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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงสารวจครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ระดับคุณลักษณะ
การเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรีย นรู้ข องคณาจารย์ และความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการส่ ง เสริม และพัฒ นาบุ ค ลากรกับ
คุ ณ ลัก ษณะการเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรีย นรู้ข องคณาจารย์ม หาวิท ยาลัย ธนบุ รี กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น คณาจารย์
มหาวิทยาลัยธนบุรีจานวน 100 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีชนั ้ ภูมิ โดยใช้คณะวิชาเป็ นชัน้ ภูมิ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามทีม่ คี ่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.967 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้คา่ เฉลีย่ ค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสั
ู
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั และ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ผลการศึก ษาพบว่ า มหาวิท ยาลัย มีก ารส่ ง เสริม และพัฒ นาบุ ค ลากรอยู่ ใ นระดับ มาก คณาจารย์มี
คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับมาก การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของคณาจารย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 โดยที่การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ (X1) การจัดแหล่งเรียนรูแ้ ละเครื่องมือในการศึกษาหาความรูใ้ ห้มี
อย่างเพียงพอต่อความต้องการ (X2) และการให้ความรู้ทกั ษะในการใช้ส่อื และเทคโนโลยี (X5) สามารถทานาย
คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องคณาจารย์ (ŷ) ได้รอ้ ยละ 58.30 และได้สมการถดถอยดังนี้
ŷ = 2.207 + 0.103 (X1) + 0.131 (X2) + 0.208 (X5)

คาสาคัญ : การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร / คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
Abstract
The purposes of this survey research were to study the level of personnel promotion and
development, the level of learning personal characteristics of instructors, and the relationship between
personnel promotion and development with learning personal characteristics of instructors in Thonburi
University. Sampling group was 100 instructors. These samples were selected by stratified random
sampling from faculty. Tools for studying were a constructed questionnaire with reliability of 0.967.
Statistics for data analysis were mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficients, and multiple
regression analysis.
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The results found that personnel promotion and development of university was in high level.
Learning personal characteristics of instructors was in high level. Result from correlation analysis
indicated that there were significant positive relationships of personnel promotion and development with
learning personal characteristics of instructors. The promotion and supporting of studying and searching
knowledge (X1), the providing learning resources and tools in studying sufficiently (X2), and the training
knowledge and skills in using media and technology (X5) could predict learning personal characteristics
of instructors (ŷ) at 58.30%. The regression equation was defined as:
ŷ = 2.207 + 0.103 (X1) + 0.131 (X2) + 0.208 (X5)
Keywords: Personnel Promotion and Development / Learning Personal Characteristic

บทนา
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ เ ป็ น ท รั พ ย า ก ร ที่ มี
ความสาคัญต่ อ การพัฒนาประเทศ การส่งเสริม
และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี
คุณภาพ จะส่งผลให้ประเทศชาติบา้ นเมืองมีความ
เจริญก้าวหน้าทันต่ อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ยุคป จั จุ บนั การศึกษาจึงมีส่วนสาคัญอย่า งยิ่งใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาในยุค
ใหม่ต้องเป็ นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้มี
ความสามารถในการใช้ขอ้ มูลข่าวสาร และสามารถ
นามาพัฒนาเป็ นกระบวนการเรียนรูข้ องตนเองได้
การจัดการศึกษาต้องบรรลุเป้าหมายในการสร้าง
บุคคลแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและยกระดับ
การศึกษาของประเทศ ให้สามารถเข้าสู่การแข่งขัน
กับ นานาชาติ ไ ด้ [1] ป จั จั ย หลัก ในการพั ฒ นา
ผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพคือ ผูส้ อนต้องมีความสามารถ
ในการจัด การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ง เสริม ผู้เ รีย นให้ส ามารถพัฒ นาตนเองได้ต าม
ธรรมชาติ การพัฒนาบุคลากรที่เป็ นคณาจารย์จึง
เป็ น หัว ใจส าคัญ ของคุ ณ ภาพการจัด การศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เป็ นการน า
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบตั งิ านให้
เกิดประโยชน์ สูงสุด และสร้างให้แต่ ละบุคคลเกิด

ทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักใน
คุ ณ ค่ า ของตนเอง เพื่อ นร่ ว มงานและองค์ก าร การ
พัฒนาบุคคลมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการที่ทาให้คนมี
ความรูค้ วามสามารถ ความชานาญ ตลอดจนทัศนคติท่ี
ถูกต้อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงต้องพัฒนาตาม
วงจรการเรี ย นรู้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ตรง (Concrete Experience) การเรียนรู้
จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ ไ ต ร่ ต ร อ ง (Reflective
Observation) การเรียนรู้โดยการค้นคว้า และสร้า ง
แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization)
การเรียนรู้โดยการทดลอง (Active Experimentation)
[2] บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานขององค์กรจาเป็ นต้องศึกษา
หาความรู้ ปรับ เปลี่ย นพฤติก รรม วิธีก ารท างานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น มีการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และงาน
เข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อทาให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน
ดังนัน้ เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รบั การ
พัฒนาไปสูบ่ ุคคลแห่งการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนานักศึกษาให้มคี ุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการ
จั ด การศึ ก ษา ผู้ วิ จ ั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรกับ
คุ ณ ลั ก ษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ ข อง
คณาจารย์มหาวิทยาลัย ธนบุรี เพื่อนาผลการวิจยั มา
เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการส่งเสริมและพัฒนา
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คณาจารย์ให้มคี ุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาระดับ การส่ ง เสริม และพัฒ นา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะการเป็ นบุคคล
แห่งการเรียนรูข้ องคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกับคุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ธนบุรี

