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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 
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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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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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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  
การพัฒนาบุคคลใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู การพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู

และการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เปนส่ิงไดรับการกลาวถึงบอย ๆ เนื่องจากเช่ือวา บุคคล

แหงการเรียนรู องคการแหงการเรียนรู และสังคมแหงการเรียนรูมีลักษณะท่ีสําคัญคือ การเพ่ิมพูน

พัฒนาใหดีขึ้นเสมอ มีการส่ังสมความรูตลอดเวลา และมีการทําผิดพลาดนอยลง แนวคิดการพัฒนาบุคคล

เปนบุคคลแหงการเรียนรู พัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู และพัฒนาสังคมใหเปนสังคม

แหงการเรียนรูไดกําหนด แนวทางการพัฒนาใหเปนรูปธรรมขึ้นเม่ือไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 ซ่ึงมีเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา มุงพัฒนาสังคมไทยใหเปน

สังคมแหงการเรียนรู โดยการเสริมสรางพัฒนาคนใหใฝเรียนใฝรู เปนบุคคลแหงการเรียนรู สรางสังคมไทย

ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  

การพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู องคการจําเปนตองเปล่ียนแปลงบทบาท 

ของตน รวมทั้งองคการจําเปนตองมีผูบริหารแบบใหม เปนผูบริหารท่ีมองงานอยางเปนระบบ เปนผูบริหาร

ท่ีสามารถสรางพลังขับเคล่ือนรวมกันไปสูความสําเร็จขั้นสูงสุดตามท่ีกําหนดไว รวมทั้งสามารถทําให

ผูรวมงานทุกคนทํางานเพื่อความเปนเลิศไดทุกคน จนในท่ีสุดผูรวมงานทุกคนเห็นวาตนเองมีความสามารถ 

มีความเช่ือม่ันในระดับท่ีจะพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จะเห็นไดวาผูบริหารตองรับภาระ 

หนาท่ีสําคัญในการพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู สําหรับ

องคการภาครัฐหรือระบบราชการน้ัน มีความรับผิดชอบในการดําเนินการใหบริการแกสาธารณชน
โดยไมหวังผลกําไรและเปนองคการท่ีมีบทบาทสําคัญในดานการพัฒนาประเทศซ่ึงในการบริหารงานนัน้ 
ขาราชการหรือคน เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหาร เพราะเปนผูใชปจจัยในการบริหารอ่ืน ๆ  ไมวาจะเปน 

คน เงิน วัสดุ และวิธีการจัดการ ดังนั้น การพัฒนากําลังในระบบราชการเพ่ือการใชประโยชนและการบํารุง          
รักษาไวซ่ึงกําลังคนท่ีดีมีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอ จึงเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ มีผูกลาวถึงโครงสรางระบบบริหารงานของภาครัฐในปจจบัุนไววา

ยังลาสมัย ขาราชการบางสวนยังมีกระบวนทัศนเกา กลาวคือใหความสําคัญกับระบบอํานาจ ระบบอุปถัมภ  
มีลักษณะแยกสวนขาดกลไกการประสานงานท่ีสนองตอบความตองการหรือการแกไขปญหาได                      

ทันเหตุการณ กระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจยังรวมศูนยอยูท่ีสวนกลาง                 
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มีลักษณะการส่ังการมากกวาการมีสวนรวมในการพัฒนาขาดการกระจายอํานาจอยางจริงจัง ขาดความ

ยืดหยุน เหลานี้ลวนแตทําใหประสิทธิภาพของระบบราชการและขาราชการมีแนวโนมลดลงไมสามารถ

สนองตอบตอการพัฒนาไดทันการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ และบรรยากาศในการทํางานไมเอ้ืออํานวย อีกท้ัง
บุคลากรภาครัฐบางสวนยังขาดแนวคิดในเชิงสรางสรรค ขาดความรูสึกตื่นตวัตอการแสวงหาความรูดวย
ตัวเองและความมุงม่ันตอการทํางานในหนาท่ี หากไมมีการปฏิรูประบบและโครงสราง รวมทั้งเรงพัฒนา
คุณภาพของขาราชการเปนการดวน ปญหาก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ 

รวมทั้งการบริการตอประชาชนโดยรวมอีกดวย (สมพร เทพสิทธา, 2539: 93–97) 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวง ท่ีไมเปนหนาท่ีของกรมใดกรม

หนึ่ง กํากับ เรงรัด การปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง 

และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งจัดทําแผนแมบท งานการขาว งานประชาสัมพันธ 

การพัฒนาระบบงานและบุคลากร การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด

กระทรวง งานงบประมาณ การตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข ซ่ึงหนวยงานภายในสํานักงาน

ปลัดกระทรวง ตามโครงสราง ประกอบดวย 16 หนวยงาน ไดแก กองกลาง กองคลัง กองการเจาหนาท่ี 

กองเกษตรสารนิเทศ กองนโยบายและเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ สํานักการเกษตรตางประเทศ 

สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักกฎหมาย สํานักตรวจราชการ สํานักตรวจสอบภายใน สํานักบริหาร

กองทุนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองทุกข สํานักพัฒนาระบบบริหาร สถาบันเกษตราธิการ 

และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

นโยบายการจํากัดกําลังคนภาครัฐ นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ ทําใหหนวยงาน

ตาง ๆ  ตองปรับปรุงองคการเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจ ดวยเหตุดังกลาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จึงตองพัฒนาศักยภาพในการจัดการกําลังคน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถ 

ทันตอเทคโนโลยีท่ีกาวหนา พัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู บุคลากรสามารถปรับตัวและ

ปรับองคการใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงและภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นได  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เรื่อง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัด   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงเปนองคการภาครัฐควรเปนองคการท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

บุคลากรสามารถเรียนรูไดตลอดเวลาโดยเฉพาะอยางย่ิงขาราชการทุกระดับ ควรมีความตระหนักและ

กระตือรือรนตอการเรียนรูกิจการสวนรวมขององคการ มีความเอ้ืออาทร มีความสมบูรณท้ังดานคุณภาพ 

คุณธรรม และจริยธรรม ซ่ึงในปจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพยายามจะสราง

องคการ ใหเปนองคการแหงการเรียนรู โดยมีองคประกอบของการเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีชัดเจน คือ               

มีการกําหนดตัวช้ีวัดในเร่ืองการจัดการความรู และการนําเทคโนโลยีไปใช จึงเปนเหตจุงูใจใหผูวจิยัสนใจ 
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ท่ีจะศึกษาวาสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีลักษณะของการเปนองคการแหงการเรียนรู

ครบทุกองคประกอบหรือไม ผลการศึกษาท่ีไดนี้ จะนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปรบัปรงุองคการและ

บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณใหมีขีดความสามารถและศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น

อยางตอเนื่อง และมีความเปนองคการแหงการเรียนรูครบทุกองคประกอบ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยมีองคประกอบ 5 องคประกอบ ไดแก พลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ การเสริมความรู

แกบุคคล การจัดการความรู และการนําเทคโนโลยีไปใช 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูตามสถานภาพ

สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ระดับตําแหนงงาน และหนวยงาน         

ท่ีสังกัด 

 3. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเปนองคการ

แหงการเรียนรู 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ระดับการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยูในระดับมาก 

 2. ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ระดับตาํแหนงงาน 

และหนวยงานท่ีสังกัดท่ีแตกตางกันจะมีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูท้ัง 5 องคประกอบ              

ท่ีแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี ้

1. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากรใน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีสังกัดในสวนกลาง 14 หนวยงาน ไดแก กองกลาง กองคลัง 

กองการเจาหนาท่ี กองเกษตรสารนิเทศ กองนโยบายและเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักการเกษตรตางประเทศ สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ 

สํานักกฎหมาย สํานักตรวจราชการ สํานักตรวจสอบภายใน สํานักบริหารกองทุนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร

และรับเรื่องรองทุกข สํานักพัฒนาระบบบริหาร และสถาบันเกษตราธิการ จํานวน 377 คน โดยผูใหขอมูล

เปนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานจางเหมาเอกชนดําเนินงาน รวมทั้งส้ิน 200 คน   
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2. ขอบเขตดานเนื้อหา ไดจากการคนควาและวิเคราะหเอกสารเพื่อเลือกตัวแปรท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามา

ศึกษาคุณลักษณะของความเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยใชกรอบแนวคิดองคการแหงการเรียนรูของ Marquardt เปนกรอบเนื้อหา ไดแก พลวัตการเรียนรู            

การปรับเปล่ียนองคการ การเสริมความรูแกบุคคล การจัดการความรู และการนําเทคโนโลยีไปใช ในการ

วิจัยครั้งนี้ไดนําแบบสอบถามของ Marquardt มาทําการปรับปรุงใหไดจํานวนขอคําถามจํานวน 75 ขอ 

 

ประโยชนทีไ่ดรับ  

1. จะทําใหทราบขอมูลการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

2. จะทําใหไดขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2. จะทําใหไดขอมูลท่ีนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  เพ่ือนําไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดยึดแนวคิดองคประกอบองคการแหงการเรียนรูของ Marquardt 

จํานวน 5 องคประกอบ ไดแก พลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ การเสริมความรูแกบุคคล การ

จัดการความรู และการนําเทคโนโลยีไปใช มาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตอไปนี้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

การเปนองคการแหงการเรียนรู 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ประกอบดวย 
1. พลวัตการเรียนรู  

2. การปรับเปล่ียนองคการ  

3. การเสริมความรูแกบุคคล 

4. การจัดการความรู  

5. การนําเทคโนโลยีไปใช 

ตัวแปรอิสระ 

ลักษณะสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 

4. ระยะเวลาในการทํางาน 

5. ระดับตําแหนงงาน 

6. หนวยงานท่ีสังกดั 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการท่ีเสริมสรางใหคนในองคการมีอิสระท่ีจะขยาย

ขอบเขตของความคิด จินตนาการในการเรียนรูและรวมกันแบงปนความรูท่ีไดมาและพัฒนาจนถึงขั้นท่ี

สามารถจัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้นในงานเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ สงผลใหองคการกลายสภาพเปนองคการ          

ท่ีมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

การเปนองคการแหงการเรียนรู หมายถึง สภาพหรือผลลัพธของการปฏิบัติตามคุณลักษณะ

ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 5 องคประกอบ 

ไดแก พลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ การเสริมความรูแกบุคคล การจัดการความรู และการ

นําเทคโนโลยีไปใช 

บุคลากร หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานจางเหมาเอกชน

ดําเนินงาน ในสังกัดของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 พลวัตการเรียนรู หมายถึง การสงเสริมใหเกิดพลวัตการเรียนรูท่ัวท้ังองคการ ประกอบดวย 

ระดับการเรียนรู รูปแบบการเรียนรู และ ทักษะการเรียนรู 

 การปรับเปล่ียนองคการ หมายถึง การสรางองคการโดยใชวิสัยทัศนเชิงกลยุทธในการพัฒนา                

มีการปรับเปล่ียนทุกองคประกอบยอย ตั้งแตวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ โครงสราง ซ่ึงสมาชิกในองคการ

ตองไดมีสวนรวมกันคิดรวมกันสรางวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ รวมทั้งโครงสรางสายการบังคับบัญชา

ตองไมซํ้าซอน ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว เปนทิศทางเดียวกัน 

 การเสริมความรูแกบุคคล หมายถึง การใหบุคลากรมีการเรียนรูรวมกัน มีเครือขายและใหความสําคัญ

กับบุคลากรทุกระดับ โดยมีผูบริหารทําหนาท่ีเปนผูแนะนํา และมีการแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลเพ่ือรับทราบ

แนวคิด พรอมท้ังเปนแนวทางการเรียนรูท่ีจะพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ทําประโยชนใหกับสังคมและ

ชุมชน 

 การจัดการความรู หมายถึง การจัดหาองคความรูจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการ 

มาเก็บรวบรวม และนํามาถายทอดอยางเปนระบบและเกิดประโยชนมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน เพ่ือนํามา

สรางสรรคและประยุกตใชกับองคการ 

 การนําเทคโนโลยีไปใช หมายถึง การท่ีองคการจัดใหส่ิงอํานวยความสะดวก และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทั้งมีการจัดอบรมบุคลากรใหสามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากร            

ไดใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัย เรื่อง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ               

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทาง

และเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือเปนขอมูลในการศึกษาวิเคราะห อภิปรายผล ซ่ึงมีรายละเอียด           

ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 

 1.1 ความเปนมาขององคการแหงการเรียนรู 

 1.2 ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 

 1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 

1.3.1 แนวคิดเรื่องวินัย 5 ประการของ Senge (1990) 

1.3.2 แนวคิดในการสรางองคการแหงการเรียนรูของ Marquardt (1996) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 2.1 ความเปนมา 

 2.2 หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 2.3 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2.3.1 วิสัยทัศน 

 2.3.2 วัฒนธรรมองคการ 

 2.3.3 คานิยม 

 2.3.4 ประเด็นยุทธศาสตร 

 2.3.5 หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 2.3.6 นโยบายและการดําเนินการดานองคการแหงการเรียนรู 

 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  3.1 งานวิจัยในประเทศ 

  3.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 

1.1 ความเปนมาขององคการแหงการเรียนรู 

แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเริ่มจากผลงานการเขียนท่ีเสนอแนวความคิดตาง ๆ ของ Chris 

Argyris ศาตราจารยดานจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาวารด เปนผลงานการเขยีนรวมกับ Donald Schon  

ศาสตราจารยดานปรัชญาแหง Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในผลงานหนังสือมีช่ือวา 

“Organizational Learning : A Theory of Action Perspective” ในป ค.ศ. 1978 ซ่ึงถือวาเปนตําราเลมแรก 

ขององคการแหงการเรียนรูโดยใชคําวาการเรียนรูในองคการ (Organizational learning) ซ่ึงหมายถึง              

การเรียนรูท้ังหลายของบุคคลท่ีเกิดขึ้นในองคการ (วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2540: 12) สวนคําวาองคการแหง

การเรียนรู (Organizational learning) พบครั้งแรกในหนังสือของ Hayes ซ่ึงเปนบรรณาธิการเผยแพร

ในอเมริกา และในหนังสือของ Pedler เปนบรรณาธิการเผยแพรในอังกฤษ ในป ค.ศ. 1988  

ตอมาในป ค.ศ.1988 บุคคลผูมีบทบาทในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 

และเขียนหนังสือเผยแพรผลงานจนเปนท่ียอมรับคือ Peter M. Senge ศาตราจารยของ Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) โดยไดเขียนหนังสือเลมแรกเกี่ยวกับแนวคิดองคการแหงการเรียนรูช่ือ 

“The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization” ในหนังสือเลมนี้ Senge             

ใชคําวาองคการแหงการเรียนรู (Learning Organizational) แทนคําวา การเรียนรูเชิงองคการ โดยการนําเสนอ

วิสัยทัศน ท้ัง 5 ประการหรือ เรียกวา “Disciplines” ไดแก ความรอบรูแหงตน (Personal mastery) แบบ

แผนความคิด (Mental models) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Share vision) การเรียนรูรวมกันเปนทีม 

(Team learning) การคิดอยางระบบ (Systems thinking) เพ่ือใหบุคลากรฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูและสรางสรรคเปนองคการแหงการเรียนรูไดในท่ีสุด และไดจัดตั้งศูนยศึกษาองคการแหงการ

เรียนรูขึ้นจากการประชุมปฏิบัติการใหแกบริษัทองคการช้ันนําตาง ๆ ท่ี Sloan School of Management 

MIT ตอมาในปค.ศ. 1994 Senge ไดเขียนหนังสือ The Fifth Discipline: Strategies and Tool for Building               

a Learning Organization เพ่ือใหขอแนะนําสนับสนุนแนวปฏิบัติกวาง ๆ ท่ีสงเสริมใหเกิดมีการเรียนรู           

ในรูปแบบตาง ๆ และในป ค.ศ. 1998 ไดเขียนหนังสืออีกเลมช่ือ The Fifth Discipline: Mastering the 

Twelve Challenge Learning Organization (วีรวุธ มาฆะศิรานนท, 2541: 1) 

1.2 ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 

จากการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัยพบวามีนักวิชาการหลายคนไดใหความหมายของ

องคการแหงการเรียนรูไวในหลาย  ๆความเห็น ในบรรดาความหมายเหลานี้มีท้ังความหมายท่ีใกลเคียงกัน 

และแตกตางกันตามมุมมองหรือจุดเนนของแตละคน ซ่ึงสรุปไดดังนี ้

Senge (1990: 3) ไดใหคําจํากัดความหมายขององคการแหงการเรียนรู ไววาเปนองคการท่ีคน

ในองคการมุงม่ันท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของตน มีการสรางสรรคผลงานเปนท่ีปรารถนาขององคการ            
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ท่ีสามารถสรางแรงบันดาลใจใหม ๆ ไดอยางอิสระและสมาชิกในองคการมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง          

มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น พรอมท้ังเปนการเรียนรูโดยวิธีของการเรียนรูรวมกันเพ่ือสรางผลลัพธ        

ท่ีพึงปรารถนาอยางแทจริงออกมา แสดงใหเห็นวา Senge จะมององคการแหงการเรียนรูวาเปนการเชื่อม

การเรียนรูระหวางคนกับองคการ โดยเนนใหคนเกิดการเรียนรูท่ัวท้ังองคการ  

Garvin (1993: 78) ใหความหมายวา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการท่ีมีทักษะในการสราง 

สรรหา ถายโอนองคความรู และสามารถปรับขยายพฤติกรรมท่ี สะทอนถึงการหยั่งรู และความรูใหม ๆ  

Marquardt (1996: 19) มีความเห็นวาองคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการท่ีมีการเรียนรู

อยางเต็มพลังของสมาชิกในการรวบรวม จัดการและใชความรูเพ่ือผลสําเร็จขององคการ และแปลงสภาพ

ไปเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องขององคการ อีกท้ังมีการใหอํานาจผูคนท้ังในและนอกองคการในการเรียนรู

งานท่ีทํา รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูและเพ่ิมผลผลิต  

Daft (1998: 46) ใหความหมายองคการแหงการเรียนรูไววา เปนองคการท่ีผูคนทุก ๆ คน           

ในองคการมีขอผูกพันในการคนหาแจกแจงและแกไขปญหาท้ังหลายท่ีเกิดขึ้น สงผลใหองคการมีการ

ทดลอง ปรับปรุง และเพ่ิมพูนขีดความสามารถอยางตอเนื่อง  

นอกจากนี้ในประเทศไทยก็มีผูศึกษาวิจัย เรื่อง องคการแหงการเรียนรู และไดใหความหมาย

ขององคการแหงการเรียนรูไวดังนี ้

วีระวัฒน ปนนิตามัย (2540: 14) ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา หมายถึง 

องคการท่ีประสานเรื่องความเจริญเติบโต การเรียนรู การปรับปรุงและการทดลองอยางตอเนื่องกับ 

การเปนวัฒนธรรมขององคการ  

วิจารณ พานิช (2545: 1) กลาววา องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนองคการ    

ท่ีทํางานผลิตผลงานไปพรอม ๆ กับเกิดการเรียนรู ส่ังสมความรู และสรางความรูจากประสบการณ          

ในการทํางาน พัฒนาวิธีทํางานและระบบงานขององคการไปพรอม ๆ กัน 

สุรศักดิ์ หลาบนารา (2543: 127) ไดใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกร

ท่ีมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของตน มีรูปแบบการคิด

ใหม มีการตั้งความมุงหวังไวสูงโดยมีการเรียนรู การคิดการทํารวมกันอยางอิสระ และปฏิบัติอยาง

ตอเนื่อง 

จากความหมายขางตนท่ีนักวิชาการหลายคนไดเสนอไว ผูวิจัยจึงไดนํา มาสรุปไดวา องคการ

แหงการเรียนรู หมายถึง องคการท่ีเสริมสรางใหคนในองคการมีอิสระท่ีจะขยายขอบเขตของความคิด 

จินตนาการในการเรียนรูและรวมกันแบงปนความรูท่ีไดมา และพัฒนาจนถึงขั้นท่ีสามารถจัดการกับ

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ สงผลใหองคการกลายสภาพเปนองคการท่ีมีการเรียนรู

อยางตอเนื่อง 
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1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 

แนวคิดขององคการแหงการเรียนรูนั้น เปนองคการรูปแบบใหมท่ีใชทัศนะการมององคการ           

แบบองครวม คือ ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการทุกระดับ ท้ังระดับ

บุคคล ระดับกลุม และระดับองคการใหเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน และเปนการพัฒนาแบบยั่งยืน เพราะให

ความสําคัญ กับการเรียนรูตลอดชีวิตการทํางานของบุคคล และใชทุกส่ิงจากการทํางานเปนฐานความรู

ท่ีสําคัญ ประกอบกับ ใชกลยุทธการแสวงหาความรู การแบงปนความรู การสรางองคความรู และการใช

ความรูรวมกันอยางตอเนื่อง  

ผูเช่ียวชาญของโรงเรียน Harvard Business ไดแก David A. Garvin, Amy C. Edmondson and 

Francesca Gino ไดใหสัมภาษณกับวารสาร Harvard Business ในป 2008 เรื่องความสําคัญของการ

เรียนรูในองคการ ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุปจากบทสัมภาษณไดวา ผูนําอาจคิดวาองคการท่ีจะเรียนรูนั้น

เปนเพียงเรื่องของการส่ือสารวิสัยทัศนท่ีชัดเจนใหพนักงานมีแรงจูงใจท่ีถูกตองและมีการฝกอบรม

จํานวนมาก สมมติฐานนี้ไมไดมีขอบกพรอง เพียงแตความเส่ียงในการแขงขันท่ีมีความรุนแรง

เนื่องจากความกาวหนาดานเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงใน เรื่องความตองการของลูกคา องคการ

จึงจําเปนตองมีการเรียนรูท่ีมากขึ้นกวาเดิมแตละบริษัทจะตองกลายเปนองคการแหงการเรียนรู 

แนวคิดนี้ไมไดเปนแนวคิดใหม แตมันเติบโตขึ้นตั้งแต ป 1990 ซ่ึงถูกกระตุนจากหนังสือ The Fifth 

Discipline ของ Peter M. Senge  และส่ิงพิมพอ่ืนๆ การฝกอบรม และเว็บไซต  ผลท่ีไดเปนท่ีนาสนใจ

ในเรื่องของวิสัยทัศนองคการท่ีสรางขึ้นจากพนักงานท่ีมีทักษะในการแสวงหาและถายทอดความรู  

คนเหลานี้จะสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงท่ีคาดการณไมไดท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วกวาท่ีคูแขงจะทําได 

แตอยางไรก็ตามในอุดมคติขององคการแหงการเรียนรูก็ยังไมไดตระหนักถึงมากนัก ปจจัยท่ีขัดขวาง

ความกาวหนามีอยู 3 ปจจัย ไดแก 1) การอภิปรายหลาย ๆ อยางท่ีเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู                 

เปนเพียงขอเขียนแทนท่ีจะเปนขอกําหนดท่ีเปนรูปธรรม 2) แนวคิดท่ีมุงไปท่ี CEO และผูบริหาร

ระดับสูงมากกวาผูจัดการแผนกขนาดเล็กท่ีเปนสวนสําคัญในการทํางานขององคการ 3) มาตรฐานและ

เครื่องมือสําหรับการประเมินยังขาดแคลน โดยบริษัทเหลานี้มักจะประกาศชัยชนะโดยกลาวอางเอง 

ซ่ึงไมไดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอ่ืน โดยผูเช่ียวชาญเหลานี้ไดสรางเครื่องมือขึ้นมาเพ่ือใหบริษัท

ไดเปรียบเทียบตัวเองกับคะแนนมาตรฐานท่ีรวบรวมมาจากบริษัทอ่ืนๆ เพ่ือใหประเมินพ้ืนท่ีภายใน

องคการ และมองลึกถึงภายในของแตละหนวย ทําใหบริษัททราบวาจุดไหนของบริษัทมีประสิทธิภาพ

นอยกวาองคการอ่ืนๆ ผลของเครื่องมือจะทําใหองคการไดเกิดการเรียนรูและนํามาปรับใชกับกลยุทธ 

