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บทคัดย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษาระดบัความพร้อมของการพฒันาวิทยาลยัราชพฤกษสู่์องคก์ร
แห่งการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวินยั 5 ประการ กบัความพร้อมของวิทยาลยัราช
พฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กลุ่มตวัอย่างคือ ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย
คณาจารยป์ระจ า จ  านวน 155 คน และเจา้หน้าท่ีจ  านวน 51 คน รวม 206 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ 
แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation(r)) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ผลการศึกษา พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 76.70 มีอายุ 21 – 30 ปีร้อยละ 42.72 การศึกษาระดบั
ปริญญาโท ร้อยละ 61.65 มีต าแหน่งอาจารยป์ระจ า ร้อยละ 73.30 และมีอายุงาน 3 ปีข้ึนไป ร้อยละ 
42.23 ความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวิทยาลยัราชพฤกษ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
และทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายด้าน กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าวิทยาลยัราชพฤกษ์
บริหารงานให้เกิดเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นรูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) ดา้นการคิด
เชิงระบบ (Systems thinking) และดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วม (Shared vision)  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วินัย 5 ประการ ไดแ้ก่ การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal 
mastery) รูปแบบ-วธีิคิด (Mental models) การมีวิสัยทศัน์ร่วม (Shared vision) การเรียนรู้เป็นทีม (Team 
learning) และการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) ของคณาจารยป์ระจ าและเจา้หนา้ท่ีของวิทยาลยัราช
พฤกษมี์ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพร้อมในการพฒันาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .01 
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Abstract 
  
 The purposes of this research were to investigate the readiness of Ratchaphruek College 
toward learning organization and to study the relationship between five principles and the readiness 
of Ratchaphruek College towards learning organization.  The target population was 155 lecturers, 51 
officers in Ratchaphruek College.  A questionnaire was used as the research tools, by using statistical 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson Product Moment Correlation at 0.01 
significant.   
 The results were found that most respondents were female and between 21 – 30 years old.  
They were mostly Master’ degree level and in lecturer position.  They were mostly employed more 
than 3 years.  The opinion level of learning organization in Ratchaphruek College was overall at high 
level and high in every factor.  Considering in each factor, most respondents were having an opinion 
about Personal mastery at the highest level.  Mental models, Team learning, Systems thinking, and 
Shared visions were respectively following.    

For the hypothesis test, the results were found that five principles, which were Personal 
mastery, Mental models, Shared visions, Team learning, and Systems thinking of lecturers and 
officers of Ratchaphruek College, were having positive relationship with the readiness toward 
learning organization development at 0.01 significant.   
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บทที ่1 

     บทน า 
 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญั 
 
  กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั เป็นส่ิงท่ีตอ้งเผชิญไม่วา่จะ ระดบั
บุคคล ระดบักลุ่ม หรือระดบัองคก์ร การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรวดเร็วและรุนแรง บวกกบัความซบัซ้อนของ
เศรษฐกิจ ปัจจยัท่ีเกิดจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพฒันาอย่างต่อเน่ือง และส่งผล
กระทบกบัการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกองคก์าร  ท าใหข้อ้มูล สารสนเทศ และความรู้กระจายไปได้
กวา้งขวางและรวดเร็ว จนสามารถไร้ขอ้จ ากดัดา้นเวลา ระยะทางและสถานท่ีไดอ้ยา่งส้ินเชิง เป็นผลให้เกิด
รูปแบบสังคมยุคใหม่ท่ีเรียกกนัวา่สังคมฐานความรู้ (Knowledge - based Society) ซ่ึงเต็มไปดว้ยความคิด
ริเร่ิม สร้างสรรค ์และนวตักรรมต่างๆ อย่างมากมาย ท าให้ท าองค์กรเกิดความตระหนกัในการท่ีจะพฒันา
องค์กร พฒันาบุคลากร ตลอดจนพฒันางานให้มีความเจริญรุดหน้าและได้เปรียบทางการแข่งขนั ทั้ งน้ี
รวมถึงองค์การด้านการศึกษาท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องพัฒนาแบบยกก าลังสอง เน่ืองจาก
สถาบนัการศึกษาเป็นองค์กรพื้นฐานในการสร้างคนท่ีมีคุณภาพ โดยเน้นทั้งด้านความรู้ ทกัษะ การอยู่
ร่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข และเป็นบ่อเกิดของค าวา่ “ปัญญา” ซ่ึงสอดคลอ้งพระราชนิพนธ์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พุทธศาสนศุภาษิตค าโคลงท่ีไดก้ล่าวถึงค าวา่ “ปัญญา”  (2519) 
ไวว้า่ 

 
ปัญญาเป็นทรัพยล์ ้า เลอเลิศ 
เป็นส่ิงอนัประเสริฐ ยิง่ลน้ 
อาจก่อเกียรติช่วยเชิด  ชูช่ือ 
รู้จกัน าตนพน้   จากหว้งทุกขก์รรม 

 
ท่ีผ่านมาภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยพิจารณาได้จาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ได้ก าหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนท่ี
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เก่ียวกบัการศึกษาไวม้าตรา 81 อาทิ ให้รัฐตอ้งจดัท าให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุง
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ และวฒันธรรมของชาติ จึงได้มีการตรา
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เป็นกฎหมายแม่บทเช่ือมต่อกบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ 
เพื่อเป็นฐานหลกัในนโยบายแห่งรัฐดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมของประเทศ เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  และจากค ากล่าวของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย ์ แถลงข่าวภายหลงัรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 
2551 ณ ท่ีท าการพรรคประชาธิปัตย ์วา่ “การศึกษาถือเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าท่ีสุดของประเทศ จะให้การเรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพเกิดข้ึน”  นอกจากน้ี ท่ีผ่านมาจากนายสมคัร สุนทรเวช นายกอดีตนายกรัฐมนตรีแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวนัท่ี18 กุมภาพนัธ์ 2551 ซ่ึงนโยบายการศึกษาดงักล่าวมีใจความส าคญัในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคลอ้งกนัตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึง
อุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาหลกัสูตร ปรับระบบ
การผลิตและพฒันาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอยา่งทัว่ถึงต่อเน่ืองและกา้วทนัการเปล่ียนแปลงในยุคโลกา
ภิวตัน์ส่งเสริมการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการเรียนรู้
อย่างจริงจงั จดัให้มีการเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกวา้งขวาง พร้อมทั้งจดัหาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างทัว่ถึง  ด าเนินการให้บุคคลมีสิทธิ
เสมอกนัในการรับการศึกษา 12 ปีโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย รวมทั้งสนบัสนุนผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ 
หรืออยูใ่นสภาวะยากล าบาก ใหไ้ดรั้บการศึกษา และเพิ่มโอกาสใหแ้ก่เยาวชนในการศึกษาต่อผา่นกองทุนให้
กูย้ืมท่ีผูกพนักบัรายไดใ้นอนาคต และเช่ือมโยงกบันโยบายการผลิตบณัฑิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถของประเทศ  รวมทั้งต่อยอดให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
สนบัสนุนการผลิตและพฒันาก าลงัคนให้สอดรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ และ
เร่งผลิตก าลงัคนระดบัอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อสนบัสนุนความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใน
สาขาต่างๆ ตลอดจนให้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล   และขยายบทบาทของระบบการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรคผ์า่นองคก์รต่างๆ  

จากความส าคญัดงักล่าวท าให้วิทยาลยัราชพฤกษ ์ซ่ึงเป็นสถาบนัในระดบัอุมศึกษามีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งพฒันาองค์กรในทุกๆ ดา้นให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” เป็นองค์กรท่ีมีการสร้าง
ช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและกนัภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกบัการรับความรู้จาก
ภายนอก เป้าประสงคส์ าคญั คือ เอ้ือใหเ้กิดโอกาสในการหาแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) เพื่อน าไปสู่
การพฒันาและสร้างเป็นฐานความรู้ท่ีเขม้แขง็ (Core competence) ขององคก์ร เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลกท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ดงัค ากล่าวของท่านนายกรัฐมนตรี คุณอภิสิทธ์ิ เวชาชีวะ ในการเปิด
การประชุมสมชัชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2552 ณ อิมแพคเมือง
ทองธานี ท่ีกล่าววา่ “ในปัจจุบนัท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งรวดเร็ว ครูจึงตอ้งมี
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ภาระหนา้ท่ีในการสร้างคนรุ่นหลงัให้พร้อมรับมือกบัส่ิงท่ีตอ้งเผชิญในชีวิต และการพฒันาคุณภาพของครู
นั้นเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลน้ีเห็นความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ โดยเนน้การสร้างความพร้อมให้แก่ครูและการพฒันา
วิชาชีพครู ซ่ึงนอกจากจะตอ้งมีความสามารถดา้นวิชาการแลว้ ยงัตอ้งเนน้ถึงดา้นศีลธรรมและจริยธรรม
ดว้ย” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ วารินทร์ สินสูงสุด (2548) ท่ีกล่าววา่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ท่ีไม่เรียนรู้ให้เทียมทันการเปล่ียนแปลงภายนอกจะไม่สามารถน าพาโรงเรียนของตนให้อยู่รอด การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมและเทคโนโลยีท าให้โรงเรียนตอ้งเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ืองดงัค าท่ีกล่าวว่า หากตอ้งการให้องค์การอยู่รอด การเรียนรู้ในองค์การตอ้งเท่ากบัหรือ
มากกวา่การเปล่ียนแปลงภายนอกองคก์าร  
  ดงันั้นผูว้จิยัจึงศึกษาแนวทางการพฒันาวิทยาลยัราชพฤกษสู่์การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและบุคลากร ตลอดจนนกัศึกษาของวทิยาลยั 
      

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  

วตัถุประสงคก์ารวจิยัมีดงัต่อไปน้ี  
1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัความพร้อมของการพฒันาวทิยาลยัราชพฤกษสู่์องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวนิยั 5 ประการ กบัความพร้อมของวทิยาลยัราชพฤกษสู่์
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 

1.3 สมมุติฐานของการวจิัย 
 เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ี จึงไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยั เพื่อเป็นแนวทางการ
วเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. บุคลากรของวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีวนิยัลกัษณะการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ มีความสัมพนัธ์กบัความ
พร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

2. บุคลากรของวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีวนิยัลกัษณะการมีรูปแบบความคิด มีความสัมพนัธ์กบัความ
พร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

3. บุคลากรของวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีวนิยัลกัษณะการมีวสิัยทศัน์ร่วมมีความสัมพนัธ์กบัความ
พร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

4. บุคลากรของวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีวนิยัลกัษณะการเรียนรู้เป็นทีม มีความสัมพนัธ์กบัความ
พร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

5. บุคลากรของวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีวนิยัลกัษณะการคิดเชิงระบบมีความสัมพนัธ์กบัความพร้อม
ในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
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1.4 ขอบเขตของการวจิัย 
 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  ผูว้จิยัมุ่งศึกษาตวัแปรดงัน้ี 
 1. ตวัแปรอิสระ คือ วนิยั 5 ประการ ของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

1.   บุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) 
2. รูปแบบ-ความคิด (Mental models) 
3. การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) 
4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) 
5. การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) 

2. ตวัแปรตาม คือ ความพร้อมของการพฒันาวทิยาลยัราชพฤกษสู่์องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
  
 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
  ศึกษาคณาจารยป์ระจ าของวิทยาลยัราชพฤกษ ์จ านวน 155 คน เจา้หนา้ท่ีของวทิยาลยัราช
พฤกษ ์จ านวน 51 คน รวม 206 คน  
 1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2551 –   ธนัวาคม 2552 รวม 12 เดือน 
  

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 ทราบระดบัความพร้อมของการพฒันาวทิยาลยัราชพฤกษสู่์องคก์รแห่งการเรียนรู้  
1.5.2 ทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งวนิยั 5 ประการ กบัความพร้อมของวทิยาลยัราชพฤกษสู่์องคก์ร
แห่งการเรียนรู้ 
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1.6 นิยามค าศัพท์ 
 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) หมายถึง องค์การท่ีให้ความส าคญักบัการ
เรียนรู้ของบุคลากรในองคก์าร เพื่อให้มีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เป็นการสร้างศกัยภาพในการท างาน 
ซ่ึงจะน าไปสู่เป้าหมายในระดบัองคก์ารใหมี้ความเป็นเลิศและย ัง่ยนือยูไ่ดท้่ามกลางกระแสโลกาภิวฒัน์ 
 ความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การท่ีหน่วยงานมี
โครงสร้างสายการบงัคับบญัชาท่ีเหมาะสม คณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีมีโอกาสแสดงความสามารถในการ
ปฏิบติังานและมีอิสระในการตดัสินใจ ทุกคนในหน่วยงานมีการสร้างและถ่ายโอนความรู้ แลกเปล่ียน
ข่าวสารซ่ึงกนัและกนั มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบติังานในการเรียนรู้อย่างทัว่ถึง มีการสร้าง
บรรยากาศเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม มีการท างานร่วมกนัเป็นทีม รวมทั้งคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี
มีวสิัยทศัน์ร่วมกนั เพื่อเป็นแรงผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 วินัย 5 ประการ (The fifth discipline) หมายถึง แนวทางหน่ึงในการบริหารงานให้เกิดเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงมีความเก่ง และสมบูรณ์แข็งแรง ท่ีจะฝ่าวิกฤต เผชิญภาวะการณ์ มีความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั และความย ัง่ยืน ซ่ึงประกอบดว้ย บุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) รูปแบบ-ความคิด 
(Mental models) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) การเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) และการคิดเชิง
ระบบ (Systems thinking) 
 องค์กร หมายถึง วทิยาลยัราชพฤกษ ์
 คณาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารยท่ี์มีช่ือประจ าอยูใ่นวทิยาลยัราชพฤกษ ์
 เจ้าหน้าที ่หมายถึง เจา้หนา้ท่ีของวทิยาลยัราพฤกษ ์
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 

  การวจิยัเร่ือง แนวทางการพฒันาวทิยาลยัราชพฤกษสู่์องคก์รแห่งการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอเสนอหวัขอ้ตามล าดบั ดงัน้ี 
 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1   แนวคิด ทฤษฎีขององคก์รแห่งการเรียนรู้ 
2.1.2   ขอ้มูลทัว่ไปของวทิยาลยัราชพฤกษ ์
2.1.3   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูว้จิยัขอเสนอรายละเอียดแต่ละประเด็น ดงัน้ี 
 
2.1.1 แนวคิด ทฤษฎขีององค์การแห่งการเรียนรู้ 

 
ความเป็นมาขององค์การแห่งการเรียนรู้  

 
 จากการศึกษา คน้ควา้ต ารา และงานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าใหท้ราบวา่ท่ีมา

ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้  
 ปวณ์ีนุช ค าเทศ (2545, หนา้ 23) ไดส้รุปท่ีมาขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ไวว้า่ในปี 1978 

จากหนงัสือช่ือ Organization learning: A theory of action perspective ซ่ึงถือเป็นต าราเล่มแรกขององคก์ร
แหง้การเรียนรู้ โดยในระยะเร่ิมแรกในหนงัสือเล่มน้ีไดใ้ชค้  าวา่ การเรียนรู้เชิงองคก์าร (Organization 
learning) ต่อมาผูท่ี้มีบทบาทสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ แลมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับ ก็คือ Peter M. Senge (1990) ใหค้วามส าคญักบัความสามารถในการเรียนรู้ท่ีเร็วกวา่คู่แข่งขนั 
แนวคิดท่ีส าคญักบัการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ของคนในองคก์ร โดย
องคก์รเป็นผูส้ร้างและสนบัสนุนการท าใหก้ารเรียนรู้กลายเป็นศาสตรจารยข์อง MIT center of organization 
learning ในปี 1990 ซ่ึง Senge ไดใ้ชค้  าวา่ Learning Organization แทนค าวา่ Organization learning และเพื่อ
เป็นการถ่ายโอนแนวคิดสู่การปฏิบติั Senge ไดจ้ดัตั้งศูนยศึ์กษาองคก์รแห่งการเรียนรู้ข้ึนจากการประชุมเชิง
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ปฏิบติัการ (Workshops) ใหแ้ก่บริษทั องคก์ารชั้นน าต่างๆ ณ Sloan of management, MIT ในปี 1994 และ
คณะไดอ้อกหนงัสือเล่มหน่ึงช่ือ The fifth discipline field book: strategies and building a learning  

 
 ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  
 Senge  (1990) ไดใ้หค้วามหมายขององคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นองคก์รท่ีคนในองคก์รไดข้ยาย

ขอบเขตความสามารถของตนอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และองคก์ร เพื่อน าไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีบุคคลในระดบัต่างๆ ตอ้งการอยา่งแทจ้ริงท่ีใหม่ๆ และเป็นองคก์รท่ีซ่ึงบุคคลเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 Garvin (1993 อา้งถึงใน เสาวรส บุนนาค, 2543 หนา้ 28) ไดใ้หค้วามหมายขององคก์รแห่งการ
เรียนรู้วา่ เป็นองคก์รท่ีมีทกัษะในการสร้าง สรรหา และถ่ายโอนองคค์วามรู้ และสามารถปรับขยาย
พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการหยัง่รู้และความรู้ใหม่ๆ  

 Marquardt (1994) ไดใ้หค้วามหมายองคก์รแห่งการเรียนรู้ วา่เป็นองคก์รท่ีมีอ านาจแห่งการ
เรียนรู้ ม่ีวธีิการเรียนรู้ท่ีเป็นพลวตั โดยสามารถเรียนรู้จดัการและใชค้วามรู้ เป็นเคร่ืองมือไปสู่ความส าเร็จ
ควบคู่กบัการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  

 Argyris (1997) ไดใ้หค้วามหมายขององคก์รแห่งการเรียนรู้ (Organization Learning) วา่เป็น
กระบวนการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนเสมอในองคก์รลดทอนส่ิงท่ีเรียกวา่ Defensive 
routine  

 Luthan (1998) ไดใ้หค้วามหมายขององคก์รแห่งการเรียนรู้ไวว้า่ เป็นการน าความเจริญกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชแ้ข่งขนัในโลกเศรษฐกิจ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 
โดยอาศยัการเรียนรู้ขององคก์ร 

 นอกจากน้ี บุษบา พวงมาลี (2542, หนา้ 23) ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้ในองคก์ร เป็นกระบวนการ
ของการปรับปรุงการท างานโดยผา่นความรู้ ความเขา้ใจ โดยองคก์รจะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต หรือ
ส่ิงท่ีผา่นมาในการท างานซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือช้ีน าพฤติกรรม เป็นกระบวนการสืบคน้ และคดัเลือกส่ิงท่ี
ผดิพลาดและเรียนรู้จากความผดิพลาดในอดีต เกิดการแบ่งปัน ความรู้ ความเขา้ใจ และโลกทศัน์ร่วมกนั  

  สรุปวา่ องคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์รท่ีมีการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ ทั้งในระดบั
บุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร โดยมีการสร้าง การสรรหา การถ่ายโอน ตลอดจนการจดัเก็บความรู้ท่ี
จะสามารถน าไปก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย และลดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน  
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ลกัษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้  
 

