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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนา

องค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้หน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และเพื่อ
พัฒนาแนวทางการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้หน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
เหนือ โดยใช้วิธีดำาเนินการวิจัยแบบบรรยายที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ
และขอ้มลูเชงิคณุภาพ กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้เปน็ผูบ้รหิาร และบคุลากรสายสนบัสนนุหนว่ย
งานระดับคณะในมหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ จำานวน 343 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และกลุ่มที่ 2 ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ จำานวน 7 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 
1) แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 และมีค่า 
IOC ระหว่าง 0.60-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า 
การปฏิบัติจริง อันดับแรก คือ ด้านความเป็นผู้นำาร่วมกัน และอันดับสุดท้าย คือ ด้านระบบสารสนเทศ  
2) สภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า การปฏิบัติที่พึงประสงค์ 
อนัดบัแรก คอื ดา้นการเรยีนรูข้องทมี และอนัดับสดุทา้ย คอื ดา้นการคดิเชงิระบบ 3) แนวทางการพฒันา
องค์การแห่งการเรียนรู้หน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วย 6 ด้าน 
คอื ดา้นระบบสารสนเทศ ด้านการถา่ยโอนความรู ้ดา้นการคดิเชงิระบบ ดา้นโครงสรา้งองคก์าร ดา้นการ
เรียนรู้ของทีม และด้านความเป็นผู้นำาร่วมกัน 

คำ�สำ�คัญ: แนวทางการพัฒนา, องค์การแห่งการเรียนรู้
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Abstract
This research aims: to study current circumstances and desirable conditions in 

developing the faculties of Rajabhat Universities in the northern region toward learning  
organization and to improve the guidelines for developing the faculties of Rajabhat Universities 
in the northern region toward learning organization by using descriptive research to analyze 
the data between quantitative data and qualitative data. The samples were executives and 
staff members in the faculties of Rajabhat Universities in the northern region which were 
divided into 2 groups: In group 1, 343 persons were used in collecting the quantitative data 
by simple random sampling technique and in group 2, 7 persons were used in collecting 
qualitative data by purposive or judgmental sampling technique. The research instruments 
were 1) five-rating scale questionnaires with reliability of 0.94 and index of item-objective 
congruence (IOC) between 0.60-1.00. The statistical data analysis was conducted by means 
of frequency, percentage, mean and standard deviation and 2) structured interview which 
was analyzed by using content analysis research.

The findings were as follows: 1) The current circumstances for developing  
organization were found that the most practice was shared leadership while the least was 
information system. 2) The desirable conditions for developing the faculties toward learning 
organization showed that the most desired practice was team learning while the least practice 
was system thinking. 3) The guidelines for developing the faculties of Rajabhat Universities  
in the northern region toward learning organization consisted of 6 aspects, including  
information system, knowledge transferring, system thinking, organization structure, team 
learning and shared leadership. 

Keywords: Guidelines for development, learning organization

บทนำา
ปจัจบุนักระแสโลกาภวิตัน์และเทคโนโลยี

ตา่งๆ ไดเ้ขา้มามบีทบาทตอ่องค์การ ทำาใหร้ปูแบบ
ของการทำางานต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนไป ดังน้ัน องค์การจึงมีความ
จำาเป็นที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แนวคิด
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จึงเกิดขึ้น เพื่อการ
พัฒนาองค์การให้มีศักยภาพโดยการดึงคุณค่า 
(Value) จากทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (Intangible 

assets) คือ องค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
องคก์าร ดงันัน้ การพฒันาองคก์ารทีจ่ะสรา้งความ
มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ต้องใช้ความรู้ ความชำานาญ
ที่อยู่ในทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา 
มาสร้างกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืนให้กับองค์การ การดำาเนินงานของ
องค์การยุคใหม่จึงควรปรับเปลี่ยนไปสู่องค์การ
แหง่การเรยีนรู ้(เจษฎา นกนอ้ย และคณะ, 2553: 
19, 125) 



Journal of Education, Mahasarakham University 151 Volume 12 Number 1 January-March 2018 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระราชกฤษฎีกาว่า
ดว้ยหลักเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำาหนดแนวทางการบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไว้
ในมาตรา 11 วา่ สว่นราชการมหีน้าทีพั่ฒนาความ
รูใ้นสว่นราชการ เพือ่ใหม้ลีกัษณะเปน็องค์การแหง่
การเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
คือ ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้
อย่างกว้างขวาง ต้องสามารถประมวลผลความรู้
ในด้านต่างๆ เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการ 
สง่เสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถ สรา้งวสิยั
ทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ เพื่อ
ให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในวชิาการสมยัใหมต่ลอดเวลา มคีวามสามารถใน
การปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
มีคุณธรรม และต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วม
ในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกัน เพื่อการนำามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ และเรียนรู้
ที่จะทำางานร่วมกันเป็นทีมระหว่างผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อไปสู่เป้า
หมายเดียวกัน ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติของ
ส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 
11 ดังกล่าวนี้ จึงเป็นภาระหน้าที่ของแต่ละส่วน
ราชการที่จะต้องสร้างเสริมให้หน่วยงานของตนมี
การพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมแก่ภารกิจของส่วน
ราชการ สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการ
บริหารของภาครัฐ และแนวโน้มของต่างประเทศ 
โดยการส่งเสริมให้มีการหารือร่วมกันระหว่าง
ข้าราชการอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์ และส่วนราชการจะต้องนำา
ข้อมลูความรูท้ีม่กีารพัฒนาอยูเ่สมอมาประยกุตใ์ช้ 
เพือ่ใหง้านมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัสภาพ

สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป (สำานกังานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2546: 35-37) 

หน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้อง
ปฏิบัติตามภารกิจในส่วนของภาคราชการ จึง
จำาเปน็ตอ้งมแีนวทางทีจ่ะพฒันาองคก์ารสูอ่งคก์าร
แห่งการเรียนรู้ โดยมีโครงสร้างองค์การท่ีส่งเสริม
การเรยีนรู ้การทำางานของทมี การเปน็ผูน้ำารว่มกนั  
มีระบบสารสนเทศในการถ่ายโอนความรู้ แบ่งปัน
ความรู้ ที่สร้างให้เกิดการคิดเชิงระบบ นำาไปสู่การ
เชือ่มโยงการบรหิารจดัการและการปฏบิตังิานของ
บุคลากรหน่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
เป็นรูปธรรม เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงาน
ระดับคณะในการแข่งขัน การปรับตัว ได้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา

จากความสำาคัญดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้ 
จึ งมุ่ งศึกษา แนวทางการพัฒนาองค์การสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้หน่วยงานระดับคณะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยศึกษา
แนวคิด ของนักทฤษฎี ได้แก่ Stata (1989: 64-
71) Garvin (1993: 81-87) Bennett & O’Brien 
(1994: 42-48) Gephart et al. (1996: 38) 
Goh (1998: 16-19) Marquardt (2002: 24-
31) และ Senge (2006: 6-10) แล้วสังเคราะห์
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 6 ด้าน คือ ด้านระบบ
สารสนเทศ ด้านการถ่ายโอนความรู้ ด้านการคิด
เชิงระบบ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการเรียนรู้
ของทมี และดา้นความเปน็ผูน้ำารว่มกนั เพือ่ศกึษา
สภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงคก์ารพฒันา
หน่วยงานระดับคณะ และเพื่อนำาผลการวิจัยที่ได้
ไปเป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยงานระดับคณะสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ

ท่ีพึงประสงค์ในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้หน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

2 .  เพื่ อพัฒนาแนวทางการพัฒนา
องค์การแห่งการเรียนรู้หน่วยงานระดับคณะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ผู้เกี่ยวข้องครั้งนี้ จำานวน 654 
คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำานวน 215 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จำานวน 439 คน สังกัด
หน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557

กลุ่มตัวอย่าง กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ตารางสำาเร็จรูปของ Krejcie & Morgan 
(1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 343 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำานวน 138 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จำานวน 205 คน สำาหรับ
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทนในการ
วิจัยในแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย

กลุม่เป้าหมาย ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการวจิยั
การสัมภาษณ์เชงิลกึ ได้แก ่ผูท้รงคุณวฒิุทีม่คีวามรู้
ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ จำานวน 7 คน โดยวิธี
การเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอน
ที่ 2 สภาพปัจจุบันที่เป็นจริง และสภาพที่พึง

ประสงค์ในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งแต่ละข้อคำาถามแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนหนึ่งเป็นสภาพปัจจุบันที่เป็นจริง และส่วน
ที่สองเป็นสภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.94 และมีค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00

2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านองค์การ
แห่งการเรียนรู้ในหน่วยงานราชการและสถาบัน
อุดมศึกษา

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
กำาหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาองค์การสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยการวิจัยเชิงปริมาณ 
และศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์การสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 3 ร่างแนวทางการพัฒนา
องค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยการนำาผลที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพ ในข้ันตอนที่ 2 มาวิเคราะห์เนื้อหา 
สังเคราะห์และประมวล บูรณาการเข้าด้วยกัน 

ข้ันตอนที่ 4 ตรวจสอบร่างแนวทางการ
พัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้วยการ
สนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้าน
องค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินแนวทางการพัฒนา
องค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวเิคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถาม ตอน
ท่ี 1 ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าความถี่ (frequency) แล้วสรุปออกมา
เป็นค่าร้อยละ (percentage) ตอนที่ 2 สภาพ
ปัจจุบันที่เป็นจริง และสภาพที่พึงประสงค์ในการ
พัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ลักษณะ
แบบสอบถาม เปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ ใช้
การวเิคราะห ์คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง 
การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของ
หน่วยงานระดับคณะ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูแบบสมัภาษณแ์บบ
มีโครงสร้าง ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

  

ผลการวิจัย 
1. สภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงค์

ในการพฒันาองคก์ารสูอ่งคก์ารแหง่การเรยีนรูข้อง
หน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ สรุปแต่ละประเด็นดังนี้

1.1 สภาพปจัจบุนัทีเ่ปน็จรงิในการพฒันา
องค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก ( =3.58, 
S.D.=.72) และเมื่อพิจารณารายด้านของการ
ปฏบิตัจิรงิในปจัจบุนัดา้นทีม่อีนัดบัสงูสดุ คอื ดา้น
ความเป็นผู้นำาร่วมกัน อยู่ในระดับมาก ( =3.64, 
S.D.=.80) และด้านที่มีอันดับต่ำาสุด คือ ด้าน
ระบบสารสนเทศ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.46, 
S.D.=.76) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบันที่เป็นจริงในการพัฒนาองค์การ
สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้าน

