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Abstract 

 This study aimed to analyze scenario and strategic alternatives of the Rattanakosin Group 

of Rajabhat Universities for building a learning organization towards a knowledge-based society.  

The study focused on various choices faced by the universities and on achieving a collective 

vision of a positive future through learning enhancement and adaptation.  The scenario and 

strategic alternatives derived from this study serve as a potential driving mechanism for achieving 

better administration, learning, and adaption, and for cultivating innovation and a knowledge-

based society. 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหทัศนภาพ และทางเลือกยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสูสังคม

ความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมรัตนโกสินทร โดยแนวทางการศึกษานี้ใหความสําคัญกับกระบวนการสราง 

ชุดทางเลือกการตัดสินใจของสถาบันอุดมศึกษา บนฐานคิดการคนหาความเปนไปไดในลักษณะตาง ๆ กัน การ

ยกระดับการเรียนรู และการปรับตัวในอนาคตของสถาบันอุดมศึกษา ทัศนภาพและทางเลือกยุทธศาสตรท่ีไดจาก

การศึกษาวิเคราะหเปรียบเสมือนการสรางกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่จําเปน และมีประสิทธิภาพใน

การเติมเต็มนวัตกรรมทางความคิด การยกระดับการเรียนรู และแนวทางการปรับตัวขององคกร ประกอบกับเพ่ือ

เปนแนวทางพัฒนานวัตกรรมแหงสังคม กับการขับเคลื่อนสูสังคมความรู  

 

คําสําคัญ: การปรับตัวขององคกร  ทางเลือกยุทธศาสตร ทัศนภาพ  
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บทนํา 

นับแตทศวรรษท่ี 19 จนปจจุบัน การศึกษาของนักพัฒนาองคกรมีความเห็นวา การกําหนดแนวคิด 

และการสรางกระบวนการเรียนรู และการปรับตัวขององคกร ควรกําหนดฐานคิดใหมดวยการคิดกระบวนระบบ

เพื่อคนหาความสัมพันธของปจจัยการเรียนรู การสรางทักษะองคกรอยางองครวม (Checkland & Scholes, 

1999) ประกอบกับการสังเคราะหทัศนภาพ ดวยฐานคติการพัฒนา สมมติฐานการปรับตัวระยะยาวภายใตบรบิท

แวดลอมและแรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลตอการกําหนดยุทธศาสตรการบริหารระยะยาว (Beers, 2005; Schwartz 

, 2003) ซึ่งวิธีการศึกษาดังกลาวจําเปนตองมีการบูรณาการขามศาสตรตอแนวคดิ องคกร สังคม ปจจัยแวดลอม  

ซึ่งองคกรจําเปนในการสรางระบบการเรียนรู และการปรับตัวจากบริบท และปจจัยแวดลอมผลกระทบตาง ๆ  

ทั้งภายในและภายนอกองคกร (Scholz & Marks, 2001; Scholz & Binder, 2003) 

การสรางความสามารถในการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาคือ  การยกระดับคุณภาพการบริหาร

จัดการในองครวม ทั้งดานสังคม การเรียน การสอน จําเปนตองใหความสําคัญในการพัฒนาเปนองคกร                 

แหงการเรียนรูมากกวาองคกรประเภทอื่น ๆ (Lassey, 1998) ที่ครอบคลุมในเรื่องของการวิเคราะหโครงสราง

องคกร (Corporate structure)  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ บุคลากรสายสนับสนุนสงเสริม         

อยางตอเนื่อง(Davis and Delay, 2008) ประกอบกับเพ่ือใหสถาบันการศึกษาสามารถปรับตัวตอสภาพแวดลอม

ที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Hoy & Miskel, 2001) ความเขาใจในการบริหารโครงสรางการจัดการ 

ป ร ะกอบกั บการ สั ง เ ค ร าะหทั ศนภาพ  ( scenario) ยุ ท ธศ าสต ร แห ง อนาคต  ( foresight strategy) 

กระบวนการพัฒนาองคกรควรตองสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร การพัฒนาภาวะผูนํา การบริหารจัดการ

โครงสราง และยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษย เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาองคความรู การสรางนวัตกรรม

การศึกษา เพื่อการเรียนรูอยางย่ังยืน การพัฒนาตนเองอยูเสมอ และความสามารถในการแกปญหาตอการ          

ครองตน และการครองงาน (Maneeroung et al., 2016) โดยการใชศักยภาพของตนเองเขาคลี่คลายและ

จัดการปญหาไดดวยตนเองภายใตความรวมมือและสนับสนุนจากองคกรภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ 

