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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพือ่ 1) ศึกษาบรรยากาศองค์การของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 2) ศึกษาการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะบุคลากร และบรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย
ความท้าทายและความรับผิดชอบ การให้รางวัลและการลงโทษ ความขัดแย้ง มาตรฐานการปฏิบตั งิ านและความคาดหวัง
การเปิดโอกาสให้การเรียนรู้โดยการทดลอง และการท�ำงานเป็นทีม ตัวแปรตาม คือ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประกอบด้วย การเป็นบุคคลที่รอบรู้ การมีแบบแผนความคิด การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ�ำนวน 142 คน
ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วย ได้แก่ การทดสอบ t-Test การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะห์วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียมีบรรยากาศองค์การโดยรวม และลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก
การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 มีดังนี้
1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้มีความสัมพันธ์กับอายุ อายุการท�ำงาน บรรยากาศองค์การด้านความท้าทาย
และความรับผิดชอบ ด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและความคาดหวัง ด้านการเปิดโอกาสให้การเรียนรูโ้ ดยการทดลอง
และด้านการท�ำงานเป็นทีม
2. การมีแบบแผนความคิดมีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการท�ำงาน
บรรยากาศองค์การด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ ด้านความขัดแย้ง ด้านการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้โดยการ
ทดลอง และด้านการท�ำงานเป็นทีม
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3. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันมีความสัมพันธ์กับ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการท�ำงาน
บรรยากาศองค์การด้านการให้รางวัลและการลงโทษ ด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและความคาดหวังด้านการเปิดโอกาส
ให้การเรียนรู้โดยการทดลอง และด้านการท�ำงานเป็นทีม
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการท�ำงาน
บรรยากาศองค์การด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ ด้านการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้โดยการทดลอง และด้าน
การท�ำงานเป็นทีม
5. การคิดอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการท�ำงาน บรรยากาศองค์การ
ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและความ
คาดหวัง ด้านการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้โดยการทดลอง และด้านการท�ำงานเป็นทีม
ค�ำส�ำคัญ : องค์การแห่งการเรียนรู้
Abstract
The research of relationship between WTO and the atmosphere of a learning organization
college graduate research in Asia, with the purpose to study the atmosphere of the Organization
1) Bachelor of Asian studies 2) College is a learning organization of college graduates and Asia
3) study of the relationship between the atmosphere with the Organization as a learning organization
of college graduates out of Asia. Independent variables include the appearance and atmosphere of
the personnel organization consists of challenges and responsibilities, reward and punishment, a
conflict. Operating standards and expectations. Opportunity to learn by experimenting and working
as a team. The variable is WTO as a learning of college graduates consists of Asia. As someone who
has a knowledge plan ideas. To create a shared vision. Learning together as a team. Systematic
thinking. An example is a graduate college personnel group Asia the number of people using 142
queries as a tool to collect information. The statistics include data on the percent standard
deviation Hypothesis testing with test t-Test test: analysis of variance (One-Way ANOVA) one-way,
and analyze the correlation coefficient analysis using Pearson’s formula. (Pearson Correlation
Coefficient Product-Moment) study found that the respondents are college graduates, comments
that Asia has the overall organization and atmosphere as a learning organization are included in
most levels. Hypothesis testing the statistical significance level .05 are as follows:
1. A person who is well-versed with the relationship with age to work. The atmosphere and
challenging side organization responsibilities of standards and expectations. Side the opportunity to
learn by experimenting and working as a team.
2. Have a plan, an idea related to gender, age, education level, age, work personnel
category. WTO and the challenge side atmosphere responsible conflict. Side the opportunity to
learn by experimenting and working as a team.
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3. Creating a shared vision is related to age, education level, age, work personnel category.
The atmosphere of the WTO to provide rewards and punishments. Of standards and expectations,
the opportunity to learn by experimentation. And work as a team.
4. Learning together as a team to have a relationship with age, education level, age, work
personnel category. Atmosphere side challenges and organization responsibility Side the opportunity
to learn by experimenting and working as a team.
