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ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของ
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
LEARNING ORGANIZTION AND OPERATIONAL EFFECTIVENESS ACCORDING
TO THE ORGANIZTION AND PERSONNEL DEVELOPMENT OF
ROYAL POLICE CADET ACADEMY
สุนันทา สุเทศ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
Sunantha Sutes, Somboon Sirisunhirun

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ศึกษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนนายร้อยตารวจ (2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียน
นายร้อยตารวจ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผล
การพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ (4) ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
และ (5) ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลพัฒนา
องค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณคือ เจ้าหน้าที่ตารวจ
ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตารวจ 183 คน และผู้ให้ข้อมูลสาคัญเชิงคุณภาพคือ ผู้บังคับบัญชาระดับ
บริหาร และเจ้าหน้าที่ตารวจระดั บปฏิบัติ จานวน 16 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่า t-test, One-Way ANOVA และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลวิจัยพบว่า (1) ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตารวจใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก โดยมีด้านการเป็ นบุคคลรอบรู้มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด รองลงมา
ตามลาดับคือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการมีแบบแผนความคิด ด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ และด้านการสร้ างวิสั ยทัศน์ร่ วมกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้าน (2) ระดับประสิ ทธิผลการ
พัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3)
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องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียน
นายร้อยตารวจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทางบวก โดยอยู่ในระดับปานกลาง (4) กลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศต่างกันมีประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ แต่สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีระดับการศึกษาต่างกัน มีตาแหน่งต่างกัน
สั งกั ดต่า งกัน และมี ร ายได้ต่ อเดื อนต่ างกัน มีประสิ ท ธิผ ลการพัฒ นาองค์ก ารและบุคลากรของ
โรงเรียนนายร้อยตารวจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ และ (5) แนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนา
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตารวจ คือ โรงเรียนนายร้อยตารวจต้องมีการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจเห็นถึงเป้าหมายร่วมกัน และใช้ภาวะผู้นาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ ตารวจมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การแห่ง
การเรียนรู้
คาสาคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้,ประสิทธิผล, พัฒนาองค์การ,โรงเรียนนายร้อยตารวจ

ABSTRACT
The objective of this research was to study the Royal Police Cadet
Academy in the issues of 1) learning organization 2) operational effectiveness
according to the organization and personnel development 3) relationship between
the learning organization and the operational effectiveness 4) comparison the
differences between personal factors and the operational effectiveness, and 5) the
appropriate approach for improving the learning organization and the operational
effectiveness. The quantitative sample was police officer, a total of 183 persons
and the qualitative sample was chief officer and operational police officer, a total
of 16 persons. The statistical methods used in this research were frequency,
percentage, t-test, One-way ANOVA, and Pearson’s correlation coefficient.
The results were as follows: 1) the overall average of learning
organization was at the high level, with the issue of personal mastery, had the
highest average. The other lower average were as follows: team learning, mental
model, system thinking, and the issue of shared vision had the lowest average 2)
the overall average of operational effectiveness was st the high level 3) the learning
organization had statistically significant positive correlation with the operational
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effectiveness 4) the differences of gender was significantly differences with the
operational effectiveness, also, the differences of age, education, position,
subordination and monthly income, were significantly differences with the
operational effectiveness 5) the appropriate approach to improve the learning
organization is focusing on a visionary communication to personnel for making an
awareness of common purpose and use the concept of transformational leadership
with the activities to encourage the behavior of police officer according to the
learning organization development.
Keywords: Royal Police Cadet Academy, Learning Organization, Organization and
Personnel Development.

