บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร
ภาค ๓ ในด้านลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลและแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อ
ประเมินระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ และฝ่ายภายในต่างๆ พร้อม
เสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ จากการรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจาก
แบบสอบถาม จานวน ๑๒๑ คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มด้วย paired t-test,
independent t-test และการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มด้วย One-way ANOVA โดยผล
การศึกษาตามที่ได้นาเสนอไปทั้งหมดในบทที่ ๔ สามารถนามาสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และกาหนด
ข้อเสนอแนะตามลาดับได้ดังนี้
๕.๑ สรุปผลการศึกษา
๕.๑.๑ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัด ฝ่ายอานวยการในศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ และเป็นเพศ
ชาย อายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีตาแหน่งชั้นสัญญาบัตร อายุการ
ทางานส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ ๑๐ ปีขึ้นไป และบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้เรื่ององค์กรแห่งการ
เรียนรู้
๕.๑.๒ ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน และความคาดหวังใน
อนาคตต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรในศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓
ในภาพรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าหน่วยงานที่สังกัดอยู่เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เมื่อพิจารณาจาแนกในองค์ประกอบทั้ง ๕ ด้านพบว่า ในปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ มี
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับสูงทุกด้าน และมีความคาดหวังในอนาคตอยู่ในระดับสูงมากทุกด้าน
โดยด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงที่สุดทั้งความเป็นจริงในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตคือ ด้านการให้อานาจและ
สร้างความสามารถให้กับบุคคล เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละฝ่ายพบว่ามีความสอดคล้องกับในภาพรวมคือ บุคลากร
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในปัจจุบันหน่วยงานของตนมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับสูงและมีความ
คาดหวังในอนาคตในระดับสูงมาก โดยฝ่ายที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุดคือ กลุ่มงานอาจารย์ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับ ความคิดเห็ นของความเป็ น องค์กรแห่ งการเรียนรู้ระหว่างสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและความ
คาดหวังในอนาคต พบว่า องค์ประกอบทุกด้านมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า ๐.๐๕
กล่าวคือ บุคลากรมีความคาดหวังต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคตที่สูงกว่าสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบันในองค์ประกอบทุกด้าน
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๕.๑.๓ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ในกลุ่ม
บุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ กับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จาแนกตามสถานภาพของบุคลากร พบ
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นคือ (๑) เพศ โดยเพศชายมีระดับความคิดเห็นต่อการเป็น องค์กรแห่งการ
เรียนรู้มากกว่าเพศหญิงในทั้ง ๕ ด้านได้แก่ ด้านการจัดการความรู้, ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร, ด้านพลวัตการ
เรียนรู้,ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, และด้านการให้อานาจและสร้างความสามารถให้กับบุคคล,
(๒) ตาแหน่งราชการ ซึ่งบุคลากรชั้นสัญญาบัตรมีระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้าน
การให้อานาจและสร้างความสามารถให้กับบุคคลเห็นด้วยมากกว่าชั้นประทวน, (๓) ฝ่ายที่สังกัดโดยกลุ่มงาน
อาจารย์มีความคิดเห็นในระดับมากกว่าฝ่ายอานวยการในองค์ประกอบด้านการจัดการความรู้, การปรับเปลี่ยน
องค์กร, และการให้อานาจและสร้างความสามารถให้กับบุคคล, และ (๔) อายุ โดยกลุ่มบุคลากรในช่วงอายุ
๕๑-๖๐ ปีมีความคิดเห็นในระดับมากกว่ ากลุ่มบุคลากรในช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปีในด้านการจัดการความรู้, และ
กลุ่มบุคลากรในช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปีมีความคิดเห็นในระดับมากกว่ ากลุ่มบุคลากรในช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปีในด้าน