และกระบวนการทํางาน 
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เนื่องจากไดมีนักวิชาการและผูเช่ียวชาญหลายคน ไดศึกษาเรื่องแนวคิดองคการแหงการเรียนรู           

ไวมากมาย แตสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยขอเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องขององคการแหงการ

เรียนรู จาก 2 แนวคิด มีดังนี้ 

1.3.1 แนวคิดเร่ืองวินัย 5 ประการของ Peter M. Senge จากหนังสือช่ือ The Fifth Discipline: 

The Art & Practice of the Learning Organization ซ่ึงไดแบงองคประกอบของแนวคิด เรื่ององคการ

แหงการเรียนรู ออกเปนวินัย 5 ประการ สูการเปนองคการแหงการเรียนรู วีระวัฒน ปนนิตามัย (2544: 36)  

ไดอธิบายเรื่องวินัยขององคการแหงการเรียนรู โดยสรุปความจากท่ี Senge ไดนิยามวา องคการแหง

การเรียนรู เปนองคการท่ีผูคนตางขยายขีดความสามารถเพ่ือสรางผลงานท่ีตองการสรางอนาคต ซ่ึงเขา

ไดใชคําวา “วินัย” (Discipline) เพ่ือบงบอกวาหมายถึงเทคนิควิธีท่ีตองศึกษาใครครวญอยูเสมอแลว

นํามาปฏิบัติเปนแนวทางการพัฒนาเพ่ือการแสวงหาการเสริมสรางทักษะหรือสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถผานการปฏิบัติ เพ่ือความคิดสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ซ่ึงหากองคการสามารถผสมผสาน

วินัยท้ัง 5 ประการ (The Fifth Discipline) เขาดวยกันเปนอยางดีแลว จะกอใหเกิดผลลัพธท่ีมีคุณคา

เปนอยางย่ิง กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในจิตใจ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี  ซ่ึงแนวคิดของ 

Senge ประกอบดวยองคประกอบหลัก 5 ประการ เปยมพงศ นุยบานดาน (2543 :13-14) ไดสรุปไวดังนี้  

องคประกอบที่ 1 การเรียนรูของสมาชิกในองคกร (Personal Mastery) คือ ลักษณะการ

เรียนรูของคนในองคการซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูขององคการไดสมาชิกขององคการท่ีเปน

องคการแหงการเรียนรูนั้น จะมีลักษณะสนใจและใฝหาท่ีจะเรียนรูส่ิงใหม  ๆอยูเสมอมีความปรารถนาท่ี

จะเรียนรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตน มุงสูจุดหมาย และความสําเร็จท่ีไดกําหนดไว 

องคประกอบที่ 2 ความมีสติ (Mental Model)  คือ แบบแผนทางจิตสํานึกของคนในองคการ  

ซ่ึงจะตองสะทอนถึงพฤติกรรมของคนในองคการองคการแหงการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือสมาชิกใน

องคการมีแบบแผนทางจิตสํานึกหรือความมีสติท่ีเอ้ือตอการสะทอนภาพท่ีถูกตองชัดเจน และมีการ

จําแนกแยกแยะโดยมุงหวังท่ีจะปรับปรุงความถูกตองในการมองโลกและปรากฏการณตาง ๆ  ท่ีเกดิขึน้

รวมทั้งการทําความเขาใจในวิธีการท่ีจะสรางความกระจางชัด เพ่ือการตัดสินใจไดอยางถูกตองหรือ   

มีวิธีการท่ีจะตอบสนองความเปล่ียนแปลงท่ีปรากฏอยูไดอยางเหมาะสม มี Mental Ability ไมผันแปร

เรรวนหรือทอถอยเม่ือเผชิญกับวิกฤตการณตาง ๆ ซ่ึงการท่ีจะปรับ Mental model ของคนในองคการ

ใหเปนไปในทางท่ีถูกตองอาจจะใชหลักการของศาสนาพุทธ ในการฝกสติรักษาศีล และดํารงตนอยู

ในธรรมะ 

 องคประกอบที่ 3  การมีวิสัยทัศนรวมกันของคนในองคการ (Shared Vision) คือ การมี

วิสัยทัศนรวมกันของคนท้ังองคการองคการแหงการเรียนรูจะตองเปนองคการท่ีสมาชิกทุกคนไดรับ

การพัฒนาวิสัยทัศนของตนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนรวมขององคการซ่ึงจะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลัง
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ของสมาชิกท่ีมีความคาดหวังตอความเปล่ียนแปลงและความกาวหนาตอไป ภายใตจุดมุงหมาย

เดียวกันของคนท้ังองคการ 

องคประกอบที่ 4 การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) คือ การเรียนรูรวมกันของสมาชิก

ในองคการโดยอาศัยความรูและความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปล่ียน และพัฒนาความฉลาด

รอบรูและความสามารถของทีมใหบังเกิดผลย่ิงขึ้น เรียกวา การอาศัยความสามารถของสมาชิกแตละ

บุคคล องคการแหงการเรียนรูจะเกิดไดเม่ือมีการรวมพลังของกลุมตาง ๆ ภายในองคการเปนการ

รวมตัวของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงซ่ึงเกิดจากการท่ีสมาชิกในทีมมีการเรียนรูรวมกันมีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณกันอยางตอเนื่องและ สมํ่าเสมอ 

องคประกอบที่ 5 ระบบการคิดของคนในองคการ (Systems Thinking) คือ กระบวนการ

คิดอยางเปนระบบ เปนกระบวนการในการหาความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเห็นแบบแผน          

เห็นขั้นตอนของการพัฒนา คือ เห็นท้ังปา และเห็นตนไมแตละตนดวย (See Wholes instead of part,              

See the forest and the trees)  

จากวินัยท้ัง 5 ประการของ Senge สามารถสรุปไดวาการเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น           

ตองเริ่มจากการพัฒนาตัวบุคคลใหเกิดเปนความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) ในองคการโดยการ

เสริมสรางนิสัยใหเปนบุคคลผูรักในการเรียนรูท้ังดานความรูในงานและขอมูลใหม ๆ อยูตลอดเวลา 

พรอมกับนําขอมูลใหม ๆ  เหลานั้นมาพัฒนาปรับปรุงใหเปนเคาโครงความคิดตามความเปนจริง กลายเปน

แบบแผนความคิดอาน (Mental Models) มีการมองโลกและการตัดสินใจท่ีเหมาะสม และทันตอ

สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ตอจากนั้นจึงโยงเขาสูความสัมพันธกับองคการ โดยการ

สรางความเขาใจในทิศทางขององคการในอนาคตใหตรงกัน มีการส่ือสารถายโอนความรูความเขาใจ

ดวยภาษาเดียวกัน เพ่ือการนําไปสูการมีวิสัยทัศนรวมกัน (Building Shared Vision) เม่ือมีความเขาใจ

ถึงจุดมุงหมายในอนาคตแลว จึงกาวไปสูการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) ซ่ึงครอบคลุม

ตั้งแตความรูในขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ วิธีการคิด การมองปญหาและท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การเรียนรูจาก

ความสําเร็จและความลมเหลวของเพ่ือนรวมงานทายท่ีสุด  จากการปรับปรุงทัศนคติ ลักษณะการ

ทํางานตาง ๆ ขางตน องคการจะบรรลุถึงความเปน องคการแหงการเรียนรูอยางสมบูรณไดก็ตอเม่ือ

สมาชิกแตละคนนําความรูตาง ๆ เหลานี้มาคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ (Systems Thinking) ท้ังนี้

เพ่ือใหเห็นภาพรวมทั้งหมดและสามารถระบุประเด็น ท่ีตองตัดสินใจไดอยางถูกตองและตรงจุด เพ่ือ

นําไปสูประสิทธิผลขององคการ  

1.3.2  แนวคิดในการสรางองคการแหงการเรียนรูของ Michael J. Marquardt  จากหนังสือช่ือ 

Building the Learning Organization: A Systems Approach to Quantum Improvement and Global Success 

ซ่ึงไดแบงองคการแหงการเรียนรูออกเปน 5 ระบบยอยขององคการ ซ่ึงในแตละระบบมีการเช่ือมโยง
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สัมพันธกันทุกสวน  Marquardt ไดอธิบายถึงความแตกตางขององคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

และการเรียนรูขององคการ (Organization Learning) วาองคการแหงการเรียนรูนั้นเปนเรื่องของส่ิงท่ี

ควรจะเปน (What) สําหรับการเรียนรูขององคการคือ วิธีการในการท่ีจะเปนองคการ แหงการเรียนรู 

(How) “การเรียนรูขององคการ” จะเนนท่ีกระบวนการท่ีทําใหเกิดการเรียนรู ในขณะท่ี “องคการแหง

การเรียนรู” จะเนนท่ีระบบ หลักการและลักษณะขององคการท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู Marquardt 

(1996: 35) มีความคิดวา องคการท่ียืนหยัดและสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดตองมีการ

พัฒนาท่ียั่งยืนไมวาสภาพแวดลอมจะเปล่ียนไปอยางไร ซ่ึงการพัฒนาองคการดวยแนวคิดแบบองคการ

แหงการเรียนรูจะเปนคําตอบท่ีดีท่ีจะนําพาองคการยุคใหมไปสูความสําเร็จ ซ่ึงคุณลักษณะของ

องคการแหงการเรียนรูของ Marquardt นั้น วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2548: 50-62) ไดอธิบายโดยสรุป

จากองคการแหงการเรียนรูของ Marquardt ไววา ประกอบดวยองคประกอบหลัก  5 ประการ คือ 

1. การเรียนรู (Learning) - พลวัตการเรียนรู (Learning Dynamics)  

 2. องคการ (Organization) – การปรับเปล่ียนองคการ (Organization Transformation)          

  3. สมาชิกในองคการ (People) - การเสริมความรูแกบุคคล (People Empowerment)  

 4. ความรู (Knowledge) - การจัดการความรู (Knowledge Management)  

 5. เทคโนโลยี (Technology) - การนําเทคโนโลยีไปใช (Technology Application)  

ซ่ึงองคประกอบท้ัง 5 ประการมีความสัมพันธกันโดยจะตองมีการพัฒนาไปพรอมกัน องคประกอบ  

ท้ัง 5 ประการนี้ Marquardt มีความเห็นวาองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดคือ พลวัตการเรียนรู ซ่ึงสามารถ

เกิดขึ้นไดในระดับบุคคล ทีมงาน และองคการ เพราะการเรียนรู เปนหัวใจสําคัญ หากสามารถสงเสริม

ใหเกิดการเรียนรูท่ีตอเนื่องและยั่งยืนแลวจะเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาองคประกอบ ในดานอ่ืน

อีก 4 ดาน หากวาการเรียนรูท่ีตอเนื่องและย่ังยืนเกิดขึ้นท่ัวถึงในระดับบุคคล ทีมงานและองคการแลว 

จะสงผลใหสามารถจัดการกับความรูและเทคโนโลยี ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหองคการนั้น 

กาวไปสู “องคการแหงการเรียนรู” องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูแตละองคประกอบ

สามารถอธิบายไดดังนี ้

องคประกอบที่ 1 พลวัตการเรียนรู (Learning Dynamics) 

การสงเสริมใหเกิดพลวัตการเรียนรูท่ัวท้ังองคการ  ซ่ึงเปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญท่ีสุด             

โดยพลวัตการเรียนรูนั้นประกอบดวยองคประกอบยอย 3 ประการ ไดแก  

 1. ระดับการเรียนรู (Levels of Learning) แบงเปน 3 ระดับ คือ บุคคล ทีมงานและองคการ         

ซ่ึงมีความสัมพันธกัน  

2. รูปแบบการเรียนรู (Types of Learning) แบงไดเปน 4 วิธีการเรียนรู ไดแก 
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1) การเรียนรูจากการปรับตัว เปนการเรียนรูท่ีบุคคลหรือองคการเรียนจากประสบการณ

และปฏิกิริยาสะทอนกลับ มีกระบวนการในการเรียนรูดังนี้ คือ องคการมีการปฏิบัติไปสู เปาหมาย