 Pedler, Burgoyne และ Boydell (1991) กล่าวถึงลกัษณะท่ีเหมาะสมของการเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ (The learning Company) วา่เป็นองคป์ระกอบของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 5 
ประกอบดว้ย 11 กระบวนการดงัน้ี 
  1. ดา้นกลยทุธ์ (Strategy) 
  1.1 สนบัสนุนใหก้ารเรียนรู้เป็นกลยทุธ์หลกัขององคก์ร 
  1.2 สร้างนโยบายขององคก์รโดยยดึถือการมีส่วนร่วม 
 2. ดา้นการมองภายในองคก์ร (Looking in) 
  2.1 การใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งทัว่ถึงกนัภายในองคก์ร 
  2.2 มีการสร้างการตรวจสอบและควบคุม 
  2.3 มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 
 3. ดา้นโครงสร้าง (Structures) 
  3.1 มีโครงสร้างท่ีสั้นกระชบัและมีการกระจายอ านาจมากข้ึน 
  3.2 ดา้นการมองภายนอก (Looking out) 
  3.3 พนกังานเป็นเสมือนผูว้เิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Boundary workers as environmental 
scanner)  
 4. ดา้นโอกาสในการเรียนรู้ (Learning opportunities) 
  4.1 มีบรรยากาศท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ (Learning climate) 
  4.2 สมาชิกในองคก์รมีการพฒันาตนเอง  
 นอกจากน้ี Senge (1990) ไดก้ล่าววา่การเรียนรู้จากแต่ละบุคคลในองคก์รมีการเรียนรู้ มีการ
ขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงาน น าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาเช่ือมโยงกบัการ
ท างานในองคก์รอยา่งเป็นองคร์วม เม่ือคนส่วนใหญ่ในองคก์รพฒันาถึงระดบัน้ี ถา้ไม่มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวา่งกนัก็ไม่เกิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ และตอ้งมีการปฏิรูปอยา่งต่อเน่ือง มีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
มีการเรียนรู้บทเรียนทั้งท่ีประสบผลส าเร็จและผดิพลาดเพื่อปรับไปใชใ้นสถานการณ์ปัจจุบนัจะเป็นการ
พฒันาองคก์รไปสู่เป้าหมายต่อไป โดยทุกองคป์ระกอบนั้นไม่สามารถแยกจากกนัได ้ดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงองคป์ระกอบขององคก์ารเรียนรู้ 

 
 

 องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
Senge (1990) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้วา่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 

5 ประการ (The fifth discipline) ท่ีจะสนบัสนุนใหเ้กิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ คือ 
 1. การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) คนท่ีเป็นบุคคลท่ีรอบรู้จะขยายขีด

ความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นลกัษณะการเรียนรู้ของคนในองคก์ร
จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเรียนรู้ขององคก์รไดนั้น สมาชิกขององคก์รแห่งการเรียนรู้จะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ี
เรียกวา่ Human mastery คือ การเป็นคนท่ีรู้เห็นการเรียนรู้อยูเ่ร่ือยๆ ยอมรับความเป็นจริง มีความ
กระตือรือร้น สนใจและใฝ่หาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่อยูเ่สมอ การพฒันาคนใหมี้ความเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ถือเป็น
มิติท่ีตอ้งการฝึกฝนเพื่อสร้างมุมมอง หรือปรับมุมมองอยา่งต่อเน่ืองบนพื้นฐานของความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
หรือบนวสิัยทศัน์ของคนแต่ละคน การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้มีองคป์ระกอบพื้นฐาน คือ 

  1.1 วสิัยทศัน์ส่วนบุคคล (Personal vision) วสิัยทศัน์เป็นภาพอนาคตท่ีตอ้งการท่ีมี
ตวัตนเห็นไดช้ดัเจนเป็นส่ิงท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่เร่ืองทัว่ไปเหมือนกบัจุดมุ่งหมาย ดงันั้น เม่ือทุกคนสามารถ
ก าหนดวสิัยทศัน์ส่วนบุคคลข้ึนมา ก็จะทราบวา่ควรจะวางตนเองไปท่ีจุดใดจะหาความส าคญัไดจ้ากอะไร

การเป็นบคุคลท่ีรอบรู้ 

การคิดอยา่งเป็นระบบ องค์กรแหง่การเรียนรู้ การมีแบบแผนความคดิ 

การเรียนรู้ร่วมกนั 

เป็นทีม 

การสร้างวิสยัทศัน์ 

ร่วมกนั 
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และตอ้งการเป็นอะไร (วศิิษฐ ์ ชูวงษ,์ 2540) ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะกระจายข้ึนภายหลงั การก าหนดวสิัยทศัน์
ส่วนบุคคล 

  1.2 มีความสามารถในการจดัการกบัความตึงเครียดอยา่งสร้างสรรค ์
(Holdingcreative tension) เม่ือบุคคลก าหนดวสิัยทศัน์ท่ีสูงกวา่ความเป็นจริง และไม่สามารถไปสู่วสิัยทศัน์ท่ี
ก าหนดไวจ้ะท าใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งวสิัยทศัน์กบัความเป็นจริง บุคคลจะเกิดความทอ้แท ้และความเครียด 
แต่อยา่งไรก็ตามบุคคลสามารถขจดัหรือลดความเครียดไดโ้ดยวธีิการจดัการความตึงเครียดในทาง
สร้างสรรค ์ซ่ึงท าไดโ้ดยการพยายามลดช่องวา่งระหวา่งวิสัยทศัน์กบัความเป็นจริง ทั้งน้ีอาจเป็นการปรับ
วสิัยทศัน์เขา้สู่ความเป็นจริง หรือพยายามหาหนทางท่ีจะท าใหไ้ปสู่วสิัยทศัน์ท่ีก าหนด 

  1.3  การเรียนรู้โดยใชจิ้ตใตส้ านึก (Subconscious) การเรียนรู้ในช่วงแรกตอ้งอาศยั
จิตใตส้ านึกความตั้งใจและความพยามหรือการเรียนรู้ทกัษะจนค่อยๆ กลายเป็นการควบคุมโดยจิตใตส้ านึก 
จิตใจสงบจิตใตส้ านึกจะสามารถก าหนดจุดรวมวสิัยทศัน์ไดอ้ยา่งมัน่คง การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้จึงถือวา่เป็น
องคป์ระกอบท่ีเป็นเสมือนองคป์ระกอบหลกัขององคก์รแห่งการเรียนรู้ และเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการ
พฒันาชีวติของตนเอง ดงันั้น ถา้หากบุคลากรส่วนใหญ่ในองคก์รมีลกัษณะของการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ จะ
ส่งผลใหอ้งคก์รกา้วไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  
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นอกจากน้ี ชวินท ์ธมัมนนัทก์ุล (2540, หนา้ 11) ไดเ้สนอรูปแบบของการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ตาม
แผนภาพท่ี 2 ดงัน้ี 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2 แสดงรูปแบบหรือกระบวนการในการเกิด Personal mastery 
 
  2.  การมีแบบแผนความคิด (Mental models) การมีแบบแผนความคิด เป็นความคิดความ
เขา้ใจของบุคคลท่ีมีต่อหน่วยงานต่อองคก์ร การท่ีบุคคลในองคก์รรับรู้และเขา้ใจท่ีท าแบบองคร์วมสามารถ
เช่ือมโยงต าแหน่งท่ีตนอยูก่บัภาพรวมได ้ความเช่ือท่ีดีมีผลต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเพื่อพฒันา
ความคิดความเช่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแปรเปล่ียนของโลก การท่ีจะท าใหค้นมีแบบแผนความคิดไดน้ั้น 
องคก์รจะตอ้งสนบัสนุนและสร้างใหค้นในองคก์รมีการฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นคนท่ีใฝ่รู้ตลอดเวลา และการท่ี
จะท าใหค้นมีแบบแผนความคิดไดน้ั้นมีองคป์ระกอบพื้นฐาน คือ 
 2.1 การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั (Shared vision) เป็นการสร้างทศันะของความร่วมมือกนั
อยา่งยดึมัน่ของคนในองคก์าร เพื่อพฒันาภาพในอนาคตและความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปสู่ความปรารถนา
ร่วมกนัทัว่องคก์รมีมุมมองร่วมกนัเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงและอนาคตขององคก์ร เพื่อช่วยใหบุ้คลากร
เกิดการยอมรับยนิยอมพร้อมใจและองคก์รแห่งการเรียนรู้จะตอ้งเป็นองคก์รท่ีทุกคนไดรั้บการพฒันา
วสิัยทศัน์ของตน ใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์รวมขององคก์ร เม่ือทุกคนในองคก์รมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัแลว้
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จะตอ้งมีการส่ือใหรั้บรู้ในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัสูงถึงระดบัล่างวา่องคก์รมีวสิัยทศัน์อยา่งไร เป้าหมายคือ
อะไร และจะตอ้งซึมซาบลงไปในความคิดของทุกคนในองคก์รเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร  
 2.2 กระตุน้ใหแ้ต่ละคนมีวสิัยทศัน์ โดยการสร้างบรรยากาศใหเ้กิดการสร้างสรรค์
วสิัยทศัน์ของตนเอง การท่ีองคก์รจะสร้างการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนันั้น ตอ้งเร่ิมตน้สร้างวิสัยทศัน์ส่วนบุคคล 
เม่ือบุคคลมีวสิัยทศัน์ส่วนบุคคลไดจ้ะเกิดความร่วมมือกนัท่ีท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในองคก์ร 
 2.3 พฒันาวสิัยทศัน์ส่วนบุคคลใหเ้ป็นวสิัยทศัน์ร่วมกนัขององคก์ร ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ี
ผูน้ าองคก์รจะตอ้งจ าไวเ้สมอ คือ ผูน้ าจะตอ้งเตม็ใจท่ีจะร่วมสร้างวสิัยทศัน์น้ีร่วมกบัคนในองคก์ร โดยตอ้ง
ไม่มองวา่วสิัยทศัน์ของผูน้ าจะตอ้งกลายมาเป็นวสิัยทศัน์ขององคก์รโดยอตัโนมติั 
 2.4 สร้างทศันคติต่อวสิัยทศัน์ใหม้ากท่ีสุด เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีสนบัสนุนโดยไม่
ตอ้งมีการควบคุม สามารถสร้างไดโ้ดยใชก้ารติดต่อส่ือสาร การสนทนาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหบุ้คลากรมี
อิสระในการแสดงความฝัน หรือวสิัยทศัน์ออกมา และเม่ือบุคลากรไดเ้สนอแนวความคิดและไดรั้บการ
สนบัสนุน บุคลากรจะรู้สึกเช่ือมัน่ในตนเอง และจะมีการตอบสนองในทางบวก (Positive feedback)  
 2.5  ท  าใหว้สิัยทศัน์ท่ีเกิดร่วมกนั มีทิศทางไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีเด่นชดั 
  3.  การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิก โดยอาศยั
ความรู้และความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อพฒันาความรู้และความสามารถของ
ทีมอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองจนเกิดเป็นความคิดร่วมกนัของกลุ่ม (Group Thinking) พร้อมทั้งมีการ
กระตุน้ใหก้ลุ่มมีการสนทนา (Dialogue) และอภิปราย (Discussion) ซ่ึงตอ้งท าควบคู่กนัไปทั้ง Discussion-
Dialogue จะท าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้ เกิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ ได ้ การเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีมมีองคป์ระกอบพื้นฐาน ดงัน้ี 
 3.1 การสนทนาและอภิปราย (Dialogue and discussion) การสนทนาจะเป็นวธีิช่วยให้
สมาชิกเป็นตวัแทน เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดและผูส้ังเกตการณ์เพื่อเตรียมรับความคิดของ
ผูอ่ื้น ซ่ึงการสนทนานั้นเป็นการสนทนาเชิงสร้างสรรคแ์ละลดการโตแ้ยง้ การสนทนาจะช่วยพฒันาให้
กระบวนการคิดละเอียดอ่อนยิง่ข้ึน พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกของกลุ่ม เพิ่มความเขา้ใจระหวา่งกนั
และการอภิปราย เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมจะเห็นไดว้า่การอภิปรายมีความจ าเป็นควบคู่กบัการ
สนทนา เป็นการช่วยคน้หาวิธีใหม่ๆ ในการท างาน แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมใหบุ้คลากรมี
โอกาสและกลา้แสดงความคิดเห็น ทั้งเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคในองคก์รดว้ย การส่ือสารท่ีมี
คุณภาพสูงนั้นทั้งการฟังและการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 3.2 การเรียนรู้สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั ลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้ร่วมกนัเป็น
ทีมอยูท่ี่เม่ือตกลงท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั ควรมีการพดูคุยกนัอยา่งเปิดเผยและจริงใจ ทั้งใจเร่ืองของความเป็นจริง
ทางธุรกิจท่ีด าเนินอยูแ่ละส่ิงท่ีก าลงัด าเนินอยูภ่ายในกลุ่ม เพราะการเขา้ใจความเป็นจริงอยา่งถูกตอ้งนั้นทีม
จะสามารถเขา้ใจไดว้า่กลยทุธ์ของเรานั้นสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 



13 

 

 3.3 การเรียนรู้วธีิปฏิบติั (Learning how to Practice) เป็นการพฒันาในดา้นต่างๆ เพื่อ
ทีมจะไดเ้ร่ิมตน้การพฒันาทกัษะร่วม (Joint skill) และนอกจากนั้นยงัมีการใชเ้คร่ืองมือคอมพิวเตอร์มาเป็น
ส่วนช่วยในการท างานเม่ือตอ้งเผชิญกบัความยุง่ยากในการปฏิบติังาน 
 องคป์ระกอบท่ีส าคญัเพื่อประสิทธิภาพของทีม มีดงัน้ี 

3.3.1 จุดมุ่งหมายของทีม ตอ้งชดัเจน เหมาะสม กระจ่าง และแม่นยและเก่ียว
ของกบัความตอ้งการของกลุ่ม 

3.3.2 การส่ือสารภายในทีมจะตอ้งกระจ่างและแม่นย  าเป็นสองทางและทัว่ถึง 
3.3.3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง 
3.3.4 การมีอิทธิพลต่อบุคคลในทีม มีการกระจายทัว่ถึงและเท่ากนั 
3.3.5 การตดัสินใจ ตอ้งยดืหยุน่ตามสถานการณ์และเป็นไปโดยตดัสินใจ 
3.3.6 มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในดา้นเป้าหมาย ความเช่ือ ความพอใจ

และการยอมรับ 
3.3.7 มีความสามารถในการแกปั้ญหาใหส้ าเร็จ 

 4. ดา้นการสร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนั (Shared vision) เป็นแบบแผนทางจิตส านึกของบุคลากร
ในองคก์าร ซ่ึงเป็นตวัสะทอ้นพฤติกรรมของคนในองคก์รนั้นๆ ในการตั้งขอ้สมมติฐานเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เป็นการสร้างทศันะของความร่วมมือกนัอยา่งยดึมัน่ของคนในองคก์ร เพื่อการ
พฒันาภาพอนาคต และความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปสู่ความส าเร็จขององคก์ร เพื่อช่วยใหค้นเกิดการยอมรับ ให้
ขอ้ผกูพนัต่อจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานดา้นต่างๆ องคก์รแห่งการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือบุคลากรของ
องคก์รมีจิตส านึก หรือไดรั้บการพฒันาวสิัยทศัน์ของตน หรือความมีสติท่ีเอ้ือต ่าการสะทอ้นภาพท่ีถูกตอ้ง 
ชดัเจน และมีการจ าแนกแยกแยะโดยมุ่งหวงัท่ีจะปรับปรุงใหเ้กิดความถูกตอ้งในการมองโลกและ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งการท าความเขา้ใจในวธีิการท่ีจะสร้างความชดัเจนเพื่อการตดัสินใจอยา่ง
ถูกตองและมีวธีิการตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความสามารถทางความคิด ท่ีไม่
แปรผนัหรือทอ้ถอยเม่ือตอ้งเผชิญกบัวกิฤตต่างๆ ซ่ึง Senge อา้งใน Marquardt (1996) ความสามารถท่ีจะ
ด าเนินการสนทนาเพื่อการเรียนรู้ท่ีถามหาและสนบัสนุนความสมดุล ซ่ึงสมาชิกเปิดโอกาสใหก้บัความคิดท่ี
มีประสิทธิผล และสร้างความคิดเปิดเผยส่งอิทธิพลต่อผูอ่ื้น และแบบแผนทางความคิดเป็นภาพหรือมุมมอง
ของเราต่อเหตุการณ์  
สถานการณ์ หรือกิจกรรม เม่ือทุกคนในองคก์รมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัแลว้ จะตองมีการส่ือสารใหรั้บรู้ในทุก
ระดบัตั้งแต่ระดบัสูงถึงระดบัล่างวา่องคก์รมีวสิัยทศัน์อยา่งไร เป้าหมายคืออะไร และจะตอ้งซึมซาบลงไป
ไปในความคิดของทุกคนในองคก์รเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 5. การคิดอยา่งเป็นระบบ (Systems thinking) เป็นหวัใจขององคก์รแห่งการเรียนรู้ และมี
ส่วนส าคญัต่อการสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ และน ามาซ่ึงการพฒันาแบบยัง่ยนืของทรัพยากรในองคก์ร 
การคิดอยา่งเป็นระบบเป็นการท าความเขา้ใจในปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการเช่ือมโยงเร่ืองราวต่างๆ 
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อยา่งเป็นระบบ เป็นการมองเห็นความสัมพนัธ์ของกนัและกนัและเป็นรูปแบบท่ีไม่หยดุน่ิง และไม่มองแบบ
แยกส่วนตอ้งสามารถท าความเขา้ใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งในภาพรวมและในส่วนยอ่ยคือ เห็นทั้งป่า และ
เห็นตน้ไมแ้ต่ละตน้ดว้ย การคิดอยา่งเป็นระบบไดน้ั้น จะตอ้งมีการเปล่ียนจิตใจในหลายดา้น เช่น สามารถ
มองเห็นทั้งส่วนรวมและส่วนยอ่ยได ้สามารถเช่ือมโยงส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเป็นระบบ และสามารถระบุได้
วา่อะไรเป็นสาเหตุก่อใหเ้กิดอะไร 
  นอกจากน้ี Marquardt (1994) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเรียนรู้มีหลายประเภท โดยแต่ละ
ประเภทมีความส าคญัต่อการน าไปสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้ดงักล่าวสามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 4 ประเภท 
   5.1 การเรียนรู้จากการปรับตวั (Adaptive learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีบุคคล
หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการปฏิบติัยอ้นกลบั องคก์รมีการปฏิบติัไปสู่เป้าหมาย ผลของความ
เปล่ียนแปลงมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร 
   5.2 การเรียนรู้จากการคาดการณ์ (Anticipatory learning) เป็น
กระบวนการของการไดม้าซ่ึงความรู้จากการคาดหวงัโดยอนาคตเป็นวธีิการของวสิัยทศัน์-ผลสะทอ้นกลบั
การปฏิบติัเพื่อคน้หาการหลีกเล่ียงประสบการณ์และผลลพัธ์เชิงลบโดยการจ าแนกโอกาสของอนาคตท่ีดี
ท่ีสุด 
   5.3 การเรียนรู้ท่ีไดจ้ากท่ีเรียน (Deutero learning) องคก์ารสนบัสนุนการ
เรียนรู้ในเชิงรุกน้ีจะท าใหส้มาชิกมีความรู้เก่ียวกบับริบทขององคก์รเพื่อการเรียนรู้ คน้พบวา่อะไรคือส่ิงท่ี
เอ้ือหรือขดัขวางการเรียนรู้ สามารถสร้างกลยทุธ์ใหม่ส าหรับการเรียนรู้ สามารถประเมินส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้การ
เรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนรู้เชิงองคป์รประเภทท่ีมุ่งสร้าง (Generative) และสร้างสรรค ์ (Creative) โดยการ
เสริมความรู้ (Empower) ใหบุ้คคลากรมีการมองไปในอนาคตท่ีมีการปฏิบติัเชิงรุก (Proactive) สะทอ้น
ความคิด (Reflective) และสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ของตนเอง 
   5.4 การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Action learning) สร้างข้ึนจาก
ประสบการณ์และความรู้ รวมทั้งทกัษะของแต่ละกลุ่มหรือกลุ่ม โดยกลุ่มใหก้ารเรียนรู้โดยการปฏิบติั 
ประโยชน์ของเรียนรู้โดยการปฏิบติั ไดแ้ก่ การพฒันาทกัษะและความรู้ตลอดจนกระบวนการท่ีสะทอ้นเป็น
การปฏิบติัเม่ือเกิดปัญหา และการเปล่ียนแปลงองคก์รเกิดข้ึนเม่ือมีผูเ้ขา้ร่วมแกปั้ญหาขององคก์รจากมุมมอง
ใหม ่
 6.  ดา้นเทคโนโลยท่ีีน ามาใช ้(Technology application)  
  Marquardt (1996) กล่าววา่เทคโนโลยนีบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากส าหรับศตวรรษท่ี 
เพราะองคก์รใดก็ตามท่ีมีอ านาจทางเทคโนโลยสูีงจะท าใหส้ามารถท่ีจะกา้วล ้าหนา้องคก์รอ่ืนได ้ ซ่ึงมี
องคป์ระกอบยอ่ยของเทคโนโลยเีพื่อการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ ดงัน้ี 
   6.1 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   6.2 เทคโนโลยพีื้นฐานของการเรียนรู้ 
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   6.3 ระบบอิเล็กโทรนิกส์ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3 องคป์ระกอบยอ่ยของเทคโนโลยเีพื่อการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 
โดยแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บ ประมวลผลและ
เผยแพร่สารสนเทศโดยรวมเทคโนโลยสีารสนเทศจะครองคลุมถึงเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึก 
จดัเก็บ ประมวลผลสืบคน้ ส่งและรับขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายส่ือสาร อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล 
  Marquardt (1994) ไดใ้หท้ศันะวา่องคก์รจะตอ้งจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้มีการจดัตั้งทีมเทคโนโลยสีารสนเทศ และมีการจดัอบรม บุคลากรใหส้ามารถใชค้อมพิวเตอร์ใน
การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  Brain Quinine (1996) กล่าววา่ เทคโนโลยเีป็นองคป์ระกอบส าคญัส าหรับการจดัการ
ความรู้ขององคก์าร การใชค้วามรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลย ี เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร ขอ้มูลสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ซ่ึงองคป์ระกอบยอ่ยของเทคโนโลยเีพื่อการสร้างองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ ไดแ้ก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยพีื้นฐานของการเรียนรู้ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สนบัสนุนการปฏิบติังาน เทคโนโลยนีบัเป็นปัจจยัส าคญัมากส าหรับโลกยคุน้ี เพราะหากองคก์ารใดก็ตามมี
อ านาจทางเทคโนโลยสูีงจะไดเ้ปรียบสามารถท่ีจะกา้วล ้าหนา้องคก์ารอ่ืนได ้

