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บทคัดยอ
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาความเปนองคการแหงการเรียนรู               
ของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน  2) เพ่ือพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตามหลักพุทธธรรม                
ของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนอืตอนบน และ 3) เพือ่เสนอรูปแบบการพฒันามหาวิทยาลัยสงฆสูความเปน
องคการแหงการเรียนรู  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยการสุมตัวอยางแบบ
แบงชั้นภูมิ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 158 คน จากประชากรทั้งหมด 236 คน โดยใชตารางของ 
Krejcie และ Morgan เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และ
การสนทนากลุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหาความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน พบวา การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรู  6 ดาน           
เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี  ดานรูปแบบความคิด ดานการเปนบุคคลที่รอบรู ดานการคิดเชิงระบบ        
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ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานการจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพภายใน และดานการเรียนรู   
เปนทีม ทุกดานอยูในระดับมาก มีการเช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม7 และอปริหานิยธรรม7)        

การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู ตามหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน                          

พบวาประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานพลวัตการเรียนรู ดานการปรับเปล่ียนองคการ ดานการเสริมอํานาจ
บุคคล ดานการบริหารจัดการความรู และดานการปรับใชเทคโนโลยี  ซึ่งเปนเสมือนธรรมจักรท่ีสําคัญ                  

ในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปล่ียนแปลงในมหาวิทยาลัยสงฆ และรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ             
สูความเปนองคการแหงการเรียนรู  พบวา รูปแบบที่เปนไปไดในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตาม          

หลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ คือ “Pinkish Model” มีลักษณะเปนตนโพธ์ิมีองคประกอบ 3 สวน คือ 

สวนฐานราก สวนลําตน และสวนก่ิงกาน-ใบโพธ์ิ เปนรูปแบบท่ีเชื่อมโยงความเปนองคการแหงการเรียนรู     
และหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ (สัปปุริสธรรม7 และอปริหานิยธรรม7) โดยผานชุมชนนักปฏิบัติ   
การจดัการความรู และองคการแหงการเรยีนรู ออกมรรคผลเปน 9 นวลกัษณ คอืคาํวา “M-A-H-A-C-H-U-L-A” 

ของมหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คําสําคัญ
  องคการแหงการเรียนรู   หลักพุทธธรรม   มหาวิทยาลัยสงฆ   ภาคเหนือตอนบน

Abstract
  The purposes of this research were to 1) investigate its practices and problems of the 

Buddhist University in the northern region of Thailand as a learning organization ; 2) develop its 

learning organization within Buddhist principles ; and 3) put forward a model of its development 

into a learning organization. Mixed Methodology was deployed in the research. The sample group 

of this research, employed by Stratified Random Sampling, was 158 people out of a population 

totaling 236 in which Krejcie and Morgan’s size table was used to determine the sample group. 

Survey Questionnaire, Structured Interview, and Focus Group Discussion were employed to conduct 

the research. As well as, Frequency, Mean, Standard Deviation, and Factor Analysis were used in 

the descriptive statistics analysis. The findings revealed that with regard to the practices and       

problems of its a learning organization, there were six components ranked from the highest to the 

lowest as follows: Mental Models, Personal Mastery, System Thinking, Shared Vision, Quality          

Assurance, and Team Learning. All the components were at a high level and related to Buddhist 

principles (Sappurisadhamma7 and Aparihãniyadhamma7). With regard to the development of its 

learning organization, there were five components as follows; Learning Dynamic, Organization 

Transformation, People Empowerment, Knowledge Management, and Technologies Application. 
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All the components were viewed as Dharmacakra (the Wheel of the Law) to play a key role in making 

the Buddhist University changed. With regard to a model of its development into a learning                

organization, there was a feasible model of developing the University into a learning organization 

within Buddhist principles (Sappurisadhamma7 and Aparihãniyadhamma7), “Pinkish Model”.         

The model was viewed as the Bodhi tree consisting of three parts: its root, its stem, and its shoot, 

branches, and leaves. It was to link a learning organization with Buddhist principles (Sappurisad-

hamma7 and Aparihãniyadhamma7) via the Community of Practice, Knowledge Management, and 

Learning Organization where to issue 9 characteristics of “M-A-H-A-C-H-U-L-A” Buddhist University. 