1. บทนา
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และ
ทาให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมในทุ กระดับ และมีก ารเกิดขึ้ นของนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ เอื้ อ
ประโยชน์ต่อสังคมในหลากหลายมิติ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้เกิดพัฒนาการของ
สั ง คมจากยุ ค สั ง คมเกษตรกรรมที่ ใ ช้ แ รงงานเป็ น ฐานการผลิ ต มาสู่ ยุ ค สั ง คมอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้
เครือ่ งจักรเป็นฐานการผลิตให้ได้ผลผลิตจานวนครั้งละมากๆ และกลายเป็นยุคสังคมสารสนเทศที่มี
การใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ โดยในปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมฐานความรู้
ที่มีการใช้ความรู้ที่สามารถหาได้ทั่วไปบนโลกอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายมาประยุ กต์ใช้ในการ
ทางานให้ประสบผลสาเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นเรื่องง่ายที่ผู้คนในสังคมจะสามารถสืบค้นข้อเท็จ
และองค์ความรู้ที่ต้องการในด้านต่างๆ เพื่อนามาสร้างเป็นองค์ความรู้ที่สามารถใช้งานในการดาเนิน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกล่าวได้ว่าลักษณะดังกล่าวได้ช่ วยให้ผู้คนในสังคมมีปัญญาที่
สามารถวิเคราะห์ และสั งเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น และช่วยทาให้ กลายเป็นสั งคม
ฐานความรู้อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ในอนาคต
องค์การที่มีความเฉลียวฉลาด สามารถเรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็วคือ องค์การมีลักษณะที่เรียกว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้ ” ซึ่งเป็นนักวิชาการเห็นว่า
องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่สามารถสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
ภายในองค์การระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกับการรับองค์ความรู้จากภายนอกองค์การ เพื่อช่วยให้เกิด
การหาแนวปฏิบั ติที่ดีที่สุ ด และนาไปสู่ การพัฒ นาระบบ รวมถึงสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งของ
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องค์การ ดังนั้น องค์การแห่งการเรียนรู้จึงเป็นแนวคิดที่ช่วยให้องค์การมีความสามารถในการปรับตัว
เพื่อเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยให้ศูนย์กลางการ
เรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียน และมีแนวทางการเรียนรู้มาจากการปฏิบัติด้วยตนเองเป็นกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการดารงอยู่และการเจริญเติบโตขององค์การอย่างยั่งยืน (Michael J. Marquardt ,
1996)
โรงเรี ย นนายร้ อ ยต ารวจเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเฉพาะทางด้ า นวิ ช าชี พ ต ารวจ มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรในวิชาชีพตารวจตามความต้องการของสานักงานตารวจแห่งชาติ โดย
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสถาบันหลักของประเทศในการผลิตบุคลากรที่มีความเป็น
เลิศในวิชาชีพตารวจและการบังคับใช้กฎหมาย ยึดมั่นคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และเป็นสากล ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนนายร้อยตารวจตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งใน
ด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้านการพัฒนา
ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของสถาบัน เพื่อเสริมสร้างความมีเอกภาพ และเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในการดาเนินงาน
นอกจากนี้ โรงเรี ย นนายร้ อ ยต ารวจยั ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับ ให้มีความเป็นมืออาชีพ และก้าวไปสู่ ความเป็นสากลในอนาคต ซึ่งใน
ปั จ จุ บั น โรงเรี ย นนายร้ อ ยต ารวจมี ปั ญ หาที่ เ กี่ย วข้ องกั บ การสร้ างองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ เช่ น
เจ้ าหน้ าที่ตารวจส่ วนใหญ่ขาดความกระตือรื อร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และไม่ส ามารถ
เชื่อมโยงภารกิจของตนเข้ากับการทางานในภาพรวม รวมถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในฝ่ายงานก็
มักจะไม่เข้าใจว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา และต้องเป็นผู้ร่วมแก้ไขปัญหานั้นด้วย แต่กลับมองว่า
เป็ น ความรั บ ผิ ดชอบของฝ่ า ยงานอื่น ๆ ซึ่ งมัก ส่ งผลให้ เ กิดความขัดแย้งขึ้ นระหว่า งฝ่ า ยงาน ซึ่ ง
ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ส่งผลต่อการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลใน
การพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตารวจและเจ้าหน้าที่ตารวจตามแนวทางที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ประสิทธิผล
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนนายร้อยตารวจตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนา
สมรรถนะในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพ และก้าวไปสู่ความเป็น
สากล ถือเป็นประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับสูง ดังนั้น การ
แสวงหาแนวทางที่ เหมาะสมเพื่อ ช่ ว ยให้ ก ารปฏิบั ติ งานตามหลั กธรรมาภิบ าล และการพัฒ นา
สมรรถนะในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจให้ ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิผ ล จึ ง จ าเป็ น ต้อ งมีก ารศึ กษาถึ งองค์ประกอบขององค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู้ที่ เกิด ขึ้นใน
โรงเรียนนายร้อยตารวจ ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทันสมัย และตรงประเด็น เพื่อนามาสู่การ
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วิเคราะห์ เพื่อกาหนดนโยบายของผู้บ ริ ห ารในการสร้างเงื่อนไข และกิจกรรมที่ส นับสนุนให้ เกิด
องค์การแห่งการเรียนรู้ รวมถึงช่วยให้เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับทิศทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนนายร้อยตารวจ และสามารถสร้างสรรค์แนวทางการทางาน
ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ในการสร้างประสิทธิผลได้ในระดับสูง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
2.2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการ
พัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
2.4 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลการ
พัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
2.5 เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผล
พัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน
เพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย
3.1 ด้านเนื้อหาทางวิชาการ ได้มุ่งศึกษาถึงแนวคิดการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วย
การสร้างวินัย 5 ประการของ Peter M. Senge (1990) มาใช้พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ในการศึกษา โดยใช้เจ้าหน้าที่ตารวจในสังกัดโรงเรียน
นายร้อยตารวจ เป็นประชากรในการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3.3 ระยะเวลาใน
การศึกษา 1 ปี (เดือน มิถุนายน 2559 ถึง เดือน พฤษภาคม 2560)
3.3 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง / ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ เจ้าหน้าที่ตารวจระดับปฏิบัติการโรงเรียน
นายร้อยตารวจ จานวน 183 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เชิงคุณภาพ จานวน 16 คน ประกอบด้วย (1) ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร จานวน 5 คน และ (2)
เจ้าหน้าที่ตารวจระดับปฏิบัติ จานวน 11 คน โดยใช้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ
การสนทนากลุ่มย่อย
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตารวจ และประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของ
โรงเรียนนายร้อยตารวจ ทั้งนี้ แบบสอบถามในการวิจัยได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดย
ใช้เทคนิค IOC จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ซึ่งค่า IOC ในภาพรวมเท่ากับ 0.84 จากนั้นทาการ
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยนาแบบสอบถามไปทาทดสอบ จานวน 30 ชุด และนามาหาค่าความ
เที่ยงด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .962
2) การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบแบบสัมภาษณ์ พัฒนาจาก
ข้อมูลเชิงปริมาณในประเด็นที่น่าสนใจและส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปร เพื่อนามาตั้งเป็นประเด็นคาถาม
สาหรับการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
และประสิทธิผลพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การรวบรวมข้อมูล เชิงปริ มาณ ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล ด้ว ยแบบสอบถาม
เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท โดยผู้วิจัยทาการประสานงานกับ
กลุ่ มตัว อย่ างด้ ว ยตัว เอง เพื่ อเก็บ ทาความเข้าใจในข้อ สงสั ย และให้ ได้ข้อ มูล ที่ ตรงประเด็น และ
สมบูรณ์มากที่สุด โดยมีทีมงานช่วยในการดาเนินการและเก็บแบบสอบถามกลับคืน
2) การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนา
กลุ่มย่อย
3.6) การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่า T-test, One-Way ANOVA
และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะทาการวิเคราะห์และจัดแยกประเด็นตามกลุ่ม
ของข้อมูล ตีความ และสรุปข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบทีละประเด็น

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.4 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ
32.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 48.6 สังกัดกองบังคับการอานวยการ ร้อยละ
