
ความรู้ : ประสบการณ์ : การท�างานวิจัยภายใต้หัวข้อ
การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสงฆ์

ด้วยหลักพุทธธรรม 

ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
อาจารย์ประจ�า มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นมหาวทิยาลยัสงฆ์ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-

มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษา 

พระไตรปิฏกและวชิาชพีชัน้สงูส�าหรบัทกุเพศ ทกุวยั เป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั ตามพระราชบญัญตัิ

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยตัง้ปรชัญาว่า “จดัการศกึษาพระพทุธศาสนา 

บรูณาการกับศาสตร์สมยัใหม ่พฒันาจติใจและสงัคม” ปณธิานเปน็ “สถานศกึษาพระไตรปิฎกและวชิา

ช้ันสูงส�าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” และมีวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง

การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับ

ศาสตร์สมัยใหม่ ให้น�าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน ” การด�าเนินงานตามพันธกิจ โดยยึด

หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ผู้เขียนในฐานะเป็นหัวหน้าทีมวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา

สภาพความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ว่ามลีกัษณะเป็น

อย่างไร โดยผลการวิจัยที่ได้จะน�ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่การ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรม เพื่อสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร 

ต่อไป

เกริ่นน�า : โครงสร้างขอบข่ายงานวิจัย

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประการแรกเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ประการที่สองเพื่อพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรมของ

มหาวทิยาลยัสงฆ์ และประการทีส่ามเพือ่เสนอรูปแบบการพัฒนามหาวทิยาลัยสงฆ์สู่ความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ ผู้เขียนขอตอบประเด็นทั้งสามข้อในตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป ขอบเขตของการ

วิจัย ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท�าการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 
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๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ส่วนกลุ่มที่ ๒ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวิทยาเขตภาคเหนือ ด้านเนื้อหา ศึกษา

สภาพและปัญหาองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมี ๕ ด้าน 

ประกอบด้วย ๑) พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic), ๒) การปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization 

Transformation), ๓) การเสริมอ�านาจบุคคล (People Empowerment), ๔) การบริหารจัดการ 

ความรู้ (Knowledge Management) และ ๕) การปรับใช้เทคโนโลยี (Technologies Application) 

การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการตีความหรือแปลความจากสิ่งเร้า

ภายนอกรอบตวัของผูบ้รหิารและคณาจารย์ เจ้าหน้าทีห่รือผู้ทีเ่กีย่วข้อง ทีป่ฏบิติัหน้าทีใ่นมหาวทิยาลัย

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ภาคเหนอื โดยอาศยัประสบการณ์เดิมและการเรียนรู้ แล้วแสดงออกเป็น

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคลต่อองค์การเพื่อแสดง

ว่า สมาชิกมกีารตืน่ตวัและมแีรงบนัดาลใจให้เรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนอย่างต่อเนือ่งมคีวามคดิ

ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ ให้เกิดขึ้นแก่องค์การ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

ตามกรอบแนวคดิองค์การแห่งการเรียนรูท้ั้ง ๕ ด้าน ดังเนือ้หาก�าหนด ส่วนแนวทางการพฒันาความเป็น

องค์การแห่งการเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัสงฆ์ หมายถงึ แนวคิดและข้อเสนอแนะของผูบ้รหิาร คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ความพยายามพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถ

ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนา 

ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบท้ัง ๕ ด้าน ดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงฆ์ หมายถึง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวิทยาเขต ภาคเหนือ จ�านวน ๓ แห่ง ได้แก่ วิทยาเขต

เชียงใหม่ วิทยาเขตแพร่ และวิทยาเขตพะเยา

ความเป็นมาขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

 องค์การในโลกยุคสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเรียนรู้มากขึ้น องค์การใดมีความสามารถที่จะเรียนรู้ 

ได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน ก็จะเป็นองค์การที่มีความได้เปรียบอย่างยั่งยืน ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ จึงหันมาให้

ความสนใจทีจ่ะเรยีนรูอ้งค์การของตน การพฒันาโดยมกีารเรยีนรูเ้ป็นฐานนีเ้ป็นแนวคดิทีเ่รยีกว่าองค์การ

แห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization) จากการศกึษาเร่ืององค์การแห่งการเรียนรู้ รวมท้ังการค้นคว้า 

เอกสาร ต�ารา งานวิจัย แนวความคิดของ Argyris ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่สอนด้านการศึกษาและ

พฤติกรรมองค์การของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้และเพื่อ
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446 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

