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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีองคประกอบ 5 องคประกอบ ไดแก พลวัตการ

เรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ การเสริมความรูแกบุคคล การจัดการความรู และการนําเทคโนโลยี

ไปใช 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูตามสถานภาพ  

สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ระดับตําแหนงงาน และหนวยงาน

ท่ีสังกัด 3) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเปนองคการ

แหงการเรียนรู ประชากรของการศึกษา ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงาน

จางเหมาเอกชนดําเนินงาน จํานวน 377 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตร Taro Yamane  

ซ่ึงมีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95%  มีจํานวนตัวอยาง 200 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาที  

(t-test) การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบคาความแตกตาง 

เปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe 

ผลการวิจัยพบวา ระดับการเรียนรูของบุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณในภาพรวมมีระดับการเรียนรูอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ 

ดานการนําเทคโนโลยีไปใช ดานพลวัตการเรียนรู ดานการจัดการความรู ดานการเสริมสรางความรู

แกบุคคล และดานการปรับเปล่ียนองคการเปนลําดับสุดทาย การเปรียบเทียบความแตกตางของ

ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาในการทํางาน ระดับตําแหนงงาน และหนวยงานท่ีสังกัด พบวา อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา

ในการทํางาน ระดับตําแหนงงาน และหนวยงานท่ีสังกัด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ       

ทางสถิติ แตในสวนของเพศไมแตกตางกัน 
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 The purpose of this research were 1) to study the level of learning organization of the 

Office of the Permanent for Agriculture and Cooperatives within the 5 components: learning dynamics, 

organization transformation, people empowerment , knowledge management, technology application     

2) to compare the different level of learning organization follow up the personal status: gender, age, 

education level, career length, position, and affiliations and 3) to guide development the Office of 

the Permanent for Agriculture and Cooperatives to be the Learning Organization. The population 

included government officials, permanent officials, government authorities, and outsource employees  

with the total of 377. The sampling followed up Taro Yamane formula with a confidence level of 

95%, with the total sample of 200. Questionnaires were used to collect data. The statistical data 

analyses were percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way ANOVA and Scheffe’s method 

for testing the paired difference. The research findings revealed that the learning levels of personnel in 

the Office of the Permanent for Agriculture and Cooperatives as the highest level, from the max to 

min mean were technology application, the learning dynamics, knowledge management, people 

empowerment and organization transformation as the final. The study of differentiate and comparative    

in the level of the Learning Organization within the personal status: gender, age, education level, 

career length, position, and affiliations found age, education level, career length, position, and 

affiliations at the statistically significant. Nevertheless, found in the gender factor.   
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 คนควาอิสระฉบับนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงจากอาจารย            

ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สุรเชษฐ ชิระมณี และ คณะกรรมการตรวจสอบงานวิจัยอาจารย             

ดร. ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน  และผูชวยศาสตราจารย ดร. เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน ท่ีไดเสียสละเวลา    

ใหคําแนะนํา ขอคิดเห็น ถึงประเด็นตาง ๆ ในการศึกษาและช้ีแนวทางในการแกปญหา การคนควา               

หาขอมูลเพ่ิมเติม และไดกรุณาตรวจสอบแกไข ขอบกพรองตาง ๆ อันเปนประโยชนในการวิเคราะห 

และสรุปผลการศึกษา รวมทั้งการแกไขงานใหสมบูรณ   

 ขอขอบคุณเจาหนาท่ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานท่ีใหความ

ชวยเหลือและใหคําปรึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา ขอขอบคุณบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณทุกหนวยงาน ท่ีไดเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณ 

บิดา มารดา และเพ่ือนๆ ท่ีเปนกําลังใจชวยเหลือเกื้อกูลแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา รวมถึงผูมีพระคุณ              

อีกหลายทานท่ีมิไดกลาวนามไวในท่ีนี้  จนทําใหงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณลงไดในท่ีสุด 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา งานวิจัยฉบับนี้จะกอใหเกิดประโยชนกับวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนา และปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยตรงตามเปาหมายขององคการ และผูท่ีสนใจ บางไมมากก็นอย

และหากมีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขออภัยไว ณ ท่ีนี ้
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