Keywords 
  Learning Organization,   Buddhist Principles,   Buddhist University,   Northern Region

บทนํา
  ปจจุบันกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งใน       

ดานระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ซึ่งสงผลกระทบใหประเทศตางๆ ทั่วโลกตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลง 
ไมเวนแมแตประเทศผูนําความคิดสังคมนิยมทามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบันที่มี           
ความรวดเร็วและสลับซับซอน ไดมีนักคิดตางๆ พยายามสรางแนวคิดทฤษฎีระบบการบริหารองคกรใน           

การปรับตัวใหทันและสอดรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการปรับร้ือ
กระบวนการทํางาน (Re-Engineering) ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management) องคกรแหงการเรียนเรียนรู (Learning Organization) 

หน่ึงในนัน้ คอื แนวคดิการบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change Management) Schein (1996) ; Kotter (1996) 

; Lewin & Minton (1986) and Bossidy & Charan (2002) ซึ่งแนวคิดการจัดการความรู (Knowledge      

Management) นั้น ไดมีนักวิชาการที่มีแนวคิดโดดเดนคนหนึ่งคือ Peter Senge ผูเขียนหนังสือ “The Fifth 

Disciplines” ซึง่ใหความหมายของ “Learning Organization” วาเปนองคกรซ่ึงคนในองคกรไดขยายขอบเขต
ความสามารถของตนอยางตอเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร  เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายท่ี
บุคคลระดับตางๆ ตองการอยางแทจริง เปนองคกรที่มีความรูใหมๆ และแตกแขนงของความคิดไดรับ               

การยอมรับเอาใจใสและเปนองคกรซึ่งบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยเสนอกรอบความรู 5 สาขาอันไดแก 1) 

การเรียนรูของสมาชิกในองคกร (Personal Mastery) 2) ความมีสติ (Mental Model) 3) การมีวิสัยทัศนรวม
กันของคนในองคกร (Share Vision) 4) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) และ 5) ระบบการคิดของคนใน
องคกร (System Thinking) ในสวนของการประกันคณุภาพการศึกษาไดวางกรอบการแบงปนและแลกเปล่ียน
เรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรูและการรวบรวมความรู ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา      
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และการจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) (Nonaka & 

Takeuchi, 1995) ทฤษฎีการสรางสรรคความรูในองคกร อธิบายถึงการเปล่ียนรูปความรู 4 วิธีจากสมมติฐาน
ที่วา ความรูไดรับการสรางขึ้นผานปฏิสัมพันธระหวางความรูฝงลึกและความรูชัดแจง 1) จากความรูฝงลึก     

ไปเปนความรูฝงลึก (Socialization) 2) จากความรูฝงลึกไปเปนความรูชัดแจง (Externalization) 3) จาก     

ความรูชัดแจงไปเปนความรูชัดแจง (Combination) และ 4) จากความรูชัดแจงไปเปนความรูฝงลึก                    

(Internalization) รูปแบบความสัมพันธ คือ ความรูฝงลึกของแตละบุคคลเปนพื้นฐานของการสรางสรรค     
ความรูระดับองคกร องคกรจะตองขับเคลื่อนความรูฝงลึก  ซึ่งถกูสรางขึ้นและสะสมในแตละบุคคล  ความรู
ฝงลึกที่ถูกขับเคลื่อนจะไดรับการขยายตัวในระดับองคกรผาน 4 แบบวิธีของการเปลี่ยนรูปความรูและ               

เกิดเปนความรูใหมทีร่ะดับภววทิยา (Ontological) สงูกวา  โดยเรียกส่ิงนีว้าเปนรูปเกลียวความรู (Knowledge 

Spiral) หรือการสรางองคความรูใหมนั่นเอง
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป นมหาวิทยาลัยสงฆ ที่พระบาทสมเด็จ                                               

พระปรมนิทรมหาจุฬาลงกรณพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลท่ี 5 ทรงสถาปนาข้ึนเพ่ือเปนสถาบันการศึกษา
พระไตรปฏกและวิชาชีพชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ เม่ือปพุทธศักราช 2430 ดั่งปรัชญา            

ที่วา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” โดยมีวิสัยทัศน
เพื่อมุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยการจัดการศึกษา
และพัฒนาองคความรูบูรณาการกับศาสตรสมัยใหมใหนําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืน              

ทัง้นีเ้พือ่ใหการดําเนินงานของสวนงานมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลสูงสุด เปนการพัฒนาองคกรแบบย่ังยนื 

ซึ่งตองอาศัยพื้นฐานของการพัฒนาองคการโดยการเตรียมความพรอมของบุคลากร เพื่อการเปล่ียนแปลง     
เม่ือองคการมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนแลวก็จะตองถายทอดสูผู ปฏิบัติและเตรียมความพรอมในดานตางๆ                 

ของผูปฏิบัติเพื่อบุคลากรจะไดมีความเขาใจเปาหมายขององคการ มีความรูความสามารถในการปรับตัว        

ตอการเปลีย่นแปลง บคุลากรจะสามารถชวยผลกัดนัองคการใหไปสูระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

และการเปนองคการแหง    การเรยีนรูไดสาํเรจ็ เพ่ือใหการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทยเปนทีย่อมรบั
และมีคณุภาพมาตรฐานสากล โดยไมใหบิดเบือนหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาตามพระไตรปฎก 

