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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคิดเห็นระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประชากรคือ อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ประจําปการศึกษา 2554 ทั้งหมด 10 คณะ จํานวน 542 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 451 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ความคิดเห็นระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา มีการปฏิบัติในการพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน โดยดานที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ( X = 4.48) รองลงมาไดแก ดานการเรียนรูเปนทีม ( X = 4.46) ดานการรอบรูแหงตน
( X = 3.35) ดานการคิดอยางเปนระบบ ( X = 4.30) และดานแบบจําลองความคิด ( X = 4.17)
ความคิดเห็นระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงงาน สรุปผลไดดังนี้
2.1 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งเพศชายและเพศหญิง
มีความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยรวม และเปนรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน
มีความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไปสูองคการแหงการเรียนรูโดยรวม และเปนรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่มีประสบการณในการ
ทํางานตางกัน มีความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไปสูองคการแหงการเรียนรูในดานการคิด
อยางเปนระบบ ดานการรอบรูแหงตน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการสรางวิสัยทัศนรวม
ดานแบบจําลองความคิด และดานการเรียนรูเปนทีม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.4 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่มีตําแหนงงานตางกัน
มีความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยรวม และเปนรายดาน ไดแก
ดานการคิดอยางเปนระบบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการรอบรูแหงตน ดานการสรางวิสัยทัศนรวม
ดานแบบจําลองความคิด และดานการเรียนรูเปนทีมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: องคการแหงการเรียนรู การพัฒนาองคกร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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Abstract
The purposes of this research were to study operational opinions in development of learning organization of
Rajamangala University of Technology Tawan-ok and to compare those opinions according to variables of sex, educational
qualification, working experience, and job position. The population of this research consisted of 542 lecturers and educational
staff from 10 faculties of Rajamangala University of Technology Tawan-ok in academic year 2011. The sample was selected by
stratified random sampling and its size was chosen according to Krejcie and Morgan’s tables. At the reliability level of 95 per
cent, the sample of 451 persons was selected. The tool used for collecting data was the questionnaire developed by the
researcher asking for operational opinions in development of learning organization of Rajamangala University of Technology
Tawan-ok.
The research results concluded as follows:
1. Opinions in development of learning organization of Rajamangala University of Technology Tawan-ok were in high
levels in all 5 disciplines of operations in development of learning organization. The discipline with the highest average was the shared
vision ( X = 4.48) followed by the team learning ( X = 4.46), the personal mastery ( X = 3.35), the system thinking ( X = 4.30), and
the mental models ( X = 4.17).
2. Opinions in development of learning organization of Rajamangala University of Technology Tawan-ok according to
variables of sex, educational qualification, working experience, and job position concluded as follows:
2.1 Lecturers and educational staff with different sexes of Rajamangala University of Technology Tawan-ok had
different opinions in development of learning organization both on the whole and in each discipline with non-significant difference at the
level of 0.05.
2.2 Lecturers and educational staff with different educational qualifications of Rajamangala University of Technology
Tawan-ok had different opinions in development of learning organization both on the whole and in each discipline with non-significant
difference at the level of 0.05.
2.3 Lecturers and educational staff with different working experiences of Rajamangala University of Technology
Tawan-ok had different opinions in development of learning organization in the system thinking and the personal mastery with
significant difference at the level of 0.05 while those in the shared vision, the mental models, and the team learning with non-significant
difference at the level of 0.05.
2.4 Lecturers and educational staff with different job positions of Rajamangala University of Technology Tawanok had different opinions in development of learning organization on the whole and in the system thinking with significant difference at
the level of 0.05 while those in the personal mastery, the shared vision, the mental models and the team learning with non-significant
difference at the level of 0.05.
Keywords: Learning organization, Organizational development, Faculty of Business Administration and Information Technology.

