมกับสืบทอด
อานาจของ
สมดุล พอเพียง วัฒนธรรม
คณะกรรมการ
เคารพในกติกา พื้นบ้าน
อย่างมี
และข้อบังคับที่ 2. อนุรักษ์
ประสิทธิภาพ
ตกลงร่วมกัน
ธรรมชาติและ
และเป็นธรรม
โดยเฉพาะการ
เรียนรู้ที่จะใช้
โดยถือเป็นกรอบ ดูแลระบบพืช
ชีวิตกับผืนปุา
ในการกาหนด
หมุนเวียนและ
และใช้ประโยชน์
ทิศทาง การ
ปุาของชุมชน
จากปุาอย่าง
ตัดสินใจและการ 3. การปรับ
สมดุล
ควบคุมเพื่อให้
แนวคิดอนุรักษ์ 3. ความเป็นอยู่
การดาเนินงาน
ธรรมชาติเข้ากับ อย่างเรียบง่าย
บรรลุ
วิถีชีวิต ความ
สอดคล้อง
วัตถุประสงค์และ เชื่อ ภูมิปัญญา
กลมกลืนกับ
เป็นหลักในการ วัฒนธรรม
ธรรมชาติ สืบ
ดาเนินธุรกิจ
ทอดวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน
พื้นบ้าน

สรุปผลการ
วิเคราะห์
และสังเคราะห์
1. สรรพสิ่งโดย
ไม่มีข้อยกเว้น
เปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัต
ไม่หยุดนิ่งเพื่อ
เข้าสู่สมดุลใหม่
อย่างต่อเนื่อง
อันเป็น
กระบวนการ
สืบเนื่องเชื่อมโยง
อย่างเป็นสาย
เป็นกระแส
การปรับตัวอย่าง
ยืดหยุ่นของทุก
องค์ประกอบโดย
ต้องเป็นการ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และ
อุดมการณ์ของ
องค์กร
การปฏิบัติตาม
หลักบรรษัทภิ
บาลและการ
กากับกิจการที่ดี
มีความ
รับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุก
ฝุาย
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2. โครงสร้าง

การศึกษากรณีตัวอย่าง
การศึกษาเอกสาร
เอสซีจี
หมู่บ้านห้วยหิน หมู่บ้านหนอง
ลาดใน
เต่า
1. โครงสร้างที่
1. การแต่งตั้ง
1. การจัดการ
1. การจัดให้เป็น
สนับสนุนการ
คณะกรรมการ
ชุมชนอย่างเป็น ชุมชนตัวอย่างที่
เปลี่ยนแปลงอย่าง การพัฒนาอย่าง สัดส่วน ให้เกิด
สามารถใช้ชีวิต
ยั่งยืน ทั้งความเป็น ยั่งยืนเอสซีจี โดย ประโยชน์และไม่ อยู่กับธรรมชาติ
โครงสร้างทางวัตถุ มีผู้บริหาร
เกิดผลกระทบ
ได้อย่างลงตัว
และระบบการ
ระดับสูงจากทุก แต่ก็ยังคง
เพื่อส่งเสริมการ
จัดการ เพื่อให้เกิด กลุ่มธุรกิจและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม ดูแลอนุรักษ์
ความเข้าใจและ
หน่วยงาน
เอาไว้
ธรรมชาติพร้อม
ตระหนักถึง
ส่วนกลางเป็น
2. การจัดชุมชน กับการเรียนรู้
ธรรมชาติของ
คณะกรรมการฯ ให้เป็นแหล่ง
จากปุา
องค์กรว่าคือระบบ เพื่อให้การ
ศึกษาหาความรู้ 2. โครงการ
ที่ต้องมีการ
พัฒนาอย่าง
การค้นคว้าวิจัย ‘ห้องเรียน
เปลี่ยนแปลงอย่าง ยั่งยืนดาเนินไป เป็นสถานที่ดูงาน ชุมชน” เพื่อช่วย
เป็นพลวัต
ในแนวทาง
ของทั้งภาครัฐ
ย้าให้ทราบถึง
2. โครงสร้างที่มี
เดียวกัน
และเอกชน
สังคมและวิถีชน
ความยืดหยุ่น
2. จัดทา
ตลอดจนสถาบัน เผ่าปกาเกอะญอ
สามารถปรับตัวได้ "แนวทาง
วิชาการและ
ที่ดารงชีวิตด้วย
ตามการ
ปฏิบัติการพัฒนา องค์กรชุมชนทั่ว การพึ่งพิงปุาและ
เปลี่ยนแปลงของ
อย่างยั่งยืน" เพื่อ ประเทศ
เชื่อว่าปุาเป็น
สภาพแวดล้อมและ ใช้เป็นคู่มือการ 3. การจัดชุมชน สายเลือดที่ช่วย
การแข่งขัน มี
ดาเนินการใน
ที่ทุกคนสามารถ หล่อเลี้ยงชีวิต
แนวทางการปฏิบัติ ด้านต่างๆ อันจะ ใช้ประโยชน์เพื่อ อักทั้งเป็นแหล่ง
และบรรยากาศที่ ส่งผลให้การ
การดารงชีพได้
การเรียนรู้ที่มิได้
เอื้อต่อการ
นาไปปฏิบัติ
แต่สิ่งสาคัญต้อง ติดอยู่แค่ใน
ดาเนินงาน
อย่างมี
เคารพในกติกา ห้องเรียนเท่านั้น
3. โครงสร้างที่
ประสิทธิภาพ
และข้อบังคับที่ แต่ปุาคือชีวิตจริง
สนับสนุนให้คนเป็น
ตกลงร่วมกัน
เป็นสิ่งที่ยึดถือ
ศูนย์กลางการ
4. การกาหนด
กันจริงๆ และ
พัฒนา การสร้าง
กฎระเบียบ
ต้องเข้าไปอยู่ใน
บรรยากาศเพื่อ
ชุมชนด้านการ
วิถีการดาเนิน
อานวยต่อการ
จัดการทรัพยากร ชีวิตจริงให้ได้
เรียนรู้ร่วมกัน การ
และที่ดินให้เกิด และต้อง
ทางานเป็นทีม
ความเป็นธรรม เชื่อมโยง
4. โครงสร้างที่
และยั่งยืน โดยมี ประเพณี ภูมิ
สนับสนุนการ
การออกแบบ
ปัญญาชาวบ้าน
ทางานอย่าง
ระบบเอกสาร
และเห็นถึง
สอดคล้อง ยึดเอา
สิทธิ์รับรองการ ความสัมพันธ์
วิสัยทัศน์และ
จัดการทรัพยากร ของคนกับปุา

สรุปผลการ
วิเคราะห์
และสังเคราะห์
1. โครงสร้างทาง
วัตถุและระบบ
การจัดการ
รวมทั้งแนวทาง
การปฏิบัติที่มี
ความยืดหยุ่น
และสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัต
สามารถปรับตัว
ได้ตามการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม
และการแข่งขัน
เพื่อบรรลุถึง
เปูาหมายได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. โครงสร้างที่
สนับสนุนให้คน
เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา มี
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ร่วมกัน มีการ
ทางานเป็นทีม
และสนับสนุน
การทางานอย่าง
สอดคล้อง โดย
ยึดเอาวิสยั ทัศน์
และยุทธศาสตร์
ขององค์กรเป็น
ตัวตั้ง
3. การจัดชุมชน
ตัวอย่างเพื่อให้
เป็นแหล่งศึกษา
หาความรู้ การ
ค้นคว้าวิจยั เป็น
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การศึกษาเอกสาร

เอสซีจี

ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรเป็นตัวตั้ง
5. โครงสร้างเพื่อ
ความปลอดภัย จัด
โครงสร้างและ
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่
เอื้ออานวยต่อการ
ทางานอย่างมีสุข
ภาวะ มีความ
ปลอดภัยและ
ความสุขในการ
ทางาน

3. บุคลากร
3.1 จิตใจ

1. การเปลี่ยนอย่าง
ยั่งยืนต้องเป็นการ
เปลี่ยนที่ฐานราก
ของชีวิต นั่นคือ
การเปลี่ยนกรอบ
ความคิด ที่สะท้อน
ถึงผลรวมของ
ค่านิยม ความเชื่อ
และทัศนคติที่จะ
ส่งผลต่อเป็น
พฤติกรรมที่
แสดงออกมา
ภายนอก
2. การเปลี่ยน
กรอบความคิดเป็น
อานาจภายในที่ตน
เป็นผู้เลือกเอง

1. การหยั่งราก
ลึกขององค์กร
ด้วยการปลูกฝัง
อุดมการณ์ 4
จากรุ่นสู่รุ่น และ
ถือเป็นแนว
ปฏิบัติทั้งองค์กร
อุดมการณ์
ดังกล่าว
ประกอบด้วย 1)
ตัง้ มั่นในความ
เป็นธรรม 2)
มุ่งมั่นในความ
เป็นเลิศ 3)
เชื่อมั่นในคุณค่า
ของคน และ 4)
ถือมั่นในความ

การศึกษากรณีตัวอย่าง
หมู่บ้านห้วยหิน หมู่บ้านหนอง
ลาดใน
เต่า
และที่ดินโดย
อย่างฝังรากลึก
ชุมชนอย่าง
ลงในสังคมปกา
เหมาะสมและ
เกอะญออย่าง
สอดคล้องกับวิถี เป็นหนึ่งเดียว
ชุมชน

1. มีวิถีชีวิตอย่าง
เรียบง่าย รัก
ความสงบ ยึดถือ
พิธีกรรมและ
ยังคงรักษา
วัฒนธรรมดั้งเดิม
มีวิถีชีวิตที่พึ่งพิง
กับปุาอันเป็นวิถี
ชีวิตที่พึ่งพา
ตนเองอย่าง
พอเพียง
2. มีความเชื่อ
และศรัทธาในวิถี
ความเป็นปกา
เกอะญอ มีกรอบ
ความคิดในการ
พึ่งพาธรรมชาติ

1. รักษาคุณค่า
ดั้งเดิมของปกา
เกอะญอ ค้นพบ
รากเหง้า และ
เข้าใจระบบ
ความคิด ความ
เชื่อของปะกา
เกอะญอ
2. มีชีวิตและ
ความเป็นอยู่
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ดูแล
แผ่นดิน ปุาไม้
สายน้าและ
ขุนเขา เท่ากับ
ชีวิตของตน
3. มีวิถีชีวิตที่

สรุปผลการ
วิเคราะห์
และสังเคราะห์
สถานที่ดูงาน
เพื่อศึกษาความ
ยั่งยืนจากการ
เรียนรู้และเข้าใจ
วิถีธรรมชาติ
อย่างแท้จริง
2.4 โครงการ
‘ห้องเรียน
ชุมชน” เพื่อช่วย
ให้เข้าใจวิถีชวี ิต
ที่สอดคล้องกับ
ปุาและธรรมชาติ
และต้อง
เชื่อมโยง
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน
และเห็นถึง
ความสัมพันธ์
ของคนกับปุา
อย่างฝังรากลึก
ลงในจิตสานึก
1. การสร้างการ
เปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืนต้อง
เป็นการเปลี่ยน
กรอบความคิดที่
สะท้อนถึง
ค่านิยม ความ
เชื่อ และทัศนคติ
ในเชิงบวก ด้วย
ใจที่เปิดกว้าง
เพื่อสร้างความ
ผูกพัน แรง
บันดาลใจ ความ
มุ่งมั่นและความ
ภูมิใจในความ
เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร ดังนั้น จึง
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ศักยภาพจึงเป็น
เรื่องที่ตนสร้างได้
เอง
3. การสร้างความ
ผูกพันอย่างมีส่วน
ร่วม ผ่านการ
เปลี่ยนกรอบ
ความคิดเชิงบวก
ด้วยใจที่เปิดกว้าง
มีความผูกพัน มี
แรงบันดาลใจ แรง
ขับเคลื่อนภายใน
ความมุ่งมั่นและ
ความภูมิใจในความ
เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร
4. ความมั่นคงของ
องค์กรต้องเกิดจาก
การปลูกฝังค่านิยม
ของตนเองบน
หลักการที่ถกู ต้องที่
สอดคล้องกับ
ค่านิยมและ
อุดมการณ์ร่วมของ
องค์กร

3.2 ปัญญา

1. ฐานรากของการ
พัฒนาปัญญาคือ
มุมมองเชิงระบบ
อันเป็นภาวะของ
การดาเนินไปอย่าง

การศึกษากรณีตัวอย่าง
เอสซีจี
หมู่บ้านห้วยหิน หมู่บ้านหนอง
ลาดใน
เต่า
รับผิดชอบต่อ
อย่างเป็นองค์
เชื่อมโยงและ
สังคม
รวมเป็นรากฐาน ผูกพันอยูก่ ับ
ในการดารงชีพ ธรรมชาติ มี
3. แนวคิดการ
ประเพณี
จัดการที่ดิน ปุา วัฒนธรรม
และธรรมชาติ
เชื่อมโยงกับภูมิ
อย่างสอดคล้อง ปัญญาชาวบ้าน
กลมกลืนกับกับ จนกลายเป็นวิถี
วิถีวัฒนธรรม
ชีวิตอย่างมี
และภูมิปัญญา
คุณค่าและ
ของชนเผ่าปกา ความหมาย
เกอะญอ และ
4. การขับอือ่ ธา
สามารถปรับใช้ อันเป็นบทกวีที่
พิธีกรรมและ
สะท้อนถึงความ
วัฒนธรรมชนเผ่า เชื่อมโยงของวิถี
ให้เข้ากับวิถีชีวิต ชีวิตประจาวัน
ความเป็นอยู่ได้ กับธรรมชาติ
อย่างสมดุล
รอบตัว โดยมี
4. การรักษาจิต เนื้อร้องและ
วิญญาณ
ทานองเป็นเสียง
รากเหง้าทาง
เลียนแบบจาก
วัฒนธรรมของ
ธรรมชาติ ผ่าน
ความเป็นปกา
เครื่องดนตรี เต
เกอะญอให้ฝัง
หน่า เพื่อ
รากลึกลงในวิถี สอดแทรกคติ
ชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น สอนใจให้
ผ่านผู้นาที่มี
ลูกหลานได้
หลักการ เข้าใจ เรียนรู้ความ
การผสมผสาน
เป็นมาและ
ชีวิตกับธรรมชาติ เรื่องราวต่างๆ
อย่างกลมกลืน
ในชีวิตประจาวัน
ที่เชื่อมโยงกับ
ธรรมชาติรอบตัว
1. การบริหาร
1. การสร้าง
1. การ
ห่วงโซอุปทานทั้ง ภูมิคุ้มกันชุมชน ผสมผสาน
วงจรธุรกิจอย่าง ด้วยความมุ่งมั่น ความรู้ ภูมิ
บูรณาการ โดย ด้วยการช่วยกัน ปัญญาดั้งเดิม
มุ่งเน้นพัฒนา
ดูแลรักษาปุา มี และ

สรุปผลการ
วิเคราะห์
และสังเคราะห์
ต้องปลูกฝัง
ค่านิยมเชิงบวก
บนหลักการที่
สอดคล้องกับ
อุดมการณ์ร่วม
ขององค์กร จน
กลายเป็นส่วน
หนึ่งของการ
ดาเนินงาน เพื่อ
ไปในแนวทาง
เดียวกัน
2. การสร้าง
ความผูกพัน
อย่างมีส่วนร่วม
ผ่านการเปลี่ยน
กรอบความคิด
เชิงบวก ด้วยใจที่
เปิดกว้าง มีความ
มุ่งมั่นและความ
ภูมิใจในความ
เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร ด้วยการ
ปลูกฝังค่านิยม
ของตนเองบน
หลักการที่
ถูกต้องที่
สอดคล้องกับ
ค่านิยมและ
อุดมการณ์ร่วม
ขององค์กร

1. ฐานรากของ
การพัฒนา
ปัญญาของ
องค์กรคือ การ
พิจารณาว่า
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การศึกษาเอกสาร
เอสซีจี
หมู่บ้านห้วยหิน หมู่บ้านหนอง
ลาดใน
เต่า
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
ธุรกิจของทุก
รูปแบบการ
ประสบการณ์
อย่างหลอมรวม
กลุ่มคู่ค้าให้
จัดการและการ ชีวิตอย่าง
ขององค์ประกอบ เติบโตควบคู่ไป อนุรักษ์
สอดคล้อง
ต่างๆ
กับองค์กร
ธรรมชาติ
2. ส่งเสริมให้
2. องค์กรคือระบบ 2. การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ เยาวชนทาวิจยั
ของความมีชีวิตที่ ผลิตภัณฑ์และ
ต่อการใช้
พื้นบ้านเพื่อ
เกิดจากความ
บริการอย่าง
ทรัพยากรธรรมช พัฒนาความรู้
เชื่อมโยงของ
ยั่งยืน ด้วยการ
าติอย่างยั่งยืน
ของชุมชน จด
องค์ประกอบต่างๆ ลงทุนด้านการ
2. การสร้าง
บันทึกคาสอน
อันได้แก่ กาย จิต วิจัยและพัฒนา ชุมชนแห่งการ
และสุภาษิต เพื่อ
ปัญญา อารมณ์
สินค้าและ
เรียนรู้
สืบทอดนิทาน
องค์กร สังคม และ รูปแบบการ
(Community
พื้นบ้านและ
สิ่งแวดล้อม
ให้บริการที่มี
Learning) มีการ ศึกษาเรื่องพืชไร่
3. การลงทุนด้าน มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ถ่ายทอดความรู้ หมุนเวียน
การวิจยั และพัฒนา เพื่อสร้างความ
สู่เยาวชนจากรุ่น 3. สวนคนขี้
รวมทั้งกล้าคิดนอก แตกต่างอย่างมี ต่อรุ่นและสืบ
คร้านให้ความ
กรอบ ริเริ่มสิ่งใหม่ คุณค่า
สานแนวคิดการ หมายถึง ความ
เพื่อพัฒนาความคิด 3. การบริหาร
ใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง สมดุล
ที่แตกต่าง นาไปสู่ ความเสี่ยงและ
พอเพียง
อยู่กับธรรมชาติ
การสร้างสรรค์
ความต่อเนื่อง
3. ผู้นาชุมชนจะ ที่สามารถ
นวัตกรรมทั้งด้าน ทางธุรกิจ ด้วย
ปฏิบัติให้ดูเป็น
ปรับตัวมันเองได้
สินค้าและบริการที่ การมอง
ตัวอย่าง เพื่อให้ นาไปสู่ความ
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ผลกระทบและ
คนรุ่นหลังทา
ยั่งยืน
4. การพัฒนา
โอกาสจาก
ตามได้ เช่น วิธี 4. ความเชือ่ ตาม
ปัญญาคือ
เหตุการณ์ความ ทาไร่หมุนเวียน พิธีกรรมต่างๆ
กระบวนการของ
เสี่ยงทั้งปัจจุบัน การอนุรักษ์ปาุ
เพื่อแสดงถึง
การยกระดับ
และอนาคต และ และธรรมชาติ
ความเป็นมนุษย์
ความคิดผ่านการ
มุ่งเน้นให้การ
บวชปุา การทา ผู้นอบน้อม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารความ
แนวกันไฟ ค่าย เข้าใจ และ
อย่างมีส่วนร่วม
เสี่ยงเป็นส่วน
เยาวชน
เคารพธรรมชาติ
อย่างสร้างสรรค์เชิง หนึ่งของ
4. วิถีชีวิตอย่าง อย่างเห็นความ
วิเคราะห์และ
กระบวนการ
เรียบง่าย รัก
จริงว่า มนุษย์ไม่
สังเคราะห์ ผ่าน
ทางาน
ความสงบและ
อาจแบ่งแยก
กระบวนการขัด
4. สร้าง
ยังคงยึดถือ
ออกจากความ
เกลา ปรับตัว
วัฒนธรรม
พิธีกรรมดั้งเดิม เป็นธรรมชาติได้
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
องค์กรแห่ง
5. เปิดโอกาสให้ ช่วยหล่อหลอม
คาตอบเพื่อที่จะ
นวัตกรรมที่
เป็นแหล่งศึกษา จิตใจให้อ่อนโยน
เป็นต้นทุนในการ
ส่งเสริมการกล้า หาความรู้
ต่อธรรมชาติ รู้

สรุปผลการ
วิเคราะห์
และสังเคราะห์
องค์กรคือระบบ
ของความมีชีวิต
ที่เกิดจากความ
เชื่อมโยงของ
กาย จิต ปัญญา
อารมณ์ องค์กร
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนา
องค์กรอย่าง
ยั่งยืนต้องเป็น
การบริหารห่วง
โซ่อุปทานทั้ง
วงจรธุรกิจอย่าง
บูรณาการ เพื่อ
การเติบโต
ร่วมกัน สามารถ
ตอบสนองความ
พึงพอใจต่อ
ลูกค้า ด้วยการ
ลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา
สินค้าและ
รูปแบบการ
ให้บริการที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
3. การสร้าง
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้
(Community
Learning) มีการ
ถ่ายทอดความรู้
จากรุ่นต่อรุ่น
และสืบสาน
แนวคิดการ
บริหารองค์กร
อย่างสมดุลของ
ทุกองค์ประกอบ
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3.3 อารมณ์

การศึกษากรณีตัวอย่าง
การศึกษาเอกสาร
เอสซีจี
หมู่บ้านห้วยหิน หมู่บ้านหนอง
ลาดใน
เต่า
พัฒนากระบวนการ เปิดใจรับฟัง
ค้นคว้าวิจยั เป็น รักและหวงแหน
คิดหาความรู้และ กล้าคิดนอก
สถานที่ดูงานของ ธรรมชาติว่าเป็น
ปัญญาที่ยิ่งกว่า
กรอบ กล้าพูด
ทั้งภาครัฐและ
ส่วนหนึ่งของวิถี
อย่างต่อเนื่อง
กล้าทา กล้าเสี่ยง เอกชน ตลอดจน ชีวิต และถือเป็น
กล้าริเริ่ม กล้าใฝุ สถาบันวิชาการ เกราะคุ้มกัน
เรียนรู้
และองค์กร
อย่างดีที่ทา
ชุมชนทั่ว
หน้าที่สกัดกั้น
ประเทศ
การตัดไม้
ทาลายปุาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. อารมณ์และ
พฤติกรรมมีความ
เชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นหนึ่งเดียวและ
ส่งผลซึ่งกันและกัน
ดังนั้น การ
ยกระดับองค์กรสุข
ภาวะอย่างยั่งยืนจึง
ต้องพัฒนาทั้งสอง
ด้านควบคู่กันไป
2. ความมั่นคงทาง
อารมณ์ผุดขึ้นจาก
การเห็นตัวตนที่มี
ค่า การพิจารณาถึง
ความเป็นตัวตนเชิง
บวก
3. การพัฒนา
องค์กรสุขภาวะ
อย่างยั่งยืนจะ
เกิดขึ้นได้จาเป็นที่
บุคคลต้องได้รับ
การปลูกฝังด้วย
กรอบความคิดและ
ทัศนคติเชิงบวกที่มี
ต่อตนเอง
4. การพัฒนาความ

1. เอสซีจีเชื่อมั่น
ว่าพนักงานเป็น
ทรัพยากรที่มี
ค่าสูงสุด และ
เห็นคุณค่าใน
ความแตกต่าง
ของบุคลากรที่
จะนาไปสู่การ
สนธิพลังร่วม
เพื่อร่วมสร้าง
องค์กรให้มี
ความก้าวหน้า
และเติบโตอย่าง
ยั่งยืน
2. ส่งเสริมคนดี
และคนเก่ง
เคารพสิทธิส่วน
บุคคลของ
พนักงานให้ได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนา
ความสามารถให้
เกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
สูงสุด
3. เอสซีจี

1. มีวิถีชีวิตที่
พึ่งพิงกับปุา ด้วย
ความเรียบง่าย
รักความสงบและ
ยังคงยึดถือ
พิธีกรรมดั้งเดิม
พึ่งพาตนเอง
อย่างพอเพียง
2. ด้วยความเชื่อ
และศรัทธาในวิถี
ความเป็นปกา
เกอะญอ มีกรอบ
ความคิดในการ
พึ่งพาธรรมชาติ
อย่างเป็นองค์
รวมเป็นรากฐาน
ในการดารงชีพ
ดังนั้น แนวคิด
การจัดการที่ดิน
ปุาและธรรมชาติ
จึงมี
ความสัมพันธ์กับ
วิถีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ของชนเผ่าปกา
เกอะญอ และ

สรุปผลการ
วิเคราะห์
และสังเคราะห์
4. เข้าใจความ
เป็นระบบของ
สรรพสิ่งที่ว่า
องค์กรไม่อาจ
แบ่งแยกออก
จากความเป็น
สังคมและ
ธรรมชาติได้ ยิ่ง
ไปกว่านั้น
องค์กรยังเป็น
ส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ
1. มีชีวิตและ
1. การพัฒนา
ความเป็นอยู่
องค์กรสุขภาวะ
สอดคล้องกับ
อย่างยั่งยืนต้อง
ธรรมชาติ โดย
เป็นการพัฒนา
การทะนุถนอม ทั้งด้าน
ผืนแผ่นดิน ปุาไม้ พฤติกรรมและ
สายน้าและ
อารมณ์ควบคู่กัน
ขุนเขาเท่ากับ
ไป โดยที่ความ
ชีวิต ด้วยความ มั่นคงทาง
เชื่อและวิถีชวี ิต อารมณ์ผุดขึ้น
เรียบง่ายของชน จากการเห็น
เผ่าที่กลมกลืน
ตัวตนที่มีค่าของ
กับธรรมชาติ
ทั้งตนเองและ
2. การพึ่งพา
ผู้อื่น
อาศัยธรรมชาติ 2. การเห็นว่า
โดยไม่คิดที่จะ
พนักงานเป็น
เอาผลประโยชน์ ทรัพยากรที่มี
จากปุาเพียง
ค่าสูงสุด และ
อย่างเดียว แต่
เห็นคุณค่าใน
เรียนรู้ที่จะใช้
ความแตกต่าง
ชีวิตกับผืนปุา
ของบุคลากรที่
และใช้ประโยชน์ จะนาไปสู่การ
จากปุาด้วยความ สนธิพลังร่วม มี
สมดุล
ความเชื่อมั่นใน
3. มีวิถีชีวิตที่
คุณค่าและ
เชื่อมโยงและ
ศักยภาพของ
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การศึกษาเอกสาร
เป็นองค์กรสุข
ภาวะอย่างยั่งยืน
จาเป็นที่บุคคลต้อง
เห็นคุณค่าในความ
แตกต่างซึ่งกันและ
กัน ด้วยการก้อง
สะท้อนความเป็น
ตัวตนระหว่างกัน
เชิงบวก ผ่านการ
ฟังอย่างเปิดใจ
กว้าง ฟังอย่าง
เข้าอกเข้าใจโดยให้
อีกฝุายเป็น
ศูนย์กลาง

4. องค์กร

1. องค์กรคือระบบ
อันเป็นภาวะองค์
รวมที่ผุดขึ้นจาก
การเชื่อมโยงของ
องค์ประกอบ การ
พัฒนาองค์กรจึง
ต้องเป็นการพัฒนา
องค์ประกอบและ
ความเชื่อมโยงของ
องค์ประกอบของ
องค์กรนั้นๆ ใน
ขณะเดียวกันตัว
องค์กรเองก็เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาองค์กร
อย่างมั่นคงยั่งยืนจึง
ไม่อาจแยก

การศึกษากรณีตัวอย่าง
เอสซีจี
หมู่บ้านห้วยหิน หมู่บ้านหนอง
ลาดใน
เต่า
เชื่อมั่นในคุณค่า สามารถปรับใช้ ผูกพันอยูก่ ับ
และศักยภาพ
พิธีกรรมและ
ธรรมชาติ ดังนั้น
ของพนักงาน ซึ่ง วัฒนธรรมชนเผ่า ประเพณี
จะทางานร่วมกัน ให้เข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่สืบ
อย่างสร้างสรรค์ ความเป็นอยู่ได้ ทอดมาตั้งแต่
ในบรรยากาศ
อย่างสมดุลและ บรรพบุรุษล้วนมี
การทางานที่
กลมกลืน
ความเชื่อมโยง
เปิดเผยโปร่งใส โดยเฉพาะการ
กับภูมิปัญญา
เปี่ยมด้วยพลัง
ดูแลปุาและการ ชาวบ้าน รวมทั้ง
แห่งความ
ดารงชีพด้วยวิถี ประสบการณ์ใน
กระตือรือร้น
เกษตรแบบ
ชีวิตและ
โดยพนักงานของ ผสมผสาน
สิ่งแวดล้อม และ
เราทุกคนจะยึด พอเพียง ด้วย
พัฒนาเรื่อยมา
มั่นและปฏิบัติ
การเคารพกติกา จนกลายเป็นวิถี
ตามอุดมการณ์ กฎเกณฑ์ของ
ชีวิตของชนเผ่าป
4 และ
การอยู่รว่ มกัน
กาเกอะญออย่าง
จรรยาบรรณของ และการใช้
มีคุณค่าและ
เอสซีจี
ประโยชน์จากปุา ความหมาย
อย่างเห็นคุณค่า
1. การทาธุรกิจที่
คานึงถึง
ประโยชน์ร่วมกัน
ตลอดทั้งห่วงโซ่
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้น
พัฒนาธุรกิจของ
ทุกกลุ่มคู่ค้าให้
เติบโตควบคู่ไป
กับองค์กร
2. ลงทุนด้าน
การวิจยั และ
พัฒนาสินค้าและ
รูปแบบการ
ให้บริการที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
3. ตระหนักและ
ให้ความสาคัญใน
การยกระดับ

1. การประยุกต์
วัฒนธรรมและ
ความเชื่อแบบ
กะเหรี่ยงดั้งเดิม
มาใช้เป็น
ระเบียบของ
ชุมชนในการอยู่
ร่วมกันของ
ชาวบ้าน รวมทั้ง
การออกแบบ
แนวทางการ
จัดการปุาให้
สอดคล้องกับ
กฎหมาย
2. อนุรักษ์ปุาไม้
อย่างรับผิดชอบ
ด้วยภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นตาม

สรุปผลการ
วิเคราะห์
และสังเคราะห์
พนักงาน ซึ่งจะ
ทางานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์
ในบรรยากาศ
การทางานที่
เปิดเผยโปร่งใส
เปี่ยมด้วยพลัง
แห่งความ
กระตือรือร้น
3. มีวิถีชีวิตที่เข้า
ใจความเชื่อมโยง
ทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ
นาไปสู่ความ
เรียบง่าย รัก
ความสงบและ
พึ่งพาตนเอง
อย่างพอเพียง
สมดุล
1. ผู้นาชุมชนที่มี 1. องค์กรคือ
บทบาทสาคัญใน ระบบ การ
การรณรงค์
พัฒนาองค์กรจึง
อนุรักษ์
ต้องเป็นการ
สิ่งแวดล้อมและ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม องค์ประกอบ
ของชนเผ่า
และความ
รวมทั้งการ
เชื่อมโยงของ
จัดการเครือข่าย องค์ประกอบ ใน
และถ่ายทอดภูมิ ขณะเดียวกัน
ปัญญาพื้นบ้าน
ต้องคานึงถึง
และวิถีชวี ิตชน
ประโยชน์ร่วมกัน
เผ่าให้แก่เยาวชน ตลอดทั้งห่วงโซ่
รุ่นใหม่
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้น
2. จัดทานโยบาย พัฒนาธุรกิจของ
และแผนการ
ทุกกลุ่มคู่ค้าและ
พัฒนาชุมชน
ผู้มีส่วนได้เสียให้
ต่างๆ เพื่อดูแล
เติบโตควบคู่ไป
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การศึกษาเอกสาร
พิจารณาการ
พัฒนาตัวองค์กร
เองเพียงลาพัง แต่
ต้องเป็นการ
พิจารณาการ
พัฒนาอย่างเป็น
ระบบของทุก
องค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาให้
องค์กรประสบ
ความสาเร็จอย่าง
ยั่งยืนนั้นต้อง
เป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นพลวัตโดยการ
ปรับตัวเพื่อการ
ดาเนินงานไปใน
แนวทางเดียวกัน
3. ผู้นาองค์กรต้อง
มีความเชื่อมั่นใน
ทีมงานด้วยการ
สร้างความเจริญ
งอกงามขึ้นในใจ
ระหว่างกัน โดย
การเห็นคุณค่าและ
ความหมายของ
ความเป็นตัวตน
ของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
ปลดปล่อย
ศักยภาพของ
บุคลากรให้ออกมา
ได้อย่างเต็มที่

การศึกษากรณีตัวอย่าง
เอสซีจี
หมู่บ้านห้วยหิน หมู่บ้านหนอง
ลาดใน
เต่า
การศึกษาและ
แนวคิดและ
รักษาปุาไม้ ต้น
การพัฒนา
ประเพณีดั้งเดิม น้าลาธาร และ
ทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีคุณค่า
ทาเกษตรเชิง
ให้มีความรู้
3. ชุมชนต้นแบบ อนุรักษ์
ความสามารถ
ของทั้งเยาวชน 3. การเรียนรู้
และศักยภาพที่ ในหมู่บ้านและ
หลักสูตรท้องถิ่น
สูงขึ้นอย่าง
ชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ชาวปกา
ต่อเนื่อง
เพื่อการดาเนิน เกอะญอเรียนรู้
4. กาหนดกล
ชีวิตแบบ
วิถีชีวิต ภาษา
ยุทธ์ที่ชัดเจนใน เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและ
การดาเนินงาน
พอเพียง เพื่อ
ความเชื่อดั้งเดิม
ตอบสนองต่อ
นาไปสู่ความ
ของตนเอง
ความต้องการ
ยั่งยืน
เพื่อให้ชาวบ้านมี
และความ
4. การทานา
ความตื่นตัวและ
คาดหวังของผู้มี ขั้นบันได การ
ตระหนักถึง
ส่วนได้เสีย
ปลูกผักและทาไร่ ความจาเป็นใน
5. การบริหาร
หมุนเวียน เพือ่
การรักษา
ลูกค้าสัมพันธ์
เป็นแหล่งความรู้ วัฒนธรรม
ครอบคลุมทั้งใน ของการทา
ประเพณีและวิถี
ด้านการสารวจ เกษตรธรรมชาติ ชีวิตของชนเผ่า
ความต้องการ
ที่ทาให้ชุมชนมี 4. การแก้ปญ
ั หา
และความ
อาหารพอกิน
เรื่องที่ทากินและ
คาดหวัง เพื่อ
ตลอดทั้งปี
อนุรักษ์ต้นน้าลา
สร้างความผูกพัน 5. แนวคิดการ
ธาร ปุาไม้ ทาให้
ในการใช้สินค้า
อนุรักษ์ปุา สร้าง ชุมชนเกิดการ
และบริการ
องค์ความรู้
พัฒนาตามความ
6. การขยายการ ชุมชนเพื่อเป็น
ต้องการของคน
ลงทุนอย่าง
แหล่งเรียนรู้ของ ในพื้นที่อันจะ
ต่อเนื่องทั่วทั้ง
การบริหาร
นาไปสู่การสร้าง
ภูมิภาคอาเซียน จัดการปุาเพือ่
ความเข้มแข็ง
บนฐานของ
ความมีคุณภาพ ของชุมชนอย่าง
ความพยายามที่ ชีวิตที่ดียั่งยืน
ยั่งยืน
จะเป็นมิตรและ ด้วยพลังสามัคคี
เป็นคู่ค้ากับ
และความ
ประเทศโดยรอบ รับผิดชอบ มี
ความห่วงใยใน
อนาคตของ
ชุมชนและผืนปุา

สรุปผลการ
วิเคราะห์
และสังเคราะห์
กับองค์กร
2. ผู้นาองค์กร
ต้องมีบทบาท
สาคัญในการ
สร้างจิตสานึก
ความรับผิดชอบ
และผลกระทบที่
มีต่อสังคม และ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไป
พร้อมๆ กันด้วย
โดยตระหนักว่า
องค์กร สังคม
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเป็น
หนึ่งเดียวอย่าง
ไม่อาจแยกออก
จากกันได้
3. ผู้นาชุมชน
ต้องส่งเสริม
แนวคิดการ
อนุรักษ์ปุาและ
การสร้างองค์
ความรู้ชุมชน
ตลอดจน
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
พื้นบ้านและวิถี
ชีวิตชนชนให้แก่
เยาวชนรุ่นใหม่
เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของการ
บริหารจัดการปุา
เพื่อความมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยั่งยืน
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5. สังคม

การศึกษาเอกสาร
1. องค์กรคือระบบ
ย่อยที่ซ้อนอยู่ใน
ระบบที่ใหญ่กว่า
นั่นคือ สังคม การ
พัฒนาองค์กรสุข
ภาวะอย่างมั่นคง
ยั่งยืนจึงต้องเป็น
การพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ ที่ไม่
เพียงแต่การพัฒนา
ตัวองค์กรเองอย่าง
เป็นลาพัง แต่ต้อง
ครอบคลุมถึงมิติ
สังคมอย่างเป็น
หนึ่งเดียวอย่าง
สมดุล อย่างมี
คุณค่าและ
ความหมาย
2. ด้วยความที่
องค์กรเป็น
องค์ประกอบหนึ่ง
ของสังคม การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ในระดับสังคมจึง
เป็นการสร้าง
จิตสานึกสาธารณะ
เชิงบวกลงอย่าง
เป็นฐานรากที่
แข็งแกร่งให้เป็น
ส่วนหนึ่งของ
ค่านิยมขององค์กร
โดยชี้ให้เห็นว่า
องค์กรจะมั่นคง
ยั่งยืนอยู่ได้อย่าง
บูรณาการนั้น
จาเป็นที่บุคลากร
ในองค์กรนอกจาก
จะคานึงถึงผล

การศึกษากรณีตัวอย่าง
เอสซีจี
หมู่บ้านห้วยหิน หมู่บ้านหนอง
ลาดใน
เต่า
1. องค์กรที่
1. เน้นหลักการ 1. โครงการ
ยั่งยืนต้องมีความ การมีส่วนร่วม
‘ห้องเรียน
รับผิดชอบต่อ
ของชุมชน เพื่อ ชุมชน’ ที่ช่วยย้า
สังคมซึ่งเป็น
พัฒนา
ให้ทราบถึงสังคม
บทบาทที่มี
กระบวนการ
และวิถีชนเผ่าป
ความสาคัญยิ่ง
เรียนรู้ภายใน
กาเกอะญอที่
ต่อทุกองค์กร
การดารงไว้ซึ่งวิถี ดารงชีวิตด้วย
ธุรกิจ ด้วยความ ชีวิต ภูมิปญ
ั ญา การพึ่งพิงปุาและ
มุ่งมั่นที่จะสร้าง วัฒนธรรม จารีต เชื่อว่าปุาเป็น
คุณค่าและ
ประเพณีและ
สายเลือดที่ช่วย
พัฒนาสังคมใน ความเชื่อ
หล่อเลี้ยงชีวิต
มิติที่หลากหลาย 2. ความภูมิใจใน 2. ชุมชนเป็น
เพื่อเน้นการ
สังคมอย่างที่เป็น ส่วนหนึ่งของ
แก้ปัญหาสังคมที่ ด้วยวิถีชีวิตที่
ธรรมชาติ ซึ่งเป็น
ส่งผลกระทบ
เรียบง่าย มีความ การแสดงให้เห็น
โดยตรงต่อการ
เป็นตัวตนของ
ว่า แหล่งการ
ดาเนินชีวิตและ ตนเองอย่างเป็น เรียนรู้มิได้ติดอยู่
คุณภาพชีวิตของ เอกลักษณ์ ยืน
แค่ในห้องเรียน
คนในสังคม
ด้วยตนเอง
แต่คือชีวิตจริง
2. การดาเนิน
ภูมิใจในสิ่งที่
ความตระหนัก
ธุรกิจอย่างมี
บรรพบุรุษรักษา ดังกล่าวเป็นสิ่งที่
คุณธรรม บน
ไว้ รวมทั้งองค์
ยึดถือและ
ฐานของกากับ
3. จัดตั้งศูนย์
ถ่ายทอดกันมา
ดูแลกิจการด้วย เรียนรู้ของชุมชน และต้องเข้าไป
ความโปร่งใส
เพื่อการเผยแพร่ อยู่ในวิถกี าร
การต่อต้าน
องค์ความรู้ใน
ดาเนินชีวิตจริง
ทุจริต มี
การบริหาร
ให้ได้ และต้อง
จริยธรรม เพื่อ
ทรัพยากรอย่าง เชื่อมโยง
สร้างความ
ยั่งยืนที่นอกจาก ประเพณี ภูมิ
เชื่อมั่นให้กับผู้มี จะเป็นต้นแบบ ปัญญาชาวบ้าน
ส่วนได้ส่วนเสีย ของการพัฒนา
และเห็นถึง
เป็นปัจจัยสู่
ในหมู่บ้านของ
ความสัมพันธ์
ความสาเร็จที่จะ ตนเองแล้ว ยัง
ของคนกับปุา
ส่งผลให้องค์กร เป็นต้นแบบเพื่อ อย่างฝังรากลึก
เกิดความยั่งยืน การศึกษาของ
3. สร้างสังคมที่
3. การสนับสนุน ชุมชนอื่นๆ
นาความรู้ ภูมิ
ให้พนักงานมี
ปัญญา และผู้รู้
ส่วนร่วมในการ
ท้องถิ่นให้มีส่วน

สรุปผลการ
วิเคราะห์
และสังเคราะห์
1. การพัฒนา
องค์กรสุขภาวะ
อย่างมั่นคงยั่งยืน
ต้องเป็นการ
พัฒนาอย่างเป็น
ระบบ ที่
ครอบคลุมถึงมิติ
สังคม ด้วยการ
สร้างจิตสานึก
สาธารณะเชิง
บวก
2. การดาเนิน
ธุรกิจอย่างมี
หลักการ
อุดมการณ์
คุณธรรม ด้วย
ความโปร่งใส
การต่อต้าน
ทุจริต
3. สร้างการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ภายใน
การดารงไว้ซึ่งวิถี
ชีวิต ภูมิปญ
ั ญา
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ
ความเชื่อ
โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเน้นในเรื่องวิถี
การดารงชีวิต
ภายใต้การ
จัดการทรัพยากร
ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและ
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6.สิ่งแวดล้อม

ประกอบการของ
องค์กรแล้ว ยังต้อง
มีสร้างจิตสานึกถึง
การตอบแทนและ
สร้างคุณประโยชน์
คืนสู่สังคมและ
ชุมชน

การศึกษากรณีตัวอย่าง
เอสซีจี
หมู่บ้านห้วยหิน หมู่บ้านหนอง
ลาดใน
เต่า
ปฏิบัติหน้าที่
ร่วมในการ
พลเมืองดีที่ทา
ถ่ายทอด
ประโยชน์ให้แก่
วัฒนธรรมที่เห็น
ชุมชน และใช้
ว่าชุมชนเป็น
ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
มากกว่าความรู้
ในสังคมได้อย่าง
แต่เป็นวิถีชีวิตใน
เต็มภาคภูมิ
ประจาวัน

1. การพัฒนา
องค์กรสุขภาวะ
อย่างยั่งยืน
จาเป็นต้อง
พิจารณาภาวะองค์
รวมที่ใหญ่กว่า ซึ่ง
นอกจากสังคมแล้ว
ต้องพิจารณาถึงมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วย
2. การพัฒนา
องค์กรเพื่อ
ความสาเร็จอย่าง
ยั่งยืนต้องปรับเป็น
ทัศนคติที่ว่า การ
พัฒนาต้องเป็นไป
เพื่อความคงอยู่ของ
องค์กรอย่างมั่นคง
ยั่งยืน ด้วยการ
ปรับตัวให้
สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่
ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยืดหยุ่น
3. การพัฒนา
มุมมองเชิงระบบ
นิเวศน์ที่เห็นความ

1. เอสซีจีมี
อุดมการณ์ใน
การดาเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม
ไม่เพียงให้
ความสาคัญด้าน
เศรษฐกิจที่เป็น
ปัจจัยพื้นฐาน
ของภาคธุรกิจ
เท่านั้น แต่ยังให้
ความสาคัญด้าน
การดูแล
สิ่งแวดล้อม
2. เอสซีจี
ตระหนักถึง
ความจาเป็นต่อ
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม
3. เอสซีจีจัดให้มี
การดาเนินการ
ภายใต้กรอบการ
บริหารจัดการ
ด้านความมั่นคง
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

การศึกษาเอกสาร

1. การดารงชีวิต
ที่เข้าใจถึง
กระบวนทัศน์
แบบองค์รวม
ของธรรมชาติ
ที่ว่า สรรพสิ่ง
ประกอบด้วย
องค์ประกอบ
ย่อยที่ตา่ งอิง
อาศัยพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน
ดังนั้น การที่จะ
พัฒนาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งจึงต้อง
พิจารณาใน
ความเป็นองค์
รวมในมุมมองที่
กว้างว่าสิ่งนั้นๆ
ว่ามีความ
เชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบอื่น
ใดบ้าง และต้อง
พัฒนาทุก
องค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นหนึ่งเดียว
2. การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อมโดย

1. การสร้างการ
เรียนรู้ขึ้นใน
ชุมชน เพื่อ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่
เยาวชนรุ่นต่อๆ
ไป เพื่อเป็นการ
ตอกย้าถึงวิถีชีวิต
ชนเผ่าปกา
เกอะญอที่
ดารงชีวิตด้วย
การพึ่งพิงปุา
2. แหล่งเรียนรู้
มิใช่จากัดอยู่แค่
ในห้องเรียน
ห้องเรียนที่
แท้จริงคือปุา
และธรรมชาติ
เพราะนั่นคือชีวิต
จริงที่ต้องนาเอา
วิถีการดาเนิน
ชีวิตตนเองให้
เป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ
3. ปุาคือ
ห้องเรียนชุมชน
อันเป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่
จะช่วยหล่อ

สรุปผลการ
วิเคราะห์
และสังเคราะห์
วัฒนธรรมของ
ชุมชน
4. การจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ของชุมชน
เพื่อการเผยแพร่
องค์ความรู้ใน
การบริหาร
ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนแก่สังคม
1. การพัฒนา
องค์กรสุขภาวะ
อย่างยั่งยืน
จาเป็นต้อง
พิจารณาภาวะ
องค์รวมที่ใหญ่
กว่า นั่นคือ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนา
เพื่อความมั่นคง
ยั่งยืนขององค์กร
ต้องเป็นการ
ปรับตัวให้
สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่
ครอบคลุมถึง
สิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล
3. การพัฒนา
มุมมองเชิงระบบ
นิเวศน์ที่เห็น
ความเชื่อมโยง
ของทุก
องค์ประกอบ
อย่างเป็นหนึ่ง
เดียว โดยมี
องค์กรเป็นเพียง
องค์ประกอบ
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สาระสาคัญ
ประเด็นที่
ศึกษา

การศึกษากรณีตัวอย่าง
การศึกษาเอกสาร
เอสซีจี
หมู่บ้านห้วยหิน หมู่บ้านหนอง
ลาดใน
เต่า
เชื่อมโยงของทุก
เพื่อให้มั่นใจว่า
ใช้ความเข้าใจใน หลอมวิถีชวี ิตให้
องค์ประกอบอย่าง ผลกระทบต่อ
ระบบของ
เป็นหนึ่งเดียวกับ
เป็นหนึ่งเดียวและ สิ่งแวดล้อมและ ธรรมชาติที่
ธรรมชาติ เกิด
ต่างก็ส่งผลซึ่งกัน
ชุมชนมีการ
เชื่อมโยงระหว่าง การเรียนรู้ การ
และกัน โดยมี
ควบคุมและ
คนและ
ปรับตัวอย่าง
องค์กรเป็นเพียง
เหมาะสม
สิ่งแวดล้อมผ่าน สมดุลกับ
องค์ประกอบหนึ่ง 4. เอสซีจีร่วมมือ ภูมิปัญญา
ธรรมชาติ
ของสังคม และ
กับชุมชนในการ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ด้วย
สังคมก็เป็น
ติดตามดูแลการ ประเพณีที่สืบ
การตระหนัก
องค์ประกอบของ ใช้ทรัพยากรใน ทอดจากบรรพ
อย่างลึกซึ้งว่า วิถี
องค์รวมที่ใหญ่กว่า โครงการอย่าง
บุรุษ
ชีวิตเป็นส่วน
นั่นคือ สิ่งแวดล้อม ต่อเนื่อง เพื่อเปิด 3. วิถีชีวิตของ
หนึ่งของ
4. ด้วยเหตุนี้ จึง
โอกาสการ
ชุมชนห้วยหิน
ธรรมชาติ
จาเป็นอย่างยิ่งที่
แลกเปลี่ยน
ลาดในมีการ
4. เห็นความ
องค์กรต้องผลักดัน เรียนรูแ้ ละ
พึ่งพาธรรมชาติ จาเป็นของการ
และสร้างเสริม
ประสบการณ์
อย่างเป็น
นาความรู้ท้องถิ่น
มุมมองและ
ร่วมกัน
รากฐานในการ
และธรรมชาติมา
จิตสานึกเชิงระบบ 5. ดาเนินงาน
ดารงชีวิต ด้วย
ผสมผสานกับ
นิเวศน์ลงใน
เพื่อปูองกัน
เหตุนี้แนวคิดการ หลักสูตร
ค่านิยมขององค์กร ผลกระทบต่อ
จัดการที่ดินและ แกนกลางของ
เพื่อให้บุคลากรทุก ความ
ปุาจึงมี
สพฐ. เพื่อที่จะ
ระดับได้ตระหนัก หลากหลายทาง ความสัมพันธ์กับ สามารถเรียนต่อ
อย่างเห็นคุณค่า
ชีวภาพด้วยการ วิถีชีวิตของชน
ได้ในระดับสูงขึ้น
และความหมาย
สร้างผลลัพธ์เชิง เผ่าปกาเกอะญ และเพื่อให้ทัน
ของธรรมชาติและ บวก ผ่านการ
อนี้อย่างไม่อาจ ต่อโลกภายนอก
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาและ
แยกออกจากกัน อย่างไรก็ตามก็
5. การสร้างความ ปรับปรุงวิธีการ ได้ อีกทั้งมี
ยังตระหนักดีวา่
สมดุลระหว่าง
บริหารจัดการ
แนวคิดในการ
ภูมิปัญญา
ความเจริญด้าน
ความ
อนุรักษ์และการ ท้องถิ่นเป็น
วัตถุและเทคโนโลยี หลากหลายทาง ผสมผสานชีวิต
มากกว่าความรู้
ให้เข้ากับบริบท
ชีวภาพอย่าง
ให้เข้ากับ
แต่คือชีวิตที่
ของสิ่งแวดล้อม
ต่อเนื่อง
ธรรมชาติอย่าง สอดแทรกอยู่ใน
อย่างเข้าใจ
กลมกลืน
การดารงชีวิต
สอดคล้อง

สรุปผลการ
วิเคราะห์
และสังเคราะห์
หนึ่งของสังคม
และสิ่งแวดล้อม
4. การดาเนิน
ธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม ไม่
เพียงให้
ความสาคัญด้าน
เศรษฐกิจเท่านั้น
แต่ยังให้
ความสาคัญด้าน
การดูแล
สิ่งแวดล้อม
5. การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อมโดย
ใช้ความเข้าใจใน
ระบบของ
ธรรมชาติที่
เชื่อมโยงระหว่าง
คนและ
สิ่งแวดล้อมผ่าน
ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่สืบ
ทอดจากบรรพ
บุรุษ
6. การจัดการ
ที่ดินและปุาด้วย
จิตสานึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและการ
ผสมผสานชีวิต
ให้เข้ากับ
ธรรมชาติอย่าง
กลมกลืน
สอดคล้อง
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จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการศึกษาเอกสารและการศึกษากรณีตัวอย่าง
ผู้วิจัยสรุปรายละเอียดและความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบดั งแผนภูมิที่ 4 สรุปรายละเอียดและ
ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ จากการศึกษาเอกสารและการศึกษากรณีตัวอย่าง หน้า 182
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แผนภู มิ ที่ 4 สรุ ป รายละเอี ย ดและความเชื่ อ มโยงขององค์ ป ระกอบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ย นแปลงเพื่ อ การสร้ า งเสริ มองค์ ก รสุ ขภาวะอย่ า งบู ร ณาการ จากการศึ ก ษาเอกสารและ
การศึกษากรณีตัวอย่าง
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
1. การพัฒนามุมมองเชิง
ระบบนิเวศน์ที่เห็นความ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบ
2. การปรับตัวให้สอดคล้อง
กับสังคม สิ่งแวดล้อม
3. ความสมดุลระหว่างการ
สร้างมูลค่าทางธุรกิจและ
คุณค่าทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1. สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัต สืบเนื่อง
เชื่อมโยง อย่างเป็นสายเป็น
กระแส ตามเหตุปัจจัย
2. การปรับตัวอย่างยืดหยุ่น
3. หลักบรรษัทภิบาล และ
การกากับกิจการี่ดี

1. โครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น
ปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อม
และการแข่งขัน
2. ส่งเสริมความสอดคล้องของ
เปูาหมายและยุทธศาสตร์
3. โครงสร้างที่เอื้อต่อการมีส่วน
ร่วม ทางานเป็นทีม
2. โครงสร้าง

1. หลักการ

6. สิ่งแวดล้อม

5. สังคม
1. การสร้างจิตสาธารณะเชิง
บวกลงเป็นรากฐานขององค์กร
2. การตระหนักถึงความ
หลากหลายของค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง

องค์ประกอบ
การเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างยั่งยืน

4. องค์กร
1. ความสอดคล้องของ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
2. ผู้นาที่เห็นคุณค่าและ
ความหมายในความแตกต่าง
ของบุคลากร
3. ผู้นาที่เชื่อมั่นในศักยภาพ
ของบุคลากร

3. บุคลากร
จิตใจ
1การเปลี่ยนกรอบความคิด
2. การสร้างภาพเปูาหมาย
เดียวกัน ไปในแนวทางเดียวกัน
3. การสร้างความผูกพัน แรง
บันดาลใจ ความมุ่งมั่น
ปัญญา
1. การคิดเชิงระบบ
2. การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม
3.การสร้างองค์กร ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อารมณ์
1. การสร้างความมั่นคงภายใน
2. การเห็นคุณค่าในความ
แตกต่าง
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ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
การศึกษาวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการนี้ ผู้วิจัยใช้กระบวรการวิจัยเชิงอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi
Future Research) ขอนาเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการให้สัมภาษณ์
ระยะที่ 2 ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการตอบแบบประเมิน
และการยืนยันผลการประเมิน
ระยะที่ 3 ผลการพัฒนาร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ระยะที่ 1 ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการให้สัมภาษณ์
จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่าง ผู้วิจัยพบว่ามีองค์ประกอบของ
รู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ การสร้ า งเสริ ม องค์ ก รสุ ข ภาวะอย่ า งบู ร ณาการนั้ น
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และ
อารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม จากข้อค้นพบดังกล่าวจึงนามาสู่การวิจัยในขั้นตอน
ที่ 2 ระยะที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ต้องการพัฒนาแบบประเมินเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ เพื่อต้องการ
ค้นหาในรายละเอียดอย่างลึกซึ้งของแต่ละองค์ประกอบ โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิว่า องค์กรที่ มี
ความมั่นคงยั่งยืนในทศวรรษหน้าระหว่างปีพ.ศ. 2557- 2566 นั้น ควรพิจารณาถึงประเด็นได้บ้าง
ประเด็นต่างๆ เหล่านั้นมีความสาคัญมากน้อยต่อการพัฒนาไปสู่องค์กรสุขภาวะอย่างไร ทาไมองค์กร
จึงต้องเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนอย่างไรบนพื้นฐานใดเพื่อนาไปสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังต้องการ
พิจารณาถึงปัจจัยเงื่อนไขใดบ้างที่จะนาผลการวิจัยดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
แท้จริง
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ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการทั้งภาครั ฐและเอกชน นักวิชาการ
ด้านการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงอนาคต ปรากฏผลเป็นรายละเอียด
ของแต่ละองค์ประกอบเพื่อพัฒนาเป็นแบบประเมินการวิจัยอนาคต EDFR รอบที่ 2 ตามที่แสดงใน
ภาคผนวก ค (เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย) ผู้วิจัยสรุปเป็นรายละเอียดของแต่ ละองค์ประกอบทั้ง 6
องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 หลักการ
ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านหลักการ เพื่อการพัฒนาร่าง
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. การปรับทัศนะที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติ ประเด็นในชีวิตมันเกิดดับอย่าง
ต่อเนื่อง ความท้าทายจึงมิได้อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับความท้าทายให้จบลงอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้
อย่างไร แต่สาระสาคัญนั้นอยู่ที่ว่า เราจะสามารถปรับตัวให้ทันและสอดคล้องกับภาวะธรรมชาตินี้ได้
อย่างไร เพื่อนาไปสู่การดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสุข
2. การพัฒนาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนหลักความจริงที่ว่า การเปลี่ยนแปลงคือ
กระแสของชีวิตที่ดาเนินไปอย่างเป็นพลวัตและเราไม่อาจทาให้มันหยุ ดนิ่งได้ เราทาได้แต่เพียงรักษา
สมดุลของภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงนี้เท่านั้น และเราเรียกภาวะนี้ว่า ความยั่งยืน
3. การพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืนต้องเข้าใจว่า องค์กรคือภาวะองค์รวมที่เกิดจากการ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบอันได้แก่ กาย จิต ปัญญา อารมณ์ องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงจึงต้องเปลี่ยนทุกมิติอย่างครบถ้วนรอบด้าน อย่างบูรณาการ
4. ความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมาจาก 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่
ต่างส่งผลซึ่งกันและกัน ปัจจัยภายนอกเราไม่อาจควบคุมได้ เราเพียงแต่เข้าใจและปรับตัวอยู่กับมัน
แต่สิ่งที่เรามีอิทธิพลเหนือได้นั้นคือปัจจัยภายใน เพราะอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเอง
5. ปัจจัยและเงื่อนไขต่อความสาเร็จของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนจะต้องเป็นการดารงอยู่
ด้วยความพอดี พอเพียงและสมดุลของทั้งหลักการและค่านิยมที่ถูกต้อง
6. สรรพสิ่งรอบตัวมีทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งสองต่างกันที่ความรู้สึกนึกคิด สิ่งที่ไม่มีชีวิต
ต้องการเพียงการดูแล แต่สิ่งที่มีชีวิตนอกจากต้องการการดูแลแล้ ว ยังต้องการความมีคุณค่าและ
ความหมาย
7. การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนต้องเน้นการพัฒนาที่เอาคนเป็นศูนย์กลางและต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากภายในด้วยการสร้างการตระหนักรู้ถึงความจาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง
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8. ธรรมชาติ ข องความเป็ น องค์ก รคือ การมีป ฏิ สั ม พั นธ์ ร ะหว่า งกัน และที่สุ ด ของการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันคือการสร้างความเจริญงอกงามและคุณค่าให้เกิดขึ้นภายในบุคคลที่เราเกี่ยวข้อง
ด้วย
องค์ประกอบที่ 2 โครงสร้าง
ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านโครงสร้าง เพื่อการพัฒนา
ร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. การพัฒนาความเข้าใจที่ว่า องค์กรคือภาวะองค์รวมอันมีองค์ประกอบของชีวิตอันได้แก่
ร่างกาย สมองและจิตใจของแต่ละบุคคลที่เชื่อมโยงและดาเนินไปอย่างสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้
2. การจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ การ
ปรับตัว เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันผ่านความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
3. การส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานในทุกระดับในองค์กรอย่างเป็นภาพรวม โดยยึดเอา
วิสั ยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ขององค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่อนาสู่ การปฏิบัติอย่างสอดคล้ องไปในแนวทาง
เดียวกัน มีเปูาหมายร่วมกัน
4. การจัดโครงสร้างให้มีการปรับสมดุลระหว่างการตั้งเปูาหมายและกระบวนการที่ดาเนิ นไป
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายองค์กร พร้อมๆ กับกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์นั้น
5. การปรับโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมความเชื่อมโยงในด้านการวางแผน การมอบหมายงาน
การประสานงาน การติดตามผล และข้อมูลย้อนกลับ พร้อมระบุความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อ
นาไปสู่การตัดสินใจและมุ่งสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
องค์ประกอบที่ 3 บุคลากร
สาหรับองค์ประกอบด้านบุคลากรนี้ ผู้วิจัยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือ
จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ และผลการสัมภาษณ์ของแต่ละองค์ประกอบย่อยปรากฏผล ดังนี้
ด้านจิตใจ
ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านจิตใจ เพื่อการพัฒนาร่าง
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การ สามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
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1. การพัฒนาความเข้าใจที่ว่า กลไกการเกิดขึ้นของพฤติกรรมนั้นล้วนสะท้อนมาจากกรอบ
ความคิดของตนเอง ดังนั้น การเปลี่ยนที่แท้จริงต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในอันหมายถึงการ
เปลี่ยนกรอบความคิด
2. การพัฒนาศักยภาพภายในตนเองในมุมมองที่ว่า องค์กรคือชีวิต มีความสามารถในการ
ปรับตัวเอง ควบคุมตนเองและจัดการตนเองได้ สามารถยกระดับ การเรียนรู้และศักยภาพในระดับที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาความเข้าใจที่ว่า ความเป็นไปของสรรพสิ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการเลือก
ตอบสนองของตนเองเมื่อมีอะไรมากระทบ ศักยภาพจึงเป็นเรื่องที่เราสร้างได้เอง กาหนดได้เองทั้งสิ้น
4. การฝึกจินตนาการถึงผลแห่งความสาเร็จอย่างชัดเจนและกระบวนการที่จะทาให้ความฝัน
เป็นจริง อีกทั้งสามารถสื่อสารให้ผู้ร่วมงานสามารถจินตนาการถึงภาพเปูาหมายนั้นร่วมกัน ให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน
5. การพัฒ นาวิสั ย ทัศ น์ ส่ ว นบุ คคลให้ ส อดคล้ อ งกับ วิสั ย ทัศน์ ขององค์กร เพื่ อสร้ างความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
6. ความสาเร็ จขององค์กรต้องเกิดจากความรู้สึกที่มีใจรัก ความผูกพัน แรงบันดาลใจ แรง
ขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่น เพื่อรักษาระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถคงอยู่อย่าง
ยั่งยืน
7. ความมั่นคงยั่ งยื นขององค์กรต้องเกิดจากการปลู กฝั งค่านิยมของตนเองบนหลั กการที่
ถูกต้องที่สอดคล้องกับค่านิยมและอุดมการณ์ร่วมขององค์กรเพื่อกากับการดาเนินงานขององค์กรไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ด้านปัญญา
ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านปัญญา เพื่อการพัฒนาร่าง
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่ างบูรณา
การ สามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. การพัฒนาความคิดเชิงระบบที่เห็นสรรพสิ่งดาเนินไปอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงอย่างหลอม
รวมขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นลาดับชั้น อย่างเป็นองค์รวม ก่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถ
แสดงศักยภาพที่สูงกว่าและเหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย
2. จากมุมมองที่ว่าองค์กรคือระบบ ความเป็นระบบต้องมีองค์ประกอบและองค์ประกอบที่
สาคัญที่สุดขององค์กรก็คือ คน ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าเราจะสามารถสร้างความเชื่อมโยงของบุคลากร
เพื่อการสร้างสรรค์ให้เกิดศักยภาพที่สูงกว่าเดิมได้อย่างมีคุณค่าและความหมายได้อย่างไร
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3. การพัฒนาความเข้าใจที่ว่าองค์กรมีชี วิตที่เกิดจากมิติต่างๆ ที่หลากหลายมาเชื่อมโยงกัน
จนผุดขึ้นเป็นความมีชีวิตที่สามารถแสดงศักยภาพที่แตกต่าง มีความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัว
การพัฒนาตนเอง เพื่อการเติบโตขึ้นอย่างสมดุล อย่างต่อเนื่อง
4. ฝึกการปรับมุมมองที่มีต่อการแก้ปัญหาว่า การแก้ปัญหานั้นมันคือการเดินทางสู่ภูมิปัญญา
ที่สูงขึ้น อันเป็นกระบวนการของชีวิต การเรียนรู้จึงเป็นเรื่องของชีวิต การศึกษาจึงต้องดาเนินไปตลอด
ชีวิต มิใช่ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต เพราะการศึกษาคือชีวิตโดยตัวของมันเอง
5. การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบ และการ
สังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเชื่อมโยง เพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เหนือกว่า เป็นการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิวัติอย่างก้าวข้ามเหนือความรู้เดิมๆ
6. การพัฒ นาความเป็ น องค์ กรและสั งคมแห่ ง การเรี ยนรู้ ด้ ว ยการสร้ างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย การพัฒนาความคิด รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ
7. การพัฒนาความเข้าใจที่ว่า ทางออกของปัญหาใดๆ มิได้เกิดจากองค์ความรู้เชิงเดี่ยว แต่
ต้องเกิดจากการพัฒนาปัญญาแบบสหวิทยาการเพื่อประกอบกันขึ้นเป็นพหุปัญญาเพื่อการจัดการกับ
ปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างบูรณาการ รอบด้าน
8. การสร้างความเข้าใจที่ว่า สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัว
เช่นเดียวกับการหาคาตอบเพื่อจัดการกับปัญหา ก็ไม่จาเป็นที่ต้องมีคาตอบเพียงคาตอบเดียว ด้วยเหตุ
นี้ เราจึงควรเปิดกว้างต่อทางเลือกต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่จากัดอยู่กับทางเลือกใดทางเลื อกหนึ่ง
เท่านั้น
9. การสร้างความเข้าใจที่ว่า ความคิดคือที่มาของปัญญา และธรรมชาติของความคิดคือเห็น
เป็นภาพในใจ ภาพในใจนี้เองคือจินตนาการหรื อกรอบความคิด ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาปัญญาจึงต้อง
เข้าใจธรรมชาตินี้ และฝึกการสร้างภาพของความสาเร็จขึ้นในใจก่อนการลงมือทาทุกครั้ง
10. การพัฒนาทางปัญญาจาเป็นต้องผ่านกระบวนการการก้องสะท้อนภายในตนเองอย่าง
ใคร่ครวญ โดยเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์เก่าในอดีตและประสบการณ์ใหม่ที่รับรู้เข้า
มา เพื่อการยกระดับศักยภาพทางปัญญาที่สูงขึ้น
11. การพั ฒ นามุ ม มองอย่ า งกว้ า งไกลถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ ชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบขององค์ประกอบเหล่านี้ที่มีต่อองค์กร อีกทั้งการพัฒนาความสามารถใน
การปรับตัวและยืดหยุ่นขององค์กรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อความอยู่รอด
12. การพัฒนาความสามารถในการมองภาพอนาคตเพื่อคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า
ทั้งปัจจัยบวกและลบ เพื่อการเตรียมการในปัจจุบันเพื่อปูองกันการเกิดขึ้นของปัญหาและเพื่อการ
พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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13. องค์ ก รที่ ยั่ ง ยื น ต้ อ งเน้ น การลงทุ น ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาบนฐานของการปรั บ ใช้
เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันเพื่อประกอบกับองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างองค์กรอย่างแข็งแกร่งและลดการ
พึ่งพาผู้อื่น อันจะนาไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวอย่างมั่นคง ยั่งยืน
14. การสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างบูรณาการ โดยเน้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างเชื่อมโยง บนฐานคิดที่ว่ายิ่งมีการสร้างการมีส่วนร่วมมากเท่าใด เท่ากับเป็นการสร้างศักยภาพ
ทางปัญญาให้เกิดขึ้นกับตนเองและองค์กรมากขึ้นเท่านั้น
15. รู ป แบบการเรี ย นรู้ ในอนาคตต้อ งเปลี่ ยนไป การเรี ยนรู้ ที่ ดีที่ สุ ดคื อ การเรี ย นรู้ ผ่ า น
รูปแบบหรือ Model ที่พัฒนาขึ้นมาจากองค์ประกอบที่หลากหลายอย่างเป็นสหวิทยาการ ด้ว ย
กระบวนการที่สนุก มีเกมส์ประกอบการเรียนรู้ มีการเคลื่อนไหว มีการสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ด้านอารมณ์
ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านอารมณ์ เพื่อการพัฒนาร่าง
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การ สามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. การทาความเข้าใจที่ว่าอารมณ์และพฤติกรรมมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวและ
ส่งผลซึ่งกันและกัน ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคหรือการบริหารจัดการใดๆ แต่อย่าง
เดียวเพียงลาพังจึงไม่เป็นการเพียงพอ เราจึงจาเป็นต้องพัฒนาทั้งสองด้านควบคู่กันไป
2. การพัฒนาความเข้าใจที่ว่ากรอบความคิดอันเป็นฐานรากของชีวิตนั้นสะท้อนออกมาเป็น
ความเป็นตัวตนที่แสวงหาคุณ ค่าและความหมาย ความมั่นคงทางอารมณ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความ
เป็นตัวตนได้รับการยืนยันถึงการมีคุณค่าและควาหมาย ดังนั้น การยกระดับความมั่นคงทางอารมณ์จึง
ต้องเป็นการพัฒนากรอบความคิดเชิงบวกที่เห็นคุณค่าและความหมายทั้งตนเองและผู้อื่น
3. การยกระดับความมั่นคงทางอารมณ์จะเกิดขึ้นได้บุคคลต้องได้รับการปลูกฝังด้วยกรอบ
ความคิดและทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตนเอง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงภายใน ความเชื่อมั่น
ในตนเอง ด้วยการตระหนักรู้และการยอมรับตนเองตามความเป็นจริง
4. วุฒิภาวะทางอารมณ์มีความสาคัญต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์กร ดังนั้น การ
พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ต้องเป็นการปรับสมดุลระหว่างการคิดถึงประโยชน์ตนเองและผู้อื่น และ
รวมทั้งความสมดุลระหว่างการแสดงออกอย่างเชื่อมั่นกับความอ่อนน้อมถ่อมตน
5. การสร้างศรัทธาระหว่างกันในองค์กรเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งและจะเกิดขึ้นได้โดยการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบนพื้นฐานของการก้องสะท้อนความเป็นตัวตนระหว่างกันเชิงบวก ผ่านการ
ฟังอย่างเปิดใจกว้าง ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ โดยให้อีกฝุายเป็นศูนย์กลาง

186
6. การแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ระหว่างกันนั้น สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งคือการปรับค่านิยมร่วมอัน
สะท้อนถึงความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปในแนวทางเดียวกัน โดยการทาความเข้าใจ
ถึงความรู้สึกนึกคิดที่ฝังรากลึกอยู่ภายในของอีกฝุาย โดยผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยน
องค์ประกอบที่ 4 องค์กร
ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านองค์กร เพื่อการพัฒนาร่าง
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การ สามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. ต้องเข้าใจว่าองค์กรมีชีวิตที่เปลี่ ยนแปลงอยู่ทุกขณะ ดังนั้น การทาให้ องค์กรประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ความท้าทายคือ จะทาอย่างไรองค์กรจึงจะสามารถเติบโตขึ้นอย่างเป็น
พลวัต มีความสามารถในการจัดการตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเองได้อย่างยืดหยุ่น
2. องค์กรคือระบบที่เกิดจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบ ดังนั้น การพัฒนาองค์กรอย่าง
มั่นคงยั่งยืนได้นั้นต้องมุ่งสร้างความเชื่อมโยงของบุคลากรเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
คุ้มค่า
3. การพัฒนาความเป็นองค์กรต้นแบบด้วยการสร้ างความสอดคล้องอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน
บนฐานของการพัฒนาวิสัยทัศน์หรือเปูาหมายร่วมของทั้งตนเองและองค์กร ตลอดจนการปลูกฝั ง
ค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้องให้เป็นอุดมการณ์และวัฒนธรรมร่วมขององค์กร
4. การพัฒนาศักยภาพองค์กรต้องดาเนินควบคู่ไปกับการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมบน
หลั ก การที่ ถู ก ต้ อ งลงในบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ กล่ า วคื อ การพั ฒ นาองค์ ก รด้ ว ยการยกระดั บ ขี ด
ความสามารถหรือทักษะด้านการบริหารจัดการใดๆ ต้องตั้งอยู่บนฐานของคุณธรรม
5. การทาความเข้าใจว่ าบุคลากรมีศักยภาพแตกต่างกั น แต่ศักยภาพนั้นพัฒ นาได้ ผู้ น า
องค์กรจึงต้องสามารถกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพด้วยตนเอง และสร้างบรรยากาศเพื่อให้เขา
เหล่านั้นสามารถขับศักยภาพภายในนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่
6. การทาความเข้าใจที่ว่าหลักการที่สาคัญที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์กรคือ
การก้องสะท้อนถึ งความเป็ น ตัว ตนของอีกฝุ าย เพื่อ สร้างความเจริญ งอกงาม ความมี คุณค่าและ
ความหมายให้เกิดขึ้นในใจของผู้ที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย
7. การพัฒนาภาวะผู้นาที่สามารถสร้างทีมงานที่เข้าใจในความหมายของการสร้างพลังร่วม
บนฐานของการเห็นคุณค่าในความแตกต่าง เพื่อความสาเร็จขององค์กรอย่างภาคภูมิใจ มุ่งสู่เปูาหมาย
เดียวกันอย่างมีความสุข
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8. การพัฒนาภาวะผู้นาต้นแบบบนหลักการที่ถูกต้องที่มีความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธา รวมทั้งมี
ความสามารถทั้งด้านการบริ หารจัดการและความสามารถทางด้านชีวิต โดยผู้นาต้องทาให้ ดูเป็น
แบบอย่าง
9. การสร้างองค์กรให้เป็นสังคมแห่งนวัตกรรมที่ส่งเสริมการกล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอก
กรอบ กล้าพูดกล้าทา กล้าเสี่ยง กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่แตกต่างและมี
มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น
10. องค์กรที่ยั่งยืนต้องมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรหรือการวางตัวตาแหน่งที่สาคัญใน
อนาคตเพื่อเป็นการทดแทนในกรณีที่ตาแหน่งว่างลง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
11. การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ความ
ผูกพันอย่างจริงจังในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการดาเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีเปูาหมายร่วมกันที่ชัดเจน
องค์ประกอบที่ 5 สังคม
ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านสังคม เพื่อการพัฒนาร่าง
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การ สามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. การสร้ า งจิ ต ส านึ ก สาธารณะเชิ ง บวกลงอย่า งเป็ น ฐานรากที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ในองค์ ก ร โดย
ชี้ให้เห็น ว่าองค์กรจะมั่น คงยั่งยื นอยู่ได้อย่างบูรณาการนั้นจาเป็นที่บุคลากรในองค์กรนอกจากจะ
คานึงถึงผลประกอบการขององค์กรแล้ว ยังต้องมีสร้างจิตสานึกถึงการตอบแทนสู่สังคมส่วนรวมด้วย
2. องค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน ต้องมีการยอมรับ และชื่นชมในความหลากหลายและเห็นคุณค่าใน
ความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมอันจะส่งผลเป็นการสร้างพลังร่วมและศักยภาพระหว่างกัน
เพื่อส่งเสริมความหมายของความเป็นมนุษย์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความคิดถึงส่วนรวม เสียสละ สามัคคี การช่วยเหลือ
และสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีที่ทาประโยชน์ให้แก่ชุมชน และใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ อย่างมีความสุข
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งแวดล้อม
ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
ร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ สามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
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1. การปลูกฝังมุมมองเชิงระบบนิเวศน์ลงในค่านิยมขององค์กรที่เห็นความเชื่อมโยงของทุก
มิติอย่ างเป็ น หนึ่ งเดีย ว ดังนั้ น การพัฒ นาองค์ก รเพื่อความมั่นคงยั่งยืนจึ งจาเป็ นต้องคานึงถึงทุ ก
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
2. การสร้ างเสริ มมุมมองและจิ ตส านึกเชิ งระบบนิ เวศน์ล งในค่านิยมขององค์ก ร เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับ ได้ตระหนักอย่ างเห็นคุณค่าและความหมายของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและ
แสดงออกทางพฤติกรรมอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
3. การสร้างสมดุลระหว่างความเจริญกาวหน้าด้านวัตถุและเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทของ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ สามารถรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม จิตวิญญาณ รากเหง้าทางความคิดและ
ภูมิปัญญาของเดิมไว้ได้อย่างเข้มแข็ง
4. การพัฒนาแนวคิดว่า การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องพิจารณาภาวะองค์รวมที่
ใหญ่กว่า ด้วยการพิจารณาถึงองค์ประกอบทั้งหมดอย่างเชื่อมโยงโดยที่มีองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของภาวะ
องค์รวมนั้น นั่นคือ องค์กรจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน เราต้องดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย
เพราะทั้งหมดคือความเป็นหนึ่งเดียว
ระยะที่ 2 ผลการพิจ ารณาความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการตอบแบบ
ประเมิน (EFFR รอบที่ 2) และจากการยืนยันผลการประเมิน (EDFR รอบที่ 3) ในประเด็น
แนวโน้มทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 หลักการ
ผลของค่ามัธ ยฐาน ฐานนิ ยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและค่าพิสั ย
ระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่ก ารเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านหลักการตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 ผู้วิจัยสรุปผลและแสดงไว้ใน
ภาคผนวก จ (ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการตอบแบบประเมินและ
การยืนยันผลการประเมิน)
โดยสรุป ผลความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้และความสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญสาหรับ
องค์ประกอบด้านหลักการที่มีต่ออนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ มีรายละเอียดดังนี้