45.9 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 26.23
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2) ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตารวจในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านการเป็นบุคคลรอบ รู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน โดยมีเรื่อง ท่านมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะ และสมรรถนะในการทางาน
ให้สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด รองลงมาตามลาดับคือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มี
ค่าเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ มาก โดยมีเ รื่ อ ง หน่ ว ยงานของท่ านมีก ารสนับ สนุ นเพื่อ พัฒ นาความรู้ และ
ความสามารถของทีมให้ดียิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการมีแบบแผนความคิด มี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี เ รื่ อ ง ท่ า นมี ก ารตั้ ง ค าถามต่ อ การด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงในการทางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่อง หน่วยงานของท่านมีกิจกรรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
ต้องมีการฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้านโดยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีเรื่อง หน่วยงานของ
ท่านเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตารวจร่วมตัดสินใจในภารกิจที่ต้องดาเนินการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3) ระดับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านการพัฒนาองค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
โดยมีเรื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยมีเรื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4) ความสั มพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการพัฒนา
องค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทางบวก โดยอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดโดยเรียงตามลาดับค่าความสัมพันธ์ดังนี้ ด้านการมีแบบแผน
ความคิด มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อย
ตารวจมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ รองลงมาคือ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ อยู่
ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิ ทธิ ผลการพั ฒนาองค์ การและบุ คลากรของโรงเรี ยนนายร้ อยต ารวจ อยู่ ในระดั บต่ า อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการพัฒนา
องค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ อยู่ในระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และด้านการ
คิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียน
นายร้อยตารวจน้อยที่สุด อยู่ในระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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5) ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และรายได้ต่อเดือนกับประสิทธิผลการ
พัฒนาองค์การและบุคลากร พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิผลการพัฒนาองค์การ
และบุคลากรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีประสิทธิผลการพัฒนา
องค์การและบุ คลากรไม่แตกแตกต่างกัน อย่ างมีนัยส าคัญ (3) กลุ่ มตัว อย่างที่มีระดับการศึกษา
ต่างกั น มีป ระสิ ท ธิผ ลการพัฒ นาองค์ การและบุ คลากรไม่ แตกต่างกันอย่ างมี นัยส าคัญ (4) กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีตาแหน่งต่ างกันมีประสิทธิผ ลการพัฒนาองค์การและบุคลากรไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ และ (5) กลุ่ มตัวอย่ างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีประสิทธิผ ลการพัฒนาองค์การและ
บุคลากรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
1) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ สรุปได้ว่า โรงเรียนนายร้อยตารวจให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับให้มีทักษะ และสมรรถนะการทางานที่สูงขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ
และในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับการเป็นบุคคลรอบรู้ จานวน 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที่มีความกระตือรือร้นสนใจและใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และกลุ่มที่พัฒนาตนเองเพื่อ
แบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน
2.) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สรุปได้ว่า โรงเรียนนายร้อยตารวจมีวัฒนธรรมการ
ทางานเป็นทีมเนื่องจากลักษณะของภารกิจ จึงให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม โดยเชื่อว่าเป็น
ปัจจัยความสาเร็จที่ช่วยให้เกิดการรวมพลังโดยใช้จุดเด่นของเจ้าหน้าที่ตารวจมาร่วมกันทางาน และ
