ภาคผนวก

๙๒

แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาความเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ของศู นย์ ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ ในด้ านลักษณะ
การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลและแนวทางการพัฒนาองค์ กร
ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙
แบบสอบถามมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องศู น ย์ฝึ กอบรม
ตารวจภูธรภาค ๓ ในด้านลักษณะการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลและแนวทางการพัฒนา
องค์กร ข้อมูลที่ได้จะถูกนาไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนของ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร ภาค ๓
ดังนั้น ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงกับสภาพที่เป็ นจริ งมากที่สุด ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์
เพื่อการศึกษาวิจยั เท่านั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่การงานหรื อด้านส่ วนตัวของผูต้ อบแต่อย่าง
ใด
คาชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น ๓ ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (๘ ข้อ)
ส่ วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ (๔๐ข้อ)
ส่ วนที่ ๓ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (๕ ข้อ)
ส่ วนที่ ๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (๑ ข้อ)
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณอย่างสู งในความร่ วมมือด้วยดีของท่านมา ณ โอกาสนี้

๙๓

ส่ วนที่ ๑
คาชี้แจง :

ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่อง  หน้าคาตอบที่ตรงกับข้อมูลที่เป็ นจริ ง
ของท่านมากที่สุด หรื อเติมข้อมูลของท่านลงในช่องว่างที่เว้นไว้

๑. เพศ
ชาย หญิง
๒. ระดับการศึกษา
ม.๖ ปวช. ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก อื่นๆ.............................
๓. ตาแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานขึ้นไป (ผูก้ ากับขึ้นไป)
๔. ตาแหน่งทางราชการ
ชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร
๕. ฝ่ ายที่ท่านสังกัด
ฝ่ ายอานวยการ ฝ่ ายบริ การการศึกษา ฝ่ ายปกครอง กลุ่มงานอาจารย์
๖. อายุการทางาน
น้อยกว่า ๒ ปี ๒-๔ ปี ๕-๗ ปี ๘-๑๐ ปี ๑๐ ปี ขึ้นไป
๗. อายุ
 ๑๘ – ๒๐ ปี  ๒๑– ๓๐ ปี  ๓๑ – ๔๐ ปี  ๔๑ – ๕๐ ปี  ๕๑ – ๖๐ ปี
๘. ท่านมีความรู ้ในเรื่ ององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้หรื อไม่

รู้

ไม่รู้

๙๔

ส่ วนที่ ๒.
คาชี้แจง :

ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ
ให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านในแต่ละเรื่ องต่อไปนี้ โดยโปรดทาเครื่ องหมาย  ลง
ในช่องของคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ลักษณะความเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ในด้ านต่ างๆ
ความเป็ นจริงในปัจจุบัน
ข้ อมูล

มาก
ที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปาน
กลาง
(๓)

น้ อย
(๒)

ด้ านที่ ๑ การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
๑.ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดเก็บและ
การแสวงหาความรู ้
๒. ในหน่วยงานของท่านมีระบบและ
โครงสร้างที่มีประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บ
ความรู ้ที่สาคัญให้กบั บุคลากร
๓.ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การแสวงหาข้อมูลจากภายนอกหน่วยงาน
เพื่อช่วยปรับปรุ งการทางานอย่างสม่าเสมอ
๔. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การจัดเก็บข้อมูลภายในหน่วยงานที่เป็ น
ระบบและเข้าถึงได้ง่าย
๕. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การจัดเก็บข้อมูลภายนอกหน่วยงานที่เป็ น
ระบบและเข้าถึงได้ง่าย

ความคาดหวังในอนาคต
น้ อย
ที่สุด
(๑)

มาก
ที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปาน
กลาง
(๓)

น้ อย
(๒)

น้ อย
ที่สุด
(๑)

๙๕

ลักษณะความเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ในด้ านต่ างๆ
ความเป็ นจริงในปัจจุบัน
ข้ อมูล

มาก
ที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปาน
กลาง
(๓)