189
1. ในการพิจารณาถึงอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการในมิติด้านหลักการนั้น ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การ
ปรับมุมมองที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เคลื่อนไป ไหลไปอย่างสืบเนื่องเชื่อมโยง
อย่างเป็นสายเป็นกระแส หมุนวนเกิดดับสืบเนื่องไปไม่สิ้นสุด อันเป็นกระแสของชีวิตที่ดาเนินไปอย่าง
เป็น พลวัตและเราไม่อาจทาให้ มัน หยุดนิ่งได้ เราทาได้ก็แต่เพียงรักษาสมดุล โดยการปรับตัวอย่าง
ยืดหยุ่นให้ทันและสอดคล้องกับธรรมชาติข องการเปลี่ยนแปลงนี้เท่านั้น เพื่อความอยู่รอดและการ
ดารงอยู่อย่างยั่งยืน (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
2. ผู้เชี่ยวชาญยังให้ความสาคัญและความเห็นที่สอดคล้องกัน ยั่งยืน (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่า
ฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00) ว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคง
ยั่งยืนสมดุลอย่างบูรณาการจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบของความเป็นองค์กรอย่างเป็นองค์รวมอัน
ได้ แก่ โครงสร้ า ง จิ ต ปั ญ ญา อารมณ์ องค์ก ร สั ง คม และสิ่ งแวดล้ อ ม เพราะทั้ง หมดหลอมรวม
เชื่อมโยงกันอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้และส่งผลซึ่งกันและกันอย่างเป็นวงจร ดังนั้น การพัฒนา
ความเป็นองค์กรสุขภาวะจึงมิใช่การพัฒนาองค์กรเพียงลาพังเท่านั้น แต่ต้องเป็นการพัฒนาภาวะองค์
รวมที่มีองค์กรเป็นองค์ประกอบอยู่
3. สาหรับ ประเด็นการพิจารณาถึงการเปลี่ ยนแปลงอย่างยั่งยืนที่จาเป็นต้องพิ จารณาทั้ง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ต่างส่งผลซึ่งกันและกัน ในประเด็นนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความสาคัญและ
ความเห็นที่สอดคล้องกัน ยั่งยืน (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
= 1.00) ว่า ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้ เราเพียงแต่ต้องทาความเข้าใจและปรับตัว
แต่สิ่งที่เรามีอิทธิพลเหนือได้นั้นคือปัจจัยภายใน เพราะอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเอง
4. นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังมีความเห็นที่สอดคล้องกัน (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม =
5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00) ว่า สรรพสิ่งรอบตัวมีทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งสองต่างกัน
ที่ความรู้สึกนึกคิด สิ่งที่ไม่มีชีวิตต้องการเพียงการดูแล แต่สิ่งที่มีชีวิตนอกจากต้องการการดูแลแล้ว ยัง
ต้องการความมีคุณค่าและความหมาย การพัฒนาองค์กรสุ ขภาวะจึงต้องให้คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา และต้องเป็นการสร้างคุณค่าและความหมายระหว่างกัน ด้วยค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง
องค์ประกอบที่ 2 โครงสร้าง
ผลของค่ามัธ ยฐาน ฐานนิ ยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและค่าพิสั ย
ระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านโครงสร้างตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 ผู้วิจัยสรุปผลและแสดงไว้
ในภาคผนวก จ (ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการ
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เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการตอบแบบประเมิน
และการยืนยันผลการประเมิน)
โดยสรุป ผลความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้และความสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญสาหรับ
องค์ประกอบด้านโครงสร้างที่มีต่ออนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ มีรายละเอียดดังนี้
1. ในประเด็นการพิจารณาว่าองค์กรคือ ภาวะองค์รวมอันประกอบขึ้นด้วยโครงสร้างทั้งทาง
กายภาพและนามธรรมที่เชื่อมโยงและดาเนินไปอย่างสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไม่อาจแยกออก
จากกันได้นั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงต่อการพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การ (ค่ามัธยฐาน = 4.0, ค่าฐานนิยม = 5.0) แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นเดียวกันนี้ ผลที่ได้แสดงให้
เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนยังมีความเห็นที่แตกต่างกันและไม่สอดคล้องซึ่งแสดงออกมาในค่า พิสัย
ระหว่างควอไทล์ = 2.00 ซึ่งเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ที่ไม่เกิน 1.5
2. ในส่ ว นของการจัดโครงสร้างอย่างเชื่อมโยงเป็ นระบบที่ส ามารถปรับตัว พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนใน
ระยะยาวนั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่ามีความสาคัญและเป็นไปได้สูง (ค่ามัธย
ฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
3. ในด้านการจัดโครงสร้างและระบบการทางานที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานในทุกระดับอย่าง
เป็นภาพรวม โดยยึดเอาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงาน
อย่างสอดคล้องมีเปูาหมายร่วมกัน ไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งต้องส่งเสริมความเชื่อมโยงในด้านการ
วางแผน การมอบหมายงาน การประสานงาน การติดตามผล และข้อมูลย้อนกลับ พร้อมระบุความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจและมุ่งสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบนั้น ผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่ามีความสาคัญและเป็นไปได้สู ง (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม
= 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
4. นอกจากนี้ ในด้านการจัดโครงสร้างองค์กรให้สามารถปรับตัวเองได้อย่างสมดุลระหว่าง
การตั้งเปูาหมายและกระบวนการที่ดาเนินไป เพื่อให้บรรลุเปูาหมายองค์กรพร้อมๆ กับกระบวนการ
เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์นั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่ามีความสาคัญ
และเป็นไปได้สูง (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
องค์ประกอบที่ 3 บุคลากร
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ส าหรั บ องค์ ป ระกอบด้ า นบุ ค ลากร ผู้ วิ จั ย แบ่ ง การพิ จ ารณาแนวโน้ ม การเรี ย นรู้ สู่ ก า ร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อยคือ จิตใจ
ปัญญา และอารมณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านจิตใจ
ผลของค่ามัธ ยฐาน ฐานนิ ยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและค่าพิสั ย
ระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านจิตใจตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 ผู้วิจัยสรุปผลและแสดงไว้ใน
ภาคผนวก จ (ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการตอบแบบประเมินและ
การยืนยันผลการประเมิน)
โดยสรุป ผลความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้และความสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญสาหรับ
องค์ประกอบด้านจิตใจที่มีต่ออนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ มีรายละเอียดดังนี้
1. ในการพิจารณาองค์ประกอบด้านจิตใจ จากมุมมองที่ว่า กลไกการเกิดขึ้นของพฤติกรรม
นั้นล้วนสะท้อนมาจากกรอบความคิดของตนเอง ดังนั้น การเปลี่ยนที่แท้จริ งต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง
จากภายในอันหมายถึงการเปลี่ยนกรอบความคิดนั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเป็นไปได้และ
มีความสอดคล้องกัน (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
2. ในทานองเดียวกัน ในประเด็นที่ว่าความสาเร็จขององค์กรต้องเกิดจากบุคลากรที่มีใจรัก มี
ความผูกพัน สามารถสร้างแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่น ด้วยการปลูกฝังค่านิยม
ของตนเองบนหลักการที่ถูกต้องที่สอดคล้องกับค่านิยมและอุดมการณ์ร่วมขององค์กรเพื่อกากับการ
ดาเนินงานขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรักษาระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันให้
สามารถคงอยู่อย่างยั่งยืนนั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไป
ได้สูง (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
3. สาหรับประเด็นที่ว่า ศักยภาพเป็นเรื่องที่ตนกาหนดได้เองและแสดงออกมาในรูปของการ
ปรั บ ตั ว เอง การควบคุ ม ตนเองและจั ด การตนเอง เพื่ อ การยกระดั บ ความสามารถในการเลื อ ก
ตอบสนองเมื่อมีอะไรมากระทบนั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าประเด็นดังกล่าว
มีความสาคัญและมีความเป็นไปได้ปานกลาง (ค่ามัธยฐาน = 4.0, ค่าฐานนิยม = 4.0 – 5.0 และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
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4. สาหรับประเด็น การพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อ
การกาหนดเปูาหมายแห่ งความส าเร็จและเพื่อการทางานให้ ไปในแนวเดียวกันนั้น ผู้ เชี่ยวชาญมี
ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็นดังกล่าวมีความสาคัญ แต่มีความเป็นไปได้ปานกลางและถือว่า
เป็นความท้าทายต่อการพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน (ค่ามัธยฐาน = 4.0, ค่าฐานนิยม = 4.0
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
ด้านปัญญา
ผลของค่ามัธ ยฐาน ฐานนิ ยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและค่าพิสั ย
ระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านปัญญาตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 ผู้วิจัยสรุปผลและแสดงไว้ใน
ภาคผนวก จ (ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการตอบแบบประเมินและ
การยืนยันผลการประเมิน)
โดยสรุป ผลความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้และความสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญสาหรับ
องค์ประกอบด้านปัญญาที่มีต่ออนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ มีรายละเอียดดังนี้
1. จากมุ ม มองการพั ฒ นาความคิ ด เชิ ง ระบบที่ เ ห็ น ว่ า สรรพสิ่ ง ด าเนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เชื่อมโยงอย่างหลอมรวมขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นลาดับชั้น อย่างเป็นองค์รวม ก่อให้เกิดเป็น
สิ่งใหม่ที่สามารถแสดงศักยภาพที่สูงกว่าและเหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย โดยเฉพาะที่
เห็นว่า องค์กรมีชีวิตที่เกิดจากมิติต่างๆ ที่ห ลากหลายมาเชื่อมโยงกัน จนผุดขึ้นเป็นความมีชีวิตที่
สามารถแสดงศักยภาพที่แตกต่าง มีความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัว การพัฒนาตนเอง เพื่อ
การเติบโตขึ้นอย่างสมดุล อย่างต่อเนื่องนั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันและเห็นว่า
มีความเป็นไปได้สูง (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
2. ต่อความเห็นที่ว่า องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดขององค์กรคือ คน ความท้าทายขององค์กร
ที่ ว่ า จะสามารถสร้ า งความเชื่ อ มโยงของบุ ค ลากร เพื่ อ การเดิ น ทางสู่ ภู มิ ปั ญ ญาที่ สู ง ขึ้ น อั น เป็ น
กระบวนการของชีวิต เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนาไปสู่ความเป็นองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้
รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการพัฒนากระบวนการเรีย นรู้จาก
รุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบนั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้
สูง (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
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3. ต่อมุมมองการพัฒนาปัญญาเชิงระบบอันเป็นความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหา
องค์ประกอบ และการสังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเชื่อมโยงเพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้
ใหม่นั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องและเห็นว่ามีความเป็นไปได้ปานกลาง (ค่ามัธย
ฐาน = 4.0, ค่าฐานนิยม = 4.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
4. ต่อมุมมองที่ว่าการพั ฒนาปัญญาเพื่อหาคาตอบเพื่อจัดการกับปัญหาใดๆ มิใช่เป็นความรู้
เชิงเดี่ยว แต่ต้องเกิดจากการพัฒนาปัญญาแบบสหวิทยาการเพื่อประกอบกันขึ้นเป็นพหุปัญญา ด้วย
เหตุนี้ เราจึงควรเปิดกว้างต่อทางเลือกต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่จากัดอยู่กับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ ง
นั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้ปานและถือเป็นความ
ท้าทายขององค์กร (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
5. จากความเข้าใจที่ว่า ความคิดคือปัญญา และธรรมชาติของความคิดคือภาพในใจอัน
หมายถึ งจิ นตนาการหรือกรอบความคิด โดยเฉพาะการมองภาพอนาคตเพื่อคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นล่วงหน้าทั้งด้านบวกและลบ เพื่อการเตรียมการในปัจจุบันเพื่อปูองกันการเกิดขึ้นของปัญหา
และเพื่อการพัฒ นาระบบงานให้ มีประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้นนั้น ผู้ เชี่ยวชาญส่ วนใหญ่มีความเห็ นที่
สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูง (ค่ามัธยฐาน = 4.5-5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ = 1.00)
6. ต่อมุมมองการขยายปัญญาระดับองค์กรสู่ความรู้ระดับชุมชนและสังคม รวมถึงผลกระทบ
ขององค์ประกอบเหล่านี้ที่มีต่อองค์กร โดยการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
เชื่อมโยงบนฐานของการมีส่วนร่วมนั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็น
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ระดับปานกลาง (ค่ามัธยฐาน = 4.0, ค่าฐานนิยม = 4.0 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ = 1.00)
7. ต่อมุมมองที่ว่า องค์กรที่ยั่งยืนต้องเน้นการลงทุ นด้านการวิจัยและพัฒนาบนฐานของการ
ปรับใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่สนุกสนาน มีการเคลื่อนไหว มี
การสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อประกอบกันเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่แตกต่าง อันจะนาไปสู่การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะยาวอย่างมั่น คงยั่งยืนนั้น ผู้เชี่ยวชาญส่ วนใหญ่มีความเห็ นที่
สอดคล้องกันว่า ประเด็นดังกล่าวมีความเป็นไปได้ระดับปานกลางถึงสูง (ค่ามัธยฐาน = 4.0-4.5, ค่า
ฐานนิยม = 4.0-5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
ด้านอารมณ์
ผลของค่ามัธ ยฐาน ฐานนิ ยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับ ฐานนิยมและค่าพิสั ย
ระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านอารมณ์ตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 ผู้วิจัยสรุปผลและแสดงไว้ใน
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ภาคผนวก จ (ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการตอบแบบประเมินและ
การยืนยันผลการประเมิน)
โดยสรุป ผลความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้และความสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญสาหรับ
องค์ประกอบด้านอารมณ์ที่มีต่ออนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ มีรายละเอียดดังนี้
1. จากความเข้าใจที่ว่า อารมณ์และพฤติกรรมมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวและ
ส่งผลซึ่งกันและกัน ดังนั้น การเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงลาพังโดยปราศจากการพิจารณาถึง
ปัจจัยด้านในย่อมไม่อาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ดังนั้น การพัฒนาองค์กรสุขภาวะจึง
จาเป็นต้องพัฒนาทั้งด้านทักษะและอารมณ์ควบคู่กันไป ในประเด็นนี้ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็น
ที่สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูง (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ = 1.00)
2. ด้วยความเข้าใจที่ว่ากรอบความคิดคือฐานรากของชีวิตที่สะท้อนออกมาเป็นความเป็น
ตัวตนที่แสวงหาคุณค่าและความหมาย ดังนั้น การยกระดับความมั่นคงทางอารมณ์จึงต้องเป็นการ
พัฒนากรอบความคิดเชิงบวกที่เห็นคุณค่าและความหมายทั้งตนเองและผู้อื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
มั่นคงภายในตนเอง รวมทั้งความเชื่อมั่นและศรัทธาระหว่างกัน ในประเด็นนี้ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มี
ความเห็นที่สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูง (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
3. ต่อมุมมองของการแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ระหว่างกันนั้น สิ่งสาคัญคือการปรับค่านิยม
ร่วมอันสะท้อนถึงความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปในแนวทางเดียวกัน โดยการทาความ
เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ฝังรากลึกอยู่ภายในของอีกฝุาย โดยผ่านการรับฟังอย่างเปิดใจกว้าง
ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ โดยให้อีกฝุายเป็นศูนย์กลาง ในมุมมองดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็น
ที่สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้ปานกลาง (ค่ามัธยฐาน = 4.0, ค่าฐานนิยม = 4.0 และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
องค์ประกอบที่ 4 องค์กร
ผลของค่ามัธ ยฐาน ฐานนิ ยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและค่าพิสั ย
ระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านองค์กรตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 ผู้วิจัยสรุปผลและแสดงไว้ใน
ภาคผนวก จ (ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้
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สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการตอบแบบประเมินและ
การยืนยันผลการประเมิน)
โดยสรุป ผลความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ และความสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญสาหรับ
องค์ประกอบด้านองค์กรที่มีต่ออนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ มีรายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องพิจารณาว่าองค์กรมีชีวิต
และจะทาอย่างไรองค์กรจึงจะสามารถเติบโตขึ้นอย่างเป็นพลวัต กล่าวคือ มีความสามารถในการ
จัดการตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเองได้อย่างยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง สอดคล้องกับหลัก
ธรรมชาติ มุมมองดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้
สูง (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
2. ต่อมุมมองที่ว่า การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนฐานของการเรียนรู้
การปรับตัวอย่างยืดหยุ่นและสมดุล เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าและ
อุตสาหกรรมอันเป็นปัจจัยสาคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรอย่างยั่งยืนนั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มี
ความเห็นที่สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้ปานกลาง (ค่ามัธยฐาน = 4.0, ค่าฐานนิยม =
4.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
3. องค์กรสุขภาวะต้องมีวิสัยทัศน์และเปูาหมายที่ชัดเจนและสามารถสื่อสารให้เข้าใจร่วมกัน
ทั้งองค์กร ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้องให้หยั่งรากลึกลงในจิตใต้สานึกของทั้ง
องค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ ป็ น อุ ด มการณ์ แ ละวั ฒ นธรรมร่ ว มขององค์ ก ร โดยตั้ ง อยู่ บ นฐานของคุ ณ ธรรม
จรรยาบรรณ ตามหลักบรรษัทภิบาล มุมมองดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกัน
และเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูง (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ =
1.00)
4. ต่อความเห็ นที่ว่า ผู้ นาองค์กรต้องสามารถกระตุ้นให้ บุคลากรพัฒ นาศักยภาพและขีด
ความสามารถได้ด้วยตนเอง และสร้างบรรยากาศเพื่อให้บุคลากรสามารถขับศักยภาพภายในออกมา
ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ต้องเกิดจากผู้นาต้นแบบที่ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าในความแตกต่างของความ
เป็นมนุษย์ ในประเด็นนี้ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้
สูง (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
5. ต่อมุมมองของการสร้างองค์กรให้เป็นสังคมแห่งนวัตกรรมที่ส่งเสริมการกล้าเปิดใจรับฟัง
กล้าคิดนอกกรอบ กล้าพูดกล้าทา กล้าเสี่ยง กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่
แตกต่างและมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายและ
สร้างการมีส่วนร่วม ความผูกพันอย่างจริงจังในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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เพื่อการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีเปูาหมายร่วมกันที่ชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็น
ที่สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูง (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ = 1.00)
องค์ประกอบที่ 5 สังคม
ผลของค่ามัธ ยฐาน ฐานนิ ยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและค่าพิสั ย
ระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านสังคมตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 ผู้วิจัยสรุปผลและแสดงไว้ใน
ภาคผนวก จ (ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการตอบแบบประเมินและ
การยืนยันผลการประเมิน)
โดยสรุปผลความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้และความสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญสาหรับ
องค์ประกอบด้านสังคมที่มีต่ออนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ มีรายละเอียดดังนี้
1. มุมมองการสร้างจิตสานึกสาธารณะเชิงบวกลงในค่านิยมองค์กร โดยชี้ให้เห็นว่าองค์กรจะ
มั่นคงยั่งยืนอยู่ได้อย่างบูรณาการนั้นจาเป็นที่บุคลากรในองค์กรนอกจากจะคานึงถึงผลประกอบการ
ขององค์กรแล้ว ยังต้องมีสร้างจิตสานึกถึงการตอบแทนและสร้างคุณประโยชน์คืนสู่สังคม ชุมชนด้วย
นั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูง (ค่ามัธยฐาน = 5.0,
ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
2. ต่อมุมมองที่ว่า องค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน ต้องมีการยอมรับและชื่นชมในความหลากหลาย
และเห็นคุณค่าในความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมอันจะส่งผลเป็นการสร้างพลังร่วมและ
ศักยภาพระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมความหมายของความเป็นมนุษย์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นั้น
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้ปานกลาง (ค่ามัธยฐาน =
4.0, ค่าฐานนิยม = 4.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งแวดล้อม
ผลของค่ามัธ ยฐาน ฐานนิ ยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและค่าพิสั ย
ระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 ผู้วิจัยสรุปผลและแสดง
ไว้ในภาคผนวก จ (ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการ
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เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการตอบแบบประเมิน
และการยืนยันผลการประเมิน)
โดยสรุปผลความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้และความสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญสาหรับ
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่ออนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ มีรายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนามุมมองเชิงระบบนิเวศน์ขององค์กรที่เห็นความเชื่อมโยงของทุกมิติอย่างเป็น
หนึ่งเดียวและต่างส่งผลซึ่งกันและกัน โดยมีองค์กรเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่เป็น
องค์รวมที่ใหญ่ขึ้น และในขณะเดียวกันองค์กรก็เป็นภาวะองค์รวมที่ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบที่
ย่ อ ยกว่ า ทุ ก มิ ติ ต่ า งอิ ง อาศั ย เชื่ อ มโยงส่ ง ผลซึ่ ง กั น และกั น ท าให้ มิ ติ ต่ า งๆ ทั้ ง หมดทรงตั ว อยู่ ไ ด้
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูง (ค่ามัธยฐาน = 5.0, ค่า
ฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
2. การผลักดันและสร้างเสริมมุมมองและจิตสานึกเชิงระบบนิเวศน์ลงในค่านิยมขององค์กร
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักอย่างเห็นคุณค่าและความหมายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่
สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้ปานกลาง (ค่ามัธยฐาน = 4.5, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
3. การสร้างสมดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้าด้านธุรกิ จให้ เข้ากับบริบทของสิ่งแวดล้อม
อย่ า งเข้ า ใจ โดยไม่ ท าลายความเป็ น ตั ว ตนของตนเองและสิ่ ง แวดล้ อ ม อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถรั ก ษา
เอกลักษณ์ วัฒนธรรม จิตวิญญาณ รากเหง้าทางความคิดและภูมิปัญญาของเดิมไว้ได้อย่างเข้มแข็ง
อย่างเห็นคุณค่าและความหมาย ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่ สอดคล้องกันและเห็นว่ามีความ
เป็นไปได้ปานกลาง (ค่ามัธยฐาน = 4.0, ค่าฐานนิยม = 5.0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 1.00)
ระยะที่ 3 ผลการพัฒนาร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ (EFFR รอบที่ 4)
จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้ างเสริ มองค์กรสุขภาวะอย่ างบู รณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่างตามขั้นตอนที่ 1 และจากผลการพัฒนาอนาคตภาพของ
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการตามขั้นตอนที่
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2 ทั้งจากระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลออกมาเป็นร่างอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย
1. แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ
2. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ
3 .แนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ
4. กระบวนการของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ
ผู้วิจัยขอสรุปแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย 1) การสร้างความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
2) การพัฒนาอย่างเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเชิงระบบ 3) การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง
อย่างเป็นองค์รวม 4) การพัฒนาที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ที่แท้ 5) การเรียนรู้ด้วย
ใจอย่างใคร่ครวญเพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต และ 6) การปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การสร้างความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
สรรพสิ่ ง มี ธ รรมชาติ ข องการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามความเป็ น เหตุ ปั จ จั ย ของ
องค์ประกอบทั้งหมดอย่างเป็นวงจรที่ส่งผลซึ่งกันและกัน การเกิดขึ้นของสรรพสิ่งจึงดาเนินไปอย่าง
เป็ น สายเป็ น กระแสตามความเชื่ อมโยงขององค์ป ระกอบของมัน และเราเรี ย กกระแสนี้ ว่า การ
เปลี่ยนแปลง มันเป็นกระแสที่ไม่หยุดนิ่ง มันคือกระแสของชีวิตที่ดาเนินไปอย่างเป็นพลวัตและเราไม่
อาจทาให้มันหยุดนิ่งได้ เราทาได้แต่เพียงรักษาสมดุลของภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
นี้เท่านั้น และเราเรียกภาวะนี้ว่า ความยั่งยืน ในทานองเดียวกัน องค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น
ธรรมชาตินี้ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามความเป็นเหตุปัจจัยขององค์ประกอบทั้งหมด
อย่างเป็นวงจรที่ส่งผลซึ่งกันและกัน
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ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การนี้จึงมีเปูาหมายสาคัญประการหนึ่งคือ การสร้างความเข้าใจและการดาเนินการอย่างสอดคล้องใน
ความเป็นพลวัตของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นเหตุปัจจัยของทุกๆ องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นวงจรทั้ง 6 องค์ประกอบ อันได้แก่ 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา
และอารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกมิติต่างถักทอประสานและส่งผลซึ่งกัน
และกันอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผืนใยเดียวกัน อย่างเป็นหนึ่งเดียว ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการจึงจาเป็นต้องเข้าใจในธรรมชาตินี้ ด้วยมุมมองดังกล่าว จะเห็นได้ว่าองค์กรเป็นส่วน
หนึ่งของธรรมชาติที่เป็นภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่าที่ดาเนินไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
จึงเป็นความท้าทายขององค์กรที่จะสร้างความตระหนักถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงนี้ของทั้งตัว
องค์กรเองและภาวะองค์รวมที่มีองค์กรเป็นส่วนประกอบ (สังคมและสิ่งแวดล้อม) รวมทั้งการปรับตัว
อย่างยืดหยุ่นขององค์กรให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเป็นพลวัต เพื่อนาไปสู่การดารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสุข
1.2 การพัฒนาอย่างเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเชิงระบบ
ในมุมมองของการปรับตัวอย่างสืบเนื่องเชื่อมโยงของมิติต่างๆ นี้ หลักการสาคัญของรูปแบบ
การเรี ยนรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการนี้จึงต้องเป็นการ
บริหารจัดการองค์กรสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมที่เน้นความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบทั้งโครงสร้าง
จิตใจ ปัญญา อารมณ์ รวมทั้งองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า
สรรพสิ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยๆ ที่เชื่อมโยงอิงอาศัยกัน ด้วยมุมมองดังกล่าว การบริหาร
จัดการเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการจึงต้องเป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นระบบซึ่งเป็นวิธีการมองโลกและชีวิตอย่างบูรณาการ เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบ
ต่างๆ มากกว่าการพิจารณาองค์ประกอบเหล่านั้นอย่างแยกส่วน เป็นมุมมองที่เห็นถึงคุณค่าภายใน
ขององค์กรว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของโยงใยของทั้ง 6 องค์ประกอบนี้ แนวคิดนี้เป็นแนวความคิดที่
ตระหนั กถึงการพึ่งพาอาศั ยกันในระดับพื้นฐานของปรากฏการณ์ทุกๆ ส่ว นของสั งคมทั้งในระดับ
บุคคลและส่วนรวม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงที่ว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทับซ้อนกัน
อย่างเป็นโยงใยร่างแหที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ มุมมองดังกล่าวเน้นถึงระบบนิเวศโดยรวมว่าทุกๆ
องค์ประกอบ รวมทั้งองค์กรด้วยล้วนต่างมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เป็นการเปลี่ยนกรอบความคิด
จากที่เข้าใจว่าโลกคือการเรียงลาดับชั้นทางสังคมอย่างเป็นเส้นตรงมาเป็นการให้คุณค่าของเครือข่าย
โยงใยแห่งชีวิตที่มีองค์กรเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่ง
1.3 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเป็นองค์รวม
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รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่
พัฒนาขึ้นนี้มีหลักการสาคัญคือ เน้นในเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพภายในตนเอง อันหมายถึง
การรู้เท่าทันองค์ประกอบด้านในของมนุษย์ นั่นคือ การทาความเข้าใจถึงธรรมชาติของกรอบความคิด
ที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่สะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรม
และการแสดงออกภายนอก ผ่านกิจกรรมและกระบวนการที่หลากหลาย โดยมีเปูาหมายก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของกรอบความคิดและจิตสานึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและสรรพสิ่ง ส่งผลสู่การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีสติและปัญญา มีความรัก ความเมตตา ความเข้าใจ การยอมรับและเห็นคุณค่า
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสุดท้ายนาไปสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างบูรณาการ
1.4 การพัฒนาที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ที่แท้
จากความเข้าใจถึงการเปลี่ ยนแปลงบนฐานของความเชื่อมโยง รูปแบบการเรียนรู้สู่ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่พัฒนาขึ้นนี้จึงให้ความสาคัญต่อฐาน
รากของชีวิตนั่ น คือ กรอบความคิด ว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเปลี่ ยนแปลงที่เป็นตัว กาหนด
ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นของบุคคลซึ่งเป็นตัวที่ส่งผลต่อถึงการแสดงออก
ในรูปของการกระทาหรือพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น หากเปูาหมายของการพัฒนา
เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เราต้องเริ่มเปลี่ยนที่ฐานราก นั่นคือ โดยการเปลี่ยนวิธีที่บุคคล
มองโลกเสียใหม่อย่างที่เราเรียกว่า เปลี่ยนกรอบความคิด กรอบความคิดใหม่จะช่วยให้บุคคลเข้าใจ
โลกและชีวิตตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลตีความและรับรู้ถึงประสบการณ์ตนเองใน
อีกรูปแบบหนึ่งที่หลากหลายและต่างไปจากเดิม และสามารถนากรอบความคิดใหม่นั้นไปใช้ในการ
เลือกตัดสินใจเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ดังนั้น การเปลี่ยนกรอบความคิดจึง
เป็นหลักการสาคัญของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ และที่สาคัญการเปลี่ยนที่ฐานรากนี้ เราสามารถควบคุม
ได้ด้วยตนเองเอง การเปลี่ยนแปลงจึงต้องมุ่งเน้นที่ภายในของปัจเจกและขยายต่อสู่ความเป็นองค์รวม
ในมิติที่สูงขึ้น และนี่คือรากของการพัฒนาที่แท้จริงอันเป็นรากของชีวิตที่เราสามารถเข้าไปจัดการได้
นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ล้วนอยู่ภายใต้อานาจของตนเองทั้งสิ้น กระบวนการเหล่านี้คือเปูาหมาย
หลักที่มุ่งไปเพื่อการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลงเพื่อความมีองค์สุขภาวะที่ยั่งยืน
1.5 การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต
การเปลี่ยนแปลงในระดับกรอบความคิด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้น
ได้ต้องเกิดจากการยกระดับของจิตสานึก ผ่านการก้องสะท้อนภายในเชิงวิพากษ์ตนเองอันหมายถึง
การน้อมนาการรับรู้เข้ามาสู่ใจด้วยการพิจารณาอย่างใคร่ครวญ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ก้อง
สะท้ อ นระหว่ า งประสบการณ์ เดิ ม ของตนเองและความรู้ ใ หม่ ที่ รั บ เข้ า มาอย่ า งต่ อเนื่ อ ง เกิ ด การ
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ตีความหมายใหม่เพื่อความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถ
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อสะท้อนถึงความเชื่อ ค่านิยม และสมมติฐานของตนเอง ผ่าน
การรับรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอก กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นบนฐานของความเข้าใจ
ในความเป็นปัจเจกที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่แท้ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เรามีความเป็น
ตัว ตนที่แตกต่าง และความแตกต่างนี้เองนาเราไปสู่ การแสวงหาคุณค่าและความหมาย รูปแบบ
ดังกล่าวจึงสามารถช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง เพื่อการเข้าถึงคุณค่าและความหมาย
ของความเป็นมนุษย์และสรรพสิ่ง เข้าใจในความหมายของการเสริมสร้างพลังร่วมกันบนพื้นฐานของ
ความแตกต่างที่หลากหลายด้วยการหยั่งรู้ด้วยตนเอง นาไปสู่ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ที่สามารถ
ยกระดับศักยภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและนาไปสู่การพัฒนา
ตนเองและผู้อื่นอย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน
1.6 การปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน
จากความเข้าใจที่ว่าองค์กรสุขภาวะมีธรรมชาติของความเป็นระบบที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยง
ขององค์ป ระกอบต่างๆ ซึ่งสั มพันธ์กันอย่างเป็นร่างแห และเป็นไปในลั กษณะของความสัมพันธ์ที่
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ธรรมชาติเหล่านี้ต่างไม่เคยหยุดนิ่ง แต่เปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่สมดุล
ใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปลี่ยนถ่ายสสารและพลังงานระหว่างกันของตัวมันเองและองค์ประกอบ
อื่น ๆ ตลอดเวลา น าไปสู่ ความสามารถในการปรับตนเองภายในอย่ างเป็นขั้ นเป็นตอน เกิด เป็ น
ความสามารถของโครงสร้างทั้งหมดที่สามารถจัดการตัวมันเองได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หลักการสาคัญ
ประการหนึ่งของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การนี้จึงแสดงให้เห็นถึงการดาเนินไปขององค์กรที่สามารถยกระดับศักยภาพเพื่ อจัดการตัวมันเองได้
เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน
โดยสรุป แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการนี้ให้ความสาคัญต่อความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและการสร้างความ
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเป็นพลวัต อย่างสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นสายเป็นกระแสตาม
ความเป็ น เหตุ ปั จ จั ย ขององค์ ป ระกอบทั้งหมดอย่ างเป็นวงจรที่ ส่ งผลซึ่ง กันและกัน จนเป็น ผื นใย
เดียวกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ที่
แท้นั่นคือ การเปลี่ยนกรอบความคิด ที่เป็นตัวกาหนดค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ แรงบันดาลใจ และ
ความมุ่งมั่นของบุคคลซึ่งจะสะท้อนถึงความสามารถในการรับรู้และการตอบสนองอันเป็นอานาจ
ภายในที่ตนควบคุมได้เองที่จะแสดงออกในรูปของการกระทาหรือพฤติกรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพองค์กรอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นองค์รวม โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างใคร่ครวญ
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ลึกซึ้งเพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิตผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อเข้าสู่
สมดุลใหม่ เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนา การเติบโต การเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน
2. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ
รูป แบบการเรี ย นรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการ
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์)
4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการ
เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ ผู้วิจัยขอสรุปสาระสาคัญขององค์ประกอบด้านหลักการประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อมโยง การปรับตัวอย่างยืดหยุ่น และหลักบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลองค์กรที่ดี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.1 การเปลี่ยนแปลง
หลั ก ธรรมชาติ ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ ความเข้ า ใจที่ ว่ า สรรพสิ่ ง โดยไม่ มี ข้ อ ยกเว้ น
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ไม่หยุดนิ่ง เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง ความเข้าใจดังกล่าวเพื่อ
การปรับทัศนะให้ถูกต้องว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติอันเป็นกระบวนการสืบเนื่องเชื่อมโยง
อย่ างเป็ นสายเป็ น กระแส ปั ญหาหรือความท้าทายในองค์กรไม่ว่าระดับใดก็เช่นกัน เกิดดับอย่าง
ต่อเนื่อง หมุนวนไปไม่สิ้นสุด ความท้าทายจึงมิได้อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับมันให้จบลงอย่างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดได้อย่างไร แต่อยู่ที่ว่าเราจะต้ องปรับความเข้าใจของเราให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและ
สอดคล้องกับภาวะธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงนี้
1.2 ความเชื่อมโยง
สืบ เนื่ องจากความเข้าใจในธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงแล้ ว รูปแบบการเรียนรู้สู่ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จาเป็นต้อ งตั้งอยู่บนกรอบความคิดที่
ถู ก ต้ อ งที่ เ ข้ า ใจถึ ง ความเชื่ อ มโยงอย่ า งหลอมรวมขององค์ ป ระกอบต่ า งๆ อย่ า งเป็ น องค์ ร วมที่
ประกอบด้วย โครงสร้าง บุคลากร (จิต ปัญญา อารมณ์) องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นหนึ่ง
เดียวที่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการ มั่นคง ยั่งยืน
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1.3 การปรับตัวอย่างยืดหยุ่น
เนื่องจากธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต อย่างเชื่อมโยง หลักการสาคัญของ
องค์กรสุ ขภาวะอย่ างยั่ งยืน จึ งอยู่ที่ว่า องค์กรจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัว ให้ทันและสอดคล้ องกับ
ธรรมชาตินี้อย่างสมดุลเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน
1.4 หลักบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลองค์กรที่ดี
การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องตั้งอยู่บนอุดมการณ์และหลักบรรษัทภิบาลและ
การกากับ ดูแลองค์กรที่ดี เพื่อเป็นหลักในการดาเนินงานและเพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจในความ
โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้แก่ผู้มีส่ว นได้เสี ยทุกฝุาย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ ง แวดล้ อ มและประเทศชาติ เพื่ อ ประโยชน์ อั น ยั่ ง ยื น ร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น เอกภาพ ทั้ ง หมดอย่ า ง
รับผิดชอบ
2. โครงสร้าง
สาหรับองค์ประกอบด้านโครงสร้างของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริ มองค์กรสุ ขภาวะอย่ า งบู ร ณาการ ผู้ วิจั ยขอสรุป สาระส าคัญขององค์ประกอบด้ านโครงสร้า ง
ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น โครงสร้างที่สนับสนุนให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
โครงสร้างที่สนับสนุนการทางานอย่างมีส่วนร่วม โครงสร้างเพื่อความปลอดภัย การพัฒนาโครงข่าย
เพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 โครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น
องค์กรสุขภาวะควรจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สามารถ
ปรับตัวได้อย่างตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน มีแนวทางการปฏิบัติและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการดาเนินงาน ทาให้สามารถบรรลุถึงเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ส่งเสริมวัฒนธรรมการรับฟัง การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการปรับตัวให้พร้อมเพื่อรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันและศักยภาพเพื่อ
การเติบโตอย่างมัน่ คง มุ่งสู่ความยั่งยืน
2.2 โครงสร้างที่สนับสนุนให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
องค์กรสุขภาวะต้องจัดให้ มีโครงสร้างที่ส่งเสริมการพัฒนาโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง และ
สามารถอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีประสบการณ์ หน้าที่และรับผิดชอบที่
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แตกต่างกันทั้งภายในองค์กรเองและระหว่างองค์กรได้อย่างยืดหยุ่น อีกทั้งการสร้างบรรยากาศเพื่อ
อานวยต่อการเรียนรู้ร่วมกัน การทางานเป็นทีมเพื่อความสาเร็จร่วมกัน
2.3 โครงสร้างที่สนับสนุนการทางานอย่างมีส่วนร่วม
องค์กรสุขภาวะจาเป็นต้องมีโครงสร้างที่ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานในทุกระดั บอย่างมี
ส่วนร่วม โดยเอาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่อนาไปสู่การวางแผน การกาหนด
บทบาทหน้ าที่ที่ชัดเจน การมอบหมายงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผลและข้อมู ล
ย้อนกลับ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
2.4 โครงสร้างเพื่อความปลอดภัย
องค์กรสุขภาวะต้องคานึงถึงการจัดโครงสร้างและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้ออานวย
ต่อการทางานอย่างมีสุขภาวะ มีความปลอดภัยและความสุขในการทางาน อีกทั้งลดความเสี่ยงต่อ
อันตรายและความขัดแย้งในการทางานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริม
สุขภาพสาหรับบุคคล เช่น การออกกาลังกาย การสร้างความผ่อนคลาย การบารุงรักษาสุขภาพ การ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการมีสุขภาพที่ดี
2.5 การพัฒนาโครงข่ายเพื่อความยั่งยืน
องค์กรที่มั่นคงยั่งยืนจาเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย
ความร่ ว มมือ และสร้ างการมีส่ ว นร่ว มกับทั้งภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้ยังต้องสร้างโครงข่าย
ตลอดจนการเสริมความรู้ความเข้าใจถึงผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคสินค้านั้นๆ เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยง
ตลอดจนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2.6 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
องค์กรควรจัดให้มี “คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อทาหน้าที่กาหนดและทบทวน
นโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และเปูาหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดทา "แนวทาง
ปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อใช้เป็นคู่มือการดาเนินการในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้การนาไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากร
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สาหรับองค์ประกอบด้านบุคลากรของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ผู้วิจัยแบ่งองค์ประกอบด้านบุคลากรนี้ออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อย
คือ จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 จิตใจ
สาหรับองค์ประกอบด้านจิตใจของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย การเปลี่ยนกรอบความคิด ภาพแห่งความสาเร็จร่วมกัน
และแรงบันดาลใจ ผู้วิจัยขอสรุปรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 การเปลี่ยนกรอบความคิด
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการนี้
ต้องการเน้นให้เห็นถึงความสาคัญของกรอบความคิดว่าคือปัจจัยพื้นฐานภายในที่สาคัญที่สะท้อนถึง
ผลรวมของค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่จะส่งผลต่อเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก และที่
สาคัญกรอบความคิดเปลี่ยนได้ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการยกระดับศักยภาพที่
สูงขึ้นอย่ างแท้จ ริงเพื่อนาไปสู่ การพัฒ นาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องเริ่มที่การเปลี่ยนที่
องค์ประกอบด้านในนี้
3.1.2 ภาพแห่งความสาเร็จร่วมกัน
ด้ว ยเหตุ ที่ส าระส าคั ญ ขององค์ ป ระกอบด้ า นในคื อ กรอบความคิด อั น มี ความหมาย
เดียวกับมุมมอง หรือจินตนาการ และภาพนี้เองที่เป็นตัวกาหนดความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น
ศักยภาพขององค์ประกอบด้านในนี้จึงเป็นความสามารถในการสร้างจินตนาการถึงผลแห่งความสาเร็จ
หรือภาพเปูาหมายในอนาคต และภาพที่ชัดเจนย่อมส่งผลถึงความเป็นไปได้ของผลส าเร็จที่สูงขึ้น
ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าบุคลากรในองค์กรจะสามารถสร้างความชัดเจนของภาพเปูาหมายในอนาคตได้มาก
น้อยเพียงใด นอกจากนี้ความท้าทายที่สาคัญคือ การสร้างความสอดคล้องของภาพเปูาหมายให้ไปใน
แนวทางเดียวกันของทั้งองค์กร เพื่อมุ่งเข้าสู่ความสาเร็จร่วมกันอย่างเสริมพลังร่วม
3.1.3 แรงบันดาลใจ
จากความเข้าใจที่ว่ากรอบความคิดกาหนดพฤติกรรม ความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร
จึงต้องเกิดจากกรอบความคิดเชิงบวกด้วยใจที่เปิดกว้าง บนฐานของความรู้สึกที่มีใจรัก ความผูกพัน มี
แรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่นและความภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรซึ่งจะ
เป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน
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3.2 ปัญญา
ในมุมมองด้านปัญญา องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย การคิดเชิงระบบ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยสามารถสรุปในรายละเอียดได้ดังนี้
3.2.1 การคิดเชิงระบบ
ในมุมมองความเป็นระบบ จะเห็นได้ว่าองค์กรคือระบบอันเป็นภาวะองค์รวมที่ผุดขึ้นจาก
การเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในองค์กร การพัฒนาองค์กรจึงต้องเป็นการพัฒนาองค์ประกอบ
และความเชื่อมโยงขององค์ประกอบขององค์กรนั้นๆ จากมุมมองดังกล่าว หากองค์ประกอบที่สาคัญ
ที่สุดขององค์กรก็คือ คน ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าเราจะสามารถสร้างความเชื่อมโยงของบุคลากร เพื่อ
การสร้างสรรค์ให้เกิดศักยภาพที่สูงกว่าเดิมได้อย่างมีคุณค่าและความหมายได้อย่างไร
3.2.2 องค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้ว ยความเข้ าใจดัง กล่ าวข้างต้ นเป็นพื้ นฐานที่ส าคัญ ต่อ การพัฒ นาความสามารถทาง
ปัญญาเพื่อการแก้ไขปัญหาใดๆ โดยที่บุคคลต้องพัฒนาความสามารถในการมองภาพรวมอย่างเป็น
ระบบ ด้วยการฝึ กทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อหาองค์ประกอบหรือประเด็นหลั กที่แตกต่าง
หลากหลาย ตลอดจนการสังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเชื่อมโยง เพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์
ความรู้ใหม่ นาไปสู่การสร้างสรรค์องค์กรแห่งนวัตกรรม ทั้งด้านสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและ
เป็นเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนขององค์กรอย่างแข็งแกร่งและลดการพึ่งพาผู้อื่น อีกทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันระยะยาวเพื่อความอยู่รอดอย่างมั่นคง ยั่งยืน
3.2.3 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนจาเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาและปรับตัวอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับมุมมองที่ว่า ความพลาดพลั้งใดๆ ที่
เกิดขึ้นมิใช่ความผิดพลาด แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตงอกงามอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดต่อการยกระดับศักยภาพทางปัญญา
ในมุมมองที่ว่า กระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องของการลองผิดลองถูก โดยถือว่าทุกช่วงจังหวะของการ
ดาเนินงานนั้นเป็นไปเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน และในทุกขณะนั้นเองเกิดการขัดเกลาภายใน
และการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงเป็นกระบวนการอย่างเป็น
ระบบที่พิจารณาถึงประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งสิ้น
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3.3 อารมณ์
ในมุมมองด้านอารมณ์ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย ความมั่นคงภายในและคุณค่าในความ
แตกต่าง ผู้วิจัยสามารถสรุปในรายละเอียดได้ดังนี้
3.3.1 ความมั่นคงภายใน
เมื่อพิจารณาด้านอารมณ์ในฐานะเป็นองค์ประกอบด้านบุคลากรพบว่า พฤติกรรมและ
อารมณ์มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว กล่าวอีกนัยหนึ่ง การแสดงออกทางการกระทานั้นเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากภาวะอารมณ์ภายในของตนเองซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งทางบวกและลบ ดังนั้น การ
พัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จาเป็นที่บุคคลต้องได้รับการปลูกฝัง ด้วยกรอบความคิด
และทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตนเอง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงภายใน ความเชื่อมั่นในตนเอง
ด้วยการตระหนักรู้และการยอมรับตนเองตามความเป็นจริงอย่างเป็นหลักการพื้นฐาน
3.3.2 คุณค่าในความแตกต่าง
นอกจากพื้นฐานของความเข้มแข็งมั่นคงภายในของตนเองแล้ว ธรรมชาติของความเป็น
องค์กรคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การพัฒนาความเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงจาเป็นที่
บุคคลต้องเห็นคุณค่าในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ด้วยการรับฟังอย่างเปิดใจกว้าง ฟังอย่างเข้าอก
เข้าใจ ภาวะดังกล่าวจึงจะสามารถนาไปสู่ความมีศรัทธาระหว่างกัน การยอมรับและความเคารพอย่าง
เห็นคุณค่าและความหมายซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่างมั่นคงสมดุล
ระหว่างการคิดถึงประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งความสมดุลระหว่างการแสดงออกอย่างเชื่อมั่ น
กับความอ่อนน้อมถ่อมตน
4. องค์กร
ในมุมมองด้านองค์กรในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจพื้นฐาน
องค์ กรที่ มีเ ปู า หมายร่ ว มกัน ผู้ น าที่เ ห็ น คุณ ค่ าในความหมายของชีวิ ต และการสร้ า งองค์ กรแห่ ง
นวัตกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจพื้นฐาน
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องค์กรสุขภาพดีต้องมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและฐานะการเงิน และการที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้
นั้นต้องมาจากการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและฐานะการเงินของบุคลากร ด้วยเหตุนี้ บุคลากร
จึงต้องมีความมุ่งมั่นและความผูกพันต่อองค์กรด้วยเล็งเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของ
องค์กร
4.2 องค์กรที่มีเปูาหมายร่วมกัน
องค์ กรสุ ข ภาวะที่ยั่ ง ยื น จึ ง จาเป็ นต้ อ งเป็ น การด าเนิ น งานอย่า งสอดคล้ อ งไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยมีเปู าหมายเดียวกัน ตามวิสั ยทัศน์ขององค์กร ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าผู้นาองค์กรจะ
สามารถสร้างความเชื่อมโยงอย่างสอดคล้องเป็นทีมงานหนึ่งเดียวด้วยเปูาหมายที่ชัดเจนและสื่อสารให้
เกิดความเข้าใจในทุกระดับขององค์กรได้อย่างไร และที่สาคัญต้องเป็นการดาเนินควบคู่ไปกับการ
ปลู กฝั งอุดมการณ์ และค่านิ ย มบนหลั กการที่ถู กต้องลงในบุคลากรทุ กระดั บจนเป็นส่ ว นหนึ่ งของ
วัฒนธรรมองค์กร
4.3 ผู้นาที่เห็นคุณค่าในความหมายของชีวิต
การบรรลุเปูาหมายดังกล่าว ผู้นาองค์กรต้องเข้าใจว่าบุคลากรมีศักยภาพที่แตกต่างกัน แต่
ศักยภาพนั้นพัฒนาได้ ผู้นาองค์กรจึงต้องเสาะแสวงหาและกลั่นกรองบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
บนฐานของคุณธรรมและอุดมการณ์ อีกทั้งส่งเสริม ขัดเกลาและกระตุ้นให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ศักยภาพได้ด้วยตนเองเพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้า รวมทั้งให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
เพื่อนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้ าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ทั้งนี้ ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
ผู้นาองค์กรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเห็นคุณค่าและความหมายในความแตกต่างของความ
เป็นตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของบุคลากร ซึ่งทั้งหมดนี้
สามารถนาไปสู่การสร้างศักยภาพและความกระตือรือร้นในการทางานร่วมกันเป็นทีมด้วยบรรยากาศ
ที่ดีอย่างผูกพัน เป็นทีมงานที่มีความสุข มีความมุ่งมั่น มีขวัญกาลังใจที่จะพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็น
หนึ่งเดียว อีกทั้งสามารถปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรให้ออกมาได้อย่างเต็มที่
4.4 การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม
การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ส่งเสริมการกล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ
กล้ าพูดกล้ าทา กล้ าเสี่ ย ง กล้ าริเริ่ มสิ่ งใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์สิ นค้าและบริการที่แตกต่างและมี
มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. สังคม
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ในมุมมองด้านสังคม องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย การฝังรากจิตสาธารณะลงในค่านิยมขององค์กร
และการพัฒนาศักยภาพในความแตกต่างอย่างหลากหลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 การฝังรากจิตสาธารณะลงในค่านิยมขององค์กร
ด้วยความที่องค์กรเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสังคมโดย
แท้แล้วก็คือการพัฒนาในระดับองค์กรนั่นเองเพราะต่างก็ส่งผลซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ คุณสมบัติที่
สาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมก็คือ การสร้างจิตสานึกสาธารณะ
เชิงบวกลงอย่างเป็นฐานรากแข็งแกร่งให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร โดยชี้ให้เห็นว่าองค์กรจะ
มั่นคงยั่งยืนอยู่ได้อย่างบูรณาการนั้นจาเป็นที่บุคลากรในองค์กรนอกจากจะคานึงถึงผลประกอบการ
ขององค์กรแล้ว ยังต้องมีสร้างจิตสานึกถึงการตอบแทนและสร้างคุณประโยชน์คืนสู่สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น องค์กรต้องสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความคิดถึงส่วนรวม เสียสละ
ช่วยเหลือ และสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีที่ทาประโยชน์ให้แก่ชุมชน และใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ อย่างมีคุณค่าและความหมาย มีความสุข
5.2 การพัฒนาศักยภาพในความแตกต่างอย่างหลากหลาย
การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของความหลากหลายทาง
ความคิดตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างของบุคลากร อีกทั้งต้องชื่นชมและเห็นคุณค่าใน
ความหลากหลายเหล่านี้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืน เพราะความ
แตกต่างหลากหลายเหล่านี้ หากได้รับการปลูกฝังในองค์กรอย่างเป็นเชิงบวกแล้วย่อมจะส่งผลเป็นการ
สร้างพลังร่วมและศักยภาพองค์กรอย่างเป็นองค์รวมที่เหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย เพื่อ
สะท้อนต่อเนื่องเป็นสุขภาวะทางสังคมที่มีค่าต่อส่วนรวม
6. สิ่งแวดล้อม
ในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย การพัฒนามุมมองเชิงระบบนิเวศน์ และความ
สมดุลของการพัฒ นาเชิงธุรกิจ และและการคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
6.1 การพัฒนามุมมองเชิงระบบนิเวศน์
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การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องพัฒนามุมองเชิงระบบนิเวศน์ที่พิจารณา
ภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่าความเป็นองค์กร นั่ นคือ มุมมองที่เห็นว่าองค์กรเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง
ของสังคม และสังคมก็เป็นองค์ประกอบขององค์รวมที่ใหญ่กว่านั่นคือ สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน
องค์กรก็เป็นภาวะองค์รวมที่ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบที่ย่อยกว่า จะเห็นว่าทุกองค์ประกอบต่างอิง
อาศัยเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมและส่งผลซึ่งกันและกัน ทาให้องค์กรทรงตัวอยู่ได้ ดังนั้น การพัฒนา
องค์กรเพื่อความมั่นคงยั่งยืนจึงจาเป็นต้องคานึงถึงทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่มิติภายในตนเอง
ครอบครัว องค์กร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นภาพรวม ด้วยมุมมองดังกล่าว จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่องค์กรต้องผลักดันและสร้างเสริมมุมมองและจิตสานึกเชิงระบบนิเวศน์ลงในค่านิยมขององค์กร
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักอย่างเห็นคุณค่าและความหมายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และแสดงออกทางพฤติกรรมอย่ างสอดคล้ องไปในแนวทางเดีย วกันว่า องค์กรเป็นส่ ว นหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ
6.2 ความสมดุลของการพัฒนาเชิงธุรกิจและและการคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
จากความจริงที่ว่าสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นพลวัตไม่หยุดนิ่ง การ
พัฒนาองค์กรจึงต้องปรับเป็นทัศนคติที่ว่า การพัฒนาต้องเป็นไปเพื่ อความคงอยู่ขององค์กรพร้อมๆ
กับ ความยั่ งยื น ของสิ่ งแวดล้ อม โดยนัยดังกล่าว มุมมองที่สาคัญประการหนึ่งคือ การสร้างสมดุล
ระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจและเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทของสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ โดย
ไม่ทาลายความเป็นตัวตนของตนเองและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถรักษาเอกลักษณ์
วัฒนธรรม จิตวิญญาณ รากเหง้าทางความคิดและภูมิปัญญาของเดิมไว้ได้อย่างเข้มแข็ง อย่างเห็น
คุณค่าและความหมาย
3. แนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ
จากแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการที่ให้ความสาคัญต่อการสร้างความเข้าใจและความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
พลวัต โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงที่กรอบความคิดผ่านกระบวนการใคร่ครวญเพื่อตระหนักถึงคุณค่า
และความหมายของชีวิต เพื่อการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่และการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเป็นองค์
รวม เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืนในอนาคต ด้วยการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของทั้ง 6
องค์ประกอบ อันได้แก่ หลักการ โครงสร้าง บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) องค์กร สังคม และ
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สิ่งแวดล้อม และการที่จะบรรลุเปูาหมายดังกล่าว จาเป็นต้องพิจารณาถึงแนวโน้มของรูปแบบฯ ผู้วิจัย
ขอสรุปผลของแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ ดังนี้
1. หลักการ
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านหลักการ ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
1.1 การพัฒนาความเข้าใจที่ว่า ทุกสิ่งโดยไม่มีข้อยกเว้นล้วนมีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัต อย่างสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นสายเป็นกระแส มีการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งเพื่อเข้าสู่
สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง
1.2 เมื่อธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึง
ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาตินี้อย่างสมดุล และต้องเป็นไปอย่างยืดหยุ่นเพื่อความอยู่
รอด
1.3 การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องตั้งอยู่บนอุดมการณ์และหลักบรรษัทภิบาล
รวมทั้งการกากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจในความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้แก่ผู้ มีส่วน
ได้เสียทุกฝุาย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ
1.4 การตั้งอยู่บนความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมขององค์ประกอบทั้ง 6 อัน
ประกอบด้ ว ย หลั ก การ โครงสร้ า ง บุ ค ลากร (จิ ต ใจ ปั ญ ญา และอารมณ์ ) องค์ ก ร สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม อย่างเป็นหนึ่งเดียวที่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ อย่างไม่อาจ
แยกออกจากกันได้
2. โครงสร้าง
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านโครงสร้าง ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
2.1 องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนควรจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่น
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน มีแนวทางการปฏิบัติและบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การดาเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้บรรลุถึงเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 องค์กรสุขภาวะต้องจัดให้มีโครงสร้างที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโดยมีคนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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2.3 องค์กรสุขภาวะจาเป็นต้องมีโครงสร้างที่ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานในทุกระดับให้ไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยเอาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงาน
เป็นทีมอย่างสอดคล้อง
2.4 องค์ ก รที่ มั่ น คงยั่ ง ยื น จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด โครงสร้ า งองค์ ก รเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ พั ฒ นา
เครือข่ายความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน
3. บุคลากร
ในการพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบด้ า นบุ ค ลากร ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง การพิ จ ารณาออกเป็ น 3
องค์ประกอบย่อยคือ 1) จิตใจ 2) ปัญญา และ 3) อารมณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 จิตใจ
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านจิตใจ ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
3.1.1 องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องมีการทบทวนและปรับกรอบความคิดอันเป็น
ปัจจัยพื้นฐานภายในที่สาคัญที่สะท้อนถึงผลรวมของค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่จะส่งผลต่อเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3.1.2 การสร้างความสอดคล้องของภาพเปูาหมายให้ไปในแนวทางเดียวกันของทั้งองค์กร
เพื่อมุ่งเข้าสู่ความสาเร็จร่วมกันอย่างเสริมพลังร่วม
3.1.3 การพัฒนากรอบความคิดเชิงบวกด้วยใจที่เปิดกว้าง บนฐานของความรู้สึกที่มีใจรัก
ความผูกพัน มีแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่นและความภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร
3.2 ปัญญา
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านปัญญา ผู้วิจั ยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
3.2.1 การพัฒนาความคิดเชิงระบบที่เห็นว่าองค์กรคือระบบอันเป็นภาวะองค์รวมที่ผุดขึ้นจาก
การเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในองค์กร และเนื่องจากคนคือองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด ดังนั้น
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนจึงต้องเป็นการสร้างความเชื่อมโยงของบุคลากรอย่างหลอมรวมเป็นหนึ่ง
เดียว เพื่อการสร้างสรรค์ให้เกิดศักยภาพที่สูงกว่าเดิมได้อย่างมีคุณค่าและความหมาย
3.2.2 การฝึกทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่ อหาองค์ประกอบที่แตกต่างหลากหลาย และ
การสังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเชื่อมโยงเพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่
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3.2.3 การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนจาเป็นต้องผ่านกระบวนการขัดเกลา
และปรับตัวอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับมุมมองที่ว่าความพลาดพลั้งใดๆ ที่เกิดขึ้นมิใช่
ความผิดพลาด แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตงอกงามอย่างต่อเนื่อง
3.3 อารมณ์
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านอารมณ์ ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
3.3.1 การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นที่บุคคลต้องได้รับการปลูกฝังด้วยกรอบ
ความคิดและทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งมั่นคงภายใน ความเชื่อมั่นในตนเอง
ด้วยการตระหนักรู้และการยอมรับตนเองตามความเป็นจริง
3.3.2 เนื่องจากธรรมชาติขององค์กรคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การพัฒนาความเป็น
องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงจาเป็นที่บุคคลต้องเห็นคุณค่าในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ด้วยการรับ
ฟังอย่างเปิดใจกว้าง ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ เพื่อนาไปสู่ความมีศรัทธาระหว่างกัน การยอมรับและความ
เคารพอย่างเห็นคุณค่าและความหมายซึ่งกันและกัน
4. องค์กร
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านองค์กร ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
4.1 องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนจาเป็นต้องเป็นการดาเนินงานอย่างสอดคล้อง โดยมีเปูาหมาย
เดียวกันตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนั้น ผู้นาองค์กรจึงต้องสร้างความเชื่อมโยงของทีมงานให้สามารถ
บรรลุเปูาหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ผู้นาองค์กรต้องเข้าใจว่าบุคลากรมีศักยภาพที่แตกต่างกัน แต่ศักยภาพนั้นพัฒนาได้ ผู้นา
องค์กรจึงต้องส่งเสริม ขัดเกลาและกระตุ้นให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเองเพื่อสร้าง
โอกาสความก้าวหน้า รวมทั้งให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อนาและขับเคลื่ อนองค์กรให้
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
4.3 การสร้างองค์กรให้เป็นสังคมแห่งนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ
กล้ าพูดกล้ าทา กล้ าเสี่ ย ง กล้ าริเริ่ มสิ่ งใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์สิ นค้าและบริการที่แตกต่างและมี
มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. สังคม
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เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านสังคม ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
5.1 การปลู กฝั งจิ ตส านึ ก สาธารณะเชิง บวกให้ เป็ นส่ ว นหนึ่ง ของค่า นิย มขององค์ก ร โดย
ชี้ให้เห็น ว่าองค์กรจะมั่น คงยั่งยื นอยู่ได้อย่างบูรณาการนั้นจาเป็นที่บุคลากรในองค์กรนอกจากจะ
ค านึ ง ถึ ง ผลประกอบการขององค์ ก รแล้ ว ยั ง ต้ อ งมี ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก ถึ ง การตอบแทนและสร้ า ง
คุณประโยชน์คืนสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
5.2 การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต้องเข้ าใจถึงธรรมชาติของความหลากหลาย
ทางความคิด ตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างของบุคลากร อีกทั้งต้องชื่นชมและเห็นคุณค่า
ในความหลากหลายเหล่านี้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืน
6. สิ่งแวดล้อม
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่
การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ การเสริ ม สร้ า งองค์ ก รสุ ข ภาวะอย่ า งบู ร ณาการเพื่ อ ความมั่ น คงยั่ ง ยื น
ประกอบด้วย
6.1 การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องพัฒนามุมองเชิงระบบนิเวศน์ที่พิจารณา
ภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่าความเป็นองค์กร นั่นคือ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทั้งหมดต่างอิงอาศัยเชื่อมโยง
อย่างหลอมรวมและส่งผลซึ่งกันและกัน ทาให้องค์กรทรงตัวอยู่ได้
6.2 การสร้างสมดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจและเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทของ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ โดยไม่ทาลายความเป็นตัวตนของตนเองและคุณค่ าของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยัง
สามารถรักษาอุดมการณ์ขององค์กรไว้ได้อย่างเข้มแข็ง
4. กระบวนการของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ
นอกจากการพิจารณาถึงแนวคิด องค์ประกอบ และแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่
แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกระบวนการการเปลี่ยนแปลง จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรสุขภาวะอย่างมั่นคงยั่ งยืนมีความสุข ต้องเริ่มต้นด้วย การเผชิญ
และตระหนักถึงภาวะวิกฤต กล่าวคือ บุคคลต้องตระหนักถึงปัญหาและความต้องการจาเป็นหรือภาวะ
วิกฤตที่ตนเผชิญอยู่ และมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง แล้วจึงทาการวิเคราะห์ตรวจสอบตนเอง
เพื่อเป็นการตรวจสอบกรอบความคิด สมมติฐาน ค่านิยม และความเชื่อของตนเอง รวมทั้งแนวทางที่
ตนยึดถือปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจตนเอง ทาให้เห็นภาพของระบบความคิด และพฤติกรรมของ
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ตนเองที่แสดงออกภายนอก จากนั้นจึงทาการประเมินสมมติฐ านตนเองเชิงวิพากษ์ เพื่อวิพากษ์
วิจารณ์ และประเมินกรอบความคิดที่เป็นตัวกาหนดสมมติฐาน ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อของตนเอง
อย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการตระหนักว่าตนและบุคคลอื่นๆ ก็มีการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใน
ทานองเดีย วกัน โดยการมีป ฏิสั มพันธ์กับบุคคลอื่น บนฐานของประสบการณ์เดิมของแต่ล ะบุคคล
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ หม่ ซึ่ ง เชื่ อ มโยงต่ อ เนื่ อ งถึ ง การก าหนดเปู า หมายเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน จากนั้นจึงทาการค้นหาทางเลือกของบทบาท ความสัมพันธ์และแนวทางการ
ปฏิบัติใหม่ เมื่อตระหนักถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและความจาเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกรอบ
ความคิดใหม่ บุคคลจึงพยายามค้นหาทางเลือกใหม่ ตลอดจนความสัมพันธ์และรวมถึงพฤติกรรมชุด
ใหม่ๆ เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนา
แผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้
และทักษะเพื่อการดาเนินการตามแผน เพื่อทาให้เกิดผลสาเร็จตามเปูาหมาย แล้งจึงทาการทดลอง
ปฏิบัติตามแผน และสร้างการมีส่วนร่วมในบทสนทนาอย่างจริงจังผ่านประสบการณ์ทั้งระดับตนเอง
และกลุ่ม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการติดตามประเมินผลควบคู่ไปด้วย และ
การศึ ก ษาหาองค์ ค วามรู้ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ที่ จ ะสามารถแก้ ไ ขปรั บ เปลี่ ย นได้ ทั น ที เ มื่ อ เกิ ด ปั ญ หาหรื อ
ข้อผิดพลาดต่างๆ ทั้งนี้ ต้องดาเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างเป็นธรรมชาติ
ทั้งนี้ ต้องเข้าใจว่าการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความอดทน เพราะการ
เปลี่ยนแปลงในรูปของพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านทั ศนคติ ค่านิยม
และความเชื่อ ซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือกรอบที่ตนเองใช้ในการอธิบาย
โลก ซึ่งการเปลี่ยนกรอบความคิดนี้ต้องอาศัยเวลา เพราะเกิดจากการก้องสะท้อนภายในตนเองเชิง
วิพากษ์อย่างลุ่มลึก จึงจะสามารถเปลี่ยนกรอบตนเองได้ จากนั้นจึงค่อยๆ พัฒนาขีดความสามารถและ
ความเชื่อมั่นในตนเองตามบทบาทใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชานาญและความมั่นใจในระดับ
ที่สูงขึ้นตามบทบาทใหม่ที่ตนตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางใหม่ที่จะมีขึ้นต่อตนเอง
และบุคคลรอบข้าง อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อ การเปลี่ยนแปลงจะได้ผล จะต้อง
พิจารณาเอาประเด็นด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดมาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการการ
ก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญนั้นเป็นการเข้าไปสารวจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
ของตนเองภายในอย่างลึกๆ เพื่อสามารถที่จะนาไปสู่การสร้างความตระหนักรู้และต่อยอดไปถึงการหา
ความหมายของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น ในประเด็นเรื่องการก้องสะท้อนโดยใช้อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
เข้ามามีส่วนร่วมนี้มีส่วนสาคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและการเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นคุณค่าใน
ความแตกต่างและนาไปสู่ความมีศรัทธาต่อตนเองและความมั่นคงภายใน สุดท้าย จึงทาการบูรณาการ
มโนทัศน์ใหม่ให้เข้ากับวิถีการดาเนินชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียว เมื่อศักยภาพและความเชื่อมั่นได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเหล่านั้นจะถูกหลอมรวมเชื่อมโยงให้เป็น
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หนึ่งเดียวกับความเป็นตัวตนของตนเอง ก่อให้เกิดเป็นการดาเนินชีวิตตามแนวทางใหม่ตามมโนทัศน์
ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อและการปฏิบัติใหม่ซึ่งสามารถ
นาชีวิตไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
โดยสรุป จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ การสร้างเสริม
องค์กรสุ ขภาวะอย่ างบู รณาการ เพื่อนาไปสู่ การพัฒ นาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลั กการที่
ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อ
การเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข ประกอบด้วย 1) การเผชิญและตระหนักถึงภาวะวิกฤต 2)
การวิเคราะห์ตรวจสอบตนเอง 3) การประเมินสมมติฐานตนเองเชิงวิพากษ์ 4) การตระหนักถึง
ความสาคัญของการเปลี่ยนกรอบความคิด 5) การค้นหาทางเลือกของบทบาท ความสัมพันธ์ และ
แนวทางการปฏิบัติใหม่ 6) การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 7) การศึกษาหาความรู้ และทักษะเพื่อการ
ดาเนินการตามแผน 8) การทดลองปฏิบัติตามแผน 9) การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความอดทน
10) การพัฒนาขีดความสามารถและความเชื่อมั่นในตนเองตามบทบาทใหม่ 11) พิจารณาประเด็น
ด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดมาเกี่ยวข้อง 12) การบูรณาการมโนทัศน์ใหม่ให้เข้ากับวิถีการดาเนินชีวิต
อย่างเป็นหนึ่งเดียว
ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่พัฒนาได้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ในขั้ น ตอนการพิ จ ารณาปั จ จัย และเงื่อ นไขของร่ า งอนาคตภาพรูป แบบการเรี ย นรู้สู่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ การสร้ า งเสริ ม องค์ กรสุ ข ภาวะอย่ า งบู รณาการ ผู้ วิ จั ย น าผลการวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์องค์ประกอบจากการวิจัยเอกสารและการศึกษาภาคสนามกรณีตัวอย่างที่ดีจากการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 รวมทั้งผลของร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการจากการวิจัยขั้นที่ 2 มาทาการร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากนั้นผู้วิจัยจึงนาร่างรูปแบบที่
พัฒนาได้นั้นมาทาการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของการนาร่างรูปแบบฯ นี้ เพื่ อนาไปสู่การปฏิบัติที่
ได้ผล โดยใช้การระดมความคิดผู้เชี่ยวชาญด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตจานวน 10 คน ร่วมตรวจสอบร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00
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-14.00 น. ณ ห้องประชุม 825 ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย (อาคาร 2) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1. การพิจารณาร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ประเด็นที่ 2. การพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขของร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญได้ข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้
ประเด็นที่ 1. ผลการพิจารณาร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ผู้วิจัยเสนอผลการพิจารณาร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้
1.1 ความคิดเห็นต่อแนวคิดของร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
1.2 ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
1.3 ความคิดเห็นต่อแนวโน้มของร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
1.4 ความคิดเห็นต่อกระบวนการของร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
1.1 ความคิดเห็นต่อแนวคิดของร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ผู้เชี่ยวชาญส่ว นใหญ่เห็น ว่า แนวคิดของร่างอนาคตภาพรูปแบบฯ ที่ผู้ วิจัยนาเสนอนั้น มี
ประโยชน์ ครอบคลุ ม มี ค วามส าคั ญ และเป็ น ไปได้ และสามารถประยุ ก ต์ ไ ปใช้ กั บ การพั ฒ นา
กระบวนการเรี ย นรู้ สู่ การเปลี่ย นแปลงเพื่อนาไปสู่ ความเป็นองค์กรสุ ขภาวะได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้มี
ประเด็ น ที่ เ ป็ น หลั ก การส าคั ญ ที่ต้ อ งน ามาพิ จ ารณาในเบื้ อ งต้ นของรู ป แบบที่ พัฒ นาขึ้ น มานี้ ก็ คื อ
หลั กการพื้น ฐานของการน า 2 แนวคิ ดมาประยุกต์ใ ช้เป็นฐานของการพัฒ นารู ปแบบฯ กล่ าวคื อ
แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและแนวคิดองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการว่า มีความสอดคล้อง
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กันอย่างไร ในประเด็นนี้ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558) ได้ให้ความเห็นถึง
หลักการพื้นฐานของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นว่า
“เนื่องจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ใช๎ 2 แนวคิดเป็นหลักคือ การเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงและ
แนวคิดองค์กรสุขภาวะอยํางบูรณาการ จึงมีความจาเป็นที่ต๎องพิจารณาวําแนวคิดทั้งสองไปด๎วยกันได๎
หรือไมํ เพราะแนวคิดการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงให๎ความสาคัญกับการพัฒนาทางนามธรรมด๎านใน
อันหมายรวมถึงอารมณ์ความรู๎สึกนึกคิด สํวนมุมมองของแนวคิดองค์กรสุขภาวะอยํางบูรณาการนั้น
ต๎องทาความเข๎าใจให๎ดีวําตั้งอยูํบนฐานคิดตามแนวคิดวิทยาศาสตร์หรือไมํอยํางไร ทั้งนี้ ขึ้นกับมุมมอง
เพราะแนวคิดการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงให๎มุมมองและความหมายที่ลึกซึ้ งกวําการพัฒนาแบบทั่วๆ
ไปที่ตั้งอยูํบนฐานของการพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ที่เน๎นในเรื่องการวัด การคานวณ การประเมิน และ
การตรวจสอบที่ใช๎กันอยูํในแวดวงการศึกษาทั่วไปตามแนวคิดปฏิฐานนิยม แตํวําแนวคิดการเรียนรู๎สูํ
การเปลี่ยนแปลงนี้มีมุมมองที่กว๎างกวํานั้นคือมีมุมมองแบบองค์รวมแบบ (Holistic) ซึ่งแตกตํางจาก
แนวคิดวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทั้งสองแนวคิดเปรียบเสมือนบันไดคนละขั้น ดังนั้น การนาแนวคิดการ
เรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดองค์กรสุขภาวะอยํางบูรณาการมารวมเข๎าด๎วยกันจึงจาเป็นต๎อง
ตระหนักถึงหลักการพื้นฐานของแนวคิดแนวคิดการเรีย นรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงที่ไปไกลกวําแนวคิดปฏิ
ฐานนิ ยม เพราะแนวคิดที่อิงฐานวิทยาศาสตร์นั้นอาจลดทอนคุณคําและความหมายที่แท๎จริงของ
แนวคิดการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลง หรืออาจทาให๎สาระสาคัญบางอยํางของแนวคิดการเรียนรู๎สูํการ
เปลี่ยนแปลงหายไป เพราะแนวคิดทั้งสองมันคนละระดับกัน”
ในประเด็นเดียวกันนี้ ชัด เตชามหาชัย (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า
“ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบูรณาการ 2 แนวคิดนั้น เห็นวํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้นําจะไปคํอน
ไปทางทางนามธรรม เพราะมีการกลําวถึงการพัฒนาที่บุคคลต๎องตระหนักรู๎ได๎ด๎วยตนเองและเข๎าใจได๎
ด๎วยตนเองซึ่งแนํนอนวํารูปแบบนี้เน๎นไปทางด๎านการพัฒนาเชิงคุณภาพที่ให๎คุณคําและความหมายตํอ
ความรู๎สึกนึกคิด ตํอมโนธรรมสานึกอันเป็นลักษณะภายในของผู๎ที่เข๎าสูํกระบวนการพัฒนาตามแนวคิด
ของแนวคิดการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น รูปแบบนี้นําจะต๎องการสื่อวํา แนวคิดการเรียนรู๎สูํการ
เปลี่ยนแปลงเน๎นในเรื่องคุณภาพของการพัฒนาภายในอันหมายถึงจิตใจซึ่งมีความหมายและลึกซึ้ง
กว๎ า งขวางกวํ า การพั ฒ นาบนฐานวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ต๎ อ งการวั ด ค านวณหรื อ ประเมิ น ได๎ เ ทํ า นั้ น นั่ น
หมายความวํา คุณคําและความหมายของแนวคิดการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงต๎องการเน๎นถึงการ
ยกระดับมโนธรรมสานึกของตนเองอันเป็นการตระหนักรู๎ด๎วยตนเองภายในซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้ง
และกินความหมายมากกวําการเรียนรู๎หรือการพัฒนาแบบเดิมๆ”
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ดังนั้น รูปแบบนี้จึงต้องการแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลง และ
สาระส าคั ญ ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบว่ า มี ธ รรมชาติ เ ป็ น อย่ า งไรซึ่ ง จะสามารถน าไปปรั บ ใช้ กั บ
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพได้อย่างยั่งยืน เพราะรูปแบบที่นาเสนอนี้ได้พิจารณาถึง
ธรรมชาติของชีวิตในทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอันเป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมทั้ง
องค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอก เป็นรูปแบบที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงควร
พิจารณาถึงองค์ประกอบใดบ้าง และแต่ละองค์ประกอบเชื่อมโยงกันอย่างไรอันเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวม ดังที่ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558)
กล่าวว่า
“เมื่อพิจารณาจากรูปแบบฯ ที่นาเสนอ เห็นวํามีความสอดคล๎องกับแนวคิดการเรียนรู๎สูํการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ 2 ประการ คือ 1) หลักการความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์วํา มนุษย์มีศักยภาพ
ในการเรียนรู๎และมีขีดความสามารถในการพัฒ นาเปลี่ยนแปลงตนเองได๎อยํางตํอเนื่อง โดยอาศัย
ประสบการณ์ของตนเองเป็นองค์ประกอบสาคัญของการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพื่อนาไปสูํการ
เปลี่ยนแปลง และ 2) หลักการที่วําสรรพสิ่งมีธรรมชาติของความเป็นองค์รวมที่เกิดจากความเชื่อมโยง
ขององค์ประกอบอยํางหลอมรวม จนผุดกาเนิดเป็นภาวะองค์รวมใหมํที่สามารถแสดงศักยภาพและ
ความหมายที่มีคุณคําเหนือกวําองค์ประกอบเดิม ดังนั้นในมุมมองของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงจึงมี
ทัศนะที่วํามนุษย์เป็นสํวนหนึ่งของสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็เป็นสํวนหนึ่งของมนุษย์ไมํอาจแยกออกจาก
กันได๎”
ในประเด็นดังกล่าว สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) กล่าวเสริมว่า
“ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์วําการแสวงหาความรู๎เรื่องการเรียนรู๎ในกระแสหลักซึ่งเป็นการศึกษา
เรื่องนอกตัวนั้น แม๎จะมีความจาเป็นตํอการดารงชีวิตแตํก็ขาดความสมบูรณ์ เพราะยังขาดความรู๎
ความเข๎าใจตํอการศึกษาอยํางเป็นระบบอยํางเป็นองค์รวมที่ครอบคลุมองค์ประกอบชีวิ ตตํางๆ ทั้ง
องค์ป ระกอบภายในและองค์ป ระกอบภายนอก กลํ าวอีกนัยหนึ่งคือขาดความเข๎าใจในความเป็น
รูปธรรมและนามธรรมหรือขาดความเข๎าใจในความเป็นธรรมชาติของความเป็นวัตถุและอารมณ์
ความรู๎สึกนึกคิด อีกทั้งขาดความตระหนักของระดับการพัฒนาทั้งระดับตนเอง ครอบครัว องค์กร
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล๎อมที่เชื่อมโยงกันอยํางไมํอาจแยกออกจากกันได๎ ทาให๎การพัฒนาไมํอาจ
นาไปสูํความมั่นคงยั่งยืน เป็นการศึกษาเพียงด๎านเดียว เป็นการศึกษาแยกสํวน ขาดความเชื่อมโยง ไมํ
สอดคล๎องตามความเป็นจริงของธรรมชาติของชีวิต จึงปรากฏเป็นปัญหาและวิกฤติตํางๆ อาจเรีย กได๎
วําในทุกระดับของสังคมและสิ่งแวดล๎อม ทางออกของอนาคตของมนุษยชาติจึงอยูํที่การพัฒนาการ
เรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงอยํางบูรณาการอยํางเป็นระบบที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบชีวิต ทั้งภายใน
ภายนอก ทั้งระดับบุคคลและสังคม รวมทั้งสิ่งแวดล๎อมโดยรวม เพื่อที่จะนาไปสูํสังคมที่ มีคุณภาพ มี
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ความสมดุล มีความสามารถในการจัดการตนเอง มีความสุข สามารถพัฒนาเพื่อความอยูํรอดและ
ประสบความสาเร็จอยํางมั่นคงยั่งยืน”
ในประเด็นเดียวกันนี้ ชัด เตชามหาชัย (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้ตั้งข้อสังเกตต่อ
ความเป็นองค์รวมของรูปแบบว่า
“รูปแบบที่พัฒนาขึน้ นี้มีความเป็นองค์รวม โดยพิจารณาได๎จากการนาเสนอรูปแบบที่เป็นการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบมีทั้งองค์ประกอบภายในและภายนอก ในสํวนของมิติภายใน
นั้นเป็นการพิจารณาในระดับบุคคลซึ่งเป็นการเข๎าไปสารวจและเปลี่ยนแปลงพื้นฐานภายในตนเอง
อยํางไตรํตรองใครํครวญ โดยการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีตํอโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเพื่อให๎เกิด
ความตระหนั กถึ งคุณคําและความหมายของตนเอง และทั้งหมดนี้ก็เพื่อ มาเชื่อมโยงกับ สํ ว นของ
องค์ประกอบภายนอกที่ครอบคลุมถึงสังคมและสิ่งแวดล๎อม โดยตระหนักวําการเปลี่ยนแปลงอยําง
บู ร ณาการและเป็ น องค์ร วมนั้ น ต๎องพิจ ารณาถึงความเชื่อ มโยงอยํางเป็ นระบบตั้งแตํระดับบุคคล
ครอบครัว องค์กร สังคม และสิ่งแวดล๎อมจึงจะสามารถนาไปสูํการพัฒนาอยํางมั่นคงยั่งยืน สมดุล มี
ความสุขได๎”
อลงกรณ์ มีสุทธา (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันว่า
“หลักการสาคัญของงานวิจัยนี้ดูเหมือนวําต๎องการจะนาเสนอกรอบแนวคิดของการพัฒนา
อยํางเป็นภาพรวม กลําวคือ ต๎องการแสดงให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมทั้งองค์ประกอบ
ภายในอันได๎แกํ จิตใจ ปัญญา อารมณ์ที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบภายนอกอันได๎แกํ โครงสร๎าง องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยต๎องการชี้ให๎เห็นวําทั้งองค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกนั้น
เชื่อมโยงกันและสํงผลซึ่งกันและกัน กลําวโดยสรุป เปูาหมายของรูปแบบนี้นําจะเป็นการพิจารณาถึง
การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภายนอกทั้ง 4 อยํางเชื่อมโยงอยํางเป็นระบบอยํางเป็นองค์รวมโดย
ที่การเปลี่ย นแปลงที่แท๎จริ งนั้น ต๎องเริ่มจากองค์ประกอบภายในทั้ง 3 และเชื่อมโยงตํอยอดไปยัง
องค์ประกอบที่สูงขึ้นซึ่งทั้งหมดหลอมรวมเชื่อมโยงอยํางเป็นหนึ่งเดียวกันสํงผลซึ่งกันและกัน”
เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน หลักการสาคัญประการหนึ่งของรูปแบบฯ นี้คือ
เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ฐานรากชองชีวิต นั่นคือ กรอบ
ความคิด ในประเด็นนี้ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) กล่าวว่า
“การเปลี่ยนแปลงอยํางยั่งยืนต๎องเป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดอันเป็นการรื้อถอนระบบคิด
เดิมและสร๎างกรอบความคิดขึ้นมาใหมํ ด๎วยกระบวนการการพิจารณาอยํางใครํครวญภายในตนเอง
เป็นการตระหนักรู๎อยํางลึกซึ้งอยํางมีสติภายในตนเอง มิใชํการตาหนักรู๎ด๎วยปัญญาอยํางพื้นๆ เพราะ
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การตระหนักรู๎ด๎วยการคิดยังเป็นเพียงแคํความรู๎ความเข๎าใจอยํางตาราเทํานั้น แตํการตาหนักรู๎อยําง
แนวคิดการเรียนรู๎ สูํการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการตระหนักรู๎ถึงความรู๎สึ กภายในอยํางมีส ติ ภาวะนี้
เปรียบเสมือนการเข๎ามาทาความเข๎าใจรู๎จักความเป็นตัวตนของตนเองอยํางลึกซึ้ง”
ในประเด็ น ความเข้ า ใจตนเองอย่ า งแท้ จ ริ ง นี้ เ ป็ น การพั ฒ นาด้ า นในเพื่ อ การสร้ า งความ
ตระหนักรู้เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริง ประเด็นนี้ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558)
ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
“สํวนหนึ่ งของรูป แบบที่พัฒ นาขึ้นนี้มีองค์ประกอบด๎านจิตใจที่ใช๎แนวคิดการเรียนรู๎สูํการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งตรงกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มีเปูาหมายการพัฒนาด๎านในของผู๎เรียนเพื่อมุํงการ
สืบค๎นสารวจภายในใจของตนเอง โดยการเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรงและการรับฟังด๎วยใจที่เปิด
กว๎าง นาไปสูํจิตสานึกใหมํที่สูงขึ้น เป็นการตระหนักรู๎จักตนเองและพัฒนาเป็นความหยั่งรู๎อยํางลึกซึ้ง
ถึงคุณคําและความหมายของตนเองบนความแตกตํางที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู๎ที่แท๎”
จากความเห็นข้างต้นที่เกี่ยวกับคุณค่าของความเป็นตัวตน สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ (สนทนากลุ่ม
, 18 มิถุนายน 2558) มีความเห็นที่สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวในมุมมองที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
ศักยภาพ ดังนี้
“จะเห็นได๎วํา เปูาหมายของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีการกลําวถึงการพัฒนาความตระหนักรู๎อัน
เป็นภาวะที่บุคคลจะสามารถเข๎าใจตนเองได๎อยํางลึกซึ้ง และสามารถนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพที่แท๎ภายในของตนเองเชิงบวก อันหมายถึงโลกภายในที่ประกอบไปด๎วยอารมณ์ความรู๎สึกนึก
คิด ความเชื่อ ทัศนคติ และมุมมองที่มีตํอชีวิตและโลกอยํางมีคุณคํา ตลอดจนความมุํงมั่นและแรง
บั น ดาลใจเพื่ อ สร๎ า งความมั่ น คงภายใน ความมุํ ง มั่ น ที่ จ ะสร๎ า งการเปลี่ ย นแปลงในรู ป ของ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การพัฒนาทักษะชีวิตและความรู๎ความสามารถในเชิงวิชาชีพอยํางมีสติและ
ปัญญา เพื่อนาไปสูํความมีสุขภาวะของทั้งระดับตนเองและผู๎อื่นไปพร๎อมๆ กัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุข
ของตนเองและสามารถพัฒนาเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับครอบครัว องค์กร สังคม และ
ชุมชนในวงกว๎างอยํางยั่งยืน”
ในมุมมองของการพัฒนาศักยภาพนั้น ผู้วิจัยเชื่อว่าต้องเป็นการยกระดับขีดความสามารถ
อย่างเป็นองค์รวมโดยเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ระดับบุคคลก่อนแล้วขยายแผ่ออกไปครอบคลุมทุกมิติ ซึ่ง
ในประเด็นนี้ กิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้เสริมว่า
“จะเห็ น ได๎วําการเปลี่ ย นแปลงเพื่อ ความมีสุ ขภาวะขององค์กร โดยแท๎จริ งนั้นก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงภายในของบุคคลอยํางเป็นปัจเจก แตํเมื่อพิจารณาในมิติของภาวะองค์รวมที่สูงขึ้นเป็น
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องค์กร สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยแท๎จริงแล๎วก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกอยูํนั่นเอง เพราะ
ความเป็ น องค์ ก ร สั ง คม และสิ่ ง แวดล๎ อ มก็ คื อ ภาวะองค์ ร วมที่ ใ หญํ ขึ้ น อยํ า งเป็ น ล าดั บ โดยมี
องค์ประกอบคือบุคคลนั่นเอง แตํเป็นภาวะองค์รวมที่มีบุคคลที่หลากหลายมาหลอมรวมเชื่อมโยง เกิด
เป็ น ระบบที่ มี ความซั บ ซ๎ อ นมากขึ้ น อยํ า งเป็ น ล าดั บ ดั ง นั้น ไมํ วํ า เราจะพิ จ ารณาในระดั บ ใดการ
เปลี่ย นแปลงอยํ างแท๎จ ริงก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกแล๎ว ขยายไปสูํ องค์กร สั งคม และ
สิ่งแวดล๎อมซึ่งเป็นระดับปัจเจกในภาวะองค์รวมที่มีความสลับซับซ๎อนที่สูงขึ้น”
ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพไม่ว่าระดับใด ล้วนต้องเกิดจากการเปลี่ยนภายในของบุคคล
และการเปลี่ ย นแปลงนั้ น จะเกดขึ้นได้ต้องเกิดจากการคิดอย่างใคร่ครวญอย่างลึ กซึ้ง ในประเ ด็น
ดังกล่าว สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นว่า
“แนวคิดการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการมาทางด๎านการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษา
ผู๎ใหญํที่เห็ นการเปลี่ ยนแปลงในตัว แมํบ๎านที่กลับมาเรียนหนังสื อใหมํ ทั้งนี้ เกิดจากการยกระดับ
จิตสานึกใหมํอยํางมีสติ คล๎ายกับการมีโลกทัศน์ใหมํอันเกิดจากการรื้อถอนกระบวนการคิดภายในที่
เห็น ภาพภายในตนเองที่ลึกซึ้งกวําเดิมของความหมายของการดาเนินชีวิตตํอ ตรงนี้ที่เขาใช๎คาวํา
Transformation อันเป็นการเปลี่ยนระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ภายในตนเอง และมีการศึกษาลึกลง
ไปวํากระบวนทัศน์ใหมํมันเกิดขึ้นได๎อยํางไร และพบวําสุดท๎ายแล๎วมันเกิดจากการพิจารณาอยําง
ใครํครวญภายในตนเองอันเป็นที่มาของคาวํา Transformative Learning หรือการเรียนรู๎สูํการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสร๎างคุณคําใหมํขึ้นในชีวิต”
1.2 ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ในการพิจารณาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
สามารถเข้ากันได้อย่างดีกับแนวคิดองค์กรสุขภาวะ โดยรูปแบบที่วิเคราะห์และสังเคราะห์มานี้มี
เนื้อหาและองค์ประกอบครบถ้วนและมีความเชื่อมโยงดี ในส่วนนี้ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สัมภาษณ์วันที่
26 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นว่า
“เปูาหมายของการเปลี่ยนแปลงนั้นคือความสุข การเติบโตอยํางยั่งยืน ความสมดุลของชีวิต
ความสาเร็จผํานการรํวมมือกัน โดยการที่จะถึงเปูาหมายนี้ต๎องเป็นการพัฒนาอยํางเป็นระบบของทั้ง 6
องค์ประกอบอยํางเชื่อมโยงหลอมรวม โดยที่องค์ประกอบที่ 1 เน๎นเรื่องการเปลี่ยนแปลงต๎องตั้งอยูํบน
คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต๎อง สํวนองค์ประกอบที่ 2 โครงสร๎างนั้นก็เพื่อต๎องมีโครงสร๎างมา
รองรับจึงจะสามารถสื่อได๎วํามีการเปลี่ยนแปลงอยํางเป็นรูปธรรม สํวนองค์ประกอบที่ 3 อันได๎แกํ
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องค์ป ระกอบด๎ านจิ ตใจ องค์ป ระกอบด๎ านปั ญญา และองค์ ป ระกอบด๎า นอารมณ์ นั้น ถื อเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงภายใน สํวนองค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 และองค์ประกอบที่ 6 อันได๎แกํ องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล๎อมนั้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบภายใน สูํภาวะ
องค์รวมที่สูงขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสาหรับองค์ประกอบภายนอกจาเป็น ที่จะต๎องผํานการพัฒนา
องค์ประกอบภายในกํอน จึงจะนาไปสูํการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นได๎ ด๎วยมุมมองดังกลําว จะเห็นวํา
องค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต๎องเกิดจากความเชื่อมโยงของทั้งองค์ประกอบภายในและ
องค์ประกอบภายนอกเสมอ เพราะทั้งสองสํวนเชื่อมโยงกันและสํงผลถึงกัน และการเปลี่ยนแปลง
อยํางยั่งยืนต๎องเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในของบุคคล และขยายออกสูํองค์ประกอบที่สูงขึ้น ที่
ใหญํขึ้นจากระดับบุคคลสูํองค์กรสังคมและสิ่งแวดล๎อม”
ในประเด็นเดียวกันนี้ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558) ได้ขยายความ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบที่ผู้วิจัยเสนอว่า
“รูปแบบที่นาเสนอมีองค์ประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมาจากแนวคิดการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งโดยแท๎จริงแล๎วแนวคิดดังกลําวมิได๎ละทิ้งความเป็นวิชาการ แตํเป็นการหลอมรวมทางวิชาการอัน
เป็นความรู๎ตามโลกภายนอกและการศึกษาถึงโลกภายในของตนเองอยํางเป็นหนึ่งเดียวกัน อันเป็นการ
หยั่งรากลึกให๎มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงความเชื่อมโยงของมิติและองค์ประกอบตํางๆ อยํางเป็นระบบ อยําง
เป็นองค์รวมตามรูปแบบที่นาเสนอ เพื่อนาไปสูํการเติบโตด๎านในและการพัฒนาความรู๎ภายนอกอยําง
หลอมรวมไปพร๎อมๆ กันอยํางสมดุล เพื่ อความมีสุขภาวะอยํางบูรณาการ ทั้งนี้ เพื่อเปูาหมายในการ
สร๎างสังคมที่มีความสุข มีความรักเมตตาตํอกัน เห็นคุณคําและความหมายในความเป็นตัวตนซึ่งกัน
และกันและ เพื่อการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เต็มไปด๎วยปัญญาและความเข๎าใจหยั่งรู๎อยํางลึกซึ้งใน
ประเด็นตํางๆ ของชีวิต และสามารถนาไปสูํทางออกของปัญหาได๎อยํางมีความสุข”
นอกจากการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเชื่อมโยงแล้ว รูปแบบที่
นาเสนอยังให้ความสาคัญกับองค์ประกอบด้านหลักการที่ต้องการชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต้องเป็นไปโดยตั้งอยู่บนฐานของความถูกต้อง ดังที่ สุรพล ไกรสราวุฒิ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน
2558) ได้แสดงความเห็นว่า
“เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง โดยความหมายแล๎วคาวําเปลี่ยนแปลงเป็นคากลางๆ มี
โอกาสเป็นไปได๎ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ถูกต๎องหรือไมํถูกต๎อง มีคุณธรรมหรือขาดคุณธรรม ด๎วยเหตุนี้
องค์ประกอบที่ 1 ด๎านหลักการจึงเป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทสาคัญยิ่งตํอการเปลี่ยนแปลง เพื่อให๎
แนํใจวําการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทางสร๎างสรรค์ เป็นประโยชน์ กลําวคือ การเปลี่ยนแปลงจาเป็น
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ที่จะต๎องตั้งอยูํบนหลักการที่ถูกต๎อง หาไมํแล๎ว การเปลี่ยนแปลงนั้นนอกจากจะไมํเกิดประโยชน์แล๎วยัง
จะเป็นโทษด๎วย”
อย่างไรก็ตาม ในการปรับใช้รูปแบบนี้เพื่อความเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการยั่งยืน
ผู้วิจัยตระหนักดีว่า นอกจากการเสนอองค์ประกอบต่างๆ อย่างเชื่อมโยงแล้ว ควรต้องมีการเชื่อมโยง
ไปยังเปูาหมายองค์กรอย่างที่องค์กรทั่วไปเข้าใจได้ง่าย ดังที่ สุวิทย์ ธีรกุลชน (สนทนากลุ่ม , 18
มิถุนายน 2558) เสนอว่า
“โมเดลนี้ให๎จุดหมายเชํนเดียวกับเปูาหมายองค์กรทั่วไปคือ ความยั่งยืน แตํภาษาที่ใช๎ไมํสื่อ
ไมํสร๎างความเข๎าใจในการที่จะบรรลุเปูาหมายองค์กรอยํางที่องค์กรทั่วไปเข๎าใจ … โมเดลนี้มิได๎ชี้แจง
ให๎ชัดเจนวําทาแบบนี้ แล๎ว ยอดขายจะเพิ่มขึ้น กาไรจะเพิ่มขึ้น สํวนแบํงการตลาดจะเพิ่มขึ้นอยํางไร
…. เวลานึกถึงการคิดเชิงระบบ มันจะต๎องมีอินพุต โปรเซส และเอาท์พุต แตํโมเดลนี้มิได๎ให๎ความ
เข๎าใจดังกลําว คือบอกแตํหลักการ แตํไมํสามารถเชื่อมโยงไปยังเปูาหมายขององค์กรได๎อยํางที่องค์กร
ทั่วไปเข๎าใจ …. ไมํได๎บอกวําหากนากระบวนการนี้ไปใช๎แล๎วจะได๎อะไร โมเดลนี้ไมํได๎แ ตะตรงนั้น
ดังนั้น ในความเห็นของผมจึงควรที่จะเพิ่มเปูาหมายขององค์กรด๎วยภาษาและความหมายที่องค์กร
ทั่วไปใช๎กันลงไปในโมเดลนี้”
1.3 ความคิดเห็นต่อแนวโน้มของร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ในส่ ว นของความคิ ดเห็ น ที่มี ต่อ แนวโน้ มของร่า งรู ปแบบฯ ผู้ เชี่ ยวชาญให้ ความคิด เห็ น ที่
หลากหลายถึงความโน้มเอียงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้เพื่อการ
พัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน มีความสามารถในการปรับตัว สามารถพัฒนาตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อการเติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านส่วนตัว องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม และสามารถ
นาไปสู่ความสาเร็จผ่านความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสาเร็จตามเปูาหมายอย่าง
มั่นคง ยั่งยืน มีความสุข โดยเริ่มตั้งแต่มุมมองในเรื่องของแนวโน้มการพัฒนาตามกระแสหลักหรือ
กระแสรองเพื่อจัดการกับปัญหาหรือความท้าทายที่ผ่านเข้ามา ในประเด็นดังกล่าว ชัด เตชามหาชัย
(สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดงความเห็นว่า
“เป็นที่ประจักษ์วําวิชาการตามกระแสหลักไมํอาจแก๎ปัญหาได๎อยํางบูรณาการ ไมํเป็นองค์
รวม ไมํสามารถนาไปสูํความเป็นองค์กรสุขภาวะได๎อยํางยั่งยืน เพราะเป็นการเน๎นการศึกษาแบบ
วิทยาศาสตร์ แบบแยกสํวน เน๎นแตํเพียงการศึกษานอกตัว ด๎วยเหตุนี้ การศึกษาจึงต๎องมีการทบทวน
เพื่อหาทางเลือกใหมํอันเป็นการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ใหมํที่ก๎าวพ๎นขอบเขตของศาสตร์ที่ตายตัว
อันเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอยํางแท๎จริง และต๎องครอบคลุมทุกองค์ประกอบชีวิตทั้งภายในและ
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ภายนอกอยํ างเป็ น ระบบเพื่ อเป็ น การตํอ ยอดศาสตร์ที่มี อยูํเดิม เพื่อ เป็นการเพิ่ม ศักยภาพมนุษ ย์
นาไปสูํความมีสุขภาพอยํางเป็นองค์รวม ทั้งตนเอง สังคม และสิ่งแวดล๎อม เพื่อความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีความสุข มีความสมดุ ลของชีวิต สามารถพัฒนาและเติบโตอยํางมั่นคงยืน มีความสามารถ
ในการนาตนเองจัดการตนเองได๎ เพื่อความมีองค์กรสุขภาพวําอยํางบูรณาการ”
ในประเด็นเดียวกันนี้ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้เสริมว่า
“ในปัจจุบัน การจัดการศึกษา การพัฒนาความรู๎ และกระบวนการเรียนรู๎นั้นมาถึงทางตัน ทุก
คนตํางตระหนักดีวําลาพังการศึกษาวิชาการตามกระแสหลักที่เน๎นการศึกษาด๎านนอกของมนุษย์เพียง
อยํางเดียวไมํสาสามารถแก๎ปัญหาชีวิตและวิกฤตการณ์ตํางๆ ได๎อยํางเป็นระบบ และไมํอาจนาพา
สังคม องค์กรสูํความมีสุขภาวะได๎ ตลอดจนไมํเป็นมิตรตํ อสิ่งแวดล๎อม จนไมํอาจนาพามนุษยชาติไปสูํ
ความยั่งยืนได๎ ด๎วยเหตุนี้ สังคมจึงพยายามหาทางออกที่จะรับมือกับวิกฤตการณ์ตํางๆ อยํางเป็นระบบ
อยํางเป็นองค์รวม จึงเห็นความจาเป็นในอนาคตที่จะต๎องปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ใหมํเพื่อ
นาไปสูํการเปลี่ยนแปลงอยํางยั่งยืนที่แท๎จริง”
เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวม รูปแบบฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ได้เสนอ
แนวคิดการพัฒนาเชิงระบบที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งองค์ประกอบด้านในและองค์ประกอบด้านนอก
อย่างเชื่อมโยงซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในอนาคต ในประเด็นนี้ สุวิท ย์ ธีรกุลชน
(สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดงความคิดเห็นว่า
“รูปแบบที่เสนอนี้ได๎สะท๎อนถึงแนวโน๎มที่สาคัญตํอการพัฒนาสูํองค์กรสุขภาวะอยํางยั่งยืน
เนื่องจากได๎แสดงให๎เห็นภาพที่ครอบคลุมมิติตํางๆ ทั้งภายในและภายนอก องค์ประกอบภายในได๎แกํ
จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ โดยชี้ให๎ เห็นวําการเปลี่ ยนแปลงต๎องเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงด๎านใน
นอกจากนี้ รู ป แบบนี้ยั งแสดงให๎ เห็ นถึงความเชื่อมโยงถึงองค์ประกอบภายนอกได๎แกํ โครงสร๎าง
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล๎อม”
ในประเด็ น ที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น ของความเชื่ อ มโยงขององค์ ป ระกอบภายในและองค์ ป ระกอบ
ภายนอกเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
(สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้กล่าวเสริมว่า
“ความจริงการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็เพื่อนาไปสูํการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม แตํ
แนวโน๎ ม ของการเรี ย นรู๎ สูํ ก ารเปลี่ ย นแปลงในอนาคตต๎ อ งเป็ น การศึ ก ษาที่ มิ ไ ด๎ มุํ ง ตรงไปที่ ก าร
เปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมโดยตรงเทํานั้น แตํมุํงเข๎าไปสารวจองค์ประกอบภายในของตนเอง
ด๎วยกระบวนการพิจารณาไตรํตรองอยํางใครํครวญภายในตนเอง โดยมีประสบการณ์ของตนเองเป็น
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ต๎นทุน เปรียบเทียบกับประสบการณ์ใหมํที่ผํานเข๎ามาในชี วิต นาไปสูํการตีความและทบทวนกรอบ
ความคิดชุดเดิมและสร๎างกรอบความคิดชุดใหมํขึ้นมา เกิดเป็นจิตสานึกใหมํที่สะท๎อนออกมาเป็น
คํานิยม ทัศนคติ และความเชื่อที่แตกตํางจากเดิม เกิดเป็นความตระหนักรู๎ การหยั่งรู๎ด๎วยใจที่เปิด
กว๎าง เพื่อนาไปเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภายนอกอยํางเป็นองค์รวม เพื่อนาไปสูํ
การเปลี่ยนแปลงอยํางแท๎จริง”
ทั้งนี้ การที่จ ะบรรลุถึงเปู าหมายองค์กรได้อย่างมีคุณค่าจาเป็นต้องเข้าใจว่าองค์กรมีชีวิต
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปและเปูาหมายก็คือความยั่งยืน และเมื่อพิจารณาร่วมกับ 6 องค์ประกอบของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นว่า
“เราอาจมององค์กรเป็นหนึ่ง Entity เหมือนคนหนึ่งคน มีความเป็นปัจเจก มีความเป็นหนึ่ง
เดียวซึ่งเป็นการพิจารณาองค์กรวํามีชีวิตเหมือนบุคคล มีสุขทุกข์เชํนเดียวกั บบุคคล สุขทุกข์ของแตํละ
องค์กรก็แตกตํางกัน หากเราพิจารณาวํา 6 องค์ประกอบตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้เปรียบเสมือนแตํ
ละเปูาหมายขององค์กร เราต๎องหาวําเปูาหมายตามรูปแบบนี้ขององค์กรคืออะไร เราจะสามารถบรรลุ
เปูาหมายผําน 6 องค์ประกอบนี้ได๎อยํางไร และอะไรคือตัวชี้วัดและกระบวนการที่จะเข๎าถึงเปูาหมาย
ดังกลําว ซึ่งมุมมองดังกลําวเป็นการพิจารณาสุขภาวะขององค์กรโดยเปรียบเทียบกับสุขภาวะของ
บุคคลวําอะไรคือเปูาหมาย อะไรคือตัวชี้วัด อะไรคือตัวประเมิน หากวําเรามีเปูาหมายที่ชัดเจน เราจึง
จะสามารถเรํ ง ลู ก ศรเพื่ อ ให๎ เ ข๎ าเปู า ได๎ อ ยํ า งถู ก ต๎อ งตามแตํ ล ะเปูา โดยไมํ ห ลงทางอยํ า งเป็ น การ
เฉพาะเจาะจงได๎”
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรูปแบบที่เสนอนี้เป็นงานวิจัยเชิงอนาคต นั่นคือ มีความไม่แน่นอนบน
ฐานของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การพิจารณานารูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้จึงต้องคานึงถึง
สมมตฐานและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนามาประกอบการประยุกต์ใช้เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพและความเป็นปัจจุบัน ในประเด็นดังกล่าว สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สนทนากลุ่ม , 18
มิถุนายน 2558) ได้เสนอว่า
“เนื่ องจากงานนี้ เป็ น การศึกษาอนาคตภาพซึ่งแนํนอนวําเปูาหมายและเงื่อนไขตํางๆ ใน
อนาคตนั้นไมํนิ่ง มันเคลื่อนได๎ มันอาจมีการเปลี่ยนรูปได๎ในอีก 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปีข๎างหน๎า เราจึง
ต๎องคาดการณ์ลํว งหน๎าวําเปูาหมายนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร บริบทและสมมติฐานตํางๆ จะ
เปลี่ยนไปอยํางไร เพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้จะต๎องชี้ให๎เห็นถึงไดนามิ คของการเปลี่ยนแปลงวําในอนาคต
ข๎างหน๎าองค์ประกอบตํางๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร ซึ่งแนํนอนวําลูกศรคือแนวคิดการเรียนรู๎
สูํการเปลี่ยนแปลงก็จะต๎องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อสนองตํอเปูาที่เปลี่ยนไปนั้นในชํวงเวลาดังกลําว”
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1.4
ความคิ ด เห็ น ต่ อ กระบวนการของร่ า งอนาคตภาพรู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
จากผลการวิจัยพบว่า หลักการที่ว่าสรรพสิ่งรวมทั้งองค์กรมีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง ความมั่นคงยั่งยืนขององค์กรจึงต้องพิจารณาทีก่ ระบวนการในการสร้างความสามารถใน
การปรับตัวอย่างสมดุล ดังนั้น แนวคิดของรูปแบบนี้จึงต้องการสร้างหลักการพื้นฐานเพื่อนาไปสู่การ
เปลี่ ยนแปลงอย่ างบู ร ณาการ ไม่ว่าจะพิจารณาในระดับใดก็ตาม แนวคิดดังกล่ าวนี้ส อดคล้องกับ
อลงกรณ์ มีสุทธา (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ที่ว่า
“การดาเนินไปขององค์กรเปรียบเสมือนการเดินทางหรือ Journey มันจึงเป็นกระบวนการ
ของการขับ เคลื่อนเลื่อนไปอยํางตํอเนื่องไมํสิ้นสุด การวัดความยั่งยืนจึงต๎องดูที่ความสามารถของ
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดล๎อม
ที่เปลี่ยนไป และความสามารถในการตั้งอยูํและดาเนินไปอยํางตํอเนื่ องนี่เองคือ ความมั่นคงยั่งยืน
ทํามกลางการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องและรวดเร็วมาก มีความสามารถในการปรับตัวอยํางยืดหยุํน
ตลอดการเดินทางเพื่อบรรลุเปูาหมายระดับหนึ่งของการเดินทางเพื่อที่จะเดินทางตํอไปอยํางตํอเนื่อง
นั่ น หมายความวํ า การด าเนิ น ไปขององค์ กรคื อ การเดิ น ทางอยํ า งตํอ เนื่ อง โดยมี เ ปูา หมายตลอด
ระยะเวลาการเดินทาง และเปูาหมายใดในชํวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งจะเป็นต๎นทุนของการเดินหน๎าตํอ
ของอีกชํวงระยะเวลาหนึ่งข๎างหน๎า และเป็นอยํางนี้เรื่อยไปตลอดการเดินทาง ที่สาคัญตลอดการ
เดินทางนี้ได๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎อยํางเป็นสายเป็นกระแสเพื่อนามาเป็นต๎นทุนของการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่องตราบเทําที่องค์กรยังคงดาเนินอยูํ และนี่คือเหตุผลสาคัญที่วําทาอยํางไรองค์กรจึงจะอยูํรอด
สามารถดาเนินการได๎อยํางตํอเนื่องอยํางมั่นคงยั่งยืนตลอดสายของการเดินทางนี้อยํางสมดุล”
นอกเหนือจากความสาคัญด้านการปรับตัวอย่างสมดุลแล้ว ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งคือ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเน้นที่การเปลี่ยนภายในของตนเองและเริ่มที่ตนเองก่อนตามที่ กิตติ
พงษ์ จินตวราลักษณ์ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดงความเห็นว่า
“ในการศึกษารูปแบบการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร๎างเสริมองค์กรสุขภาวะอยําง
บูรณาการ สิ่งที่ต๎องเน๎นย้าคือ ต๎องเป็นการพัฒนาด๎านในของบุคคลอยํางจริงจังอันเป็นการสืบค๎น
ภายในตนเองด๎วยการเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรง โดยการรับฟังอยํางเปิดใจกว๎างเพื่อนาไปสูํการ
ตระหนักรู๎ตนเองและเปิดกว๎าง เพื่อให๎เกิดความตระหนัก รู๎ถึงคุณคําและความหมายของสรรพชีวิต
รอบตัวโดยปราศจากอคติ บนพื้นฐานของความรัก เมตตา อํอนน๎อมตํอธรรมชาติและมีจิตสานึกตํอ
สํวนรวม”
ในประเด็นเดียวกันนี้ กุลธิดา รัตนโกศล (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้เสริมว่า
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“การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมนุษย์จึงจาเป็นต๎องเป็นการฟังอยํางลึกซึ้ง ซึ่งหมายถึงการฟัง
อยํางเข๎าอกเข๎าใจ โดยพินิจพิจารณาใครํครวญอยํางลึกซึ้งเพื่อทาความเข๎าใจในความหมายของทั้ง
คาพูดและความรู๎สึกที่สื่อออกมา อันเป็นการสะท๎อนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน ซึ่งจะชํวยให๎
เกิดการพัฒนาองค์ความรู๎และกระบวนการเรียนรู๎ภายในตนเองอยํางลึกซึ่ง เปรียบเสมือนเป็นกระจก
เงาที่สะท๎อนถึงความเป็นตัวตนของตนเอง รวมทั้งอารมณ์ความรู๎สึกนึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และ
คํานิยมที่มีตํอตนเองและสังคมภายนอกอันเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการนาไปสูํการพั ฒนาความมีสุข
ภาวะ”
ประเด็ น ที่ 2 ผลการพิจ ารณาปัจ จัยและเงื่อนไขของร่ า งอนาคตภาพรู ปแบบการเรี ยนรู้ สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ผลการพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขของร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยจะพิจารณาทั้งปัจจัย
และเงื่อนไขควบคู่กันไป โดยผลของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในด้านปัจจัยและเงื่อนไขได้ข้ อสรุป
ร่วมกันโดยแบ่งออกเป็น 8 ประเด็น ดังนี้ 1) ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยง 2) การ
ปรับกรอบความคิด 3) การปรับกระบวนการคิดให้เป็นระบบ 4) การพัฒนาความสอดคล้องทั้งองค์กร
5) ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร 6) ผู้นาการเปลี่ยนแปลง 7) การปรับและประยุกต์ใช้ และ 8)
ธรรมชาติของเวลาและโอกาส โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยง
กรอบแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน เมื่อพิจารณาโดยหลักการ
แล้ว การประยุกต์ใช้รูปแบบนี้จาเป็นต้องคานึงถึงหลักการพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์
รวม ครอบคลุ มทุกองค์ป ระกอบชีวิตทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับบุคคลและระหว่างกัน ใน
มุมมองดังกล่าว สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) เห็นว่า
“เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงอยํางบูรณาการที่ ณ ปัจจุบันให๎ความสาคัญกับการพัฒนา
อยํางเป็นองค์รวม โดยพิจารณาถึงทุกองค์ประกอบอยํางเชื่อมโยง แตํกํอนที่จะมาถึงจุดนี้ องค์กรทั่วไป
ก็เน๎นในเรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อความอยูํรอด เชํน การเน๎นที่เอากาไรเป็นตัวตั้ง และสร๎างมูลคําให๎
สูงสุดตํอองค์กร แตํเมื่อเวลาผํานไปจึ งมีการปรับแตํงกระบวนการพัฒนาอยํางเป็นระบบและมีความ
เป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้นที่เห็นวํา หากจะทาให๎องค์กรยั่งยืนอยํางมั่นคงในระยะยาวได๎แล๎วจาเป็นต๎อง
พิจารณาองค์ประกอบตํางๆ ที่ครอบคลุมมากกวําความเป็นองค์กรเทํานั้นเพื่อความสมดุล โดยที่ให๎
องค์กรอยูํได๎ สังคมได๎ประโยชน์ อีกทั้งพิจารณาถึงสิ่งแวดล๎อมให๎คงอยูํและยั่งยืนคนรุํนตํอไป อีกทั้งให๎
ความส าคัญตํอผู๎มีสํ วนได๎เสียอื่นๆ ทั้งบุคลากรผู๎ ถือหุ๎น คูํค๎า ซึ่งถ๎าทั้งหมดนี้มีความสมดุลแล๎ว ตัว
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องค์กรเองก็จะมีความยั่งยืนมั่นคงไปด๎วย ดังนั้น จึงเป็นความท๎าทายขององค์กรที่จาเป็น ต๎องดาเนิน
รอยตามแนวคิดดังกลําวซึ่งสิ่งที่สาคัญที่จะต๎องมีการเปลี่ยนอันดับแรกคือ การเปลี่ยนกรอบความคิด
โดยเฉพาะอยํางยิ่งต๎องเริ่มจากผู๎บริหารระดับสูงและผู๎นาต๎นแบบ รวมทั้งการพัฒนาทีมงานให๎มีกรอบ
ความคิดที่สอดคล๎องไปในแนวเดียวกัน”
ในประเด็นเดียวกัน สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ยังชี้ให้เห็น
เพิ่มเติมว่า
“การดาเนินธุรกิจ หากคิดถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได๎แตํฝุายเดียว โดยมิได๎คานึงถึงหํวงโซํ
อุปทานที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งคูํค๎าอยํางเป็นธรรมแล๎ว องค์กรนั้นไมํอาจตั้งอยูํได๎อยํางยั่งยืน แตํการที่จะ
พัฒนามาเป็นกรอบความคิดดังกลําวนี้ได๎จะต๎องใช๎เวลาผํานกระบวนการเรียนรู๎ลองผิดลองถูกแล๎วจึง
น าไปสูํ ก ารสร๎ า งกรอบความคิ ด ชุ ด ใหมํ ที่ เ ห็ น วํ า การที่ จ ะพั ฒ นาให๎ ธุ ร กิ จ มี ค วามมั่ น คงยั่ ง ยื น นั้ น
จาเป็นต๎องพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ ทั้ง สังคม สิ่งแวดล๎อม คูํค๎า ตลอดสายของการดาเนินธุรกิจ
โดยที่ทุกองค์ประกอบต๎องอยูํได๎อยํางสมดุล มั่นคง ยั่งยืนไปพร๎อมพร๎อมกัน นั่นคือ ความมีสุขภาวะ
ตลอดสายของทุกองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน ด๎วยมุมมองดังกลําวนี้จึงจะสามารถนาองค์กรไปสูํความ
มีสุขภาวะได๎อยํางยั่งยืน”
ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของ ดวงเดือน สหเวชชภัณฑ์ (สนทนากลุ่ม , 18
มิถุนายน 2558) ที่กล่าวว่า
“รูปแบบที่นาเสนอนี้แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบตํางๆ ได๎อยํางเป็นองค์
รวม สามารถแสดงให๎เห็นถึงภาพรวมของการพัฒนาเพื่อนาไปสูํความยั่งยืน และหัวใจของการนาไปใช๎
ก็คือการเปลี่ยนแปลงด๎วยการปรับตัวอยํางยืดหยุํนของการพัฒนาองค์ประกอบตํางๆ เพื่อให๎เกิดสมดุล
เหมาะสมกับบริบทของแตํละองค์กรในแตํละชํวงเวลาที่เปลี่ยนไป เมื่อสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนไปก็
ต๎องมีการปรับตัวใหมํให๎เหมาะสม”
2. การปรับกรอบความคิด
ปัจจัย สาคัญอีกประการหนึ่งของรูปแบบการเรียนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการคือ กรอบความคิด ซึ่งเป็นฐานรากที่สาคัญต่อการพัฒนาที่สะท้อน
ออกมาเป็นมุมมอง ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อของบุคคลและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างเชื่อมโยง ดังนั้น การพัฒนากรอบความคิดบนหลักการที่ถูกต้องจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ใน
ประเด็นดังกล่าว สุรพล ไกรสราวุฒิ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดงความเห็นว่า
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“การพัฒนานั้นจาเป็นต๎องทาความเข๎าใจถึงกรอบความคิดพื้นฐานของชีวิตเสียกํอนวํา ชีวิต
คืออะไร ต๎องการอะไร เพื่ออะไร พื้นฐานที่สาคัญของชีวิตคื ออะไร ดาเนินไปอยํางไร และควรจะเป็น
อยํางไร เพราะนี่คือรากฐานที่สาคัญของการพัฒนา แตํการที่จะทาความเข๎าใจดังกลําวมิใชํวํา เราจะ
ไปคิ ด แล๎ ว เอามาใสํ ใ นกรอบการพั ฒ นา แตํ จ ะต๎ อ งเกิ ด จากการภาวนา หรื อ การเข๎ าไปสั งเกตวํ า
ธรรมชาติของชีวิ ตคืออะไรตามรู๎ ตามดูตามความเป็นจริงวํา ธรรมชาติแตํล ะฝุ า ยคืออะไร กรอบ
ความคิดตรงนี้คือประเด็นสาคัญวําชีวิตคืออะไร เพื่ออะไร หากวําเราไมํเข๎าใจกรอบพื้นฐานแล๎ว เราก็
ไมํอาจพัฒนาได๎ตามความเป็นจริง ไมํสามารถนาไปสูํความยั่งยืน เพราะมันเป็นกรอบความคิดที่เราคิด
เอาเอง ซึ่งมันอาจจะไปได๎แตํก็ยังไมํตรงกับความหมายและความเป็นจริงของชีวิต ดังนั้น การที่จะ
พัฒ นาชีวิตตามอุดมคติ ตามเปูาหมายให๎ มีคุณคํา ให๎ มั่นคงและยังยืนก็อาจไปไมํถึง เพราะฉะนั้น
ประเด็นนี้ต๎องทาให๎ชัดเจน …. สิ่งที่เราทาไปอาจจะไมํตรงกับความต๎องการที่แท๎ของชีวิตตามความ
เป็นจริง มิได๎นาไปสูํเปูาหมายที่แท๎จริงของชีวิต เชํน การเน๎นเรื่องการเติบโตเทํานั้นเทํานี้และเราหลง
ภูมิใจกับตัวเลขของการเติบโตนั้น ซึ่งมันอาจไมํตรงตามความต๎องการ และความหมายรวมของชีวิต
จริงๆ และไมํตรงตามคุณคําและความหมายของชีวิตอยํางแท๎จริง”
“ดังนั้น หากเราตั้งกรอบความคิดให๎ถูกต๎องตามความเป็นจริงวํา ชีวิตประกอบด๎วยกายและ
จิ ต ดัง นั้ น เราต๎อ งตั้ งกรอบความคิ ดให๎ ถูก วํา กายต๎ องการอะไร ดาเนิ นไปอยํ างไร มีคุณ คํา และ
ความหมายอยํางไร ก็จะชํวยให๎การพัฒนาสูํความยั่งยืน มั่นคง เพราะตั้งอยูํบนกรอบความคิดที่ถูกต๎อง
และหากกรอบความคิดนี้ถูกต๎อง กระบวนการอื่นๆ ที่ ตามมาก็จะมีความชัดเจนและถูกต๎องไปด๎วย
และเป็นไปได๎งํายขึ้น”
นอกจากกรอบความคิดที่ถู กต้องในประเด็นชีวิตตามความเป็นจริงแล้ว การพัฒนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงยังต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเงื่อนไขที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นนี้ สุวิทย์ ธีร
กุลชน (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดงความเห็นว่า
“ผมขอยกตัวอยํางกรณีของนักโทษที่เราต๎องการให๎เขากลับตัวมาเป็นคนดีวํา สังคมเราเปิด
โอกาสหรือสร๎างเงื่อนไขให๎บุคคลเหลํานี้กลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีหรือเปลํา เมื่อพิจารณาวําบุคคล
เหลํานี้เข๎าใจและตระหนักถึงความถูกต๎องชั่วดีหรือไมํ คาตอบคือ เขารู๎ แตํทาไมยังทาความชั่วอยูํ นั่น
อาจเป็ น เพราะสั งคมไมํเปิ ด โอกาสหรือ ไมํมีเ งื่อนไขให๎ เ ขากลั บตัว และที่ ส าคัญ ทาไมเจ๎าตั ว ถึงไมํ
เปลี่ยนแปลง ทั้งๆ ที่รู๎วําอะไรถูกผิด ถ๎าเชํนนั้นแล๎วอะไรคือเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง อะไรคือแรง
บันดาลใจของการเปลี่ยนแปลง เราตํางทราบดีวํานั่นมาจากกรอบความคิดที่เป็นตัวกาหนดทัศนคติ
คํานิย ม และความเชื่อ แตํธ รรมชาติและกรอบความคิดนั้นเป็นอยํางไรมันดาเนินไปอยํางไร การ
เปลี่ยนกรอบความคิดนั้นทาอยํางไรบนพื้นฐานใด จึงจะสามารถนาไปสูํการเปลี่ยนแปลงอยํางยั่งยืน
ในประเด็นดังกลําว ผมคิดวําต๎องเกิดจากความเชื่อหรือ Belief ทั้งๆ ที่เขารู๎วําอะไรดีอะไรชั่ว ใจไมํ
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อยากทา แตํก ายก็ยั งท า แตํ การกระทานั้น เกิ ด จากใจ นั่น หมายความวํา มิ ติภ ายในคือ จิต ใจอั น
หมายถึงกรอบความคิดยังมิได๎เปลี่ยนแปลงอยํางแท๎จริง”
สุวิทย์ ธีรกุลชน (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้เสริมในประเด็นเดียวกันว่า
“ผมเชื่อวําการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญที่สุดจะต๎องเกิดจากความเชื่อ มิใชํความรู๎ และความ
เชื่อที่วํานี้ก็คือความตระหนักรู๎ภายในตนเองอยํางลึกซึ้งซึ่งเชื่อมโยงกับกรอบความคิดที่เปลี่ยนไป และ
นี่คือความหมายที่สาคัญของแนวคิดการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลง ภาวะตระหนักรู๎ดังกลํ าวเป็นเรื่อง
เฉพาะบุ ค คล ไมํ อ าจพัฒ นาขึ้ น ได๎ ด๎ว ยความรู๎ แตํ ต๎อ งด๎ ว ยความเข๎ า ใจอยํา งลึ ก ซึ้ง ซึ่ งจะต๎ อ งผํ า น
กระบวนการก๎องสะท๎อนภายในตนเองเทํานั้น”
นอกจากการพัฒ นาความเข้าใจที่เกี่ยวกับชี วิต ความศรัทธาและความเชื่อที่ถู กต้องแล้ ว
สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้เสนอความเห็นว่า การพัฒนากรอบ
ความคิดเชิงบวกที่เห็นและเข้าใจในคุณค่าและความหมายของความแตกต่างของมนุษย์ที่ควรก้าวข้าม
จากการแข่งขันมาเป็นความร่วมมือว่า
“องค์กรสุขภาวะไมํควรเน๎นด๎านการแขํงขัน เพราะการแขํงขันอาจนาไปสูํความสุขหรือไมํก็ได๎
ยกตัวอยําง ในกรณีของเอสซีจี มิได๎มุํงเน๎นการแขํงขันอยํางเดียว แตํเน๎นถึงการพัฒนาอยํางยั่งยืน
มั่นคงในระยะยาวด๎วยการวางรากฐานของอุดมการณ์ตั้ง 4 อยํางฝั่งรากลึกลงในคํานิยมขององค์กร
เพื่อให๎ทุกคนปฏิบัติตาม เราขึงควรเปลี่ยนคาวําการแขํงขันเป็นความรํวมมือ เพื่อนาไปสูํ ความยั่งยืน
เพราะความรํวมมือสอดคล๎องกับธรรมชาติที่วํา สรรพสิ่งเชื่อมโยงและผุดขึ้นเป็นภาวะใหมํที่เหนือกวํา
เดิมที่ให๎คุณคําทั้ง 2 ฝุายอยํางมีคุณคําและความหมาย”
3) การปรับกระบวนการคิดให้เป็นระบบ
การที่จะบรรลุถึงเปูาหมายองค์กรได้อย่างมีคุณค่าจาเป็นต้องเข้าใจว่าองค์กรคือระบบ และ
เป็นระบบของความมีชีวิตเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และเปูาหมายก็คือความมั่นคงยั่งยืน เพราะองค์กร
มีความเป็นหนึ่งหน่วยเหมือนคนหนึ่งคน มีความเป็นปัจเจก ดังนั้น การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่ งยืนจึง
จาเป็นต้องเข้าใจในธรรมชาติของความมีชีวิตตามความเป็นจริงนี้ มุมมองดังกล่าวเป็นไปในทานอง
เดียวกับ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นว่า
“เราอาจมององค์กรเป็นหนึ่ง Entity เหมือนคนหนึ่งคน มีความเป็นปัจเจก มีความเป็นระบบ
มีการเปลี่ยนแปลงอยํางเป็นพลวัต มีความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นการพิจารณาองค์กรวํามีชีวิตเหมือน
บุคคล มีสุขทุกข์เชํนเดียวกับบุคคล สุขทุกข์ของแตํละองค์กรก็แตกตํางกัน …. หากเราพิจารณาวํา 6
องค์ประกอบตามรู ปแบบฯ ที่พัฒ นาขึ้นนี้เปรียบเสมือนแตํละเปูาหมายขององค์กร เราต๎องหาวํา
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เปูาหมายตามรูปแบบนี้ขององค์กรคืออะไร เราจะสามารถบรรลุเปูาหมายผําน 6 องค์ประกอบนี้อยําง
เป็นระบบได๎อยํางไร และอะไรคือตัวชี้วัดและกระบวนการที่จะเข๎าถึงเปูาหมายดังกลําว ซึ่งมุมมอง
ดังกลําวเป็นการพิจารณาสุขภาวะขององค์กรโดยเปรียบเทียบกับสุขภาวะของบุคคลที่มีความรู๎สึกนึก
คิด วําอะไรคือเปูาหมาย อะไรคือตัวชี้วัด อะไรคือตัวประเมิน ซึ่งมุมมองถึงความมีชีวิตขององค์กร
อยํางเข๎าใจในธรรมชาติของตัวองค์กรเองนี้ถือเป็นแนวโน๎มที่สาคัญตํอการพัฒนาองค์กรสูํความยั่งยืน”
สุรพล ไกรสราวุฒิ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นถึงการนาเสนอต่อกลุ่มเปูา
ที่แตกต่างของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้อย่างเป็นระบบว่า
“การน าเสนอรู ป แบบนี้ เ ปรี ย บเสมื อ นการแสดงธรรมของพระพุ ท ธเจ๎ า ในมุ ม มองที่ วํ า
พระพุ ท ธเจ๎ า แสดงธรรมที่ ห ลากหลายลึ ก ซึ้ ง การน าเสนอโมเดลนี้ ก็ เ ชํ น เดี ย วกั น มี ค วามลึ ก ซึ้ ง
หลากหลายครอบคลุมทุกองค์ประกอบและเชื่อมโยงอยํางเป็นระบบ และการนาเสนอโมเดลนี้จาเป็นที่
จะต๎องพิจารณาถึงกลุํมเปูาหมายที่จะแสดงให๎ลึกซึ้งที่แตกตํางกัน ด๎วยเหตุที่หลักการทางพุทธศาสนา
มีมากมายหลากหลายอยํางพิสดารการนาเสนอของพระพุทธเจ๎าจึงต๎องเลือกให๎เหมาะสมกับแตํละ
กลุํ ม และการแสดงส าหรั บแตํล ะกลุํ มก็แตกตํางกันไปตามความเหมาะสม ไมํส ามารถแสดงแบบ
เดียวกันได๎ มันจะไปไมํรอด การนาเสนอโมเดลนี้ก็มีความคล๎ายคลึงกันคือ ต๎องเป็นการนาเสนออยําง
เป็นระบบทีป่ ระกอบด๎วยแงํมุมที่หลากหลาย”
4) การพัฒนาความสอดคล้องทั้งองค์กร
เปูาหมายและการกาหนดเปูาหมายร่วมกัน นับว่ามีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร
อย่ า งยั่ ง ยื น มั น จึ ง เป็ น ความท้ า ทายของทุ ก องค์ ก รที่ จ ะท าอย่ า งไรให้ เ ป็ น ไปตามเปู า หมายนั้ น
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้อย่างหลากหลาย โดยเริ่มจากการที่บุคลากรในองค์กรต้องมี
เปูาหมายเดียวกัน ดังที่ อลงกรณ์ มีสุทธา (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดงความเห็นว่า
“องค์กรคือที่ที่คนตั้งแตํสองคนขึ้นไปมาทากิจกรรมรํวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน
แตํองค์กรประกอบไปด๎วยความเป็นปัจเจกซึ่งมีมิติด๎านใน ในองค์กรประกอบไปด๎วยเซลล์เล็กๆ นั่นคือ
ความเป็นปัจเจกซึ่งมามีปฏิสัมพันธ์ รํวมกันโดยมีเปูาหมายรํวมกัน และหากจะอยูํรอดรํวมกันจะต๎อง
มองเปูาหมายในระยะยาวเดียวกัน ดังนั้น บุคลากรจึงต๎องมีภาพเปูาหมายในใจรํวมกันเป็นหนึ่งเดียว
เพื่อการเติบโตอยํางยั่งยืนอยํางสมดุล เพราะท๎ายที่สุดคือ equilibrium ดังนั้น ความเป็นองค์กรต๎อง
เติบโตอยูํรอดยั่งยืนโดยต๎องมีวัตถุประสงค์รํวมกันและต๎องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเสริมกันอยํางมี
พลังรํวม และการที่จะรวมพลังได๎ใจต๎องไปกํอน เพราะพลังสามารถกํอให๎เกิดเป็น action ดังนั้น ทุก
องค์กรจึงต๎องมีวิสั ยทัศน์ พันธกิจรํวมกันไปในทิศทางเดียวกัน และต๎องหาวํากลยุทธ์เป็นอยํางไร
จากนั้นจึงวางแผนลงมือปฏิบัติ โดยผํานการคัดกรอง ขัดเกลา ฝึกฝน เพื่อการบรรลุเปูาหมายนั้น”
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สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้ให้ความเห็นในประเด็นเปูาหมายว่า
เปูาหมายต้องชัด โดยเปรียบเทียบองค์กรกับตัวเราเองว่า
“สิ่งที่จะต๎องทาคือระบุเปูาใหญํให๎ชัดเจน โดยเฉพาะเปูาหมายของแตํละมิติที่เป็นเปูาใหญํ
ต๎องให๎ชัดเจน แล๎วใช๎เครื่องมือทั้งแนวคิดการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดองค์กรสุขภาวะให๎
เป็นลูกศรในการเล็งเปูา …. ผู๎วิจัยควรเปรียบตัวเองเหมือนองค์กร เปูาหมายขององค์กรเป็นอยํางไร
ลองเปรียบให๎ตนเองมีเปูาหมายอยํางนั้น แล๎วพิจารณาวําตนเองต๎องเปลี่ยนแปลงอะไร อยํางไรจึงจะ
ให๎ถึงเปูาหมายนั้น โดยใช๎ตนเองเป็นหลัก สร๎างการเปลี่ยนแปลงกํอน จึงจะสามารถเปลี่ยนผู๎อื่นได๎
อยํางเข๎าใจ นั่นคือ ต๎องเปลี่ยนตนองกํอน แล๎วจึงจะเข๎าใจการเปลี่ยนผู๎อื่น … และเนื่องจากได๎ศึกษา
แนวคิดการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงมาพอสมควรจึงนําที่จะนาเครื่องมือดังกลําวมาจัดการตัวเองเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง นั่นคือ หากเราเปรียบตัวเองเหมือนองค์กรแล๎ว เราจะทาอะไรกับตนเอง ด๎วยความ
เข๎าใจดังกลําวจึงนําจะเป็นประโยชน์ตํอการสร๎างการเปลี่ยนแปลงในผู๎อื่น ซึ่งจะทาให๎ผู๎วิจัยเข๎าใจ
ความหมายและเปูาหมายตลอดจนกระบวนการของแตํละมิติได๎ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให๎เราเข๎าใจโลกของ
เราได๎ดียิ่งขึ้น จะชํวยให๎ตนเองได๎ประโยชน์ได๎คุณคําจากการศึกษางานวิจัยนี้”
ในประเด็นเดียวกันกับการระบุเปูาหมายให้ชัดเจนนั้น ธนาพร วงษ์ภักดี (สนทนากลุ่ม , 18
มิถุนายน 2558) ได้ตอกย้าถึงความเชื่อมโยงกับบริบทขององค์กรว่า
“นอกจากการแจกแจงถึงเปูาหมายของแตํล ะองค์ประกอบอยํางชั ดเจนแล๎ ว เรายังต๎อ ง
พิจ ารณาถึงความสั มพัน ธ์กับ บริ บ ทของแตํล ะองค์กรที่จะนาไปใช๎ด๎ว ย ยกตัว อยํางเชํน การสร๎าง
ความสุข บางองค์กรเน๎นในเรื่องยอดขายและผลกาไรจึงจะมีความสุข บางองค์กรเน๎นในเรื่องความ
สมดุลของทั้งผลประกอบการและคุณคําที่ให๎ตํอสังคมจึงจะเป็นองค์กรสุขภาวะ นั่นหมายความวํา การ
ที่จะนาโมเดลนี้ไปใช๎จะต๎องมีการแจกแจงถึงผลลัพธ์ของแตํละมิติที่สอดคล๎องกับเปูาหมายและบริบท
ขององค์กรนั้นนั้นซึ่งยํอมแตกตํางจากองค์กรอื่นๆ”
“…. และการที่จะบรรลุเปูาหมายนี้ได๎จะต๎องมีวิสัยทัศน์เพื่อกาหนดกลยุทธ์บนฐานของความ
เป็น ไปได๎อยํ างสมดุล …. พิจารณาจากเนื้อหานําจะครบถ๎วน สิ่งที่จะต๎องเพิ่มคือกลไกในแตํล ะ
องค์ประกอบและความเชื่อมโยงขององค์ประกอบทั้งหมดเพื่อนาไปสูํเปูาหมายใหญํ ก็จะทาให๎โมเดลนี้
มีความเป็นไปได๎สูง”
ดวงเดือน สหเวชชภัณฑ์ (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558) ได้เสริมในประเด็นการบรรลุ
เปูาหมายองค์กรกับกระบวนการทางธุรกิจว่า
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“เงื่อนไขของความสาเร็จอีกประการหนึ่งก็คือ การประยุกต์ใช๎แนวคิดที่พัฒนาขึ้นนี้ให๎หลอม
รวมกับกระบวนการทางธุรกิจเพื่อการบรรลุถึงเปูาหมายขององค์กร โดยต๎องแสดงให๎เห็นอยํางเป็น
ประจักษ์วํา รูปแบบและกระบวนการที่พัฒนาได๎นี้คือหลักการสาคัญที่สามารถนาไปเสริมได๎อยําง
สอดคล๎องเป็นหนึ่งเดียวกับกระบวนการในการดาเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อยกระดับศักยภาพและการ
เรียนรู๎เพื่อการบรรลุเปูาหมายขององค์กรอยํางมีประสิทธิภาพ”
ชัด เตชามหาชัย (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558) ได้ให้ความเห็นถึงการนาหลักการการ
เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบนี้ไปเชื่อมโยงกับเปูาหมายองค์กรว่า
“เมื่อพิจารณาตามโมเดลที่นาเสนอนี้เห็นวํา เปูาหมายของการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสุข เพื่อ
การเติบโตอยํางมันคงยั่งยืนนั้นเป็นความต๎องการของทุกองค์กร โดยเฉพาะจะเป็นความท๎าทายอยําง
ยิ่งหากจะสร๎างความเชื่อมโยงของหลักการการเปลี่ยนแปลงตามโมเดลนี้ให๎เชื่อมโยงกับเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เพราะองค์กรโดยสํวนใหญํจะเน๎นที่กระบวนการพัฒนาอยํางเป็นรูปธรรม
หรือกิจกรรมที่จะนาไปสูํเปูาหมายขององค์กรที่เน๎นเรื่องการเติบโตอยํางเป็นประจักษ์ เชํน การเติบโต
ทางด๎านยอดขายและผลกาไร โดยมีกระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานทางธุรกิจ เชํน การ
วางแผนทางการตลาด การขาย การจัดหา การบริหารบุคคล ระบบบัญชีเพื่อมุํงสูํเปูาหมายดังกลําว”
กิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์ (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558) ได้เสนอว่า นอกจากการ
ตั้งเปูาหมายที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงบริบทของแต่ละองค์กรด้วยว่า
“นอกจากมีเปูาหมายที่ชัดเจนแล๎ว ควรมีการจัดลาดับความสาคัญของเปูาหมายวําเปูาหมาย
ใดเป็นเปูาหมายหลักขององค์กรนั้นๆ ตามบริบทของแตํละองค์กร และทาให๎มันเป็นจริง ก็จะถือวํา
ประสบความส าเร็ จ มากแล๎ ว ในมุม มองดั งกลํ า วนี้ จึ งเห็ น วํา ควรมีก ารทาความเข๎ าใจนิ ยามของ
เปูาหมายเหลํานั้นให๎ชัดเจนและจัดลาดับความสาคัญกํอนหลัง หรือเลือกเพียงบางประเด็นเพื่อมาเป็น
ธงของการพัฒนา เพราะไมํนําเป็นไปได๎ที่จะให๎ความสนใจกับเปูาหมายทุกเปูาหมายในเวลาเดียวกัน
แตํหากเลือกปฏิบัติเพียงบางเปูาหมายในชํวงเวลาหนึ่งๆ รูปแบบนี้ก็จะมีความเป็นไปได๎สูง”
ในประเด็นเรื่องการสื่อสารถึงเปูาหมายองค์กร สุวิทย์ ธีรกุลชน (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน
2558) ได้เสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่ใช้สื่อสารว่าต้องชัดเจน เข้าใจง่าย ดังนี้
“พิจารณาจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ยังมิได๎สื่อถึงเปูาหมายสุดท๎ายขององค์กรด๎วยภาษาและ
ความหมายที่องค์กรทั่วไปใช๎กันอยํางที่องค์กรเข๎าใจได๎งํายและชัดเจน เชํน การบรรลุเปูาหมายของ
ยอดขายและผลก าไร การเพิ่ ม ขึ้ น ของสํ ว นแบํ ง ทางการตลาด การลดต๎ น ทุ น การผลิ ต การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกิจกรรมทางด๎านการตลาดและการสํงเสริมการขาย เป็นต๎น และเมื่อพิจารณาถึง
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ความเป็นระบบซึ่งจะต๎องมี input, process และ output เมื่อพิจารณาถึง output ที่เป็นเปูาหมาย
ของโมเดลนี้คือ ความสามารถในการจัดการตัวเอง ความสมดุลของชีวิตทั้งในระดับสํวนตัว ครอบครัว
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล๎อม การพัฒนาและการเติบโตอยํางยั่งยืน และการพัฒนาศักยภาพผําน
ความรํวมมือระหวํางกันแล๎ว จะสามารถนาเปูาหมายของโมเดลนี้ไปเชื่อมโยงกับเปูาหมายทางธุรกิจได๎
อยํางไร โมเดลนี้ยังไมํได๎ให๎ภาพที่ชัดเจนถึงความเชื่อมโยงของเปูาหมายทั้งสองสํวน”
5) ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร
นอกจากการพิจารณาถึง ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ และการน้อมนาสู่ภายใน
ผ่านการใคร่ครวญแล้ว ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างมีคุณค่าก็คือ ต้องคานึงถึง
ด้านวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ขององค์กรนั้นๆ ด้วย เพราะแต่ละองค์กรย่อมมีบริบททาง
วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นตัวกาหนดคุณค่าและความหมายของการดาเนินธุรกิจที่จะส่งผลต่อเนื่อง
เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างกันตามสายวิวัฒนาการของการดาเนิน
ธุรกิจนั้นๆ อีกทั้งต้องประยุกต์ใช้กระบวนการที่พัฒนาขึ้นได้นี้ให้เข้ากับกระบวนการ เครื่องมือและ
กิจ กรรมที่ มีอ ยู่ เดิ ม ขององค์ก รนั้ น ๆ ตามความเหมาะสม ในประเด็ นดั ง กล่ าว ธนาพร วงษ์ภั ก ดี
(สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นว่า
“เอสซีจีให๎ ความสาคัญกับการพัฒ นาอยํางยั่งยืนโดยพิจารณาถึง 3 องค์ประกอบหลักคือ
องค์กร สังคม และบุคลากร ทั้งนี้ เอสซีจีมีอุดมการณ์ 4 อันเป็นแกนหลักของการดาเนินงาน โดยเริ่มที่
ให๎ความเป็นธรรมยึดหลักการในการดาเนินงาน จากนั้นต๎องมุํงมั่นในความเป็นเลิศ ตามด๎วยการเห็น
คุณคําของคนและสังคมสิ่งแวดล๎อม อุดมการณ์ 4 นี้คือ หลักปรัชญาในการดาเนินงาน โดยเริ่มต๎นที่
ความเป็นธรรม แตํเพียงลาพังความเป็นธรรมไมํอาจสามารถแขํงขันได๎ องค์กรจึงต๎องมุํงมั่นสูํความเป็น
เลิศ และการที่จะถึงจุดนี้ได๎ต๎องเชื่อมั่นในคุณคําของคน จากนั้นก็กระจายความรับผิดชอบสูํสังคม
และสิ่งแวดล๎อม ปรัชญาดังกลําวจึงจะสามารถนาองค์กรสูํความยั่งยืน อุดมการณ์นี้เป็นสิ่งสาคัญซึ่ง
จะต๎องได๎รับการปลูกฝังลงไปในทุกสํวนขององค์กร อยํางไรก็ตามอุดมการณ์ดังกลําวสุดท๎ายแล๎ วก็เป็น
เรื่องของคนคือ การเปลี่ยนแปลงคนและต๎องเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในเสมอ”
นอกเหนือจากมุมมองด้านอุดมการณ์ ประเด็นด้านสั งคม วัฒนธรรม และความแตกต่างของ
ค่านิ ยม ก็มีผ ลต่อทิศทางการพัฒนาเพื่อนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลง ในประเด็นนี้ อลงกรณ์ มีสุทธา
(สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นว่า
“นอกจากพิจ ารณาถึง องค์ประกอบตํ างๆ อยํางเชื่ อมโยงแล๎ ว ยั งต๎องพิ จารณาถึงบริบ ท
ทางด๎านสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเมื่อมีหลายเชื้อชาติเข๎ามาเกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะการลงทุนใน
ตํางประเทศซึ่งมีวัฒนธรรมและคํานิยมที่แตกตํางกัน กฎหมายก็แตกตําง ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงการ
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เปลี่ยนแปลงในภาพที่ใหญํขึ้นจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องพิจารณาถึงมิติทางด๎านสังคมวัฒนธรรมซึ่งแตํละ
ที่มีความแตกตํางอยํางเป็นเฉพาะตัว ด๎วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงไมํวําองค์ประกอบใดๆ ต๎องเป็นไป
อยํางยืดหยุํน สมดุล มีการปรับตัว เพื่อให๎เข๎ากับบริบทตามความเป็นจริง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
ต๎องพิจารณาถึงชํวงจังหวะเวลา ช๎าหรือเร็ว หนักหรือเบา และจะเอาประเด็นใดมาเป็นประเด็นหลัก
หรือประเด็นรอง รวมทั้งต๎องพิจารณาวําทาไมต๎องเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอยํางไรจึงจะ
นาไปสูํความยั่งยืน”
6) ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในการพิจารณาถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
เนื่องจากองค์กรมีความแตกต่างตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงมี
บทบาทอย่างมาก ดังความเห็นของ สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ที่กล่าว
ว่า
“รูปแบบที่เสนอนี้ต๎องถือวําเป็นนวัตกรรมความรู๎ใหมํที่นาเสนอหลักการได๎อยํางครอบคลุม
สํวนการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไมํคํอนข๎างจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแตํละบุคคล และแตํละองค์กร
โดยที่ผู๎นาต๎องเข๎ามามีบทบาทในการนาด๎วยการเชื่อมโยงอยํางหลอมรวมของความแตกตํางอยําง
หลากหลายทางวัฒนธรรมและคํานิยมให๎เป็นหนึ่งเดียว”
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ต้องเริ่มที่เปูาหมายขององค์กรเป็นหลัก ผู้นาจึงต้องมี
ความชัดเจนในเปูาหมายนั้น และสามารถสร้างแนวทางให้ทุกคนไปในแนวเดียวกัน ในประเด็นนี้ ธนา
พร วงษ์ภักดี (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นว่า
“เวลาพูดถึงเรื่องการพัฒนาองค์กร เรามักจะเริ่มที่ตัวองค์กรกํอน นั่นคือ เปูาหมายวําองค์กร
มีวัตถุประสงค์อะไร เปูาหมายอยํางไร จากนั้นจึงจะมาที่วําเราจะพัฒนาผู๎นาให๎มีศักยภาพนาองค์กรสูํ
เปูาหมายนั้นได๎อยํางไร โดยเฉพาะอยํางยิ่งโมเดลนี้เน๎นเรื่องการเปลี่ยนแปลงคนจากภายใน เอสซีจีใน
อดีตก็เน๎นในเรื่องเปูาหมายขององค์กรเป็นหลัก เมื่อมาถึงจุดหนึ่งจึงให๎ความสนใจเรื่องการพัฒนาผู๎นา
องค์กร ยิ่งไปกวํานั้นจะต๎องพิจารณาถึงวําใครจะเป็นผู๎ขับเคลื่อนในแตํละสํวน และผู๎นั้นมีความเข๎าใจ
ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนามากน๎อยเพียงใด นอกจากนี้ยังต๎องพิจารณาถึงขีด
ความสามารถในการชักจูงผู๎รํวมงานให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงดังกลําว จึงจะ
ประสบความสาเร็จ และที่สาคัญทุกคนจะต๎องใสํให๎เต็ม 100”
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรในระดั บ องค์ ก รแล้ ว แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว ต้ อ งเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจก เพราะการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจก เมื่อมาเชื่อมโยงกันแล้วก็คือการ
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เปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรนั่นเองดังที่ ชัด เตชามหาชัย (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดง
ความเห็นในประเด็นนี้ว่า
“การเปลี่ยนแปลงไมํวําเราจะพิจารณาระดับใด โดยแท๎จริงแล๎วคือการเปลี่ยนในระดับปัจเจก
โดยการนาตนเองสูํการเปลี่ยนแปลง เพราะปัจเจกเชื่อมโยงกันตามนิยามของความเป็นสังคม ก็จะ
พัฒนาตํอขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น เป็นครอบครัว องค์กร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล๎อม ซึ่งโดยความหมายก็
คือธรรมชาติเป็นภาวะขององค์รวมที่ซ๎อนกัน สูงขึ้นไปเรื่อยอยํางเป็นลาดับ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่
แท๎จริงก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลซึ่ง ต๎องนาตนเอง และเหนี่ยวนาสํงผลตํอเนื่องเป็นการ
เปลี่ ย นแปลงในวงกว๎ า ง ซึ่ ง หากแม๎ วํ า เปู า หมายคื อ การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ องค์ ก รก็ ต าม แตํ
ความหมายโดยแท๎จริงแล๎วก็คือ การเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกนั่นเอง …. และการเปลี่ยนแปลงที่
ระดับบุคคลนั้นจาเป็นที่จะต๎องพิจารณานอกเหนือจากเพียงการเปลี่ยนพฤติกรรมยังโดดๆ เพราะ
พฤติกรรมเชื่อมโยงมาจากกรอบความคิดภายใน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงอยํางแท๎จริงเพื่อนาไปสูํความ
ยั่งยืนจาเป็นต๎องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดภายในอันเป็นรากฐานของชีวิต”
ในประเด็นเดียวกัน กุลธิดา รัตนโกศล (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้เสริมว่า
“การเปลี่ยนแปลงต๎องเริ่มที่ระดับปัจเจก แล๎วจึงจะนาไปสูํการเปลี่ยนแปลงในระดับ Key
ขององค์กร เพราะความเป็นองค์กรมีความเป็นระบบที่เกิดจากปัจเจกมามีปฏิสั มพันธ์ระหวํางกัน
ดังนั้น การพัฒนาองค์กรโดยแท๎จริงแล๎วคือการพัฒนาในระดับบุคคล ความท๎าทายคือจะพัฒนาทั้ง
องค์กรได๎อยํางไร มีความจาเป็นหรือไมํที่จะต๎องพัฒนาทั้งองค์กรหรือพัฒนาเพียงบางสํวนที่มีศักยภาพ
ในการนาองค์กร”
ประเด็นถัดมาที่น่าสนใจคือ การพิจารณาว่าการพัฒนาสู่ การเปลี่ยนแปลงนั้น ควรเริ่มที่ใคร
หน่วยงานใดที่สามารถนารูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อได้ ในประเด็นนี้ อลงกรณ์ มีสุทธา (สนทนากลุ่ม ,
18 มิถุนายน 2558) ได้แสดงความเห็นว่า
“นอกจากนี้ สิ่งที่ต๎องพิจ ารณาเพิ่มเติมก็คือวํา เราจะสามารถนาโมเดลนี้ไปใช๎กับผู๎บริหาร
ระดับประเทศและหนํ วยงานราชการโดยเฉพาะอยํางยิ่งหนํว ยงานที่ทาหน๎าที่กาหนดทิศทางของ
ประเทศ เชํน สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและหนํวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการกาหนด
ทิศทางนโยบายระดับประเทศซึ่งมีผลตํ อความเป็นอยูํของประชากรโดยรวมได๎อยํางไร กลําวอีกนัย
หนึ่ง เราจะสามารถนาหลักการนี้ไปใช๎ในการขับเคลื่อนการบริหารประเทศอยํางยั่งยืนได๎อยํางไร โดย
สามารถน าไปหลอมรวมให๎ เ ป็ น สํ ว นหนึ่ ง ของนโยบายการบริ ห ารประเทศ โดยต๎ อ งก าหนดเป็ น
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การนาประเทศไปสูํค วามยั่งยืนอยํางจริงจัง อีกทั้งยังต๎องมีการติดตามและ
ปรับปรุงแก๎ไขอยํางตํอเนื่อง”
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ในประเด็นที่สืบเนื่องกัน มีคาถามที่น่าสนใจคือ การพิจารณาว่าการพัฒนาสู่ การเปลี่ยนแปลง
นั้นควรเริ่มที่องค์กรระดับใดก่อน อลงกรณ์ มีสุทธา (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดง
ความเห็นเพิ่มเติมว่า
“การพัฒ นาที่ได๎ผ ล นอกจากจะต๎องนาไปปฏิบัติอยํางมุํงมั่นจริงจังอยํางตํอเนื่องอยํางมี
เปู าหมายที่ชัดเจนแล๎ ว เมื่อพิจ ารณาถึงการพัฒ นาโดยภาพรวม สั งคมประกอบด๎ว ยหนํว ยงานที่
หลากหลาย หลายประเภท หลายขนาดแตกตํางกัน ของการจัดองค์กรทั้งในแนวนอนและแนวตั้ ง เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมของการพัฒนาประเทศ ในการขับเคลื่อนรูปแบบนี้เพื่อไปสูํการเปลี่ยนแปลง
คาถามก็คือวําเราควรเริ่มต๎นที่ได องค์ระดับใด กํอนหลังอยํางไร …. ตามความเห็นของผม ผมเห็นวํา
ควรจะเริ่มจากจุดเล็กๆ กลุํมเล็กๆ กํอน แล๎วคํอยคํอยแพรํขยายออกไป นั่นคือนําที่จะเริ่มที่องค์กร
ขนาดเล็กและกลางกํอน เพื่อให๎เกิดเห็นผลในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม และเนื่องจากเป็นขนาด
ธุรกิจที่มีความเป็นไปได๎สูงในการที่จะเห็นผลในเวลาอันสั้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งองค์กรระดับเล็กๆ และ
กลาง เมื่อรวมกันแล๎วมีขนาดใหญํและมีผลตํอการพัฒนาประเทศโดยรวม จึงควรที่จะเริ่มที่องค์กร
ระดับเล็กและกลางกํอน เพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข๎างหน๎าได๎ เพราะแนวคิดปุาล๎อมเมืองนําจะมี
ความเป็นไปได๎สูง”
นอกจากความเห็นว่ารูปแบบนี้ควรเริ่มที่องค์กรที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น หน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบต่อการพัฒนาในวงกว้าง และควรเริ่มที่หน่วยงานขนาดเล็กเพื่อการเห็นผลในทางปฏิบัติ
อย่ า งรวดเร็ ว อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมแล้ ว ประเด็ น ถั ด มาคื อ การพิ จ ารณาว่ า การพั ฒ นาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นควรที่ใครหรือกลุ่มใดก่อน ในประเด็นนี้ อลงกรณ์ มีสุทธา (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน
2558) ได้แสดงความเห็นต่อเนื่องว่า
“ยิ่ งไปกวํานั้ น บุ คลากรในองค์กรมีหลายระดับ ตั้งแตํผู๎บริห ารระดับสูง ระดับกลางและ
ผู๎ปฏิบัติงาน การนารูปแบบนี้ดังกลําวไปปฏิบัติใช๎จะต๎องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการนาไปปรับ
ใช๎กับบุคคลแตํละระดับเหลํานี้ โดยเฉพาะอยํางยิ่งจะทาอยํางไรจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
หรือสร๎างการระเบิดจากข๎างใน และด๎วยการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้เทํานั้นจึงจะสามารถนาไปสูํการ
เปลี่ ยนแปลงอยํางแท๎จริ ง กลํ าวอีกนัยหนึ่ง การนารูปแบบนี้ไปใช๎จะต๎องมียุทธศาสตร์ เปูาหมาย
รวมทั้งกระบวนการสาหรับบุคคลแตํละระดับที่แตกตํางกันอยํางชัดเจนและต๎องเหมาะสมกับบริบท
ของบุคคลและองค์กรเหลํานั้นด๎วย”
ในประเด็นเดียวกัน ดวงเดือน สหเวชชภัณฑ์ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้เสริมว่า
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“นอกจากนี้ ผู๎บริหารระดับสูงควรจะเข๎ามารับรู๎ถึงแนวทางหลักการของรูปแบบนี้เพื่อคอย
สนับสนุนให๎ระดับตํอๆ มา สามารถนาไปใช๎ปฏิบัติได๎ สํวนผู๎บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการ
นั้นจะต๎องศึกษาลงลึกในรายละเอียดถึงขั้นตอนการนาไปใช๎ แตํทั้งหมดนี้ไมํวําระดับใดก็ตามต๎อง
สอดคล๎องกับทิศทางองค์กร อุดมการณ์ และหลักปรัชญาขององค์กร อยํางเป็นหนึ่งเดียวกัน”
เมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติ แต่ละองค์กรมีทั้งผู้บ ริหารและผู้ปฏิบัติการ ในการพิจารณาถึง
บทบาทบุคลากรเหล่านี้ กิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์ (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดง
ความเห็นว่า
“การจะนารูปแบบนี้ไปทาให๎เกิดผลในทางปฏิบัติจะต๎องนาแนวคิดนี้ไปขายผู๎นาองค์กรให๎ได๎
วําถ๎าทาตามนี้แล๎วจะเป็นการสร๎างคุณคําให๎เกิดขึ้นกับองค์กรนั้นๆ เพื่อนาไปสูํความยั่งยืน สามารถอยูํ
ได๎ ซึ่งการขายความคิดนี้ให๎กับผู๎นาองค์กรดูจะไมํยากนัก แตํการที่จะขยายความคิดนี้ลงไปในสูํระดับ
ปฏิบัติการ มันเป็นความท๎าทายที่จะสร๎างแรงบันดาลใจให๎ผู๎ปฏิบัติเหลํานั้น เพื่อให๎เกิดแรงบันดาลใจที่
จะปรับเปลี่ ยนตนเอง และเมื่อรวมกันแล๎วก็เชื่อวําจะทาให๎ องค์กรเกิดความมั่นคงยั่งยืนได๎อยํางมี
คุณคําและความหมาย”
ในประเด็นนี้ กุลธิดา รัตนโกศล (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้เสริมว่า
“ความท๎าทายถัดมาก็คือวํา แล๎วเราจะหาผู๎นาต๎นแบบของการพัฒนาได๎อยํางไร เพื่อที่จะนา
แนวคิ ด ดัง กลํ า วกระจายไปยั ง ทั้ ง องค์ ก ร เพื่ อ ให๎ เ กิด การปฏิบั ติ อ ยํ า งแท๎ จ ริ ง และที่ ส าคัญ ภายใน
ระยะเวลาเทําไหรํ ยิ่งไปกวํานั้น การที่จะนาโมเดลนี้ไปปฏิบัติ ผู๎บริหารต๎องมีวิสัยทัศน์และต๎องสร๎าง
ผู๎นาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทีมเพื่อนาไปสูํการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งต๎องมีการตอกย้าทาซ้าอยําง
ตํอเนื่อง”
นอกจากประเด็ น ในด้ า นผู้ น าองค์ ก รแล้ ว เงื่ อ นไขที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ประยุกต์ใช้รูปแบบนี้ก็คือ ข้อจากัดในด้านความพร้อมของบุคลากรที่มีความแตกต่างหลากหลาย ใน
ประเด็นนี้ กิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดงความเห็นว่า
“คนในองค์ ก รมี ค วามหลากหลาย มี ค วามแตกตํ า งทั้ ง ในด๎ า นระดั บ การศึ ก ษา ขี ด
ความสามารถ ศักยภาพ อีกทั้งระดับความรับผิดชอบ ความเชื่อ ประสบการณ์ชีวิต แนวคิดในการ
ดาเนินชีวิต ตลอดจนภูมิหลังของแตํละบุคคล ความสาเร็จขององค์กรอยํางบูรณาการจะเกิดขึ้นได๎ก็
ต๎องเกิดจากการหลอมรวมของความแตกตํางเหลํานี้อยํางเห็นคุณคําซึ่งกันและกัน อันเป็นความ
สวยงามที่เกิดจากการเห็นคุณคําในความแตกตํางระหวํางกัน นั่นหมายความวํา การเรียนรู๎อยํางบูรณา
การเพื่อนาไปสูํความสาเร็ จอยํ างยั่งยื นจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อเกิดจากการหลอมรวมอยํางเป็นหนึ่ง
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เดียวกันของบุคลากรที่แตกตํางกันนี่เอง เพราะทั้งหมดจะชํวยยึดโยงระหวํางกันอยํางยืดหยุํนเพื่อให๎
องค์กรตั้งมั่น อยูํ ได๎ ด๎วยเหตุนี้ การนารูปแบบนี้ไปใช๎ปฏิบัติในองค์กรจึงจาเป็นที่บุคลากรทุกฝุ าย
จะต๎องเข๎ามารับรู๎และนาไปปฏิบัติตามบริบท ตามความรับผิดชอบ ตามศักยภาพที่แตกตํางแตํทั้งนี้
ต๎องตั้งอยูํบนเปูาหมายเดียวกัน”
ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคลากร นอกจากประเด็นด้านความแตกต่างของบุคลากรแล้ว ประเด็นถัด
มาคือ ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและรูปแบบที่เสนอนี้ อีกทั้งการพัฒนาองค์ความรู้นี้ต่อบุคลากรใน
ระดับต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจไปในแนวเดี ยวกันก็มีความสาคัญอย่างยิ่ง ประเด็นนี้ สมสิทธิ์ อัสดร
นิธี (สัมภาษณ์วันที่ 26 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นว่า
“เวลาที่จ ะนาโมเดลนี้ไปใช๎ในองค์กร สิ่งที่ต๎องตระหนักคือ คนในองค์กรมีความเข๎าใจใน
แนวคิดและโครงสร๎างของรูปแบบนี้มากน๎อยเพียงใด หากวํายังไมํเข๎าใจดีในระดับหนึ่ง เขาก็จะอธิบาย
ตามบริบทอยํางที่เขาเข๎าใจ คนในองค์กรมักต๎องการอะไรที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเรียบงําย ทาไปแล๎ วได๎
อะไร บอกได๎ วัดได๎ ทานายผลได๎ แล๎วจะเชื่อมโยงเป็นตัวเงินตัวเลขเปูาหมายองค์กรในเชิงธุรกิจได๎
อยํางไร ดังนั้น การนาแนวคิดนี้ไปใช๎จาเป็นที่จะต๎องเริ่มด๎วยบุคคลที่มีความสนใจยินดีที่จะศึกษาและ
เข๎าใจแนวคิดของแนวคิดการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลง เป็นนักปฏิบัติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งหากมีความ
เข๎าใจในแนวคิดดังกลําวนี้อีกทั้งมีความรับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจ ก็จะมีความเป็นไปได๎สูงที่จะ
นาไปปฏิบัติให๎เกิดผลอยํางจริงจัง ดังนั้น สิ่งที่เขาพูด สิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นจะนําสนใจเพราะเขา
มี 2 โลก ทั้งในเชิงธุรกิจที่เน๎นในเรื่องความเป็นวัตถุ เลํนในเรื่องยอดขายกาไรตัวเงิน ในขณะเดียวกัน
ก็มีความเข๎าใจในแนวคิดของรูปแบบนี้ซึ่งเน๎นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในและเชื่อมโยงไปยังมิติที่
สูงขึ้น ด๎ว ยเหตุนี้ ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของบุคคลประเภทนี้จะมีความนําสนใจตรงที่เขา
สามารถนาเอาหลักการของรูปแบบนี้มาใช๎สร๎างการเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
เพื่อผลในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเชื่อวําจะมีข๎อคิดเห็นข๎อแนะนาดีๆ เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเงื่อนไขและ
อุปสรรคตํางๆ”
นอกจากที่ต้องคานึงถึงความแตกต่างในทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งความรับผิดชอบ ความเชื่อ
ประสบการณ์ชีวิต และแนวคิดในการดาเนินชีวิตแล้ว สิ่งที่เป็นเงื่อนไขสาคัญอีกประการหนึ่งคือ ความ
มุ่งมั่นตั้งใจ ความผูกพันที่มีต่อองค์กร ในประเด็นนี้ อลงกรณ์ มีสุทธา (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน
2558) ให้ความเห็นว่า
“การจะนาโมเดลนี้ไปใช๎ต๎องคานึงถึงเจนเนอเรชั่นด๎วย เพราะคนในรุํนปัจจุบันหากวําจะสร๎าง
ความยั่งยืนยํอมมีความแตกตํางจากคนในรุํนกํอน เพราะบริบทได๎เปลี่ยนไปและเนื่องด๎วยโมเดลนี้เป็น
สากล เป็นกรอบแนวคิดของการพัฒนาอยํางเป็นหลักการทั่วไป ดังนั้น การปรับใช๎เพื่อให๎เหมาะกับ
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บริบทจึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยเฉพาะอยํางยิ่งการที่จะให๎คนรุํนใหมํทางานอยูํกับเราตลอดไปนั้น เป็นไป
ไมํได๎ เพียงแตํวําเมื่อมาอยูํกับเราแล๎ว ขอให๎มีความผูกพันจริงจังอยํางเต็มที่ก็พอ โดยสังเกตจากคนรุํน
ใหมํมีเ ป็ น จ านวนมากที่มีอายุ งานสั้ นไมํเกิ น 1 ถึ ง 2 ปี เพราะบริบ ทและแนวคิดของการทางาน
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในเรื่อง Work Life Balance ซึ่งบางคนอาจแตกตํางกัน ดังนั้น จึงจาเป็นต๎องมี
การปรับใช๎โมเดลนี้ให๎เหมาะสมกับบริบทของกลุํมคนที่เปลี่ยนไป”
อลงกรณ์ มีสุทธา (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ยังได้ขยายความเพิ่มเติมในประเด็นที่
เชื่อมโยงถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อขยายสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรว่า
“ปัจจุบัน ปตท. สผ. กาลังค๎นหาบุคคลที่เป็น Value Transformer ในแตํละหนํวยงานซึ่ง
หมายความวํา ไมํใชํทุกคนจะดีหรือเป็น Value Transformer ได๎ แตํจะมีเพียงบางคนเทํานั้นที่
สามารถแสดงคุณสมบัติดังกลําว ซึ่งก็หมายถึงคนดีที่มีคํานิยมบนหลักการที่ต๎อง มีอุดมการณ์ที่ถูกต๎อง
ซึ่งแนํนอนวําเป็นบุคคลที่นําเชื่อถือ เมื่อพูดแล๎วมีคนฟัง และการที่จะพัฒนาไปถึงจุดดังกลําว ไมํใชํ
เรื่องงําย เพราะจะต๎องเกิดจากความเชื่อศรัทธาอยํางแท๎จริง ที่สาคัญเราไมํอาจรู๎ลํวงหน๎าได๎วําอะไรจะ
เกิดขึ้น เราได๎แ ตํเ พีย งคาดการณ์แล๎ ว นาสิ่ งที่คาดการณ์นั้นมาดาเนินการปรับปรุ ง เตรียมการใน
ปัจจุบันเพื่อการเดินทางตํอ ซึ่งตลอดการเดินทางบริบทตํางๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง ด๎วย
เหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องของระดับปัจเจกเพื่อที่จะนาไปสูํการเปลี่ยนแปลงได๎ระดับองค์กร
จึงมีความสาคัญอยํางยิ่ง และเงื่อนไขที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลงก็คือ การเปลี่ยนกรอบความคิด
และหากวําทั้งองค์กรมีแนวความคิดในแนวเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกัน ยํอมหมายความวําองค์กรจะ
สามารถบรรลุเปูาหมายได๎อยํางมั่นคงยั่งยืน”
เนื่ อ งจากรู ป แบบที่ น าเสนอมี ห ลายองค์ ป ระกอบและต่ า งก็ เ ชื่ อ มโยงกั น ผลลั พ ธ์ จ าก
องค์ประกอบหนึ่งจะส่งผลต่อองค์ประกอบอื่นๆ ประเด็นถัดมาจึงเป็นการพิจารณาถึงการพัฒนาว่า
ควรที่จะเริ่มที่องค์ประกอบใดก่อนหลังอย่างไร ในประเด็นนี้ ชัด เตชามหาชัย (สนทนากลุ่ม , 18
มิถุนายน 2558) ได้ให้ความเห็นว่า
“นอกเหนือจากการพิจารณาวําจะนาโมเดลนี้ไปใช๎ที่ไหน กับใคร และระดับใดกํอนหลังแล๎ว
สิ่งที่นําสนใจที่ต๎องนามาพิจารณาคือวํา เราควรจะเริ่มที่องค์ประกอบใดกํอนหลังอยํางไร โดยสํวนตัว
เห็นวําควรเริ่มที่มิติภายในคือ เริ่มที่จิตใจกํอน เพราะเป็นการเปลี่ยนที่ฐานรากของชีวิต จากนั้นจึง
ขยายสูํมิติอื่นๆ ที่สูงขึ้น
ในประเด็นนี้ อลงกรณ์ มีสุทธา (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
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“การเปลี่ยนแปลงต๎องเริ่มที่ระดับรากฐานคือครอบครัวเป็นสาคัญ โดยการปลูกฝังหลักการ
และอุดมการณ์ระเบียบวินัยที่ถูกต๎อง ก็จะเป็นฐานของการพัฒนาไปสูํองค์ประกอบอื่นๆ ที่สูงขึ้น สูํ
องค์กร สังคมและต๎องตระหนักถึงผลกระทบที่มีตํอสิ่งแวดล๎อมด๎วย นั่นคือ เราต๎องให๎ความสาคัญกับ
การบริหาร Supply Chain หรือหํวงโซํคุณคําซึ่งเน๎นการเชื่อมโยงของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยที่ต๎อง
คานึงถึง Total Value Chain ของประเทศเป็นตัวตั้งวําอะไรคือ Successful Factors อะไรคือ
เปูาหมายและมีการติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่องหรือไมํ”
7) การปรับและประยุกต์ใช้
การนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปทาให้เกิดผลอย่างจริงจัง นอกจากระต้องทาความเข้าในเนื้อหา
อย่างถ่องแท้แล้ว ยังจาเป็ นต้องผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในมุมมอง
ดังกล่าว กิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดงความเห็นว่า
“โดยภาพรวมแล๎ว องค์ประกอบดังกลําวมีความเหมาะสมตํอชื่อเรื่อง ตํอเปูาหมายของการ
วิจัย ดูแล๎วมีความครบถ๎วนสมบูรณ์ตํอการที่จะนาไปสูํการเปลี่ยนแปลงความยั่งยืน ประเด็นอยูํที่วําจะ
ทาอยํางไรหรือมีกระบวนการอยํางไรที่จะนาไปสูํความยั่งยืน ความสมดุลในระยะยาว จากรูปแบบที่
นาเสนอยังไมํได๎ให๎รายละเอียดถึงกระบวนการที่จะนาไปสูํเปูาหมายดังกลําว เทําที่เห็นองค์ประกอบ
ตํางๆ ในรูปแบบมีรายละเอียดครบถ๎วน แตํในระดับไมโคร ยังไมํเห็นขั้นตอนอยํางชัดเจน ซึ่งแตํละ
องค์ประกอบก็เป็นเรื่องใหญํที่สามารถนาไปพัฒนาเป็นหัวข๎อตํอยอดได๎ ดังนั้น หากพิจารณาในแงํ
กรอบคิด โมเดลนี้ให๎ละเอียดเพียงพอแล๎ว แตํวําในแตํละเรื่องนั้นจะนาไปขายความคิดอยํางไรให๎
เกิดผลในทางปฏิบัติ มันเป็นความท๎าทายที่จะขายความคิดตามโมเดลนี้นี้ให๎กับเจ๎าของกิจการหรือ
ผู๎นาองค์กรให๎ซื้อความคิดดังกลําวนี้สูํการปฏิบัติ และยิ่งไปกวํานั้น ทาอยํางไรจึงจะทาให๎พนักงานใน
ระดับรองๆ ลงมาเข๎าใจและสามารถนาไปปฏิบัติได๎อยํางแท๎จริง”
ในประเด็นเดียวกัน กิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์ (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดง
ความเห็นว่า
“สังเกตวําในด๎านเนื้อหาแล๎วดูครอบคลุมดี แตํยังไมํเห็นกระบวนการของการปฏิบัติหรือฮาว
ทูวํามีขั้นตอนอยํางไรเพื่อทาให๎แตํละมิติเป็นจริง ยกตัวอยํางเชํน การเปลี่ยนกรอบความคิด แล๎วเราจะ
เปลี่ยนอยํางไร และมันยิ่งท๎าทายยิ่งขึ้นไปอีกวําจะทาอยํางไรจึงจะกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยําง
ยั่งยืนและไมํกลับไปเป็นเหมือนเดิม และเมื่อพิจารณาถึงองค์กร หากเราสามารถเปลี่ยนกรอบความคิด
ของบุคลากรให๎คิดถึงองค์กร ให๎คิดถึงสํวนรวม ให๎คิดถึงเปูาหมายเพื่อไปในแนวเดียวกันได๎ องค์กรนั้น
ก็จะถึงความยั่งยืนแนํนอน เพราะการเปลี่ยนกรอบความคิดเป็นเรื่องยาก ใช๎เวลา ความอดทนสูง และ
ก็ไมํแนํวําจะประสบความสาเร็จด๎วย”
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กิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้ย้าในประเดียวกันว่า
“ผมวํ า งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มี ค วามท๎ า ทายและผู๎ ที่ จ ะเข๎ า ใจงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จ าเป็ น ต๎ อ งผํ า น
ประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควร เมื่อพิจารณาถึงหลักคิดโดยรวม คิดวํางานวิจัยนี้ได๎หยิบองค์ประกอบ
มาอยํางครบถ๎วน เพื่อนาไปสูํความยั่งยืนของทั้งระดับปัจเจกและองค์กร โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การสร๎าง
ความสุขให๎กับตนเองจาเป็นต๎องมีการปรับตัวอยํางยืดหยุํน โดยเฉพาะตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อหาจุดสมดุล เพราะเมื่อสมดุลจึงมั่นคงและเมื่อมั่นคงในระยะยาวจึงยั่งยืน แตํสิ่งที่
อยากเน๎นคือ อยากเห็นกระบวนการของการพัฒนาในแตํละองค์ประกอบเพื่อที่องค์กรจะสามารถ
นาไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเห็นผล และสามารถสร๎างแรงจูงใจให๎บุคลากรทุกระดับนาไปปรับใช๎เพื่อให๎
เกิดผลทั้งองค์กรสังคมและสํวนตัว”
ทานองเดียวกับ สุวิทย์ ธีรกุลชน (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นที่สอดคล้อง
กันว่า
“โมเดลนี้มีเนื้อหาครบถ๎วน มั่นใจวํามีความสมเหตุสมผล แตํไมํมั่นใจถึงกระบวนการที่จะทา
ให๎มันเป็นจริง เพราะภาษาที่ใช๎มิได๎สะท๎อนถึงภาษาที่องค์กรทั่วไปหรือความหมายขององค์กรทั่วไปใช๎
กัน เพราะองค์กรทั่วไปพูดถึงเรื่องการแขํงขัน การสร๎างยอดขาย การสร๎างผลกาไร การลดต๎นทุน การ
พัฒนาขีดความสามารถของคน แตํโมเดลที่นาเสนอนี้มิได๎พูดในภาษาขององค์กรทั่วไป”
ในประเด็นเดียวกันนี้ สุวิทย์ ธีรกุลชน (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็น
เพิ่มเติมว่า
“เรื่องการเปลี่ยนกรอบความคิด ผมเห็นวําเวลาพิจารณาการเปลี่ยนกรอบความคิด เราจะ
คิดถึงความเป็นระบบ เปรียบเสมือนการพัฒนานักเรียน โดยมองวํานักเรียนคือ Input โรงเรียนคือ
Process และการสาเร็จของนักศึกษาคือ Output หรือเปรียบเสมือนการทาน้าประปา โดยมีน้าโครง
เป็น Input กระบวนการทาน้าประปาเป็น Process และน้าประปาคือ Output ดังนั้น การที่เราจะได๎
อะไรออกมาจึงต๎องผํานกระบวนการ ผมเห็นวําตามโมเดลที่นาเสนอนี้มีความครอบคลุม แตํยังมิได๎
เป็นการนาเสนออยํางเป็นระบบคือไมํเห็น Process ของการเปลี่ยนแปลงของแตํละองค์ประกอบ หาก
วํา สามารถเติมกระบวนการการเปลี่ ยนแปลงของแตํละมิติล งไปได๎ โมเดลนี้ก็จ ะมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น”
ธนาพร วงษ์ภักดี (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นเพิ่มเติมและสอดคล้องกับ
ความเห็นข้างต้นว่า
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“หากเราใช๎แนวคิดเชิงระบบมาจับ นั่นคือ ผลยํอมเกิดจากเหตุโดยผํานกระบวนการชุดหนึ่ง
ดังนั้น หากโมเดลนี้สามารถให๎รายละเอียดถึงกระบวนการของแตํละองค์ประกอบเพื่อแสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยง การสํงผลซึ่งกันและกันก็จะชํวยให๎การนาโมเดลนี้ไปใช๎ปฏิบัติ และมีเป็นไปได๎มาก
ยิ่งขึ้น”
จากความเห็นที่เสนอให้เพิ่มกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของ
แต่ ล ะมิ ติ รวมทั้ ง กระบวนการนั้ น ต้ อ งเป็ น กระบวนการเชิ ง ระบบที่ เ น้ น ความเชื่ อ มโยงของทุ ก
องค์ประกอบแล้ว ชัด เตชามหาชัย (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมถึง
การพัฒนาทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรมเพื่อความยั่งยืนว่า
“หลักการที่นาเสนอตามรูปแบบนี้เป็นหลักการหรือคุณสมบัติที่อยูํเบื้องหลังที่ จะสนับสนุน
กระบวนการทางธุรกิจอีกชั้นหนึ่ง กลําวคือ รูปแบบที่นาเสนอนี้มิได๎อธิบายถึงกระบวนการทางธุรกิจ
อยํางเป็นรูปธรรมที่เน๎นกลไกทางวัตถุที่กลําวข๎างต๎น แตํเป็นการนาเสนอกระบวนการพัฒนาทางด๎าน
นามธรรมที่จาเป็นต๎องดาเนินควบคูํกันไปกับกระบวนการหรือกลไกทางวัตถุรูป ธรรม เพราะธรรมชาติ
มีทั้งทางด๎านนามธรรมและรูปธรรม กระบวนการการพัฒนาทางธุรกิจอยํางที่เข๎าใจนั้นเน๎นการพัฒนา
ตามกระบวนการทางด๎านรูปธรรม เปรียบเหมือนการพัฒนาเหนือน้า แตํโมเดลที่นาเสนอนี้เน๎นการ
พัฒนาทางด๎านนามธรรม เปรียบเสมือนการพัฒนาใต๎น้าซึ่งจาเป็นต๎องสร๎างให๎ เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของทั้ งสองสํ ว นอยํ างเชื่อมโยงเป็ นหนึ่ง เดียวกัน เพราะการพั ฒ นาต๎ องดาเนินไปทั้งสองสํ ว น ทั้ ง
ทางด๎านรูปธรรมและนามธรรมจึงจะสามารถนาไปสูํความยั่งยืนมั่นคงสมดุล”
สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สัมภาษณ์วันที่ 26 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นในเรื่องกระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงปัจเจกที่เชื่อมโยงถึงองค์กรว่า
“เครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ น สากลที่ จะน าไปสูํ ก ารเปลี่ ย นแปลงนั้ น ไมํ มี เพราะแตํ ล ะบุ ค คลมี ค วาม
แตกตําง และเมื่อพิจารณาในความเป็นองค์กรก็ยิ่งมีความแตกตํางอยํางสลับซับซ๎อนมากขึ้นไปอีก ผม
เห็นวําไมํนําจะมีเครื่องมือที่เป็นสากลที่จะนาไปใช๎ได๎กับทุกคนทุกองค์กร แตํนําจะเป็นการปรับใช๎
หลักการให๎เหมาะกับบุคคลและบริบทขององค์กรนั้นๆ ผมคิดวําสิ่งที่อาจทาได๎คือ การให๎พื้นที่เล็กๆ
หรือให๎ความเป็นอิสระ เพื่อให๎บุคคลเข๎าไปสารวจตนเองภายในเพื่อสร๎างจิตสานึก และสารวจความ
เป็นมนุษย์ของเขาและสร๎ างการเติบโตทางจิตวิญญาณของบุคคลคนนั้นเอง สิ่งนี้นําจะเป็นจุดเริ่มต๎น
ของการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกซึ่งจะสํงผลตํอเนื่องไปถึงระดับองค์กร”
สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สัมภาษณ์วันที่ 26 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นว่า
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“รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้อิงแนวคิดการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงซึ่งยังคงเน๎นและเชื่อมโยงกับ
กระบวนการศึกษา การวิเคราะห์ และสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด การใครํครวญ
ผํานการสนทนา และเพื่อการนารูปแบบดังกลําวไปทาให๎เกิดผลในทางปฏิบัติ สิ่งที่จาเป็นต๎องทาเพิ่ ม
คือ การจัดกิกรรมเพื่อเสริมทฤษฎีและแนวคิดดังกลําว เชํน การเจริญสติ ภาวนา การฟังอยํางลึกซึ้ง
โยคะ ชี่กง การสร๎างสรรค์งานกิจกรรม การทากิจกรรมอาสา การทาสุนทรียสนทนา การการฝึกสมาธิ
ภาวนา การศึกษาธรรมชาติ การเดินปุา การทางานอยูํกับธรรมชาติ การเคลื่อนไหวรํางกาย การ
พิจารณาอยํางใครํครวญอยํางสงบนิ่งกับตนเอง เป็นต๎น กิจกรรมเหลํานี้จะชํวยในเรื่องกระบวนการ
เรียนรู๎ การเปลี่ยนแปลงภายในของตนเอง ด๎วยการเผชิญกับความจริงกับบุคคลอื่นและโลกภายนอก
ผํานการใครํครวญไตรํตรองอยํางลึกซึ้งภายในตนเอง โดยมุํงเข๎าไปตรวจสอบและสะท๎อนความรู๎ สึกนึก
คิดหรือความเป็นตัวตนภายในของตนเอง …. และกระบวนการเหลํานี้จะถูกนามาใช๎เป็นเครื่องมือ
สาคัญของทั้งผู๎เรียนและผู๎สอนในการที่จะทาความเข๎าใจศึกษาลึกลงไปภายในของตนเองและผู๎อื่นอัน
จะเป็นกระบวนการสาคัญที่จะนาไปสูํการสร๎างเสริมองค์กรสภาวะบูรณาการรํวมกัน เพื่อเป็นหนทาง
ไปสูํความสาเร็จทั้งในด๎านสํวนตัวและรวมทั้งการสร๎างคุณคําและความหมายตํอสังคมและชุมชน”
สุรพล ไกรสราวุฒิ (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดงความเห็นอย่างเป็นภาพรวม
ถึงความหลากหลายของมิติต่างๆ และกระบวนการปฏิบัติว่า
“การนาเสนอโมเดลนี้ก็คล๎ายกับการแสดงธรรมของพระพุทธเจ๎าที่วํา จะต๎องนารายละเอียด
องค์ประกอบทั้งหมดอยํางหลากหลายอยํางครบถ๎วน ครอบคลุมทุกมิติ ผมเห็นวําศาสนาพุทธที่ยัง
ยั่งยืนอยูํได๎เพราะพระพุทธเจ๎าแสดงธรรมอยํางละเอียดพิสดาร ทาให๎คาสอนนั้นตั้งมั่นอยูํได๎อยําง
ยั่งยืนและมีการสืบทอดมาอยํางยาวนาน …. นี่คือความหมายของคาวําปริยัติซึ่งต๎องเป็นแบบนี้ เพราะ
โดยความหมายแล๎วปริแปลวํารอบ ยตฺติแปลวําศึกษา ดังนั้น ปริยัติจึงมีความหมายวําศึกษาโดยรอบ
ครบถ๎วน การนาเสนอโมเดลนี้อยํางบูรณาการจึงต๎องเป็นแบบนี้คือ ต๎องศึกษาให๎รอบให๎หลากหลาย
ทุกแงํมุม ที่นี้เมื่อมาพิจารณาถึงปฏิบัติ ปฏิแปลวําเฉพาะ ปตฺติแปลวําการถึง ดังนั้น เวลาปฏิบัติจะ
แตกตํางจากปริ ยั ติ โดยหลั งจากศึกษารอบด๎านแล๎ ว เวลาน าไปปฏิบัติ เขาจะต๎องเป็นการนาไป
ดาเนินการอยํางเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยการรวบความรู๎จากปริยัติแล๎วทอนให๎ลงมาเหลือที่อยากไป
ทาเฉพาะการไปปฏิบัติได๎”
8) ธรรมชาติของเวลาและโอกาส
ในมุมมองของความหลากหลายองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน สุรพล ไกรสราวุฒิ
(สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นถึงการนารูปแบบนี้ไปใช้ว่าต้องคานึงถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ อย่างเชื่อมโยง และมีระดับความสาคัญก่อนหลังว่า
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“รูปแบบที่นาเสนอนี้คํอนข๎างมีเนื้อหาที่ครบถ๎วนสมบูรณ์ เชื่อมั่นวําสามารถนาไปปรับใช๎ได๎ มี
ความเหมาะสมที่จะนาไปเผยแพรํ ผมลองเปรียบเทียบกับที่พระพุทธเจ๎าเผยแพรํพุทธศาสนา ทําน
แจกแจงธรรมอยํางละเอียด ทุกแงํมุม ครบถ๎วนรอบด๎าน และเมื่อเวลานาไปปฏิบัติจริง ทํานเลือกสอน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งกํอนที่มีความสาคัญเหมาะกับกลุํมเปูาหมาย รูปแบบนี้ก็เชํนกัน เราสามารถเลือก
องค์ประกอบที่สาคัญตํอกลุํมเปูาหมาย เอามาลองปฏิบัติลงมือทาอยํางใดอยํางหนึ่งกํอน ก็จะสามารถ
สร๎างผลกระทบไปยังองค์ประกอบหรือประเด็นอื่นๆ ได๎ เพราะทุกองค์ประกอบเชื่อมโยงถึงกัน สํงผล
ถึงกัน โดยที่มันจะไปของมันเองอยํางอยํางเป็นลาดับชั้นสูงขึ้นอยํางตํอเนื่องไหลไปตามกระแส ดังนั้น
บางครั้งสิ่งที่เขียนมามากมาย แตํเราสามารถหยิบเพียงบางประเด็นขึ้นมาและเชื่อวําจะสํงผลกระทบ
ไปยังองค์ประกอบอื่นๆ ขึ้นไปอยํางเป็นลาดับ ดังนั้น การนาโมเดลนี้ไปใช๎ในการขับเคลื่อน ไมํจาเป็น
วําจะต๎องทาทุกองค์ป ระกอบอยํางสมบูรณ์ เพียงแตํวําหยิบประเด็นที่ส าคัญขึ้นมาเพียงบางเรื่อง
พอประมาณ และพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆ ก็สามารถทาให๎เกิดการพัฒนาไปอยํางตํอเนื่องเป็นลาดับ”
นอกจากการพิ จ ารณาถึ ง ความเชื่ อมโยงขององค์ ป ระกอบต่ างๆ และล าดับ ความส าคั ญ
ก่อนหลังแล้ว อลงกรณ์ มีสุทธา (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นว่าการนารูปแบบนี้ไป
ประยุกต์ใช้ต้องคานึงระดับความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบที่ต่างกันว่า
“การที่จะนารูปแบบนี้ไปใช๎จะต๎องมี การเวตน้าหนักหรือให๎ความสาคัญวําจะเริ่มที่ได๎กํอนซึ่ง
จาเป็นที่จะต๎องสอดคล๎องกับบริบทขององค์กรนั้นๆ และทาไปทีละขั้น ทีละสํวน ตามชํวงจังหวะเวลา
ที่เหมาะสม จึงจะมีความเป็นไปได๎มาก เพราะองค์ประกอบตํางๆ มีผลตํอองค์กรแตกตํางกัน บาง
องค์ประกอบมีผลมาก บางองค์ประกอบมีผลน๎อย บางองค์ประกอบอาจเป็นตัวเรํงหรืออาจเป็นตัวถํวง
ตํอการเปลี่ยนแปลงก็ได๎ แล๎วแตํบริบทขององค์กรนั้นๆ นั่นคือ เราไมํสามารถที่จะ generalize ได๎
ทั้งหมด เพราะขีดความสามารถของแตํละองค์กรไมํเทํากัน อีกทั้งระดับการพัฒนาในแตํละขั้นก็มี
ความแตกตําง และลักษณะของการพัฒนาก็มีชํองวํางที่แตกตํางเชํนกัน”
นอกจากนี้ สุวิทย์ ธีรกุลชน (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558) ได้เพิ่มเติมว่าประสบการณ์
ชีวิตก็เข้ามามีบทบาทเช่นกัน
“การที่จะทาความเข๎าใจโมเดลนี้จาเป็นต๎องมีประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควร เพราะเรื่องนี้
เป็ น เรื่องลึ กซึ้ง โดยเฉพาะอยํ างยิ่งความสามารถในการที่จะเข๎าใจบริบทของแตํละองค์ประกอบ
จาเป็นต๎องผํานประสบการณ์ชีวิตมาระดับหนึ่งจึงจะเริ่มเข๎าใจ และการที่จะนาโมเดลนี้ไปใช๎ให๎เกิดผล
จาเป็นต๎องทาให๎โมเดลนี้มีความเรียบงําย ทาอยํางไรให๎ผู๎ที่ฟังครั้งแรกสามารถเข๎าใจได๎งํายขึ้น เร็วขึ้น
ได๎ทันทีซึ่งเป็นเรื่องท๎าทาย และจะหาเครื่องมืออะไรมาชํวยในการทาความเข๎าใจโมเดลนี้เพื่อนาไปสูํ
การปฏิบัติได๎งํายขึ้น
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ยิ่งไปกว่านั้น ต้องพิจารณาถึงจานวนระยะเวลาและความต่อเนื่องของการนารูปแบบนี้ไปใช้
ในประเด็นนี้ ชัด เตชามหาชัย (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ได้แสดงความเห็นว่า
“เมื่อพิจารณาตามโมเดลที่นาเสนอนี้ เห็นวําการเปลี่ยนแปลงจาเป็นต๎องใช๎ระยะเวลาและ
ต๎องเป็นการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องซึ่งเป็นมุมมองของการพัฒนาที่สอดคล๎องกับ กฎธรรมชาติที่ไมํ
อาจจะเรํงได๎แตํต๎องสอดคล๎องกับความจริงที่สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้จาเป็นต๎องมีภาวะผู๎นาที่
เข๎าใจความหมายของชีวิตและธรรมชาติขององค์กรอยํางถํองแท๎ อีกทั้งสามารถสื่อสารไปยังบุคลากร
ในทุกระดับ เพื่อให๎ทั้งองค์กรมีความเข๎าใจและมีแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน รวมทั้งโอกาสในการ
เข๎าถึงผู๎ที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด๎านการพัฒนาอยํางเป็นองค์รวม เพื่อการบรรลุ
เปูาหมายของการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสุข เพื่อการเติบโตอยํางมันคงยั่งยืน”
โดยสรุป การพิจารณาการประยุกต์ใช้ร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้ า งเสริ มองค์ กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อนาไปสู่ การปฏิ บั ตินั้นมีปัจจัย และเงื่อนไข
สาคัญๆ ประกอบด้วยการสร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยงขององค์ประกอบ
ภายในและภายนอก รวมทั้งระดับบุคลและระหว่างกันที่เห็นว่าทั้งหมดนี้ต่างส่งผลซึ่งกันและกันและ
ไม่อาจแยกออกจากกันได้ โดยการปรับกรอบความคิดใหม่ที่สะท้อนถึง มุมมอง ทัศนคติ ค่านิยม และ
ความเชื่อของบุคคลและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในทุกมิติอย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ ทั้งนี้ ต้องมีผู้นาที่
เข้าใจการเปลี่ยนแปลง สามารถนาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวทั้งองค์กร โดย
คานึงถึงความแตกต่างด้านวั ฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ขององค์กรนั้นๆ ด้วย อีกทั้งต้องมีการ
นาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ด้วยการปรับแต่งอย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เข้ากับบริบทขององค์กรนั้นๆ โดย
คานึ งถึงความเหมาะสมของเวลาและโอกาส และที่ ส าคัญต้องมีกระบวนการการพัฒ นา รวมทั้ ง
กิจกรรมที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ
ด้วยเปูาหมายการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วย
ความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง
ยั่งยื น มีความสุ ข จากผลการวิจัย ผู้ วิจัยขอสรุปเป็นอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ การ
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อการสร้ า งเสริ มองค์กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการ โดยรูปแบบที่ ผู้ วิจัยพั ฒ นาขึ้น นี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Smith and Others (1980) โดยผู้วิจัยใช้รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical
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Model) เพื่อเป็นตัวแทนภาพเสมือนจริง ผสมผสานกับรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) ที่
ใช้ข้อความในการอธิบาย เพื่อมาประกอบกันและพัฒนาเป็นรูปแบบฯ ที่นาเสนอนี้ นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ยังได้ใช้แนวคิดรูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) ตามที่เสนอโดย Keeves (1988) ซึ่งเป็นการ
ใช้ภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบฯ ทั้งนี้ เพื่อช่วยในการอุปมาเปรียบเทียบเพื่อสร้างความ
เข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ประกอบด้วย
1) แนวคิดของอนาคตภาพของรู ปแบบการเรียนรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริ ม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
2) องค์ประกอบของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
3) แนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
4) กระบวนการของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
5) ปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 5 อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ หน้า 252
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม
ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
แนวคิดของ
รูปแบบ