5. systematic thinking is related to gender, age, education level, age, work. WTO and the
challenge side atmosphere of responsibility, rewards and sanctions. Of standards and expectations.
Side the opportunity to learn by experimenting and working as a team
Keywords : atmosphere of a learning organization
บทน�ำ

ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงตามสภาพภาวการณ์
ในปัจจุบันท�ำให้องค์การทั่วโลกต้องแข่งขันกันอย่างสูง
การสร้างองค์การที่มีบรรยากาศสนับสนุนแห่งการเรียนรู้
ของสมาชิกอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันใน
องค์การจึงเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการพัฒนาองค์การ
ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ทัง้ ในการเรียนรูร้ ะดับบุคคลระดับกลุม่ และระดับ
องค์การส่งผลให้องค์การได้เปรียบคู่แข่งขันและสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์การมากยิ่งขึ้นสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจและการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารทั้งในเรื่อง
การบริหารงานบุคคลและบริหารการเงินและทรัพย์สิน
เป็นต้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะกระตุ้น
ให้เกิดการปรับตัวเพือ่ แข่งขันเชิงธุรกิจด้านการศึกษาเพิม่
มากยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ศิรินันท์ แสงสิงห์, 2550)
บรรยากาศองค์การนับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความส�ำคัญ
เนื่องจากบุคคลไม่ได้ท�ำงานอยู่เพียงล�ำพัง แต่ท�ำงานอยู่
ภายใต้โครงสร้างองค์การ การก�ำกับ การควบคุม แบบของ
ผู้น�ำ  กฎระเบียบต่าง ๆรวมถึงสภาพแวดล้อมภายใน
องค์ ก รที่ อ าจมองไม่ เ ห็ น แต่ ส ามารถรั บ รู ้ ไ ด้ สิ่ ง ต่ า งๆ
เหล่านีม้ ผี ลกระทบต่อตัวบุคคลและองค์การผูน้ ำ� องค์การ
มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนดสภาพแวดล้ อ มหรื อ
บรรยากาศขององค์การซึ่งบุคลากรในองค์การสามารถ
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รับรูไ้ ด้ การรับรูน้ มี้ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมเจตคติของบุคคล
และส่งผลต่อการปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ เพือ่ ส่งเสริมการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างผู้น�ำและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีความสุข
เราจึงควรเรียนรูว้ ธิ กี ารสร้างบรรยากาศทีด่ ภี ายในองค์การ
หรือที่ท�ำงาน (จุฬาวิทยานุกรม, 2555) โดยบรรยากาศ
องค์การนีม้ คี วามส�ำคัญต่อผูบ้ ริหารและบุคคลอืน่ ด้วยเหตุ
ดังนี้  คือ  
บรรยากาศองค์การบางอย่างท�ำให้ผลการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรดีกว่าบรรยากาศอื่นๆ เช่น การท�ำงาน
เป็นทีม จะท�ำให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมมือกันในแต่ละ
หน่วยงาน มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผู้บริหาร
มีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์การ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แผนกงานภายในองค์การ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และแสดงออกในด้านความคิดสร้างสรรค์
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ถึ ง แม้ สิ่ ง ใหม่ นั้ น จะ
ไม่ประสบผลส�ำเร็จแต่บุคลากรจะไม่ถูกลงโทษ หรือถูก
ต�ำหนิ ความเหมาะสมระหว่างบุคคลและองค์การ จะมี
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในด้านมาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ านและความคาดหวัง ซึง่ บุคลากรจะรับทราบเกีย่ ว
กับผลความส�ำเร็จและผลการปฏิบัติงาน โดยยอมรับการ
ประเมินและน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้ดยี งิ่ ขึน้
ปรากฏว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและความพอใจ
ของคนในองค์การ และองค์การที่มีบรรยากาศดี ท�ำให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรักสามัคคี มีความเข้าใจกัน มีขวัญ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

ก�ำลังใจดี ยินดีปฏิบตั งิ านด้วยความเต็มใจ มีความคิดริเริม่
ในการท�ำงาน และสามารถลดความขัดแย้งระหว่างปฏิบตั ิ
งานในองค์การได้ ในทางกลับกันองค์การใดทีม่ บี รรยากาศ
