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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ศึกษาระดับความพร้อมของการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินยั 5 ประการ กับความพร้ อมของวิทยาลัยราช
พฤกษ์สู่องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ กลุ่มตัวอย่างคือ ใช้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย
คณาจารย์ประจา จานวน 155 คน และเจ้าหน้าที่จานวน 51 คน รวม 206 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ดว้ ยวิธีของเพียร์ สัน (Pearson
Product Moment Correlation(r)) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 ผลการศึกษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นหญิงร้อยละ 76.70 มีอายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 42.72 การศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท ร้อยละ 61.65 มีตาแหน่งอาจารย์ประจา ร้ อ ยละ 73.30 และมีอายุงาน 3 ปี ขึ้นไป ร้ อ ยละ
42.23 ความคิดเห็ นเกี่ยวกับองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน กลุ่ มตัวอย่างมี ความคิดเห็ นว่าวิทยาลัยราชพฤกษ์
บริ หารงานให้เกิดเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ด้านการเป็ นบุคคลที่รอบรู ้ (Personal mastery) มากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านรู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ด้านการเรี ยนรู้ เป็ นทีม (Team learning) ด้านการคิด
เชิงระบบ (Systems thinking) และด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วม (Shared vision)
จากการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า วินัย 5 ประการ ได้แก่ การเป็ นบุ คคลที่รอบรู ้ (Personal
mastery) รู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) การเรี ยนรู้เป็ นทีม (Team
learning) และการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) ของคณาจารย์ประจาและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราช
พฤกษ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่ระดับนัยสาคัญ
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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1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วในปัจจุบนั เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเผชิ ญไม่วา่ จะ ระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม หรื อระดับองค์กร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็ วและรุ นแรง บวกกับความซับซ้อนของ
เศรษฐกิ จ ปั จจัยที่ เกิ ดจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ พฒั นาอย่า งต่ อเนื่ อง และส่ ง ผล
กระทบกับการดาเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ ทาให้ขอ้ มูล สารสนเทศ และความรู้กระจายไปได้
กว้างขวางและรวดเร็ ว จนสามารถไร้ขอ้ จากัดด้านเวลา ระยะทางและสถานที่ได้อย่างสิ้ นเชิ ง เป็ นผลให้เกิ ด
รู ปแบบสังคมยุคใหม่ที่เรี ยกกันว่าสังคมฐานความรู ้ (Knowledge - based Society) ซึ่ งเต็มไปด้วยความคิด
ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่างๆ อย่างมากมาย ทาให้ทาองค์กรเกิดความตระหนักในการที่จะพัฒนา
องค์ก ร พัฒนาบุค ลากร ตลอดจนพัฒนางานให้มีความเจริ ญรุ ดหน้าและได้เปรี ย บทางการแข่ ง ขัน ทั้ง นี้
รวมถึ ง องค์ ก ารด้ า นการศึ ก ษาที่ มี ค วามจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้อ งพัฒ นาแบบยกก าลัง สอง เนื่ อ งจาก
สถาบันการศึ ก ษาเป็ นองค์ก รพื้ นฐานในการสร้ า งคนที่ มี คุณภาพ โดยเน้นทั้ง ด้า นความรู้ ทัก ษะ การอยู่
ร่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข และเป็ นบ่อเกิดของคาว่า “ปั ญญา” ซึ่ งสอดคล้องพระราชนิพนธ์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พุทธศาสนศุภาษิตคาโคลงที่ได้กล่าวถึงคาว่า “ปั ญญา” (2519)
ไว้วา่
ปั ญญาเป็ นทรัพย์ล้ า
เป็ นสิ่ งอันประเสริ ฐ
อาจก่อเกียรติช่วยเชิด
รู้จกั นาตนพ้น

เลอเลิศ
ยิง่ ล้น
ชูชื่อ
จากห้วงทุกข์กรรม

ที่ ผ่า นมาภาครั ฐ ได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การศึ ก ษาเป็ นอย่า งมาก โดยพิ จ ารณาได้จ าก
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กาหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรั ฐในส่ วนที่

2

เกี่ ยวกับการศึ กษาไว้มาตรา 81 อาทิ ให้รัฐต้องจัดทาให้มีกฎหมายเกี่ ยวกับการศึ กษาแห่ งชาติ ปรับปรุ ง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้อ ง ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ศิ ล ปะ และวัฒ นธรรมของชาติ จึ ง ได้มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ให้เป็ นกฎหมายแม่บทเชื่ อมต่อกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนู ญ
เพื่อเป็ นฐานหลักในนโยบายแห่งรัฐด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อเป็ นกรอบ
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ และจากคากล่าวของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ หัวหน้าพรรค
ประชาธิ ปัตย์ แถลงข่าวภายหลังรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็ นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2551 ณ ที่ทาการพรรคประชาธิ ปัตย์ ว่า “การศึกษาถือเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่าที่สุดของประเทศ จะให้การเรี ยน
ฟรี อย่างมี คุณภาพเกิ ดขึ้น” นอกจากนี้ ที่ผ่านมาจากนายสมัคร สุ นทรเวช นายกอดีตนายกรัฐมนตรี แถลง
นโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่ งนโยบายการศึกษาดังกล่าวมีใจความสาคัญในด้านต่างๆ
ได้แก่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึ ง
อุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาหลักสู ตร ปรับระบบ
การผลิตและพัฒนาครู ให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทัว่ ถึงต่อเนื่ องและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกา
ภิวตั น์ส่งเสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยน การสอน และการเรี ยนรู้
อย่างจริ งจัง จัดให้มีการเข้าถึ งระบบอิ นเทอร์ เน็ ตความเร็ วสู งอย่างกว้างขวาง พร้ อมทั้งจัดหาอุ ปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรี ยนการสอนให้โรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึ ง ดาเนิ นการให้บุคคลมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย รวมทั้งสนับสนุ นผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ
หรื ออยูใ่ นสภาวะยากลาบาก ให้ได้รับการศึกษา และเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้
กูย้ ืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต และเชื่ อมโยงกับนโยบายการผลิ ตบัณฑิ ตเพื่อตอบสนองความต้องการ
บุค ลากรที่ มีค วามรู้ ค วามสามารถของประเทศ รวมทั้ง ต่อยอดให้ทุนการศึ ก ษาทั้ง ในและต่า งประเทศ
สนับสนุ นการผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริ การ และ
เร่ งผลิ ตกาลังคนระดับอาชี วศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อสนับสนุ นความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
สาขาต่างๆ ตลอดจนให้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชี พตามมาตรฐานสากล และขยายบทบาทของระบบการ
เรี ยนรู ้เชิงสร้างสรรค์ผา่ นองค์กรต่างๆ
จากความสาคัญดังกล่าวทาให้วิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่ งเป็ นสถาบันในระดับอุมศึกษามีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้านให้เป็ น “องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ” เป็ นองค์กรที่มีการสร้าง
ช่ องทางให้เกิ ดการถ่ายทอดความรู ้ ซ่ ึ งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู ้ จาก
ภายนอก เป้ าประสงค์สาคัญ คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาและสร้างเป็ นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังคากล่าวของท่านนายกรัฐมนตรี คุณอภิสิทธิ์ เวชาชี วะ ในการเปิ ด
การประชุ มสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ณ อิมแพคเมือง
ทองธานี ที่กล่าวว่า “ในปั จจุบนั ที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ ว ครู จึงต้องมี
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ภาระหน้าที่ในการสร้างคนรุ่ นหลังให้พร้อมรับมือกับสิ่ งที่ตอ้ งเผชิ ญในชี วิต และการพัฒนาคุณภาพของครู
นั้นเป็ นสิ่ งที่รัฐบาลนี้ เห็นความสาคัญเป็ นอันดับต้นๆ โดยเน้นการสร้างความพร้อมให้แก่ครู และการพัฒนา
วิชาชี พครู ซึ่ งนอกจากจะต้องมีความสามารถด้านวิชาการแล้ว ยังต้องเน้นถึงด้านศีลธรรมและจริ ยธรรม
ด้วย” ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ วาริ นทร์ สิ นสู งสุ ด (2548) ที่กล่าวว่า ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
ที่ ไ ม่ เ รี ย นรู ้ ใ ห้ เที ย มทันการเปลี่ ย นแปลงภายนอกจะไม่ ส ามารถนาพาโรงเรี ย นของตนให้ อยู่รอด การ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีทาให้โรงเรี ยนต้องเรี ยนรู ้ อย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่ องดังคาที่ กล่ าวว่า หากต้องการให้องค์การอยู่รอด การเรี ยนรู ้ ในองค์การต้องเท่ากับหรื อ
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การ
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงศึกษาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของวิทยาลัย

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความพร้อมของการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินยั 5 ประการ กับความพร้อมของวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

1.3 สมมุติฐานของการวิจัย
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการวิจยั ครั้งนี้ จึงได้กาหนดสมมติฐานการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางการ
วิเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี้
1. บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีวนิ ยั ลักษณะการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ มีความสัมพันธ์กบั ความ
พร้อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
2. บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีวนิ ยั ลักษณะการมีรูปแบบความคิด มีความสัมพันธ์กบั ความ
พร้อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
3. บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีวนิ ยั ลักษณะการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมมีความสัมพันธ์กบั ความ
พร้อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
4. บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีวนิ ยั ลักษณะการเรี ยนรู้เป็ นทีม มีความสัมพันธ์กบั ความ
พร้อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
5. บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีวนิ ยั ลักษณะการคิดเชิงระบบมีความสัมพันธ์กบั ความพร้อม
ในการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1.4.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษาตัวแปรดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ วินยั 5 ประการ ของการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1. บุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery)
2. รู ปแบบ-ความคิด (Mental models)
3. การมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision)
4. การเรี ยนรู้เป็ นทีม (Team learning)
5. การคิดเชิงระบบ (Systems thinking)
2. ตัวแปรตาม คือ ความพร้อมของการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
1.4.2 ขอบเขตด้ านประชากร
ศึกษาคณาจารย์ประจาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ จานวน 155 คน เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราช
พฤกษ์ จานวน 51 คน รวม 206 คน
1.4.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระหว่างเดือนธันวาคม 2551 – ธันวาคม 2552 รวม 12 เดือน

1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.5.1 ทราบระดับความพร้อมของการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
1.5.2 ทราบความสัมพันธ์ระหว่างวินยั 5 ประการ กับความพร้อมของวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้

5

1.6 นิยามคาศัพท์
องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ (Learning organization) หมายถึ ง องค์การที่ให้ความสาคัญกับการ
เรี ยนรู้ของบุคลากรในองค์การ เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา เป็ นการสร้างศักยภาพในการทางาน
ซึ่ งจะนาไปสู่ เป้ าหมายในระดับองค์การให้มีความเป็ นเลิศและยัง่ ยืนอยูไ่ ด้ท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒั น์
ความพร้ อมในการพั ฒ นาสู่ การเป็ นองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ หมายถึ ง การที่ ห น่ ว ยงานมี
โครงสร้ างสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มีโอกาสแสดงความสามารถในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านและมี อิส ระในการตัดสิ นใจ ทุ กคนในหน่ วยงานมี การสร้ างและถ่ า ยโอนความรู ้ แลกเปลี่ ย น
ข่าวสารซึ่ งกันและกัน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิ บตั ิ งานในการเรี ยนรู ้ อย่างทัว่ ถึ ง มีการสร้ าง
บรรยากาศเป็ นประชาธิ ปไตยและการมีส่วนร่ วม มีการทางานร่ วมกันเป็ นทีม รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
มีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อเป็ นแรงผลักดันให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
วินัย 5 ประการ (The fifth discipline) หมายถึง แนวทางหนึ่ งในการบริ หารงานให้เกิดเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีความเก่ง และสมบูรณ์แข็งแรง ที่จะฝ่ าวิกฤต เผชิ ญภาวะการณ์ มีความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน และความยัง่ ยืน ซึ่ งประกอบด้วย บุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) รู ปแบบ-ความคิด
(Mental models) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) การเรี ยนรู้เป็ นทีม (Team learning) และการคิดเชิง
ระบบ (Systems thinking)
องค์ กร หมายถึง วิทยาลัยราชพฤกษ์
คณาจารย์ประจา หมายถึง อาจารย์ที่มีชื่อประจาอยูใ่ นวิทยาลัยราชพฤกษ์
เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราพฤกษ์
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

การวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ขอเสนอหัวข้อตามลาดับ ดังนี้

2.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 แนวคิด ทฤษฎีขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2.1.2 ข้อมูลทัว่ ไปของวิทยาลัยราชพฤกษ์
2.1.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้
2.1.1 แนวคิด ทฤษฎีขององค์ การแห่ งการเรียนรู้
ความเป็ นมาขององค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
จากการศึกษา ค้นคว้าตารา และงานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้ทราบว่าที่มา
ขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ปวีณ์นุช คาเทศ (2545, หน้า 23) ได้สรุ ปที่มาขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ไว้วา่ ในปี 1978
จากหนังสื อชื่อ Organization learning: A theory of action perspective ซึ่ งถือเป็ นตาราเล่มแรกขององค์กร
แห้งการเรี ยนรู ้ โดยในระยะเริ่ มแรกในหนังสื อเล่มนี้ได้ใช้คาว่า การเรี ยนรู ้เชิงองค์การ (Organization
learning) ต่อมาผูท้ ี่มีบทบาทสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ แลมีผลงานเป็ นที่
ยอมรับ ก็คือ Peter M. Senge (1990) ให้ความสาคัญกับความสามารถในการเรี ยนรู ้ที่เร็ วกว่าคู่แข่งขัน
แนวคิดที่สาคัญกับการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้และความสามารถในการเรี ยนรู ้ของคนในองค์กร โดย
องค์กรเป็ นผูส้ ร้างและสนับสนุนการทาให้การเรี ยนรู้กลายเป็ นศาสตรจารย์ของ MIT center of organization
learning ในปี 1990 ซึ่ง Senge ได้ใช้คาว่า Learning Organization แทนคาว่า Organization learning และเพื่อ
เป็ นการถ่ายโอนแนวคิดสู่ การปฏิบตั ิ Senge ได้จดั ตั้งศูนย์ศึกษาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ข้ ึนจากการประชุมเชิง
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ปฏิบตั ิการ (Workshops) ให้แก่บริ ษทั องค์การชั้นนาต่างๆ ณ Sloan of management, MIT ในปี 1994 และ
คณะได้ออกหนังสื อเล่มหนึ่งชื่อ The fifth discipline field book: strategies and building a learning
ความหมายขององค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้
Senge (1990) ได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เป็ นองค์กรที่คนในองค์กรได้ขยาย
ขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่ องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และองค์กร เพื่อนาไปสู่
จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่างๆ ต้องการอย่างแท้จริ งที่ใหม่ๆ และเป็ นองค์กรที่ซ่ ึ งบุคคลเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
Garvin (1993 อ้างถึงใน เสาวรส บุนนาค, 2543 หน้า 28) ได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้วา่ เป็ นองค์กรที่มีทกั ษะในการสร้าง สรรหา และถ่ายโอนองค์ความรู ้ และสามารถปรับขยาย
พฤติกรรมที่สะท้อนถึงการหยัง่ รู ้และความรู ้ใหม่ๆ
Marquardt (1994) ได้ให้ความหมายองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ว่าเป็ นองค์กรที่มีอานาจแห่งการ
เรี ยนรู้ มี่วธิ ีการเรี ยนรู้ที่เป็ นพลวัต โดยสามารถเรี ยนรู้จดั การและใช้ความรู้ เป็ นเครื่ องมือไปสู่ ความสาเร็ จ
ควบคู่กบั การใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
Argyris (1997) ได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Organization Learning) ว่าเป็ น
กระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอในองค์กรลดทอนสิ่ งที่เรี ยกว่า
Defensive
routine
Luthan (1998) ได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ไว้วา่ เป็ นการนาความเจริ ญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แข่งขันในโลกเศรษฐกิจ เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กร
โดยอาศัยการเรี ยนรู้ขององค์กร
นอกจากนี้ บุษบา พวงมาลี (2542, หน้า 23) ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู้ในองค์กร เป็ นกระบวนการ
ของการปรับปรุ งการทางานโดยผ่านความรู ้ ความเข้าใจ โดยองค์กรจะเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ในอดีต หรื อ
สิ่ งที่ผา่ นมาในการทางานซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือชี้นาพฤติกรรม เป็ นกระบวนการสื บค้น และคัดเลือกสิ่ งที่
ผิดพลาดและเรี ยนรู ้จากความผิดพลาดในอดีต เกิดการแบ่งปั น ความรู ้ ความเข้าใจ และโลกทัศน์ร่วมกัน
สรุ ปว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์กรที่มีการจัดการความรู ้อย่างเป็ นระบบ ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ โดยมีการสร้าง การสรรหา การถ่ายโอน ตลอดจนการจัดเก็บความรู ้ที่
จะสามารถนาไปก่อให้เกิดประโยชน์ในการทางานให้บรรลุเป้ าหมาย และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
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ลักษณะขององค์ กรแห่ งการเรียนรู้
Pedler, Burgoyne และ Boydell (1991) กล่าวถึงลักษณะที่เหมาะสมของการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ (The learning Company) ว่าเป็ นองค์ประกอบของการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้แบ่งออกเป็ น 5
ประกอบด้วย 11 กระบวนการดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
1.1 สนับสนุนให้การเรี ยนรู้เป็ นกลยุทธ์หลักขององค์กร
1.2 สร้างนโยบายขององค์กรโดยยึดถือการมีส่วนร่ วม
2. ด้านการมองภายในองค์กร (Looking in)
2.1 การให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึงกันภายในองค์กร
2.2 มีการสร้างการตรวจสอบและควบคุม
2.3 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน
3. ด้านโครงสร้าง (Structures)
3.1 มีโครงสร้างที่ส้ นั กระชับและมีการกระจายอานาจมากขึ้น
3.2 ด้านการมองภายนอก (Looking out)
3.3 พนักงานเป็ นเสมือนผูว้ เิ คราะห์สภาพแวดล้อม (Boundary workers as environmental
scanner)
4. ด้านโอกาสในการเรี ยนรู้ (Learning opportunities)
4.1 มีบรรยากาศที่สนับสนุนการเรี ยนรู้ (Learning climate)
4.2 สมาชิกในองค์กรมีการพัฒนาตนเอง
นอกจากนี้ Senge (1990) ได้กล่าวว่าการเรี ยนรู ้จากแต่ละบุคคลในองค์กรมีการเรี ยนรู้ มีการ
ขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
นาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับการ
ทางานในองค์กรอย่างเป็ นองค์รวม เมื่อคนส่ วนใหญ่ในองค์กรพัฒนาถึงระดับนี้ ถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกันก็ไม่เกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆ และต้องมีการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม
มีการเรี ยนรู ้บทเรี ยนทั้งที่ประสบผลสาเร็ จและผิดพลาดเพื่อปรับไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบนั จะเป็ นการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ เป้ าหมายต่อไป โดยทุกองค์ประกอบนั้นไม่สามารถแยกจากกันได้ ดังแผนภาพที่ 1
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การเป็ นบุคคลที่รอบรู้