องค์ประกอบของ
รูปแบบ

แนวโน้มของ
รูปแบบ

กระบวนการของ
รูปแบบ

1) การสร้าง
ความสอดคล้อง
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัต
2) การ
เชื่อมโยง
องค์ประกอบ
อย่างเป็นระบบ
3) การพัฒนา
เป็นองค์รวม
4) การเปลี่ยน
กรอบความคิด
5) ผ่านการ
ใคร่ครวญเพื่อ
ตระหนักถึง
ความหมาย
ชีวิต
6) เข้าสู่สมดุล
ใหม่ ยั่งยืน
บูรณาการ

1) หลักการ:
คุณธรรม
จริยธรรม
2) โครงสร้าง:
ยืดหยุ่น มีส่วน
ร่วม
3) บุคลากร
3.1 จิตใจ: กรอบ
ความคิด
3.2 ปัญญา:
มุมมองเชิงระบบ
3.3 อารมณ์:
ความมั่นคงภายใน
4) องค์กร: ผู้นาที่
เข้าใจคุณค่าชีวิต
5) สังคม:ส่วนรวม
จิตสาธารณะเชิง
บวก
6) สิ่งแวดล้อม:
มุมมองเชิงระบบ
นิเวศน์

1) การปรับตัว
อย่างสอดคล้อง
บนหลักการ
2) การมีส่วน
ร่วม ให้เป็น
หนึ่งเดียว
3) กรอบ
ความคิดเชิง
บวก
4) คิดเป็น
ระบบ
5) เห็นคุณค่า
ตนเองและผู้อื่น
6) เห็นคุณค่า
ในความต่าง
7) การสร้าง
ศรัทธา
8) ห่วงโซ่ธุรกิจ
ครบวงจร
9) จิตสังคม
10) นิเวศน์
ทัศน์

1) การตระหนักถึง
ปัญหา
2) การสร้างความ
เข้าใจตนเอง
3) การก้องสะท้อน
ภายใน ด้วยการ
พิจารณาอย่าง
ใคร่ครวญ
4) การเปลี่ยน
กรอบความคิด
5) การค้นหา
ตัวตนใหม่
6) การสร้าง
แผนพัฒนาตนเอง
7) การหาความรู้
และทักษะชีวิต
8) การทดลอง
ปฏิบัติ
9) สร้างความ
เชื่อมั่น
10) หลอมรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต

ปัจจัยและ
เงื่อนไขของ
รูปแบบ
1) ตระหนักต่อ
การเปลี่ยนแปลง
2) การปรับกรอบ
ความคิด
3) คิดเป็นระบบ
4) เชื่อมโยงกับ
เปูาหมาย
5) เห็นคุณค่าใน
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
6) ผู้นาที่เข้าใจ
คุณค่าชีวิต
7) การปรับใช้
อย่างยืดหยุ่น เป็น
ขั้นตอน
8) เข้าใจธรรมชาติ
องค์กร เวลา และ
โอกาส

บริบทองค์กรไทย: การเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อน รุนแรงเป็นวงกว้าง/ขาดหลักการชีวิต/การพัฒนาไม่เป็น
ระบบ/ไม่เป็นหนึ่งเดียว/ขาดความยืดหยุ่นและการมีส่วนร่วม/ติดกรอบความคิดเดิมๆ/ภายในไม่มั่นคง/ขาด
ศรัทธา/ไม่เห็นคุณค่าระหว่างกัน/ผู้นาที่ไม่เข้าใจคุณค่าชีวิต/ขาดจิตสานึกต่อส่วนรวม/ขาดนิเวศน์ทัศน์
แผนภูมิที่ 5 อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ
จากผลการวิจัยพบว่า แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 1) การ
สร้ างความสอดคล้ องต่อการเปลี่ ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต 2) การพัฒ นาอย่างเชื่อมโยงทุก
องค์ประกอบเชิงระบบ 3) การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเป็นองค์รวม 4) การพัฒนา
ที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ที่แท้ 5) การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อตระหนักถึง
คุณค่าและความหมายของชีวิต และ 6) การปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน
โดยสรุป การเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุ ขภาวะอย่างยั่งยืนตาม
แนวคิดของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการนี้ให้ความสาคัญต่อความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและการสร้างความ
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเป็นพลวัต อย่างสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นสายเป็นกระแสตาม
ความเป็ น เหตุ ปั จ จั ย ขององค์ ป ระกอบทั้งหมดอย่ างเป็นวงจรที่ ส่ งผลซึ่ง กันและกัน จนเป็น ผื น ใย
เดียวกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ที่
แท้นั่นคือ การเปลี่ยนกรอบความคิด ที่เป็นตัวกาหนดค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ แรงบันดาลใจ และ
ความมุ่งมั่นของบุคคลซึ่งจะสะท้อนถึงความสามารถในการรับรู้และการตอบสนองอันเป็นอานาจ
ภายในที่ตนควบคุมได้เองที่จะแสดงออกในรูปของการกระทาหรือพฤติกรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและองค์กรอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นองค์รวมที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบชีวิตอัน
ได้แก่ หลักการ โครงสร้าง บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ทุกองค์ประกอบต่างถักทอประสาน เชื่อมโยง และส่งผลซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผืนใย
เดียวกัน อย่างเป็นหนึ่งเดียว โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างใคร่ครวญลึกซึ้งเพื่อตระหนั กถึง
คุณค่าและความหมายของชีวิตผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่ เพื่อการ
เรียนรู้ การพัฒนา การเติบโต การเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน มีความสุข
2. องค์ประกอบของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
จากผลกการวิจัยพบว่า อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3)
บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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2.1 หลักการ จากผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่ความเป็นองค์กรสุขภาวะ
อย่างยั่งยืนนั้นจาเป็นต้องเข้าใจในหลักการเบื้องต้นว่า สรรพสิ่งโดยไม่มีข้อยกเว้นเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นพลวัต ไม่หยุดนิ่งเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง อันเป็นกระบวนการสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็น
สายเป็ น กระแส ดั งนั้ น การพัฒ นาให้ องค์ กรประสบความส าเร็ จอย่า งยั่ง ยืนนั้ นต้อ งเป็ นไปอย่า ง
สอดคล้องกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตนี้ โดยการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นของทุก
องค์ประกอบโดยต้องเป็นการสอดคล้องกับวิสัยทัศ น์และอุดมการณ์ขององค์กร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
หลักบรรษัทภิบาลและการกากับกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย
2.2 โครงสร้าง จากผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความมีสุขภาวะอย่างมั่นคง
ยั่งยืน นอกจากต้องตั้งอยู่บนหลักการที่ถูกต้องแล้ว องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต้องมีโครงสร้างที่
เหมาะสม มีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
และการแข่งขัน โดยเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์และเปูาหมาย โดยเอาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่อนาไปสู่การมีส่วน
ร่วม การปฏิบัติงานเป็นทีม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2.3 บุคลากร ในด้านบุคลากร องค์กรสุขภาวะต้องมีบุคลากรที่มีก รอบความคิดเชิงบวก เพื่อ
สร้างทัศนคติ ค่านิยม และแรงบันดาลใจร่วมกัน สามารถสร้างภาพเปูาหมายแห่ งความสาเร็จให้ไปใน
ทิศทางเดีย วกัน อีกทั้งการพัฒนาความคิดเชิงระบบที่เห็ นว่าองค์กรเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงของ
องค์ประกอบต่างๆ และเกิดเป็นภาวะองค์รวมใหม่ที่สามารถแสดงศักยภาพที่เหนือกว่า นอกจากนี้ยัง
ต้องเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้ บุคลากรในองค์กรต้องมีการพัฒนาความมั่นคงภายในทั้งตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการ
เปิดใจรั บฟังอย่ างเข้าอกเข้าใจเพื่อสร้างศรัทธา โดยตั้งอยู่บนกรอบความคิดที่ เห็ นคุณค่าในความ
แตกต่าง
2.4 องค์กร ในด้านองค์กร องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนต้องมีต้องมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และฐานะการเงิน โดยมีเปูาหมายเดียวกันตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร นอกจากนี้ผู้นา
องค์กรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเห็นคุณค่าและความหมายในความแตกต่างของความเป็น
ตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่น ในคุณค่าและศักยภาพของบุคลากร ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถ
นาไปสู่การสร้างศักยภาพและความกระตือรือร้นในการทางานร่วมกันเป็นทีมด้วยบรรยากาศที่ดีอย่าง
ผูกพัน เป็นทีมงานที่มีความสุข มีความมุ่งมั่น มีขวัญกาลังใจที่จะพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียว
อีกทั้งสามารถปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรให้ออกมาได้อย่างเต็มที่
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2.5 สังคม นอกจากการพัฒนาในส่วนของตัวองค์กรเองแล้ว องค์กรสุขภาวะยังต้องคานึงถึง
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ด้วยการสร้างจิตสานึกสาธารณะเชิงบวกที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมลงเป็นฐานรากอย่างแข็งแกร่งให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร อีกทั้งตระหนักถึงความ
หลากหลายทางความคิดตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างของสังคม รวมทั้งการชื่นชมและ
เห็นคุณค่าในความหลากหลายเหล่านี้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคง
ยั่งยืน
2.6 สิ่งแวดล้อม สาหรับองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ การพัฒนา
มุมมองเชิงระบบนิเวศน์อย่างบูรณาการที่เห็นความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบอย่างเป็นหนึ่งเดียว
และต่างก็ส่ งผลซึ่งกัน และกัน โดยมีองค์กรเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของสั งคม และสังคมก็เป็น
องค์ประกอบขององค์รวมที่ใหญ่กว่านั่นคือ สิ่งแวดล้อม และความสมดุลของการพัฒนาทางธุรกิจและ
และการคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. แนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
จากผลการวิ จั ย พบว่ า แนวโน้ ม ของอนาคตภาพของรู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์
รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถใน
การนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข ประกอบด้วย
3.1 การที่องค์กรต้องพัฒ นาความสามารถในการปรับตัว ให้ สอดคล้องกับธรรมชาตินี้
อย่ า งสมดุ ล และต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งยื ด หยุ่ นเพื่ อ ความอยู่ รอด นอกจากนี้ การบริ ห ารเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจาเป็ นต้องตั้งอยู่บนอุดมการณ์และหลักบรรษัทภิบาลรวมทั้งการกากับดูแล
องค์กรที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝุาย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ
3.2 องค์ ก รสุ ข ภาวะต้ อ งจั ด ให้ มี โ ครงสร้ า งที่ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาโดยมี ค นเป็ น
ศูน ย์กลางการเรีย นรู้ เพื่อน าไปสู่ การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมแลการทางานเป็นทีม
3.3 บุคลากรในองค์กรต้องการทบทวนและปรับกรอบความคิด ในเชิงบวกด้วยใจที่เปิด
กว้าง บนฐานของความรู้สึกที่มีใจรัก ความผูกพัน มีแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่น
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และความภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมทั้งการสร้างความสอดคล้องของภาพเปูาหมาย
ให้ไปในแนวทางเดียวกันของทั้งองค์กร เพื่อมุ่งเข้าสู่ความสาเร็จร่วมกันอย่างเสริมพลังร่วม
3.4 การพัฒนาความคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ โดยการฝึกทักษะในการคิดเชิง
วิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบที่แตกต่างหลากหลาย และการสังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้นอย่าง
เชื่อมโยงเพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ นาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน
3.5 บุคลากรต้องได้รับการปลูกฝังด้วยกรอบความคิดและทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตนเอง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งมั่นคงภายใน ความเชื่อมั่นในตนเอง ด้วยการตระหนักรู้และการยอมรับตนเอง
ตามความเป็นจริง อีกทั้งการเห็นคุณค่าในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ด้วยการรับฟังอย่างเปิดใจกว้าง
ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ เพื่อนาไปสู่ความมีศรัทธาระหว่างกัน การยอมรับและความเคารพอย่างเห็น
คุณค่าและความหมายซึ่งกันและกัน
3.6 ในด้านองค์กร องค์กรต้องมีผู้นาที่เข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต ตลอดจน
เข้าใจในความแตกต่างของศักยภาพระหว่างบุคคล และสามารถกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพได้
ด้วยตนเอง รวมทั้งให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไป
ข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
3.7 องค์กรต้องส่งเสริมการปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะเชิงบวก เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรใน
องค์กรนอกจากจะคานึงถึงผลประกอบการขององค์กรแล้ว ยังต้องมีสร้างจิตสานึกถึงการตอบแทน
และสร้างคุณประโยชน์คืนสู่สังคมและชุมชนอย่างสมดุล รวมทั้งการพัฒนามุมมองเชิงระบบนิเวศน์ ที่
พิจารณาภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่าความเป็นองค์กร นั่นคือ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งหมดต่างอิง
อาศัยเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมและส่งผลซึ่งกันและกัน ทาให้องค์กรสามารถทรงตัวอยู่ได้อย่างมั่นคง
ยั่งยืน มีความสุข
4. กระบวนการของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย
4.1 การเผชิญและตระหนักถึงภาวะวิกฤต กล่าวคือ บุคคลต้องตระหนักถึงปัญหาและ
ความต้องการจาเป็นหรือภาวะวิกฤตที่ตนเผชิญอยู่ และมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง
4.2 การวิเคราะห์ตรวจสอบตนเอง เพื่อเป็นการตรวจสอบกรอบความคิด สมมติฐาน
ค่านิยม และความเชื่อของตนเอง รวมทั้งแนวทางที่ตนยึดถือปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจตนเอง ทาให้
เห็นภาพของระบบความคิดและพฤติกรรมของตนเองที่แสดงออกภายนอก
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4.3 การประเมินสมมติฐานตนเองเชิงวิพากษ์ เพื่อวิพากษ์ วิจารณ์ และประเมินกรอบ
ความคิดที่เป็นตัวกาหนดสมมติฐาน ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ
4.4 การตระหนั กว่าตนและบุคคลอื่นๆ ก็มีการปรับเปลี่ ยนกรอบความคิดในทานอง
เดียวกัน โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น บนฐานของประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ซึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงการกาหนดเปูาหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
4.5 การค้น หาทางเลื อกของบทบาท ความสั มพันธ์และแนวทางการปฏิบัติใหม่ เมื่อ
ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เป็ น ปัญหาและความจาเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ ยนกรอบความคิดใหม่
บุคคลจึงพยายามค้นหาทางเลือกใหม่ ตลอดจนความสัมพันธ์และรวมถึงพฤติกรรมชุดใหม่ๆ เพื่อ
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
4.6 การพั ฒ นาแผนปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลง
4.7 การศึกษาหาความรู้และทักษะเพื่อการดาเนินการตามแผน เพื่อทาให้เกิดผลสาเร็จ
ตามเปูาหมาย
4.8 การทดลองปฏิบัติตามแผน และสร้างการมีส่วนร่วมในบทสนทนาอย่ างจริงจังผ่าน
ประสบการณ์ทั้งระดับ ตนเองและกลุ่ม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่ว มกัน รวมทั้ง การติดตาม
ประเมินผลควบคู่ไปด้วย และการศึกษาหาองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้
ทันทีเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดต่างๆ ทั้งนี้ ต้องดาเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างเป็นธรรมชาติ
4.9 ต้องเข้าใจว่าการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความอดทน เพราะการ
เปลี่ยนแปลงในรูปของพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ ค่านิยม
และความเชื่อ ซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือกรอบที่ตนเองใช้ในการอธิบาย
โลก ซึ่งการเปลี่ยนกรอบความคิดนี้ต้องอาศัยเวลา เพราะเกิดจากการก้องสะท้อนภายในตนเองเชิง
วิพากษ์อย่างลุ่มลึก จึงจะสามารถเปลี่ยนกรอบตนเองได้
4.10 การพั ฒ นาขี ด ความสามารถและความเชื่ อ มั่ น ในตนเองตามบทบาทใหม่ อ ย่ า ง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ เกิดความช านาญและความมั่ น ใจในระดับที่สู งขึ้นตามบทบาทใหม่ที่ตนตัดสิ นใจ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางใหม่ที่จะมีขึ้นต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง
4.11 การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจะได้ผล จะต้องพิจารณาเอาประเด็น
ด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดมาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการการก้องสะท้อนภายใน
ตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญนั้นเป็นการเข้าไปสารวจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองภายใน
อย่างลึกๆ เพื่อสามารถที่จะนาไปสู่การสร้างความตระหนักรู้และต่อยอดไปถึงการหาความหมายของ
ตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น ในประเด็นเรื่องการก้องสะท้อนโดยใช้อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดเข้ามามีส่วนร่วมนี้
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มีส่วนสาคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและการเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นคุณค่าในความแตกต่างและ
นาไปสู่ความมีศรัทธาต่อตนเองและความมั่นคงภายใน
4.12 การบูรณาการมโนทัศน์ใหม่ให้เข้ากับวิถีการดาเนินชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียว เมื่อ
ศักยภาพและความเชื่อมั่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเหล่านั้น
จะถูกหลอมรวมเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นตัวตนของตนเอง ก่อให้เกิดเป็นการดาเนินชีวิต
ตามแนวทางใหม่ตามมโนทัศน์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ
และการปฏิบัติใหม่ซึ่งสามารถนาชีวิตไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
5. ปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่ออนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัตินั้น ประกอบด้วย
8 ประเด็น คือ 1) ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยง 2) การปรับกรอบความคิด 3)
การปรับกระบวนการคิดให้เป็นระบบ 4) การพัฒนาความสอดคล้องทั้งองค์กร 5) ความแตกต่างของ
วัฒนธรรมองค์กร 6) ผู้นาการเปลี่ยนแปลง 7) การปรับและประยุกต์ใช้ และ 8) ธรรมชาติของเวลา
และโอกาส โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยง
ปัจจัยประการแรกที่มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการคือ การปรับทัศนะและสร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงความจริงที่ว่า สรรพ
สิ่งรวมทั้งองค์กรเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต อันเป็นกระบวนการสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นวงจร
อย่างเป็นสายเป็นกระแส เป็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับปัจจัยนี้คือ การที่องค์กรต้องพัฒนาความสามารถในการปรับตัว
เพื่อให้สอดคล้องต่อธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อความอยู่รอด และความสามารถในการตั้งอยู่
และดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การตระหนักถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยงของ
ทุกองค์ประกอบชีวิต อย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านในของบุคคล อาทิ
จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ที่ หมายรวมถึงกรอบความคิด ความคิดเชิงระบบ ความมั่นคงทางอารมณ์
การสร้างศรัทธา รวมทั้ งค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อ และองค์ประกอบภายนอกที่ประกอบด้วย
โครงสร้าง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมถึงโครงสร้าง ระบบการจัดการ ภาวะผู้นา
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การพัฒนาทั้งสองส่วนต้องตั้งอยู่บนหลักการที่
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ถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ต้องเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงเพื่อความมีสุขภาวะของ
องค์กรโดยแท้จริงนั้นก็คือ การเปลี่ยนแปลงภายในของบุคคลอย่างเป็นปัจเจก และเมื่อพิจารณาถึง
การพัฒ นาในภาวะองค์ร วมที่สู ง ขึ้นเป็นองค์กร สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม โดยแท้ จริงแล้ ว ก็คือการ
เปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกอยู่นั่นเอง เพราะธรรมชาติของความเป็นองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมก็
คือภาวะองค์รวมที่สูงขึ้นอย่างเป็นลาดับชั้น ซึ่งโดยที่สุดแล้วองค์ประกอบที่สาคัญก็คือบุคคล ดังนั้น
ไม่ว่าเราจะพิจารณาในระดับใด สิ่งที่ต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงก็คือการเปลี่ยนแปลง
ในระดับบุคคล นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่ตนเองก่อน แล้ว จึงขยายไปสู่องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น ต้องตระหนักว่า การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงมิใช่
มุ่ง เน้ น ไปที่ ก ารเปลี่ ย นพฤติ ก รรมเท่ า นั้ น แต่ ต้ องเข้ า ไปส ารวจองค์ ป ระกอบภายในของบุ ค คลที่
เชื่ อมโยงต่ อมายั ง พฤติ กรรม ด้ว ยการพิ จ ารณาไตร่ ต รองอย่ างใคร่ ค รวญภายในตนเอง เกิ ดเป็ น
จิตสานึกใหม่ที่สะท้อนออกมาเป็นค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อที่แตกต่างจากเดิม เกิดเป็นความ
ตระหนักรู้ การหยั่งรู้ด้วยใจที่เปิดกว้าง เพื่อนาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และที่สาคัญ การพัฒนา
อย่างยั่งยืนต้องเป็นไปโดยตั้งอยู่บนฐานของความถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม
5.2 การปรับกรอบความคิด
จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการนี้ต้องการเน้นให้เห็น ถึงความสาคัญของกรอบความคิดว่าคือปัจจัยพื้นฐานภายในที่
สาคัญของบุคคลที่ ส่งผลต่อเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก นอกจากนี้ กรอบความคิดยังมี
ความหมายเดีย วกั บ ภาพในใจหรื อ จิ นตนาการซึ่ง มีผ ลต่ อการก าหนดเปูา หมายหรื อ ผลลั พ ธ์แ ห่ ง
ความสาเร็จ และยังรวมถึงความเป็นตัวตนของบุคคลด้วย จากผลการวิจัยในประเด็นดังกล่าวจึงมี
เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาร่วมด้วยคือ การเปลี่ยนกรอบความคิดจาเป็นต้องผ่านการคิดพิจารณาทบทวน
ภายในตนเองอย่างใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกระจกเงาที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตน
ของตนเอง รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมที่มีต่อตนเองและสังคม
ภายนอก เพื่อการยกระดับจิตสานึกใหม่อย่างมีสติ อันเป็น เงื่อนไขสาคัญต่อการนาไปสู่การพัฒนา
ความมีสุขภาวะ และการพิจารณาอย่างใคร่ครวญดังกล่าวต้องผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ด้วย
การมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดยเป็นการประเมินต่อหลักฐานหรือข้อโต้แย้งที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วย
ใจที่เปิดกว้างที่จะรับฟังข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ หรือความคิดเห็นและความเชื่อที่แตกต่างจากที่ตนมี
อยู่เดิม นอกจากนี้ยังต้องตระหนักว่า การเปลี่ยนกรอบความคิดนั้นอยู่ภายใต้อานาจของตนเองที่จะ
กาหนดว่าจะเปลี่ยนอย่างไร กล่าวคือ เป็นการตระหนักว่าตนมีศักยภาพในการเลือกตอบสนองต่อโลก
และสังคมภายนอกที่มากระทบ เกิดเป็นความรู้สึกถึงเสรีภาพ มีอิสรภาพ มีอานาจภายในที่จะกาหนด
ชะตาชีวิตตนเอง เพราะทั้งหมดนี้ขึ้นกับว่าตนจะเลือกรับรู้และโต้ตอบต่อสิ่งที่เขามากระทบอย่างไร
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ดังนั้น เงื่อนไขสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนจึงต้องเป็นการตระหนักว่า อานาจที่แท้จริงของ
การเปลี่ยนแปลงนั้นคือ ตนเอง นั่นเอง ยิ่งไปกว่านั้น การปรับกรอบความคิดต้องเป็นไปในเชิงบวก
ด้วยใจที่เปิดกว้างบนฐานของความรู้สึกที่มีใจรัก ความผูกพัน มีแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน
ความมุ่ ง มั่ น และความภู มิ ใ จในความเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก รซึ่ ง จะเป็ น เงื่ อ นไขส าคั ญ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน
5.3 การปรับกระบวนการคิดให้เป็นระบบ
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการนั้นคือ การคิดเชิงระบบ โดยเห็นว่าสรรพสิ่งรวมทั้งองค์กรมีธรรมชาติของ
ความเป็นระบบที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นลาดับชั้น
ก่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ทสี่ ามารถแสดงศักยภาพที่สูงกว่าและเหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย
ในมุมมองดังกล่าว มีเงื่อนไขที่ควรต้องนามาพิจารณาคือ การสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า องค์กร
คือระบบของของความมีชีวิตที่เป็นทั้งภาวะองค์รวมโดยตัวมันเองที่ประกอบด้วย โครงสร้าง จิตใจ
ปัญญา และอารมณ์ ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่า นั่นคือ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยเปูาหมายของรูปแบบนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวมที่เกิดจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบเหล่านี้ ทั้งภายใน
และภายนอกทั้งระดับบุคคลและระหว่างกัน ซึ่งทั้งหมดหลอมรวมเชื่อมโยงอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันและ
ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ ในมุมมองที่ต่อเนื่องกันของความเป็นระบบที่มีต่อ
การแสวงหาคาตอบเพื่อหาทางออกต่อปัญหาหรือความท้าทายที่ผ่านเข้ามาในองค์ กรก็คือ การพัฒนา
ปัญญาเชิงระบบด้วยการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบที่สาคัญที่
เกี่ยวข้อง และการสังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเชื่อมโยงเพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่
เพื่อนาไปใช้บริหารจัดการกับความท้าทายที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 การพัฒนาความสอดคล้องทั้งองค์กร
โดยความหมายที่สืบเนื่องจากการคิดเชิงระบบที่เข้าใจถึงศักยภาพของภาวะองค์รวมใหม่ที่ผุด
ขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบอย่างเป็นหนึ่งเดียว มุมมองที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับ
ศักยภาพองค์กรก็คือ การสร้างความเชื่อ มโยงของบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อนาไปสู่ความเป็น
องค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ โดยต้องสอดคล้องกับเปูาหมายทางธุรกิจ
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์เพื่อไปในแนวเดียวกัน ทั้งนี้ ภาวะดังกล่าวจะเป็นจริงได้
บุคลากรต้องมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร ดังนั้น วิสัยทัศน์จึงเป็น
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เงื่อนไขสาคัญของการสร้างภาพของเปูาหมายแห่งความสาเร็จในอนาคต และภาพที่ชัดเจนย่อมส่งผล
ถึงความเป็นไปได้ของผลสาเร็จที่สูงขึ้น ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าบุคลากรในองค์กรจะสามารถสร้างความ
ชัดเจนของภาพเปูาหมายในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้เงื่อนไขที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ
การสร้ างความสอดคล้ องของภาพเปูา หมายของทั้งองค์กรให้ ไปในแนวทางเดียวกันเพื่ อมุ่งเข้า สู่
ความสาเร็จร่วมกันอย่างเสริมพลังร่วม
5.5 ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร
ด้วยเหตุที่การพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลจานวน
มากที่มีความแตกต่างทั้งด้านการศึกษา ภาษา แนวคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ
ค่านิยมที่หลากหลายซึ่งย่อมมีผ ลโดยตรงต่อการทางานร่วมกัน ความแตกต่างดังกล่าวถือเป็นปัจจัยที่
สาคัญต่อความเป็นองค์กรสุขภาวะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และจาเป็นต้องมีการทาความเข้าใจทั่วทั้ง
องค์กร โดยมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาคือ การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่างทางด้าน
สังคม วัฒ นธรรม ทัศ นคติ และค่านิยมนี้ถือเป็นต้นทุนที่สาคัญของการสร้างพลั งร่ว ม เพราะการ
ยอมรั บในความหลากหลายดังกล่าวเป็นตัวสะท้อนถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความมุ่งมั่น แรง
บันดาลใจ ขวัญกาลังใจ และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตัวบุคลากร ด้วยเหตุนี้ องค์กรสุข
ภาวะจึงจาเป็นต้องปลู กฝังค่านิยมในการเห็นคุณค่าในความแตกต่างดังกล่าวลงเป็นส่วนหนึ่งของ
อุดมการณ์ขององค์กรจากรุ่นสู่รุ่น และถือเป็นแนวปฏิบัติสาหรับบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งควรต้องประยุกต์ค่านิยมดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม
5.6 ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้วยธรรมชาติขององค์กรคือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และเนื่องด้วยโครงสร้างองค์กรมี
ความแตกต่างในระดับความรับผิดชอบ ดังนั้น ปัจจัยด้านผู้นาองค์กรนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อ
รู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่อ การสร้ างเสริ มองค์ก รสุ ขภาวะอย่ างบูรณาการ ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่เปูาหมายร่วมกันเพื่อไปในแนวเดียวกัน ทั้งองค์กร โดยมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาคือ
ผู้นาต้องมีความเข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต กล่าวคือ ผู้นาองค์กรต้องเข้าใจถึงธรรมชาติ
ขององค์กรว่าคือระบบของความมีชีวิตที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเป็นตัวตนที่แสวงหาคุณค่า
และความหมาย ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ น าองค์ ก รจึ ง ต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนถึ ง การเห็ น คุ ณ ค่ า และ
ความหมายในความแตกต่างของความเป็นตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความความเชื่อมั่นใน
คุณค่าของบุคลากร และสามารถยกระดับศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเป็นองค์รวม อีกทั้งกระตุ้นให้
บุคลากรสามารถขับศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไป
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ข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน นอกจากนี้ จากผลการวิจัยพบว่าผู้นาองค์กรที่ประสบความสาเร็จอย่าง
ยั่งยืน มิใช่มีเพียงความสามารถทางด้านทักษะการบริห ารจัดการเท่านั้น เพราะนั่นเป็นการเข้าใจ
ธรรมชาติขององค์กรเพียงบางส่วน จึงเป็นเงื่อนไขสาคัญที่ผู้นาองค์กรต้องสร้างความเข้าใจที่ว่าองค์กร
มีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ไม่หยุดนิ่งเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงอย่าง
เป็นสายเป็นกระแส ความท้าทายในองค์กรไม่ว่าระดับใดก็เกิดดับอย่างต่อเนื่องหมุนวนไปไม่สิ้นสุด
เช่นกัน ผู้นาองค์กรจึงต้องพัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้ทันและสอดคล้องกับภาวะธรรมชาติ
ของการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อความอยู่รอดและต่อเนื่องอย่างสมดุล ยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น เงื่อนไขสาคัญอีก
ประการหนึ่งของผู้นาองค์กรคือ การพัฒนามุมมองอย่างเป็นองค์รวมที่เห็นว่าสรรพสิ่งมีความเป็น
ระบบซ้อนระบบ เป็ น ระบบแห่ งความมีชีวิตที่ซับ ซ้อนอย่างเป็นล าดับ อันเป็นการดาเนินไปของ
องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ผุดขึ้นเป็นมิติชีวิตต่างๆ ที่แต่ละภาวะล้วนอิงอาศัยกัน ส่งผลซึ่ง
กันและกันอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้
5.7 การปรับและประยุกต์ใช้
จากผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผลนั้นต้องเป็นการศึกษาหาความรู้ไปพร้อมๆ
กับการนาไปปฏิบัติและการทดลองประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อการเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ใน
ประเด็นนี้มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาคือ เนื่องจากรูปแบบที่นาเสนอมีหลายองค์ประกอบที่หลากหลาย
ทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับบุคคลและระหว่างกัน และต่างก็เชื่อมโยงส่งผลซึ่งกันและกัน ดังนั้น
ในการนารูปแบบดังกล่าวไปทดลองใช้ต้องตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องเริ่มที่ ระดับบุคคล
อย่างเป็นปัจเจกเพื่อการพัฒนาร่วมกันสู่ระดับความเป็นองค์รวมที่สูงขึ้นนั่นคือ องค์กร โดยเฉาะอย่าง
ยิ่งต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต้องเป็นการเปลี่ยนที่ฐานรากภายในนั่นคือ ต้องเน้นที่การ
เปลี่ยนที่ระดับจิตใจก่อน กล่า วคือ เป็นการเปลี่ยนที่กรอบความคิดและต้องเป็นไปในเชิงบวกเท่านั้น
นอกจากนี้ เพื่อความสาเร็จที่เห็นผลอย่างชัดเจนในเวลาอันสั้น การนาไปประยุกต์ใช้จึงควรเริ่มที่
หน่ ว ยงานเล็ กๆ ก่อน เพื่อเป็ นการพัฒ นาการเรียนรู้และปรับปรุงในครั้งต่อๆ ไป และที่ส าคัญใน
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้น บุคลากรต้องน้อมนาความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวเข้าสู่ภายในตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในทั้งด้านจิตใจ ปัญญา และอารมณ์ เพื่อการ
เรียนรู้ การเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เพื่อการขยายพื้นที่ของการเรียนรู้ด้านใน
ควบคู่กันไปกับการพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะเชิงธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ เงื่อนไขหนึ่ง
ของการนารูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้จาเป็นต้องเป็นไปอย่างยืดหยุ่นต่อการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ
เพื่อให้เกิดสมดุลเหมาะสมกับบริบทและธรรมาชาติของแต่ละองค์กรในแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป
5.8 ธรรมชาติของเวลาและโอกาส