เทคโนโลยี 

 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

เทคโนโลยี 
พืน้ฐานของการเรียนรู้ 

 

ระบบอิเล็กโทรนิกส์ท่ี
สนบัสนนุการปฏิบตังิาน 
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  เสารส บุนนาค (2543, หนา้ 56) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของระบบสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (EPSS) ส าหรับการเรียนรู้เชิงองคก์ร ไวด้งัน้ี  

1. ช่วยปรับปรุงการปฏิบติังานของผูเ้รียน ไม่ใช่ปรับปรุงความรู้ 
2. จดัความช่วยเหลือไดท้นัเวลาไม่วา่เม่ือใด ท่ีไหนท่ีตอ้งการ 
3.  ท  าใหเ้ขา้ถึงสารเทศ เขา้ถึงวิธีการ เคร่ืองมือ และการตดัสินใจไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
4. ใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือใหผู้ช้  านาญการในการสอนแนะ 

(Coach) เป็นพี่เล้ียง (Mentor) 
5. ช่วยเร่งการฝึกอบรมในงานและการรักษาการเรียนรู้ 
6. ช่วยลดเวลาและกระตุน้ในการฝึกอบรม 
7. เพิ่มความยดืหยุน่กบัการมอบหมาย 
8. ผลกัดนัองคก์รในการฝึกอบรมบุคลากรในเร่ืองท่ียาก 
9. ลดการใชก้ระดาษ เช่น คู่มือ การประเมินผล หรือการทดสอบ 
10. เพิ่มความพอเพียงในตนเอง (Sufficiency) และเพิ่มอ านาจใหแ้ก่บุคลากร 

7. ดา้นบรรยากาศองคก์รเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อบุคลากรในองคก์ร บรรยากาศองคก์รท่ีดีจะท า
ใหผ้ลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Lilwin และ Stringer (1968, อา้งถึงในเสาวรส บุนนาค, 2543, หนา้ 85-86) ไดจ้  าแนกปัจจยัของบรรยากาศ
องคก์รออกเป็น 9 มติ ไดแ้ก่ 
  1. มิติโครงสร้างองคก์ร หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบักฎเกณฑข์อ้บงัคบัขั้นตอนในการ
ด าเนินงานท่ีมากมาย การถือตามระเบียบมากเกินไป และการติดต่อส่ือสารตามสายการบงัคบับญัชา 
  2. มิติความรับผิดชอบ หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเอง 
ไม่จ  าเป็นตอ้งตรวจสอบการตดัสินใจในทุกๆ เร่ือง เม่ือบุคลากรมีงานท่ีจะปฏิบติัจะด าเนินการดว้ยความรู้สึก
รับผดิชอบในงาน 
  3. มิติรางวลั หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบัการไดรั้บรางวลัส าหรับงานท่ีตนไดป้ฏิบติั
ตามเป้าหมายขององคก์าร ระบบการใหร้างวลัขององคก์ร มีลกัษณะทางกระบวนการมากกวา่การลงโทษ 
ทั้งน้ีหมายรวมถึง การรับรู้ในความยติุธรรมของนโยบายการจ่ายเงินเดือนและการสนบัสนุนใหก้า้วหนา้ 
  4. มิติความเส่ียงภยั หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบัการเส่ียงภยัและความทา้ทายในงาน 
และองคก์ารเนน้ท่ีจะพิจารณาทางเลือกท่ีเส่ียง เป็นการเส่ียงท่ีจะช่วยใหไ้ดท้างเลือกท่ีดีในการด าเนินงาน 
  5. มิติความอบรม หมายถึง การรับรู้มิตรภาพท่ีดีภายในองคก์ร ซ่ึงเกิดข้ึนใน
บรรยากาศของการท างานเป็นกลุ่ม เนน้ความรู้สึกท่ีดี ความเป็นเพื่อน และกลุ่มไม่เป็นทางการ 
  6. มิติการสนบัสนุน หมายถึง การรับรู้ถึงความช่วยเหลือของผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานอ่ืนในกลุ่มเนน้การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัทั้งจากระดบัล่าง ระดบัสูง 
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  7.  มิติมาตรฐานการปฏิบติังาน หมายถึง การรับรู้ถึงความสัมพนัธ์ของเป้าประสงค ์
ซ่ึงก าหนดไวใ้นลกัษณะท่ีชดัเจนและคลุมเครือ มาตรฐานของการปฏิบติังาน เนน้การท างานตามเป้าหมาย
ขององคก์ร บุคคลตลอดจนกลุ่ม 
  8. มิติความขดัแยง้ หมายถึง การรับรู้วา่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในองคก์รตอ้งการ
รับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากความคิดเห็นของฝ่ายบริหารและบุคคลในองคก์ร เนน้การแกปั้ญหา
มากกวา่การปล่อยไปเร่ืองๆ หรือการไม่สนใจปัญหา 
  9. มิติความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั หมายถึง การรับรู้วา่ตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
ตลอดจนการเป็นสมาชิกท่ีดี มีคุณค่าของทีมงานและท่ีส าคญัคือความมีน ้าใจ 
 Litwin & Burmeister (1992, อา้งถึงในเสาวรส บุนนาค, 2543, หนา้ 88-89) ไดพ้ฒันา
บรรยากาศองคก์รของโดยแบ่งมิติของบรรยากาศขององคก์รออกเป็น 12 มิติ ดงัต่อไปน้ี 
  1. ความชดัเจนของเป้าหมายและนโยบาย (Clarify) หมายถึง เป้าหมายและนโยบาย
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการปฏิบติังานขององคก์ร มีความกระชบัง่ายต่อความเขา้ใจ สามารถน ามา
เป็นแนวทางการปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 
  2. ขอ้ตกเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ (Commitment) หมายถึง องคก์รมีการสนบัสนุนให้
บุคลากรเกิดความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์ร โดยการอุทิศตนเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จขององคก์ร 
  3. มาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard) หมายถึง องคก์รไดก้ าหนดขั้นตอนและ
แนวทางปฏิบติัส าหรับใหบุ้คลากรใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
และน าผลจากการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพฒันางาน เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานเพิ่มสูงข้ึน 
  4. โครงสร้างองคก์ร (Structure) หมายถึง องคก์รไดจ้ดัระบบโครงสร้างขององคก์รท่ี
เอ้ือต่อการด าเนินงาน มีการกระจายอ านาจแก่ผูป้ฏิบติังานและมีการติดต่อส่ือสารและประสานงานท่ี
คล่องตวัเอ้ือต่อการปฏิบติังานของบุคคลในองคก์ร 
  5. ปฏิบติัตามระเบียบ (Conformity) หมายถึง องคก์รท่ีมีการก าหนดกฎระเบียบและ
ขอ้ปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหบุ้คลากรในองคก์รไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึงกนั สามารถปฏิบติัตามได ้ และ
เป็นกฎระเบียบท่ีใชก้บับุคลากรอยา่งเท่าเทียมกนั 
  6. การยกยอ่งชมเชยและใหร้างวลั (Rewards) หมายถึง องคก์รใหแ้รงกระตุน้ จูงใจ
โดยการกล่าวค ายกยอ่งชมเชย เม่ือบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีพึงพอใจ ตามความเหมาะสม มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานและแจง้ใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บทราบ 
  7. ความรับผดิชอบในงาน (Responsibility) หมายถึง องคก์รไดม้อบหมายภาระความ
รับผดิชอบใหก้บับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ีในแต่ละต าแหน่ง 
  8. การเปิดโอกาสใหเ้รียนรู้โดยการทดลอง (Trial and error) หมายถึง องคก์รไดเ้ปิด
โอกาสใหบุ้คลากรทดลองเรียนรู้ส่ิงใหม่ หรือแสดงออกในดา้นความคิดสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ในการ
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ปฏิบติังาน แมว้า่การทดลองริเร่ิมส่ิงใหม่นั้นจะไม่ประสบผลส าเร็จ บุคลากรจะไม่ถูกลงโทษ ถูกต าหนิหรือ
ผลกระทบต่อต าแหน่งหนา้ท่ี 
  9. ความจงรักภกัดีในองคก์ร (Loyalty) หมายถึงองคไ์ดมี้กลยทุธ์ใหบุ้คลากรมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของ และมีคุณค่าในตนเอง โดยค านึงถึงความเป็นบุคคลของผูป้ฏิบติังาน 
  10. การสนบัสนุนในการปฏิบติังาน (Working Supportive) หมายถึง องคก์รไดใ้ห้
การสนบัสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือบุคลากรในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้งบประมาณและสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม 
  11. ความอบอุ่นในการปฏิบติังาน (Warmth) หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชาองคก์รใหค้วาม
เป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถขอค าปรึกษาหารือกบัผูบ้งัคบับญัชาเม่ือมี
ปัญหา หรือตอ้งการค าแนะน าปรึกษา รวมถึงการไดรั้บความไวว้างใจแก่ผูบ้งัคบับญัชา 
  12. การท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง องคก์รสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการ
ท างานเป็นทีม มีความเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปันในทีมงาน พร้อมท่ีจะเผยแพร่และใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่กนั มี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของทีม เตม็ใจและเสียผลสละเพื่อความส าเร็จของทีม  

 8. ดา้นการบริหารองคก์ร (Organization management) การพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จองคก์รตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก จะตอ้งมีการพฒันา
โครงสร้างและวธีิการบริหารเพื่อใหเ้หมาะสมกบัคนในองคก์ร นอกจากนั้นโครงสร้างท่ีแทจ้ริงขององคก์ร
จะตอ้งการเปล่ียน ไดแ้ก่ รูปแบบงาน ระบบท่ีรวดเร็ว โครงการ นโยบายขององคก์ร องคก์รแห่งการเรียนรู้
จะด าเนินการไดดี้เม่ือผูบ้ริหารในองคก์รควรจะมีการเปล่ียนแปลงบทบาท มีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
องคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และนอกจากนั้นผูบ้ริหารตอ้งติดตามการปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการสนบัสนุนการเรียนรู้ในระยะยาว (บุบผา พวงมาลี, 2542)   

 
2.1.2 ข้อมูลทัว่ไปของวทิยาลัยราชพฤกษ์ 
 
 วิทยาลยัราชพฤกษ์เป็นสถาบนัอุดมศึกษาสถาบนัหน่ึงท่ีเกิดจากปณิธานของท่านอาจารย ์

ดร.กมล ชูทรัพย ์ ผูก่้อตั้งสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตร ท่ีตอ้งการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา และความ
มุ่งมัน่จดัการศึกษาเพื่อพฒันาใหเ้ยาวชนไทยไดมี้โอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน อาจารย ์ดร. วิภาพรรณ ชูทรัพย ์
เป็นผูสื้บสานต่อแนวคิดเพื่อตอ้งการผลิตบณัฑิตให้เป็นผูมี้ทกัษะความรู้ สร้างคนดี มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรมและ ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในภาษาต่างประเทศ 

ปัจจุบนัวิทยาลยัราชพฤกษต์ั้งอยู ่ณ เลขท่ี 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี วิทยาลยัราชพฤกษมี์อาคารสถานท่ีสวยงาม เหมาะกบัการเป็นสถาบนัการศึกษาชั้นสูงของ
ประเทศ โดยปัจจุบนัวิทยาลยัราชพฤกษไ์ดก่้อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้นประกอบไปดว้ยห้องเรียนท่ีทนัสมยั มี
หอ้งปฏิบติัการเฉพาะสาขาวิชาท่ีพร้อมดว้ยอุปกรณ์ในการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี เพียบพร้อม มี
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หน่วยงานส่งเสริมทางด้านวิชาการ เช่นส านักหอสมุดท่ีเป็นศูนยท์รัพยากรสารสนเทศในรูปแบบของ
หนงัสือวารสาร วิดีทศัน์ ดิสก์เก็ต เทปคาสเซ็ท ท่ีมีระบบการส่ือสาร มีฐานขอ้มูลในรูปของ CD-ROM และ
ออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีศูนยก์ารเรียนรู้ การคน้ควา้และวิจยั ( Learning and Research Center ) 
มีห้องผลิตส่ือ ศูนยค์อมพิวเตอร์ บริการให้แก่คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษาโดยมี ระบบ Network ท่ี
สามารถรองรับปริมาณในการใชง้านระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ต่อความตอ้งการท่ี
เพิ่มข้ึน ภายในอาคารยงัประกอบด้วยห้องประชุมและห้องสัมมนา เพื่อรองรับการจดังานและกิจกรรม
ประเภทต่างๆ ท่ีสามารถบรรจุนกัศึกษาไดม้ากกวา่ 1,000 คน 

นอกจากอาคารเรียนท่ีทนัสมยัแลว้ ทางวิทยาลยัได้สร้างอาคารกิจการนกัศึกษา และอาคารโรง
อาหาร เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษาใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการท ากิจกรรมท่ีหลากหลายตาม
ความสามารถของนักศึกษา เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมดนตรี กิจกรรมช่วยเหลือสังคม  กิจกรรมเพื่อ
ทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ฝึกให้นักศึกษามีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี ทางวิทยาลยัได้
จดัเตรียมสถานท่ี ให้เพียงพอเพื่อรองรับนกัศึกษา ในการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการ การศึกษาคน้ควา้ และ
การปฏิบติัจริง ภายในวทิยาลยัยงัจดัใหมี้สวนพกัผอ่น สระบวั บริเวณหนา้อาคารเรียนภายใตบ้รรยากาศท่ีร่ม
ร่ืนจดัภูมิทศัน์ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะแก่การเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษา ทุกตารางน้ิว ในพื้นท่ีของวทิยาลยัราชพฤกษ ์

และเพื่อใหก้ารด าเนินการของวิทยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ทางวิทยาลยั     จึงไดจ้ดัท าแผน
กลยทุธ์ข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันางานทุกระบบ 

 
 ปรัชญาของวทิยาลยั 
 วทิยาลยัราชพฤกษเ์ป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นคนเก่งมี
ความรู้ ทกัษะ ความช านาญในแต่ละสาขาวชิา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยูใ่นสังคม
อยา่งมีความสุข โดยบณัฑิตตอ้งเป็นบุคคลท่ีมุ่งมัน่จะเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เพื่อน าความรู้
ความสามารถเป็นก าลงัในการพฒันาประเทศชาติดงัปรัชญาของวทิยาลยัท่ีวา่ “สถาบนัแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่ 
คุณภาพคุณธรรมน าหนา้สู่สากล” 
 วสัิยทศัน์ 
 วิทยาลยัราชพฤกษ์เป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความสมดุลดา้นความคิด 
ความสามารถ ความดีงามและความรับผดิชอบต่อสังคม สามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและใชภ้าษาองักฤษ
ในการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี และมุ่งพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่ในปี พ.ศ. 2554 
 พนัธกจิ 

วทิยาลยัราชพฤกษ ์ เป็นวทิยาลยัเอกชนในระดบัอุดมศึกษาแห่งแรกของจงัหวดันนทบุรี มุ่งเนน้ท่ีจะ
ผลิตและพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาทั้งในดา้นวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม โดยไดจ้ดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรอุดมศึกษาและไดผ้า่นความเห็นชอบการเปิดด าเนินการจากส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยมีพนัธกิจท่ีส าคญัของวทิยาลยั ดงัน้ี 
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1. ดา้นการผลิตบณัฑิต วิทยาลยัราชพฤกษเ์ป็นวทิยาลยัแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่ พร้อมท่ีจะผลิต
บณัฑิตท่ีมีความรู้ในวชิาการ และมีความสามารถในการปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การน าความรู้ใหม่ ๆ และ
เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ มาใชใ้นการพฒันาสังคม เศรษฐกิจของประเทศเพื่อไปสู่ความเป็นสากล 

2. ดา้นการปฏิบติังานวจิยั วิทยาลยัไดใ้หค้วามส าคญักบัการวจิยัเป็นอยา่งยิง่ เพื่อน า                 องค์
ความรู้จากการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึนไป โดยสนบัสนุนใหมี้ผลงานวจิยัทั้ง
ทางดา้นธุรกิจ  การวิจยัสถาบนัเพื่อแกปั้ญหา ทั้งยงัสนบัสนุนใหมี้การวจิยัระดบัชาติ ตลอดจนจดัใหมี้การ
น าเสนอผลงานวจิยัไปเผยแพร่ในชุมชน หรือสาธารณชน ดว้ยเหตุท่ีวา่การวิจยัเป็นรากฐานของการน า
วชิาการไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิผล อนัจะท าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิแก่ผูเ้รียนได ้