ผลลัพธตางๆ ของการกระทํามาจากท้ังภายในและภายนอก ผลของความเปล่ียนแปลงสอดคลองกับ

เปาหมายขององคการ 

2) การเรียนรูจากการคาดการณ เปนกระบวนการของการไดมาซ่ึงความรู จากการคาดหวังใน

อนาคต เปนวิธีการของวิสัยทัศน ผลสะทอนกลับ การปฏิบัติเพ่ือคนหาการหลีกเล่ียงประสบการณและ

ผลลัพธเชิงลบ โดยการจําแนกโอกาสของอนาคตท่ีดีท่ีสุด  เชนเดียวกับการคนพบวิธีท่ีองคการ          

จะประสบความสําเร็จ 

3) การเรียนรูจากท่ีไดเรียน เกิดขึ้นเม่ือบุคลากรในองคการไดเรียนจากการสะทอนโดย

วิพากษอยูบนการยอมรับสมมติฐาน Argyris และ Schon (อางใน Marquardt, 1996) เรียกวา เรียนรู

เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู (Learning about Learning) องคการสนับสนุนการเรียนรูในเชิงรุกนี้จะทําใหสมาชิก

มีความรูเกี่ยวกับบริบทขององคการเพ่ือการเรียนรู คนพบวาอะไรคือส่ิงท่ีเอ้ือหรือขัดขวางการเรียนรู 

สามารถสรางกลยุทธใหมสําหรับการเรียนรู สามารถประเมินส่ิงท่ีเกิดขึ้นได การเรียนรูเชิงรุกเปนการ

เรียนรูเชิงองคการประเภทที่มุงสรางและสรางสรรค โดยการเสริมความรูใหบุคลากรมีการมองไป    

ในอนาคตท่ีมีการปฏิบัติเชิงรุก  สะทอนความคิด และสรางสรรคการเรียนรูตนเอง 

4) การเรียนรูจากการปฏิบัติ Marquardt ใหความสําคัญวา การปฏิบัตินั้นเปนเครื่องมือท่ีมี

คุณคามากเปนการเรียนรูโดยการปฏิบัติเกี่ยวของกับปญหาท่ีแทจริง มุงสูการเรียนรูและการดําเนินการ

แกไขอยางจริงจัง การเรียนรูโดยการปฏิบัตินั้นสรางขึ้นจากประสบการณและความรู รวมทั้งทักษะ

ของแตละบุคคลหรือกลุม กลุมใชการเรียนรูโดยการปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบงานท่ียาก หรือปญหาใน

องคการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงและนําผลลัพธไปสูองคการสําหรับทบทวนและเรียนรูประโยชน

ของการเรียนรูโดยการปฏิบัติ คือ การพัฒนาทักษะและความรูตลอดจนกระบวนการท่ีสะทอนเปนการ

ปฏิบัติเม่ือเกิดการแกปญหา และการเปล่ียนแปลงองคการเกิดขึ้นเม่ือมีผูเขารวมแกปญหาองคการจาก

มุมมองใหม 

3. ทักษะการเรียนรู (Skills of Organizational Learning) ประกอบดวย 6 องคประกอบ ซ่ึง

องคประกอบ แตละดานของทักษะการเรียนรู มีสาระรายละเอียดดังนี ้

1) บุคคลท่ีรอบรู (Personal Mastery) ลักษณะการเรียนรูของบุคลากรในองคการจะสะทอน

ใหเห็นการเรียนรู บุคลากรในองคการแหงการเรียนรูจะมีคุณลักษณะท่ีเปนนายตนเอง (Human mastery)            

มีความกระตือรือรนสูง การเรียนรูตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเปนไปในลักษณะท่ีตอเนื่องเปนการเรียนรูท่ีขยายขีด

ความสามารถในระดับบุคคล และการสรางสรรคสภาพแวดลอมขององคการใหเกิดขึ้นในอันท่ีจะชวย

สนับสนุนใหองคการท่ีมีกรอบของการเปนบุคคลท่ีรอบรู มีความกระตือรือรนในใจและใฝหาท่ีจะเรียนรู
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ส่ิงใหมๆ อยูเสมอ มีความปรารถนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพของตนไปสูจุดมุงหมาย และความสําเร็จท่ีได

กําหนดไว   

2) แบบแผนทางความคิด (Mental Model) เปนแบบแผนทางจิตสํานึกของบุคลากรในองคการ 

ภาวะทางจิต ซ่ึงเปนตัวสะทอนพฤติกรรมของคนในองคการนั้น ๆ ในการตั้งขอสมมติฐานเพ่ืออธิบาย 

ปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น องคการแหงการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือบุคลากรในองคการมีแบบแผน

ทางจิตสํานึก หรือความมีสติท่ีเอ้ือตอการสะทอนภาพท่ีถูกตองชัดเจน และมีการจําแนกแยกแยะ           

โดยมุงหวังท่ีจะปรับปรุงใหเกิดความถูกตองในการมองโลกและปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นรวมท้ัง 

การทําความเขาใจในวิธีการท่ีจะสรางความชัดเจน เพ่ือการตัดสินใจอยางถูกตอง และมีวิธีการตอบสนอง

ความเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม มีความสามารถทางความคิดท่ีไมผันแปรหรือทอถอยเม่ือตอง

เผชิญกับวิกฤติตางๆ 

3) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) เปนการสรางทัศนะของความรวมมือกันอยาง 

ยึดม่ันของบุคลากรในองคการ เพ่ือพัฒนาภาพในอนาคตและความตองการท่ีจะมุงไปสูปรารถนารวมของ

บุคลากรท้ังองคการ เพ่ือพัฒนาภาพในอนาคตมีมุมมองรวมกันเกี่ยวกับปรากฏการณแหงความเปล่ียนแปลง 

และอนาคตขององคการเพ่ือชวยใหบุคลากรเกิดการยอมรับ ยินยอมพรอมใจ และใหขอผูกพันตอ

จุดมุงหมายในการดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคการท่ีตองการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง องคการ 

แหงการเรียนรูจะตองเปนองคการท่ีบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาวิสัยทัศนของตนเองไดสอดคลอง

กับวิสัยทัศนรวมขององคการ ซ่ึงจะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังของสมาชิกท่ีมีความคาดหวังและ

ความกาวหนาตอไป ภายใตจุดมุงหมายเดียวกันของคนท้ังองคการ และการมีวิสัยทัศนรวมกันเปนส่ิงท่ีมี

คุณคาสําหรับองคการแหงการเรียนรู เนื่องจากการมีวิสัยทัศนรวมกันเปนความเขาใจในกลุม จะทําให

มีขีดความสามารถท่ีดีกวาทักษะของแตละบุคคล   

4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) เปนการเรียนรูรวมกันของบุคลากรเปนกลุม

ภายในองคการโดยอาศัยความรูและความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปล่ียนและพัฒนาความฉลาด 

รอบรูและความสามารถของทีมใหบังเกิดผลย่ิงไปเสียกวาการอาศัยความสามารถของสมาชิกแตละ

บุคคล ระบบการเรียนรูของกลุมทีผลสะทอนอยางสําคัญตอการเรียนรูของบุคคลองคการแหงการ

เรียนรูเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือการรวมพลังของกลุมตาง ๆ ภายในองคการ เปนการรวมตัวของทีมงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง สมาชิกในทีมไดมีโอกาสเรียนรูตาง ๆ รวมกันโดยการส่ือขอมูลแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกัน โดยลดลักษณะท่ีจะกอใหเกิดอิทธิพลครอบงําแนวความคิด

ของบุคคลอ่ืนออกไป และกระตุนใหเกิดการอภิปรายอยางกวางขวางภายในทีม Marquardt ไดเสนอ

ส่ิงสําคัญ 3 ขอสําหรับการเรียนรูเปนทีมคือ จําเปนตองคิดอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกับประเด็นท่ีซับซอน  

ดังนั้น ทีมอาจเรียนรูวาจะโยงศักยภาพทางความคิดท่ีหลากหลายใหกลายเปนความคิดท่ีชาญฉลาด 
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หนึ่งเดียว จําเปนในการคิดส่ิงใหมและผสานการปฏิบัต ิและความสามารถในการสงเสริมและกระตุน

การเรียนรูของผูอ่ืนในทีม 

5) การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) เปนวิธีการคิด การอธิบายและการทําความ

เขาใจในปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นดวยการเช่ือมโยงเรื่องราวตาง ๆ  อยางเปนระบบ เปนองคความรูท่ีจะชวยให

เราสามารถสรางความเปล่ียนแปลงไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเปนกระบวนการในการ

หาความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยอาศัยองคความรูท่ีเปนสหวิทยาการนํามาบูรณาการขึ้น

เปนความรูใหม และใหเห็นเปนแบบแผน เห็นขั้นตอนของการพัฒนาเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

สามารถทําความเขาใจปรากฏการณตาง ๆ ท้ังในภาพรวมและสวนยอย ความคิดเชิงระบบเปนกรอง

แนวคิดท่ีชวยสรางความชัดเจนของแบบแผนอยางเต็มท่ี และชวยใหเรามองวาจะเปล่ียนแปลงแบบ

แผนตางๆ อยางมีประสิทธิผลไดอยางไร Senge ไดเสนอวาความคิดเชิงระบบเปนวินัยสําหรับการมอง

ภาพรวม กรอบสําหรับการมองระหวางความสัมพันธ ท่ีเปนสายโซในระยะยาวของสาเหตุและ

ผลกระทบ เพ่ือการมองภายใตโครงสรางมากกวาเหตุการณเพ่ือการมองแบบแผนของความเปล่ียนแปลง

มากกวาเปนการสุม ซ่ึง Marquardt กลาววา ความคิดเชิงระบบโดยเฉพาะพลวัตตางๆ ของระบบเปน

เครื่องมือท่ีทรงพลังในการเอ้ือตอการเรียนรูเชิงองคการ พลวัตตาง ๆ ของระบบตระหนักวาองคการ

เปรียบเสมือนเครือขายขนาดใหญของศูนยยอยเปนการติดตอประสานภายในการเปล่ียนแปลงท้ังมี

แผนการและไมมีแผนการเปนสวนหนึ่งท่ีสามารถ กระทบตอสวนอ่ืน ๆ  ขององคการซ่ึงบอยครั้งทําให

เกิดผลในทางลบตามมาอยางมาก โดยสรุปความคิดเชิงระบบเปนความสามารถเรียนรูกระบวนการคิด

อยางเปนนิสัย คนหนึ่งมองเหตุการณในองคการหรือในชีวิต และเห็นรูปแบบของความสัมพันธระหวาง

ส่ิงท่ีซับซอน  

6) การสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue) เปนการสงเสริมใหบุคลากรมีเวทีท่ีจะพูดคุย 

แลกเปล่ียนกันเรื่องงาน เพ่ือชวยกันคนควาหาวิธีใหม ๆ  ในการทํางานแลกเปล่ียนขอมูลความรูซ่ึงกันและกัน 

สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสและกลาแสดงความคิดเห็นรวมท้ังเปนการสงเสริมความเสมอภาคใน

องคการดวยสําหรับองคประกอบดานพลวัตการเรียนรูนี้ Marquardt ไดใหความเห็นวา องคการจะตอง

ใหความสําคัญตอการเรียนรู ตองสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรู มีการอบรมและเรียนรูวิธีการทํางาน

เปนทีม ประกอบกับบุคลากรจะตองมีการพัฒนาทักษะในการเรียนรู และวิธีการเรียนรู สามารถมีวิธีการ

สงเสริมและเพ่ิมพูนความรูใหกับตนเองตลอดจนมีการแลกเปล่ียนความรูความสามารถในการคิดและ

ปฏิบัติงานท่ีสลับซับซอนรวมกับทีมงานไดอยางเปนระบบ 

องคประกอบที่ 2 การปรับเปล่ียนองคการ (Organization Transformation) 

การปรับเปล่ียนขององคการนั้น Marquardt ไดใหความเห็นวา การสรางองคการแหงการเรียนรู

เปนวิสัยทัศนเชิงกลยุทธขององคการท่ีผูบริหารระดับสูงตองใหการสนับสนุนและสงเสริมในการ
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พัฒนาและเพิ่มพูนความรู ท้ังในสายงานและขามสายงานมีการทํางานท่ีจัดองคการเปนเปาหมายหลัก 