260
ในการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนั้น ปัจจัยด้านเวลา รวมทั้งจังหวะและโอกาสมี
ความสาคัญอย่างมาก เพราะแต่ละองค์กรมีความแตกต่างทั้งด้านบริบท ธรรมชาติขององค์กร ระดับ
ความก้าวหน้าก็แตกต่างกัน อีกทั้งความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงก็แตกต่างกัน ดังนั้น ในประเด็น นี้มี
เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาคือ การนารูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ควรเลือกองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อ
กลุ่ ม เปู า หมายที่ สุ ด แล้ ว ลองน ามาปฏิ บั ติ เ พื่ อ ดู ผ ลกระทบที่ มี ต่ อ องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ เพราะทุ ก
องค์ประกอบเชื่อมโยงถึงกันและส่งผลถึงกัน ดังนั้น การนารูปแบบนี้ไปใช้ สิ่งที่ควรคานึงคือ ไม่จาเป็น
ว่าจะต้องใช้ทุกองค์ประกอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงแต่หยิบประเด็นที่สาคัญขึ้นมาดาเนินการ
และทาไปทีละขั้น ทีละส่วน ตามช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อ เนื่อง อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ก็จะสามารถทาให้เกิดการพัฒนาไปอย่างเป็นลาดับ ได้ นอกจากนี้ การพัฒนาสู่การ
เปลี่ยนแปลงนั้นต้องตระหนักว่า เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนและใช้เวลา และต้องมีการปรับแต่งตาม
ความเหมาะสม ไม่มีรูปแบบใดที่สมบูรณ์แบบหรือเป็นสูตรสาเร็จ ดังนั้น เงื่อนไขในมุมมองนี้คือ การ
นารูปแบบนี้ไปใช้ต้องทาความเข้าใจในหลักการของรูปแบบและปรับให้เข้ากับบริบทและเปูาหมาย
องค์กร ธรรมชาติขององค์กร ความพร้อมของบุคลากร และความจาเป็นเร่งด่วนตามสถานภาพของ
ธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีทางลัด และไม่สามารถเร่งกระบวนการธรรมชาติ
นี้ได้
โดยสรุ ป จากผลการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาอนาคตภาพของรู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัตินั้นประกอบด้วย
1) แนวคิดของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ 2) องค์ประกอบของอนาคตภาพของรูปแบบการเรี ยนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 3) แนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 4) กระบวนการของอนาคตภาพของ
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ และ 5) ปัจจัย
และเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ ซึ่งผู้วิจัยพบว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็น
องค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถ
ในการน าตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข นั้น จาเป็นต้องพิจารณาให้ครบทุก
องค์ประกอบของรูปแบบ โดยประการสาคัญคือ การตระหนักถึงความจริงของธรรมชาติที่ว่า สรรพสิ่ง
รวมทั้ ง องค์ ก รเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็ น พลวั ต การปรั บ ตั ว อย่ า งเชื่ อ มโยงอย่ า งเป็ น ระบบของทุ ก
องค์ประกอบตั้งแต่ โครงสร้าง บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
บนหลั กการที่ถูกต้อง จึ งเป็น หัวใจของรูปแบบนี้ ทั้งนี้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มด้ว ยการ
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ตระหนักถึงปัญหา การสร้างความเข้า ใจในตนเอง การเปลี่ยนกรอบความคิดด้วยการเข้าไปพิจารณา
ภายในตนแองอย่างใคร่ครวญเพื่อค้นหาตัวตนใหม่ รวมทั้งการพัฒนาแผนปฏิรูปตนเอง การศึกษาหา
ความรู้ แล้วนาไปทดลองปฏิบัติจนเกิดความเชื่อมั่น แล้วจึงนาความรู้และความเข้าใจดังกล่าวให้หลอม
รวมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตนเอง จากนั้นจาเป็นต้องนาไปประยุกต์ใช้อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง อย่างยืดหยุ่น ด้วยความอดทน มุ่งมั่น เพื่อนาไปสู่องค์กรสุขภาวะอย่างมั่นคงยั่งยืน มี
ความสุข
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบู รณาการ เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาอนาคต ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริ ม องค์ ก รสุ ข ภาวะอย่ า งบู ร ณาการ โดยการศึ ก ษาจากเอกสารงานวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่าง
2. เพื่อพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการดาเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่าง
การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่วนที่ 2 เป็นการศึกษากรณีตัวอย่างจานวน 3 กรณี
ตัวอย่าง
1.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา งานวิจัย บทความ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ทั้งใน
ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ในประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
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องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นเอกสารในระดับปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ เพื่อนาความรู้ที่ได้มาสรุปเป็นประเด็นหลัก ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาเอกสาร โดยผู้วิจัย
ทาการบันทึกและสรุปข้อมูลลงในแบบศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และใช้ตัวผู้วิจัย
เป็นเครื่องมือวิจัย โดยศึกษาเอกสารแต่ละแนวคิดอย่างละเอียด เพื่อทาความเข้าใจ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ และนาความรู้มาสรุปเป็นประเด็นเพื่อช่วยการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยผู้วิจัยกาหนด
ประเด็นที่ศึกษาเอกสารเป็น 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ
ปัญญา และอารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม
1.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาภาคสนามกรณีตัวอย่างที่ดี
ผู้ วิ จั ย พิ จ ารณาเลื อ กอย่ า งเจาะจงจากองค์ ก รและชุ ม ชนที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อการสร้ างเสริ มองค์ กรสุ ข ภาวะอย่า งบู รณาการที่ ได้ รับ รางวั ล ในระดับ ชาติแ ละ
นานาชาติ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรณีตัวอย่างที่ดีคือ เป็นองค์กรหรือชุมชนที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้วยตนเองและกิจกรรมที่
จัดประสบความสาเร็จอย่างน้อย 5 ปี และได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบขององค์กรและชุมชนต่างๆ
อย่างกว้างขวาง ผู้วิจัยคัดเลือกกรณีตัวอย่างจานวน 3 กรณีตัวอย่างประกอบด้วย 1) บริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) 2) ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ตาบลบ้านโปุง อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด
เชียงราย และ 3) ชุมชนบ้านหนองเต่า ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ จานวน 10 คน ดังแสดงในภาคผนวก ก (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ) จาก บริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 17 มกราคม 2558 และเข้า
พื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ ผู้นาชุมชนในพื้นที่บ้าน
หนองเต่า ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2557 และพื้นที่
บ้านห้วยหินลาดใน ตาบลบ้านโปุง อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม
2557
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบกึ่งมี โครงสร้าง (Semi-structured
In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) เพื่อศึกษาในประเด็น 6 องค์ประกอบ
ดังนี้ 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6)
สิ่งแวดล้อม
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จากนั้นผู้วิจัยทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสรุปเป็นประเด็น
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย และร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ผู้วิจัยทาการพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยใช้กระบวนการวิจัยอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi
Future Research) โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจงจากทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 มีจานวน 26
คน ดังแสดงในภาคผนวก ก (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ EDFR รอบ
ที่ 2 และ 3 มีจานวน 22 คน ดังแสดงในภาคผนวก ก (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ)
กระบวนการวิจัยอนาคตแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ EDFR รอบที่ 1 เป็นการ
สัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อศึกษาแนวคิด องค์ประกอบ และแนวโน้มของร่างรูปแบบฯ เพื่อมาสร้างแบบ
ประเมินของร่างรูปแบบฯ จากนั้นเป็นการทา EDFR รอบที่ 2 เพื่อการประเมินความเป็นไปได้ของร่าง
รูปแบบฯ และตามด้วย EDFR รอบที่ 3 เพื่อการตรวจสอบและยืนยันความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบฯ
จากนั้นนาผลที่ได้มาพัฒนาร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการในขั้นตอน EDFR รอบที่ 4
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสาหรับ EDFR รอบที่ 1 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบ
ไม่มีโครงสร้าง เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบ และแนวโน้มของร่างรูปแบบฯ โดย
ขั้นตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ใช้ระยะเวลา 37
วัน
ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสาหรับ EDFR รอบที่ 2 และ 3 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบประเมิน
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ได้รายละเอียดของร่างอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6)
สิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบย่อยรวมทั้งสิ้น 59 ข้อ ขั้นตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์
ถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 ใช้ระยะเวลา 46 วัน
ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสาหรับ EDFR รอบที่ 4 ผู้วิจัยนาข้อมูลจากขั้นตอน EDFR ที่ 13 และจากการศึกษาเอกสารทั้งในประเทศและต่างประเทศและจากการศึกษากรณีตัวอย่างที่ดีมาหา
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ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง รวมทั้งหาความสาคัญและลาดับก่อนหลังและผลกระทบของแต่ละ
องค์ประกอบที่จะส่งผลซึ่งกันและกัน จากนั้นผู้วิจัยจึงสรุปเป็นร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ
1) แนวคิดของร่างรูปแบบฯ 2) องค์ประกอบของร่างรูปแบบฯ 3) แนวโน้มของร่างรูปแบบฯ และ 4)
กระบวนการของรูปแบบฯ
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ผู้ วิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) การพิ จ ารณาร่ า งอนาคตภาพรู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 2) การพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขของ
ร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 10 คน ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก (รายนามผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ) ด้ ว ยการจั ด ประชุ ม สั ม มนากลุ่ ม ย่ อ ย (Focus Group
Discussion) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุม 825 ชั้น 8
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจั ย ในขั้น ตอนนี้ ผู้ วิ จัย ได้ พั ฒ นาแนวทางการสนทนากลุ่ ม เกี่ ยวกั บ
การศึกษาร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ โดยมีประเด็นการสนทนากลุ่มแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ 1) การพิจารณาร่าง
อนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
โดยมีประเด็นสาหรับการพิจารณาคือ ความคิดเห็นต่อแนวคิด องค์ประกอบ และแนวโน้มของร่าง
รูปแบบฯ 2. การพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขของร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
จากนั้น ผู้วิจัยนาเสนอ อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริ มองค์กรสุ ขภาวะอย่ างบู ร ณาการเพื่อนาไปสู่ การปฏิบั ติในรูปแบบความเรียง แผนภาพ และ
คาอธิบายเพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละหน่วยงานต่อไป
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
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ตอนที่ 1. ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่าง
จากการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่าง
ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ 2)
โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. หลักการ
เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยและเงื่อนไขต่อความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรไปสู่ความ
ยั่งยืนในด้านหลักการนั้น จาเป็นต้องเข้าใจว่า สรรพสิ่งโดยไม่มีข้อยกเว้นเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
ไม่หยุดนิ่งเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง อันเป็นกระบวนการสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นสายเป็น
กระแสของทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ปัญหาหรือความท้าทายในชีวิตไม่ว่าระดับใดก็เกิดดับอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน หมุนวนไปไม่สิ้นสุดอย่างสลับซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จะมีความเป็นได้ต้องตั้งอยู่บนกรอบความคิดที่ถูกต้องที่
เข้าใจถึงความเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นองค์รวมที่ประกอบด้ว ย
โครงสร้าง จิตใจ ปัญญา อารมณ์ องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นหนึ่งเดียวที่ส่งผลซึ่งกันและ
กันอย่างเป็นระบบ อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
บูรณาการ มั่นคง ยั่งยืน และที่สาคัญการพัฒนาเพื่อความสาเร็จและการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนจึง
ต้องเป็ นการปรั บตัว อย่ างยื ดหยุ่ น ของทุกองค์ประกอบดังกล่ าวอย่างเป็นองค์รวมที่ส อดคล้ องกับ
วิสัยทัศน์ อุดมการณ์ และวัฒนธรรมขององค์กรและชุมชน ด้วยความพอเพียง พอดี ด้วยความลงตัว
พอเหมาะ เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างเป็นสายเป็นกระแส เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวใน
ฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลและการกากับกิจการที่ดี
เพื่อเป็นหลักในการดาเนินงานและเพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจในความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบ
ได้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
2. โครงสร้าง
นอกจากความเข้าใจในธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตแล้ว สรรพสิ่ง
ใดๆ ต่างปรากฏขึ้นจากความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบของความเป็นโครงสร้างทางวัตถุและระบบการ
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จัดการ ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ เปูาหมาย ตลอดจน
อุดมการณ์ และวัฒนธรรมขององค์กร อีกทั้งสามารถรองรับและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
ทั้ ง นี้ โครงสร้ า งดั ง กล่ า วต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถปรั บ ตั ว ได้ ต ามการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมและการแข่งขัน มีแนวทางการปฏิบัติและบรรยากาศที่เอื้อต่อการดาเนินงานทาให้
สามารถบรรลุถึงเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้างที่สนับสนุนให้คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน มีการทางานเป็นทีม โดยยึดเอาวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการปรับตัวให้พร้อมเพื่อรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันและศักยภาพเพื่อ
การเติบโตอย่างมั่นคง มุ่งสู่ความยั่งยืน ในขณะเดียวกันให้ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ องค์กรสุขภาวะควรจัดโครงสร้างองค์กรให้เป็นแหล่งศึกษา
หาความรู้ การค้นคว้าวิจัย และเป็นสถานที่ดูงานเพื่อศึกษาถึงความยั่งยืนอันเกิดจากการเชื่อมโยง
กระบวนการดาเนินงานกับวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับปุาและธรรมชาติ
3. บุคลากร
สาหรับองค์ประกอบด้านบุคลากร ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อยคือ จิตใจ ปัญญา
และอารมณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 จิตใจ
ด้ว ยเหตุผ ลที่ว่า การเปลี่ ยนแปลงที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมนั้นสะท้อนมาจากกรอบ
ความคิดหรือมุมมองภายในของตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่เน้นเพียงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงเป็น
เพียงเปลือกนอก การเปลี่ยนที่แท้จริงต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ผ่านกระบวนการก้อง
สะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ จึงจะสามารถนาไปสู่องค์กรสุขภาวะอย่างมั่นคง
ยั่งยืน ในประเด็นดังกล่าว จึงเป็นการให้ความสาคัญต่อการเปลี่ยนที่ฐานราก นั่นคือ การเปลี่ยนกรอบ
ความคิด อันสะท้อนถึงศักยภาพภายในที่ตนเลือกได้ในการปรับตัวเอง ควบคุมตนเองและจัดการ
ตนเองได้ ด้วยความเข้าใจในธรรมชาตินี้เอง องค์กรจึงมีชีวิตที่สามารถยกระดับการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้ เติ บ โตและพร้ อ มเผชิ ญกับความท้า ทายใหม่ๆ ที่ ผ่ านเข้ามาอย่างซั บซ้อนด้ ว ยตนเองได้
ความส าเร็จ อย่างยั่ งยื น ขององค์กรจึงต้องเกิดจากการเปลี่ ยนกรอบความคิดเชิงบวกที่ส ะท้อนถึง
ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของบุคคลในทุกระดับ ด้วยใจที่เปิดกว้าง บนฐานของความรู้สึกที่มีใจ
รัก ความผูกพัน มีแรงบันดาลใจ แรงขั บเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่นและความภูมิใจในความเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร การสร้ างความผูกพันด้วยการเห็นคุณค่าในความแตกต่างและการพึ่งพากันอย่าง
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สร้างสรรค์ด้วยทัศนคติเชิงบวก ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงจาเป็นต้องปลูกฝังค่านิยมของตนเองบนหลักการ
ที่ถูกต้องที่สอดคล้องกับค่านิยมและอุดมการณ์ร่วมขององค์กรเพื่อกากับการดาเนินงานขององค์กรไป
ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งจาเป็นต้องมีการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น จริงจัง ต่อเนื่องตาม
อุดมการณ์ขององค์กรนั้น
3.2 ปัญญา
ฐานรากของการพัฒนาปัญญาขององค์กรคือ มุมมองที่ เข้าใจในสรรพสิ่งว่ามีธรรมชาติของ
ความเป็ น ระบบ อั น เป็ น ภาวะของการด าเนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงอย่ า งหลอมรวมของ
องค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นลาดับชั้น เป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ก่อให้เกิดเป็นสิ่ง
ใหม่ที่สามารถแสดงศักยภาพที่สูงกว่าและเหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย จากมุมมอง
ดังกล่าว นาไปสู่ความเข้าใจที่ว่า องค์กรมีชีวิตที่ผุดขึ้นอย่างหลอมรวมขององค์ประกอบต่างๆ ในทุก
ระดับอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับที่เล็กกว่าคือ หน่วยต่างๆ ที่มาหลอมรวมกันเป็นองค์กร และระดับที่
ใหญ่กว่าที่มีองค์กรเองเป็นส่วนประกอบ อันได้แก่ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้หลอมรวมกันจน
ผุดขึ้นเป็นองค์กรที่สามารถแสดงศักยภาพที่แตกต่าง อีกทั้งมีความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัว
เพื่อการพัฒนาความคิดที่แตกต่าง สามารถนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านสินค้าและบริการที่
มีมูล ค่าเพิ่มขึ้น การพัฒ นาองค์กรจึ งต้ องเป็นการพัฒ นาองค์ประกอบและความเชื่อมโยงของ
องค์ประกอบขององค์กรนั้นๆ ด้วยมุมมองดังกล่าว จะเห็นว่าองค์กรคือภาวะองค์รวม (โดยตัวมันเอง)
ที่ซ้อนอยู่ในความเป็นองค์รวมที่ใหญ่กว่าอย่างเป็นขั้นตอนอย่างเป็นลาดับชั้นทั้งในระดับที่เล็กกว่าและ
ใหญ่กว่า การพัฒนาองค์กรอย่ างมั่นคงยั่งยืนจึงไม่อาจแยกพิจารณาการพัฒนาตัวองค์กรเองเพียง
ลาพัง แต่ต้องเป็นการพิจารณาการพัฒนาอย่างเป็นระบบซ้อนระบบ อย่างเป็นองค์รวมซ้อนองค์รวม
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ของทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การพัฒ นาจะเกิดขึ้นได้อย่ างยั่งยืน จาเป็นต้องมีการขัดเกลาและการปรับตัว อย่าง
ต่อ เนื่ อง ผ่ า นกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ อย่ างมี ส่ ว นร่ ว มอย่า งสร้ างสรรค์เ ชิ งวิ เคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางเพื่อที่จะเป็นต้นทุนในการพัฒนากระบวนการคิดหาความรู้และ
ปัญญาที่ยิ่งกว่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์กรและชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการถ่ายทอด
ความรู้จากรุ่นต่อรุ่นและสืบสานแนวคิดการบริหารองค์กรอย่างสมดุลของทุก องค์ประกอบ รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
3.3 อารมณ์
จากความเข้าใจที่ว่าอารมณ์และพฤติกรรมมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นหนึ่งเดียวและส่งผล
ซึ่งกันและกัน ดังนั้น การยกระดับองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงจาเป็นต้องพัฒนาทั้งสองด้านควบคู่กัน
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ไป ทั้งความสามารถด้านเทคนิคและความสามารถด้านอารมณ์ ในมุมมองดังกล่าว การแสดงออก
ทางการกระทานั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะอารมณ์ภายในของตนเองซึ่งสะท้อนมาจากความรู้สึก
นึกคิดที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ การพิจารณาถึงความเป็นตัวตนเชิงบวกย่อมส่งผล
เป็นการแสดงออกที่เหมาะสมที่จะสะท้อนถึงความมีสุขภาวะขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนา
องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จาเป็นที่บุคคลต้องได้รับการปลูกฝังด้วยกรอบความคิดและ
ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตนเอง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงภายใน ความเชื่อมั่นในตนเอง ด้วย
การตระหนักรู้และการยอมรับตนเองตามความเป็นจริงอย่างเป็นหลักการพื้นฐาน และนอกจาก
พื้น ฐานของความเข้ม แข็ง มั่น คงภายในของตนเองแล้ ว ธรรมชาติข องความเป็น องค์ก รคื อการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การพัฒนาความเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นที่บุคคลต้องเห็นคุณค่า
ในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ด้วยการก้องสะท้อนความเป็นตัวตนระหว่างกันเชิงบวก ผ่านการฟัง
อย่างเปิดใจกว้าง ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจโดยให้อีกฝุายเป็นศูนย์ก ลาง ภาวะดังกล่ าวจึงจะสามารถ
นาไปสู่ความมีศรัทธาระหว่างกัน การยอมรับและความเคารพอย่างเห็นคุณค่าและความหมายซึ่งกัน
และกันอันเป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่ความ
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่างมั่นคงสมดุลระหว่างการคิดถึงประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งความ
สมดุลระหว่างการแสดงออกอย่างเชื่อมั่นกับความอ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งตนเอง
และระหว่างกันสามารถนาไปสู่วิถีชีวิตที่เข้าใจความเชื่อมโยงทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
เพื่อความมีชีวิตที่เรียบง่าย รักความสงบและพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียง สมดุล มั่นคงยั่งยืน
4. องค์กร
จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณค่าในตัวสินค้า
และบริการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการที่เป็น
เลิศ มาเป็นแนวคิดการทาธุรกิจเพื่อสร้างผู้นาและความเป็นองค์กรต้นแบบที่พิจารณาองค์ประกอบ
ต่างๆ อย่างครอบคลุม อาทิ การคานึงถึงประโยชน์ร่วมกันตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ธุรกิจของทุกกลุ่มคู่ค้าให้เติบโตควบคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มที่แตกต่างหลากหลาย ผ่านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อย่างบูรณาการ โดยคานึงถึงการบริหารการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อลูกค้าด้วยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ครอบคลุมทั้งในด้าน
การสารวจความต้องการและความคาดหวัง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองและพัฒนา
ความพึงพอใจ เพื่อสร้างความผูกพันในการใช้สินค้าและบริการอย่างเป็นระบบ อีกทั้งต้องพิจารณาถึง
การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องของธุรกิจ และการมองผลกระทบและโอกาสจากเหตุ การณ์
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ความเสี่ยงในอนาคตไปพร้อมกัน และมุ่งเน้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทางาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในที่สุด
นอกจากนี้ ผู้นาองค์กรต้องเข้าใจว่าบุคลากรมีศักยภาพที่แตกต่างกัน แต่ศักยภาพนั้นพัฒนา
ได้ ผู้ น าองค์กรจึ งต้องเสาะแสวงหาและกลั่ น กรองบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถบนฐานของ
คุณธรรมและอุดมการณ์ อีกทั้งส่งเสริม ขัดเกลาและกระตุ้นให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพได้ด้วย
ตนเองเพื่อโอกาสความก้าวหน้าอย่างเท่าเทียม รวมทั้งให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อนา
และขับเคลื่อนองค์กรให้ ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ทั้งนี้ ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ผู้นา
องค์กรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเห็นคุณค่าและความหมายในความแตกต่างของความเป็น
ตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของบุคลากร
5. สังคม
ด้วยความที่องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสังคมโดยแท้แล้วก็
คือการพัฒนาในระดับองค์กรนั่นเองเพราะต่างก็ส่งผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ สุขภาวะขององค์กรย่อม
ส่งผลต่อสุขภาวะของสังคมอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ และคุณสมบัติที่สาคัญประการหนึ่งของ
การพัฒ นาองค์ กรในส่ วนที่เกี่ย วข้องกับสั งคมก็คือ การสร้างจิตสานึกสาธารณะเชิงบวกที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมลงเป็นฐานรากอย่างแข็งแกร่งให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร โดยชี้ให้เห็น
ว่าองค์กรจะมั่นคงยั่งยืนอยู่ได้อย่างบูรณาการนั้นจาเป็นที่บุคลากรในองค์กรนอกจากจะคานึงถึงผล
ประกอบการขององค์กรแล้ว ยังต้องมีสร้างจิตสานึกถึงการตอบแทนและสร้างคุณประโยชน์คืนสู่สังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การที่จะบรรลุเปูาหมายดังกล่าวได้ผู้นาองค์กรต้องสร้างวัฒนธรรมในการเห็น
ถึงคุณค่าในความแตกต่างอย่างหลากหลายของบุคลากร อีกทั้งต้องชื่นชมและเห็นคุณค่าในความ
หลากหลายเหล่านี้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืน เพราะความ
แตกต่างหลากหลายเหล่านี้ หากได้รับการปลูกฝังในองค์กรอย่างเป็นเชิงบวกแล้วย่อมจะส่งผลเป็นการ
สร้างพลังร่วมและศักยภาพองค์กรอย่างเป็นองค์รวมที่เหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย เพื่อ
สะท้อ นต่อ เนื่ อ งเป็ น สุ ขภาวะทางสั งคมที่มีค่ าต่อ ส่ ว นรวม นอกจากนี้ การดาเนินธุ รกิจ ต้องมี
จรรยาบรรณด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต มีการรณรงค์ในการ
สร้างจิตสานึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ต้องคานึงถึ งความมั่นคง ปลอดภัย
อาชีวอนามัยของบุคลากร และการเป็นพลเมืองที่ดี เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม และคานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน
6. สิ่งแวดล้อม
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จากแนวคิดว่า หากเราจะกินปลา เรามิใช่เพียงฝึกการตกปลาเท่านั้น แต่เราต้องรู้วิธีเลี้ยงปลา
และต้องรู้จักดูแลน้า หากเราจะใช้น้า เราต้องรู้จักดูแลปุาแหล่งต้นน้า หากเราจะใช้ของปุา เราต้อง
ดูแลปุาโดยรวม ด้วยความเข้าใจดังกล่าว การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงจาเป็นต้องพิจารณา
ภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่า ด้วยการพิจารณาถึงองค์ประกอบทั้งหมดอย่างเชื่อมโยงโดยที่มีองค์กรเป็น
ส่วนหนึ่งของภาวะองค์ รวมนั้น นั่นคือ องค์กรจะอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน เราต้องดูแลธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพราะทั้งหมดคือความเป็นหนึ่งเดียว ด้วยมุมมองดังกล่าว การปลูกฝัง
มุมมองการพัฒนาแนวคิดเชิงระบบนิเวศน์อย่างบูรณาการที่เห็นความเชื่อมโยงของทุกมิติอย่างเป็น
หนึ่งเดียวและต่างก็ส่งผลซึ่งกันและกัน โดยมีองค์กรเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของสังคม และสังคมก็
เป็นองค์ประกอบขององค์รวมที่ใหญ่กว่านั่นคือสิ่งแวดล้อม ลงในค่านิยมขององค์กรและชุมชนจึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมต่อผู้
มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึง
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนอย่างมีคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว โดยลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการตัดสินใจทางธุรกิจและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมอง
ดัง กล่ า ว องค์ ก รจึ ง ต้ อ งสร้ า งความตระหนัก อย่ า งเห็ น คุ ณ ค่ าและความหมายของธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันว่า องค์กรเป็นส่วน
หนึ่ ง ของสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ อี ก ทั้ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยืดหยุ่น
นอกจากนี้ จากความจริงที่ว่า สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นพลวัตไม่หยุดนิ่ง
การพัฒนาองค์กรจึงต้องปรับเป็นทัศนคติที่ว่า การพัฒนาต้องเป็นไปเพื่อความคงอยู่ขององค์กรอย่าง
มั่นคงยั่งยืน ด้วยการปรับตัวให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลและยืดหยุ่น ด้วยนัยดังกล่าว
มุมองที่สาคัญประการหนึ่งคือ การสร้างสมดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี
ให้เข้ากับบริบทของสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ โดยไม่ทาลายความเป็นตัวตนของตนเองและคุณค่ าของ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม จิตวิญญาณ รากเหง้าทางความคิดและภูมิ
ปัญญาของเดิมไว้ได้อย่างเข้มแข็ง อย่างเห็นคุณค่าและความหมาย
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ผู้วิจัยสรุปผลการพัฒนาร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย 1) แนวคิดของอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 2) องค์ประกอบของ
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
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การ และ 3) แนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุ ขภาวะอย่ างบู ร ณาการ 4) กระบวนการของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวคิดของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ผู้วิจัยสรุปแนวคิดของอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย 1) การสร้างความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นพลวัต 2) การพัฒนาอย่างเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเชิงระบบ 3) การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพตนเองอย่างเป็นองค์รวม 4) การพัฒนาที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ที่แท้ 5)
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต และ 6) การปรับตัว
เข้าสู่สมดุลใหม่เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การสร้างความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
สรรพสิ่ ง มี ธ รรมชาติ ข องการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามความเป็ น เหตุ ปั จ จั ย ของ
องค์ประกอบทั้งหมดอย่างเป็นวงจรที่ส่งผลซึ่งกันและกัน การเกิดขึ้นของสรรพสิ่งจึงดาเนินไปอย่าง
เป็นสายเป็นกระแสและเราเรียกกระแสนี้ว่า การเปลี่ยนแปลง มันคือกระแสของชีวิตที่ดาเนินไปอย่าง
เป็นพลวัตและเราไม่อาจทาให้มันหยุดนิ่งได้ เราทาได้แต่เพียงรักษาสมดุลของภาวะการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงนี้เท่านั้น และเราเรียกภาวะนี้ว่า ความยั่งยืน ในทานองเดียวกัน องค์กรซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของความเป็นธรรมชาตินี้ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามความเป็ นเหตุปัจจัยของ
องค์ประกอบทั้งหมดอย่างเป็นวงจรที่ส่งผลซึ่งกันและกัน
ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การนี้จึงมีเปูาหมายสาคัญประการหนึ่งคือ การสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้อย่างมีสติต่อการ
ดาเนินการอย่างสอดคล้องในความเป็นพลวัตของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นเหตุปัจจัยของทุกๆ
องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นวงจรทั้ง 6 องค์ประกอบ อันได้แก่ 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3)
บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ ) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม ด้วยมุมมองดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เป็นภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่าที่ดาเนินไปท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความท้าทายขององค์กรที่จะสร้างความตระหนักถึงการปรับตัว
อย่างยืดหยุ่นขององค์กรให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อนาไปสู่การดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
มีความสุข
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1.2 การพัฒนาอย่างเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเชิงระบบ
ในมุมมองของการปรับตัวอย่างสืบเนื่องเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ นี้ หลักการสาคัญ
ของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการนี้จึงต้อง
เป็นการบริหารจัดการองค์กรสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมที่เน้นความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบทั้ ง
ด้านโครงสร้าง บุคลากร (จิตใจ ปัญญา อารมณ์) รวมทั้งองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยมุมมอง
ดังกล่าว การบริหารจัดการเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการจึงต้องเป็นการพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นวิธีการมองโลกและชีวิตอย่างบูรณาการ เห็นถึง ความเชื่อมโยง
ขององค์ประกอบต่างๆ มากกว่าการพิจารณาองค์ประกอบเหล่านั้นอย่างแยกส่วน เป็นมุมมองที่เห็น
ถึงคุณค่าภายในขององค์กรว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของโยงใยของทั้ง 6 องค์ประกอบนี้ แนวคิดนี้เป็น
แนวความคิดที่ตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยกันในระดับพื้นฐานของปรากฏการณ์ ทุกๆ ส่วนของสังคม
ทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวม เป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดจากที่เข้าใจว่าโลกคือการเรียงลาดับชั้น
ทางสั งคมอย่างเป็ นเส้ นตรงมาเป็ นการให้คุณค่าของเครือข่ายโยงใยแห่ งชีวิตที่มีองค์กรเป็นเพียง
ส่วนประกอบหนึ่ง
1.3 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเป็นองค์รวม
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่
พัฒนาขึ้นนี้มีหลักการสาคัญคือ เน้นในเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพภายในตนเอง อันหมายถึง
การรู้เท่าทันองค์ประกอบด้านในของมนุษย์ นั่นคือ การทาความเข้าใจถึงธรรมชาติของกรอบความคิด
ที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่สะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรม
และการแสดงออกภายนอก ผ่านกิจกรรมและกระบวนการที่หลากหลาย โดยมีเปูาหมายก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของกรอบความคิดและจิตสานึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและสรรพสิ่ง ส่งผลสู่การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีสติและปัญญา มีความรัก ความเมตตา ความเข้าใจ การยอมรับและเห็นคุณค่า
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสุดท้ายนาไปสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างบูรณาการ
1.4 การพัฒนาที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ที่แท้
จากความเข้าใจถึงการเปลี่ ยนแปลงบนฐานของความเชื่อมโยง รูปแบบการเรียนรู้สู่ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่พัฒนาขึ้นนี้จึงให้ความสาคัญต่อฐาน
รากของชีวิตนั่ น คือ กรอบความคิด ว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเปลี่ ยนแปลงที่เป็นตัว กาหนด
ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นของบุคคลซึ่งเป็นตัวที่ส่งผลต่อถึงการแสดงออก
ในรูปของการกระทาหรือพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น หากเปูาหมายของการพัฒนา
เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เราจาเป็นต้องเริ่มเปลี่ยนที่ฐานราก นั่นคือ โดยการเปลี่ยนวิธี
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ที่บุคคลมองโลกเสียใหม่อย่างที่เราเรียกว่า เปลี่ยนกรอบความคิด กรอบความคิดใหม่จะช่วยให้บุคคล
เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง และสามารถนากรอบความคิดใหม่นั้นไปใช้ในการเลือกตัดสินใจ
เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ดังนั้น การเปลี่ ยนกรอบความคิดจึงเป็นหลักการ
สาคัญของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ และที่สาคัญการเปลี่ยนที่ฐานรากนี้ เราสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง
เอง นั่ นคือ การเปลี่ ยนแปลงใดๆ ล้ว นอยู่ภ ายใต้อานาจของตนเองทั้งสิ้น กระบวนการเหล่านี้คือ
เปูาหมายหลักที่มุ่งไปเพื่อการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลงเพื่อความมีองค์สุขภาวะที่ยั่งยืน
1.5 การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต
การเปลี่ยนแปลงในระดับกรอบความคิด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้น
ได้ต้องเกิดจากการยกระดับของจิตสานึก ผ่านการก้องสะท้อนภายในเชิ งวิพากษ์ตนเองอันหมายถึง
การน้อมนาการรับรู้เข้ามาสู่ใจด้วยการพิจารณาอย่างใคร่ครวญ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ก้อง
สะท้ อ นระหว่ า งประสบการณ์ เดิ ม ของตนเองและความรู้ ใ หม่ ที่ รั บ เข้ า มาอย่ า งต่ อเนื่ อ ง เกิ ด การ
ตีความหมายใหม่เพื่อความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถ
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อสะท้อนถึงความเชื่อ ค่านิยม และสมมติฐานของตนเอง
กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นบนฐานของความเข้าใจในความเป็นปัจเจกที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่แท้
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เรามีความเป็นตัวตนที่แตกต่าง และความแตกต่างนี้เองนาเราไปสู่
การแสวงหาคุ ณ ค่า และความหมาย น าไปสู่ ค วามเชื่ อ มั่ น ในความเป็น มนุ ษ ย์ ที่ส ามารถยกระดั บ
ศักยภาพการเรียนรู้ที่แท้จริงและนาไปสู่การพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน
1.6 การปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน
จากความเข้าใจที่ว่าองค์กรสุขภาวะมีธรรมชาติของความเป็นระบบที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยง
ขององค์ป ระกอบต่างๆ ซึ่งสั มพันธ์กันอย่างเป็นร่างแห และเป็นไปในลั กษณะของความสัมพันธ์ที่
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ธรรมชาติเหล่านี้ต่างไม่เคยหยุดนิ่ง แต่เปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่สมดุล
ใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปลี่ยนถ่ายสสารและพลังงานระหว่างกันของตัวมันเองและองค์ประกอบ
อื่น ๆ ตลอดเวลา น าไปสู่ ความสามารถในการปรับตนเองภายในอย่ างเป็นขั้ นเป็นตอน เกิด เป็ น
ความสามารถของโครงสร้างทั้งหมดที่สามารถจัดการตัวมันเองได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หลักการสาคัญ
ประการหนึ่งของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การนี้จึงแสดงให้เห็นถึงการดาเนินไปขององค์กรที่สามารถยกระดับศักยภาพเพื่อจัดการตัวมันเองได้
เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน
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โดยสรุป แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการนี้ให้ความสาคัญต่อความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและการสร้างความ
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเป็นพลวัต อย่างสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นสายเป็นกระแสตาม
ความเป็ น เหตุ ปั จ จั ย ขององค์ ป ระกอบทั้งหมดอย่ างเป็นวงจรที่ ส่ งผลซึ่ง กันและกัน จนเป็น ผื นใย
เดียวกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ที่
แท้นั่นคือ การเปลี่ยนกรอบความคิด ที่เป็นตัวกาหนดค่านิยม ทั ศนคติ ความเชื่อ แรงบันดาลใจ และ
ความมุ่งมั่นของบุคคลซึ่งจะสะท้อนถึงความสามารถในการรับรู้และการตอบสนองอันเป็นอานาจ
ภายในที่ตนควบคุมได้เองที่จะแสดงออกในรูปของการกระทาหรือพฤติกรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพองค์กรอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นองค์รวม โดยผ่านกระบวนการพิ จารณาอย่างใคร่ครวญ
ลึกซึ้งเพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิตผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อเข้าสู่
สมดุลใหม่ เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนา การเติบโต การเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน
2. องค์ประกอบของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา
และอารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการ
ผู้วิจัยสรุปสาระสาคัญขององค์ประกอบด้านหลักการประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลง ความ
เชื่อ มโยง การปรั บ ตั ว อย่ า งยื ดหยุ่ น และหลั กบรรษัท ภิบ าลและการกากับ ดูแ ลองค์ กรที่ดี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.1 การเปลี่ยนแปลง
สรรพสิ่งโดยไม่มีข้อยกเว้นเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตเพื่อเข้าสู่ สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง
ความเข้าใจดังกล่ าวเพื่อการปรั บทัศนะให้ถูกต้องว่า การเปลี่ ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติอันเป็น
กระบวนการสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นสายเป็นกระแส ปัญหาหรือความท้าทายในองค์กรไม่ว่า ระดับ
ใดก็เช่นกัน เกิดดับอย่างต่อเนื่อง ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าเราจะต้องปรับความเข้าใจของเราให้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับภาวะธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงนี้
1.2 ความเชื่อมโยง
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สื บ เนื่ อ งจากความเข้ า ใจในธรรมชาติ ข องการเปลี่ ย นแปลง รู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จาเป็นต้องตั้งอยู่บนกรอบความคิดที่
ถู ก ต้ อ งที่ เ ข้ า ใจถึ ง ความเชื่ อ มโยงอย่ า งหลอมรวมขององค์ ป ระกอบต่ า งๆ อย่ า งเป็ น องค์ ร วมที่
ประกอบด้วย โครงสร้าง บุคลากร (จิต ปัญญา อารมณ์) องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็น หนึ่ง
เดียวที่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการ มั่นคง ยั่งยืน
1.3 การปรับตัวอย่างยืดหยุ่น
เนื่องจากธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต อย่างสืบเนื่องเชื่อมโยง หลักการสาคัญ
ขององค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงอยู่ที่ว่า องค์กรจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันและสอดคล้องกับ
ธรรมชาตินี้อย่างสมดุลเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
1.4 หลักบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลองค์กรที่ดี
การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องตั้งอยู่บนอุดมการณ์และหลักบรรษัทภิบาลและ
การกากับ ดูแลองค์กรที่ดี เพื่อเป็นหลักในการดาเนินงานและเพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจในความ
โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้แก่ผู้มีส่ว นได้เสี ยทุกฝุาย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ ง แวดล้ อ มและประเทศชาติ เพื่ อ ประโยชน์ อั น ยั่ ง ยื น ร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น เอกภาพ ทั้ ง หมดอย่ า ง
รับผิดชอบ
2. โครงสร้าง
ผู้วิจัยขอสรุปสาระสาคัญขององค์ประกอบด้านโครงสร้างประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรที่มี
ความยืดหยุ่น โครงสร้างที่สนับสนุนให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โครงสร้างที่สนับสนุนการทางาน
อย่างมีส่วนร่วม โครงสร้างเพื่อความปลอดภัย การพัฒนาโครงข่ายเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 โครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น
องค์กรสุขภาวะควรจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สามารถ
ปรับตัวได้อย่างตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน มีแนวทางการปฏิบัติและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการดาเนินงาน อีกทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการรับฟัง การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถทางด้านการแข่งขันเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง มุ่งสู่ความยั่งยืน
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2.2 โครงสร้างที่สนับสนุนให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
องค์กรสุ ขภาวะต้องจัดให้มีโครงสร้างที่ส่งเสริมการพัฒนาโดยให้ คนเป็นศูนย์กลาง และ
สามารถอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีประสบการณ์ หน้าที่และรับผิดชอบที่
แตกต่างกันทั้งภายในองค์กรเองและระหว่างองค์กรได้อย่างยืดหยุ่น อีกทั้งการสร้างบรรยากาศเพื่อ
อานวยต่อการเรียนรู้ร่วมกัน การทางานเป็นทีมเพื่อความสาเร็จร่วมกัน
2.3 โครงสร้างที่สนับสนุนการทางานอย่างมีส่วนร่วม
องค์กรสุขภาวะจาเป็นต้องมีโครงสร้างที่ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างมี
ส่วนร่วม โดยเอาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่อนาไปสู่การวางแผน การกาหนด
บทบาทหน้ าที่ที่ชัดเจน การมอบหมายงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผลและข้อมู ล
ย้อนกลับ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
2.4 โครงสร้างเพื่อความปลอดภัย
องค์กรสุขภาวะต้องคานึงถึงการจัดโครงสร้างและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้ออานวย
ต่อการทางานอย่างมีสุขภาวะ มีความปลอดภัยและความสุขในการทางาน อีกทั้งลดความเสี่ยงต่อ
อันตรายและความขัดแย้งในการทางานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริม
สุขภาพสาหรับบุคคล เช่น การออกกาลังกาย การสร้างความผ่อนคลาย การบารุงรักษาสุขภาพ การ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการมีสุขภาพที่ดี
2.5 การพัฒนาโครงข่ายเพื่อความยั่งยืน
องค์กรที่มั่นคงยั่งยืนจาเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย
ความร่ ว มมือ และสร้ างการมีส่ ว นร่ว มกับทั้งภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้ยังต้องสร้างโครงข่าย
ตลอดจนการเสริมความรู้ความเข้าใจถึงผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคสินค้านั้นๆ เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยง
ตลอดจนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2.6 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
องค์กรควรจัดให้มี “คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อทาหน้าที่กาหนดและทบทวน
นโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และเปูาหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดทา "แนวทาง
ปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อใช้เป็นคู่มือการดาเนินการในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้การนาไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. บุคลากร
สาหรับองค์ประกอบด้านบุคลากรของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ผู้วิจัยแบ่ งองค์ประกอบด้านบุคลากรนี้ออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อย
คือ จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 จิตใจ
สาหรับองค์ประกอบด้านจิตใจของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย การเปลี่ยนกรอบความคิด ภาพแห่ งความสาเร็จร่วมกัน
และแรงบันดาลใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 การเปลี่ยนกรอบความคิด
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการนี้
ต้องการเน้นให้เห็นถึงความสาคัญของกรอบความคิดว่าคือปัจจัยพื้นฐานภายในที่สาคัญที่สะท้อนถึ ง
ผลรวมของค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่จะส่งผลต่อเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก และที่
สาคัญกรอบความคิดเปลี่ยนได้ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการยกระดับศักยภาพที่
สูงขึ้นอย่ างแท้จ ริงเพื่อนาไปสู่ การพัฒ นาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องเริ่มที่ การเปลี่ยนที่
องค์ประกอบด้านในนี้
3.1.2 ภาพแห่งความสาเร็จร่วมกัน
ด้วยเหตุที่สาระสาคัญขององค์ประกอบด้านในคือ กรอบความคิด อันหมายถึงมุมมอง
หรือจินตนาการ และภาพนี้เองที่เป็นตัวกาหนดความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ศักยภาพของ
องค์ประกอบด้านในนี้จึงเป็นความสามารถในการสร้างจินตนาการถึงผลแห่งความสาเร็จหรือภาพ
เปูาหมายในอนาคต และภาพที่ชัดเจนย่อมส่งผลถึงความเป็นไปได้ของผลสาเร็จที่สูงขึ้น ประเด็นจึงอยู่
ที่ว่าบุคลากรในองค์กรจะสามารถสร้างความชัดเจนของภาพเปูาหมายในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด
อีกทั้งการสร้างความสอดคล้องของภาพเปูาหมายให้ไปในแนวทางเดียวกันของทั้งองค์กร เพื่อมุ่งเข้าสู่
ความสาเร็จร่วมกันอย่างเสริมพลังร่วม
3.1.3 แรงบันดาลใจ
จากความเข้าใจที่ว่ากรอบความคิดกาหนดพฤติกรรม ความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร
จึงต้องเกิดจากกรอบความคิดเชิงบวกด้วยใจที่เปิดกว้าง บนฐานของความรู้สึกที่มีใจรัก ความผูกพัน มี
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แรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่นและความภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรซึ่งจะ
เป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน
3.2 ปัญญา
ในมุมมองด้านปัญญา องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย การคิดเชิงระบบ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยสามารถสรุปในรายละเอียดได้ดังนี้
3.2.1 การคิดเชิงระบบ
ในมุมมองความเป็นระบบ จะเห็นได้ว่าองค์กรคือระบบอันเป็นภาวะองค์รวมที่ผุดขึ้ นจาก
การเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในองค์กร การพัฒนาองค์กรจึงต้องเป็นการพัฒนาองค์ประกอบ
และความเชื่อมโยงขององค์ประกอบขององค์กรนั้นๆ จากมุมมองดังกล่าว หากองค์ประกอบที่สาคัญ
ที่สุดขององค์กรก็คือ คน ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าเราจะสามารถสร้างความเชื่อมโยงของบุคลากร เพื่อ
การสร้างสรรค์ให้เกิดศักยภาพที่สูงกว่าเดิมได้อย่างมีคุณค่าและความหมายได้อย่างไร
3.2.2 องค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้ว ยความเข้ าใจดัง กล่ าวข้างต้ นเป็นพื้ นฐานที่ส าคัญ ต่อการพัฒ นาความสามารถทาง
ปัญญาเพื่อการแก้ไขปัญหาใดๆ โดยที่บุคคลต้องพัฒนาความสามารถในการมองภาพรวมอย่างเป็น
ระบบ ด้วยการฝึ กทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อหาองค์ประกอบหรือประเด็นหลั กที่แตกต่าง
หลากหลาย ตลอดจนการสังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเชื่อมโยง เพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์
ความรู้ใหม่ นาไปสู่การสร้างสรรค์องค์กรแห่งนวัตกรรม ทั้งด้านสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวเพื่อความอยู่รอดอย่างมั่นคง ยั่งยืน
3.2.3 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนจาเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาและปรับตัวอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับมุมมองที่ว่าความพลาดพลั้งใดๆ ที่
เกิดขึ้นมิใช่ความผิดพลาด แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตงอกงามอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒ นาองค์กรสุ ขภาวะอย่างยั่งยืนจึงเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบที่พิจารณาถึง
ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งสิ้น
3.3 อารมณ์
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ในมุมมองด้านอารมณ์ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย ความมั่นคงภายในและคุณค่าในความ
แตกต่าง ผู้วิจัยสามารถสรุปในรายละเอียดได้ดังนี้
3.3.1 ความมั่นคงภายใน
เมื่อพิจารณาด้านอารมณ์ในฐานะเป็นองค์ประกอบด้านบุคลากรพบว่า พฤติกรรมและ
อารมณ์มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว กล่าวอีกนัยหนึ่ง การแสดงออกทางการกระทานั้นเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากภาวะอารมณ์ภายในของตนเองซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งทางบวกและลบ ดังนั้ น การ
พัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จาเป็นที่บุคคลต้องได้รับการปลูกฝังด้วยกรอบความคิด
และทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงภายใน
3.3.2 คุณค่าในความแตกต่าง
นอกจากพื้นฐานของความเข้มแข็งมั่นคงภายในของตนเองแล้ว ธรรมชาติของความเป็น
องค์กรคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การพัฒนาความเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงจาเป็นที่
บุคคลต้องเห็นคุณค่าในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ด้วยการรับฟังอย่างเปิดใจกว้าง ฟังอย่างเข้าอก
เข้าใจ ภาวะดังกล่าวจึงจะสามารถนาไปสู่ความมีศรัทธาระหว่างกัน การยอมรับและความเคารพอย่าง
เห็นคุณค่าและความหมายซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่างมั่นคงสมดุล
ระหว่างการคิดถึงประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
4. องค์กร
ในมุมมองด้านองค์กรในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย 1) ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจพื้นฐาน
2) องค์กรที่มีเปูาหมายร่วมกัน 3) การบริหารห่วงโซ่ธุรกิจ 4) การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม 5) การ
บริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจพื้นฐาน
องค์กรสุขภาพดีต้องมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและฐานะการเงิน และการที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้
นั้นต้องมาจากการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและฐานะการเงินของบุคลากร ด้วยเหตุนี้ บุคลากร
จึงต้องมีความมุ่งมั่นและความผูกพันต่อองค์กรด้วยเล็งเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของ
องค์กร
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4.2 องค์กรที่มีเปูาหมายร่วมกัน
องค์ก รสุ ข ภาวะที่ยั่ ง ยื น จึ งจ าเป็ นต้ อ งเป็ นการด าเนิ น งานอย่ างสอดคล้ อ งไปในแนวทาง
เดีย วกัน โดยมีเปู าหมายร่ ว มกัน ตามวิสั ย ทัศน์ขององค์ กร ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่า ผู้ นาองค์กรจะ
สามารถสร้างความเชื่อมโยงอย่างสอดคล้องเป็นทีมงานหนึ่งเดียวด้วยเปูาหมายที่ชัดเจนและสื่อสารให้
เกิดความเข้าใจในทุกระดับขององค์กรได้อย่างไร และที่สาคัญต้องเป็นการดาเนินควบคู่ไปกับการ
ปลู กฝั งอุดมการณ์ และค่านิ ย มบนหลั กการที่ถู กต้องลงในบุคลากรทุ กระดั บจนเป็นส่ ว นหนึ่ งของ
วัฒนธรรมองค์กร
4.3 การบริหารห่วงโซ่ธุรกิจ
จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นตามความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณค่าในตัวสินค้าและบริการที่
เพิ่มขึ้น องค์กรควรปรับยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการที่เป็นเลิศ มาเป็นแนวคิดการทา
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างหลากหลาย โดยคานึงถึงการบริหาร
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ
ของทุกกลุ่มคู่ค้าให้เติบโตควบคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน
4.4 การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม
การสร้างองค์กรให้เป็นสังคมแห่งนวัตกรรมที่ส่งเสริมการกล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ
กล้ าพูดกล้ าทา กล้ าเสี่ ย ง กล้ าริเริ่ มสิ่ งใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์สิ นค้าและบริการที่แตกต่างและมี
มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความผูกพันในการ
ใช้สินค้าและบริการอย่างเป็นระบบ
4.5 การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องของธุรกิจ
และการมองผลกระทบและโอกาสจากเหตุการณ์ความเสี่ ยงในอนาคตไปพร้อมกัน และ
มุ่งเน้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงในที่สุด
5. สังคม
ในมุมมองด้านสังคม องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย การฝังรากจิตสาธารณะลงในค่านิยมขององค์กร
และการพัฒนาศักยภาพในความแตกต่างอย่างหลากหลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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5.1 การฝังรากจิตสาธารณะลงในค่านิยมขององค์กร
ด้วยความที่องค์กรเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสังคมโดย
แท้แล้วก็คือการพัฒนาในระดับองค์กรนั่นเองเพราะต่างก็ส่งผลซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ คุณสมบัติที่
สาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมก็คือ การสร้างจิตสานึกสาธารณะ
เชิงบวกลงอย่างเป็นฐานรากแข็งแกร่งให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร โดยชี้ให้เห็นว่าองค์กรจะ
มั่นคงยั่งยืนอยู่ได้อย่างบูรณาการนั้นจาเป็นที่บุคลากรในองค์กรนอกจากจะคานึงถึงผลประกอบการ
ขององค์กรแล้ว ยังต้องมีสร้างจิตสานึกถึงการตอบแทนและสร้างคุณประโยชน์คื นสู่สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
5.2 การพัฒนาศักยภาพในความแตกต่างอย่างหลากหลาย
การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของความหลากหลายทาง
ความคิด ตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างของบุคลากร อีกทั้งต้องชื่นชมและเห็นคุณค่าใน
ความหลากหลายเหล่านี้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืน เพราะความ
แตกต่างหลากหลายเหล่านี้ หากได้รับการปลูกฝังในองค์กรอย่างเป็นเชิงบวกแล้วย่อมจะส่งผลเป็นการ
สร้างพลังร่วมและศักยภาพองค์กรอย่างเป็นองค์รวมที่เหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย
6. สิ่งแวดล้อม
ในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย การพัฒนามุมมองเชิงระบบนิเวศน์ และ
ความสมดุลของการพัฒนาเชิงธุรกิจและและการคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
6.1 การพัฒนามุมมองเชิงระบบนิเวศน์
การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องพัฒนามุมองเชิงระบบนิเวศน์ที่พิจารณา
ภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่าความเป็นองค์กร นั่นคือ มุมมองที่เห็นว่าองค์กรเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง
ของสังคม และสังคมก็เป็นองค์ประกอบขององค์รวมที่ใหญ่กว่านั่นคือ สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน
องค์กรก็เป็นภาวะองค์รวมที่ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบที่ย่อยกว่า จะเห็นว่าทุกองค์ประกอบต่างอิง
อาศัยเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมและส่งผลซึ่งกันและกัน ทาให้องค์กรทรงตัวอยู่ได้ ดังนั้น การพัฒนา
องค์กรเพื่อความมั่นคงยั่งยืนจึงจาเป็นต้องคานึงถึงทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่มิติภายในตนเอง
ครอบครัว องค์กร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นภาพรวม

283
6.2 ความสมดุลของการพัฒนาเชิงธุรกิจและและการคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
จากความจริงที่ว่าสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นพลวัตไม่หยุดนิ่ง การ
พัฒนาองค์กรจึงต้องปรับเป็นทัศนคติที่ว่า การพัฒนาต้องเป็นไปเพื่อความคงอยู่ขององค์กรพร้อมๆ
กับ ความยั่ งยื น ของสิ่ งแวดล้ อม โดยนัยดังกล่าว มุมมองที่สาคัญประการหนึ่งคือ การสร้างสมดุล
ระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางธุ รกิจและเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทของสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ โดย
ไม่ทาลายความเป็นตัวตนของตนเองและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถรักษาเอกลักษณ์
วัฒนธรรม จิตวิญญาณ รากเหง้าทางความคิดและภูมิปัญญาของเดิมไว้ได้อย่างเข้มแข็ง อย่างเห็น
คุณค่าและความหมาย
โดยสรุป องค์ประกอบของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3)
บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดประสานถัก
ทอหลอมรวมเชื่อมโยงอย่างเป็นหนึ่งเดียว ต่างส่งผลซึ่งกันและกันและผุดขึ้นเป็นภาวะองค์รวมซ้อน
องค์รวม โดยมีองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนจึง
จาเป็นต้องเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างหลอมรวมเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบ
3. แนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
จากแนวคิดของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ด้วยการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของทั้ง 6 องค์ประกอบ อันได้แก่
หลักการ โครงสร้าง บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม และการที่
จะบรรลุเปูาหมายดังกล่าว จาเป็นต้องพิจารณาถึงแนวโน้มของรูปแบบฯ ผู้วิจัยขอสรุปผลของแนวโน้ม
ของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุ ขภาวะอย่าง
บูรณาการ ดังนี้
1. หลักการ
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านหลักการ ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
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1.1 ทุกสิ่งโดยไม่มีข้อยกเว้นล้วนมีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต อย่าง
สืบ เนื่ องเชื่อมโยงอย่ างเป็ น สายเป็ นกระแส มีการเคลื่ อนไหวไม่ห ยุดนิ่งเพื่อเข้าสู่ ส มดุล ใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง
1.2 เมื่อธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง องค์กรสุขภาวะอย่างยั่ งยืนจึง
ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาตินี้อย่างสมดุล และต้องเป็นไปอย่างยืดหยุ่นเพื่อความอยู่
รอด
1.3 การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องตั้งอยู่บนอุดมการณ์และหลักบรรษัทภิ
บาลรวมทั้งการกากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจในความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝุาย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ
1.4 การตั้งอยู่บนความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมขององค์ประกอบทั้ง 6 อัน
ประกอบด้ ว ย หลั ก การ โครงสร้ า ง บุ ค ลากร (จิ ต ใจ ปั ญ ญา และอารมณ์ ) องค์ ก ร สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม อย่างเป็นหนึ่งเดียวที่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ อย่างไม่อาจ
แยกออกจากกันได้
2. โครงสร้าง
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านโครงสร้าง ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
2.1 องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนควรจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่าง
ยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน มีแนวทางการปฏิบัติและบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการดาเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้บรรลุถึงเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 องค์กรสุ ขภาวะต้องจัดให้มีโ ครงสร้างที่ส่ งเสริมให้ เกิดการพัฒ นาโดยมีคนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2.3 องค์กรสุขภาวะจาเป็นต้องมีโครงสร้างที่ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานในทุกระดับ
ให้ ไปในแนวทางเดีย วกัน โดยเอาวิสั ยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างสอดคล้อง
2.4 องค์กรที่มั่นคงยั่งยืนจาเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน
3. บุคลากร
ในการพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบด้ า นบุ ค ลากร ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง การพิ จ ารณาออกเป็ น 3
องค์ประกอบย่อยคือ 1) จิตใจ 2) ปัญญา และ 3) อารมณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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3.1 จิตใจ
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านจิตใจ ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
3.1.1 องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องมีการทบทวนและปรับกรอบความคิดอันเป็น
ปัจจัยพื้นฐานภายในที่สาคัญที่สะท้อนถึงผลรวมของค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่จะส่งผลต่อเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
3.1.2 การสร้างความสอดคล้องของภาพเปูาหมายให้ไปในแนวทางเดียวกันของทั้งองค์กร
เพื่อมุ่งเข้าสู่ความสาเร็จร่วมกันอย่างเสริมพลังร่วม
3.1.3 การพัฒนากรอบความคิดเชิงบวกด้วยใจที่เปิดกว้าง บนฐานของความรู้สึกที่มีใจรัก
ความผูกพัน มีแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่นและความภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร
3.2 ปัญญา
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านปัญญา ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
3.2.1 การพัฒนาความคิดเชิงระบบที่เห็นว่าองค์กรคือระบบอันเป็นภาวะองค์รวมที่ผุดขึ้น
จากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในองค์ก ร และเนื่องจากคนคือองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด
ดังนั้น การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนจึงต้องเป็นการสร้างความเชื่อมโยงของบุคลากรอย่างหลอมรวม
เป็นหนึ่งเดียว เพื่อการสร้างสรรค์ให้เกิดศักยภาพที่สูงกว่าเดิมได้อย่างมีคุณค่าและความหมาย
3.2.2 การฝึกทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบที่แตกต่างหลากหลาย และ
การสังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเชื่อมโยงเพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่
3.2.3 การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนจาเป็นต้องผ่านกระบวนการขัด
เกลาและปรับตัวอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับมุมมองที่ว่าความพลาดพลั้งใดๆ ที่เกิดขึ้น
มิใช่ความผิดพลาด แต่เป็ น กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒ นาและการเจริญเติบโตงอกงามอย่ าง
ต่อเนื่อง
3.3 อารมณ์
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านอารมณ์ ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
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3.3.1 การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นที่บุคคลต้องได้รับการปลูกฝังด้วย
กรอบความคิดและทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งมั่นคงภายใน ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง เห็นคุณค่าตนเอง ด้วยการตระหนักรู้และการยอมรับตนเองตามความเป็นจริง
3.3.2 เนื่องจากธรรมชาติขององค์กรคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การพัฒนาความเป็น
องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงจาเป็นที่บุคคลต้องเห็นคุณค่าในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ด้วยการรับ
ฟังอย่างเปิดใจกว้าง ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ เพื่อนาไปสู่ความมีศรัทธาระหว่างกัน การยอมรับและความ
เคารพอย่างเห็นคุณค่าและความหมายซึ่งกันและกัน
4. องค์กร
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านองค์กร ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
4.1 องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนจาเป็นต้องเป็นการดาเนินงานอย่างสอดคล้อง โดยมีเปูาหมาย
เดียวกันตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนั้น ผู้นาองค์กรจึงต้องสร้างความเชื่อมโยงของทีมงานให้สามารถ
บรรลุเปูาหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ผู้นาองค์กรต้องเข้าใจว่าบุคลากรมีศักยภาพที่แตกต่างกัน แต่ศักยภาพนั้นพัฒนาได้
ผู้นาองค์กรจึงต้องส่งเสริม ขัดเกลาและกระตุ้นให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเองเพื่อ
สร้ างโอกาสความก้าวหน้า รวมทั้งให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อนาและขับเคลื่ อน
องค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
4.3 การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอก
กรอบ กล้าพูดกล้าทา กล้าเสี่ยง กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่แตกต่างและมี
มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.4 จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นตามความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณค่าในตัวสินค้าและ
บริการที่เพิ่มขึ้น องค์กรควรปรับยุทธศาสตร์โดยคานึงถึงการบริหารการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจของทุกกลุ่มคู่ค้าให้เติบโตควบคู่ไป
กับองค์กรอย่างยั่งยืน
4.5 การมองผลกระทบและโอกาสจากเหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคต องค์กรต้องจัดให้มี
การบริ ห ารความเสี่ ย งและความต่อ เนื่ อ งของธุ รกิ จ ให้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการท างาน จน
กลายเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในที่สุด
5. สังคม
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เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านสังคม ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ประกอบด้วย
5.1 การปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะเชิงบวกให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร โดย
ชี้ให้เห็น ว่าองค์กรจะมั่น คงยั่งยื นอยู่ได้อย่างบูรณาการนั้นจาเป็นที่บุคลากรในองค์กรนอกจากจะ
ค านึ ง ถึ ง ผลประกอบการขององค์ ก รแล้ ว ยั ง ต้ อ งมี ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก ถึ ง การตอบแทนและสร้ า ง
คุณประโยชน์คืนสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
5.2 การพัฒ นาองค์ก รสุ ขภาวะอย่า งบูร ณาการต้องเข้ าใจถึง ธรรมชาติข องความ
หลากหลายทางความคิด ตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างของบุคลากร อีกทั้งต้องชื่นชมและ
เห็นคุณค่าในความหลากหลายเหล่านี้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืน
6. สิ่งแวดล้อม
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่
การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ การเสริ ม สร้ า งองค์ ก รสุ ข ภาวะอย่ า งบู ร ณาการเพื่ อ ความมั่ น คงยั่ ง ยื น
ประกอบด้วย
6.1 การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องพัฒนามุมองเชิงระบบนิเวศน์ที่
พิจารณาภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่าความเป็นองค์กร นั่นคือ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทั้งหมดต่างอิงอาศัย
เชื่อมโยงอย่างหลอมรวมและส่งผลซึ่งกันและกัน ทาให้องค์กรทรงตัวอยู่ได้
6.2 การสร้างสมดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจและเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบท
ของสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ โดยไม่ทาลายความเป็นตัวตนของตนเองและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
ยังสามารถรักษาอุดมการณ์ขององค์กรไว้ได้อย่างเข้มแข็ง
โดยสรุป แนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย การตระหนักถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
และการปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาตินี้อย่างสมดุลและต้องเป็นไปอย่างยืดหยุ่นเพื่อความอยู่รอด
ทั้งนี้ จาเป็น ต้องตั้งอยู่บ นอุดมการณ์และหลักบรรษัทภิบาลรวมทั้งการกากับดูแลองค์กรที่ดี ด้ว ย
โครงสร้างองค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการ
แข่งขัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโดยมีคนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน พร้อมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในด้านบุคลากร ต้องมีการทบทวนและปรับกรอบความคิด เชิงบวกด้วยใจที่เปิดกว้าง บนฐาน
ของความรู้สึกที่มีใจรัก ความผูกพัน มีแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่นและความภูมิใจ
ในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร นอกจากนี้ ต้องพัฒนาความคิดเชิงระบบที่เห็นว่าองค์กรคือระบบอัน
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เป็นภาวะองค์รวมที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในองค์กร รวมทั้งการฝึกทักษะใน
การคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อหาองค์ป ระกอบที่แตกต่างหลากหลาย และการสั งเคราะห์องค์ประกอบ
เหล่านั้นอย่ างเชื่อมโยงเพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งการขัดเกลาและปรับตัว อย่าง
สม่าเสมอ โดยเฉพาะการพัฒนาความเข้มแข็งมั่นคงภายใน ความเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าตนเอง
และผู้อื่น อีกทั้ง การพัฒนาภาวะผู้นาองค์กรที่เข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต สามารถ
ส่งเสริม ขัดเกลาและกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเองและขับศักยภาพออกมาอย่าง
เต็ ม ที่ เ พื่ อ น าองค์ ก รให้ ก้ า วไปข้ า งหน้ า ได้ อ ย่ า งมั่ น คงยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก
สาธารณะเชิงบวกและมุมมองเชิงระบบนิเวศน์ให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร
4) กระบวนการของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
นอกจากการพิจารณาถึงแนวคิด องค์ประกอบ และแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่
แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกระบวนการการเปลี่ยนแปลง จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรสุขภาวะอย่างมั่นคงยั่งยืนมีความสุข ต้องเริ่มต้นด้วย การเผชิญ
และตระหนักถึงภาวะวิกฤต กล่าวคือ บุคคลต้องตระหนักถึงปัญหาและความต้องการจาเป็นหรือภาวะ
วิกฤตที่ตนเผชิญอยู่ และมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง แล้วจึงทาการวิเคราะห์ตรวจสอบตนเอง
เพื่อเป็นการตรวจสอบกรอบความคิด สมมติฐาน ค่านิยม และความเชื่อของตนเอง รวมทั้งแนวทางที่
ตนยึดถือปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจตนเอง ทาให้เห็นภาพของระบบความคิด และพฤติกรรมของ
ตนเองที่แสดงออกภายนอก จากนั้นจึงทาการประเมินสมมติฐ านตนเองเชิงวิพากษ์ เพื่อวิพากษ์
วิจารณ์ และประเมินกรอบความคิดที่เป็นตัวกาหนดสมมติฐาน ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อของตนเอง
อย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการตระหนักว่าตนและบุคคลอื่นๆ ก็มีการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใน
ทานองเดีย วกัน โดยการมีป ฏิสั มพันธ์กับบุคคลอื่น บนฐานของประสบการณ์เดิมของแต่ล ะบุคคล
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ หม่ ซึ่ ง เชื่ อ มโยงต่ อ เนื่ อ งถึ ง การก าหนดเปู า หมายเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน จากนั้นจึงทาการค้นหาทางเลือกของบทบาท ความสัมพันธ์และแนวทางการ
ปฏิบัติใหม่ เมื่อตระหนักถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและความจาเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกรอบ
ความคิดใหม่ บุคคลจึงพยายามค้นหาทางเลือกใหม่ ตลอดจนความสัมพันธ์และรวมถึงพฤติกรรมชุด
ใหม่ๆ เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนา
แผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้
และทักษะเพื่อการดาเนินการตามแผน เพื่อทาให้เกิดผลสาเร็จตามเปูาหมาย แล้งจึงทาการทดลอง
ปฏิบัติตามแผน และสร้างการมีส่วนร่วมในบทสนทนาอย่างจริงจังผ่ านประสบการณ์ทั้งระดับตนเอง
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และกลุ่ม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการติดตามประเมินผลควบคู่ไปด้วย และ
การศึ ก ษาหาองค์ ค วามรู้ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ที่ จ ะสามารถแก้ ไ ขปรั บ เปลี่ ย นได้ ทั น ที เ มื่ อ เกิ ด ปั ญ หาหรื อ
ข้อผิดพลาดต่างๆ ทั้งนี้ ต้องดาเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างเป็นธรรมชาติ
ทั้งนี้ ต้องเข้าใจว่าการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความอดทน เพราะการ
เปลี่ยนแปลงในรูปของพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ ค่านิยม
และความเชื่อ ซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือกรอบที่ตนเองใช้ในการอธิบาย
โลก ซึ่งการเปลี่ยนกรอบความคิดนี้ต้องอาศัยเวลา เพราะเกิดจากการก้องสะท้อนภายในตนเองเชิง
วิพากษ์อย่างลุ่มลึก จึงจะสามารถเปลี่ยนกรอบตนเองได้ จากนั้นจึงค่อยๆ พัฒนาขีดความสามารถและ
ความเชื่อมั่นในตนเองตามบทบาทใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชานาญและความมั่นใจในระดับ
ที่สูงขึ้นตามบทบาทใหม่ที่ตนตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางใหม่ที่จะมีขึ้นต่อตนเอง
และบุคคลรอบข้าง อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจะได้ผล จะต้อง
พิจารณาเอาประเด็นด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดมาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการการ
ก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญนั้นเป็นการเข้าไปสารวจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
ของตนเองภายในอย่างลึกๆ เพื่อสามารถที่จะนาไปสู่การสร้างความตระหนักรู้และต่อยอดไปถึงการหา
ความหมายของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น ในประเด็นเรื่องการก้องสะท้อนโดยใช้อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
เข้ามามีส่วนร่วมนี้มีส่วนสาคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและการเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นคุณค่าใน
ความแตกต่างและนาไปสู่ความมีศรัทธาต่อตนเองและความมั่นคงภายใน สุดท้าย จึงทาการบูรณาการ
มโนทัศน์ใหม่ให้เข้ากับวิถีการดาเนินชีวิ ตอย่างเป็นหนึ่งเดียว เมื่อศักยภาพและความเชื่อมั่นได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเหล่านั้นจะถูกหลอมรวมเชื่อมโยงให้เป็น
หนึ่งเดียวกับความเป็นตัวตนของตนเอง ก่อให้เกิดเป็นการดาเนินชีวิตตามแนวทางใหม่ตามมโนทัศน์
ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อและการปฏิบัติใหม่ซึ่งสามารถ
นาชีวิตไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
โดยสรุป จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ การสร้างเสริม
องค์กรสุ ขภาวะอย่ างบู รณาการ เพื่อนาไปสู่ การพัฒ นาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลั กการที่
ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อ
การเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข ประกอบด้วย 1) การเผชิญและตระหนักถึงภาวะวิกฤต 2)
การวิเคราะห์ตรวจสอบตนเอง 3) การประเมินสมมติฐานตนเองเชิงวิพากษ์ 4) การตระหนักถึง
ความสาคัญของการเปลี่ยนกรอบความคิด 5) การค้นหาทางเลือกของบทบาท ความสัมพันธ์ และ
แนวทางการปฏิบัติใหม่ 6) การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 7) การศึกษาหาความรู้และทักษะเพื่อการ
ดาเนินการตามแผน 8) การทดลองปฏิบัติตามแผน 9) การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความอดทน
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10) การพัฒนาขีดความสามารถและความเชื่อมั่นในตนเองตามบทบาทใหม่ 11) พิจารณาประเด็น
ด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดมาเกี่ยวข้อง 12) การบูรณาการมโนทัศน์ใหม่ให้เข้ากับวิถีการดาเนินชีวิต
อย่างเป็นหนึ่งเดียว
โดยภาพรวม อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย 1) แนวคิดของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 2) องค์ประกอบของอนาคตภาพของ
รูป แบบการเรี ย นรู้ สู่ การเปลี่ ย นแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการ และ 3)
แนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ 4) กระบวนการของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 3. ผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่พัฒนาได้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ผลการพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขของร่างอนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้า งเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 8 ประเด็น
ดังนี้ 1) ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยง 2) การปรับกรอบความคิด 3) การปรับ
กระบวนการคิดให้เป็นระบบ 4) การพัฒนาความสอดคล้องทั้งองค์กร 5) ความแตกต่างของวัฒนธรรม
องค์กร 6) ผู้นาการเปลี่ยนแปลง 7) การปรับและประยุกต์ใช้ และ 8) ธรรมชาติของเวลาและโอกาส
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยง
ปัจจัยประการแรกของรู ปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุข
ภาวะอย่ า งบู ร ณาการคื อ การสร้ า งความเข้ า ใจและตระหนั ก ที่ ว่ า สรรพสิ่ ง โดยไม่ มี ข้ อ ยกเว้ น
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็ น พลวั ต ทั้ ง นี้ เพื่อ การปรั บ ทั ศ นะให้ ถู ก ต้ อ งว่ า การเปลี่ ย นแปลงเป็ น เรื่ อ ง
ธรรมชาติอันเป็นกระบวนการสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นวงจร อย่างเป็นสายเป็นกระแส เป็นการ
เคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงอย่ างไม่เคยหยุด นิ่งเพื่อเข้ าสู่ ส มดุล ใหม่อ ย่างต่ อเนื่ อง ทั้ งนี้ต้ องคานึงถึ ง
หลักการพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวมที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งระดับบุคคลและระหว่างกันอย่างเชื่อมโยง ซึ่งเป็นการพิจารณาอย่า งครอบคลุมมากกว่า
ความเป็นองค์กรเท่านั้น ด้วยมุมมองดังกล่าวจึงมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา ดังนี้
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เงื่อนไขของปัจจัยความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยง
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นพลวัตและไม่
แน่ น อน การดาเนิ น กิจ การขององค์กรซึ่งเปรียบเสมือนการเดินทางจึงเป็นกระบวนการของการ
ขับเคลื่อนเลื่อนไปอย่างต่อเนื่องบนความไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน เงื่อนไขสาคัญของความยั่งยืนของ
องค์กรจึงต้องดูที่ความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้สอคล้องต่อธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อ
ความอยู่รอด และความสามารถในการตั้งอยู่และดาเนินไปอย่างต่อเนื่องนี้เองคือ ความมั่นคงยั่งยืน
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า การศึกษาหาความรู้เพื่อการพัฒนาตามกระแสหลักเพียงลาพังไม่
อาจแก้ปัญหาได้อย่างบูรณาการ ไม่สามารถนาไปสู่ความเป็นองค์กรสุขภาวะได้อย่างยั่งยืน เพราะเป็น
การเน้นการศึกษาแบบแยกส่วน ไม่เป็นองค์รวม ดังนั้น เงื่อนไขสาคัญของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ย นแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่ผู้วิจัยพัฒ นาขึ้นนี้จึงตระหนักถึง
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบชีวิต อย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ
ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านในของบุคคล อาทิ จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ที่ หมายรวมถึงกรอบ
ความคิด ความคิดเชิงระบบ ความมั่นคงทางอารมณ์ การสร้างศรัทธา รวมทั้งค่านิยม ทัศนคติ และ
ความเชื่อ และองค์ประกอบภายนอกที่ประกอบด้วย โครงสร้าง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่
ครอบคลุมถึงโครงสร้าง ระบบการจัดการ ภาวะผู้นา รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ การพัฒนาทั้งสองส่วนต้องตั้งอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 จากผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงเพื่อความมีสุขภาวะขององค์กรโดยแท้จริงนั้นก็
คือ การเปลี่ยนแปลงภายในของบุคคลอย่างเป็นปัจเจก และเมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาในภาวะองค์
รวมที่สูงขึ้นเป็นองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแท้จริงแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจก
อยู่นั่นเอง เพราะธรรมชาติของความเป็นองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมก็คือภาวะองค์รวมที่สูงขึ้น
อย่างเป็นลาดับชั้น ซึ่งโดยที่สุดแล้วองค์ประกอบที่สาคัญก็คือบุคคลนั่นเอง แต่เป็นภาวะองค์รวมที่มี
บุคคลที่หลากหลายมาหลอมรวมเชื่อมโยงกัน เกิดเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเป็นลาดับ
ดังนั้ น ไม่ว่า เราจะพิ จ ารณาในระดับใด สิ่ งที่ต้ องคานึ งถึง การเปลี่ ยนแปลงอย่า งแท้ จริง ก็ คือ การ
เปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจก นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่ตนเองก่อน แล้วจึงขยายไปสู่องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.4 การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรม แต่
แนวโน้ ม ของการเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในอนาคตต้ อ งเป็ น การศึ ก ษาที่ มิ ไ ด้ มุ่ ง ตรงไปที่ ก าร
เปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมโดยตรงเท่านั้น ดังนั้น เงื่อนไขสาคัญของการเปลี่ยนแปลงจึงต้อ งเข้า
ไปสารวจองค์ประกอบภายในของบุคคลที่เชื่อมโยงต่อมายังพฤติกรรม ด้วยการพิจารณาไตร่ตรอง
อย่างใคร่ครวญภายในตนเอง เกิดเป็นจิตสานึกใหม่ที่สะท้อนออกมาเป็นค่านิยม ทัศนคติ และความ
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เชื่อที่แตกต่างจากเดิม เกิดเป็นความตระหนักรู้ การหยั่งรู้ด้วยใจที่เปิดกว้าง เพื่อนาสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
1.5 การเปลี่ยนแปลงบนหลักการที่ถูกต้อง
รูปแบบที่น าเสนอให้ความส าคัญกับองค์ประกอบด้านหลั กการที่ต้องการชี้ให้เห็ นว่า การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นไปโดยตั้งอยู่บนฐานของความถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้แน่ใจว่า
การเปลี่ ย นแปลงนั้ น เป็ น ไปในทางสร้ า งสรรค์ บ นแนวทางที่ ถู ก ต้ อ ง ดั ง นั้ น การบริ ห ารเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องตั้งอยู่บนอุดมการณ์ และหลักบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อ
เป็นหลักในการดาเนินงานและเพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจในความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝุาย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ
ปัจจัยที่ 2 การปรับกรอบความคิด
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการนี้
ต้องการเน้นให้เห็นถึงความสาคัญของกรอบความคิดว่าคือปัจจัยพื้นฐานภายในที่สาคัญของบุคคลที่
ส่งผลต่อเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก นอกจากนี้ กรอบความคิดยังมีความหมายเดียวกับ
ภาพในใจหรือจินตนาการซึ่งมีผลต่อการกาหนดเปูาหมายหรือผลลัพธ์แห่งความสาเร็จ และยังรวมถึง
ความเป็นตัวตนของบุคคลด้วย ด้วยมุมมองดังกล่าวจึงมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา ดังนี้
เงื่อนไขของปัจจัยการปรับกรอบความคิด
2.1 เมื่อพิจารณาในประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากภายใน โดยความหมายแล้วก็คือ การ
เปลี่ยนกรอบความคิด การเปลี่ยนกรอบความคิดจึงเป็นเงื่อนไขสาคัญขั้นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ อย่างเป็นรูปธรรมที่เชื่อมโยงออกมาเป็นพฤติกรรม และกระบวนการดังกล่าวจะเป็นจริงได้ต้อง
ผ่านการคิดพิจารณาทบทวนภายในตนเองอย่างใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง เปรียบเสมือนเป็นกระจกเงาที่
สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของตนเอง รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม
ที่มีต่อตนเองและสังคมภายนอก เพื่อการยกระดับจิตสานึกใหม่อย่างมีสติ อันเป็น เงื่อนไขสาคัญต่อ
การนาไปสู่การพัฒนาความมีสุขภาวะ
2.2 เงื่อนไขสาคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนกรอบความคิดคือต้องเป็นการพิจารณาอย่าง
ใคร่ครวญ เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนทั้งหมดตามความเป็นจริงว่าตนเป็นใครอย่างไร เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง เกิดการยอมรับตนเองตามความเป็นจริง อย่างเห็นคุณค่าตนเอง ภาวะ
ดังกล่าวเป็นการตีความตามสมมติฐาน ค่านิยม และความเชื่อภายในตนเองตามประสบการณ์เดิมที่ติด
ตัวมาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเป็นการประเมินต่อหลักฐานหรือข้อโต้แย้งที่มีต่อเรื่องใด
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เรื่ องหนึ่ งด้ว ยใจที่เปิ ดกว้ างที่จ ะรั บฟังข้อมู ล และความรู้ใหม่ ๆ หรือความคิดเห็ นและความเชื่อ ที่
แตกต่างจากที่ตนมีอยู่เดิม
2.3 ผลจากการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนกรอบความคิดนั้นอยู่ภายใต้อานาจของตนเองที่จะ
กาหนดว่าจะเปลี่ยนอย่างไร นั่นเท่ากับว่า ตนเริ่มตระหนักว่าตนมีศักยภาพในการเลือกตอบสนองต่อ
โลกและสังคมภายนอกที่มากระทบ เกิดเป็นความรู้สึกถึงเสรีภาพ มีอิสรภาพ มีอานาจภายในที่จะ
กาหนดชะตาชีวิตตนเอง เริ่มรู้ว่าตนสามารถนาตนเองได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เพราะทั้งหมดนี้
ขึ้น กั บ ว่ าตนจะเลื อ กรั บ รู้ และโต้ต อบต่อ สิ่ ง ที่เ ขามากระทบอย่ างไร ดั งนั้ น เงื่ อนไขส าคัญ ต่อ การ
เปลี่ ย นแปลงอย่ างยั่ งยื น จึ งต้องเป็ นการตระหนักว่า อานาจที่แท้จริงของการเปลี่ ยนแปลงนั้นคือ
ตนเอง นั่นเอง
2.4 กรอบความคิดเชิงบวกสร้างแรงบันดาลใจ
จากความเข้าใจที่ว่ากรอบความคิดกาหนดพฤติกรรม ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่มีคุณค่าจึง
ต้องสะท้อนมาจากกรอบความคิดเชิงบวก ดังนั้น เงื่อนไขของความสาเร็จ อย่างยั่งยืนขององค์กรจึง
ต้องเกิดจากกรอบความคิดเชิงบวกด้วยใจที่เปิดกว้าง บนฐานของความรู้สึกที่มีใจรัก ความผูกพัน มี
แรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่นและความภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรซึ่งจะ
เป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน
ปัจจัยที่ 3 การปรับกระบวนการคิดให้เป็นระบบ
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการนั้นคือ การคิดเชิงระบบ โดยเห็นว่าสรรพสิ่งรวมทั้งองค์กรมีธรรมชาติของ
ความเป็นระบบที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นลาดับชั้น
ก่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถแสดงศักยภาพที่สูงกว่าและเหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย
ในมุมมองดังกล่าว มีเงื่อนไขที่ควรต้องนามาพิจารณาคือ
เงื่อนไขของปัจจัยการปรับกระบวนการคิดให้เป็นระบบ
3.1 ผลจากการวิจัยพบว่า องค์กรคือระบบ และเป็นระบบของความมีชีวิตเช่นเดียวกับบุคคล
ทั่วไป และเปูาหมายก็คือ การสร้างความมั่นคงยั่งยืน เพราะองค์กรมีความเป็นหนึ่งหน่วยเหมือนคน
หนึ่งคน มีความเป็นปัจเจก ดังนั้น เงื่อนไขของการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนจึงจาเป็นต้องเข้าใจใน
ธรรมชาติของความมีชีวิตตามความเป็นจริงนี้
3.2 เงื่อนไขสาคัญของการคิดเชิงระบบที่มีต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้คือ การพิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นองค์รวมขององค์ประกอบทั้ง 6 อันได้แก่ หลักการ โครงสร้าง
จิตใจ ปัญญา อารมณ์ องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเปูาหมายของรูปแบบนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า
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การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวมที่เกิดจากการเชื่อมโยงของ
การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภายนอกทั้ง 4 (โครงสร้าง องค์กร สังคม และสิ่ งแวดล้อม) และ
องค์ ป ระกอบภายในทั้ ง 3 ของบุ ค คล (จิ ต ใจ ปั ญ ญา และอารมณ์ ) และเชื่ อ มโยงต่ อ ยอดไปยั ง
องค์ประกอบที่สูงขึ้น ซึ่งทั้งหมดหลอมรวมเชื่อมโยงอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันและส่งผลซึ่งกันและกัน
อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้
3.3 การเชื่อมโยงบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียว
จากมุมมองเชิงระบบและความจริงที่ว่าองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดขององค์กรคือ คน เงื่อนไข
สาคัญจึงอยู่ที่ว่า องค์กรต้องสร้างความเชื่อมโยงของบุคลากรเพื่อการเดินทางสู่ภูมิปัญญาที่สูงขึ้นอัน
เป็นกระบวนการของชีวิต เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนาไปสู่ความเป็นองค์กรและสังคมแห่ งการ
เรียนรู้ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ
3.4 ต่อมุมมองการพัฒนาปัญญาเชิงระบบเพื่อการแสวงหาคาตอบเพื่อจัดการกับความท้า
ทายที่ผ่านเข้ามาในองค์กร เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้คือ การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิง
วิเคราะห์ เพื่อหาองค์ประกอบที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง และการสั งเคราะห์ องค์ประกอบเหล่ านั้นอย่าง
เชื่อมโยงเพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนาไปใช้บริหารจัดการกับความท้าทายที่ผ่านเข้ามาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่ 4 การพัฒนาความสอดคล้องทั้งองค์กร
โดยที่กรอบความคิดมีความหมายเดียวกับจินตนาการ หรือมุมมอง หรือภาพในใจ หรือ
วิสัยทัศน์ ดังนั้น วิสัยทัศน์ เมื่อพิจารณาไปในอนาคตจึงเป็นภาพของเปูาหมายที่ต้องการจะไปให้ถึงใน
วันข้างหน้าเพื่อการประสบความสาเร็จร่วมกันอย่างสอดคล้องทั้งองค์กร ด้วยเหตุนี้จึงมีเงื่อนไขที่ต้อง
พิจารณา ดังนี้
เงื่อนไขของปัจจัยการพัฒนาความสอดคล้องทั้งองค์กร
4.1 การเชื่อมโยงองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงกับเปูาหมายองค์กร
ในการปรับใช้รูปแบบนี้เพื่อความเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการยั่งยืน เงื่อนไขประการ
หนึ่งคือ การเชื่อมโยงหลักการและแนวคิดการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบนี้ให้เข้ากับเปูาหมายทางธุรกิจ
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องไปในแนวเดียวกัน
4.2 วิสัยทัศน์ในฐานะของภาพแห่งความสาเร็จร่วมกัน
ด้วยเหตุที่กรอบความคิดมีความหมายเดียวกับวิสัยทัศน์และภาพเป็นตัวกาหนดความสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางพฤติกรรม ดังนั้น วิสัยทัศน์จึงเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสร้างภาพของ
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เปูาหมายแห่งความสาเร็จในอนาคต และภาพที่ชัดเจนย่อมส่งผลถึงความเป็นไปได้ของผลสาเร็จที่
สูงขึ้น ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าบุคลากรในองค์กรจะสามารถสร้างความชัดเจนของภาพเปูาหมายในอนาคต
ได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ เงื่อนไขที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างความสอดคล้องของภาพ
เปูาหมายของทั้งองค์กรให้ไปในแนวทางเดียวกันเพื่อมุ่งเข้าสู่ความสาเร็จร่วมกันอย่างเสริมพลังร่วม
ปัจจัยที่ 5 ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร
ด้วยเหตุที่การพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยื นจาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลจานวน
มากที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านการศึกษา แนวคิด วัฒนธรรม และค่านิยม ด้วยเหตุนี้จึงมี
เงื่อนไขที่ต้องพิจารณา ดังนี้
เงื่อนไขของปัจจัยความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร
5.1 ในการพิจ ารณาเพื่อการประยุกต์ใช้รูปแบบที่พัฒ นาขึ้นนี้จาเป็นต้องคานึงถึงด้าน
วัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์อย่างเป็นเฉพาะตัวขององค์กรนั้นๆ เพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นตัว
สะท้อนถึงแนวคิด ทัศนคติ และค่านิยมของบุคลากรในองค์กร และมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
ความมุ่งมั่น แรงบันดาลใจ ขวัญกาลังใจ และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตัวบุคลากรเองด้วย
ด้วยเหตุนี้ การนารูปแบบนี้ไปใช้ปฏิบัติในองค์กร จึงมีเงื่อนไขที่บุคลากรทุกฝุายจะต้องการตระหนักถึง
สังคม วัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่างหลากหลาย
5.2 ด้วยความตระหนักถึงความแตกต่างด้านสังคม วัฒนธรรม ทัศนคติ และค่านิยม รวมทั้ง
คุณค่าในความแตกต่างอย่างเป็นต้นทุน ของการสร้างพลังร่วมนี้ องค์กรสุขภาวะจาเป็นต้องปลูกฝัง
ค่านิยมในการเห็นคุณค่าดังกล่าวลงเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ขององค์กรจากรุ่นสู่รุ่น และถือเป็น
แนวปฏิบัติสาหรับบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรต้องประยุกต์ค่านิยมดังกล่าวให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการ เครื่องมือ และกิจกรรมขององค์กรนั้นๆ ตามความเหมาะสม
ปัจจัยที่ 6 ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เปูาหมายร่วมกันทั้งองค์กรเพื่อไปในแนวเดียวกัน ปัจจัยด้านผู้นา
องค์กรนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง และมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา ดังนี้
เงื่อนไขของปัจจัยผู้นาการเปลี่ยนแปลง
6.1 ผู้นาที่เข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต ด้วยธรรมชาติขององค์กรคือ การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อการบรรลุผลสาเร็จร่วมกัน การบรรลุเปูาหมายดังกล่าว จาเป็นต้องมีผู้นา
องค์กรที่เข้าใจถึงธรรมชาติขององค์กรว่าคือระบบของความมีชีวิตที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความ
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เป็นตัวตนที่แสวงหาคุณค่าและความหมาย ด้วยเหตุนี้ ผู้นาองค์กรจึงต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
การเห็นคุณค่าและความหมายในความแตกต่างของความเป็นตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความความเชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร และสามารถยกระดับศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเป็นองค์
รวม อีกทั้งกระตุ้นให้บุคลากรสามารถขับศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
องค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
6.2 จากผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ น าองค์ ก รที่ ป ระสบความส าเร็ จ อย่ า งยั่ ง ยื น มิ ใ ช่ มี เ พี ย ง
ความสามารถทางด้านทักษะการบริหารจัดการเท่านั้น เพราะนั่นเป็นการเข้าใจธรรมชาติขององค์กร
เพีย งบางส่ ว น จึ งเป็ น เงื่อนไขส าคัญ ที่ผู้ นาองค์ก รต้อ งสร้ างความเข้ าใจที่ว่า องค์กรมีชีวิ ตที่มี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ไม่หยุดนิ่งเพื่ อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงอย่างเป็นสายเป็น
กระแส ความท้าทายในองค์กรไม่ว่าระดับใดก็ เกิดดับอย่างต่อเนื่องหมุนวนไปไม่สิ้นสุดเช่นกัน ผู้นา
องค์กรจึงต้องพัฒ นาความสามารถในการปรับตัวให้ทันและสอดคล้องกับภาวะธรรมชาติ ของการ
เปลี่ยนแปลงนี้เพื่อความอยู่รอดและต่อเนื่องอย่างสมดุล ยั่งยืน
6.3 ความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติดังกล่าวจาเป็นต้องตั้งอยู่บน
ฐานคิดของความเป็นระบบที่เข้าใจถึงความเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็น
องค์รวมที่ประกอบด้วยหลักการ โครงสร้าง บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นหนึ่งเดียวที่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ ดังนั้น เงื่อนไข
สาคัญอีกประการหนึ่งของผู้นาองค์กรคือ การพัฒนามุมมองอย่างเป็นองค์รวมที่เห็นว่าสรรพสิ่งมีความ
เป็นระบบซ้อนระบบ เป็นระบบแห่งความมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างเป็นลาดับ อันเป็นการดาเนินไปของ
องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ผุดขึ้นเป็นมิติชีวิตต่างๆ ที่แต่ละภาวะล้วนอิงอาศัยกัน ส่งผลซึ่ง
กันและกันอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้
6.4 ผู้นาต้นแบบของการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นานอกจากจะเข้าใจในกระบวนการการ
เปลี่ ย นแปลงและการพัฒ นาอย่ างเป็นองค์รวมแล้ ว ยังต้องกระตุ้นให้ บุคลากรสามารถพัฒ นาขีด
ความสามารถและขับศักยภาพนั้นได้ด้วยตนเอง ดังนั้น จึงเป็นเงื่อนไขสาคัญประการหนึ่งที่ผู้นาต้องมี
ความสามารถในการโน้มน้าว ชักจูง สร้างขวัญกาลังใจ ด้วยการให้เกียรติ การมอบอานาจ และความ
ไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อการทางานอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ อุดมการณ์และ
หลักปรัชญาขององค์กรอย่างเป็นหนึ่งเดียว
ปัจจัยที่ 7 การปรับและประยุกต์ใช้
จากผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผลนั้นต้องเป็นการศึกษาหาความรู้ไปพร้อมๆ
กับการปฏิบัติเพื่อการเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ในประเด็นนี้มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา คือ
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เงื่อนไขของปัจจัยการปรับและประยุกต์ใช้
7.1 เนื่องจากรูปแบบที่นาเสนอมีหลายองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับบุคคล
และระหว่างกันและต่างก็เชื่อมโยงส่งผลซึ่งกันและกัน และโดยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงควรเริ่มที่
หน่วยเล็กๆ ก่อน ดังนั้น เงื่อนไขประการหนึ่งของการประยุกต์ใช้คือ การพัฒนาควรเริ่มที่ระดับบุคคล
โดยเฉพาะควรเริ่ มที่ องค์ประกอบภายในคือ จิตใจก่ อน เพราะเป็นการเปลี่ ยนที่ฐ านรากของชีวิต
จากนั้นจึงขยายสู่องค์ประกอบอื่นๆ ที่สูงขึ้น
7.2 ลักษณะสาคัญประการหนึ่งของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการก็คือ การที่บุคลากรต้องน้อมนาความรู้ ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเข้าสู่
ภายในตนเอง ทั้งนี้ เพื่อปรับ ให้เข้ากับกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในทั้งด้านจิตใจ ปัญญา และ
อารมณ์ เพื่อการเรียนรู้ การเข้าใจตนเอง เห็น คุณค่าของตนเองและผู้อื่น เพื่อการขยายพื้นที่ของการ
เรียนรู้ด้านในควบคู่กันไปกับการพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะเชิงธุรกิจร่วมกัน
7.3 เนื่องจากรูปแบบที่เสนอนี้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่หลากหลาย ดังนั้น เงื่อนไขหนึ่ง
ของการนารูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้จาเป็นต้องเป็นไปอย่างยืดหยุ่นต่อการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ
เพื่อให้เกิดสมดุลเหมาะสมกับบริบทและธรรมาชาติของแต่ละองค์กรในแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป
7.4 การนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปทาให้เกิดผลอย่างจริงจัง นอกจากจะต้องทาความเข้าใน
เนื้อหาอย่างถ่องแท้แล้ว ยังจาเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยที่ 8 ธรรมชาติของเวลาและโอกาส
ในการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนั้น ปัจจัยด้านเวลา รวมทั้งจังหวะ และโอกาส
มีความสาคัญอย่างมาก เพราะองค์ประกอบด้านต่างๆ มีระดับความก้าวหน้าแตกต่างกัน อีกทั้งความ
พร้อมก็แตกต่างกัน ดังนั้น ในประเด็นนี้มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา ดังนี้
เงื่อนไขของปัจจัยธรรมชาติของเวลาและโอกาส
8.1 การนารูปแบบนี้ไปใช้ควรเลือกองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อกลุ่มเปูาหมายที่สุ ด แล้ว
ลองนามาปฏิบัติเพื่อดูผลกระทบที่มีต่อองค์ประกอบอื่นๆ เพราะทุกองค์ประกอบเชื่อมโยงถึงกันและ
ส่งผลถึงกัน ดังนั้น การนารูปแบบนี้ไปใช้ สิ่งที่ควรคานึงคือ ไม่จาเป็นว่าจะต้องใช้ทุกองค์ประกอบ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงแต่หยิบประเด็นที่สาคัญขึ้นมาดาเนินการและทาไปทีละขั้น ทีละส่วน
ตามช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อ เนื่อง อย่างค่อยเป็นค่อยไป ก็จะสามารถ
ทาให้เกิดการพัฒนาไปอย่างเป็นลาดับได้
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8.2 การพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องตระหนักว่า เป็นกระบวนการทีม่ ีขั้นตอนและใช้เวลา
และต้องมีการปรับแต่งตามความเหมาะสม ไม่มีรูปแบบใดที่สมบูรณ์แบบหรือเป็นสูตรสาเร็จ ดังนั้น
เงื่อนไขในมุมมองนี้คือ การนารูปแบบนี้ไปใช้ต้องทาความเข้าใจในหลักการของรูปแบบและปรับให้เข้า
กับบริบ ทและเปูาหมายองค์กร ธรรมชาติขององค์กร ความพร้อมของบุคลากร และความจาเป็น
เร่งด่วนตามสถานภาพของธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีทางลัด และไม่สามารถ
เร่งกระบวนการธรรมชาตินี้ได้
โดยสรุป จากผลการวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายผลการพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพ
ของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อนาไปสู่
การปฏิบัตินั้นมี ปัจจัยและเงื่อนไขที่สาคัญคือ การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนต้องเป็น การปรับตัว
อย่ างยื ดหยุ่น อย่ างเป็ น องค์ร วม โดยเริ่มที่ภ ายในของตนเองก่อ น โดยต้องเป็น การเปลี่ ยนกรอบ
ความคิดเชิงบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้วยการพิจารณาภายในตนแองอย่างใคร่ครวญ นอกจากนี้
ต้องมีการพัฒนาการคิดเชิงระบบที่ข้าใจถึงธรรมชาติของความเป็นองค์กรที่เกิดจากการเชื่อมโยงของ
องค์ประกอบ และองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุ ดคือ บุคลากร ดังนั้น การพัฒ นาเพื่อความยั่งยืนของ
องค์กรสุขภาวะจึงต้องเป็นการสร้างความสอดคล้องด้วยการเชื่อมโยงบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้
บุคลากรต้องมีเปูาหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้นาที่เข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของชีวิตและ
สามารถสร้างความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
บุ คลากรทุกระดั บ ด้ว ยความตระหนักถึงความแตกต่างของวัฒ นธรรมและค่านิ ยมที่ห ลากหลาย
ตลอดจนการตระหนักถึงความพร้อมของบุคลากร ส่วนในด้านการประยุกต์ใช้นั้น ต้องเป็นไปอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง โดยต้องระลึกว่าไม่มีรูปแบบใดที่เป็นสูตรสาเร็จที่แน่นอนตายตัว แต่
ต้องเกิดจากการปรับใช้อย่างยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมายที่แตกต่างและสอดคล้องทั้งองค์กร
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง
มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการ
เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข ผู้วิจัยขอสรุปเป็นองค์ความรู้โดยรวมที่ประกอบด้วย 1) การสร้าง
ความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต 2) การพัฒนาที่ฐานรากของมนุษย์บนหลักการที่
ถูกต้ อง 3) ความสามารถในการพัฒ นาศักยภาพอย่ างเป็นองค์ รวม 4) กระบวนการเพื่อ การ
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เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 5) ความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล 6) การพัฒนาภาวะผู้นาที่เห็น
คุณค่าและความหมายของมนุษย์ และ 7) แนวโน้มและปัจจัยสู่ความสาเร็จ ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 6
โครงสร้ างความสัมพัน ธ์ของแนวคิด องค์ประกอบ แนวโน้ม กระบวนการ ปัจจัยและเงื่อนไขของ
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ หน้า 303
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อนาคตภาพรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัว
อย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
กระบวนการ: การตระหนักถึงปัญหา/การสร้างความเข้าใจ/การพิจารณาตนเอง/การเปลี่ยนกรอบความคิด/การค้นหาบทบาท
ใหม่/การพัฒนาแผนฯ/การหาความรู้และทักษะ/การทดลองปฏิบัต/ิ สร้างความเชื่อมั่น/นาประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
แนวคิด: ความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง การเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบอย่างเป็นระบบ การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม การ
พัฒนาที่รากฐานชีวิต การใคร่ครวญเพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความหมายชีวิต การปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่

ความสามารถในการนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักการ: การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยงด้วยการปรับตัวอย่างสมดุลบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม

สิ่งแวดล้อม

แนวโน้ม: มุมมองเชิงระบบ
นิเวศน์ ความเชื่อมโยงอย่าง
หลอมรวม ความสมดุลของมูลค่า
ธุรกิจและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

สังคม

แนวโน้ม: จิตสานึกสาธารณะเชิง
บวก การสร้างพลังร่วมในความ
หลากหลาย เห็นคุณค่าในความต่าง

องค์กร

แนวโน้ม: เปูาหมายเดียวกัน ผู้นา
การพัฒนาศักยภาพ ทีมงานหนึ่ง
เดียวที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และ
อุดมการณ์ องค์กรนวัตกรรม

โครงสร้าง

บุคลากร

จิตใจ
แนวโน้ม: การปรับกรอบความคิด
จิตสานึกใหม่ สติ ภาพเปูาหมาย
เดียวกัน ความมุ่งมั่น ความผูกพัน
แรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน
ปัจจัย: การเปลี่ยนแปลงเริ่มที่
ภายในตนเอง สร้างมโนธรรมสานึก
การพิจารณาอย่างใคร่ครวญ

ปัจจัย: การปรับตัวให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
การปรับค่านิยมเชิงระบบนิเวศน์
ลงในองค์กร
ปัจจัย: เห็นองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม ปรับค่านิยมจิตสาธารณะลง
ในองค์กร การคานึงถึงค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง

แนวโน้ม: โครงสร้างที่สนับสนุนการ
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง การสร้าง
เครือข่าย การมีส่วนร่วม คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา

ปัญญา
แนวโน้ม: ความคิดเชิงระบบ
การวิเคราะห์และเชื่อมโยง
องค์กร ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ปัจจัย: มุมมองแบบองค์รวม
พหุปัญญา สมดุลของรูปและ
นาม ภายในและภายนอก

ปัจจัย: การปรับตัวอย่างยืดหยุ่น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง คานึงถึงห่วง
โซ่อุปาทาน ผู้มีส่วนได้เสีย ปรับ
มุมมองจากการแข่งขันเป็นร่วมมือ

ปัจจัย: โครงสร้างที่รองรับการ
ปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง
อย่างยืดหยุ่นในอนาคต

อารมณ์
แนวโน้ม: ความมั่นคงภายใน เห็น
คุณค่าระหว่างกัน สร้างศรัทธา
ปัจจัย: เห็นคุณค่ามนุษย์ เชื่อมโยง
กับความหมายตัวตน เปิดใจกว้าง
รับฟังอย่างเข้าใจ ค่านิยมร่วม

แผนภูมิที่ 6 โครงสร้างความสัมพันธ์ของแนวคิด องค์ประกอบ แนวโน้ม กระบวนการ ปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การสร้างความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
สรรพสิ่ ง มี ธ รรมชาติ ข องการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามความเป็ น เหตุ ปั จ จั ย ของ
องค์ประกอบทั้งหมดอย่างเป็นวงจรที่ส่งผลซึ่งกันและกัน การเกิดขึ้นของสรรพสิ่งจึงดาเนินไปอย่าง
เป็นสายเป็นกระแสและเราเรียกกระแสนี้ว่า การเปลี่ยนแปลง มันคือกระแสของชีวิตที่ดาเนินไปอย่าง
เป็นพลวัตและเราไม่อาจทาให้มันหยุดนิ่งได้ เราทาได้แต่เพียงรักษาสมดุลของภาวะการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงนี้เท่านั้น และเราเรียกภาวะนี้ว่า ความยั่งยืน ในทานองเดียวกัน องค์กรซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของความเป็นธรรมชาตินี้ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามความเป็นเหตุปัจจัยของ
องค์ป ระกอบทั้งหมดอย่ างเป็ น วงจรที่ส่ งผลซึ่งกันและกัน ด้ว ยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนรู้สู่ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการนี้จึงมีเปูาหมายสาคัญประการหนึ่งคือ
การสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้อย่างมีสติต่อ การดาเนินการอย่างสอดคล้องในความเป็น
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นเหตุปัจจัยของทุกๆ องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
วงจรทั้ง 6 องค์ประกอบ อันได้แก่ 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ )
4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม ด้วยมุมมองดังกล่าว จะเห็นได้ว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติที่เป็นภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่าที่ดาเนินไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น
ความท้าทายขององค์กรที่จะสร้างความตระหนักถึงการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นขององค์กรให้สอดคล้อง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อนาไปสู่การดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสุข
2. การพัฒนาที่ฐานรากของมนุษย์บนหลักการที่ถูกต้อง
การพั ฒ นาอย่ างยั่ ง ยื น ต้ อ งเป็น การพัฒ นาที่ ฐ านรากของความเป็น มนุ ษ ย์ นั่ น คื อ กรอบ
ความคิด เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพภายในตนเองอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เข้าใจถึงธรรมชาติของกรอบความคิดว่าเป็นภาวะที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงของความรู้สึกนึกคิดที่
สะท้อนถึงค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ แล้วส่งผลต่อเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกภายนอกที่จะถูก
รับรู้ว่าบุคคลคนนั้นมีระดับศักยภาพเพียงใด ดังนั้น การพิจารณาถึง การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของ
ระดับบุคคล องค์กร และสังคมชุมชนไม่ว่าระดับใด โดยการให้ความสาคัญต่อพฤติกรรมเพียงลาพังนั้น
จึงเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้น ศักยภาพของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องพิจารณาถึง
องค์ประกอบภายใน นั่นคือ กรอบความคิด และการที่จะเปลี่ยนอย่างยั่งยืนจึงต้องเป็นการเปลี่ยน
กรอบความคิดและต้องตั้งอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง อย่างมี คุณธรรม อีกทั้ง การปรับกรอบความคิด
ต้องเป็นไปในเชิงบวกด้วยใจที่เปิดกว้าง บนฐานของความรู้สึกที่มีใจรัก ความผูกพัน มีแรงบันดาลใจ
แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่นและความภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมทั้งการสร้าง
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ความสอดคล้องของภาพเปูาหมายให้ไปในแนวทางเดียวกันของทั้งองค์กร เพื่อมุ่งเข้าสู่ความสาเร็จ
ร่วมกันอย่างเสริมพลังร่วม
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่
พัฒ นาขึ้น นี้ จึงให้ ความส าคัญต่อ การพัฒ นาที่ระดับ ฐานรากของชีวิตนั่นคือ กรอบความคิด ที่เป็น
ตัวกาหนดค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นของบุคคลซึ่งเป็นตัวที่ส่งผลต่อถึงการ
แสดงออกในรูปของการกระทาหรือพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นประจักษ์ ดังนั้น
หากเปูาหมายของการพัฒนาเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เราจึงต้องเริ่มเปลี่ยนที่
ฐานราก นั่นคือ โดยการเปลี่ยนวิธีที่บุคคลมองและเข้าใจโลกเสียใหม่อย่างที่เราเรียกว่า เปลี่ยนกรอบ
ความคิด กรอบความคิดใหม่จะช่วยให้บุคคลเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่บุคคลตีความและรับรู้ถึงประสบการณ์ตนเองในอีกรูปแบบหนึ่งที่หลากหลายและต่างไปจากเดิม
และสามารถน ากรอบความคิด ใหม่ นั้น ไปใช้ ในการเลื อกตัด สิ น ใจเพื่อ นาไปสู่ ก ารเรีย นรู้ และการ
เปลี่ยนแปลงที่มั่นคงยั่งยืน มีความสุข
นอกจากนี้ ประเด็นสาคัญต่อมาในเรื่องการเปลี่ยนกรอบความคิดคือ การตระหนักถึงความ
จริงที่ว่า การเปลี่ยนแปลงที่ฐานรากนี้ บุคคลสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง เพราะกรอบความคิดอยู่
ภายใต้อ านาจที่บุ คคลจะก าหนดว่า จะเป็นอย่างไร นั่นคื อ การเปลี่ ย นแปลงใดๆ ล้ ว นอยู่ภ ายใต้
ศักยภาพของตนเองที่ตนควบคุมได้ ดังนั้น ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการจัดการ
ตนเอง ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่น ทั้งหมดนี้เป็นเปูาหมายหลักที่บุคคล
มุ่งสร้างความสามารถในการเลือกตอบสนองอย่างมีความสุข เพื่อการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลงเพื่อความ
เป็นองค์สุขภาวะที่ยั่งยืน
3. ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวม
จากผลการวิจัย ในประเด็นความสามารถในการพัฒนาศักยภาพออย่างเป็นองค์รวม ผู้วิจัย
สรุปลงเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาอย่างเป็นระบบ และ 2) การเชื่อมโยงสู่การพัฒนาโลก
ภายนอกอย่างมีคุณค่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
องค์กรคือระบบของความมีชีวิต การพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนจึงต้อง
เป็นการยกระดับอย่างเป็นองค์รวมในมุมมองที่ว่า สรรพสิ่งรวมทั้งองค์กรมีธรรมชาติของความเป็น
ระบบ อันเป็นภาวะของการดาเนินไปอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมขององค์ประกอบต่างๆ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นองค์ รวมหนึ่งเดียว ก่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถแสดงศักยภาพที่สูง
กว่าและเหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย จากมุมมองดังกล่าว นาไปสู่ ความเข้าใจที่ว่า
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องค์กรมีชีวิตที่ผุดขึ้นจากการหลอมรวมขององค์ประกอบต่างๆ และองค์ปกระกอบที่สาคัญที่สุดนั่นคือ
บุคลากร ที่ประกอบด้วย จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ ดังนั้น ในมุมมองของการพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาที่แท้จริงจึงเป็นการพัฒนาที่องค์ประกอบภายในทั้ง 3 และเมื่อพิจารณาในระดับที่ใหญ่กว่าที่มี
องค์กรเองเป็นส่วนประกอบ ก็พบว่าภาวะองค์รวมที่เหนือกว่าที่แสดงศักยภาพที่สูงกว่าองค์กรคือ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาองค์กรจึงมิใช่พิจารณาที่ตัวองค์กรเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึง
ภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่าดังกล่าว
จะเห็น ได้ว่า องค์ป ระกอบทั้งหมดต่างเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมกันทั้งระดับที่เล็กกว่าและ
ระดับที่ใหญ่กว่า จนผุดขึ้นเป็นองค์กรที่สามารถแสดงศักยภาพที่แตกต่าง อีกทั้งมีความสามารถในการ
เรียนรู้ การปรับตัว เพื่อการพัฒนาความคิดที่แตกต่าง สามารถนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้าน
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น การพัฒนาองค์กรจึงต้องเป็นการพัฒนาองค์ประกอบและความ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบขององค์กรนั้นๆ ดังนั้น การพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืนจึงไม่อาจแยก
พิจารณาการพัฒนาตัวองค์กรเองเพียงลาพัง แต่ต้องเป็นการพิจารณาการพัฒนาอย่างเป็นระบบซ้อน
ระบบ อย่างเป็นองค์รวมซ้อนองค์รวมอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ของทุก
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่โครงสร้าง บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องตั้งอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ การพัฒ นาอย่ างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จาเป็นต้องมีการฝึ กฝน ขัดเกลา และการ
ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เชิงวิเคราะห์
และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางเพื่อที่จะเป็นต้นทุนในการพัฒนากระบวนการคิดหาความรู้และ
ปัญญาที่ยิ่งกว่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์กรและชุมชนแห่งการเรียนรู้
3.2 การเชื่อมโยงสู่การพัฒนาโลกภายนอกอย่างมีคุณค่าและความหมาย
จากความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง ด้วยมุมมองเชิง
ระบบ โดยเน้นการพัฒนาที่ฐานรากของชีวิต แต่ทั้งหมดนั้นคือการพัฒนาที่เน้นเฉพาะระดับบุคคล แต่
โดยธรรมชาติของความเป็นจริง องค์กรคือการที่บุคคลมามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน สิ่งที่ต้องพิจารณา
ถัดมาก็คือ องค์กรควรมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรจึงจะนาไปสู่ความยั่งยืน
จากความเข้าใจที่ว่า กรอบความคิดนั้ นปรากฏอยู่ในรูปของความรู้สึกนึกคิด และภาวะนี้
สะท้ อ นถึ ง ความเป็ น ตั ว ตน และโดยธรรมชาติ ข องความเป็ น ตั ว ตนต้ อ งการแสวงหาคุ ณ ค่ า และ
ความหมาย ดังนั้น การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จาเป็นที่บุคคลต้องได้รับการ
ปลูกฝังด้วยกรอบความคิดและทัศนคติเชิงบวกที่มีต่ อตนเองอันเป็นการสร้างความเข้มแข็งมั่นคง
ภายใน เห็นคุณค่าตนเอง เกิด ความเชื่อมั่นในตนเอง ด้วยการตระหนักรู้และการยอมรับ ในความเป็น
ตัวตนของตนเองตามความเป็นจริงอย่างเป็นหลักการพื้นฐาน และที่สาคัญภาวะนี้จะเป็นพื้นฐานที่
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สาคัญที่จะส่งผลต่อเนื่องเป็นการเห็นคุณค่าและความหมายในความแตกต่างซึ่งกันและกัน นาไปสู่
ความมีศรั ทธาระหว่างกัน เกิด การยอมรับและความเคารพซึ่งกันและกัน เกิดความมั่นคงภายใน
ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่างมั่นคงสมดุลระหว่างการคิดถึงประโยชน์
ของตนเองและผู้อื่น
นอกจากนี้ ด้วยความที่องค์กรเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ
สังคมโดยแท้แล้วก็คือการพัฒนาในระดับองค์กรนั่นเองเพราะต่างก็ส่งผลซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้
คุณสมบั ติที่ส าคัญประการหนึ่ งของการพัฒ นาองค์กรในส่ ว นที่เกี่ ยวข้อ งกับสั ง คมก็คื อ การสร้ า ง
จิตสานึกสาธารณะเชิงบวกลงอย่างเป็นฐานรากแข็งแกร่งให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและอุดมการณ์
ขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมๆ กันด้วย การพิจารณาในประเด็นนี้ จากผลการวิจัยพบว่าองค์กรจาเป็นต้องพัฒนามุมองเชิง
ระบบนิเวศน์ที่เห็นว่าองค์กรเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของสังคม และสังคมก็เป็นองค์ประกอบของ
องค์รวมที่ใหญ่กว่านั่นคือ สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันองค์กรก็เป็นภาวะองค์รวมที่ประกอบขึ้นด้วย
องค์ประกอบที่ย่อยกว่า จะเห็นว่าทุกองค์ประกอบต่างอิงอาศัยเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมและส่งผลซึ่ง
กันและกัน ทาให้องค์กรทรงตัวอยู่ได้ ดังนั้น การพัฒนาองค์กรเพื่อความมั่นคงยั่งยืนจึงจาเป็นต้อง
คานึงถึงทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่มิติภายในตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นภาพรวม
4) กระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ต้องเริ่มด้วยการเผชิญและตระหนักถึงภาวะวิกฤต
และมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง จากนั้นบุคคลต้องทาการการวิเคราะห์ตรวจสอบตนเองถึงกรอบ
ความคิด สมมติฐ าน ค่า นิ ย ม และความเชื่อเพื่อ สร้างความเข้าใจในตนเอง และตระหนักว่าการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ างยั่ งยื น ต้ องเป็ น การเปลี่ ยนที่ฐ านรากของชีวิต นั่นคือ กรอบความคิด โดยผ่ า น
กระบวนการก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญอันเป็นการเข้าไปสารวจอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองภายในอย่างลึกๆ เพื่อนาไปสู่การสร้างความตระหนักรู้และต่อยอดไปถึง
การหาความหมายของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาถึงทางเลือกใหม่ บทบาทใหม่ รวมทั้งการศึกษาหา
ความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึง
ทดลองปฏิบัติตามแผนด้วยความอดทน เพราะการเปลี่ยนแปลงในรูปของพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้อง
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากการเปลี่ยน
กรอบความคิด ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและการเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นคุณค่าใน
ความแตกต่างและนาไปสู่ความมีศรัทธาต่อตนเองและความมั่นคงภายใน
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5. ความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล
สรรพสิ่งเชื่อมโยง ไม่มีต้น ไม่มีปลาย ไม่มีสาเหตุแรกเริ่ม มีแต่เหตุปัจจัยให้เกิด อันเป็นความ
เข้าใจถึงความจริงที่ว่า สรรพสิ่งรวมทั้งองค์กรเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัต เพื่อเข้าสู่สมดุล
ใหม่อันเป็นกระบวนการสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นสายเป็นกระแสของทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาหรือความท้าทายใดๆ ในชีวิต ไม่ว่าระดับใดก็เช่นกันก็เกิดดับอย่างต่อเนื่อง หมุนวนไปไม่สิ้นสุด
อย่างสลับซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่าง
บู ร ณาการ จะมีความเป็ น ได้ ต้องตั้งอยู่บนกรอบความคิด ที่ถูกต้ องที่ เข้า ใจและตระหนั ก ถึง ความ
เชื่อมโยงอย่างหลอมรวม สมดุลขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นองค์รวมที่ประกอบด้วย โครงสร้าง
จิตใจ ปัญญา อารมณ์ องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นหนึ่งเดียวที่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่าง
เป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการอย่างมั่นคง ยั่งยืน
จากความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต องค์กรที่จะประสบ
ความสาเร็จอย่างมั่นคงยั่งยืน จึงต้องมีการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นของทุกองค์ประกอบดังกล่าวอย่าง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อุดมการณ์ และวัฒนธรรมขององค์กรและชุมชน ด้วยความพอเพียงอย่างลงตัว
เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลและการกากับกิจการที่ดีเพื่อเป็นหลักใน
การดาเนินงานและเพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจในความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมด
6. การพัฒนาภาวะผู้นาที่เห็นคุณค่าและความหมายของมนุษย์
ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เปูาหมายร่วมกันทั้งองค์กรเพื่อไปในแนวเดียวกัน เพื่อการเติบโต
อย่างมั่นคงยั่งยืน บทบาทความเป็นผู้นามีความจาเป็นอย่างยิ่ง และหนึ่งในคุณสมบัติดังกล่าวคือ การ
ที่ผู้นาต้องมีความเข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต จากผลการวิจัยพบว่า ผู้นาองค์กรที่ประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืนมิใช่มีเพียงความสามารถทางด้านทักษะการบริหารจัดการเท่านั้น แต่จาเป็นที่
ผู้นาองค์กรต้องมีความเข้าใจที่ว่าองค์กรมีชีวิตที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเป็นตัวตนที่แสวงหา
คุณค่าและความหมาย ด้วยเหตุนี้ ผู้นาองค์กรจึงต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเห็นคุณค่าและ
ความหมายในความแตกต่างของความเป็นตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความความเชื่อมั่นใน
คุณค่าของบุ คลากร และสามารถยกระดับศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเป็นองค์รวม อีกทั้งต้อง
กระตุ้นให้บุคลากรสามารถขับ ศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยการการโน้มน้าว ชักจูง สร้างขวัญกาลังใจ ด้วยการให้เกียรติ
การมอบอานาจ และความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อการทางานอย่างสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับอุดมการณ์และหลักปรัชญาขององค์กรอย่างเป็นหนึ่งเดียว
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7. แนวโน้มและปัจจัยสู่ความสาเร็จ
แนวโน้ ม และปั จ จั ย สู่ ค วามส าเร็ จ ของของอนาคตภาพของรู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ การสร้ า งเสริ ม องค์ ก รสุ ข ภาวะอย่ า งบู ร ณาการประกอบด้ ว ย การตระหนั ก ถึ ง
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาตินี้อย่างสมดุลและต้องเป็นไป
อย่างยืดหยุ่นเพื่อความอยู่รอด โดยเริ่มที่ภายในของตนเองก่อน ด้วยการเปลี่ยนกรอบความคิดเชิงบวก
ด้วยใจที่เปิดกว้าง บนฐานของความรู้สึกที่มีใจรัก ความผูกพัน มีแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน
ความมุ่งมั่นและความภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วยการพิจารณาภายในตนแองอย่าง
ใคร่ครวญ ทั้งนี้ จาเป็นต้องตั้งอยู่บนอุดมการณ์และหลักบรรษัทภิบาลรวมทั้งการกากับดูแลองค์กรที่ดี
ด้วยโครงสร้างองค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
การแข่งขัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโดยมีคนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ ต้องพัฒนาความคิดเชิงระบบที่เห็นว่าองค์กรคือระบบอันเป็นภาวะองค์รวมที่ผุด
ขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในองค์กร และองค์ประกอบที่สาคัญที่สุ ดคือ บุคลากร
ดังนั้น การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กรสุขภาวะจึงต้องเป็นการสร้างความสอดคล้องด้วยการ
เชื่อมโยงบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งการฝึกทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบที่
แตกต่างหลากหลาย และการสังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเชื่อมโยงเพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์
ความรู้ใหม่แบบองค์รวม พร้อมทั้งการขัดเกลา ปรับตัว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อ
นาไปสู่องค์กรนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะการพัฒนาความเข้มแข็งมั่นคงภายใน
ความเชื่ อมั่น ในตนเอง เห็ น คุณค่ าตนเองและผู้ อื่น เห็ นคุณ ค่ าความเป็ น มนุ ษย์ ที่ เชื่อ มโยงกั บ
ความหมายตัวตน ด้วยการรับฟังอย่างเข้าใจเพื่อสร้างค่านิยมร่วม อีกทั้ง การพัฒนาภาวะผู้นาองค์กรที่
เข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต สามารถส่งเสริม ขัดเกลาและกระตุ้นให้ บุคลากรพัฒ นา
ศักยภาพได้ด้วยตนเองและขับศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เพื่อนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง
มั่นคงยั่งยืน นอกจากนี้ ยังต้องปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะเชิงบวกและมุมมองเชิงระบบนิเวศน์ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร ด้วยความตระหนักถึง ความสมดุลระหว่างการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
ธุรกิจและการสร้างคุณค่าเพิ่มของสังคมและสิ่งแวดล้อม
ส่วนในด้านการประยุกต์ใช้นั้น ต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง โดยต้องระลึก
ว่า ไม่ มีรู ป แบบใดที่เ ป็ น สู ต รส าเร็ จ ที่แ น่ น อนตายตั ว แต่ ต้ อ งเกิ ด จากการปรั บใช้ อ ย่า งยื ดหยุ่ น ให้
สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมายที่แตกต่างและสอดคล้องทั้งองค์กร
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รูปแบบกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ชีวิตมีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสาย
เป็ น กระแส ไม่ สิ้ น สุ ด ในความต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงของกระแสแห่ ง ชี วิ ต นี้ เ องได้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ขึ้ น
กระบวนการเรียนรู้ จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นสายเป็นกระแสต่อเนื่องเชื่อมโยงตลอดชีวิตเช่นเดียวกัน ด้วย
มุมมองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ชีวิต การเปลี่ยนแปลง และกระบวนการเรียนรู้ จึงเป็นเรื่องเดียวกัน
ทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้จึงเป็นธรรมชาติของชีวิต เพราะชีวิตและ
กระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องเดียวกันอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ อนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการก็มีหลักการเช่น เดียวกัน
นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม มีความสามารถในการ
ปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต หน้า
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จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณการที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วย แนวคิด องค์ประกอบ แนวโน้ม กระบวนการ และปัจจัย
และเงื่อนไข โดยแนวคิดของรูปแบบนี้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของ
องค์กรนั้นจาเป็นต้องเริ่มด้วยการสร้างความตระหนักถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยการพัฒนาความเข้าใจถึงธรรมชาติของความเป็น
ระบบที่เกิดจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งนี้
ต้องเริ่มด้วยการเปลี่ยนกรอบความคิดโดยผ่านการพิจารณาอย่างใคร่ครวญเพื่อตระหนักถึงคุณค่าและ
ความหมายของชีวิต โดยนอกจากจะต้องพิจารณาถึงทุกองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงแล้ว ยังจาเป็นที่จะต้องพิจารณาทุกองค์ประกอบอย่างหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย
จากผลการวิ จั ย พบว่า องค์ ประกอบส าคัญ ที่จ ะน าไปสู่ การเรีย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงนั้ น
ประกอบด้ ว ย หลั ก การ โครงสร้ า ง บุ ค ลากร (จิ ต ใจ ปั ญ ญา และอารมณ์ ) องค์ ก ร สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้ อม และในการพิจ ารณาถึงการพัฒ นาสู่ ความเป็นองค์กรสุ ข ภาวะนั้นมีความจาเป็นต้อ ง
พิจารณาทุกองค์ประกอบนี้อย่างเชื่อมโยงหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้ม
ของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้ว จากผลการวิจัยพบว่า องค์กรจาเป็นต้องมีการปรับตัว
อย่างสอดคล้องบนหลักการที่ถูกต้อง ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม การคิดเชิงบวกคิดอย่างเป็นระบบ
การพิจารณาถึงคุณค่าและความหมายของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเห็นคุณค่าในความแตกต่าง เพื่อ
นาไปสู่การสร้างศรัทธา นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
โดยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ขององค์กร
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อย่ างไรก็ตาม การเปลี่ย นแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ล งมือปฏิบัติ โดยเริ่มต้นด้วยการ
ตระหนักถึงความต้องการจาเป็นหรือปัญหาหรือความท้าทายที่ผ่านเข้ามาในองค์กร จากนั้น บุคลากร
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจในตนเองด้วยการตรวจสอบสมมติฐานและค่านิยมของ
ตนเอง ผ่านการคิดพิจารณาใคร่ครวญด้วยการก้องสะท้อนภายในตนเอง เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนกรอบ
ความคิด เพื่อการค้นหาตัวตนใหม่ และด้วยการสร้างแผนพัฒนาตนเองพร้อมกับการศึกษาหาความรู้
และทักษะชีวิต จึ งจะสามารถน าบุคคลไปสู่ การปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และหลอมรวมเอา
ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้นั้นให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตนเอง
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยหรือเงื่อนไขต่อการเปลี่ยนแปลง ประการแรก บุคคลและองค์กรต้อง
สร้างความตระหนักต่อธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้วยการปรับ
กรอบความคิ ด เชิง บวกและคิ ด อย่ างเป็ น ระบบและเชื่ อ มโยงเปู า หมายของการเปลี่ ย นแปลงกั บ
เปูาหมายของธุรกิจ ให้เป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังต้องเห็นคุณค่าในความแตกต่าง เข้าใจถึงคุณค่าและ
ความหมายของชีวิต และสามารถนากระบวนการเรียนรู้นั้นไปปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่น เป็นขั้นเป็นตอน
เพื่อให้เข้ากับธรรมชาติขององค์กรด้วยความมุ่งมั่นและอดทน
จะเห็นได้ว่ากระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงตลอดชีวิต เพราะชีวิตคือ
ความเป็นระบบ ผุดขึ้นจากการที่มีองค์ประกอบใหม่ หรือข้อมูลใหม่ หรือความรู้ใหม่ ผ่านเข้ามาใน
ระบบ องค์กรจึงต้องมีการปรับตัว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทากิจกรรมร่วมกัน ในธรรมชาติ
ดังกล่าวนี้เองได้ผุดกาหนดขึ้นเป็นภาวะองค์รวมใหม่ นั่นคือ ความเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงขึ้นในอีก
ระดับหนึ่ง สามารถพัฒนาความรู้ใหม่ ทักษะใหม่ นาไปสู่การแก้ปัญหาหรือความท้าทายใหม่ ๆ ที่ผ่าน
เข้ามาในองค์กรได้อย่ า งมีคุณค่าและความหมาย และในขณะเดียวกันก็ มีข้อมูล ใหม่ ความรู้ใหม่
สถานการณ์ใหม่ๆ ผ่านเข้ามาในระบบขององค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ความเป็นองค์กรซึ่งเป็น
ระบบก็ไม่อาจนิ่งอยู่ได้ เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การทา
กิจกรรมร่วมกันตลอดเวลา ด้วยกระบวนการดังกล่าวนี้ เองนาไปสู่การผุดขึ้นของภาวะองค์รวมใหม่ที่
สูงขึ้นไปอีกซึ่งสามารถนาไปสู่องค์ความรู้ใหม่และศักยภาพที่สูงขึ้นได้อย่า งมีคุณค่าและความหมาย
และกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นซ้าๆ ตลอดเวลา และเราเรียกกระบวนการนี้ว่า การพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อการยกระดับศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้นอย่างบูรณาการ มีความสามารถในการปรับตัว
อย่างยืดหยุ่น มีการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กระบวนการดังกล่าว
จึ ง เป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต อย่า งต่อ เนื่อ งเชื่ อมโยง สอดคล้ องกั บธรรมชาติ ของชีวิ ต ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวม บนหลักการที่ถูกต้อง
มีคุณธรรม มีความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเองได้ มีการเติบโต
อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข
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แผนภูมิที่ 7 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวม
บนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม
ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล
มีความสามารถในการนาตนเอง
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข

ข้อมูลใหม่

องค์องค์
ความรู
ความรู
้ใหม่้ใหม่
ศักศัยภาพที
กยภาพที
่สูงขึ่ส้นูงขึ้น
อย่อย่
างมีาคงมีุณคคุ่ณาและความหมาย
ค่าและความหมาย

ข้อมูลใหม่

ข้อมูลใหม่

การก้องสะท้อนภายใน
ปรับกรอบความคิด
ระบบองชีวิต

ระบบของสังคม

การก้องสะท้อนภายใน
ปรับกรอบความคิด

องค์ความรู้ใหม่ ศักยภาพที่สูงขึ้น
อย่างมีคุณค่าและความหมาย

การก้องสะท้อนภายใน
ปรับกรอบความคิด
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โดยสรุป สรรพสิ่งรวมทั้งองค์กรเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยง เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างเป็นสาย
เป็ นกระแสของทุกองค์ป ระกอบที่เกี่ยวข้องที่ประกอบด้ว ย หลักการ โครงสร้าง บุคลากร (จิตใจ
ปัญญา และอารมณ์) องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นหนึ่งเดียวที่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่าง
เป็นระบบ องค์กรที่จะประสบความสาเร็จอย่างมั่นคงยั่งยืน จึงต้องสร้างความตระหนักต่อธรรมชาติ
ของการเปลี่ ยนแปลงนี้ อย่ างจริ งจัง เพราะจะเป็นฐานคิดที่ส าคัญต่อการนาไปสู่ การปรับตัว อย่าง
ยืดหยุ่นของทุกองค์ประกอบดังกล่าวอย่างสอดคล้องกับเปูาหมายขององค์กรและชุมชนบนหลักการที่
ถูก ต้ อ ง ทั้ งนี้ ต้ อ งเข้ า ใจว่ า องค์ ก รคื อระบบของความมี ชี วิ ต ที่ ผุ ด ขึ้ น จากการหลอมรวมของ
องค์ประกอบต่างๆ ในทุกระดับอย่างเป็นลาดับชั้น และสามารถแสดงศักยภาพที่แตกต่างอย่างมีคุณ
และความหมาย ทั้งนี้ การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นการพัฒนาที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์ นั่นคือ
กรอบความคิด เพื่อการตระหนักถึงศักยภาพภายในที่บุคคลสามารถควบคุมได้ด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น
เพื่อพัฒนาไปสู่ภาวะผู้นาที่เข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต เห็นคุณค่าและความหมายในความ
แตกต่างของความเป็นตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความความเชื่อมั่นในการยกระดับ
ศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเป็นองค์รวม อีกทั้งต้องกระตุ้นให้บุคลากรสามารถขับศักยภาพของตน
ออกมาได้อย่ างเต็มที่ และน าไปสู่ ความมีศรัทธาระหว่างกัน เพื่อพัฒ นาไปสู่ ความมีวุฒิ ภ าวะทาง
อารมณ์อย่างมั่นคงสมดุลระหว่างการคิดถึงประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนา
จิตสานึกสาธารณะเชิงบวกและมุมมองเชิงระบบนิเวศน์ลงอย่างเป็นฐานรากแข็งแกร่งให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและอุดมการณ์ขององค์กร
อภิปรายผล
จากข้อค้นพบอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการ ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ผลการอภิ ป รายการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศและการศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลการวิจัยจากการศึกษาเอกสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผลการศึกษากรณี
ตัวอย่างที่ดี 3 แห่ง คือ1) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) 2) ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ตาบล
บ้านโปุง อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย และ 3) ชุมชนบ้านหนองเต่า ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ มั่นคงยั่งยืนนั้น
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จาเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวมที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
ที่เล็กกว่าและที่ใหญ่กว่าความเป็นองค์กร เมื่อพิจารณาในระดับของความเป็นองค์กร องค์ประกอบที่
สาคัญคือ บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ ทั้งนี้ต้องมีโครงสร้างมารองรับเพื่อให้
องค์กรสามารถตั้งอยู่ได้ และเมื่อพิจารณาในระดับที่เหนือกว่าความเป็นองค์กร ผู้วิจัยพบว่า องค์กรยัง
เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นสังคมและสิ่งแวดล้อม และที่สาคัญการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้ องตั้งอยู่บน
ความถูกต้อง นั่นคือ หลักการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปลงเป็น 6 องค์ประกอบหลักของรูปแบบการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการอันประกอบด้วย 1) หลักการ 2)
โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม ผู้วิจัย
ขออภิปรายผลการวิจัยแยกเป็นแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
1.1 หลักการ
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาองค์กรสุขภาวะไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนนั้น จาเป็นต้องเข้าใจว่า
สรรพสิ่งโดยไม่มีข้อยกเว้นเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ไม่หยุดนิ่งเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง
อันเป็นกระบวนการสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นสายเป็นกระแสของทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง หมุน
วนไปไม่สิ้นสุดอย่างสลับซับซ้อน ปัญหาหรือความท้าทายในองค์กรก็เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริ มสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการจะมีความเป็นได้ต้องตั้งอยู่บน
กรอบความคิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ ข องการเปลี่ ย นแปลงนี้ ประเวศ วะสี
(บรรณาธิ ก าร) (2545) ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ธรรมชาติ ข องสรรพสิ่ ง ตามความเป็ น จริ ง ที่ ว่ า ทุ ก สิ่ ง
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่ตามความเป็นเหตุปัจจัย
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง ทั้งนี้ ต้องเกิดจากการปรับมุมองใหม่จากความเข้าใจเดิมที่ว่าสรรพสิ่งปรากฏ
อยู่อย่างแยกส่วน เป็นเอกเทศและคงที่ มาเป็นความเข้าใจในภาวะของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงอันเป็นฐานความรู้สาคัญต่อการเผยตัวของธรรมชาติของชีวิตและวิวัฒนาการของสรรพสิ่งได้
อย่างเป็นระบบ (Capra, 1997) ที่ว่าชีวิตดาเนินไปอย่างเชื่อมโยงขององค์ป ระกอบที่ผุดขึ้นเป็นสรรพ
ชีวิตต่างๆ ที่ล้วนอิงอาศัยกัน ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้
แรงส่งและผลกระทบระหว่างกันดังกล่าวปรากฏออกมาในรูปของการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวอย่างไม่
หยุดนิ่ง อย่างซับซ้อน ไม่มีภาวะใดเลยหรือขณะใดเลยที่ หยุดนิ่งและเราภาวะนี้ว่า การเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกับสังคมเราทุกวันนี้ ไม่ว่าระดับใดทั้งตนเอง ครอบครัว องค์กร สถาบัน สังคม ประเทศ และ
โลก ที่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างสลับซับซ้อนยิ่ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนา
ก้าวหน้าในอัตราเร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยีที่มี
ความก้าวหน้ า ทัน สมัย อย่ างไม่เคยมีมาก่อ น ส่ งผลกระทบเป็นความท้ าทายที่ถาโถมเข้ามาอย่า ง
ต่อเนื่อง ต่อสภาพความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทั้งในเชิงบวก
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และลบ ทั้งนี้ เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็จาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเท่าทัน แต่ปัจจุบันพบว่า ยิ่ง
เราพัฒนาไปมากเท่าใด เรากลับต้องเผชิญกับปัญหาที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะหลักการพื้นฐาน
ของการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนกรอบความคิดหรือกระบวนทัศน์ตามแนววิทยาศาสตร์ที่มีวิธีคิด ลักษณะ
ของวัตถุนิยมแบบกลไกที่มองว่า โลกและชีวิตรวมทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งมวลนั้นมีความเป็นวัตถุ
ทางกาย เปรียบเสมือนเครื่องจักรกลที่สามารถลดทอนแยกออกมาเป็นส่วนๆ เพื่อที่เราจะสามารถทา
ความเข้าใจสิ่งนั้นๆ ได้ด้วยการคานวณตามหลักตรรกะ เหตุผล เพื่อการเข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นๆ
และสามารถเข้าควบคุม เอาชนะธรรมชาติดังกล่าวได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงตามเหตุปัจจัยนี้ จึง
นาไปสู่ ความจาเป็ น ต่อองค์กรสุ ขภาวะที่ว่า องค์กรต้ องพัฒ นาความสามารถในการปรับตั ว อย่าง
ยืดหยุ่นในทุกความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความพอเพียง พอดี ด้วยความลง
ตัวพอเหมาะ เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างเป็นสายเป็นกระแส เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติได้อย่างลง
ตัวในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การปรับตัวดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลและการกากับกิจการที่ดี เพื่อเป็นหลักในการดาเนินงานและเพื่อให้เกิดความมั่นใจใน
ความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมด (The Siam Cement Public
Company Limited, n.d.-a; Verschoor, 2003; Web Sawadee Public Company Limited,
n.d.) ที่เสนอว่าองค์กรสุขภาวะต้องยึดมั่นและถือมั่นอย่างจริงจังต่อการทาแต่สิ่งที่ถูกต้อง อันเป็น
ความตั้งใจจริงที่จะยึดอุดมการณ์ของความมีคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง มีความตั้งมั่นและ
ความรับผิดชอบต่อคาพูดและการกระทาของตนเองอย่างจริงจัง คงเส้นคงวา อันเป็นพื้นฐานหลักของ
การสร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจระหว่างกัน (สมสิทธิ์ อัสดรนิธี & กาญจนา ภู
ครองนาค, 2555) ที่ว่าการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปเพื่อการบ่มเพาะความซื่อตรง มี
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดาเนินงานที่ถูกต้องและการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน
1.2 โครงสร้าง
องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องมีโครงสร้างและระบบการจัดการที่เหมาะสมที่สามารถ
รองรับและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ เปูาหมาย ตลอดจน
อุดมการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร ทั้งนี้ โครงสร้างดังกล่าวต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน มีแนวทางการปฏิบัติและบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การดาเนินงานทาให้สามารถบรรลุถึงเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Lovey & Nadkarni, 2003;
Maria, 2005; Moor & Weatherill, 2004) ที่เสนอว่าองค์กรสุขภาวะต้องสามารถสร้างความพึง
พอใจด้วยสินค้าและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณค่า
ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรในองค์กร โดยการจัดให้มีโครงสร้างรวมทั้ง
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สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ อต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งสร้างขวัญกาลังใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร เพื่อที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองและ
เปูาหมายทางเศรษฐกิจขององค์กรในขณะเดียวกันยังสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างกลมกลืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
โดยมีโครงสร้างที่สนับสนุนให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ร่วมกัน มีการทางานเป็นทีม โดยยึดเอาเปูาหมายขององค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริม วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันและศักยภาพเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง มุ่งสู่ความยั่งยืน
(Burton, 2010; Dive, 2004; Flanagan & Henry, 1994; Pozner, 1997; Rainey, 2006) ที่เน้น
ว่าองค์กรสุขภาวะต้องมีเปูาหมายที่ชัดเจนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
โดยมีการออกแบบโครงสร้างการบริหารองค์กรอย่างเหมาะสมเพื่อมุ่งสร้างความเจริญเติบโตของ
องค์กร รวมทั้งให้ ความส าคัญกับ การพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรและมีวิถีชีวิตที่ส มบูรณ์ มี การ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการทางานที่ดีเพื่อช่วยสร้างขวัญกาลังใจและความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในทุกระดับ (Dive, 2004;
Flanagan & Henry, 1994; Pozner, 1997) ที่เห็นว่า องค์กรสุขภาวะเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความพึง
พอใจด้วยสินค้าและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณค่า
ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรในองค์กร โดยการจัดให้มีสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อและจูงใจต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผน การตัดสินใจ การออกแบบ
ระบบทางาน และการแก้ปัญหาโดยเน้นการทางานเป็นทีม อีกทั้งองค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อนาองค์กรไปสู่ การพัฒนาและ
เติ บ โตอย่ า งมั่น คง อี ก ทั้ง สามารถปรั บตั ว อยู่ ร่ ว มกั บสิ่ ง แวดล้ อมได้อ ย่ างกลมกลื นท่ า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
3. บุคลากร
สาหรับองค์ประกอบด้านบุคลากร ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านบุคลากรในฐานะที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรสุขภาวะนั้นเกี่ยวข้องกับมุมมอง ทัศนคติ ค่านิยม และความ
เชื่อ ตลอดจนแรงบันดาลใจ ความรู้ ปัญญา รวมทั้งความมั่นคงภายในตนเองและการเห็นคุณค่าและ
ความเชื่อมั่นระหว่างกัน ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้เมื่อนามารวมกัน สามารถสรุปลงเป็นองค์ประกอบย่อย
ขององค์ประกอบด้านบุคลากรได้ 3 ส่วนคือ จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ (จิรประภา อัครบวร, 2552;
ดวงเนตร ธรรมกุล, 2554; ประเวศ วะสี, 2549b; พฤกษ์สุนันท์, 2555; สานักงานกองทุนสนับสนุน
การเสริมสร้างสุขภาพ, 2552; เสรี พงศ์พิศ, 2553 ) ซึ่งกล่าวว่า องค์กรสุขภาวะคือองค์กรที่มีความ

314
สมบูรณ์ทั้งกาย จิต ปัญญา และอารมณ์ โดยที่องค์ประกอบทั้ง 4 มีความเชื่อมโยงอิงอาศัยและส่งผล
ซึ่งกันและกันอย่างสมดุล ผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลตามองค์ประกอบทั้ง 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 จิตใจ
ประเด็นด้านจิตใจนี้ให้มุมมองที่ว่า การเปลี่ยนที่แท้จริงต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
อันเป็นฐานรากของชีวิต นั่นคือ การเปลี่ยนกรอบความคิด อันสะท้อนถึงศักยภาพภายในที่ตนเลือกได้
ในการปรั บ ตัว เอง ควบคุมตนเองและจัดการตนเองได้เพื่อการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ถูกต้อง
มุมมองดังกล่าวเป็นพื้นฐานที่สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (Cranton, 2002; Cranton &
King, 2003; Dirkx, 1998; Edward, 2008; McEwen, 2006; Mezirow, 1996; Sherry, 2012;
Taylor, 2007; สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และกาญจนา ภูครองนาค, 2555) ที่ต่างก็สนับสนุนกระบวนการที่
บุคคลเข้าไปตรวจสอบตนเองภายในถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างลึกๆ ซึ่งมิใช่เกิดจาก
ปัจ จั ย ภายนอกหรื อตาราหรื อสิ่ งอื่นใดที่นอกเหนือจากตนเอง กระบวนการดังกล่ าวคือ การก้อง
สะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ เป็นการตีความสมมติฐาน ค่านิยม และความเชื่อเดิม
อันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเพื่อที่จะนาไปสู่ความสามารถในการนาตนเอง พัฒนาตนเองและเพื่อ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้น และที่สาคัญจะต้องเกิดจากประสบการณ์ตนเองที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกับบริบทสังคมภายนอกโดยผ่านการสื่อสารหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อนาไปสู่
การเปลี่ยนกรอบความคิดและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม สามารถยืนหยัดต่อสู้ต่อความท้า
ทายต่างๆ ที่จะผ่านเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน
ด้วยความเข้าใจในธรรมชาตินี้เอง องค์กรจึงมีชีวิตที่สามารถยกระดับการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้ เติ บ โตและพร้ อ มเผชิ ญกับความท้า ทายใหม่ๆ ที่ ผ่ านเข้ามาอย่างซั บซ้อนด้ ว ยตนเองได้
ความส าเร็จ อย่างยั่ งยื น ขององค์กรจึงต้องเกิดจากการเปลี่ ยนกรอบความคิดเชิงบวกที่ส ะท้อนถึง
ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของบุคคลในทุกระดับ ด้วยใจที่เปิดกว้าง บนฐานของความรู้สึกที่มีใจ
รัก ความผูกพัน มีแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่นและความภูมิใจในความเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร การสร้ างความผูกพันด้วยการเห็นคุณค่าในความแตกต่างและการพึ่งพากันอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยทัศนคติเชิงบวก ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงจาเป็นต้องปลูกฝังค่านิยมของตนเองบนหลักการ
ที่ถูกต้องที่สอดคล้องกับค่านิยมและอุดมการณ์ร่วมขององค์กรเพื่อกากับการดาเนินงานขององค์กรไป
ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งจาเป็นต้องมีการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น จริงจัง ต่อเนื่องตาม
อุดมการณ์ขององค์กรนั้น (Kitchenham, 2008) ที่เสนอว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมีความ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์โดยรวมของบุคคลซึ่งต้องเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากการสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมทางสังคมร่ วมกันด้ว ยการเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น การสร้างความเข้าใจ ความ
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ศรัทธาระหว่างกัน เพื่อการทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ด้วยภาพแห่งความสาเร็จร่วมกันอัน
เป็นกรอบความคิด หรือมุมมอง หรือจินตนาการที่ไปในแนวเดียวกัน และภาพนี้เองที่เป็นตัวกาหนด
ความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ศักยภาพขององค์ประกอบด้านในนี้จึงเป็นความสามารถในการ
สร้างจินตนาการถึงผลแห่งความสาเร็จหรือภาพเปูาหมายในอนาคต และภาพที่ชัดเจนย่อมส่งผลถึง
ความเป็ นไปได้ของผลส าเร็จ ที่สู งขึ้น ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าบุคลากรในองค์กรจะสามารถสร้างความ
ชัดเจนของภาพเปู าหมายในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งการสร้างความสอดคล้ องของภาพ
เปูาหมายให้ไปในแนวทางเดียวกันของทั้งองค์กร เพื่อมุ่งเข้าสู่ ความสาเร็จร่วมกันอย่างเสริมพลังร่วม
(Lyden & Klingele, 2000; ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล, 2552; วิจารณ์ พานิช, 2554b) ที่กล่าวถึง
องค์ประกอบด้านสุขภาพของบุคลากรในองค์กรที่เน้นในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การตัดสินใจ
การสร้างขวัญกาลังใจ ความรู้สึกความเป็นเจ้าของ ความภักดี ความไว้วางใจระหว่างกัน เพื่อสร้าง
ขวัญและกาลังใจ ความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่น รวมทั้งการพัฒนาทางด้านทักษะความสามารถ
และกระบวนการเรียนรู้ การทางานเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรด้วยการสร้างความสอดคล้องของความสาเร็จในเปูาหมายชีวิตของแต่บุคคลไป
พร้อมๆ กับการบรรลุเปูาหมายขององค์กร
1.2 ปัญญา
ฐานรากของการพัฒนาปัญญาขององค์กรคือ มุมมองที่ เข้าใจในสรรพสิ่งว่ามีธรรมชาติของ
ความเป็ น ระบบ อั น เป็ น ภาวะของการด าเนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงอย่ า งหลอมรวมของ
องค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นลาดับชั้น เป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ก่อให้เกิดเป็นสิ่ง
ใหม่ที่สามารถแสดงศักยภาพที่สูงกว่าและเหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย จากมุมมอง
ดังกล่าว นาไปสู่ ความเข้าใจที่ว่า องค์กรมีชีวิตที่ผุดขึ้นอย่างหลอมรวมขององค์ประกอบต่างๆ ในทุก
ระดับอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับที่เล็กกว่าคือ หน่วยต่างๆ ที่มาหลอมรวมกันเป็นองค์กร และระดับที่
ใหญ่กว่าที่มีองค์กรเองเป็นส่วนประกอบ อันได้แก่ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้หลอมรวมกันจน
ผุดขึ้นเป็นองค์กรที่สามารถแสดงศักยภาพที่แตกต่าง อีกทั้งมีความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัว
เพื่อการพัฒนาความคิดที่แตกต่าง สามารถนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านสินค้าและบริการที่
มีมูล ค่าเพิ่มขึ้น การพัฒ นาองค์กรจึ งต้องเป็นการพัฒ นาองค์ประกอบและความเชื่อมโยงของ
องค์ประกอบขององค์กรนั้นๆ มุมมองดังกล่าวนี้ได้รับการขยายความจาก ประเวศ วะสี (บรรณาธิการ)
(2545) โดยเสนอแนวคิดเพื่อที่จะหาคาตอบที่เหมาะสมว่าชีวิตคืออะไร ชีวิตมีธรรมชาติเป็นอย่างไร
ชีวิตดาเนินไปบนพื้นฐานของอะไร หรืออะไรคือหลักการของชีวิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาถามที่ว่า
ธรรมชาติของชีวิตนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างไรกับการดาเนินไปของกระบวนการเรียนรู้ และ
การเปลี่ยนแปลง (Capra, 1985, 1988; Senge, 2006; วิจารณ์ พานิช, 2547) ที่ได้นาเสนอถึง
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ปรากฏการณ์ของการดาเนินไปของชีวิตอย่างเป็นระบบ เพื่ออธิบายว่าสรรพสิ่งรอบตัวเราโดยไม่มี
ข้อยกเว้น ล้วนแล้วแต่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากองค์ประกอบเดิมของตัวมันเอง
ทั้งสิ้น Capra ได้เสนอว่าการที่จะเข้าใจธรรมชาติดังกล่าวได้นั้น ลาพังการที่รู้เพียงว่าสรรพสิ่งประกอบ
ขึ้นด้วยอะไรนั้นไม่เป็นการเพียงพอ แต่ต้องเข้าใจถึงภาวะความเป็นองค์รวมทั้งหมดที่เกิดจากการ
เชื่อมโยงอย่างหลอมรวมขององค์ประกอบของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มุมมองที่ว่าองค์กรคือภาวะองค์
รวม (โดยตัวมันเอง) ที่ซ้อนอยู่ในความเป็นองค์รวมที่ใหญ่กว่าอย่างเป็นขั้ นตอนอย่างเป็นลาดับชั้นทั้ง
ในระดับที่เล็กกว่าและใหญ่กว่า การพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืนจึงไม่อาจแยกพิจารณาการพัฒนา
ตัวองค์กรเองเพียงลาพัง แต่ต้องเป็นการพิจารณาการพัฒนาอย่างเป็นระบบซ้อนระบบ อย่างเป็นองค์
รวมซ้อนองค์รวมอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ของทุกมิติที่เกี่ยวข้อง เพราะ
มุ ม มองเชิ ง ระบบเป็ น ลั ก ษณะของการคิ ด เชิ ง สั ง เคราะห์ อ ย่ า งเป็ น ภาพรวม โดยเข้ า ใจถึ ง การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของระบบในลักษณะที่มีความเชื่อมโยงอย่างซับซ้อน การคิด
เชิงระบบจึงเป็นการคิดอย่างเป็นกระบวนการ อย่างมีแบบแผน อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคคลแห่งการเรียนรู้
มุมมองดังกล่าวได้รับการขยายความเพิ่มเติม โดยพิจารณาธรรมชาติของความเป็นระบบที่
มีต่อสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันทั้งในด้านบวกและลบว่า สถานการณ์ที่สลับซับซ้อนในยุคโลกาภิ
วัตน์ ซึ่ ง มีก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว ทั้ง ในด้า นข้ อมู ล ข่า วสาร ทางด้า นเทคโนโลยี และความ
เจริญก้าวหน้าในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชีวิตในทุกมิติ ทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว องค์กรธุรกิจ
สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ล้ว นมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดเชิงระบบ ทั้งในด้านการก่อให้ เกิด
ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ (Capra, 1997, 2002; Hayman, 1975) ด้วยเหตุนี้ การ
พัฒ นาสู่ ความเป็ น องค์ก รสุ ข ภาวะอย่า งยั่ง ยืน จะเกิ ดขึ้น ได้ จ าเป็ นต้องมีการทาความเข้ าใจภาวะ
ธรรมชาติของความเป็นระบบนี้อย่างลึกซึ้งในทุกระดับ พร้อมทั้งขัดเกลาและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้อย่างมีส่ ว นร่ว มอย่างสร้างสรรค์เชิงวิเคราะห์ และสั งเคราะห์
เพื่อให้ได้มาซึง่ แนวทางเพื่อที่จะเป็นต้นทุนในการพัฒนากระบวนการคิดหาความรู้และปัญญาที่ยิ่งกว่า
อย่างต่อเนื่อง ดังที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2553)
โดยให้ความหมายการคิดเชิงระบบว่าคือ กระบวนการที่มองเห็นความเชื่อมโยงของระบบต่างๆ ที่
ส่ ง ผลต่อ การพั ฒ นาองค์ กร เพื่อ ช่ว ยในการวางแผน การวิเ คราะห์ จุ ดแข็ง จุด อ่อ นภายในองค์ก ร
ตลอดจนการค้นหาโอกาสและอุปสรรคการทางานและร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งการสนับสนุนการคิดหาแนวทางใหม่ๆ ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (มนตรี แย้มกสิกร, 2546; วัฒนา ล่วงลือ,
2551) ที่ว่าการพัฒนาศักยภาพขององค์ กรต้องเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคคลที่เห็นถึงความ
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เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบย่อยๆ โดยมียุทธศาสตร์การคิดที่ประกอบด้วยการระบุถึงตัวปัญหา การ
ระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ เพื่ อการ
เข้าใจถึงสาเหตุและการสร้ างทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหาอันเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพทาง
ปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบอันเป็นพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาความสามารถ
ทางปัญญาเพื่อการแก้ไขปัญหาใดๆ โดยที่บุคคลต้องพัฒนาความสามารถในการมองภาพรวมอย่าง
เป็นระบบ ด้วยการฝึกทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบหรือประเด็นหลักที่แตกต่าง
หลากหลาย ตลอดจนการสังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเชื่อมโยง เพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์
ความรู้ใหม่ นาไปสู่องค์กรและชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ทั้งด้านสินค้าและบริการที่มีมูล ค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวเพื่อความ
อยู่รอดอย่างมั่นคง ยั่งยืน
ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนจาเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาและปรับตัวอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับมุมมองที่ว่าความพลาดพลั้งใดๆ ที่
เกิดขึ้นมิใช่ความผิดพลาด แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตงอกงามอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒ นาองค์กรสุ ขภาวะอย่างยั่งยืนจึงเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบที่พิจารณาถึง
ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2552; สุมน อมรวิวัฒน์, 2543; สุมาลี สังข์ศรี, 2544; อาชัญญา
รัตนอุบล และคณะ, 2554) ที่ได้ให้ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตว่าหมายถึง ภาพรวมของ
การศึกษาทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนา
บุคคลให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิตของบุคคลและมีการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เต็ม
ศักยภาพ การศึกษาตลอดชีวิตจะครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกวัย
3.3 อารมณ์
จากความเข้าใจที่ว่าอารมณ์และพฤติกรรมมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวและส่งผล
ซึ่งกันและกัน ดังนั้น การยกระดับองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงจาเป็นต้องพัฒนาทั้งสองด้านควบคู่กัน
ไป ทั้งความสามารถด้านเทคนิคและความสามารถด้านอารมณ์ นอกจากนี้ ภาวะอารมณ์ยังสะท้อนมา
จากความรู้สึกนึกคิดที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ และความเป็นตัวตนเชิงบวกอย่างเห็น
คุณค่าในตนเองย่อมส่งผลเป็นการแสดงออกที่เหมาะสมที่จะสะท้อนถึงความมีสุขภาวะขององค์กร
อย่างยั่งยืน (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2548) ที่ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม
ของผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง โดยเน้นให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับกระบวนการสร้างคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ ดังนั้น การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จาเป็นที่บุคคลต้องได้รับการ
ปลูกฝังด้วยกรอบความคิดและทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตนเอง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งมั่นคง
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ภายใน ความเชื่อมั่นในตนเอง ด้วยการตระหนักรู้และการยอมรับตนเองตามความเป็นจริง (Sherry,
2012) ที่พบว่าภาวะจิตใจและอารมณ์มีบทบาทและส่งผลซึ่งกันและกัน และทั้งสองมีส่วนสาคัญต่อ
พฤติกรรมและการแสดงออกทางกายภาพซึ่งจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของบุคคล ยิ่งไปกว่านั้น
งานวิจัยนี้ยังตอกย้าอีกว่าการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมต้องเกิดจากปัจจัยภายในมิใช่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Edward, 2008; Kitchenham, 2008) ที่พบว่า
อาการผิดปกติทางกายภาพมีความเชื่อมโยงกับสภาวะทางอารมณ์ เพราะสภาวะทั้งสองอิงอาศัย
เชื่อมโยงอย่ างเป็ น หนึ่ งเดีย วกัน ในลั กษณะที่ว่า ความผิ ดปกติทางด้านอารมณ์จะก่อให้ เกิดความ
ผิดปกติทางกายภาพ และความผิดปกติทางกายภาพก็มีผลส่งต่อประเด็นทางด้านอารมณ์เช่นกัน
นอกจากนี้ ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงของบุคคลมีความเชื่อมโยงกับประสบการณ์โดยรวมของ
ตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากค่านิยมและวัฒนธรรมทางสังคมร่วมกันของการถกเถียงและการ
สร้างข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ และสรุปลงเป็นหลักฐานที่สามารถอ้า งอิงได้อย่างน่าเชื่อถือสอดคล้อง
กับ Cranton and King (2003); Dirkx (1998) โดยมีประเด็นที่สาคัญคือ การที่บุคคลจะต้องช่วยกัน
ตอกย้าถึงความสาคัญที่มีต่อส่วนรวมด้วยการเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น การสร้างความเข้าใจ
ความศรัทธาระหว่างกัน โดยผ่านบทสนทนาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ การที่จะเกิดบรรยากาศนี้ได้ ภาวะ
ความมั่นคงทางอารมณ์โดยการเห็นคุณค่าและความเชื่อมั่นในตนเองและระหว่างกันนั้นเป็นรากฐานที่
สาคัญยิ่ง
นอกจากพื้น ฐานของความเข้มแข็งมั่นคงภายในของตนเองแล้ ว ธรรมชาติของความเป็น
องค์กรคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การพัฒนาความเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นที่บุคคล
ต้องเห็นคุณค่าในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ด้วยการก้องสะท้อนความเป็นตัวตนระหว่างกันเชิงบวก
ผ่านการฟังอย่างเปิดใจกว้าง ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจโดยให้อีกฝุายเป็นศูนย์กลาง ภาวะดังกล่าวจึงจะ
สามารถนาไปสู่ความมีศรัทธาระหว่างกัน การยอมรับและความเคารพอย่างเห็นคุณค่าและความหมาย
ซึ่งกันและกันอันเป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับ
Guarnaccia (1994) ที่ว่า องค์กรสุขภาวะต้องสร้างวัฒนธรรมของการเห็นคุณค่าในความแตกต่าง
เข้าใจในความหลากหลายและสร้างโอกาสที่เท่าเทียม ด้วยการเปิดกว้างอย่างยุติธรรมโดยถือเป็น
รากฐานที่สาคัญขององค์กร อีกทั้งต้องให้การยอมรับ การยกย่อง สร้างความภาคภูมิ ใจในผลงาน และ
ให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรมีแรง
บัน ดาลใจในการพัฒ นาตนเองเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์กรต้องให้
ความสาคัญในการสร้างความสมดุลของงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัวอย่างเห็นคุณค่า
ในประเด็นเดียวกันนี้ จากผลการวิจัยพบว่า การก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่าง
ใคร่ครวญอันเป็นการเข้าไปสารวจอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดของตนเองภายในอย่างลึกๆ สามารถ
นาไปสู่การสร้างความตระหนักรู้และต่อยอดไปถึงการสร้างความเชื่อมั่น การเห็นคุณค่าของตนเอง
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ตลอดจนการเห็นคุณค่าในความแตกต่างระหว่างกัน สามารถนาไปสู่ความมีศรัทธาอันเป็นฐานรากที่
สาคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ร่วมกัน อย่างมั่นคงสมดุลระหว่างการคิดถึงประโยชน์ของ
ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งความสมดุลระหว่างการแสดงออกอย่างเชื่อมั่นกับความอ่อนน้อมถ่อมตน
สอดคล้องกับ Mezirow (2000); (Taylor, 1998) และด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งตนเองและระหว่าง
กันสามารถนาไปสู่วิถีชีวิตที่เข้าใจความเชื่อมโยงทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เพื่อความมี
ชีวิตที่เรียบง่าย รักความสงบและพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียง สมดุล มั่นคงยั่งยืน
4. องค์กร
องค์กรที่มีสุขภาวะที่ดีต้องมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและฐานะการเงิน (Burton, 2010;
Guarnaccia, 1994; The Siam Cement Public Company Limited, n.d.-a) ที่มีมุมมองว่าภาวะ
ความมั่น คงทางเศรษฐกิจ ขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ ต้องมาจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจและฐานะ
การเงินของบุคลากร ด้วยเหตุนี้ บุคลากรจึงต้องมีความมุ่งมั่นและความผูกพันต่อองค์กรด้วยเล็งเห็นว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จขององค์กร และการที่จะบรรลุเปูาหมายดังกล่าวได้ องค์กร
จาเป็นต้องดาเนินงานอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีเปูาหมายร่วมกันตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กร ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าผู้นาองค์กรจะสามารถสร้างความเชื่อมโยงอย่างสอดคล้องเป็นทีมงาน
หนึ่งเดียวด้วยเปูาหมายที่ชัดเจนและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในทุกระดับขององค์กรได้อย่างไร และที่
สาคัญต้องเป็นการดาเนินควบคู่ไปกับการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้องลงใน
บุคลากรทุกระดับจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร Pozner (1997); (Stephen, 2005;
Verschoor, 2003; วิจารณ์ พานิช, 2549) ที่ต่างให้ความสาคัญกับการสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งด้วย
ผลประกอบการและความส าเร็ จ ขององค์ ก รตามวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และเปู า หมาย ขององค์ ก ร
สอดคล้องกับ Lamb and Rhodes (2008); Cabrera (2006) ที่เสนอว่า องค์กรจะต้องมีการทางาน
เป็นทีมอย่างเป็นระบบที่มีเปูาหมายร่วมกัน ไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความผูกพัน ความจงรักภักดี
รวมทั้งมีขวัญกาลังใจดี มีความมุ่งมั่น และการสื่อสารอย่างเปิดกว้าง
นอกจากนี้ เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความคาดหวังของลูกค้า
ต่อคุณค่าในตัวสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนากระบวนการที่เป็นเลิศ มาเป็นแนวคิดการทาธุรกิจเพื่อสร้างผู้นาและความเป็นองค์กรต้นแบบที่
พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ อย่างครอบคลุม (Flanagan & Henry, 1994; Guarnaccia, 1994;
Pozner, 1997; The Siam Cement Public Company Limited, n.d.-a, n.d.-b; Verschoor,
2003) ที่เน้นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการที่เป็นเลิศ มาเป็นแนวคิดการ
ทาธุรกิจที่คานึงถึงประโยชน์ร่วมกันตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ โดยร่วมกันพัฒนาธุรกิจของทุกกลุ่มคู่ค้าให้
เติบโตควบคู่ไปกับองค์กร เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมีคุณค่ายั่งยืน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