ไม่พึงประสงค์ย่อมท�ำให้ผู้ร่วมงานไม่อยากท�ำงาน ขาด
ความตัง้ ใจ ขาดความเอาใจใส่และขาดความกระตือรือร้น
ในการที่จะท�ำงาน
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
เป็นแนวคิดของ Senge (1990) ที่ให้ความส�ำคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์ในฐานะทีม่ คี ณ
ุ ค่าของหน่วยงานเน้นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
องค์การทัง้ เอกบุคคลและทีเ่ ป็นทีมโดยองค์ประกอบทีเ่ ป็น
หลักส�ำคัญมี 5 ประการ ดังนี้
1) การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) เป็น
หัวใจที่ส�ำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้หมายถึงวิธีคิด
และการท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลง
สามารถเชื่อมโยงระบบย่อยต่างๆในองค์การได้ความ
ส�ำคัญของการคิดเชิงระบบคือการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
การมีข้อมูลย้อนกลับและมีการตรวจสอบซํ้าให้ต่อเนื่อง
เป็นระบบเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดบูรณาการขึน้ เป็นความรูใ้ หม่ 2) การ
มีแบบแผนความคิด (Mental Models) เป็นการสร้าง
จิตส�ำนึกของบุคลากรในองค์การในการจ�ำแนกสิ่งต่างๆ
ให้มีความถูกต้องรวมถึงการท�ำความเข้าใจในวิธีการเพื่อ
การตัดสินใจทีถ่ กู ต้องและตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
ได้อย่างเหมาะสมเป็นรากฐานที่ท�ำให้บุคคลเกิดการรับรู้
เข้าใจงานที่ท�ำแบบองค์รวมสามารถเชื่อมโยงภาพรวม
ทั้ ง หมดและเกิ ด ความกระจ่ า งกั บ แบบแผนความคิ ด
3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) เป็นการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรให้เกิดความตระหนักความ
เข้าใจสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงเพือ่ การก�ำหนดเป้าหมาย
หรือการสร้างภาพอนาคตที่มีทิศทางชัดเจนขององค์การ
โดยการกระตุน้ ให้บคุ ลากรมีวสิ ยั ทัศน์สร้างบรรยากาศให้
เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาวิสัยทัศน์ของบุคคลให้เป็นวิสัย
ทัศน์ร่วมขององค์การเพื่อสร้างความผูกพันโดยไม่ต้องมี
การควบคุม 4) การเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นทีม (Team Learning)

เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์การโดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ในการพัฒนาความ
สามารถของทีมมากกว่าความสามารถของบุคคลเพียงคน
เดียวเนื่องจากระบบการเรียนรู้ของทีมจะสะท้อนต่อการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล 5) การรอบรู้แห่งตน (Personal
Mastery) เป็นลักษณะการเรียนรู้ของบุคคลที่ขยายขีด
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นบุคคลทีเ่ รียนรู้
ตลอดเวลาโดยอาศัยวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลในการจัดการ
ด้านความคิดสร้างสรรค์และมีการเรียนรูโ้ ดยใช้จติ ใต้สำ� นึก
(จุฑา เทียนไทย, 2548: อภันตรี รอดสุทธิ, 2541: วีรวัฒน์
ปันนิตามัย, 2544) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียซึ่งถือเป็น
สถาบันหนึ่งทางการศึกษามีความมุ่งมั่นในการผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี วามรูแ้ ละมีความประพฤติที่
ดีเพือ่ ด�ำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มคี ณ
ุ ภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทัง้ ด้านความรูค้ วาม
สามารถในการคิ ด การปฏิ บั ติ แ ละคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านสังคมศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ
ให้มคี วามเจริญก้าวหน้ามีลกั ษณะประยุกต์และบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึ ก ษาบรรยากาศองค์ ก ารของวิ ท ยาลั ย
บัณฑิตเอเซีย
2. ศึ ก ษาความเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้
ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
3. ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบรรยากาศ
องค์ ก ารกั บ การเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาลั ย
บัณฑิตเอเซีย
สมมติฐานในการวิจัย
1. ลักษณะของบุคลากรทีแ่ ตกต่างกันมีความคิด
เห็นต่อองค์การแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
แตกต่างกัน
