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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความ
คิดเห็ นของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 2) เปรียบเทียบการเป็นองค์กรแห่ งการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี จาแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และประสบการณ์การทางาน และ 3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริม
การเป็ น องค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ
บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี จานวน 195 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุม ธานี
ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ( x̅=3.98, SD=0.26) โดยด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ด้ านเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนรู้ (x̅=4.36, SD=0.40) รองลงมา คือ ด้านการสร้างและถ่ายโอนความรู้ ด้านมุ่งเน้น
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คุณภาพ ด้านโครงสร้างที่เหมาะสม ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการทางานเป็นทีมและมีเครือข่าย
ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร ด้านบรรยากาศที่เกื้อหนุน ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้าน
กลยุทธ์ และด้านการเพิ่มอานาจและความรับผิดชอบในงาน 2) ผลการเปรียบเทียบในภาพรวม พบว่า
บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ ในยุคดิจิทัล ไม่แตกต่างกัน
สาหรับอายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และประสบการณ์การทางานต่างกัน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) แนวทางส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัลตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
อินเทอร์เน็ตต้องรวดเร็ว ควรจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจในการทางาน ควร
กาหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
คาสาคัญ: องค์กรแห่งการเรียนรู้ ยุคดิจิทัล บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
Abstract
This research aimed to study and compare the learning organization in the digital era
according to the opinions of personnel under vocational education in Pathumthani
province classified by gender, age, education level, position and work experience and to
study the guidelines for promoting the learning organization in the digital era according
to the opinions of experts. Sample group was personnel under vocational education in
Pathumthani province of 195 samples using stratified random sampling and 5 experts.
The instruments used questionnaires and interviewing form. The statistics used
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, LSD and content analysis.
The results of the research were as follows:
1) the learning organization in the digital era according to the opinions of personnel
under vocational education in Pathumthani province in the overall were at a high level
( x̅= 3.98, SD= 0.26), the highest mean was learning technology ( x̅= 4.36, SD= 0.40), the
lower others were knowledge creation and transfer, quality, appropriate structure, shared
vision, teamwork and networking, corporate learning culture, supportive atmosphere,
environment scanning, strategy and empowerment 2) the comparison of the learning
organization in the digital era classified by gender were not statistical significantly, except
classified by age, education level, position and work experience were statistical
significantly at .05 level. and 3) guidelines to promote the learning organization in the
digital era according to the opinions of experts were administrators should be promote
the using information technology, the internet system should be fast, organize learning
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should exchange activities, should create work motivation establishing vision and
strategies in line with current technology changes.
Keywords: learning organization, digital era, personnel under vocational education in
Pathumthani province
บทนา
ในปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้านทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาส่งผลให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้เพื่อพัฒนา
องค์กรเพื่อความอยู่รอด เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตและการทางาน โดยเฉพาะ
การทางานในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้ดิจิทัลจึงจาเป็นต่อการปฏิบัติงานและเป็นกลไกสาคัญอย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อนสั งคมโลกให้ดารงอยู่และพัฒนาไปได้ด้วยดี การพัฒนาบุคคลไปสู่การเป็นผู้ รู้ดิจิทัลจึงเป็น
ภารกิจสาคัญขององค์กร แนวโน้มการทางานในยุคดิจิทัลเป็นสิ่งที่คนทางานทุกคนไม่อาจมองข้าม เพราะ
เทคโนโลยีสามารถช่วยให้การทางานยุคใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกันได้ม ากขึ้น และเพิ่ม
โอกาสในความสาเร็จมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5
ได้กล่าวว่า องค์กรจะต้องพัฒนากาลังคนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย
ให้ความสาคัญกับการพัฒนากาลังคนวัยทางานทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชนทุกสาขาอาชีพ ให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพและสร้าง
รายได้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต และพัฒนา
ผู้บริหารให้สามารถวางแผนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจาก
สารสนเทศขององค์กร (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562)
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทาให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการบริหารองค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจึงต้องพยายามหา
กลยุทธ์และแนวทางในการดาเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน การจะพั ฒ นาองค์กรให้ มีศักยภาพดังกล่ าว สามารถกระทาได้โดยใช้
แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กร
โดยเน้น การพัฒ นาการเรียนรู้ การเป็นผู้นาองค์กร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และ