320
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่าง ด้วยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าและรูปแบบการให้บริการ
อย่างหลากหลาย เพื่อความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ ส่งเสริมการเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ
กล้ าพูดกล้ าทา กล้ าเสี่ ย ง กล้ าริเริ่ มสิ่ งใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์สิ นค้าและบริการที่แตกต่างและมี
มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความผูกพันในการใช้สินค้าและ
บริการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างบูรณา
การ อันถือเป็นหัวใจสาคัญที่จะช่วยผลักดันในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมโอกาสการสร้าง
ภาวะผู้นา การพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความเป็นมืออาชีพและมีความพร้อมใน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ โดยคานึงถึงการบริหาร
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อ
ลูกค้าด้วยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ อีกทั้งต้องพิจารณาถึงการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องของ
ธุรกิจ และการมองผลกระทบและโอกาสจากเหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคตไปพร้อมกัน และมุ่งเน้น
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในที่สุด
5. สังคม
ด้วยความที่องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสังคมโดยแท้แล้วก็
คือการพัฒนาในระดับองค์กรนั่นเองเพราะต่างก็ส่งผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ สุขภาวะขององค์กรย่อม
ส่งผลต่อสุขภาวะของสังคมอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ และคุณสมบัติที่สาคัญประการหนึ่งของ
การพัฒ นาองค์กรในส่ วนที่เกี่ย วข้องกับ สั งคมก็คือ การสร้างจิตสานึกสาธารณะเชิงบวกที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี (The Siam Cement
Public Company Limited, n.d.-a, n.d.-b) ที่ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคมอันเป็นการยกระดับความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวม โดยถือเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจใน
ทุกพื้นที่ที่เข้าไปดาเนินการ มีจิตสานึกถึงการตอบแทนและสร้างคุณประโยชน์คืนสู่สังคม ชุมชน และ
สิ่ ง แวดล้ อม ด้ ว ยความมุ่ งมั่ น ที่ จ ะสร้า งคุ ณค่ าและพั ฒ นาสั งคมในมิติ ที่ห ลากหลาย เพื่อ เน้ นการ
แก้ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ยิ่งไปกว่า
นั้ น องค์ ก รจะมั่ น คงยั่ ง ยื น อยู่ ไ ด้ อ ย่ า งบู ร ณาการนั้ น จ าเป็ น ที่ อ งค์ ก รต้ อ งสร้ า งค่ า นิ ย มความมี จิ ต
สาธารณะให้เป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรอย่างมั่นคง
การที่จะบรรลุเปูาหมายดังกล่าวได้ผู้นาองค์กรต้องสร้างวัฒนธรรมในการเห็นถึงคุณค่าใน
ความแตกต่ า งอย่ า งหลากหลายของบุ ค ลากรตามอุ ม ดการณ์ ข ององค์ ก รซึ่ ง ไปในแนวเดี ย วกั บ
Guarnaccia (1994); (Maria, 2005; The Siam Cement Public Company Limited, n.d.-a,
n.d.-b) ที่เชื่อมั่นในคุณค่าของคนว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด อีกทั้งต้องชื่นชมและเห็ น
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คุณค่าในความหลากหลายเหล่านี้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืน
เพราะความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ หากได้รับการปลูกฝังในองค์กรอย่างเป็นเชิงบวกแล้วย่อมจะ
ส่งผลเป็นการสร้ างพลังร่ว ม เพื่อเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกันอย่างสมดุล และพัฒนาเป็น ศักยภาพ
องค์กรอย่างเป็นองค์รวมที่เหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย เพื่อสะท้อนต่อเนื่องเป็นสุข
ภาวะทางสังคมที่มีค่าต่อส่วนรวม นอกจากนี้ การดาเนินธุรกิจต้องมีจรรยาบรรณด้วยความโปร่งใส
และมีคุ ณธรรม มีน โยบายการต่อต้ านการทุจริต มีการรณรงค์ ในการสร้างจิตส านึ กและส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ต้องคานึงถึงความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยของบุคลากร
และการเป็นพลเมืองที่ดี เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม และคานึงถึงสิทธิมนุษยชน
6. สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องพิจารณาภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่า ความเป็น
องค์กร ด้วยการพิจารณาถึงองค์ประกอบทั้งหมดอย่างเชื่อมโยงโดยที่มีองค์กรเป็นส่ วนหนึ่งของภาวะ
องค์รวมนั้น นั่นคือ องค์กรจะอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน จาเป็นต้องดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่
กันไปด้วย เพราะทั้งหมดคือความเป็นหนึ่งเดียว (The Siam Cement Public Company Limited,
n.d.-a, n.d.-b; Web Sawadee Public Company Limited, n.d.; "กะเหรี่ยงไทยสร้างชื่อ-ยูเอ็น
ยกย่อง ให้ รางวัล นั กอนุ รักษ์ ระดับโลก," 13 เมษายน พ.ศ. 2556); "ม.แม่โจ้ มอบปริญญา
มหาบัณฑิตแก่ ‘จอนิ โอ่โดเชา’" 1 มีนาคม 2012) ในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย
การตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนอย่างมีคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว โดยลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการตั ดสินใจทางธุรกิจและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ
ปลูกฝังมุมมองการพัฒนาแนวคิดเชิงระบบนิเวศน์อย่างบูรณาการดังกล่าวนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจ
ถึงความเชื่อมโยงของทุกมิติอย่างเป็นหนึ่งเดียวและต่างก็ส่งผลซึ่งกันและกัน โดยมีองค์กรเป็นเพียง
องค์ประกอบหนึ่งของสังคม และสังคมก็เป็นองค์ประกอบขององค์รวมที่ใหญ่กว่านั่นคือสิ่งแวดล้อม
(Web Sawadee Public Company Limited, n.d.; "กะเหรี่ยงไทยสร้างชื่อ-ยูเอ็นยกย่อง ให้รางวัล
นักอนุรักษ์ ระดับโลก," 13 เมษายน พ.ศ. 2556); "ม.แม่โจ้ มอบปริญญามหาบัณฑิตแก่ ‘จอนิ โอ่โด
เชา’" 1 มีนาคม 2012) ตามสุภาษิตที่ว่า
เอาะธีเกํอตอธี เอาะกํอเกํอตอกํอ
ได๎กินจากน้า ต๎องรักษาน้า ได๎กินจากปุา ต๎องรักษาปุา
เอาะญําเกํอตอกวิ เอาะเดาะเกํอตอแล
ได๎กินปลา ต๎องรักษาคลองบึง ได๎กินกบ ต๎องรักษาหน๎าผา
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ทีส่ ะท้อนถึงวิถีการดารงชีวิตที่เข้าใจถึงกระบวนทัศน์แบบองค์รวมของธรรมชาติที่ว่า สรรพสิ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยที่ต่างอิงอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน การที่จะพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงต้อง
พิจารณาในความเป็ นองค์รวมในมุมมองที่กว้างว่าสิ่งนั้นๆ ว่ามีความเชื่อมโยงกับองค์ ประกอบอื่น
ใดบ้าง และต้องพัฒนาทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างเป็นหนึ่งเดียว
อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวจะประสบความสาเร็จได้จาเป็ นต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนเพื่อ เปิ ดโอกาสการแลกเปลี่ ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ร่ว มกัน ตลอดจนปรึกษาหารือถึ ง
ประเด็นที่เป็นปัญหาในพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสมดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้า
ทางธุรกิจและเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ โดยไม่ทาลายความ
เป็นตัวตนของตนเองและคุณค่าของชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถรักษาอุดมการณ์ของ
องค์กรไว้ได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อหาทางออกร่วมกันและก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางเพื่อนาไปสู่
ความยั่งยืนในระยะยาว (The Siam Cement Public Company Limited, n.d.-a, n.d.-b;
"กะเหรี่ยงไทยสร้างชื่อ-ยูเอ็นยกย่อง ให้รางวัล นักอนุรักษ์ ระดับโลก," 13 เมษายน พ.ศ. 2556); "ม.
แม่โจ้ มอบปริญญามหาบัณฑิตแก่ ‘จอนิ โอ่โดเชา’" 1 มีนาคม 2012)
โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างมั่นคงยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนหลักการ
ที่ถูกต้อง นั่นคือ จาเป็นต้องเข้าใจว่า สรรพสิ่งรวมทั้งองค์กรมีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
พลวัต อย่างสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นสายเป็นกระแสของทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามความเป็น
เหตุ ปั จ จั ย ด้ ว ยเหตุ นี้ องค์ ก รจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว อย่ า งยื ด หยุ่ น ในทุ ก ความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบต่างๆ และต้องเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลและการกากับกิจการที่ดี ด้วยการบ่มเพาะ
ความซื่อตรง มีคุณธรรม ทั้งนี้ องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องมีโครงสร้างและระบบการจัดการ
ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน โดย
สนับสนุนให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนกรอบความคิด การสร้างภาพ
แห่งความสาเร็จร่วมกันเพื่อนาไปสู่ขวัญและกาลังใจ รวมทั้งการพัฒนาปัญญาที่ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาความรู้ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านการคิดเชิงระบบ และการสร้างความมั่นคงทาง
อารมณ์ที่เน้นที่เน้นในเรื่องการพัฒนาความมั่นคงภายในของบุคคลและระหว่างกันผ่านการเห็นคุณค่า
ในความแตกต่าง
นอกจากนี้ องค์กรสุขภาวะต้องมีความมั่นคงทางด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มี ผู้ นาที่เห็ น
คุณค่าในความหมายของชีวิต เพื่อนาองค์กรให้มีการดาเนินงานให้ส อดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
โดยเน้นการทาธุรกิจที่คานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจของ
ทุกกลุ่มคู่ค้าให้เติบโตควบคู่ไปกับองค์กร อีกทั้งส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สนับสนุน การ
คิดนอกกรอบเพื่อการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่แตกต่างและมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้า และสร้ างความผู กพันในการใช้สิ นค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ผ่ านการ
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บริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างบูรณาการ ยิ่งไปกว่านั้น องค์กรสุข
ภาวะจ าเป็น ต้องปลูกฝังค่านิ ยมจิตสาธารณะเชิงบวกที่คานึงถึง ความรับผิดชอบต่อสั งคม รวมทั้ง
มุมมองเชิงระบบนิเวศน์ที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น การพัฒนาองค์กรสุขภาวะเพื่อ
ความมั่นคงยั่งยืนจึงจาเป็นต้องคานึงถึงทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่มิติภายในตนเอง โครงสร้าง
องค์กร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นภาพรวมบนหลักการที่ถูกต้อง
2 ผลการอภิปรายอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ผู้วิจั ย อภิปรายผลตามข้อสรุป ผลการพัฒนาร่างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ
2.1 ผลการอภิปรายต่อแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
2.2 ผลการอภิปรายต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
2.3 ผลการอภิปรายต่อแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
2.4 ผลการอภิปรายต่อกระบวนการของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ผลการอภิปรายต่อแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
การอภิปรายแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย 1) การสร้างความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
2) การพัฒนาอย่างเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเชิงระบบ 3) การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง
อย่างเป็นองค์รวม 4) การพัฒนาที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ที่แท้ 5) การเรียนรู้ด้วย
ใจอย่างใคร่ครวญเพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต และ 6) การปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 การสร้างความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่
พัฒนาขึ้นนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของหลักการของธรรมชาติที่ว่า สรรพสิ่งมีธรรมชาติ
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ของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามความเป็นเหตุปัจจัยขององค์ประกอบทั้งหมดอย่างเป็นวงจรที่
ส่ ง ผลซึ่ง กัน และกั น การเกิด ขึ้น ของสรรพสิ่ งจึ งด าเนิน ไปอย่ างเป็ นสายเป็ นกระแสและเราเรี ย ก
ธรรมชาตินี้ว่า การเปลี่ยนแปลง มันคือกระแสของชีวิตที่ดาเนินไปอย่างเป็นพลวัตและเราไม่อาจทาให้
มันหยุดนิ่งได้ เราทาได้แต่เพียงรักษาสมดุลของภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงนี้เท่านั้น
และเราเรียกภาวะนี้ว่า ความยั่งยืน ในความต่อเนื่องเชื่อมโยงของกระแสแห่งชีวิตนี้เ องได้เกิดการ
เรี ย นรู้ ขึ้ น กระบวนการเรี ย นรู้ จึ ง เกิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น สายเป็ น กระแสต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงตลอดชี วิ ต
เช่นเดียวกัน (Anonuevo, Ohsako, & Mauch, 2001; Cercone, 2008; Henschke, 1979;
Henschke & Isenberg, 2014; Isenberg, 2010; Knowles, 1980) ด้วยมุมมองดังกล่าวจะเห็นได้
ว่า ชีวิต การเปลี่ยนแปลง และกระบวนการเรียนรู้ จึงเป็นเรื่องเดียวกัน ทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้จึงเป็นธรรมชาติของชีวิต เพราะชีวิ ต กระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่อง
เดียวกันอย่าไม่อาจแยกออกจากกันได้
ในท านองเดี ย วกั น องค์ ก รซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความเป็ น ธรรมชาติ นี้ ย่ อ มมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามความเป็นเหตุปัจจัยขององค์ประกอบทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก
อย่างเป็นวงจรที่ส่งผลซึ่งกันและกันสอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (บรรณาธิการ) (2545) ที่แสดงให้เห็น
ถึงธรรมชาติของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงที่ว่า ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่
หยุดนิ่ง เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่ตามความเป็นเหตุปัจจัยอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง ทั้งนี้ การพัฒนาไปสู่ความ
เข้าใจดังกล่าวต้องเกิดจากการปรับมุมองใหม่จากความเข้าใจเดิมที่ว่าสรรพสิ่งปรากฏอยู่อย่างแยก
ส่วน เป็นเอกเทศและคงที่ มาเป็นความเข้าใจในภาวะของการเปลี่ยนแปลงอย่ างต่อเนื่องเชื่อมโยงอัน
เป็นฐานความรู้สาคัญต่อการเผยตัวของธรรมชาติของชีวิตและวิวัฒนาการของสรรพสิ่งได้อย่างเป็น
ระบบ และมุมมองดังกล่าวนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิดทางตะวันตกที่เสนอโดย Capra (1997) ที่ว่า
สรรพสิ่งมีความเป็นระบบซ้อนระบบ เป็นระบบแห่งความมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างเป็นลาดับ อันเป็นการ
ดาเนินไปขององค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ผุดขึ้นเป็นมิติชีวิตต่างๆ ที่แต่ละภาวะล้วนอิง
อาศัย กัน ส่ งผลซึ่งกัน และกัน อย่ างเป็นเนื้ อเดียวกัน อย่ างไม่อาจแยกออกจากกันได้ แรงส่ งและ
ผลกระทบระหว่างกันดังกล่าวปรากฏออกมาในรูปของการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดนิ่ง อย่าง
ซับซ้อน ไม่มีภาวะใดเลยหรือขณะใดเลยที่หยุดนิ่ง เช่นเดียวกับธรรมชาติของความเป็นองค์กรซึ่งเป็น
ภาวะองค์รวมที่เกิดจากความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกที่ส่งผลซึ่ง
กั น และกั น อย่ า งสลั บ ซั บ ซ้ อ น ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งไม่ ห ยุ ด นิ่ ง ทั้ ง ในเชิ ง บวกและลบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันพบว่า ยิ่งเราพัฒนาไปมากเท่าใด เรากลับต้องเผชิญกับปัญหาที่รุนแรง
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะหลักการพื้นฐานของการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนกรอบความคิดที่ไม่ถูก ต้องที่เน้น
ความเป็นวัตถุนิยมแบบกลไกอย่างแยกส่วนที่เชื่อว่า เราจะสามารถทาความเข้าใจสิ่งนั้นๆ และแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยการคานวณตามหลักตรรกะเหตุผล เพื่อการเข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นๆ และสามารถเข้า
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ควบคุมและเอาชนะธรรมชาติได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับมุมมองเสียใหม่เพื่อให้สอดคล้องตามความเป็นจริงที่ว่า สรรพสิ่ง
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
มุมมองดังกล่าวข้างต้นเป็นไปในแนวเดียวกับ ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล (2552) ที่เสนอว่า
องค์กรสุขภาวะต้องมี ความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อ ม
และสอดคล้องกับ Dirkx (1998) และ Taylor (1997); (1998) ที่ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการสร้าง
มโนธรรมสานึกหรือการตระหนักรู้อย่างมีสติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการก้องสะท้อน
ภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ ด้วยกระบวนการสนทนา โต้ตอบและการตั้งคาถาม ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการตระหนักรู้ถึงอานาจในการยกระดับขีดความสามารถของตนเองอัน
เป็นกระบวนการสร้างอิสรภาพภายในต่อการที่ตนจะเลือกการตอบสนองอย่างไรเมื่อมีอะไรเข้ามา
กระทบ มุมมองดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ Covey (1989) ที่วากระบวนการดังกล่าวเท่ากับเป็นการรับรู้
ว่า ตนสามารถพัฒนาศักยภาพภายในที่ตนเป็นผู้สร้างเอง เกิดความตระหนักว่าตนเท่านั้นที่มีอานาจ
เหนือการแสดงออกใดๆ ในรูปของพฤติกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตนสามารถเป็นไทจากการถูกกดขี่จาก
โลกภายนอกนั่ นเอง กล่าวคือ เป็นการตระหนักรู้ว่าความเป็นไปของโลกภายนอกไม่ส ามารถมามี
อิทธิพลต่อตนเองได้ ความเป็นไปของตนเองนั้นเกิดจากการที่ตนเป็นผู้เลือกว่าจะตอบสนองอย่างไร นี่
คืออานาจหรือศักยภาพของการเรียนรู้เพื่อการปลดปล่อยศักยภาพทั้งในระดับบุคคลและองค์กร เพื่อ
นาไปสู่การปรับตัวอย่างยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการนี้จึงมีแนวคิดสาคัญประการหนึ่งคือ การสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้อย่างมีสติ
อย่ า งสอดคล้ อ งในความเป็ น พลวั ต ของการเปลี่ ย นแปลงตามความเป็ น เหตุ ปั จ จั ย ของทุ ก ๆ
องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นวงจร สาหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอเสนอรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงของ 6
องค์ประกอบ อันได้แก่ 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ ) 4) องค์กร
5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2549a) ที่เสนอว่าองค์กรสุขภาวะคือ
องค์กรที่มีความสมบูรณ์ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม โดยที่มิติทั้ง 4 มีความเชื่อมโยงอิงอาศัยและ
ส่ ง ผลซึ่ งกั น และกั น การพิจ ารณาองค์ก รสุ ข ภาวะจ าเป็ นต้ องพิ จารณามิติ ทั้ ง 4 อย่ างหลอมรวม
เชื่อมโยงอย่างบูรณาการพร้อมกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการทาง
เศรษฐกิจขององค์กรตลอดจนบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน (Moor & Weatherill,
2004; Newell, 1995; Stephen, 2005; World Health Organization, 2010; สานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2552) ที่ให้ความหมายขององค์กรสุขภาวะว่าหมายถึง องค์กรที่ให้
ความสาคัญกับ การพัฒ นาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ และความเข้มแข็งในการ
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ทางาน อันเกิดจากมิติต่างๆ ของชีวิตที่หลอมรวมเชื่อมโยงอย่างเป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ สุขภาพร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
อย่างมีความสุข
นอกจากนี้ องค์กรสุขภาวะควรมีรูปแบบของการพัฒนาตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน สามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องเกิดจากความสมดุลใน 3 มิติได้แก่ 1 มิติด้านสุขภาพพนักงาน 2 มิติด้านสุขภาพ
องค์กร และ 3 มิติด้านสุขภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม (กอบัว ทัศนภักดิ์, 2550; จิรประภา อัคร
บวร, 2552; วิจารณ์ พานิช, 2549; สุธิชา ชิตกุล, 2550) ทั้งนี้ การบริหารมิติทั้ง 3 ต้องเป็นไปอย่าง
สอดคล้องอย่างสมดุลบนฐานของความแข็ งแกร่งด้านคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ องค์กรสุข
ภาวะคือ องค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยแนวคิดใหม่แบบองค์รวมที่ครอบคลุมองค์ประกอบและ
ปัจจัยต่างๆ ที่เชื่อมสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน ประกอบไปด้วย 1. มิติด้านสุขภาพของบุคลากรในองค์กร
ที่เน้นในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรในองค์กร ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ รวมไปถึงความสาเร็จในเปูาหมายชีวิตของแต่บุคคลไปพร้อมๆ กับเปูาหมายของ
องค์กร 2. มิติด้านสุขภาพขององค์กร ที่ให้ความสนใจในเรื่องผลประกอบการและความสาเร็จของ
องค์กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมาย ทั้ งนี้จะต้องมีโครงสร้างขององค์กรที่แข็งแกร่งและมี
กระบวนการทางานเป็นทีมที่มีเปูาหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 3. มิติด้าน
สุขภาพสิ่งแวดล้อม ที่มองว่าองค์กรจะตั้งอยู่ได้ต้องอิงอาศัยพึ่งพาองค์กรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า
ชุมชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาหลั กการพื้นฐานที่ส าคัญคือ ความเชื่อ
วัฒนธรรม จริยธรรม ศรัทธา และความไว้วางใจกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจาเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในหลักจริยธรรม
ด้วยมุมมองดังกล่าว จะเห็นได้ว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เป็นภาวะองค์รวม
ที่ ใ หญ่ ก ว่ า ที่ ด าเนิ น ไปท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง องค์ ก รสุ ข ภาวะในอนาคตจึ ง
จาเป็นต้องพัฒนาแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ
ขององค์ก รอย่ างเป็ น องค์ ร วม พร้ อ มกั บการสร้า งความตระหนัก ถึ ง การปรั บ ตั ว อย่ า งยืด หยุ่ น ให้
สอดคล้องต่อธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อนาไปสู่ องค์กรสุขภาวะที่สามารถดารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงยั่งยืน มีความสุข
2.1.2 การพัฒนาอย่างเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเชิงระบบ
ในมุมมองของการปรับ ตัวอย่างสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตตามเหตุ
ปัจจัยขององค์ประกอบทั้งหมดอย่างเป็นวงจรที่ส่งผลซึ่งกันและกัน เพื่อรักษาสมดุลของภาวะการ
เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน นั้น หลักการสาคัญของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
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เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่พัฒนาขึ้นนี้จึงเสนอการบริหารจัดการองค์กรสุขภาวะอย่างเป็น
องค์รวมที่เน้นความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบอย่างเป็นระบบ (Bertalanffy, 1968; Capra,
1985, 1988, 1997, 2002; Dulyapitch, 2009; สุธิชา ชิตกุล, 2550) ที่เสนอแนวคิดปรัชญาเชิง
ระบบที่เน้นธรรมชาติของสรรพสิ่งว่า สรรพสิ่งใดๆ มีความเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ
มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน จึงผุดขึ้นเป็นภาวะใหม่ เป็นภาวะองค์รวมใหม่ และเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นสิ่งนั้นๆ
อย่างที่เราเข้าใจ ภาวะใหม่ที่เกิดขึ้นนี้สามารถแสดงศักยภาพที่เหนือกว่า สูงกว่าอย่างมีคุณค่าและ
ความหมาย เหนือกว่าองค์ประกอบเดิม ภาวะที่เกิดขึ้นใหม่ที่ว่านี้ก็จะทาหน้าที่เป็นองค์ประกอบของ
ภาวะที่เหนือกว่าขึ้นไปอีกอย่างเป็นลาดับชั้น เรื่อยไปไม่สิ้นสุด สรรพสิ่งจึงมีปรากฏอยู่ในภาวะของ
องค์รวมซ้อนองค์รวม เป็นระบบซ้อนระบบ ศักยภาพซ้อนศักยภาพอย่างเป็นลาดับชั้น อย่างมีคุณค่า
และความหมายที่ยิ่งขึ้นตามความซับซ้อนขององค์รวมนั้นๆ ความจริงเหล่านี้คือ ธรรมชาติของชีวิต
การทาความเข้าใจความจริงข้อนี้จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา เพราะเป็นการเข้าใจชีวิต
ตามความเป็นจริง (Senge, 2006; Sterling, 2003; สุธิชา ชิตกุล, 2550) ที่กล่าวถึงความหมายของ
แนวคิดเชิงระบบว่า เป็นการพิจารณาสิ่งต่างๆ แบบองค์รวมอันเกิดจากการเชื่อมโยงของส่วนต่างๆ
ในลักษณะที่เป็นวงจร โดยที่ทุกๆ ส่วนต่างเชื่อมกันไม่ทางตรงและก็ทางอ้อม และทุกๆ ส่วนต่างส่งผล
ซึ่งกันและกันอย่างเป็นวงจร ฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบใดๆ ย่อมมีผลกระทบไปยัง
ส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบและย้อนกลับมายังจุดเริ่มต้นอีกครั้ง ผลจากความเชื่อมโยงดังกล่าวจึง
ปรากฏออกมาในรูปของสถานการณ์ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบดังกล่ าวยังเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ
กลายเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นและปรากฏออกมาเป็นสถานการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่
พัฒนาขึ้นนี้จึงเสนอรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นองค์รวมที่ครอบคลุมและ
เชื่อมโยงทั้ง 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และ
อารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความมั่นคงยั่งยืนที่ว่า ความ
มีสุขภาวะต้องพิจารณาด้านกาย จิตใจ สังคม และปัญญาที่เชื่อมโยงไปด้วยกัน (ประเวศ วะสี, 2550a;
วิจารณ์ พานิช , 2554b; สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2552) ด้วยเหตุนี้
กระบวนทัศน์ต่อการมองชีวิตและสุขภาวะแบบองค์รวมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันทั้งชีวิตอย่างเป็นระบบ
มากกว่าการเน้นแค่ความเจ็บปุวยหรือการจัดการส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยจะพิจารณาที่ "ตัว
คนทั้งคน" และความเชื่อมโยงต่อร่างกาย จิตใจ ปัญญา รวมถึงปัจจัยทางสังคม สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2551) ที่
แสดงธรรมกถาเกี่ยวกับคาว่าสุขภาพที่คนทั่วไปมักใช้อยู่ แต่ในความหมายที่จากัด เฉพาะร่างกายอัน
เป็นมุมมองที่เน้นแต่เรื่องสุขภาวะทางกายอย่ างเดียว ซึ่งโดยแท้จริงแล้วเมื่อกล่าวถึงความมีสุขภาวะ
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ของมนุษย์ยังมีมิติอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นั่นคือ มิติทางจิตใจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม
ความมีสุขภาวะจึงต้องพิจารณาทุกมิติอย่างรอบด้าน
มุมมองดังกล่าวได้รับการตอกย้าจากหลายฝุายที่ให้ความเห็นว่าองค์กรสุขภาวะต้องเป็น
ความสมดุลของกาย จิต ปัญญา และสังคม โดยที่ องค์ประกอบทั้ง 4 มีความเชื่อมโยงอิงอาศัยและ
ส่งผลซึ่งกันและกัน (Burton, 2010; World Health Organization, 2010; ประเวศ วะสี, 2548)
โดยที่องค์ประกอบทางกายจะประกอบไปด้วยร่างกายที่แข็งแรง มีความปลอดภัย ส่วนองค์ประกอบ
ทางจิตจะเน้นในเรื่องความดี ความงาม ความสงบ และมีสติ ส่วนปัญญาประกอบด้วยปัญญารอบรู้
อย่ างเท่า ทัน คิดเป็ น ท าเป็ น สามารถอยู่ ร่ว มกันได้อย่ างสั นติ ส่ ว นองค์ป ระกอบด้ านสั งคมจะให้
ความส าคั ญกั บ การมีค วามสั ม พัน ธ์ ที่ดี สั ง คมเข้ม แข็ ง มี ค วามยุ ติ ธ รรม และความสงบสั น ติ การ
พิจารณาองค์กรสุขภาวะจึงจาเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 4 อย่างหลอมรวมเชื่อมโยงอย่าง
บูรณาการพร้อมกันเพื่อความมีประสิ ทธิภ าพ สามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของ
องค์กรตลอดจนบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน และเป็นไปในแนวเดียวกับ พฤกษ์สุนันท์
(2555) ทีเ่ สนอว่า ปัจจุบันกรอบความคิดเรื่องสุขภาวะได้วางอยู่บนฐานคิดที่ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย
ทางใจ ทางสังคม และทางปั ญญา (จิตวิญญาณ) และทั้งมิติของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ดังนั้น สุขภาวะจึงมีผลกระทบมาจากหลายปัจจัย จึงต้องให้ความสาคัญกับองค์ความรู้อย่างเป็นองค์
รวม เพราะองค์ประกอบเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านบวกและด้าน
ลบ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพและระบบสุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องของระบบทางการแพทย์เพียง
อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องความร่วมมือกันของทุกองค์ประกอบในสังคมที่จะมาร่วมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี ร่วมสร้างวัฒนธรรมของการ
ดาเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและร่วมกันสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข โดยที่
การพัฒนาองค์กรสุขภาวะเพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนั้นต้องคานึงถึงองค์ประกอบ
และปัจจัยต่างๆ ที่เชื่อมสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันอันประกอบด้วย 1) มิติด้านสุขภาพของบุคลากรใน
องค์กร ที่เน้นในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรในองค์กร ทั้งทางร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สั งคม และจิ ตวิญญาณ รวมไปถึงความสาเร็จในเปูาหมายชีวิตของแต่บุคคลไปพร้อมๆ กับ
เปู า หมายขององค์ ก ร การสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ การพั ฒ นาทางด้ า นทั ก ษะความสามารถ และ
กระบวนการเรียนรู้ การทางานเป็ นทีม การมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร 2) มิติด้านสุขภาพขององค์กร ที่ให้ความสนใจในเรื่องผลประกอบการและ
ความสาเร็จขององค์กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมาย ทั้งนี้จะต้องมีโครงสร้างขององค์กรที่
แข็งแกร่งและมีกระบวนการทางานเป็ นทีมที่มีเปูาหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) มิติด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยมองว่าองค์กรจะตั้งอยู่ได้ต้องอิงอาศัยพึ่งพาองค์กรอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นคู่ค้า ลูกค้า ชุมชนหรือสังคมรอบข้าง การสร้างความสัมพันธ์ที่กับลูกค้า การสร้างเครือข่ายกับคู่ค้า
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การสร้ า งความพึ ง พอใจ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน การรั ก ษาและปกปู อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม
นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาหลักการพื้นฐานที่สาคัญคือ ความเชื่อ วัฒนธรรม จริยธรรม ศรัทธา และ
ความไว้ว างใจกั บ ทุก ส่ ว นที่ เกี่ย วข้อง โดยจาเป็ นต้องมีการบริห ารจัด การและการสื่ อ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ (กอบัว ทัศนภักดิ์, 2550; จิรประภา อัครบวร, 2552; ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล, 2552;
ดวงเนตร ธรรมกุล, 2554)
มุมมองดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ Moor and Weatherill (2004) ที่ชี้ให้เห็นว่า
องค์กรสุขภาวะควรต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) มิติทางด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมถึงเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งการสื่อสาร การมีส่วน
ร่วมในชุมชน การทางานร่วมกัน ความรับผิดชอบต่อสังคม 2) มิติทางด้านจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับ
การค้นหาเปูาหมายและความหมายของชีวิต ตลอดจนค่านิยม จรรยาบรรณ ความรัก ความมีมิตร
ไมตรี ความเมตตากรุ ณา การให้ อภัย การสร้างศรัทธา 3. มิติด้านอารมณ์ที่ให้ความสาคัญกับ
ความรู้สึกของผู้อื่น ตลอดจนความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ เชิงบวก และรวมถึงการตั้งเปูาหมายชีวิต การ
วางแผนส่วนบุคคล การแสดงออกของความรู้สึกนึกคิด และการบริหารความเครียด 4. มิติทางด้าน
ปัญญา ทีค่ รอบคลุมถึงด้านการพัฒนาทางด้านจิตใจและความคิด การขยายความคิด การให้การศึกษา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 5. มิติทางด้านอาชีพการงาน อันหมายถึงความมุ่งมั่นในการเติมเต็มชีวิต
ของตนเองผ่านการทางาน การวางแผนทางด้านการทางาน การได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาความสามารถทางด้านภาวะผู้นา การตัดสินใจ รวมทั้งการบริหารเวลา
จะเห็นได้ว่า แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ นอกจากจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต เพื่อ
รักษาสมดุลของภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน แล้ว หลักการและแนวโน้มสาคัญของรูปแบบนี้จึง
ต้องเป็นการบริหารจัดการองค์กรสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมที่เน้นความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบ
อย่างเป็นระบบที่ครอบคลุม 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ ) 4)
องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม
2.1.3 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเป็นองค์รวม
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่
พัฒนาขึ้นนี้ นอกจากให้ความสาคัญต่อการปรับตัวอย่างสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและความ
ตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบแล้ว ยัง มีหลักการสาคัญคือ
เน้นในเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพภายในตนเอง อันหมายถึงการรู้เท่าทันองค์ประกอบด้านใน
ของมนุษย์ นั่นคือ การทาความเข้าใจถึงธรรมชาติของกรอบความคิดที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกนึกคิด
ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่สะท้อนออกมาในรูปของการยกระดับศักยภาพภายในของบุคคลที่
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สอดคล้องกับ Dirkx (1998) ที่ให้ความสาคัญต่อการสร้างมโนธรรมสานึกหรือการตระหนักรู้อย่างมีสติ
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ ด้วย
การสนทนา โต้ตอบ และการตั้งคาถาม ทั้งหมดนีจ้ ะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์และ
พัฒ นาการตระหนั ก รู้ ภ ายในอั น เป็น กระบวนการสร้า งอิ ส รภาพภายใน และเป็ นการปลดปล่ อ ย
อิส รภาพทั้งในระดับ บุคคลและสั งคม กระบวนการนี้เป็นการช่ว ยทาให้ เกิดเสี ยงเรียกร้องขึ้นจาก
ภายในซึ่งจะนาไปสู่การค้นหาคุณค่าและความหมายของตนเอง สอดคล้องกับ Taylor (1998) ที่เน้น
ถึงการยกระดับมโนธรรมสานึกหรือการสร้างการตระหนักรู้อย่างมีสติอันเป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อ
หลักการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆ นั้นต้องเกิดจากการตระหนักรู้ด้วย
ตนเอง ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง นั่นคือ เป็นการปลดปล่อยตนเองเพื่อความเป็นอิสระจาก
โลกภายนอก กล่ าวคือ เป็ น อิส ระที่จ ะเลื อกว่าตนจะตอบสนองอย่างไรเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบ
อานาจดังกล่าวเท่ากับเป็นการรับรู้ว่า ตนสามารถพัฒนาศักยภาพภายในที่ตนเป็นผู้สร้างเอง เกิดความ
ตระหนักว่าตนเท่านั้นที่มีอานาจเหนือการกาหนดการแสดงออกใดๆ ในรูปของพฤติกรรมเมื่อมี อะไร
ภายนอกมากระทบ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตนสามารถเป็นไทจากแรงกระตุ้น จากโลกภายนอกนั่นเองซึ่ง
สอดคล้องกับ Covey (1989) ที่ย้าถึงความสามารถภายในบุคคลอันเป็นอานาจภายในตนเองที่จะ
เลื อกรั บ รู้ และตอบสนองต้อสิ่ งเร้าที่เข้ามากระทบ อันเป็นการตระหนักรู้ว่าความเป็นไปของโลก
ภายนอกไม่สามารถมามีอิทธิพลต่อตนเองได้ ความเป็นไปของตนเองนั้นเกิดจากการที่ตนเป็นผู้เลือก
ว่าจะตอบสนองอย่างไร นี่คือ อานาจหรือศักยภาพ และการปลดปล่อยขีดความสามารถนี้ตามมาด้วย
การตระหนักรู้ว่าเป็นการยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ที่สูงขึ้น เข้าใจธรรมชาติของชีวิตดียิ่งขึ้น เข้าใจ
ตนเองมากขึ้น เกิดเป็นการผุดขึ้นของการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความหมายตนเองว่ามีชีวิตเพื่ออะไร
เพื่อใคร ทาไม
ความตระหนักรู้ถึงอานาจภายในและความมีอิสรภาพภายในตนเอง รวมทั้งความสามารถ
ในการเลือกรับรู้และตอบสนองเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบถือเป็นหลักการและแนวโน้มสาคัญของการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเป็นองค์รวมที่จะนาไปสู่การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการอย่างมั่นคงยั่งยืน
2.1.4 การพัฒนาที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ที่แท้
จากความเข้าใจถึงการยกระดับศักยภาพภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงบนฐานของการ
พัฒนาตนเองอย่างเป็นองค์รวม รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการที่พัฒนาขึ้นนี้จึงให้ความสาคัญต่อฐานรากของชีวิตนั่นคือ กรอบความคิด ว่าเป็น
พื้นฐานที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวกาหนดค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ แรงบันดาลใจ ความ
มุ่งมั่นของบุคคลซึ่งเป็นตัวที่ส่งผลต่อถึงการแสดงออกในรูปของการกระทาหรือพฤติกรรมที่สะท้อนถึง
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การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น หากเปูาหมายของการพัฒนาองค์กรเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
แล้ว เราจาเป็นต้องเริ่มเปลี่ยนที่ฐานรากของบุคคล นั่นคือ การเปลี่ยนวิธีที่บุคคลมองโลกในมุมมอง
ใหม่อย่างที่เราเรียกว่า เปลี่ยนกรอบความคิด (Cranton, 2002; Cranton & King, 2003; Dirkx,
1998; Mezirow, 1996; Taylor, 1997, 2007; พัชรี ศิริมาก, 2554; สมสิทธิ์ อัสดรนิธี & กาญจนา
ภูครองนาค, 2555) ที่เน้นถึงกระบวนการที่บุคคลเข้าไปตรวจสอบภายในถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด
ของตนเอง เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนกรอบความคิดและพฤติกรรมที่สอดคล้อง กรอบความคิดใหม่จะ
ช่วยให้บุคคลเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง และสามารถนากรอบความคิดใหม่นั้นไปใช้ในการ
เลือกตัดสินใจเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ดังนั้น การเปลี่ยนกรอบความคิ ดจึง
เป็นหลักการสาคัญของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ และที่สาคัญการเปลี่ยนที่ฐานรากนี้ เราสามารถควบคุม
ได้ด้วยตนเองเอง นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ล้วนอยู่ภายใต้อานาจของตนเองทั้งสิ้น กระบวนการ
เหล่านี้คือเปูาหมายหลักที่มุ่งไปเพื่อการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลงเพื่อความมีอ งค์สุขภาวะที่ยั่งยืน มุมมอง
ดังกล่าวสอดคล้องกับ Kitchenham (2008) ที่เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงของบุคคลต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่กรอบอ้างอิงที่บุคคลนั้นใช้อธิบายโลกภายนอก เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ระดับนี้ เป็น
การศึกษาลึกเข้าไปถึงมิติด้านในของบุคคล เป็นการก้องสะท้อนภายในด้วยตนเอง เพื่อนาไปสู่การ
เปลี่ยนกรอบความคิด
2.1.5 การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต
การเปลี่ยนแปลงในระดับกรอบความคิด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ที่แท้จริงอย่าง
ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการยกระดับของจิตสานึกผ่านการก้องสะท้อนภายในเชิงวิพากษ์ตนเอง
อันหมายถึงการน้อมนาการรับรู้เข้ามาสู่ใจด้วยการพิจารณาอย่างใคร่ครวญ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกนึก
คิดที่ก้องสะท้อนระหว่างประสบการณ์เดิมของตนเองและความรู้ใหม่ที่รับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เกิดการ
ตีความหมายใหม่เพื่อความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถ
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อสะท้อนถึงความเชื่อ ค่านิยม และสมมติฐานของตนเอง และ
สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด (Edward, 2008; Mezirow, 1991; M.S. Peck,
1978) ที่เสนอว่า กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการส่งเสริมความรู้ที่ตนมีอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งทักษะและขีดความสามารถต่างๆ ที่มีอยู่เดิมให้มีคุณค่ามากขึ้น โดยมองว่าความรู้ใดๆ
เป็นปัจจัยภายนอกที่บุคคลนาเข้ามาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในโดยผ่านการก้องสะท้อนภายใน
ตนเอง ด้วยการผสมผสานและประเมินแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ตนรับรู้เข้ามา กับ
ระบบความเชื่อหรือโลกทัศน์ของตนเองที่มีอยู่เดิม ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนออกจากกรอบความคิด
หรือโลกทัศน์เดิมที่คับแคบ นาไปสู่การปลดปล่อยศักยภาพและความเป็นอิสระภายใน เพื่อการเรียนรู้
ในระดับที่สูงขึ้น (ประเวศ วะสี, 2549b; วิจักขณ์ พานิช, 2550; วิธาน ฐานะวุทฒ์, 2549; สมสิทธิ์
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อัสดรนิธี & กาญจนา ภูครองนาค, 2555; สุมน อมรวิวัฒน์, 2552; สุรพล ไกรสราวุฒิ, 2552) ที่ล้วน
ให้ความสาคัญต่อกระบวนการก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญซึ่งเป็นการตีความ
ในสมมติฐาน ค่านิยม และความเชื่อที่มีมาแต่เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่รับรู้เข้ามา ผ่านกระบวนการ
สนทนา โต้ ตอบและการตั้ ง ค าถาม กระบวนการดั ง กล่ า วจะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นสามารถพั ฒ นาความ
ตระหนักรู้ภายใน เพื่อความเข้าใจในความเป็นปัจเจกที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่แท้ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เรามีความเป็นตัวตนที่แตกต่าง และความแตกต่างนี้เองนาเราไปสู่ การแสวงหา
คุณค่าและความหมาย โดยเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนฐานของการหาความหมายของชีวิตจะเป็นการ
สร้างฐานที่มั่นคงที่สาคัญของชีวิต และรวมทั้งปรัชญาการพัฒนาเพื่อจะให้เราได้ค้นหาและฝึกปฏิบัติ
เพื่อตอบคาถามว่าเปูาหมายของชีวิตคืออะไร อันจะนาไปสู่ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ที่สามารถ
ยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ที่แท้จริงและนาไปสู่การพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน
2.1.6 การปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน
จากความเข้ าใจที่ว่าองค์กรสุ ขภาวะมีธ รรมชาติ ของความเป็นระบบที่ผุ ดขึ้ นจากการ
เชื่ อ มโยงขององค์ ป ระกอบต่ า งๆ ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งเป็ น ร่ า งแห และเป็ น ไปในลั ก ษณะของ
ความสัมพันธ์ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ธรรมชาติเหล่านี้ต่างไม่เคยหยุดนิ่ง แต่เปลี่ยนแปลง
เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปลี่ยนถ่ายสสารและพลังงานระหว่างกันของตัวมันเองและ
องค์ประกอบอื่นๆ ตลอดเวลา นาไปสู่ความสามารถในการปรับตนเองภายในอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
เกิ ดเป็ น ความสามารถของโครงสร้ า งทั้ งหมดที่ ส ามารถจั ดการตั ว มั นเองได้อ ย่ างต่อ เนื่ อ ง ดัง นั้ น
หลักการและแนวโน้มสาคัญประการหนึ่งของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุ ขภาวะอย่ างบู ร ณาการนี้ จึ งแสดงให้ เห็ นถึง การดาเนินไปขององค์กรที่ส ามารถยกระดั บ
ศักยภาพเพื่อจั ดการตัว มัน เองได้เพื่อเข้าสู่ ส มดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่ ความมั่นคงยั่งยืน
(Benson & Garmestani, 2011; Huan, 2013; Laszlo, 2003; Lundholm & Plummer, 2010;
Pawlowski, 2011; Strange & Bayley, 2008; The Siam Cement Public Company Limited,
n.d.-b; Ukaga, Maser, & Reichenbach, 2010) กระบวนการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการดาเนินไป
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่พัฒนาขึ้นใหม่นั้นจะถูกหลอมรวมและ
เชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นตัวตนของตนเอง ก่อให้เกิดเป็นการดาเนินชีวิตตามแนวทางใหม่
ตามกรอบความคิดใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา โดยจะมีการทบทวนอย่างรอบคอบอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน นาไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อและการปฏิบัติใหม่ซึ่งสามารถนาชีวิตไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในที่สุด
มุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเชิงระบบที่เสนอว่า ชีวิตมิได้เป็นเพียงเครื่องจักรที่
สามารถทากิจกรรมได้โดยเพียงการมาทางานร่วมกันขององค์ประกอบเท่านั้น แต่มันยังสามารถเพิ่ม
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ปริมาณของมัน เองได้ที่เรีย กว่า Self-reproducing หรือจัดการตัว ของมันเองได้ที่เรียกว่า Selforganizing องค์ประกอบของชีวิตจึงมีอยู่เพื่อที่จะเสริมซึ่งกันและกันอย่างสมดุล เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่
อย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะผลิตหรือสร้างสรรค์ซึ่งกั นและกันได้ (Cabrera, 2006; Capra, 2002;
Hayman, 1975) แนวความคิดของการที่สิ่งมีชีวิตสามารถจัดการทั้งตัวมันเองและสิ่งรอบตัวมันได้
ดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดร่วมสมัยในปัจจุบันอย่างยิ่งในการที่จะอธิบายถึงธรรมชาติของ
โลกและชีวิตโดยรวมที่เสนอว่า แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเน้นการพัฒนาด้านในเพื่อนาไปสู่
การเติบโตและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านการค้นหาความหมายจากประสบการณ์ตนเอง (Cranton &
King, 2003; Dirkx, 1998) โดยขยายความว่า เมื่อพิจารณาในมุมมองของการเปลี่ยนแปลง ว่าไปแล้ ว
ก็คือการเปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างความหมายของ
ชีวิตแล้ว มันก็คือการพัฒนาโครงสร้างทางความหมายใหม่ เพื่อทดแทนโครงสร้างทางความหมายเดิม
เมื่ อ พิ จ ารณาว่ า ชี วิ ต คื อ การเดิ น ทางเพื่ อ ค้ น หาประสบการณ์ ใ หม่ นั่ น ก็ คื อ การค้ น หาคุ ณ ค่ า แล ะ
ความหมายใหม่ของตนเองตามประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่อง กระบวนการดังกล่าวนี้
เองสอดคล้องกับ Bertalanffy (1968); Edward (2008) ที่ตอกย้าว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็น
การปรับตัวเพื่อการพัฒนาและการเติบโต เพื่อสู่สมดุลใหม่ของงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัวอย่าง
มั่นคงยั่งยืน
โดยสรุป แนวคิดและแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการนี้ให้ความสาคัญต่อความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและ
การสร้างความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเป็นพลวัต อย่างสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นสาย
เป็นกระแสตามความเป็นเหตุปั จจัยขององค์ประกอบทั้งหมดอย่างเป็นวงจรที่ส่งผลซึ่งกันและกัน จน
เป็นผืนใยเดียวกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์เพื่อ
การเรียนรู้ที่แท้นั่นคือ การเปลี่ยนกรอบความคิด ที่เป็นตัวกาหนดค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ แรง
บันดาลใจ และความมุ่งมั่นของบุคคลซึ่งจะสะท้อนถึงความสามารถในการรับรู้และการตอบสนองอัน
เป็นอานาจภายในที่ตนควบคุมได้เองที่จะแสดงออกในรูปของการกระทาหรือพฤติกรรม เพื่อนาไปสู่
การพัฒ นาศักยภาพองค์กรอย่างเป็นระบบที่เน้นความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบอันได้แก่ 1)
หลั ก การ 2) โครงสร้ า ง 3) บุ ค ลากร (จิ ต ใจ ปั ญ ญา และอารมณ์ ) 4) องค์ ก ร 5) สั ง คม และ 6)
สิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างใคร่ครวญลึกซึ้งเพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความหมาย
ของชีวิตผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่ เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนา การ
เติบโต การเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน มีความสุข
2.2 ผลการอภิปรายต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
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ผู้วิจัย อภิปรายองค์ประกอบของรู ปแบบการเรียนรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยแบ่งการอภิปรายออกเป็น 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2)
โครงสร้าง 3) บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
2.2.1 หลักการ
ในด้านหลักการของรู ปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่ า งบู ร ณาการ ผู้ วิ จั ย พบว่ า การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ น าไปสู่ อ งค์ ก รสุ ข ภาวะอย่า งยั่ ง ยื น นั้ น
จาเป็นต้องตั้งอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง กล่าวคือ องค์กรสุขภาวะต้องสร้างความตระหนักว่า สรรพสิ่ง
โดยไม่มีข้อ ยกเว้น เปลี่ ย นแปลงอย่างเป็นพลวัตเพื่อเข้ าสู่ ส มดุล ใหม่อย่างต่อ เนื่อง (ประเวศ วะสี
(บรรณาธิการ), 2545) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต้องเป็นการปรับทัศนคติให้ถูกต้องว่า การ
เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติอันเป็นกระบวนการสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นสายเป็นกระแส ปัญหา
หรือความท้าทายในองค์กรไม่ว่าระดับใดก็เช่นกัน เราต้องตระหนักว่า ความท้าทายเหล่านั้นเกิดดับ
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าเราจะต้องปรับความเข้าใจของเราให้ถูกต้องตามความเป็นจริ ง
และสอดคล้ องกับ ภาวะธรรมชาติของการเปลี่ ยนแปลงนี้ นอกจากนี้ รูปแบบการเรียนรู้สู่ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการจาเป็นต้องตั้งอยู่บนกรอบความคิดที่
ถู ก ต้ อ งที่ เ ข้ า ใจถึ ง ความเชื่ อ มโยงอย่ า งหลอมรวมขององค์ ป ระกอบต่ า งๆ อย่ า งเป็ น องค์ ร วมที่
ประกอบด้วยโครงสร้าง บุคลากร (จิต ปัญญา อารมณ์) องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นหนึ่ง
เดียวที่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างบูรณาการ มั่นคง ยั่งยืน ดังนั้น การมีสุขภาวะที่ดีขององค์กรนั้นต้องเกิดจากการหลอมรวมของ
มิติทางด้านสังคม จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ และทางกายภาพในสถานที่ทางานเพื่อที่จะนาไปสู่ความ
มีองค์กรสุขภาวะที่ดีในระดับสูง ขึ้น (Moor & Weatherill, 2004; Reid, 2009) ด้วยเหตุนี้ องค์กร
สุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันและสอดคล้องกับธรรมชาตินี้อย่างสมดุล โดยการ
พิจารณาถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบทั้งหมดอย่างเป็นหนึ่งเดียว เพื่อความอยู่รอดท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องตั้งอยู่บนอุดมการณ์
และหลักบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลองค์กรที่ดี บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้อง
ความดีงาม เพื่อเป็นหลักในการดาเนินงานและเพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจในความโปร่งใส เปิดเผย
ตรวจสอบได้แก่ผู้มีส่ วนได้เสียทุกฝุ าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิ ดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ประเทศชาติ เพื่อประโยชน์อันยั่งยืนร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ทั้งหมดอย่างรับผิดชอบ
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2.2.2 โครงสร้าง
ในส่วนของโครงสร้าง ผู้วิจัยพบว่าองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนควรจัดให้มีโครงสร้างองค์กร
ที่สนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต สามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม มีแนวทางการปฏิบัติและบรรยากาศที่เอื้อต่อการดาเนินงานอย่างสมดุล และต้อง
สนับสนุนให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพราะคนคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด ดังนั้น องค์กรจึง
ต้ อ งมี โ ครงสร้ า งที่ ส ามารถรองรั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานอย่ า งเต็ ม ที่ อี ก ทั้ ง การสร้ า ง
บรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน การทางานเป็นทีมเพื่อความสาเร็จร่วมกัน นอกจากนี้
องค์กรสุขภาวะจาเป็นต้องมีโครงสร้างที่ส่ งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างมีส่วนร่วม
โดยเอาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวตั้ง โดยให้ความสาคัญต่อการมีเปูาหมายที่ชัดเจน
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ที่สอดคล้อง เพื่อนาไปสู่การวางแผน การกาหนดบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยการจัดให้มี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้ออานวยต่อการทางานอย่างมีสุขภาวะ มีความปลอดภัยและความสุข
ในการทางาน อีกทั้งลดความเสี่ยงต่ออันตรายและความขัดแย้งในการทางานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจ (Brown & Moberg, 1980; Burton, 2010; Coote-Solek, 2004; Dive, 2004;
Lagerstrom, 2005; NHSO, 2015)
2.2.3 บุคลากร
สาหรับองค์ประกอบด้านบุคลากรของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ผู้วิจัยแบ่ง การอภิปรายองค์ประกอบด้านบุคลากรนี้ออกเป็น 3
องค์ประกอบย่อยคือ จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.2.3.1 จิตใจ
สาหรับองค์ประกอบด้านจิตใจของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ผู้วิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต้องเริ่มที่การเปลี่ยน
กรอบความคิดอัน เป็นพื้นฐานภายในที่สาคัญที่สะท้อนถึงผลรวมของค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และ
แรงบั น ดาลใจที่ จ ะส่ งผลต่ อ เนื่ องเป็นพฤติกรรมที่แ สดงออกมาภายนอก ดัง นั้น การปรับเปลี่ ย น
พฤติกรรมที่สะท้อนถึงการยกระดับศักยภาพที่สูงขึ้นอย่างแท้จริงเพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ
อย่างยั่งยืนจาเป็นต้องเริ่มที่การเปลี่ยนที่องค์ประกอบด้านในนี้ (Cranton & King, 2003; Dirkx,
1998; Henschke, 2009; Kitchenham, 2008; Stock, 2006) และด้วยเหตุที่กรอบความคิดมี
ความหมายเดียวกับ มุมมองหรือจินตนาการที่เป็นตัวกาหนดความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น
ศักยภาพขององค์ประกอบด้านในนี้จึงเป็นความสามารถในการสร้างจินตนาการถึงผลแห่งความสาเร็จ
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หรื อภาพเปูาหมายในอนาคตและภาพที่ชัดเจนย่อมส่งผลถึงความเป็นไปได้ของผลส าเร็จที่สูงขึ้น
(Covey, 1989) ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าบุคลากรในองค์กรจะสามารถสร้างความชัดเจนของภาพเปูาหมาย
ในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความสอดคล้องของภาพเปูาหมายให้
ไปในแนวทางเดียวกันของทั้งองค์กร เพื่อมุ่งเข้าสู่ความสาเร็จร่วมกันอย่างเสริมพลังร่วม ด้วยแรง
บันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่นและความภูมิใจในความเป็น ส่วนหนึ่งขององค์กรซึ่งจะ
เป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมีความสุข มีความมุ่งมั่น มีพลังในการทางาน อันจะ
เป็นพื้นฐานสาคัญที่ช่วยให้ธุรกิจบรรลุถึงเปูาหมาย (Korkmaz, 2007; Laszlo, 2003; Lovey &
Nadkarni, 2003; Newell, 1995)
2.2.3.2 ปัญญา
ในมุมมองด้านปัญญา องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต้องเป็นการพัฒนามุมมองเชิงระบบที่เห็นว่าองค์กรคือ
ระบบอันเป็นภาวะองค์รวมที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในองค์กร การพัฒนา
องค์กรจึ งต้องเป็ น การพัฒ นาองค์ป ระกอบและความเชื่อมโยงขององค์ประกอบขององค์กรนั้น ๆ
(Capra, 1997; Hayman, 1975; มนตรี แย้มกสิกร, 2546; วัฒนา ล่วงลือ, 2551) ที่ว่าการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรต้องเป็ น การพัฒ นาความสามารถของบุคคลที่เห็ นถึงความเชื่ อมโยงระหว่าง
องค์ ป ระกอบย่ อ ยๆ โดยการระบุ ถึ ง ตั ว ปั ญ หาและตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หา จากนั้ น จึ ง หา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ เพื่อการเข้าใจถึงสาเหตุและการสร้างทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหาอัน
เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ จากมุมมอง
ดังกล่าว หากองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดขององค์กรก็คือ คน ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าเราจะสามารถ
สร้างความเชื่อมโยงของบุคลากร เพื่อการสร้างสรรค์ให้เกิดศักยภาพที่สูงกว่าเดิมได้อย่างมีคุณค่าและ
ความหมายได้อย่างไร เพื่อนาไปสู่การพัฒนาความสามารถทางปัญญาเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายที่
ผ่านเข้ามา โดยที่บุคคลต้องพัฒนาความสามารถในการมองภาพรวมอย่างเป็นระบบ ด้วยการฝึ ก
ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบหรือประเด็นหลักที่แตกต่างหลากหลาย ตลอดจน
การสังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเชื่อมโยง เพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ นาไปสู่การ
สร้างสรรค์องค์กรแห่งนวัตกรรม ทั้งด้านสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระยะยาวเพื่อความอยู่รอดอย่างมั่นคง ยั่งยืน และที่สาคัญต้องเป็นการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นการขัดเกลาและปรับตัวอย่างสม่าเสมอ โดยมองว่าความพลาด
พลั้งใดๆ ที่เกิดขึ้นมิใช่ความผิดพลาด แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการเจริญเติบโต
งอกงามอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนจึงเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบที่
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พิจารณาถึงประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งสิ้น (Dewey, 1994; Dulyapitch,
2009; Henschke, 1979; Sterling, 2003)
2.2.3.3 อารมณ์
ในมุ ม มองด้ า นอารมณ์ ใ นฐานะที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ องค์ประกอบสาคัญคือ การสร้างความ
มั่นคงภายในของบุคคลเพราะพฤติกรรมและอารมณ์มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว สอดคล้อง
กับ Branden (1998) ทีก่ ล่าวว่า การแสดงออกทางการกระทานั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะอารมณ์
ภายในของตนเองซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งทางบวกและลบ ดังนั้น การพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน
จะเกิดขึ้นได้จาเป็นที่บุคคลต้องได้รับการปลูกฝังด้วยกรอบความคิดและทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตนเอง
ความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงภายใน ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากการพัฒนา
ความเข้มแข็งภายในตนเองแล้ว จาเป็นที่บุคคลต้องพัฒนาความมั่นคงภายในระหว่างกันที่เห็นว่าการ
เห็ น คุณค่าในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ด้ว ยการรับฟังอย่างเปิดใจกว้าง ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ
สามารถนาไปสู่ความมีศรัทธาระหว่างกัน การยอมรับและความเคารพอย่างเห็นคุณค่าและความหมาย
ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ ค วามมี วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ อ ย่ า งมั่ น คงสมดุ ล ระหว่ า งการคิ ด ถึ ง
ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น (Branden, 1985, 1997, 1998; Henschke, 1989, 2015)
2.2.4 องค์กร
ในมุมมองด้านองค์กรในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ องค์ประกอบสาคัญประการแรกคือ การสร้างความ
มั่ น คงพื้ น ฐานด้ า นเศรษฐกิ จ และฐานะการเงิ น ที่ เ ห็ น ว่ า องค์ ก รนั้ น จะแสดงออกมาในรู ป ของผล
ประกอบการขององค์กร (Organizational Performance ) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากสุขภาวะของ
บุคลากร (Employee Well-Being) และการที่ภาวะนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นองค์กรต้องมีผู้นาที่สามารถ
สร้างความสอดคล้องให้บุคลากรทั้งหมดไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีเปูาหมายร่วมกันตามวิสัยทัศน์
ขององค์กร (The Siam Cement Public Company Limited, n.d.-a, n.d.-b) ความท้าทายจึงอยู่
ที่ว่าผู้นาองค์กรจะสามารถสร้างความเชื่อมโยงอย่างสอดคล้องเป็นทีมงานหนึ่งเดียวด้วยเปูาหมายที่
ชัดเจนและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในทุกระดับขององค์กรได้อย่างไร (Reid, 2009; Verschoor,
2003) การดาเนิ นการใดๆ ขององค์กรต้องตั้งอยู่บนฐานของการคิดอย่างเป็นองค์รวม ด้ว ยความ
ร่วมมืออย่างกันอย่างบูรณาการ เพื่อการทางานร่วมกันอย่างเป็นทีม มุ่งสู่เปูาหมายเดียวกันและไปใน
ทิศทางเดียวกัน และที่สาคัญต้องเป็นการดาเนินควบคู่ไปกับการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมบน
หลักการที่ถูกต้องลงในบุคลากรทุกระดับจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และเนื่องด้วยการ
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แข่งขันที่รุนแรงขึ้นตามความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณค่าในตัวสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น องค์กรควร
ปรับยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการที่เป็นเลิศ มาเป็นแนวคิดการทาธุรกิจเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างหลากหลาย (The Siam Cement Public Company
Limited, n.d.-a) โดยมีนโยบายคานึงถึงการบริหารการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยการสร้างองค์กรให้เป็นสังคมแห่งนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิดนอก
กรอบ กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่แตกต่างและมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งต้องมองผลกระทบและโอกาสจากเหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคตไปพร้อมกัน และ
มุ่งเน้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงในที่สุด (The Siam Cement Public Company Limited, n.d.-b; Tuason,
2010; Ukaga et al., 2010)
2.2.5 สังคม
ในมุมมองด้านสังคม องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต้องเป็นการปลูกฝังค่านิยมจิตสาธารณะเชิงบวกลงอย่างเป็นฐาน
รากแข็งแกร่งให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร โดยชี้ให้เห็นว่าองค์กรจะมั่นคงยั่งยืนอยู่ได้
อย่างบูรณาการนั้นจาเป็นที่บุคลากรในองค์กรนอกจากจะคานึงถึงผลประกอบการขององค์กรแล้ว ยัง
ต้อ งมี ส ร้ า งจิ ต ส านึ กถึ ง การตอบแทนและสร้า งคุณ ประโยชน์คื นสู่ สั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้ อ ม
(Newell, 1995; Pawlowski, 2011; Rainey, 2006; The Siam Cement Public Company
Limited, n.d.-b; Web Sawadee Public Company Limited, n.d.) นอกจากนี้ การพัฒนาองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของความหลากหลายทางความคิด ตลอดจนค่านิยม
และวัฒนธรรมที่แตกต่างของบุคลากร อีกทั้งต้องชื่นชมและเห็นคุณค่าในความหลากหลายเหล่านี้ว่า
เป็นคุณสมบัติที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืน (Guarnaccia, 1994; Korkmaz, 2007;
Lagerstrom, 2005) ทั้งนี้ ต้องมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของคนว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด
อีกทั้งต้องชื่นชมและเห็นคุณค่าในความหลากหลายเหล่านี้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนา
องค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืน เพราะความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ หากได้รับการปลูกฝังในองค์กรอย่าง
เป็นเชิงบวกแล้วย่อมจะส่งผลเป็นการสร้างพลังร่วมและศักยภาพองค์กรอย่างเป็นองค์รวมที่เหนือกว่า
เดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย (Hayman, 1975; Sterling, 2003)
2.2.6 สิ่งแวดล้อม
ในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต้องพัฒนามุมมองเชิงระบบนิเวศน์ที่พิจารณาภาวะองค์รวม
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ที่ใหญ่กว่าความเป็นองค์กร นั่นคือ มุมมองที่เห็นว่าองค์กรเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของสังคม และ
สั ง คมก็ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง สิ่ งแวดล้ อม ในขณะเดี ยวกั นองค์ ก รก็ เป็ น ภาวะองค์ ร วมที่ป ระกอบขึ้ นด้ ว ย
องค์ประกอบที่ย่อยกว่า และต่างก็อิงอาศัยเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมและส่งผลซึ่งกันและกัน ทาให้
องค์กรทรงตัวอยู่ได้ (Benson & Garmestani, 2011; Fulekar, Pathak, & Kale, 2014; Huan,
2013; "กะเหรี่ยงไทยสร้างชื่อ -ยูเอ็นยกย่อง ให้รางวัล นักอนุรักษ์ ระดับโลก," 13 เมษายน พ.ศ.
2556; "ม.แม่โจ้ มอบปริญญามหาบัณฑิตแก่ ‘จอนิ โอ่โดเชา’," 1 มีนาคม 2012) ดังนั้น การพัฒนา
องค์กรเพื่อความมั่นคงยั่งยืนจึงจาเป็นต้องคานึงถึงทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่มิติภายในตนเอง
ครอบครัว องค์กร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นภาพรวม (Laszlo, 2003; Lundholm &
Plummer, 2010; Pawlowski, 2011) โดยนัยดังกล่าว มุมมองที่สาคัญประการหนึ่งคือ การสร้าง
สมดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจและเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทของสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ
โดยไม่ทาลายความเป็นตัวตนของตนเองและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถรักษาเอกลักษณ์
วัฒนธรรม จิตวิญญาณ รากเหง้าทางความคิดและภูมิปัญญาของเดิมไว้ได้อย่างเข้มแข็ง อย่างเห็น
คุณค่าและความหมาย (The Siam Cement Public Company Limited, n.d.-b; Web Sawadee
Public Company Limited, n.d.; "กะเหรี่ยงไทยสร้างชื่อ-ยูเอ็นยกย่อง ให้รางวัล นักอนุรักษ์ ระดับ
โลก," 13 เมษายน พ.ศ. 2556; "ม.แม่โจ้ มอบปริญญามหาบัณฑิตแก่ ‘จอนิ โอ่โดเชา’," 1 มีนาคม
2012)
โดยสรุป รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ มีองค์ประกอบสาคัญเริ่มต้นที่ต้องตระหนักว่าสรรพสิ่งรวมทั้งองค์กรมีธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต อย่างสีบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็น
องค์รวมที่ประกอบด้วยโครงสร้าง บุคลากร (จิต ปัญญา อารมณ์) องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาเพื่อความเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนต้องเป็นการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นบนหลักการที่
ถูกต้อง ทั้งนี้ องค์กรต้องมีโครงสร้างที่สนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต สามารถปรับตัว
ได้อย่างยืดหยุ่น โดยมีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีกระบวนการปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างมี
ส่วนร่วม มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรที่มีความเข้าใจถึงการปรับกรอบ
ความคิดเพื่อสะท้อนถึงผลที่แตกต่างและไปในแนวทางเดียวกันด้วยแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อน
ภายในอย่างมุ่งมั่น นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนามุมมองเชิงระบบที่เห็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบ
ต่า งๆ ในองค์ กร เพื่ อการผุ ดขึ้ น เป็ นองค์ ค วามรู้ ใ หม่ สามารถน าไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์ อ งค์ ก รแห่ ง
นวัตกรรม ทั้งด้านสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดขององค์กรก็คือ
คน ดั งนั้ น จึ ง ต้อ งเป็ น การพัฒ นาบุค ลากรอย่ างต่ อเนื่อ ง โดยผ่ านการขั ด เกลาและปรับ ตัว อย่ า ง
สม่าเสมอเพื่อสร้างความมั่นคงภายในของบุคคลและพัฒนาต่อเป็นความมั่นคงภายในระหว่างกัน ทั้งนี้
องค์กรต้องมีค วามมั่นคงพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและฐานะ โดยมีผู้นาองค์กรที่สามารถสร้างความ

340
เชื่อมโยงอย่างสอดคล้องของทีมงานอย่างเป็นหนึ่งเดียว และคานึงถึงการบริหารการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ อันเป็นการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
นอกจากนี้ องค์กรจาเป็นต้องปลูกฝังค่านิยมจิตสาธารณะเชิงบวกรวมทั้งมุมมองเชิงระบบนิเวศน์ ลง
อย่างเป็นฐานรากแข็งแกร่งให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
2.3 ผลการอภิปรายต่อแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ผู้วิจัยอภิปรายแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ โดยแบ่งการอภิปรายออกเป็น 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) โครงสร้าง 3)
บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) 4) องค์กร 5) สังคม และ 6) สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.3.1 หลักการ
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านหลักการ ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่
การเปลี่ ย นแปลงเพื่อ การเสริ ม สร้ า งองค์ กรสุ ข ภาวะอย่ างบู รณาการเพื่อ ความมั่ นคงยั่ง ยื น ต้ อ ง
พิจารณาเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงธรรมชาติของสรรพสิ่งรวมทั้งองค์กรว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่ าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง อย่างเป็นวงจร อย่างเป็นสายเป็นกระแส เป็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างไม่
เคยหยุดนิ่งเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง (ประเวศ วะสี (บรรณาธิการ), 2545) การเข้าใจใน
ธรรมชาติดังกล่าวมีความหมายและสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างมั่นคงยั่งยืนใน
ระยะยาว ด้วยเหตุนี้ เมื่อธรรมชาติขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง องค์กรสุข
ภาวะอย่างยั่งยืนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินี้อย่างสมดุล เพราะเราไม่
อาจขัดกับหลักธรรมชาตินี้ได้แต่ต้องปฏิบัติตัวให้สอดคล้องเท่านั้นและต้องเป็นไปอย่างยืดหยุ่นเพื่อ
ความอยู่รอด อย่างไรก็ตาม การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องตั้งอยู่บนอุดมการณ์และหลัก
บรรษัทภิบาลรวมทั้งการกากับดูแลองค์กรที่ดี ความดีงาม ความถูกต้ อง คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อ
สร้างความมั่นใจในความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย รวมทั้งยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ (Newell, 1995; The Siam Cement Public
Company Limited, n.d.-b)
2.3.2 โครงสร้าง
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านโครงสร้าง ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน นั้น องค์กร
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ในอนาคตต้องพัฒนาสามารถในการปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
และการแข่งขัน สอดคล้องกับ Stephen (2005) ทีเ่ ห็นว่าองค์ประกอบของสถานที่ทางานที่มีสุขภาวะ
นั้นจาเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม มีแนวทางการ
ปฏิบัติและบรรยากาศที่เอื้อต่อการดาเนินงานอย่างยืดหยุ่น เพื่อส่งเสริมให้บรรลุถึงเปูาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยต้องตระหนักว่า คนคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและต้องเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ
พัฒนา ทั้งนี้ องค์กรต้องมีโครงสร้างที่ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานในทุกระดับให้ไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยเอาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานเป็นทีมอย่าง
สอดคล้อง ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและ
เอกชน
2.3.3 บุคลากร
ผู้วิจัยอภิปรายแนวโน้มขององค์ประกอบด้านบุคลากรโดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3
องค์ประกอบย่อยคือ 1) จิตใจ 2) ปัญญา และ 3) อารมณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.3.3.1 จิตใจ
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านจิตใจ ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน นั้น บุคลากรใน
องค์ กรต้ องมีการทบทวนและปรั บกรอบความคิด โดยการสนับสนุนกระบวนการที่บุ คคลเข้ า ไป
ตรวจสอบตนเองภายในถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างลึกๆ เพื่อพิจารณาถึงมุมมองใหม่ที่
แตกต่างอย่างเป็นเชิงบวกด้วยใจที่เปิดกว้างบนฐานของความรู้สึกที่มีใจรักและความผูกพัน กรอบ
ความคิดใหม่ดังกล่าวนี้ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานภายในที่สาคัญที่สะท้อนถึงผลรวมของค่านิ ยม ความเชื่อ
และทัศนคติ ตลอดจนแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่น และความภูมิใจในความเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อนาองค์กรไปสู่ความมีสุขภาวะด้วยความสอดคล้องของภาพเปูาหมายในใจให้
ไปในแนวทางเดียวกันของทั้งองค์กร เพื่อมุ่งเข้าสู่ความสาเร็จร่วมกันอย่างเสริมพลังร่วม และส่งผลต่อ
เป็ น พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกมาภายนอกเพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Cranton, 2002; Dirkx, 1998; ประเวศ วะสี, 2548; สมสิทธิ์ อัสดรนิธี & กาญจนา ภูครองนาค,
2555; สุมน อมรวิวัฒน์, 2552)
2.3.3.2 ปัญญา
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านปัญญา ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต้องเป็นการพัฒนาความคิดเชิง
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ระบบ (Bertalanffy, 1968; Cabrera, 2006; Dulyapitch, 2009) ที่เห็นว่าองค์กรคือระบบอันเป็น
ภาวะองค์รวมที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในองค์กรอันได้แก่ หลักการ โครงสร้าง
บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม อย่างเป็นหนึ่ง
เดียวที่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ และเนื่องจากคนคือองค์ประกอบที่สาคัญ
ที่สุด ดังนั้น การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนจึงต้องเป็นการสร้างความเชื่อมโยงของบุคลากรอย่างหลอม
รวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อการสร้างสรรค์ให้เกิดศักยภาพที่สูงกว่าเดิมได้อย่างมีคุณค่าและความหมาย
ด้วยการพัฒนาการฝึกทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบที่แตกต่างหลากหลาย รวมทั้ง
การสังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเชื่อมโยงเพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ ทั้งนี้ ต้องผ่าน
กระบวนการขัดเกลาและปรับตัวอย่างสม่าเสมอ (Capra, 1988; Charungkaittikul & Henschke,
2011)
2.3.3.3 อารมณ์
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านอารมณ์ ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน ต้องเป็นการ
พัฒนาบุคคลเพื่อการปลูกฝังกรอบความคิดและทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
มั่นคงภายใน ความเชื่อมั่นในตนเอง เห็น คุณค่าตนเอง ด้วยการตระหนักรู้และการยอมรับตนเองตาม
ความเป็นจริง นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาการเห็นคุณค่าในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ด้วยการรับฟัง
อย่างเปิดใจกว้าง ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ เพื่อนาไปสู่ความมีศรัทธาระหว่างกัน การยอมรับและความ
เคารพอย่างเห็นคุณค่าและความหมายซึ่งกันและกัน (Branden, 1985, 1997, 1998; Henschke,
1989, 2015)
2.3.4. องค์กร
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านองค์กร ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน องค์กรต้องมี
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ด้วยผู้นาองค์กรที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงของทีมงานให้ สามารถ
บรรลุเปูาหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสอดคล้อง โดยมีเปูาหมายเดียวกันตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กร นอกจากนี้ ผู้นาองค์กรยังต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
ให้ ส ามารถแสดงศักยภาพอออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นองค์ก รแห่ งนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ กล้ าริ เริ่มสิ่งใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่แตกต่างและมี
มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Brown & Moberg, 1980; Dive, 2004; Moor & Weatherill,
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2004; Reid, 2009) ด้วยการบริหารการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดทั้ง
ห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจของทุกกลุ่มคู่ค้าให้เติบโตควบคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ต้อง
คานึงถึงความเสี่ยงในอนาคต และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องของธุรกิจให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการทางาน (The Siam Cement Public Company Limited, n.d.-b)
2.3.5 สังคม
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านสังคม ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน องค์กรต้องมีการ
ปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะเชิงบวกให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร โดยชี้ให้เห็นว่าองค์กรจะ
มั่นคงยั่งยืนอยู่ได้อย่างบูรณาการนั้นจาเป็นที่บุคลากรในองค์กรนอกจากจะคานึงถึงผลประกอบการ
ขององค์กรแล้ว ยังต้องมีสร้างจิตสานึกถึงการตอบแทนและสร้างคุณประโยชน์คืนสู่สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้ อม อีกทั้งต้องชื่น ชมและเห็นคุณค่าในกรอบความคิด วัฒ นธรรม และค่านิ ยมที่แตกต่าง
หลากหลายว่าเป็นคุณสมบัติที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนินธุรกิจ (Rainey, 2006; Strange & Bayley, 2008; The Siam Cement Public
Company Limited, n.d.-b; Ukaga et al., 2010)
2.3.6 สิ่งแวดล้อม
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยพบว่าแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อความมั่นคงยั่งยืน องค์กรต้อง
มีการพัฒนามุมองเชิงระบบนิเวศน์ที่พิจารณาถึงภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่าความเป็นองค์กร นั่นคือ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทั้งหมดต่างอิงอาศัยเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมและส่งผลซึ่ งกันและกัน ทาให้
องค์กรสามารถทรงตัวอยู่ได้ นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาแนวคิดถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความ
เจริญก้าวหน้าทางธุรกิจและเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทของสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ โดยไม่ทาลายความ
เป็นตัวตนของตนเองและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถรักษาอุ ดมการณ์ขององค์กรไว้ได้
อย่างเข้มแข็ง (Fulekar et al., 2014; Huan, 2013; Laszlo, 2003; Pawlowski, 2011; "กะเหรี่ยง
ไทยสร้างชื่อ-ยูเอ็นยกย่อง ให้รางวัล นักอนุรักษ์ ระดับโลก," 13 เมษายน พ.ศ. 2556; "ม.แม่โจ้ มอบ
ปริญญามหาบัณฑิตแก่ ‘จอนิ โอ่โดเชา’," 1 มีนาคม 2012)
2.4 ผลการอภิปรายต่อกระบวนการของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
สร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
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จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเป็นการพิจารณาถึงองค์ประกอบของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวม (Cranton, 2002; Cranton & King, 2003; Dirkx, 1998; Mezirow,
1991, 1996, 2000; M. Scott Peck, 1978; Taylor, 1997; ประเวศ วะสี, 2550a; สมสิทธิ์ อัสดร
นิธี & กาญจนา ภูครองนาค, 2555; สุมน อมรวิวัฒน์, 2552) โดยต้องเริ่มด้วยการที่บุคคลเผชิญกับ
ภาวะวิกฤตที่เป็นปัญหาและตระหนักถึงความต้องการจาเป็นที่จะเปลี่ยนแปลง จากนั้นบุคคลจึงเริ่ม
การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบกรอบความคิด สมมติฐาน ค่านิยม และความเชื่อของตนเอง รวมทั้ง
แนวทางที่ตนยึดถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจตนเอง ทาให้เห็นภาพของระบบ
ความคิดและพฤติกรรมของตนเองที่แสดงออกภายนอกว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น กระบวนการ
ดังกล่าวเป็นการประเมินตนเองเชิงวิพากษ์ เพื่อพิจารณาถึง สมมติฐาน ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อของ
ตนเองอย่ างมีวิจ ารณญาณ ทั้งนี้ ด้วยความตระหนักว่าการเปลี่ ยนแปลงอย่างยั่งยืนต้องเป็นการ
ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนฐานของประสบการณ์เดิมของแต่
ละบุคคล เพื่อให้ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ซึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงการกาหนดเปูาหมายเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังต้องมีการทบทวนบทบาทตนเองเพื่อการค้นหาทางเลือกและแนว
ทางการปฏิบัติใหม่ด้วยการศึกษาหาความรู้และทักษะเพื่อการดาเนินการตามแผน และด้วยความ
พยายามอย่างอดทน การปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังผ่านประสบการณ์ทั้งระดับตนเอง
และกลุ่ม เพื่อพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการติดตามประเมินผลควบคู่ไปด้วย และ
การศึ ก ษาหาองค์ ค วามรู้ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ที่ จ ะสามารถแก้ ไ ขปรั บ เปลี่ ย นได้ ทั น ที เ มื่ อ เกิ ด ปั ญ หาหรื อ
ข้อผิดพลาดต่างๆ ทั้งนี้ ต้องดาเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อ ซึ่งเป็นผล
สะท้อนมาจากการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือกรอบที่ตนเองใช้ในการอธิบายโลก ซึ่งการเปลี่ยนกรอบ
ความคิดนี้ต้องอาศัยเวลา เพราะเกิดจากการก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างลุ่มลึก จึงจะ
สามารถเปลี่ยนกรอบตนเองได้
ด้วยความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตนเองตามบทบาทใหม่อย่างต่อเนื่องจะสามารถนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จาเป็นต้องพิจารณาเอาประเด็นด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดมา
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการการก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ
นั้นเป็นการเข้าไปสารวจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองภายในอย่างลึกๆ เพื่อสามารถที่จะนาไปสู่
การสร้างความตระหนักรู้และต่อยอดไปถึงการหาความหมายของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น ในประเด็นเรื่อง
การก้องสะท้อนโดยใช้อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดเข้ามามีส่วนร่วมนี้ จะมีส่วนสาคัญต่อการสร้างความ
เชื่อมั่นและการเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นคุณค่าในความแตกต่างและนาไปสู่ความมีศรัทธาต่อตนเอง
และระหว่างกัน เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างบูรณาการ

345
โดยสรุป เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการทั้ง 6 องค์ประกอบแล้ ว ผู้วิจั ยพบว่าประการแรกต้องตระหนักว่า
องค์กรมีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมใยงอย่างเป็นสายเป็นกระแส เพื่อเข้าสู่
สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินี้อย่างสมดุลบน
ฐานของอุดมการณ์และหลักบรรษัทภิบาลรวมทั้งการกากับดูแลองค์กรที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจใน
ความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ต้องมีโครงสร้างที่สามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน โดยต้องตระหนักว่า คนคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและ
ต้องเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนา โดยเริ่มจากการทบทวนและปรับกรอบความคิดใหม่เพื่อ
สะท้อนถึงค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ตลอดจนแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น เพื่อนาองค์กรไปสู่ความมี
สุขภาวะด้วยความสอดคล้องของภาพเปูาหมายในใจให้ไปในแนวทางเดียวกันของทั้งองค์กร และที่
สาคัญบุคคลต้องมีการยกระดับปัญญาด้วยการพัฒนามุมมองเชิงระบบ โดยการฝึกทักษะในการคิด
เชิงวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบที่แตกต่างหลากหลาย รวมทั้งการสังเคราะห์เชื่อมโยงองค์ประกอบ
เหล่านั้นเพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งต้องสร้างความเข้มแข็งมั่นคงภายใน ความเชื่อมั่น
เห็นคุณค่าทั้งตนเองและผู้อื่น เพื่อนาไปสู่ความมีศรัทธาระหว่างกัน
จะเห็นได้ว่า แนวโน้มที่สาคัญในมุมมองของตัวองค์กรเองคือ องค์กรสุขภาวะต้องมีพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ด้วยผู้นาองค์กรที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงของทีมงานให้สามารถบรรลุ
เปูาหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสอดคล้องตามเปูาหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร อีกทั้งต้อง
สามารถส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพได้ ด้วยตนเองและสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้
อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ด้วยการบริหารการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ และต้องเสริมด้วยการปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะเชิง
บวก รวมทั้งมุมองเชิงระบบนิเวศน์ให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร ทั้งนี้ ต้องตระหนักถึงการ
เปลี่ยนที่ฐานรากของชีวิต นั่นคือ การเปลี่ยนกรอบความคิด โดยผ่านกระบวนการพิจารณาตนเอง
อย่างใคร่ครวญเพื่อความเข้าใจตนเอง และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงจิตสานึกใหม่
เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยความอดทน มุ่งมั่น อย่างค่อยเป็นค่อยไป
3 ผลการอภิปรายการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่พัฒนาได้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นการ
พิจารณากระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อปัจจัยและเงื่อนไข 8 ประเด็น ดังนี้ 1) ความ
ตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยง 2) การปรับกรอบความคิด 3) การปรับกระบวนการคิดให้
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เป็นระบบ 4) การพัฒนาความสอดคล้องทั้งองค์กร 5) ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร 6) ผู้นา
การเปลี่ยนแปลง 7) การปรับ และประยุกต์ใช้ และ 8) ธรรมชาติของเวลาและโอกาส โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยง
ปัจจัยประการแรกของรู ปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างองค์กรสุ ข
ภาวะอย่ า งบู ร ณาการคื อ การสร้ า งความเข้ า ใจและตระหนั ก ที่ ว่ า สรรพสิ่ ง โดยไม่ มี ข้ อ ยกเว้ น
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็ น พลวั ต ทั้ ง นี้ เพื่อ การปรั บ ทั ศ นะให้ ถู ก ต้ อ งว่ า การเปลี่ ย นแปลงเป็ น เรื่ อ ง
ธรรมชาติอันเป็นกระบวนการสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นวงจร อย่างเป็นสายเป็นกระแส เป็นการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้พบว่า ปัญหา
หรือความท้าทายในองค์กรไม่ว่าระดับใด บุคคลต้องตระหนักว่าความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร
ก็เกิดดับอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
เงื่อนไขของปัจจัยความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยง
1.1 การปรับตัวอย่างยืดหยุ่น
เพราะธรรมชาติมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นพลวัตและไม่แน่นอน การ
ดาเนินกิจการขององค์กรซึ่งเปรียบเสมือนการเดินทางจึงเป็นกระบวนการของการขับเคลื่อนเลื่อนไป
อย่างต่อเนื่องบนความไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน การวัดความยั่งยืนขององค์กรจึงต้องดูที่ความสามารถ
ในการปรับตัวเพื่อให้สอคล้องต่อธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อความอยู่รอด และความสามารถ
ในการตั้งอยู่และดาเนินไปอย่างต่อเนื่องนี้เองคือ ความมั่นคงยั่งยืน ที่สาคัญตลอดการเดินทางนี้ได้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นสายเป็นกระแส เพื่ อนามาเป็นต้นทุนของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตราบ
เท่ า ที่ อ งค์ ก รยั ง คงด าเนิ น อยู่ ด้ ว ยเหตุ นี้ องค์ ก รที่ ยั่ ง ยื น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ตลอดสายการเดินทางนี้อย่างสมดุล (Lovey & Nadkarni, 2003; Lundholm &
Plummer, 2010) อีกทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจด้วยสินค้าและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรในองค์กร โดยการบริหารการจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างมีป ระสิทธิภาพ ด้วยโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรที่ สามารถนาไปสู่ การพัฒ นาและ
เติบ โตอย่ างมั่น คง อีกทั้ งสามารถปรับตั ว อยู่ร่ว มกับสิ่ งแวดล้ อมได้อย่างกลมกลื น ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Pawlowski (2011); Pozner (1997); สิรินทร แซ่ฉั่ว
(2553) ที่กล่ าวถึงองค์กรสุขภาวะว่า เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างในการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีบรรยากาศและแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการ
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ดาเนินงานเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ในขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย
1.2 การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวม
จากผลการวิจัยพบว่า การศึกษาหาความรู้เพื่อการพัฒนาตามกระแสหลักเพียงลาพังไม่
อาจแก้ปัญหาได้อย่างบูรณาการ ไม่สามารถนาไปสู่ความเป็นองค์กรสุขภาวะได้อย่างยั่งยืน เพราะเป็น
การเน้นการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ แบบแยกส่วน ไม่เป็นองค์รวม สอดคล้องกับ โกมาตร จึงเสถียร
ทรัพย์ (2545) ที่เสนอว่าการพัฒนาด้านนอกของมนุษย์เพียงอย่างเดียวไม่ สามารถจัดการปัญหาและ
วิกฤตการณ์ต่างๆ ขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีการทบทวนเพื่อ
หาทางเลือกใหม่เพื่อให้ก้าวพ้นขอบเขตของศาสตร์ที่ตายตัว เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริม สร้างองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้จึงเน้นในเรื่องการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบชีวิตอย่างเป็น
องค์รวม กล่าวคือ ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านในของบุคคล อาทิ จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ที่
หมายรวมถึงกรอบความคิด ความคิดเชิงระบบ ความมั่น คงทางอารมณ์ การสร้างศรัทธา รวมทั้ง
ค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อ (จิรประภา อัครบวร, 2552) ตลอดจนภาวะตระหนักรู้ด้วยตนเองและ
ความเข้าใจในตนเองอันเป็นการพัฒนาในเชิงคุณภาพที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยความรู้สึกนึกคิด และ
องค์ประกอบภายนอกที่ป ระกอบด้วย โครงสร้าง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม ที่ครอบคลุ มถึง
โครงสร้าง ระบบการจัดการ ภาวะผู้นา รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นการ
พัฒนาที่เน้นในเชิงปริมาณอย่างเป็นประจักษ์ที่สามารถวัด คานวณ ประเมิน และตรวจสอบได้ ทั้งนี้
การพัฒนาทั้งสองส่วนต้องตั้งอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยเหตุนี้ การพัฒนา
เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการจึงต้องเป็นการพัฒนาอย่างเชื่อมโยง อย่างเป็นองค์รวมทั้ง
องค์ประกอบภายในและภายนอกอย่างหลอมรวมไปพร้อมๆ กันอย่างสมดุล เพื่อเปูาหมายในการสร้าง
องค์กรที่มีคุณภาพ มี คุณค่าและความหมาย มีความสามารถในการปรับตัว มีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและการจัดการตนเอง มีความสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวม เพื่อการเติบโต
อย่างสมดุล มีความสุข
1.3 การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่ตนเองก่อน
จะเห็ น ได้ว่ าการเปลี่ ยนแปลงเพื่อความมีสุ ขภาวะขององค์กรโดยแท้จริงนั้นก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงภายในของบุคคลอย่างเป็นปัจเจก และเมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาในภาวะองค์รวมที่
สูงขึ้นเป็นองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแท้จริงแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกอยู่
นั่นเอง เพราะธรรมชาติของความเป็นองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมก็คือภาวะองค์รวมที่สูงขึ้นอย่าง
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เป็นลาดับชั้นซึง่ โดยทีส่ ุดแล้วองค์ประกอบที่สาคัญก็คือบุคคลนั่นเอง แต่เป็นภาวะองค์รวมที่มีบุคคลที่
หลากหลายมาหลอมรวมเชื่อมโยงกัน เกิดเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเป็นลาดับ ดังนั้น ไม่
ว่าเราจะพิจารณาในระดับใด การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจก นั่น
คือการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่ตนเองก่อนแล้วจึงขยายไปสู่องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับ พงศ์รัช ต์ธ วัช วิวังสู (2555) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒ นารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ภายในตนเองสาหรับการบาบัดรักษาผู้ติดสุรา โดยพบว่า การทบทวนตนเองผ่านประสบการณ์และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการกระตุ้ นและสร้างแรงจูงใจภายในตนเองเป็นกระบวนการสาคัญที่
นาไปสู่การบาบัดตนเอง และไปในแนวเดียวกับ ประเวศ วะสี (2550a) ที่เน้นว่า การเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงต้องเป็นการเปลี่ยนที่รากฐานของชีวิตเพื่อ สร้างจิตสานึกใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่การ
สารวจภายในเพื่อการปรับเปลี่ยนตนเอง
1.4 การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนเริ่มที่ภายใน
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรม แต่
แนวโน้ ม ของการเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในอนาคตต้ อ งเป็ น การศึ ก ษาที่ มิ ไ ด้ มุ่ ง ตรงไปที่ ก าร
เปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมโดยตรงเท่านั้น แต่ต้องเน้ นเข้าไปสารวจองค์ประกอบภายในของ
บุคคลที่เชื่อมโยงต่อมายังพฤติกรรม ด้วยการพิจารณาไตร่ตรองอย่างใคร่ครวญภายในตนเอง โดยมี
ประสบการณ์ของตนเองเป็นต้นทุน เปรียบเทียบกับประสบการณ์ใหม่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต นาไปสู่การ
ตีความและทบทวนกรอบความคิดชุดเดิมและสร้างกรอบความคิดชุ ดใหม่ขึ้นมา เกิดเป็นจิตสานึกใหม่
ที่สะท้อนออกมาเป็นค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อที่แตกต่างจากเดิม เกิดเป็นความตระหนักรู้ การ
หยั่งรู้ด้วยใจที่เปิดกว้าง เพื่อนาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้องกับ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
(2546) ที่เสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยอิงแนวคิดการ
เรียนรู้จากการหยั่งรู้ด้วยตนเอง โดยศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติ กรรมของผู้เรียน ครู
และผู้ปกครอง ที่เน้นถึงความเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงกับกระบวนการสร้างคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ และไปในแนวเดียวกับ พัชรี ศิริมาก (2554) ที่ศึกษาการสร้างการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่
รากฐานของชีวิตเพื่อสร้างจิตสานึกใหม่ ที่มุ่งเน้นที่การสารวจภายในตนเองโดยผ่านประสบการณ์ตรง
รวมทั้งการรับฟังด้วยใจที่เปิ ดกว้าง ซึ่งจะนาไปสู่ การตระหนักรู้ด้วยใจที่เปิดกว้าง เห็นคุณค่าและ
ความหมายในความแตกต่างของความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างแนวทางการดาเนินชีวิตใหม่ไปสู่ การ
ยกระดับศักยภาพตนเองที่สูงขึ้น เกิดความรู้ความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้งตาม
ความเป็นจริง สอดคล้องกับ พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู (2555) ซึ่งศึกษาถึงการบาบัดสุราโดยการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง รวมทั้ง Edward (2008) ที่ศึกษาถึงภาวะการ
หายปุวยจากโรคโดยการรักษาแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงเอาความหลากหลายทางด้านความรู้การรักษา
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ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของจิตที่มีต่อความเป็นไป
ทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการมองว่า ความเข้าใจในความหลากหลายของทางเลือกการ
รักษา การมองภาวะสุขภาพแบบเป็นองค์รวม ความเข้าใจในบทบาทของอานาจจิตใจ ตลอดจนการ
เชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิต และกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสามารถ
นาพาผู้ปุวยหายจากอาการของโรคได้
1.5 การเปลี่ยนแปลงบนหลักการที่ถูกต้อง
รูปแบบที่นาเสนอให้ความสาคัญกั บองค์ประกอบด้านหลักการที่ต้องการชี้ให้เห็นว่า การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นไปโดยตั้งอยู่บนฐานของความถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับ
SCG (The Siam Cement Public Company Limited, n.d.-b) ที่เน้นว่าหลักการเป็นองค์ประกอบ
ที่มีบทบาทสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทาง
สร้ า งสรรค์ บ นแนวทางที่ ถู ก ต้ อ ง ดั ง นั้ น การบริ ห ารเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงจ าเป็ น ต้ อ งตั้ ง อยู่ บ น
อุดมการณ์และหลักบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อเป็น หลักในการดาเนินงานและ
เพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจในความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย รวมทั้งยึด
มั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ
โดยสรุป ปัจจัยประการแรกของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้าง
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการคือ การเปลี่ยนแปลง โดยมีเงื่อนไขว่า องค์กรต้องตระหนักว่าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติอันเป็นกระบวนการสืบเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นวงจร อย่างเป็นสาย
เป็นกระแส เป็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนจึงต้องเป็นการปรับตัวอย่างยืดหยุ่น และต้องเป็นการพิจารณา
อย่างเป็นองค์รวมถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ต้องตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่
ตนเองก่อน โดยเริ่มจากภายในของบุคคล และต้องดาเนินไปบนหลักการทีถ่ ูกต้อง
ปัจจัยที่ 2 การปรับกรอบความคิด
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการนี้
ต้องการเน้นให้เห็นถึงความสาคัญของกรอบความคิดว่าคือปัจจัยพื้นฐานภายในที่สาคัญของบุคคลที่
สะท้อนถึงผลรวมของค่านิ ยม ความเชื่อ และทัศนคติที่จะส่ งผลต่อเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ภายนอก (Cranton, 2002; Dirkx, 1998; Taylor, 1998) นอกจากนี้ กรอบความคิดยังมีความหมาย
เดียวกับภาพในใจหรือจินตนาการซึ่งมีผลต่อการกาหนดเปูาหมายหรือผลลัพธ์แห่งความสาเร็จ และยัง
รวมถึงความเป็นตัวตนของบุคคลด้วย
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เงื่อนไขของปัจจัยการปรับกรอบความคิด
2.1 การเปลี่ยนกรอบความคิดอันเป็นฐานรากของชีวิต
เมื่อพิจารณาในประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากภายใน โดยความหมายแล้วก็คือ การ
เปลี่ยนกรอบความคิด (Mezirow, 1991) การเปลี่ยนกรอบความคิดจึงเป็นเงื่อนไขสาคัญขั้นพื้นฐาน
ของการเปลี่ ย นแปลงใดๆ อย่ างเป็นรูปธรรมที่เชื่อมโยงออกมาเป็นพฤติกรรม และกระบวนการ
ดังกล่ าวจะเป็ น จริ งได้ต้องผ่ านการคิดพิจารณาทบทวนภายในตนเองอย่างใคร่ครวญอย่างลึ กซึ้ ง
เปรียบเสมือนเป็นกระจกเงาที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของตนเอง รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด
ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมที่มีต่อตนเองและสังคมภายนอก เพื่อการยกระดับจิตสานึกใหม่อย่างมี
สติ (Cranton & King, 2003) คล้ายกับการมีโลกทัศน์ใหม่อันเกิดจากการรื้อถอนกระบวนการคิด
ภายในที่เห็นภาพตนตนเองที่ลึกซึ้งกว่าเดิมของความหมายของการดาเนินชีวิตต่อ อันเป็นพื้นฐานที่
สาคัญของการนาไปสู่การพัฒนาความมีสุขภาวะ (Arthur, 2006; Cranton, 2002; Dirkx, 1998;
Edward, 2008; Mezirow, 1996; Sherry, 2012; Taylor, 1998; พัชรี ศิริมาก, 2554; สมสิทธิ์
อัสดรนิธี & กาญจนา ภูครองนาค, 2555) ที่เห็นตรงกันว่า การพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรสุขภาวะนั้ น
ต้องเป็นการกลับเข้าไปทางานกับธรรมชาติด้านในถึงระดับชุดความเชื่อพื้นฐานหรือกรอบการอ้างอิง
โดยเปลี่ยนวิธีการรู้คิด รื้อถอนชุดความเชื่อเดิม เกิดการขยับขยายกรอบการอ้างอิงให้กว้างใหญ่และ
ครอบคลุมความจริ งที่มากขึ้น กว่าเดิม นั่นคือ เป็นการยกระดับจิตสานึกของผู้เรียนให้สู งขึ้น เพื่อ
น าไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นท่ าที ความคิด ความรู้สึ ก และพฤติก รรม เกิด เป็ นวิ ถีชี วิ ตที่ มีคุ ณค่ าและ
ความหมายสู่ความยั่งยืน
2.2 การพิจารณาอย่างใคร่ครวญ
เงื่อนไขสาคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนกรอบความคิดคือต้องเป็นการพิจารณาอย่าง
ใคร่ครวญ เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนทั้งหมดตามความเป็นจริงว่าตนเป็นใครอย่างไร เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง เกิดการยอมรับตนเองตามความเป็นจริง อย่างเห็นคุณค่าตนเอง ภาวะ
ดังกล่าวเป็นการตีความตามสมมติฐาน ค่านิยม และความเชื่อภายในตนเองตามประสบการณ์เดิมที่ติด
ตัวมาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเป็นการประเมินต่อหลักฐานหรือข้อโต้แย้งที่มีต่อเรื่องใด
เรื่ องหนึ่ งด้ว ยใจที่เปิ ดกว้ างที่จ ะรั บฟังข้อมู ล และความรู้ใหม่ ๆ หรื อความคิดเห็ นและความเชื่อ ที่
แตกต่างจากที่ตนมีอยู่เดิม ซึ่งทั้งหมดนี้จะสะท้อนถึงความรู้สึกของตัวตนของตนเองที่มีต่อเหตุการณ์
หนึ่งที่รับรู้เข้ามา เห็นว่าในสถานการณ์อย่างนั้นแล้ว โลกภายในของตนเองเป็นอย่างไร มันเกิดอะไร
ขึ้นบนโลกภายในของตนเองที่มีต่อสิ่งนั้น การพิจารณาอย่างใคร่ครวญตามความเป็นจริงเช่นนี้ทาให้
เราถอยออกมาว่านี่คือกรอบของเราและเห็นตัวตนตามความเป็นจริง ทาให้เราเห็นและเข้าใจความ
เป็นตัวตนของเราจริงๆ ทาให้เรารู้เท่าทันและเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้แรงบีบคั้นของรูปแบบหรือวิธี
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คิดแบบเดิมๆ (Arthur, 2006; Edward, 2008; Kitchenham, 2008; Taylor, 2007; สมสิทธิ์ อัสดร
นิธี & กาญจนา ภูครองนาค, 2555) เพราะกรอบความคิดเดิมๆ คือความคิดที่คับแคบในแบบที่เรา
เป็น เราก็จะทาตามแบบเดิมๆ ตามความคิดเดิมๆ คล้ายๆ กับเรามีคาตอบสาเร็จรูปอยู่แล้ว แล้วเราก็
ทาด้วยกระบวนการเดิมๆ กระบวนการนี้เองเท่ากับเป็นการรื้อถอนกรอบความคิดชุดเดิมและสร้าง
กรอบความคิดชุดใหม่ขึ้นมา จึงทาให้เราสามารถเดินต่อได้และจัดการกับประเด็นปัญหานั้นๆ อย่างที่
ควรจะเป็นปราศจากอคติ ช่วยให้มีการเปิดโลกในมุมมองใหม่ด้วยตนเอง เห็นและเข้า ใจโลกตามความ
เป็นจริงที่ถูกตรงด้วยตนเอง เป็นการเปิดมุมมองใหม่ภายในของตนเอง เปิดมุมมองใหม่ด้วยตัวของเรา
เองมากขึ้น เข้าใจตนเอง มีความมั่นคงจากภายในมากขึ้น สามารถอยู่กับโลกและดาเนินชีวิตได้อย่าง
รู้เท่าทันเกิดความมั่นคงยั่งยืน
และที่สาคัญการเปลี่ ย นกรอบความคิดนั้ นอยู่ภ ายใต้อานาจของตนเองที่จะกาหนดว่าจะ
เปลี่ยนอย่างไร นั่นเท่ากับว่า ตนเริ่มตระหนักว่าตนมีศักยภาพในการเลือกตอบสนองต่อโลกและสังคม
ภายนอกที่มากระทบ เกิดเป็นความรู้สึกถึงเสรีภาพ มีอิสรภาพ มีอานาจภายในที่จะกาหนดชะตาชีวิต
ตนเอง เริ่มรู้ว่าตนสามารถนาตนเองได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เพราะทั้งหมดนี้ขึ้นกับว่าตนจะเลือก
รับรู้และโต้ตอบต่อสิ่งที่เขามากระทบอย่างไร นั่นเท่ากับว่าตนเริ่มตระหนักว่าความเป็นไปของตนเอง
ตนเองเท่านั้นที่เป็นผู้กาหนด ชีวิตจึงเป็นเรื่องที่ตนสร้างได้เอง
2.3 กรอบความคิดเชิงบวกสร้างแรงบันดาลใจ
จากความเข้าใจที่ว่ากรอบความคิดกาหนดพฤติกรรม ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่มีคุณค่า
จึงต้องสะท้อนมาจากกรอบความคิดเชิงบวก ดังนั้น ความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรจึงต้องเกิดจาก
กรอบความคิดเชิงบวกด้วยใจที่เปิดกว้าง บนฐานของความรู้สึกที่มีใจรัก ความผูกพัน มีแรงบันดาลใจ
แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่นและความภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรซึ่งจะเป็นเงื่อนไข
สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน
ปัจจัยที่ 3 การปรับกระบวนการคิดให้เป็นระบบ
นอกจากปั จ จั ย ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงและกรอบความคิ ด แล้ ว รู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการนี้ให้ความสาคัญกับการคิดเชิงระบบ
โดยเห็นว่าสรรพสิ่งรวมทั้งองค์กรมีธรรมชาติของความเป็นระบบที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงอย่างหลอม
รวมขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นลาดับชั้น อย่างเป็นองค์รวม ก่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถ
แสดงศักยภาพที่สูงกว่าและเหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย (Capra, 1988, 2002;
ประเวศ วะสี, 2548, 2550a; วิจารณ์ พานิช, 2547)
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เงื่อนไขของปัจจัยการปรับกระบวนการคิดให้เป็นระบบ
3.1 การพัฒนาองค์กรอย่างมีชีวิต
การที่จะบรรลุถึงเปูาหมายองค์กรได้อย่างมีคุณค่าจาเป็นต้องเข้าใจว่าองค์กรคือระบบ
และเป็นระบบของความมีชีวิตเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และเปูาหมายก็คือความมั่นคงยั่งยืน เพราะ
องค์กรมีความเป็นหนึ่งหน่วยเหมือนคนหนึ่งคน มีความเป็นปัจเจก สอดคล้องกับความเห็น (Capra,
1997) ที่ว่า ชีวิตมีธรรมชาติของความเป็นระบบที่มีความซับซ้อนอย่างเป็นลาดับอันเกิดจากความ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ที่ล้วนอิงอาศัยกันและส่งผลซึ่งกันและกันอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน อย่าง
ไม่อาจแยกออกจากกันได้เช่นเดียวกับความเป็น องค์กร ดังนั้น การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนจึง
จาเป็นต้องเข้าใจในธรรมชาติของความมีชีวิตตามความเป็นจริงนี้ มุมมองดังกล่าวเป็นไปในทานอง
เดียวกับ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ให้ความเห็นว่า
“เราอาจมององค์ ก รเป็ น หนึ่ ง Entity เหมื อ นคนหนึ่ ง คน มี ค วามเป็ น ปั จ เจก มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยํางเป็นพลวัต มีความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นการพิจารณาองค์กรวํามีชีวิตเหมือนบุคคล มี
สุ ข ทุ ก ข์ เ ชํ น เดี ย วกั บ บุ ค คล สุ ข ทุ ก ข์ ข องแตํ ล ะองค์ ก รก็ แ ตกตํ า งกั น …. หากเราพิ จ ารณาวํ า 6
องค์ประกอบตามรู ปแบบฯ ที่พัฒ นาขึ้นนี้เปรียบเสมือนแตํละเปูาหมายขององค์กร เราต๎องหาวํา
เปูาหมายตามรูปแบบนี้ขององค์กรคืออะไร เราจะสามารถบรรลุเปูาหมายผําน 6 องค์ประกอบนี้ได๎
อยํางไร และอะไรคือตัวชี้วัดและกระบวนการที่จะเข๎าถึงเปูาหมายดังกลําว ซึ่งมุมมองดังกลําวเป็ นการ
พิจารณาสุขภาวะขององค์กรโดยเปรียบเทียบกับสุขภาวะของบุคคลที่มีความรู๎สึกนึกคิด วําอะไรคือ
เปูาหมาย อะไรคือตัวชี้วัด อะไรคือตัวประเมิน ซึ่งมุมมองถึงความมีชีวิตขององค์กรอยํางเข๎าใจใน
ธรรมชาติของตัวองค์กรเองนี้ถือเป็นแนวโน๎มที่สาคัญตํอการพัฒนาองค์กรสูํความยั่งยืน”
3.2 การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวมเชิงระบบ
เงื่อนไขสาคัญของการคิดเชิงระบบที่มีต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้คือ การพิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นองค์รวมขององค์ประกอบทั้ง 6 อันได้แก่ หลักการ โครงสร้าง
จิตใจ ปัญญา อารมณ์ องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม (Capra, 1997; Moor & Weatherill, 2004;
Senge, 2006; Sherry, 2012; World Health Organization, 2010; กรรณิกา ปัญญาวงค์, 2555;
กอบัว ทัศนภักดิ์, 2550; จิรประภา อัครบวร, 2552; ดวงเนตร ธรรมกุล, 2554) ที่ต่างเห็นว่าการ
พัฒนาสู่การเปลี่ยนอย่างยั่งยืนต้องเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบชีวิต
ทั้งภายในและภายนอกที่เชื่อมโยงกันและส่ งผลซึ่งกันและกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน สมดุล มีความสุข โดยเริ่มจากการเข้าไปสารวจและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ภายในตนเองอย่างไตร่ตรองใคร่ครวญ โดยการปรับเปลี่ยนมุมมองและจิตสานึกที่มีต่อโลกและชีวิต
ตามความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของตนเอง เกิดเป็นปัญญาและ
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ความมั่นคงภายใน และทั้งหมดนี้ก็เพื่อมาเชื่อมโยงกับองค์ประกอบภายนอกที่ครอบคลุมถึง โครงสร้าง
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวอีกนัยหนึ่ง เปูาหมายของรูปแบบนี้จะเป็นการพิจารณาถึงการ
เปลี่ ย นแปลงขององค์ป ระกอบภายนอกทั้ง 4 (โครงสร้าง องค์กร สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม) อย่าง
เชื่อมโยง โดยที่การเปลี่ยนแปลงที่แท้ จริงนั้นต้องเริ่มจากองค์ประกอบภายในทั้ง 3 ของบุคคล (จิตใจ
ปัญญา และอารมณ์) และเชื่อมโยงต่อยอดไปยังองค์ประกอบที่สูงขึ้นซึ่งทั้งหมดหลอมรวมเชื่อมโยง
อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันและส่งผลซึ่งกันและกันบนหลักการที่ถูกต้อง
3.3 การเชื่อมโยงบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียว
จากมุม มองเชิงระบบและความจริงที่ว่าองค์ประกอบที่สาคัญที่สุ ดขององค์กรคือ คน
เงื่อนไขสาคัญจึงอยู่ที่ว่า องค์กรจะสามารถสร้างความเชื่อมโยงของบุคลากร เพื่อการเดินทางสู่ภูมิ
ปัญญาที่สูงขึ้นอันเป็นกระบวนการของชีวิต เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนาไปสู่ความเป็นองค์กร
และสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2547) ที่กล่าวว่า
การคิ ด เชิ ง ระบบเป็ น ลั ก ษณะของการคิ ด เชิ ง สั ง เคราะห์ อ ย่ า งเป็ น ภาพรวม โดยเข้ า ใจถึ ง การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของระบบในลักษณะที่มีความเชื่อมโยงอย่างซับซ้อน การคิด
เชิงระบบจึงเป็นการคิดอย่างเป็นกระบวนการ อย่างมีแบบแผน อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคคลแห่งการเรียนรู้
3.4 การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
ต่อมุมมองการพัฒนาปัญญาเชิงระบบเพื่อการแสวงหาคาตอบเพื่อจัดการกับความท้าทาย
ที่ผ่านเข้ามาในองค์กร เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้คือ การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิง
วิเคราะห์ เพื่อหาองค์ประกอบที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง และการสั งเคราะห์ องค์ประกอบเหล่ านั้นอย่าง
เชื่อมโยงเพื่อการผุดขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนาไปใช้บริหารจัดการกับความท้าทายที่ผ่านเข้ามาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ วัฒนา ล่วงลือ (2551) ที่กล่าวถึงการคิดเชิงระบบว่า เป็นการมอง
แบบองค์รวมอันเป็นความสามารถในการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
สาคัญของสถานการณ์หนึ่งๆ นอกจากมองภาพรวมแล้ว ยังต้องเข้าใจถึงรายละเอียดและความสัมพันธ์
ของส่วนประกอบย่อยๆ ในความเป็นองค์รวมนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาปั ญญาเพื่อหาคาตอบ
เพื่อจัดการกับ ปัญหาใดๆ ต้องมิใช่เป็นความรู้เชิงเดี่ยว แต่ต้องเกิดจากการพัฒนาปัญญาแบบสห
วิทยาการเพื่อประกอบกันขึ้นเป็นพหุปัญญาที่ครอบคลุมด้านต่างๆอย่างกว้างขวางและหลากหลาย
ด้วยเหตุนี้ องค์กรสุขภาวะจึงควรเปิดกว้างต่อทางเลือกต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่จากัดอยู่กับทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่งนั้น