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2. บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูว้ ทิ ยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีค้ อื บุคลากร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (ส�ำนักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย. 2557)
การวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาจากประชากรทัง้ หมด
ทั้งนี้เพราะความพร้อมในด้านการพัฒนาของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียเพื่อการบริหารจัดการ
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานส่วน
บุคคล
- เพศแบ่งเป็นชายหญิง
- อายุตั้งแต่ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50
ปีและ 61 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษาแบ่งเป็นตํา่ กว่ามัธยม
ศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายปริญญาตรีปริญญาโท
ปริญญาเอกและ อื่นๆ (ระบุ)
- ประเภทบุคลากรแบ่งเป็นสาผู้สอน
และสายบุคลากรสนับสนุน
- อายุ ก ารท� ำ งานในวิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต
เอเซียบรรยากาศองค์การองค์การ Litwin และ Stringer
(อ้างใน พิภพ วชังเงิน. 2547)ได้กล่าวถึง การจ�ำแนก
บรรยากาศ องค์การ โดยพิจารณาจากปัจจัยอันเป็น
แนวทางที่มีอิทธิพลต่อองค์การมี 6 มิติ
2.2 ตัวแปรตามคือ องค์การแห่งการเรียนรู้
ซึ่งใช้แนวคิดของ Peter M.Senge (1990)
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมาจากบุคลากร
ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย แบ่งเป็น 1) สายวิชาการ
(สาย ก) จ�ำนวน 90 คน และ 2) สายสนับสนุนวิชาการ
52

(สาย ข) จ�ำนวน 52 คนรวมทั้งสิ้น 142 คน
2. ตัวแปรทีว่ จิ ยั ประกอบไปด้วย 2 ตัวแปรหลัก
ดังนี้
2.1 องค์การแห่งการเรียนรูต้ ามแนวคิดของ
(Peter M. Senge) ดังนี้
1) การเป็นบุคคลที่รอบรู้
2) การมีแบบแผนความคิด
3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
5) การคิดอย่างเป็นระบบ
2.2 บรรยากาศองค์การ
1) ความท้าทายและความรับผิดชอบ
2) การให้รางวัลและการลงโทษ
3) ความขัดแย้ง
4) มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และความ
คาดหวัง
5) การเปิดโอกาสให้เรียนรูโ้ ดยการทดลอง
6) การท�ำงานเป็นทีม
3. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบสอบถามมาจาก ศิรนิ นั ท์
สิงห์ชัย (2550) ประกอบด้วย ค�ำถามปลายเปิด และ
ค�ำถามปลายปิด โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นลักษณะข้อมูลพื้นฐานส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร
มีลกั ษณะค�ำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)
และ อายุการท�ำงานใน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ�ำนวน
5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับ
บรรยากาศองค์การภายในหน่วยงานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
4. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยหาค่ า สถิ ติ แ ละ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. สถิตเิ ชิงบรรยาย (Descriptive Statistics)
เพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูลในแต่ละตัวแปร ที่ศึกษา
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ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าความแปรปรวน (Variance) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อ
หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม โดยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha
3. สถิตเิ ชิงอ้างอิง (Inferential Statistics)
ส�ำหรับทดสอบสมมติฐานของการวิจยั เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ได้แก่
3.1 สถิติ t-test ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
3.2 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way Analysis of Variance : ANOVA)
3.3 วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment
Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการเป็นองค์การเป็นการ
เรียนรู้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะบุ ค ลากร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุการท�ำงาน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ความคิ ด เห็ น ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ต ่ อ