การทางานเป็นทีมจะช่วยให้สมาชิกของทีมเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทางานสูงขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ด้านการมีแบบแผนความคิด สรุปได้ ว่า โรงเรียนนายร้อยตารวจสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ตารวจมีการตั้งคาถามเพื่อพัฒนาแบบแผนทางความคิดในการทางานที่มีประสิทธิภาพ แต่
ยังคงพบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฎิบัติไม่กล้าที่จะตั้งคาถามต่อผู้บริหาร และทางานตามสั่งการเท่านั้น
4) ด้ านการคิ ดอย่ า งเป็ นระบบ สรุป ได้ว่ า โรงเรีย นนายร้อ ยตารวจสนับ สนุน ให้
เจ้ าหน้ าที่ตารวจมีกระบวนการคิดอย่ างเป็ นระบบเพื่อมองอย่างเป็น องค์ร วม โดยมีการเริ่มต้น
ปรับปรุงทั้งระบบ และทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
5) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน สรุปได้ว่า โรงเรียนนายร้อยตารวจให้ความสาคัญกับ
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับ โดยผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตารวจมีการ
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น าเสนอแนวคิ ด และให้ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจทุ กระดั บได้ นาเสนอแนวคิ ด และมุ มมองในอนาคตของ
หน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การยอมรับ การปรับทัศนคติ และวิธีการดาเนินงานในอนาคต
6) ประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ สรุปได้ว่า
โรงเรียนนายร้อยตารวจได้มีการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาองค์การ และด้าน
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ตารวจในทุกมิติ เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาก้าวไปสู่การเป็น “องค์การแห่งการ
เรียนรู้” และช่วยให้เจ้าหน้าที่ตารวจมีทักษะและสมรรถนะในการทางานที่สูงขึ้น และสามารถปรับตัว
อย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนนายร้อยตารวจเป็นสถาบันหลักของประเทศใน
การผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพตารวจ และการบังคับใช้กฎหมาย ยึดมั่นคุณธรรม มี
จรรยาบรรณและเป็นสากล โดยเป็นที่ยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกในอนาคต
7) แนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อย
ตารวจ คื อ โรงเรี ย นนายร้ อยต ารวจต้ องมี การสื่ อสารวิ สั ยทั ศน์ ที่ ท าให้ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจเห็ นถึ ง
เป้าหมายร่วมกัน และใช้ภาวะผู้นาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่
ตารวจมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้

5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีคาถามเรื่องท่านมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะ และสมรรถนะในการทางานให้สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าทุกด้าน ผลวิจัยปรากฏในลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตารวจรุ่นใหม่ส่วน
ใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับที่
Peter M. Senge (1990) ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่สมาชิกมีความมุ่งมั่นที่
จะเพิ่ มขี ด ความสามารถของตน และผลวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพยั งค้ น พบประเด็น ส าคั ญที่ ก ล่ าวไว้ ว่ า
โรงเรีย นนายร้ อยตารวจให้ความสาคัญกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับให้มีทักษะ และ
สมรรถนะการทางานที่สูงขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ และในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงกับการเป็นบุคคลรอบรู้จานวน 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีความกระตือรือร้นสนใจและใฝ่ ที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และกลุ่มที่พัฒนาตนเองเพื่อแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงานตามที่ Peter M.
Senge (1990, p. 185) ได้กล่าวถึงลักษณะของบุคคลรอบรู้ในองค์การแห่งการเรียนรู้ว่า จะมีความ
กระตื อ รื อ ร้ น สนใจและใฝ่ ที่ จ ะเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ อยู่ เ สมอ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของตนให้ ไ ปมุ่ ง สู่
จุดมุ่งหมายและความสาเร็จที่ได้กาหนดไว้

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

187

5.2 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
โดยมีคาถามเรื่องหน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้ดี
ยิ่งขึ้นมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน ผลวิจัยปรากฏในลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนนาย
ร้อยตารวจให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม เนื่องจากลักษณะของภารกิจที่เอื้อต่อการพัฒนา
ทีมงานให้มีความเข้มแข็งในการทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับที่ Peter M.