ประกอบดวย พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก
  จากการวิจัยที่ผานมามีหลายปจจัยที่มีผลทําใหเกิดความเปนองคการแหงการเรียนรู การศึกษาของ 
รัชฎา ประสิทธิ์พรชัย (2553)  พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความเปนองคการแหง              
การเรยีนรู ภาพรวมมีการปฏิบตั ิเพ่ือความเปนองคการแหงการเรียนรูในระดบัมาก ไดแก การมวีสิยัทศันรวมกนั 

การมีแบบแผนความคิด การเปนบุคคลรอบรู และมีความคิดเปนระบบ สวนที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก 
การเรียนรูเปนทมี นอกจากน้ี Senge (1990) ทีก่ลาวสนับสนนุวา ทรพัยากรมนุษยนัน้เปนทรัพยากรท่ีมคีณุคา
ขององคการ โดยเนนที่การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ใหบุคคลมีความชํานาญในระดับพิเศษ ซึ่งการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลเปนพื้นฐานในการพัฒนาองคการ บุคคลเปนองคประกอบสําคัญขององคการ            
แหงการเรียนรู ทัง้ทีเ่ปนเอกบคุคลและเปนทมี ความสามารถของบคุลากร  จงึเปนปจจยัสําคญัทีม่อีทิธิพลตอ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559204

ความเปนองคการแหงการเรียนรู ดังนั้นการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของ
มหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบนเพื่อใหการดําเนินงานของสวนงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
เปนการพัฒนาองคการแบบยั่งยืน อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวตองใชระยะเวลายาวนาน  ซึ่งตอง
อาศัยพื้นฐานของการพัฒนาองคการเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง                    
เมื่อองคการมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนแลวก็จะตองถายทอดสูผู ปฏิบัติ และเตรียมความพรอมในดานตางๆ                 

ของผูปฏิบัติเพื่อบุคลากรจะไดมีความเขาใจเปาหมายขององคการใหมีความรู ความสามารถในการปรับตัว
ตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ บคุลากรจะสามารถชวยผลักดนัองคการใหไปสูระบบมาตรฐานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการเปนองคการแหงการเรียนรูไดสําเร็จ  นอกจากนี้ ศศกร  ไชยคําหาญ (2550)          

ไดกลาววาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู คือ มีโครงสรางที่เหมาะสมขององคการ            
การคิดอยางเปนระบบ กลยุทธขององคการ วัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ การพัฒนาบุคลากร การทํางาน
เปนทีม การมีวิสัยทัศนรวม การสรางบรรยากาศในองคการ การสรางและถายโอนความรู และความสัมพันธ
เชิงโครงสรางของรูปแบบจําลองสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังที่ Marquardt (1996) ไดกลาววา            

ความรูกลายเปนสิง่ทีส่าํคญัมากกวาทรพัยากรทางการเงนิ เทคโนโลยหีรือทรพัยสนิ ความรูเปนทรพัยากรหลกั
ที่ใชในการทํางาน โดยที่ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี การปฏิบัติการระบบตางๆ และข้ันตอนการทํางาน
ขององคการลวนมาจากพ้ืนฐานของความรูทั้งสิ้น 

  จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน จึงเห็นไดวา การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูดวย       

หลกัพทุธธรรมของมหาวทิยาลยัสงฆในภาคเหนอืตอนบน มคีวามสาํคญัและจาํเปนในการนําไปใชเพ่ือพฒันา
คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งจากการศึกษา
คนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ พบวา ยังไมมีงานวิจัยใดศึกษาเรื่อง การพฒันาความเปน
องคการแหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน  ฉะน้ันการศึกษา         

เรื่องดังกลาว ยอมมีความสําคัญและจะเปนผลดีในแงของการนําผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางใน             

การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน      

ใหไดคุณภาพและมาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับและศรัทธาของนิสิต/นักศึกษา พุทธศาสนิกชน และผูมีสวน
เกี่ยวของโดยท่ัวไป  ซึ่งจะเปนประโยชนรวมกันในวงกวาง เพราะมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง ซึ่งไดแก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษา
หลักของรัฐท่ีจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนาระดับอุดมศึกษา มีสภาพขอเท็จจริง อัตลักษณ เอกลักษณ   
และบริบทที่เหมือนกันหรือคลายกัน มีวิทยาเขต วิทยาลัย และศูนยการศึกษาในสังกัดเปนจํานวนมาก               

ซึ่งกระจายอยูทั่วทุกภูมภิาคท้ังในประเทศและตางประเทศ  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 205

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือ
ตอนบน  

  2. เพื่อพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตามหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน  

  3. เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆสูความเปนองคการแหงการเรียนรู

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
  วธิกีารวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัแบบผสานวธิ ี(Mixed Methodology Research) โดยไดกาํหนดประชากร 
กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย และสถิติที่ใชในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  1. ประชากร
   การวิจัยครั้งนี้ประชากร คือ ผูบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และ    

ปฏิบัติหนาที่อยูในวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเลือก       

แบบเจาะจง จํานวน 3 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตเชียงใหม 110 รูป/คน วิทยาเขตแพร 67 รูป/คน และ      

วิทยาเขตพะเยา 59 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 236 รูป/คน 
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  2. กลุมตัวอยางในการแจกแบบสอบถาม
      การวิจัยคร้ังนี้กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และ
ปฏิบัติหนาที่อยูในวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเลือก
แบบเจาะจง จาํนวน  3 วทิยาเขต ไดแก วทิยาเขตเชียงใหม 74 รปู/คน วทิยาเขตแพร 44 รปู/คน และวทิยาเขตพะเยา  

40 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 158 รูป/คน ซึ่งไดมาจากการสุมกลุ มตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ และกําหนด                         

ขนาดกลุมตวัอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan เกบ็ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางวันที ่1 - 30   เดอืน 

มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค              

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้งฉบับคาความเชื่อมั่นอยูที่ ∝ = 0.79

  3.  ผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณ และสนทนากลุม
      ผูใหขอมลูสาํคญัในการสัมภาษณ และสนทนากลุม ไดแก ผูบรหิาร ทีป่ฏบิตังิานในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวิทยาเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 10 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือกคือ          

มปีระสบการณในการบริหารในวิทยาลยัสงฆไมนอยกวา 5 ป และเคยนาํแนวคิดชุมชนนักปฏิบตั ิ(Community 

of Practices: CoPs) หรอืการจดัการความรู (Knowledge Management: KM)ไปใชในการขับเคลือ่นวทิยาเขต
  4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   4.1 แบบสอบถาม ประกอบดวย ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ ประสบการณทํางาน วิทยาเขต (สังกัด)                            
ตอนที่ 2 การพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตามหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน  
ครอบคลุมเนื้อหา 5 ดาน ไดแก ดานการเปนบุคคลที่รอบรู  ดานรูปแบบความคิด  ดานการสรางวิสัยทัศนรวม  
ดานการเรียนรูเปนทีม  ดานการคิดเชิงระบบ  และดานการจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
เปนคําถามแบบประมาณคา 5 ระดับ และตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู
ตามหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน เปนคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค รวมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ โดยเก็บขอมูลระหวาง
วันท่ี 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

   4.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ประกอบดวย แนวทางการพัฒนาความเปนองคการ
แหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน  มีคําถามท้ังหมด 5 ดาน              
รวมทั้งสิ้น 15 ขอ ไดแก ดานพลวัตการเรียนรู มี 3 ขอ ดานการปรับเปล่ียนองคการ มี 3 ขอ ดานการเสริม
อํานาจบุคคล มี 3 ขอ ดานการบริหารจัดการความรู มี 3 ขอ และดานการปรับใชเทคโนโลยี มี 3 ขอ                      

โดยสัมภาษณระหวางวันที่ 10-31 มกราคม  พ.ศ. 2559

   4.3 การสนทนากลุ ม รวบรวมขอมูลจากการสนทนากับผูใหขอมูลในประเด็นรูปแบบ              
การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ  โดยมีผูดําเนินการ
สนทนากลุม (Moderator) เปนผูคอยจุดประเด็นในการสนทนา  เพื่อชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิดและแสดง       
ความคิดเหน็ตอประเดน็หรอืแนวทางการสนทนากวางขวางละเอียดลกึซ้ึง  รวมทัง้สิน้จํานวน 10 คน  ประกอบดวย 

ผูบริหาร 3 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตเชียงใหม 4 คน วิทยาเขตแพร 3 คน และวิทยาเขตพะเยา 3 คน                
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โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559  ณ หองประชุมศรีปริยัตยานุสรณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาเขตเชียงใหม) 
  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

   วเิคราะหขอมลูในแบบสอบถาม โดยหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับตอนที่ 3 จะนําความคิดเห็นที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม                
มาสรปุผลและอธบิายถงึสภาพและปญหาความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวทิยาลยัสงฆในภาคเหนอื
ตอนบน สวนการสัมภาษณ วิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการสนทนากลุม      
จะนําความคิดเห็นท่ีไดจากการสนทนามาสรุปผลและอธิบายถึงการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตาม          
หลกัพทุธธรรมของมหาวิทยาลยัสงฆในภาคเหนือตอนบน วเิคราะหขอมูลดวยการพรรณนาความ (Descriptive 

Interpretation) และตัดสินยืนยันโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) จํานวน 5 คน

ผลการวิจัย
  1. สภาพและปญหาความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน    