3. ดา้นการบริการวชิาการ มุ่งเนน้ในการเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมและ
เผยแพร่ความรู้ดา้นต่าง ๆ ให้แก่ ชุมชนทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 

4. ดา้นการบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรม ใหค้วามส าคญัและส่งเสริม และท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรม
ร่วมสืบสานมรดกทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมอนัดีงาม เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ
ไทย 
 
 การวเิคราะห์สภาวการณ์ของวทิยาลยัดว้ย SWOT (งานนโยบายและแผน: 2551) ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

 จุดแข็ง  (Strength) หมายถึง การวเิคราะห์สภาพภายในวทิยาลยัเพื่อหาส่ิงท่ีจะบ่งบอกถึงจุดดี/จุดเด่น
ท่ีจะใชเ้ป็นประโยชน์ต่อวทิยาลยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีนกัศึกษาในเครือรองรับ 
 2. คณาจารยมี์วุฒิตรงกบัสาขาวชิา 
 3. อาจารยพ์ิเศษมีประสบการณ์ในการสอน 
 4. มีอาคารทนัสมยั มีหอ้งเรียนทนัสมยั มีอุปกรณ์ในหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ    ท่ีทนัสมยั 
 5. มีทุนการศึกษาเป็นแรงจูงใจนกัศึกษา 
 6. มีการพฒันาดว้ยการอบรม / สัมมนา 
 7. มีการส่งเสริมสนบัสนุนดา้นผลิตส่ือ Online / e-learning 
 8. มีรายวชิาทนัสมยั สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
 9. อาจารยรุ่์นใหม่และรุ่นเก่าไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งกนั 

10. มีผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ 
 11. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทนัสมยัมาใช ้เช่น ระบบทะเบียน 
 12. มีระบบการเงินมัน่คง 
 13. เป็นวทิยาลยัขนาดเล็ก การท างานคล่องตวั มีระบบการควบคุม / การจดัการ / การด าเนินการท่ีดี 
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 14. มีกรรมการสภา / ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการช่วยสนบัสนุนเสริม
กิจกรรมของวทิยาลยั 

15. วทิยาลยัมีช่ือเป็นสิริมงคล 
16. มีรถรับส่งของวทิยาลยัฟรีตลอด 

 จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง การวิเคราะห์สภาพภายในวิทยาลยัเพ่ือคน้หาส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อน 
หรือขอ้ดอ้ยท่ีตอ้งปรับปรุงเพ่ือน ามาแกไ้ขใหเ้ป็นประโยชน์ต่อวทิยาลยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 1. เป็นสถาบนัอุดมศึกษาใหม่ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 
 2. ยงัไม่มีบณัฑิตส าเร็จการศึกษา 
 3. อาคารสถานท่ีและหอ้งเรียนยงัมีไม่มาก 
 4. คณะวชิา / สาขายงัมีจ านวนไม่มาก และไม่หลากหลาย ขาดสาขาวทิยาศาสตร์ / และบณัฑิตศึกษา 
 5. คณาจารยป์ระจ ายงัเป็นอาจารยใ์หม่ (บางคน) ขาดประสบการณ์ 
 6. ผูบ้ริหารและคณาจารยย์งัใหม่ต่อวทิยาลยั  และไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
 7. ไม่มีระบบดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีชดัเจน 
 8. ระบบการจดัการยงัไม่สมบูรณ์ 
 9. ภาระงานของอาจารยแ์ละการมอบหมายงานยงัไม่ชดัเจน 
 10. ไม่มีโอกาสไดเ้ลือกนกัศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพของนกัศึกษาแรกเขา้มีความรู้พื้นฐานไม่ดีพอ 
 11. ระบบสารสนเทศยงัไม่สมบูรณ์ / Server ล่มบ่อย / Internet ชา้มาก 
 12. คณาจารยย์งัไม่มีความช านาญและประสบการณ์วิจยั  
 13. บริการรถรับส่ง ยงัมีขอ้ขดัขอ้ง 
 14. ขาดฝ่ายซ่อมบ ารุง 
 15. การจดัซ้ือล่าชา้ 
 16. ร้านอาหารยงัมีปัญหาดา้นคุณภาพ / รสชาติ / จ  านวนไม่เพียงพอ / เวลาใหบ้ริการนอ้ย (บางร้าน) 
 17. ขาดหอพกัของนกัศึกษา / บุคลากรของวทิยาลยั 
 18. นกัศึกษาบางคนแต่งกายยงัไม่ถูกระเบียบ 
 19. กิจกรรมนกัศึกษายงัไม่มากพอ 
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 โอกาส (Opportunity) หมายถึง การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกวทิยาลยัทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของวทิยาลยัโดยตรง โดยส่ิงเหล่าน้ีมี
สภาพของการสนบัสนุนและสร้างโอกาสเอ้ือประโยชน์ให้เกิดกบัวทิยาลยัดงัน้ี 

 1. เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน แห่งเดียวในจงัหวดันนทบุรี 
2. ตั้งอยูท่  าเลท่ีชุมชนใหม่พร้อมท่ีจะพฒันาศกัยภาพอยา่งรวดเร็ว 

 3. รัฐบาลมีกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา 
 4. มีถนนใหญ่ผา่นหนา้วทิยาลยัและเช่ือมต่อชุมชนอ่ืน ๆ ไดส้ะดวก 
 5. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นค าปรึกษา / งบประมาณจาก สกอ. 
 6. ชุมชนโดยรอบวทิยาลยั (วดั / อบต. / สถานท่ีราชการ / บริษทั) มีทศันคติและไดรั้บการสนบัสนุน
วทิยาลยัอยา่งดี 
 7. โรงเรียนในพื้นท่ีใหก้ารตอ้นรับวทิยาลยัอยา่งดี 
 8. มีผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เป็นกรรมการสอบไล่ภายนอกา 
 9. ไดผู้ท้รงคุณวุฒิเฉพาะทางท่ีช่วยวพิากยห์ลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่ 
 10. ไดรั้บการร่วมมือและสนบัสนุนจากวทิยากรภายนอกมาอบรม 
 11. มีหน่วยงานของรัฐอยูใ่นบริเวณรอบวทิยาลยั (สาธารณสุข / โรงพยาบาล และองคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
 12. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาขอใชส้ถานท่ีของวทิยาลยั ท าใหว้ทิยาลยัมีช่องทาง
ประชาสัมพนัธ์กิจการของวิทยาลยัมากข้ึน 

13. ชุมชนโดยรอบวทิยาลยัไดส้ร้างหอพกัเอกชนรองรับนกัศึกษาแลว้ 
14. ชุมชนรอบวทิยาลยัเป็นชุมชนท่ีก าลงัพฒันา มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

 ภาวะคุกคาม (Threats) หมายถึง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากสภาวะแวดลอ้มภายนอกท่ี
มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวทิยาลยั ดงัน้ี 

1. มีการแข่งขนัในตลาดอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนสูง 
 2. นกัศึกษาขาดความสะดวกในการเดินทางมาวทิยาลยัเพราะไม่มีรถระบบขนส่งมวลชน 
 3. นโยบายการสนบัสนุนเงินกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาไม่ชดัเจน  

4. รถวิง่ดว้ยความเร็วสูงเพราะเป็นถนนใหญ่รอบนอก เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 
5. น ้าท่วมบริเวณจุดกลบัรถและคู่ขนานเป็นเวลานาน 
6. ขาดทางเบ่ียงเขา้หนา้วทิยาลยั 
7. ขาดหอพกันกัศึกษา / บุคลากรของวทิยาลยั 
8. ขาดรถประจ าทาง (ขสมก.) ผา่นหนา้วทิยาลยั 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 เพื่อใหเ้กิดผลตามเจตนารมณ์ของวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายพนัธกิจ กรอบยุทธศาสตร์ขา้งตน้ ใน
ปีการศึกษา 2551 วิทยาลยัจึงพฒันาประเด็นยุทธศาสตร์เป็น 7 ดา้น(งานนโยบายและแผน: 2551)  โดย
วทิยาลยัจะใหค้วามส าคญัในการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

1. ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

มุ่งพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัภาวะความตอ้งการของสังคมปัจจุบนั             มีความทนัสมยั 
ปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้หมาะสมตลอดเวลาทุก 5 ปี เปิดทางเลือก              ในระบบท่ียดืหยุน่มากข้ึน แต่ยงั
คงไวซ่ึ้งคุณภาพและมาตรฐาน มุ่งเนน้ให้นกัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุดจากหลกัสูตร เป็นผูมี้ทกัษะวชิาการ 
ทกัษะวชิาชีพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินยั มีจิตส านึกของการเป็นผูป้ระกอบการ สามารถ
ปรับตวัส าหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต มีความสามารถดา้นวเิคราะห์ สังเคราะห์ สามารถใชเ้ทคโนโลยี
พื้นฐานและมีทกัษะในการส่ือสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเป็นอยา่งดี มุ่งเนน้การพฒันากระบวนการ
เรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ปรับระบบการสอนใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียน บูรณาการกิจกรรม
นอกหลกัสูตรและชีวติจริงเขา้กบัหลกัสูตร   

เปิดคณะและสาขาวชิาท่ีเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสนบัสนุนการศึกษาในหลกัสูตร
ศิลปศาสตร์ ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ รวมทั้งขยายการศึกษาในระดบัปริญญาโท 

 

2. ด้านการพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและแผนงาน  

โดยมุ่งเนน้พฒันาความรู้ความสามารถของคณาจารย ์ ใหมี้การศึกษาระดบัสูงข้ึน มีการพฒันาการ
เรียนการสอนท่ีทนัสมยัและส่งเสริมใหค้ณาจารยเ์ขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการระดบั ผศ. รศ. ละ ศ.ใหม้ากข้ึน 
และพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรอ่ืนๆ ใหม้ากข้ึน 

การก าหนดแผนพฒันา การปรับแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการประจ าปีของวทิยาลยั สอดคลอ้ง
กนั และสอดคลอ้งกบั แผนของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งยทุธศาสตร์การพฒันา
ประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส าหรับกลไกบริหารแผนไปสู่การปฏิบติั เนน้การ
วเิคราะห์สภาพปัญหาและก าหนดแผนร่วมกนักบัหน่วยงาน มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพื่อวดัความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน  รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงและพฒันา  

มุ่งเนน้การพฒันาส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เอ้ือต่อการใชง้าน Internet, E-learning, CD, E-book, 
และ Multimedia อ่ืนๆ รวมทั้งเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอนต าราหนงัสือ 
 พฒันาระบบบริหารจดัการทุกดา้น  โดยเนน้ระบบธรรมาภิบาล เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากรทุกระดบั โดยน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วย และสร้างระบบท่ีคล่องตวั ตรวจสอบได ้และ
พฒันาสารสนเทศเพื่อการจดัการ รวมทั้งเนน้การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ผา่นทางส่ือต่างๆ ทุกรูปแบบ 
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มุ่งเนน้การสร้างระบบ เพื่อการประกนัคุณภาพทั้งในระดบัหน่วยงานยอ่ย (คณะ/ส านกั/ศูนย)์ และ
ในระดบัวทิยาลยั เพื่อน าไปสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษา และการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อไป 

3. ด้านคุณภาพบัณฑิต  

มุ่งเนน้การวางระบบท่ีส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวชิาการ  โดยเฉพาะการใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั (IT) ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ การเป็นผูน้ า การเป็นผูมี้คุณธรรม การรู้จกัคิดวเิคราะห์ 
รวมทั้งความพร้อมดา้น EQ และ MQ ควบคู่กบั IQ การสร้างเสริมประสบการณ์ การสร้างความพร้อมใหก้บั
นกัศึกษาเพื่อเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ีรวมถึงคุณภาพของผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ย 

4. ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม  

มุ่งใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมอยา่งมีคุณภาพ ในสาขาวชิาท่ีคณะต่างๆ เปิดสอนในเชิงการจดัอบรม
ระยะสั้น ระยะยาว การจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ การเป็น    ท่ีปรึกษา การเป็นวทิยากร  

รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูรั้บบริการทางวิชาการ / ชุมชน / หน่วยงานท่ีรับฝึกงาน
แบบสหกิจศึกษา / สมาคมวชิาชีพ / สมาคมวชิาการต่างๆ / เครือข่ายอุดมศึกษา / ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน / กลุ่ม
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมความเป็นไทย / กลุ่มศิษยเ์ก่า และสถานประกอบการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้การท า
ความตกลงร่วมมือและการเจรจาเพื่อหากลุ่มเครือข่าย พนัธมิตรทั้งในระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

5. ด้านการวจัิยและงานสร้างสรรค์ 

มุ่งส่งเสริมใหเ้กิดการวจิยัท่ีเป็นความช านาญของคณาจารยแ์ละนกัวจิยัของวทิยาลยัในสาขา/คณะ
วชิาท่ีเปิดสอน รวมทั้งการวิจยัท่ีเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และการวจิยัเพื่อการพฒันา (R&D) ประเทศ 
โดยอาจร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก/ชุมชน ในการวิจยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงาน และ
มุ่งเนน้การแสวงหาทุนจากภายนอกในการท าวจิยั 

 

6. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

มุ่งเนน้การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน ของสังคม                  เนน้ความเป็น
ไทย และการอนุรักษว์ฒันธรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยอาศยัวทิยากรจากทอ้งถ่ินเป็นหลกั  

7. ด้านการเปลีย่นประเภทเป็นมหาวทิยาลัย 
ปรับเป็นมหาวทิยาลยัภายในปี 2554 
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วสิัยทศัน ์พนัธกิจและเป้าหมายพนัธกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4 แผนทีท่างกลยุทธ์ (Strategy Map) (งานนโยบายและแผน: 2551) 

ผลงานสัมฤทธ์ิตามพนัธกจิ 
อย่างมคุีณภาพ 

มีรายรับเพียงพอกบัรายจ่าย มีความคุม้ค่า 

ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ 

การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 มีคุณภาพ 

 ใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั 
 มีเครือข่ายพนัธมิตร 
 ประชาสัมพนัธ์ทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
 ใชภ้าษาองักฤษและภาษา

อ่ืนๆ ได ้

มุมมองของนักศึกษา/
ผู้รับบริการ 

การบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

มุมมองด้านการเงิน
การเงนิ 

นกัศึกษาเก่ามีความสุข
ความสุข 

เพิ่มจ านวนนกัศึกษาใหม่
ทุกปี 

บริการแก่สังคม 

นกัศึกษามีความพึงพอใจ 

มุมมองด้าน
กระบวนการผลติ 

มุมมองด้านการเรียนรู้
และพฒันา 

 พฒันาความสามารถ
คณาจารย/์บุคลากรอ่ืนๆ 

 พฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

บุคลากรมีความสามารถ 
 ปรับปรุงพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
 สร้างองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ 
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แผนภาพที ่5 โครงสร้างการบริหารวทิยาลัยราชพฤกษ์ 



 

 

หลกัสูตรท่ีเปิดสอน มีดงัน้ี 
 1 คณะบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration) 
 1.1 สาขาวชิาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 

  1.2 สาขาวชิาการตลาด (Marketing) 
  1.3 สาขาวชิาการจดัการ (Management) 

 1.4 สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว (Hotel and Tourism  
2. คณะบญัชี (Faculty of Accounting) สาขาวชิาการบญัชี 
3. คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) สาขาวชิานิติศาสตร์ 
4. คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Art) สาขาวชิาการโฆษณาและการ

ประชาสัมพนัธ์ 
5. คณะวทิยาศาสตร์ (Faculty of Science) สาขาวชิา คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และเอนิเมชนั 

(Computer Graphics and Animation) 
 
6.  บณัฑิตวทิยาลยั ไดแ้ก่ 

6.1 หลกัสุตรประกาศนียบตัรวชิาชีพครู (Graduate Diploma in Teaching Profession)  
6.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 

 
2.1.3  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

  
 งานวจัิยในประเทศ 

สุพรรณี กุลภา  (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตาม
การรับรู้ของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามการรับรู้ของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลย ตามกรอบแนวคิดการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของเซ็งก้ี 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การเป็น
บุคคลท่ีรอบรู้ 2) การมีแบบแผนความคิด 3) การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนักนั 4) การเรีนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 5) 
การคิดอยา่งเป็นระบบ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งหนา้ท่ี กลุ่มตวัอยา่ง คือขา้ราชการ
ครู 358 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for Windows ดว้ยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมุติฐาน สถิติท่ีใช ้ คือ t-test ผลการวจิยัพบวา่ 1) 
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย มีการรับรู้ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของการรับรู้เก่ียวกบัความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนท่ี
มีค่ามาก 3 อนัดบัแรก พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือดา้นการมีแบบแผนความคิด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น

http://www.rc.ac.th/pdf/faculty/Science/ComputerGraphice.pdf
http://www.rc.ac.th/pdf/faculty/Science/ComputerGraphice.pdf
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การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้และดา้นการสร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนัตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการ
คิดอยา่งเป็นระบบ 2) ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่ 20 ปี และมีประสบการณ์การ
ท างาน 20 ข้ึนไป มีการรับรู้ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ มี 2 ดา้น คือ ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมและดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนอีก 3 ดา้น คือ ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ดา้นการมีแบบแผนความคิด 
และดา้นการสร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนั ไม่แตกต่างกนั 3) ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกดัส านกังานพื้นท่ี
การศึกษาเลย มีการรับรู้ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิท่ี
ระดบั .05 

 สุรพงศ์ เอือ้ศิริพรฤทธ์ิ (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีรวมความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาตวับ่งข้ีรวมความ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัภาคใต ้ และทดสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลโครงสร้างความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัภาคใตก้บัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารยใ์นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จงัหวดัภาคใต ้ จ านวน 395 คน ใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็น
แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows V.11 ในการหาค่าสถิติพื้นฐานและใช้
โปรแกรม LISREL 8.30 ในการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั และการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั
อนัดบัท่ีสอง เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัภาคใต ้กบัขอ้มูลเชิงประจกัร ผลการวจิยัพบวา่ ตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ
หลกัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัภาคใต ้
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกัจะตอ้งปฏิบติัผา่นตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบยอ่ยทั้งหมด 13 องคป์ระกอบ 
และตวับ่งช้ีความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 62 ตวั  

 ตวับ่งช้ีรวมความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัภาคใต ้
ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัรวม 5 องคป์ระกอบ เรียงล าดบัตามน ้าหนกัองคป์ระกอบจาก
มากไปนอ้ยไดด้งัน้ี การเรียนรู้ การจดัการความรู้ องคก์าร ภาวะผูน้ า และเทคโนโลยี ผลการตรวจสอบความ
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จงัหวดัภาคใตก้บัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยใชค้่า ไค-สแควร์ ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน และค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ ทดสอบสมมติฐานการวจิยั ผลการทดสอบพบวา่โมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัทางสถิติ 

 ประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาสถานศึกษาสู่องคก์รแห่ง
การเรียนรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 1 ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (การบริหาร
การศึกษา) สาขาการบริหารการศึกษา ภาควชิาการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาการ
ใชแ้นวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ในการพฒันาสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 1 
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ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 287 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแป็นแบบสอบถาม 
โดยไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 212 คิดเป็นร้อยละ 73.86 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ ผลการวจิยัพบวา่ 
การพฒันาสถานศึกษาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 1 ตามแนวคิด
วนิยั 5 ประการ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 1) การสร้างและสานวสิัยทศัน์ มีการประสาน
ประโยชน์กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย สร้างสัมพนัธ์ ความสามคัคี 2) การเรียนรู้การท างานเป็นทีม ทุกคนได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีการระดมพลงัสมอง มีการร่วมกนัคิดอยา่งกวา้งขวาง
จนน าไปสู่การตดัสินใจ 3) วธีิการคิดและมีมุมมองท่ีเปิดกวา้ง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรไดแ้สดงความ
คิดเห็นอยา่งเป็นกนัเอง หลากหลาย ส่งเสริมความคิดท่ีสร้างสรรค ์และมีโลกทศัน์ใหม่ 4) การมุ่งสู่ความเป็น
เลิศไดพ้ิจารณาสภาพแวดลอ้มเพื่อช่วยในการตดัสินใจและอยูบ่นพื้นฐานของเหตุผล ความถูกตอ้ง สร้างเจต
คติใหม่วา่ ท าได ้ เปล่ียนแปลงได ้ ใฝ่หาท่ีเรียนรู้ส่ิงใหม่ สร้างแรงบนัดาลใจใฝ่ดี ใชป้ฏิภาณไหวพริบต่อการ
แกปั้ญหา ปลูกฝังจิตส านึกในการท างานและปฏิบติัตนเองเป็นตวัอยา่งท่ีดี 5) การคิดและเขา้ใจเชิงระบบ มี
การปฏิบติังานอยา่งมีขั้นตอน มีการจดัล าดบัความส าคญัของงานบุคคลากรไดน้ าเอาความรู้และประสบการร์
ท่ีไดรั้บมาเช่ือมโยงกบัการท างานอยา่งเป็นระบบ และในส่วนการพฒันาสถานศึกษาไปสู่องคก์รแห่งการ
เรียนรู้นั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนไดส้ร้างบรรยากาศท่ีเปิดโอกาสทุกคนไดท้ราบความจ าเป็นและ
ประโยชน์ของการเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งไปสู่พฒันาสถานศึกษาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ต่อไป  
 ขวญัเรือน รัศมี (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบั
บรรยากาศองคก์าร: ศึกษาเฉพาะกรณี พนกังานองคก์ารฟอกหนงั การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบับรรยากาศองคก์ารของพนกังานองคก์ารฟอกหนงั โดย
ศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้และบรรยากาศองคก์าร เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นระหวา่งสถานภาพส่วนบุคคลต่อการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้และบรรยากาศองคก์ารของ
พนกังานองคก์ารฟอกหนงั ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยัเป็นพนกังานองคก์ารฟอกหนงั จ านวน 212 คน ขอ้มูลมาประมวลผลและวเิคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อค านวนหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-
test วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Coefficient)  ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นต่อการสร้างองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของพนกังานทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความรอบรู้แห่งตน ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน ดา้นวสิัยทศัน่วม ดา้น
การเรียนรู้ของทีม และดา้นความคิดอยา่งเป็นระบบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารของพนกังานทั้ง 5  คือ ดา้น
การปฏิบติัตามระเบียบและความรับผดิชอบ ดา้นความสัมพนัธ์และการช่วยเหลือในหมู่พนกังาน ดา้นการให้
รางวลั ดา้นการบริหารความขดัแยง้ และดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 3) สถานภาพส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุ รายได ้ และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการสร้างองคก์ารแห่งการ



 30 

เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงไม่เป็นตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ส่วนระดบั
การศึกษา และระดบัต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 4) สถานภาพส่วนบุคคลของ
พนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
บรรยากาศองคก์ารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นตามสมมติฐนท่ีตั้งไว ้ ส่วน
รายได ้ และระดบัต าแหน่งงานท่ีแตกต่าง มีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 5) ความคิดเห็นต่อการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารของพนกังานองคก์ารฟอกหนงั ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สุรัตน์ ดวงชาทม (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาสู่ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้: 
กรณีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและก าหนด
จุดมุ่งหมาย ดชันีช้ีวดัท่ีส าคญั เป้าหมาย และวธีิการในการพฒันาสู่ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) 
เพื่อศึกษาวธีิการจดัองคก์าร การใชภ้าวะผ  ้า การก ากบัติดตามและประเมินผลระหวา่งการด าเนินงานพฒันา 
และเพื่อศึกษาผลส าเร็จของการด าเนินงานพฒันาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2  สู่ความ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) ตลอดจน เพื่อศึกษาองคค์วามรู้และนวตักรรมเก่ียวกบัการพฒันาท่ีเกิดข้ึน
ในระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลากรท่ีปฏิบติังานอยูใ่น
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามาหสารคาม เขต 2  จ านวน80 คน การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ระบวนการวจิยัปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม (PAR) ผลการวจิยัพบวา่ ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย ดชันีช้ีวดั และเป้าหมายในการพฒันา
นั้น ผูว้ิจยัเร่ิมจากการใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัในการพฒันาองคก์ารสู่ความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้กบัสมาชิกทุกคนในหน่วยงาน โดยการอบรมและศึกษาดูงาน จากนั้นไดร่้วกนัวิเคราะห์องคก์าร 
(SWOT analysis) เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการพฒันาและรู้สภาพความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของตนก่อน
การพฒันา จากนั้นไดร่้วมกนัสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เพื่อก าหนดวธีิการและกิจกรรมพฒันา 
ไดว้ธีิการพฒันารวมทั้งส้ิน 8 วธีิ คือ 1) ใหศึ้กษาเอกสาร 2) ใหเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นต่อการปฏิบติั 3) 
ส่งเสริมขวญัก าลงัใจ 4) ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5) ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 6) 
ท างานแบบมีพี่เล้ียง 7) ใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการปฏิบติังานและ 8) อบรมใหค้วามรู้เพิ่มเติม ส่วนกิจกรรม
พฒันาก าหนดไวท้ั้งส้ิน 17 กิจกรรม ซ่ึงหลอมรวมเป็น 3 โครงการ ต่อมาไดร่้วมกนัประชุมปฎิบติัการ 
(workshop) เพื่อจดัท ารายละเอียดของโครงการและรวบรวมเป็นแผนพฒันา ซ่ึงทั้ง 3 โครงการ มีจุดมุ่งหมาย
รวมกนั 19 ขอ้ มีดชันีช้ีวดั รวมกนั 21 ขอ้ และมีเป้าหมาย รวมกนั 17 ขอ้ ในระหวา่งการน าแผนพฒันาลงสู่
การปฏิบติันั้น ผูว้จิยัไดจ้ดัองคก์ารโดย 1) ประชุมช้ีแจงภารกิจท่ีตอ้งท าร่วมกนั 2) จดับุคคลกรใหท้ างานเป็น
คู่ 3) จดัระบบการติดต่อส่ือสารภายใน 4) ลดขั้นตอนการท างานโดยการมอบอ านาจ 5)  จดั
โครงสร้างการบริหารงานในองคก์ารใหช้ดัเจน 6) เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือภารกิจ
ส าคญัต่างๆ 7) ก าหนดหนา้ท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบใหช้ดัเจน ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชภ้าวะผูน้ าใน 
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3 ลกัษณะ คือ 1) เป็นผูส้อนงาน 2) เป็นผูบ้ริหารจดัการ และ 3) เป็นผูร้ะดมสรรพก าลงัและสรรพทรัพยากร
ต่างๆ มาใชใ้นการวจิยัในระหวา่งการด าเนินการ ผูว้จิยัเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัมีส่วนร่วมในการก ากบั
ติดตามและประเมินผล โดยวธีิการสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม และจดัท าบนัทึกภาคสนาม เม่ือการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาส้ินสุดลง มีการปรับปรุงจุดมุ่งหมายใหม่ 2 ขอ้ ปรับปรุงดชันีช้ีวดัใหม่ 1 ขอ้ และ
ปรับปรุงเป้าหมายใหม่ 1 ขอ้ มีความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้เกิดข้ึนกบับุคลากรในระดบับุคคล ระดบั
กลุ่ม และระดบัองคก์ารในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04, 3.78 และ 4.03 ตามล าดบั ส่วนนวตักรรมท่ีเกิดจาก
การพฒันาในคร้ังน้ี ระดบับุคคล คือ เอกสาร คู่มือการปฏิบติังานของบุคคลากร ระดบักลุ่ม คือ เทคนิคการ
ท างานเป็นคู่ และระดบัองคก์าร คือ เทคนิคการพฒันาบุคลากรโดยใชว้ฒันธรรมการเรียนรู้ 

 ชนกพรรณ ดิลกโกมล (2546) วฒันธรรมองคก์ารกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้: บริบทในบริษทั 
เบท็เทอร์ฟาร์ม่า จ ากดั การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร
และ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 2) ศึกษาลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารและองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั เบท็
เทอร์ฟาร์ม่า จ ากดั 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมองคก์ารและองคก์ารแห่ง การเรียนรู้ของบริษทั เบท็
เทอร์ฟาร์ม่า จ  ากดั และ 4) น าเสนอกลยทุธ์ในการสร้างวฒันธรรม องคก์ารและองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
   งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ พนกังานของบริษทัเบท็เทอร์ฟาม่า 
จ  ากดั จ  านวน 119 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SpSS สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์การ
ถดถอยพหุคูแบบขั้นตอน โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ผลการวจิยัพบวา่ บริษทัเบท็เทอร์ฟาม่า จ ากดั มีลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารในภาพรวมทั้ง 3 แบบ 
ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการปรับตวั 2) การมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัพนัธกิจและ 3) ความ
สอดคลอ้งตอ้งกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง รวมทั้งระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทัเบท็เทอร์
ฟาม่า จ  ากดั อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือท าการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบวา่ ลกัษณะ
วฒันธรรมท่ีมีความสอดคลอ้งตอ้งกนัมีความสัมพนัธ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และสามารถใชเ้ป็นตวั
พยากรณ์ในการคาดคะเนลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
ประสิทธิภาพของการพยากรณ์มีค่าเท่ากบัร้อยละ 39.5 กลยทุธ์ท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรกในการสร้างวฒันธรรม
องคก์ารและองคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ การรักษาสมดุลระหวา่งการเรียนรู้และความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการ
พฒันาของพนกังานและองคก์าร 
 จันทวิา ยศแก้ว (2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองสภาพปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้: กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 การเลือกตวัแทนใน
การศึกษาเป็นแบบเจาะจง (Purposive) การเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินการโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้างและแบบเจาะลึกลกัษณะไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วม การ
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วเิคราะห์เอกสารและการศึกษาหลกัฐานหรือขอ้มูลท่ีอยูต่ามสภาพปกติ ผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลจากบุคลากรหลกัท่ี
ใหข้อ้มูลส าคญัในการบริหารโรงเรียน และผูใ้หข้อ้มูลประกอบ คือ กรรมการสถานศึกษา ผูน้ าชุมชน 
ผูป้กครอง นกัเรียน และใชเ้ทคนิคการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อเป็นการยนืยนัความ
เท่ียงและความตรงของขอ้มูลจากแหล่งและชนิดของขอ้มูลรวมทั้งความถูกตอ้งท่ีเช่ือถือได ้ 
 ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นปรากฏการณ์ส าคญัของสภาพปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  มีปัจจยัดงัน้ี 1) วสิัยทศัน์ พนัธกิจและยทุธศาสตร์ ก าหนดไว้
อยา่งสั้นและชดัเจนใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการก าหนด 2) โครงสร้างของโรงเรียน แบ่งขอบข่ายภาระงาน 4 
งานจดัระบบท่ีลดขั้นตอนการปฏิบติังานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 3) เทคโนโลยแีละระบบงาน น า
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ อาทิ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต บทเรียนออนไลน์ ส่ือ ICT มาจดัการเรียน
การสอนอยา่งเป็นระบบ 4) การปฏิบติัดา้นการบริหารใชห้ลกัการบริหารแบบ SBM SWOT และ BSC มา
จดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 5) การปฏิบติัดา้นการจดัการ มีระบบงานธุรการท่ีกระทดัรัด 
ระบบอ านวยการ ระบบติดต่อส่ือสารทั้งภายในภายนอกท่ีดี มีการควบคุม ก ากบันิเทศและการประกนั
คุณภาพภายใน 6) การปฏิบติัของครูและทีมงาน แบ่งทีมงานตามโครงสร้างโรงเรียนในรูปองคค์ณะบุคคล 
เลือกทีมงานตามความสามารถและความสมคัรใจ 7) การพฒันาครูและทีมงาน ก าหนดนโยบายอยา่งชดัเจน
มีการพฒันาทีมงานดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 8) ภาวะผูน้ าทางวชิาการ ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพกระตุน้ใหค้รูใชว้ธีิการสอนแบบบูรณาการตอบสนองธรรมชาติของ
นกัเรียนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 9) บรรยากาศและวฒันธรรมของโรงเรียนมีบรรยากาศแบบมีส่วนร่วมเอ้ือ
อาทรซ่ึงกนัและกนั บรรยากาศทางวชิาการสูง ใชส่ื้อ ICT ในการจดัการเรียนการสอน มีวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็
และความมีเอกภาพ 10) การจูงใจ การเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพสร้างความไวว้างใจ ความรัก ความศรัทธา 
สามารถจูงใจ โนม้นา้วให้ครูปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมายของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนมาเป็นเป้าหมาย
เดียวกนั ใชว้งจรคุณภาพ PDCA น าขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงแกไ้ข การด าเนินงานของโรงเรียน ท าใหค้รูมี
ความคิดเป็นระบบ เป็นบุคคลท่ีรอบรู้ มีรูปแบบความคิด วสิัยทศัน์ร่วม มีการเรียนรู้เป็นทีม ส่งผลให้
โรงเรียนเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื 
 ปัญหาและอุปสรรคขอ้จ ากดัคือโรงเรียนท่ีมีบริเวณพื้นท่ีคบัแคบไม่พอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียน 
ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และไดรั้บเด็กดอ้ยโอกาสจากสถานสงเคราะห์เด็กชายมาเรียนร่วม 
จ านวนครูไม่เพียงพอและขาดแคลนสาขาเฉพาะวชิา ครูบางคนยงัไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ มีไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 
ขอ้เสนอแนะควรด าเนินการแกไ้ขใหจ้ริงจงัและต่อเน่ืองร่วมมือกนัทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
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งานวจัิยต่างประเทศ 
เอลลงิเจอร์ม หยาง และเอลลงิเจอร์ (Ellinneger, yang & Ellinger. 2000: Online) 

ท าการศึกษาเร่ืองผลกระทบ (Impact) ของมิติความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ต่อผลงานขององคก์ารโดย
ท าการศึกษามิติ (Dimension) ของความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Watkins และ Marsick 
จ านวน 7 มิติ คือ 1) การสร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 2) การสนบัสนุนการคน้ควา้และแลกเปล่ียน
สนทนา (Inquiry and Dialogue) 3) การส่งเสริมความร่วมมือและการเรียนรู้เป็นทีม 4) การจดัระบบเพื่อสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกนั 5) การเสริมอ านาจบุคลากรเพื่อสร้างวสิัยทศัน์ร่วม 6) การเช่ือมโยงองคก์ารกบั
ส่ิงแวดลอ้ม และ 7) การใชแ้บบผูน้ าและการสนบัสนุนการเรียนรู้ระดบับุคคล ทีมงานและระดบัองคก์าร ตวั
แปรตามใชต้วัแปรทางดา้นผลงานขององคก์ารใชต้วัแปรท่ีเป็นส่วนของการเงินและผลงานท่ีมิใช่ทางดา้น
การเงิน ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ทกัษะท่ีเพิ่มข้ึนของบุคลากร เคร่ืองมือวจิยัใชแ้บบวดั Dimensions of the 
Learning Organization Questionnaire (DLDQ) ของ Watkins และ Marsick สถิติท่ีใช ้ คือการวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล ผลการวจิยัพบวา่ ตวัแปรดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัตวั
แปรดา้นผลงานขององคทุ์กตวัแปร 
 มอยลาเนน (Moilanen, 2001) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง เคร่ืองมือตรวจวินิจฉยัองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ (Diagnostic tools for learning organization) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์
องคก์ารแห่งการเรียนรู้และตรวจสอบความเท่ียงและความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยใชก้รอบแนวคิดของ 
Mike Pedler, Tom Boydell และ John Burgoyne, Peter M. Senge รวมถึง Chris Agyris & Donald A. Schon 
ผลการวจิยัพบวา่ เคร่ืองมือตรวจวนิิจองคก์ารแห่งการเรียนรู้ สามารถวดัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
สามารถวดัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยเคร่ืองมือวดัมีความเท่ียงเชิงเน้ือหา มีค่าความเช่ือมมัน่
ระหวา่ง 0.5141 และ 0.8617 
 โรลเดอร์ โรลเซิฟ (Rowder W Rolzert, 2001) ไดศึ้กษาการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และ
ยทุธศาสตร์การเปล่ียนแปลง จากการศึกษาพบวา่ ในปัจจุบนัการจดัองคก์ารต่างๆ จะปรากฏหรือค่อยๆ ไป
สู่วฎัจกัรของการเปล่ียนแปลง การกระท า การเผชิญอุปสรรคต่างๆ และการต่อสู้กบัอุปสรรคต่างๆ   ประการ
แรก การเผชิญกบัเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงในเร่ืองของการวางแผนและการเปล่ียนแปลงแนวทางปฏิบติั 
ประการท่ีสอง ความตอ้งใจท่ีจะท างาน ประการท่ีสาม การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลง 
ประการท่ีส่ี การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ซ่ึงรูปแบบท่ีส าคญั คือการท่ีบุคลากรทุกคนสามารถท่ีจะแยกแยะ 
และการเผชิญหนา้กบัปัญหาต่างๆ ไดใ้นเวลานั้นๆ 
  ออลเดนโด ว ีกลีโก และคณะ (Orlando V. Griego, 2000) ไดศึ้กษาตวัท านายความเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ จากการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามท่ีหวงั การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาในผูท่ี้ประกอบอาชีพ 
48 คน จากจ านวน 150 คน ในบริษทัท่ีไดรั้บการประกนัวา่บุคลากรมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นจ านวน 
27 คน เป็นผูห้ญิง 21 คน เป็นผูช้าย มีจ านวนแบบสอบถาม 50 แบบสอบถาม และไดรั้บการตอบกลบัคืนมา
จ านวน 48 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95 ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ตวัท่ีท านายความองคก์รแห่งการเรียนรู้มี 2 คู่ จาก 5 ตวั
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แปร ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั คือ การใหร้างวลัและการจดจ าไดพ้บวา่มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.003 
เท่าๆ กนั การฝึกฝนและการใหก้ารศึกษาจะอยูท่ี่ระดบันยัส าคญั 0.045 ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ เม่ือตวัแปรดงักล่าว
ขา้งตน้ก็จะมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มการท างานใหเ้กิดเป็นองคแ์ห่งการเรียนรู้ 
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บทที ่3 
วธีิวจิยั 

 
การศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาวทิยาลยัราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” เป็นงานวจิยัเชิง