สภ�พก�รพัฒน�องค์ก�ร
สู่องค์ก�รแห่งก�รเรียนรู้

ก�รปฏิบัติจริงในปัจจุบัน

S.D. ระดับ ลำ�ดับ
ด้านการคิดเชิงระบบ
ด้านระบบสารสนเทศ
ด้านโครงสร้างองค์การ
ด้านความเป็นผู้นำาร่วมกัน
ด้านการถ่ายโอนความรู้

3.54
3.46
3.59
3.64
3.47

.70

.76

.81

.80

.82

มาก
ปานกลาง

มาก
มาก

ปานกลาง

4
6
3
1
5

ด้านการเรียนรู้ของทีม 3.62 .85 มาก 2

รวม 3.58 .72 ม�ก
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1.2 สภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนา
องค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่าโดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก ( =4.29, 
S.D.=.63) และเมื่อพิจารณารายด้านการปฏิบัติที่
พงึประสงคด์า้นทีมี่อนัดับสงูสดุ คือ ด้านการเรียนรู้

ของทมี อยูใ่นระดบัมาก ( =4.33, S.D.=.66) และ
ด้านที่มีอันดับต่ำาสุด คือ ด้านการคิดเชิงระบบ อยู่
ในระดับมาก ( =4.27, S.D.=.66) รายละเอียด
ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับ สภาพท่ีพึงประสงค์ในการพัฒนาองค์การสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้าน

สภ�พก�รพัฒน�องค์ก�ร
สู่องค์ก�รแห่งก�รเรียนรู้

ก�รปฏิบัติที่พึงประสงค์

S.D. ระดับ ลำ�ดับ
ด้านการคิดเชิงระบบ
ด้านระบบสารสนเทศ
ด้านโครงสร้างองค์การ
ด้านความเป็นผู้นำาร่วมกัน
ด้านการถ่ายโอนความรู้
ด้านการเรียนรู้ของทีม

4.27
4.28

4.3……2
4.30
4.30
4.33

.66

.69

.71

.65

.64

.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

6
5
2
4
3
1

รวม 4.29 .63 ม�ก

2. แนวทางการพัฒนาองค์การสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้

แนวทางการพัฒนาองคก์ารแหง่การเรยีน
รู้หน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้าน
ระบบสารสนเทศ ควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่
มีคุณภาพในการแปลงข้อมูลความรู้ออกมาใช้ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 2) ด้านการถ่ายโอนความ
รู้ ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการฝึกอบรม 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์และ
ทักษะระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนทั้งภายใน
กับภายนอกคณะ 3) ด้านการคิดเชิงระบบ ควร
สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการฝึก
อบรมให้มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และ
ทดลองปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 4) ด้าน
โครงสร้างองค์การ ควรหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 

เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้กระบวนการปฏบิตังิานอืน่ๆ 
ทีส่ามารถชว่ยเหลอืงานกนัและปฏบิตังิานแทนกนั
ได้ 5) ด้านการเรียนรู้ของทีม ควรแก้ไขปัญหาร่วม
กันในคณะด้วยความสามัคคี มุ่งมั่นสู่ความสำาเร็จ
ร่วมกันของผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน 
และ 6) ดา้นความเปน็ผูน้ำารว่มกนั ควรสรา้งระบบ
พี่เลี้ยง ช่วยผู้บริหารในการแนะนำา ฝึกสอน ให้คำา
ปรึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันใน
การแก้ไขปัญหาของคณะ

อภิปรายผล
การวิจัย แนวทางการพัฒนาองค์การสู่

องค์การแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานระดับคณะ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งนี้ มี
ประเด็นที่น่าสนใจที่นำามาอภิปรายได้ดังนี้ 
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1. สภาพปัจจุบันในการพัฒนาองค์การ
สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า การปฏิบัติจริง
มากท่ีสุด คือ ด้านความเป็นผู้นำาร่วมกัน ทั้งนี้
เป็นเพราะว่า การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ และ
ทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมที่จะขับเคลื่อนการ
บริหารงานขององค์การให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Goh (1998: 18) 
ท่ีกล่าวว่า ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง  
ผู้บริหารถือว่าเป็นผู้นำาในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจจนมีความชำานาญ ที่จะให้การ
สนับสนุนความ สามารถของบุคคลเข้ามามีส่วน
รว่มและมคีวามเปน็ผูน้ำารว่มกนัในการดำาเนนิงาน
ขององคก์าร เมือ่พิจารณาเปน็รายดา้น ทัง้ 6 ด้าน 
มีประเด็นสำาคัญที่ควรอภิปรายผล ดังนี้