ทักษะ สร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกควบคู่ไปกับการรับความรู้
จากภายนอก พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ย นแปลงและการแข่งขัน บุคลากรมีความใฝ่
เรียนรู้ สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อแก้ปัญหา พัฒ นาปรับปรุง
วิธีการดาเนินงานและเพิ่มผลผลิต และมีศักยภาพที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะส่งผลให้องค์กรและบุคลากรมีกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
และมี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารท างานเป็ น ที ม เปิ ด โอกาสให้ ที ม ท างาน สร้ า ง
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กระบวนการเรียนรู้เป็นพลวัต สร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง ให้อานาจการตัดสินใจ
เพื่อส่งเสริมให้ เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม และใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt and Reynolds (1994) ได้กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็น
องค์ ก รที่ มี บ รรยากาศที่ ก ระตุ้ น การเรี ย นรู้ ข องบุ ค คลและกลุ่ ม ให้ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว โดยใช้
กระบวนการคิด วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น มีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต โดย
อาศัยการเรียนรู้ การจัดการความรู้และการใช้ความรู้เป็นเครื่องมือไปสู่ความสาเร็จควบคู่ไปกับการใช้
เทคโนโลยีที่ ทัน สมัย โดยมีองค์ป ระกอบ 11 ประการคือ 1) โครงสร้างที่ เหมาะสม (Appropriate
Structure) 2) วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร (Corporate Learning Culture) 3) การเพิ่มอานาจ
และความรั บ ผิ ด ชอบในงาน (Empowerment) 4) การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (Environment
Scanning) 5) การสร้างและถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Creation And Transfer) 6) เทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Technology) 7) มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) 8) กลยุทธ์ (Strategy)
9) บรรยากาศที่ เกื้ อ หนุ น (Supportive Atmosphere) 10) การท างานเป็ น ที ม และมี เครื อ ข่ า ย
(Teamwork And Networking) และ 11) การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว ม (Shared Vision) จะเห็ น ได้ ว่ า
รากฐานของการเกิดองค์กรแห่ งการเรียนรู้นั้นคือ การเรียนรู้ ถ้าองค์กรปราศจากบุคคลใฝ่ เรียนรู้
แสวงหาความรู้ และพัฒ นาตนเองแล้ว ก็ยากที่องค์กรจะก้าวไปสู่องค์กรแห่ งการเรียนรู้ได้ ซึ่งการ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ นอกจากจะเกิดจากแรงจูงใจภายในของบุคคลแล้ว องค์กรจะต้องเอื้ออานวยความ
สะดวก สนับสนุน และกระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้ ซึ่งสถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก
ในการสร้างและพัฒนาความรู้เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติ สถานศึกษาจึงเป็นองค์กรที่จาเป็นต้องมี
ลั ก ษณะการเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ เพราะจะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน (ประยูร อิ่มสวาสดิ์, 2552)
อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษา
ที่ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) เป็นองค์กรหนึ่งที่มีภารกิจหลักสาคัญในการผลิต
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของประเทศและมีศักยภาพ
ในระดับสากล อีกทั้งสถานศึกษาต้องตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการวิเคราะห์ทิศทางการดาเนินงานขององค์กรเพื่อวางแผน พัฒนา
สร้างเอกลักษณ์ สร้างศักยภาพทางวิชาการ และสร้างจุดแข็งขององค์กร เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพ สถานศึกษาจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ได้กล่าวว่า สถานศึกษาจะต้องสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ โดยการร่วมมือกับบุคคล ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
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การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2561)
นอกจากนั้นสถานศึกษาจาเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้
กล่าวว่า สนับสนุนการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้การอาชีวศึกษาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้
และการพัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรีย นการสอน และ
กลไกนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น พบว่ า สถานศึ ก ษาในสั งกั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ก าร
ดาเนินการเกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บ้างแต่ไม่เป็นรูปธรรม และจากการวิเคราะห์จุดแข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และอุป สรรค พบว่า มีจุดอ่อน คือ บุ คลากรมี ภ าระงานอื่น ๆ ตามภารกิจหลั กที่
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายส่งผลให้ ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒ นา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ มีน้อยไม่หลากหลายครอบคลุม ขาดการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในองค์กร ขาด
บรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ไม่มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ขาดการสร้าง
ระบบพี่ เลี้ย ง การเผยแพร่ ผลงานของตนเองหรือกลุ่มมีค่อนข้างน้อย ขาดการทางานเป็นทีมและ
ความรู้สึกมีส่วนร่วมของทีมในการร่วมแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ เทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ตไม่
เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ขาดการสร้ างสรรค์ ผ ลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม (ส านั ก งาน
อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี, 2561)
จากแนวคิดและปั ญ หาดังกล่ าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความเห็นของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เพื่อประโยชน์การ
เป็นแนวทางการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อจะช่วยให้องค์กรในสังกัดมี
เป้ าหมายและทิศทางในการบริหารงานและพัฒ นาได้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างศักยภาพทางวิชาการ
ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพบุคลากร พัฒ นาความสามารถทางการแข่งขันในด้านวิชาชีพ
ส่งผลให้องค์กรมีคุณภาพและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน นาไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้
ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
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1. เพื่อศึกษาการเป็ น องค์กรแห่ งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ตามความคิดเห็ นของบุคลากรใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของบุคลากร
ในสั งกั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั งหวัด ปทุ ม ธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ต าแหน่ งงาน และ
ประสบการณ์การทางาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
สมมติฐานการวิจัย
บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานีที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
และประสบการณ์ การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
แตกต่างกัน
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่สานักงาน รวมทั้งสิ้น 393 คน ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
จานวน 211 คน 2) วิทยาลั ยการอาชีวศึกษาปทุ มธานี จานวน 76 คน และ 3) วิทยาลั ยเทคนิคธัญบุ รี
จานวน 106 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่สานักงาน รวมทั้งสิ้น 195 คน ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
จานวน 105 คน 2) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จานวน 38 คน และ 3) วิทยาลั ยเทคนิคธัญบุ รี
จ านวน 52 คน ใช้ การค านวณจากสู ตรของ Krejcie and Morgan (1970) ก าหนดระดั บความเชื่ อมั่ น
95% ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น
2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
และการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3
ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากการหาค่าความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์การวิจัยกับข้อคาถามที่สร้างขึ้น (Index Of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่า
ความสอดคล้ องอยู่ ร ะหว่าง 0.67-1.00 จากนั้น นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่ มที่ไม่ใช่กลุ่ ม
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ตัว อย่ างจริง จ านวน 30 คน และวิเคราะห์ ค่ าความเที่ ย ง (Reliability) โดยวิธีห าค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.98
2. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จานวน 3 ข้อ ในแต่ละข้อคาถามมี 2
ประเด็น คาถามคือ แนวทางการส่ งเสริม การเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และกิจกรรม
ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยข้อคาถามมาจากการนาด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 3 ด้านแรก มาสอบถามผู้ให้การสัมภาษณ์คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน เพื่อเป็นแนวทางการ
ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของบุคลากร
ในสั งกั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั งหวั ด ปทุ ม ธานี โดยการหาค่ าเฉลี่ ย (mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation)
3. การเปรียบเทียบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ตามความคิดเห็นของบุคลากร
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ใช้สถิติการทดสอบค่า t-test (independent samples) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) กรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จะทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD
4. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาสรุปโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและนาเสนอ
ข้อมูลในเชิงบรรยาย
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของบุคลากรใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายด้าน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
SD
แปลค่า ลาดับ
x
1. ด้านโครงสร้างที่เหมาะสม
4.03
0.46
มาก
4
2. ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร
3.95
0.26
มาก
7
3. ด้านการเพิ่มอานาจและความรับผิดชอบในงาน 3.70
0.43
มาก
11
4. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
3.91
0.38
มาก
9
5. ด้านการสร้างและถ่ายโอนความรู้
4.18
0.27
มาก
2
6. ด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้
4.36
0.40
มาก
1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายด้าน (ต่อ)
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
SD
แปลค่า ลาดับ
x
7. ด้านมุ่งเน้นคุณภาพ
4.04
0.36
มาก
3
8. ด้านกลยุทธ์
3.78
0.41
มาก
10
9. ด้านบรรยากาศที่เกื้อหนุน
3.91
0.31
มาก
8
10. ด้านการทางานเป็นทีมและมีเครือข่าย
3.96
0.39
มาก
6
11. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม
3.97
0.33
มาก
5
รวม
3.98
0.26
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า การเป็ น องค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ตามความคิ ด เห็ น ของ
บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅=3.98, SD=0.26) เมื่อ
พิจ ารณารายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับ มากทุ กด้าน โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด คือ ด้านเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนรู้ (x̅=4.36, SD=0.40) รองลงมาตามลาดับ คือ ด้านการสร้างและถ่ายโอนความรู้
ด้านมุ่งเน้นคุณภาพ ด้านโครงสร้างที่เหมาะสม ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการทางานเป็นทีมและมี
เครื อ ข่ า ย ด้ า นวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ใ นองค์ ก ร ด้ า นบรรยากาศที่ เกื้ อ หนุ น ด้ านการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม ด้านกลยุทธ์ และด้านการเพิ่มอานาจและความรับผิดชอบในงาน
2. การเปรียบเทียบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของบุคลากร
ในสั งกั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั งหวั ด ปทุ ม ธานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ต าแหน่ งงาน และ
ประสบการณ์การทางาน แสดงผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของบุคลากร
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
และประสบการณ์การทางาน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัล

เพศ

t
1. ด้านโครงสร้างที่เหมาะสม
1.742
2. ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร -1.177
3. ด้านการเพิ่มอานาจและ
-1.425
ความรับผิดชอบในงาน
4. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม -.954
5. ด้านการสร้างและถ่ายโอนความรู้
.366
6. ด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ -.968

อายุ

Sig. F Sig.
.083 15.890* .000
.245 10.058* .000
.160 14.064* .000

ระดับ
การศึกษา
F Sig.
9.662* .000
8.346* .000
7.273* .000

ประสบการณ์
การทางาน
F Sig. F Sig.
23.306* .000 10.442* .000
32.066* .000 9.238* .000
54.125* .000 14.066* .000
ตาแหน่งงาน

.345 7.795* .000 5.659* .001 26.263* .000 8.316* .000
.715 2.616 .052 2.242 .085 17.803* .000 2.519* .043
.334 4.339* .006 3.241* .023 4.693* .010 2.734* .030
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของบุคลากร
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
และประสบการณ์การทางาน (ต่อ)
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัล
7. ด้านมุ่งเน้นคุณภาพ
8. ด้านกลยุทธ์
9. ด้านบรรยากาศที่เกื้อหนุน
10. ด้านการทางานเป็นทีมและ
มีเครือข่าย
11. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม
รวม

เพศ
t
-1.549
.936
-.528
1.454

อายุ

Sig. F
.123 .862
.351 21.411*
.598 12.126*
.148 19.721*

ระดับ
การศึกษา
Sig. F Sig.
.462 1.826 .144
.000 12.183* .000
.000 5.241* .002
.000 20.093* .000

ประสบการณ์
การทางาน
F Sig. F Sig.
6.915* .001 2.329 .058
59.274* .000 15.353* .000
29.819* .000 9.533* .000
36.706* .000 15.255* .000
ตาแหน่งงาน