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. การเรียนรู้
1.1 ความหมายของการเรียนรู้
จากการศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับความหมาย
ของการเรีย นรู้ พบว่ า มีนักจิต วิทยาและนัก การ
ศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรูไ้ ว้
เช่น Good [3] Clifford [4] และ Klein [5] ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้ คือ กระบวนการทีท่ า
ให้ ค นเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ความคิ ด คน
สามารถเรียนได้จากการได้ยนิ การสัมผัส การอ่าน
การใช้เทคโนโลยี การเรียนรูข้ องเด็กและผู้ใหญ่จะ
ต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การ
ซักถาม ผูใ้ หญ่มกั เรียนรูด้ ว้ ยประสบการณ์ทม่ี อี ยู่
1.2 ลักษณะของการเรียนรู้
Smith [6] ได้อธิบายลักษณะของการเรียนรู้
ไว้ดงั ต่อไปนี้
1) การเรีย นรู้เป็ น สิง่ ที่เ กิดขึ้นตลอดชีวิต ซึ่ง
อาจเกิดจากความตัง้ ใจหรือไม่ตงั ้ ใจก็ตาม
2) การเรีย นรู้เ ป็ น เรื่อ งของแต่ ละบุ ค คลและ
เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่มใี คร
เรียนแทนกันได้ การเรียนรู้จงึ เป็ นความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคล
3) การเรีย นรู้เ ป็ น เรื่อ งซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ การ
เปลี่ย นแปลง เรื่อ งของความกลัว ความกระวน
กระวาย และการต่อต้าน

4) การเรียนรู้เกี่ย วพันกับ การพัฒนาของมนุ ษ ย์
ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านบุคลิก ค่านิยม บทบาท
และสติปญั ญา ตลอดช่วงชีวติ ของมนุษย์
5) การเรียนรูค้ อื ประสบการณ์ การเรียนรูเ้ ป็ นการ
กระทาจึงทาให้คนมีประสบการณ์ ผูใ้ หญ่จะเรียนรู้เร็ว
กว่าเด็ก เพราะผูใ้ หญ่มปี ระสบการณ์ ซึง่ ประสบการณ์
เดิมในอดีตจะเป็ นแหล่งข้อมูลของผูเ้ รียน
6) การเรียนรู้เ ป็ นสิง่ ที่เกิดขึ้นเองภายในตัวของ
ผูเ้ รียน ผูเ้ รียนเท่านัน้ จะทราบว่าตนเองเกิดการเรียนรู้
บุ ค คลอื่ น ไม่ มี โ อกาสทราบ ยกเว้ น เมื่ อ บุ ค คลนั ้น
แสดงออกให้ ผู้อ่ืน ทราบ ทัง้ ท่ า ทางและค าพู ด การ
เรี ย นรู้ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู้ เ รี ย นได้ ท ากิ จ กรรมหรื อ
ประสบการณ์ในเรื่องนัน้ ๆ ด้วยตนเอง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ า อยู่ ห ั ว (อ้ า งถึ ง ใน ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาแห่ง ชาติ) [7] กล่ าวถึงลักษณะของการ
เรียนรูว้ ่า ลักษณะแรก คือ การเรียนรูห้ รือการรับรูต้ าม
ความรูผ้ อู้ ่นื ซึง่ อาจเป็ นการฟงั การอ่าน การสังเกต ดู
จา อย่ างไรก็ไ ด้ทงั ้ สิ้น การเรียนรู้อย่ างนี้จ ัดเป็ น การ
เรีย นรู้ ข ัน้ ต้ น เพราะยัง ต้ อ งรู้ ต ามเขา โดยยัง มิไ ด้
พิจารณาพิสจู น์สอบสวน อาจถูก ผิด ดี ชัว่ มีประโยชน์
ไม่ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งไรก็ ไ ด้ แต่ ถึ ง อย่ า งไรบุ ค คล
จาเป็ นต้องเรียนรู้โดยลักษณะนี้ด้วย เพราะเรื่องราว
ความรู้ วิท ยาการ ที่ค วรจะต้องเรียนรู้ใ นชีวิต นี้มีอ ยู่
มากมายเกินกว่าที่จะศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งทุกอย่าง
ได้ จึง ต้ อ งศึก ษาให้ก ว้า งขวางไว้เ ป็ น พื้น ฐานก่ อ น
ต่ อ เมื่ อ ต้ อ งการทราบเรื่ อ งใดจริ ง จึ ง น ามาศึ ก ษา
พิจารณาวินิจฉัยแล้วนี้ จัดเป็ นการเรียนรูล้ กั ษณะทีส่ อง
ซึง่ สูงขึน้ มากกว่าระดับทีร่ ตู้ ามผูอ้ ่นื ถึงระดับนี้ความรูท้ ่ี
เกิดขึน้ จะกลายเป็ นความรู้ความเข้าใจของตัวเอง จึง
มัน่ ใจได้ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ดี ข้ึน การเรี ย นรู้ เ ป็ น
สิง่ จาเป็ นสาหรับมนุ ษย์ทุกคน เพราะการเรียนรู้เป็ น
พืน้ ฐานของการดารงชีวติ มนุษย์มกี ารเรียนรูต้ งั ้ แต่แรก
เกิดจนถึงก่อนตาย ดังนัน้ เป้าหมายทีส่ าคัญของการจัด
การศึกษา คือ การสร้างให้ผู้เรียนเป็ นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ให้โอกาสผูเ้ รียนได้เรียนอย่างมีความสุข ความ
สมดุล เรียนทีจ่ ะรู้ เรียนทีจ่ ะอาศัยอยู่ร่วมกันและเรียนรู้
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ที่จ ะเป็ น ตัว ของตัว เองตามศัก ยภาพของแต่ ล ะ
บุคคลทีพ่ งึ จะเป็ น