1.1 ด้านการคิดเชิงระบบ พบว่า การ
ปฏิบัติจริงมากที่สุด คือ การสนับสนุนให้บุคลากร
สายสนับสนุนใช้หลักการคิดอย่างมีเหตุผลในการ
แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานความเป็นจริงมากกว่า
การคาดเดา ท้ังนี้เป็นเพราะว่า การปฏิบัติงาน
อาจเกิดปัญหาขึ้นได้หลายรูปแบบที่ต่างกัน การ
แก้ไขปัญหาจึงจำาเป็นต้องศึกษาถึงสาเหตุที่มา
ของปัญหา และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาผ่าน
กระบวนการคิด การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดย
การศึกษาข้อมูล และหลักฐาน ไม่ยึดความคิดของ
ตนเองเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประยูร อิ่มสวาสดิ์ (2552: 116) 
ไดศ้กึษาลกัษณะความเปน็องค์การแหง่การเรยีนรู้
ของมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า บุคลากรสามารถ 
ใช้หลักความเป็นเหตุเป็นผลในการหาคำาตอบ
ของการพัฒนางาน และมีการบูรณาการนำาความ
รู้ใหม่ๆ นำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1.2 ด้านระบบสารสนเทศ พบว่า การ
ปฏิบัติจริงมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้บุคลากร
สายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในการเข้าถึง

ขอ้มลูในระบบสารสนเทศ ทัง้นีเ้ปน็เพราะว่า ความ
ต้องการใช้สารสนเทศขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคน 
แต่ละตำาแหน่ง และลักษณะของงาน เป็นการเข้า
ถึงข้อมูลเพื่อใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงาน เพื่อการ
บริหาร และเพื่อการตัดสินใจ เป็นต้น องค์การ
ต้องมีวิธีการที่จะเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ต้องการ
ได้ง่ายและสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นฤมล สายะบุตร (2553: 296) ได้ศึกษารูป
แบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย พบว่า การสืบค้นความรู้นั้นเป็น
ลักษณะของการเข้าถึงความรู้ที่ผู้ใช้ต้องการนำามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และบุคลากรทราบ
ถึงช่องทางหรือวิธีการค้นหาความรู้ต่างๆ ทั้ง 
รปูแบบทีเ่ปน็ทางการและรปูแบบทีไ่มเ่ปน็ทางการ

1.3 ด้านโครงสร้างองค์การ พบว่า การ
ปฏิบัติจริงมากที่สุด คือ การจัดให้มีระบบการ
ติดต่อสื่อสารกันภายในคณะอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้
เป็นเพราะว่า การสื่อสารที่ดีระหว่างบุคลากร
ภายในองค์การ จะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อ
กนั และทำาใหไ้ดร้บัความรว่มมอืในการปฏบิตังิาน  
มผีลทำาใหก้ารดำาเนนิงานขององคก์ารเปน็ไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรรณะ บุษบา (2553: 125) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ระบบการติดต่อสื่อสาร
ทีส่ะดวกสบายและรวดเรว็ ทัง้ระหวา่งผูบ้รหิารกบั 
ผู้ใต้บังคับ บัญชา และระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ด้วยกัน เป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะทำาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของบุคลากรทุกคนในองค์การอย่าง
แท้จริง 

1.4 ด้านความเป็นผู้นำาร่วมกัน พบว่า 
การปฏิบัติจริงมากที่สุด คือ การมอบอำานาจการ
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ตดัสนิใจในการบริหารงานของคณะใหก้บัผูบ้รหิาร
ตามลำาดับชั้นของคณะ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ภาระ
งานทั้งหมดน้ันมีอยู่เป็นจำานวนมาก ผู้บริหารไม่
สามารถปฏบิตัแิละรบัภาระงานทัง้หมดได ้จำาเปน็
ต้องมอบอำานาจให้บุคคลผู้ทำาหน้าที่สำาคัญรอง
ลงมาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นผู้ปฏิบัติ
แทน โดยผู้บริหารเป็นผู้มอบอำานาจให้ควบคู่ไป
กับความรับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่นั้นๆ และ
ผู้รับมอบอำานาจสามารถดำาเนินการและตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบร่วมกับผู้บริหารตามส่วนที่ได้รับมอบ
หมายอนัเปน็การเพ่ิมศกัยภาพ กอ่ใหเ้กดิแรงจงูใจ
อย่างยิ่งใหญ่แก่ผู้ได้รับมอบอำานาจที่จะได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้สำาเร็จ ช่วยเพ่ิม
พลังให้แก่องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อภิชา ธานีรัตน์ (2554: 290) ได้ศึกษารูปแบบ
การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องคณะครศุาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
คณะมีระบบกระจายอำานาจการตัดสินใจโดยเพิ่ม
อำานาจการบริหารงานให้แก่บุคคลตาม ลำาดับชั้น 
เพื่อให้บุคลากรในคณะพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาคณะให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

1.5 ด้านการถ่ายโอนความรู้ พบว่า การ
ปฏิบัติจริงมากที่สุด คือ การนำาบุคลากรสาย
สนับสนุนไปศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วย
งานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
การศึกษาดูงานเป็นวิธีการหนึ่งที่จะให้บุคลากรมี
โอกาสไดเ้รยีนรูก้ารปฏบิติังานจากสถาบนัอืน่ เพ่ือ
ต่อยอดความคิดการพัฒนางานในหน้าที่ให้ดีย่ิง
ขึ้น และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน 
นำาไปสู่การเป็นเครือข่ายในอนาคต ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Goh (1998: 18) ที่กล่าวว่า 
ความ สามารถในการถ่ายโอนความรู้ภายในและ
ข้ามขอบเขตสู่ภายนอกองค์การ เป็นปัจจัยสำาคัญ 