การคิดอย่างเป็ นระบบ

องค์กรแห่งการเรี ยนรู้

การเรี ยนรู้ร่วมกัน
เป็ นทีม

การมีแบบแผนความคิด

การสร้ างวิสยั ทัศน์
ร่วมกัน

แผนภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบขององค์การเรี ยนรู้

องค์ ประกอบขององค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้
Senge (1990) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้วา่ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
5 ประการ (The fifth discipline) ที่จะสนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ คือ
1. การเป็ นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) คนที่เป็ นบุคคลที่รอบรู้จะขยายขีด
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอ้ งการได้อย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นลักษณะการเรี ยนรู ้ของคนในองค์กร
จะสะท้อนให้เห็นถึงการเรี ยนรู ้ขององค์กรไดนั้น สมาชิกขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้จะต้องมีคุณลักษณะที่
เรี ยกว่า Human mastery คือ การเป็ นคนที่รู้เห็นการเรี ยนรู ้อยูเ่ รื่ อยๆ ยอมรับความเป็ นจริ ง มีความ
กระตือรื อร้น สนใจและใฝ่ หาที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่อยูเ่ สมอ การพัฒนาคนให้มีความเป็ นบุคคลที่รอบรู ้ถือเป็ น
มิติที่ตอ้ งการฝึ กฝนเพื่อสร้างมุมมอง หรื อปรับมุมมองอย่างต่อเนื่ องบนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริ ง
หรื อบนวิสัยทัศน์ของคนแต่ละคน การเป็ นบุคคลที่รอบรู ้มีองค์ประกอบพื้นฐาน คือ
1.1 วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล (Personal vision) วิสัยทัศน์เป็ นภาพอนาคตที่ตอ้ งการที่มี
ตัวตนเห็นได้ชดั เจนเป็ นสิ่ งที่แท้จริ ง ไม่ใช่เรื่ องทัว่ ไปเหมือนกับจุดมุ่งหมาย ดังนั้น เมื่อทุกคนสามารถ
กาหนดวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลขึ้นมา ก็จะทราบว่าควรจะวางตนเองไปที่จุดใดจะหาความสาคัญได้จากอะไร
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และต้องการเป็ นอะไร (วิศิษฐ์ ชูวงษ์, 2540) ซึ่ งสิ่ งต่างๆ เหล่านี้จะกระจายขึ้นภายหลัง การกาหนดวิสัยทัศน์
ส่ วนบุคคล
1.2 มีความสามารถในการจัดการกับความตึงเครี ยดอย่างสร้างสรรค์
(Holdingcreative tension) เมื่อบุคคลกาหนดวิสัยทัศน์ที่สูงกว่าความเป็ นจริ ง และไม่สามารถไปสู่ วสิ ัยทัศน์ที่
กาหนดไว้จะทาให้เกิดช่องว่างระหว่างวิสัยทัศน์กบั ความเป็ นจริ ง บุคคลจะเกิดความท้อแท้ และความเครี ยด
แต่อย่างไรก็ตามบุคคลสามารถขจัดหรื อลดความเครี ยดได้โดยวิธีการจัดการความตึงเครี ยดในทาง
สร้างสรรค์ ซึ่ งทาได้โดยการพยายามลดช่องว่างระหว่างวิสัยทัศน์กบั ความเป็ นจริ ง ทั้งนี้อาจเป็ นการปรับ
วิสัยทัศน์เข้าสู่ ความเป็ นจริ ง หรื อพยายามหาหนทางที่จะทาให้ไปสู่ วสิ ัยทัศน์ที่กาหนด
1.3 การเรี ยนรู้โดยใช้จิตใต้สานึก (Subconscious) การเรี ยนรู ้ในช่วงแรกต้องอาศัย
จิตใต้สานึกความตั้งใจและความพยามหรื อการเรี ยนรู ้ทกั ษะจนค่อยๆ กลายเป็ นการควบคุมโดยจิตใต้สานึก
จิตใจสงบจิตใต้สานึกจะสามารถกาหนดจุดรวมวิสัยทัศน์ได้อย่างมัน่ คง การเป็ นบุคคลที่รอบรู ้จึงถือว่าเป็ น
องค์ประกอบที่เป็ นเสมือนองค์ประกอบหลักขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
และเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการ
พัฒนาชีวติ ของตนเอง ดังนั้น ถ้าหากบุคลากรส่ วนใหญ่ในองค์กรมีลกั ษณะของการเป็ นบุคคลที่รอบรู ้ จะ
ส่ งผลให้องค์กรก้าวไปสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
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นอกจากนี้ ชวินท์ ธัมมนันท์กุล (2540, หน้า 11) ได้เสนอรู ปแบบของการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ตาม
แผนภาพที่ 2 ดังนี้

ประสบการณ์

การรับรู้ศกั ยภาพ
ของตนเอง

ระบุเหตุ
รับผิดชอบ
ด้ วยตนเอง

ความใฝ่ ฝั น

ความสาเร็ จ

สอนตัวเองให้
เปลี่ยนแปลง

การกาหนด
ชีวติ ให้เป็ นไป
ได้ดว้ ยตนเอง

การเรี ยนรู ้
มัน่ ใจใน
ศักยภาพ

PERSONAL
MASTERY

แผนภาพที่ 2 แสดงรู ปแบบหรื อกระบวนการในการเกิด Personal mastery
2. การมีแบบแผนความคิด (Mental models) การมีแบบแผนความคิด เป็ นความคิดความ
เข้าใจของบุคคลที่มีต่อหน่วยงานต่อองค์กร การที่บุคคลในองค์กรรับรู ้และเข้าใจที่ทาแบบองค์รวมสามารถ
เชื่อมโยงตาแหน่งที่ตนอยูก่ บั ภาพรวมได้ ความเชื่อที่ดีมีผลต่อการตัดสิ นใจและการกระทาของตนเพื่อพัฒนา
ความคิดความเชื่ อให้สอดคล้องกับการแปรเปลี่ยนของโลก
การที่จะทาให้คนมีแบบแผนความคิดได้น้ นั
องค์กรจะต้องสนับสนุนและสร้างให้คนในองค์กรมีการฝึ กฝนตนเองให้เป็ นคนที่ใฝ่ รู้ตลอดเวลา และการที่
จะทาให้คนมีแบบแผนความคิดได้น้ นั มีองค์ประกอบพื้นฐาน คือ
2.1 การมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) เป็ นการสร้างทัศนะของความร่ วมมือกัน
อย่างยึดมัน่ ของคนในองค์การ
เพื่อพัฒนาภาพในอนาคตและความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ ความปรารถนา
ร่ วมกันทัว่ องค์กรมีมุมมองร่ วมกันเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและอนาคตขององค์กร เพื่อช่วยให้บุคลากร
เกิดการยอมรับยินยอมพร้อมใจและองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้จะต้องเป็ นองค์กรที่ทุกคนได้รับการพัฒนา
วิสัยทัศน์ของตน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมขององค์กร เมื่อทุกคนในองค์กรมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันแล้ว
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จะต้องมีการสื่ อให้รับรู ้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับสู งถึงระดับล่างว่าองค์กรมีวสิ ัยทัศน์อย่างไร เป้ าหมายคือ
อะไร และจะต้องซึมซาบลงไปในความคิดของทุกคนในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร
2.2 กระตุน้ ให้แต่ละคนมีวสิ ัยทัศน์ โดยการสร้างบรรยากาศให้เกิดการสร้างสรรค์
วิสัยทัศน์ของตนเอง การที่องค์กรจะสร้างการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันนั้น ต้องเริ่ มต้นสร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล
เมื่อบุคคลมีวสิ ัยทัศน์ส่วนบุคคลได้จะเกิดความร่ วมมือกันที่ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในองค์กร
2.3 พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็ นวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร สิ่ งสาคัญที่สุดที่
ผูน้ าองค์กรจะต้องจาไว้เสมอ คือ ผูน้ าจะต้องเต็มใจที่จะร่ วมสร้างวิสัยทัศน์น้ ีร่วมกับคนในองค์กร โดยต้อง
ไม่มองว่าวิสัยทัศน์ของผูน้ าจะต้องกลายมาเป็ นวิสัยทัศน์ขององค์กรโดยอัตโนมัติ
2.4 สร้างทัศนคติต่อวิสัยทัศน์ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนโดยไม่
ต้องมีการควบคุม สามารถสร้างได้โดยใช้การติดต่อสื่ อสาร การสนทนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บุคลากรมี
อิสระในการแสดงความฝัน หรื อวิสัยทัศน์ออกมา และเมื่อบุคลากรได้เสนอแนวความคิดและได้รับการ
สนับสนุน บุคลากรจะรู ้สึกเชื่ อมัน่ ในตนเอง และจะมีการตอบสนองในทางบวก (Positive feedback)
2.5 ทาให้วสิ ัยทัศน์ที่เกิดร่ วมกัน มีทิศทางไปสู่ จุดมุ่งหมายที่เด่นชัด
3. การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (Team learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกันของสมาชิก โดยอาศัย
ความรู ้และความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาความรู ้และความสามารถของ
ทีมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ องจนเกิดเป็ นความคิดร่ วมกันของกลุ่ม (Group Thinking) พร้อมทั้งมีการ
กระตุน้ ให้กลุ่มมีการสนทนา (Dialogue) และอภิปราย (Discussion) ซึ่ งต้องทาควบคู่กนั ไปทั้ง DiscussionDialogue จะทาให้องค์การบรรลุเป้ าหมายขององค์กรได้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้ การเรี ยนรู ้
ร่ วมกันเป็ นทีมมีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้
3.1 การสนทนาและอภิปราย (Dialogue and discussion) การสนทนาจะเป็ นวิธีช่วยให้
สมาชิกเป็ นตัวแทน เป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดและผูส้ ังเกตการณ์เพื่อเตรี ยมรับความคิดของ
ผูอ้ ื่น ซึ่ งการสนทนานั้นเป็ นการสนทนาเชิงสร้างสรรค์และลดการโต้แย้ง การสนทนาจะช่วยพัฒนาให้
กระบวนการคิดละเอียดอ่อนยิง่ ขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม เพิ่มความเข้าใจระหว่างกัน
และการอภิปราย เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีมจะเห็นได้วา่ การอภิปรายมีความจาเป็ นควบคู่กบั การ
สนทนา เป็ นการช่วยค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการทางาน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน ส่ งเสริ มให้บุคลากรมี
โอกาสและกล้าแสดงความคิดเห็น ทั้งเป็ นการส่ งเสริ มความเสมอภาคในองค์กรด้วย การสื่ อสารที่มี
คุณภาพสู งนั้นทั้งการฟังและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.2 การเรี ยนรู ้สภาพความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ลักษณะสาคัญของการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ น
ทีมอยูท่ ี่เมื่อตกลงที่จะเรี ยนรู ้ร่วมกัน ควรมีการพูดคุยกันอย่างเปิ ดเผยและจริ งใจ ทั้งใจเรื่ องของความเป็ นจริ ง
ทางธุ รกิจที่ดาเนิ นอยูแ่ ละสิ่ งที่กาลังดาเนินอยูภ่ ายในกลุ่ม เพราะการเข้าใจความเป็ นจริ งอย่างถูกต้องนั้นทีม
จะสามารถเข้าใจได้วา่ กลยุทธ์ของเรานั้นสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง
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3.3 การเรี ยนรู้วธิ ีปฏิบตั ิ (Learning how to Practice) เป็ นการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อ
ทีมจะได้เริ่ มต้นการพัฒนาทักษะร่ วม (Joint skill) และนอกจากนั้นยังมีการใช้เครื่ องมือคอมพิวเตอร์ มาเป็ น
ส่ วนช่วยในการทางานเมื่อต้องเผชิ ญกับความยุง่ ยากในการปฏิบตั ิงาน
องค์ประกอบที่สาคัญเพื่อประสิ ทธิภาพของทีม มีดงั นี้
3.3.1 จุดมุ่งหมายของทีม ต้องชัดเจน เหมาะสม กระจ่าง และแม่นยและเกี่ยว
ของกับความต้องการของกลุ่ม
3.3.2 การสื่ อสารภายในทีมจะต้องกระจ่างและแม่นยาเป็ นสองทางและทัว่ ถึง
3.3.3 การมีส่วนร่ วมของสมาชิกต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวาง
3.3.4 การมีอิทธิ พลต่อบุคคลในทีม มีการกระจายทัว่ ถึงและเท่ากัน
3.3.5 การตัดสิ นใจ ต้องยืดหยุน่ ตามสถานการณ์และเป็ นไปโดยตัดสิ นใจ
3.3.6 มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านเป้ าหมาย ความเชื่อ ความพอใจ
และการยอมรับ
3.3.7 มีความสามารถในการแก้ปัญหาให้สาเร็ จ
4. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) เป็ นแบบแผนทางจิตสานึกของบุคลากร
ในองค์การ ซึ่ งเป็ นตัวสะท้อนพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้นๆ ในการตั้งข้อสมมติฐานเพื่ออธิ บาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็ นการสร้างทัศนะของความร่ วมมือกันอย่างยึดมัน่ ของคนในองค์กร เพื่อการ
พัฒนาภาพอนาคต และความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ ความสาเร็ จขององค์กร เพื่อช่วยให้คนเกิดการยอมรับ ให้
ข้อผูกพันต่อจุดมุ่งหมายในการดาเนินงานด้านต่างๆ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคลากรของ
องค์กรมีจิตสานึก หรื อได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของตน หรื อความมีสติที่เอื้อต่าการสะท้อนภาพที่ถูกต้อง
ชัดเจน และมีการจาแนกแยกแยะโดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุ งให้เกิดความถูกต้องในการมองโลกและ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการทาความเข้าใจในวิธีการที่จะสร้างความชัดเจนเพื่อการตัดสิ นใจอย่าง
ถูกตองและมีวธิ ี การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถทางความคิด ที่ไม่
แปรผันหรื อท้อถอยเมื่อต้องเผชิ ญกับวิกฤตต่างๆ ซึ่ ง Senge อ้างใน Marquardt (1996) ความสามารถที่จะ
ดาเนินการสนทนาเพื่อการเรี ยนรู ้ที่ถามหาและสนับสนุนความสมดุล ซึ่ งสมาชิกเปิ ดโอกาสให้กบั ความคิดที่
มีประสิ ทธิ ผล และสร้างความคิดเปิ ดเผยส่ งอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่น และแบบแผนทางความคิดเป็ นภาพหรื อมุมมอง
ของเราต่อเหตุการณ์
สถานการณ์ หรื อกิจกรรม เมื่อทุกคนในองค์กรมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันแล้ว จะตองมีการสื่ อสารให้รับรู ้ในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับสู งถึงระดับล่างว่าองค์กรมีวสิ ัยทัศน์อย่างไร เป้ าหมายคืออะไร และจะต้องซึ มซาบลงไป
ไปในความคิดของทุกคนในองค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
5. การคิดอย่างเป็ นระบบ (Systems thinking) เป็ นหัวใจขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และมี
ส่ วนสาคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้ และนามาซึ่ งการพัฒนาแบบยัง่ ยืนของทรัพยากรในองค์กร
การคิดอย่างเป็ นระบบเป็ นการทาความเข้าใจในปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการเชื่อมโยงเรื่ องราวต่างๆ
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อย่างเป็ นระบบ เป็ นการมองเห็นความสัมพันธ์ของกันและกันและเป็ นรู ปแบบที่ไม่หยุดนิ่ง และไม่มองแบบ
แยกส่ วนต้องสามารถทาความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งในภาพรวมและในส่ วนย่อยคือ เห็นทั้งป่ า และ
เห็นต้นไม้แต่ละต้นด้วย การคิดอย่างเป็ นระบบได้น้ นั จะต้องมีการเปลี่ยนจิตใจในหลายด้าน เช่น สามารถ
มองเห็นทั้งส่ วนรวมและส่ วนย่อยได้ สามารถเชื่อมโยงส่ วนต่างๆ เข้าด้วยกันเป็ นระบบ และสามารถระบุได้
ว่าอะไรเป็ นสาเหตุก่อให้เกิดอะไร
นอกจากนี้ Marquardt (1994) ได้กล่าวไว้วา่ การเรี ยนรู ้มีหลายประเภท โดยแต่ละ
ประเภทมีความสาคัญต่อการนาไปสู่ ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวสามารถแบ่งออก
ได้เป็ น 4 ประเภท
5.1 การเรี ยนรู้จากการปรับตัว (Adaptive learning) เป็ นการเรี ยนรู้ที่บุคคล
หรื อการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ และการปฏิบตั ิยอ้ นกลับ องค์กรมีการปฏิบตั ิไปสู่ เป้ าหมาย ผลของความ
เปลี่ยนแปลงมีความสอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร
5.2 การเรี ยนรู้จากการคาดการณ์ (Anticipatory learning) เป็ น
กระบวนการของการได้มาซึ่ งความรู้จากการคาดหวังโดยอนาคตเป็ นวิธีการของวิสัยทัศน์-ผลสะท้อนกลับ
การปฏิบตั ิเพื่อค้นหาการหลีกเลี่ยงประสบการณ์และผลลัพธ์เชิงลบโดยการจาแนกโอกาสของอนาคตที่ดี
ที่สุด
5.3 การเรี ยนรู้ที่ได้จากที่เรี ยน (Deutero learning) องค์การสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ในเชิงรุ กนี้จะทาให้สมาชิกมีความรู ้เกี่ยวกับบริ บทขององค์กรเพื่อการเรี ยนรู ้ ค้นพบว่าอะไรคือสิ่ งที่
เอื้อหรื อขัดขวางการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างกลยุทธ์ใหม่สาหรับการเรี ยนรู ้ สามารถประเมินสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ การ
เรี ยนรู ้เชิงรุ กเป็ นการเรี ยนรู ้เชิ งองค์ปรประเภทที่มุ่งสร้าง (Generative) และสร้างสรรค์ (Creative) โดยการ
เสริ มความรู้ (Empower) ให้บุคคลากรมีการมองไปในอนาคตที่มีการปฏิบตั ิเชิงรุ ก (Proactive) สะท้อน
ความคิด (Reflective) และสร้างสรรค์การเรี ยนรู้ของตนเอง
5.4 การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Action learning) สร้างขึ้นจาก
ประสบการณ์และความรู ้ รวมทั้งทักษะของแต่ละกลุ่มหรื อกลุ่ม โดยกลุ่มให้การเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ
ประโยชน์ของเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ ได้แก่ การพัฒนาทักษะและความรู ้ตลอดจนกระบวนการที่สะท้อนเป็ น
การปฏิบตั ิเมื่อเกิดปั ญหา และการเปลี่ยนแปลงองค์กรเกิดขึ้นเมื่อมีผเู ้ ข้าร่ วมแก้ปัญหาขององค์กรจากมุมมอง
ใหม่
6. ด้านเทคโนโลยีที่นามาใช้ (Technology application)
Marquardt (1996) กล่าวว่าเทคโนโลยีนบั เป็ นปัจจัยที่สาคัญมากสาหรับศตวรรษที่
เพราะองค์กรใดก็ตามที่มีอานาจทางเทคโนโลยีสูงจะทาให้สามารถที่จะก้าวล้ าหน้าองค์กรอื่นได้
ซึ่ งมี
องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ดังนี้
6.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 เทคโนโลยีพ้นื ฐานของการเรี ยนรู้
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6.3 ระบบอิเล็กโทรนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