(Tarawut, Petcharak & tekhanmag, 2017)  

 การปรับตัวเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนกระบวนการวิเคราะหมุมมองทางศักยภาพ (capability 

perspective) ขององคกรซึ่ ง ข้ึนกับสมรรถภาพในการสั ง เคราะหองคกรเ ชิงนามธรรม (normative  

perspective)  เพื่อปองกันความเสี่ยง ความลมเหลวการเรียนรู และระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนอาจใช

เวลานาน ท้ังนี้เน่ืองมาจากองคกรแตละองคกรมีวัฒนธรรมองคกร (organization culture) ที่แตกตางกัน 

ขณะที่การพยายามเปลี่ยนวิธีการเรียนรูอยางสิ้นเชิงยอมทําไดยากและใชระยะเวลานานในการพัฒนาองคกร             

อีกท้ังยังเสนอวา องคกรแหงการเรียนรูคือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนทํางานบนพื้นฐาน

ของการเรียนรูในลักษณะมุงอนาคต มีเอกลักษณแหงตน ภูมิคุมกันตน การเปดรับขาวสาร และปทัสฐานทาง

สังคม (Sitsira-at, 2017) 

จากความสําคัญขางตนคณะผูวิจัยจึงไดกําหนดเปาหมายการวิจัยนี้ เปนการศึกษาวิเคราะหจากมุมมอง

ภาวะวิสัยและอัตวิสัย (objective and subjective view) โดยศึกษาวิเคราะหแนวโนมและปจจัยบริบท      

สังคมโลก และสังคมไทยที่สงผลตอสภาวการณการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ เชน 
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เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภูมิปญญาสังคม       

เพื่อเสนอภาพฉาย หรือทัศนภาพการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคตที่พึงประสงคสูการเทียบเคียง

การวิเคราะห ประเมินทางเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาการเรียนรู และการปรับตัวสูสังคมความรูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมรัตนโกสินทร  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะหทัศนภาพและทางเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูในการขับเคลื่อนสังคม

ความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมรัตนโกสินทร  
 

กรอบแนวคิดวิธีการศึกษา 

 การศึกษาประเมินทัศนภาพ และทางเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร ผูวิจัยไดกําหนดกรอบ

แนวคิดการศึกษาบนฐานคิดการบูรณาการขอมูลการศึกษาวิเคราะหทัศนภาพกับผลการศึกษาองคประกอบ

ดานปจจัยการเรียนรูขององคกร คุณลักษณะและมิติทางวัฒนธรรมและประสิทธิผลองคกร การวิเคราะหปจจัย

แวดลอมเชิงระบบ ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรม มีกรอบแนวคิด ปรากฏดังภาพ     
 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษา  

 

องคประกอบองคกรแหงการเรียนรู  

เศรษฐกิจ สังคมความรู นวัตกรรมองคกรในศตรรษที่ 21 

The 21
st
 Knowledge Based Economy and Knowledge era organization  

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู  

เพื่อเขาสูสังคมความรู  

พลวัตระบบแวดลอมความสัมพันธเชิงระบบ  

Organization Dynamism 

พลวัตระบบแวดลอม 

บริบทสากล  

พลวัตองคกร นโยบาย

พลวัตทองถิ่น 

 

 

ภาพฉายทัศนภาพ  

ฐานคิด การเรียนรู  

การปรับตัวองคกร  (Future HEI)   

พลวัตระบบสากล 

ปจจัยเส่ียง ความไมแนนอน  
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จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิด กําหนดขัน้ตอนการศึกษาออกเปน 4 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดวิธีการศึกษาบนฐานคิดการบูรณาการขอมูลการศึกษา

วิเคราะหทัศนภาพกับผลการศึกษาองคประกอบดานปจจัยการเรียนรูขององคกร คุณลักษณะ และมิติทาง

วัฒนธรรมและประสิทธิผลองคกร การวิเคราะหปจจัยแวดลอมเชิงระบบ ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรม  

การวิเคราะหทัศนภาพ หรือภาพฉายอนาคตขององคกรกับการกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรเพ่ือยกระดับ     

การเปนองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือการขับเคลื่อนสูสังคมความรู เปนการนําผลการศึกษาประเมินดานการเรียนรู

และการปรับตัวขององคกรในประเด็นตาง ๆ เชน องคประกอบดานปจจัยการเรียนรูขององคกร คุณลักษณะ

และมิติทางวัฒนธรรมและประสิทธิผลองคกร การวิเคราะหปจจัยแวดลอมเชิงระบบ ประกอบกับการทบทวน