354

ปัจจัยที่ 4 การพัฒนาความสอดคล้องทั้งองค์กร
โดยที่กรอบความคิดมีความหมายเดียวกับจินตนาการ หรือมุมมอง หรือภาพในใจ หรือ
วิสัยทัศน์นั่นเอง ดังนั้น วิสัยทัศน์ เมื่อพิจารณาไปในอนาคตจึงเป็นภาพของเปูาหมายที่ต้องการจะไป
ให้ถึงในวันข้างหน้าเพื่อการประสบความสาเร็จร่วมกันอย่างสอดคล้องทั้งองค์กร โดยนัยดังกล่าวจึงมี
เงื่อนไขที่ต้องพิจารณา ดังนี้
เงื่อนไขของปัจจัยการพัฒนาความสอดคล้องทั้งองค์กร
4.1 การเชื่อมโยงองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงกับเปูาหมายองค์กร
ในการปรั บ ใช้รู ป แบบนี้ เพื่ อความเป็น องค์กรสุ ข ภาวะอย่างบูร ณาการยั่งยื น เงื่อ นไข
ประการหนึ่งคือ การเชื่อมโยงหลักการและแนวคิดการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบนี้ ให้เข้ากับเปูาหมาย
ทางธุรกิจตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์เพื่อการทางานเป็นทีมด้วยความสอดคล้องไปในแนว
เดียวกัน สอดคล้องกับ Lamb and Rhodes (2008) และไปในแนวเดียวกับ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
(สนทนากลุ่ม, 18 มิถุนายน 2558) ทีไ่ ด้ให้ความเห็นว่า
“สิ่งที่จะต๎องทาคือระบุเปูาใหญํให๎ชัดเจน โดยเฉพาะเปูาหมายของแตํละองค์ประกอบที่เป็น
เปูาใหญํต๎องให๎ชัดเจน แล๎วใช๎เครื่องมือ ตามรูปแบบนี้ให๎เป็นลูกศรในการเล็ง และต๎องเป็นไปพร๎อมๆ
กันอยํางเป็นทีมงานเดียวกัน”
ในประเด็นเดียวกัน ชัด เตชามหาชัย (สนทนากลุ่ม , 18 มิถุนายน 2558) ได้ให้ความเห็นถึง
การนาหลักการการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบนี้ไปเชื่อมโยงกับเปูาหมายองค์กรว่า
“เมื่อพิจารณาตามโมเดลที่นาเสนอนี้เห็นวํา เปูาหมายของการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสุข เพื่อ
การเติบโตอยํางมันคงยั่งยืนนั้นเป็นความต๎องการของทุกองค์กร โดยเฉพาะจะเป็นความท๎าทายอยําง
ยิ่งหากจะสร๎างความเชื่อมโยงของหลักการการเปลี่ยนแปลงตามโมเดลนี้ให๎เชื่อมโยงกับเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เพราะองค์ กรโดยสํวนใหญํจะเน๎นที่กระบวนการพัฒนาอยํางเป็นรูปธรรม
หรือกิจกรรมที่จะนาไปสูํเปูาหมายขององค์กรที่เน๎นเรื่องการเติบโตอยํางเป็นประจักษ์ เชํน การเติบโต
ทางด๎านยอดขายและผลกาไร โดยมีกระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานทางธุรกิจ เชํน การ
วางแผนทางการตลาด การขาย การจัดหา การบริหารบุคคล ระบบบัญชีเพื่อมุํงสูํเปูาหมายดังกลําว”
4.2 วิสัยทัศน์ในฐานะของภาพแห่งความสาเร็จร่วมกัน
ด้ ว ยเหตุ ที่ ก รอบความคิ ด มี ค วามหมายเดี ย วกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละภาพเป็ น ตั ว ก าหนด
ความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางพฤติกรรม ดังนั้น วิสัยทัศน์จึงเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสร้าง
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ภาพของเปู าหมายแห่ งความส าเร็จในอนาคต และภาพที่ชัดเจนย่อมส่ งผลถึงความเป็นไปได้ของ
ผลสาเร็จที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ Covey (1989) ที่เสนอว่า การอุบัติขึ้นของสิ่งต่างๆ ล้วนเกิดขึ้น 2
เสมอ ครั้งแรกเป็นการสร้างทางจิตอันหมายถึงภาพในใจ ครั้งที่สองเป็นการกระทา ซึ่งการเกิดขึ้นทั้ง
สองมีความเชื่อมโยงและส่งผลซึ่งกันและกัน นั่นหมายความว่า การกระทาย่ อมมาจากภาพในใจ และ
ภาพดังกล่าวคือเปูาหมายในอนาคตนั่นเอง ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าบุคลากรในองค์กรจะสามารถสร้างความ
ชัดเจนของภาพเปูาหมายในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ความท้าทายที่สาคัญก็คือ การสร้าง
ความสอดคล้องของภาพเปูาหมายให้ไปในแนวทางเดียวกันของทั้งองค์กร เพื่ อมุ่งเข้าสู่ความสาเร็จ
ร่วมกันอย่างเสริมพลังร่วม
ปัจจัยที่ 5 ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร
ด้วยเหตุที่การพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยื นจาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลจานวน
มากที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านการศึกษา แนวคิด วัฒนธรรม และค่านิยม ด้วยเหตุนี้จึงมี
เงื่อนไขที่ต้องพิจารณา ดังนี้
เงื่อนไขของปัจจัยความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร
5.1 การตระหนักถึงสังคม วัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่างหลากหลาย
ในการพิ จ ารณาเพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ จ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ด้ า น
วัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์อย่างเป็นเฉพาะตัวขององค์กรนั้นๆ ด้วย เพราะวัฒนธรรมองค์กร
เป็นตัวสะท้อนถึงแนวคิด ทัศนคติ และค่านิยมของบุคลากรในองค์กร และมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก
นึกคิด ความมุ่งมั่น แรงบันดาลใจ ขวัญกาลังใจ และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตัวบุคลากร
เองด้วย สอดคล้องกับ Lagerstrom (2005) ที่เสนอว่าความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรมองค์กร
ทัศนคติ และค่านิยมของบุคลากรจะส่งผลซึ่งกันและกัน และมีผลต่อประสิทธิผลของการดาเนินงาน
ขององค์กร ด้วยเหตุนี้ บุคลากรในองค์กรจึงต้องมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าในความแตกต่างอย่าง
เป็นต้นทุนของการสร้างพลังร่วมที่จะช่วยยึดโยงระหว่างกันอย่างยืดหยุ่นเพื่อให้องค์กรตั้งมั่นอยู่ได้
ด้วยเหตุนี้ การนารูปแบบนี้ไปใช้ปฏิบัติ ในองค์กรจึงจาเป็นที่บุคลากรทุกฝุายจะต้องเข้ามารับรู้และ
นาไปปฏิบัติตามบริบท ตามความรับผิดชอบ ตามศักยภาพที่แตกต่างแต่ทั้งนี้ ต้องตั้งอยู่บนเปูาหมาย
เดียวกัน
5.2 การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง
ด้วยความตระหนักถึงความแตกต่างด้านสังคม วัฒนธรรม ทัศนคติ และค่านิยม รวมทั้ง
คุณค่าในความแตกต่างอย่างเป็นต้นทุนของการสร้างพลังร่วมนี้ องค์กรสุขภาวะจาเป็นต้องปลูกฝัง
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ค่านิยมในการเห็นคุณค่าดังกล่าวลงเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ขององค์กรจากรุ่นสู่รุ่น และถือเป็น
แนวปฏิบัติสาหรับบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรต้องประยุกต์ค่านิยมดังกล่าวให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการ เครื่องมือ และกิจกรรมขององค์กรนั้นๆ ตามความเหมาะสม (Lagerstrom,
2005)
นอกจากนี้ องค์กรสุขภาวะยังต้องปลูกฝังความตระหนักถึงจิตสาธารณะเชิงบวกที่มีต่อสังคม
โดยถือเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดาเนินการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้าง
คุณค่าและพัฒนาสังคมในมิติที่หลากหลาย เพื่อเน้นการแก้ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดาเนิน ชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยใช้ศักยภาพด้านต่างๆ ขององค์กรร่ว มมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนาประเด็น
ปัญหาของสังคมและชุมชนมาพัฒนาเป็นโครงการต้นแบบเพื่อการพัฒนาไปพร้อมๆ กับองค์กรเพื่อ
ความยั่งยืนร่วมกัน
ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากจะให้ความสาคัญด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการประกอบ
ธุรกิจแล้ว องค์กรสุขภาวะยังต้องให้ความสาคัญในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
ด้วย
ปัจจัยที่ 6 ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เปูาหมายร่วมกันทั้งองค์กรเพื่อไปในแนวเดียวกัน ปัจจัยด้านผู้ นา
องค์กรนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง จึงควรพิจารณาเงื่อนไข ดังนี้
เงื่อนไขของปัจจัยผู้นาการเปลี่ยนแปลง
6.1 ผู้นาที่เข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต
ด้วยธรรมชาติขององค์กรคือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อการบรรลุผลสาเร็จร่วมกัน
การบรรลุเปูาหมายดังกล่าว จาเป็นต้องมีผู้นาองค์กรที่เข้าใจถึงธรรมชาติขององค์กรว่าคือระบบของ
ชีวิต ที่ป ระกอบด้ ว ยบุ คลากรที่ มีค วามเป็น ตัว ตนที่ แสวงหาคุณค่ าและความหมาย สอดคล้ อ งกั บ
Branden (1998) ที่เห็นว่า องค์กรสุขภาวะต้องมีบรรยากาศของการทางานร่วมกันอย่างเป็นมิตรต่อ
กัน อย่างเห็นคุณค่าและความหมายในความแตกต่างระหว่างกัน ด้วยทัศนคติเชิงบวก และที่สาคัญ
ความเป็นตัวตนเหล่านั้นมีความแตกต่าง และสอดคล้องกับ ดวงเนตร ธรรมกุล (2554) ที่กล่าวว่า
องค์กรสุขภาวะควรมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง ให้โอกาสแก่พนักงานได้แสดงความสามารถเพื่อ
การเติบโตเต็มตามศักยภาพ ด้ว ยการสร้างทีมงานที่เห็ นคุณค่าในความแตกต่างและหลากหลาย
รวมทั้งความมีศรัทธาซึ่งกันและกันทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้ ผู้นาองค์กรจึงต้องแสดงให้
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เห็นอย่างชัดเจนถึงการเห็นคุณค่าและความหมายในความแตกต่างของความเป็นตัวตนของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความความเชื่อมั่นในคุณค่า ของบุคลากร และสามารถยกระดับศักยภาพของ
บุคลากรได้อย่างเป็นองค์รวม อีกทั้งกระตุ้นให้บุคลากรสามารถขับ ศักยภาพของตนออกมาได้อย่าง
เต็มที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
6.2 ผู้นาที่สามารถสร้างความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล
ปัจจุบัน ผู้นาองค์กรที่ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน มิใช่มีเพียงความสามารถทางด้าน
ทักษะการบริ หารจั ดการเท่านั้ น เพราะนั่นเป็นการเข้าใจธรรมชาติขององค์กรเพียงบางส่ว นตาม
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แต่ส่วนที่ขาดหายไปคือ ความเข้าใจที่ว่าองค์กรมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัต ไม่หยุดนิ่งเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงอย่างเป็นสายเป็นกระแส ความ
ท้าทายในองค์กรไม่ว่าระดับใดก็ เกิดดับอย่างต่อเนื่องหมุนวนไปไม่สิ้นสุดเช่นกัน ผู้นาองค์กรจึงต้อง
พัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้ทันและสอดคล้องกับภาวะธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อ
ความอยู่รอดและต่อเนื่องอย่างสมดุล ยั่งยืน
6.3 ผู้นาที่มีมุมมองอย่างเป็นองค์รวม
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติดังกล่าวจาเป็นต้องตั้งอยู่บน
ฐานคิดของความเป็นระบบที่เข้าใจถึงความเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็น
องค์รวมทีป่ ระกอบด้วย หลักการ โครงสร้าง บุคลากร (จิตใจ ปัญญา และอารมณ์) องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นหนึ่งเดียวที่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ (Capra, 1997;
มนตรี แย้มกสิกร, 2546; วัฒนา ล่วงลือ, 2551) ที่เสนอว่าความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็น
ระบบมีความสาคัญต่อการทาความเข้าใจในชีวิต สังคม โลก ที่ว่าสรรพสิ่งมีความเป็นระบบซ้อนระบบ
เป็ น ระบบแห่ ง ความมี ชี วิ ต ที่ ซั บ ซ้ อ นอย่ า งเป็ น ล าดั บ อั น เป็ น การด าเนิ น ไปขององค์ ป ระกอบที่
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ผุดขึ้นเป็นมิติชีวิตต่างๆ ที่แต่ละภาวะล้วนอิงอาศัยกัน ส่งผลซึ่งกันและกันอย่าง
เป็นเนื้อเดียวกัน อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ ดังนั้น การพัฒนาองค์กรสู่ความมีสุขภาวะอย่าง
ยั่งยืน ผู้นาจึงต้องมีการพัฒนามุมมองอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบอย่างเป็นองค์รวม
6.4 ผู้นาต้นแบบของการสร้างแรงบันดาลใจ
ผู้นา นอกจากจะเข้าใจในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
แล้ว ยังต้องกระตุ้นให้บุคลากรสามารถพัฒนาขีดความสามารถและขับศักยภาพนั้นได้ด้วยตนเอง โดย
ต้องแสดงความเป็นผู้นาต้นแบบที่สามารถโน้มน้าว ชักจูง สร้างขวัญกาลังใจ ด้วยการให้เกียรติ การ
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มอบอานาจ และความไว้ว างใจแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา เพื่อการทางานอย่างสอดคล้ องไปในทิศทาง
เดียวกันกับอุดมการณ์และหลักปรัชญาขององค์กรอย่างเป็นหนึ่งเดียว
ปัจจัยที่ 7 การปรับและประยุกต์ใช้
จากผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผลนั้นต้องเป็นการศึกษาหาความรู้ไปพร้อมๆ
กับการปฏิบัติเพื่อการเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ในประเด็นนี้มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา คือ
เงื่อนไขของปัจจัยการปรับและประยุกต์ใช้
7.1 การเปลี่ยนแปลงจากภายในระดับบุคคล
เนื่องจากรูปแบบที่นาเสนอมีหลายองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับบุคคล
และระหว่างกันและต่างก็เชื่อมโยงส่งผลซึ่งกันและกัน และโดยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงควรเริ่มที่
หน่วยเล็กๆ ก่อน ดังนั้น การพัฒนาจึงควรเริ่มที่ระดับบุคคลโดยเฉพาะควรเริ่มที่องค์ประกอบภายใน
คือ จิตใจก่อนเพราะเป็นการเปลี่ยนที่ฐานรากของชีวิต จากนั้นจึงขยายสู่องค์ประกอบอื่นๆ ที่สูงขึ้น
7.2 การนาความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้
ลักษณะสาคัญประการหนึ่งของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการก็คือ การพัฒนาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และในภาวะที่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนั่นเอง องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ได้ผุดกาหนดขึ้น สิ่งสาคัญที่
บุคลากรต้องทาความเข้าใจก็คือการน้อมนาความรู้ที่เ กิดขึ้นนั้นเข้าสู่ภายในตนเอง (Internalization)
ทั้งนี้ เพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในทั้งด้านจิตใจ ปัญญา และอารมณ์ เพื่อการ
เรียนรู้ การเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เพื่อการขยายพื้นที่ของการเรียนรู้ด้านใน
ควบคู่กันไปกับการพัฒนาความรู้ ในเชิงวิชาการและทักษะเชิงธุรกิจร่วมกัน สอดคล้องกับ Taylor
(1998) ที่เสนอว่า การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเรียนรู้แบบกลุ่ม ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าไปสารวจตัวตน
ภายใน ก่อให้เกิดการสะท้อนภายในทั้งในระดับตนเองและระหว่างกลุ่ม นาไปสู่การค้นพบตนเองและ
จุดยืนของตนเอง เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน
7.3 การปรับใช้อย่างยืดหยุ่น
เนื่องจากรูปแบบที่เสนอนี้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่หลากหลาย ดังนั้น การนารูปแบบนี้
ไปประยุ กต์ใช้จ าเป็ น ต้องเป็น ไปอย่างยืดหยุ่นต่อ การพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ เกิดสมดุ ล
เหมาะสมกับบริบทและธรรมาชาติของแต่ละองค์กรในแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป
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7.4 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีส่วนร่วม
การนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปทาให้เกิดผลอย่างจริงจัง นอกจากจะต้องทาความเข้าใน
เนื้อหาอย่างถ่องแท้แล้ว ยังจาเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
พนั กงานได้ รับ รู้ ถึงสภาวะปั จ จุ บั นของการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้ง การมีส่ว นร่วมในการตัดสินใจถึง
ผลกระทบทีม่ ีต่อความเป็นอยู่ของตนเองและองค์กร และยุทธศาสตร์ที่จะนาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีนั้น
จาเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยจะต้องเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับว่านี่คือปัจจัยพื้นฐานสาคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยื น (Burton,
2010; Reid, 2009)
ปัจจัยที่ 8 ธรรมชาติของเวลาและโอกาส
ในการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนั้น ปัจจัยด้านเวลา รวมทั้งจังหวะและโอกาสมี
ความสาคัญอย่างมาก เพราะองค์ประกอบด้านต่างๆ มีระดับความก้าวหน้าแตกต่างกัน อีกทั้งความ
พร้อมก็แตกต่างกัน ดังนั้น ในประเด็นนี้มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา ดังนี้
เงื่อนไขของปัจจัยธรรมชาติของเวลาและโอกาส
8.1 การพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง
การนารูปแบบนี้ไปใช้ควรเลือกองค์ ประกอบที่มีความสาคัญต่อกลุ่มเปูาหมายที่สุด แล้ว
ลองนามาปฏิบัติเพื่อดูผลกระทบที่มีต่อองค์ประกอบอื่นๆ เพราะทุกองค์ประกอบเชื่อมโยงถึงกันและ
ส่ งผลถึง กัน ดัง นั้ น การน ารู ป แบบนี้ไปใช้ ไม่จ าเป็นว่า จะต้องทาทุกองค์ประกอบอย่างครบถ้ว น
สมบูรณ์ เพียงแต่หยิบประเด็นที่สาคัญ ขึ้นมาดาเนินการ และทาไปทีละขั้น ทีละส่วน ตามช่วงจังหวะ
เวลาที่เหมาะสมและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนือง ก็จะสามารถทาให้เกิดการพัฒนาไปอย่างเป็นลาดับ
ได้
8.2 ไม่มีรูปแบบใดที่เป็นสูตรสาเร็จ
การพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องตระหนักว่า เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนและใช้เวลา
และต้องมีการปรับแต่งตามความเหมาะสม ไม่มีรูปแบบใดที่สมบูรณ์แบบหรือเป็นสูตรสาเร็จ นั่น
หมายความว่า แม้ว่าองค์กรจะนารูปแบบนี้ไปปฏิบัติใช้อย่างเต็มที่ แต่ ผลที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังก็ได้ เพราะมีความไม่แน่นอนและมีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้ อง แต่ต้องเป็นการ
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พัฒนาแบบปรับตัว เปรียบเหมือนของไหลที่ต้องมีการปรับตัวอย่างยืดหยุ่น โดยต้องทาความเข้าใจใน
หลักการของรูปแบบและปรับให้เข้ากับบริบทและเปูาหมายองค์กร ธรรมชาติขององค์กร ความพร้อม
ของบุคลากร และความจาเป็นเร่งด่วนตามสถานภาพของธุรกิจ สอดคล้องกับ Cranton (2002) ที่
เสนอว่า กระบวนการที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องดาเนินไปอย่ างค่อยเป็นค่อยไป อย่างเป็น
ธรรมชาติ ไม่มีทางลัด และไม่สามารถเร่งกระบวนการธรรมชาตินี้ได้
โดยสรุป จากผลการวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายผลการพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขของร่างอนาคต
ภาพรู ปแบบการเรี ย นรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัตินั้นมี ปัจจัยและเงื่อนไขที่สาคัญคือ การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนต้องเป็น การ
ปรับตัวอย่างยืดหยุ่น อย่างเป็นองค์รวม โดยเริ่มที่ภายในของตนเองก่อน โดยต้องเป็น การเปลี่ยน
กรอบความคิด เชิ ง บวกเพื่ อ สร้ า งแรงบั น ดาลใจด้ ว ยการพิ จารณาภายในตนแองอย่า งใคร่ ค รวญ
นอกจากนี้ ต้องมีการพัฒนาการคิดเชิงระบบที่ข้าใจถึงธรรมชาติของความเป็นองค์กรที่เกิดจากการ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบ และองค์ประกอบที่สาคัญที่ สุดคือ บุคลากร ดังนั้น การพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กรสุขภาวะจึงต้องเป็นการเชื่อมโยงบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้ บุคลากรต้องมี
เปูาหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้นาที่เข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต และสามารถสร้าง
ความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรทุก
ระดับ ด้วยความตระหนักถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมและค่านิยมที่หลากหลาย ตลอดจนการ
ตระหนักถึงความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการพิจารณาถึงเจนเนอเรชั่นที่แตกต่างด้วย ส่วนในด้าน
การประยุกต์ใช้นั้น ต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง โดยต้องระลึกว่าไม่มีรูปแบบใดที่
เป็ น สู ต รส าเร็ จ ที่ แ น่ น อนตายตั ว แต่ ต้ อ งเกิ ด จากการปรั บ ใช้ อ ย่ า งยื ด หยุ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเปูาหมายที่แตกต่างและสอดคล้องทั้งองค์กร
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการ มีเปูาหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มี
คุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโต
อย่ า งมั่ น คง ยั่ ง ยื น มี ค วามสุ ข ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย แบ่ งการน าเสนอข้ อ เสนอแนะออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ 1)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และ 2) ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากผลการวิจัย อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการนั้นประกอบด้วย 1) แนวคิดของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 2) องค์ประกอบของอนาคตภาพ
ของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงฯ 3) แนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงฯ 4) กระบวนการของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงฯ และ 5)
ปัจจัยและเงื่อนไขของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงฯ ซึ่งผู้วิจัยพบว่า การ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม
ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่าง
มั่นคง ยั่งยืน มีความสุขนั้น จาเป็นต้องเริ่มด้วยการตระหนักว่าสรรพสิ่งรวมทั้งองค์กรเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัต ดังนั้น เพื่อความยั่งยืน องค์กรจึงต้องมีการปรับตัวอย่างเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบของ
ทุ ก องค์ ป ระกอบตั้ ง แต่ โครงสร้ า ง บุ ค ลากร (จิ ต ใจ ปั ญ ญา และอารมณ์ ) องค์ ก ร สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม บนหลักการที่ถูกต้อง ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลงต้องเริ่มด้ว ยการตระหนักถึงปัญหา การ
เปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อค้นหาตัวตนใหม่ รวมทั้งการพัฒนาแผนปฏิรูปตนเอง การศึกษาหาความรู้
แล้วนาไปทดลองปฏิบัติจนเกิดความเชื่อมั่น แล้วจึงนาความรู้และความเข้าใจดังกล่าวให้หลอมรวม
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตนเอง จากนั้นต้องนาไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่างยืดหยุ่น
ด้วยความอดทน มุ่งมั่น จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัย
เรื่องอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการไปประยุกต์ใช้จริงในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยผู้วิจัย
แบ่งการนาเสนอในส่วนนี้ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2) ข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติ ซึ่งแต่ละข้อเสนอมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิ จั ย ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง รู ป แบบการพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบที่ ค รอบคลุ ม
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างเสริมความมีสุขภาวะอย่างบูรณาการ เพื่อ สร้างความ
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต สามารถนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวม
ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้หน่วยงานบางแห่งที่มีบทบาทต่อการกาหนดทิศทางและนโยบายการบริหารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ นาแนวคิด หลักการ และกระบวนของรูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม อาทิ
1.1.1 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงาน
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อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนาหลักการของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ อันประกอบด้วย การสร้างความ
ตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต และการปรับตัวอย่างสอดคล้อง โดยต้องเป็นการพัฒนา
อย่างเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเชิงระบบ นาไปสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเป็น
องค์รวม โดยเน้นที่การพัฒนาที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ที่แท้ ผ่านการใคร่ครวญ
เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต และสามารถปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่เพื่อการเติบโต
อย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อนาไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเป็นร่างนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของประชากร
อย่างบูรณาการ อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นองค์รวมที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบชีวิตทั้งด้านกายภาพ
จิตใจ ปัญญา อารมณ์ ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้สังคมไทยมีความ
เข้มแข็ง สามารถยืนหยั ดอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร สังคม และ
ประเทศชาติโดยรวม
1.1.2 กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุกระดับ สามารถนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อกาหนดเป็นนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านการปรับปรุงโครงสร้าง
สถาบันการศึกษา หลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
นักศึกษา อย่างเป็นระบบ พร้อมกับการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสติปัญญาและความมั่นคง
เข้มเข็งภายในอย่างเห็นคุณค่าในตนเอง พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อเป็นกาลัง
สาคัญของชาติในอนาคต โดยผนวกให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้
เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการศึกษาตลอดชีวิต
1.1.3 หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ องค์กรเพื่อการพัฒนาเอกชน (NGOs) ชุมชน
และภาคประชาชน สามารถนาหลักการของการพัฒนาตามรูปแบบนี้ อันประกอบด้วย การสร้างความ
ตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต และการปรับตัวอย่างสอดคล้อง โดยต้องเป็นการพัฒนา
อย่างเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเชิงระบบ นาไปสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเป็น
องค์รวม โดยเน้นที่การพัฒนาที่ฐานรากของความเป็นมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ที่แท้ ผ่านการใคร่ครวญ
เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต และสามารถปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่เพื่อการเติบโต
อย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อไปกาหนดเป็นทิศทางและนโยบายของการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีสุขภาวะ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม
เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในด้านการปรับตัว และการพัฒนาตนเองอย่างเป็นองค์รวม เพื่อ
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงและความท้ า ทายต่ า งๆ ที่ ผ่ า นเข้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ
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ยุ ท ธศาสตร์ วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงานอย่ า งเชื่ อ มโยงเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว เพื่ อ ความมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานอย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน มีความสุข
1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ย นแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วย
ความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง
ยั่งยืน มีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนั้น เมื่อพิจารณาตาม
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การทีป่ ระกอบด้วย 1) แนวคิดของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 2) องค์ประกอบของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ ย นแปลงฯ 3) แนวโน้ ม ของอนาคตภาพของรู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง ฯ 4)
กระบวนการของอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงฯ และ 5) ปัจจัยและเงื่อนไข
ของอนาคตภาพของรู ป แบบการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลงฯ ผู้ วิจัยจึงขอเสนอให้ ห น่ว ยงานต่างๆ
พิจารณานาข้อค้นพบเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถตามความเหมาะสม ดังนี้
1.2.1. การสร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่อมโยง
จากผลการวิจัยพบว่า ธรรมชาติรวมทั้งองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ดังนั้น
การประยุกต์ใช้รูปแบบนี้ องค์กรจึงต้องสร้างความตระหนักถึงธรรมชาติดังกล่าว พร้อมทั้งพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องต่อธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเพื่อความ
อยู่รอด ตั้งอยู่ และการดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นหัวใจสาคัญประการแรกของการเรียนรู้สู่
การเปลี่ย นแปลงอย่ างยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการนาตนเอง การ
พัฒนาตนเองอย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสุข โดยเริ่มด้วยการเผชิญกับภาวะวิกฤตที่เป็นปัญหาและ
ตระหนักถึงความต้องการจาเป็นที่จะเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์เพื่ อตรวจสอบกรอบ
ความคิด สมมติฐาน ค่านิยม และความเชื่อของตนเองเพื่อสร้างความเข้าใจตนเอง ทั้งนี้ ด้วยความ
ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต้องเป็นการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด นอกจากนี้ ยังต้องมี
การทบทวนบทบาทตนเองเพื่อการค้นหาทางเลื อกและแนวทางการปฏิบัติใหม่ด้ว ยการศึกษาหา
ความรู้และทักษะเพื่อการดาเนินการตามแผน และด้วยความพยายามอย่างอดทน การปฏิบัติตามแผน
อย่างต่อเนื่องอย่างจริงจัง รวมทั้งการติดตามประเมินผลควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ ต้องดาเนินอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ด้วยความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตนเอง
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1.2.2 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ
นอกจากการสร้างความตระหนักถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
อย่างสอดคล้องแล้ว บุคลากรในองค์กรยังต้องพัฒนามุมมองการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่เห็นความ
เชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบอย่างสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว อันประกอบด้วยองค์ประกอบด้านในของ
บุคคล กล่าวคือ จิตใจ ปัญญา และอารมณ์ที่ หมายรวมถึงกรอบความคิด ความคิดเชิงระบบ ความ
มั่นคงทางอารมณ์ การสร้างศรัทธา รวมทั้งค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อ และองค์ประกอบภายนอก
ที่ประกอบด้วย โครงสร้าง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมถึงโครงสร้าง ระบบการจัดการ
ภาวะผู้นา รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การพัฒนาทั้งสองส่วนต้องตั้งอยู่บน
หลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2.3 การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน บูรณาการ ต้องทาอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ
จากผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต้องเริ่มด้วยการเผชิญและตระหนัก
ถึงภาวะวิกฤต จากนั้นต้องทาการวิเคราะห์ตรวจสอบตนเองถึงความเชื่อ ค่านิยมที่ตนยึดถือมาว่ามี
ความถูกต้องเพียงใด ตามด้วยการประเมินสมมติฐานตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ เพื่อนาไปสู่การ
รื้อถอนโครงสร้างทางความคิดใหม่ เพื่อพัฒนากรอบความคิดหรือมุมมองใหม่ชุดใหม่ พร้อมทั้งการ
ค้นหาทางเลือกของบทบาท ความสัมพันธ์ และแนวทางการปฏิบัติใหม่ ของตนเอง จากนั้นต้องพัฒนา
แผนปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้และทักษะใหม่ๆ แล้วดาเนินการ
ตามแผน สิ่งทีสาคัญคือการทดลองปฏิบัติตามแผนที่ตนพัฒนาขึ้นมานั้นด้วยความอดทน มุ่งมั่น เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในตนเองตามบทบาทใหม่นั้น จากนั้นต้องบูรณาการกรอบความคิดและแนวทางการ
ดาเนินชีวิตใหม่ให้เข้ากับวิถีการดาเนินชีวิต ตนเองในอนาคตอย่างเป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งปรับปรุง
อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
1.2.4. การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นการพัฒนาทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม
หลั ก การที่ น าเสนอตามรู ป แบบนี้ เ ป็ น หลั ก การหรื อ คุ ณ สมบั ติ ที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง ที่ จ ะ
สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจอีกชั้นหนึ่ง กล่าวคือ รูปแบบที่นาเสนอนี้มิได้อธิบายถึงกระบวนการ
การบริหารองค์กรหรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมที่เน้นกลไกทางวัตถุ หรือขั้นตอนอย่างที่วัดได้ประเมิน
ได้ แต่เป็นการนาเสนอรูปแบบการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมที่จาเป็นต้องดาเนินเชื่อมโยงควบคู่กันไป
ระหว่างการพัฒนาศักยภาพขององค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่โครงสร้าง บุคลากร องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม บนหลักการที่ถูกต้องกับกระบวนการการบริหารจัดการขององค์กรและชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม และด้วยการพัฒนาทั้งสองส่วนนี้จึงจะสามารถนาองค์กรและชุมชนสู่ความมีสุขภาวะได้อย่าง
แท้จริง มั่นคง ยั่งยืน เพราะรูปแบบนี้ให้ความหมายว่า องค์กรจะยั่งยืนจะเกิดได้ องค์กรนั้นต้องมี
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ความสุข มีการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม มีความสามารถในการปรับตนเอง มีความสมดุล ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอการนาแนวคิดการพัฒนาตามรูปแบบนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของทั้งองค์กรและ
ชุมชนเพื่อความสมบูรณ์ของการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
1.2.5 การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่ระดับบุคคล
จากผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องเริ่มที่ระดับปัจเจก แล้วจึงจะนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในระดับ ที่กว้างขึ้นที่สูงขึ้น เพราะความเป็นองค์กรและชุมชนคือความเป็นระบบที่เกิด
จากปัจเจกมามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้น การให้พื้นที่เล็กๆ หรือให้ความเป็นอิสระเพื่อให้บุ คคล
เข้าไปสารวจตนเองภายในเพื่อสร้างจิตสานึก ใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจตนเอง เพื่อ สารวจความเป็น
มนุษย์ของตนเองว่าสามารถนาไปสู่การสร้างความเติบโตทางจิตวิญญาณของบุคคลคนนั้นเอง สิ่งนี้
น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงระดับ องค์กร ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า การพัฒนาองค์กรและชุมชนต้องเริ่มที่การพัฒนาในระดับบุคคลซึ่งรูปแบบนี้ได้ให้
ข้อมูลในระดับหนึ่งที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรและชุมชนทั่วไป
1.2.6 การพิจารณาอย่างใคร่ครวญ
จากผลการวิจัยยังพบอีกว่า ปัจจัยสาคัญและเป็นหัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลงคือ การ
เปลี่ยนกรอบความคิด และจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นการพิจารณาอย่างใคร่ครวญบนฐานของประสบการณ์
ตรงหรือประสบการณ์จริงของตนเองในอดีต กับความรู้ใหม่ที่รับรู้เข้ามา เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตน
ทั้งหมดตามความเป็นจริงว่าตนเป็นใครอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง นาไปสู่การ
ยอมรับตนเองอย่างเห็นคุณค่าตนเอง การพิจารณาอย่างใคร่ครวญตามความเป็นจริงเช่นนี้เท่ากับ กลับ
เข้าไปสารวจภายในตนเอง คือกลับเข้ามาตระหนักภายในตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร ตนเองคิดอะไร
เชื่ออะไร รู้สึกอย่างไร อันเป็นการรื้อถอนกรอบความคิดชุดเดิมและสร้างกรอบความคิดชุดใหม่ขึ้นมา
เป็นการเปิดมุมมองใหม่ด้วยตัวเราเองมากขึ้น เกิดการค้นพบตนเอง การยอมรับตนเอง และนาไปสู่
ความมั่นคงภายในยิ่งขึ้น เห็นคุณค่าและความหมายของความเป็นตัวตนที่แท้ของตนเอง เปรียบดังการ
เดินทางเข้าสู่การค้นพบภายในตนเองและทาการขัดเกลาความเป็นตัวตนของตนเองให้มีความละเอียด
ยิ่งขึ้น เข้าใจความเป็นตัวตนที่แท้ของตนเองมากยิ่งขึ้นอันจะนาไปสู่ความมีอิสระ ความมีอานาจ และ
ศักยภาพภายใน สามารถอยู่กับโลกได้อย่างรู้เท่าทัน ผู้วิจัยจึงขอแนะนาว่า การเปลี่ยนกรอบความคิด
นั้นต้องผ่านกระบวนการการใคร่ครวญภายในตนเองอย่างลึกซึ้งจึงจะสามารถเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองอย่างแท้จริงและจะเป็น ปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้เราสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆ ที่ผ่าน
เข้ามาอย่างที่ควรจะเป็น และเมื่อภาวะนี้เกิดขึ้นในมิติที่สูงขึ้นทั้งครอบครัว องค์กร สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม จึงจะสามารถนาไปสู่ความมีองค์กรสุขภาวะได้อย่างบูรณาการ ยั่งยืน ร่วมกัน
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1.2.7 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
จากผลการวิจัยยังพบอีกว่า การที่จะนารูปแบบดังกล่าวนี้ไปทาให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง สิ่งที่จาเป็นต้องทาควบคู่กันไปคือ การจัดกิกรรมเพื่อ
เสริมแนวคิดดังกล่าว เช่น การเจริญสติ ภาวนา การฟังอย่างลึกซึ้ง โยคะ ชี่กง การสร้างสรรค์งาน
กิจกรรม การทากิจกรรมอาสา การทาสุนทรียสนทนา การฝึกสมาธิภาวนา การศึกษาธรรมชาติ การ
เดินปุา การทางานอยู่กับธรรมชาติ การเคลื่อนไหวร่างกาย การพิจารณาอย่างใคร่ครวญอย่างสงบนิ่ง
กับตนเอง เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงภายในของ
ตนเอง ด้วยการเผชิญกับความจริงกับบุคคลอื่นและโลกภายนอก ผ่านการใคร่ครวญไตร่ตรองอย่าง
ลึกซึ้งภายในตนเอง โดยมุ่งเข้าไปตรวจสอบและสะท้อนความรู้สึกนึกคิดหรือความเป็นตัวตนภายใน
ของตนเอง ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า หน่วยงานทั้งองค์กรและชุมชนควรจัดกิจกรรมเสริมเหล่านี้ให้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการทางานเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
1.2.8 การจดบันทึก
ในบรรดาเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ผลคือ การ
จดบันทึกซึง่ เปรียบเสมือนการเดินทางของชีวิตที่สะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อความเป็นไป
ของตนเอง เครื่องมือตัวนี้ง่ายสะดวกและได้ผลมาก ดังนั้น ผู้วิจัยขอเสนอว่าผู้ที่สนใจการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนจึงควรทาการจดบันทึกอย่างสม่าเสมอจนกระทั่งกลายเป็นรูปแบบของการ
ดาเนินชีวิตของตนเอง โดยเน้นการสะท้อนถึงความรู้สึกกับสิ่งทีต่ นไปพบมา
1.2.9 การสนทนากับผู้ที่มีประสบการณ์
จากผลการวิจั ย พบว่า กระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง ต้องเป็ นการเรียนรู้เ พื่อร่ว ม
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า การที่จะนารูปแบบนี้ไปใช้ปฏิบัติ
ให้ได้ผลควรที่จะนาไปสนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีประสบการณ์ หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการนาแนวคิดนี้ไปเชื่อมโยงกับเปูาหมายขององค์กรและชุมชนซึ่ง
จะช่วยให้การนารูปแบบนี้ไปใช้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และเห็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ทาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจะได้เห็นถึงนอกจากกระบวนการของการนาไปปฏิบัติแล้ว
ยังจะได้เห็นถึงปัญหา เงื่อนไข รวมทั้งความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อแนะนาที่จะนาไปสู่
องค์กรสุขภาวะที่มั่นคงยั่งยืน
1.2.10 การเข้าร่วมอย่างสมัครใจ
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จากผลการวิจัยยังพบอีกว่า การเริ่มนารูปแบบนี้ไปใช้ไม่ควรคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะของวงกว้างที่ต้องครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรหรือชุมชน เพราะอาจถูกมองว่าเป็นการบังคบให้
บุคลากรเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งมิได้เกิดจากการยอมรับอย่างสมัครใจ ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอว่า
การเริ่มต้นการนารูปแบบนี้ไปใช้ควรต้องเป็นไปในลักษณะการเชิญให้เข้ามาทดลอง มาเรียนรู้เพื่อ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองอย่างสมัครใจตามความพร้อมของแต่ละบุคคล และควรเริ่มจากจุด
เล็กๆ กับบุคคลบางคนที่เข้าใจ เห็นด้วย และพร้อมที่จะเข้าร่วมตามความสมัคใจ จากนั้นจึงขยายวง
ให้กว้างออกไป ซึ่งมุมมองนี้มีความสาคัญอย่างมาก เพราะเป็นการเปิดพื้นที่ให้เ ขาเป็นคนเลือกเพื่อ
สะท้อนถึงความมีอิสรภาพภายในของเขาเอง เห็นคุณค่าในตนเอง เปรียบเสมือนการเพาะเมล็ดพันธุ์
โดยเริ่ มจากจุ ดเริ่ มต้น เล็ กๆ และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะช่ว ยผลั กดันให้ วงจรของการ
เปลี่ยนแปลงนี้ขับเคลื่อนไปได้ และสามารถที่จะขยายออกไปยังส่วนอื่นๆ ขององค์กรและสังคมได้
1.2.11 ผู้นาองค์กรและชุมชนต้นแบบ
มุมมองหนึ่งที่จะนารูปแบบนี้ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพคือ การ
สร้างผู้นาองค์กรและชุมชนต้นแบบที่เอาตัวเองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างผูกพันและเต็มตัวอย่าง
ทุม่ เท จากผลการวิจัยพบว่า ผู้นาองค์กรและชุมชนควรเข้ามาทาความเข้าใจในหลักการนี้ว่า รูปแบบนี้
คืออะไร มีหลักการอย่างไร มีกระบวนการอย่างไร และมีความหมายอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงสู่
ความสาเร็จขององค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน และต้องสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ทั่วทั้ง
องค์กรในทุกระดับ และผลักดันให้ระดับ ล่างลงมาได้เรียนรู้ เข้าใจ แล้วนาไปปฏิบัติ โดยต้องนาไป
เชื่อมโยงกับเปูาหมายองค์กรเพื่อไปในแนวเดียวกันและต้องทาอย่างต่อเนื่อง
1.2.12 ผู้นาที่เห็นคุณค่าในความหมายของชีวิต
การบรรลุ เปู าหมายองค์กรสุ ขภาวะอย่างยั่งยืน ผู้ นาองค์กรต้องเข้าใจว่าบุคลากรมี
ศักยภาพที่แตกต่างกันและศักยภาพนั้นพัฒนาได้ และจากผลการวิจัยพบว่า การที่บุคคลจะยกระดับ
ศักยภาพตนเองให้สูงขึ้นได้นั้นจาเป็นที่คุณค่าความเป็นตัวตนของตนเองต้องได้รับการยอมรับอย่าง
แท้จริง ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยขอเสนอว่า ผู้นาองค์กรและชุมชนจึง จาเป็นต้องเข้าใจถึงความสาคัญของ
องค์ประกอบด้ านในดังกล่าว พร้อมทั้งเสริมสร้างและยืนยันในคุณค่าความเป็นตัวตนของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องมีความเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้เขาสามารถพัฒนา
ศั ก ยภาพจึ ง จุ ด สู ง สุ ด ได้ ด้ ว ยตนเองและสามารถขั บ ศั ก ยภาพอออกมาได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ น าและ
ขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
1.2.13 ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร
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ด้ว ยเหตุที่องค์กรเกี่ย วข้องกับบุคคลจานวนมากที่มีความแตกต่างทั้งด้านการศึกษา
ภาษา แนวคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยมที่หลากหลายซึ่งย่อมมีผลโดยตรงต่อ
การทางานร่วมกัน ความแตกต่างดังกล่าวถือเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อความเป็นองค์กรสุขภาวะที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ และจาเป็นต้องมีการทาความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร โดยต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่า
ของความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม ทัศนคติ และค่านิยมนี้ว่าเป็นต้นทุนที่สาคัญของการสร้าง
พลังร่วม เพราะการยอมรับในความหลากหลายดังกล่าวจะส่งผลถึงความมุ่งมั่น แรงบันดาลใจ ขวัญ
กาลังใจ และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตัวบุคลากร ด้วยเหตุนี้ องค์กรสุขภาวะจึงจาเป็นต้อง
ปลูกฝังค่านิยมในการเห็นคุณค่าในความแตกต่างดังกล่าวลงเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ขององค์กร
และถือเป็นแนวปฏิบัติสาหรับบุคลากรในทุกระดับ
1.2.14 การเชื่อมโยงองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงกับเปูาหมายองค์กรและชุมชน
ในการปรับใช้รูปแบบนี้เพื่อความเป็นองค์กรและชุมชนสุขภาวะอย่างบูรณาการยั่งยืน
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จคือ การเชื่อมโยงกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ตามรูปแบบนี้ให้เข้ากับเปูาหมายขององค์กรและชุมชนด้วยภาษาที่สื่อแล้วเข้าใจง่าย โดยเฉพาะต้อง
เชื่อมโยงกับกระบวนการที่จะบรรลุเปูาหมายองค์กรและชุมชนได้อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจได้ทันทีคือ ให้
ชัดเจนเลยว่าทาแบบนี้แล้ว องค์กรหรือชุมชนจะมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างไร อยู่ร่วมกัน
อย่างไรจึงจะมีความสุข อีกทั้งมีส่วนช่วยเหลือสังคมและสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
1.2.15 การปรับให้เข้ากับธรรมชาติขององค์กรและชุมชน
จากผลการวิจัยพบว่า การที่จะนารูปแบบนี้ไปใช้ สิ่งที่จะต้องตระหนักประการหนึ่งคือ
เราต้องเข้าใจบริบทและเปูาหมายขององค์กรเป็นตัวตั้ง เพราะเราไม่อาจเปลี่ยนหรือถอนความคิดของ
องค์กรได้ชั่วข้ามคืน ดังนั้น เปูาหมายองค์กรในเชิงธุรกิจ เช่น การบรรลุเปูาหมายยอดขาย กาไร การ
ลดต้นทุน เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด หรือเปูาหมายของชุมชนในการสร้างความสุข การมีส่วนร่วม เป็น
ต้น จาเป็นต้องนาเอามาเป็นตัวตั้ง เพราะนัน่ คือความอยู่รอดขององค์กรและชุมชน นั่นคือ ต้องเคารพ
โดยการตระหนักถึงสภาวะตามความเป็นจริงขององค์กรและชุมชนว่าเป็นมาอย่างไร มีพัฒนาการมา
อย่างไร ความหมายในการมองโลกของเขานั้นเป็นอย่างไร อะไรคือคุณค่าและความหมายที่แท้จริง
นั่นคือ ต้องเอาความคิดและธรรมชาติของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง แล้วจึงจะสามารถนารูปแบบนี้ไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อทาให้หน่วยงานดีขึ้นกว่าเดิม ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า การนารูปแบบนี้ไปใช้
จาเป็นต้องเคารพในสติปัญญาและศักยภาพตามที่เป็น คือเข้าใจบริบทของหน่วยงานตามความเป็น
จริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ต้องรู้จักชื่นชมและเห็นคุณค่าตามความเป็นจริง เพื่อสร้างความตระหนักถึง
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คุณค่าให้เกิดขึ้นในหน่วยงานก่อน แล้วจึงจะนารูปแบบนี้ไปเสริมอย่างสอดคล้องกับบริบทหรือในสิ่งที่
มีอยู่เดิม เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น
1.2.16 การปรับใช้อย่างยืดหยุ่น
จากผลการวิจัยยังพบอีกว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนซับซ้อน
ดังนั้น เครื่องมือที่เป็นสากลสาเร็จรูปทีจ่ ะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์แบบนั้นไม่มี รูปแบบที่
นาเสนอนี้ก็มิใช่รูปแบบที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุด เพราะแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง บริบทก็แตกต่าง
ธรรมชาติขององค์กรและชุมชนก็ต่างกัน และเมื่อพิจารณาในความเป็นองค์กรหรือชุมชนก็ยิ่งมีความ
แตกต่างอย่างสลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีก ยิ่งเวลาเปลี่ยนทุกอย่างเคลื่อนหมด นั่นคือ ไม่มีรูปแบบที่
แน่นอนตายตัวที่สามารถเอาไปใช้ได้ตลอดเวลา แต่ต้องเป็นการปรับแต่ง ปรับเอาองค์ประกอบต่างๆ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาให้เหมาะกับบริบทขององค์กร และต้องปรับเอารูปแบบนี้ให้เข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรและชุมชน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอว่า การนารูปแบบนี้ไปใช้ควรต้องเป็นการปรับใช้อย่าง
ยืดหยุ่นให้เหมาะกับ บริบทและธรรมชาติของหน่วยงานนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลง
จาเป็นต้องใช้เวลา เร่งไม่ได้ และต้องเป็นไปตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและ
อดทน
1.2.17 การสร้างความเจริญงอกงามขึ้นภายในระหว่างกัน
จากผลการวิจัยพบว่า ธรรมชาติขององค์กรและชุมชนคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
รวมทั้งการติดต่อสื่อสารเพื่อ การสร้างความเจริญงอกงามขึ้นภายในระหว่างกัน และการที่จะเข้าถึง
สภาวะนั้นได้สามารถกระทาได้ใน 3 ลักษณะคือ 1) การฟังอย่างลึกซึ้งอันเป็นการฟังด้วยใจที่สัมผัสถึง
รายละเอีย ดอย่ างลึ กซึ้งด้วยใจที่ตั้งมั่น 2) การน้อมสู่ ใจอย่างใคร่ครวญ อันเป็นการน้อมนามาคิด
ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งด้วยใจที่เป็นกลางสงบ และ 3) การเฝูามองเห็นตามความเป็นจริงซึ่งหมายถึงการ
เฝูาติดตามธรรมชาติของจิตซึ่งมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่ไหลเลื่อนอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า พื้นฐานสาคัญของการนารูปแบบนี้ไปใช้ให้ได้ผลคือ ต้องตั้งอยู่บนกรอบ
ความคิดเชิงบวกที่เห็นคุณค่าและความหมายระหว่างกันอย่างแท้จริง
1.2.18 การตระหนักถึงจังหวะ เวลา และโอกาส
ในการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนั้น ปัจจัยด้านเวลา รวมทั้งจังหวะ และ
โอกาสมีความสาคัญอย่างมาก เพราะแต่ละองค์กรมีความแตกต่างทั้งด้านบริบท ธรรมชาติขององค์กร
ระดับ ความก้าวหน้าก็แตกต่างกัน อีกทั้งความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงก็แตกต่างกัน ดังนั้น ใน
ประเด็ น นี้ มีเงื่ อนไขที่ ต้องพิจ ารณาคื อ การนารูปแบบนี้ไปประยุก ต์ ใช้ควรเลื อกองค์ประกอบที่ มี
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ความสาคัญต่อกลุ่มเปู าหมายที่สุ ด แล้วลองนามาปฏิบัติเพื่อดูผ ลกระทบที่มีต่อองค์ประกอบอื่นๆ
เพราะทุกองค์ประกอบเชื่อมโยงถึงกันและส่งผลถึงกัน ดังนั้น การนารูปแบบนี้ไปใช้ สิ่งที่ควรคานึงคือ
การหยิ บ ประเด็ น ที่ ส าคั ญ ขึ้ น มาด าเนิ น การและท าไปที ล ะขั้ น ที ล ะส่ ว น ตามช่ ว งจั ง หวะเวลาที่
เหมาะสมและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่างค่อยเป็นค่อยไป ก็จะสามารถทาให้เกิดการพัฒนาไป
อย่างเป็นลาดับได้ นอกจากนี้ การพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องตระหนักว่า เป็นกระบวนการที่มี
ขั้นตอนและใช้เวลา และต้องมีการปรับแต่งตามความเหมาะสม ไม่มีรูปแบบใดที่สมบูรณ์แบบหรือเป็น
สูตรสาเร็จ ดังนั้น การนารูปแบบนี้ไปใช้ต้องทาความเข้าใจในหลักการของรูปแบบและปรับให้เข้ากับ
บริบทและเปูาหมายองค์กร ธรรมชาติขององค์กร ความพร้อมของบุคลากร และความจาเป็นเร่งด่วน
ตามสถานภาพของธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 การศึกษาเชิงลึก การศึกษาอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการนี้ให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงยั่งยืน มี
ความสุข และการที่จะเข้าถึงจุดนี้ได้ สิ่งที่มีความจาเป็นในขั้นถัดไปคือการศึกษาเพิ่มเติมถึงองค์ความรู้
และแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอการศึกษาเชิงลึกในประเด็นต่อไปนี้
2.1.1 กรอบความคิด จากผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเป็นการ
เปลี่ยนที่ฐานรากของชีวิต นั่นคือ การเปลี่ยนกรอบความคิด ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรจะศึกษา
เพิ่มเติมในเชิงลึกว่า กรอบความคิดคืออะไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และ
กรอบความคิดมีความเชื่อมโยงกับ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ แรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นอัน
หมายถึงศักยภาพภายในของบุคคลอย่างไร อะไรคือความหมายที่แท้ของการคิดเชิงบวก และที่สาคัญ
เราจะสามารถเปลี่ยนกรอบความคิดเชิงบวกด้วยกระบวนการใด บนเงื่อนไขใด แล้วเราจะเปลี่ยน
กรอบความคิดนี้อย่างไรเพื่อสร้างองค์กรให้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ควร
เป็นการศึกษาทั้งในด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วน
ร่วมโดยการฝังตัวลึกลงในองค์กร ชุมชน หรือกลุ่มเปูาหมายอย่างจริงจังเป็นระยะเวลานานพอสมควร
2.1.2 ค่านิยม จากผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงยั่งยืนมี ความสุข
นั้น ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม และจริยธรรม ดังนั้น ผู้วิจัย
เสนอว่าควรมีการศึกษาลงในรายละเอียดเชิงลึกถึงความหมายที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงระหว่างความหมายของการเปลี่ยนแปลง ความไม่เที่ยง และความไม่แน่นอนกับความ
มั่นคงยั่งยืน มีความสุขนั้นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และทาอย่างไรจึงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมั่นคงยั่งยืนที่แท้จริง และควรมีการศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดย
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เชื่อมโยงกับการพัฒนาค่านิยมและหลักการที่ถูกต้อง ยิ่งไปกว่านั้น ทาอย่างไรองค์กรหรือชุมชนจะ
สามารถเชื่อมโยงค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้องดังกล่าวให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานอย่ าง
ได้ผ ล โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งจะทาอย่ างไรให้ ค่านิยมดังกล่ าวกลายเป็นส่ วนหนึ่งของอุดมการณ์และ
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย เสนอว่ า กระบวนการศึ ก ษาวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ควรเป็ น การศึ ก ษาด้ ว ย
กระบวนการการลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม โดยการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงลึกต่อการดาเนิ นงาน
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสะท้อนถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อของทุก
ฝุายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เพื่อหาว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของค่านิยมและหลักการ รวมทั้ง
การพัฒนาและปลูกฝังค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้องลงในองค์กรและชุมชนอย่างฝัง รากลึกให้เป็นส่วน
หนึ่งของอุดมการณ์และเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ตลอดจนการนาแนวทางดังกล่าวไปเชื่อมโยง
กับกิจกรรมต่างๆ เพื่อการบรรลุเปูาอย่างเป็นองค์รวม
2.1.3 การสร้ า งความมั่ น คงทางอารมณ์ จากผลการวิ จัยพบว่า สาระส าคั ญของ
องค์ประกอบด้านอารมณ์มี 2 ประเด็น คือ การสร้างความมั่นคงภายในส่วนบุคคลและการสร้างความ
มั่นคงหรือศรัทธาระหว่างกัน เพราะประเด็นทั้งสองมีความเชื่อมโยงกับสุขภาวะองค์กรอย่างเป็นหนึ่ง
เดียว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอการวิจัยในครั้งถัดไปเพื่อศึกษาถึงการพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ว่า
ภาวะนี้ คืออะไร มีความเชื่ อโยงอย่างไรกับกรอบความคิดและความเป็น ตัว ตนอย่างไร บุคคลจะ
สามารถสร้ า งความมั่ น คงทางอารมณ์ ส่ ว นบุ ค คลได้ อ ย่ า งไร บนเงื่ อ นไขใด และภาวะดั ง กล่ า วมี
ความหมายต่อการพัฒนาศักยภาพภายในและการสร้างภูมิคุ้มกันภายในขององค์กรและชุมชนได้
อย่างไร และที่สาคัญจะสามารถเหนี่ยวนาให้บุ คคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยพัฒนาความมั่นคงภายในของ
เขาเองได้อย่างไร ดังนั้น แนวทางการศึกษาเพิ่มเติมจึงควรเป็นการศึกษาในเชิงลึกด้วยการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อสะท้อนถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความ
เป็นตัวตน การสร้างคุณค่าและความหมาย การสร้างความมั่นคงภายใน เพื่อสะท้อนถึงภูมิคุ้มกันและ
อานาจภายในอย่างแท้จริงของทั้งองค์กรและชุมชนอย่างเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ควรต้องเชื่อมโยงกับความ
มั่นคงยั่งยืนและความสุขของครอบครัวด้วยอย่างสมดุล
2.2 โครงสร้างองค์กร ประเด็นสาคัญขององค์ประกอบด้านโครงสร้างองค์กรคือ จาก
ผลการวิจัย พบว่า องค์กรสุขภาวะควรต้องมีโ ครงสร้างที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ยืดหยุ่นและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยมีเปูาหมายร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น จึงเห็น
ความจาเป็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมว่า องค์กรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนั้นคืออะไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร
มีความสาคัญอย่างไร เราจะสามารถสร้างองค์กรเช่นนั้นได้อย่างไร บนเงื่อนไขใด มีปัจจัยอะไรบ้างที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น การศึกษาในขั้นถัดไปจึงควรศึกษาอย่างเจาะลึกถึงความหมายและความสาคัญของ
โครงสร้ า งองค์ กรที่ มีผ ลต่ อความมีสุ ขภาวะอย่ า งยั่ งยื น ดั งนั้ น การศึก ษาในขั้ นถั ดไปจึ ง ควรเป็ น
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การศึกษาแบบผสมผสานทั้งในด้านเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อการค้นหาโครงสร้างองค์กรและชุมชน
ที่สามารถสะท้อนถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต อย่างสอดคล้องและสมดุล รวมทั้ง
ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเปูาหมายทั้ งในด้านองค์กร ชุมชน และตัวบุคลากรเอง เพื่อความมั่นคง
ยั่งยืนร่วมกันในระยะยาว
2.3 ผู้นาการเปลี่ยนแปลง จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นามีความสาคัญ นอกจากการ
บริหารองค์กรหรือชุมชนเพื่อการบรรลุเปูาหมายแล้ว ผลการศึกษายังให้ข้อมูลอีกว่า ทักษะความเป็น
ผู้นาในเชิงเทคนิคการบริหารจัดการเพียงลาพังนั้นไม่อาจนาองค์กรสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง สิ่งที่
ขาดหายไปคือธรรมชาติอีกด้านหนึ่งของความมีชีวิต นั่นคือ ความเป็นตัวตนของบุคลากรที่แสวงหา
คุณค่าและความหมาย โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งมีผลต่อการสร้างความมั่นคงยั่งยืนของ
บุคคล องค์กร และชุมชน ดังนั้น ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น การพัฒนาภาวะ
ผู้นาที่เห็นคุณค่าและความหมายของชีวิตเพื่อนาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนขององค์กรและชุมชนอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้ แนวทางการศึกษาจึงควรเป็นการศึกษาในเชิงอนาคตว่าผู้นาอย่างบูรณาการควรมี
คุณสมบัติอย่างไร ครอบคลุมคุณลักษณะใดบ้าง ทั้งในด้านขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ
และศั กยภาพในด้ านการการบริ ห ารชี วิต อย่ างมี คุณ ค่า และความหมายซึ่ งจะสามารถสะท้ อนถึ ง
ความหมายของชีวิตที่แท้จริง
2.4 กระบวนการการเปลี่ยนแปลง จากผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงอย่า งยั่งยืนจะ
เกิดขึ้น ได้ต้องผ่ านการฝึ กฝนอย่ างต่อเนื่องด้ว ยกระบวนการที่ชั ดเจนและปฏิบัติ ได้ แต่รูปแบบที่
นาเสนอนี้ให้แนวคิดอย่างกว้างๆ เท่านั้น โดยต้องการชี้ให้เห็นถึงภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยั่งยืนว่ามีหลักการอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
รวมทั้งคุณสมบัติของแต่ละองค์ประกอบอย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ สิ่งที่ยังขาดก็คือกระบวนการพัฒนา
ของแต่ละองค์ประกอบอย่างชัดเจน อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการศึกษาเพิ่มเติมถึง
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดของแต่ละองค์ประกอบว่าจะมี ขั้นตอนการพัฒนาอย่างไร
รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบอย่างเป็นหนึ่งเดียว จึงจะ
สามารถนาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน มีความสุข ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ กระบวนการวิจัยจึงควรเป็นการวิจัย
ในเชิ ง ทดลองเพื่ อ เปรี ย บเที ย บถึ ง ผลของกระบวนการเลี่ ย นแปลงที่ พั ฒ นาขึ้ น ว่ า ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไร รวมทั้งปัจจัยและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
2.5 การศึกษาเชิงระบบ จากผลการวิจัยพบว่า สาระสาคัญขององค์ประกอบด้านปัญญาที่
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสุขภาวะคือ การคิดเชิงระบบที่เห็นถึงความจริงว่า ปัญหาหรือความท้าทาย
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ใดๆ ที่ผ่านเข้ามานั้นมีธรรมชาติของความเป็นระบบ ดังนั้น การจัดการกับปัญหาดังกล่าวก็ต้องจัดการ
อย่างเป็นระบบเช่นกัน และหนึ่งในคุณสมบัติดังกล่าวคือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อหา
องค์ประกอบที่สาคัญ และความสามารถในการสังเคราะห์เชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเป็น
รูปธรรม ผู้วิจัยจึงขอเสนอการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาถึงความหมายอย่างลึกซึ่งของแนวคิดเชิงระบบว่า
มีความสาคัญอย่างไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง แล้วจะสามารถพัฒนาแนวคิด
เชิงระบบเพื่อจัดการกับความท้าทายนั้นๆ ได้ อย่างไร เพื่อนาไปสู่องค์กรและชุมนแห่งการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งการขยายไปสู่ภูมิปัญญาที่สูงขึ้น เพื่อการเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง ชีวิต โลก อย่าง
แท้จริง รูปแบบการศึกษาวิจัยจึงควรเป็นในลักษณะของการทดลอง ทั้งนี้ ต้องเชื่อมโยงกับประเด็น
ปัญหาหรือความท้าทายที่ผ่านเข้ามาในองค์กร ชุมชน อย่างแท้จริง
2.6 วิสัยทัศน์ จากผลการวิจัยพบว่า กรอบความคิดคือจินตนาการ หรือภาพในใจ หรือ
วิสัยทัศน์ และภาพดังกล่าวเป็นตัวกาหนดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่สะท้อนว่าบุคคลมีศักยภาพ
เพียงใด ดังนั้ น ผู้วิจัยขอเสนอการวิจัยในขั้นถัดไปว่า บุคคลในองค์กรและชุมชนจะสามารถพัฒนา
วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลได้อย่างไร มีองค์ประกอบและขั้นตอนอย่างไรเพื่อนาบุคคลสู่ความสาเร็จ ยิ่งไป
กว่านั้ น ควรต้องมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างวิสั ยทัศน์ส่ ว นบุคคลดังกล่ าวให้ ส อดคล้ องกับ
วิสัยทัศน์ทั้งองค์กรและชุมชนนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะสามารถพัฒนาเปูาหมายส่วนบุคคลของทุก
คนให้สอดคล้องกันทั้งองค์กรได้อย่างไร อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น รูปแบบการศึกษาวิจัยควรเป็นแบบ
เชิงทดลอง โดยเน้น การมีส่ วนร่ วมของบุคลากรในทุกระดับเพื่อทดสอบความเชื่อมโยงและความ
สอดคล้องทั้งองค์กรและชุมชน โดยมีเปูาหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กรและชุมชนเป็นตัวตั้ง

374
รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
กรรณิกา ปัญญาวงค์. (2555). เอกสารประกอบการเรียน SE4001 วิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health Care. สมุทรสงคราม: สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน คณะศิลปะ
ศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.
กอบัว ทัศนภักดิ์. (2550). องค์กรสุขภาพดี. (ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร)), คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
กะเหรี่ย งไทยสร้างชื่อ -ยูเอ็นยกย่อง ให้รางวัล นักอนุรักษ์ ระดับโลก. (13 เมษายน พ.ศ. 2556).
Retrieved
from
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1365826361
เกษม บุญอ่อน. (2522). เดลฟาย. เทคนิคในการวิจัย. คุรุปริทัศน์, 10(ตุลาคม), 26-28.
โกมาตร จึ ง เสถี ย รทรั พ ย์ . (2545). มิ ติสุ ข ภาพ: กระบวนการใหม่ เพื่ อ สร้ า งสั ง คมแห่ ง สุ ข ภาวะ.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จรัส สุวรรณเวลา. (2538). คิดแล้วทา แล้วคิด. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรประภา อัครบวร. (2552). สร้างคนสร้างผลงาน (2 ed.). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เต๋า (2000).
จุ ม พล พู ล ภั ท รชี วิ น . (2530 ). รวบรวมบทความวิ จั ย การศึ ก ษาเทคนิ ค การวิ จั ย แบบ EDFR
กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์.
จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2551). การวิจัยอนาคต. วารสารสมาคมการวิจัย.
จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2552). ปฏิบัติการวิจัยอนาคตด้วย EDFR. Paper presented at the การวิจัย
อนาคต, ขอนแก่น.
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. (2536). การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายรวมบทความวิจัยการศึกษา (Vol. 2).
กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการแห่งชาติ.
ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2528). การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย วารสารวิจัย, 9((มกราคม-มีนาคม)), 89101.

375
ณั ฐ วุ ฒิ โรจน์ นิ รุ ต ติ กุ ล . (2552). สุ ข ภาพองค์ ก รและการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยของรัฐ. (ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต), คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
ดวงเนตร ธรรมกุล. (2554). การพัฒนาดัชนีองค์กรสุขภาวะ วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ,
5(2 ), 8-18.
ทิศนา แขมมณี. (2552). รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทียนฉาย กีระนันทน์. (2529). การวิจัยอนาคต. วารสารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 10(มกราคม มิถุนายน), 103-129.
นพวรรณ เชาว์ดารงสกุล. (2546). การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาบันราชภัฎ. (ครุ
ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย
นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม. (2548). การพัฒนารูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จังหวัดชลบุรี. (ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต), สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญเลี้ยง ทุมทอง, & บุญลอด ศรีเจริญ. (2553). การสังเคราะห์โ มเดลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดเชิงระบบของผู้ เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิจัย มข,
15(8), 778-786.
บุญส่ง หาญพานิช. (2546). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย.
(ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต), สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฐม นิคมานนท์. (2528). การศึกษานอกระบบโรงเรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทิพย์อักษร.
ประเวศ วะสี. (2545). วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสด
ศรี-สฤษดิ์วงศ์.
ประเวศ วะสี. (2548). การจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพและ
ความสุข. กรุงเทพฯ: สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม.

376
ประเวศ วะสี. (2549a). การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน : สุขภาวะชุมชนเป็นรากฐานของสุขภาวะทั้ง
มวล. กรุงเทพฯ: สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
ป ร ะ เ ว ศ ว ะ สี . ( 2 5 4 9 b).
จิ ต ต ปั ญ ญ า ศึ ก ษ า Retrieved
from
http://www.semsikkha.org/paca/index.php.Option=com_contenttask&view4
id=146&Item.
Retrieved 19,ตุล าคม,2557, from ปาจารยสาร
http://www.semsikkha.org/paca/index.php.Option=com_contenttask&view4
id=146&Item.
ประเวศ วะสี. (2550a). การเรียนรู้ใหม่ ไปให้พ้นวิกฤติ. กรุงเทพ: ร่วมด้วยช่วยกัน.
ประเวศ วะสี. (2550b). แผนพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกับจิตตปัญญา
ศึกษาและไตรยางค์แห่งการศึกษาศูนย์จิตตปัญญาศึกษาร่วมกับมูลนิธีสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
ประเวศ วะสี (บรรณาธิการ). (2545). ธรรมชาติของสรรพสิ่ง:การเข้าถึงความจริงทั้ง หมด. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู. (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสาหรับ
การบาบัดรักษาผู้ติดสุรา. (ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต), สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร. (2539). สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตทางพยาบาลศาสตร์ ใน พ.ศ.
2544-2549. (ปริ ญ ญาพยาบาลศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต ), จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย ,
กรุงเทพมหานคร
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2551). ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
จันทร์เพ็ญ.
พฤกษ์สุนันท์, ก. ป. แ. น. (2555). เอกสารประกอบการเรียน SE4001 วิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม Holistic Health Care
พัชรี ศิริมาก. (2554). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา. Paper presented
at the “วันการศึกษานอกโรงเรียน ประจาปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม, สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนร ภาควิช า
การศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ส. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ.2555-2559. กรุงเทพมหานคร.

377
ม.แม่โจ้ มอบปริญญามหาบัณฑิตแก่ ‘จอนิ โอ่โดเชา’. (1 มีนาคม 2012). ประชาไท. Retrieved
from http://www.prachatai.com/journal/2012/03/39465
มนตรี แย้มกสิกร. (2546). การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบของนิสิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา. (ปริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร.
มิยากาวะ, ท. (1956). [เศรษฐมิติเบื้องต้น].
เยาวดี วิบู ล ย์ ศรี. (2544). การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ . กรุงเทพฯ สานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รมย์ฤดี เวสน์. (2554). การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและ
ทฤษฎีการเห็ น คุณค่าในตนเองเพื่อเสริมสร้างจิตบริการส าหรับพนักงานสายการบิน.
(ปริ ญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต), สาขาวิช าการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิช า
การศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัตนะ บัวสนธ์. (2552). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: คาสมัย.
วัฒ นา ล่ว งลื อ. (2551). เอกสารประกอบการอบรมหลั กสู ตร การคิดเชิงระบบส าหรับนักพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ Retrieved from http://www.factcenter.net Retrieved 16
กันยายน 2556 http://www.factcenter.net
วิจักขณ์ พานิช. (2550). เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การศึกษาดั่งเส้นทางแสวงหาทางจิตวิญญาณ.
กรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาพพิมพ์.
วิจารณ์ พานิช. (2547). การจัดการความรู้ Retrieved from http://kmi.trf.or.th Retrieved 16
กันยายน 2557 http://kmi.trf.or.th
วิจารณ์ พานิช. (2549). ผู้บริหารองค์กรอัจฉริยะ ฉบับนักปฏิบัติ (3 ed.). กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริม
การจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.).
วิจารณ์ พานิช. (2554b, 27-28 พฤษภาคม 2554 ). การจัดการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21. Paper
presented at the งานตลาดนัดความรู้เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียงขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพ.

378
วิ ธ าน ฐานะวุ ท ฒ์ . (2549). จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษากั บ คลื่ น สมอง Retrieved
http://www.jitwiwat.org. .
Retrieved 18, ตุ ล าคม,
http://www.jitwiwat.org.

from
2557

วิโ รจน์ สารรั ตนะ. (2553). ผู้ บ ริ ห ารโรงเรียน.สามมิติการพัฒ นาวิช าชีพสู่ ความเป็นผู้ บริห ารที่มี
ประสิทธิผล. กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์.
สมคิ ด โฉมไสวและคณะ. (2533). รายงานการศึ ก ษารายวิ ช าวิ จั ย 521 เทคนิ ค การวิ จั ย เชิ ง
ประวัติศาสตร์ การวิจัยสภาพปัจจุบันการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย
อนาคต. Retrieved from ชลบุรี:
สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, & กาญจนา ภูครองนาค. (2555). การศึกษาวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่
การเปลี่ ย นแปลงตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการบ่มเพาะความซื่อตรง. นครปฐม:
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิ สภา และ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และกาญจนา ภูครองนาค. (2555). 184 การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : มุมมองใน
การศึ ก ษาทางการพยาบาล การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการบ่มเพาะความซื่อตรง. Retrieved from
http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/58/file_1377242320.p
df. Retrieved 21 ตุลาคม 2557 from วารสารพยาบาลทหารบก(Journal of The
Royal
Thai
Army
Nurses)
http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/58/file_1377242320.p
df.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ. (2552). รายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาสตร์ สู่การเป็น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ . Retrieved from
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร:
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.
กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 (ฉบับที่2) และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ:
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

379
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2552). การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต. กรุงเทพฯ: สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.
สิรินทร แซ่ฉั่ว. (2553). ความสุขในการทางานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
เชิงสร้ างสรรค์กลุ่ มสื่ อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน. (ปริญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สุธิชา ชิตกุล. (2550). ความคิดเชิงระบบ กับการพัฒนาองค์กร: ศึกษากรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม
จ ากัด มหาชน. (ปริ ญ ญาวิท ยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต (การพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์แ ละ
องค์การ)), คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สุนทร สุนันท์ชัย. (2529). การศึกษานอกโรงเรียน... เส้นทางที่ไม่สิ้นสุด . กรุงเทพฯ: อมรินทร์การ
พิมพ์.
สุภางค์ จันทวานิช. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมน อมรวิวัฒน์. (2543). ยุทธศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรตที่ 21. กรุงเทพฯ:
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สุ ม น อ ม ร วิ วั ฒ น์ . ( 2 5 5 2 ) . จิ ต ต ปั ญ ญ า Retrieved
from
http://www.ce.mahidol.ac.th/content/index.php. Retrieved 15,มีนาคม,2557
http://www.ce.mahidol.ac.th/content/index.php.
สุ ม าลี สั ง ข์ ศ รี . (2544). รายงานการวิ จั ย การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ สั ง คมไทยในศตวรรษที่ 21.
Retrieved from กรุงเทพฯ:
สุ ม าลี สั ง ข์ ศ รี . (2545). รายงานการวิ จั ย การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ สั ง คมไทยในศตวรรษที่ 21.
กรุงเทพฯ: พิมพ์ลักษณ์.
สุรพล ไกรสราวุฒิ. (2552). คู่มือบัณฑิตแห่งแผ่นดินธรรมสถาน. กรุงเทพมหานคร: สานักบริหาร
ศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสรี พงศ์พิศ. (2553 ). สุขภาพ 200 คา. กรุงเทพฯ:: พลังปัญญา.
อนงค์นุช ภูยานนท์. (2544). อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเอง
ของประชาชนในทศวรรษหน้ า (ปริ ญ ญาครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ), จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

380
อัมพร พงษ์กังสนานนท์. (2550). การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต. (ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต), มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. (2546). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์โดยอิงแนวคิดการเรียนรู้จากการหยั่งรู้ด้วยตนเอง (ปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. (2548). กระบวนทัศน์ใหม่กับการเรียนรู้ของชุมชน. กรุงเทพฯ: โครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข.
อาชัญญา รัตนอุบล. (2543). การเรียนรู้ผู้ใหญ่ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร:
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาชั ญ ญา รั ต นอุ บ ล และคณะ. (2554). การศึก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต ของผู้ สู งอายุ ไ ทย.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.
อานันท์ อุเทนสุต. (2555). การพัฒนารูปแบบกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในองค์กรธุรกิจเอกชน
เพื่อการเป็นองค์กรสุขภาวะ. (ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ), สาขาวิชาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทุมพร จามรมาน. (2541). โมเดลคืออะไร. วารสารวิชาการ, มีนาคม, 22-25.

381
ภาษาอังกฤษ
Anonuevo, C. M.-., Ohsako, T., & Mauch, W. (2001). Revisiting lifelong learning for21st
century. Hamburg Germany: UNESCO Institute for Education.
Arthur, Z. (2006). Recovering the Heart of Learning Through Contemplation. In 9 (Ed.),
Love and Knowledge: Teachers College Record.
Bellanca, J., & Brandt, R. (2010.). 21st Century Skills: Rethinking How students Learn.
Bloomington, IN: Solution Tree Press.
Benson, M. H., & Garmestani, A. S. (2011). Can We Manage for Resilience? The
Integration of Resilience Thinking into Natural Resource Management in the
United States. Environmental Management 48, 392-399.
Bertalanffy, V. L. (1968). General Theory System. New York: Braziller.
Branden, N. (1985). Honoring the Self: Self-Esteem and Personal Transformation. New
York: Bantam Book.
Branden, N. (1997). The Art of Living Consciously: The Power of Awareness to
Transform Everyday Life. New York: Simon and Schuster.
Branden, N. (1998). How to Raise Your Self-Esteem: The Proven Action-Oriented
Approach to Greater Self-Respect and Self-Confidence. New York: Bantam
Books.
Brown, W. B., & Moberg, D. J. (1980). Organization Theory and Management: A Macro
Approach New York: John Wiley and Sons.
Burton, J. (2010). WHO healthy workplace framework and model :Background and
supporting literature and Practices. Geneva: WHO.
Cabrera, D. A. (2006). System Thinking. (the Degree of Doctor of Philosophy), The
Faculty of the Graduate School Cornell University.
Capra, F. (1985). Criteria of System Thinking. Futures, 17(5 October), 475-478.
Capra, F. (1988). Uncommon Wisdom: Conversations with Remarkable People. New
York: Simon and Schuster.

382
Capra, F. (1997). The Web of Life: A New Synthesis of Life and Nature. London:
Flamingo.
Capra, F. (2002). The Hidden Connection, Integrating the biological, cognitive, and
social dimensions of life into a science of sustainability. New York:
Doubleday.
Cercone, K. (2008). Characteristics of Adult Learners with Applications for Online
Learning Design. AACE Journal, 16(2), 137-159.
Charungkaittikul, S., & Henschke, J. (2011, September 21-23, 2011). The Scenario of a
Learning Society Model Toward Promoting Positive Paradigm Shift for
Communities. Paper presented at the the 30th Annual Midwest Researchto-Practice Conference in Adult, Continuing, Community, and Extension
Education. , Lindenwood University: St. Charles, MO, U.S.A.
Coote-Solek, E. W. (2004). A case study of organizational health, school safety and
security, and the role of the middle school principal in 21st century
schools. (3121367 Ed.D.), University of Hartford, Ann Arbor. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/305101947?accountid=15637
http://sfx.car.chula.ac.th:3 4 1 0 / sfxlcl4 1 ?url_ver=Z3 9 . 8 8 2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&genre=dissertations+%2
6+theses&sid=ProQ:ProQuest+Dissertations+%26+Theses+Global&atitle=&ti
tle=A+case+study+of+organizational+health%2 C+school+safety+and+secu
rity%2 C+and+the+role+of+the+middle+school+principal+in+2 1 st+century
+schools&issn=&date=2 0 0 4 -0 1 -0 1 &volume=&issue=&spage=&au=CooteSolek% 2 C+Ellen+W&isbn=&jtitle=&btitle=&rft_id=info:eric/&rft_id=info:doi/
ProQuest Dissertations & Theses Global database.
Covey, S. R. (1989). The seven habits of highly effective people : restoring the
character ethic. New York Simon and Schuster.
Cranton, P. (2002). Teaching for Transformation. New Directions for Adult and
Continuing Education, Spring(93), 63-72.

383
Cranton, P., & King, K. P. (2003). Transformative Learning as a Professional
Development Goal. New Directions for Adult and Continuing Education.,
Summer(98), 31-38.
Dewey, J. (1994). Democracy and education: an introduction to the philosophy of
education. New York: Macmillan.
Dirkx, J. M. (1998). Transformative Learning Theory in the Practice of Adult Education.
Journal of Lifelong Learning, 7, 1-14.
Dive, B. (2004). The healthy organization : a revolutionary approach to people &
management. London: Kogan Page.
Dulyapitch, J. (2009). Relationships Between Systems Thinking of Head Nurses,
Emotional Intelligence of Staff Nurses, and Effectiveness of Patient Units
as Perceived by Staff Nurses, Tertiary Hospitals, Bangkok Metropolis,. (The
Degree of Master of Nursing Science), Faculty of Nursing Chulalongkorn
University.
Edward, B. L. (2008). Mezirow’s Transformational Learning Theory and Alternative
Health Therapeutics of Mind, Body and Spirit. (the Degree Doctor of
Philosophy ), Education with an emphasis on Adult Education University of
Missouri-St Louis,.
Flanagan, H. D., & Henry, P. (1994). Discussion of the Approach and a Report on a
Survey of NHS Organizations. Health Manpower Management, 20(2), 22-32.
Fulekar, M. H., Pathak, B., & Kale, R.K. (Eds),. (2014). Environment and Sustainable
Development. India: Springer.
Good, C. V. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw-Hill.
Guarnaccia, S. (1994). Healthy Companies. Training and Development(March), 9-11.
Hayman, J. L. J. (1975). Systems Theory and Human Organization. In S. D. Zalatimo &
P. J. Sleeman (Eds.), A Systems Approach to Learning Environments.
Roselle New York: MEDED Projects.

384
Henschke, J. A. (1979). Measuring The Well-Being of The Organization. University of
Missouri: Northwest Extension Center, Management and Professional
Studies.
Henschke, J. A. (1989). Identifying Appropriate Adult Educator Practices: Beliefs,
Feelings and Behaviors. Paper presented at the Midwest Research-ToPractice Conference, St. Louis, MO.
Henschke, J. A. (2009). Movement toward Staying Ahead of the Curve in Developing
and Managing Human Capital in "Human Performance Models Revealed in
the Global Context". Information Age, 1-27.
Henschke, J. A. (2015, February 21, 2015). Considering the Extent that reciprocity
among Trust, Empathy and Sensitivity Combine to Enhance Supervise Job
Satisfaction and Their Retention-Thus Reducing Costs. Paper presented at
the The Academy of Human Resource Development, International
Conference, St. Louis, Missouri, USA. .
Henschke, J. A., & Isenberg, S. (2014, November 7, 2014). Extensive Recent Discoveries
in the 2014 update of Global Andragogical Perspectives. Paper presented
at the the Commission of the Professors of Adult Education“Dialogues in
Andragogy”, Charleston, South California USA.
Huan, Q. (2013). Sustainable development as a civilizational revolution: a
multidisciplinary approach to the challenges of the 21st century.
Environmental Politics, 22(2), 349-350.
Isenberg, S. (2010). Merging Education and Business Models to Create and Sustain
Transformational Change. International Journal of Adult Vocational
Education and Technology, 1(4 October-December ), 31-47.
Keeves, J. P. (1988). Educational research: Methodology and measurement. Oxford:
PergmonPress.
Keeves, J. P. (1997). Educational Research, Methodology , and Measurement.
Cambridge ,UK: Cambridge University Press.

385
Keeves, J. P. (1998). Methodology and measurement. Educational research.
Kitchenham, A. (2008). The Evolution of John Mezirow’s Transformative Learning
Theory. Journal of Transformative Education, 6(2).
Knowles, M. S. (1980). The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to
Andragogy. New York: Cambridge.
Korkmaz, M. (2007). The Effects of Leadership Styles on Organizational Health.
Educational Research Quarterly, 30(3), 22-54.
Lagerstrom, E. M. (2005). A healthy workplace: The role of organizational culture. (
Master of Arts in Leadership and Traning), Royal Roads University. Retrieved
from http://search.proquest.com/docview/305354101?accountid=15637
http://sfx.car.chula.ac.th:3 4 1 0 / sfxlcl4 1 ?url_ver=Z3 9 . 8 8 2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&genre=dissertations+%2
6+theses&sid=ProQ:ProQuest+Dissertations+%26+Theses+Global&atitle=&ti
tle=A+healthy+workplace%3A+The+role+of+organizational+culture&issn=&
date=2
0
0
5
-0
1
01&volume=&issue=&spage=&au=Lagerstrom%2C+Emma+Maria&isbn=9780
494041444&jtitle=&btitle=&rft_id=info:eric/&rft_id=info:doi/
ProQuest
Dissertations & Theses Global database.
Lamb, C. T., & Rhodes, D. H. (2008). Collaborative Systems Thinking Research:
Exploring systems thinking within teams, Massachusetts Institute of
Technology. Massachusetts: Cambridge, USA.
Laszlo, C. (2003). The Sustainable CompanyHow to Create Lasting Value Through
Social and Environmental Performance. Washington: Island press.
Lewin, K. (1988). Action Research and minonty problem. Journal of Social 2(4), 34-46.
doi:10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x
Lovey, I., & Nadkarni, M. S. (2003). The Joyful Organization. India: Sage Publications.

386
Lundholm, C., & Plummer, R. (2010). Resilience and learning: a conspectus for
environmental education,. Environmental Education Research, 16(56,October-December ), 475-491.
Lyden, J. A., & Klingele, W. E. (2000). Supervising Organizational Health.
management. London: Rout ledge.
Maria, E. (2005). A Healthy Workplace: The Role of Organizational Culture, A thesis
submitted in partial fulfillment of the requirements In Leadership and
Training. ( the degree of Master of Arts), Royal Roads University.
McEwen, R. M. (2006). A Critical Analysis of Transformative Learning Theory: Utilizing
a Social Constructionist Framework: Toward a Theoretical Model with
Implications. (the degree of Doctor of Philosophy), Trinity International
University,.
Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco:
Jossey Bass Publisher.
Mezirow, J. (1996). Contemporary Paradigms of Learning. Adult Education Quarterly,
46, 158-172.
Mezirow, J. (2000). Learning to Think Like an Adult: Core Concepts of Transformation
Theory Learning as Transformation. Critical Perspectives on a Theory in
Progress (pp. 3-33). San Francisco: Jossey-Bass.
Moor, M. D., & Weatherill, S. (2004). Workplace Wellness in the 21st Century
Vancouver Costal Health. (the degree of Master of Arts in Leadership and
Training), Royal Roads University.
Newell, S. (1995). The healthy organization: Fairness, ethics and effective
management. London: Rout ledge.
NHSO.

(2015). Vision, Mission, and Policy
Retrieved from
http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=NjM=/
Retrieved January, 25, 2014. http://www.nhso.go.th/FrontEnd/pagecontentdetail.aspx?CatID=NjM=/

387
Pawlowski, A. (2011). Sustainable Development as a Civilizational Revolution: A
Multidisciplinary Approach to the Challenges of the 21st Century: Taylor &
Francis.
Peck, M. S. (1978). The Road Less Traveled, A New Psychology of Love, Traditional
Values and Spiritual Growth. New York: Simon & Schuster.
Peck, M. S. (1978). The Road Less Traveled, A New Psychology of Love, Traditional
Values and Spiritual Growth, A Touchstone Book, : Simon & Schuster.
Pozner, B. Z. (1997). Sustaining Healthy Organizations in Unhealthy Economic Times.
N.P: n.p.
Rainey, D. L. (2006). Sustainable Business Development: Inventing the Future through
Strategy, Innovation, and Leadership. Cambridge, UK: Cambridge University
Press.
Ratana-Ubol, A. (2000). Non-Formal Education. Bangkok: Faculty of Education,
Chulalongkorn University.
Ratana-Ubol, A., & Charungkaittikul, S. (2009). The Implementation of Lifelong
learning in Thailand : Lifelong Learning: e-Learning and Workplace
Learning. Paper presented at the ASEM Education and Research Hub for
Lifelong Learning Conference, Bangkok, Thailand.
Reid, T. L. (2009). Organization Wellness: Developing a Strategy, A thesis submitted in
partial fulfillment of the requirements. (the degree of Master of Arts),
Leadership, Royal Roads University,.
S., K. T. (1970 ). The Structure of Scientific Revolution (2 ed.). Chicago: The University
of Chicago Press.
Senge, P. M. (2006). The fifth discipline : The art & practice of the
learningorganization. London: Random House Business.
Sherry, K.-R. K. (2012). Exploring the Habitus: A Phenomenological Study of
Transformative Learning Processes. (the degree of Doctor of Education),

388
Faculty of The Graduate School of Education and Human Development,
George Washington University
Smith, R. H., & Others. (1980). Measurement : Making Organization Perform. New
York: Macmillan.
Stephen, K. (2005). Workplace Wellness (the Degree of Master of Arts In Leadership
and Training), Royal Roads University.
Sterling, S. (2003). Whole System Thinking as a Basis for Paradigm Change in
Education: Explorations in the Context of Sustainability. (The Degree of
Doctor of Philosophy), University of Bath.
Stock, B. (2006). The Contemplative Life and the Teaching of the Humanities.
Teachers College Record, 108(9), 1760-1764. Retrieved from
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ741879
&site=ehost-live&scope=site
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00759.x
Strange, T., & Bayley, A. (2008). Sustainable Development, Linking economy, society,
environment. Paris: OECD.
Taylor, E. W. (1997). Building upon the theoretical debate: A critical review of. Adult
Education
Quarterly,
48(1),
34. Retrieved
from
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=1487&site
=ehost-live&scope=site
Taylor, E. W. (1998). The Theory and Practice of Transformative Learning: A Critical
Review Information Series No.374,
Retrieved from
http://eric.ed.gov/?q=A+Critical+Review+Information+Series&id=ED4 2 3 4 2 2
Retrieved
from
http://eric.ed.gov/?q=A+Critical+Review+Information+Series&id=ED423422
Taylor, E. W. (2007). An update of transformative learning theory: A critical review of
the empirical research. International Journal of Lifelong Education, 26(2),
173-191.

389
The Siam Cement Public Company Limited. (n.d.-a). Corporate Profile. Retrieved
from
http://www.scg.co.th/en/01corporate_profile/01_business_philosophy.html
The Siam Cement Public Company Limited. (n.d.-b). Sustainable Development:
Sustainability
Report
Retrieved
from
http://www.scg.co.th/en/05sustainability_development/03_sustainability_re
port.html
Tuason, I. J. (2010). The Relationship between Trust and Organizational Culture
Change. (the Degree of Doctor of Philosophy), Graduate Division of
Educational Research, Calgary, Alberta.
Ukaga, O., Maser, C., & Reichenbach, M. (2010). Sustainable Development, Principles,
Frameworks, and Case Studies. Boca Raton, FL: CRC Press.
Verschoor, C. C. (2003). Eight ethical traits of healthy organization. Strategic Finance,
85(3), 20.
Web Sawadee Public Company Limited. (n.d.). Hill Tribes in Thailand.
from http://www.sawadee.com/thailand/hilltribes/karen.html/

Retrieved

World Health Organization. (2010). WHO healthy workplace framework and model
:Background and supporting literature and Practices. Geneva, Switzerland:
WHO.

390

ภาคผนวก

391

ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

392
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือการวิจัย
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

1. ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์

อาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผศ. ดร.ชิดชงค์ นันทนาเนตร

กรรมการหลักสูตร ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. รศ. ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ

อาจารย์ประจาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. นายแพทย์วิทยา ตันสุวรรณนนท์

ผู้อานวยการสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
การเปลี่ยนแปลง สานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

รักษาการผู้ชานาญการอาวุโส สายงานธุรกิจโรงกลั่น
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

6. นายอลงกรณ์ มีสุทธา

ผู้จัดการอาวุโส ฝุายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

393
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาภาคสนามกรณีตัวอย่างที่ดี
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

1. นายไพโรจน์ อานามวัฒน์

ที่ปรึกษา บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จากัด

2. นายโสรส คล่องเชิงสาน

HR Director - Operations เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

3. นางพิมพ์ใจ หวังเกียรติ

ผู้อานวยการสานักพัฒนาองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน)

4. พะตีปรีชา ศิริ

ผู้นาชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้าน
โปุงอาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

5. พะตีจอนิ โอโดเชา

ผู้นาชุมชนปกาเกอะญอ บ้านหนอเต่า ตาบลแม่วิน
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

6. นางสาวดาวใจ ศิริ

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

7. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริ

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

8. นายสมชาติ หลักแหล่ง

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

9. นายเฉลิมพล เวชกิจ

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

10. นายเกรียงศักดิ์ ปะปะ

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

394
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการทา EDFR รอบที่ 1
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

1. รศ. ดร.สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์

รองอธิการฯฝุายวิชาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

2. ศ. ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รศ. นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ที่ปรึกษาสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4. นายแพทย์วิทยา ตันสุวรรณนนท์

ผู้อานวยการสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการ
เปลี่ยนแปลงสานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5. นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก

6, พะตีปรีชา ศิริ

ผู้นาชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้าน
โปุงอาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

7. พะตีจอนิ โอโดเชา

ผู้นาชุมชนปกาเกอะญอ บ้านหนอเต่า ตาบลแม่วิน
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

8. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

รักษาการผู้ชานาญการอาวุโส สายงานธุรกิจโรงกลั่น
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

9. นายสุพิชญ์ สุวกุล

ผู้จัดการใหญ่บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด

10, นายไพโรจน์ อานามวัฒน์

ที่ปรึกษา บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จากัด

11. นายโสรส คล่องเชิงสาน

HR Director - Operations เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

12. นายกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์

อดีตกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

13. นายอลงกรณ์ มีสุทธา

ผู้จัดการอาวุโส ฝุายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

14. เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ

ผู้อานวยการธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการทา EDFR รอบที่ 1 (ต่อ)
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

15. นางพิมพ์ใจ หวังเกียรติ

ผู้อานวยการสานักพัฒนาองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน)

16. นายชัยธวัฒน์ จอมติ

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

17. นายสมชาติ หลักแหล่ง

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

18. นายเฉลิมพล เวชกิจ

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

19. นายเกรียงศักดิ์ ปะปะ

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

20. นายประดิษฐ์ ศิริ

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

21. นายสุทธิพงศ์ ไพรวัลย์กุล

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

22. นายสงคราม เหล็กโพธิ์

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

23. นางสาวดาวใจ ศิริ

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

24. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริ

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

25. นางสาวศรินทร์ทิพย์ ศิริจริยา

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

26. นางสาวอัจฉรา เหล็กโพธิ์

ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาด ตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการทา EDFR รอบที่ 2 & 3
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

1. นายแพทย์วิทยา ตันสุวรรณนนท์

ผู้อานวยการสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการ
เปลี่ยนแปลงสานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2. รศ. นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ที่ปรึกษาสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3. นายสุพิชญ์ สุวกุล

ผู้จัดการใหญ่บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด

4. นายปรัชญา ไอศูรย์ธนเศรษฐ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง
จากัด

5. นายโสรส คล่องเชิงสาน

HR Director - Operations เอสซีจี ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

6. นายคมกฤช ณ นคร

ผู้จัดการส่ว นการบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จากัด

7. นายกฤษดา อินทรมงคล

เจ้าหน้าที่การบุคคล แผนกพัฒนาพนักงาน ส่วนการ
บุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จากัด

8. นางพิมพ์ใจ หวังเกียรติ

ผู้อานวยการสานักพัฒนาองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์
ไทย จากัด (มหาชน)

9. อาจารย์สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

ประธานคณะกรรมการงานเครือข่ายชุมชน จ.ตาก
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว. จ.ตาก

10. นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์

รองผู้อานวยการฝุายวางแผนและประเมิน
กรมควบคุมโรค เขต 10 ชียงใหม่

11. นางวิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

12. นางชุลี ไมตรีวงษ์

ฝุ า ยบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ บริ ษั ท ปตท.
จากัด (มหาชน)

13. นางกุลธิดา รัตนโกศล

ครูเชี่ยวชาญการศึกษานอกระบบ ภาคตะวันออก

14. นายสมยุทธ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา

ผู้อานวยการ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
สวนวชิรเบญจทัศ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการทา EDFR รอบที่ 2 & 3 (ต่อ)
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

15. นางมณี สุขประเสริฐ

นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ช านาญการพิ เ ศษ ส านั ก
จัดการความรู้กรมควบคุมโรค

16. นางโชติรส โสมนรินทร์

ผู้อานวยการสานักสนับสนุนและประสานงานเขต
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

17. นางรุ่งนภา บุษยคันธพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงาน สานักบริการประชาชนและคุ้มครอง
สิทธิ์สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

18. นายพูนชัย ไตรภูธร

หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ เขต 10 นครราชสีมา

19. นางอานวย แสงฉายเพียงเพ็ญ

หัวหน้างาน สานักบริหารยุทธศาสตร์
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

20. นางปิยพร ปิยะจันทร์

หัวหน้างาน สานักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

21. นางฐานทิพย์ อัลภาชน์

หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติเขต 12 สงขลา

22. นางอรปภากร บูรณ์ชนะ

หัวหน้างาน สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการ
เปลี่ยนแปลง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

398
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสาหรับการสนทนากลุ่ม
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

1. รศ. ดร.สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

2. ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี

อาจารย์ประจา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

3. นายอลงกรณ์ มีสุทธา

ผู้จัดการอาวุโส ฝุายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท
ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

4. นายกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์

อดีตกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

5. เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ

ผู้อานวยการธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. นายธนาพร วงษ์ภักดี

ผู้ชานาญพิเศษ-บูรณาการการเรียนรู้ บริษัท ปูนซีเมนต์
ไทย จากัด (มหาชน)

7. เภสัชกร ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน

นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)

8. นางกุลธิดา รัตนโกศล

ครูเชี่ยวชาญการศึกษานอกระบบ ภาคตะวันออก

9. นางสาวดวงเดือน สหเวชชภัณฑ์

Strategic Operations Director สมาคมผู้วิจัยและ
ผลิตเภสัชภัณฑ์

10. เภสัชกรชัด เตชามหาชัย

ผู้จัดการ บริษัท เมต้ามายด์ แอดไวเซอร์ โบรคเกอร์
จากัด
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ภาคผนวก ข หนังสือขอความร่วมมือในการทาวิจัย (ตัวอย่าง)

400

401

402

ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
2. แบบสัมภาษณ์การวิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 1)
3. แบบประเมินการวิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 2)
4. แบบประเมินการวิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 3)
5. แนวทางในการสนทนากลุ่ม
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แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
เรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
THE SCENARIO OF A TRANSFORMATIVE LEARNING MODEL
TO ENHANCE INTEGRAL HEALTHY ORGANIZATIONS
..............................................................
คาชี้แจง
เอกสารชุดนี้เป็นแนวทางเพื่อการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสาหรับศึกษากรณีตัวอย่างที่ดีตาม
ขั้นตอนการศึกษาองค์ประกอบของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของ อนาคต
ภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ เพื่อ
นาไปพัฒ นาเป็ น แบบประเมิน การวิจัยอนาคตและเป็นแนวทางการสนทนากลุ่ มที่มีความถูกต้อง
เหมาะสมในขั้นตอนต่อไป
รายละเอียดเนื้อหา
แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลสาคัญที่จะได้รับ
2. กรอบแนวคิดการสัมภาษณ์
3. ประเด็นคาถาม
ความหมายของคาที่ใช้ในแบบสอบถาม
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในของบุคคล โดย
การเปลี่ย นกรอบความคิดหรื อมุมมอง ด้ว ยการคิดพิจารณาอย่างใคร่ครวญ ผ่านการก้องสะท้อน
ภายในตนเองบนฐานของมุมมองเชิงระบบที่เห็นความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบชีวิตอย่างหลอม
รวมเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว เพื่ อการผุ ด ขึ้น ขององค์ค วามรู้ กระบวนการเรีย นรู้ และสามารถสื่ อสารและ
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ถ่ายทอดข้อสรุปทางความคิด เพื่อสร้างความเข้าใจ ความชัดเจน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบน
หลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนา
ตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข โดยผ่านกระบวนการ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การ
ตระหนักถึงปัญหา 2) การสร้างความเข้าใจตนเอง 3) การก้องสะท้อนภายใน ด้วยการพิจารณาตนเอง
อย่างใคร่ครวญ 4) การเปลี่ยนกรอบความคิด 5) การค้นหาตัวตนใหม่ 6) การสร้างแผนพัฒนาตนเอง
7) การหาความรู้และทักษะชีวิต 8) การทดลองปฏิบัติ 9) สร้างความเชื่อมั่น 10) หลอมรวมความรู้ให้
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง แบบแผนหรือแบบจาลองกรอบความคิดที่
แสดงให้ เห็ นถึงภาพรวมของการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงที่ครอบคลุมองค์ประกอบของชีวิตและ
โครงสร้างในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนผลกระทบระหว่างกันอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยน
กรอบความคิด เพื่อการผุดขึ้นขององค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการสื่อสารและการถ่ายทอด
ข้อสรุปทางความคิด เพื่อสร้างความเข้าใจ ความชัดเจน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการ
ที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข โดยรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นนี้จะประกอบด้วย 1) แนวคิดของรูปแบบฯ 2) องค์ประกอบของรูปแบบฯ 3) แนวโน้มของรูปแบบ
ฯ 4) กระบวนการเรียนรู้ และ 5) ปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบฯ
แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง กรอบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลงด้านในบุคคล ด้ว ยการเปลี่ยนกรอบความคิด เพื่อนาไปสู่การ
ปรั บเปลี่ย นพฤติกรรมตนเอง ทั้งนี้ จะเน้นที่การปรับเปลี่ ยนกรอบความคิด ด้ว ยการก้องสะท้อน
ภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ เพื่อเป็นการตรวจสอบค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติที่ตนยึดถือ
มาแต่อดีต โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเชิงเปรียบเทียบตามบริบทและประสบการณ์เดิมที่ ตน
มีและประสบการณ์ใหม่ที่รับเข้ามาผ่านการเสวนา เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจในความเป็นตัวตนอย่างเป็น
หนึ่งเดียว เพื่อความมีอิสรภาพและศักยภาพภายในตนเองอย่างแท้จริง เกิดเป็นความเชื่อมั่น เห็น
คุณค่าตนเอง เกิดเป็นความมั่นคงภายในอันเป็นมุมองที่จะสะท้อนถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต
ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาศักยภาพอย่าง
เป็ น องค์ ร วมบนหลั ก การที่ ถู ก ต้ อ ง มี คุ ณ ธรรม ด้ ว ยความสามารถในการปรั บ ตั ว อย่ า งสมดุ ล มี
ความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
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แนวคิดเชิงระบบ หมายถึง กรอบความคิดอย่างเป็นองค์รวมเพื่อสร้างความเข้าใจว่า องค์กร
มีธรรมชาติของความเป็นระบบที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ จิต ปัญญา
อารมณ์ องค์กร สั งคม และสิ่งแวดล้ อมที่ต่างเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมเพื่อผุดขึ้นเป็นภาวะใหม่ที่
สามารถแสดงศักยภาพที่เหนือกว่าเดิมได้อย่างมีคุณค่าและความหมาย เพื่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่า ง
สมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
องค์กรสุขภาวะ หมายถึง หน่วยงานที่สามารถยกระดับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงโดยการ
เปลี่ยนกรอบความคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ประกอบด้วย 1)
แนวคิดของรูปแบบฯ 2) องค์ประกอบของรูปแบบฯ 3) แนวโน้มของรูปแบบฯ 4) กระบวนการเรียนรู้
และ 5) ปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบฯ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการ
ที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสุข ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรสุขภาวะต้องเริ่มที่การ
เปลี่ยนแปลงตนเองก่อน
แนวคิดสุขภาวะอย่างบูรณาการ หมายถึง กรอบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์
รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถใน
การน าตนเอง เพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงยั่ ง ยื น มี ค วามสุ ข ทั้ ง ด้ า นบุ ค คล องค์ ก ร สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม
แนวคิดองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ หมายถึง กรอบความคิดที่สามารถนาไปพัฒนา
องค์กรเพื่อการยกระดับ ความสามารถในการพัฒ นาการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมทั้งด้านบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์
รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถใน
การนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสุข
ความมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข หมายถึง ภาวะที่องค์กรมีเสถียรภาพ มีความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัว
อย่างสมดุล ยืดหยุ่น และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต มีความสามารถในการนา
ตนเอง เพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงยั่ ง ยื น อี ก ทั้ ง สามารถสะท้ อ นถึ ง อ านาจในการเลื อ กรั บ รู้ แ ละ
ตอบสนองอย่างเหมาะสมอันเป็นความมีอิสระจากโลกภายนอกที่เข้ามากระทบเพื่อนาไปสู่ความสุข
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ปัจ จั ยและเงื่อนไข หมายถึง องค์ประกอบ ประเด็น หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึง
ข้อกาหนด ข้อแนะนา หรือข้อตกลงที่อาจส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนหรืออุปสรรคต่อการนารูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยจะพิจารณาปัจจัย
เป็นแต่ละประเด็น พร้อมทั้งแสดงเงื่อนไขของแต่ละประเด็นของปัจจัยเหล่านั้นแยกเป็นส่วนๆ
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แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
เรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ข้อมูลสาคัญที่จะได้รับ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
กรอบแนวคิดการสัมภาษณ์
มุ่งให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นถึงองค์ประกอบและคาดการณ์ในอนาคตที่มีต่อรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ปัจจัยและเงื่อนไขเพื่อการพัฒนาไปสู่องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ประเด็นคาถาม
1. ท่านคาดการณ์ว่าภาพรวมของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการใน 10 ปีข้างหน้านั้นควรจะเป็นอย่างไร
2. นโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศและชุมชนสู่ความมีสุขภาวะอย่างบูรณาการใน
อนาคตจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
3. เมื่อมองไปในอนาคต อะไรคือองค์ประกอบและกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเพื่อนา
องค์กรไปสู่ความมีสุขภาวะ (การเติบโตที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน มีความสุข)
4. หลักการในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการควรมีลักษณะและกระบวนการอย่างไร
5. อะไรคือเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลงเพื่อนาองค์กร
ไปสู่ความมีสุขภาวะ (การเติบโตที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน มีความสุข)
6. ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการมีอะไรบ้าง และมีลักษณะเป็นอย่างไร
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด
8. ท่านมีข้อเสนอแนะต่ออนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการอย่างไรบ้าง
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แบบสัมภาษณ์การวิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 1)
เรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
THE SCENARIO OF A TRANSFORMATIVE LEARNING MODEL
TO ENHANCE INTEGRAL HEALTHY ORGANIZATIONS
คาชี้แจง
เอกสารชุดนี้เป็นแนวทางเพื่อการสัมภาษณ์ตามขั้นตอนการวิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 1)
สาหรับการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร
สุขภาวะอย่างบูรณาการ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึก ษารายละเอี ย ดขั้ น ต้น และกรอบแนวคิ ด ของผู้ เชี่ ย วชาญในด้ า นอนาคตภาพของ
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
รูปแบบและวิธีการวิจัย
เป็ น การสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ หาองค์ ป ระกอบขั้ น ต้ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ รู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการในอนาคตภาพ
กรอบคาถาม
กรอบแนวคิดของแนวโน้มที่มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการในปี พ.ศ. 2557-2566
ข้อคาถาม
1. ท่านคาดการณ์ว่าภาพรวมของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการใน 10 ปีข้างหน้านั้นควรจะเป็นอย่างไร
2. เมื่อมองไปในอนาคต อะไรคือองค์ประกอบและกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเพื่อนา
องค์กรไปสู่ความมีสุขภาวะ (มีความสุข การเติบโตที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน)
3. อะไรคือเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาองค์กรไปสู่ความมี
สุขภาวะ (มีความสุข การเติบโตที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน)
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นิยามเชิงปฏิบัติการ
อนาคตภาพ หมายถึง แบบแผนการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคต โดย
มองถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ของเรื่องที่ศึกษาที่คาดว่าจะเป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นไปได้ใน
อนาคต รวมถึงปฏิสัมพันธ์และผลกระทบในระหว่างเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึ้น
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง แบบแผนหรือแบบจาลอง
กรอบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทางเลือกใน
อนาคต ด้ ว ยการเปลี่ ย นกรอบความคิ ด ที่ ค รอบคลุ ม องค์ ป ระกอบของชี วิ ต และโครงสร้ า งใน
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้าระหว่างปี พ.ศ. 2557-2566
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในของบุคคล โดย
การเปลี่ย นกรอบความคิดหรื อมุมมอง ด้ว ยการคิดพิจารณาอย่างใคร่ครวญ ผ่านการก้ องสะท้อน
ภายในตนเองบนฐานของมุมมองเชิงระบบที่เห็นความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบชีวิตอย่างหลอม
รวมเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว เพื่ อการผุ ด ขึ้น ขององค์ค วามรู้ กระบวนการเรีย นรู้ และสามารถสื่ อสารและ
ถ่ายทอดข้อสรุปทางความคิด เพื่อสร้างความเข้าใจ ความชัดเจน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบน
หลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนา
ตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข โดยผ่านกระบวนการ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การ
ตระหนักถึงปัญหา 2) การสร้างความเข้าใจตนเอง 3) การก้องสะท้อนภายใน ด้วยการพิจารณาตนเอง
อย่างใคร่ครวญ 4) การเปลี่ยนกรอบความคิด 5) การค้นหาตัวตนใหม่ 6) การสร้างแผนพัฒนาตนเอง
7) การหาความรู้และทักษะชีวิต 8) การทดลองปฏิบัติ 9) สร้างความเชื่อมั่น 10) หลอมรวมความรู้ให้
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง แบบแผนหรือแบบจาลองกรอบความคิดที่
แสดงให้ เห็ นถึงภาพรวมของการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงที่ครอบคลุมองค์ประกอบของชีวิตและ
โครงสร้างในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนผลกระทบระหว่างกัน อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยน
กรอบความคิด เพื่อการผุดขึ้นขององค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการสื่อสารและการถ่ายทอด
ข้อสรุปทางความคิด เพื่อสร้างความเข้าใจ ความชัดเจน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการ
ที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข โดยรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ผู้วิจัยพัฒนา
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ขึ้นนี้จะประกอบด้วย 1) แนวคิดของรูปแบบฯ 2) องค์ประกอบของรูปแบบฯ 3) แนวโน้มของรูปแบบ
ฯ 4) กระบวนการเรียนรู้ และ 5) ปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบฯ
แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง กรอบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลงด้านในบุคคล ด้ว ยการเปลี่ยนกรอบความคิด เพื่อนาไปสู่การ
ปรั บเปลี่ย นพฤติกรรมตนเอง ทั้งนี้ จะเน้นที่การปรับเปลี่ ยนกรอบความคิด ด้ว ยการก้องสะท้อน
ภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ เพื่อเป็นการตรวจสอบค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติที่ตนยึดถือ
มาแต่อดีต โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเชิงเปรียบเทียบตามบริบทและประสบการณ์เดิมที่ตน
มีและประสบการณ์ใหม่ที่รับเข้ามาผ่านการเสวนา เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจในความเป็นตัวตนอย่างเป็น
หนึ่งเดียว เพื่อความมีอิสรภาพและศักยภาพภายในตนเองอย่างแท้จริง เกิ ดเป็นความเชื่อมั่น เห็น
คุณค่าตนเอง เกิดเป็นความมั่นคงภายในอันเป็นมุมองที่ จะสะท้อนถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต
ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาศักยภาพอย่าง
เป็ น องค์ร วมบนหลั กการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้ว ยความสามารถในการปรับตัว อย่างสมดุล มี
ความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
แนวคิดเชิงระบบ หมายถึง กรอบความคิดอย่างเป็นองค์รวมเพื่อสร้างความเข้าใจว่า องค์ก ร
มีธรรมชาติของความเป็นระบบที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ จิต ปัญญา
อารมณ์ องค์กร สั งคม และสิ่งแวดล้ อมที่ต่างเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมเพื่อผุดขึ้นเป็นภาวะใหม่ ที่
สามารถแสดงศักยภาพที่เหนือกว่าเดิมได้อย่างมีคุณค่าและความหมาย เพื่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่าง
สมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
องค์กรสุขภาวะ หมายถึง หน่วยงานที่สามารถยกระดับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงโดยการ
เปลี่ยนกรอบความคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ประกอบด้วย 1)
แนวคิดของรูปแบบฯ 2) องค์ประกอบของรูปแบบฯ 3) แนวโน้มของรูปแบบฯ 4) กระบวนการเรียนรู้
และ 5) ปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบฯ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลั กการ
ที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสุข ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรสุขภาวะต้องเริ่มที่การ
เปลี่ยนแปลงตนเองก่อน
แนวคิดสุขภาวะอย่างบูรณาการ หมายถึง กรอบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์
รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถใน
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การน าตนเอง เพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงยั่ ง ยื น มี ค วามสุ ข ทั้ ง ด้ า นบุ ค คล องค์ ก ร สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม
แนวคิดองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ หมายถึง กรอบความคิดที่ สามารถนาไปพัฒนา
องค์กรเพื่อการยกระดับ ความสามารถในการพัฒ นาการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมทัง้ ด้านบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์
รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถใน
การนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสุข
ความมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข หมายถึง ภาวะที่องค์กรมีเสถียรภาพ มีความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัว
อย่างสมดุล ยืดหยุ่น และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต มีความสามารถในการนา
ตนเอง เพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงยั่ ง ยื น อี ก ทั้ ง สามารถสะท้ อ นถึ ง อ านาจในการเลื อ กรั บ รู้ แ ละ
ตอบสนองอย่างเหมาะสมอันเป็นความมีอิสระจากโลกภายนอกที่เข้ามากระทบเพื่อนาไปสู่ความสุข
ปัจ จั ยและเงื่อนไข หมายถึง องค์ประกอบ ประเด็น หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึง
ข้อกาหนด ข้อแนะนา หรือข้อตกลงที่อาจส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนหรืออุปสรรคต่อการนารูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยจะพิจารณาปัจจัย
เป็นแต่ละประเด็น พร้อมทั้งแสดงเงื่อนไขของแต่ละประเด็นของปัจจัยเหล่านั้นแยกเป็นส่วนๆ
ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้ความเห็น พร้อมคาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์ในการดาเนิ นการวิจั ย ครั้งนี้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุก ท่าน ผู้วิจัยจะนาไป
พัฒนาเป็นข้อคาถามเพื่อการวิจัยในขั้นตอนถัดไป
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แบบประเมินการวิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 2)
เรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
THE SCENARIO OF A TRANSFORMATIVE LEARNING MODEL
TO ENHANCE INTEGRAL HEALTHY ORGANIZATIONS
คาชี้แจง
เอกสารชุดนี้เป็นแบบประเมินการวิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 2) สาหรับการวิจัยเรื่อง อนาคต
ภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
ลักษณะและวิธีทาแบบสอบถาม
เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยกลุ่มข้อความที่แสดงแนวโน้มที่พึงประสงค์ด้านต่างๆ ของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยสร้างขึ้นจากการ
รวบรวมความคิดเห็นจากผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 ในด้านต่างๆ คือ ด้านการจัดการ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการด้านการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วิจัยเชิงอนาคตที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 22 ท่าน
จากการรวบรวมผลการสัมภาษณ์ในครั้งที่ 1 ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นภาพอนาคตในด้านต่างๆ
ได้ 8 หัวข้อหลัก ประกอบด้วยข้อคิดเห็น ทั้งหมด 59 ข้อ โดยแบ่งเป็น 1) ด้านหลักการ 8 ข้อ 2) ด้าน
โครงสร้าง 5 ข้อ 3) ด้านบุคลากร (จิตใจ 7 ข้อ ด้านปัญญา 15 ข้อ และด้านอารมณ์ 6 ข้อ) 4) ด้าน
องค์กร 11 ข้อ 5) ด้านสังคม 3 ข้อ และ 6) ด้านสิ่งแวดล้อม 4 ข้อ
นิยามเชิงปฏิบัติการ
อนาคตภาพ หมายถึง แบบแผนการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคต โดย
มองถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ของเรื่องที่ศึกษาที่คาดว่าจะเป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นไปได้ใน
อนาคต รวมถึงปฏิสัมพันธ์และผลกระทบในระหว่างเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึ้น
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง แบบแผนหรือแบบจาลอง
กรอบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทางเลือกใน
อนาคต ด้ ว ยการเปลี่ ย นกรอบความคิ ด ที่ ค รอบคลุ ม องค์ ป ระกอบของชี วิ ต และโครงสร้ า งใน
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ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้าระหว่างปี พ.ศ. 2557-2566
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในของบุคคล โดย
การเปลี่ย นกรอบความคิดหรื อมุมมอง ด้ว ยการคิดพิจารณาอย่างใคร่ครวญ ผ่านการก้องสะท้อน
ภายในตนเองบนฐานของมุมมองเชิงระบบที่เห็นความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบชีวิตอย่างหลอม
รวมเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว เพื่ อการผุ ด ขึ้น ขององค์ค วามรู้ กระบวนการเรีย นรู้ และสามารถสื่ อสารและ
ถ่ายทอดข้อสรุปทางความคิด เพื่อสร้างความเข้าใจ ความชัดเจน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อ
การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบน
หลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนา
ตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข โดยผ่านกระบวนการ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การ
ตระหนักถึงปัญหา 2) การสร้างความเข้าใจตนเอง 3) การก้องสะท้อนภายใน ด้วยการพิจารณาตนเอง
อย่างใคร่ครวญ 4) การเปลี่ยนกรอบความคิด 5) การค้นหาตัวตนใหม่ 6) การสร้างแผนพัฒนาตนเอง
7) การหาความรู้และทักษะชีวิต 8) การทดลองปฏิบัติ 9) สร้างความเชื่อมั่น 10) หลอมรวมความรู้ให้
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง แบบแผนหรือแบบจาลองกรอบความคิดที่
แสดงให้ เห็ นถึงภาพรวมของการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงที่ครอบคลุมองค์ประกอบของชีวิตและ
โครงสร้างในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนผลกระทบระหว่างกัน อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยน
กรอบความคิด เพื่อการผุดขึ้นขององค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการสื่อสารและการถ่ายทอด
ข้อสรุปทางความคิด เพื่อสร้างความเข้าใจ ความชัดเจน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้าง
เสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการ
ที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่า งสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข โดยรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นนี้จะประกอบด้วย 1) แนวคิดของรูปแบบฯ 2) องค์ประกอบของรูปแบบฯ 3) แนวโน้มของรูปแบบ
ฯ 4) กระบวนการเรียนรู้ และ 5) ปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบฯ
แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง กรอบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลงด้านในบุคคล ด้ว ยการเปลี่ยนกรอบความคิด เพื่อนาไปสู่การ
ปรั บเปลี่ย นพฤติกรรมตนเอง ทั้งนี้ จะเน้นที่การปรับเปลี่ ยนกรอบความคิด ด้ว ยการก้องสะท้อน
ภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่างใคร่ครวญ เพื่อเป็นการตรวจสอบค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติที่ตนยึดถือ
มาแต่อดีต โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเชิงเปรียบเทียบตามบริบทและประสบการณ์เดิมที่ตน
มีและประสบการณ์ใหม่ที่รับเข้ามาผ่านการเสวนา เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจในความเป็นตัวตนอย่างเป็น

