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บทน�ำ

กระแสโลกในยุคดิจทิ ลั มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทกี่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
มีการนิยามความหมายของค�ำว่า ความสุขอย่างมาก ซึ่งท�ำให้ผู้คนทั่วโลกย่อมมีความแตกต่างกัน
ออกไปอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นในมิติของปัจเจกบุคคลหรือสถาบันในองค์กรต่าง ๆ นั่นก็เพียงที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของคนในองค์กรและคนรอบข้างได้มากที่สุด ถือว่าเป็นความส�ำเร็จ
ขององค์กร บางสถาบันหรือองค์กรตั้งเป้าหมายไว้ที่ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกับมีธรรมาภิบาลและสามารถบรรลุพันธกิจที่องค์การตั้งไว้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เกิดจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความซับช้อนของ
ระบบเศรษฐกิจ ซึง่ ส่งผลกระทบกับการด�ำเนินงานทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ อีกทัง้ แนวคิดในการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ ท�ำให้องค์การและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัว เพื่อความอยู่รอดและ
มีภูมิคุ้มกันอย่างมั่นคง1 ที่ส�ำคัญที่สุดเพื่อความอยู่รอดขององค์กรจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้กบั บุคลากรในองค์กรของตนเองได้มคี วามรู้ แล้วให้ความรูท้ งั้ หลายนัน้ จะกลายเป็น
ความรู้ที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลาการในสถาบัน
ต่าง ๆ
การที่องค์กรมีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูงย่อมมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์การ
และองค์กรจะบรรลุเป้าหมายได้จะต้องมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างสร้างสรรค์และชาญฉลาด
โดยใช้ทักษะการบริหารจัดการ ให้บุคลาการได้ท�ำหน้าที่อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการและ
มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านตรงตามความสามารถของบุคลากร เพื่อดึงศักยภาพและความสามารถ
1

อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า และบุญทัน ดอกไธสง, “องค์การแห่งการเรียนรู”้ . วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์,
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒), หน้า ๑๕๗.
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ที่มีอยู่ในตัวของบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และองค์กรจะต้องให้ความส�ำคัญในการ
ส่งเสริมบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร ทั้งนี้ก็เพื่อท�ำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับองค์กรอื่นได้
Senge, Peter M. ได้เสนอแนวความคิดของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เรียกว่า the fifth
disciplines2 ซึ่งจะเป็นแนวทางหลักในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ประกอบด้วย
๑) ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery) คือ เรียนรู้ที่จะรู้จักตนเอง รู้ค่านิยม และ
เป้าหมายของตนเอง รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
๒) การมีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์ (Mental Model) คือ คนในองค์กรจะต้องฝึกฝนและท�ำความเข้าใจ
รูปแบบความคิด ความเชื่อของตนเอง
๓) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร (Shared Vision) คือ ทุกคนในองค์การได้รับการ
พัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมขององค์กร
๔) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) คือ การสร้างทีมที่สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
๕) การคิดเชิงระบบของคนในองค์กร (Systems Thinking) คือ การฝึกคิดเป็นระบบท�ำให้สามารถ
เห็นรูปแบบของปัญหาแบบต่างๆ เห็นความเชือ่ มโยงของปัจจัยต่างๆ ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรแห่งการเรียนรูเ้ ป็นแนวคิดทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ “คน” ด้วยการให้คณ
ุ ค่ากับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของปัจเจกบุคคลและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และมุ่งสร้างให้คนในองค์การเกิดการน�ำความรู้
ไปวิเคราะห์ปัญหา ท�ำให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนเนื่องจากองค์การสามารถน�ำ
ความรู้หรือทุนทางปัญญาซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การได้3 การสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการบริหารจัดการรูปแบบหนึ่งที่ให้ความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ของบุคลากร
ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหารและระดับพนังงานปฏิบตั กิ าร ซึง่ เป็นพืน้ ฐานในการก้าวไปสูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนา
องค์การและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การในอนาคต โดยสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหาร
ในรูปแบบอืน่ ๆ ได้ ทีม่ ลี กั ษณะการพัฒนาองค์การให้มคี วามเพียบพร้อมไปด้วยความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
(Creative Organization) รวมไปถึงการให้บรรลุผลส�ำเร็จในระบบการบริหารเชิงคุณภาพรวม (Total
Quality Management)
2