วรรณกรรม ขอมูลเชิงประยุกต กรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศกับความเชื่อมโยงดานพลวัตระบบแวดลอม     

ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูและการปรับตัวขององคกรในการขับเคลื่อนสูสังคมความรู 

ขั้นตอนที่ 2 คําถามทัศนภาพ: การกําหนดคําถามทัศนภาพ (scenario question) มีเปาหมาย                     

เ พ่ือกําหนดกรอบแนวทางสรางทัศนภาพและทางเลือกยุทธศาสตรการเรียนรูและการปรับตัวของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยการศึกษานี้ไดกําหนดคําถามทัศนภาพไวดังนี้   

“อะไรคือทางเลือกยุทธศาสตร (Strategic Pivot) ของมหาวิทยาลัยในอนาคต (3 ทศวรรษ) ท่ีสามารถ

นํามาเปนกลไกการเรียนรูและการปรับตัวขององคกรเพ่ือการขับเคลื่อนสูสังคมความรูภายใตเงื่อนไขพลวัตการ

เปลี่ยนแปลงระบบแวดลอมและสภาพแวดลอมขององคกร?”   

ขั้นตอนท่ี 3 ตรรกะทัศนภาพ: การกําหนดตรรกะทัศนภาพ เพื่อเปนพ้ืนฐานการอธิบายถึงทิศทาง 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานพหุสังคม หรือการปรับตัวในอนาคตของสังคมไทย จากความเสี่ยง และความ               

ไมแนนอน (critical uncertainties) แรงขับเคลื่อนดานพลวัตระบบแวดลอมสังคมในบริบทสากลและมีอิทธิพล

ตอการสรางทิศทางการเรียนรูและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา โดยการกําหนดตรรกะทัศนภาพ             

มีเปาหมายเพ่ือเปนแนวทางการสรางเรื่องเลา หรือภาพฉายทัศนภาพ  

ขั้นตอนท่ี 4 มิติทัศนภาพ: มิติหรือแกนทัศนภาพเปนข้ันตอนการกําหนดประเด็นความแตกตางกับ

พลวัตความไมแนนอนกับความสําคัญ และทิศทางการบรรลุเปาหมายขององคกร โดยกําหนดความแตกตาง

ออกเปน 2 มิติ หรือแกนทัศนภาพเพื่ออธิบายทางเลือกในการพัฒนายุทธศาสตรองคกร ซึ่งประกอบดวย                 

1) มิติปฐมภูมิ (แกนทัศนภาพแนวนอน – the primary or horizontal axis) 2) มิติทุติยภูมิ  (แกนทัศนภาพ

แนวตั้ง – the secondary or vertical axis)  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยน้ีเปนการบูรณาการศาสตร (Integrated sciences) ในลักษณะกรณีศึกษาเชิงลึก 

การศึกษาทัศนภาพ เพื่อเสนอภาพฉาย และทางเลือกยุทธศาสตร หรือทัศนภาพการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา

ไทยในอนาคตที่พึงประสงค สูการเทียบเคียงการวิเคราะห ประเมินทางเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาการเรียนรูและ

การขับเคลื่อนสูสังคมความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมรัตนโกสินทร โดยมีรายละเอียดวิธีดําเนินการศึกษาดังน้ี 

กลุมตัวอยางการศึกษา กําหนดเปน 2 กลุมหลัก 1) กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามกําหนดเปน

บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาที่อยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร จํานวน 312 คน และ 2) กลุมตัวอยาง               
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การสัมภาษณเชิงลึกกําหนดเปนผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานของแตละหนวยการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมรัตนโกสินทร จํานวนทั้งสิ้น 5 คน   

เคร่ืองมือและแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลประกอบดวย 1) แบบสอบถามดานองคประกอบและปจจัยการเปน

องคกรแหงการเรียนรู คุณลักษณะและมิติวัฒนธรรม และประสิทธิผลองคกร และ2) แบบสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกบั

ทางเลือกยุทธศาสตรองคกรกับแนวทางการปรับตัวขององคกรสูสังคมความรู ภายใตพลวัตระบบแวดลอมสังคม 

เชน เศรษฐกิจ การเมือง กฎ ขอบังคับ การเปลี่ยนแปลงทางพหุสังคมวัฒนธรรม สังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาสังคม ตลอดจนขอบังคบักฎระเบียบโลก (การพัฒนาอยางย่ังยืน)  