ส ารวจ มีรายละเอียดวธีิวจิยัดงัน้ี 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ คณาจารยป์ระจ า และเจา้หนา้ท่ีของวิทยาลยัราชพฤกษ ์จ านวน 206 คน (ขอ้มูล
จากฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ของวทิยาลยัราชพฤกษ,์ ธนัวาคม 2552) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์
 กลุ่มตวัอยา่งคือ ใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยคณาจารยป์ระจ า จ  านวน 
155 คน และเจา้หนา้ท่ีจ านวน 51 คน รวม 206 คน  
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล              
มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
2. ศึกษาวตัถุประสงค ์และสมมติฐาน 
3. นิยามตวัแปรเพื่อสร้างแบบสอบถาม 
4. สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตวัแปร 
5. น าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
6. น าแบบสอบถามทดลองใช้ (Try – out) กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง จ  านวน 30 ชุด แลว้ตรวจคะแนนวเิคราะห์เพื่อหาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม ค านวณ
ค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั .8972 
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3.3 วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 1. การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคณาจารยป์ระจ าและเจา้หนา้ท่ีวทิยาลยัราชพฤกษ ์โดยแบบสอบถาม
น้ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนจากต ารา เอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหค้รอบคลุมตวัแปรตามกรอบ
แนวคิดทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยแบบสอบถามจ านวน 3 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
งาน ประสบการณ์การท างาน  

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัวนิยั 5 ประการ ไดแ้ก่ การเป็นบุคคลท่ี
รอบรู้ (Personal mastery) รูปแบบ-วธีิคิด (Mental models) การมีวสิัยทศัน์ร่วม (Shared vision) การเรียนรู้
เป็นทีม (Team learning) และการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์
   
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1.  การประมวลผลขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิจยัดา้นสังคมศาสตร์ โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถามหลงัจากด าเนินการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 1.2 บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นรหสัลงในแบบบนัทึกขอ้มูลและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามล าดบั 
 1.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 1.4 ประมวลผลขอ้มูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวจิยั 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูล ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐาน ดงัน้ี 
 2.1 อธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
  2.2 หาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 3 
  3. การตรวจใหค้ะแนนแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 ก าหนดคะแนนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ซ่ึงก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแต่ละขอ้ค าถามในระดบัใดระดบัหน่ึงโดย
ในแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ไดแ้บ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 4 ระดบั และให้ค่าน ้าหนกั ดงัน้ี 
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  ระดบัความคิดเห็น   ใหค้่าน ้าหนกัคะแนน 
   เห็นดว้ยอยา่งยิง่    4 
   เห็นดว้ย     3 
   ไม่เห็นดว้ย    2 
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   1 
 
การแปลความหมาย ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย  1.00 - 2.00  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  2.01- 3.00 หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  3.01- 4.00 หมายถึง  ระดบัมาก 
  4.  การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษา วินยั 5 ประการ ของคณาจารยป์ระจ าและเจา้หน้าท่ีของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพร้อมในการพฒันาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .01 และไดก้ าหนดเกณฑร์ะดบัความสัมพนัธ์ไวด้งัน้ี 
  ค่า r เป็น ( - )  หมายถึง มีความสัมพนัธ์ทางลบหรือทางตรงกนัขา้ม 
  ค่า r เป็น ( + ) หมายถึง มีสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนั 
   ค่า r เป็น     +/-0.00  ถึง 0.31  ถือวา่มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 
   ค่า r เป็น      +/-0.32  ถึง 0.66  ถือวา่มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่า r เป็น     +/-0.67  ถึง 1.00  ถือวา่มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
   การศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” เพื่อ

ศึกษาระดับความพร้อมของการพฒันาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างวินยั 5 ประการ กบัความพร้อมของวิทยาลยัราชพฤกษ์สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้กลุ่ม
ตวัอยา่งที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ คณาจารยป์ระจ า และเจา้หนา้ท่ีของวิทยาลยัราชพฤกษ ์จ านวน 212 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความคิดเห็น
เก่ียวกบัวินัย 5 ประการ และความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
วิทยาลยัราชพฤกษ์ ผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอน และเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการแปล
ความหมายของผลการวเิคราะห์ขอ้มูล จึงไดก้ าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 n  แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

X   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 S.D.               แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 r  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) 
 sig  แทน ค่าความน่าจะเป็น (Probability) ส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
 *  แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางและแผนภาพประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
              ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน โดยวเิคราะห์จากร้อยละ เสนอผลในรูปแบบของตาราง 
          ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวิทยาลยัราชพฤกษ์ คือ วินยั 5 
ประการ ไดแ้ก่ การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) รูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) การมีวิสัยทศัน์
ร่วม (Shared vision) การเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) และการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) โดย
วเิคราะห์จากค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เสนอผลในรูปแบบของตาราง 
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           ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์โดยวเิคราะห์จากค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เสนอผลในรูปแบบ
ของตาราง 

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษา วินยั 5 ประการ ของคณาจารยป์ระจ าและเจา้หนา้ท่ีของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพร้อมในการพฒันาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .01 เสนอผลในรูปแบบของตาราง 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์
การท างาน โดยน าเสนอในรูปของค่าร้อยละ ดงัตาราง 
 

ตาราง 1 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามเพศ 
         เพศ จ านวน ร้อยละ 
        ชาย 48 23.30 
       หญิง  158 76.70 
รวม 206 100.00 
                 จากตาราง 1 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีทั้งหมด 158 คน คิดเป็น ร้อยละ 76.70 ท่ีเหลือ
คือ เพศชาย มีทั้งหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 
ตาราง 2 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
     ต  ่ากวา่ 20 ปี 2 0.97 
     21 – 30 ปี 88 42.72 
     31 – 40 ปี 78 37.86 
     41 – 50 ปี 22 10.68 
     50 ปีข้ึนไป 16 7.77 
รวม 206 100.00 

 

                จากตาราง 2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ21 – 30 ปี จ  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 42.72 รองลงมา 
คือ ช่วงอายุระหวา่ง  31 – 40 ปี จ  านวน 78  คน คิดเป็นร้อยละ 37.86 ช่วงอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี จ  านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.68 อายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.77 และต ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.97 ตามล าดบั 
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ตาราง 3 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
     ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 5 2.43 
     ปริญญาตรี 68 33.01 
     ปริญญาโท 127 61.65 
     ปริญญาเอก 6 2.91 
รวม 206 100.00 

 

                จากตาราง 3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.65 รองลงมา คือ ปริญญาตรี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 33.01 ปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.91 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.43 ตามล าดบั 
 
ตาราง 4 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามต าแหน่ง 
ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
     อาจารยป์ระจ า 151 73.30 
     เจา้หนา้ท่ี 55 26.70 
รวม 206 100.00 

 

               จากตาราง 4 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีต าแหน่งอาจารยป์ระจ า จ  านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 
ส่วนท่ีเหลือมีต าแหน่งเจา้หน่าท่ี จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 
 
ตาราง 5 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามอายุงาน 
อายงุาน จ านวน ร้อยละ 
     นอ้ยกวา่ 1 ปี 46 22.33 
     1 ปี- 2 ปี 73 35.44 
     3 ปีข้ึนไป 87 42.23 
รวม 206 100.00 
               จากตาราง 5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายงุาน 3 ปีข้ึนไป  จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 42.23
รองลงมา คือ 1 ปี- 2 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 35.44 และ นอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.33 ตามล าดบั 
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ตอนที ่2 การวเิคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ในวิทยาลยัราชพฤกษ ์ คือ วินยั 5 ประการ 
ไดแ้ก่ การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) รูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) การมีวิสัยทศัน์ร่วม 
(Shared vision) การเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) และการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) โดยวิเคราะห์
จากค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เสนอผลในรูปแบบของตาราง โดยน าเสนอในรูปของค่าเฉล่ีย 
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง 
 

ตาราง 6 สรุปภาพรวมความคิดเห็นเกีย่วกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัวินัย 
X  S.D. ระดับ

ความ
คิดเห็น 

อนัดับ 
ที่ 

1. ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) 3.22 0.36 มาก 1 
2. ดา้นรูปแบบ-วธีิคิด (Mental models) 3.21 0.35 มาก 2 
3. ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วม (Shared vision) 3.08 0.40 มาก 5 
4. ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) 3.15 0.43 มาก 3 
5. ดา้นการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) 3.13 0.37 มาก 4 
โดยรวม 3.14 0.42 มาก  

 

               จากตาราง 6 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวิทยาลยัราชพฤกษ์ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =3.14, S.D.=0.42)  เม่ือพิจารณารายดา้น กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่วิทยาลยั
ราชพฤกษบ์ริหารงานใหเ้กิดเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นรูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) ดา้นการคิด
เชิงระบบ (Systems thinking)  และด้านการมีวิสัยทศัน์ร่วม (Shared vision) อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ตามล าดบั  
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ตาราง 7 ความคิดเห็นเกีย่วกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
              ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) 

ด้านการเป็นบุคคลทีร่อบรู้ (Personal mastery) 
X  S.D. ระดับ

ความ
คิดเห็น 

อนัดับ 
ที่ 

1. เป็นผูมี้ความกระตือรือร้น สนใจ และใฝ่ท่ีจะเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

3.28 0.47 มาก 2 

2. ไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงานใหไ้ดรั้บการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ และการพฒันาดว้ยตนเอง 

2.98 0.56 ปาน
กลาง 

5 

3. เช่ือวา่ศกัยภาพ ความรู้ และความสามารถ เป็นส่ิงท่ีทุกคน
แสวงหาและเพิ่มพนูได ้

3.44 0.55 มาก 1 

4. สามารถเรียนรู้ และเพิ่มศกัยภาพของตนเพื่อกา้วสู่
จุดมุ่งหมาย และความส าเร็จท่ีก าหนดไว ้

3.24 0.55 มาก 3 

5. ชอบใชเ้วลาวา่งในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ เพื่อพฒันา
งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั 

3.14 0.43 มาก 4 

โดยรวม 3.22 0.36 มาก  
 

               จากตาราง 7 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่าวิทยาลยัราชพฤกษ์บริหารงานให้เกิดเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.22, S.D.=0.36) 
เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่า เช่ือว่าศกัยภาพ ความรู้ และความสามารถ เป็นส่ิงท่ีทุกคนแสวงหา
และเพิ่มพนูได ้มากท่ีสุด รองลงมาคือ เป็นผูมี้ความกระตือรือร้น สนใจ และใฝ่ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอ  
สามารถเรียนรู้ และเพิ่มศกัยภาพของตนเพื่อกา้วสู่จุดมุ่งหมาย และความส าเร็จท่ีก าหนดไว ้ ชอบใชเ้วลาวา่ง
ในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ เพื่อพฒันางานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั และไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงานให้ไดรั้บ
การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และการพฒันาดว้ยตนเองอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ตามล าดบั  
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ตาราง 8 ความคิดเห็นเกีย่วกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
              ด้านรูปแบบ-วธีิคิด (Mental models) 

ด้านรูปแบบ-วธีิคิด (Mental models) 
X  S.D. ระดับ

ความ
คิดเห็น 

อนัดับ 
ที่ 

1. ไม่ยดึติดกบัรูปแบบ และกระบวนการท างานแบบเดิมๆ 
และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

3.33 0.51 มาก 1 

2. เช่ือวา่ปัญหาในการท างานไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นโอกาส
ในการแสดงความสามารถ หากเอาชนะได ้

3.14 0.64 มาก 6 

3. คิดพิจารณา ทบทวน ไตร่ตรอง ก่อนการตดัสินใจอยูเ่สมอ 3.28 0.53 มาก 2 
4. สนใจติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน
และภายนอกองคก์รอยูเ่สมอ 

3.18 0.58 มาก 4 

5. พร้อมท่ีจะปรับแนวคิด วธีิการปฏิบติังานเพื่อให้
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงาน 

3.15 0.46 มาก 5 

6. ตดัสินใจจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่และยอมรับในผลท่ีเกิดข้ึน 3.19 0.51 มาก 3 
โดยรวม 3.21 0.35 มาก  

 

              จากตาราง 8 กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นวา่วิทยาลยัราชพฤกษ์บริหารงานให้เกิดเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ด้านรูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.21, S.D.=0.35) เม่ือ
พิจารณาจากค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่ ไม่ยึดติดกบัรูปแบบ และกระบวนการท างานแบบเดิมๆ และพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ มากท่ีสุด รองลงมาคือ คิดพิจารณา ทบทวน ไตร่ตรอง ก่อนการตดัสินใจอยูเ่สมอ ตดัสินใจ
จากขอ้มูลท่ีมีอยู่ และยอมรับในผลท่ีเกิดข้ึน  สนใจติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอยู่เสมอ พร้อมท่ีจะปรับแนวคิด วิธีการปฏิบติังานเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงาน และเช่ือว่าปัญหาในการท างานไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นโอกาสในการแสดง
ความสามารถ หากเอาชนะไดอ้ยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ตามล าดบั 
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ตาราง 9 ความคิดเห็นเกีย่วกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวทิยาลยัราชพฤกษ์  
              ด้านการมีวสัิยทศัน์ร่วม (Shared vision) 

ด้านการมีวสัิยทัศน์ร่วม (Shared vision) 
X  S.D. ระดับ

ความ
คิดเห็น 

อนัดับ 
ที่ 

1. ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของท่าน เป็นคนเปิดกวา้งทาง
ความคิด เตม็ใจท่ีจะรับฟังความคิดเห็นหรือความรู้สึกของ
สมาชิกในหน่วยงาน 

3.12 0.67 มาก 4 

2. สามารถน าวสิัยทศัน์ของหน่วยงานไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานจริงได ้

2.86 0.63 ปาน
กลาง 

6 

3. สามารถน าวสิัยทศัน์ของหน่วยงานไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานจริงได ้

2.89 0.62 ปาน
กลาง 

5 

4. ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบัเพื่อนร่วมงานเพื่อใชใ้น
การท างาน 

3.17 0.44 มาก 3 

5. ยอมรับ และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการท างาน
ของหน่วยงาน 

3.19 0.45 มาก 2 

6. ตระหนกัวา่ อนาคตและความส าเร็จของหน่วยงาน เป็น
ภาระรับผิดชอบร่วมกนัของบุคลากรทุกคน 

3.29 0.55 มาก 1 

โดยรวม 3.08 0.40 มาก  
 

              จากตาราง 9 กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นวา่วิทยาลยัราชพฤกษ์บริหารงานให้เกิดเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วม (Shared vision) ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.08, S.D.=0.40) เม่ือ
พิจารณาจากค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่า ตระหนกัวา่ อนาคตและความส าเร็จของหน่วยงาน เป็นภาระรับผิดชอบ
ร่วมกนัของบุคลากรทุกคน มากท่ีสุด รองลงมาคือ ยอมรับและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการท างาน
ของหน่วยงาน ได้แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนร่วมงานเพื่อใช้ในการท างาน  ผูบ้งัคับบญัชาใน
หน่วยงานของท่าน เป็นคนเปิดกวา้งทางความคิด เต็มใจท่ีจะรับฟังความคิดเห็นหรือความรู้สึกของสมาชิก
ในหน่วยงานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนสามารถน าวิสัยทศัน์ของหน่วยงานไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานจริง
ได ้และสามารถน าวิสัยทศัน์ของหน่วยงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานจริงไดอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
ตามล าดบั 
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ตาราง 10 ความคิดเห็นเกีย่วกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวทิยาลยัราชพฤกษ์  
                ด้านการเรียนรู้เป็นทมี (Team learning) 

ด้านการเรียนรู้เป็นทมี (Team learning) 
X  S.D. ระดับ

ความ
คิดเห็น 

อนัดับ 
ที่ 

1. หน่วยงานของท่านมกัมีการแลกเปล่ียนความรู้ และสอน
งานซ่ึงกนัและกนัอยูเ่สมอ 

3.05 0.60 มาก 5 

2. หน่วยงานของท่าน มีลกัษณะท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ 3.06 0.63 มาก 4 
3. ตอ้งการเรียนรู้และท างานร่วมกนัในบรรยากาศท่ีเปิดเผย
และโปร่งใส 

3.33 0.52 มาก 1 

4. จากการท างานเป็นทีม  ท่านมีโอกาสเรียนรู้จากผูอ่ื้น และ
ทีมงานอ่ืนๆ 

3.16 0.55 มาก 3 

5. บุคลากรในหน่วยงานสามารถร่วมกนัแกปั้ญหาและ
อุปสรรคท่ีขดัขวางในการท างานร่วมกนัได ้

3.17 0.52 มาก 2 

โดยรวม 3.15 0.43 มาก  
 

              จากตาราง 10 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่วิทยาลยัราชพฤกษ์บริหารงานให้เกิดเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.15, S.D.=0.43) เม่ือ
พิจารณาจากค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่ ตอ้งการเรียนรู้และท างานร่วมกนัในบรรยากาศท่ีเปิดเผยและโปร่งใส มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ บุคลากรในหน่วยงานสามารถร่วมกนัแก้ปัญหาและอุปสรรคท่ีขดัขวางในการท างาน
ร่วมกนัได ้ จากการท างานเป็นทีม  ท่านมีโอกาสเรียนรู้จากผูอ่ื้น และทีมงานอ่ืนๆ  หน่วยงานของท่าน มี
ลกัษณะท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้  และหน่วยงานของท่านมกัมีการแลกเปล่ียนความรู้ และสอนงานซ่ึงกนัและ
กนัอยูเ่สมอไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตาราง 11 ความคิดเห็นเกีย่วกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
                ด้านการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) 

ด้านการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) 
X  S.D. ระดับ

ความ
คิดเห็น 

อนัดับ 
ที่ 

1. เช่ือวา่ความส าเร็จของทีม คือความส าเร็จของพนกังานทุก
คน 

3.33 0.59 มาก 1 

2. แกปั้ญหาการท างานในลกัษณะมองภาพรวมและแกไ้ข
อยา่งเป็นระบบ มากกวา่ท่ีจะแกปั้ญหาเป็นจุดๆ ไป 

3.11 0.59 มาก 3 

3. ในหน่วยงานท่านมีการจดัระบบฐานขอ้มูลอยา่งเป็น
ระเบียบเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

2.86 0.67 ปาน
กลาง 

6 

4. สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ใน
การท างาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกนัอยา่งเป็นลูกโซ่ 

3.06 0.52 มาก 5 

5. ในการพฒันาองคก์ารเรียนรู้ใหเ้ป็นรูปธรรมน้ีจ าเป็นตอ้ง
ใชแ้นวทางของระบบเขา้มาประยกุตใ์ชทุ้กขั้นตอน 

3.10 0.54 มาก 4 

6. เช่ือวา่หน่วยงานจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัไดถ้า้เจา้หนา้ท่ี
ตระหนกัในหนา้ท่ีของตน และมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
ส่วนอ่ืนๆ ดว้ย 

3.32 0.49 มาก 2 

โดยรวม 3.13 0.37 มาก  
 

              จากตาราง 11 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่วิทยาลยัราชพฤกษ์บริหารงานให้เกิดเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ ดา้นการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.13, S.D=0.37) เม่ือ
พิจารณาจากค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่ เช่ือว่าความส าเร็จของทีม คือความส าเร็จของพนกังานทุกคน มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ เช่ือวา่หน่วยงานจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัไดถ้า้เจา้หนา้ท่ีตระหนกัในหนา้ท่ีของตน และมีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัส่วนอ่ืนๆ ดว้ย แกปั้ญหาการท างานในลกัษณะมองภาพรวมและแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ 
มากกวา่ท่ีจะแกปั้ญหาเป็นจุดๆ ไป ในการพฒันาองคก์ารเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมน้ีจ าเป็นตอ้งใชแ้นวทางของ
ระบบเขา้มาประยกุตใ์ชทุ้กขั้นตอน สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ในการท างาน ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อกนัอยา่งเป็นลูกโซ่ และในหน่วยงานท่านมีการจดัระบบฐานขอ้มูลอยา่งเป็นระเบียบเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตอนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัความพร้อมของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลยัราช
พฤกษ ์โดยวเิคราะห์จากค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เสนอผลในรูปแบบของตาราง โดยน าเสนอ
ในรูปของค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง 
 