บรรยากาศองค์การและความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เพือ่ การทดสอบสมมติฐาน
ดังนี้
1. การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของกลุ ่ ม
ตัวอย่างทีม่ ตี อ่ บรรยากาศองค์การโดยรวม และเป็นรายด้าน
จ�ำแนกตามเพศ และประเภทบุคลากร โดยใช้คา่ ที (t-test)
จ�ำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และอายุการท�ำงาน และ

ใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท�ำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Model)
2. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บรรยากาศองค์การกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ อง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยรวม และรายด้าน โดยใช้วธิ กี าร
วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
สรุป

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์ ก ารและองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข อง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ
1) ศึกษาบรรยากาศองค์การของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2) ศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัย
บั ณ ฑิ ต เอเซี ย และ 3) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บรรยากาศองค์การกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ อง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้แก่ บุคลากรสาย
วิชาการ (สาย ก) จ�ำนวน 90 คน และ 2) สายสนับสนุน
วิชาการ (สาย ข) จ�ำนวน 52 คนรวมทัง้ สิน้ 142 คน เครือ่ ง
มือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1
เป็นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากรและอายุการ
ท�ำงาน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับบรรยากาศ
องค์การภายในหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย การวิเคราะห์หาค่า
ความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของชุดค�ำถามในแบบสอบถาม
โดยน�ำมาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ชุด เพื่อ
ทดสอบความเข้าใจในการตอบชุดค�ำถามในแบบสอบถาม
และน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ของชุ ด ค� ำ ถามใน
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แบบสอบถาม ผลการทดสอบมีดังนี้
- องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .76
- องค์ ป ระกอบขององค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88
อภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์การและองค์การแห่งการของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มีประเด็นที่น่าสนใจในการน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับ
บรรยากาศองค์การโดยรวมของบุคลากรของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียมีอยู่ในระดับมาก (µ= 3.43, σ= .910)
สอดคล้องกับ สมถวิล แก้วปลัง่ (2542) กล่าวว่าบรรยากาศ
องค์การจะอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี หากลักษณะการท�ำงาน
ของบุคลากรมีการก�ำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
งานที่ชัดเจน มีกฎระเบียบและข้อบังคับเป็นแนวทางให้
ปฏิบัติ มีการมอบหมายงาน พร้อมทั้ง การกระจายงาน
และจัดกลุ่มงานที่มีลักษณะของงานที่คล้ายคลึง ให้อยู่ใน
หน่วยงานเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
แอลบานิสและคณะ (Burahnatanung, 1993: 18 – 20;
อ้างอิงมาจาก Albanese, Brown and Moberg.1978)
ที่มีความคิดเห็นว่าด้านบรรยากาศองค์การควรประกอบ
ด้วยการก�ำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ มีอิสระในการ
ด�ำเนินการ และการตัดสินใจในการปฏิบัติงานภายใน
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และ สมยศ นาวีการ
(2540: 448) กล่าวว่า บรรยากาศในการท�ำงานที่ดีและ
เหมาะสมนัน้ จะต้องแบ่งแยกงานตามความถนัด มีการจัด
ระบบการท�ำงานที่เหมาะสมกัน การก�ำหนดสายงาน
บังคับบัญชาทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไข ฟาโยล์
(ธงชัย สันติวงษ์. 2519: 34 – 39 อ้างอิงมาจาก Fayol.