2. คุณ ลัก ษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การ
เรียนรู้
2.1 ความหมายของบุ ค คลแห่ ง การ
เรียนรู้
กรมวิชาการ [8] ให้ความหมายของบุคคล
แห่งการเรียนรูว้ ่า หมายถึง บุคคลทีม่ กี ารแสวงหา
วิธีเ รีย นรู้ เพื่อ การพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องตลอดชีวติ มี
เจตคติ แ ละค่ า นิ ย มที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ มี
ประสบการณ์ แ ห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละน าไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้
ส ถ า บั น ก า ร ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี [9] ได้ให้ความหมายของบุคคลแห่งการ
เรียนรูว้ ่า เป็ นผูท้ ่มี คี ุณลักษณะนิสยั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจ
เสาะแสวงหาความรู้อ ยู่เ สมอ มุ่ ง มัน่ ที่จ ะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และสามารถนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรูอ้ าจทา
ได้ ห ลายวิ ธี เช่ น อ่ า นหนั ง สือ หรื อ วารสารที่ มี
ประโยชน์ ดูรายการโทรทัศน์หรือฟงั วิทยุทม่ี สี าระ
ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ซักถามข้อมูลจากผู้รู้ รวมทัง้ สามารถจับใจความ
สาคัญ เพื่อ แยกแยะและเลือ กสาระข้อ มูลที่ไ ด้ม า
อย่างมีเหตุผล
จากที่ก ล่ า วมา สรุ ป ได้ว่ า บุ ค คลแห่ ง การ
เรียนรู้ คือ บุค คลที่มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความกระตือรือร้นสนใจแสวงหาความรูอ้ ยู่เสมอ
รักการอ่านเขียน รู้จกั แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
มุ่ ง มัน่ ที่จ ะเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการเรีย นรู้ และ
สามารถนาความรูไ้ ปใช้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมที่
จะพัฒนาตนให้เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์

2.2 คุ ณ ลัก ษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การ
เรียนรู้
จากการศึกษาคุณลักษณะของบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี [9] และงานวิจยั ของมลิวลั ย์ บุญดา และศุ
กลรัตน์ มิง่ สมร [10] สามารถจาแนกคุณลักษณะการ
เป็ นบุคคลแห่งการเรีย นรู้ของครูและอาจารย์ออกเป็ น
ดังนี้
1) คุณลักษณะบุคคลที่มคี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์
คือ เป็ นบุคคลที่มคี ดิ ริเริม่ คิดแบบอิสระ กล้าคิด กล้า
แสดงออก มีจิน ตนาการ รัก ที่จ ะก้า วไปข้า งหน้ า มี
ความมานะทีจ่ ะทางานยากและซับซ้อนให้สาเร็จ
2) คุณลักษณะบุคคลทีม่ นี ิสยั ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน คือ เป็ น
บุคคลทีม่ นี ิสยั ของการเป็ นนักเรียนตลอดชีวติ การเป็ น
ผูห้ มันแสวงหา
่
หมันเรี
่ ยน หมันรู
่ เ้ รื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ
ชอบอ่านหนังสือเป็ นประจา ติดตามข่าวสารจากวิทยุ
หรือ โทรทัศ น์ สืบ ค้น ข้อ มู ล ที่ส นใจทางอิน เตอร์เ น็ ต
แล้วมีการสรุปความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
3) คุณลักษณะด้านความมุ่งมันที
่ จ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ คือ เป็ นบุคคลทีม่ ที กั ษะการแสวงหาความรู้
รวบรวมความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว สามารถขยายประสบการณ์ การเรียนรู้
เดิมและนาไปใช้เป็ นพืน้ ฐานของประสบการณ์ใหม่ได้
4) คุ ณ ลัก ษณะด้า นการน าความรู้ท่ีไ ด้จ ากการ
เรียนรูไ้ ปใช้ได้อย่างเหมาะสม คือ บุคคลทีส่ ามารถนา
ความรู้ท่ีไ ด้ร ับ จากการเรีย น การฟ งั และตรึก ตรอง
เห็นชัดแล้วไปใช้หรือปฏิบตั ิลงมือ ท าให้ถู ก ต้อ งตาม
ความมุ่ ง หมาย
มี ก ารพิจ ารณาน าความรู้ ไ ป
ปรับปรุง พัฒนางานในหน้าทีข่ องตนเอง เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง
2.3 การพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี คุณลัก ษณะ
การเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
อาภรณ์ ใจเทีย่ ง [11] ได้กล่าวถึง การทีจ่ ะสร้าง
สมรรถนะของบุคลากรให้เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูน้ นั ้
จ าเป็ น ต้ อ งส่ ง เสริม การพัฒ นาคุ ณ ภาพการเรีย นรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ปญั หาทีเ่ กิดจากการใช้
นวัต กรรม เทคโนโลยีแ ละสารสนเทศ สร้า งแหล่ ง
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เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลในสถานศึกษาเป็ นบุคคลแห่ง
การเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง
ธเนศ ข าเกิด [12] ได้เสนอแนวคิดการใช้
กลยุทธ์สร้างเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning
Organization) เพื่อให้เกิดการเรียนรูร้ ่วมกันอันจะ
นาไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ดังนี้
1) ส่งเสริมให้บุคคลมีนิสยั รักการอ่าน เป็ นการ
กระตุ้นให้บุคคลมีนิสยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็ นรายบุคคล
โดยส่งเสริมให้บุคคลทุกคนทาตารางบริหารเวลา
ของตนเองสาหรับบันทึกการอ่าน ซึ่งวิธกี ารนี้เป็ น
การสร้างวินัยและสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึน้ ในแต่ละ
บุคคล
2) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การนิ เ ทศภายในระดั บ
องค์ ก รย่ อ ย เช่ น ฝ่ า ยหรือ งานต่ า ง ๆ ก าหนด
ตารางพบปะ ปรึก ษาหารือ หรือ พูด คุ ย กัน อย่ า ง
สม่าเสมอ อาจเป็ นสัปดาห์ละครัง้ หรือสองสัปดาห์
ครัง้ โดยกาหนดหัวข้อทีจ่ ะพูดคุยกัน เช่น การสรุป
ั หาพัฒ นาการท างาน และควรมี
งาน การแก้ป ญ
เรื่องเกีย่ วกับการพัฒนาบุคคลากรด้วยทุกครัง้
3) จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอื้ออานวยต่ อ
การใฝ่เ รีย นรู้ ห้อ งสมุ ด ถือ เป็ น ศูน ย์ก ารเรีย นรู้ท่ี
สาคัญที่สุดทีท่ ุกองค์กรควรจัดให้มี การจัดนัน้ ควร
ค านึ ง ถึ ง บรรยากาศทางวิ ช าการ ให้ มี จ านวน
หนั ง สือ คอมพิว เตอร์ สื่อ ต่ า ง ๆ ที่ส่ ง เสริม การ
เรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะสาขาวิ ช าพอเพี ย งและจัด ให้ มี
บรรยากาศทางกายภาพทีจ่ งู ใจให้นามาใช้บริการ
4) จัดกิจกรรมสร้างเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้
ทัวทั
่ ง้ หน่ วยงาน ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรทุกคน โดยยึดหลักให้การทางานและการ
พัฒนาบุค ลากรเป็ นเรื่องเดีย วกัน ให้บุค ลากรได้
เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านจริง และเรียนรูซ้ ง่ึ กันและ
กันจากทีมงาน
การเสริมสร้างให้บุคลากรใฝ่เรียนรู้ ได้ทางาน
และเรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีม จะทาให้เกิดพลังผสาน
ร่ว ม (Synergy) เกิด เป็ นสัง คมแห่ งการเรีย นรู้
(Learning Society) ทีเ่ อือ้ ให้การบริหารและการ

ทางานเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น เกิดคุณภาพ
ขึน้ ในทุก ๆ ส่วนของหน่วยงาน

วิ ธีดาเนิ นการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ คณาจารย์ ม หาวิท ยาลัย ธนบุ รี
ประจ าปี ก ารศึก ษา 2554 จ านวน 155 คน กลุ่ ม
ตัวอย่างคือ คณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรจี านวน 100
คน ซึ่ ง ได้ ม าด้ ว ยวิธีก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบมีช ัน้ ภู มิ
(Stratified Random Sampling) โดยใช้คณะวิชาเป็ น
ชัน้ ภูมิ ตามสูตรของ Neyman Allocation [13] ในแต่
ละชัน้ ภู มิจ ะสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบง่ า ยและจัด สรรขนาด
ตัวอย่างตามสัดส่วนของคณะวิชา ทาให้ได้ตัวอย่าง
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จานวน 32 คน คณะ
บริห ารธุร กิจ จ านวน 37 คน คณะวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีจานวน 9 คน คณะบัญชีจานวน 6 คน และ
บัณฑิตวิทยาลัยจานวน 16 คน
2. กรอบแนวคิ ดในการศึกษา
ในการศึกษาความสัม พันธ์ระหว่า งการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรกับคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ง
การเรียนรูข้ องคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี ผูว้ จิ ยั ได้
กาหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปร
ต้น ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และตัวแปร
ตามคือ คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง
คณาจารย์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ด้ า นนิ ส ัย การใฝ่ เ รีย นรู้ ด้ า นความมุ่ ง มัน่ ที่จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และด้านการนาความรู้ไป
ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยแสดงแผนภูมกิ รอบแนวคิด
ในการศึกษาได้ดงั แผนภาพที่ 1
การส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร

คุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
ของคณาจารย์

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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3. เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร ตอนที่ 2 คุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยในการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไป
ทาการทดสอบล่วงหน้า (Try Out) กับคณาจารย์ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน 30 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของคาถาม และนามา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามด้
่
วย
วิธีส ัม ประสิท ธิแ์ อฟฟาของ Cronbach [14] ซึ่ ง
พบว่ า แบบสอบถามทัง้ ฉบับ มีค่ า ความเชื่อ มัน่
เท่ากับ 0.967
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่
ผ่านการปรับปรุงแก้ไขมาสอบถามกับ คณาจารย์
กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูล 6 สัปดาห์ จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
และประมวลผลทางสถิตติ ่อไป
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจ ัย วิ เ คราะห์ ร ะดับ การส่ ง เสริม และพัฒ นา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และคุ ณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรูข้ องคณาจารย์ดว้ ยค่าเฉลีย่ ( y )
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลีย่
ด้วยเกณฑ์ของ Best [15] แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: การแปลผลค่ า เฉลี่ย ของระดับ การ
ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร และระดับ
คุ ณ ลั ก ษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การ
เรียนรู้
ค่าเฉลี่ย
4.51
3.51
2.51
1.51
1.00