 

ตาราง 12 ความคิดเห็นเกีย่วกบัความพร้อมของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัความพร้อมของการเป็น 
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

X  S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อนัดับ 
ที่ 

1. มีโครงสร้างและสายการบงัคบับญัชาท่ีเหมาะสม 3.00 0.57 มาก 3 
2. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความสามารถในการ
ปฏิบติังานและมีอิสระในการตดัสินใจ 

2.93 0.66 ปาน
กลาง 

7 

3. ทุกคนในหน่วยงานมีการสร้างและถ่ายโอนความรู้
แลกเปล่ียนข่าวสารซ่ึงกนัและกนั 

2.97 0.57 ปาน
กลาง 

4 

4. มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังานในการ
เรียนรู้อยา่งทัว่ถึง 

2.93 0.56 ปาน
กลาง 

6 

5. มีการสร้างบรรยากาศเป็นประชาธิปไตย และการมีส่วน
ร่วม 

2.96 0.58 ปาน
กลาง 

5 

6. มีการท างานร่วมกนัเป็นทีม 3.04 0.49 มาก 2 
7. บุคลากรมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั เป็นแรงผลกัดนัใหก้าร
ปฏิบติังานส าเร็จตามเป้าหมาย 

3.08 0.55 มาก 1 

โดยรวม 2.99 0.42 ปานกลาง 
            จากตาราง 12 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
วิทยาลยัราชพฤกษ์ ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =2.99, S.D=0.42) เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียรายขอ้ 
พบวา่ บุคลากรมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั เป็นแรงผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จตามเป้าหมาย มากท่ีสุด รองลงมา
คือ มีการท างานร่วมกนัเป็นทีม  และมีโครงสร้างและสายการบงัคบับญัชาท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ส่วน
ทุกคนในหน่วยงานมีการสร้างและถ่ายโอนความรู้แลกเปล่ียนข่าวสารซ่ึงกนัและกนั  มีการสร้างบรรยากาศ
เป็นประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบติังานในการเรียนรู้อย่าง
ทัว่ถึง และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถในการปฏิบติังานและมีอิสระในการตดัสินใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
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ตอนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน  
การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษา วินยั 5 ประการ ของคณาจารยป์ระจ าและเจา้หนา้ท่ีของวิทยาลยั

ราชพฤกษ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมในการพฒันาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
เสนอผลในรูปแบบของตาราง 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ท่ีมีวินัยลักษณะการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ มี
ความสัมพนัธ์กบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 

ตาราง 13 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรมีวินัยลกัษณะการเป็นบุคคลทีร่อบรู้ กบัความพร้อมใน 
                การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการเป็นบุคคลทีร่อบรู้ (Personal mastery) 
r sig ระดับ

ความสัมพนัธ์ 
1. เป็นผูมี้ความกระตือรือร้น สนใจ และใฝ่ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่
เสมอ 

0.47 0.000* ปานกลาง 

2. ไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงานใหไ้ดรั้บการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และ
การพฒันาดว้ยตนเอง 

0.19 0.005* นอ้ย 

3. เช่ือวา่ศกัยภาพ ความรู้ และความสามารถ เป็นส่ิงท่ีทุกคนแสวงหา
และเพิ่มพนูได ้

0.23 0.001* นอ้ย 

4. สามารถเรียนรู้ และเพิ่มศกัยภาพของตนเพื่อกา้วสู่จุดมุ่งหมาย และ
ความส าเร็จท่ีก าหนดไว ้

0.44 0.000* ปานกลาง 

5. ชอบใชเ้วลาวา่งในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ เพื่อพฒันางานท่ีท าอยู่
ในปัจจุบนั 

0.47 
 

0.000* ปานกลาง 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

            จากตาราง 13 ผลการทดสอบ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรมีวนิยัลกัษณะการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ กบั
ความพร้อมในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีวินัยลักษณะการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ทุกขอ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 กล่าวคือ ถา้บุคลากรของวิทยาลยัราชพฤกษเ์ป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) เพิ่มข้ึน ระดบั
ความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ก็เพิ่มเช่นกนั 
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สมมติฐานการวจัิยที ่2 บุคลากรของวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีวนิยัลกัษณะการมีรูปแบบความคิด มี
ความสัมพนัธ์กบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 
ตาราง 14 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรมีวินัยลกัษณะการมีรูปแบบความคิด กบัความพร้อมใน 
                การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ด้านรูปแบบ-วธีิคิด (Mental models) 
r sig ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

1. ไมย่ดึติดกบัรูปแบบ และกระบวนการท างานแบบเดิมๆ และพร้อม
ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม ่

0.26 0.000* นอ้ย 

2. เช่ือวา่ปัญหาในการท างานไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นโอกาสในการ
แสดงความสามารถ หากเอาชนะได ้

0.30 0.000* นอ้ย 

3. คิดพิจารณา ทบทวน ไตร่ตรอง ก่อนการตดัสินใจอยูเ่สมอ 0.51 0.000* ปานกลาง 
4. สนใจติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รอยูเ่สมอ 

0.47 0.000* ปานกลาง 

5. พร้อมท่ีจะปรับแนวคิด วธีิการปฏิบติังานเพื่อใหเ้หมาะสม และ
สอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงาน 

0.47 0.000* ปานกลาง 

6. ตดัสินใจจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่และยอมรับในผลท่ีเกิดข้ึน 0.26 0.000* นอ้ย 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

            จากตาราง 14 ผลการทดสอบ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรมีวินยัลกัษณะการมีรูปแบบความคิด 
กบัความพร้อมในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีวินยัลกัษณะการมีรูปแบบความคิดมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ทุกขอ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 กล่าวคือ ถา้บุคลากรของวทิยาลยัราชพฤกษเ์ป็นบุคคลท่ีมีรูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) เพิ่มข้ึน 
ระดบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ก็เพิ่มเช่นกนั 
 
สมมติฐานการวจัิยที ่3. บุคลากรของวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีวนิยัลกัษณะการมีวสิัยทศัน์ร่วมมีความสัมพนัธ์
กบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
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ตาราง 15 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรมีวินัยลกัษณะการมีวสัิยทศัน์ร่วม กบัความพร้อมใน 
                การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการมีวสัิยทัศน์ร่วม (Shared vision) 
r sig ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

1. ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของท่าน เป็นคนเปิดกวา้งทางความคิด 
เตม็ใจท่ีจะรับฟังความคิดเห็นหรือความรู้สึกของสมาชิกในหน่วยงาน 

0.34 0.000* ปานกลาง 

2. สามารถน าวสิัยทศัน์ของหน่วยงานไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
จริงได ้

0.33 0.000* ปานกลาง 

3. สามารถน าวสิัยทศัน์ของหน่วยงานไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
จริงได ้

0.35 0.000* ปานกลาง 

4. ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบัเพื่อนร่วมงานเพื่อใชใ้นการท างาน 0.35 0.000* ปานกลาง 
5. ยอมรับ และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการท างานของ
หน่วยงาน 

0.49 0.000* ปานกลาง 

6. ตระหนกัวา่ อนาคตและความส าเร็จของหน่วยงาน เป็นภาระ
รับผดิชอบร่วมกนัของบุคลากรทุกคน 

0.34 0.000* ปานกลาง 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

            จากตาราง 15 ผลการทดสอบ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรมีวินยัลกัษณะการมีวิสัยทศัน์ร่วม กบั
ความพร้อมในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีวินัยลักษณะการมีวิสัยทัศน์ร่วมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ทุกขอ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 กล่าวคือ ถา้บุคลากรของวิทยาลยัราชพฤกษเ์ป็นบุคคลท่ีมีวิสัยทศัน์ร่วม (Shared vision) เพิ่มข้ึน 
ระดบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ก็เพิ่มเช่นกนั  
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สมมติฐานการวจัิยที ่4 บุคลากรของวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีวนิยัลกัษณะการเรียนรู้เป็นทีม มีความสัมพนัธ์กบั
ความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 
ตาราง 16 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรมีวินัยลกัษณะการเรียนรู้เป็นทมี กบัความพร้อมใน 
                การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการเรียนรู้เป็นทมี (Team learning) 
r sig ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

1. หน่วยงานของท่านมกัมีการแลกเปล่ียนความรู้ และสอนงานซ่ึงกนั
และกนัอยูเ่สมอ 

0.55 0.000* ปานกลาง 

2. หน่วยงานของท่าน มีลกัษณะท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ 0.60 0.000* ปานกลาง 
3. ตอ้งการเรียนรู้และท างานร่วมกนัในบรรยากาศท่ีเปิดเผยและ
โปร่งใส 

0.39 0.000* ปานกลาง 

4. จากการท างานเป็นทีม  ท่านมีโอกาสเรียนรู้จากผูอ่ื้น และทีมงาน
อ่ืนๆ 

0.49 0.000* ปานกลาง 

5. บุคลากรในหน่วยงานสามารถร่วมกนัแกปั้ญหาและอุปสรรคท่ี
ขดัขวางในการท างานร่วมกนัได ้

0.55 0.000* ปานกลาง 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

            จากตาราง 16 ผลการทดสอบ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรมีวินยัลกัษณะการเรียนรู้เป็นทีมกบั
ความพร้อมในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีวินัยลักษณะการเรียนรู้เป็นทีมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ทุกขอ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 กล่าวคือ ถ้าบุคลากรของวิทยาลยัราชพฤกษ์เป็นบุคคลท่ีมีการเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) 
เพิ่มข้ึน ระดบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ก็เพิ่มเช่นกนั 
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สมมติฐานการวจัิยที ่5 บุคลากรของวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีวนิยัลกัษณะการคิดเชิงระบบมีความสัมพนัธ์กบั
ความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 
ตาราง 17 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรมีวินัยลกัษณะการคิดเชิงระบบ กบัความพร้อมใน 
                การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) 
r sig ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

1. เช่ือวา่ความส าเร็จของทีม คือความส าเร็จของพนกังานทุกคน 0.32 0.000* ปานกลาง 
2. แกปั้ญหาการท างานในลกัษณะมองภาพรวมและแกไ้ขอยา่งเป็น
ระบบ มากกวา่ท่ีจะแกปั้ญหาเป็นจุดๆ ไป 

0.15 0.034 ปานกลาง 

3. ในหน่วยงานท่านมีการจดัระบบฐานขอ้มูลอยา่งเป็นระเบียบเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจ 

0.18 0.011 นอ้ย 

4. สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ในการ
ท างาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกนัอยา่งเป็นลูกโซ่ 

0.31 0.000* นอ้ย 

5. ในการพฒันาองคก์ารเรียนรู้ใหเ้ป็นรูปธรรมน้ีจ าเป็นตอ้งใชแ้นวทาง
ของระบบเขา้มาประยกุตใ์ชทุ้กขั้นตอน 

0.46 0.000* ปานกลาง 

6. เช่ือวา่หน่วยงานจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัไดถ้า้เจา้หนา้ท่ีตระหนกัใน
หนา้ท่ีของตน และมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัส่วนอ่ืนๆ ดว้ย 

0.32 0.000* ปานกลาง 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

            จากตาราง 17 ผลการทดสอบ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรมีวนิยัลกัษณะการคิดเชิงระบบกบัความ
พร้อมในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีวินัยลกัษณะการคิดเชิงระบบมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในขอ้ 1.เช่ือวา่ความส าเร็จของทีม คือความส าเร็จ
ของพนกังานทุกคน ขอ้ 4. สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ในการท างาน ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อกนัอยา่งเป็นลูกโซ่ ขอ้ 5. ในการพฒันาองคก์ารเรียนรู้ใหเ้ป็นรูปธรรมน้ีจ าเป็นตอ้งใชแ้นวทางของ
ระบบเขา้มาประยุกต์ใช้ทุกขั้นตอน และ ขอ้ 6. เช่ือว่าหน่วยงานจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัได้ถา้เจา้หน้าท่ี
ตระหนักในหน้าท่ีของตน และมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับส่วนอ่ืนๆ ด้วย   อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 กล่าวคือ ถา้บุคลากรของวิทยาลยัราชพฤกษเ์ป็นบุคคลท่ีมีการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) 
เพิ่มข้ึน ระดบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ก็เพิ่มเช่นกนั 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” ผูศึ้กษาไดน้ าเสนอ

สรุปผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์การวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั 
อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
1. วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.1 เพื่อศึกษาระดบัความพร้อมของการพฒันาวทิยาลยัราชพฤกษสู่์องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 1.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวินยั 5 ประการ กบัความพร้อมของวิทยาลยัราชพฤกษสู่์องคก์ร
แห่งการเรียนรู้  
 
2. วธีิการด าเนินการวจัิย 
 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ คณาจารยป์ระจ า และเจา้หนา้ท่ีของวิทยาลยัราชพฤกษ ์จ านวน 206 คน (ขอ้มูล
จากฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ของวทิยาลยัราชพฤกษ,์ ธนัวาคม 2552) นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์
 กลุ่มตวัอยา่งคือ ใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยคณาจารยป์ระจ า จ  านวน 
155 คน และเจา้หนา้ท่ีจ านวน 51 คน รวม 206 คน 
 2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามซ่ึงผูศึ้กษาได้สร้างข้ึนเอง โดย
การศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถามท่ีใชแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวินยั 5 ประการ และ ค าถามเก่ียวกบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์
 2.3 การทดสอบแบบสอบถาม 
 การทดสอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามทดลองใช ้(Try – out) กบักลุ่ม
ประชากรท่ีมีลกัษณะคล้ายกบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 ชุด แลว้ตรวจคะแนนวิเคราะห์เพื่อหาความเท่ียง 
(Reliability) ของแบบสอบถาม ค านวณค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .8972 
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2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาและผูช่้วยประสานงานโดยตรงกบัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของวิทยาลยัราชพฤกษ ์เพื่อขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน จ านวน  
206 ฉบบั หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 2.5.1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  
 2.5.2 วิเคราะห์ขอ้มูล ความคิดเห็นเก่ียวกบัวินยั 5 ประการ ได้แก่ การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ 
(Personal mastery) รูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) การมีวิสัยทศัน์ร่วม (Shared vision) การเรียนรู้เป็นทีม 
(Team learning) และการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2.5.3 วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
วทิยาลยัราชพฤกษ ์วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
 2.5.4 ทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษา วินยั 5 ประการ ของคณาจารยป์ระจ าและเจา้หน้าท่ีของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพร้อมในการพฒันาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .01 
 
3. สรุปผลการวจัิย 
 3.1 สรุปผลการศึกษาและข้อมูลทัว่ไป 
 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างเป็นหญิงร้อยละ 76.70 มีอายุ 21 – 30 ปีร้อยละ 42.72 การศึกษา
ระดบัปริญญาโท ร้อยละ 61.65 มีต าแหน่งอาจารยป์ระจ า ร้อยละ 73.30 และมีอายุงาน 3 ปีข้ึนไป ร้อยละ 
42.23  

ความคิดเห็นเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวิทยาลยัราชพฤกษ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(X =3.14) และเม่ือพิจารณาเป็นดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น   
               ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.22) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดบัมาก ยกเวน้ ไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงานให้ไดรั้บการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และการพฒันาดว้ยตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง 
               ดา้นรูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ทุกขอ้มีความคิดเห็นระดบัมาก 
               ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วม (Shared vision) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =3.08) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดบัมาก ยกเวน้ สามารถน าวิสัยทศัน์ของหน่วยงานไปประยุกต์ใช้ใน
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การปฏิบติัจริงได้และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ สามารถน าวิสัยทศัน์ของหน่วยงานไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานจริงได ้มีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
               ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =3.15) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีความคิดเห็นระดบัมาก  
            ดา้นการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X =3.13) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความคิดเห็นระดบัมาก 
   

3.2 สรุปผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์  
 3.2.1 วตัถุประสงค์ขอ้ 1. เพื่อศึกษาระดบัความพร้อมของการพฒันาวิทยาลยัราชพฤกษ์สู่

องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
     ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (X =2.99, S.D.=0.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
บุคลากรมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั เป็นแรงผลกัดนัให้การปฏิบติังานส าเร็จตามเป้าหมาย  มีการท างานร่วมกนัเป็น
ทีม  และมีโครงสร้างและสายการบงัคบับญัชาท่ีเหมาะสมมีความคิดเห็นระดบัมาก ส่วน ทุกคนในหน่วยงาน
มีการสร้างและถ่ายโอนความรู้แลกเปล่ียนข่าวสารซ่ึงกนัและกนั  มีการสร้างบรรยากาศเป็นประชาธิปไตย 
และการมีส่วนร่วม มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการปฏิบติังานในการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง และเปิดโอกาส
ใหบุ้คลากรแสดงความสามารถในการปฏิบติังานและมีอิสระในการตดัสินใจมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
ตามล าดบั 