1. บทนํา
องคการแหงการเรียนรู (Learning organization) หรือ การเรียนรูขององคการ (Organization learning) เปนหลักการ
และแนวทางปฏิบัติที่จะชวยใหองคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพรอม มีศักยภาพ และสามารถปรับตัวตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและปจจัยภายในขององคการอยางเหมาะสม ทําใหสามารถสรางโอกาสใหม ๆ ทางธุรกิจ
และปรับอุปสรรคใหเปนประโยชนตอการดําเนินงาน ดังที่ ชาคริต ศึกษากิจ (2550) กลาววา การทําใหนโยบายการบริหารมี
ความสอดคลองและเหมาะสมกับการบริหารองคการนั้น ผูบริหารตองเขาใจแนวคิดการบริหารอยางถองแท และใหความสําคัญ
กั บ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพกั บ องค ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Information technology) องคการจึงตองทําการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และตื่นตัวในเทคโนโลยีที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (ธงชัย สมบูรณ, 2549)
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มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป นมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จัดตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เปนตนมา โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกําหนดใหรวมกลุมวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล จํานวน 4 วิทยาเขตและ 1 คณะ ตามมาตรา 65(3) ไดแก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ
วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตรบางพระ พรอมทั้งใหยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตาม
มาตรา 5(3) จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และระดับต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพ ในปจจุบันมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีทั้งสิ้น 10 คณะ หนึ่งในนั้นก็คือ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาครัฐตระหนักถึงสภาวการณแขงขันภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางพลวัต และกระแสโลกาภิวัตน
รวมทั้งบุคลากรทุกฝายสวนใหญมีความปรารถนาที่จะเห็นความเจริญกาวหนาของตนเอง และความเติบโตขององคการ ดังนั้นการ
เตรี ยมความพร อมเพื่ อให องค การมี ความเข มแข็ งเพื่ อรองรั บการแข งขั นเชิ งคุ ณภาพจึ งมี ความสํ าคั ญและส งผลต อการพั ฒนา
มหาวิทยาลัยในฐานะองคการดวยเชนเดียวกัน (วิจารณ พานิช, 2546)
ผูวิจัยในฐานะผูที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็น
ระดับ การปฏิบัติในการพั ฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดวยเหตุผลที่เปน
มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาใหความสนใจสมัครเขาศึกษาตอเปนอันดับตน ๆ ผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการพัฒนาองคการ
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญยิ่งขององคการเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสูมหาวิทยาลัยใน
กํากับ และการเปดเสรีภาพทางการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาดานการใฝเรียนใฝรูของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษายอมมี
ความสําคัญและสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในฐานะองคการดวยเชนเดียวกัน

2. วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey research) มีวิธีดําเนินการตามลําดับขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจําปการศึกษา 2554 ทั้งหมด 10 คณะ จํานวน 542 คน โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) และการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางเครซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 451 คน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อ
ศึกษา การพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5 ดาน โดยครอบคลุมในหัวขอตอไปนี้ ไดแ ก ดานการคิดอยางเปนระบบ ดานการรอบรูแหงตน ดานการสรางวิสัยทัศ น
รวมดานแบบจําลองความคิด และดานการเรียนรูเปนทีม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท
(Likert)
การเก็ บรวบรวมข อมู ล นํ าแบบสอบถามแจกให กลุ มตั วอย างจนครบตามสั ดส วนในแต ละชั้ น หลั งจากนั้ นเก็ บ
แบบสอบถามกลับมาแลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติเพื่อแปลความหมาย แบบสอบถามที่สงไปจํานวน 451 ฉบับไดรับ
กลับคืนและมีความสมบูรณจํานวน 441 ฉบับ คิดเปนรอยละ 97.78 การศึกษาในครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for windows โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางหาคารอยละ (Percentage)
ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู หาคาเฉลี่ย (Mean : X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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(Standard Deviation : SD.) เปรียบเทียบความคิดเห็นระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู กรณี 2 กลุม ใชสถิติ t-test
กรณีมากกวา 2 กลุมใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของ Scheffe’

3. ผลการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แบบสอบถามที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้ ไดทําการรวบรวมขอมูลของอาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใชวิธีการเก็บขอมูลแบบสุมตัวอยาง โดยแบงการวิเคราะหขอมูลเปน 3 สวน คือ
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก รวม 5 ดาน
3. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่มีสถานภาพตางกัน