การวิเคราะหและอภิปรายผลการศึกษา 

     1. ศึกษาวิเคราะหทัศนภาพ และประเมินทางเลือกยุทธศาสตร ตามแนวทางของ Schwartz 

(2003); van der Heijden (1996) และกระบวนวิธีศึกษาดานมิติหรือแกนทัศนภาพเปนข้ันตอนการกําหนด

ประเด็นความแตกตางกับพลวัตความไมแนนอน (unity of diversity: Rosado, 1999)  

2. การอภิปรายผลการศึกษา ประกอบดวย ฉายภาพจินตนาการ การพัฒนายุทธศาสตรองคกร

สถาบันอุดมศึกษาในอนาคต (30 ป) ที่สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคมโลก และสังคมไทย                

ที่เก่ียวของกับการศึกษา และรูปแบบยุทธศาสตร ทิศทางการบริหารจัดการในสภาพการณปจจุบันกับทิศทาง

ปรับตัวการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาของสังคม กับการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร

กับทางเลือกการปรับตัวสูอนาคตที่ปรารถนา (desired future) อนาคตที่เปนไปได (Possible Futures) 

อนาคตที่อาจจะเปนได (Probable Futures) และอนาคตที่ตองการ (Desired Futures)  
 

ผลการวิจัย และการอภิปรายผล 

การวิเคราะหทัศนภาพเปนกระบวนการสรางทางเลือกที่นาจะเปนไปไดในอนาคต (possible future)  

จากพลวัตระบบสังคมของแรงขับเคลื่อนสภาพแวดลอมองคกร และองคประกอบพื้นฐานการบริหาร

จัดการในสภาพการณปจจุบันกับทิศทางการเรียนรู และการปรับตัวในอนาคตท่ีปรารถนา (desired future)                      

โดยการกําหนดทางเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใหมั่นใจวาจะสามารถดําเนินการภายใตการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไดอยางเหมาะสม ดวยการนําผลการศึกษามาวิเคราะหเชิงทฤษฎีเพ่ือใหเกิดคุณูปการตอการสรางองคความรู 

แสดงไดดังภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 2 ทัศนภาพและทางเลือกยุทธศาสตร 

 

ทัศนภาพ A: อินทรียปกหัก (Icarus paradox) 

ตรรกะทัศนภาพ : ตรรกะทัศนภาพนี้อธิบายถึ งการเรียนรู และการพัฒนายุทธศาสตรของ

สถาบันอุดมศึกษา อยูภายใตมิติการพัฒนาและแขงขันภายใตกระแสโลกาภิวัตน การขับเคลื่อนสังคมความรู บน

ฐานการแขงขันทางเศรษฐกิจในบริบทสากล โดยที่ในอนาคตแมวาการพัฒนาในลักษณะดังกลาวมีแนวโนมสงเสริม 

สรางความเสมอภาคการพัฒนานวัตกรรรมสังคมความรูและมีผลกระทบเชิงบวกกับสังคมไทยในระยะยาวกับการ

เรียนรูขององคกร ขณะเดียวกันอาจมีความเสี่ยงและความไมแนนอนจากภาวะการแยงชิงการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ สังคม การครอบครองความเปนเจาของนวัตกรรมทางความคิด เทคโนโลยี แมวาในสามทศวรรษหนา 

สถาบันอุดมศึกษาจะมีความพยายามวางแผนอยางระมัดระวังเพ่ือเปลี่ยนทิศทางจากการเนนการสะสมองคความรู 

และนวัตกรรมการจัดการขององคกร ขณะท่ีทิศทางการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนายังมีขอจํากัด หรือความ

คลุมเครือ การสนับสนุนภายใตการควบคุม กํากับ หรือผูใหการสนับสนุนดานทรัพยากรจากองคกรหลักของภาครฐั 

ซึ่งขาดความเขาใจการสงเสริมการเรียนรูขององคกรเพื่อการขับดันองคความรูที่มีประสิทธิภาพใหกับสาธารณะชน

ในวงกวาง 

ภาพฉายทัศนภาพ :  ภาพฉายทัศนภาพนี้  แสดงใหเห็นวาในสภาพการณปจจุบันและอนาคต

สถาบันอุดมศึกษาตกอยูในหวงของการแขงขันภายใตกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหกวาสามทศวรรษที่ผานมา 

สถาบันอุดมศึกษาเรงพัฒนาองคกรในลักษณะการแขงขันเชิงพาณิชยอยางเขมขน(market demand – supply 

driven management)  ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษามักลอกแบบ (รูปแบบการศึกษา 