ความรู้และทักษะต่างๆ เป็นที่เห็นได้ชัดว่าจะไร้
ประโยชน์หากไม่มีการถ่ายโอนโดยพนักงานไป
ยังหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ แต่ในทางตรง
กันข้ามจะมีประโยชน์ถ้าได้มีการถ่ายโอนไปยัง 
หนว่ยงานภายในองคก์าร เพือ่ทีจ่ะชว่ยแกไ้ขปญัหา 
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ 

1.6 ด้านการเรียนรู้ของทีม พบว่า การ
ปฏิบัติจริงมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้บุคลากร
สายสนับสนุนมีระบบการทำางานเป็นทีมเพื่อให้
ได้ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถมาในการแก้ไข
ปัญหาให้กับคณะ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การทำางาน
เป็นทีม ช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรทุกคนได้รับ
โอกาสในการพฒันาทกัษะและเรยีนรู ้แลกเปลีย่น
เรียนรู้และตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2551: 
70-71) ที่กล่าวว่า เพื่อให้องค์การสามารถเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ และทำาให้ความรู้ใหม่สามารถไหลเวียน
ไปตามนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน ความ
คิด และการกระทำาได้โดยสะดวก องค์การควรจัด
ระบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม เพื่อให้เกิดการ
ถา่ยทอดความรูร้ะหว่างกันและกันเปน็การสง่เสรมิ
การเรียนรู้ทักษะในการทำางานร่วมกันเป็นทีม 

2. สภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนา
องคก์ารสูอ่งคก์ารแหง่การเรยีนรู ้พบวา่ การปฏบิตัิ
ที่พึงประสงค์มากที่สุด คือ ด้านการเรียนรู้ของทีม 
ทัง้นีเ้ปน็เพราะว่า การทีบ่คุคลมารวมกลุม่กนั แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการทำางานที่ได้รับมอบ
หมายให้บรรลุเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติ ศศิวิมลลักษณ์ 
(2555: 193) ไดศ้กึษาแนวทางการบรหิารจดัการ
ปัจจัยที่ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พบว่า สภาพด้าน
การเรียนรู้เป็นทีม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน  
มีประเด็นสำาคัญที่ควรอภิปรายผล ดังนี้
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2.1 ด้านการคิดเชิงระบบ พบว่า การ
ปฏิบัติท่ีพึงประสงค์มากที่สุด คือ การสนับสนุน
ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรมให้มี
ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
ความคดิสรา้งสรรคเ์ปน็ความสามารถทีม่อียูใ่นตวั
ของแต่ละบุคคล สามารถพัฒนาเพ่ิมใหม้ศีกัยภาพ
มากข้ึนด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำาเสมอ ด้วยการ
สอน และฝึกอบรม หรือจัดบรรยากาศสภาพ
แวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ ที่
แสวงหาได้จากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณรัฐ วัฒนพานิช (2550: 155) ได้
ศกึษารปูแบบการจดัองค์การแห่งการเรียนรูส้ำาหรับ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ พบว่า 
บุคลากรจะตอ้งไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะสว่นบคุคล
ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากความรู้ ที่ได้ศึกษามา และที่ได้
รับจากประสบการณ์การทำางาน เพ่ือนำามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว และสามารถตามทันกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป และสามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประโยชน์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นในการทำางานได้ 

2.2 ด้านระบบสารสนเทศ พบว่า การ
ปฏิบัติที่พึงประสงค์มากที่สุด คือ การจัดให้มี
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยช่วยจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลความรู้ที่ ได้จากการจัดการความรู้  ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า  
การนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บ 
หรือรวบรวมข้อมูล และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
และภาษาที่เข้าใจ จะทำาให้บุคลากรสามารถนำา
ความรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Marquardt (2002: 30-31) ที่
กล่าวว่า การพัฒนาองค์การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ จำาเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีสำาหรับการ
จัดการความรู้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐานมาจาก

คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการรวบรวม ใส่รหัสข้อมูล 
การจัดเก็บ และการถ่ายโอนข้อมูลในองค์การ
และทั่วไป 

2.3 ด้านโครงสร้างองค์การ พบว่า การ
ปฏิบัติท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด คือ การกำาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่ง 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การกำาหนดหน้าที่ความรับ
ผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน จะ
ทำาให้การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และตรงตาม
ความสามารถ ปฏิบัติงานไม่ซ้ำาซ้อนกัน เป็นผล
ดีต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และความ
ก้าวหน้าในสายงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภูษิต รุ่งแก้ว (2555: 222) ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม พบว่า ปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านการ
จัดโครงสร้างและการบริหารงาน คือการจัดระบบ
มอบหมายงานและความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
กำาหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบงานให้สอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถ 