-.863 .389 4.332* .006 1.999 .116 21.468* .000 3.747* .006
1.006 .316 19.806* .000 11.127* .000 59.089* .000 15.803* .000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานีที่มีเพศต่างกัน
มีความคิดเห็ นต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลไม่แตกต่างกัน ส าหรับบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ที่มี อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และประสบการณ์ การทางาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
โดยการเปรียบเทียบรายคู่พบผลดังนี้
บุคลากรที่มีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรีย นรู้ในยุคดิจิทัลน้อย
กว่าทุกกลุ่มอายุ สาหรับบุคลากรที่มีอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
ยุคดิจิทั ลน้ อยกว่าผู้ ที่มีอายุ 41-50 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่
บุ คลากรที่มี ระดับ การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็ นต่อการเป็นองค์กรแห่ งการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัลน้อยกว่าทุกระดับการศึกษา สาหรับบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความ
คิดเห็ น ต่อการเป็ น องค์กรแห่ งการเรียนรู้ ในยุคดิจิทั ลน้ อยกว่า ระดับการศึกษาปริญ ญาโท อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่
บุคลากรที่มีตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
ยุคดิจิทัลมากกว่าทุกตาแหน่ง งาน สาหรับบุคลากรที่มีตาแหน่งครู มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลมากกว่าตาแหน่งเจ้าหน้าที่สานักงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บุคลากรที่มีประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในยุ ค ดิจิ ทั ล น้ อยกว่าผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน 11-15 ปี 16-20 ปี และ 21 ปี ขึ้น ไป ส าหรับ
บุคลากรที่มีประสบการณ์การทางาน 6-10 ปี มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัลน้อยกว่าผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 11-15 ปี และ 21 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่
3. แนวทางการส่ งเสริ มการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ในยุ คดิ จิ ทั ล ตามความคิ ดเห็ นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 1) ด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเลือกระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับบริบทการ
ทางานของสถานศึกษา มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สนับสนุนสวัสดิการเพื่อการสรรหาคอมพิวเตอร์ มี
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) ด้านการสร้างและถ่ายโอนความรู้ ควรส่งเสริมให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีเป็นงานประจาใน
การแสวงหาความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ น าความรู้ที่ได้มาสั งเคราะห์ และต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรโดยเน้นการทางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่น
มีการสอนงานและถ่ายทอดแบบกัลยาณมิตร เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ 3) ด้านการมุ่งเน้นคุณภาพ
จะต้องกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน สอดคล้องการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ใช้ระบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) และใช้ระบบการปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยวงจร PDCA โดยยึดตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพสถานศึกษา
อภิปรายผล
1. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในการจัดการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ได้กล่าวว่า สถานศึกษาจะต้องร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
และองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชน ซึ่งสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพ
และเป็ นแนวทางในการประกั นคุณภาพการศึกษา และอาจเป็ นเพราะผู้ บริหารสถานศึกษาในสั งกั ด
อาชี วศึ กษาจั งหวั ดปทุ มธานี น านโยบายไปสู่ การปฏิ บั ติ ที่ สอดคล้ องกั บมาตรฐานการอาชี วศึ กษา
ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่
ยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวสูง สร้างบรรยากาศการทางานที่เปิดเผย มีการเปิดกว้างทางความคิดและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีวัฒนธรรมการทางานร่วมกัน ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการทางาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการทานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง ทางานร่วมกันจากผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่ง
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ความส าเร็ จให้ กั บองค์ กรตามวัตถุ ประสงค์ ที่ ได้ ตั้ งไว้ ซึ่ งสอดคล้ องกับแนวคิ ดของ Marquardt and
Reynolds (1994) ได้กล่ าวว่า การพัฒนาองค์กรให้ ไปสู่ การเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ เพื่อที่จะทาให้
องค์กรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมขององค์กรได้ ผู้บริหารองค์กรจะต้องให้
ความสาคัญและบริหารจัดการให้เกิดขึ้น โดยมีองค์ประกอบ 11 ประการ คือ 1) โครงสร้างที่เหมาะสม 2)
วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ในองค์ กร 3) การเพิ่ ม อ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบในงาน 4) การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม 5) การสร้างและถ่ายโอนความรู้ 6) เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ 7) มุ่งเน้นคุณภาพ 8)
กลยุทธ์ 9) บรรยากาศที่เกื้อหนุน 10) การทางานเป็นทีมและมีเครือข่าย และ 11) การมีวิสัยทัศน์ร่วม