เทคโนโลยี
พื ้นฐานของการเรี ยนรู้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี

ระบบอิเล็กโทรนิกส์ที่
สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน

แผนภาพที่ 3 องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
โดยแต่ละองค์ประกอบย่อยมีรายละเอียดดังนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ประมวลผลและ
เผยแพร่ สารสนเทศโดยรวมเทคโนโลยีสารสนเทศจะครองคลุมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก
จัดเก็บ ประมวลผลสื บค้น ส่ งและรับข้อมูล ซึ่ งรวมถึงเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
เครื อข่ายสื่ อสาร อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล
Marquardt (1994) ได้ให้ทศั นะว่าองค์กรจะต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกและเอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้มีการจัดตั้งทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดอบรม บุคลากรให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Brain Quinine (1996) กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็ นองค์ประกอบสาคัญสาหรับการจัดการ
ความรู ้ขององค์การ การใช้ความรู ้ความเข้าใจในเทคโนโลยี เป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ของการเรี ยนรู ้ การ
สื่ อสาร ข้อมูลสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งองค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีเพื่อการสร้างองค์การแห่ง
การเรี ยนรู ้ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพ้นื ฐานของการเรี ยนรู ้ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน เทคโนโลยีนบั เป็ นปั จจัยสาคัญมากสาหรับโลกยุคนี้ เพราะหากองค์การใดก็ตามมี
อานาจทางเทคโนโลยีสูงจะได้เปรี ยบสามารถที่จะก้าวล้ าหน้าองค์การอื่นได้
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เสารส บุนนาค (2543, หน้า 56) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของระบบสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EPSS) สาหรับการเรี ยนรู ้เชิงองค์กร ไว้ดงั นี้
1. ช่วยปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยน ไม่ใช่ปรับปรุ งความรู ้
2. จัดความช่วยเหลือได้ทนั เวลาไม่วา่ เมื่อใด ที่ไหนที่ตอ้ งการ
3. ทาให้เข้าถึงสารเทศ เข้าถึงวิธีการ เครื่ องมือ และการตัดสิ นใจได้อย่างสม่าเสมอ
4. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือให้ผชู้ านาญการในการสอนแนะ
(Coach) เป็ นพี่เลี้ยง (Mentor)
5. ช่วยเร่ งการฝึ กอบรมในงานและการรักษาการเรี ยนรู ้
6. ช่วยลดเวลาและกระตุน้ ในการฝึ กอบรม
7. เพิ่มความยืดหยุน่ กับการมอบหมาย
8. ผลักดันองค์กรในการฝึ กอบรมบุคลากรในเรื่ องที่ยาก
9. ลดการใช้กระดาษ เช่น คู่มือ การประเมินผล หรื อการทดสอบ
10. เพิ่มความพอเพียงในตนเอง (Sufficiency) และเพิ่มอานาจให้แก่บุคลากร
7. ด้านบรรยากาศองค์กรเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อบุคลากรในองค์กร บรรยากาศองค์กรที่ดีจะทา
ให้ผลการปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
Lilwin และ Stringer (1968, อ้างถึงในเสาวรส บุนนาค, 2543, หน้า 85-86) ได้จาแนกปัจจัยของบรรยากาศ
องค์กรออกเป็ น 9 มติ ได้แก่
1. มิติโครงสร้างองค์กร หมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับขั้นตอนในการ
ดาเนินงานที่มากมาย การถือตามระเบียบมากเกินไป และการติดต่อสื่ อสารตามสายการบังคับบัญชา
2. มิติความรับผิดชอบ หมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
ไม่จาเป็ นต้องตรวจสอบการตัดสิ นใจในทุกๆ เรื่ อง เมื่อบุคลากรมีงานที่จะปฏิบตั ิจะดาเนินการด้วยความรู ้สึก
รับผิดชอบในงาน
3. มิติรางวัล หมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับการได้รับรางวัลสาหรับงานที่ตนได้ปฏิบตั ิ
ตามเป้ าหมายขององค์การ ระบบการให้รางวัลขององค์กร มีลกั ษณะทางกระบวนการมากกว่าการลงโทษ
ทั้งนี้หมายรวมถึง การรับรู ้ในความยุติธรรมของนโยบายการจ่ายเงินเดือนและการสนับสนุนให้กา้ วหน้า
4. มิติความเสี่ ยงภัย หมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับการเสี่ ยงภัยและความท้าทายในงาน
และองค์การเน้นที่จะพิจารณาทางเลือกที่เสี่ ยง เป็ นการเสี่ ยงที่จะช่วยให้ได้ทางเลือกที่ดีในการดาเนินงาน
5. มิติความอบรม หมายถึง การรับรู ้มิตรภาพที่ดีภายในองค์กร ซึ่ งเกิดขึ้นใน
บรรยากาศของการทางานเป็ นกลุ่ม เน้นความรู ้สึกที่ดี ความเป็ นเพื่อน และกลุ่มไม่เป็ นทางการ
6. มิติการสนับสนุน หมายถึง การรับรู ้ถึงความช่วยเหลือของผูบ้ ริ หารและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นในกลุ่มเน้นการสนับสนุนซึ่ งกันและกันทั้งจากระดับล่าง ระดับสู ง
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7. มิติมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของเป้ าประสงค์
ซึ่ งกาหนดไว้ในลักษณะที่ชดั เจนและคลุมเครื อ มาตรฐานของการปฏิบตั ิงาน เน้นการทางานตามเป้ าหมาย
ขององค์กร บุคคลตลอดจนกลุ่ม
8. มิติความขัดแย้ง หมายถึง การรับรู ้วา่ ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรต้องการ
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากความคิดเห็นของฝ่ ายบริ หารและบุคคลในองค์กร เน้นการแก้ปัญหา
มากกว่าการปล่อยไปเรื่ องๆ หรื อการไม่สนใจปั ญหา
9. มิติความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง การรับรู ้วา่ ตนเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
ตลอดจนการเป็ นสมาชิกที่ดี มีคุณค่าของทีมงานและที่สาคัญคือความมีน้ าใจ
Litwin & Burmeister (1992, อ้างถึงในเสาวรส บุนนาค, 2543, หน้า 88-89) ได้พฒั นา
บรรยากาศองค์กรของโดยแบ่งมิติของบรรยากาศขององค์กรออกเป็ น 12 มิติ ดังต่อไปนี้
1. ความชัดเจนของเป้ าหมายและนโยบาย (Clarify) หมายถึง เป้ าหมายและนโยบาย
ที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานขององค์กร มีความกระชับง่ายต่อความเข้าใจ สามารถนามา
เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม มีความสอดคล้องกับพันธกิจ
2. ข้อตกเพื่อมุ่งสู่ ความสาเร็ จ (Commitment) หมายถึง องค์กรมีการสนับสนุนให้
บุคลากรเกิดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กร โดยการอุทิศตนเพื่อมุ่งสู่ ความสาเร็ จขององค์กร
3. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standard) หมายถึง องค์กรได้กาหนดขั้นตอนและ
แนวทางปฏิบตั ิสาหรับให้บุคลากรใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
และนาผลจากการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาปรับปรุ งพัฒนางาน เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพิ่มสู งขึ้น
4. โครงสร้างองค์กร (Structure) หมายถึง องค์กรได้จดั ระบบโครงสร้างขององค์กรที่
เอื้อต่อการดาเนินงาน
มีการกระจายอานาจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานและมีการติดต่อสื่ อสารและประสานงานที่
คล่องตัวเอื้อต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคลในองค์กร
5. ปฏิบตั ิตามระเบียบ (Conformity) หมายถึง องค์กรที่มีการกาหนดกฎระเบียบและ
ข้อปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบอย่างทัว่ ถึงกัน สามารถปฏิบตั ิตามได้ และ
เป็ นกฎระเบียบที่ใช้กบั บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน
6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Rewards) หมายถึง องค์กรให้แรงกระตุน้ จูงใจ
โดยการกล่าวคายกย่องชมเชย เมื่อบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นที่พึงพอใจ ตามความเหมาะสม มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและแจ้งให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้รับทราบ
7. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) หมายถึง องค์กรได้มอบหมายภาระความ
รับผิดชอบให้กบั บุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ในแต่ละตาแหน่ง
8. การเปิ ดโอกาสให้เรี ยนรู้โดยการทดลอง (Trial and error) หมายถึง องค์กรได้เปิ ด
โอกาสให้บุคลากรทดลองเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ หรื อแสดงออกในด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการ
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ปฏิบตั ิงาน แม้วา่ การทดลองริ เริ่ มสิ่ งใหม่น้ นั จะไม่ประสบผลสาเร็ จ บุคลากรจะไม่ถูกลงโทษ ถูกตาหนิหรื อ
ผลกระทบต่อตาแหน่งหน้าที่
9. ความจงรักภักดีในองค์กร (Loyalty) หมายถึงองค์ได้มีกลยุทธ์ให้บุคลากรมี
ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ และมีคุณค่าในตนเอง โดยคานึงถึงความเป็ นบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงาน
10. การสนับสนุนในการปฏิบตั ิงาน (Working Supportive) หมายถึง องค์กรได้ให้
การสนับสนุนส่ งเสริ มและช่วยเหลือบุคลากรในด้านสิ่ งอานวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ งบประมาณและสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม
11. ความอบอุ่นในการปฏิบตั ิงาน (Warmth) หมายถึง ผูบ้ งั คับบัญชาองค์กรให้ความ
เป็ นกันเองกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
โดยผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถขอคาปรึ กษาหารื อกับผูบ้ งั คับบัญชาเมื่อมี
ปั ญหา หรื อต้องการคาแนะนาปรึ กษา รวมถึงการได้รับความไว้วางใจแก่ผบู ้ งั คับบัญชา
12. การทางานเป็ นทีม (Teamwork) หมายถึง องค์กรสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ทางานเป็ นทีม มีความเอื้อเฟื้ อ แบ่งปั นในทีมงาน พร้อมที่จะเผยแพร่ และให้ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์แก่กนั มี
ความรู้สึกเป็ นเจ้าของทีม เต็มใจและเสี ยผลสละเพื่อความสาเร็ จของทีม
8. ด้านการบริ หารองค์กร (Organization management) การพัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ให้ประสบผลสาเร็ จองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จะต้องมีการพัฒนา
โครงสร้างและวิธีการบริ หารเพื่อให้เหมาะสมกับคนในองค์กร นอกจากนั้นโครงสร้างที่แท้จริ งขององค์กร
จะต้องการเปลี่ยน ได้แก่ รู ปแบบงาน ระบบที่รวดเร็ ว โครงการ นโยบายขององค์กร องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
จะดาเนินการได้ดีเมื่อผูบ้ ริ หารในองค์กรควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และนอกจากนั้นผูบ้ ริ หารต้องติดตามการปรับปรุ งการดาเนิ นงาน
โครงการสนับสนุนการเรี ยนรู้ในระยะยาว (บุบผา พวงมาลี, 2542)
2.1.2 ข้ อมูลทัว่ ไปของวิทยาลัยราชพฤกษ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นสถาบันอุดมศึกษาสถาบันหนึ่ งที่เกิ ดจากปณิ ธานของท่านอาจารย์
ดร.กมล ชูทรัพย์ ผูก้ ่อตั้งสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตร ที่ตอ้ งการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และความ
มุ่งมัน่ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสทางการศึกษาสู งขึ้น อาจารย์ ดร. วิภาพรรณ ชูทรัพย์
เป็ นผูส้ ื บสานต่อแนวคิ ดเพื่อต้องการผลิ ตบัณฑิ ตให้เป็ นผูม้ ี ทกั ษะความรู ้ สร้ างคนดี มีคุณภาพ คุ ณธรรม
จริ ยธรรมและ ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในภาษาต่างประเทศ
ปั จจุบนั วิทยาลัยราชพฤกษ์ต้ งั อยู่ ณ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางขนุน อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยราชพฤกษ์มีอาคารสถานที่สวยงาม เหมาะกับการเป็ นสถาบันการศึกษาชั้นสู งของ
ประเทศ โดยปั จจุบนั วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ก่อสร้างอาคารเรี ยน 5 ชั้นประกอบไปด้วยห้องเรี ยนที่ทนั สมัย มี
ห้องปฏิบตั ิการเฉพาะสาขาวิชาที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการสอนและสิ่ งอานวยความสะดวกที่ เพียบพร้อม มี
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หน่ วยงานส่ งเสริ มทางด้านวิชาการ เช่ นสานักหอสมุ ดที่ เป็ นศูนย์ทรั พยากรสารสนเทศในรู ปแบบของ
หนังสื อวารสาร วิดีทศั น์ ดิสก์เก็ต เทปคาสเซ็ท ที่มีระบบการสื่ อสาร มีฐานข้อมูลในรู ปของ CD-ROM และ
ออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต มีศูนย์การเรี ยนรู้ การค้นคว้าและวิจยั ( Learning and Research Center )
มีห้องผลิตสื่ อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริ การให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาโดยมี ระบบ Network ที่
สามารถรองรับปริ มาณในการใช้งานระบบเครื อข่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพียงพอ ต่อความต้องการที่
เพิ่มขึ้ น ภายในอาคารยังประกอบด้วยห้องประชุ มและห้องสั มมนา เพื่อรองรั บการจัดงานและกิ จกรรม
ประเภทต่างๆ ที่สามารถบรรจุนกั ศึกษาได้มากกว่า 1,000 คน
นอกจากอาคารเรี ยนที่ทนั สมัยแล้ว ทางวิทยาลัยได้สร้ างอาคารกิ จการนักศึกษา และอาคารโรง
อาหาร เพื่อส่ งเสริ ม ให้ นัก ศึ กษาใช้เวลาว่าง ให้เกิ ดประโยชน์ ด้วยการทากิ จกรรมที่ หลากหลายตาม
ความสามารถของนักศึกษา เช่ น กิ จกรรมกี ฬา กิ จกรรมดนตรี กิ จกรรมช่ วยเหลื อสังคม กิ จกรรมเพื่อ
ทะนุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม ฝึ กให้นักศึ กษามี กิจกรรมที่ แสดงถึ งความเป็ นผูน้ าผูต้ ามที่ ดี ทางวิทยาลัยได้
จัดเตรี ยมสถานที่ ให้เพียงพอเพื่อรองรับนักศึกษา ในการเรี ยนรู้ในรู ปแบบบูรณาการ การศึกษาค้นคว้า และ
การปฏิบตั ิจริ ง ภายในวิทยาลัยยังจัดให้มีสวนพักผ่อน สระบัว บริ เวณหน้าอาคารเรี ยนภายใต้บรรยากาศที่ร่ม
รื่ นจัดภูมิทศั น์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรี ยนรู ้ให้แก่นกั ศึกษา ทุกตารางนิ้ว ในพื้นที่ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
และเพื่อให้การดาเนินการของวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทางวิทยาลัย จึงได้จดั ทาแผน
กลยุทธ์ข้ ึน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนางานทุกระบบ
ปรัชญาของวิทยาลัย
วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นสถาบันแห่งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ มีความมุ่งมัน่ ที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็ นคนเก่งมี
ความรู ้ ทักษะ ความชานาญในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และสามารถอยูใ่ นสังคม
อย่างมีความสุ ข โดยบัณฑิตต้องเป็ นบุคคลที่มุ่งมัน่ จะเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา เพื่อนาความรู ้
ความสามารถเป็ นกาลังในการพัฒนาประเทศชาติดงั ปรัชญาของวิทยาลัยที่วา่ “สถาบันแห่งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่
คุณภาพคุณธรรมนาหน้าสู่ สากล”
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นสถาบันแห่ งการเรี ยนรู ้ ยุคใหม่มุ่งผลิ ตบัณฑิ ตที่มีความสมดุลด้านความคิด
ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี และมุ่งพัฒนาเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ในปี พ.ศ. 2554
พันธกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็ นวิทยาลัยเอกชนในระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี มุ่งเน้นที่จะ
ผลิตและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม โดยได้จดั การเรี ยนการสอน
ตามหลักสู ตรอุดมศึกษาและได้ผา่ นความเห็นชอบการเปิ ดดาเนิ นการจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยมีพนั ธกิจที่สาคัญของวิทยาลัย ดังนี้
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1. ด้านการผลิตบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นวิทยาลัยแห่งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ พร้อมที่จะผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนาความรู ้ใหม่ ๆ และ
เทคโนโลยีที่กา้ วหน้า มาใช้ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศเพื่อไปสู่ ความเป็ นสากล
2. ด้านการปฏิบตั ิงานวิจยั วิทยาลัยได้ให้ความสาคัญกับการวิจยั เป็ นอย่างยิง่ เพื่อนา
องค์
ความรู ้จากการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้นไป โดยสนับสนุนให้มีผลงานวิจยั ทั้ง
ทางด้านธุ รกิจ การวิจยั สถาบันเพื่อแก้ปัญหา ทั้งยังสนับสนุนให้มีการวิจยั ระดับชาติ ตลอดจนจัดให้มีการ
นาเสนอผลงานวิจยั ไปเผยแพร่ ในชุมชน หรื อสาธารณชน ด้วยเหตุที่วา่ การวิจยั เป็ นรากฐานของการนา
วิชาการไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ผล อันจะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แก่ผเู ้ รี ยนได้
3. ด้านการบริ การวิชาการ มุ่งเน้นในการเป็ นศูนย์กลางการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมและ
เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ให้แก่ ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ
4. ด้านการบารุ งรักษาศิลปวัฒนธรรม ให้ความสาคัญและส่ งเสริ ม และทานุบารุ ง ศิลปวัฒนธรรม
ร่ วมสื บสานมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
ไทย
การวิเคราะห์สภาวการณ์ของวิทยาลัยด้วย SWOT (งานนโยบายและแผน: 2551) ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้
จุดแข็ง (Strength) หมายถึง การวิเคราะห์สภาพภายในวิทยาลัยเพื่อหาสิ่ งที่จะบ่งบอกถึงจุดดี/จุดเด่น
ที่จะใช้เป็ นประโยชน์ต่อวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนกั ศึกษาในเครื อรองรับ
2. คณาจารย์มีวุฒิตรงกับสาขาวิชา
3. อาจารย์พิเศษมีประสบการณ์ในการสอน
4. มีอาคารทันสมัย มีหอ้ งเรี ยนทันสมัย มีอุปกรณ์ในห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ ที่ทนั สมัย
5. มีทุนการศึกษาเป็ นแรงจูงใจนักศึกษา
6. มีการพัฒนาด้วยการอบรม / สัมมนา
7. มีการส่ งเสริ มสนับสนุนด้านผลิตสื่ อ Online / e-learning
8. มีรายวิชาทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
9. อาจารย์รุ่นใหม่และรุ่ นเก่าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
10. มีผบู้ ริ หารที่มีประสบการณ์
11. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยมาใช้ เช่น ระบบทะเบียน
12. มีระบบการเงินมัน่ คง
13. เป็ นวิทยาลัยขนาดเล็ก การทางานคล่องตัว มีระบบการควบคุม / การจัดการ / การดาเนินการที่ดี
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14. มีกรรมการสภา / ที่ปรึ กษาที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการช่วยสนับสนุนเสริ ม
กิจกรรมของวิทยาลัย
15. วิทยาลัยมีชื่อเป็ นสิ ริมงคล
16. มีรถรับส่ งของวิทยาลัยฟรี ตลอด