2.4 ด้านความเป็นผู้นำาร่วมกัน พบว่า 
การปฏิบัติที่พึงประสงค์มากที่สุด คือ การมอบ
อำานาจการตัดสินใจในการบริหารงานของคณะ
ให้กับผู้บริหารตามลำาดับชั้นของคณะ ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า การบริหารจะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
คล่องตัว เป็นการลดข้ันตอนในการสั่งการ การ
อนุญาต และการอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวสิษฐ์ พรหมบุตร (2555: 302-303) ได้
ศึกษาคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้และ
ผลต่อคุณภาพการบริการ: การศึกษาเชิงประจักษ์
ของโรงพยาบาลในประเทศไทย พบว่า การกระ
จายหรือการให้อำานาจในขอบเขตที่เหมาะสมแก่
บคุลากรนบัเปน็องคป์ระกอบหนึง่ของคณุลกัษณะ
ขององค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเท่ากับเป็นการ 
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ดงึแรงจงูใจ ความรู ้ประสบการณ ์ศกัยภาพ ความ
สามารถทีบ่คุลากรมีอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบติังาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ 

2.5 ด้านการถ่ายโอนความรู้ พบว่า การ
ปฏิบัติที่พึงประสงค์มากที่สุด คือ การส่งเสริมให้
บคุลากรสายสนบัสนุนท่ีมคีวามชำานาญเฉพาะด้าน
แบง่ปนัความรูแ้ละทกัษะของตนทีเ่ปน็ประโยชน์ให้
กับเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ความสำาคัญ
ของการแบ่งปันความรู้ ความคิด และเทคนิค
ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน จะเป็นประโยชน์ และมี
คา่ตอ่เพือ่นรว่มงานทีจ่ะได้นำาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานต่างๆ ขององค์การให้
สำาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Gephart et al. (1996: 38) ที่กล่าวว่า การเรียน
รู้อย่างต่อเนื่องในระดับที่เป็นระบบ (continuous 
learning at the systems level) ของแต่ละคน
แบง่ปนัการเรยีนรูข้องเขาทัง้หลายใหแ้กเ่พ่ือนรว่ม
งานในองค์การให้สามารถเรียนรู้ โดยการถ่ายโอน
ความรูแ้ละโดยการบรูณาการการเรยีนรูเ้ขา้กบัการ
ปฏิบัติงานประจำาขององค์การ

2.6 ด้านการเรียนรู้ของทีม พบว่า การ
ปฏิบัติที่พึงประสงค์มากที่สุด คือ การส่งเสริมให้
บุคลากรสายสนับสนุนมีระบบการทำางานเป็นทีม
เพื่อพัฒนาความคิด สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ให้
กับคณะ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า องค์การสามารถสร้าง
ทีมงานที่มีศักยภาพสูงในการทำางานได้ จะทำาให้
การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนองค์การไป
สู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ยุคปัจจุบันทุกองค์การต้องก้าวทัน และก้าวล้ำา 
คูแ่ขง่ขนั จงึต้องพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เพ่ือ
ให้สามารถนำาพาองค์การไปสู่เป้าหมายได้ โดย
มีกระบวนการทำางานที่มีประสิทธิภาพ และมีผล
การปฏิบัติที่มีประสิทธิผลต้องอาศัยการทำางาน
เป็นทมีเขา้กบักระบวนการเรยีนรูต้ลอดเวลาอยา่ง
ต่อเนื่อง จะส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่ม และ

สร้างสรรค์ พร้อมท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรทั้งระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติ
ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สะอ้าน  
ลุนพรหม (2553: 84) ได้ศึกษาการพัฒนาความ
เปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาทมีงาน
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า ผลที่เกิดกับ 
ผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหาร โดย
เนน้กระบวนการมสีว่นรว่มโดยการทำางานเปน็ทมี  
มีกระบวนการทำางานเป็นทีมที่ชัดเจน 

3. แนวทางการพัฒนาองค์การสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ พบว่า ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้

3.1 ด้านระบบสารสนเทศ ควรจัดให้มี
ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพในการแปลงข้อมูล
ความรู้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า ระบบสารสนเทศ จะทำาการรวบรวม 
ประมวลผล กลั่นกรองข้อมูลต่างๆ และสามารถ
นำาข้อมูลที่ประมวลผลแล้วไปใช้ในการประกอบ
การตัดสินใจ และการบริหารงานขององค์การได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิภัทร จันทร์สาร  
และสุพรรณี สมานญาติ (2558: 195) ได้ศึกษา
การพฒันากลยทุธค์วามเปน็องคก์ารแหง่การเรยีน
รู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศกองทัพอากาศ พบว่า ด้าน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ความเร็วหรือคุณภาพในการเรียนรู้ รวมไปถึง
สามารถหาข้อมูลต่างๆ โดยใช้ระบบสารเทศได้ 
เชน่ การแปลงเอกสารทางราชการ คูม่อืการปฏบิตัิ
งาน เป็นต้น

3.2 ด้านการถ่ายโอนความรู้ ควรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการฝึกอบรม เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์และ
ทักษะระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนทั้งภายใน
กับภายนอกคณะ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การถ่าย
โอนความรู้เป็นกระบวนที่จะแบ่งปันความรู้ แลก



Journal of Education, Mahasarakham University 159 Volume 12 Number 1 January-March 2018 

เปลี่ยนการเรียนรู้ จากบุคคลที่มีความรู้ ความ
สามารถ ไปสู่บุคคลอื่นที่สามารถจะนำาความรู้ไป
ใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร 
โดยการประชมุ การสนทนา การฝกึอบรม เปน็ตน้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกานดา สำาเภา
ทอง (2554: 110) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลตาม
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพระหว่างโรงพยาบาล
ชุมชน เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 1 ที่ได้รับ
และยังไม่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
พบว่า ประสบการณ์ในการพัฒนาสู่ความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ใช้การจัดประชุม
วิชาการในการประชุมประจำาเดือนของกลุ่ม เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากการที่ไป
อบรมจากหน่วยงานภายนอกมานำาเสนอในการ
ประชุมประจำาเดือน