–
–
–
–
–

5.00
4.50
3.50
2.50
1.50

ระดับการปฏิ บตั ิ /
คุณลักษณะ
มากทีส่ ดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ดุ

วิเคราะห์ค วามสัมพัน ธ์ร ะหว่างการส่งเสริม และ
พัฒนาบุคลากรกับคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ของคณาจารย์ด้ว ยค่ าสัม ประสิท ธิส์ หสัมพัน ธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficients)
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยทา
การเลือกตัวแปรเข้าในสมการถดถอยด้วยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู แบบเพิม่ ตัวแปรเป็ นขัน้ ตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) ทีร่ ะดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 ภายใต้สมมติฐานว่า คุณลักษณะการเป็ น
บุ ค คลแห่ ง การเรีย นรู้ข องคณาจารย์ ขึ้น อยู่ ก ับ การ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ผลการศึกษา
1. ระดับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิ ทยาลัยธนบุรี
การศึกษาระดับ การส่ง เสริมและพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิท ยาลัย ธนบุ รี พบว่ า มหาวิท ยาลัย มี ก าร
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( y = 3.86, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่ า มหาวิท ยาลัย มีก ารส่ง เสริม และพัฒ นา
บุคลากรอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลีย่ ของการ
ปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ การให้ความรู้
และทักษะในการใช้ส่อื และเทคโนโลยี การให้ความรู้
และเทคนิควิธกี ารสืบค้นความรู้ใหม่ ๆ และการบริหาร
จัดการด้านเวลาในการศึกษาหาความรู้ รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 2
2. ระดับ คุณ ลักษณะการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การ
เรียนรูข้ องคณาจารย์มหาวิ ทยาลัยธนบุรี
การศึกษาระดับ คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ง
การเรีย นรู้ข องคณาจารย์มหาวิท ยาลัย ธนบุ รี พบว่ า
คณาจารย์มคี ุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( y = 4.10, S.D. = 0.71)
เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า
คณาจารย์ มี
คุณลักษณะอยู่ในระดับมากทุกด้านดังนี้
ด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พบว่า ส่วนใหญ่
คณาจารย์มีคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรียน
รูอ้ ยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อทีม่ ใี จเปิ ดกว้าง และยอมรับ
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ความคิดเห็น ที่เป็ น ประโยชน์ และรักที่จะก้าวไป
ข้ า งหน้ า เต็ ม ใจท างาน อุ ทิ ศ เวลาให้ ง าน ซึ่ ง
คณาจารย์ มี คุ ณ ลั ก ษณะอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ด้านนิสยั การใฝ่เรียนรู้ พบว่า คณาจารย์มี
คุ ณ ลัก ษณะการเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้อ ยู่ ใ น
ระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลีย่ ของคุณลักษณะอยู่
ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ ศึกษาหาความรูจ้ าก
บทความ วารสาร อิ น เทอร์ เ น็ ต และสื่อ ต่ า ง ๆ
เรียนรู้สงิ่ ใหม่ ๆ เพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิด ขึ้น และสนทนาแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ก ับ บุ ค คล
ทัวไป
่ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4
ด้า นความมุ่ ง มัน่ ที่จ ะเพิ่ม ประสิท ธิภ าพใน
การเรียนรู้พบว่า คณาจารย์มคี ุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมี
ค่าเฉลีย่ ของคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก 3 อันดับ

แรก คื อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน เลือกวิธกี ารเรียนรูแ้ ต่
ละเรื่องแตกต่างกันตามลักษณะเนื้อหาทีต่ อ้ งการเรียนรู้
ศึ ก ษาสื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ท่ี ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพในการเรีย นรู้ แล้ ว น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5
ด้านการนาความรูไ้ ปใช้ได้อย่างเหมาะสม พบว่า
คณาจารย์มีคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรียน
รูอ้ ยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลีย่ ของคุณลักษณะ
อยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ นาความรูต้ ่าง ๆ ที่
เรียนรู้มาปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการ
เรี ย นการสอนและงาน ในหน้ าที่ ยอมรั บ กา ร
เปลีย่ นแปลงองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และใช้วธิ กี าร
ที่ห ลากหลายในการถ่ า ยทอดหรือ เผยแพร่ ค วามรู้
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 2: แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบตั ิ และลาดับทีข่ องการปฏิบตั ใิ นการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยภาพรวม
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

y

S .D.