เป็นการถ่ายโอนแนวคิดสู่การปฏิบัติ Senge ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ขึ้นจากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshops) ให้แก่บริษัทองค์การช้ันน�าที่ School of Management, MIT  

มีจดุมุ่งหมายทีส่�าคญั ๓ ประการคอื เพือ่การศกึษาวจัิย เพือ่เพิม่ขดีความสามารถทัง้ในระดบับคุคลและ

ทีมงาน และเพื่อสร้างชุมชนปฏิบัติ (Community of Practices) โดยเชิญองค์การชั้นน�ามาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1
 ในปี 1994 Senge และคณะได้ออกหนังสือเล่มหนึ่ง

ชื่อ The Fifth Discipline Field book : Strategies and Building a Learning เพื่อให้ข้อแนะน�า

สนับสนุนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การในรูปแบบต่าง ๆ

ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

 นักวิชาการ ก�าหนดความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างน่าสนใจซ่ึงวิชัย วงษ์ใหญ่  

ให้ความหมายว่า เป็นองค์การท่ีบุคคลเรียนรู้เพิ่มพูนความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานท่ี

ปรารถนา มกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงองค์การอย่างต่อเนือ่งเป็นกระบวนการเชงิประสบการณ์ทีมุ่ง่สร้าง

องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการกระท�าและเป็นองค์การที่ส่งเสริมรูปและการคิดใหม่ที่ซึ่ง

บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่จะร่วมเรียนรู้ร่วมกัน และเสริมสร้างวัฒนธรรมของการคิดอย่างเป็นระบบ 

เพือ่ช่วยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูเ้รยีน ผูป้ฏบิตัใินองค์การ
2
 ส�าหรบัความหมายขององค์การแห่งการ

เรียนรู้ สถาพร กรีธาธร
3
 สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

 Senge
4
 นิยามว่าเป็นองค์การที่คนขยายความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานตามที่ตน

ต้องการ มีรูปแบบแนวคิดใหม่ ๆ  ได้รับการเผยแพร่และปรับขยายซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ  

ได้อย่างอิสระและเป็นที่ซึ่งสมาชิกขององค์การมีการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ (Learn to Learn) ร่วมกัน

 1
 Argyris, C., and Schon, D.C., Organizational Learning: Theory Method and Practices,  

(MA : Addison Wesley, 1886), p. 16.

 2
 วิชัย วงษ์ใหญ่, “องค์กรเรียนรู้”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์, ๑ (๑) (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๔๒): ๙.

 3
 สถาพร กรีธาธร, “องค์ประกอบของคุณลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อวินัย ๕ ประการ  

ของบุคลากรในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑-๑๒.

 4
 Senge, P.M., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, 

(New York: Currency Doubleday, 1990), p. 15.
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 Garvin สรุปไว้ว่าองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มีทักษะในการสร้างใช้และถ่ายโอน 

ความรู้ ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบพฤติกรรมเพื่อสร้างความรู้ใหม่
5

 ผู้เขียนพอสรุปความหมายองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที ่

ส่งเสรมิบคุคล กลุม่คนในองค์การทุกระดบัเพือ่เพิม่พนูความรูค้วามสามารถอนัน�ามาซึง่การเปลีย่นแปลง

และท�าให้การปฏิบัติงานใด ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การบริหารจัดการความรู้ ภายใต้สังคมแห่งความรู้

 การจัดการความรู้ในมุมมองด้านนโยบายและการปฏิบัติ สามารถใช้สนับสนุนการบริหารการ

ศกึษาในการสนับสนุนการเรยีนการสอน การจดัการความรู ้เป็นการท�าให้สถานศกึษาได้เตรยีมตวัพฒันา

ไปสู่ยุคข่าวสาร เพราะในสังคมแห่งความรู้ (Knowledge-Based Society) องค์การจะประสบความ

ส�าเร็จได้ ต้องสามารถพิจารณาสร้างสรรค์และเห็นคุณค่าของทุนความรู้
6
กระบวนการจัดการความรู้

นั้นMarquardt แบ่งออกเป็น ๔ กระบวนการ ดังนี้

  ๑. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ความรู้

  ๒. การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นกระบวนการที่บุคคล ทีมงานและองค์การ

ได้สร้างความรู้ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น

  ๓. การถ่ายโอนและใช้ความรู้ (Knowledge Transfer and Utilization) เป็นกระบวนการ

ที่บุคคล กลุ่ม หรือองค์การถ่ายโอน และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์

  ๔. การจัดเก็บความรู้ และน�ามาใช้ใหม่ (Knowledge Storage and Retrieval) เป็น 

กระบวนการที่น�าความรู้ที่ได้มาหรือสร้างขึ้นโดยจัดเก็บเพื่อสะดวกในการน�ากลับมาใช้ใหม่
7

 5
 Garvin, D., “Building Learning Organizations”, Harvard Business Review, (71 (July-August 

1993) p.80.