Senge, P.M., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization,
(New York: Doubleday Currency, 1990)
3
อ�ำนาจ ศรีพูนสุข, องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑)
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จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�ำให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ เนื่องจากการสร้างตัวชี้วัดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อที่องค์การจะได้ทราบว่า ขณะนี้องค์การมีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับใด มีสิ่งไหน
บ้างที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงเพื่อก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยผู้เขียนหวังว่า ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพ
ขององค์กรให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงให้ทนั กับการแข่งขันทีส่ งู พร้อมทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� องค์กรทัง้ ในปัจจุบนั
และอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

๑. เพื่อศึกษาความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. เพือ่ เปรียบเทียบความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาเรือ่ ง “ความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส�ำรวจ
(Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
การวิเคราะห์เอกสารเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง คือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่สังกัดส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์
ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ�ำนวน ๓๐๐ รูป/คน
โดยการใช้เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น
(Questionnaires) การวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน้ ผูว้ จิ ยั หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามของ
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและความพร้อมในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อหา
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรโดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ คือ
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดย
ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
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ผลการวิจัย

ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ ๑. การวิเคราะห์ความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕ ด้านประกอบด้วย
๑) ด้านนโยบายวิสัยทัศน์ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
๒) ด้านการวางต�ำแหน่งบริหารจัดการของหน่วยงาน
๓) ด้านการตระหนักรู้ถึงวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
๔) ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
๕) ด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของบุคลากร
ผลการวิจยั พบว่า ความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๙ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๙๒ รองลงมา คือ ด้านการตระหนักรู้ถึงวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐
ส่วนด้านการวางต�ำแหน่งบริหารจัดการของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๖
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ ๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อความพร้อม
ในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทีจ่ ำ� แนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย สายปฏิบตั งิ าน สถานภาพ หน่วยงานทีส่ งั กัด ต�ำแหน่ง
ทางวิชาการและระยะเวลาในการท�ำงาน ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรกับความพร้อม
ในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีดังนี้
สภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .๐๔๐
หน่วยงานที่สังกัด ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรูข้ องบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ .๐๒๓
สายปฏิบัติงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .๐๐๑
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ความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก บุคลากรมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการตระหนัก
รู้ถึงวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการวางต�ำแหน่งบริหารจัดการของหน่วยงาน
อยูใ่ นระดับน้อย ซึง่ ฮอย และมิสเกล กล่าวไว้วา่ การทีอ่ งค์การทีส่ มาชิกได้พฒ
ั นาขยายขีดความสามารถ
ของตนเพือ่ การสร้างสรรค์ผลงานและการบรรลุเป้าหมายของงานทีท่ ำ 
� ซึง่ ท�ำให้แนวคิดแปลกใหม่ได้รบั
การกระตุ้นให้มีการแสดงออก แรงบันดาลใจของบุคลากรในองค์กรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
บุคลากรในองค์การได้เรียนรู้ถึงวิธีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งองค์การได้มีการขยายศักยภาพ
เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง4
สถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .๐๕
หน่วยงานที่สังกัด ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ .๐๕ ซึง่ มาร์ควอร์ท ได้ออกแบบจ�ำลององค์การทีม่ กี ารเชือ่ มโยงของระบบต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบ
หลักที่ส�ำคัญ ๕ ประการ ในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
๑) การเรียนรู้ (Learning) ซึ่งเป็นลักษณะของพลวัตการเรียนรู้และเป็นหัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดขึ้นได้ ในระดับบุคคล ระดับทีมงานและระดับองค์การ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบย่อย ๓ ประการคือ
ระดับการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้
๒) องค์การ (Organization) ซึ่งมุ่งเน้นการกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนองค์กร การที่องค์การจะ
พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ได้นั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ในองค์การดังนี้คือ วิสัยทัศน์องค์การ
วัฒนธรรมองค์การ กลยุทธ์องค์การและโครงสร้างองค์การ
๓) บุคคล (People) ซึ่งเป็นการกล่าวถึง การเสริมอ�ำนาจบุคคล เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ทุกคนในองค์การ รวมถึงลูกค้าและชุมชนได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายและท�ำ
ประโยชน์รว่ มกัน เพือ่ สังคมและชุมชน รวมถึงการทีผ่ บู้ ริหารท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง ผูส้ อนและมีการท�ำงาน
ร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานเป็นทีม โดยมีการเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน
๔) ความรู้ (Knowledge) ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์การ โดยจะต้องจัดรูปแบบ
การผสมผสานการรวบรวมความรู้ การจัดระบบข้อมูล มีการแลกเปลีย่ นความรู้ การถ่ายโอนความรูแ้ ละ
การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นกระบวนการ
4