3.3 ด้านการคิดเชิงระบบ ควรสนับสนุน
ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรมให้มี
ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทดลองปฏิบัติ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จะเกิดขึ้นได้จากบุคลากร
เรยีนรูโ้ดยการทดลอง ได้ลงมอืปฏิบตัจิรงิ จากการ
ศึกษาค้นคว้าวิจัย หรือจากการแสวงหาความรู้ที่
มีอยู่ในแหล่งต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อุมาวดี เกิดพร้อม (2556: 291-292) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การแห่งการ
เรียนรู้ขององค์การในอุตสาหกรรมประกันภัย
ไทย พบว่า การแสวงหาความรู้ ในการเรียนรู้จาก
ผู้อื่นแต่เพียงอย่างเดียวจะทำาให้องค์การพัฒนา
ตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่การพัฒนาใน
ระดับอนุภาคนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์การ
สร้างแนวคิดใหม่และความรู้ใหม่ ด้วยการส่งเสริม
กิจกรรม เช่น จัดให้มีการค้นคว้าทดลองย่อยๆ 
และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์และการคิดด้วย

สมองซีกขวา 

3.4 ดา้นโครงสรา้งองค์การ ควรหมนุเวียน 
การปฏบิตังิาน เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้กระบวนการ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่สามารถช่วยเหลืองานกันและ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การ
หมุนเวียนการปฏิบัติงานภายในและข้ามสายงาน 
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ เพื่อการเรียนรู้งาน
เพิ่มเติม และการทดแทนอัตรากำาลังที่ขาด จะ
ทำาใหบ้คุลากรมทีกัษะและความรูท้ีก่ว้างขึน้ นำาไป
สู่การพัฒนาที่เต็มศักยภาพ และมีความก้าวหน้า 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ Bennett & O’Brien 
(1994: 44) ที่กล่าวว่า การสร้างองค์การแห่ง
การเรียนรู้ โครงสร้างองค์การสามารถสนับสนุน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยให้รายละเอียดหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่
เปลี่ยนแปลง ไปตามสภาพแวดล้อมภายนอกเช่น
เดียวกันกับความต้องการของคนและองค์การเอง 
แนวทางการปฏิบัติงาน ที่ได้มีการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมความยืดหยุ่น
ในงาน

3.5 ด้านการเรียนรู้ของทีม ควรแก้ไข
ปัญหาร่วมกันในคณะด้วยความสามัคคี มุ่งมั่นสู่
ความสำาเรจ็รว่มกนัของผูบ้รหิาร และบคุลากรสาย
สนับสนุน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การระดมความคิด
จากทุกระดับ จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ที่จะช่วย
หาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และไดผ้ลด ีบรรลเุปา้หมายเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
กำาหนดการพฒันาสว่นราชการใหเ้ปน็องคก์ารแหง่
การเรียนรู้ ในการบริหารราชการแนวใหม่ ตาม
มาตรา 11 ว่า ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วม
ในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลก เปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกัน เพื่อการนำามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
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3.6 ด้านความเป็นผู้นำาร่วมกัน ควร
สร้างระบบพี่เลี้ยง ช่วยผู้บริหารในการแนะนำา 
ฝกึสอน ใหค้ำาปรกึษา เพ่ือสง่เสรมิให้เกดิการเรียนรู ้
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของคณะ ท้ังน้ีเป็น
เพราะว่า องค์การต้องการผู้บริหารที่เป็นผู้นำาที่ดี  
ที่จะนำาองค์การไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นผู้บริหารจึง
ต้องพัฒนาคนอื่นให้สามารถปฏิบัติงานควบคู่ไป
กับตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปารวี  
เจริญยศ (2555: 279) ได้ศึกษาการพัฒนาตัว
บ่งชี้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2 พบว่า ตัวบ่งชี้ผู้บริหารเป็นพี่เลี้ยง ผู้สอนงาน 
และอำานวยความสะดวก ให้บุคลากรแลก เปลี่ยน
เรียนรูร้ว่มกนัทัง้ทีเ่ปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ 
มีความสำาคัญต่อการพัฒนาสู่ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน (สุวัฒน์ จุลสุวรรณ, 
2559: 192)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 หนว่ยงานระดับคณะในมหาวทิยาลยั
ราชภฏักลุม่ภาคเหนอื ควรเนน้การพัฒนาบคุลากร
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นบุคคล
ที่มีความคิดเป็นระบบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ส่งเสริมให้บุคลากรคิดเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ล้ม
เหลวและประสบความสำาเร็จที่ผ่านมาเป็นข้อมูล
สนับสนุนในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา 
กระตุ้นให้บุคลากรคิดในวิธีการใหม่ๆ เพ่ือปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ทันต่อความ

เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้บุคลากรคิดอย่างมีขั้น
ตอนในการจัดลำาดับความสำาคัญในการปฏิบัติ
งาน สง่เสรมิใหบ้คุลากรมกีารตดิตาม ประเมนิผล 
การปฏบิตังิาน และนำาผลการประเมนิมาปรบัปรงุ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