 6
 Rawley, J., “What is Knowledge Management?,” in Library Management, (20 (8) 1999, 

August) p. 416.

 7
 Marquardt, Michael J., Building the Learning Organization, (New York: Mc Graw – Hill, 

1996), p. 27.
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 Seng, Zannes และ Pace กล่าวว่าขั้นตอนในการจัดการความรู้มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้

  ๑. การได้มาซึ่งความรู้ (Capturing Knowledge) เป็นวิธีการได้มาซึ่งความรู้

  ๒. การจัดเก็บความรู้ (Storing Knowledge) น�าความรู้ที่ได้มาจัดเก็บในรูปฐานข้อมูล

  ๓. จัดระบบข้อมูล (Processing Knowledge) กลั่นกรอง เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ประเภท

ความรู้

  ๔. การแบ่งปันความรู้ (Sharing Knowledge) การถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบข้อมูลข่าวสาร

หรือผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

  ๕. การใช้ความรู้ (Using Knowledge) น�ามาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
8

หลักพุทธธรรมที่น�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร

 การน�าหลักพุทธธรรมมาใช้ในองค์การทาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ค�านึงถึง

พันธกิจหลักที่ส�าคัญในการผลิตบัณฑิต จ�าเป็นต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า จะสามารถพัฒนา 

องค์ความรูแ้ละผลติบัณฑิตท่ีตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศให้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นพฒันา

คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน สังคมปัจจุบันต้องมีระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาส 

ให้ทุกกลุ่มคนมีส่วนร่วม มีธรรมาภิบาล ซ่ึงน�าหลักพุทธธรรมมาพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ดังนี้ 

 อปริหานิยธรรม ๗ ประการ พระพุทธเจ้า ตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบ

สามัคคีธรรม ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ 

นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี หลังจากที่วัสสการพราหมณ์ออกไปไม่นาน 

พระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระอานนท์เรียกพระภิกษุทุกรูปในพระนครราชคฤห์ มาประชุมกัน เมื่อภิกษุสงฆ์

มาประชุมกนัแล้ว ทรงมพีระพทุธด�ารสัรบัสัง่แก่ภกิษทุัง้หลายทรงแสดงอปรหิานยิธรรมทัง้ ๗ แก่พวกเธอ 

พวกเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค
9
 

 8
 Seng, C.V, Zannes, E, & Pace, R.W., “The Contributions of Knowledge Management to  

Workplace Learning”, In Journal of Workplace Learning, (๑๔ (๔) ๒๐๐๒, October- December) : 138.

 9
 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๗๐/๙๐.
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 ไสว มาลาทอง ได้กล่าวถึงผู้บริหาร นักปกครองผู้หวังความเจริญแก่หมู่คณะและประเทศชาติ 

พึงยึดอปริหานิยธรรมเป็นหลักในการบริหารหรือการปกครอง
10

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้เสนอรายละเอียดไว้ดังนี้ 

  ๑.  หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พบปะปรึกษาหารือกิจการงานโดยสม�่าเสมอ 

  ๒.  พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรยีงกนัเลกิประชมุ พร้อมเพรยีงกนัท�ากจิทัง้หลายท่ีพงึท�า 

  ๓.  ไม่ถืออ�าเภอใจใคร่ต่อความสะดวก บัญญัติวางข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันมิได้ตกลง

บญัญัตวิางไว้ และไม่เหยยีบย�า้ล้มล้างสิง่ทีต่กลงวางบญัญตักัินไว้แล้ว ถอืปฏบิตัมิัน่อยูใ่นบทบญัญตัใิหญ่

ที่วางไว้เป็นธรรมนูญ 

  ๔.  ท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ยาวนาน ให้เกียรติเคารพนับถือท่านเหล่านั้นมองเห็น

ความส�าคัญแห่งถ้อยค�าของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟัง

  ๕.  ให้เกียรติและคุ้มครองกุลสตรี มิให้มีการข่มแหงรักแก

  ๖.  เคารพสักการบูชาเจดีย์ ปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุ ตลอดจนถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ 