ตารางที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ขอมูลสวนตัว

จํานวน

รอยละ

187
254

42.4
57.6

441

100.0

13
395
33

2.9
89.5
7.6

รวม

441

100.0

รวม

40
130
271
441

8.8
29.7
61.5
100.0

390
51
441

88.4
11.6
100.0

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. วุฒิการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 ปริญญาโท
2.3 ปริญญาเอก
3. ประสบการณในการทํางาน
3.1 ต่ํากวา 10 ป
3.2 10 – 20 ป
3.3 มากกวา 20 ป
4. ตําแหนงงาน
4.1 อาจารย
4.2 บุคลากรทางการศึกษา
รวม

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นระดับการปฏิบัตใิ นการพัฒนาองคการแหงการ
เรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยรวม และเปนรายดาน 5 ดาน
ตัวแปร
1.
2.
3.
4.
5.

X

ดานการคิดอยางเปนระบบ
ดานการรอบรูแหงตน
ดานการสรางวิสัยทัศนรวม
ดานแบบจําลองความคิด
ดานการเรียนรูเปนทีม

4.30
4.35
4.48
4.17
4.46
4.35

รวม
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0.52
0.54
0.59
0.67
0.44
0.55

แปลคา
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นระดับการปฏิบัตใิ นการพัฒนาองคการแหงการ
เรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดานการคิดอยางเปนระบบ (Systems
thinking) เปนรายขอ
ดานการคิดอยางเปนระบบ (Systems thinking)
1. สามารถพัฒนาความคิดของตนเองอยางสม่ําเสมอ
2. สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการคิด และวิธีปฏิบัติงานใหทันสมัยอยูเสมอ โดยสอดคลอง กับ
เปาหมายขององคการ
3. สามารถคิดสรางผลงานที่ตองการไดเสมอ
4. พรอมรับขอมูลใหม ๆ และแสวงหาประสบการณใหมเพื่อนํามาพัฒนาวิธีการคิดสรางสรรคขอตน
5. พัฒนาความคิดใหสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง และนํามาปฏิบัติในองคการได
6. สามารถเชื่อมโยงความคิดของทานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพความคิด (Mind Map) ของทาน เพื่อเปนการสรางความเขาใจ
ความคิดเห็นของตนเอง และผูอื่นได
8. มีรูปแบบวิธีการคิด และวิธีการปฏิบัติงานของตนใหทันสมัยอยูเสมอ
9. ตระหนักวาเมื่อลงมือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ตองคิดถึงคุณภาพโดยองครวมทั้งระบบกอนแลว
จึงคิดภาพยอยที่เกี่ยวของกัน
10. การเปนผูมองกวาง มองไกล คือ การหาภาพรวมที่กวางและสมบรูณจากความคิดของแตละบุคคล
รวม

ระดับการปฏิบัติ
S.D.
แปลคา
X
4.66 0.54 มากที่สุด
4.56 0.64 มากที่สุด
4.47
4.49
4.47
4.43
4.34

0.69
0.62
0.65
0.69
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.40
4.41

0.74
0.76

มาก
มาก

4.46
4.47

0.79
0.68

มาก
มาก

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นระดับการปฏิบัตใิ นการพัฒนาองคการแหงการ
เรียนรูของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในดานการรอบรูแหงตน (Personal
mastery) เปนรายขอ
ดานการรอบรูแหงตน (Personal mastery)