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
2. การจัดแหล่งเรียนรูแ้ ละเครื่องมือในการศึกษาหาความรูม้ ี
อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ
3. การให้ความรูใ้ นการเลือกใช้แหล่งเรียนรูท้ ท่ี นั สมัย
4. การให้ความรูแ้ ละเทคนิควิธกี ารสืบค้นความรูใ้ หม่ ๆ
5. การให้ความรูแ้ ละทักษะในการใช้สอ่ื และเทคโนโลยี
6. มีผใู้ ห้คาแนะนาในการสืบค้นและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
7. การบริหารจัดการด้านเวลาในการศึกษาหาความรู้
8. งบประมาณในการจัดหาสือ่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่
การทาวิจยั ผลงานวิชาการ การจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน

3.74
3.79

0.76
0.81

ระดับการ
ปฏิ บตั ิ
มาก
มาก

3.84
3.96
4.15
3.84
3.94
3.58

0.66
0.78
0.60
0.93
0.85
0.96

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
2
1
5
3
8

ภาพรวม

3.86

0.79

มาก

-

ลาดับที่
7
6
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ตารางที่ 3: แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับคุณลักษณะ และลาดับทีข่ องคุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่ง
การเรียนรู้ ด้านความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ด้านความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ริเริม่ ทาสิง่ ทีซ่ บั ซ้อนและแปลกใหม่อยู่เสมอ
กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าแสดงความเห็น
มีใจเปิ ดกว้าง และยอมรับความคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์
รักทีจ่ ะก้าวไปข้างหน้า เต็มใจทางาน อุทศิ เวลาให้งาน
ดาเนินการแก้ปญั หาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที
คาดการณ์ และลงมือกระทาการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส
รูจ้ กั พลิกแพลงยืดหยุ่น ประนีประนอมเมื่อเผชิญอุปสรรค
ทดลองใช้วธิ กี ารแปลกใหม่ในการแก้ปญั หาหรือสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ให้เกิดขึน้ ในหน่วยงาน
9. คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธกี ารทีแ่ ปลกใหม่และสร้างสรรค์ใน
การ
ทางาน
10. นานวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ในองค์กร
ภาพรวม

y

S .D.

3.70
3.75
4.56
4.63
3.81
3.99
4.31
4.14

0.66
0.70
0.63
0.70
0.61
0.72
0.74
0.69

ระดับ
คุณลักษณะ
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
มาก

4.10

0.72

มาก

5

3.97
4.09

0.83
0.70

มาก
มาก

7
-

ลาดับที่
10
9
2
1
8
6
3
4

ตารางที่ 4: แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับคุณลักษณะ และลาดับทีข่ องคุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่ง
การเรียนรู้ ด้านนิสยั การใฝเ่ รียนรู้
ด้านนิ สยั การใฝ่ เรียนรู้
1. มีนิสยั รักการอ่าน
2. ฟงั ดูรายการข่าวสารจากวิทยุหรือโทรทัศน์เป็ นประจา
3. ศึกษาหาความรูจ้ ากบทความ วารสาร อินเทอร์เน็ตและสือ่
ต่าง ๆ
4. ใช้แหล่งเรียนรูใ้ นมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพิม่ เติมในเรื่องทีต่ อ้ งการศึกษา
5. มีการวางแผนในการค้นคว้าหาความรูต้ ่าง ๆ อยู่เสมอ
6. เลือกใช้วธิ กี ารแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนา
ตนเอง
และงานในหน้าทีไ่ ด้อย่างต่อเนื่อง
7. จัดลาดับความสาคัญในเรื่องทีต่ อ้ งการศึกษา
8. รูจ้ กั ค้นคว้า อ้างอิงแหล่งข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

y

S .D.

3.83
3.94
4.46

0.82
0.81
0.77

ระดับ
คุณลักษณะ
มาก
มาก
มาก

4.11

0.77

มาก

8

4.00
4.18

0.80
0.66

มาก
มาก

10
5

3.98
3.94

0.73
0.72

มาก
มาก

11
12

ลาดับที่
14
13
1
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ตารางที่ 4 (ต่อ): แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับคุณลักษณะ และลาดับทีข่ องคุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ด้านนิสยั การใฝเ่ รียนรู้
ด้านนิ สยั การใฝ่ เรียนรู้
9. มีความกระตือรือร้น ขวนขวายหาความรูใ้ หม่ ๆ
10. เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ เพื่อให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
11. ซักถามเมื่อมีขอ้ สงสัยในเรื่องต่าง ๆ
12. สนทนาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั บุคคลทัวไป
่
13. เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการ
14. กล้าวิพากษ์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
15. เรียบเรียงข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาค้นคว้า และสรุปเป็ น
ประเด็นได้อย่างถูกต้อง
16. นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการอ่านหรือศึกษามาพัฒนาผูเ้ รียนและ
งานอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวม

y

S .D.

4.14
4.29
4.20
4.23
4.13
3.73
3.77

0.67
0.60
0.72
0.73
0.83
0.69
0.78

ระดับ
คุณลักษณะ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.09

0.65

มาก

9

4.06

0.73

มาก

-

ลาดับที่
6
2
4
3
7
16
15

ตารางที่ 5: แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับคุณลักษณะ และลาดับทีข่ องคุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่ง
การเรียนรู้ ด้านความมุ่งมันที
่ จ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ด้านความมุ่งมันที
่ ่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรียนรู้

y

S .D.

1. มีความมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั กิ จิ กรรมการเรียนรู้
2. ศึกษาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทช่ี ่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ แล้วนามาประยุกต์ใช้
3. ศึกษาวิธกี ารเรียนรูเ้ พื่อใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน
4. เลือกวิธกี ารเรียนรูแ้ ต่ละเรื่อง แตกต่างกันตามลักษณะ
เนื้อหาทีต่ อ้ งการเรียนรู้
5. รวบรวมเนื้อหาความรูท้ เ่ี กิดจากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองไว้
อย่างเป็ นระบบ เพื่อสะดวกในการเลือกใช้
6. จัดระเบียบการเรียนรูข้ องตนเพื่อให้ทนั ต่อองค์ความรูใ้ หม่ ๆ
ทีเ่ กิดขึน้
7. คิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรู้
8. บูรณาการการเรียนรูข้ องบุคคล ทีมงาน และหน่วยงานเข้า
ด้วยกัน
ภาพรวม

4.12
4.21

0.74
0.63

ระดับ
คุณลักษณะ
มาก
มาก

4.28

0.76

มาก

1

4.27

0.76

มาก

2

4.05

0.75

มาก

6

4.14

0.73

มาก

4

3.78
4.03

0.77
0.80

มาก
มาก

8
7

4.11

0.74

มาก

-

ลาดับที่
5
3
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ตารางที่ 6: แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับคุณลักษณะ และลาดับทีข่ องคุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่ง
การเรียนรู้ ด้านการนาความรูไ้ ปใช้ได้อย่างเหมาะสม
ด้านการนาความรูไ้ ปใช้ได้อย่างเหมาะสม
1. นาความรูต้ ่าง ๆ ทีเ่ รียนรูม้ าปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและงานในหน้าที่
2. บูรณาการความรูเ้ ดิม ความรูใ้ หม่ และประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา
การเรียนการสอนและงานในหน้าที่
3. สามารถใช้ความรูไ้ ด้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา
4. ยอมรับการเปลีย่ นแปลงองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้
5. ใช้เทคโนโลยีในการรวบรวม จัดเก็บและนาความรูไ้ ปใช้
6. ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคคล และหน่วยงาน
7. พิจารณาความรูท้ ม่ี อี ยู่เดิมและความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาใหม่ แล้ว
เลือก
นาไปใช้พฒ
ั นาการเรียนการสอนและงานได้อย่างเหมาะสม
8. พัฒนาความรูแ้ ละนาไปใช้อย่างต่อเนื่อง
9. ใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลายในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้
ภาพรวม
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริ มและ
พัฒนาบุคลากรกับคุณลักษณะการเป็ นบุคคล
แห่ ง การเรี ย นรู้ข องคณาจารย์ม หาวิ ท ยาลัย
ธนบุรี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรกับคุณลักษณะการเป็ นบุ คคลแห่ ง
การเรียนรูข้ องคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี พบว่า
โดยภาพรวมการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในทุก
ข้อมีความสัมพันธ์ก ับคุ ณลักษณะการเป็ นบุ คคล
แห่งการเรียนรู้ของคณาจารย์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งมีค่ าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ระหว่าง 0.4 – 0.5 นัน่ คือ การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระดับปานกลางกับคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ ง
การเรียนรู้ของคณาจารย์ เมื่อจาแนกความสัมพันธ์
ระหว่ า งการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรกั บ

y

S .D.

4.31

0.73

ระดับ
คุณลักษณะ
มาก

4.21

0.70

มาก

4

4.03
4.30
4.19
4.16
4.16

0.67
0.62
0.67
0.62
0.73

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

9
2
5
6
7

4.10
4.22
4.19

0.59
0.62
0.66

มาก
มาก
มาก

8
3
-

ลาดับที่
1

คุณลักษณะการเป็ นบุ คคลแห่งการเรียนรู้เป็ นรายด้าน
พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ในทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7
การศึกษาตัวแปรการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์ก ับคุ ณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ของคณาจารย์ โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบเพิม่ ตัวแปรเป็ นขัน้ ตอน พบว่า
ตัวแปรการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ (X1) การจัดแหล่ง
เรีย นรู้ แ ละเครื่ องมื อในการศึก ษาหาความรู้ ใ ห้ มีอ ย่ า ง
เพียงพอต่อความต้องการ (X2) และการให้ความรูท้ กั ษะใน
การใช้ส่อื และเทคโนโลยี (X5) สามารถทานายคุณลักษณะ
การเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องคณาจารย์ (ŷ) ได้ร้อยละ
58.30 (R2 = 0.583) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 8 โดยมี
สมการถดถอยดังนี้
ŷ = 2.207 + 0.103 (X1) + 0.131 (X2) + 0.208 (X5)

0.006
0.000

0.334
0.482

ภาพรวม

0.009

0.318

8. งบประมาณในการจัดหาสือ่ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ใหม่ การทาวิจยั ผลงานวิชาการ การจัดสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน (X8)

0.000

0.532

0.002

0.002

0.380

0.371

0.007

0.330

0.000

0.000

0.450
0.417

pvalue

r

ด้านความคิ ด
ริเริ่ม สร้างสรรค์

7. การบริหารจัดการด้านเวลาในการศึกษาหาความรู้
(X7)

3. การให้ความรูใ้ นการเลือกใช้แหล่งเรียนรูท้ ท่ี นั สมัย
(X3)
4. การให้ความรูแ้ ละเทคนิควิธกี ารสืบค้นความรูใ้ หม่ๆ
(X4)
5. การให้ความรูแ้ ละทักษะในการใช้สอ่ื และเทคโนโลยี
(X5)
6. มีผใู้ ห้คาแนะนาในการสืบค้นและแสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง (X6)

2. การจัดแหล่งเรียนรูแ้ ละเครือ่ งมือในการศึกษาหา
ความรูใ้ ห้มอี ย่างเพียงพอต่อความต้องการ (X2)

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ (X1)