  ๗.  จัดให้ความอารักขา บ�ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็น 

หลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุก
11

 ผู้เขยีนขอสรปุหลกัอปรหิานยิธรรม คอื หลกัธรรมเป็นทีต่ัง้แห่งความไม่เสือ่มทีผู่้บรหิารหรือผู้น�า

ควรน�าไปประพฤตปิฏบิตัแิละรกัษาไว้ให้นานตราบทีย่งัคงท�าหน้าทีห่รอืมบีทบาทเป็นผูน้�าหรือผูบ้รหิาร 

ด้วยเป็นหลักธรรมที่จะท�าให้เกิดความเจริญต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค ์: การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

  งานวจิยัเรือ่งการพฒันาความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัสงฆ์ด้วยหลกัพทุธธรรม 

นี้ได้ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ ผลการวจิยัพอสรปุได้พอสงัเขป ดงันี ้งานวจัิยนีม้วีตัถปุระสงค์ ๓ ประการ ดงัทีก่ล่าวมาในเบือ้งต้น 

การศึกษาวจิยันี ้เป็นการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ๓ แบบได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสมัภาษณ์แบบ

 10
 ไสว  มาลาทอง, คู่มือการศึกษาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖๓.

 11
 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓; ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐.
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มีโครงสร้าง (Structured Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

  ๑.  สภาพและปัญหาความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องมหาวทิยาลัยสงฆ์ พบว่าการพฒันา

ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้๖ ด้าน เรยีงล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี ้ด้านรูปแบบความคดิ (Mental 

Models) ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) ด้านการคิดเชิงระบบ (System Thinking) 

ด้านการสร้างวสิยัทศัน์ร่วม (Shared Vision) ด้านการจัดการความรู้ในระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

(QA) และด้านการเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีการเชื่อมโยงกับหลัก

พุทธธรรม คือ สัปปุริสธรรม ๗ และอปริหานิยธรรม ๗ 

  ๒.  การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู ้ตามหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พบว่า  

องค์ประกอบ ๕ ด้าน ดังนี้ ด้านพลวัตรการเรียนรู้ (Learning Dynamic) ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ 

(Organization Transformation) ด้านการเสริมอ�านาจบุคคล (People Empowerment) ด้านการ

บริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) และด้านการปรับใช้เทคโนโลยี (Technologies 

Application) ซึง่เป็นเสมอืนธรรมจกัรทีส่�าคญัในการขบัเคล่ือนให้เกดิการเปล่ียนแปลงในมหาวทิยาลัยสงฆ์ 

  ๓.  รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบที่

เป็นไปได้ในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ คือ “Pinkish 

Model” มีลักษณะเป็นต้นโพธิ์ มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ส่วนฐานราก ส่วนล�าต้น และส่วนกิ่งก้าน

และใบโพธิเ์ป็นโมเดลท่ีเชือ่มโยงความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูก้บัหลกัพทุธธรรมของมหาวิทยาลยัสงฆ์ 

(สปัปุรสิธรรม ๗ และอปรหิานยิธรรม ๗) โดยผ่านชุมชนนกัปฏิบตั ิ(Community of Practices : CoPs) 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization : LO) ออกมรรคผลเป็น ๙ นวลักษณ์ คือค�าว่า “ M-A-H-A-C-H-U-L-A ” ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข้อเสนอแนะควรเปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละหน่วยงาน

ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัยสงฆ์สะท้อนทัศนะความคิดเห็นต่างๆ วิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้

เกิดความกระจ่างเพิ่มเติมเมื่อมีความเข้าใจหรือตระหนัก อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดความ

ยั่งยืน 
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ภาพที่ ๑ Pinkish Model

 งานวจิยัเรือ่งการพฒันาความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัสงฆ์ด้วยหลกัพทุธธรรม 

๒๕๕๘.

บทสรุป

 บทความวจิยันีผู้เ้ขยีนได้น�าเสนอ ความรู้ : ประสบการณ์ : การท�างานวจิยัภายใต้หัวข้อ การพัฒนา 

ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูด้้วยของมหาวิทยาลยัสงฆ์หลกัพทุธธรรม แสดงให้เหน็ว่าความพยายาม

ทีจ่ะพฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ผูเ้ขียนในฐานะ

หวัหน้าคณะผูว้จิยั ร่วมกบัคณะผูว้จัิยอีกสามท่าน ขอถ่ายทอดความรูค้วามเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

โดยบทสรุปของงานวิจัยในครั้งนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริหารมหาวิทยาลัยฯ จะน�ามาพิจารณา

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามหลัก

พุทธธรรม เพื่อสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กรต่อไป
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เอกสารอ้างอิง
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