การปรับเปลี่ยนองค์กร และปัจจัยที่ไม่พบความแตกต่างคือ ตาแหน่งงานและอายุการทางาน
๕.๑.๔ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓
บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ระดับสูงมาก
ได้แก่ ด้านการจัดการความรู้และด้านการให้อานาจและสร้างความสามารถให้กับบุคคล
๕.๑.๕ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค ๓
ในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ควรให้มี
การพัฒนาทุกด้านพร้อมๆกัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคคล เทคโนโลยีและการจัดการความรู้ อย่างไรก็ตาม
ยังมีบุคลการบางส่วนที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยพัฒนา
องค์กรให้ ระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ด้ว ยความ
แตกต่างขององค์กร จึงต้องมีการพัฒนาที่ต่างกัน เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
๕.๒ อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
๕.๒.๑ จากผลการศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ ในความ
เป็นจริงในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นบุคลากรในศูนย์
ฝึกอบรมตารวจภูธ รภาค ๓ มีความคิดเห็ นว่า หน่ว ยงานที่สั งกัดอยู่ มีความเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ เมื่อ
พิจารณาจาแนกในองค์ประกอบทั้ง ๕ ด้านพบว่า ในปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ มีความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง ทุกด้าน และมีความคาดหวังในอนาคตอยู่ในระดับสูงมากทุกด้าน ซึ่งผล
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระหว่างความเป็นจริงในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งการศึกษาของบริษัท หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมหาวิทยาลัยต่างๆ
ที่ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ไปปรับใช้กับองค์กร เช่น บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน),
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บริษัทไทยออยล์ จากัด (มหาชน), สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสุรนารี, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัยพยาบาล เป็นต้น โดยการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่พบว่าองค์กรมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ ปานกลางและมีความคาดหวัง
ในอนาคตอยู่ในระดับสูง และผลความเป็นจริงในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ อีกทั้งจากการศึกษาของบริษัทไทยออยล์ พบผลการศึกษามีความสอดคล้องกันคือ พนักงาน
ของบริษัทไทยออยล์ จากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมและทุก
ด้านอยู่ในระดับสูง
๕.๒.๒ จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในกลุ่มบุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ กับสถานภาพทั่วไป พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็น คือ (๑) เพศ โดยเพศชายมีร ะดับความคิดเห็ นมากกว่าเพศหญิงในทั้ง ๕ ด้าน (๒) ตาแหน่ง
ราชการ ซึ่งบุคลากรชั้นสัญญาบัตรมีระดับความคิดเห็นในด้านการให้อานาจและสร้างความสามารถให้กับ
บุคคลเห็นด้วยมากกว่าชั้นประทวน, (๓) ฝ่ายที่สังกัดโดยกลุ่มงานอาจารย์มีความคิดเห็นในระดับมากกว่ าฝ่าย
อานวยการในองค์ประกอบด้านการจั ดการความรู้ , การปรับเปลี่ ยนองค์กร, และการให้ อานาจและสร้าง
ความสามารถให้กับบุคคล, และ (๔) อายุ ผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับ การศึกษาก่อนหน้าของ อารยา
บวรพานิชย์และคณะ (๒๕๕๓) ที่พบว่า ความแตกต่างของเพศและอายุมีผลต่อระดับความคิดเห็นของการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้เช่นกัน แม้การศึกษานี้จะไม่พบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นเมื่อจาแนกกลุ่มตาม
อายุงานและระดับการศึกษา แต่ผลการวิจัยของ อารยา บวรพานิชย์และคณะ (๒๕๕๓) พบว่ามีความแตกต่าง
กัน
นอกจากนีบ้ ุคลากรส่วนใหญ่ในศูนย์ฝึกอบรมตารวจภาค ๓ มีความคิดเห็นว่า ด้านการจัดการความรู้,
และด้านการให้อานาจและสร้างความสามารถให้กับบุคคล เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยู่ระดับสูงมาก อย่างไรก็ตามผลการศึกษาของกลุ่มอื่นมีความแตกต่างกันไป เช่น
มหาวิทยาลัยสุรนารี บุคลากรส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า ความด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยู่ระดับสูง
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์กรของศูนย์
ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ สาหรับ ครู – อาจารย์ บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาผลการวิจัย
ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ ในการพัฒ นาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อ ส่งเสริมการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงและพัฒนาการทางานของบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนทาให้หน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานที่พัฒนา
อย่างยั่งยืนและมีการทางานร่วมกันอย่างเป็นสุข จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนามากาหนดเป็นข้อเสนอแนะใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของศูนย์
ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ ในด้านลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลและแนวทางการ
พัฒนาองค์กร พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง
ทั้งนี้ด้านการจัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นอยู่ลาดับสุดท้ายและเป็นด้านที่บุคลากร

๘๘

เห็นตรงกันว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจากผลวิจัยดังกล่าว พบว่า การได้รับ
การฝึกทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานวิจัยอยู่ในลาดับสุดท้าย และ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็น อยู่ลาดับรองสุดท้ายคือ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ผลการวิจัยพบประเด็นที่อยู่ในลาดับ สุดท้ายคือ การใช้เทคโนโลยีหรือระบบซอฟท์แวร์ในการรวบรวม จัด
หมวดหมู่ สร้าง และเผยแพร่ความรู้ ในหน่วยงาน ดังนั้น จึง ขอเสนอให้ศูน ย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ มี
กิจกรรมให้บุคลากรต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และ
การสร้างงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทางานร่วมกันเป็นทีมให้มากขึ้น และให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจ
และปฏิบัติตามบทบาทของตน ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้เทคโนโลยีหรือระบบซอฟท์แวร์ในการ
รวบรวม จัดหมวดหมู่ สร้าง และเผยแพร่ความรู้ ในหน่วยงาน โดยอาจจัดการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทาให้มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการ
ไหลเวียนของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ทั่วทั้งองค์กร และทาให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พบ ปัจจัยที่จาแนกตามสถานภาพ
ของบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์ กรแห่งการเรียนรู้ได้แก่ เพศ, ตาแหน่งราชการ, ฝ่ายที่สังกัด และอายุ
โดยพบเพศชาย, ตารวจชั้นสัญญาบัตร, กลุ่มงานอาจารย์ และกลุ่มบุคลากรที่มีอายุมาก จะให้ระดับความ
คิดเห็นที่มากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากอาจมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าและมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มากกว่า
ดังนั้น การให้บุคลากรที่มีความรู้ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้มาก เป็นบุคลากรกลุ่มหลักที่มาช่วยพัฒนาองค์กร
โดยผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับบุคลากรอื่นๆ ตลอดจนการจัดให้มีการอบรมในหัวข้อ องค์กรแห่ง
การเรียนรู้และ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองของบุคลากรในองค์กรให้มาร่วมกันพัฒนาองค์กร โดยให้
บุ ค ลากรร่ ว มกั น สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร, วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละนโยบายร่ ว มกั น ซึ่ ง จะท าให้ บุ ค ลากรได้ เ รี ย นรู้
กระบวนการทางานร่ว มกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติร่วมกัน และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ทางานแบบอาศัยแนวคิดการพัฒนาแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของ
บุคลากรแต่ละฝ่ายขององค์กร และประกาศนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ และ
ปั จ จั ย ต่ างๆที่มี อิทธิพลต่อการเป็ น องค์กรแห่ งการเรียนรู้ เพื่อ นาผลวิ จัยมาพั ฒ นา ปรับปรุ งในด้า นต่างๆ
โดยเฉพาะด้านที่ยังมีค่าคะแนนต่าที่สุด โดยในการวิจัยในอนาคตควรเป็นการต่อยอดโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะทาให้บุคลากรและผู้บริหารได้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึงความสาคัญ ในการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้บุคลากรและผู้บริหารมีแนวทางในการดาเนินงานและปรับเปลี่ยนองค์กร
เพื่อพัฒ นาองค์กรไปสู่การเป็ น องค์กรแห่ งการเรียนรู้ โดยหน่วยงานจะได้มีบุคลากรที่พัฒ นาตนเองอย่ าง
สม่าเสมอและทางานได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและนักเรียนตารวจที่เข้ารับ
การฝึกอบรมในอนาคตต่อไป