   จากการศกึษาสภาพความเปนองคการแหงการเรยีนรูของมหาวทิยาลยัสงฆในภาคเหนอืตอนบน 

โดยใชแบบสาํรวจ พบวา ผูใหขอมลูสวนมากเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิ มอีายรุะหวาง 31-40 ป  มสีถานะ
เปนบุคลากร/เจาหนาที่ ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท และไมมีตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ 70.25)          

มีประสบการณในการทํางานชวงเวลา 1-5 ป (รอยละ 42.41) และอยูในวิทยาเขตเชียงใหม แพร และพะเยา
ตามลําดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา อายุ วุฒิการศึกษา  ผลงานทางวิชาการของอาจารย และประสบการณใน   

การทํางาน  มีผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน และยังพบ
ประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการเปนองคการแหงการเรียนรู            
ดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน ไดแก การขาดอาจารยประจําหลักสูตร                 
ที่ตรงสาขา อาจารยผูสอนสวนมากไมมีตําแหนงทางวิชาการ อาจารยผูสอนยังขาดผลงานการวิจัย หองเรียน
มีไมเพียงพอ งบประมาณสนับสนุนในสวนวิทยาเขตมีนอย ผูบริหารจําเปนตองพัฒนาความเปนภาวะผูนํา
ทางวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ในดานการพัฒนาบุคลากร) โดยการบริหารจัดการการศึกษา
สมัยใหมที่เนนการมีสวนรวมในทุกภาคสวน  การแกไขปญหารวมกันอยางเปนระบบ ตลอดจนการยึด             

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกวิทยาเขต
  2. การพฒันาองคการแหงการเรยีนรูตามหลกัพทุธธรรมของมหาวทิยาลยัสงฆในภาคเหนอื
ตอนบน    
   การพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตามหลกัพทุธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน
มปีระเดน็ทีน่าสนใจ 6 ดาน ไดแก ดานรปูแบบความคิด ดานการเปนบคุคลทีร่อบรู ดานการคดิเชงิระบบ ดาน
การสรางวิสยัทศันรวม ดานการจดัการความรูในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน และดานการเรยีน
รูเปนทีม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (   = 3.70) (S.D. = 0.83) โดยเม่ือพิจารณาแลวพบวา        

ประเด็นหัวขอที่อยูในระดับมาก โดยการเรียงอันดับที่สูงสุดไปนอยสุด ไดแก อันดับที่ 1 ดานรูปแบบความคิด 
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(  = 3.89) (S.D. = 0.78) อันดับที่ 2 ดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู (  = 3.87) (S.D. = 0.72) อันดับที่ 3          

ดานการคิดเชิงระบบ (  = 3.70) (S.D. = 0.82) อันดับที่ 4 ดานการสรางวิสัยทัศนรวม (  = 3.63)                 

(S.D. = 0.86)  อันดับที่ 5 ดานการจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (   = 3.56) 

(S.D. = 0.89)  และอันดับที่ 6 ดานการเรียนรูเปนทีม (  = 3.52) (S.D. = 0.89)  ตามลําดับ  ซึ่งสะทอน       

ใหเห็นวาการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน มีประเด็น    

ทีน่าสนใจทีจ่ะตองพฒันา 3 ดาน ไดแก  ดานการสรางวสิยัทัศนรวม ดานการจดัการความรูในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และดานการเรียนรูเปนทมี
  เมอืพจิารณาประเดน็สาํคญัในการพฒันาองคการแหงการเรยีนรูตามหลกัพทุธธรรมของมหาวทิยาลยั
สงฆในภาคเหนือตอนบน  ทั้ง 6 ดาน  พบวา ดานที่ 1 ดานรูปแบบความคิด (Mental Models) คือ การรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นที่แตกตางจากทานเพื่อพัฒนางาน (  = 4.13) (S.D.= 0.75) ดานที่ 2 การเปนบุคคล
ที่รอบรู (Personal Mastery) มีรายการระดับที่มาก คือ มุงปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว                         
(  = 4.09) (S.D.= 0.71) ดานที ่3 ดานการคดิเชงิระบบ (System Thinking) มรีายการระดบัทีม่าก 2 รายการ 
คือ ความสําเร็จของหนวยงานสวนหนึ่งเกิดจากความรวมมือของเครือขายที่เกี่ยวของ (  = 3.84) (S.D.= 

0.82) และการแกไขปญหาในปจจุบันทานจะพิจารณาถึงเหตุผลรวมท้ังการตัดสินใจในอดีต (  = 3.84)  

(S.D.= 0.67) ดานที่ 4 ดานการสรางวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) มีรายการระดับที่มาก คือ การยอมรับ
วิสัยทัศนของหนวยงานและนํามากําหนดเปาหมายและทิศทางในการทํางานของตนเอง (  = 3.87)         