415
หนึ่งเดียว เพื่อความมีอิสรภาพและศักยภาพภายในตนเองอย่างแท้จริง เกิดเป็นความเชื่อมั่น เห็น
คุณค่าตนเอง เกิดเป็นความมั่นคงภายในอันเป็นมุมองที่ จะสะท้อนถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต
ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาศักยภาพอย่าง
เป็ น องค์ร วมบนหลั กการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้ว ยความสามารถในการปรับตัว อย่างสมดุล มี
ความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
แนวคิดเชิงระบบ หมายถึง กรอบความคิดอย่างเป็นองค์รวมเพื่อสร้างความเข้ าใจว่า องค์กร
มีธรรมชาติของความเป็นระบบที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ จิต ปัญญา
อารมณ์ องค์กร สั งคม และสิ่งแวดล้ อมที่ต่างเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมเพื่อผุดขึ้นเป็นภาวะใหม่ ที่
สามารถแสดงศักยภาพที่เหนือกว่าเดิมได้อย่างมีคุณค่าและความหมาย เพื่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่าง
สมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
องค์กรสุขภาวะ หมายถึง หน่วยงานที่สามารถยกระดับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงโดยการ
เปลี่ยนกรอบความคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ประกอบด้วย 1)
แนวคิดของรูปแบบฯ 2) องค์ประกอบของรูปแบบฯ 3) แนวโน้มของรูปแบบฯ 4) กระบวนการเรียนรู้
และ 5) ปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบฯ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการ
ที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถในการนาตนเอง
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสุข ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสู่ องค์กรสุขภาวะต้องเริ่มที่การ
เปลี่ยนแปลงตนเองก่อน
แนวคิดสุขภาวะอย่างบูรณาการ หมายถึง กรอบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์
รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถใน
การน าตนเอง เพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงยั่ ง ยื น มี ค วามสุ ข ทั้ ง ด้ า นบุ ค คล องค์ ก ร สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม
แนวคิดองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ หมายถึง กรอบความคิดที่ สามารถนาไปพัฒนา
องค์กรเพื่อการยกระดับ ความสามารถในการพัฒ นาการเรี ยนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลงอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมทัง้ ด้านบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์
รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัวอย่างสมดุล มีความสามารถใน
การนาตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสุข
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ความมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข หมายถึง ภาวะที่องค์กรมีเสถียรภาพ มีความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมบนหลักการที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยความสามารถในการปรับตัว
อย่างสมดุล ยืดหยุ่น และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต มีความสามารถในการนา
ตนเอง เพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงยั่ ง ยื น อี ก ทั้ ง สามารถสะท้ อ นถึ ง อ านาจในการเลื อ กรั บ รู้ แ ละ
ตอบสนองอย่างเหมาะสมอันเป็นความมีอิสระจากโลกภายนอกที่เข้ามากระทบเพื่อนาไปสู่ความสุข
ปัจ จั ยและเงื่อนไข หมายถึง องค์ประกอบ ประเด็น หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึง
ข้อกาหนด ข้อแนะนา หรือข้อตกลงที่อาจส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนหรืออุปสรรคต่อการนารูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยจะพิจารณาปัจจัย
เป็นแต่ละประเด็น พร้อมทั้งแสดงเงื่อนไขของแต่ละประเด็นของปัจจัยเหล่านั้นแยกเป็นส่วนๆ
ผู้วิจั ย ต้องขอบคุณเป็ น อย่ างสู งที่กรุณาให้ คาแนะนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้ าง
แบบสอบถามชุดนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านได้โปรดอ่านแนวโน้มแต่ละด้าน
เป็นรายข้อ แล้วพิจารณาว่าแนวโน้มในแต่ละข้อนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดภายในระยะเวลา
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2566 โดยในแต่ละข้อ ผู้วิจัยใคร่ขอให้ท่านได้โปรดทาเครื่องหมาย ✓ลงใน
ช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านในแต่ละบทบาท พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้ โปรดใช้เกณฑ์
การพิจารณาข้อความแต่ละข้อโดยมีเกณฑ์ดังนี้
5 หมายถึง แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุด
4 หมายถึง แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มาก
3 หมายถึง แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ปานกลาง
2 หมายถึง แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้น้อย
1 หมายถึง แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้น้อยที่สุด
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ตารางที่ 6 แบบประเมินการวิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 2)
เรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ ข้อเสนอแนะ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข โอกาสที่เป็นไปได้
และความเห็น
ภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เพิม่ เติม
องค์ประกอบที่ 1 ด้านหลักการ
การปรับทัศนะที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็น
เรื่องธรรมชาติ ประเด็นในชีวิตมันเกิดดับ
อย่างต่อเนื่อง ความท้าทายจึงมิได้อยู่ที่ว่า
เราจะจัดการกับมันให้จบลงอย่างเบ็ดเสร็จ
1 เด็ดขาดได้อย่างไร แต่สาระสาคัญนั้นอยู่
ที่ว่า เราจะสามารถปรับตัวให้ทันและ
สอดคล้องกับภาวะธรรมชาตินี้ได้อย่างไร
เพื่อนาไปสู่การดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
ยั่งยืน มีความสุข
การพัฒนาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนต้องตั้งอยู่
บนหลักความจริงที่ว่า การเปลี่ยนแปลง
คือกระแสของชีวิตที่ดาเนินไปอย่างเป็น
2 พลวัตและไม่อาจทาให้มันหยุดนิ่งได้ เรา
ทาได้แต่เพียงรักษาสมดุลของภาวะการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงนี้
เท่านั้น เราเรียกภาวะนี้ว่า ความยั่งยืน
การพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืนต้อง
เข้าใจว่า องค์กรคือภาวะองค์รวมที่เกิด
จากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบอัน
3 ได้แก่ กาย จิต ปัญญา อารมณ์ องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงจึงต้องเปลี่ยนทุกมิติอย่าง
ครบถ้วนรอบด้าน อย่างบูรณาการ
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ ข้อเสนอแนะ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข โอกาสที่เป็นไปได้
และความเห็น
ภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เพิม่ เติม
องค์ประกอบที่ 1 ด้านหลักการ
ความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมาจาก 2
ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
ที่ต่างส่งผลซึ่งกันและกัน ปัจจัยภายนอกเรา
4 ไม่อาจควบคุมได้ เราเพียงแต่เข้าใจและ
ปรับตัวอยู่กับมัน แต่สิ่งที่เรามีอิทธิพลเหนือ
ได้นั้นคือปัจจัยภายใน เพราะอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของเราเอง
ปัจจัยและเงื่อนไขต่อความสาเร็จของการ
พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนจะต้องเป็นการดารง
5
อยู่ด้วยความพอดี พอเพียงและสมดุลของทั้ง
หลักการและค่านิยมที่ถูกต้อง
สรรพสิ่งรอบตัวมีทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้ง
สองต่างกันที่ความรู้สึกนึกคิด สิ่งที่ไม่มีชีวิต
6 ต้องการเพียงการดูแล แต่สิ่งที่มีชีวิต
นอกจากต้องการการดูแลแล้ว ยังต้องการ
ความมีคุณค่าและความหมาย
การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนต้องเน้นการ
พัฒนาที่เอาคนเป็นศูนย์กลางและต้องเป็น
7 การเปลี่ยนแปลงจากภายในด้วยการสร้าง
การตระหนักรู้ถึงความจาเป็นต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติของความเป็นองค์กรคือ การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และที่สุดของการมี
8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันคือการสร้างความ
เจริญงอกงามและคุณค่าให้เกิดขึ้นภายใน
บุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วย
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ระดับความคิดเห็นของ ข้อเสนอแนะ
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข โอกาสที่เป็นไปได้
และความเห็น
ภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เพิม่ เติม
องค์ประกอบที่ 2 ด้านโครงสร้าง
การพัฒนาความเข้าใจที่ว่าองค์กรคือภาวะ
องค์รวมที่มีองค์ประกอบของชีวิตอันได้แก่
1 ร่างกาย สมอง และจิตใจของแต่ละบุคคลที่
เชื่อมโยงและดาเนินไปอย่างสอดคล้องเป็น
หนึ่งเดียวกัน อย่างไม่อาจแยกจากกันได้
การจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ
เชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้
2 ปรับตัวและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานในทุก
ระดับในองค์กรอย่างเป็นภาพรวม โดยยึด
3 เอาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
เป็นตัวตั้ง เพื่อนาสู่การปฏิบัติอย่าง
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
การจัดโครงสร้างให้มีการปรับสมดุล
ระหว่างการตั้งเปูาหมายและกระบวนการที่
4 ดาเนินไปเพื่อให้บรรลุเปูาหมายองค์กร
พร้อมๆ กับกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์นั้น
การปรับโครงสร้างที่มุ่งความเชื่อมโยงด้าน
การวางแผน มอบหมายงาน ประสานงาน
5 ติดตามผล ข้อมูลย้อนกลับ พร้อมระบุความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อการตัดสินใจ
และการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ
ข้อเสนอแนะ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร โอกาสที่เป็นไปได้
และความเห็น
สุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เพิม่ เติม
องค์ประกอบที่ 3 บุคลากร (ด้านจิตใจ)
การพัฒนาความเข้าใจที่ว่า กลไกการ
เกิดขึ้นของพฤติกรรมนั้นล้วนสะท้อนมา
จากกรอบความคิดของตนเอง ดังนั้น
1
การเปลี่ยนที่แท้จริงต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากภายในอันหมายถึงการ
เปลี่ยนกรอบความคิด
การพัฒนาศักยภาพภายในตนเองใน
มุมมองที่ว่า องค์กรคือชีวิต มี
ความสามารถในการปรับตัวเอง ควบคุม
2
ตนเองและจัดการตนเองได้ สามารถ
ยกระดับการเรียนรู้และศักยภาพใน
ระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาความเข้าใจที่ว่า ความเป็นไป
ของสรรพสิ่งขึ้นอยู่กับความสามารถใน
3 การเลือกตอบสนองของตนเองเมื่อมี
อะไรมากระทบ ศักยภาพจึงเป็นเรื่องที่
เราสร้างได้เอง กาหนดได้เองทั้งสิ้น
การฝึกจินตนาการถึงผลแห่งความสาเร็จ
อย่างชัดเจนและกระบวนการที่จะทาให้
4 ความฝันเป็นจริง อีกทั้งสามารถสื่อสาร
ให้ผู้ร่วมงานสามารถจินตนาการถึงภาพ
เปูาหมายนั้นร่วมกัน ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
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การพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้
5 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อ
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
ความสาเร็จขององค์กรต้องเกิดจาก
ความรู้สึกที่มีใจรัก ความผูกพัน แรง
บันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความ
6
มุ่งมั่น เพื่อรักษาระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้สามารถคงอยู่อย่าง
ยั่งยืน
ความมั่นคงยั่งยืนขององค์กรต้องเกิดจาก
การปลูกฝังค่านิยมของตนเองบน
หลักการที่ถูกต้องที่สอดคล้องกับค่านิยม
7
และอุดมการณ์ร่วมขององค์กรเพื่อกากับ
การดาเนินงานขององค์กรไปในทิศทาง
เดียวกัน
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ
ข้อเสนอแนะ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร โอกาสที่เป็นไปได้
และความเห็น
สุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เพิม่ เติม
องค์ประกอบที่ 3 บุคลากร (ด้านปัญญา)
การพัฒนาความคิดเชิงระบบที่เห็นสรรพ
สิ่งดาเนินไปอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงอย่าง
หลอมรวมขององค์ประกอบต่างๆ อย่าง
1 เป็นลาดับชั้น อย่างเป็นองค์รวม
ก่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถแสดง
ศักยภาพที่สูงกว่าและเหนือกว่าเดิม
อย่างมีคุณค่าและความหมาย
จากมุมมองที่ว่าองค์กรคือระบบ ความ
เป็นระบบต้องมีองค์ประกอบและ
องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดขององค์กรก็
คือ คน ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าเราจะ
2
สามารถสร้างความเชื่อมโยงของ
บุคลากรเพื่อการสร้างสรรค์ให้เกิด
ศักยภาพที่สูงกว่าเดิมได้อย่างมีคุณค่า
และความหมายได้อย่างไร
การพัฒนาความเข้าใจที่ว่าองค์กรมีชีวิต
ที่เกิดจากมิติต่างๆ ที่หลากหลายมา
เชื่อมโยงกันจนผุดขึ้นเป็นความมีชีวิตที่
3 สามารถแสดงศักยภาพที่แตกต่าง มี
ความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัว
การพัฒนาตนเอง เพื่อการเติบโตขึ้น
อย่างสมดุล อย่างต่อเนื่อง
ฝึกการปรับมุมมองที่มีต่อการแก้ปัญหา
4 ว่า การแก้ปัญหานั้นมันคือการเดินทางสู่
ภูมิปัญญาที่สูงขึ้น มันเป็นกระบวนการ

423
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ
ข้อเสนอแนะ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร โอกาสที่เป็นไปได้
และความเห็น
สุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เพิม่ เติม
องค์ประกอบที่ 3 บุคลากร (ด้านปัญญา)
ของชีวิต การเรียนรู้จึงเป็นเรื่องของชีวิต
การศึกษาจึงต้องดาเนินไปตลอดชีวิต
มิใช่ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต เพราะ
การศึกษาคือชีวิตโดยตัวของมันเอง
การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถใน
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบ
และการสังเคราะห์องค์ประกอบ
5 เหล่านั้นอย่างเชื่อมโยง เพื่อการผุดขึ้น
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เหนือกว่า เป็นการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิวัติ
อย่างก้าวข้ามเหนือความรู้เดิมๆ
การพัฒนาความเป็นองค์กรและสังคม
แห่งการเรียนรู้ ด้วยการสร้างบรรยากาศ
และภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ
6
ค้นคว้าวิจัย การพัฒนาความคิด รวมทั้ง
การถ่ายทอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
การพัฒนาความเข้าใจที่ว่า ทางออกของ
ปัญหาใดๆ มิได้เกิดจากองค์ความรู้
เชิงเดี่ยว แต่ต้องเกิดจากการพัฒนา
7 ปัญญาแบบสหวิทยาการเพื่อประกอบ
กันขึ้นเป็นพหุปัญญาเพื่อการจัดการกับ
ปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา
ได้อย่างบูรณาการ รอบด้าน
การสร้างความเข้าใจที่ว่า สรรพสิ่ง
8
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงไม่มีอะไรที่

424
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ
ข้อเสนอแนะ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร โอกาสที่เป็นไปได้
และความเห็น
สุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เพิม่ เติม
องค์ประกอบที่ 3 บุคลากร (ด้านปัญญา)
แน่นอนตายตัว เช่นเดียวกับการหา
คาตอบเพื่อจัดการกับปัญหา ก็ไม่จาเป็น
ที่ต้องมีคาตอบเพียงคาตอบเดียว ด้วย
เหตุนี้ เราจึงควรเปิดกว้างต่อทางเลือก
ต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่จากัดอยู่กับ
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเท่านั้น
การสร้างความเข้าใจที่ว่า ความคิดคือ
ที่มาของปัญญา และธรรมชาติของ
ความคิดคือเห็นเป็นภาพในใจ ภาพในใจ
9 นี้เองคือจินตนาการหรือกรอบความคิด
การพัฒนาปัญญาจึงต้องเข้าใจธรรมชาติ
นี้ และฝึกการสร้างภาพของความสาเร็จ
ขึ้นในใจก่อนการลงมือทาทุกครั้ง
การพัฒนาปัญญาจาเป็นต้องผ่านระบวน
การการก้องสะท้อนภายในตนเองอย่าง
ใคร่ครวญ โดยเป็นการมีปฏิสัมพันธ์
10
ระหว่างประสบการณ์เก่าในอดีตและ
ประสบการณ์ใหม่ที่รับรู้เข้ามา เพื่อการ
ยกระดับศักยภาพทางปัญญาที่สูงขึ้น
การพัฒนามุมมองอย่างกว้างไกลถึงการ
เปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบของ
11 องค์ประกอบเหล่านี้ที่มีต่อองค์กร อีกทั้ง
การพัฒนาความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่นขององค์กรที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อความอยู่รอด

425
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ
ข้อเสนอแนะ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กร โอกาสที่เป็นไปได้
และความเห็น
สุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เพิม่ เติม
องค์ประกอบที่ 3 บุคลากร (ด้านปัญญา)
การพัฒนาความสามารถในการมองภาพ
อนาคตเพื่อคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ล่วงหน้าทั้งปัจจัยบวกและลบ เพื่อการ
12
เตรียมการในปัจจุบันเพื่อปูองกันการ
เกิดขึ้นของปัญหาและเพื่อการพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
องค์กรที่ยั่งยืนต้องเน้นการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาบนฐานของการปรับ
ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันเพื่อประกอบ
13 กับองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างองค์กร
อย่างแข็งแกร่งและลดการพึ่งพาผู้อื่น
เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันระยะยาวอย่างมั่นคง ยั่งยืน
การสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้อย่าง
บูรณาการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างเชื่อมโยง บนฐานคิดที่ว่ายิ่งมีการ
14
สร้างการมีส่วนร่วมมากเท่าใด เท่ากับ
เป็นการสร้างศักยภาพทางปัญญาให้เกิด
ขึ้นกับตนเองและองค์กรมากขึ้นเท่านั้น
รูปแบบการเรียนรู้ในอนาคตต้อง
เปลี่ยนไป การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ การ
เรียนรู้ผ่านรูปแบบ ที่พัฒนาขึ้นมาจาก
15 องค์ประกอบที่หลากหลายอย่างเป็นสห
วิทยาการ ด้วยกระบวนการที่สนุก มี
เกมส์ เป็นการเล่น มีการเคลื่อนไหว มี
การสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน

426

อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข โอกาสที่เป็นไปได้
ภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1
องค์ประกอบที่ 3 บุคลากร (ด้านอารมณ์)
การทาความเข้าใจที่ว่าอารมณ์และ
พฤติกรรมมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
หนึ่งเดียวและส่งผลซึ่งกันและกัน ดังนั้น
1 การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคนิค
หรือการบริหารจัดการใดๆ แต่อย่างเดียว
เพียงลาพังจึงไม่เป็นการเพียงพอ เราจึง
จาเป็นต้องพัฒนาทั้งสองด้านควบคู่กันไป
ความเข้าใจที่ว่ากรอบความคิดอันเป็น
ฐานรากของชีวิตนั้นสะท้อนออกมาเป็น
ความเป็นตัวตนที่แสวงหาคุณค่าและ
2 ความหมาย ดังนั้น การยกระดับความ
มั่นคงทางอารมณ์จึงต้องเป็นการพัฒนา
กรอบความคิดเชิงบวกที่เห็นคุณค่าและ
ความหมายทั้งตนเองและผู้อื่น
การยกระดับความมั่นคงทางอารมณ์จะ
เกิดขึ้นได้บุคคลต้องได้รับการปลูกฝังด้วย
กรอบความคิดและทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อ
3 ตนเอง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
มั่นคงภายใน ความเชื่อมั่นในตนเอง ด้วย
การตระหนักรู้และการยอมรับตนเองตาม
ความเป็นจริง

ข้อเสนอแนะ
และความเห็น
เพิ่มเติม

427
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข โอกาสที่เป็นไปได้
ภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1
องค์ประกอบที่ 3 บุคลากร (ด้านอารมณ์)
วุฒิภาวะทางอารมณ์มีความสาคัญต่อการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์กร ดังนั้น
การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ต้องเป็น
4 การปรับสมดุลระหว่างการคิดถึง
ประโยชน์ตนเองและผู้อื่น และรวมทั้ง
ความสมดุลระหว่างการแสดงออกอย่าง
เชื่อมั่นกับความอ่อนน้อมถ่อมตน
การสร้างศรัทธาระหว่างกันในองค์กรเป็น
เรื่องจาเป็นอย่างยิ่งและจะเกิดขึ้นได้โดย
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบน
5 พื้นฐานของการก้องสะท้อนความเป็น
ตัวตนระหว่างกันเชิงบวก ผ่านการฟัง
อย่างเปิดใจกว้าง ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ
โดยให้อีกฝุายเป็นศูนย์กลาง
การแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ระหว่างกัน
นั้น สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งคือการปรับ
ค่านิยมร่วมอันสะท้อนถึงความเชื่อและ
ทัศนคติที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปใน
6
แนวทางเดียวกัน โดยการทาความเข้าใจ
ถึงความรู้สึกนึกคิดที่ฝังรากลึกอยู่ภายใน
ของอีกฝุาย โดยผ่านการสนทนา
แลกเปลี่ยน

ข้อเสนอแนะ
และความเห็น
เพิ่มเติม

428
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข โอกาสที่เป็นไปได้
ภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1
องค์ประกอบที่ 4 ด้านองค์กร
องค์กรมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ
การทาให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่าง
ยั่งยืนได้นั้น ความท้าทายคือ จะทา
1 อย่างไรองค์กรจึงจะสามารถเติบโตขึ้น
อย่างเป็นพลวัต มีความสามารถในการ
จัดการตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง
ได้อย่างยืดหยุ่น
องค์กรคือระบบที่เกิดจากการเชื่อมโยง
ขององค์ประกอบ การพัฒนาองค์กรอย่าง
มั่นคงยั่งยืนได้นั้นต้องมุ่งสร้างความ
2 เชื่อมโยงให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถผลิต
สินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างคุ้มค่า
การพัฒนาความเป็นองค์กรต้นแบบด้วย
การสร้างความสอดคล้องอย่างเป็นหนึ่ง
เดียวกันบนฐานของการพัฒนาวิสัยทัศน์
3 หรือเปูาหมายร่วมของทั้งตนเองและ
องค์กร ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมบน
หลักการที่ถูกต้องให้เป็นอุดมการณ์และ
วัฒนธรรมร่วมขององค์กร
การพัฒนาศักยภาพองค์กรต้องดาเนิน
ควบคู่ไปกับการปลูกฝังอุดมการณ์และ
4 ค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้องลงใน
บุคลากรทุกระดับ กล่าวคือ การพัฒนา
องค์กรด้วยการยกระดับขีดความสามารถ

ข้อเสนอแนะ
และความเห็น
เพิ่มเติม

429
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข โอกาสที่เป็นไปได้
ภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1
องค์ประกอบที่ 4 ด้านองค์กร
หรือทักษะด้านการบริหารจัดการใดๆ
ต้องตั้งอยู่บนฐานของคุณธรรม

5

6

7

8

การทาความเข้าใจว่าบุคลากรมีศักยภาพ
แตกต่างกัน แต่ศักยภาพนั้นพัฒนาได้
ผู้นาองค์กรจึงต้องสามารถกระตุ้นให้
บุคลากรพัฒนาศักยภาพด้วยตนเองและ
สร้างบรรยากาศเพื่อให้เขาเหล่านั้น
สามารถขับศักยภาพภายในนั้นออกมาได้
อย่างเต็มที่
การทาความเข้าใจที่ว่าหลักการสาคัญ
ของความสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์กรคือ
การก้องสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของ
อีกฝุาย เพื่อสร้างความเจริญงอกงาม
ความมีคุณค่าและความหมายให้เกิดขึ้น
ในใจของผู้ที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย
การพัฒนาภาวะผู้นาที่สามารถสร้าง
ทีมงานที่เข้าใจในความหมายของการ
สร้างพลังร่วมบนฐานของการเห็นคุณค่า
ในความแตกต่าง เพื่อความสาเร็จของ
องค์กรอย่างภาคภูมิใจ มุ่งสู่เปูาหมาย
เดียวกันอย่างมีความสุข
การพัฒนาภาวะผู้นาต้นแบบบนหลักการ
ที่ถูกต้องที่มีความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธา
รวมทั้งมีความสามารถทั้งด้านการบริหาร
จัดการและความสามารถทางด้านชีวิต
โดยผู้นาต้องทาให้ดูเป็นแบบอย่าง

ข้อเสนอแนะ
และความเห็น
เพิ่มเติม
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข โอกาสที่เป็นไปได้
ภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1
องค์ประกอบที่ 4 ด้านองค์กร
การสร้างองค์กรให้เป็นสังคมแห่ง
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการกล้าเปิดใจรับฟัง
กล้าคิดนอกกรอบ กล้าพูดกล้าทา กล้า
9
เสี่ยง กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์
สินค้าและบริการที่แตกต่างและมี
มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น
องค์กรที่ยั่งยืนต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรหรือการวางตัวตาแหน่งที่
10 สาคัญในอนาคตเพื่อเป็นการทดแทนใน
กรณีที่ตาแหน่งว่างลง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม
ความผูกพันอย่างจริงจังในทุกระดับ เพื่อ
11
เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
มีเปูาหมายร่วมกันที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
และความเห็น
เพิ่มเติม
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข โอกาสที่เป็นไปได้
ภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1
องค์ประกอบที่ 5 ด้านสังคม
การสร้างจิตสานึกสาธารณะเชิงบวกลง
อย่างเป็นฐานรากที่สาคัญยิ่งในองค์กร
โดยชี้ให้เห็นว่าองค์กรจะมั่นคงยั่งยืนอยู่
ได้อย่างบูรณาการนั้นจาเป็นที่บุคลากรใน
1
องค์กรนอกจากจะคานึงถึงผล
ประกอบการขององค์กรแล้ว ยังต้องมี
สร้างจิตสานึกถึงการตอบแทนสู่สังคม
ส่วนรวมด้วย
องค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน ต้องมีการยอมรับ
และชื่นชมในความหลากหลายและเห็น
คุณค่าในความแตกต่างทางความคิดและ
2 วัฒนธรรมอันจะส่งผลเป็นการสร้างพลัง
ร่วมและศักยภาพระหว่างกัน เพื่อ
ส่งเสริมความหมายของความเป็นมนุษย์
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
ความคิดถึงส่วนรวม เสียสละ สามัคคี
การช่วยเหลือ และสร้างการมีส่วนร่วมใน
3 การปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีที่ทาประโยชน์
ให้แก่ชุมชน และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ อย่างมี
ความสุข

ข้อเสนอแนะ
และความเห็น
เพิ่มเติม
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การ ระดับความคิดเห็นของ ข้อเสนอแนะ
ข้อ เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข โอกาสที่เป็นไปได้
และความเห็น
ภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เพิม่ เติม
องค์ประกอบที่ 6 ด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนามุมมองเชิงระบบนิเวศน์ของ
องค์กรที่เห็นความเชื่อมโยงของทุกมิติ
อย่างเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น การพัฒนา
1
องค์กรเพื่อความมั่นคงยั่งยืนจึงจาเป็นต้อง
คานึงถึงทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
ตนเอง องค์กร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
การสร้างเสริมมุมมองและจิตสานึกเชิง
ระบบนิเวศน์ลงในค่านิยมขององค์กร
เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักอย่างเห็น
2
คุณค่าและความหมายของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและแสดงออกทางพฤติกรรม
อย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
การสร้างสมดุลระหว่างความเจริญกาว
หน้าด้านวัตถุและเทคโนโลยีให้เข้ากับ
บริบทของสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ
3
สามารถรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม จิต
วิญญาณ รากเหง้าทางความคิดและภูมิ
ปัญญาของเดิมไว้ได้อย่างเข้มแข็ง
การพัฒนาแนวคิดว่า การพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืนต้องพิจารณาภาวะองค์รวมที่
ใหญ่กว่า ด้วยการพิจารณาถึง
องค์ประกอบทั้งหมดอย่างเชื่อมโยงโดยที่
4
องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของภาวะองค์รวมนั้น
นั่นคือ องค์กรจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน เราต้อง
ดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
ด้วย เพราะทั้งหมดคือความเป็นหนึ่งเดียว
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แบบประเมินการวิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 3)
เรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
THE SCENARIO OF A TRANSFORMATIVE LEARNING MODEL
TO ENHANCE INTEGRAL HEALTHY ORGANIZATIONS
คาชี้แจง
เอกสารชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยในการพิจารณาแบบประเมินฉบับนี้ มีข้อมูล
เบื้องต้นเพื่อเรียนชี้แจงท่านผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
1. แบบสอบถามชุดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สาระสาคัญในเรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่ างบู ร ณาการ โดยการสั มภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
รับ ผิ ดชอบเกี่ยวกับ การด้านการจั ดการการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กรสุ ขภาวะอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ และเอกชน นักวิชาการด้านการ
พัฒนาองค์กรสุขภาวะ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงอนาคตที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
จานวน 22 ท่าน และนามาจัดทาเป็นข้อความวิเคราะห์รายข้อ ปรากฏค่ามัธยฐาน (Median) และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยได้แสดงไว้ในแบบประเมิน EDFR รอบที่ 3 ฉบับนี้
2. สัญลักษณ์ที่ปรากฏในแบบสอบถาม แทนความหมาย ดังนี้
 หมายถึง ตาแหน่งของค่ามัธยฐาน (Median หรือ Mdn.) ของคาตอบของ
ผู้เชี่ย วชาญทั้งกลุ่ ม ซึ่งมีจานวนครึ่งหนึ่งของผู้ ตอบอยู่ต่ากว่าตาแหน่งนี้ และอีก
ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบอยู่สูงกว่าตาแหน่งนี้
หมายถึง ช่วงของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range, IQR) ที่ 1 และที่
3 ของคาตอบ


หมายถึง ตาแหน่งของความคิดเห็นที่ท่านได้เลือกไว้ในการตอบ EDFR รอบที่ 2

3. ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยต้องการให้ท่านได้ทราบความเห็นของกลุ่มและความเห็นของท่านเองซึ่ง
ท่านสามารถทบทวนเพื่อยืนยันตามคาตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคาตอบได้ โดยดาเนินการดังนี้
3.1 ในกรณี ที่ ท่ า นยื น ยั น ระดั บ ความคิ ด เห็ น ตามค าตอบเดิ ม ท่ า นไม่ ต้ อ งท า
เครื่องหมายใดๆ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของโอกาสที่เป็นไปได้
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3.2 ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเปลี่ยนระดับความคิดเห็นใหม่ ขอให้ท่านได้โปรดทา
เครื่องหมาย x ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่ พร้อมทั้งระบุเหตุผลใน
การเปลี่ยนแปลงคาตอบไว้ด้วย
สาหรับความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
5 หมายถึง แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุด
4 หมายถึง แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มาก
3 หมายถึง แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ปานกลาง
2 หมายถึง แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้น้อย
1 หมายถึง แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้น้อยที่สุด
ด้านล่างนี้คือ ตัวอย่าง กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงคาตอบใหม่
อนาคตภาพของรูปแบบการ ระดับความคิดเห็น
ของโอกาสที่เป็นไป เหตุผลที่ท่านยืนยัน
ข้อ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ที่ เพื่อการสร้างเสริมองค์กร ได้
หรือเปลี่ยนคาตอบ
สุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1
องค์กรที่ยั่งยืนต้องมีแผน

 เพราะมีความจาเป็นต่อ
x
สารองข้อมูลและการคิด
การดาเนินงานอย่าง
xxx เตรียมการล่วงหน้าเพื่อลด
ต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
ความเสี่ยง
Mdn. = 4.00, IQR = 1.00
คาอธิบาย: ในกรณีนี้คือ จากความเห็นทั้งหมด 26 ท่าน ได้ค่า median = 4.00, ได้ค่า
IQR = 1.00 (และมีค่าอยู่ระหว่างค่า 3 ถึง 4) และท่านได้ให้ความเห็นในรอบแรกไว้ที่ 2 ใน
ขั้นตอนนี้ท่านขอเปลี่ยนเป็น 4
4.ในกรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นอื่นใดที่ต้องการเสนอแนะหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละรายข้อ
ขอได้โปรดโปรดระบุเพิ่มเติมไว้ในส่วนท้ายของแต่ละข้อ
ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้ความเห็น พร้อมคาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน
ผู้ วิ จั ย จะน าไปบู ร ณาการเป็ น ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ อนาคตภาพของรู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
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เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ โดยจะคานึงถึงความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้เป็นสาคัญตามข้อความที่ท่านผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นพ้องกัน และจะนาไปดาเนินการ
จัด Focus Groups ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในฐานะกลุ่มเปูาหมาย เพื่อรับการพิจารณาวิพ ากษ์และให้
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลาดับสุดท้าย ก่อนดาเนินการสรุปผลต่อไป
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ตารางที่ 7 แบบประเมินการวิจัยอนาคต (EDFR รอบ 3)
เรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ
องค์ประกอบที่ 1 ด้านหลักการ

1

การปรับทัศนะที่ว่าการเปลี่ยนแปลง
เป็นเรื่องธรรมชาติ ประเด็นในชีวิต
มันเกิดดับอย่างต่อเนื่อง ความท้า

ทายจึงมิได้อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับ
มันให้จบลงอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้
อย่างไร แต่สาระสาคัญนั้นอยู่ที่ว่า
เราจะสามารถปรับตัวให้ทันและ
สอดคล้องกับภาวะธรรมชาตินี้ได้
อย่างไร เพื่อนาไปสู่การดารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสุข
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)

2

การพัฒนาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนต้อง
ตั้งอยู่บนหลักความจริงที่ว่า การ
เปลี่ยนแปลงคือกระแสของชีวิตที่

ดาเนินไปอย่างเป็นพลวัตและเราไม่
อาจทาให้มันหยุดนิ่งได้ เราทาได้แต่
เพียงรักษาสมดุลของภาวะการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงนี้
เท่านั้น และเราเรียกภาวะนี้ว่า ความ
ยั่งยืน
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)

437
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ
องค์ประกอบที่ 1 ด้านหลักการ
การพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืน
ต้องเข้าใจว่า องค์กรคือภาวะองค์
รวมที่เกิดจากการเชื่อมโยงของ

องค์ประกอบอันได้แก่ กาย จิต
3 ปัญญา อารมณ์ องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
จึงต้องเปลี่ยนทุกมิติอย่างครบถ้วน
รอบด้าน อย่างบูรณาการ
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
ความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมา
จาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในที่ต่างส่งผลซึ่งกันและกัน
ปัจจัยภายนอกเราไม่อาจควบคุมได้ 
4 เราเพียงแต่เข้าใจและปรับตัวอยู่กับมัน
แต่สิ่งที่เรามีอิทธิพลเหนือได้นั้นคือ
ปัจจัยภายใน เพราะอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของเราเอง
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
ปัจจัยและเงื่อนไขต่อความสาเร็จของ
การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนจะต้องเป็น
การดารงอยู่ด้วยความพอดี พอเพียง
5 และสมดุลของทั้งหลักการและค่านิยม 

ที่ถูกต้อง
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)

438
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ
องค์ประกอบที่ 1 ด้านหลักการ
สรรพสิ่งรอบตัวมีทั้งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต ทั้งสองต่างกันที่ความรู้สึกนึกคิด
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6
สิ่งที่มีชีวิตนอกจากต้องการการดูแล
แล้ว ยังต้องการความมีคุณค่าและ
ความหมาย (Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนต้องเน้น
การพัฒนาที่เอาคนเป็นศูนย์กลางและ
7 ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน  
ด้วยการสร้างการตระหนักรู้ถึงความ
จาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง
(Mdn. = 5.00, IQR = 0.25)

ธรรมชาติของความเป็นองค์กรคือ การ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และที่สุดของ
8 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันคือการ  
สร้างความเจริญงอกงามและคุณค่าให้
เกิดขึ้นภายในบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วย
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)

439
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
องค์ประกอบที่ 2 ด้านโครงสร้าง
การพัฒนาความเข้าใจที่ว่าองค์กรคือ
ภาวะองค์รวมอันมีองค์ประกอบของ
ชีวิตอันได้แก่ ร่างกาย สมองและ
1 จิตใจของแต่ละบุคคลที่เชื่อมโยงและ
ดาเนินไปอย่างสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกัน อย่างไม่อาจแยกจากกันได้
(Mdn. = 4.00, IQR = 2.00)
การจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็น
ระบบเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ ปรับตัวและ
2 พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถทางการ
แข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงาน
ในทุกระดับในองค์กรอย่างเป็น
ภาพรวม โดยยึดเอาวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวตั้ง
3
เพื่อนาสู่การปฏิบัติอย่างสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน มีเปูาหมาย
ร่วมกัน
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การฝึกจินตนาการถึงผลแห่ง
ความสาเร็จอย่างชัดเจนและ
4
กระบวนการที่จะทาให้ความฝันเป็น
จริง อีกทั้งสามารถสื่อสารให้

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ









440
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ
องค์ประกอบที่ 2 ด้านโครงสร้าง
ผู้ร่วมงานสามารถจินตนาการถึงภาพ
เปูาหมายนั้นร่วมกัน ให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)

5

การปรับโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริม
ความเชื่อมโยงในด้านการวางแผน
การมอบหมายงาน การประสานงาน 
การติดตามผล และข้อมูลย้อนกลับ
พร้อมระบุความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจและ
มุ่งสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)

441
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากร (จิตใจ)
การพัฒนาความเข้าใจที่ว่า กลไกการ
เกิดขึ้นของพฤติกรรมนั้นล้วนสะท้อน
มาจากกรอบความคิดของตนเอง
1 ดังนั้น การเปลี่ยนที่แท้จริงต้องเป็น
การเปลี่ยนแปลงจากภายในอัน
หมายถึงการเปลี่ยนกรอบความคิด
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การพัฒนาศักยภาพภายในตนเองใน
มุมมองที่ว่า องค์กรคือชีวิต มี
ความสามารถในการปรับตัวเอง
ควบคุมตนเองและจัดการตนเองได้
2
สามารถยกระดับการเรียนรู้และ
ศักยภาพในระดับที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
(Mdn. = 4.00, IQR = 1.25)
การพัฒนาความเข้าใจที่ว่า ความ
เป็นไปของสรรพสิ่งขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการเลือกตอบสนอง
3 ของตนเองเมื่อมีอะไรมากระทบ
ศักยภาพจึงเป็นเรื่องที่เราสร้างได้เอง
กาหนดได้เองทั้งสิ้น
(Mdn. = 4.00, IQR = 1.25)
การฝึกจินตนาการถึงผลแห่ง
ความสาเร็จอย่างชัดเจนและ
4
กระบวนการที่จะทาให้ความฝันเป็น
จริง อีกทั้งสามารถสื่อสารให้

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ









442
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากร (จิตใจ)
ผู้ร่วมงานสามารถจินตนาการถึงภาพ
เปูาหมายนั้นร่วมกัน ให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน
(Mdn. = 4.00, IQR = 1.00)
การพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
5 เพื่อสร้างความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน
(Mdn. = 4.00, IQR = 1.50)
ความสาเร็จขององค์กรต้องเกิดจาก
ความรู้สึกที่มีใจรัก ความผูกพัน แรง
บันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน
6 ความมุ่งมั่น เพื่อรักษาระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้
สามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
ความมั่นคงยั่งยืนขององค์กรต้องเกิด
จากการปลูกฝังค่านิยมของตนเอง
บนหลักการที่ถูกต้องที่สอดคล้องกับ
7 ค่านิยมและอุดมการณ์ร่วมของ
องค์กรเพื่อกากับการดาเนินงานของ
องค์กรไปในทิศทางเดียวกัน
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ







443
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากร (ปัญญา)
การพัฒนาความคิดเชิงระบบที่เห็น
สรรพสิ่งดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงอย่างหลอมรวมของ
องค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นลาดับ
1 ชั้น อย่างเป็นองค์รวม ก่อให้เกิดเป็น
สิ่งใหม่ที่สามารถแสดงศักยภาพที่สูง
กว่าและเหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่า
และความหมาย
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
จากมุมมองที่ว่าองค์กรคือระบบ
ความเป็นระบบต้องมีองค์ประกอบ
และองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของ
องค์กรก็คือ คน ความท้าทายจึงอยู่
ที่ว่าเราจะสามารถสร้างความ
2
เชื่อมโยงของบุคลากรเพื่อการ
สร้างสรรค์ให้เกิดศักยภาพที่สูง
กว่าเดิมได้อย่างมีคุณค่าและ
ความหมายได้อย่างไร
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การพัฒนาความเข้าใจที่ว่าองค์กรมี
ชีวิตที่เกิดจากมิติต่างๆ ที่หลากหลาย
มาเชื่อมโยงกันจนผุดขึ้นเป็นความมี
3 ชีวิตที่สามารถแสดงศักยภาพที่
แตกต่าง มีความสามารถในการ
เรียนรู้ การปรับตัว การพัฒนาตนเอง
เพื่อการเติบโตขึ้นอย่างสมดุล อย่าง

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ







444
อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากร (ปัญญา)
ต่อเนื่อง
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
ฝึกการปรับมุมมองที่มีต่อการ
แก้ปัญหาว่า การแก้ปัญหานั้นมันคือ
การเดินทางสู่ภูมิปัญญาที่สูงขึ้น มัน
เป็นกระบวนการของชีวิต การเรียนรู้
4 จึงเป็นเรื่องของชีวิต การศึกษาจึง
ต้องดาเนินไปตลอดชีวิต มิใช่ช่วงใด
ช่วงหนึ่งของชีวิต เพราะการศึกษา
คือชีวิตโดยตัวของมันเอง
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
เพื่อหาองค์ประกอบ และการ
สังเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้น
5 อย่างเชื่อมโยง เพื่อการผุดขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่เหนือกว่า เป็นการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิวัติ
อย่างก้าวข้ามเหนือความรู้เดิมๆ
(Mdn. = 4.00, IQR = 1.00)
การพัฒนาความเป็นองค์กรและ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการสร้าง
บรรยากาศและภาพแวดล้อมเพื่อ
6
ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย การพัฒนา
ความคิด รวมทั้งการถ่ายทอดองค์
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากร (ปัญญา)
ร่วมกัน และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การพัฒนาความเข้าใจที่ว่า ทางออก
ของปัญหาใดๆ มิได้เกิดจากองค์
ความรู้เชิงเดี่ยว แต่ต้องเกิดจากการ
พัฒนาปัญญาแบบสหวิทยาการเพื่อ
7 ประกอบกันขึ้นเป็นพหุปัญญาเพื่อ
การจัดการกับปัญหาความท้าทาย
ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างบูรณาการ
รอบด้าน
(Mdn. = 4.00, IQR = 1.00)
การสร้างความเข้าใจที่ว่า สรรพสิ่ง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงไม่มีอะไร
ที่แน่นอนตายตัว เช่นเดียวกับการหา
คาตอบเพื่อจัดการกับปัญหา ก็ไม่
จาเป็นที่ต้องมีคาตอบเพียงคาตอบ
8
เดียว ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรเปิดกว้าง
ต่อทางเลือกต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่
จากัดอยู่กับทางเลือกใดทางเลือก
หนึ่งเท่านั้น
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การสร้างความเข้าใจที่ว่า ความคิด
คือที่มาของปัญญา และธรรมชาติ
9
ของความคิดคือเห็นเป็นภาพในใจ
ภาพในใจนี้เองคือจินตนาการหรือ

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากร (ปัญญา)
กรอบความคิด ด้วยเหตุนี้ การ
พัฒนาปัญญาจึงต้องเข้าใจธรรมชาติ
นี้ และฝึกการสร้างภาพของ
ความสาเร็จขึ้นในใจก่อนการลงมือ
ทาทุกครั้ง
(Mdn. = 4.00, IQR = 1.00)
การพัฒนาทางปัญญาจาเป็นต้อง
ผ่านระบวนการการก้องสะท้อน
ภายในตนเองอย่างใคร่ครวญ โดย

เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
10
ประสบการณ์ในอดีตและ
ประสบการณ์ใหม่ที่รับรู้เข้ามา เพื่อ
ยกระดับศักยภาพทางปัญญาที่สูงขึ้น
(Mdn. = 4.00, IQR = 2.00)
การพัฒนามุมมองอย่างกว้างไกลถึง
การเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน

สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ผลกระทบขององค์ประกอบเหล่านี้ที่
11 มีต่อองค์กร อีกทั้งการพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุ่นขององค์กรที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อความอยู่
รอด (Mdn. = 4.00, IQR = 2.00)
การพัฒนาความสามารถในการมอง 

12 ภาพอนาคตเพื่อคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นล่วงหน้าทั้งปัจจัยบวกและลบ
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากร (ปัญญา)
เพื่อการเตรียมการในปัจจุบันเพื่อ
ปูองกันการเกิดขึ้นของปัญหาและ
เพื่อการพัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
องค์กรที่ยั่งยืนต้องเน้นการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาบนฐานของ
การปรับใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 
เพื่อประกอบกับองค์ความรู้ต่างๆ
13 เพื่อสร้างองค์กรอย่างแข็งแกร่งและ
ลดการพึ่งพาผู้อื่น อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันระยะยาวอย่างมั่นคง ยั่งยืน
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้
อย่างบูรณาการ โดยเน้นที่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเชื่อมโยง บน 
ฐานคิดที่ว่ายิ่งมีการสร้างการมีส่วน
14
ร่วมมากเท่าใด เท่ากับเป็นการสร้าง
ศักยภาพทางปัญญาให้เกิดขึ้นกับ
ตนเองและองค์กรมากขึ้นเท่านั้น
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
รูปแบบการเรียนรู้ในอนาคตต้อง
เปลี่ยนไป การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ การ
15
เรียนรู้ผ่านรูปแบบหรือ Model ที่
พัฒนาขึ้นมาจากองค์ประกอบที่
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากร (ปัญญา)
หลากหลายอย่างเป็นสหวิทยาการ
ด้วยกระบวนการที่สนุก มีเกมส์ เป็น
การเล่น มีการเคลื่อนไหว มีการ
สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน
(Mdn. = 4.00, IQR = 1.00)
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากร (อารมณ์)
การทาความเข้าใจที่ว่าอารมณ์และ
พฤติกรรมมีความเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นหนึ่งเดียวและส่งผลซึ่งกันและ
กัน ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้
1 ทางด้านเทคนิคหรือการบริหาร
จัดการใดๆ เพียงลาพังจึงไม่เป็นการ
เพียงพอ เราจึงจาเป็นต้องพัฒนาทั้ง
สองด้านควบคู่กันไป
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การพัฒนาความเข้าใจที่ว่ากรอบ
ความคิดอันเป็นฐานรากของชีวิตนั้น
สะท้อนออกมาเป็นความเป็นตัวตนที่
แสวงหาคุณค่าและความหมาย
2 ดังนั้น การยกระดับความมั่นคงทาง
อารมณ์จึงต้องเป็นการพัฒนากรอบ
ความคิดเชิงบวกที่เห็นคุณค่าและ
ความหมายทั้งตนเองและผู้อื่น
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การยกระดับความมั่นคงทางอารมณ์
จะเกิดขึ้นได้บุคคลต้องได้รับการ
ปลูกฝังด้วยกรอบความคิดเชิงบวกที่
มีต่อตนเอง อันเป็นการสร้างความ
3
เข้มแข็งมั่นคงภายใน ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ด้วยการตระหนักรู้และการ
ยอมรับตนเองตามความเป็นจริง
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากร (อารมณ์)
วุฒิภาวะทางอารมณ์มีความสาคัญ
ต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันใน
องค์กร ดังนั้น การพัฒนาวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ต้องเป็นการปรับสมดุล
4 ระหว่างการคิดถึงประโยชน์ตนเอง
และผู้อื่น และรวมทั้งความสมดุล
ระหว่างการแสดงออกอย่างเชื่อมั่น
กับความอ่อนน้อมถ่อมตน
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การสร้างศรัทธาระหว่างกันในองค์กร
เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งและจะ
เกิดขึ้นได้โดยการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลบนพื้นฐานของการ
5 ก้องสะท้อนความเป็นตัวตนระหว่าง
กันเชิงบวก ผ่านการฟังอย่างเปิดใจ
กว้าง ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ โดยให้
อีกฝุายเป็นศูนย์กลาง
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)

6

การแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ระหว่าง
กัน สิ่งสาคัญคือการปรับค่านิยมร่วม
อันสะท้อนถึงความเชื่อและทัศนคติ
ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปในทางเดียวกัน
โดยการทาความเข้าใจถึงความรู้สึก
นึกคิดที่ฝังรากลึกอยู่ภายในของอีก
ฝุาย โดยผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยน
(Mdn. = 4.00, IQR = 1.25)

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ













451

อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
องค์ประกอบที่ 4 ด้านองค์กร
ต้องเข้าใจว่าองค์กรมีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ ดังนั้นการทา
ให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่าง
ยั่งยืนได้นั้น ความท้าทายคือ จะทา
1 อย่างไรองค์กรจึงจะสามารถเติบโตขึ้น
อย่างเป็นพลวัต มีความสามารถในการ
จัดการตนเอง พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองได้อย่างยืดหยุ่น
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
องค์กรคือระบบที่เกิดจากการเชื่อมโยง
ขององค์ประกอบ ดังนั้น การพัฒนา
องค์กรอย่างมั่นคงยั่งยืนได้นั้นต้องมุ่ง
สร้างความเชื่อมโยงให้เป็นองค์กรแห่ง
2 การเรียนรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
สามารถผลิตสินค้าและบริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างคุ้มค่า
(Mdn. = 4.00, IQR = 1.00)
การพัฒนาความเป็นองค์กรต้นแบบ
ด้วยการสร้างความสอดคล้องอย่างเป็น
หนึ่งเดียวกันบนฐานของการพัฒนา
3
วิสัยทัศน์หรือเปูาหมายร่วมของทั้ง
ตนเองและองค์กร ตลอดจนการ
ปลูกฝังค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้องให้

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่
ท่านยืนยัน
ที่เป็นไปได้
หรือเปลี่ยน
5 4 3 2 1
คาตอบ
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่
ท่านยืนยัน
ที่เป็นไปได้
หรือเปลี่ยน
5 4 3 2 1
คาตอบ

องค์ประกอบที่ 4 ด้านองค์กร
เป็นอุดมการณ์และวัฒนธรรมร่วมของ
องค์กร (Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การพัฒนาศักยภาพองค์กรต้องดาเนิน
ควบคู่ไปกับการปลูกฝังอุดมการณ์และ
ค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้องลงใน

บุคลากรทุกระดับ กล่าวคือ การพัฒนา
4 องค์กรด้วยการยกระดับขีด
ความสามารถหรือทักษะด้านการ
บริหารจัดการใดๆ ต้องตั้งอยู่บนฐาน
ของคุณธรรม
(Mdn. = 5.00, IQR = 0.50)
การทาความเข้าใจว่าบุคลากรมี
ศักยภาพแตกต่างกัน แต่ศักยภาพนั้น
พัฒนาได้ ผู้นาองค์กรจึงต้องสามารถ 
กระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพด้วย
5
ตนเองและสร้างบรรยากาศเพื่อให้เขา
เหล่านั้นสามารถขับศักยภาพภายใน
นั้นออกมาได้อย่างเต็มที่
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การทาความเข้าใจที่ว่าหลักการที่

สาคัญที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่าง
กันในองค์กรคือ การก้องสะท้อนถึง
6
ความเป็นตัวตนของอีกฝุาย เพื่อสร้าง
ความเจริญงอกงาม ความมีคุณค่าและ
ความหมายให้เกิดขึ้นในใจของผู้ที่เรามี
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่
ท่านยืนยัน
ที่เป็นไปได้
หรือเปลี่ยน
5 4 3 2 1
คาตอบ

องค์ประกอบที่ 4 ด้านองค์กร
ความสัมพันธ์ด้วย
(Mdn. = 4.00, IQR = 2.00)
การพัฒนาภาวะผู้นาที่สามารถสร้าง
ทีมงานที่เข้าใจในความหมายของการ 
สร้างพลังร่วมบนฐานของการเห็น
7 คุณค่าในความแตกต่าง เพื่อ
ความสาเร็จขององค์กรอย่างภาคภูมิใจ
มุ่งสู่เปูาหมายเดียวกันอย่างมีความสุข
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การพัฒนาภาวะผู้นาต้นแบบบน
หลักการที่ถูกต้องที่มีความน่าเชื่อถือ 
น่าศรัทธา รวมทั้งมีความสามารถด้าน
8
การบริหารจัดการและความสามารถ
ด้านชีวิต โดยผู้นาต้องเป็นแบบอย่าง
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การสร้างองค์กรให้เป็นสังคมแห่ง
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการกล้าเปิดใจรับ 
ฟัง กล้าคิดนอกกรอบ กล้าพูดกล้าทา
9 กล้าเสี่ยง กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ เพื่อการ
สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่แตกต่าง
และมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
องค์กรที่ยั่งยืนต้องมีการวางแผนการ 
10 พัฒนาบุคลากรหรือการวางตัวตาแหน่ง
ที่สาคัญในอนาคตเพื่อเป็นการทดแทน
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
องค์ประกอบที่ 4 ด้านองค์กร
ในกรณีที่ตาแหน่งว่างลง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมี
ส่วนร่วม ความผูกพันอย่างจริงจังในทุก
ระดับ เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยน
11
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการดาเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีเปูาหมายร่วมกันที่
ชัดเจน
(Mdn. = 4.00, IQR = 1.00)

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่
ท่านยืนยัน
ที่เป็นไปได้
หรือเปลี่ยน
5 4 3 2 1
คาตอบ
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
องค์ประกอบที่ 5 ด้านสังคม
การสร้างจิตสานึกสาธารณะเชิงบวก
ลงอย่างเป็นฐานรากที่สาคัญยิ่งใน
องค์กร โดยชี้ให้เห็นว่าองค์กรจะ
มั่นคงยั่งยืนอยู่ได้อย่างบูรณาการนั้น
1 จาเป็นที่บุคลากรในองค์กรนอกจาก
จะคานึงถึงผลประกอบการของ
องค์กรแล้ว ยังต้องมีสร้างจิตสานึก
ถึงการตอบแทนสู่สังคมส่วนรวมด้วย
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
องค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน ต้องมีการ
ยอมรับและชื่นชมในความ
หลากหลายและเห็นคุณค่าในความ
แตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม
2 อันจะส่งผลเป็นการสร้างพลังร่วม
และศักยภาพระหว่างกัน เพื่อ
ส่งเสริมความหมายของความเป็น
มนุษย์ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
(Mdn. = 4.00, IQR = 1.00)
สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
ความคิดถึงส่วนรวม เสียสละ
สามัคคี การช่วยเหลือ และสร้างการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่
3
พลเมืองดีที่ทาประโยชน์ให้แก่ชุมชน
และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างเต็มภาคภูมิ อย่างมีความสุข
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
องค์ประกอบที่ 6 ด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนามุมมองเชิงระบบนิเวศน์ที่
เห็นความเชื่อมโยงของทุกมิติอย่าง
เป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น การพัฒนา
องค์กรเพื่อความมั่นคงยั่งยืนจึง
1
จาเป็นต้องคานึงถึงทุกองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องทั้งตนเอง ครอบครัว
องค์กร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การสร้างเสริมมุมมองและจิตสานึก
เชิงระบบนิเวศน์ลงในค่านิยมของ
องค์กร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้
ตระหนักอย่างเห็นคุณค่าและ
2 ความหมายของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและแสดงออกทาง
พฤติกรรมอย่างสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)
การสร้างสมดุลระหว่างความเจริญ
กาวหน้าด้านวัตถุและเทคโนโลยีให้
เข้ากับบริบทของสิ่งแวดล้อมอย่าง
เข้าใจ สามารถรักษาเอกลักษณ์
3
วัฒนธรรม จิตวิญญาณ รากเหง้าทาง
ความคิดและภูมิปัญญาของเดิมไว้ได้
อย่างเข้มแข็ง
(Mdn. = 4.00, IQR = 1.25)

ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ
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อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่ ระดับความคิดเห็นของโอกาส เหตุผลที่ท่าน
ข้อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม ที่เป็นไปได้
ยืนยันหรือ
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
5 4 3 2 1 เปลี่ยนคาตอบ
องค์ประกอบที่ 5 ด้านสังคม
การพัฒนาแนวคิดว่า การพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืนจาเป็นต้อง
พิจารณาภาวะองค์รวมที่ใหญ่กว่า
ด้วยการพิจารณาถึงองค์ประกอบ

ทั้งหมดอย่างเชื่อมโยงโดยที่มีองค์กร
4 เป็นส่วนหนึ่งของภาวะองค์รวมนั้น
นั่นคือ องค์กรจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
เราต้องดูแลธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพราะ
ทั้งหมดคือความเป็นหนึ่งเดียว
(Mdn. = 5.00, IQR = 1.00)

458
แนวทางการสนทนากลุ่ม
เรื่อง อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
THE SCENARIO OF A TRANSFORMATIVE LEARNING MODEL
TO ENHANCE INTEGRAL HEALTHY ORGANIZATIONS
-- สาหรับผู้เชี่ยวชาญ -คาชี้แจง
ประเด็ น การสนทนากลุ่ ม เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา อนาคตภาพของรู ป แบบการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
นาเสนอผลการวิ จั ย ร่ างอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 2) พิจารณาและประเมินผลร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการที่ได้จากการวิจัย และ 3) เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากแขนงต่างๆ เพื่อ
เสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณา
การ โดยมีประเด็นการสนทนากลุ่ม ดังนี้
1. ความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูร ณาการภายในระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2557-2566 โดยมีประเด็นส าหรับการ
พิจารณาดังนี้
1.1) ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
1.2) ความสัมพันธ์สอดคล้องกันของรูปแบบอย่างบูรณาการ
1.3) ความครบถ้วนของเนื้อหา
1.4) ความถูกต้องเหมาะสม
1.5) ความมีประสิทธิภาพ
1.6) ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1.7) ความมีคุณค่าและประโยชน์
2. ปัจจัยและเงื่อนไขของการนาร่างรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
องค์กรสุ ขภาวะอย่ างบู ร ณาการไปประยุก ต์ใ ช้ โดยพิจารณาถึง ขั้นตอนการปฏิบัติจ ริงและความ
สอดคล้องขององค์ประกอบทั้งหมด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการนาไปปฏิบัติ
3. บทบาทหน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ

459
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ

460

ภาคผนวก ง ภาพการดาเนินการวิจัยภาคสนาม

461
การสัมภาษณ์ตามขั้นตอนการวิจัยอนาคต ( EDFR รอบ 1)
ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557

462
การสัมภาษณ์ตามขั้นตอนการวิจัยอนาคต ( EDFR รอบ 1)
ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 (ต่อ)

463
การสัมภาษณ์ตามขั้นตอนการวิจัยอนาคต ( EDFR รอบ 1)
ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 (ต่อ)

464
การสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนและชาวบ้าน
ชุมชนบ้านหนองเต่า ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2557

465
การสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนและชาวบ้าน
ชุมชนบ้านหนองเต่า ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2557 (ต่อ)

466
การสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนและชาวบ้าน
ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ตาบลบ้านโป่ง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2557

467

การสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนและชาวบ้าน
ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ตาบลบ้านโป่ง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2557 (ต่อ)

468

การสนทนากลุม่
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:00-14:00 น.
ณ ห้องประชุม 825 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย (อาคาร 2)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

469

ภาคผนวก จ ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการตอบแบบ
ประเมินและการยืนยันผลการประเมิน

470
สรุปรายละเอียดผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของ
รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ จากการตอบ
แบบประเมินและการยืนยันผลการประเมิน
ตารางที่ 8 ผลของค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านหลักการตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้
ลาดั
บที่

องค์ประกอบด้าน
หลักการ

1

การปรับทัศนะที่ว่า
การเปลี่ยนแปลงเป็น
เรื่องธรรมชาติ
ประเด็นในชีวิตมัน
เกิดดับอย่างต่อเนื่อง
ความท้าทายจึงมิได้
อยู่ที่ว่าเราจะจัดการ
กับมันให้จบลงอย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้
อย่างไร แต่
สาระสาคัญนั้นอยู่
ที่ว่า เราจะสามารถ
ปรับตัวให้ทันและ
สอดคล้องกับภาวะ
ธรรมชาตินี้ได้อย่างไร
เพื่อนาไปสู่การดารง
อยู่ได้อย่างมั่นคง
ยั่งยืน มีความสุข

มัธย
ควอไทล์ที่
มัธยฐาน ฐานนิยม ฐาน- 3-ควอไทล์
ฐานนิยม
ที่ 1

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

1.00
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ลาดั
บที่

2

3

องค์ประกอบด้าน
หลักการ
การพัฒนาไปสู่ความ
มั่นคงยั่งยืนต้องตั้งอยู่
บนหลักความจริงที่ว่า
การเปลี่ยนแปลงคือ
กระแสของชีวิตที่
ดาเนินไปอย่างเป็น
พลวัตและเราไม่อาจ
ทาให้มันหยุดนิ่งได้
เราทาได้แต่เพียง
รักษาสมดุลของ
ภาวะการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงนี้
เท่านั้น และเราเรียก
ภาวะนี้ว่า ความยั่งยืน
การพัฒนาองค์กร
อย่างมั่นคงยั่งยืนต้อง
เข้าใจว่า องค์กรคือ
ภาวะองค์รวมที่เกิด
จากการเชื่อมโยงของ
องค์ประกอบอันได้แก่
โครงสร้าง บุคลากร
(จิต ปัญญา อารมณ์)
องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงจึง
ต้องเปลี่ยนทุกมิติ

มัธย
ควอไทล์ที่
มัธยฐาน ฐานนิยม ฐาน- 3-ควอไทล์
ฐานนิยม
ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00
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ลาดั
บที่

4

5

องค์ประกอบด้าน
หลักการ
อย่างครบถ้วนรอบ
ด้าน อย่างบูรณาการ
ความท้าทายต่างๆ ที่
เกิดขึ้นล้วนมาจาก 2
ปัจจัย คือ ปัจจัย
ภายนอกและปัจจัย
ภายในที่ต่างส่งผลซึ่ง
กันและกัน ปัจจัย
ภายนอกเราไม่อาจ
ควบคุมได้ เรา
เพียงแต่เข้าใจและ
ปรับตัวอยู่กับมัน แต่
สิ่งที่เรามีอิทธิพล
เหนือได้นั้นคือปัจจัย
ภายใน เพราะอยู่
ภายใต้การควบคุม
ของเราเอง
ปัจจัยและเงื่อนไขต่อ
ความสาเร็จของการ
พัฒนาไปสู่ความ
ยั่งยืนจะต้องเป็นการ
ดารงอยู่ด้วยความ
พอดี พอเพียงและ
สมดุลของทั้งหลักการ
และค่านิยมที่ถูกต้อง

มัธย
ควอไทล์ที่
มัธยฐาน ฐานนิยม ฐาน- 3-ควอไทล์
ฐานนิยม
ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00
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ลาดั
บที่

6

7

8

องค์ประกอบด้าน
หลักการ
สรรพสิ่งรอบตัวมีทั้งที่
มีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทั้งสองต่างกันที่
ความรู้สึกนึกคิด สิ่งที่
ไม่มีชีวิตต้องการเพียง
การดูแล แต่สิ่งที่มี
ชีวิตนอกจากต้องการ
การดูแลแล้ว ยัง
ต้องการความมีคุณค่า
และความหมาย
การพัฒนาอย่างมั่นคง
ยั่งยืนต้องเน้นการ
พัฒนาที่เอาคนเป็น
ศูนย์กลางและต้อง
เป็นการเปลี่ยนแปลง
จากภายในด้วยการ
สร้างการตระหนักรู้ถึง
ความจาเป็นต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติของความ
เป็นองค์กรคือ การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กัน และที่สุดของการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันคือการสร้างความ
เจริญงอกงามและ
คุณค่าให้เกิดขึ้น

มัธย
ควอไทล์ที่
มัธยฐาน ฐานนิยม ฐาน- 3-ควอไทล์
ฐานนิยม
ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-4.75

0.25

5.00

5.00

0.00

5.00-5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00
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ลาดั
บที่

องค์ประกอบด้าน
หลักการ

มัธย
ควอไทล์ที่
มัธยฐาน ฐานนิยม ฐาน- 3-ควอไทล์
ฐานนิยม
ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

ภายในบุคคลที่เรา
เกี่ยวข้องด้วย
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านหลักการตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปได้ดังนี้
1. ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านหลักการมีค่ามัธย
ฐาน 5.00 ทุกข้อ
2. ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านหลักการมีค่าฐาน
นิยม 5.00 ทุกข้อ
3. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเสอดคล้องกันทุกแนวโน้ม โดยมี
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ≤ 1.50 ทุกข้อ
4. ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมไม่มีค่าใดเกิน 1.00 สรุปผลได้ดังนี้

475
ตารางที่ 9 ผลของค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านโครงสร้างตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้

ลาดับ
ที่

1

2

องค์ประกอบด้าน
โครงสร้าง

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์ ระหว่าง
ฐานนิยม
ที่ 1
ควอไทล์

การพัฒนาความ
เข้าใจที่ว่าองค์กรคือ
ภาวะองค์รวมอันมี
องค์ประกอบของ
ชีวิตอันได้แก่
ร่างกาย สมองและ
4.00
จิตใจของแต่ละ
บุคคลที่เชื่อมโยงและ
ดาเนินไปอย่าง
สอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกัน อย่างไม่อาจ
แยกออกจากกันได้
การจัดโครงสร้าง
องค์กรอย่างเป็น
ระบบเชื่อมโยง เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้ การ
5.00
ปรับตัว เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันผ่าน
ความร่วมมือ เพื่อ
การพัฒนา เติบโต
อย่างต่อเนื่องและ

5.00

5.00

-1.00

0.00

5.00-3.00

2.00

5.00-4.00 1.00
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ลาดับ
ที่

3

4

องค์ประกอบด้าน
โครงสร้าง
พร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง
การส่งเสริม
กระบวนการ
ปฏิบัติงานในทุก
ระดับในองค์กรอย่าง
เป็นภาพรวม โดยยึด
เอาวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรเป็นตัวตั้ง เพื่อ
นาสู่การปฏิบัติอย่าง
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน มี
เปูาหมายร่วมกัน
การจัดโครงสร้างให้มี
การปรับสมดุล
ระหว่างการ
ตั้งเปูาหมายและ
กระบวนการที่ดาเนิน
ไปเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร
พร้อมๆ กับ
กระบวนการเรียนรู้ที่
ก่อให้เกิดผลลัพธ์นั้น

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์ ระหว่าง
ฐานนิยม
ที่ 1
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00
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ลาดับ
ที่

องค์ประกอบด้าน
โครงสร้าง

5

การปรับโครงสร้าง
องค์กรที่ส่งเสริม
ความเชื่อมโยงในด้าน
การวางแผน การ
มอบหมายงาน การ
ประสานงาน การ
ติดตามผล และ
ข้อมูลย้อนกลับ
พร้อมระบุความ
รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์ ระหว่าง
ฐานนิยม
ที่ 1
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่าง
บูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านโครงสร้างตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้
1. ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านกายภาพมีค่ามัธย
ฐานตั้งแต่ 4.00-5.00 โดยค่ามัธยฐาน 5.00 ได้แก่ข้อที่ 2-5 และค่ามัธยฐาน 4.00 ได้แก่ข้อที่ 1
2. ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านกายภาพมีค่าฐาน
นิยม 5.00 ทุกข้อ
3. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเสอดคล้องกันทุกแนวโน้ม โดยมี
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ≤ 1.50 ในข้อที่ 2-5 ยกเว้นข้อที่ 1 โดยมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ
2.00
4. ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมไม่มีค่าใดเกิน 1.00

478
ตารางที่ 10 ผลของค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านจิตใจตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้

ลาดับ
ที่

1

2

องค์ประกอบด้าน
บุคลากร
(จิตใจ)
การพัฒนาความ
เข้าใจที่ว่า กลไก
การเกิดขึ้นของ
พฤติกรรมนั้นล้วน
สะท้อนมาจาก
กรอบความคิดของ
ตนเอง ดังนั้น การ
เปลี่ยนที่แท้จริง
ต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจาก
ภายในอันหมายถึง
การเปลี่ยนกรอบ
ความคิด
การพัฒนา
ศักยภาพภายใน
ตนเองในมุมมอง
ที่ว่าองค์กรคือชีวิต
มีความสามารถใน
การปรับตัวเอง
ควบคุมตนเองและ
จัดการตนเองได้
สามารถยกระดับ
การเรียนรู้และ

มัธยฐาน

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
มัธยฐานฐานนิยม
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
ฐานนิยม
1
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

4.00

4.00

0.00

5.00-4.00

1.00
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ลาดับ
ที่

องค์ประกอบด้าน
บุคลากร
(จิตใจ)

มัธยฐาน

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
มัธยฐานฐานนิยม
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
ฐานนิยม
1
ควอไทล์

ศักยภาพในระดับที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3

4

การพัฒนาความ
เข้าใจที่ว่า ความ
เป็นไปของสรรพสิ่ง
ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถใน
การเลือก
ตอบสนองของ
ตนเองเมื่อมีอะไร
มากระทบ
ศักยภาพจึงเป็น
เรื่องที่เราสร้างได้
เอง กาหนดได้เอง
ทั้งสิ้น
การฝึกจินตนาการ
ถึงผลแห่ง
ความสาเร็จอย่าง
ชัดเจนและ
กระบวนการที่จะ
ทาให้ความฝันเป็น
จริง และสามารถ
สื่อสารให้ผู้ร่วมงาน
สร้างจินตนาการถึง
ภาพเปูาหมายนั้น
ร่วมกัน ให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน

4.00

5.00

-1.00

5.00-4.00

1.00

4.00

4.00

0.00

5.00-4.00

1.00

480

ลาดับ
ที่

5

6

7

องค์ประกอบด้าน
บุคลากร
(จิตใจ)
การพัฒนา
วิสัยทัศน์ส่วน
บุคคลให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของ
องค์กร เพื่อสร้าง
ความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
ความสาเร็จของ
องค์กรต้องเกิดจาก
ความรู้สึกที่มีใจรัก
ความผูกพัน แรง
บันดาลใจ แรง
ขับเคลื่อนภายใน
ความมุ่งมั่น เพื่อ
รักษาระดับขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันให้
สามารถคงอยู่อย่าง
ยั่งยืน
ความมั่นคงยั่งยืน
ขององค์กรต้องเกิด
จากการปลูกฝัง
ค่านิยมของตนเอง
บนหลักการที่
ถูกต้องที่สอดคล้อง
กับค่านิยมและ
อุดมการณ์ร่วมของ

มัธยฐาน

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
มัธยฐานฐานนิยม
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
ฐานนิยม
1
ควอไทล์

4.00

4.00

0.00

5.00-4.00

1.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

481

ลาดับ
ที่

องค์ประกอบด้าน
บุคลากร
(จิตใจ)

มัธยฐาน

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
มัธยฐานฐานนิยม
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
ฐานนิยม
1
ควอไทล์

องค์กรเพื่อกากับ
การดาเนินงานของ
องค์กรไปในทิศทาง
เดียวกัน
จากตารางที่ 10 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการตอบแบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านจิตใจตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้
1. ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านจิตใจ มีค่ามัธย
ฐานตั้งแต่ 4.00-5.00 โดยค่ามัธยฐาน 5.00 ได้แก่ข้อที่ 1, 6 และ 7 ค่ามัธยฐาน 4.00 ได้แก่ข้อที่ 2-5
2. ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านจิตใจ มีค่าฐาน
นิยมตั้งแต่ 4.00-5.00 โดยค่าฐานนิยม 5.00 ได้แก่ข้อที่ 1, 3, 6 และ 7 ค่าฐานนิยม 4.00 ได้แก่ข้อที่
2, 4 และ 5
3. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเสอดคล้องกันทุกแนวโน้ม โดยมี
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ≤ 1.50 ทุกข้อ
4. ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมไม่มีค่าใดเกิน 1.00
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ตารางที่ 11 ผลของค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านปัญญาตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้
องค์ประกอบด้าน
ลาดับ
บุคลากร
ที่
(ปัญญา)

1

การพัฒนา
ความคิดเชิงระบบ
ที่เห็นสรรพสิ่ง
ดาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
อย่างหลอมรวม
ขององค์ประกอบ
ต่างๆ อย่างเป็น
ลาดับชั้น อย่าง
เป็นองค์รวม
ก่อให้เกิดเป็นสิ่ง
ใหม่ที่สามารถ
แสดงศักยภาพที่สูง
กว่าและเหนือกว่า
เดิมอย่างมีคุณค่า
และความหมาย

มัธยฐาน

ฐานนิยม

มัธย
ฐานฐาน
นิยม

5.00

5.00

0.00

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
1
ควอไทล์

5.00-4.00

1.00

483
องค์ประกอบด้าน
ลาดับ
บุคลากร
ที่
(ปัญญา)

2

3

จากมุมมองที่ว่า
องค์กรคือระบบ
ความเป็นระบบ
ต้องมีองค์ประกอบ
และองค์ประกอบที่
สาคัญที่สุดของ
องค์กรก็คือ คน
ความท้าทายจึงอยู่
ที่ว่าเราจะสามารถ
สร้างความ
เชื่อมโยงของ
บุคลากรเพื่อการ
สร้างสรรค์ให้เกิด
ศักยภาพที่สูง
กว่าเดิมได้อย่างมี
คุณค่าและ
ความหมายได้
อย่างไร
การพัฒนาความ
เข้าใจที่ว่าองค์กรมี
ชีวิตที่เกิดจากมิติ
ต่างๆ ที่
หลากหลายมา
เชื่อมโยงกันจนผุด
ขึ้นเป็นความมีชีวิต
ที่สามารถแสดง

มัธยฐาน

ฐานนิยม

มัธย
ฐานฐาน
นิยม

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
1
ควอไทล์

484
องค์ประกอบด้าน
ลาดับ
บุคลากร
ที่
(ปัญญา)

4

ศักยภาพที่แตกต่าง
มีความสามารถใน
การเรียนรู้ การ
ปรับตัว การพัฒนา
ตนเอง เพื่อการ
เติบโตขึ้นอย่าง
สมดุล อย่าง
ต่อเนื่อง
ฝึกการปรับมุมมอง
ที่มีต่อการ
แก้ปัญหาว่า การ
แก้ปัญหานั้นมันคือ
การเดินทางสู่ภูมิ
ปัญญาที่สูงขึ้น อัน
เป็นกระบวนการ
ของชีวิต การ
เรียนรู้จึงเป็นเรื่อง
ของชีวิต การศึกษา
จึงต้องดาเนินไป
ตลอดชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง มิใช่ช่วง
ใดช่วงหนึ่งของชีวิต
เพราะการศึกษา
การเรียนรู้คือ
กระบวนการของ
ชีวิตโดยตัวมันเอง

มัธยฐาน

ฐานนิยม

มัธย
ฐานฐาน
นิยม

5.00

5.00

0.00

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
1
ควอไทล์

5.00-4.00

1.00

485
องค์ประกอบด้าน
ลาดับ
บุคลากร
ที่
(ปัญญา)

5

6

การพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความสามารถใน
การคิดเชิง
วิเคราะห์เพื่อหา
องค์ประกอบ และ
การสังเคราะห์
องค์ประกอบ
เหล่านั้นอย่าง
เชื่อมโยง เพื่อการ
ผุดขึ้นเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่
เหนือกว่า เป็นการ
พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
เชิงปฏิวัติอย่างก้าว
ข้ามเหนือความรู้
เดิมๆ
การพัฒนาความ
เป็นองค์กรและ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ ด้วยการ
สร้างบรรยากาศ
และภาพแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการ
ค้นคว้าวิจัย การ

มัธยฐาน

ฐานนิยม

มัธย
ฐานฐาน
นิยม

4.00

4.00

0.00

5.00-4.00

1.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
1
ควอไทล์

486
องค์ประกอบด้าน
ลาดับ
บุคลากร
ที่
(ปัญญา)

7

พัฒนาความคิด
รวมทั้งการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน และการ
พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
จากรุ่นสู่รุ่นอย่าง
เป็นระบบ
การพัฒนาความ
เข้าใจที่ว่า
ทางออกของปัญหา
ใดๆ มิได้เกิดจาก
องค์ความรู้
เชิงเดี่ยว แต่เกิด
จากการพัฒนา
ปัญญาแบบสห
วิทยาการเพื่อ
ประกอบกันขึ้น
เป็นพหุปัญญาเพื่อ
การจัดการกับ
ความท้าทายต่างๆ
ที่ผ่านเข้ามาได้
อย่างบูรณาการ
รอบด้าน

มัธยฐาน

ฐานนิยม

มัธย
ฐานฐาน
นิยม

4.00

4.00

0.00

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
1
ควอไทล์

5.00-4.00

1.00

487
องค์ประกอบด้าน
ลาดับ
บุคลากร
ที่
(ปัญญา)

8

การสร้างความ
เข้าใจที่ว่า สรรพสิ่ง
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จึงไม่มี
อะไรที่แน่นอน
ตายตัว
เช่นเดียวกับการหา
คาตอบเพื่อจัดการ
กับปัญหา ก็ไม่
จาเป็นที่ต้องมี
คาตอบเพียง
คาตอบเดียว ด้วย
เหตุนี้ เราจึงควร
เปิดกว้างต่อ
ทางเลือกต่างๆ ที่
หลากหลาย ไม่
จากัดอยู่กับ
ทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่ง
เท่านั้น

มัธยฐาน

ฐานนิยม

มัธย
ฐานฐาน
นิยม

5.00

5.00

0.00

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
1
ควอไทล์

5.00-4.00

1.00

488
องค์ประกอบด้าน
ลาดับ
บุคลากร
ที่
(ปัญญา)

9

การสร้างความ
เข้าใจที่ว่า
ความคิดคือที่มา
ของปัญญา และ
ธรรมชาติของ
ความคิดคือเห็น
เป็นภาพในใจ ภาพ
ในใจนี้เองคือ
จินตนาการหรือ
กรอบความคิด
ด้วยเหตุนี้ การ
พัฒนาปัญญาจึง
ต้องเข้าใจ
ธรรมชาตินี้ และ
ฝึกการสร้างภาพ
ของความสาเร็จขึ้น
ในใจก่อนการลงมือ
ทาทุกครั้ง

มัธยฐาน

ฐานนิยม

มัธย
ฐานฐาน
นิยม

4.50

5.00

-0.50

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
1
ควอไทล์

5.00-4.00

1.00

489
องค์ประกอบด้าน
ลาดับ
บุคลากร
ที่
(ปัญญา)

10

11

การพัฒนาทาง
ปัญญาจาเป็นต้อง
ผ่านกระบวนการ
การก้องสะท้อน
ภายในตนเองอย่าง
ใคร่ครวญ โดยเป็น
การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง
ประสบการณ์เก่า
ในอดีตและ
ประสบการณ์ใหม่
ที่รับรู้เข้ามา เพื่อ
การยกระดับ
ศักยภาพทาง
ปัญญาที่สูงขึ้น
การพัฒนามุมมอง
อย่างกว้างไกลถึง
การเปลี่ยนแปลง
ในระดับชุมชน
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ผลกระทบของ
องค์ประกอบ
เหล่านี้ที่มีต่อ
องค์กร อีกทั้งการ
พัฒนา

มัธยฐาน

ฐานนิยม

มัธย
ฐานฐาน
นิยม

4.00

5.00

-1.00

5.00-4.00

1.00

4.00

4.00

0.00

5.00-3.75

1.25

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
1
ควอไทล์

490
องค์ประกอบด้าน
ลาดับ
บุคลากร
ที่
(ปัญญา)

12

ความสามารถใน
การปรับตัวและ
ยืดหยุ่นขององค์กร
ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
เพื่อความอยู่รอด
การพัฒนา
ความสามารถใน
การมองภาพ
อนาคตเพื่อ
คาดการณ์ถึงสิ่งที่
จะเกิดขึ้นล่วงหน้า
ทั้งปัจจัยบวกและ
ลบ เพื่อการ
เตรียมการใน
ปัจจุบันเพื่อ
ปูองกันการเกิดขึ้น
ของปัญหาและเพื่อ
การพัฒนา
ระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

มัธยฐาน

ฐานนิยม

มัธย
ฐานฐาน
นิยม

5.00

5.00

0.00

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
1
ควอไทล์

5.00-4.00

1.00

491
องค์ประกอบด้าน
ลาดับ
บุคลากร
ที่
(ปัญญา)

13

14

องค์กรที่ยั่งยืนต้อง
เน้นการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนา
บนฐานของการ
ปรับใช้เทคโนโลยี
อย่างรู้เท่าทันเพื่อ
ประกอบกับองค์
ความรู้ต่างๆ เพื่อ
สร้างองค์กรอย่าง
แข็งแกร่งและลด
การพึ่งพาผู้อื่น อัน
จะนาไปสู่การ
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันระยะ
ยาวอย่างมั่นคง
ยั่งยืน
การสร้าง
บรรยากาศของการ
เรียนรู้อย่างบูรณา
การ โดยเน้นที่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างเชื่อมโยง บน
ฐานคิดที่ว่ายิ่งมี
การสร้างการมีส่วน
ร่วมมากเท่าใด

มัธยฐาน

ฐานนิยม

มัธย
ฐานฐาน
นิยม

4.50

5.00

-0.50

5.00-4.00

1.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
1
ควอไทล์

492
องค์ประกอบด้าน
ลาดับ
บุคลากร
ที่
(ปัญญา)

มัธยฐาน

ฐานนิยม

มัธย
ฐานฐาน
นิยม

4.00

4.00

0.00

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
1
ควอไทล์

5.00-4.00

เท่ากับเป็นการ
สร้างศักยภาพทาง
ปัญญาให้เกิด
ขึ้นกับตนเองและ
องค์กรมากขึ้น
เท่านั้น

15

รูปแบบการเรียนรู้
ในอนาคตต้อง
เปลี่ยนไป การ
เรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ
การเรียนรู้ผ่าน
รูปแบบหรือ
Model ที่
พัฒนาขึ้นมาจาก
องค์ประกอบที่
หลากหลายอย่าง
เป็นสหวิทยาการ
ด้วยกระบวนการที่
สนุก มีเกมส์ เป็น
การเล่น มีการ
เคลื่อนไหว มีการ
สนทนาพูดคุย
แลกเปลี่ยน

1.00

493
จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินความคิดเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านปัญญาตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้
1. ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านปัญญา มีค่ามัธย
ฐานตั้งแต่ 4.00-5.00 โดยค่ามัธยฐาน 5.00 ได้แก่ข้อที่ 1-4, 6, 8, 12 และ 14 ค่ามัธยฐาน 4.50
ได้แก่ข้อที่ 9 และ13 ค่ามัธยฐาน 4.00 ได้แก่ข้อที่ 5, 7, 10, 11 และ 15
2. ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านปัญญา มีค่าฐาน
นิยมตั้งแต่ 4.00-5.00 โดยค่าฐานนิยม 5.00 ได้แก่ข้อที่ 1-4, 6, 8-10 และ 12-14 ค่าฐานนิยม 4.00
ได้แก่ข้อที่ 5, 7, 11 และ 15
3. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเสอดคล้องกันทุกแนวโน้ม โดยมี
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ≤ 1.50 ทุกข้อ
4. ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมไม่มีค่าใดเกิน 1.00

494
ตารางที่ 12 ผลของค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านอารมณ์ตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้
องค์ประกอบด้าน
ควอไทล์ที่
มัธยฐานลาดับที่
บุคลากร
มัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์
ฐานนิยม
(อารมณ์)
ที่ 1

1

การทาความเข้าใจ
ที่ว่าอารมณ์และ
พฤติกรรมมีความ
เชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นหนึ่งเดียวและ
ส่งผลซึ่งกันและกัน
ดังนั้น การพัฒนา
องค์ความรู้
ทางด้านเทคนิค
หรือการบริหาร
จัดการใดๆ แต่
อย่างเดียวเพียง
ลาพังจึงไม่เป็นการ
เพียงพอ เราจึง
จาเป็นต้องพัฒนา
ทั้งสองด้านควบคู่
กันไป

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

1.00
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องค์ประกอบด้าน
ควอไทล์ที่
มัธยฐานลาดับที่
บุคลากร
มัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์
ฐานนิยม
(อารมณ์)
ที่ 1

2

3

การพัฒนาความ
เข้าใจที่ว่ากรอบ
ความคิดอันเป็น
ฐานรากของชีวิต
นั้นสะท้อนออกมา
เป็นความเป็น
ตัวตนที่แสวงหา
คุณค่าและ
ความหมาย ดังนั้น
การยกระดับความ
มั่นคงทางอารมณ์
จึงต้องเป็นการ
พัฒนากรอบ
ความคิดเชิงบวกที่
เห็นคุณค่าและ
ความหมายทั้ง
ตนเองและผู้อื่น
การยกระดับความ
มั่นคงทางอารมณ์
จะเกิดขึ้นได้บุคคล
ต้องได้รับการ
ปลูกฝังด้วยกรอบ
ความคิดและ
ทัศนคติเชิงบวกที่
มีต่อตนเอง อัน
เป็นการสร้างความ
เข้มแข็งมั่นคง

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00
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องค์ประกอบด้าน
ควอไทล์ที่
มัธยฐานลาดับที่
บุคลากร
มัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์
ฐานนิยม
(อารมณ์)
ที่ 1

4

ภายใน ความ
เชื่อมั่นในตนเอง
ด้วยการตระหนักรู้
และการยอมรับ
ตนเองตามความ
เป็นจริง
วุฒิภาวะทาง
อารมณ์มี
ความสาคัญต่อการ
มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันใน
องค์กร ดังนั้น การ
พัฒนาวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ต้อง
เป็นการปรับสมดุล
ระหว่างการคิดถึง
ประโยชน์ตนเอง
และผู้อื่น และ
รวมทั้งความสมดุล
ระหว่างการ
แสดงออกอย่าง
เชื่อมั่นกับความ
อ่อนน้อมถ่อมตน

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

1.00
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องค์ประกอบด้าน
ควอไทล์ที่
มัธยฐานลาดับที่
บุคลากร
มัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์
ฐานนิยม
(อารมณ์)
ที่ 1

5

6

การสร้างศรัทธา
ระหว่างกันใน
องค์กรเป็นเรื่อง
จาเป็นอย่างยิ่ง
และจะเกิดขึ้นได้
โดยการมี
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลบน
พื้นฐานของการ
ก้องสะท้อนความ
เป็นตัวตนระหว่าง
กันเชิงบวก ผ่าน
การฟังอย่างเปิดใจ
กว้าง ฟังอย่าง
เข้าอกเข้าใจ โดย
ให้อีกฝุายเป็น
ศูนย์กลาง
การแก้ไขปัญหา
ทางอารมณ์
ระหว่างกันนั้น สิ่ง
สาคัญอย่างหนึ่ง
คือการปรับ
ค่านิยมร่วมอัน
สะท้อนถึงความ
เชื่อและทัศนคติที่
มีต่อเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไปในแนวทาง

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

4.00

4.00

0.00

5.00-4.00

1.00
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องค์ประกอบด้าน
ควอไทล์ที่
มัธยฐานลาดับที่
บุคลากร
มัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์
ฐานนิยม
(อารมณ์)
ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

เดียวกัน โดยการ
ทาความเข้าใจถึง
ความรู้สึกนึกคิดที่
ฝังรากลึกอยู่
ภายในของอีกฝุาย
โดยผ่านการ
สนทนา
แลกเปลี่ยน
จากตารางที 12 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินความคิดเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านอารมณ์ตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้
1. ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านอารมณ์ มีค่ามัธย
ฐานตั้งแต่ 4.00-5.00 โดยค่ามัธยฐาน 5.00 ได้แก่ข้อที่ 1-5 ค่ามัธยฐาน 4.00 ได้แก่ข้อที่ 6
2. ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านอารมณ์ มีค่าฐาน
นิยมตั้งแต่ 4.00-5.00 โดยค่าฐานนิยม 5.00 ได้แก่ข้อที่ ได้แก่ข้อที่ 1-5 ค่าฐานนิยม 4.00 ได้แก่ข้อที่
6
3. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเสอดคล้องกันทุกแนวโน้ม โดยมี
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ≤ 1.50 ทุกข้อ
4. ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมไม่มีค่าใดเกิน 1.00

499
ตารางที่ 13 ผลของค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านองค์กรตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้

ลาดับ
ที่

1

2

องค์ประกอบด้าน
องค์กร
ต้องเข้าใจว่าองค์กร
มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ทุกขณะ ดังนั้น
การทาให้องค์กร
ประสบความสาเร็จ
อย่างยั่งยืนได้นั้น
ความท้าทายคือ จะ
ทาอย่างไรองค์กรจึง
จะสามารถเติบโตขึ้น
อย่างเป็นพลวัต มี
ความสามารถในการ
จัดการตนเอง
พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองได้อย่าง
ยืดหยุ่น
องค์กรคือระบบที่
เกิดจากการเชื่อมโยง
ขององค์ประกอบ
ดังนั้น การพัฒนา
องค์กรอย่างมั่นคง
ยั่งยืนได้นั้นต้องมุ่ง
สร้างความเชื่อมโยง
ให้เป็นองค์กรแห่ง

ควอไทล์ที่
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์
ฐานนิยม
ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

4.00

4.00

0.00

5.00-4.00

1.00

500

ลาดับ
ที่

องค์ประกอบด้าน
องค์กร

ควอไทล์ที่
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์
ฐานนิยม
ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

การเรียนรู้ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ
สามารถผลิตสินค้า
และบริการที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างคุ้มค่า

3

การพัฒนาความเป็น
องค์กรต้นแบบด้วย
การสร้างความ
สอดคล้องอย่างเป็น
หนึ่งเดียวกันบนฐาน
ของการพัฒนา
วิสัยทัศน์หรือ
เปูาหมายร่วมของทั้ง
ตนเองและองค์กร
ตลอดจนการปลูกฝัง
ค่านิยมบนหลักการ
ที่ถูกต้องให้เป็น
อุดมการณ์และ
วัฒนธรรมร่วมของ
องค์กร

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

501

ลาดับ
ที่

4

5

องค์ประกอบด้าน
องค์กร
การพัฒนาศักยภาพ
องค์กรต้องดาเนิน
ควบคู่ไปกับการ
ปลูกฝังอุดมการณ์
และค่านิยมบน
หลักการที่ถูกต้องลง
ในบุคลากรทุกระดับ
กล่าวคือ การพัฒนา
องค์กรด้วยการ
ยกระดับขีด
ความสามารถหรือ
ทักษะด้านการ
บริหารจัดการใดๆ
ต้องตั้งอยู่บนฐาน
ของคุณธรรม
บุคลากรมีศักยภาพ
แตกต่างกัน แต่
ศักยภาพนั้นพัฒนา
ได้ ผู้นาองค์กรจึง
ต้องกระตุ้นให้
บุคลากรพัฒนา
ศักยภาพด้วยตนเอง
และสร้างบรรยากาศ
เพื่อให้เขาเหล่านั้น
สามารถขับศักยภาพ
ภายในนั้นออกมาได้
อย่างเต็มที่

ควอไทล์ที่
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์
ฐานนิยม
ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00
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ลาดับ
ที่

6

7

องค์ประกอบด้าน
องค์กร
การทาความเข้าใจ
ที่ว่าหลักการที่สาคัญ
ที่สุดของ
ความสัมพันธ์
ระหว่างกันในองค์กร
คือ การก้องสะท้อน
ถึงความเป็นตัวตน
ของอีกฝุาย เพื่อ
สร้างความเจริญงอก
งาม ความมีคุณค่า
และความหมายให้
เกิดขึ้นในใจของผู้ที่
เรามีความสัมพันธ์
ด้วย
การพัฒนาภาวะผู้นา
ที่สามารถสร้าง
ทีมงานที่เข้าใจใน
ความหมายของการ
สร้างพลังร่วมบน
ฐานของการเห็น
คุณค่าในความ
แตกต่าง เพื่อ
ความสาเร็จของ
องค์กรอย่าง
ภาคภูมิใจ มุ่งสู่
เปูาหมายเดียวกัน
อย่างมีความสุข

ควอไทล์ที่
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์
ฐานนิยม
ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

4.00

5.00

-1.00

5.00-3.00

2.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00
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ลาดับ
ที่

8

9

10

องค์ประกอบด้าน
องค์กร
การพัฒนาภาวะผู้นา
ต้นแบบบนหลักการ
ที่ถูกต้อง มีความ
น่าเชื่อถือ น่าศรัทธา
มีความสามารถด้าน
การบริหารจัดการ
ความสามารถด้าน
ชีวิต โดยผู้นาต้องทา
ให้ดูเป็นแบบอย่าง
การสร้างองค์กรให้
เป็นสังคมแห่ง
นวัตกรรมที่ส่งเสริม
การกล้าเปิดใจรับฟัง
กล้าคิดนอกกรอบ
กล้าพูดกล้าทา กล้า
เสี่ยง กล้าริเริ่มสิ่ง
ใหม่ เพื่อการ
สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่แตกต่าง
และมีมูลค่าเพิ่มที่
สูงขึ้น
องค์กรต้องมีการวาง
แผนการพัฒนา
บุคลากรหรือการ
วางตัวตาแหน่งที่
สาคัญเพื่อการ
ทดแทนในกรณีที่

ควอไทล์ที่
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์
ฐานนิยม
ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00
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ลาดับ
ที่

11

องค์ประกอบด้าน
องค์กร
ตาแหน่งว่างลง
เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง
การจัดโครงสร้าง
องค์กรเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเครือข่าย
และสร้างการมีส่วน
ร่วม ความผูกพัน
อย่างจริงจังในทุก
ระดับ เพื่อ
เสริมสร้างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อการ
ดาเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน มี
เปูาหมายร่วมกันที่
ชัดเจน

ควอไทล์ที่
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์
ฐานนิยม
ที่ 1

4.00

4.00

0.00

5.00-4.00

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

1.00

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินความคิดเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านองค์กรตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้
1. ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านองค์กร มีค่ามัธย
ฐานตั้งแต่ 4.00-5.00 โดยค่ามัธยฐาน 5.00 ได้แก่ข้อที่ 1, 3-5 และ 7-10 ค่ามัธยฐาน 4.00 ได้แก่ข้อ
ที่ 2, 6 และ 11
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2. ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านองค์กร มีค่าฐาน
นิยมตั้งแต่ 4.00-5.00 โดยค่าฐานนิยม 5.00 ได้แก่ข้อที่ 1 และ 3-10 ค่าฐานนิยม 4.00 ได้แก่ข้อที่ 2
และ 11
3. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเสอดคล้องกันทุกแนวโน้ม โดยมี
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ≤ 1.50 ในข้อที่ 1-5 และ 7-11 ยกเว้นข้อที่ 6 โดยมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
เท่ากับ 2.00
4. ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมไม่มีค่าใดเกิน 1.00

506
ตารางที่ 14 ผลของค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านสังคมตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้

ลาดับ
ที่

องค์ประกอบด้าน
สังคม

1

การสร้างจิตสานึก
สาธารณะเชิงบวกลง
อย่างเป็นฐานรากที่
สาคัญยิ่งในองค์กร
โดยชี้ให้เห็นว่าองค์กร
จะมั่นคงยั่งยืนอยู่ได้
อย่างบูรณาการนั้น
จาเป็นที่บุคลากรใน
องค์กรนอกจากจะ
คานึงถึงผล
ประกอบการของ
องค์กรแล้ว ยังต้องมี
สร้างจิตสานึกถึงการ
ตอบแทนสู่สังคม
ส่วนรวมด้วย

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์ ระหว่าง
ฐานนิยม
ที่ 1
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00
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ลาดับ
ที่

2

3

องค์ประกอบด้าน
สังคม
องค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน
ต้องมีการยอมรับและ
ชื่นชมในความ
หลากหลายและเห็น
คุณค่าในความ
แตกต่างทางความคิด
และวัฒนธรรมอันจะ
ส่งผลเป็นการสร้าง
พลังร่วมและศักยภาพ
ระหว่างกัน เพื่อ
ส่งเสริมความหมาย
ของความเป็นมนุษย์
สังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
สนับสนุนให้บุคลากรมี
การพัฒนาความคิดถึง
ส่วนรวม เสียสละ
สามัคคี การช่วยเหลือ
และสร้างการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ
หน้าที่พลเมืองดีที่ทา
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน
และใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
เต็มภาคภูมิ อย่างมี
ความสุข

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์ ระหว่าง
ฐานนิยม
ที่ 1
ควอไทล์

4.00

4.00

0.00

5.00-4.00

1.00

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00
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จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินความคิดเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านสังคมตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้
1. ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านสังคม มีค่ามัธย
ฐานตั้งแต่ 4.00-5.00 โดยค่ามัธยฐาน 5.00 ได้แก่ข้อที่ 1และ 3 ค่ามัธยฐาน 4.00 ได้แก่ข้อที่ 2
2. ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านสังคม มีค่าฐาน
นิยมตั้งแต่ 4.00-5.00 โดยค่าฐานนิยม 5.00 ได้แก่ข้อที่ 1 และ 3 ค่าฐานนิยม 4.00 ได้แก่ข้อที่ 2
3. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเสอดคล้องกันทุกแนวโน้ม โดยมี
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ≤ 1.50 ทุกข้อ
4. ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมไม่มีค่าใดเกิน 1.00
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ตารางที่ 15 ผลของค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้

ลาดับ
ที่

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

1

การพัฒนามุมมอง
เชิงระบบนิเวศน์
ขององค์กรที่เห็น
ความเชื่อมโยงของ
ทุกมิติอย่างเป็นหนึ่ง
เดียว ดังนั้น การ
พัฒนาองค์กรเพื่อ
ความมั่นคงยั่งยืนจึง
จาเป็นต้องคานึงถึง
ทุกองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่
ตนเอง ครอบครัว
องค์กร สังคม
ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
ฐานนิยม
1
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00
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ลาดับ
ที่

2

3

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
การสร้างเสริม
มุมมองและ
จิตสานึกเชิงระบบ
นิเวศน์ลงในค่านิยม
ขององค์กร เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับได้
ตระหนักอย่างเห็น
คุณค่าและ
ความหมายของ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ
แสดงออกทาง
พฤติกรรมอย่าง
สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน
การสร้างสมดุล
ระหว่างความเจริญ
กาวหน้าด้านวัตถุให้
เข้ากับบริบทของ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
เข้าใจ สามารถ
รักษาเอกลักษณ์
วัฒนธรรม จิต
วิญญาณ รากเหง้า
ทางความคิดและภูมิ
ปัญญาของเดิมไว้ได้
อย่างเข้มแข็ง

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
ฐานนิยม
1
ควอไทล์

4.50

5.00

-0.50

5.00-4.00

1.00

4.00

5.00

-1.00

5.00-4.00

1.00
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ลาดับ
ที่

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

4

การพัฒนาแนวคิด
ว่า การพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน
จาเป็นต้องพิจารณา
ภาวะองค์รวมที่ใหญ่
กว่า ด้วยการ
พิจารณาถึง
องค์ประกอบ
ทั้งหมดอย่าง
เชื่อมโยงโดยที่มี
องค์กรเป็นส่วนหนึ่ง
ของภาวะองค์รวม
นั้น นั่นคือ องค์กร
จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
เราต้องดูแล
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่
กันไปด้วย เพราะ
ทั้งหมดคือความ
เป็นหนึ่งเดียว

ควอไทล์ที่ ค่าพิสัย
มัธยฐานมัธยฐาน ฐานนิยม
3-ควอไทล์ที่ ระหว่าง
ฐานนิยม
1
ควอไทล์

5.00

5.00

0.00

5.00-4.00

1.00

จากตารางที่ 15 ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มูล จากการตอบแบบประเมิน ความคิ ดเห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุข
ภาวะอย่างบูรณาการ สาหรับองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมตาม EDFR รอบที่ 2 และ 3 สรุปผลได้ดังนี้
1. ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม มี
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ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 4.00-5.00 โดยค่ามัธยฐาน 5.00 ได้แก่ข้อที่ 1 และข้อที่ 4 ค่ามัธยฐาน 4.50 ได้แก่
ข้อที่ 2 และค่ามัธยฐาน 4.00 ได้แก่ข้อที่ 3
2. ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มของอนาคตภาพของรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม มีค่า
ฐานนิยม 5.00 ทุกข้อ
3. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเสอดคล้องกันทุ กแนวโน้ม โดยมี
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ≤ 1.50 ทุกข้อ
4. ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมไม่มีค่าใดเกิน 1.00
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นายจั น ทรชั ย ถวิ ล พิ พั ฒ น์ กุ ล เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ.2499 ที่ จั ง หวั ด
กรุ งเทพมหานคร ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี เภสั ช ศาสตรบั ณฑิ ต คณะเภสั ช ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2522 และสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2530 และ
ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสู ตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) ภาควิชาการศึกษาตลอด
ชีวิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อภาคต้น
ปีการศึกษา 2555 ปัจ จุ บัน นายจันทรชัย ถวิล พิพัฒ น์กุล ดารงตาแหน่งกรรมการสถาบันอิน
ทรานส์