1949) ได้กล่าวว่าการวางแผนการท�ำงาน เป็นหัวใจส�ำคัญ
เพราะจะได้ ท ราบทิ ศ ทางการท� ำ งานในอนาคตของ
องค์ ก ารและท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานประสบผลส� ำ เร็ จ ตาม
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เป้าหมาย นอกจากนี้ในหน่วยงานหากไม่มีการก�ำหนด
บทลงโทษอย่างชัดเจน ในกรณีที่บุคลากรไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ก�ำหนดไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข
เช่นกันเพื่อสร้างบรรยากาศองค์การที่ดียิ่งขึ้นบรรยากาศ
องค์การนีม้ คี วามส�ำคัญต่อผูบ้ ริหารและบุคลากรในหน่วย
งานด้วยเหตุผลสามประการ คือ ประการแรก บรรยากาศ
องค์การบางอย่างท�ำให้ผลการปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึง่
ดีกว่าบรรยากาศอื่นๆ ประการที่สอง ผู้บริหารมีอิทธิพล
ต่อบรรยากาศองค์การของพวกเขา หรือโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ แผนกงานของพวกเขาเองภายในองค์การ และประการ
ทีส่ าม ความเหมาะสมระหว่างบุคคลและองค์การ ปรากฏ
ว่าจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและความพอใจของ
บุคคลในองค์การ (สมยศ นาวีการ, 2538) สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ สมคิด สร้อยนํ้า (2548) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง
การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นพื้นฐาน
ในการก้าวไปสูค่ วามส�ำเร็จขององค์การได้ทกุ ประเภท โดย
เฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน ควรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
มากกว่าองค์การประเภทใด ต้องไม่ถูกควบคุมโดยระบบ
ราชการเพราะองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ เ ป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ส�ำหรับการปรับปรุงโรงเรียนในการค้นหาวิธีการใหม่ๆ
และการปรับโครงสร้างใหม่ของโรงเรียน การพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้น้ัน ผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผูท้ มี่ สี ว่ นส�ำคัญในการน�ำทาง การมีวสิ ยั ทัศน์
การสนับสนุนบรรยากาศทางบวก (Positive Climate)
2. ผลการศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยรวม อภิปรายได้วา่ บุคลากร
ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวม อยู่ในระดับมาก
(µ= 3.79, σ= .765) ซึง่ ลักษณะการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย การเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal
mastery) การมีแบบแผนความคิด (Mental models)
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม (Team learning) และการคิดอย่างเป็น
ระบบ (Systems thinking) แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมี
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ความสามารถในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
รู้จักการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอนความรู้
ระหว่างกัน ในองค์การ ซึ่งจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายของวิทยาลัยในทีส่ ดุ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วีรพล อมรปิยะฤกษ์ (2546) ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึ ก ษาการรั บ รู ้ ค วามเป็ น องค์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องครู
ในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 1 พบว่า
ครูในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 1 มีการรับรู้
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ศุภลัคน์ ปู่ประเสริฐ (2546)
ศึกษาวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเป็น องค์การแห่งการ
เรียนรู้ของกลุ่มงานพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องกลุม่ งานพยาบาลโดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับสูง ซึ่งกลุ่มงานพยาบาลมีการ
พัฒนาองค์การพยาบาลให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
เทคโนโลยีให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
การน�ำหลักองค์การแห่งการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา
องค์การและ สอดคล้องกับ พสุ เดชะรินทร์ (2541, หน้า
23 - 46) กล่าวว่า องค์การที่มีความสามารถในการเรียน
รู ้ มี ลั ก ษณะส� ำ คั ญ คื อ สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพ
แวดล้ อ มภายนอกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและพั ฒ นาความ
สามารถให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งใน
ระดับบุคคล และระดับองค์การ และน�ำผลลัพธ์ที่ได้จาก
การเรียนรู้มาประยุกต์ใช้
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย แสดงให้เห็นว่า บรรยากาศองค์การด้านการท�ำงาน
เป็นทีม ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบด้านการ
เปิดโอกาสให้การเรียนรูโ้ ดยการทดลอง ด้านการให้รางวัล