การส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากร

คุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้

0.482

0.355

0.324

0.381

0.416

0.448

0.280

0.451

0.425

r

0.000

0.003

0.008

0.002

0.001

0.000

0.023

0.000

0.000

p-value

ด้านนิ สยั
การใฝ่ เรียนรู้

0.509

0.395

0.384

0.419

0.445

0.372

0.362

0.448

0.420

r

0.000

0.001

0.001

0.000

0.000

0.002

0.002

0.000

0.000

p-value

ด้านความมุ่งมั ่นที่จะ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
เรียนรู้

0.451

0.323

0.332

0.371

0.378

0.299

0.360

0.407

0.384

r

0.000

0.007

0.002

0.002

0.001

0.012

0.002

0.001

0.001

p-value

ด้านการนาความรู้
ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม

0.000
0.000
0.001
0.002

0.498
0.436
0.402
0.424

0.000

0.000

0.432

0.543

0.003

0.000

0.000

p-value

0.430

0.493

0.479

r

ภาพรวม

ตารางที่ 7: แสดงค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (r) และระดับนัยสาคัญ (p-value) ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกับคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
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ตารางที่ 8: การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู
ตัวแปร
ค่าคงที่
X1
X2
X5

B
Std. Error
2.207
0.323
0.103
0.074
0.131
0.092
0.208
0.068

t
p-value
7.012 0.000
2.444 0.017
2.696 0.009
2.601 0.012

R2 = 0.583, S.E.(ŷ) = 0.382, F = 14.574, p-value = 0.000

สรุปและอภิ ปรายผลการศึกษา
งานวิจยั นี้สามารถนามาสรุปและอภิปรายผลได้
ดังนี้จากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมมหาวิทยาลัย
ธนบุรมี กี ารส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก
คณาจารย์มคี ุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึง่ มีคุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรูส้ อดคล้องตามทีส่ ถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [9] ได้กาหนดไว้
ว่ า ต้ อ งเป็ นผู้ มี นิ ส ัย ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย น มี พ ฤติ ก รรมที่
แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจ แสวงหาความรู้
อยู่เสมอ มุ่งมันที
่ ่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และ
สามารถนาความรูไ้ ปใช้ได้อย่างเหมาะสม การส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์
เชิงบวกระดับปานกลางกับคุณลัก ษณะการเป็ นบุคคล
แห่งการเรียนรูข้ องคณาจารย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของญาณิด า
ปานเกษม [16] ทีพ่ บว่า การเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
กับการดาเนินงานการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้มี
ความสัมพัน ธ์ก ันเชิงบวก โดยที่ตัวแปรการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุ น
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ (X1) การจัดแหล่งเรียนรู้
และเครื่องมือในการศึกษาหาความรูใ้ ห้มอี ย่างพอเพียง
ต่อความต้องการ (X2) และการให้ความรูท้ กั ษะในการ
ใช้สอ่ื และเทคโนโลยี (X5) สามารถทานายคุณลักษณะ
การเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของคณาจารย์ ( ŷ) ได้
ร้อยละ 58.30 และมีสมการถดถอยดังนี้
ŷ = 2.207 + 0.103 (X1) + 0.131 (X2) + 0.208 (X5)

จากสมการดังกล่ า วสามารถอธิบายได้ว่ า ถ้ า
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุ นการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ จัดแหล่ งเรียนรู้และเครื่องมือใน
การศึ ก ษาหาความรู้ ใ ห้ มีอ ย่ า งเพี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการ อีกทัง้ จัดฝึ กอบรมให้ความรู้ ทักษะในการใช้
สื่อและเทคโนโลยีแก่คณาจารย์ จะส่งผลให้คณาจารย์
มีคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูม้ ากขึน้ ซึง่
สอดคล้องกับสมชาย หิรญ
ั กิตติ [17] ทีก่ ล่าวว่า การ
เรียนรูม้ แี นวโน้มทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ซึง่ มีผลมาจากประสบการณ์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมจึง
ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ฝึกค้นคว้าหาความรูด้ ้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ และใช้เครื่องมือเทคโนโลยีให้
มากทีส่ ดุ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ผสู้ อน ไม่ว่าจะเป็ น
แรงจูงใจภายใน โดยการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ รัก
ในการเรียนรู้ มีเจตคติท่ดี ีต่อการพัฒนาตนเอง และ
แรงจู ง ใจภายนอก โดยมีก ารให้ ร างวัล ขวัญ และ
กาลังใจแก่คณาจารย์ผู้สอนที่มกี ารพัฒนาตนเอง อีก
ทัง้ อาจมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง
ด้วย นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างอาจารย์ผู้สอนด้วย
กันเอง ทัง้ นี้เพราะว่า ผู้สอนเป็ นปจั จัยสาคัญที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่
้ อไป
2.1 งานวิจยั ดังกล่าวนี้ เป็ นงานวิจยั ที่ทา
การเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ ดังนัน้ จึง
ควรมีก ารศึก ษาในระยะยาว เพื่อ จะท าให้เ ห็น ถึง
พัฒนาการและความก้าวหน้ าของคุณลักษณะการ
เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องคณาจารย์มากขึน้
2.2 ผูท้ ส่ี นใจอาจจะศึกษาถึงปจั จัยอื่นทีม่ ี
ผลต่อคุณลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการเรียนรูข้ อง
คณาจารย์ เพื่ อ จะได้ ก าหนดเป็ นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ริ วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษา
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2.3 ควรมีการศึกษาเจตคติของคณาจารย์
และบุคลากรในการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อ
ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาให้มี
ศักยภาพมากทีส่ ดุ
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