(S.D.= 0.68) สําหรับดานที่ 5 ดานการจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality 

Assurance Quality Assurance: QA) มี 15 รายการที่มีระดับที่มาก 2 รายการ คือ การกําหนดประเด็น     

ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบณัฑติและการวิจยั (  = 3.75) (S.D.= 0.81) และเปาหมายการจดัการความรูทีเ่นนการพฒันา
ทักษะความสามารถของบุคลากรดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเปนหลัก (  = 3.75) (S.D.= 0.85)         

และดานท่ี 6 ดานการเรียนรูเปนทมี (Team Learning) มรีายการระดับทีม่าก คอื การประชุมปรกึษาหรือลงมือ
ปฏิบัติงานตางๆ (  = 3.67) (S.D.= 0.88)  

  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.70) (S.D. = 0.83) โดยเม่ือพิจารณาแลวพบวาประเด็นหัวขอ
ที่อยูในระดับมาก โดยการเรียงอันดับที่สูงสุดไปนอยสุด ไดแก อันดับที่ 1 ดานรูปแบบความคิด (   = 3.89) 

(S.D. = 0.78) อันดับท่ี 2 ดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู (  = 3.87) (S.D. = 0.72) อันดับท่ี 3 ดานการคิด          

เชิงระบบ (  = 3.70) (S.D. = 0.82) อันดับที่ 4 ดานการสรางวิสัยทัศนรวม (  = 3.63) (S.D. = 0.86)        

อันดับที่ 5 ดานการจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (  = 3.56) (S.D. = 0.89)  

และอันดับที่ 6 ดานการเรียนรูเปนทีม (   = 3.52) (S.D. = 0.89)  ตามลําดับ  ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการพัฒนา
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน มีประเด็นที่นาสนใจที่จะตอง
พัฒนา 3 ดาน ไดแก  ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานการจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพ                

การศึกษาภายใน และดานการเรียนรูเปนทีม
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  จากผลการสมัภาษณ การสนทากลุม และแบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพและปญหาความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน  และการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตาม            

หลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน ผูวิจัยไดนําสรุปและวิเคราะหรวมกับการศึกษา
คนควาองคการแหงการเรียนรูกับหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม 7 และอปริหานิยธรรม 7) โดยสามารถนําไป
ใชในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน ซึ่งผลการวิจัยน้ีเปน           

การเชื่อมโยงทฤษฎีทางโลกและทางธรรม โดยทางโลกคือหลักการ ทฤษฎี แนวคิดองคการแหงการเรียนรู     
ของมหาวิทยาลยัสงฆในภาคเหนือตอนบนสูการปฏิบตั ิไดแก รปูแบบความคิด บคุคลทีร่อบรู  การคดิเชิงระบบ  

การมีวิสัยทัศนรวม  การประกันคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูเปนทีม  สวนทางธรรมคือหลักพุทธธรรม
ไดแก อปริหานิยธรรม 7 และสัปปุริสธรรม 7  ดังปรากฎในภาพที่ 2

ภาพที่ 2:  ความเปนองคการแหงการเรียนรูกับหลักพุทธธรรม  (สัปปุริสธรรม 7 และอปริหานิยธรรม 7)

ที่มา:  ผูวิจัย
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  ผูวจิยัไดศกึษาความเปนองคการแหงการเรยีนรูกบัหลักพุทธธรรม (สปัปุรสิธรรม 7 และอปรหิานยิธรรม 7) 

ไดออกแบบแสดงใน (ภาพท่ี 1) โดยสามารถนําไปใชในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู ของ                
มหาวทิยาลยัสงฆในภาคเหนอืตอนบน ซึง่ผลการวจิยันีเ้ปนการเชือ่มโยงทฤษฎทีางโลกและทางธรรม โดยทาง
โลกคือหลักการ ทฤษฎี แนวคิดองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบนสูการปฏิบตัิ 
ไดแก รูปแบบความคิด บุคคลที่รอบรู  การคิดเชิงระบบ  การมีวิสัยทัศนรวม  การประกันคุณภาพการศึกษา 

และการเรียนรูเปนทีม  สวนทางธรรมคือหลักพุทธธรรมไดแก อปริหานิยธรรม 7 และสัปปุริสธรรม 7 

  3.  รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆสูความเปนองคการแหงการเรียนรู  
       รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆสูความเปนองคการแหงการเรียนรู  องคกรท่ีเลือกเปน      

กรณศีกึษา คอื มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั (มจร.) ภาคเหนอื เพือ่จะนาํมาพฒันารปูแบบการพฒันา
ความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ โดยผานผูเชี่ยวชาญในการตัดสิน
ยืนยัน (Expert Judgment) เปนโมเดล “Pinkish Model” ซึ่งมีองคประกอบของตนโพธ์ิ 3 สวน ปรากฏในภาพ
ที่ 2 ไดแก สวนฐานราก  สวนลําตน และสวนกิ่งกานและใบโพธ์ิ เปนโมเดลที่เชื่อมโยงความเปนองคการ       
แหงการเรียนรูและหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม7 และอปริหานิยธรรม7) ของมหาวิทยาลัยสงฆ  โดยผาน        