และการลงโทษ และด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ความคาดหวังล้วนมีความสัมพันธ์กบั การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ สอดคล้องกับ พสุ เดชะรินทร์ (2541) กล่าว

ว่าองค์การทีม่ คี วามสามารถในการเรียนรูม้ ลี กั ษณะส�ำคัญ
คือ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เปลีย่ นแปลงไปและพัฒนาความสามารถให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระดับบุคคล และระดับองค์การ
และน�ำผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการเรียนรูม้ าประยุกต์ใช้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศุภลัคน์ ปู่ประเสริฐ (2546) กล่าวว่า
บรรยากาศองค์การของกลุ่มงานพยาบาล ตามการรับรู้
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์การ
พยาบาลไปสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรูใ้ นระดับสูง บุคลากร
ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพมีบรรยากาศการท�ำงานเป็นทีม
ร่วมกัน มีความรับผิดชอบในงาน และได้รบั การสนับสนุน
ในการท�ำงานจากผูบ้ ริหาร การสร้างบรรยากาศซึง่ สนับสนุน
กระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคนได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มที่ คือ กลยุทธ์หนึ่งในการเสริมสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ (บัณฑิต เพ็ชรประพันธ์กลุ , 2540)
นอกจากนี้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ
กาญจนา เกียรติธนาพันธ์ (2542) ที่ศึกษาบรรยากาศ
องค์การที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
กรณี ศึ ก ษา กองสาธารณสุ ข ภู มิ ภ าค ส� ำ นั ก งานปลั ด
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การ
ในระดับสูง จะมีการรับรู้การพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ในระดับสูงกับทุกๆ องค์ประกอบขององค์การแห่ง
การเรียนรู้ (อ้างถึงใน สุกญ
ั ญา รัศมีธรรมโชติ หน้า 35-37)
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สมคิด สร้อยนํ้า (2548) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติมี 6
ปัจจัยคือ ปัจจัยเป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับการปฏิบตั งิ าน
ปัจจัยการปฏิบตั ขิ องครูและทีมงาน ปัจจัยการจูงใจ ปัจจัย
บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน ปัจจัยวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ และปัจจัยการพัฒนาครูทมี งานผล
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จีระนันท์ ชัยจิตร. (2557).
ที่ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
บุ ค ลากรสู ่ ค วามเป็ น ครู มื อ อาชี พ สั ง กั ด เทศบาลนคร
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ขอนแก่น พบว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่งเสริมองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมครูให้เข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานสมํ่าเสมอจากการวิจัยครั้งนี้ เป็น
ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้เชิงวิชาการในบริบท
สังคมไทย เป็นการน�ำเอาทฤษฎีทางตะวันตกมาประยุกต์
ให้ เ หมาะสมกั บ สั ง คมและวั ฒ นธรรมไทยและน� ำ ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นกลุ่มเป้า
หมายในการวิจัย ท�ำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกทิศทาง
หากประชากรของประเทศได้รับการศึกษาที่ดี ผลผลิต
เหล่านีจ้ ะเป็นศักยภาพในการพัฒนาองค์การสังคมรวมไป
ถึงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพในที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ผู ้ บ ริ ห ารของวิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย หรื อ
ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานควรให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาขีดความรูค้ วามสามารถของบุคลากร และสร้าง
บรรยากาศภายในหน่วยงานที่ดี ด้วยการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมการท�ำงานภายในหน่วยงาน โดยอาศัยการ
ร่วมกันท�ำงานเป็นทีมเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม พัฒนาความไว้วางใจให้บุคลากร
มีความรู้สึกลึกซึ้งและเป็นมิตรที่ดีต่อกัน อีกทั้งการเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มีการทดลองเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือ
แสดงออกในด้านความคิดสร้างสรรค์เพือ่ ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานที่ตรงตามความสามารถ
ตลอดจนการมีส่วนในการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรด้วยการมอบหมายงานใหม่ๆ ที่ท้าทายความ
สามารถให้แก่บคุ ลากร มีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดขวัญและ
ก�ำลังใจแก่บุคลากร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการ
ก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้แก่บุคลากร