โดยท่ีบุคลากรทุกคนในองคการ ตองมีวัฒนธรรมในการเรียนรูและใหความสําคัญ ในการเรียนรูรวมกัน

ท้ังองคการ องคประกอบของการปรับเปล่ียนองคการ ไดแก 

วิสัยทัศน (Vision) เปนภาพในอนาคตและความตองการท่ีมุงไปสูความปรารถนาของสมาชิก           

ท้ังองคการ ซ่ึงองคการแหงการเรียนรูจะตองเปนองคการท่ีสมาชิกทุกคนไดรับการพัฒนาวิสัยทัศน

ของตน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนรวมขององคการ ซ่ึงจะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังของสมาชิก           

ท่ีมีความคาดหวังตอการเปล่ียนแปลง 

สาเหตุท่ีสําคัญของการมีวิสัยทัศนรวมกันขององคการแหงการเรียนรู เนื่องจากการท่ีสมาชิก            

ในองคการไดนําเสนอความหวังและความฝน โดยกําหนดความหมายและคุณคาในส่ิงท่ีตองกระทํา                      

บนเปาหมายท่ีไมยึดติดกับสถานะท่ีเปนอยูในปจจุบัน และตองตั้งเปาหมายใหสูง เพ่ือเปนเครื่องช้ีนํา             

ในการรักษากระบวนการเรียนรูท่ีเนนดานการพัฒนา ทําใหเกิดการเรียนรูแบบมุงสรางส่ิงใหม ๆ 

(Generative learning)โดยคิดและมองลึกลงไป นอกจากนั้นยังช้ีนําความคิดและการวางแผนกลยุทธ

ดวยกระบวนการ ใหผูเกี่ยวของตาง  ๆเชน ผูบริหาร บุคลากรทุกระดับ ลูกคา หุนสวน ผูถือหุน ไดมารวม

พัฒนาวิสัยทัศนรวมกัน รวมทั้งเพ่ือท่ีจะไดทราบวามีอะไรบางท่ีองคการจะตองจัดเก็บและตองการ

ถายโอนไป และ  การมีวิสัยทัศนรวมกัน ยังเปนการสนับสนุนใหเกิดการเส่ียง การทดลอง ในการพยายาม

หาวิธีใหม ๆ ท่ีจะทําใหองคการประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีรวมคิดรวมทํา Marquardt ไดสรุปวา

องคการแหงการเรียนรูไมใชเครื่องจักร แตเปนส่ิงมีชีวิตเชนเดียวกับมนุษย องคการตองการความรูสึก

รวมในเอกลักษณและจุดมุงหมาย วิสัยทัศนควรเปนการจุดประกายและกระตุนใหองคการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมีช่ือเสียง การเรียนรูจึงตองเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน 

วัฒนธรรมองคการ (Culture) เปนความเช่ือ ความคิด และวิธีปฏิบัติของคนในองคการคานิยม 

บรรทัดฐานท่ีองคการเปน ลวนแตเปนวัฒนธรรมองคการท้ังส้ิน วัฒนธรรมองคการสวนใหญเปนเรื่องหนึ่ง

ของการไมเรียนรูเชน ปฏิเสธการเรียนรู การเส่ียง หรือความพยายามตอวิธีการใหม ๆ และการแบงปน 

การเรียนรู เปนตน ดังนั้นเพ่ือท่ีจะเปนองคการแหงการเรียนรู คานิยม วัฒนธรรมตาง ๆ ดังกลาว               

จึงตองมีการปรับเปล่ียนจากการที่คานิยมเปนอิทธิพลในการผลักดันใหองคการบรรลุวิสัยทัศน 

วัฒนธรรมการเรียนรูขององคการท่ีประสบความสําเร็จ จะมีระบบคานิยมตาง ๆ ท่ีสงเสริมการเรียนรู 

ระบบดังกลาวไดแก บรรยากาศองคการท่ีซ่ึงใหคุณคาและรางวัลในการเรียนรู , มีการแบงความ

รับผิดชอบอยางท่ัวถึง, มีความไววางใจและความมีอิสระแหงตน, ใหผลตอบแทนสําหรับนวัตกรรมใหม, 

การทดลองและความเส่ียง, การสนับสนุนดานงบประมาณในการฝกอบรม และพัฒนางานของ

บุคลากร, ความหลากหลายและการสรางสรรคความมือ, ขอผูกพันในการปรับปรุงผลิตภัณฑ และ        
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การบริการอยางตอเนื่อง, การตอบสนองตอความเปล่ียนแปลงและภาวะท่ียุงเหยิง และคุณภาพชีวิต

การทํางาน  

วัฒนธรรมองคการเปนส่ิงท่ีตองมีการเรียนรูและการถายทอดสืบตอกันไป เพ่ือใหกระจายไป       

ท่ัวท้ังองคการ เกิดการเรียนรูยอมรับและการถายทอดจะคอยๆพัฒนาไปตามลําดับโดยอาศัยการส่ือสาร       

ในองคการท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

องคการควรปรับเปล่ียนวัฒนธรรมใหเขากับเปาหมายขององคการ คือ มีคานิยมและความเชื่อ

รวมกันในเรื่องการเรียนรูเพ่ือการปรับเปล่ียนความสามารถของบุคลากรกลุมหรือทีมและเพ่ิม

สมรรถนะขององคการในอัตราท่ีเรงนําไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยบทบาทของผูนําก็คือ 

การทําความเขาใจวาจะปรับเปล่ียนและใชวัฒนธรรมองคการอยางไรจึงจะชวยสงเสริมใหสมาชิกใน

องคการแหงการเรียนรูรวมกัน ในความเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอมตาง ๆ ขององคการ 

กลยุทธ (Strategy) เปนวิธีการออกแบบใหเหมาะสมตอการกําหนดจุดหมายปลายทางใน

อนาคตหรือส่ิงท่ีตองการจะเปนในอนาคตวิสัยทัศน เปนส่ิงท่ีกําหนดกอนกลยุทธหรือ กลยุทธเปนส่ิง

ท่ีขึ้นอยูกับวิสัยทัศนเพ่ือใหเกิดรูปแบบและทิศทาง กลยุทธตาง ๆ มีอิทธิพลตอการเริ่มตนในการสราง

องคการแหงการเรียนรู ซ่ึงกลยุทธดังกลาว ไดแก ประสานความสําเร็จของบุคคลและธุรกิจเขากับการ

เรียนรูในองคการอยางกวางขวาง, สรางการเรียนรูเขาไปในการปฏิบัติการและกิจกรรมขององคการ, 

เช่ือมโยงนโยบายตางๆ ในการจัดคนในองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู, ตระหนักและใหรางวัล

ตอการเรียนรู, วัดผลและเผยแพรผลกระทบ รวมทั้งประโยชนตาง ๆ ท่ีองคการจะไดรับ, สรางโอกาสและ

ใหเวลาในการเรียนรูใหเกิดการเรียนรูในงานใหมากท่ีสุด และสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพ        

และชองวางสําหรับการเรียนรู 

โครงสราง (Structure)  ลักษณะโครงสรางขององคการแหงการเรียนรู ไดแก ความยืดหยุน 

เสรีภาพและโอกาสโครงสรางขององคการเปนความจําเปนพ้ืนฐานไปสูการเรียนรูหลักท่ีจะขับเคล่ือน 

องคการจะอยูท่ีเสรีภาพ การสนับสนุนและแหลงทรัพยากร ท่ีสมาชิกจําเปนตองไดรับส่ิงเหลานี้โดยท่ี

ช้ินงาน ความตองการและความเปล่ียนแปลงของบุคลากรในองคการ การเปล่ียนแปลงโครงสราง           

ซ่ึงผูเกี่ยวของท้ังหมดจะไดรับตอบสนองเพิ่มขึ้นอยางเหมาะสมท่ีสุดส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีสงเสริมและ                 

ใหเกิดการเรียนรูและการเขาถึงองคความรู ก็คือแนวทางในการจัดโครงสรางองคการ ซ่ึงมีส่ิงท่ีตอง

คํานึง ไดแก การปรับปรุงลําดับขั้นในแนวราบ (Flat Hierarchy), ลดการแบงแยกโดยมองเปนองครวม              

(Holistic), การจัดองคการและการดําเนินงานใหเปนรูปแบบโครงการ (Project form), การสรางเครือขาย 

(Networking) ท้ังภายในและภายนอกองคการ, การจัดการแบบเจาของกิจการ (Entrepreneurial) และ

ถอนรากโครงสรางแบบระบบราชการ (Bureaucracies)  
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องคประกอบที่ 3 การเสริมความรูแกบุคคล (People Empowerment) 

การเสริมความรู ความหมายของการเสริมความรูนั้น Taylor ไดอธิบายการเสริมความรูแก

บุคลากรไววาเปนกระบวนการในการมอบหมายความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานใหผูใตบังคับบัญชา                         

โดยเนนความสําคัญของการเพ่ิมอํานาจวาเปนกระบวนการ มิใชการมอบหมายโดยปราศจากการแนะนํา                

แตการเสริมความรูแกบุคคลหนึ่งนั้นผูไดรับอํานาจจะไดรับมอบหมายความรับผิดชอบ ตลอดจนอํานาจ                             

ในการบังคับบัญชา เพ่ือจะสามารถดําเนินงานตามความรับผิดชอบใหสําเร็จลุลวง สําหรับองคประกอบ             

การเสริมความรูแกบุคคลนี ้Marquardt ไดใหความเห็นวา องคการแหงการเรียนรูนั้น ผูบริหารทําหนาท่ี

เปนพ่ีเล้ียง ผูสอนแนะ และมีการทํางานรวมกับการปฏิบัติงานเปนทีม ตองมีการเรียนรูและการแกปญหา

รวมกัน พรอมท้ังมีการแลกเปล่ียนขอมูล เพ่ือรับทราบแนวคิดและเปนแนวทางการเรียนรูท่ีจะพัฒนา

ผลผลิตหรือบริการ ในองคประกอบการเสริมความรูแกสมาชิกองคการนั้น Marquardt ไดแบงออกเปน

องคประกอบยอย 6 องคประกอบ ดังนี้ 

บุคลากร (Employees) หลักในการพิจารณาการเสริมความรูใหกับบุคลากร ไดแก 

- ปฏิบัติตอบุคลากรในฐานะผูเรียนรู บุคลากรท่ีมีความสามารถและมีวุฒิภาวะ 

- สงเสริมใหบุคลากรมีอิสระ มีกําลังความสามารถและความกระตือรือรน 

- มอบหมายงานโดยใหท้ังอํานาจและความรับผิดชอบสูง 

- บุคลากรมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนากลยุทธและการวางแผน 

ผูบริหาร/ผูนํา (Managers/Leaders) ผูบริหารจะถูกเปล่ียนจากการควบคุมไปสูการเรียนรู 

การเสริมความรูและการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง องคการแบบใหมเรียกรองผูนําประเภทใหมซ่ึงมี

บทบาทและภาระใหมของผูบริหารองคการแหงการเรียนรู  

บทบาทใหมของผูบริหารท่ีเอ้ือใหเกิดเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก ผูสอน ผูสอนแนะ พ่ีเล้ียง 

ผูออกแบบ และผูประสานงาน สนับสนุนและผูนําดานโครงการและกระบวนการเรียนรู 

สําหรับบทบาทใหมของผูนําไดแก ผูสอนแนะ(Coach) และพ่ีเล้ียง (Mentor) เพ่ือผลักดันสมาชิก

ในองคการแหงการเรียนรู ประเภทของบทบาทจะขึ้นอยูกับ ความตองการความชวยเหลือชวงเวลาของ

การเรียนรู วิธีการเรียนรู กิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของ  

สําหรับภาระใหมของผูบริหาร ไดแก สรางวิสัยทัศนรวมกัน ประสานงานท่ีหลากหลายทีม           

ท่ีเนนช้ินงาน สงเสริมความคิดอยางเปนระบบ มีมโนมติและแรงบันดาลใจในการเรียนรูและการปฏิบัต ิ

ผูรับบริการ / ลูกคา (Customers) 