Senge (1990) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกมีการรวมพลัง และ
มี โ อกาสเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า งๆ ร่ ว มกั น ในการท างาน ทั้ ง การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง และผลวิจัยเชิงคุณภาพยังค้นพบประเด็นสาคัญที่กล่าวไว้
ว่า โรงเรี ย นนายร้ อยตารวจมีวัฒ นธรรมการทางานเป็น ทีมเนื่องจากลั กษณะของภารกิจ จึงให้
ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม โดยเชื่อว่าเป็นปัจจัยความสาเร็จที่ช่วยให้เกิดการรวมพลังโดยใช้
จุดเด่นของเจ้าหน้าที่ตารวจมาร่วมกันทางาน และการทางานเป็นทีมจะช่วยให้สมาชิกของทีมเกิด
การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทางานสูงขึ้นได้อย่างมี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Don
Hellriegel, Susan E. Jackson & John W. Slocum (2002) ที่ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรแห่งการ
เรียนรู้จะมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีเสรีภาพ มีพลัง และมีความกระตือรือร้นในการ
ทางาน โดยการมอบอานาจในขอบเขตของอานาจหน้าที่อย่างเต็มที่
5.3 ด้านการมีแบบแผนความคิด ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อคาถามพบว่าทุกข้อคาถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่อง เจ้าหน้าที่ตารวจ
สามารถร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในกลุ่มคา
ถามนี้ โดยผลวิจัยเป็นไปในลักษณะดังกล่าวโดยมีสาเหตุมาจาก เจ้าหน้าที่ตารวจร่วมกันตัดสินใจ
ทางาน ซึ่งสอดคล้องกับที่ Reynold Angus. (2004, p. 135) ได้กล่าวว่า องค์การที่มีบรรยากาศที่
กระตุ้นการเรียนรู้ของพนักงาน และสอนให้พนักงานมีกระบวนการคิด วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อสร้าง
ความเข้ าใจในสิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ น และพระราชกฤษฎีก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ Victoria J. Marsick & Martha A. Gephart
(1996) ได้กล่าวว่า องค์การที่ยกระดับและปรับเปลี่ยนความสามารถพัฒนาบริหารจัดการและวาง
แนวทางของกระบวนการเรียนรู้อย่างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ผู้นา ค่านิยม โครงสร้าง ระบบกระบวนการ
และการปฏิบั ติงานขององค์การแห่ ง การเรี ยนรู้ ก่อให้ เกิดการเรียนรู้ และการพัฒ นาของบุคคล
ตลอดจนเร่งให้เกิดการเรียนรู้ในทุกระดับ และยังสอดคล้องกับ Michael J. Marquardt &
Reynold Angus (1994) ได้กล่าวว่า องค์การสอนให้บุคคลมีกระบวนการคิดวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อ
ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้องค์การเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดเช่นเดียวกับการเรียนรู้ในสิ่งที่
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ประสบความสาเร็จ ทั้งนี้ Peter M. Senge (1990) ได้กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็น
วิธีการทาให้ สมาชิกแต่ล ะคนเกิดวิสั ยทัศน์ และมีการหัดให้ส มาชิกคิดมองไปข้างหน้ า มองไปใน
อนาคต โดยมีการฝึกให้สมาชิกตัดสินใจร่วมกัน และมอบหมายให้ไปทาเป็นการบ้านแล้วนามาคุย
ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของสมาชิกในองค์การ
5.4 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ โดยมี
คาถามเรื่องหน่วยงานของท่านมีกิจกรรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตารวจต้องมีการฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนทัศนคติที่
ดีต่อเพื่อนร่ วมงานมีค่าเฉลี่ ยมากกว่ าทุกด้าน ผลวิจัยปรากฏในลั กษณะดังกล่ าวได้แสดงให้ เห็ นว่ า
โรงเรียนนายร้อยตารวจให้ความสาคัญกับการทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจมีทัศนคติที่ดีในการทางาน ทั้งต่อ
ภารกิจ และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับที่ Peter M. Senge (1990, p. 185) ได้กล่าวว่า การ
ฝึกมองโลกแบบองค์รวม หรือคิดอย่างเป็นระบบได้นั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจิตใจ เพื่อทาให้เกิดความ
สมดุลและดาเนินการอย่างสร้างสรรค์ และผลวิจัยเชิงคุณภาพยังค้นพบประเด็นส าคัญที่กล่าวไว้ว่า
โรงเรียนนายร้อยตารวจสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตารวจมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อมองอย่างเป็น
องค์ รวม โดยมี การเริ่มต้ นปรั บปรุ งทั้ งระบบ และท าให้ เจ้ าหน้ าที่ต ารวจเห็ นถึ งความมุ่งมั่ นในการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
5.5 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมี
คาถามเรื่องหน่วยงานของท่านมีการสร้างวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของหน่วยงานในการทางานร่วมกันมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน ผลวิจัยปรากฏในลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนนายร้อยตารวจให้
ความสาคัญกับการสร้าง และสื่อสารวิสัยทัศน์ให้เจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับมีการรับรู้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่ง
ผลวิจัยสอดคล้องกับที่ Peter M. Senge (1990,) ได้กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นวิธีการทา
ให้สมาชิกแต่ละคนเกิดวิสัยทัศน์ และช่วยให้สมาชิกมีการคิด และมองไปข้างหน้าในอนาคต และผลวิจัย
เชิงคุณภาพยังค้นพบประเด็นสาคัญที่กล่าวไว้ว่า โรงเรียนนายร้อยตารวจให้ความสาคัญกับการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับ โดยผู้ บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตารวจมีการนาเสนอ
แนวคิด และให้เจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับได้นาเสนอแนวคิด และมุมมองในอนาคตของหน่วยงาน เพื่อ
นาไปสู่การยอมรับ การปรับทัศนคติ และวิธีการดาเนินงานในอนาคต สอดคล้องกับที่ Peter M. Senge
(1990) ได้ให้ความเห็นว่า องค์การแห่งการเรียนรู้จะมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์
ร่วมกันขององค์การ
5.6 ด้านการพัฒนาองค์การของโรงเรียนนายร้อยตารวจ ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ มาก โดยมีคาถามเรื่องโรงเรียนนายร้อยตารวจปรับปรุงหลักสู ตร ตลอดจน
วิธีการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน
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ผลวิจัยปรากฏในลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนนายร้อยตารวจมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒ นาตนเองเพื่อสร้ างมาตรฐานองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลวิจัยสอดคล้ องกับที่ Victoria J.
Marsick & Martha A. Gephart (1996, p. 36) ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่
ยกระดับและปรับเปลี่ยนด้วยเป้าหมายที่สร้างสรรค์ และผลวิจัยเชิงคุณภาพยังค้นพบประเด็นสาคัญ
ที่กล่ าวไว้ว่า โรงเรี ยนนายร้อยตารวจได้มีการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนา
องค์การ เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาก้าวไปสู่ การเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้ ” โดยมุ่งหวังให้
โรงเรียนนายร้อยตารวจเป็นสถาบันหลักของประเทศในการผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ
ตารวจ และการบังคับใช้กฎหมาย ยึดมั่นคุณธรรม มีจรรยาบรรณและเป็นสากล โดยเป็นที่ยอมรับ
จากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกในอนาคต
5.7 ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ตารวจ ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
โดยมีคาถามเรื่ องโรงเรีย นนายร้อยตารวจสนั บสนุนให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ตารวจให้มีความรู้
ความสามารถในการทางานอย่ างต่อเนื่ องมีค่าเฉลี่ ยมากกว่าทุกด้าน ผลวิจัยปรากฏในลั กษณะ
ดั ง กล่ า วได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ ซึ่ ง ผลวิ จั ย
สอดคล้องกับที่ Mike Pedler, John Burgoyne & Tom Boydell (1996) ได้กล่าวว่า องค์การ
แห่งการเรียนรู้จะช่วยให้องค์การมีบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อช่วยสมาชิกเกิดการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และผลวิจัยเชิงคุณภาพยังค้นพบประเด็นสาคัญที่กล่าวไว้ว่า โรงเรียนนายร้อยตารวจได้มี
การสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ตารวจในทุกมิติ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่
ตารวจมีทักษะและสมรรถนะในการทางานที่สู งขึ้น และสามารถปรับตัวอย่างเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Campbell, John P. (1977)
5.8 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการ
พัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจผลวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมี
ความเห็นต่อประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจไม่แตกต่างกัน
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ผลวิ จั ย ปรากฏในลั กษณะดั งกล่ าวได้แ สดงให้ เ ห็ นว่ า วั ฒ นธรรมองค์ การของ
โรงเรียนนายร้อยตารวจได้หล่อหลอมให้เจ้าหน้าที่ตารวจของโรงเรียนนายร้อยตารวจมีทัศนคติ
ความชื่ อ และแนวคิด ที่เ ป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกั น ซึ่ง สอดคล้ องกับ แนวคิ ดของ Michael J.