จากตั วบ่ งชี้ ทั้ ง 11 ด้ านนั้ น ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อการพั ฒ นาความสามารถของบุ คลากรในสั งกั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน อีกทั้ง ทาให้ สถานศึกษามีเป้าหมาย
ทิศทางในการบริหารงาน และพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพบุคลากร พัฒนาความสามารถทางการแข่งขันในด้านวิชาชีพ ส่งผล
ให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม และประเทศชาติ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kaiser (2000) ได้ศึกษาเรื่อง แบบแผนการเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้
พบว่า การจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออานวยความสะดวก จะส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การ
ได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องจากผู้บริหาร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และโครงสร้างที่อธิบายให้สมาชิกเข้าใจการ
เรียนรู้ วิธีการบริหาร บรรยากาศและแรงจูงใจ ควรมีลักษณะการเปิดใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน บุคคล
ต้องกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าคิด กล้าทาในสิ่งใหม่ที่ถูกต้อง และกล้าเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น องค์กรจะต้องสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน
ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร เพื่อให้ภารกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนานันท์ โกศินานนท์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า คณาจารย์ประจาและเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า
บุ คลากรมี ความกระตื อรื อร้น สนใจและใฝ่ เรียนรู้สิ่ งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
่
สนใจติ ดตามการเปลี่ ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอยู่เสมอ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนร่วมงาน มี
การจัดระบบฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า การเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็ นของบุคลากรใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ในด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นลาดับที่ 1
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ระบบอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วและทันสมัยครอบคลุมการทางานในทุกพื้นที่ และเชื่อมต่อไป
ยังสาขาวิชาหรือหน่วยงานต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบั ติงาน ส่งเสริ มการใช้เครื่องมือดิจิทั ลค้นหาสารสนเทศและแหล่ งความรู้ที่ เป็นประโยชน์ในสาย
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วิ ชาชี พ สามารถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองจากสื่ อดิ จิ ทั ลได้ อย่ างต่ อเนื่ อง ใช้ เทคโนโลยี ในการจั ดเก็ บ และ
ประมวลผลข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt and Reynolds (1994) ได้กล่าวว่า การเป็น
องค์ กรแห่ งการเรี ย นรู้ ต้ องมี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมเพื่ อช่ วยในการปฏิ บั ติ งานใน
กระบวนการเรี ยนรู้ อย่ างทั่ วถึ ง และให้ มี การเก็ บประมวลถ่ ายทอดข้ อมู ลอย่ างรวดเร็ วและถู กต้ อง
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและสถานการณ์ เช่น มีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางไกล เทียบเคียงการทางาน
ของมนุษย์ เพื่อช่วยถ่ายโอนการเรียนรู้ใปทั่วทั้งองค์กร สร้างเครือข่าย สร้างฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นฤมล จันทร์สุข (2556) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของวิทยาลัยพยาบาล พบว่า สภาพปัจจุบันของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก โดยพบว่าวิทยาลั ยมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการ
จัดการความรู้ของวิทยาลัย มีการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
และใช้จัดเก็บความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัสราภรณ์ อยู่มาก และ
โชติมา แก้วกอง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
ศิ ลปากร วิ ทยาเขตพระราชวั งสนามจั น ทร์ พบว่ า บุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากร วิ ท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการนาเทคโนโลยีไปใช้
2. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดปทุมธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และประสบการณ์การทางาน เมื่อ
เปรียบเทียบในภาพรวมสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
บุ คลากรในสั งกัดอาชี วศึกษาจังหวัดปทุ มธานีที่ มีเพศต่างกั น มีความคิดเห็ นต่อการเป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในสถานศึกษา มีบริบทการทางาน มี
วัฒนธรรมและสังคมที่คล้ายคลึงกัน ถึงแม้จะมีเพศที่แตกต่างกัน แต่การปฏิบัติงานในองค์กรต่างก็อยู่ใน
บริบทและทรัพยากรแบบเดียวกัน มีความเท่าเทียมกันในการทางาน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และมีการทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อทางานให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิชชยา
บุญเจริญ (2556) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติงานในปัจจุบันของแต่ละองค์กร แต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถปฏิบัติงานได้เท่าเทียมกัน ซึ่งองค์กรได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
สมาชิกทุกคน โดยองค์กรมีการปฏิรูปและส่งเสริมให้บุคลากรใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ไม่สอดคล้ องกับ
งานวิ จั ย ของ อารยา บวรพาณิ ช ย์ (2553) ได้ ศึ กษาเรื่ อ ง ความคิ ดเห็ น ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