เนื้อหาทางวิชาการ การวิจัย) จากกลุมประเทศอุตสาหกรรม ขณะที่ในอนาคตฐานคิดการเรียนรูและการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาของกลุมประเทศเกิดใหม (BRIC countries) อาจเปนตัวแบบทางความคิดใหกับสังคมไทย 

อยางไรก็ตามการกําหนดยุทธศาสตรและโครงสรางสถาบันอุดมศึกษาท่ีผานมาไมไดเอื้อตอการยกระดับการ

ปรับตัวการเรียนรูขององคกรกับพลวัตสังคมความรูในบริบทสากล (the 21st Knowledge Era)  
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ภาพฉายของทัศนภาพนี้ยังอธิบายถึงการติดกับทางความคิด การกําหนดเปาหมาย มาตรฐานและ

ประสิทธิภาพการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไมเทาทันกับการปรับตัวของกระแสสังคมความรู ในอนาคต                  

การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปเพ่ือตอบสนองตอปจจัยเศรษฐกิจขององคกร การแขงขันกันระหวาง

สถาบันอุดมศึกษากันเองท่ีไมตอบโจทยการพัฒนาสังคม หรือเพียงเพื่อตอบสนองการสรางคานิยม “ปริญญา”      

ของคนในสังคม การพัฒนาอุปมาดั่งพญาอินทรียที่พยายามทยานสูเบ้ืองบนอยางไมสิ้นสุด  

ในอนาคตความเขมขนรูปแบบการกําหนดทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาจากองคกร หนวยงาน

ภาครัฐ มีแนวโนมถูกปลอยปละละเลย ไรทิศทาง หรือขาดความเขาใจเชิงลึกการพัฒนาสังคมความรู                 

การสนับสนุน และการอุดหนุนทางการเงินจากภาครัฐ ทําใหองคกรขาดแรงจูงใจการยกระดับการเรียนรู และการ

ปรับตัวที่เชื่อมโยงความรูทางวิชาการ และเปนประโยชนกับสังคมอยางแทจริง การกําหนดรูปแบบ                 การ

เรียนรูและการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาในภาพฉายทัศนภาพนี้เสมือน “อินทรียปกหัก (Icarus 

paradox)” การบริหารจัดการขององคกรสูการยกระดับการเรียนรูของสังคมไรทิศทาง และไมตอบสนองกับ

กระแสเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมกระแสหลัก และสังคมความรูในบริบทโลกท่ีเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินของประเทศอยางแทจริง 

ทัศนภาพ B: เหย่ียวถลาลม (Hawks Sky High) 

ตรรกะทัศนภาพ: ตรรกะทัศนภาพนี้ อ ธิบายถึ งการเรียนรู และการพัฒนายุทธศาสตรของ

สถาบันอุดมศึกษา เปนความทาทายการสรางทิศทางการเรียนรู และการปรับตัวขององคกรภายใตมิติความ               

ไมแนนอนและความเสี่ยง (risk and uncertainty) การคนหาองคประกอบการเรียนรู และการปรับตัวจาก

สภาพแวดลอมในมิติตาง ๆ  ขององคกรตอพลวัตการพัฒนาในบริบทสากล ทางเลือกการพัฒนาการเรียนรู        

การยกระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการขององคกร เพ่ือหลอหลอมการจัดการฐานคิด (knowledge platform) 

การบูรณาการพลวัตรระบบแวดลอมในบริบทสากลกับทิศทางการขับเคลื่อนสังคมความรูในอนาคตสูนวัตกรรม

ทางความคิดและการบริหารจัดการเชิงประจักษขององคกร (Blending of global high-tech development 

and organization high-touch ideas driven) การเรียนรูขององคกรที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาเปนองคกร

แหงการเรียนรู  

ภาพฉายทศันภาพ: ภาพฉายทัศนภาพนี้ ช้ีใหเห็นถึงโอกาสการปรับตัวการเรียนรูจากพลวัตสังคมความรู

ในบริบทสากล (the 21st Knowledge Era) ของสถาบันอุดมศึกษา การทบทวน วิเคราะหและทําความเขาใจ

ทิศทางองคประกอบการเรียนรูในมิติตาง ๆ กับแนวทางการปรับตัวขององคกร อุปมาเสมือนนกเหยี่ยวที่เปนผูเฝา

มอง ทําความเขาใจและสรางทางเลือกการพัฒนาฐานคิดพลวัตการเรียนรูขององคกร (Organization dynamic 

learning) สูระดับภูมิภาคและระดับสากล (Inter-nationalized HEI) การยกระดับและเปลี่ยนคานิยมการเรียนรู