Marquardt , (1996) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาองค์การเพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็น “องค์การแห่งการ
เรียนรู้” เป็นการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากรควบคู่
ไปกับการรับความรู้จากภายนอก และนาไปสู่การพัฒนาระบบ เป็นแนวคิดที่ช่วยด้านการปรับตัว
เพื่ อเรี ย นรู้ เป็ น กระบวนการอย่ างต่อเนื่ องตลอดชีวิตเพื่อการดารงอยู่และการเจริญเติบ โตของ
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องค์การอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ Mike Pedler, John Burgoyne & Tom
Boydell (1997) ได้กล่าวว่า องค์การที่อานวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่สมาชิกทุกคน สร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีและกระตุ้นทุกคน ให้เรียนรู้
5.9 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลการ
พัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ ผลวิจัยพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้กับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ โดยอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยมี ด้ า นการมี แ บบแผนความคิ ด
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
มากที่สุด ผลวิจัยปรากฏในลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถส่งผล
ให้เกิดประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรในทางบวกได้ในระดับปานกลาง โดยหากองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตารวจยิ่งมีค่าเพิ่มสูงขึ้นก็ยิ่งจะทาให้ประสิทธิผลการพัฒนา
องค์การและบุคลากรสูงตามไปด้วย ซึ่งในลักษณะดังกล่าวทาให้สรุปได้ว่า หากเจ้ าหน้าที่ตารวจ
ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มีแ บบแผนทางความคิด สู ง มากเท่ า ใดก็ ย่ อมจะช่ ว ยพัฒ นาประสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรียนนายร้อยตารวจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ Reynold Angus. (2004, p. 135) ได้ให้
ความเห็นว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มีบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้ ของพนักงาน
และกลุ่มให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสอนให้พนักงานมีกระบวนการคิด วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับที่ Martha A. Gephart, Victoria J. Marsick & Mark
E. Van Buren (1997, p. p. 55-60) ได้กล่าวไว้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้จะสนับสนุนให้สมาชิกได้
คิดอย่างเป็นระบบและช่วยวิพากษ์ให้เกิดความคิดใหม่ๆ

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ โดยโรงเรียนนายร้อยตารวจต้องกาหนดแผนพัฒนาบุคลากร
ของอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมี คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น บุ ค คลรอบรู้ ที่ มี ค วาม
กระตือรือร้นสนใจและใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงมีกิจกรรมยกย่องกลุ่มเจ้าหน้าที่ตารวจ
ที่มีการพัฒนาตนเองเพื่อแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน
6.2 ด้านการมีแบบแผนความคิด โดยโรงเรียนนายร้ อยตารวจต้องสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ตารวจมีวัฒนธรรมการนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการทางาน โดยมีกิจกรรมให้รางวัล
และค าชมเชย กั บ ผู้ ที่ มี ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาที่ พ บ และช่ ว ยให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการทางานที่สูงขึ้น
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6.3 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน มี 3 ประเด็นที่สาคัญ คือ (1) โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ต้องมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจเห็นถึงเป้าหมายร่วมกัน (2) ใช้ภาวะผู้นาสร้างการ
เปลี่ ยนแปลงให้ เกิดขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ช่ว ยให้เจ้าหน้ าที่ตารวจมีพฤติกรรมที่ส อดคล้ องกับ การ
พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ และ (3) โรงเรียนนายร้อยตารวจต้องสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตารวจมี
ส่วนร่วมในการนาเสนอความคิดเห็นในการวางแผนการดาเนินงาน และร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานนั้น
6.4 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยโรงเรียนนายร้อยตารวจต้องสนับสนุนให้มีกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ร่ ว มกั น เป็ น ที ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ค่า นิ ย มการยกย่ องคนเก่ง และคนดี ที่ มีค วามคิ ด
สร้างสรรค์ในการทางาน
6.5 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยโรงเรียนนายร้อยตารวจต้องสนับสนุนให้มีกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ตารวจให้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ในประเด็นการทางานอย่างเป็นระบบ และ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อวางแผนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.6 ด้านประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตารวจมี 2
ประเด็นย่อย คือ (1) สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับภารกิจและ
วิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง และ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
เช่น E-book, E-Publication เพื่อช่วยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตารวจได้เรียนรู้และปรับตัว
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