จุดอ่ อน (Weakness) หมายถึง การวิเคราะห์สภาพภายในวิทยาลัยเพื่อค้นหาสิ่ งที่เป็ นจุดอ่อน
หรื อข้อด้อยที่ตอ้ งปรับปรุ งเพื่อนามาแก้ไขให้เป็ นประโยชน์ต่อวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เป็ นสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ยังไม่เป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไป
2. ยังไม่มีบณั ฑิตสาเร็ จการศึกษา
3. อาคารสถานที่และห้องเรี ยนยังมีไม่มาก
4. คณะวิชา / สาขายังมีจานวนไม่มาก และไม่หลากหลาย ขาดสาขาวิทยาศาสตร์ / และบัณฑิตศึกษา
5. คณาจารย์ประจายังเป็ นอาจารย์ใหม่ (บางคน) ขาดประสบการณ์
6. ผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ยงั ใหม่ต่อวิทยาลัย และไม่เข้าใจซึ่ งกันและกัน
7. ไม่มีระบบดูแลรักษาอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่ชดั เจน
8. ระบบการจัดการยังไม่สมบูรณ์
9. ภาระงานของอาจารย์และการมอบหมายงานยังไม่ชดั เจน
10. ไม่มีโอกาสได้เลือกนักศึกษา ส่ งผลต่อคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้ามีความรู ้พ้ืนฐานไม่ดีพอ
11. ระบบสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ / Server ล่มบ่อย / Internet ช้ามาก
12. คณาจารย์ยงั ไม่มีความชานาญและประสบการณ์วิจยั
13. บริ การรถรับส่ ง ยังมีขอ้ ขัดข้อง
14. ขาดฝ่ ายซ่อมบารุ ง
15. การจัดซื้ อล่าช้า
16. ร้านอาหารยังมีปัญหาด้านคุณภาพ / รสชาติ / จานวนไม่เพียงพอ / เวลาให้บริ การน้อย (บางร้าน)
17. ขาดหอพักของนักศึกษา / บุคลากรของวิทยาลัย
18. นักศึกษาบางคนแต่งกายยังไม่ถูกระเบียบ
19. กิจกรรมนักศึกษายังไม่มากพอ
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โอกาส (Opportunity) หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยทั้งด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม รวมทั้งสิ่ งแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของวิทยาลัยโดยตรง โดยสิ่ งเหล่านี้มี
สภาพของการสนับสนุนและสร้างโอกาสเอื้อประโยชน์ให้เกิดกับวิทยาลัยดังนี้
1. เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี
2. ตั้งอยูท่ าเลที่ชุมชนใหม่พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพอย่างรวดเร็ ว
3. รัฐบาลมีกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา
4. มีถนนใหญ่ผา่ นหน้าวิทยาลัยและเชื่อมต่อชุมชนอื่น ๆ ได้สะดวก
5. ได้รับการสนับสนุนด้านคาปรึ กษา / งบประมาณจาก สกอ.
6. ชุมชนโดยรอบวิทยาลัย (วัด / อบต. / สถานที่ราชการ / บริ ษทั ) มีทศั นคติและได้รับการสนับสนุน
วิทยาลัยอย่างดี
7. โรงเรี ยนในพื้นที่ให้การต้อนรับวิทยาลัยอย่างดี
8. มีผทู้ รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เป็ นกรรมการสอบไล่ภายนอกา
9. ได้ผทู ้ รงคุณวุฒิเฉพาะทางที่ช่วยวิพากย์หลักสู ตรที่เปิ ดดาเนินการใหม่
10. ได้รับการร่ วมมือและสนับสนุนจากวิทยากรภายนอกมาอบรม
11. มีหน่วยงานของรัฐอยูใ่ นบริ เวณรอบวิทยาลัย (สาธารณสุ ข / โรงพยาบาล และองค์การปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น)
12. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาขอใช้สถานที่ของวิทยาลัย ทาให้วทิ ยาลัยมีช่องทาง
ประชาสัมพันธ์กิจการของวิทยาลัยมากขึ้น
13. ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยได้สร้างหอพักเอกชนรองรับนักศึกษาแล้ว
14. ชุมชนรอบวิทยาลัยเป็ นชุ มชนที่กาลังพัฒนา มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว

ภาวะคุกคาม (Threats) หมายถึง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากสภาวะแวดล้อมภายนอกที่
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัย ดังนี้
1. มีการแข่งขันในตลาดอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนสู ง
2. นักศึกษาขาดความสะดวกในการเดินทางมาวิทยาลัยเพราะไม่มีรถระบบขนส่ งมวลชน
3. นโยบายการสนับสนุนเงินกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาไม่ชดั เจน
4. รถวิง่ ด้วยความเร็ วสู งเพราะเป็ นถนนใหญ่รอบนอก เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
5. น้ าท่วมบริ เวณจุดกลับรถและคู่ขนานเป็ นเวลานาน
6. ขาดทางเบี่ยงเข้าหน้าวิทยาลัย
7. ขาดหอพักนักศึกษา / บุคลากรของวิทยาลัย
8. ขาดรถประจาทาง (ขสมก.) ผ่านหน้าวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์
เพื่อให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายพันธกิจ กรอบยุทธศาสตร์ ขา้ งต้น ใน
ปี การศึกษา 2551 วิทยาลัย จึงพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ เป็ น 7 ด้าน(งานนโยบายและแผน: 2551) โดย
วิทยาลัยจะให้ความสาคัญในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. ด้ านการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
มุ่งพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับภาวะความต้องการของสังคมปั จจุบนั
มีความทันสมัย
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้เหมาะสมตลอดเวลาทุก 5 ปี เปิ ดทางเลือก
ในระบบที่ยดื หยุน่ มากขึ้น แต่ยงั
คงไว้ซ่ ึ งคุณภาพและมาตรฐาน มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุ ดจากหลักสู ตร เป็ นผูม้ ีทกั ษะวิชาการ
ทักษะวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีวินยั มีจิตสานึกของการเป็ นผูป้ ระกอบการ สามารถ
ปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีความสามารถด้านวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยี
พื้นฐานและมีทกั ษะในการสื่ อสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเป็ นอย่างดี มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ปรับระบบการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ รี ยน บูรณาการกิจกรรม
นอกหลักสู ตรและชีวติ จริ งเข้ากับหลักสู ตร
เปิ ดคณะและสาขาวิชาที่เป็ นความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการศึกษาในหลักสู ตร
ศิลปศาสตร์ ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานการเรี ยนรู ้ รวมทั้งขยายการศึกษาในระดับปริ ญญาโท
2. ด้ านการพัฒนาด้ านการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลและแผนงาน
โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู ้ความสามารถของคณาจารย์ ให้มีการศึกษาระดับสู งขึ้น มีการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนที่ทนั สมัยและส่ งเสริ มให้คณาจารย์เข้าสู่ ตาแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. ละ ศ.ให้มากขึ้น
และพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอื่นๆ ให้มากขึ้น
การกาหนดแผนพัฒนา การปรับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของวิทยาลัย สอดคล้อง
กัน และสอดคล้องกับ แผนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาหรับกลไกบริ หารแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ เน้นการ
วิเคราะห์สภาพปั ญหาและกาหนดแผนร่ วมกันกับหน่วยงาน มีการกาหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการ
ดาเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานเพื่อปรับปรุ งและพัฒนา
มุ่งเน้นการพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เอื้อต่อการใช้งาน Internet, E-learning, CD, E-book,
และ Multimedia อื่นๆ รวมทั้งเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอนตาราหนังสื อ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการทุกด้าน
โดยเน้นระบบธรรมาภิบาล เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรทุกระดับ โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และสร้างระบบที่คล่องตัว ตรวจสอบได้ และ
พัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมทั้งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก ผ่านทางสื่ อต่างๆ ทุกรู ปแบบ
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มุ่งเน้นการสร้างระบบ เพื่อการประกันคุณภาพทั้งในระดับหน่วยงานย่อย (คณะ/สานัก/ศูนย์) และ
ในระดับวิทยาลัย เพื่อนาไปสู่ การรับรองมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
3. ด้ านคุณภาพบัณฑิต
มุ่งเน้นการวางระบบที่ส่งเสริ มความรู ้ความสามารถทางวิชาการ
โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย (IT) ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ การเป็ นผูน้ า การเป็ นผูม้ ีคุณธรรม การรู ้จกั คิดวิเคราะห์
รวมทั้งความพร้อมด้าน EQ และ MQ ควบคู่กบั IQ การสร้างเสริ มประสบการณ์ การสร้างความพร้อมให้กบั
นักศึกษาเพื่อเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้รวมถึงคุณภาพของผูเ้ รี ยนหรื อผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วย
4. ด้ านการบริการวิชาการแก่สังคม
มุ่งให้บริ การวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ ในสาขาวิชาที่คณะต่างๆ เปิ ดสอนในเชิงการจัดอบรม
ระยะสั้น ระยะยาว การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การเป็ น ที่ปรึ กษา การเป็ นวิทยากร
รวมทั้งสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับผูร้ ับบริ การทางวิชาการ / ชุมชน / หน่วยงานที่รับฝึ กงาน
แบบสหกิจศึกษา / สมาคมวิชาชีพ / สมาคมวิชาการต่างๆ / เครื อข่ายอุดมศึกษา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / กลุ่ม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็ นไทย / กลุ่มศิษย์เก่า และสถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการทา
ความตกลงร่ วมมือและการเจรจาเพื่อหากลุ่มเครื อข่าย พันธมิตรทั้งในระดับชาติ ระดับนานาชาติ
5. ด้ านการวิจัยและงานสร้ างสรรค์
มุ่งส่ งเสริ มให้เกิดการวิจยั ที่เป็ นความชานาญของคณาจารย์และนักวิจยั ของวิทยาลัยในสาขา/คณะ
วิชาที่เปิ ดสอน รวมทั้งการวิจยั ที่เป็ นการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และการวิจยั เพื่อการพัฒนา (R&D) ประเทศ
โดยอาจร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก/ชุมชน ในการวิจยั เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และ
มุ่งเน้นการแสวงหาทุนจากภายนอกในการทาวิจยั
6. ด้ านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
มุ่งเน้นการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน ของสังคม
เน้นความเป็ น
ไทย และการอนุรักษ์วฒั นธรรมที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาศัยวิทยากรจากท้องถิ่นเป็ นหลัก
7. ด้ านการเปลีย่ นประเภทเป็ นมหาวิทยาลัย
ปรับเป็ นมหาวิทยาลัยภายในปี 2554

25

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมายพันธกิจ

ผลงานสั มฤทธิ์ตามพันธกิจ
อย่ างมีคุณภาพ
มุมมองด้ านการเงิน

การเงิน

มีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย
นักศึกษาเก่ามีความสุ ข
ความสุ ข

มุมมองของนักศึกษา/
ผู้รับบริการ

มุมมองด้ าน
กระบวนการผลิต

มุมมองด้ านการเรียนรู้
และพัฒนา

นักศึกษามีความพึงพอใจ
การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
 มีคุณภาพ
 ใช้เทคโนโลยีทนั สมัย
 มีเครื อข่ายพันธมิตร
 ประชาสัมพันธ์ทุก
กลุ่มเป้ าหมาย
 ใช้ภาษาอังกฤษและภาษา
อื่นๆ ได้

 พัฒนาความสามารถ
คณาจารย์/บุคลากรอื่นๆ
 พัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา

มีความคุม้ ค่า
เพิม่ จานวนนักศึกษาใหม่
ทุกปี

บริ การแก่สังคม

ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ
การบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
 ครอบคลุมทุกกลุ่ม

บุคลากรมีความสามารถ
 ปรับปรุ งพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
 สร้างองค์การแห่งการ
เรี ยนรู้

แผนภาพที่ 4 แผนทีท่ างกลยุทธ์ (Strategy Map) (งานนโยบายและแผน: 2551)
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แผนภาพที่ 5 โครงสร้ างการบริหารวิทยาลัยราชพฤกษ์