ของสถาบันอุดมศึกษาจากภาพลักษณสถาบันอุดมศึกษาจาก “อุตสาหกรรมปริญญา” สู “บริษัท ความรู”  
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ทัศนภาพ C: นางนวลเหินลม (Scenario C: Cheerful Seagull) 

ตรรกะทัศนภาพ: ตรรกะทัศนภาพนี้อธิบายถึง มิติ และรูปแบบการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษา                    

เพ่ือเปนตัวแบบทางความคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมทั้งในระดับทองถ่ิน และระดับชาติ โดยถือวา

สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรหลักในการพัฒนาสังคม มิติการเรียนรู และการปรับตัวขององคกรคือ การให

ความสําคัญกับผลสัมฤทธ์ิตอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยที่ยึดโยงกับการพัฒนาสังคมความรู                       

ในองครวม การพัฒนารูปแบบ และกลไกการบริหารจัดการสูการเปนสถาบันมืออาชีพที่เชื่อถือไดและเปน

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของสังคม (elite institution) สรางเปาหมายการปรับตัวการบริหารจัดการภายใต               

การกํากับของรัฐ สูการเปนองคกรที่เขาใจทิศทางการบริหารจัดการท่ีตอบสนองตอพลวัตระบบแวดลอมสังคม             

การเปนองคกรที่สามารถชี้นําทางความคดิการขับเคลื่อนสังคมความรู  

 ภาพฉายทัศนภาพ: ภาพฉายทัศนภาพนี้  อธิบายถึงการปรับเปาหมายสถาบันอุดมศึ กษา                  

การออกแบบการเรียนรูขององคกรที่เอ้ือประโยชนตอการสรางทิศทางการเรียนรู และยกระดับคานิยมสังคม

โดยรวม (social values) การเปนสถาบันอุดมศึกษาที่สรางความเขาใจ และตระหนักตอการปรับตัวของบัณทิต

และสังคมสูการพัฒนาในศตรรษที่ 21 รูปแบบการเรียนรู และการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาถือวาเปนระบบ

หนึ่งของสงัคม  ความสามารถในการบรรลถึุงเปาหมายการพัฒนาองคกร ภายใตขอจํากัดทางทรัพยากรทิศทางการ

บริหารจัดการที่เปนอยูในสภาพการณปจจุบัน ทิศทางการเรียนรู และการพัฒนาองคกรควรอยูบนพ้ืนฐานแนวคิด 

วิธีการสูเปาหมาย (means toward ends)  ควบคูกับการเปนหุนสวนการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของ

องคกรและของสังคม การสรางเครือขาย (network) กับหนวยงาน ภาคเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมภาคประชาชน 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ (วิทยาศาสตร สังคม ปรัชญา และวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม) ที่สอดคลองกับ

พลวัตสังคมความรูในบริบทสากลและภาคสวนการพัฒนาสังคม เชน ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว 

พลังงาน เทคโนโลยี   

ภาพฉายทัศนภาพนี้  เปรียบเสมือนการคนหา และยกระดับพัฒนาพลวัตการเรียนรู ของ

สถาบันอุดมศึกษา  (HEI dynamic learning) กับการสงเสริมทุนทางความคิดเพ่ือผลักดันฐานเศรษฐกิจ สังคม 

ความรูท่ีสอดคลองกับกับภาคสวนตาง ๆ ของสังคม เชน ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ ในระดับ

ทองถิ่นและระดับชาติ อุปมาดั่งฝูงนกนางนวลที่มีอุดมการณเพ่ือถายทอดใหนกนางนวลตัวอื่น ๆ ไดพยายามสราง

ความสําเร็จจากการบิน ไมเพียงเพื่อตัวเองแตเพ่ือกลุมและสังคมโดยรวม มีการสรางจินตนาการ กําหนดเปาหมาย 

และแกปญาที่เผชิญอยูมีการประสานงานและสรางความรวมมือของนกทุกตัวอยางตอเนื่อง โดยสถาบันอุดมศึกษา

สามารถนํามาเทียบเคียงกับการสรางภาพฉายทัศนภาพขององคกร การกําหนดเปาหมายและการพัฒนา

ยุทธศาสตร การทําความเขาใจพลวัตระบบ คํานึงถึงความยืดหยุนและผลกระทบ (impacts) กับปจจัยที่ถือวาเปน

จุดเปลี่ยนเกมส (game changer) ดวยการวิเคราะห คนหาจุดคานงัด (leverage point) องคกร ประกอบการ