181

บทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564)

นารี พบว่า ปั จจั ยส่ วนบุ คคล ได้ แก่ เพศ มี ผลต่ อการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ของมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สาหรับบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานีที่มี อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
และประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ผู้ที่มีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลน้อยกว่าทุกกลุ่มอายุ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีประสบการณ์การทางาน
น้อย ขาดทักษะในการทางาน ไม่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานในหน้าที่หลัก จึงขาดโอกาสในการ
เรียนรู้ ทาให้ไม่สามารถพัฒนาทักษะให้เกิดความชานาญ และขาดโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อภิชชยา บุญเจริญ (2556) ได้กล่าวว่า ผู้ที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์การ
ทางานมาหลายปี ส่งผลให้เกิดความชานาญในการทางานมากกว่า ทาให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องมากกว่า มี
จริยธรรมในการปฏิบัติงานสูง การทางานจะเน้นคุณภาพ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการทางานมากกว่าผู้ที่
มีอายุน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัสราภรณ์ อยู่มาก และโชติมา แก้วกอง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
พบว่า อายุมีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ อย่ างมี นั ยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ผู้ที่ มี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี พบว่า มีความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลน้อยกว่าทุกระดับการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปราณี ตันประยูร (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน บุ คลากรที่มีระดับการศึกษาสูงเช่นใน
ระดับปริญญาโท มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่น องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ จะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
รวมถึงมีโอกาสศึกษาต่อเพื่อได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น ผู้ที่มีตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มีความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในยุคดิจิทัลมากกว่าทุกตาแหน่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นผู้มี
ความรู้และมีประสบการณ์ในการทางานมานาน เป็นผู้ที่มีบทบาทในการวางแผนและการตัดสินใจ นา
นโยบายลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยภาพรวมขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุช
อนิวรรตน์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของการพัฒนาองค์กร
ไปสู่ องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ส านั กบริการทางวิ ชาการและทดสอบประเมิ นผล (สวป.) มหาวิทยาลั ย
รามคาแหง พบว่า บุ คลากรส านั กบริการทางวิชาการและทดสอบประเมิ นผล (สวป.) มหาวิทยาลั ย
รามคาแหงที่มีตาแหน่ งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสภาพที่เป็นจริงของการพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน ผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี พบว่า มีความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลน้อยกว่าทุกกลุ่มประสบการณ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีประสบการณ์
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การทางานมานาน จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และคุ้นเคยกับการทางาน มีความละเอียดรอบคอบ มี
มุมมองในการแก้ปัญหารอบด้านและเข้าใจชัดเจนกว่า พัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
นั บถือของคนในองค์ กร ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิจัยของ ภั ทรวดี ศรีนวล และ สถาพร ถาวรอธิวาสน์
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ พบว่า อาจารย์และบุคลากร
ในสายสนับสนุนที่มีระดับการศึกษา ลักษณะงานตามตาแหน่ง และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในวิ ทยาลัย
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี อยู่ในตาแหน่งสายงาน