ชมุชนนกัปฏบิตั ิ(Community of Practices: CoPs) จาํนวน 3 วทิยาเขต ไดแก วทิยาเขตเชียงใหม จาํนวน 4 คน 

วิทยาเขตแพร จํานวน 3 คน และวิทยาเขตพะเยา จํานวน 3 คน รวมทั้งส้ิน 10 คน  สวนการจัดการความรู 
(Knowledge Management: KM) ทุกวิทยาเขตมีการปฏิบัติจริง และองคการแหงการเรียนรู (Learning      

Organization : LO) การขบัเคลือ่นออกมรรคผลเปน 9 นวลักษณ   คอื คาํวา “M-A-H-A-C-H-U-L-A”  สอดคลองกบั
วิสยัทศัน พนัธกจิ เปาหมาย และนโยบาย ของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดงัปรากฎในภาพท่ี 2
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        ภาพที่ 2:  “Pinkish Model”

        ที่มา:  ผูวิจัย

อภิปรายผลการวิจัย
  สภาพและปญหาความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือตอนบน             

ซึ่งมีความสอดคลองกับ Sillins, Zarins & Mulford (2002) โครงสรางคุณลักษณะที่กําหนดขึ้นโดยขอมูล        

เชิงประจักษ มีการยอมรับวิสัยทัศนของหนวยงานและนํามากําหนดเปาหมายและทิศทางในการทํางาน         

ของตนเอง  การสรางภาพอนาคตท่ีเห็นพองตองกันท่ีทําใหมหาวิทยาลัยสงฆประสบผลสําเร็จ  การมีสวนรวม
ในความคิดเห็นเพื่อกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน  การมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การของหนวยงาน  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น วางแผนและแกไขปญหา
ในมหาวทิยาลยัฯ รวมกนัและการติดตามความกาวหนาในระหวางดาํเนนิการตามวสิยัทัศน พนัธกจิผูเกีย่วของ
เปนระยะๆ  บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยสงฆไดมีการวางแผนการปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัยสงฆรวมกัน 
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การนําประเด็นปญหามาทบทวนรวมกันเปนประจํา การจัดระบบบริหารท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรไดตัดสินใจ
แกปญหาของมหาวิทยาลัยรวมกัน และการจัดทําระบบการแกปญหาและความรวมมือของบุคลากรโดย       

การเช่ือมโยงการแกปญหาทุกระดับโดยอาศัยกระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
  การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆในภาคเหนือ
ตอนบนซ่ึงมีความสอดคลองกับ ดวงทิพย  อวดราง (2550) ยังไดนําเสนอแนวทางในดานการเปนบุคคล           

ที่มีความรอบรู (Personal Mastery) สวนใหญเห็นวาการกระตือรือรน ความสนใจและใฝหาท่ีจะเรียนรู             
สิ่งใหมๆ เปนสิ่งจําเปนมาก โดยมีวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงจากสื่อตางๆ และใหความสําคัญตอการ   
เขาอบรมสมัมนาเพ่ือพฒันาทักษะในการปฏิบตังิาน  โดยนาํความรูทีไ่ดรบัมาปรบัปรุงพฒันาตนเองและพัฒนางาน 

ใหมีคุณภาพย่ิงขึ้นดวยความต้ังใจและทุมเทดานการมีรูปแบบความคิด เห็นวาการยอมรับการเปล่ียนแปลง 
และการปรับเปล่ียนตนเอง ปรับเปล่ียนแนวคิดเปนสิ่งสําคัญมากในการปฏิบัติงานท่ีตองนํานโยบายจาก          

ผูบริหารมาปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยมีมุมมองหรือทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน เพื่อนรวมงาน 

และผูใตบังคับบัญชาในดานการมีวิสัยทัศนรวม เห็นวาความรวมมือรวมใจของบุคลากรในหนวยงานเปน      