1.2 หนว่ยงานระดบัคณะในมหาวทิยาลยั
ราชภฏักลุม่ภาคเหนอื ควรเนน้การพฒันาการสรา้ง
ฐานข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

1.3 หนว่ยงานระดบัคณะในมหาวทิยาลยั
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ควรร่วมมือกันในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ  
ที่ส่งเสริมการใช้ทักษะการเขียน เพื่อการถ่ายโอน
ความรู้ในงานที่ปฏิบัติ 

1.4 หนว่ยงานระดบัคณะในมหาวทิยาลยั
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ควรเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ร่วมกันของทีม โดยการประชุม หรือการ
สนทนา เพื่อการทำางานของทีมที่เป็นระบบมาก
ขึน้ มกีารนำาทกัษะความรู ้ความสามารถของแตล่ะ
บคุคลมาใชใ้นการดำาเนนิงาน และการแกไ้ขปญัหา
ให้กับองค์การ

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเฉพาะ 
ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน เท่านั้น การ
พัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ควรมาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ดัง
นั้น จึงควรศึกษาจากกลุ่มบุคลากรทุกกลุ่ม ได้แก่ 
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุน



Journal of Education, Mahasarakham University 161 Volume 12 Number 1 January-March 2018 

เอกสารอ้างอิง
กิตติ ศศิวิมลลักษณ์. (2555). แนวทางการบริหารจัดการปัจจัยที่ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธ์ ปร.ด., มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 
เชียงราย.

เจษฎา นกน้อย และคณะ. (2553). นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การ แห่งการ 
เรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณรัฐ วัฒนพานิช. (2550). รูปแบบการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้สำาหรับบุคลากรกลุ่มโรงเรียนใน 
เครือสารสาสน์. วิทยานิพนธ์ ปร.ด., มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, กรุงเทพมหานคร.

นฤมล สายะบุตร. (2553). รูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ศษ.ด. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย, ปทุมธานี. 

ประยรู อิม่สวาสดิ.์ (2552). ลกัษณะความเปน็องค์การแหง่การเรยีนรูข้องมหาวิทยาลยับรูพา. วิทยานพินธ ์
กศ.ด., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นครนายก.

ปณัรส มาลากลุ ณ อยุธยา. (2551). การพัฒนาองคก์าร. พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพมหานคร: มสิเตอรก์อ็ปปี.๊

ปารวี เจริญยศ. (2555). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2. วิทยานิพนธ์ ค.ด., มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 
สกลนคร.

ภูษิต รุ่งแก้ว. (2555). การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวง
วัฒนธรรม. วิทยานิพนธ์ ปร.ด., มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพมหานคร.

วรรณะ บุษบา. (2553). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. วทิยานพินธ ์ปร.ด., มหาวทิยาลยัสยาม, 
กรุงเทพมหานคร.

วสิษฐ์ พรหมบุตร. (2555). คุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้และผลต่อคุณภาพการบริการ: 
การศึกษาเชิงประจักษ์ของโรงพยาบาลในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ บธ.ด., มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร. 

วฒุภิทัร จนัทรส์าร และสพุรรณ ีสมานญาต.ิ (2558). การพฒันากลยทุธค์วามเปน็องคก์ารแหง่การเรยีน
รู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศกองทัพอากาศ. วารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 5 (3), 182-197.

สะอ้าน ลุนพรหม. (2553). การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาทีมงานของ
โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4. วิทยานิพนธ์ คบ., 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เลย.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 162 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). (2546). คู่มือคำาอธิบายและแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546. 
กรุงเทพมหานคร: สิรบุตรการพิมพ์.

สกุานดา สำาเภาทอง. (2554). เปรยีบเทยีบการเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องกลุม่การพยาบาลตามการ
รับรู้ของพยาบาลวิชาชีพระหว่างโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 1 ที่ได้รับ
และยังไม่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช, นนทบุรี.

สุวัฒน์ จุลสุวรรณ. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 10(4): 192-208.

อภิชา ธานีรัตน์. (2554). รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ กจ.ด., มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, กรุงเทพมหานคร.

อุมาวดี เกิดพร้อม. (2556). การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การใน
อุตสาหกรรมประกันภัยไทย. วิทยานิพนธ์ ปร.ด., มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพมหานคร.

Bennett, J.K., & O’Brien, M.J. (1994). The building blocks of the learning organization.  
Training, 31 (6), 41-49.

Garvin, D.A. (1993). Building a learning organization. Harvard Business Review, 71 (4), 78-91.

Gephart, M.A., Marsick, V.J., Van Buren, M.E., & Spiro, M.S. (1996). Learning organizations 
come alive. Training and Development, 50 (12), 34-45.

Goh, S.C. (1998). Toward a learning organization: The strategic building blocks. S.A.M.  
Advanced Management Journal, 63 (2), 15-22.

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities.  
Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Marquardt, M.J. (2002). Building the learning organization: mastering the 5 elements  
for corporate learning. Palo Alto: Davies-Black Publishing. California: Consulting 
Psychologists Press.

Senge, P.M. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. 
New York: Doubleday. 

Stata, R. (1989). Organizational learning-the key to management innovation. Sloan  
Management Review, 30 (3), 63-73.