2550

หลักสู ตรที่เปิ ดสอน มีดงั นี้
1 คณะบริ หารธุ รกิจ (Bachelor of Business Administration)
1.1 สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ (Business Computer)
1.2 สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
1.3 สาขาวิชาการจัดการ (Management)
1.4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism
2. คณะบัญชี (Faculty of Accounting) สาขาวิชาการบัญชี
3. คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) สาขาวิชานิติศาสตร์
4. คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Art) สาขาวิชาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
5. คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์และเอนิเมชัน
(Computer Graphics and Animation)
6. บัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่
6.1 หลักสุ ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (Graduate Diploma in Teaching Profession)
6.2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (MBA)
2.1.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
สุ พรรณี กุลภา (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนตาม
การรับรู ้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรี ยบเทียบความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนตามการรับรู ้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย ตามกรอบแนวคิดการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของเซ็งกี้ 5 ประการ ได้แก่ 1) การเป็ น
บุคคลที่รอบรู้ 2) การมีแบบแผนความคิด 3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกัน 4) การเรี นรู ้ร่วมกันเป็ นทีม 5)
การคิดอย่างเป็ นระบบ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน และตาแหน่งหน้าที่ กลุ่มตัวอย่าง คือข้าราชการ
ครู 358 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป SPSS for Windows ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมุติฐาน สถิติที่ใช้ คือ t-test ผลการวิจยั พบว่า 1)
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย มีการรับรู ้ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของการรับรู ้เกี่ยวกับความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนที่
มีค่ามาก 3 อันดับแรก พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือด้านการมีแบบแผนความคิด รองลงมา ได้แก่ ด้าน
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การเป็ นบุคคลที่รอบรู ้และด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันตามลาดับ ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการ
คิดอย่างเป็ นระบบ 2) ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์การ
ทางาน 20 ขึ้นไป มีการรับรู ้ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า มี 2 ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีมและด้านการคิดอย่างเป็ นระบบ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนอีก 3 ด้าน คือ ด้านการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการมีแบบแผนความคิด
และด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไม่แตกต่างกัน 3) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานพื้นที่
การศึกษาเลย มีการรับรู ้ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิที่
ระดับ .05
สุ รพงศ์ เอือ้ ศิริพรฤทธิ์ (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ รวมความเป็ นองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งขี้รวมความ
เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดภาคใต้ และทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลโครงสร้างความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้กบั ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดภาคใต้ จานวน 395 คน ใช้วธิ ี การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows V.11 ในการหาค่าสถิติพ้นื ฐานและใช้
โปรแกรม LISREL 8.30 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดภาคใต้ กับข้อมูลเชิงประจักร ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบ
หลักที่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักจะต้องปฏิบตั ิผา่ นตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบย่อยทั้งหมด 13 องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 62 ตัว
ตัวบ่งชี้รวมความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดภาคใต้
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่เป็ นองค์ประกอบหลักรวม 5 องค์ประกอบ เรี ยงลาดับตามน้ าหนักองค์ประกอบจาก
มากไปน้อยได้ดงั นี้ การเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ องค์การ ภาวะผูน้ า และเทคโนโลยี ผลการตรวจสอบความ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดภาคใต้กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้ค่า ไค-สแควร์ ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน และค่าดัชนีวดั
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการทดสอบพบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนยั ทางสถิติ
ประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (2546) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสถานศึกษาสู่ องค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน เขตการศึกษา 1 ปริ ญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริ หาร
การศึกษา) สาขาการบริ หารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาการ
ใช้แนวคิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน เขตการศึกษา 1
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ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน 287 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แป็ นแบบสอบถาม
โดยได้รับแบบสอบถามคืนมา 212 คิดเป็ นร้อยละ 73.86 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า
การพัฒนาสถานศึกษาสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน เขตการศึกษา 1 ตามแนวคิด
วินยั 5 ประการ โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การสร้างและสานวิสัยทัศน์ มีการประสาน
ประโยชน์กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย สร้างสัมพันธ์ ความสามัคคี 2) การเรี ยนรู้การทางานเป็ นทีม ทุกคนได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน มีการระดมพลังสมอง มีการร่ วมกันคิดอย่างกว้างขวาง
จนนาไปสู่ การตัดสิ นใจ 3) วิธีการคิดและมีมุมมองที่เปิ ดกว้าง โดยเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็ นกันเอง หลากหลาย ส่ งเสริ มความคิดที่สร้างสรรค์ และมีโลกทัศน์ใหม่ 4) การมุ่งสู่ ความเป็ น
เลิศได้พิจารณาสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจและอยูบ่ นพื้นฐานของเหตุผล ความถูกต้อง สร้างเจต
คติใหม่วา่ ทาได้ เปลี่ยนแปลงได้ ใฝ่ หาที่เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ สร้างแรงบันดาลใจใฝ่ ดี ใช้ปฏิภาณไหวพริ บต่อการ
แก้ปัญหา ปลูกฝังจิตสานึกในการทางานและปฏิบตั ิตนเองเป็ นตัวอย่างที่ดี 5) การคิดและเข้าใจเชิงระบบ มี
การปฏิบตั ิงานอย่างมีข้ นั ตอน มีการจัดลาดับความสาคัญของงานบุคคลากรได้นาเอาความรู ้และประสบการร์
ที่ได้รับมาเชื่ อมโยงกับการทางานอย่างเป็ นระบบ และในส่ วนการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ องค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้น้ นั
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนได้สร้างบรรยากาศที่เปิ ดโอกาสทุกคนได้ทราบความจาเป็ นและ
ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งไปสู่ พฒั นาสถานศึกษาเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ต่อไป
ขวัญเรือน รัศมี (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้กบั
บรรยากาศองค์การ: ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานองค์การฟอกหนัง การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้กบั บรรยากาศองค์การของพนักงานองค์การฟอกหนัง
โดย
ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้และบรรยากาศองค์การ เปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็นระหว่างสถานภาพส่ วนบุคคลต่อการสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้และบรรยากาศองค์การของ
พนักงานองค์การฟอกหนัง ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั เป็ นพนักงานองค์การฟอกหนัง จานวน 212 คน ข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป เพื่อคานวนหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า Ftest วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน
(Pearson’s Product Moment Coefficient) ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นต่อการสร้างองค์การแห่งการ
เรี ยนรู ้ของพนักงานทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความรอบรู ้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้านวิสัยทัศน่วม ด้าน
การเรี ยนรู ้ของทีม และด้านความคิดอย่างเป็ นระบบ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง 2) ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การของพนักงานทั้ง 5 คือ ด้าน
การปฏิบตั ิตามระเบียบและความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์และการช่วยเหลือในหมู่พนักงาน ด้านการให้
รางวัล ด้านการบริ หารความขัดแย้ง และด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง 3) สถานภาพส่ วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่
เพศ อายุ รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างองค์การแห่งการ
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เรี ยนรู ้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งไม่เป็ นตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนระดับ
การศึกษา และระดับตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ 4) สถานภาพส่ วนบุคคลของ
พนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บรรยากาศองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งไม่เป็ นตามสมมติฐนที่ต้ งั ไว้ ส่ วน
รายได้ และระดับตาแหน่งงานที่แตกต่าง มีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ 5) ความคิดเห็นต่อการสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การของพนักงานองค์การฟอกหนัง
ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สุ รัตน์ ดวงชาทม (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสู่ ความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้:
กรณี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและกาหนด
จุดมุ่งหมาย ดัชนีช้ ีวดั ที่สาคัญ เป้ าหมาย และวิธีการในการพัฒนาสู่ ความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (LO)
เพื่อศึกษาวิธีการจัดองค์การ การใช้ภาวะผ้า การกากับติดตามและประเมินผลระหว่างการดาเนิ นงานพัฒนา
และเพื่อศึกษาผลสาเร็ จของการดาเนินงานพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สู่ ความ
เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (LO) ตลอดจน เพื่อศึกษาองค์ความรู ้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ กลุ่มเป้ าหมายเป็ นบุคคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาหสารคาม เขต 2 จานวน80 คน การวิจยั ครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม (PAR) ผลการวิจยั พบว่า ในการกาหนดจุดมุ่งหมาย ดัชนีช้ ีวดั และเป้ าหมายในการพัฒนา
นั้น ผูว้ ิจยั เริ่ มจากการให้ความรู ้และสร้างความตระหนักในการพัฒนาองค์การสู่ ความเป็ นองค์การแห่งการ
เรี ยนรู ้กบั สมาชิกทุกคนในหน่วยงาน โดยการอบรมและศึกษาดูงาน จากนั้นได้ร่วกันวิเคราะห์องค์การ
(SWOT analysis) เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาและรู ้สภาพความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของตนก่อน
การพัฒนา จากนั้นได้ร่วมกันสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เพื่อกาหนดวิธีการและกิจกรรมพัฒนา
ได้วธิ ีการพัฒนารวมทั้งสิ้ น 8 วิธี คือ 1) ให้ศึกษาเอกสาร 2) ให้เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิ 3)
ส่ งเสริ มขวัญกาลังใจ 4) ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ 5) ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 6)
ทางานแบบมีพี่เลี้ยง 7) ใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบตั ิงานและ 8) อบรมให้ความรู ้เพิ่มเติม ส่ วนกิจกรรม
พัฒนากาหนดไว้ท้ งั สิ้ น 17 กิจกรรม ซึ่ งหลอมรวมเป็ น 3 โครงการ ต่อมาได้ร่วมกันประชุมปฎิบตั ิการ
(workshop) เพื่อจัดทารายละเอียดของโครงการและรวบรวมเป็ นแผนพัฒนา ซึ่ งทั้ง 3 โครงการ มีจุดมุ่งหมาย
รวมกัน 19 ข้อ มีดชั นีช้ ีวดั รวมกัน 21 ข้อ และมีเป้ าหมาย รวมกัน 17 ข้อ ในระหว่างการนาแผนพัฒนาลงสู่
การปฏิบตั ิน้ นั ผูว้ จิ ยั ได้จดั องค์การโดย 1) ประชุมชี้แจงภารกิจที่ตอ้ งทาร่ วมกัน 2) จัดบุคคลกรให้ทางานเป็ น
คู่ 3) จัดระบบการติดต่อสื่ อสารภายใน 4) ลดขั้นตอนการทางานโดยการมอบอานาจ 5)
จัด
โครงสร้างการบริ หารงานในองค์การให้ชดั เจน 6) เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อภารกิจ
สาคัญต่างๆ 7) กาหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบให้ชดั เจน ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ใช้ภาวะผูน้ าใน
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3 ลักษณะ คือ 1) เป็ นผูส้ อนงาน 2) เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ และ 3) เป็ นผูร้ ะดมสรรพกาลังและสรรพทรัพยากร
ต่างๆ มาใช้ในการวิจยั ในระหว่างการดาเนิ นการ ผูว้ จิ ยั เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมวิจยั มีส่วนร่ วมในการกากับ
ติดตามและประเมินผล โดยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม และจัดทาบันทึกภาคสนาม เมื่อการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาสิ้ นสุ ดลง มีการปรับปรุ งจุดมุ่งหมายใหม่ 2 ข้อ ปรับปรุ งดัชนีช้ ีวดั ใหม่ 1 ข้อ และ
ปรับปรุ งเป้ าหมายใหม่ 1 ข้อ มีความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นกับบุคลากรในระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม และระดับองค์การในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04, 3.78 และ 4.03 ตามลาดับ ส่ วนนวัตกรรมที่เกิดจาก
การพัฒนาในครั้งนี้ ระดับบุคคล คือ เอกสาร คู่มือการปฏิบตั ิงานของบุคคลากร ระดับกลุ่ม คือ เทคนิคการ
ทางานเป็ นคู่ และระดับองค์การ คือ เทคนิคการพัฒนาบุคลากรโดยใช้วฒั นธรรมการเรี ยนรู ้
ชนกพรรณ ดิลกโกมล (2546) วัฒนธรรมองค์การกับองค์การแห่งการเรี ยนรู ้: บริ บทในบริ ษทั
เบ็ทเทอร์ ฟาร์ ม่า จากัด การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
และ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 2) ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของ บริ ษทั เบ็ท
เทอร์ ฟาร์ ม่า จากัด 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่ง การเรี ยนรู้ของบริ ษทั เบ็ท
เทอร์ ฟาร์ ม่า จากัด และ 4) นาเสนอกลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรม องค์การและองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ พนักงานของบริ ษทั เบ็ทเทอร์ ฟาม่า
จากัด จานวน 119 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SpSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ คูแบบขั้นตอน โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า บริ ษทั เบ็ทเทอร์ ฟาม่า จากัด มีลกั ษณะวัฒนธรรมองค์การในภาพรวมทั้ง 3 แบบ
ได้แก่ 1) ความสามารถในการปรับตัว 2) การมีส่วนร่ วมเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิพนั ธกิจและ 3) ความ
สอดคล้องต้องกัน อยูใ่ นระดับปานกลาง รวมทั้งระดับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของบริ ษทั เบ็ทเทอร์
ฟาม่า จากัด อยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อทาการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอนพบว่า ลักษณะ
วัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องต้องกันมีความสัมพันธ์กบั องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
และสามารถใช้เป็ นตัว
พยากรณ์ในการคาดคะเนลักษณะองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ประสิ ทธิภาพของการพยากรณ์มีค่าเท่ากับร้อยละ 39.5 กลยุทธ์ที่สาคัญเป็ นอันดับแรกในการสร้างวัฒนธรรม
องค์การและองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ คือ การรักษาสมดุลระหว่างการเรี ยนรู ้และความต้องการที่จะได้รับการ
พัฒนาของพนักงานและองค์การ
จันทิวา ยศแก้ว (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่ องสภาพปั จจัยที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์การแห่งการ
เรี ยนรู้: กรณี ศึกษาโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 14 การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้: กรณี ศึกษาโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 14 การเลือกตัวแทนใน
การศึกษาเป็ นแบบเจาะจง
(Purposive)
การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างและแบบเจาะลึกลักษณะไม่เป็ นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และแบบไม่มีส่วนร่ วม การ
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วิเคราะห์เอกสารและการศึกษาหลักฐานหรื อข้อมูลที่อยูต่ ามสภาพปกติ ผูศ้ ึกษาเก็บข้อมูลจากบุคลากรหลักที่
ให้ขอ้ มูลสาคัญในการบริ หารโรงเรี ยน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบ คือ กรรมการสถานศึกษา ผูน้ าชุมชน
ผูป้ กครอง นักเรี ยน และใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อเป็ นการยืนยันความ
เที่ยงและความตรงของข้อมูลจากแหล่งและชนิดของข้อมูลรวมทั้งความถูกต้องที่เชื่อถือได้
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นปรากฏการณ์สาคัญของสภาพปั จจัยที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์การแห่งการ
เรี ยนรู้ของโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 14 มีปัจจัยดังนี้ 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ กาหนดไว้
อย่างสั้นและชัดเจนให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการกาหนด 2) โครงสร้างของโรงเรี ยน แบ่งขอบข่ายภาระงาน 4
งานจัดระบบที่ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม 3) เทคโนโลยีและระบบงาน นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ อินเทอร์ เน็ต อินทราเน็ต บทเรี ยนออนไลน์ สื่ อ ICT มาจัดการเรี ยน
การสอนอย่างเป็ นระบบ 4) การปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารใช้หลักการบริ หารแบบ SBM SWOT และ BSC มา
จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี 5) การปฏิบตั ิดา้ นการจัดการ มีระบบงานธุรการที่กระทัดรัด
ระบบอานวยการ ระบบติดต่อสื่ อสารทั้งภายในภายนอกที่ดี มีการควบคุม กากับนิเทศและการประกัน
คุณภาพภายใน 6) การปฏิบตั ิของครู และทีมงาน แบ่งทีมงานตามโครงสร้างโรงเรี ยนในรู ปองค์คณะบุคคล
เลือกทีมงานตามความสามารถและความสมัครใจ 7) การพัฒนาครู และทีมงาน กาหนดนโยบายอย่างชัดเจน
มีการพัฒนาทีมงานด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน 8) ภาวะผูน้ าทางวิชาการ ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพกระตุน้ ให้ครู ใช้วธิ ีการสอนแบบบูรณาการตอบสนองธรรมชาติของ
นักเรี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 9) บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรี ยนมีบรรยากาศแบบมีส่วนร่ วมเอื้อ
อาทรซึ่ งกันและกัน บรรยากาศทางวิชาการสู ง ใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรี ยนการสอน มีวฒั นธรรมที่เข้มแข็ง
และความมีเอกภาพ 10) การจูงใจ การเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพสร้างความไว้วางใจ ความรัก ความศรัทธา
สามารถจูงใจ โน้มน้าวให้ครู ปฏิบตั ิงานได้บรรลุตามเป้ าหมายของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมาเป็ นเป้ าหมาย
เดียวกัน ใช้วงจรคุณภาพ PDCA นาข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุ งแก้ไข การดาเนินงานของโรงเรี ยน ทาให้ครู มี
ความคิดเป็ นระบบ เป็ นบุคคลที่รอบรู ้ มีรูปแบบความคิด วิสัยทัศน์ร่วม มีการเรี ยนรู ้เป็ นทีม ส่ งผลให้
โรงเรี ยนเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืน
ปั ญหาและอุปสรรคข้อจากัดคือโรงเรี ยนที่มีบริ เวณพื้นที่คบั แคบไม่พอเหมาะกับจานวนนักเรี ยน
ประชากรส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน
และได้รับเด็กด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์เด็กชายมาเรี ยนร่ วม
จานวนครู ไม่เพียงพอและขาดแคลนสาขาเฉพาะวิชา ครู บางคนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนการ
สอนตามแนวทางปฏิรูปการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มีไม่เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน
ข้อเสนอแนะควรดาเนินการแก้ไขให้จริ งจังและต่อเนื่องร่ วมมือกันทุกฝ่ ายทั้งภาครัฐและเอกชน
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งานวิจัยต่ างประเทศ
เอลลิงเจอร์ ม หยาง และเอลลิงเจอร์ (Ellinneger, yang & Ellinger. 2000: Online)
ทาการศึกษาเรื่ องผลกระทบ (Impact) ของมิติความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ต่อผลงานขององค์การโดย
ทาการศึกษามิติ (Dimension) ของความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดของ Watkins และ Marsick
จานวน 7 มิติ คือ 1) การสร้างโอกาสการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง 2) การสนับสนุนการค้นคว้าและแลกเปลี่ยน
สนทนา (Inquiry and Dialogue) 3) การส่ งเสริ มความร่ วมมือและการเรี ยนรู ้เป็ นทีม 4) การจัดระบบเพื่อสร้าง
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน 5) การเสริ มอานาจบุคลากรเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 6) การเชื่ อมโยงองค์การกับ
สิ่ งแวดล้อม และ 7) การใช้แบบผูน้ าและการสนับสนุนการเรี ยนรู้ระดับบุคคล ทีมงานและระดับองค์การ ตัว
แปรตามใช้ตวั แปรทางด้านผลงานขององค์การใช้ตวั แปรที่เป็ นส่ วนของการเงินและผลงานที่มิใช่ทางด้าน
การเงิน ได้แก่ ด้านความรู ้ ทักษะที่เพิ่มขึ้นของบุคลากร เครื่ องมือวิจยั ใช้แบบวัด Dimensions of the
Learning Organization Questionnaire (DLDQ) ของ Watkins และ Marsick สถิติที่ใช้ คือการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรด้านองค์การแห่งการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัว
แปรด้านผลงานขององค์ทุกตัวแปร
มอยลาเนน (Moilanen, 2001) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง เครื่ องมือตรวจวินิจฉัยองค์การแห่งการ
เรี ยนรู้ (Diagnostic tools for learning organization) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องมือสาหรับวิเคราะห์
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้และตรวจสอบความเที่ยงและความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ โดยใช้กรอบแนวคิดของ
Mike Pedler, Tom Boydell และ John Burgoyne, Peter M. Senge รวมถึง Chris Agyris & Donald A. Schon
ผลการวิจยั พบว่า เครื่ องมือตรวจวินิจองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ สามารถวัดความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
สามารถวัดความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ โดยเครื่ องมือวัดมีความเที่ยงเชิงเนื้อหา มีค่าความเชื่อมมัน่
ระหว่าง 0.5141 และ 0.8617
โรลเดอร์ โรลเซิฟ (Rowder W Rolzert, 2001) ได้ศึกษาการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และ
ยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาพบว่า ในปั จจุบนั การจัดองค์การต่างๆ จะปรากฏหรื อค่อยๆ ไป
สู่ วฎั จักรของการเปลี่ยนแปลง การกระทา การเผชิญอุปสรรคต่างๆ และการต่อสู ้กบั อุปสรรคต่างๆ ประการ
แรก การเผชิญกับเฉพาะผูบ้ ริ หารระดับสู งในเรื่ องของการวางแผนและการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบตั ิ
ประการที่สอง ความต้องใจที่จะทางาน ประการที่สาม การเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ประการที่สี่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งรู ปแบบที่สาคัญ คือการที่บุคลากรทุกคนสามารถที่จะแยกแยะ
และการเผชิญหน้ากับปั ญหาต่างๆ ได้ในเวลานั้นๆ
ออลเดนโด วี กีลโก และคณะ (Orlando V. Griego, 2000) ได้ศึกษาตัวทานายความเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามที่หวัง การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในผูท้ ี่ประกอบอาชีพ
48 คน จากจานวน 150 คน ในบริ ษทั ที่ได้รับการประกันว่าบุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจานวน
27 คน เป็ นผูห้ ญิง 21 คน เป็ นผูช้ าย มีจานวนแบบสอบถาม 50 แบบสอบถาม และได้รับการตอบกลับคืนมา
จานวน 48 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 95 ซึ่ งผลการวิจยั พบว่าตัวที่ทานายความองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้มี 2 คู่ จาก 5 ตัว
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แปร ที่มีความสัมพันธ์กนั คือ การให้รางวัลและการจดจาได้พบว่ามีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.003
เท่าๆ กัน การฝึ กฝนและการให้การศึกษาจะอยูท่ ี่ระดับนัยสาคัญ 0.045 ส่ วนตัวแปรอื่นๆ เมื่อตัวแปรดังกล่าว
ข้างต้นก็จะมีผลต่อสิ่ งแวดล้อมการทางานให้เกิดเป็ นองค์แห่งการเรี ยนรู ้
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บทที่ 3
วิธีวจิ ยั
การศึกษาเรื่ อง “แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ส่ ู องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ” เป็ นงานวิจยั เชิง
สารวจ มีรายละเอียดวิธีวจิ ยั ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ คณาจารย์ประจา และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ จานวน 206 คน (ข้อมูล
จากฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์, ธันวาคม 2552) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
กลุ่มตัวอย่างคือ ใช้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วยคณาจารย์ประจา จานวน
155 คน และเจ้าหน้าที่จานวน 51 คน รวม 206 คน
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2. ศึกษาวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน
3. นิยามตัวแปรเพื่อสร้างแบบสอบถาม
4. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปร
5. นาแบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา (Content Validity)
6. นาแบบสอบถามทดลองใช้ (Try – out) กับกลุ่มประชากรที่มีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 ชุด แล้วตรวจคะแนนวิเคราะห์เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม คานวณ
ค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ งค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ .8972
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3.3 วิธีการเก็บข้ อมูล
1. การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคณาจารย์ประจาและเจ้าหน้าที่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์ โดยแบบสอบถาม
นี้ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้นจากตารา เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมตัวแปรตามกรอบ
แนวคิดทั้งหมด ซึ่ งประกอบด้วยแบบสอบถามจานวน 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวินยั 5 ประการ ได้แก่ การเป็ นบุคคลที่
รอบรู้ (Personal mastery) รู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models) การมีวสิ ัยทัศน์ร่วม (Shared vision) การเรี ยนรู้
เป็ นทีม (Team learning) และการคิดเชิงระบบ (Systems thinking)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของการเป็ นองค์การแห่ง
การเรี ยนรู้ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
1. การประมวลผลข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับงานวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามหลังจากดาเนิ นการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
1.2 บันทึกข้อมูลที่เป็ นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลและเครื่ องคอมพิวเตอร์ตามลาดับ
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.4 ประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจยั
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ดังนี้
2.1 อธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
2.2 หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามส่ วนที่ 2 และ 3
3. การตรวจให้คะแนนแบบสอบถามส่ วนที่ 2 ส่ วนที่ 3 กาหนดคะแนนเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า ซึ่ งกาหนดให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแต่ละข้อคาถามในระดับใดระดับหนึ่งโดย
ในแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ได้แบ่งระดับความคิดเห็นเป็ น 4 ระดับ และให้ค่าน้ าหนัก ดังนี้
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ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ให้ค่าน้ าหนักคะแนน
4
3
2
1

การแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
1.00 - 2.00
หมายถึง
ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
2.01- 3.00
หมายถึง
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
3.01- 4.00
หมายถึง
ระดับมาก
4. การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษา วินยั 5 ประการ ของคณาจารย์ประจาและเจ้าหน้าที่ของ
วิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพร้ อ มในการพัฒ นาสู่ อ งค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ โดยใช้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ดว้ ยวิธีของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)) ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .01 และได้กาหนดเกณฑ์ระดับความสัมพันธ์ไว้ดงั นี้
ค่า r เป็ น ( - ) หมายถึงมีความสัมพันธ์ทางลบหรื อทางตรงกันข้าม
ค่า r เป็ น ( + ) หมายถึงมีสัมพันธ์ทางบวกหรื อทางเดียวกัน
ค่า r เป็ น +/-0.00 ถึง 0.31
ถือว่ามีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับน้อย
ค่า r เป็ น +/-0.32 ถึง 0.66
ถือว่ามีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่า r เป็ น +/-0.67 ถึง 1.00
ถือว่ามีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ส่ ู องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ” เพื่อ
ศึ ก ษาระดับ ความพร้ อ มของการพัฒ นาวิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ สู่ อ งค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ และเพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวินยั 5 ประการ กับความพร้ อมของวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ คณาจารย์ประจา และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ จานวน 212 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ คื อ แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับวินัย 5 ประการ และความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความพร้ อมของการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผูว้ ิจยั แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ นขั้นตอน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการแปล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) ของกลุ่มตัวอย่าง
X
S.D.
แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
r
แทน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation)
sig
แทน ค่าความน่าจะเป็ น (Probability) สาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์และนาเสนอในรู ปแบบตารางและแผนภาพประกอบคาอธิบาย โดยแบ่งการ
นาเสนอออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ตาแหน่งงาน ประสบการณ์การทางาน โดยวิเคราะห์จากร้อยละ เสนอผลในรู ปแบบของตาราง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ คือ วินยั 5
ประการ ได้แก่ การเป็ นบุคคลที่รอบรู ้ (Personal mastery) รู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models) การมีวิสัยทัศน์
ร่ วม (Shared vision) การเรี ยนรู้เป็ นทีม (Team learning) และการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) โดย
วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอผลในรู ปแบบของตาราง
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอผลในรู ปแบบ
ของตาราง
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษา วินยั 5 ประการ ของคณาจารย์ประจาและเจ้าหน้าที่ของ
วิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพร้ อ มในการพัฒ นาสู่ อ งค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ โดยใช้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ดว้ ยวิธีของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)) ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .01 เสนอผลในรู ปแบบของตาราง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์
การทางาน โดยนาเสนอในรู ปของค่าร้อยละ ดังตาราง
ตาราง 1 จานวนและร้ อยละ จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
48
23.30
หญิง
158
76.70
รวม
206
100.00
จากตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีท้ งั หมด 158 คน คิดเป็ น ร้อยละ 76.70 ที่เหลือ
คือ เพศชาย มีท้ งั หมด 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.30
ตาราง 2 จานวนและร้ อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 20 ปี
2
0.97
21 – 30 ปี
88
42.72
31 – 40 ปี
78
37.86
41 – 50 ปี
22
10.68
50 ปี ขึ้นไป
16
7.77
รวม
206
100.00
จากตาราง 2 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.72 รองลงมา
คือ ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.86 ช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 22
คน คิดเป็ นร้อยละ 10.68 อายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.77 และต่ากว่า 20 ปี จานวน 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 0.97 ตามลาดับ
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ตาราง 3 จานวนและร้ อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

จานวน
5
68
127
6
206

ร้อยละ
2.43
33.01
61.65
2.91
100.00

จากตาราง 3 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ
61.65 รองลงมา คือ ปริ ญญาตรี จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.01 ปริ ญญาเอก จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 2.91 และต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.43 ตามลาดับ
ตาราง 4 จานวนและร้ อยละ จาแนกตามตาแหน่ ง
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจา
เจ้าหน้าที่
รวม

จานวน
151
55
206

ร้อยละ
73.30
26.70
100.00

จากตาราง 4 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีตาแหน่งอาจารย์ประจา จานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.30
ส่ วนที่เหลือมีตาแหน่งเจ้าหน่าที่ จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.70
ตาราง 5 จานวนและร้ อยละ จาแนกตามอายุงาน
อายุงาน
จานวน
ร้อยละ
น้อยกว่า 1 ปี
46
22.33
1 ปี - 2 ปี
73
35.44
3 ปี ขึ้นไป
87
42.23
รวม
206
100.00
จากตาราง 5 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุงาน 3 ปี ขึ้นไป จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.23
รองลงมา คือ 1 ปี - 2 ปี จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.44 และ น้อยกว่า 1 ปี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.33 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ คือ วินยั 5 ประการ
ได้แก่ การเป็ นบุคคลที่รอบรู ้ (Personal mastery) รู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models) การมีวิสัยทัศน์ร่วม
(Shared vision) การเรี ยนรู้เป็ นทีม (Team learning) และการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) โดยวิเคราะห์
จากค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอผลในรู ปแบบของตาราง โดยนาเสนอในรู ปของค่าเฉลี่ ย
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง
ตาราง 6 สรุ ปภาพรวมความคิดเห็นเกีย่ วกับองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์
S.D. ระดับ อันดับ
X
ความคิดเห็นเกีย่ วกับวินัย
ความ
ที่
คิดเห็น
1. ด้านการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery)
3.22
0.36
มาก
1
2. ด้านรู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models)
3.21
0.35
มาก
2
3. ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วม (Shared vision)
3.08
0.40
มาก
5
4. ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม (Team learning)
3.15
0.43
มาก
3
5. ด้านการคิดเชิงระบบ (Systems thinking)
3.13
0.37
มาก
4
โดยรวม
3.14
0.42
มาก
จากตาราง 6 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.14, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิทยาลัย
ราชพฤกษ์บริ หารงานให้เกิดเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านรู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม (Team learning) ด้านการคิด
เชิ งระบบ (Systems thinking) และด้า นการมี วิสัย ทัศ น์ร่วม (Shared vision) อยู่ใ นระดับมากทุ ก ข้อ
ตามลาดับ
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ตาราง 7 ความคิดเห็นเกีย่ วกับองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้ านการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery)
X

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

อันดับ
ที่

3.28

0.47

2.98

0.56

5

0.55

ปาน
กลาง
มาก

3.44
3.24

0.55

มาก

3

3.14

0.43

มาก

4

3.22

0.36

มาก

ด้ านการเป็ นบุคคลทีร่ อบรู้ (Personal mastery)
1. เป็ นผูม้ ีความกระตือรื อร้น สนใจ และใฝ่ ที่จะเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
2. ได้รับการส่ งเสริ มจากหน่วยงานให้ได้รับการเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ๆ และการพัฒนาด้วยตนเอง
3. เชื่อว่าศักยภาพ ความรู ้ และความสามารถ เป็ นสิ่ งที่ทุกคน
แสวงหาและเพิ่มพูนได้
4. สามารถเรี ยนรู ้ และเพิ่มศักยภาพของตนเพื่อก้าวสู่
จุดมุ่งหมาย และความสาเร็ จที่กาหนดไว้
5. ชอบใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
งานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั
โดยรวม

2

1

จากตาราง 7 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิทยาลัยราชพฤกษ์บริ หารงานให้เกิ ดเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ ด้านการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.22, S.D.=0.36)
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยรายข้อ พบว่า เชื่ อว่าศักยภาพ ความรู ้ และความสามารถ เป็ นสิ่ งที่ทุกคนแสวงหา
และเพิ่มพูนได้ มากที่สุด รองลงมาคือ เป็ นผูม้ ีความกระตือรื อร้น สนใจ และใฝ่ ที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
สามารถเรี ยนรู ้ และเพิ่มศักยภาพของตนเพื่อก้าวสู่ จุดมุ่งหมาย และความสาเร็ จที่กาหนดไว้ ชอบใช้เวลาว่าง
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั และได้รับการส่ งเสริ มจากหน่วยงานให้ได้รับ
การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาด้วยตนเองอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ตามลาดับ
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ตาราง 8 ความคิดเห็นเกีย่ วกับองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้ านรู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models)
X

S.D.

3.33

0.51

3.14

0.64

มาก

6

3.28
3.18

0.53
0.58

มาก
มาก

2
4

3.15

0.46

มาก

5

3.19
3.21

0.51
0.35

มาก
มาก

3

ด้ านรู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models)
1. ไม่ยดึ ติดกับรู ปแบบ และกระบวนการทางานแบบเดิมๆ
และพร้อมที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่
2. เชื่อว่าปั ญหาในการทางานไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็ นโอกาส
ในการแสดงความสามารถ หากเอาชนะได้
3. คิดพิจารณา ทบทวน ไตร่ ตรอง ก่อนการตัดสิ นใจอยูเ่ สมอ
4. สนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอยูเ่ สมอ
5. พร้อมที่จะปรับแนวคิด วิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
6. ตัดสิ นใจจากข้อมูลที่มีอยู่ และยอมรับในผลที่เกิดขึ้น
โดยรวม

ระดับ อันดับ
ความ
ที่
คิดเห็น
มาก
1

จากตาราง 8 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิทยาลัยราชพฤกษ์บริ หารงานให้เกิ ดเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ย นรู้ ด้านรู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =3.21, S.D.=0.35) เมื่ อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ไม่ยึดติดกับรู ปแบบ และกระบวนการทางานแบบเดิมๆ และพร้อมที่จะ
เรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ มากที่สุด รองลงมาคือ คิดพิจารณา ทบทวน ไตร่ ตรอง ก่อนการตัดสิ นใจอยูเ่ สมอ ตัดสิ นใจ
จากข้อมูลที่มีอยู่ และยอมรับในผลที่เกิ ดขึ้น สนใจติดตามการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์ก รอยู่เสมอ พร้ อมที่ จะปรั บ แนวคิ ด วิธีก ารปฏิ บตั ิ งานเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่ ว ยงาน และเชื่ อ ว่ า ปั ญ หาในการท างานไม่ ใ ช่ อุ ป สรรค แต่ เ ป็ นโอกาสในการแสดง
ความสามารถ หากเอาชนะได้อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ตามลาดับ
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ตาราง 9 ความคิดเห็นเกีย่ วกับองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้ านการมีวสิ ั ยทัศน์ ร่วม (Shared vision)
X

S.D.

3.12

0.67

2.86

0.63

2.89

0.62

3.17

ด้ านการมีวสิ ั ยทัศน์ ร่วม (Shared vision)
1. ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานของท่าน เป็ นคนเปิ ดกว้างทาง
ความคิด เต็มใจที่จะรับฟังความคิดเห็นหรื อความรู้สึกของ
สมาชิกในหน่วยงาน
2. สามารถนาวิสัยทัศน์ของหน่วยงานไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ งได้
3. สามารถนาวิสัยทัศน์ของหน่วยงานไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ งได้
4. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนร่ วมงานเพื่อใช้ใน
การทางาน
5. ยอมรับ และพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการทางาน
ของหน่วยงาน
6. ตระหนักว่า อนาคตและความสาเร็ จของหน่วยงาน เป็ น
ภาระรับผิดชอบร่ วมกันของบุคลากรทุกคน
โดยรวม

ระดับ อันดับ
ความ
ที่
คิดเห็น
มาก
4

6

0.44

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

3.19

0.45

มาก

2

3.29

0.55

มาก

1

3.08

0.40

มาก

5
3

จากตาราง 9 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิทยาลัยราชพฤกษ์บริ หารงานให้เกิ ดเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.08, S.D.=0.40) เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ตระหนักว่า อนาคตและความสาเร็ จของหน่วยงาน เป็ นภาระรับผิดชอบ
ร่ วมกันของบุคลากรทุกคน มากที่สุด รองลงมาคือ ยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการทางาน
ของหน่ วยงาน ได้แลกเปลี่ ย นข้อมู ล ข่ า วสารกับ เพื่ อนร่ วมงานเพื่ อ ใช้ใ นการท างาน ผูบ้ งั คับบัญ ชาใน
หน่วยงานของท่าน เป็ นคนเปิ ดกว้างทางความคิด เต็มใจที่จะรับฟังความคิดเห็นหรื อความรู้สึกของสมาชิ ก
ในหน่ วยงานอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนสามารถนาวิสัยทัศน์ของหน่ วยงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ได้ และสามารถนาวิสัยทัศน์ของหน่ วยงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิ งานจริ งได้อยู่ในระดับปานกลาง
ตามลาดับ
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ตาราง 10 ความคิดเห็นเกีย่ วกับองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้ านการเรียนรู้ เป็ นทีม (Team learning)
X

S.D.

3.05

0.60

3.06
3.33

0.63
0.52

มาก
มาก

4
1

3.16

0.55

มาก

3

3.17

0.52

มาก

2

3.15

0.43

มาก

ด้ านการเรี ยนรู้ เป็ นทีม (Team learning)
1. หน่วยงานของท่านมักมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และสอน
งานซึ่ งกันและกันอยูเ่ สมอ
2. หน่วยงานของท่าน มีลกั ษณะที่เอื้อให้เกิดการเรี ยนรู ้
3. ต้องการเรี ยนรู ้และทางานร่ วมกันในบรรยากาศที่เปิ ดเผย
และโปร่ งใส
4. จากการทางานเป็ นทีม ท่านมีโอกาสเรี ยนรู้จากผูอ้ ื่น และ
ทีมงานอื่นๆ
5. บุคลากรในหน่วยงานสามารถร่ วมกันแก้ปัญหาและ
อุปสรรคที่ขดั ขวางในการทางานร่ วมกันได้
โดยรวม

ระดับ อันดับ
ความ
ที่
คิดเห็น
มาก
5

จากตาราง 10 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิทยาลัยราชพฤกษ์บริ หารงานให้เกิ ดเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ ด้านการเรี ยนรู้ เป็ นทีม (Team learning) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.15, S.D.=0.43) เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ต้องการเรี ยนรู ้และทางานร่ วมกันในบรรยากาศที่เปิ ดเผยและโปร่ งใส มาก
ที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรในหน่ วยงานสามารถร่ วมกันแก้ปัญหาและอุปสรรคที่ขดั ขวางในการทางาน
ร่ วมกันได้ จากการทางานเป็ นทีม ท่านมีโอกาสเรี ยนรู ้ จากผูอ้ ื่น และทีมงานอื่นๆ หน่ วยงานของท่าน มี
ลักษณะที่เอื้อให้เกิดการเรี ยนรู ้ และหน่วยงานของท่านมักมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ และสอนงานซึ่ งกันและ
กันอยูเ่ สมอได้อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ตาราง 11 ความคิดเห็นเกีย่ วกับองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้ านการคิดเชิงระบบ (Systems thinking)
X

S.D.

3.33

0.59

3.11

0.59

มาก

3

2.86

0.67

6

3.06

0.52

ปาน
กลาง
มาก

3.10

0.54

มาก

4

3.32

0.49

มาก

2

3.13

0.37

มาก

ด้ านการคิดเชิงระบบ (Systems thinking)
1. เชื่อว่าความสาเร็ จของทีม คือความสาเร็ จของพนักงานทุก
คน
2. แก้ปัญหาการทางานในลักษณะมองภาพรวมและแก้ไข
อย่างเป็ นระบบ มากกว่าที่จะแก้ปัญหาเป็ นจุดๆ ไป
3. ในหน่วยงานท่านมีการจัดระบบฐานข้อมูลอย่างเป็ น
ระเบียบเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
4. สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ใน
การทางาน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อกันอย่างเป็ นลูกโซ่
5. ในการพัฒนาองค์การเรี ยนรู ้ให้เป็ นรู ปธรรมนี้ จาเป็ นต้อง
ใช้แนวทางของระบบเข้ามาประยุกต์ใช้ทุกขั้นตอน
6. เชื่อว่าหน่วยงานจะเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ถา้ เจ้าหน้าที่
ตระหนักในหน้าที่ของตน และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั
ส่ วนอื่นๆ ด้วย
โดยรวม