สิง่สําคญัในการนํามาซ่ึงความสําเร็จ ดงันัน้ การมสีวนรวมในการกําหนดวิสยัทศัน และกาํหนดแผนปฏิบตังิาน
ใหสอดคลองตามนโยบาย จงึเปนสิง่ทีจ่าํเปนทีแ่ตละหนวยงานตองมีการดาํเนนิงานในรูปแบบคณะกรรมการ 
คุณลักษณะองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา คือ พลวัตการเรียนรู (Learning Dynamic) ดังที่ งานวิจัย
ของ ศศกร  ไชยคําหาญ (2550) ที่พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู คือ โครงสราง          
ที่เหมาะสมขององคการ การคิดอยางเปนระบบ กลยุทธขององคการ วัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ                 
การพฒันาบคุลากร การทาํงานเปนทมี การมวีสิยัทศันรวม การสรางบรรยากาศในองคการ และการสรางและ
ถายโอนความรู รวมทั้งความสัมพันธเชิงโครงสรางของรูปแบบจําลองสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษซึ่ง       
เปนไปตามแนวคิดและทฤษฎีของ Senge (1990) ที่ไดกลาวสนับสนุนวา ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากร         
ที่มีคุณคาขององคการโดยเนนที่การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ใหบุคคลมีความชํานาญในระดับพิเศษซึ่ง   
การพัฒนาความสามารถของบุคคลเปนพื้นฐานในการพัฒนาองคการ บุคคลเปนองคประกอบสําคัญของ
องคการแหงการเรียนรู ทั้งที่เปนเอกบุคคลและเปนทีม ความสามารถของบุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญ                 

ที่มีอิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยเช่ือวาหัวใจของการสรางองคการแหงการเรียนรูอยูที่     
การเสริมสรางวินัย 5 ประการ (Disciplines) ใหเกิดผลจริงจังในรูปของการนําไปปฏิบัติ แกบุคคล ทีม และ
องคการอยางตอเนื่องและทุกระดับสอดคลองกับแนวคิดของ Marquardt (1996) ที่ไดกลาวถึงความรูนั้น       

จะเปนสิ่งที่สําคัญมากกวาทรัพยากรทางการเงิน เทคโนโลยีหรือทรัพยสิน  ความรูเปนทรัพยากรหลักที่ใช        
ในการทํางาน โดยที่ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี การปฏิบัติการระบบตางๆ และข้ันตอนการทํางานของ
องคการลวนมาจากพ้ืนฐานของความรูทั้งสิ้นซึ่งรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆสูความเปนองคการ      
แหงการเรียนรูดวยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ โดยใชชื่อวา “Pinkish Model” ซ่ึงมีองคประกอบ   

ของตนโพธ์ิ 3 สวน (ดังปรากฏในภาพท่ี 2) สวนแรกเปนฐานราก สวนที่สองเปนลําตน และสวนที่สามเปน          

กิ่งกานและใบโพธิ์  ซึ่งถายทอดออกมาเปน 9 นวลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย             



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 213

ที่เปนอัตลักษณโดดเดนในการเชื่อมโยงการบูรณาการแหลงเรียนรูพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม       
ดงัสภุาษติทีว่า “ปญฺา โลกสฺม ิปชโฺชโต” แปลวา ปญญาเปนแสงสวางในโลก ภายใตปรชัญาของมหาวิทยาลยั
ที่วา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” มีปณิธานท่ีวา 

“ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ  สามเณร และคฤหัสถ” โดยมีวิสัยทัศนคือ เปนศูนยกลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติที่สรางคนดีและเกงอยางมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดี
อยางมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอยางมีคุณภาพ และบริหารดีอยางมีประสิทธภิาพ

สรุป
  ผลจากการวิจัยพบวา การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรู ดวยหลักพุทธธรรมของ
มหาวทิยาลยัสงฆในภาคเหนอืตอนบนสงผลใหสภาพและปญหาการพฒันามหาวทิยาลยัสงฆสามารถแกไข
ปญหาดวยการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหมที่เนนการมีสวนรวมในทุกภาคสวน การแกไขปญหารวมกัน
อยางเปนระบบ และการยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกวิทยาเขต  สวนการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูที่ตอง
พัฒนาเรงดวนมีอยู 3 ดาน ไดแก การสรางวิสัยทัศนรวม การจัดการความรูในระบบการประกันคุณภาพ         

การศึกษาภายใน และการเรียนรูเปนทีม สวนรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆดวยหลักพุทธธรรมสู         
ความเปนองคกรแหงการเรียนรู หรอื “Pinkish Model” สามารถบูรณาการเช่ือมโยงเขากับศาสตรทกุแขนง สอดคลอง
กับการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย ดังนั้น จึงควรเปดโอกาสใหบุคลากรแตละหนวยงานภายใน
องคกรของมหาวิทยาลัยสงฆสะทอนทศันะความคิดเหน็ตางๆ วพิากษอยางสรางสรรค  เพ่ือใหเกดิความกระจาง
เพิม่เตมิเมือ่มคีวามเขาใจหรือตระหนักอนัจะเปนการสงเสริมการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูดวยหลักพทุธธรรม
ของมหาวทิยาลยัสงฆ ใหเกดิความยัง่ยนืสอดคลองกบัศตวรรษที ่21 และโมเดลไทยแลนด 4.0 เพ่ือการรองรบั
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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