เรียนรูในมิตติาง ๆ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการเรียนรูขององคกรจากระบบแวดลอมและเครือขายทางสังคม  

ทัศนภาพ D: นกฮูกมุงมั่น (Scenario D: Vigorous Owls) 

ตรรกะทัศนภาพ: ตรรกะทัศนภาพนี้อ ธิบายถึง ในอนาคตมิติการเรียนรูและการปรับตัวของ

สถาบันอุดมศึกษาในระยะยาวจะยังคงไดรับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎขอบังคับของภาครัฐ                    
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ทั้งดานทรัพยากร เงินทุนการบริหารจัดการ ขณะที่ทิศทางการกําหนดยุทธศาสตรกลับมีทิศทางตรงขาม                    

กับการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักในบรบิทสากลสูแนวคิดการขับเคลื่อนที่ตอบสนองและรับผิดชอบ             การ

พัฒนาชุมชนภาคประชาสังคม (Serving Local Communities) หรือการกําหนดทิศทางและเปาหมาย           

การเรียนรู และการปรับตัวขององคกรบนเหตุผลการยกระดับการพัฒนาภูมิสังคม  

ภาพฉายทัศนภาพ: ภาพฉายทัศนภาพนี้ อธิบายวาการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาภายใตการกํากับ

ของภาครัฐ (เงนิอุดหนุน กฎระเบียบ) แรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (key drivers of change) เปนการกําหนด

ทิศทางและเปาหมายการเรียนรูขององคกรควรใหความสําคัญกับการยกระดับทุนทางสังคม การเปนมหาวิทยาลัย

แหงทองถิ่นและหุนสวนกับภาคประชาสังคม การผลักดันวิสาหกิจชุมชน บนฐานคิดเศรษฐกิจ-สังคม ความรู             

โดยภาพฉายกระบวนการเรียนรูสูการพัฒนายุทธศาสตรองคกร อุปมาเสมือนการเรียนรูของนกฮูกที่มีคุณลักษณะ

เดนคือ มีความฉลาดรอบรูและความคิดสรางสรรค เต็มไปดวยความคิดแปลกใหม เขาใจสถานการณมีความ

ยืดหยุนรูปแบบการปรับตัวตอสถานการณเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษามองความสําคัญกับความสัมพันธและ 

หาทางออกที่สนองตอเปาหมายของการพัฒนาในบริบทสากลและทองถ่ิน  

ภาพฉายทัศนภาพแสดงใหเห็นวา ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาศักยภาพการเรียนรูขององคกร

บนฐานคิดการพัฒนาองคความรูทางวิชาการบนพ้ืนฐานภูมิปญญาสังคมทองถิ่นและสากล ยุทธศาสตร             

การขับเคลื่อนองคกรควรสงเสริมความพรอมของสังคมตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงในบริบทสากล และการเขาสู

สังคมความรู สรางความพรอมขององคกรกรณีท่ีอาจมีความเสี่ยงจากการสนับสนุนดานทรัพยากรจากหนวยงาน

ภาครัฐ อีกทั้งการกําหนดบทบาทขององคกรท่ีเช่ือมโยงกับนโยบายการศึกษาที่สนับสนุนใหเกิดความรวมมือทาง

สังคมมากขึ้น (fostering social cohesion) 

 

สรุป 

 การศึกษาวิเคราะหทัศนภาพ และทางเลือกยุทธศาสตรเปนการเติมเต็มทางนวัตกรรมทางความคิด           

ยกระดับการเรียนรู และแนวทางการปรับตัวขององคกร ประกอบกับเพ่ือเปนแนวทางพัฒนานวัตกรรมแหงสังคม 

(Society of Organization) กับการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมความรู โดยทัศนภาพและทางเลือกยุทธศาสตร

เปรียบเสมือนการสรางกลไกการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการที่จําเปนและมีประสิทธิภาพขององคกร                

โดยแนวทางการศึกษาใหความสําคัญกับกระบวนการสรางชุดทางเลือกการตัดสินใจของสถาบันอุดมศึกษา 

(choices faced by HEI) บนฐานคิดการคนหาความเปนไปไดในลักษณะตาง ๆ กัน การยกระดับการเรียนรูและ

การปรับตัวในอนาคตของสถาบันอุดมศึกษา (generate a collective vision of a positive future)  

จากผลการวิเคราะหทัศนภาพ และการกําหนดยุทธศาสตรการเรียนรูขององคกรกับแนวทางการผลักดัน