ตามแต่ละต�ำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรสามารถยึดถือ
หรือน�ำเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม อีกทัง้ มหาวิทยาลัยควรมีสว่ นในการผลักดันให้
บุคลากรเกิดการเรียนรูโ้ ดยการทดลองปฏิบตั งิ านด้วยการ
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ใช้รูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยให้ดีมาก
ยิ่งขึ้น
2. การเรียนรูเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญ และเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งใฝ่
หาทีจ่ ะรูแ้ ละน�ำมาพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ จากผล
การวิจัยครั้งนี้ พบว่าบุคลากรของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มีลกั ษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับมาก
ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียหรือ
ผูบ้ งั คับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน ควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถให้บุคลากรมีความรู้ในวิชาการสมัยใหม่
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และมี
คุณธรรม ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมการมีสว่ นร่วมของ
บุคลากรภายในวิทยาลัยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน เพื่อน�ำมาพัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในการเสริมแรงเพื่อจะกระตุ้นให้บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้บริหารควรให้
ความส�ำคัญกับการให้รางวัลและการลงโทษ เช่น บุคลากร
ควรจะมีการเลือ่ นขัน้ ปรับขึน้ เงินเดือน ปีละ 1 ครัง้ มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ปีละ 2 ครัง้ นอกจากนีว้ ทิ ยาลัย
จะมีการมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีประจ�ำปีทุกๆ ปี ซึ่ง
จะเป็ น การกระตุ ้ น ให้ บุ ค ลากรเกิ ด แรงกระตุ ้ น ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หากแต่การให้รางวัลถ้า
เป็นการจัดสรรให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือไม่สามารถ
สร้างความเชือ่ มัน่ ในจิตใจของบุคลากรว่าบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรม
ย่อมเกิดผลเสียตามมาในองค์การได้ เช่น เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม หรือระหว่างหน่วยงาน
เป็นต้น
4. ผูบ้ ริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียควรมุง่ พัฒนา
บุคลากรที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ อาจเนื่องมา
จากประสบการณ์ในการท�ำงานที่น้อยกว่า และการเปิด
โอกาสจากผูบ้ งั คับบัญชาให้บคุ ลากรทีม่ อี ายุการท�ำงานไม่
เกิน 5 ปี ได้มีโอกาสแสวงหาพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นก�ำลัง
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ใจที่จะท�ำให้บุคลากรมุ่งมั่นท�ำงานให้บรรลุผลส�ำเร็จตาม
ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา
5. ผูบ้ ริหารหรือผูบ้ งั คับบัญชา ควรมุง่ จัดกิจกรรม
การสัมมนา การฝึกอบรมตามสายการปฏิบตั งิ านหรือตาม
ความจ�ำเป็นของแต่ละต�ำแหน่งงานของบุคลากร รวมทั้ง
การพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนทุนเกีย่ วกับการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นต้น เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามแต่ละสาย
การปฏิบตั งิ านแก่บคุ ลากรทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุดไม่เกิน
ปริญญาตรี
กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ส� ำ เร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ ด ้ ว ยดี
จากความกรุณาของ อาจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ
อาจารย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์
ทุกท่าน ที่ได้ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาและตรวจแก้ไขข้อ
บกพร่องต่างๆ จนสมบูรณ์ รวมทัง้ คณาจารย์ภาควิชาการ
บริหารจัดการทุกท่านที่ได้สั่งสอนอบรมให้ความรู้ และ
แนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณไว้
ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
สุ กิ จ จา จั น ทะชุ ม ดร.อ� ำ นาจ อมรเกี ย รติ ไ พศาล
รองศาสตราจารย์วณ
ี า อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร.นิกญ
ั ชลา
ล้นเหลือ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์ ที่ได้
กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือ
ส� ำ หรั บ การวิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นคณะผู ้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นกลุ่มตัวอย่างและให้ข้อมูลใน
แบบสอบถาม ซึง่ ได้อำ� นวยความสะดวกและให้ความร่วม
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้เป็น
อย่างดี ขอขอบพระคุณน้องๆ เพื่อน และนักศึกษาสาขา
วิชาการบริหารจัดการทุกท่าน
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