ลูกคานั้นสามารถเปนแหลงกําเนิดของขอมูลขาวสารและความคิดตางๆ  ท่ีควรเช่ือมโยง          

อยางใกลชิด ในกระบวนการเรียนรูและกลยุทธขององคการ ดังนั้น องคการแหงการเรียนรูควรท่ีจะ

จัดหาโอกาสท่ีสามารถเขาถึงการอบรมและการเรียนรู เพ่ือศึกษาลูกคาและผลิตภัณฑของลูกคา รวมทัง้
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สรางความภักดีจากการเปนผูเรียนรูและหุนสวนกับลูกคา สงเสริมและสนับสนุนความคาดหวังจาก

ลูกคาจากการปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงนวัตกรรมใหมและความรวดเร็ว และมีความกระตอืรอืรน

ในการคนหาขอมูลปอนกลับ คําแนะนําและการใหคําปรึกษากับลูกคา 

คูคา (Suppliers and Vendors) 

ความสําเร็จขององคการท่ีมีเครือขายทางธุรกิจ ไมเพียงแตบุคลากรและลูกคา แตรวมถึงคูคา   

การยอมใหผูอ่ืนในสายโซทางธุรกิจไดเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับความผูกพัน และนโยบายตาง ๆ  เชนเดียวกบั

การจัดการท่ีเหมาะสม หรือทักษะทางเทคนิค สามารถสรางคุณคาใหกับทุก ๆ คนในระยะยาว 

พันธมิตร / หุนสวน (Alliances) 

ในการแขงขันระดับโลก มีองคการท่ีปรากฏเพ่ิมมากขึ้น การปรากฏเพ่ิมขึ้นนั้นไดเพ่ิมการ

ประสานการทํางานกันระหวางองคการขึ้น ซ่ึงเปนการชวยเหลือสนับสนุนกันระหวางองคการในรูปแบบ

พันธมิตร ความรูท่ีไดรับจากการเรียนรูรวมกันระหวางองคการนี้จะสรางคุณคาใหกลายมาเปนการลงทุน

ระยะยาว ผลกําไรท่ีมากขึ้น และมีอิทธิพลตอความสําเร็จในอนาคต 

ชุมชน (Community) 

ชุมชนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เชน  

 - เปนการเพิ่มพูนภาพลักษณขององคการในชุมชน  

- ความสนใจของชุมชนดานการทํางานหรือการซ้ือจากบริษัท  

- เพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพของชีวิตในชุมชน  

- การเตรียมกําลังคนในอนาคต  

- โอกาสในการแลกเปล่ียนและแบงปนทรัพยากรตางๆ ในชุมชน 

องคประกอบที่ 4 การจัดการความรู (Knowledge Management) 

Marquardt ไดสนับสนุนวา ความรูไดกลายเปนส่ิงสําคัญสําหรับองคการมากกวาทรัพยากร

ดานการเงิน ท่ีตั้งทางการตลาด เทคโนโลยีหรือทรัพยสินอ่ืน ๆ ความรูเปนทรัพยากรหลักท่ีใชในการ

ทํางาน โดยท่ีประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี การปฏิบัติการ ระบบตางๆ และขั้นตอนการทํางานของ

องคการลวนมาจากพ้ืนฐานของความรูความชํานาญท้ังส้ิน  

ความรูท่ีไดจากการจัดการ โดยการใชประโยชนและประยุกตใชความรูจากการไดรับความรู 

(Acquired) สรางองคความรู (Created) จัดเก็บความรู (Storage) และถายโอนความรู (Transferred)                

องคการจะเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น กระบวนการในระบบยอยดานการเรียนรู

ตองดําเนินไปอยางมีปฏิสัมพันธกัน การกระจายขอมูลสารสนเทศควรเกิดขึ้นโดยหลายชองทาง และ                

มีกรอบของเวลาแตกตางกัน รวมถึงขอมูลสารสนเทศภายในองคการควรไดรับการกล่ันกรอง โดยการ
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จัดการความรูนั้นตองการท้ังวิธีท่ีเปนเชิงรุก (Proactive) และเชิงรับ (Reactive) ขั้นตอนในระบบยอยดาน          

ความรูนั้นเปนหัวใจของการเรียนรูเชิงองคการเปนเรื่องท่ีองคการแหงการเรียนรูไดสรางและใชความรูนัน้ 

การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) โดย Marquardt กลาววาตองมาจากแหลงตาง ๆ  

ท้ังภายนอก และภายในองคการ ดังนี้ 

1) การรวบรวมความรูจากภายนอก (External Collection Knowledge) 

ปจจุบันความเปล่ียนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว เพ่ือการเปนผูนําดานการตลาด องคการ

จึงตองมองออกไปขางนอกเพื่อปรับปรุงและเกิดความคิดใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ ดวยขอมูลสารสนเทศ

จากสภาพแวดลอมภายนอกดวยวิธีการตาง ๆ เชน ใชมาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) จากองคการ

อ่ืน ๆ การจางท่ีปรึกษา การรวบรวมขอมูลจากลูกคา คูแขง และแหลงอ่ืนๆ การตรวจสอบแนวโนม

ทางเศรษฐศาสตร สังคม และการรวมมือกับองคการอ่ืน ๆ เปนตน 

2) การรวบรวมความรูจากภายในองคการ (Internal Collection of Knowledge) 

ความสามารถในการเรียนรูขององคการ ไดกลายเปนหนึ่งในการเปนทรัพยากรท่ีเพ่ิมคุณคา

อยางมีหลักการสําหรับองคการและการไดมาซ่ึงความรูในองคการ ทําไดโดยการใหความรูแกบุคลากร

การเรียนรูจากประสบการณและ การเปล่ียนแปลงในกระบวนการตาง  ๆMarquardt ไดเสนอใหคาํนงึถึงส่ิง

สําคัญ 2 ประการในการแสวงหาความรู คือ ความจริงส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงท่ีรวบรวมไวไมไดมีความ

สอดคลองเปนหนึ่งตอหนึ่งเสมอไป ขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับมาจากท้ังภายนอกและภายในตองไดรับ

การกล่ันกรองเสียกอน และการไดมาซ่ึงความรูอาจไดมาโดยไมตั้งใจแตองคการแหงการเรียนรูตอง

แสวงหาความรูดวยความตั้งใจ 

การสรางองคความรู (Knowledge Creation) ขณะท่ีการแสวงหาความรูมาปรับใชนั้น ความรู

โดยท่ัวไป การสรางความรู (Knowledge Creation) เปนส่ิงท่ีสรางขึ้น (Generative) การสรางความรู

ใหมท่ีเกี่ยวของกับแรงผลัก การสัมผัสรู การหย่ังรู ท่ีเกิดขึ้นเองในแตละบุคคล การสรางองคความรู

ใหมควรอยูภายใตหนวยงานหรือคนในองคการ ซ่ึงหมายถึงทุก ๆ คนสามารถเปนผูสรางองคความรู 

ไดซ่ึง Marquardt ไดเสนอรูปแบบในการสรางองคความรู ไดแก ความรูท่ีคนหนึ่งใหความรูท่ีตนรูนั้นกับ

ผูอ่ืน เชน การทํางานดวยกันอยางใกลชิด, ความรูท่ีไดจากการรวม และการสังเคราะหความรูท่ีมีอยู             

ซ่ึงรูปแบบนี้อาจจํากัดอยูท่ีการมุงเนนในส่ิงท่ีมีอยูแลว, ความรูท่ีเปนการนําความรูท่ีองคการมีอยู ผนวกกับ

ความรูของแตละบุคคลใหเกิดความรูใหมและแบงปนไปท่ัวท้ังองคการ, ความรูท่ีเกิดขึ้นเปนการภายใน 

โดยท่ีสมาชิกองคการคนพบแนวทางไดเองโดยปริยาย ซ่ึงมีกิจกรรมมากมายท่ีองคการสามารถดําเนนิการ

เพ่ือสรางความรู, การเรียนรูโดยการปฏิบัติ และการแกปญหาอยางมีระบบ และการทดลอง โดยมีโอกาส

และการขยายวงกวางเปนแรงจูงใจ เรียนรูจากประสบการณท่ีผานมา 
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การจัดเก็บขอมูลและสืบคนความรู (Knowledge Storage and Retrieval) องคการควรมีการ

จัดเก็บความรู ซ่ึงความรูท่ีเก็บสะสมไวควรจะมีโครงสรางและมีการเก็บขอมูลไวเปนระบบท่ีสามารถหาและ

สงมอบไดอยางถูกตองและรวดเร็วทันเวลา และเหมาะสมตามท่ีตองการ โดยมีการจําแนกรายการตาง ๆ เชน 

ขอเท็จจริง นโยบาย หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน ความจําเปนในการเรียนรู 

การถายโอนความรูและการใชประโยชน (Transfer and Utilization) 

การถายโอนและการใชประโยชนจากความรู มีความจําเปนสําหรับองคการแหงการเรยีนรู ความรู

ควรกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็วและเหมาะสมท่ัวท้ังองคการ การถายโอนความรู โดยตั้งใจ         

มีวิถีทางตาง ๆ เชน การเขียนส่ือสาร การฝกอบรม การประชุมภายใน การสรุปขาวสาร การส่ือสารภายใน

องคการ การเยี่ยมชมงานตาง  ๆการหมุนเวียนงาน การเปล่ียนงาน และระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring) 

องคประกอบที่ 5 การนําเทคโนโลยีไปใช (Technology Application) 

เทคโนโลยีเปนองคประกอบท่ีสําคัญสําหรับการจัดการความรูขององคการ เทคโนโลยีนับเปน

ปจจัยท่ีสําคัญมากสําหรับศตวรรษนี ้เพราะองคการใดก็ตามท่ีมีอํานาจทางเทคโนโลยีสูง จะทําใหสามารถ

กาวลํ้าหนาองคการอ่ืนได ซ่ึงองคประกอบยอยของเทคโนโลยี เพ่ือการสรางองคการแหงการเรียนรู ไดแก  

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร

สารสนเทศ ซ่ึงรวมแลวก็คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคมและที่เกี่ยวของ

เขามาเปนเทคโนโลยีสารสนเทศดวย เชน เทคโนโลยีไมโครอิเล็กโทรนิกส เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยี

การศึกษา เปนตน  

โดยสรุปเทคโนโลยีสารสนเทศจะครอบคลุมถึงเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบันทึก 

จัดเกบ็ ประมวลผลสืบคน สง และรับขอมูล ซ่ึงรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร 

อุปกรณจัดเก็บขอมูล บันทึกและสืบคน เครือขายส่ือสาร ขอมูลอุปกรณส่ือสารและโทรคมนาคม เปนตน 

รวมทั้งระบบท่ีควบคุมการทํางานของอุปกรณเหลานี ้

สําหรับองคประกอบ การใชเทคโนโลยีนั้น Marquardt ไดใหความเห็นวา องคการจะตองจัด

ใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกและเอ้ือตอการเรียนรู เชน หองประชุมฝกอบรมคอมพิวเตอร ส่ือวิดีทัศน 

โสตทัศนูปกรณเสริมการเรียนรู มีการจัดตั้งทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดอบรมบุคลากร          

ใหสามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเสนอวาเทคโนโลยีเปนการกระจาย

ของอํานาจ หนาท่ีและการควบคุมในการผลิตสินคาการประสานงานและการบริการจัดการ เพ่ือสามารถ

ประสบความสําเร็จไดดีกวา งายกวาและเร็วขึ้น เทคโนโลยีทําใหเกิดกฎใหมในการบริหารการเปล่ียนแปลง 

การพัฒนา และการเรียนรู 
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เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู (Technology – Based Learning) 

ในองคการแหงการเรียนรู จะใชประโยชนของเทคโนโลยีซ่ึงรวมถึงคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 

ระบบวิดีโอท่ีมีการโตตอบและการเรียนรูทางไกล อุปกรณส่ือสารท่ีติดตอท้ังทางเดียวและสองทาง

ระหวางผูใหการศึกษาและผูเรียน ซ่ึงเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูดังกลาวนั้น จะอยูภายใตการควบคุมของ

บุคลากรดวยปฏิบัติการและควบคุมโดยอัตโนมัติท่ีใชระบบเอกสารแบบออนไลน บุคลากรจะสามารถ