น้ อย
(๒)

ความคาดหวังในอนาคต
น้ อย
ที่สุด
(๑)

๖. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การใช้ขอ้ มูลจากภายนอกหน่วยงานเพื่อ
ประกอบการตัดสิ นใจและสร้างองค์ความรู ้
เช่น การเทียบเคียงการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ การ
เข้าร่ วมประชุม งานวิจยั เป็ นต้น
๗. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ได้รับการฝึ กทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์
การสร้างนวัตกรรม และการสร้างงานวิจยั
๘. หน่วยงานของท่านมีการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และกลไกในการถ่ายโอนและ
เผยแพร่ ความรู ้ในองค์กรอย่างสม่าเสมอ
๙. หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุน
กิจกรรมหรื อโครงการเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
ให้ท่านหรื อบุคลากรภายในหน่วยงาน
ด้ านที่ ๒ การปรับเปลีย่ นองค์ กร
(Organization Transformation)
๑. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
วิสยั ทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้
๒. หน่วยงานของท่านมีวฒั นธรรมใน
หน่วยงานที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
๓. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การเรี ยนรู ้จากความผิดพลาดและจาก
ความสาเร็ จ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ นึ
๔. หน่วยงานของท่านให้คุณค่าหรื อรางวัลแก่
บุคลากรหรื อทีมงานมีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับ
การเรี ยนรู ้
๕. หน่วยงานของท่านมีระบบการส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ในหน่วยงาน เช่น ระบบการสอน
งาน ที่สอดคล้องกันทั้งหน่วยงาน

มาก
ที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปาน
กลาง
(๓)

น้ อย
(๒)

น้ อย
ที่สุด
(๑)

๙๖

ลักษณะความเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ในด้ านต่ างๆ
ความเป็ นจริงในปัจจุบัน
ข้ อมูล

มาก
ที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปาน
กลาง
(๓)

น้ อย
(๒)

๖. หน่วยงานของท่านมีการบูรณาการการ
เรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานใน
องค์กร เช่น มีความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายในต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เป้ าหมายในการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน
๗. หน่วยงานของท่านมีการปรับโครงสร้าง
ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นมากที่สุด ใน
บุคลากรทุกระดับ
ด้ านที่ ๓ พลวัตการเรียนรู้
(Learning Dynamics)
การเรี ยนรู ้ระดับบุคคล
๑. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการเรี ยนรู ้จากความสาเร็ จและปัญหา เพื่อ
ปรับปรุ งการทางานให้ดีข้ ึน
๒. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการวาง
แผนการทางานต่อไป
๓. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ได้รับการอบรมวิธีการทางานและการเรี ยนรู ้
๔. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ได้รับการฝึ กอบรมให้รู้จกั การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง
๕. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่
ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู ้
ให้กบั บุคคลอื่นได้
๖. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ศึกษาและเรี ยนรู ้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบใน
องค์กรเป็ นอย่างดี

ความคาดหวังในอนาคต
น้ อย
ที่สุด
(๑)

มาก
ที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปาน
กลาง
(๓)

น้ อย
(๒)

น้ อย
ที่สุด
(๑)

๙๗

ลักษณะความเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ในด้ านต่ างๆ
ความเป็ นจริงในปัจจุบัน
ข้ อมูล

มาก
ที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปาน
กลาง
(๓)

น้ อย
(๒)

ความคาดหวังในอนาคต
น้ อย
ที่สุด
(๑)