Hoy, Wayne K. and Cecil G, Miskel, Educational Administration: Theory, Research and
Practice,6 th d. (Mc Graw – Hill International Edition, 2001), p.23.
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๕) เทคโนโลยี (Technology) ซึ่งเป็นการปรับใช้เทคโนโลยีองค์กรเป็นการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์การ ส�ำหรับการจัดการความรู้การเรียนรู้ในองค์การ ส�ำหรับบุคลากรทุกระดับ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่5
สายปฏิบัติการ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
๐.๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับนาวาอากาศโทหญิงขนิษฐา ช�ำนาญค้า ได้ท�ำการศึกษาพบว่า การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของก�ำลังพลสังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ ในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก เมื่อผลการเปรียบเทียบการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรูข้ องกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของก�ำลังพลสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
จ�ำแนกตามระดับชั้นยศ ประสบการณ์การท�ำงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕6

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานระดับก�ำหนดนโยบายควรก�ำหนดให้การพัฒนาองค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เป็นนโยบายร่วมที่ทุกหน่วยงานหรือปฏิบัติร่วมกันและเร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความทันสมัยมีความเสถียรพร้อมใช้งานทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ soft ware และpeople ware และ
เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนงานต่างๆกับข้อมูลส่วนกลางเพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อร่วมสร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ
๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) ส�ำหรับหน่วยงานระดับปฏิบตั กิ ารผูบ้ ริหารควรร่วมกันวางแผนพัฒนาบุคลากรและจัดสรร
ภาระงานอย่างเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกระตุน้ และสนับสนุนให้บคุ ลากรมีการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งในรูปแบบทีห่ ลากหลายนอกเหนือจากการประชุมอบรมนอกสถานทีห่ รือศึกษาต่อเท่านัน้
ผูบ้ ริหารควรผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการจัดการความรูอ้ ย่างเป็นธรรมเพือ่ ใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์กร
5

Marquardt, Michael J., Building the Learning Organization: Mastering the 5 Elements for
Corporate Learning, 2th edition. (Palo Alto, CA: Davies-Black, 2002), p. 23.
6
นาวาอากาศโทหญิงขนิษฐา ช�ำนาญค้า, การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ตามความคิดเห็นของก�ำลังพลสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,
๒๕๕๓), บทคัดย่อ.
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๒) ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั หิ รือบุคลากรควรมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการพูดคุยสังสรรค์ให้มคี วาม
สมดุลทัง้ ในเรือ่ งทัว่ ไปและเรือ่ งเชิงวิชาการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบตั งิ านโดยตระหนัก
ถึงคุณภาพของบัณฑิตเป็นส�ำคัญ
๓. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรมีการศึกษาถึงขั้นตอนของการน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติว่ามีผลอย่างไรกรณีใดต้องมี
การปรับปรุงควรปรับปรุงอย่างไรจึงมีความเหมาะสมและยังมีเงือ่ นไขหรือปัจจัยแห่งความส�ำเร็จใดทีจ่ ะ
สามารถช่วยขับเคลื่อนให้กลยุทธ์เหล่านี้ประสบความส�ำเร็จได้
๒) แต่ละหน่วยงานควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องมหาวิทยาลัยเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การสูก่ ารเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของมหาวิทยาลัยมากที่สุด
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