 3.2.2 วตัถุประสงคข์อ้ 2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวินยั 5 ประการ กบัความพร้อมของ
วทิยาลยัราชพฤกษสู่์องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
  การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษา วินยั 5 ประการ ของคณาจารยป์ระจ าและเจา้หน้าท่ี
ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมในการพฒันาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .01 ผลการศึกษาพบวา่  
  ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) พบวา่ บุคลากรมีวินยัลกัษณะการเป็น
บุคคลท่ีรอบรู้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพร้อมในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทุกขอ้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  ด้านรูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) พบว่า บุคลากรมีวินัยลกัษณะการมีรูปแบบ
ความคิดมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ทุกขอ้ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
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  ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) พบวา่ บุคลากรมีวินยัลกัษณะการมีวิสัยทศัน์
ร่วมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพร้อมในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทุกขอ้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
  ด้านการเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) พบว่า บุคลากรมีวินยัลกัษณะการเรียนรู้เป็น
ทีมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพร้อมในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทุกขอ้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
  ด้านการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) พบว่า บุคลากรมีวินัยลกัษณะการคิดเชิง
ระบบมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพร้อมในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในขอ้ 1 เช่ือวา่ความส าเร็จ
ของทีม คือความส าเร็จของพนกังานทุกคน ขอ้ 4 สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ใน
การท างาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกนัอย่างเป็นลูกโซ่ ขอ้ 5 ในการพฒันาองค์การเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมน้ี
จ าเป็นตอ้งใชแ้นวทางของระบบเขา้มาประยุกตใ์ชทุ้กขั้นตอน และ ขอ้ 6 เช่ือวา่หน่วยงานจะเกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัไดถ้า้เจา้หนา้ท่ีตระหนกัในหน้าท่ีของตน และมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัส่วนอ่ืนๆ ดว้ย   อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
4. การอภิปรายผล  
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีประเด็นท่ีจะน าเสนอ อภิปรายตามรายละเอียดการคน้พบ ดงัน้ี 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวิทยาลยัราชพฤกษ์ ประกอบไปดว้ย ดา้นการเป็น
บุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) ดา้นรูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วม (Shared 
vision) ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) และดา้นการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก และทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่าวิทยาลยั
ราชพฤกษบ์ริหารงานใหเ้กิดเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นรูปแบบ-วิธีคิด ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม ดา้นการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) และ
ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วม เม่ือพิจารณารายดา้น มีประเด็นส าคญัท่ีควรอภิปรายผลดงัน้ี  
 4.1 ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery)  ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น
วา่วทิยาลยัราชพฤกษบ์ริหารงานใหเ้กิดเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีเช่ือวา่ศกัยภาพ 
ความรู้ และความสามารถ เป็นส่ิงท่ีทุกคนแสวงหาและเพิ่มพูนไดม้ากท่ีสุด ส่วนการไดรั้บการส่งเสริมจาก
หน่วยงานใหไ้ดรั้บการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และการพฒันาดว้ยตนเองนอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงสาเหตุน่าจะมาจากส่วนใหญ่
กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการศึกษาปริญญาโท จึงเช่ือว่าตนมีศกัยภาพ ความรู้ สามารถ และมีความภาคภูมิใจใน
วชิาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์นใจและใฝ่หาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอ มีการตั้งเป้าหมายในการท างาน
ท่ีสูงข้ึน มีความสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการใหม่ๆ ใช้เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการท างาน เพื่อ
พฒันาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างยงัมีความต้องการการ
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สนบัสนุนจากทางหน่วยงานดว้ย ทั้งน้ีมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Senge (1990)  กล่าวถึง การเป็นบุคคล
ท่ีรอบรู้ (Personal mastery) คือ คนท่ีเป็นบุคคลท่ีรอบรู้จะขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ี
ตอ้งการได้อย่างต่อเน่ือง ดงันั้นลกัษณะการเรียนรู้ของคนในองค์กรจะสะทอ้นให้เห็นถึงการเรียนรู้ของ
องคก์รไดน้ั้น สมาชิกขององคก์รแห่งการเรียนรู้จะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีเรียกวา่ Human mastery คือ การเป็น
คนท่ีรู้เห็นการเรียนรู้อยูเ่ร่ือยๆ ยอมรับความเป็นจริง มีความกระตือรือร้น สนใจและใฝ่หาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่
อยู่เสมอ การพฒันาคนให้มีความเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ถือเป็นมิติท่ีตอ้งการฝึกฝนเพื่อสร้างมุมมอง หรือปรับ
มุมมองอยา่งต่อเน่ืองบนพื้นฐานของความตอ้งการท่ีแทจ้ริงหรือบนวสิัยทศัน์ของคนแต่ละคน 
 4.2 ด้านรูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่วิทยาลยั
ราชพฤกษบ์ริหารงานให้เกิดเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีไม่ยึดติดกบัรูปแบบ และ
กระบวนการท างานแบบเดิมๆ และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่มากท่ีสุด ส่วนการเช่ือว่าปัญหาในการท างาน
ไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นโอกาสในการแสดงความสามารถ หากเอาชนะได ้นอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงสาเหตุน่าจะมาจาก
การเป็นอาจารยจ์  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไป
ถ่ายทอดให้กบันกัศึกษา จะเห็นไดจ้ากอดีตจนถึงปัจจุบนัรูปแบบการเรียนการสอนก็มีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอด รวมถึงทางวิทยาลัยราชพฤกษ์มุ่งเน้นพฒันาความรู้ความสามารถของคณาจารย์ ให้มีการศึกษา
ระดบัสูงข้ึน มีการพฒันาการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั มุ่งเนน้การพฒันาส่ือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเอ้ือต่อ
การใช้งาน และส่งเสริมให้คณาจารยเ์ขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ และพฒันาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรอ่ืนๆ ใหม้ากข้ึน โดยมีการก าหนดแผนพฒันา การปรับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบติั
การประจ าปีของวิทยาลยัสอดคลอ้งกนัและสอดคลอ้งกบั แผนของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รวมทั้งยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งน้ีมีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  
Pedler, Burgoyne และ Boydell (1991) กล่าวถึงลกัษณะท่ีเหมาะสมของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (The 
learning Company) ซ่ึงดา้นโอกาสในการเรียนรู้ (Learning opportunities) องคก์รจะตอ้งสร้างและสนบัสนุน
ใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีโอการในการเรียนรู้ตลอดเวลา มีบรรยากาศท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ (Learning 
climate) และสุดทา้ยคือบุคลากรในองคก์รมีการพฒันาตนเอง 
 4.3 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า
วิทยาลัยราชพฤกษ์บริหารงานให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ มีการตระหนักว่า อนาคตและ
ความส าเร็จของหน่วยงาน เป็นภาระรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรทุกคนมากท่ีสุด ส่วนสามารถน า
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้น้อยท่ีสุด  ซ่ึงสาเหตุน่าจะมาจาก
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตราท่ี 39 และ 40 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2545) ไดก้ระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษา ทั้งดา้นวชิาการ งบประมาณ การ
บริหารบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษาโดยตรง ดงันั้นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาจะ
มีการเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเร่ิมจากการก าหนดเป้าหมายท่ีก าหนด จากนั้นจึงด าเนินการตามแผนร่วมกนั ซ่ึง
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ตอ้งมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบกบัสถานศึกษามีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพและ
ระบบการรับรองมาตรฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีตามกฎหมายก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ตอ้งมีการด าเนินงาน จึงท าให้บุคลากรในสถานศึกษาตอ้งให้ความส าคญัในการด าเนินงานในการวิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภยัคุมคาม และมีการร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
แผนการปฎิบติังานของสถานศึกษาร่วมกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาอาจตอ้งกระตุน้หรือสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหทุ้กคนพฒันาและปรับปรุงสถานศึกษา เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตท่ีดีข้ึน ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการท างานท่ีสอดคล้องกับพนัธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อเป็นการปฏิบติังานในทิศทาง
เดียวกนั และร่วมแสดงความคิดเห็นตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน และท าให้บุคลากรรู้สึกวา่ตนมี
ความส าคญัและเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาท่ีท าใหส้ถานศึกษาประสบความส าเร็จ ทั้งน้ีมีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Senge (1990) กล่าวถึง การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared vision)  เป็นแบบแผนทาง
จิตส านึกของบุคลากรในองค์การ ซ่ึงเป็นตัวสะท้อนพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้นๆ ในการตั้ งข้อ
สมมติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เป็นการสร้างทศันะของความร่วมมือกนัอยา่งยึดมัน่ของ
คนในองคก์ร เพื่อการพฒันาภาพอนาคต และความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปสู่ความส าเร็จขององคก์าร และเม่ือทุก
คนในองคก์รมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัแลว้ จะตอ้งมีการส่ือสารให้รับรู้ในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัสูงถึงระดบัล่างว่า
องคก์รมีวิสัยทศัน์อยา่งไร เป้าหมายคืออะไร และจะตอ้งซึมซาบลงไปไปในความคิดของทุกคนในองคก์าร 
เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 4.4 ด้านการเรียนรู้เป็นทีม (Team learning)  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า
วิทยาลยัราชพฤกษบ์ริหารงานให้เกิดเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ อาจารยแ์ละตอ้งการเรียนรู้และท างาน
ร่วมกนัในบรรยากาศท่ีเปิดเผยและโปร่งใสมากท่ีสุด ส่วนหน่วยงานของท่านมกัมีการแลกเปล่ียนความรู้ 
และสอนงานซ่ึงกนัและกนัอยูเ่สมอนอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงสาเหตุน่าจะมาจากทางวทิยาลยัราชพฤกษย์ึดหลกัการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการ วิทยาลยัมีการประชุมปรึกษาเพื่อเสนอแนะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมทั้งการ
ตดัสินใจ เพื่อหาข้อสรุปท่ีสามารถน ามาปฎิบติังานได้ และบุคลากรมีการท างานร่วมกันเป็นทีม และทาง
วทิยาลยัเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนไดน้ าเสนอส่ิงสร้างสรรคใ์หม่มาอภิปรายร่วมกนั ไดแ้กไ้ขปัญหาร่วมกนั
โดยการติดต่อแบบสองทางวางแผนการท างานดว้ยตนเองมากกว่าค าสั่งจากผูบ้ริหาร ร่วมกนัวิเคราะห์และหา
วิธีการท่ีจะท าให้งานส าเร็จ บุคลากรจึงมีความสามคัคีและมีบรรยากาศการท างานเป็นทีมอย่างเห็นไดช้ดัเจน 
ทั้งน้ีมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
การเรียนรู้การท างานเป็นทีม ทุกคนไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีการระดมพลงั
สมอง มีการร่วมกนัคิดอยา่งกวา้งขวางจนน าไปสู่การตดัสินใจ ทั้งน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทิวา 
ยศแกว้ (2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองสภาพปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคระห์ 14 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นปรากฏการณ์ส าคญัของสภาพปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  คือ 
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การปฏิบติัของครูและทีมงาน แบ่งทีมงานตามโครงสร้างโรงเรียนในรูปองคค์ณะ บุคคล เลือกทีมงานตาม
ความสามารถและความสมคัรใจ และการพฒันาครูและทีมงาน ก าหนดนโยบายอย่างชดัเจนมีการพฒันา
ทีมงานดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 4.5 ด้านการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า
วทิยาลยัราชพฤกษบ์ริหารงานใหเ้กิดเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีเช่ือวา่ความส าเร็จ
ของทีม คือความส าเร็จของพนกังานทุกคนมากท่ีสุด ส่วนในหน่วยงานท่านมีการจดัระบบฐานขอ้มูลอยา่ง
เป็นระเบียบเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจน้อยท่ีสุด  ซ่ึงสาเหตุน่าจะมาจากทางวิทยาลยัราชพฤกษ์มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเขา้ร่วมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ ทั้งภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาหรือการท างาน จึงส่งผลให้บุคลากรสามารถปรับเปล่ียนความคิดการ
ปฎิบติังานให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายของวิทยาลยั และบุคลากรสามารถแยกแยะงานไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ และท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนได ้รู้จกัปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ แนวคิด แนวปฏิบติัให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้่าจากการปฎิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  ไดก้ าหนดให้บุคลากรมีการพฒันาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ ผูบ้ริหารจึงตอ้งพฒันาบุคลากรและ
ตนเองให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การฝึกอบรมดว้ยการแสวงหาความรู้อยู่
เสมออย่างต่อเน่ือง โดยการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบติังาน โดยเขา้รับการอบรม สัมมนาหรือศึกษาดว้ยตนเอง จึงเป็นผลให้บุคลากรเป็นผูมี้การคิดเชิงระบบ 
(Systems thinking) มีความยืดหยุ่นทางความคิด มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จกัปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ 
แนวคิดใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ตลอดจนการไดฝึ้กทกัษะ เพิ่มประสบการณ์อยูเ่สมอท าให้เกิดการพฒันา
ตนเอง พฒันางานและน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ทั้งน้ีมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประธาน เสนีวงศ ์ณ อยุธยา (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาสถานศึกษาสู่
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 1 ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (การ
บริหารการศึกษา) สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันาสถานศึกษาสู่
องคก์รแห่งการเรียนรู้ ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 1 ตามแนวคิดวินยั 5 ประการ ดา้นวิธีการ
คิดและมีมุมมองท่ีเปิดกวา้ง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเป็นกนัเอง หลากหลาย 
ส่งเสริมความคิดท่ีสร้างสรรค ์และมีโลกทศัน์ใหม่ 
 การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษา วินยั 5 ประการ ของคณาจารยป์ระจ าและเจา้หนา้ท่ีของวิทยาลยั
ราชพฤกษ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมในการพฒันาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
พบวา่ 
 วินยั 5 ประการ ไดแ้ก่ การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) รูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) 
การมีวิสัยทศัน์ร่วม (Shared vision) การเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) และการคิดเชิงระบบ (Systems 
thinking) ของคณาจารยป์ระจ าและเจา้หนา้ท่ีของวิทยาลยัราชพฤกษมี์ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพร้อม
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ในการพฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ออ
ลเดนโด วี กีลโก และคณะ (Orlando V. Griego, 2000) ไดศึ้กษาตวัท านายความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
จากการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามท่ีหวงั ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ตวัท่ีท านายความองคก์รแห่งการเรียนรู้มี 2 คู่ 
จาก 5 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั คือ การใหร้างวลัและการจดจ าไดพ้บวา่มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.003 เท่าๆ กนั การฝึกฝนและการให้การศึกษาจะอยูท่ี่ระดบันยัส าคญั 0.045 ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ เม่ือตวัแปร
ดงักล่าวขา้งตน้ก็จะมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มการท างานใหเ้กิดเป็นองคแ์ห่งการเรียนรู้ 

 
5. ข้อเสนอแนะ   
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะมีรายละเอียดดงัต่อไป  
  5.1 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 

 5.1.1 ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal mastery) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด
คือ ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานให้ได้รับการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และการพฒันาด้วยตนเอง ดังนั้นทาง
วิทยาลัยราชพฤกษ์ควรจะส่งเสริมให้บุคลากรมีความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตนสู่
จุดมุ่งหมายและความส าเร็จท่ีก าหนดไว ้สนบัสนุนบุคลากรให้สนใจและใฝ่หาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
และส่งเสริมบุคลากรใหส้ามารถใชปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นตวักระตุน้ให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ
เกิดผลทางบวก โดยผา่นการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น จดัอบรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมงาน 
ซ่ึงมีวตัถุประสงค์หลกัคือ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และสร้างกรอบแนวคิดในการท างานของตน
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอและ
ตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร ตลอดจนใหร้างวลัตอบแทนในความทุ่มเทอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อกระตุน้ให้
บุคลากรพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 5.1.2 ผลการศึกษาพบว่า ดา้นรูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือเช่ือวา่
ปัญหาในการท างานไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นโอกาสในการแสดงความสามารถ หากเอาชนะได้ ดงันั้นทาง
วทิยาลยัราชพฤกษค์วรจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้บุคลากรท่ีมีความรู้ท่ีหลากหลายต่างกนัไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ มีการน าปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในท่ีท างานมาวเิคราะห์ และหาทางเลือกท่ีเหมาะสมหรือดีท่ีสุด กระตุน้
บุคลากรให้ใช้การวางแผนเป็นกระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝนทกัษะในการตั้งค  าถามเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ 
ชกัชวนบุคลากรใหพ้ยายามออกแบบและเรียนรู้สภาพแวดลอ้มของการท างาน แนะน าบุคลากรให้ใชปั้ญหา
สถานการณ์ในอดีตและปัจจุบนั ก าหนดรูปแบบความคิดเพื่อก าหนดวิธีการตดัสินใจและพฤติกรรมการ
ท างาน    

 5.1.3 ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วม (Shared vision) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ
สามารถน าวสิัยทศัน์ของหน่วยงานไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริงได ้ดงันั้นทางวิทยาลยัราชพฤกษค์วร
จดักิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพฒันาความสามารถในการท าความเข้าใจ
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วิสัยทศัน์และวตัถุประสงค์ขององค์การในการปฏิบติั เพื่อช่วยให้บุคลากรเกิดการยอมรับยินยอมพร้อมใจ
และกระตุน้ใหบุ้คลากรเกิดการสร้างสรรคว์สิัยทศัน์ของตน ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์รวมขององคก์าร โดย
การจดัให้มีการพูดคุยเพื่อทบทวนนโยบายและวตัถุประสงค์ขององค์การ แล้วกระตุน้บุคลากรให้ใช้การ
ติดต่อส่ือสารหรือการสนทนาอย่างต่อเน่ือง เป็นเคร่ืองมือในการสร้างทศันคติท่ีดีต่อวิสัยทศัน์ร่วมของ
องคก์าร   

 5.1.4 ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ 
หน่วยงานของท่านมกัมีการแลกเปล่ียนความรู้ และสอนงานซ่ึงกนัและกนัอยู่เสมอ ดงันั้นทางวิทยาลยัราช
พฤกษจ์ดักิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาความรู้ความสามารถโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดเห็น
และประสบการณ์ท างานซ่ึงกนัและกนั เช่น การจดัให้บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการพูดคุยหรือ
อภิปรายอยา่งเตม็ใจและจริงใจ ซ่ึงจะตอ้งแนะน าใหบุ้คลากรมีการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัอยา่งเป็น
กลัยาณมิตร ในการจดัการสนทนาและอภิปราย (Dialogue and discussion) ต่างๆ จะก่อให้เกิดผลคือ การ
สนทนาจะเป็นวธีิช่วยใหส้มาชิกเป็นตวัแทน เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดและผูส้ังเกตการณ์เพื่อ
เตรียมรับความคิดของผูอ่ื้น ซ่ึงการสนทนานั้นเป็นการสนทนาเชิงสร้างสรรคแ์ละลดการโตแ้ยง้ การสนทนา
จะช่วยพฒันาใหก้ระบวนการคิดละเอียดอ่อนยิ่งข้ึน พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกของกลุ่ม เพิ่มความ
เขา้ใจระหว่างกนั ส่วนการอภิปราย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมจะเห็นไดว้่าการอภิปรายมีความ
จ าเป็นควบคู่กบัการสนทนา เป็นการช่วยคน้หาวิธีใหม่ๆ ในการท างาน แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสและกลา้แสดงความคิดเห็น ทั้งเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคในองคก์รดว้ย 
การส่ือสารท่ีมีคุณภาพสูงนั้นทั้งการฟังและการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
  5.1.5 ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ 
ในหน่วยงานท่านมีการจดัระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ ดงันั้นทาง
วิทยาลยัราชพฤกษ์จดัระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียนเพื่อให้บุคลากรใช้ประกอบการตดัสินใจ และ
ส่งเสริมให้บุคลากรใชว้ิธีการคิดและการอภิปรายเพื่อท าความเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ อยา่งเป็นระบบ เร่ิมจาก
การแนะน าให้บุคลากรท าความเขา้ใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งในภาพรวมและในส่วนย่อย โดยบุคลากร
จะตอ้งมองเห็นความซับซ้อน สัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั สามารถเช่ือมโยงความคิดเพื่อหาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา เม่ือเห็นภาพรวมทั้งหมดแลว้แนะน าบุคลากรให้สามารถคิดเชิงบูรณาการอย่างละเอียดถ่ีถ้วนทุก
มุมมอง หลงัจากนั้นฝึกให้บุคลากรถ่ายทอดความคิดเก่ียวกบัระบบท่ีมีความซับซ้อนออกมาเป็นภาพอย่าง
ง่ายๆ  
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               5.2 ขอ้เสนอส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 5.2.1 ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลยัราช
พฤกษ ์

  5.2.2 ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
วทิยาลยัราชพฤกษ ์

 5.2.3 ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และการพฒันาทีมงาน
ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์

 5.2.4 ควรศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายในลกัษณะของการวิจยัเชิงคุณภาพ
ของสถาบนัการศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการน าแนวทางการพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยใชก้าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีมุมมองผูป้ฎิบติัท่ีหลากหลาย ทั้งผูบ้ริหารระดบั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูบ้ริหารระดบัสูงของสถานศึกษา อาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยครอบคลุมประเด็นสภาพการด าเนินงาน สภาพปัญหาอุปสรรค ผลการด าเนินงาน 
ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อ จุดแขง็ จุดอ่อน และความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน 
 5.2.5 ศึกษาวิจยัเชิงพฒันา (Research and development) เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาองค์การ
แห่งการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบติังาน ขั้นตรวจสอบ และขั้นการปรับปรุงผลงาน ซ่ึงเป็น
การด าเนินงานท่ีเป็นระบบครบวงจรโดยเนน้ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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