ระดับการปฏิบัติ
S.D.
แปลคา
X
1. มีความกระตือรือรน และมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ
4.60 0.60
มากที่สุด
2. มีทักษะของการติดตอสื่อสาร เขากับผูอื่นไดดี และมีความเขาใจในตนเอง
4.51 0.67
มากที่สุด
3. เรียนรูที่จะรับรู และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางพลวัต โดยพยายามพิจารณาโอกาสจาก 4.54 2.12
มากที่สุด
อุปสรรค
4. เปนคนชางสังเกต และกลาตั้งคําถาม ซึ่งจะชวยทําใหเห็น และเขาใจสิ่งที่เปนอยูชัดเจนขึ้น
4.34 0.71
มาก
5. การไดรั บ มอบหมายอํ า นาจหนา ที่ และประสานงานกั บ ที ม งาน สามารถปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า ง 4.34 0.75
มาก
คลองตัว
6. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน แลวนํามาปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง
4.38 0.74
มาก
7. มีแรงบันดาลใจใฝดีในการปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอน จนบรรลุความสําเร็จได
4.39 0.75
มาก
8. เป นผูมีวิสัย ทัศ นและเป าหมายของตนเอง และเชื่อมั่ นว าสามารถพั ฒนาศั กยภาพในการ 4.46 0.74
มาก
ปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จในชีวิต
9. ตระหนักดีวา การมีเจตคติ และทาทีที่ดีตอเพื่อนรวมงานเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงาน
4.51 0.71
มากที่สุด
10. สามารถเลือกวิถีทางสูความกาวหนา โดยไมมีใครบังคับ เพื่อการพัฒนาความรอบรูแหงตน
4.49 0.78
มาก
รวม
4.45 0.85
มาก
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นระดับการปฏิบัตใิ นการพัฒนาองคการแหงการ
เรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดานการสรางวิสยั ทัศนรวม (Shared vision)
เปนรายขอ
ดานการสรางวิสัยทัศนรวม (Shared vision)
1. มี ค วามภู มิ ใ จในการเป น บุ ค ลากรขององค ก าร และพั ฒ นาความสามารถให บ รรลุ
วัตถุประสงคขององคการ
2. องคการของเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และการฝกอบรม
3. สรางวิสัยทัศนสวนตน และรวมแบงปนกับเพื่อนรวมงาน
4. การมีวิสัยทัศนรวมกัน เปนการสรางความผูกพัน และการประสานพลังของทุกคนไปสู
เปาหมายเดียวกัน
5. สามารถแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนขององคการไดอยางเปดเผย
6. องคการไดสงเสริมใหบุคลากรมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และยอมรับ
เหตุผลของกันและกัน
7. บุคลากรขององคการไดรับการฝกฝนทักษะตาง ๆ เกี่ยวกับการคิดสรางสรรค การสราง
นวัตกรรม และการทดลองปฏิบัติ
8. องคการนําระบบขอมูลบนฐานคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูของบุคลากร
9. องคการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน ใหสามารถเรียนรู และทํางานไดดียิ่งขึ้น
10. บุคลากรทุกคนในองคการสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู
และการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
รวม

ระดับการปฏิบัติ
S.D.
แปลคา
X
4.56
0.61 มากที่สุด
4.47
4.39
4.34

0.65
0.71
0.70

มาก
มาก
มาก

4.28
4.32

0.79
0.76

มาก
มาก

4.34

0.79

มาก

4.35

0.80

มาก

4.43
4.40

0.76
0.76

มาก
มาก

4.38

0.73

มาก

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการ
เรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดานการเรียนรูเปนทีม (Team learning)
เปนรายขอ
ระดับการปฏิบัติ