สนับสนุน และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในวิทยาลัย 1-5 ปี มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แนวทางการส่ งเสริ มการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ในยุ คดิ จิ ทั ล ตามความคิ ดเห็ นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 1) ด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเลือกระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับบริบทการ
ทางานของสถานศึกษา มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย ติดตั้งระบบแลน ครอบคลุม
ทุ กพื้ น ที่ ภ ายในสถานศึ กษา เพื่ อให้ บุ คลากรสามารถใช้ เทคโนโลยี ในการจั ดการความรู้ และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน สอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑาพร บุญวรรณ (2553) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
ไปสู่การเป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้คือ การนาเทคโนโลยีมาใชเพื่อการเรียนรู ควรคานึงถึงลักษณะการใช
งาน เชน การติดตั้ง Web Server การติดตั้งระบบ Lan เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านสารสนเทศไปยังแผนก
หรืองานตาง ๆ จัดกระบวนการทางานของสารสนเทศอยางเปนระบบโดยใช้เทคโนโลยีเขาชวย 2) ด้าน
การสร้างและถ่ายโอนความรู้ ผู้ บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรเป็ นบุคคลใฝ่เรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีการสอนงานและถ่ายทอดแบบกัลยาณมิตร หมุนเวียนเปลี่ยนงานของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานของตนหรือกลุ่มสู่ สาธารณะ สอดคล้ องกับแนวคิดของ
นฤมล จันทร์สุข (2553) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านการถ่ายโอน
และใช้ความรู้คือ กาหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวาระประจาในการประชุมประจาเดือน มีการ
เผยแพร่ ความรู้ สู่ สาธารณะ เช่ น จุ ดหมายข่ าว จุ ล สาร วารสาร เว็ บไซต์ ส่ งเสริ มการรวมที มและ
หมุนเวียนงานเพื่อการถ่ายโอนความรู้กระจายไปทั้งองค์กร และการนาความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ไป
พัฒนางาน 3) ด้านการมุ่งเน้นคุณภาพ สถานศึกษาควรกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อกาหนดทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย มี
การกระจายอานาจการทางาน และกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจหลัก เปิดโอกาสให้
ผู้ ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องทุ กฝ่ ายมี ส่ วนร่ วมในทุ กกระบวนการท างาน สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ จุ ฑาพร
บุญวรรณ (2553) ได้กล่าวว่า การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้ คือ จัดโครงสร้างองค์กรจะ
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เป็นแบบแนวราบ มีชั้นการบังคับบัญชาน้อย มีการมอบอานาจใหกับผูนาในแตละงานภายในองค์กร โดย
การให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จัดหน่วยงานย่อยและผู้รับผิดชอบหลัก ควรสร้างวิสัยทัศน์
และพันธกิจ ทั้งระดับฝ่าย ระดับแผนกวิชา และระดับบุคคล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวใน
การปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมากทุกด้าน ในด้านการเพิ่มอานาจและความรับผิดชอบในงาน ถึงแม้จะ
อยู่ ในระดั บ มาก แต่ เป็ น ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย เป็ น ล าดั บ ต่ าที่ สุ ด ดั งนั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรให้
ความสาคัญ ควรปรับ บทบาทการควบคุมสั่งการให้ น้อยลง คอยช่วยเหลือให้มากขึ้น สนับสนุนให้
บุคลากรได้เรียนรู้ มีอิสระในการตัดสินใจ กระจายอานาจความรับผิดชอบและการตัดสินใจแก้ปัญหา
ไปสู่บุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกฝนการเรียนรู้ และค้นหาวิธีก ารแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ส่งเสริมการสร้างแนวคิด แรงบันดาลใจในการทางาน และดาเนินกิจกรรมที่เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของ
บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
2. ควรนาผลการวิจัยไปพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามความ
คิดเห็นของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
3. ควรทาการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับสถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่นาแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาใช้เพื่อศึกษาความแตกต่างและความเหมือนของ
การดาเนินการของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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