สังคมความรูนั้น ผูเช่ียวชาญดานการสังเคราะหยุทธศาสตรเสนอวา ขอคนพบของคณะผูวิจัยดานกระบวนวิธีการ

สรางภาพฉายยุทธศาสตร ไมไดหมายความถึงความสมบูรณในการนําผลการศึกษาไปประยุกตในเชิงปฏิบัติตอ

สภาพการณปจจุบันและอนาคตขององคกร โดยแนวทางการประยุกตผลการศึกษาที่เหมาะสมคือ การแสดงถึง

ความเช่ือมโยง (connectivity) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรมีความสําคัญเทากับการกําหนดขอบเขตการบริหาร
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จัดการ การนึกเห็นภาพ (image perceived) แหงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากับภาคสวนการพัฒนาสังคมอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของกับการพัฒนาและขับเคลื่อนสูสังคมความรู  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการสรางกลไกการขับเคลื่อน การบริหารจัดการที่จําเปน 

และมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมรัตนโกสินทรกับการยกระดบัการเรยีนรู และแนวทางการปรับตวั

กับการพัฒนานวัตกรรมแหงสังคมในการขับเคลื่อนพัฒนาสูสังคมความรู ไวดังน้ี 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และปฏิบัติการ 

ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย ควรตระหนักถึงความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมกับการนํายุทธศาสตร

ไปปฏิบัติ ระหวางหนวยงาน องคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมเปาหมายการศึกษาวิจัยนี ้(มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม

รัตนโกสินทร) ท่ียังอยูภายใตการบริหารจัดการและการกํากับจากภาครัฐโดยที่ปจจัยสําเร็จของการกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรจะประกอบดวยปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ไดแก  

1. มาตรฐาน นโยบายของหนวยงานกํากับอาจกําหนด หรือบงบอกถึงวิธีการท่ีองคกรสามารถ            

นํายุทธศาสตรไปปฏิบัติภายใตสาระและเงื่อนไขเฉพาะอยางไร  

2. การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูขององคกร การสื่อสารทําความเขาใจตอเปาหมายกับแนวทาง                 

การนํายุทธศาสตรและองคประกอบการเรียนรูขององคกร เปนตัวแปรท่ีสําคัญที่จะทําใหเกิดความชัดเจนกับสาระ

ของยุทธศาสตร  

3. การนําทางเลือกยุทธศาสตรไปปฏิบัติ ผูบริหารควรมีการพิจารณาองคประกอบสําคัญตาง ๆ               

ขององคกรยอยภายใตการกํากับดูแล เชน โครงสราง ทัศนคติของบุคลากร วัฒนธรรม และความสัมพันธบทบาท

หนาที่ขององคกรในภาพรวม และระหวางบุคคลในองคกร  

4. ความสําเร็จการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร จะมีปจจัยแปรผันกับความสอดคลอง              

กับสภาพเงื่อนไขทางการบริหารจัดการ ปจจัยสนับสนุนตอเปาหมายการเรียนรูและการปรับตัวจากสมาชิกองคกร 

คานิยม วัฒนธรรมภาวะผูนําองคกร 

5 . การกํ าหนดยุทธศาสตรและความสัมพันธ ระหว างสภาพแวดลอมกับการนํา ไปปฏิบัติ                      

รวมทั้งความสัมพันธของยุทธศาสตรและเปาหมายแผนการพัฒนารูปแบบการปรับตัวการเปนองคกรแหงการ

เรียนรูในระดับปจเจก องคกรยอยภายใตการกํากับกับการเรียนรูในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย  

6. การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร อาจขึ้นกับปจจัยหลักอ่ืน ๆ เชน ความพอเพียง               

ของทรัพยากร) คุณลักษณะหรือมิติทางวัฒนธรรม การตอบสนองตอพลวัตแวดลอมสังคม ความเหมาะสมหรือ

ความสอดคลองกับเปาหมายทางสังคม อีกทั้งยังครอบคลุมการกําหนดคุณคา (values) เฉพาะดานของ

มหาวิทยาลัย เชน การเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

การศึกษาตอยอดในอนาคต (Future research approach) วิ ธีการศึกษาการสรา งภาพฉาย                  

(4 ทัศนภาพ) และผลการศึกษานี้สามารถนําไปประยุกตกับการศึกษาองคกรอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกับ
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สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนายุทธศาสตรเพ่ือขับเคลื่อนสูสังคมความรู เชน องคกรหรือหนวยงานการสงเสริม

การพัฒนาสังคมของภาครัฐ องคกรพัฒนาเยาวชน เปนตน 
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