ดานการเรียนรูเปนทีม (Team learning)
4.40

S.D.
0.73

แปลคา
มาก

4.39

0.70

มาก

4.38
4.41
4.38
4.36

0.65
0.70
0.70
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก

4.42

0.69

มาก

4.39

0.72

มาก

4.37

0.72

มาก

4.35
4.38

0.70
0.70

มาก
มาก

X

1. องคการมีทีมตาง ๆ ไดรับการกระตุนใหเรียนรูซึ่งกันและกันและแบงปนความรูที่ไดรับแกกัน
และกันดวยวิธีการตาง ๆ (เชน ทางกระดานสนทนาผานเว็บ วารสาร จุลสาร และการประชุม)
2. องคการมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากร และใหอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู
และการปฏิบัติงานของตนเอง
3. การทํางานเปนทีมชวยใหมีการแลกเปลี่ยนความรู และสอนงานซึ่งกันและกัน
4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน และเนนความเปนระบบ
5. ยอมรับวา เพื่อนรวมงานทุกคนสามารถรวมทํางานเปนทีมกับทานได
6. การสนทนาหรือการปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ ชวยพัฒนาความสัมพันธและสรางความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมงานได
7. สามารถปรับเปลี่ยนความคิดของทานใหเขากับความคิดของเพื่อนรวมงาน และรวมมือรวมใจ
กันปฏิบัติ โดยคํานึงถึงเปาหมายขององคการเปนสําคัญ
8. องคการมีการระดมความคิด เพื่อ พัฒนาวิสัยทัศนของทานให สอดคลอ งกับวิสัย ทัศนของ
องคการเพื่อรวมพลังใหเกิดความราบรื่นและกาวหนา
9. มีทักษะในเจรจาตอรองที่ดีกับบุคคลทั้งภายในและ ภายนอกองคการในการที่จะทําใหการ
ทํางานเปนทีมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
10. ในองคการมีกระบวนการติดตอสื่อสารที่ชัดเจน กระชับ และรวดเร็ว
รวม
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4. สรุปผล
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สรุปไดดังนี้
จํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 441 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 42.4 เพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.6
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2.9 ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 89.5 ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 7.6 ประสบการณ
ในการทํางานต่ํากวา 10 ป คิดเปนรอยละ 8.8 ประสบการณในการทํางาน 10-20 ป คิดเปนรอยละ 29.7 ประสบการณในการ
ทํางานมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 61.5 ตําแหนงงานอาจารย คิดเปนรอยละ 88.4 บุคลากรทางการศึกษา คิดเปนรอยละ 11.6
ผลการศึกษาความคิดเห็นระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ความคิดเห็นของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ตามลําดับ ไดแก ดานการคิดอยางเปนระบบ
ดานการรอบรูแหงตน ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานแบบจําลองความคิด ดานการเรียนรูเปนทีม เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถ
สรุปไดดังนี้ ดานการคิดอยางเปนระบบ ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอจํานวน 10 ขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุดจํานวน 2 ขอ เรียงตามลําดับ
ไดแก พัฒนาความคิดของตนเองอยางสม่ําเสมอ และสามารถปรับรูปแบบวิธีการคิด และวิธีปฏิบัติงานใหทันสมัยอยูเสมอ โดย
สอดคลองกับเปาหมายขององคการ และอยูในระดับมาก จํานวน 8 ขอ
ดานการรอบรูแหงตน ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอจํานวน 10 ขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุดจํานวน 4 ขอ เรียงตามลําดับ
ไดแก มีความกระตือรือรน และมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ มีทักษะการติดตอสื่อสาร เขากับผูอื่น
ไดดีและมีความเขาใจในตนเอง เรียนรูที่จะรับรูและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางพลวัต โดยพยายามพิจารณาโอกาสจากอุปสรรค
และตระหนักดีวา การมีเจตคติและทาทีที่ดีตอเพื่อนรวมงานเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงาน และอยูในระดับมากจํานวน 6 ขอ
ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอจํานวน 10 ขอ พบวาอยูในระดับมากที่สุดจํานวน 1 ขอ คือ
มีความภูมิใจในการเปนบุคลากรขององคการ และพัฒนาความสามารถใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ และอยูในระดับมาก
จํานวน 9 ขอ
ดา นแบบจํ า ลองความคิ ด ระดั บ การปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาองค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 10 ขอ พบวาอยูในระดับมากทั้ง 10 ขอ
ดานการเรียนรูเปนทีม ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 10 ขอ พบวา อยูในระดับมากทั้ง 10 ขอ
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระดับการปฏิบัติในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงงาน สรุปผลไดดังนี้
อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยรวม และเปนรายดานแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่มีวุฒิ
การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไปสูองคการแหงการเรียนรูโดยรวม และ
เปน รายดา น แตกตา งกัน อยา งไมมีนัย สํา คัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 อาจารยแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาของมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยรวม และเปนรายดาน ดานการคิดอยางเปนระบบ ดานความรอบรูแหงตน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานแบบจําลองความคิด และดานการเรียนรูเปนทีม แตกตางกันอยาง
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ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่มีตําแหนงงาน
ตางกันมีความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยรวม และเปนรายดาน
ดานการคิดอยางเปนระบบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานความรอบรูแหงตน ดานการสราง
วิสัยทัศน ดานแบบจําลองความคิด ดานการเรียนรูเปนทีม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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