ระดับ อันดับ
ความ
ที่
คิดเห็น
มาก
1

5

จากตาราง 11 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิทยาลัยราชพฤกษ์บริ หารงานให้เกิ ดเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ ด้านการคิดเชิ งระบบ (Systems thinking) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.13, S.D=0.37) เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า เชื่ อว่าความสาเร็ จของทีม คือความสาเร็ จของพนักงานทุกคน มากที่สุด
รองลงมาคือ เชื่อว่าหน่วยงานจะเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ถา้ เจ้าหน้าที่ตระหนักในหน้าที่ของตน และมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ส่ วนอื่นๆ ด้วย แก้ปัญหาการทางานในลักษณะมองภาพรวมและแก้ไขอย่างเป็ นระบบ
มากกว่าที่จะแก้ปัญหาเป็ นจุดๆ ไป ในการพัฒนาองค์การเรี ยนรู ้ให้เป็ นรู ปธรรมนี้ จาเป็ นต้องใช้แนวทางของ
ระบบเข้ามาประยุกต์ใช้ทุกขั้นตอน สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในการทางาน ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อกันอย่างเป็ นลูกโซ่ และในหน่วยงานท่านมีการจัดระบบฐานข้อมูลอย่างเป็ นระเบียบเพื่อใช้
ประกอบการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้ อมของการเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของวิทยาลัยราช
พฤกษ์ โดยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอผลในรู ปแบบของตาราง โดยนาเสนอ
ในรู ปของค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง
ตาราง 12 ความคิดเห็นเกีย่ วกับความพร้ อมของการเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
S.D. ระดับ อันดับ
X
ความคิดเห็นเกีย่ วกับความพร้ อมของการเป็ น
ความ
ที่
องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
คิดเห็น
1. มีโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม
3.00
0.57
มาก
3
2. เปิ ดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถในการ
2.93
0.66
ปาน
7
ปฏิบตั ิงานและมีอิสระในการตัดสิ นใจ
กลาง
3. ทุกคนในหน่วยงานมีการสร้างและถ่ายโอนความรู ้
2.97
0.57
ปาน
4
แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่ งกันและกัน
กลาง
4. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานในการ
2.93
0.56
ปาน
6
เรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึง
กลาง
5. มีการสร้างบรรยากาศเป็ นประชาธิ ปไตย และการมีส่วน
2.96
0.58
ปาน
5
ร่ วม
กลาง
6. มีการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
3.04
0.49
มาก
2
7. บุคลากรมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน เป็ นแรงผลักดันให้การ
3.08
0.55
มาก
1
ปฏิบตั ิงานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
โดยรวม
2.99
0.42 ปานกลาง
จากตาราง 12 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.99, S.D=0.42) เมื่ อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยรายข้อ
พบว่า บุคลากรมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน เป็ นแรงผลักดันให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จตามเป้ าหมาย มากที่สุด รองลงมา
คือ มีการทางานร่ วมกันเป็ นทีม และมีโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วน
ทุกคนในหน่วยงานมีการสร้างและถ่ายโอนความรู ้แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่ งกันและกัน มีการสร้างบรรยากาศ
เป็ นประชาธิ ปไตย และการมีส่วนร่ วม มี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิ บตั ิ งานในการเรี ยนรู ้ อย่าง
ทัว่ ถึ ง และเปิ ดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถในการปฏิบตั ิงานและมีอิสระในการตัดสิ นใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลาดับ
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษา วินยั 5 ประการ ของคณาจารย์ประจาและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ที่มีความสัมพันธ์ กบั ความพร้ อมในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ดว้ ยวิธีของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
เสนอผลในรู ปแบบของตาราง
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 1 บุ ค ลากรของวิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ที่ มี วิ นัย ลัก ษณะการเป็ นบุ ค คลที่ ร อบรู้ มี
ความสัมพันธ์กบั ความพร้อมในการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ตาราง 13 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคลากรมีวินัยลักษณะการเป็ นบุคคลทีร่ อบรู้ กับความพร้ อมใน
การเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
r
sig
ระดับ
ด้ านการเป็ นบุคคลทีร่ อบรู้ (Personal mastery)
ความสั มพันธ์
1. เป็ นผูม้ ีความกระตือรื อร้น สนใจ และใฝ่ ที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ อยู่
0.47 0.000*
ปานกลาง
เสมอ
2. ได้รับการส่ งเสริ มจากหน่วยงานให้ได้รับการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ และ
0.19 0.005*
น้อย
การพัฒนาด้วยตนเอง
3. เชื่อว่าศักยภาพ ความรู ้ และความสามารถ เป็ นสิ่ งที่ทุกคนแสวงหา 0.23 0.001*
น้อย
และเพิม่ พูนได้
4. สามารถเรี ยนรู ้ และเพิ่มศักยภาพของตนเพื่อก้าวสู่ จุดมุ่งหมาย และ 0.44 0.000*
ปานกลาง
ความสาเร็ จที่กาหนดไว้
5. ชอบใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานที่ทาอยู่ 0.47 0.000*
ปานกลาง
ในปัจจุบนั
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 13 ผลการทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมีวนิ ยั ลักษณะการเป็ นบุคคลที่รอบรู ้ กับ
ความพร้ อมในการเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู ้ พบว่า บุ คลากรมี วินัยลักษณะการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้ อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ทุกข้อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 กล่าวคือ ถ้าบุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) เพิ่มขึ้น ระดับ
ความพร้อมในการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ก็เพิ่มเช่นกัน
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีวนิ ยั ลักษณะการมีรูปแบบความคิด มี
ความสัมพันธ์กบั ความพร้อมในการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ตาราง 14 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคลากรมีวินัยลักษณะการมีรูปแบบความคิด กับความพร้ อมใน
การเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
r
sig
ระดับ
ด้ านรู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models)
ความสั มพันธ์
1. ไม่ยดึ ติดกับรู ปแบบ และกระบวนการทางานแบบเดิมๆ และพร้อม 0.26 0.000*
น้อย
ที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่
2. เชื่อว่าปั ญหาในการทางานไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็ นโอกาสในการ
0.30 0.000*
น้อย
แสดงความสามารถ หากเอาชนะได้
3. คิดพิจารณา ทบทวน ไตร่ ตรอง ก่อนการตัดสิ นใจอยูเ่ สมอ
0.51 0.000*
ปานกลาง
4. สนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
0.47 0.000*
ปานกลาง
ภายนอกองค์กรอยูเ่ สมอ
5. พร้อมที่จะปรับแนวคิด วิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เหมาะสม และ
0.47 0.000*
ปานกลาง
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
6. ตัดสิ นใจจากข้อมูลที่มีอยู่ และยอมรับในผลที่เกิดขึ้น
0.26 0.000*
น้อย
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 14 ผลการทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมีวินยั ลักษณะการมีรูปแบบความคิด
กับความพร้ อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ พบว่า บุคลากรมีวินยั ลักษณะการมีรูปแบบความคิดมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้ อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ทุกข้อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 กล่าวคือ ถ้าบุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นบุคคลที่มีรูปแบบ-วิธีคิด (Mental models) เพิ่มขึ้น
ระดับความพร้อมในการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ก็เพิ่มเช่นกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 3. บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีวนิ ยั ลักษณะการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมมีความสัมพันธ์
กับความพร้อมในการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
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ตาราง 15 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคลากรมีวินัยลักษณะการมีวสิ ั ยทัศน์ ร่วม กับความพร้ อมใน
การเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
r
sig
ระดับ
ด้ านการมีวสิ ั ยทัศน์ ร่วม (Shared vision)
ความสั มพันธ์
1. ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานของท่าน เป็ นคนเปิ ดกว้างทางความคิด 0.34 0.000*
ปานกลาง
เต็มใจที่จะรับฟังความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกของสมาชิกในหน่วยงาน
2. สามารถนาวิสัยทัศน์ของหน่วยงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน 0.33 0.000*
ปานกลาง
จริ งได้
3. สามารถนาวิสัยทัศน์ของหน่วยงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน 0.35 0.000*
ปานกลาง
จริ งได้
4. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนร่ วมงานเพื่อใช้ในการทางาน 0.35 0.000*
ปานกลาง
5. ยอมรับ และพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการทางานของ
0.49 0.000*
ปานกลาง
หน่วยงาน
6. ตระหนักว่า อนาคตและความสาเร็ จของหน่วยงาน เป็ นภาระ
0.34 0.000*
ปานกลาง
รับผิดชอบร่ วมกันของบุคลากรทุกคน
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 15 ผลการทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมีวินยั ลักษณะการมีวิสัยทัศน์ร่วม กับ
ความพร้ อมในการเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ พบว่า บุ ค ลากรมี วิ นัย ลัก ษณะการมี วิ สั ย ทัศ น์ ร่ ว มมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้ อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ทุกข้อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 กล่าวคือ ถ้าบุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) เพิ่มขึ้น
ระดับความพร้อมในการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ก็เพิ่มเช่นกัน
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สมมติฐานการวิจัยที่ 4 บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีวนิ ยั ลักษณะการเรี ยนรู้เป็ นทีม มี ความสัมพันธ์กบั
ความพร้อมในการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ตาราง 16 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคลากรมีวินัยลักษณะการเรี ยนรู้ เป็ นทีม กับความพร้ อมใน
การเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
r
sig
ระดับ
ด้ านการเรี ยนรู้ เป็ นทีม (Team learning)
ความสั มพันธ์
1. หน่วยงานของท่านมักมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ และสอนงานซึ่ งกัน 0.55 0.000*
ปานกลาง
และกันอยูเ่ สมอ
2. หน่วยงานของท่าน มีลกั ษณะที่เอื้อให้เกิดการเรี ยนรู ้
0.60 0.000*
ปานกลาง
3. ต้องการเรี ยนรู ้และทางานร่ วมกันในบรรยากาศที่เปิ ดเผยและ
0.39 0.000*
ปานกลาง
โปร่ งใส
4. จากการทางานเป็ นทีม ท่านมีโอกาสเรี ยนรู้จากผูอ้ ื่น และทีมงาน
0.49 0.000*
ปานกลาง
อื่นๆ
5. บุคลากรในหน่วยงานสามารถร่ วมกันแก้ปัญหาและอุปสรรคที่
0.55 0.000*
ปานกลาง
ขัดขวางในการทางานร่ วมกันได้
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 16 ผลการทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมีวินยั ลักษณะการเรี ยนรู ้ เป็ นทีมกับ
ความพร้ อ มในการเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ พบว่า บุ ค ลากรมี วิ นัย ลัก ษณะการเรี ย นรู้ เ ป็ นที ม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้ อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ทุกข้อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 กล่าวคือ ถ้าบุ คลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นบุคคลที่มีการเรี ยนรู้ เป็ นทีม (Team learning)
เพิ่มขึ้น ระดับความพร้อมในการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ก็เพิ่มเช่นกัน
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สมมติฐานการวิจัยที่ 5 บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีวนิ ยั ลักษณะการคิดเชิงระบบมีความสัมพันธ์กบั
ความพร้อมในการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้
ตาราง 17 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคลากรมีวินัยลักษณะการคิดเชิ งระบบ กับความพร้ อมใน
การเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
r
sig
ระดับ
ด้ านการคิดเชิงระบบ (Systems thinking)
ความสั มพันธ์
1. เชื่อว่าความสาเร็ จของทีม คือความสาเร็ จของพนักงานทุกคน
0.32 0.000*
ปานกลาง
2. แก้ปัญหาการทางานในลักษณะมองภาพรวมและแก้ไขอย่างเป็ น
0.15 0.034
ปานกลาง
ระบบ มากกว่าที่จะแก้ปัญหาเป็ นจุดๆ ไป
3. ในหน่วยงานท่านมีการจัดระบบฐานข้อมูลอย่างเป็ นระเบียบเพื่อใช้ 0.18 0.011
น้อย
ประกอบการตัดสิ นใจ
4. สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในการ
0.31 0.000*
น้อย
ทางาน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อกันอย่างเป็ นลูกโซ่
5. ในการพัฒนาองค์การเรี ยนรู ้ให้เป็ นรู ปธรรมนี้ จาเป็ นต้องใช้แนวทาง 0.46 0.000*
ปานกลาง
ของระบบเข้ามาประยุกต์ใช้ทุกขั้นตอน
6. เชื่อว่าหน่วยงานจะเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ถา้ เจ้าหน้าที่ตระหนักใน 0.32 0.000*
ปานกลาง
หน้าที่ของตน และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ส่ วนอื่นๆ ด้วย
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 17 ผลการทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมีวนิ ยั ลักษณะการคิดเชิงระบบกับความ
พร้ อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ พบว่า บุคลากรมีวินัยลักษณะการคิดเชิ งระบบมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพร้อมในการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ในข้อ 1.เชื่ อว่าความสาเร็ จของทีม คือความสาเร็ จ
ของพนักงานทุกคน ข้อ 4. สามารถมองเห็ นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในการทางาน ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อกันอย่างเป็ นลูกโซ่ ข้อ 5. ในการพัฒนาองค์การเรี ยนรู ้ให้เป็ นรู ปธรรมนี้จาเป็ นต้องใช้แนวทางของ
ระบบเข้ามาประยุกต์ใช้ทุกขั้นตอน และ ข้อ 6. เชื่ อว่าหน่ วยงานจะเกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันได้ถา้ เจ้าหน้าที่
ตระหนักในหน้าที่ ของตน และมี ความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์ ก ับส่ วนอื่ นๆ ด้วย อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 กล่าวคือ ถ้าบุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นบุคคลที่มีการคิดเชิ งระบบ (Systems thinking)
เพิ่มขึ้น ระดับความพร้อมในการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ก็เพิ่มเช่นกัน
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ส่ ู องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ” ผูศ้ ึกษาได้นาเสนอ
สรุ ปผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 5 ประเด็น ได้แก่ วัตถุ ประสงค์การวิจยั วิธีดาเนิ นการวิจยั สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.1 เพื่อศึกษาระดับความพร้อมของการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินยั 5 ประการ กับความพร้อมของวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้
2. วิธีการดาเนินการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ คณาจารย์ประจา และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ จานวน 206 คน (ข้อมูล
จากฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์, ธันวาคม 2552) นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
กลุ่มตัวอย่างคือ ใช้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วยคณาจารย์ประจา จานวน
155 คน และเจ้าหน้าที่จานวน 51 คน รวม 206 คน
2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล เป็ นแบบสอบถามซึ่ ง ผูศ้ ึ ก ษาได้ส ร้ า งขึ้ นเอง โดย
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามที่ใช้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม คาถามเกี่ ยวกับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับวินยั 5 ประการ และ คาถามเกี่ ยวกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
2.3 การทดสอบแบบสอบถาม
การทดสอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษานาแบบสอบถามทดลองใช้ (Try – out) กับกลุ่ม
ประชากรที่ มีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุ ด แล้วตรวจคะแนนวิเคราะห์เพื่อหาความเที่ยง
(Reliability) ของแบบสอบถาม ค านวณค่ า ความเชื่ อ มั่น โดยใช้สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ งค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .8972
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2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาและผูช้ ่วยประสานงานโดยตรงกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อขอ
ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จานวน
206 ฉบับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100
2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
2.5.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
2.5.2 วิเคราะห์ ขอ้ มูล ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับวินยั 5 ประการ ได้แก่ การเป็ นบุคคลที่รอบรู ้
(Personal mastery) รู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) การเรี ยนรู้เป็ นทีม
(Team learning) และการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.5.3 วิเคราะห์ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความพร้ อมของการเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ย นรู ้ ของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.5.4 ทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษา วินยั 5 ประการ ของคณาจารย์ประจาและเจ้าหน้าที่ของ
วิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพร้ อ มในการพัฒ นาสู่ อ งค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ โดยใช้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ดว้ ยวิธีของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)) ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .01
3. สรุ ปผลการวิจัย
3.1 สรุ ปผลการศึกษาและข้ อมูลทัว่ ไป
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นหญิงร้อยละ 76.70 มีอายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 42.72 การศึกษา
ระดับปริ ญญาโท ร้อยละ 61.65 มีตาแหน่งอาจารย์ประจา ร้ อยละ 73.30 และมีอายุงาน 3 ปี ขึ้นไป ร้ อยละ
42.23
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X =3.14) และเมื่อพิจารณาเป็ นด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ด้านการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.22) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นระดับมาก ยกเว้น ได้รับการส่ งเสริ มจากหน่วยงานให้ได้รับการ
เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาด้วยตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านรู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.21) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นระดับมาก
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.08) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นระดับมาก ยกเว้น สามารถนาวิสัยทัศน์ของหน่ วยงานไปประยุกต์ใช้ใน
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การปฏิ บ ตั ิ จริ งได้และข้อที่ มี ค่า เฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ สามารถนาวิสั ย ทัศ น์ข องหน่ วยงานไปประยุกต์ใ ช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานจริ งได้ มีความคิดเห็นระดับปานกลาง
ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม (Team learning) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.15) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นระดับมาก
ด้านการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.13) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็ นระดับมาก
3.2 สรุ ปผลการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
3.2.1 วัตถุประสงค์ขอ้ 1. เพื่อศึ กษาระดับความพร้ อมของการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =2.99, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
บุคลากรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็ นแรงผลักดันให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จตามเป้ าหมาย มีการทางานร่ วมกันเป็ น
ทีม และมีโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมมีความคิดเห็นระดับมาก ส่ วน ทุกคนในหน่วยงาน
มีการสร้ างและถ่ายโอนความรู ้แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่ งกันและกัน มีการสร้างบรรยากาศเป็ นประชาธิ ปไตย
และการมีส่วนร่ วม มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิ บตั ิงานในการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึง และเปิ ดโอกาส
ให้บุคลากรแสดงความสามารถในการปฏิบตั ิงานและมีอิสระในการตัดสิ นใจมีความคิดเห็นระดับปานกลาง
ตามลาดับ
3.2.2 วัตถุประสงค์ขอ้ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินยั 5 ประการ กับความพร้อมของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษา วินยั 5 ประการ ของคณาจารย์ประจาและเจ้าหน้าที่
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีความสัมพันธ์ กบั ความพร้ อมในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยใช้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ดว้ ยวิธีของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)) ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .01 ผลการศึกษาพบว่า
ด้ านการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) พบว่า บุคลากรมีวินยั ลักษณะการเป็ น
บุ ค คลที่ รอบรู ้ มีค วามสัม พันธ์ ท างบวกกับ ความพร้ อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ย นรู ้ ทุ ก ข้อ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ด้ า นรู ปแบบ-วิธี คิ ด (Mental models) พบว่า บุ ค ลากรมีวินัย ลัก ษณะการมีรูปแบบ
ความคิดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้ อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ทุกข้อ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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ด้ านการมีวิสัยทัศน์ ร่วม (Shared vision) พบว่า บุคลากรมีวินยั ลักษณะการมีวิสัยทัศน์
ร่ วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้ อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ทุกข้อ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ด้ านการเรี ยนรู้ เป็ นทีม (Team learning) พบว่า บุคลากรมีวินยั ลักษณะการเรี ยนรู้เป็ น
ทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้ อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ทุกข้อ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ด้ านการคิดเชิ งระบบ (Systems thinking) พบว่า บุ คลากรมี วินัยลักษณะการคิ ดเชิ ง
ระบบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ในข้อ 1 เชื่ อว่าความสาเร็ จ
ของทีม คือความสาเร็ จของพนักงานทุกคน ข้อ 4 สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ใน
การทางาน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อกันอย่างเป็ นลูกโซ่ ข้อ 5 ในการพัฒนาองค์การเรี ยนรู ้ ให้เป็ นรู ปธรรมนี้
จาเป็ นต้องใช้แนวทางของระบบเข้ามาประยุกต์ใช้ทุกขั้นตอน และ ข้อ 6 เชื่ อว่าหน่วยงานจะเกิดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันได้ถา้ เจ้าหน้าที่ตระหนักในหน้าที่ของตน และมีความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ส่ วนอื่นๆ ด้วย อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. การอภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษามีประเด็นที่จะนาเสนอ อภิปรายตามรายละเอียดการค้นพบ ดังนี้
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประกอบไปด้วย ด้านการเป็ น
บุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) ด้านรู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared
vision) ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม (Team learning) และด้านการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิทยาลัย
ราชพฤกษ์บริ หารงานให้เกิดเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านการเป็ นบุคคลที่รอบรู ้ (Personal mastery) มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านรู ปแบบ-วิธีคิด ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม ด้านการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) และ
ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ร่วม เมื่อพิจารณารายด้าน มีประเด็นสาคัญที่ควรอภิปรายผลดังนี้
4.1 ด้ านการเป็ นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ว่าวิทยาลัยราชพฤกษ์บริ หารงานให้เกิดเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่เชื่ อว่าศักยภาพ
ความรู ้ และความสามารถ เป็ นสิ่ งที่ทุกคนแสวงหาและเพิ่มพูนได้มากที่สุด ส่ วนการได้รับการส่ งเสริ มจาก
หน่วยงานให้ได้รับการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาด้วยตนเองน้อยที่สุด ซึ่ งสาเหตุน่าจะมาจากส่ วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึ กษาปริ ญญาโท จึงเชื่ อว่าตนมีศกั ยภาพ ความรู้ สามารถ และมีความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์สนใจและใฝ่ หาที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ อยูเ่ สมอ มีการตั้งเป้ าหมายในการทางาน
ที่สูงขึ้ น มี ความสามารถปรั บตัวเข้ากับสถานการใหม่ๆ ใช้เครื่ องมื อที่ ทนั สมัยเข้ามาช่ วยในการทางาน เพื่อ
พัฒนาตนเองให้มี ความก้าวหน้าในวิ ชาชี พอยู่เสมอ แต่ อย่างไรก็ ตามกลุ่ มตัวอย่างยังมี ความต้องการการ
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สนับสนุนจากทางหน่วยงานด้วย ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Senge (1990) กล่าวถึง การเป็ นบุคคล
ที่รอบรู้ (Personal mastery) คือ คนที่เป็ นบุคคลที่รอบรู้จะขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่
ต้องการได้อย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นลักษณะการเรี ยนรู ้ ของคนในองค์กรจะสะท้อนให้เห็ นถึ งการเรี ยนรู ้ ของ
องค์กรได้น้ นั สมาชิ กขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้จะต้องมีคุณลักษณะที่เรี ยกว่า Human mastery คือ การเป็ น
คนที่รู้เห็นการเรี ยนรู ้อยูเ่ รื่ อยๆ ยอมรับความเป็ นจริ ง มีความกระตือรื อร้น สนใจและใฝ่ หาที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่
อยู่เสมอ การพัฒนาคนให้มีความเป็ นบุคคลที่ รอบรู ้ ถือเป็ นมิ ติที่ตอ้ งการฝึ กฝนเพื่อสร้ างมุ มมอง หรื อปรั บ
มุมมองอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริ งหรื อบนวิสัยทัศน์ของคนแต่ละคน
4.2 ด้ านรู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิทยาลัย
ราชพฤกษ์บริ หารงานให้เกิดเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่ยึดติดกับรู ปแบบ และ
กระบวนการทางานแบบเดิ มๆ และพร้ อมที่จะเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่มากที่สุด ส่ วนการเชื่ อว่าปั ญหาในการทางาน
ไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็ นโอกาสในการแสดงความสามารถ หากเอาชนะได้ น้อยที่สุด ซึ่ งสาเหตุน่าจะมาจาก
การเป็ นอาจารย์จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา เพื่อนาความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ ไป
ถ่ายทอดให้กบั นักศึกษา จะเห็นได้จากอดีตจนถึงปั จจุบนั รู ปแบบการเรี ยนการสอนก็มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอด รวมถึ ง ทางวิทยาลัยราชพฤกษ์ มุ่ ง เน้นพัฒนาความรู ้ ค วามสามารถของคณาจารย์ ให้มี ก ารศึ ก ษา
ระดับสู งขึ้น มีการพัฒนาการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย มุ่งเน้นการพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเอื้อต่อ
การใช้งาน และส่ งเสริ ม ให้คณาจารย์เข้าสู่ ตาแหน่ งทางวิชาการ และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรอื่นๆ ให้มากขึ้น โดยมีการกาหนดแผนพัฒนา การปรับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ของวิทยาลัย สอดคล้องกันและสอดคล้องกับ แผนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวมทั้งยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ
Pedler, Burgoyne และ Boydell (1991) กล่าวถึงลักษณะที่เหมาะสมของการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (The
learning Company) ซึ่งด้านโอกาสในการเรี ยนรู้ (Learning opportunities) องค์กรจะต้องสร้างและสนับสนุน
ให้บุคลากรในหน่วยงานมีโอการในการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา มีบรรยากาศที่สนับสนุนการเรี ยนรู้ (Learning
climate) และสุ ดท้ายคือบุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาตนเอง
4.3 ด้ านการมีวิสัยทัศน์ ร่วม (Shared vision) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ นว่า
วิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ บ ริ ห ารงานให้ เ กิ ด เป็ นองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ คื อ มี ก ารตระหนัก ว่ า อนาคตและ
ความส าเร็ จของหน่ วยงาน เป็ นภาระรั บ ผิดชอบร่ วมกันของบุ ค ลากรทุ ก คนมากที่ สุ ด ส่ วนสามารถน า
วิ สั ย ทัศ น์ ข องหน่ ว ยงานไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการปฏิ บ ัติ ง านจริ ง ได้น้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ งสาเหตุ น่ า จะมาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 39 และ 40
(กระทรวงศึกษาธิการ,2545) ได้กระจายอานาจการบริ หารและจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริ หารบุคคล และการบริ หารงานทัว่ ไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้นรู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาจะ
มีการเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งเริ่ มจากการกาหนดเป้ าหมายที่กาหนด จากนั้นจึงดาเนิ นการตามแผนร่ วมกัน ซึ่ ง
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ต้องมี การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วม ประกอบกับสถานศึ กษามี การดาเนิ นงานด้านการประกันคุ ณภาพและ
ระบบการรับรองมาตรฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ตามกฎหมายกาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ ง
ต้องมีการดาเนินงาน จึงทาให้บุคลากรในสถานศึกษาต้องให้ความสาคัญในการดาเนินงานในการวิเคราะห์
จุ ดแข็ ง จุ ด อ่ อน โอกาสและภัย คุ ม คาม และมี ก ารร่ วมก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ พันธกิ จ ยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย
แผนการปฎิบตั ิงานของสถานศึกษาร่ วมกัน โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาจต้องกระตุน้ หรื อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ทุกคนพัฒนาและปรับปรุ งสถานศึกษา เพื่อมุ่งไปสู่ อนาคตที่ดีข้ ึน ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการทางานที่ สอดคล้องกับพันธกิ จและเป้ าหมายของสถานศึกษา เพื่ อเป็ นการปฏิ บตั ิงานในทิศทาง
เดียวกัน และร่ วมแสดงความคิดเห็นตามความรู ้ความสามารถของแต่ละคน และทาให้บุคลากรรู ้สึกว่าตนมี
ความสาคัญและเป็ นส่ วนหนึ่งของสถานศึกษาที่ทาให้สถานศึกษาประสบความสาเร็ จ ทั้งนี้ มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Senge (1990) กล่าวถึ ง การสร้ างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) เป็ นแบบแผนทาง
จิ ต ส านึ ก ของบุ ค ลากรในองค์ ก าร ซึ่ งเป็ นตัว สะท้อ นพฤติ ก รรมของคนในองค์ก รนั้น ๆ ในการตั้ง ข้อ
สมมติฐานเพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็ นการสร้างทัศนะของความร่ วมมือกันอย่างยึดมัน่ ของ
คนในองค์กร เพื่อการพัฒนาภาพอนาคต และความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ ความสาเร็ จขององค์การ และเมื่อทุก
คนในองค์กรมีวิสัยทัศน์ร่วมกันแล้ว จะต้องมีการสื่ อสารให้รับรู ้ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับสู งถึงระดับล่างว่า
องค์กรมีวิสัยทัศน์อย่างไร เป้ าหมายคืออะไร และจะต้องซึ มซาบลงไปไปในความคิดของทุกคนในองค์การ
เพื่อให้องค์การบรรลุเป้ าหมายขององค์การ
4.4 ด้ านการเรี ยนรู้ เป็ นทีม (Team learning) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็ นว่า
วิทยาลัยราชพฤกษ์บริ หารงานให้เกิดเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ คือ อาจารย์และต้องการเรี ยนรู ้และทางาน
ร่ วมกันในบรรยากาศที่ เปิ ดเผยและโปร่ งใสมากที่สุด ส่ วนหน่ วยงานของท่านมักมีการแลกเปลี่ ยนความรู ้
และสอนงานซึ่ งกันและกันอยูเ่ สมอน้อยที่สุด ซึ่ งสาเหตุน่าจะมาจากทางวิทยาลัยราชพฤกษ์ยึดหลักการมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารจัดการ วิทยาลัยมีการประชุ มปรึ กษาเพื่อเสนอแนะและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นรวมทั้งการ
ตัดสิ นใจ เพื่อหาข้อสรุ ปที่ สามารถนามาปฎิ บ ตั ิ งานได้ และบุ คลากรมี การท างานร่ วมกันเป็ นที ม และทาง
วิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้นาเสนอสิ่ งสร้างสรรค์ใหม่มาอภิปรายร่ วมกัน ได้แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
โดยการติดต่อแบบสองทางวางแผนการทางานด้วยตนเองมากกว่าคาสั่งจากผูบ้ ริ หาร ร่ วมกันวิเคราะห์และหา
วิธีการที่จะทาให้งานสาเร็ จ บุคลากรจึงมีความสามัคคีและมีบรรยากาศการทางานเป็ นทีมอย่างเห็ นได้ชดั เจน
ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ
การเรี ยนรู ้การทางานเป็ นทีม ทุกคนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน มีการระดมพลัง
สมอง มีการร่ วมกันคิดอย่างกว้างขวางจนนาไปสู่ การตัดสิ นใจ ทั้งนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทิวา
ยศแก้ว (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่ องสภาพปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ : กรณี ศึกษา
โรงเรี ยนราชประชานุ เคระห์ 14 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นปรากฏการณ์ สาคัญของสภาพปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 14 คือ
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การปฏิบตั ิของครู และทีมงาน แบ่งทีมงานตามโครงสร้างโรงเรี ยนในรู ปองค์คณะ บุคคล เลือกทีมงานตาม
ความสามารถและความสมัครใจ และการพัฒนาครู และทีมงาน กาหนดนโยบายอย่างชัดเจนมีการพัฒนา
ทีมงานด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
4.5 ด้ านการคิดเชิ งระบบ (Systems thinking) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นว่า
วิทยาลัยราชพฤกษ์บริ หารงานให้เกิดเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่เชื่ อว่าความสาเร็ จ
ของทีม คือความสาเร็ จของพนักงานทุกคนมากที่สุด ส่ วนในหน่วยงานท่านมีการจัดระบบฐานข้อมูลอย่าง
เป็ นระเบียบเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจน้อยที่สุด ซึ่ งสาเหตุน่าจะมาจากทางวิทยาลัยราชพฤกษ์มีการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคลากรเข้าร่ วมอบรม สัมมนา และประชุ มวิชาการ ทั้งภายในและหน่ วยงาน
ภายนอก ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาหรื อการทางาน จึ งส่ งผลให้บุคลากรสามารถปรั บเปลี่ ยนความคิดการ
ปฎิบตั ิงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของวิทยาลัย และบุคลากรสามารถแยกแยะงานได้อย่าง
เป็ นระบบ และทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ รู ้ จกั ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิด แนวปฏิ บตั ิให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ทั้งนี้ อาจเป็ นไปได้ว่าจากการปฎิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 ได้กาหนดให้บุคลากรมี การพัฒนาตนเองสู่ ความเป็ นมื ออาชี พ ผูบ้ ริ หารจึงต้องพัฒนาบุคลากรและ
ตนเองให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชี พ การฝึ กอบรมด้วยการแสวงหาความรู ้ อยู่
เสมออย่างต่อเนื่ อง โดยการสนับ สนุ นบุ คลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยเข้ารับการอบรม สัมมนาหรื อศึกษาด้วยตนเอง จึงเป็ นผลให้บุคลากรเป็ นผูม้ ี การคิดเชิงระบบ
(Systems thinking) มี ความยืดหยุ่นทางความคิด มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ รู ้ จกั ปรั บเปลี่ ยนกระบวนทัศน์
แนวคิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดจนการได้ฝึกทักษะ เพิ่มประสบการณ์อยูเ่ สมอทาให้เกิดการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและนาความรู ้ มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (2546) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสถานศึกษาสู่
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน เขตการศึกษา 1 ปริ ญญาศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การ
บริ หารการศึกษา) สาขาการบริ หารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาสถานศึกษาสู่
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน เขตการศึกษา 1 ตามแนวคิดวินยั 5 ประการ ด้านวิธีการ
คิดและมีมุมมองที่เปิ ดกว้าง โดยเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็ นอย่างเป็ นกันเอง หลากหลาย
ส่ งเสริ มความคิดที่สร้างสรรค์ และมีโลกทัศน์ใหม่
การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษา วินยั 5 ประการ ของคณาจารย์ประจาและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ที่มีความสัมพัน ธ์ กบั ความพร้ อมในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ดว้ ยวิธีของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation(r)) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
พบว่า
วินยั 5 ประการ ได้แก่ การเป็ นบุคคลที่รอบรู ้ (Personal mastery) รู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models)
การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) การเรี ยนรู้เป็ นทีม (Team learning) และการคิดเชิ งระบบ (Systems
thinking) ของคณาจารย์ประจาและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราชพฤกษ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อม
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ในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ออ
ลเดนโด วี กีลโก และคณะ (Orlando V. Griego, 2000) ได้ศึกษาตัวทานายความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
จากการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ตามที่หวัง ซึ่ งผลการวิจยั พบว่าตัวที่ทานายความองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้มี 2 คู่
จาก 5 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์กนั คือ การให้รางวัลและการจดจาได้พบว่ามีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ
0.003 เท่าๆ กัน การฝึ กฝนและการให้การศึกษาจะอยูท่ ี่ระดับนัยสาคัญ 0.045 ส่ วนตัวแปรอื่นๆ เมื่อตัวแปร
ดังกล่าวข้างต้นก็จะมีผลต่อสิ่ งแวดล้อมการทางานให้เกิดเป็ นองค์แห่งการเรี ยนรู ้

5. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะมีรายละเอียดดังต่อไป
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
5.1.1 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเป็ นบุคคลที่รอบรู ้ (Personal mastery) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
คื อ ได้รับการส่ งเสริ ม จากหน่ วยงานให้ได้รับ การเรี ย นรู ้ สิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาด้วยตนเอง ดังนั้นทาง
วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ค วรจะส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ค วามปรารถนาที่ จะเรี ย นรู ้ เพื่ อเพิ่ ม ศัก ยภาพของตนสู่
จุดมุ่งหมายและความสาเร็ จที่กาหนดไว้ สนับสนุ นบุคลากรให้สนใจและใฝ่ หาที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
และส่ งเสริ มบุคลากรให้สามารถใช้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และ
เกิดผลทางบวก โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดอบรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่ วมงาน
ซึ่ งมี วตั ถุ ประสงค์หลักคื อ เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ สิ่ง ใหม่ ๆ และสร้ างกรอบแนวคิ ดในการทางานของตน
ตลอดจนส่ งเสริ มให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอและ
ตรงกับความต้องการของบุคลากร ตลอดจนให้รางวัลตอบแทนในความทุ่มเทอย่างสม่าเสมอ เพื่อกระตุน้ ให้
บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.1.2 ผลการศึกษาพบว่า ด้านรู ปแบบ-วิธีคิด (Mental models) ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดคือเชื่ อว่า
ปั ญหาในการทางานไม่ใช่ อุปสรรค แต่เป็ นโอกาสในการแสดงความสามารถ หากเอาชนะได้ ดังนั้นทาง
วิทยาลัยราชพฤกษ์ควรจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริ มให้บุคลากรที่มีความรู ้ที่หลากหลายต่างกันได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ มีการนาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่ทางานมาวิเคราะห์ และหาทางเลือกที่เหมาะสมหรื อดีที่สุด กระตุน้
บุคลากรให้ใช้การวางแผนเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ฝึ กฝนทักษะในการตั้งคาถามเพื่อให้เกิ ดแนวคิดใหม่ๆ
ชักชวนบุคลากรให้พยายามออกแบบและเรี ยนรู้สภาพแวดล้อมของการทางาน แนะนาบุคลากรให้ใช้ปั ญหา
สถานการณ์ ในอดี ตและปั จจุบนั กาหนดรู ปแบบความคิดเพื่อกาหนดวิธีการตัดสิ นใจและพฤติ กรรมการ
ทางาน
5.1.3 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ
สามารถนาวิสัยทัศน์ของหน่วยงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้ ดังนั้นทางวิทยาลัยราชพฤกษ์ควร
จัดกิ จกรรมเพื่อสนับ สนุ นและส่ ง เสริ มให้บุ คลากรได้รับ การพัฒนาความสามารถในการทาความเข้าใจ
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วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์การในการปฏิ บตั ิ เพื่อช่ วยให้บุคลากรเกิ ดการยอมรับยินยอมพร้ อมใจ
และกระตุน้ ให้บุคลากรเกิดการสร้างสรรค์วสิ ัยทัศน์ของตน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมขององค์การ โดย
การจัดให้มีการพูดคุยเพื่อทบทวนนโยบายและวัตถุ ประสงค์ขององค์การ แล้วกระตุน้ บุคลากรให้ใช้การ
ติ ดต่ อสื่ อสารหรื อการสนทนาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นเครื่ องมื อในการสร้ างทัศ นคติ ที่ดีต่อวิสัยทัศน์ ร่วมของ
องค์การ
5.1.4 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเรี ยนรู ้เป็ นทีม (Team learning) ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่สุดคือ
หน่วยงานของท่านมักมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ และสอนงานซึ่ งกันและกันอยู่เสมอ ดังนั้นทางวิทยาลัยราช
พฤกษ์จดั กิจกรรมที่สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู ้ความสามารถโดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความคิดเห็น
และประสบการณ์ ทางานซึ่ งกันและกัน เช่น การจัดให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้โดยการพูดคุ ยหรื อ
อภิปรายอย่างเต็มใจและจริ งใจ ซึ่ งจะต้องแนะนาให้บุคลากรมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกันอย่างเป็ น
กัลยาณมิตร ในการจัดการสนทนาและอภิปราย (Dialogue and discussion) ต่างๆ จะก่อให้เกิดผลคือ การ
สนทนาจะเป็ นวิธีช่วยให้สมาชิ กเป็ นตัวแทน เป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดและผูส้ ังเกตการณ์เพื่อ
เตรี ยมรับความคิดของผูอ้ ื่น ซึ่ งการสนทนานั้นเป็ นการสนทนาเชิ งสร้างสรรค์และลดการโต้แย้ง การสนทนา
จะช่วยพัฒนาให้กระบวนการคิดละเอียดอ่อนยิ่งขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กของกลุ่ม เพิ่มความ
เข้าใจระหว่างกัน ส่ วนการอภิปราย เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันเป็ นที มจะเห็ นได้ว่าการอภิปรายมี ความ
จาเป็ นควบคู่กบั การสนทนา เป็ นการช่ วยค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการทางาน แลกเปลี่ ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน
ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีโอกาสและกล้าแสดงความคิดเห็น ทั้งเป็ นการส่ งเสริ มความเสมอภาคในองค์กรด้วย
การสื่ อสารที่มีคุณภาพสู งนั้นทั้งการฟังและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5.1.5 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการคิดเชิ งระบบ (Systems thinking) ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่สุดคือ
ในหน่ วยงานท่า นมี การจัดระบบฐานข้อมูล อย่างเป็ นระเบี ยบเพื่ อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ดังนั้นทาง
วิท ยาลัย ราชพฤกษ์จดั ระบบฐานข้อมูล อย่างเป็ นระเบี ย นเพื่ อให้บุ คลากรใช้ป ระกอบการตัดสิ นใจ และ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรใช้วิธีการคิดและการอภิปรายเพื่อทาความเข้าใจเรื่ องราวต่างๆ อย่างเป็ นระบบ เริ่ มจาก
การแนะนาให้บุคลากรทาความเข้าใจในปรากฏการณ์ ต่างๆ ทั้งในภาพรวมและในส่ วนย่อย โดยบุคลากร
จะต้องมองเห็ นความซับซ้อน สัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน สามารถเชื่ อมโยงความคิ ดเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปั ญหา เมื่ อเห็ นภาพรวมทั้งหมดแล้วแนะนาบุ คลากรให้สามารถคิ ดเชิ งบูรณาการอย่างละเอียดถี่ ถ้วนทุก
มุมมอง หลังจากนั้นฝึ กให้บุคลากรถ่ายทอดความคิดเกี่ ยวกับระบบที่มีความซับซ้อนออกมาเป็ นภาพอย่าง
ง่ายๆ
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5.2 ข้อเสนอสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
5.2.1 ควรศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ของวิทยาลัยราช
พฤกษ์
5.2.2 ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยเชิ งสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์
5.2.3 ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้และการพัฒนาทีมงาน
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
5.2.4 ควรศึกษาความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายในลักษณะของการวิจยั เชิงคุณภาพ
ของสถาบันการศึกษาที่ประสบความสาเร็ จในการนาแนวทางการพัฒนาองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีมุมมองผูป้ ฎิบตั ิที่หลากหลาย ทั้งผูบ้ ริ หารระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบ้ ริ หารระดับสู งของสถานศึกษา อาจารย์ผสู้ อน ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมประเด็นสภาพการดาเนิ นงาน สภาพปั ญหาอุปสรรค ผลการดาเนิ นงาน
ปั จจัยที่เอื้อต่อ จุดแข็ง จุดอ่อน และความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
5.2.5 ศึกษาวิจยั เชิ งพัฒนา (Research and development) เกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์การ
แห่ งการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่ข้ นั การวางแผน ขั้นการปฏิ บตั ิงาน ขั้นตรวจสอบ และขั้นการปรับปรุ งผลงาน ซึ่ งเป็ น
การดาเนินงานที่เป็ นระบบครบวงจรโดยเน้นความร่ วมมือ และการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
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