๗. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การใช้เทคนิค เพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการ
เรี ยนรู ้ เช่น การใช้แผนที่ความคิด (Mind
mapping) เป็ นต้น
ด้ านที่ ๓ พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics)
การเรี ยนรู ้ระดับบุคคลและองค์กร
๘. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านใช้
กระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มหรื อทีมเพื่อ
ค้นหาวิธีการปฏิบตั ิงานหรื อแก้ไขปั ญหา
๙. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การคิดและปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
๑๐. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานมีการ
ประชุมปรึ กษากันแบบเป็ นระบบอย่าง
สม่าเสมอ ทาให้เกิดทีมงานที่หลากหลาย
๑๑. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานมีการ
สร้างวิสยั ทัศน์ในการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
ด้ านที่ ๔ การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Adding Technological Power)
๑. หน่วยงานของท่านมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพในการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงาน
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
๒. หน่วยงานของท่านใช้สื่อและเทคโนโลยี
เช่น ภาพเคลื่อนไหวและวีดิทศั น์ เพื่อการ
นาเสนองานและการเผยแพร่
๓. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ได้รับการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การใช้กระดาน
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าว

มาก
ที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปาน
กลาง
(๓)

น้ อย
(๒)

น้ อย
ที่สุด
(๑)

๙๘

ลักษณะความเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ในด้ านต่ างๆ
ความเป็ นจริงในปัจจุบัน
ข้ อมูล

มาก
ที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปาน
กลาง
(๓)

น้ อย
(๒)

ความคาดหวังในอนาคต
น้ อย
ที่สุด
(๑)

มาก
ที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปาน
กลาง
(๓)

๔. ในหน่วยงานของท่านมีเทคโนโลยีหรื อ
ซอฟท์แวร์เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพในการเรี ยนรู ้
และการทางานได้ดียงิ่ ขึ้น
๕. หน่วยงานของท่านมีการใช้เทคโนโลยี
หรื อระบบซอฟท์แวร์ในการรวบรวม จัด
หมวดหมู่ สร้าง และเผยแพร่ ความรู ้
๖. หน่วยงานของท่านมีเทคโนโลยีหรื อ
ซอฟท์แวร์ที่พร้อมใช้เพื่อช่วยในการเรี ยนรู ้ที่
สนับสนุนการทางานประจา
๗. ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
สามารถเข้าถึงระบบอินทราเน็ต และ
อินเทอร์เน็ตได้สะดวก เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่
จาเป็ นในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ด้ านที่ ๕ การให้ อานาจและสร้ างความสามารถให้ กบั บุคคล
(To empower and enable people)
๑. หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาบุคลากร
โดยให้อานาจการตัดสิ นใจในการเรี ยนรู ้ และ
ปฏิบตั ิงานแก่บุคลากร
๒. หน่วยงานของท่านมีการกระจายอานาจ
ในการบริ หารงาน ตามสัดส่วนของความ
รับผิดชอบและความสามารถในการเรี ยนรู ้
๓. หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนให้มี
ส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ของหน่วยงาน
๔. หน่วยงานของท่านให้ความสาคัญกับการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องของบุคลากร
๕. หน่วยงานของท่านส่งเสริ มให้บุคลากรมี
ความรับผิดชอบ ในการจัดการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเอง

ท่ านมีความเห็นว่ าหน่ วยงานทีท่ ่ านสั งกัดอยู่เป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ หรือไม่

เป็ น ไม่เป็ น

น้ อย
(๒)

น้ อย
ที่สุด
(๑)

๙๙

ส่ วนที่ ๓.
คาชี้แจง :

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ให้ท่านแสดงความคิดเห็นในแต่ละเรื่ องต่อไปนี้โดยโปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง
ของคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
ระดับความคิดเห็น
ข้ อมูล

มากที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปานกลาง
(๓)

น้ อย
(๒)

๑.ท่านคิดว่าองค์ประกอบด้านความรู ้มีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ในหน่วยงานของท่าน
๒. ท่านคิดว่าองค์ประกอบด้านองค์กรมีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ในหน่วยงานของท่าน
๓. ท่านคิดว่าองค์ประกอบด้านการเรี ยนรู ้มีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ในหน่วยงานของท่าน
๔. ท่านคิดว่าองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ในหน่วยงานของท่าน
๕. ท่านคิดว่าองค์ประกอบด้านคนมีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ในหน่วยงานของท่าน

ส่ วนที่ ๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
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************************ขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการตอบคาถาม************************
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