เรียนรูโดยผานเทคโนโลยีมากขึ้นกวาจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบเดิม ๆ ดังนั้นองคการใดท่ีมี

การเรียนรูและสามารถนําเทคโนโลยีไปใชควบคูกับการเรียนรูนั้น จะมีประโยชนอยางย่ิงตอองคการ 

ท้ังความสะดวกรวดเร็ว สามารถติดตอส่ือสาร รวบรวมขอมูล การนําขอมูลมาใชไดอยางทันการ กอใหเกดิ

ประโยชนท้ังดานการผลิต การบริการ การบริหารและการดําเนนิการตาง ๆ  องคการจึงควรเล็งเห็นความสําคญั

ในการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในองคการ ไดมีโอกาสท่ีจะเรียนรู และเพ่ิมทักษะในการนําเทคโนโลยี

ไปใชเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอองคการตอไป 

ระบบอิเล็กโทรนิกสที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน (Electronic Performance Support Systems: EPSS) 

EPSS เปนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กโทรนิกส เปนการใชเทคโนโลยีในการบริหาร

ความรู และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูท่ียอดเยี่ยมและมีประสิทธิผลท่ีสุดอีกวิธีหนึ่ง โดยระบบ 

EPSS จะใชฐานขอมูล (ขอความ รูปภาพหรือเสียง) และฐานความรู ในการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร

ขอมูลไปยังสวนตางๆขององคการ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชระยะเวลาส้ัน ๆ และ

ใชบุคลากรนอย ระบบนี้มีสวนประกอบหลายอยางอันไดแก การฝกอบรบแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive 

Training) ซอฟตแวรเพ่ือการประยุกตใชและเพ่ือผลิตผล ตลอดจนระบบที่สรางความเปนผูเช่ียวชาญ

และ การใหขอมูลปอนกลับ EPSS สามารถทํางานไดในหลายลักษณะโดยมันจะรวมเอาทุกส่ิงทุกอยาง        

ในระบบคอมพิวเตอรเขาดวยกัน เพ่ือชวยใหพนักงานทําการผลิตและซอมแซมสวนตาง ๆ ของ

กระบวนการผลิต และชวยฝายบริการลูกคาในการคาดคะเนปญหาของลูกคา อีกท้ังยังชวยใหพนักงาน

สามารถถามคําถามเขาสูตัวระบบไดอยางถูกตอง 

ประโยชนของ EPSS  

1) EPSS จะชวยเพ่ิมทักษะทางสังคมและทางปญญาแกพนักงาน ดวยการนําเสนอขอมูล

ความรู คําปรึกษา และความชวยเหลือในเวลาท่ีจําเปน  

2) ชวยใหพนักงานเรียนรูได 3 ลักษณะ คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การนําเอาขอมูล

ปอนกลับจากระบบมาปรับปรุงแกไข พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับงานนั้น ๆ ท้ังกอนใชงานและหลังจาก

เกิดขอผิดพลาดในขณะใชงาน  

3) การสรางความรูใหม พนักงานจะพัฒนาเทคนิค วิธีการและขั้นตอนการทํางานใหม ๆ  

4) การรวบรวมความรู EPSS จะชวยรวบรวมโดยอาศัยกระบวนการตาง ๆ 
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ลักษณะองคการท่ีมีการเรียนรู Marqrardt and Reynolds (1994) ไดกลาวไววามี 11 ลักษณะ 

(อรุณรัตน คันธา, 2550: 36-52) ดังนี้ 

1. โครงสรางท่ีเหมาะสม (Appropriate Structure) ไมมีขั้นการบังคับบัญชามากเกินไป มีความ

ยืดหยุนคลองตัว มีการพรรณนาหนาท่ีความรับผิดชอบของงานในตําแหนงท่ียืดหยุน เอ้ือตอการจัดตั้งทีม

ทํางานไดมีโครงสรางแบบองครวมท่ีมีองคประกอบท่ีทําหนาท่ีของตนอยางประสานสัมพันธกับ

องคประกอบอ่ืนๆ เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูเปนทีม 

2. มีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ (Corporate Learning Culture) การมีบรรยากาศท่ีสงเสริม 

การทดลองทําส่ิงใหม ๆ แมจะเส่ียงตอการผิดพลาดบางก็ตาม ซ่ึงการวัดผลสําเร็จการเรียนรูพิจารณา

จากการบูรณาการความคิดท้ังหมดขององคการเขาดวยกัน วัฒนธรรมองคการ ตองชวยใหเกิดการเรียนรู 

ในเรื่องความตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) การไตรตรอง (Self-Reflective) และการสรางสรรค 

(Creative Way) สงเสริมใหมีการเรียนรูจากประสบการณ โดยใหคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

สนับสนุนใหมีการใหขอมูลยอนกลับรวมท้ังมีโอกาสในการพัฒนาตนเองทุกคน รวมทั้งการสนับสนุน 

ดานขวัญกําลังใจและการเงินจากองคการ 

3. การเพ่ิมอํานาจและความรับผิดชอบในงาน (Empowerment) การสนับสนุนและเปดโอกาส

ใหบุคลากรมีการเรียนรู มีอิสระในการตัดสินใจ ลดความรูสึกตองพ่ึงพิงผูอ่ืนในการแกปญหา ขยายการ

เรียนรูของตนใหบังเกิดผลงอกงาม สรางสรรคอยางเต็มท่ี กระจายความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ 

แกปญหาไปสูระดับลาง หรือผูปฏิบัติเพ่ือใหมีศักยภาพในการเรียนรูภายใตกลยุทธ และแผนงานของ

องคการ 

4. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment Scanning) คาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีท่ีจะ

กระทบตอสภาพแวดลอมองคการไหวตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงแสดงทวงทีในธุรกิจของตนเอง

ใหมีนัยสําคัญแกสังคม เลือกเปาหมายในสภาพแวดลอมท่ีองคการมุงท่ีจะปฏิสัมพันธดวย 

5. ทุกคนมีสวนสรางและถายโอนความรู (Knowledge Creation and Transfer) หนาท่ีการสราง

นวัตกรรมองคความรูใหม ๆ มิใชเปนเพียงหนาท่ีของนักวิจัยและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยเทานั้น        

ในองคการแหงการเรียนรูผูปฏิบัติทุกคนจะมีบทบาทสงเสริมความรู เรียนรูจากสวนอ่ืน ฝายอ่ืนจาก

เครือขายสายสัมพันธติดตอผานชองทางการส่ือสารและเทคโนโลยีตาง ๆ มีการแลกเปล่ียนขาวสาร

ระหวางกัน มีการสรางความรูใหมนอกจากจะเกี่ยวของกับขาวสารภายนอกแลวยังรวมถึงการเรียนรู

และการหย่ังรูทางความคิดของแตละบุคคลในองคการอีกดวย 

6. มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู (Learning Technology) ประยุกตใชเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม 

เพ่ือชวยในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรูอยางท่ัวถึง และใหมีการเก็บ ประมวลถายทอดขอมูลกัน

ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง เหมาะสมกับแตละบุคคลและสภาพการณ 
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7. มุงเนนคุณภาพ (Quality) การท่ีองคการใหความสําคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม ท่ีเนน

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซ่ึงทําใหผลการเรยีนรูท้ังโดยตั้งใจและไมตั้งใจกลายเปนผลงานท่ีดีขึ้น 

8. กลยุทธ (Strategy) กระบวนการเรียนรูจะเปนไปอยางมีกลยุทธท้ังในดานของการยกราง           

การดําเนินการและการประเมิน ผูบริหารจะเปนตัวกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือคําตอบไวให 

9. บรรยากาศท่ีสนับสนุน (Support Atmosphere) บรรยากาศท่ีมุงสงเสริมคุณภาพชีวิตการ

ปฏิบัติงาน คือใหเขาไดพัฒนาศักยภาพของเขาไดอยางเต็มท่ี เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ยอมรับใน

ความแตกตางของบุคคลใหความเทาเทียมเสมอกัน ใหความเปนอิสระ สรางบรรยากาศและแรงงานที่เปน

ประชาธิปไตย และการมีสวนรวม โดยมีความสมดุลระหวางความตองการของบุคคลและองคการ 

10. มีการทํางานเปนทีม (Teamwork and Networking) การตระหนักถึงความรวมมือการแบงปน 

การทํางานเปนทีม การทํางานแบบเครือขาย รวมมือกันแกปญหาอยางตอเนื่องในระยะยาว และริเริ่ม

ส่ิงใหม ๆ สรางพลังรวมกันจะทําใหองคการอยูรอดและเจริญเติบโต 

11. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Vision) วิสัยทัศนจะเปนแรงผลักดันใหการปฏิบัติงานมุงเขาสู

เปาหมายอยางมีเจตจํานง อยางผูกพันบนพ้ืนฐานของคานิยม ปรัชญา ความคิด ความเช่ือท่ีคลายคลึงกัน 

สงผลใหมีการรวมกันทํากิจกรรมท่ีมีจุดหมายเดียวกันในท่ีสุด  

 

2. ขอมูลเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2.1 ความเปนมา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทย (เปนหนวยงานราชการไทยประเภทกระทรวง 

ไดรับการสถาปนาเมื่อวันท่ี 1 เมษายนพ.ศ. 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว        

มีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง จากกระทรวงเกษตรพนิชการ มาเปนกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวง

เกษตรพาณิชยการ กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรจนมาสูกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ในปจจุบัน 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในหมวด 7 มาตรา 18 และพระราช

กฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม และการปรับปรุงอํานาจหนาท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม 

และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ.2546 

ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณไวดังนี ้ 

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหลงน้ํา และ

พัฒนาระบบชลประทาน สงเสริม และพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ รวมตลอดท้ัง



25 

 

 

 

กระบวนการผลิตและสินคาเกษตรกรรม และราชการอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ"  

2.2 หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การจัดองคการการบริหารและแบงสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ               

ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีการแบงหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังตอไปนี ้

สวนราชการในสังกัด ประกอบดวย 16 กรม ไดแก สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง 

กรมการขาว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมประมง กรมปศุสัตว กรมพัฒนาท่ีดิน         

กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ กรมหมอนไหม สํานักงานการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

รัฐวิสาหกิจในสังกัด ประกอบดวย 5 หนวยงาน ไดแก องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร องคการ

สะพานปลา องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย องคการสวนยางและสํานักงานกองทุน

สงเคราะหการทําสวนยาง 

องคการมหาชนในสังกัด ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก  สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง และสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรณีเฉพาะสํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินงานเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวง  

2.3 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2.3.1 วิสัยทัศน องคกรสมรรถนะสูงในการอํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณอยางบูรณาการ สูผลสัมฤทธ์ิเพ่ิมคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

2.3.2 วัฒนธรรมองคการ มีคุณธรรม สรางสรรค พรอมรับการเปล่ียนแปลง รับผิดชอบ

รวมกัน 

2.3.3 คานิยม  ซ่ือสัตย  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รับฟงความคิดเห็น  มุงผลสัมฤทธ์ิ  

2.3.4 ประเด็นยุทธศาสตร 

2.3.4.1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการดานการเกษตรและสหกรณ

ใหมีประสิทธิภาพ 

2.3.4.2  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพแกเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง และ

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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2.3.4.3  การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตกิารฝนหลวง 

 2.3.5 หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย 16 หนวยงาน ไดแก กองกลาง 

กองคลัง กองการเจาหนาท่ี กองเกษตรสารนิเทศ กองนโยบายและเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและ

เกษตรกรรมยั่งยืน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ 

สํานักการเกษตรตางประเทศ สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักกฎหมาย สํานักตรวจราชการ 

สํานักตรวจสอบภายใน สํานักบริหารกองทุนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองทุกข สํานัก

พัฒนาระบบบริหาร สถาบันเกษตราธิการ และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

ขอบเขตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 14 หนวยงาน ซ่ึงเปนหนวยงาน

ในสวนกลาง โดยจะไมทําการศึกษาในสวนของสํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ และ

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีประจําอยูในตางประเทศ และเปน

หนวยงานในสวนภูมิภาค   

2.3.6 นโยบายและการดําเนินการดานองคการแหงการเรียนรู 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการของ

หนวยงานโดยนํามาใชประโยชนและประยุกตใชความรูจากการไดรับความรู สรางองคความรู และ

ถายโอนความรู ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของ Marquardt ในองคประกอบท่ี 4 เรื่อง การจัดการความรูและ

องคประกอบท่ี 5 การนําเทคโนโลยีไปใช โดยสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการนําความรู

ท่ีไดจากหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มาจัดทําเว็ปไซตเกี่ยวกับ

การจัดการความรู ไดแก เว็ปไซต http://km.opsmoac.go.th/main.php?filename=index ในเว็บไซตนี้ 

จะมีขอมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู และมีหมวดความรูในหลาย ๆ ดานใหศึกษา เชน ความรูทางวิชาการ 

ความรูจากการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา การจัดการความรูและภูมิปญญาตามวิถีการดําเนินชีวิตโดย

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความรูในการปฏิบัติการฝนหลวงฯ เปนตน เพ่ือใหบุคลากรภายในองคการ

สามารถนํามาใชประโยชน เปนการอํานวยความสะดวก และเอ้ือตอการเรียนรูโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูมาใช รวมทั้งเปนการเผยแพรใหบุคคลภายนอกองคการไดทราบ 

 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การวิจัยเรื่อง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับองคการแหงการเรียนรู มีดังนี้ 
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3.1 งานวิจัยในประเทศ 

 กิตติ พลนามอินทร (2551: 2, 59-62, 105-121) ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปนองคการแหงการเรียนรู: 

กรณีศึกษาโรงเรียนบานเพี้ยฟานโนนสวรรค สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสอดคลองของสภาพปจจัยสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของโรงเรียนตนแบบองคการแหงการเรียนรูกับโรงเรียนกรณีศึกษา และเสนอแนวทางการพฒันาโรงเรยีน

บานเพี้ยฟานโนนสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 สูการเปนองคการแหง

การเรียนรู กลุมตัวอยางในการศึกษาแบงเปน 2 กลุม ไดแก โรงเรียนตนแบบองคการแหงการเรียนรู

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 จํานวน 3 โรงเรียน คัดเลือกจากโรงเรียนท่ีอยูในโครงการโรงเรียน

ในฝน และโรงเรียนบานเพี้ยโนนสวรรค เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ 

แบบบันทึกขอมูลจากเอกสารและศึกษาหลักฐานหรือขอมูลท่ีอยูตามสภาพปกติ การวิเคราะหขอมูล 

คือ วิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกภาคสนามและเครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ือตรวจสอบขอมูลแบบสอบเสาและ  

นําขอมูลภาคสนามท้ังหมดจากการสังเกต สัมภาษณมาวิเคราะหตามกรอบแนวคิดการศึกษาและ

นําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการรายงานเชิงพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษาแสดงใหเห็นสภาพ

ปจจัยท่ีสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนกรณีศึกษา ดังนี้ 1) วิสัยทัศน พันธกิจ และ

ยุทธศาสตร กําหนดไวอยางส้ันและชัดเจนใหทุกคนมีสวนรวมในการกําหนด แตภาคชุมชนยังมี     

สวนรวมนอย 2) โครงสรางของโรงเรียน แบงขอบขายภาระงาน 4 งานจัดระบบท่ีลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

และสงเสริมการมีสวนรวม 3) เทคโนโลยีและระบบงาน ยังมีการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ

คอนขางนอย 4) การปฏิบัติดานการบริหารใชหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

5) การปฏิบัติดานการจัดการมีระบบงานธุรการท่ีกะทัดรัด ระบบอํานวยการระบบติดตอส่ือสารท้ังภายใน 

และภายนอก การควบคุม กํากับนเิทศและการประกันคุณภาพภายในควรตองปรับปรุง 6) มีความยืดหยุน

ในการจัดตั้งทีมงาน และบุคลากรทุมเทในการทํางาน 7) การพัฒนาครูและทีมงาน มีการพัฒนาครู

อยางตอเนื่อง แตยังไมมีรูปแบบการพัฒนาทีมงานท่ีชัดเจน 8) ภาวะผูนําทางวิชาการผูอํานวยการ

สถานศึกษาเปนผูบริหารมืออาชีพกระตุนใหครูใชวิธีการสอนแบบบูรณาการตอบสนองธรรมชาติของ

นักเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 9) บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน มีบรรยากาศแบบมีสวนรวม 

มีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งและความมีเอกภาพ เคารพกันตามลําดับอาวุโส 10) การจูงใจ การเปนผูบริหาร

มืออาชีพสรางความไววางใจ ความรัก ความศรัทธา สามารถจูงใจโนมนาวใหครูปฏิบัติงานไดบรรลุ

ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 11) เปาหมายและขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงานใชวงจรคุณภาพ         

P-D-C-A พัฒนาคุณภาพของงาน นําขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงแกไข การดําเนินงานของโรงเรียน 
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เกศสุดา ใจคํา (2554: 4, 37-38, 60-63) ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาพการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการเปน

องคการแหงการเรียนรูตามความคิดเห็นของบุคลากร และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากร

เกี่ยวกับการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม 

กลุมตัวอยางคือบุคลากรสายผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนประจําปการศึกษา 2553 เครื่องมือท่ีใช

เปนแบบสอบถามระดับความเปนจริงในการปฏิบัติและปญหา ขอเสนอแนะในการสงเสริมความเปน

องคการแหงการเรียนรูเปนแบบปลายเปด สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นวามหาวิทยาลัย           

ฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม มีสภาพเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน คือ  

ดานมุงสูความเปนเลิศ ดานรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง ดานการสรางและสานวิสัยทัศน 

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานความคิดความเขาใจเชิงระบบ สวนปญหาเกี่ยวกับการสงเสรมิความ

เปนองคการแหงการเรียนรู พบวา ดานมุงสูความเปนเลิศ บุคลากร ขาดความกระตือรือรน ในการพัฒนา

ปฏิบัติงาน เนื่องจาก ขาดแรงกระตุน แรงจูงใจในการทํางาน รวมทั้งขวัญและกําลังใจ ดานรูปแบบ

วิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง องคการยึดติดวัฒนธรรมการทํางานแบบเดิม และกลัวการเปล่ียนแปลง 

ทําใหยากตอการปรับเขากับส่ิงใหม ๆ ดานการสรางและสานวิสัยทัศน บุคลากรในองคการมีอัตราการ

เขาและออกงานสูง ทําใหบุคลากรขาดการสานตอวิสัยทัศน และไมคอยรูสึกเปนหนึ่งเดียวกับองคการ 

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีการแบงพรรคแบงพวก ความไมลงรอยกันของทีมบุคลากร เชน ความ

ขัดแยงเรื่องสวนตัว เรื่องงาน และดานความคิดความเขาใจเชิงระบบ บุคลากรขาดความเขาใจในดาน

ความคิดความเขาใจเชิงระบบ สําหรับขอเสนอแนะในการสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรู

พบวา ดานมุงสูความเปนเลิศ องคการควรมีส่ิงกระตุน แรงจูงใจในการพัฒนาปฏิบัตงิาน เชน การประกาศ

เกียรติคุณ การใหรางวัล ดานรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง ควรเปดโอกาสใหบุคลากร         

ไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน รวมถึงเสนอวิธีการทํางานใหม ๆ เพ่ือพัฒนา

องคการในดานตาง ๆ ดานการสรางและสานวิสัยทัศน ควรมีการจัดปฐมนิเทศและช้ีแจงใหบุคลากร

ไดเขาใจ และเห็นความสําคัญของวิสัยทัศน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ควรมีการจัดกิจกรรม และ

รวมกันทํากิจกรรมใหมากขึ้น เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีในองคการและลดปญหาความขัดแยงกัน 

และดานความคิดความเขาใจเชิงระบบ ควรสรางความตระหนักใหกับบุคลากรในองคการใหเกิด

ความคิด ความเขาใจเชิงระบบ เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาองคการ 

โฆษิต เสตะจิต (2549: 4-5, 106) ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 และเพ่ือ
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เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณ

ในการทํางานเกี่ยวกับสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรีเขต 3 จํานวน 5 ดาน กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุร ีเขต 3 จํานวน 501 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 

แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสถิติที  (t-test) ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและ

ครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรี  เขต 3 ในภาพรวม 5 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน เรียงลําดับดังนี้ ดานการแปรรูปองคการ ดานพลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน           

ดานการใหอํานาจ ดานการจัดการความรู ดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของผูบริหาร และครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 3 ในภาพรวม 5 ดาน แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกัน           

4 ดาน คือ ดานพลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงานดานการแปรรูปองคการ ดานการใหอํานาจ และ            

ดานการจัดการความรู สวนดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมไมแตกตางกัน จําแนกตามวุฒิการศึกษา

และประสบการณในการทํางานไมแตกตางกัน 

ชนกพรรณ ดิลกโกมล (2546: 3, 142-144, 165-166, 217, 220-222) ไดทําการวิจัย เรื่อง วัฒนธรรม

องคการกับองคการแหงการเรียนรู: บริบทในบริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ               

1) สังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการและองคการแหงการเรียนรู  2) ศึกษาลักษณะวัฒนธรรม

องคการและองคการแหงการเรียนรูของบริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด 3) ศึกษาความสัมพันธของวัฒนธรรม

องคการและองคการแหงการเรียนรู 4) นําเสนอกลยุทธในการสรางวัฒนธรรมองคการและองคการ

แหงการเรียนรู กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด จํานวน 119 คน เครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด     

มีลักษณะวัฒนธรรมองคการในภาพรวมท้ัง 3 รูปแบบ ไดแก  ความสามารถในการปรับตัว การมีสวนรวม

เกี่ยวของในการปฏิบัติพันธกิจ และความสอดคลองตองกัน อยูในระดับปานกลาง รวมทั้งระดับการเปน

องคการแหงการเรียนรูของบริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด อยูในระดับปานกลาง และเม่ือทําการวิเคราะห

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบวา ลักษณะวัฒนธรรมท่ีมีความสอดคลองตองกันมีความสัมพันธ

กับองคการแหงการเรียนรู และสามารถใชเปนตัวพยากรณในการคาดคะเนลักษณะองคการแหงการ

เรียนรู โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงประสิทธิภาพ ของการพยากรณมีคาเทากับรอยละ 39.5         
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กลยุทธท่ีสําคัญเปนอันดับแรกในการสรางวัฒนธรรมองคการและองคการแหงการเรียนรู คือ การรักษา

สมดุลระหวางการเรียนรูและความตองการท่ีจะไดรับการพัฒนาของท้ังพนักงานและองคการ 

พรทิพย ไชยประณิธาน (2553: 4, 51-54, 75-76) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวาง

ประเภทของวัฒนธรรมองคการและการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางประเภท

ของวัฒนธรรมองคการและการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุมตัวอยางคือโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 140 โรงเรียน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม

แบบตรวจสอบรายการและมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา  

วัฒนธรรมองคการ 8 ประเภท ไดแก ความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ การหลีกเล่ียงความไมแนนอน ความ

เปนปจเจกนิยม ความเปนกลุมนิยม ลักษณะความเปนชาย ลักษณะความเปนหญิง การมุงเนนผลระยะยาว 

และการมุงเนนผลระยะส้ัน รวมกันมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยวัฒนธรรม

องคการท้ัง 8 ประเภท สามารถกําหนดความผันแปรของการเปนองคการแหงการเรียนรู ไดรอยละ 86 

แตเม่ือทดสอบความสัมพันธของวัฒนธรรมองคการแตละประเภทกับการเปนองคการแหงการเรียนรู

โดยคุมอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการประเภทอ่ืนใหคงท่ี พบวามีวัฒนธรรมองคการ 5 ประเภท ไดแก 

ความเปนปจเจกนิยม ความเปนกลุมนิยม ลักษณะความเปนชาย ลักษณะความเปนหญิง และการมุงเนน        

ผลระยะยาว ท่ีมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู และเม่ือทําการคัดเลือกวัฒนธรรม

องคการประเภทตาง ๆ เขาสมการพยากรณพบวามีวัฒนธรรมเพียง 2 ประเภทเทานั้น คือ วัฒนธรรม

องคการประเภทการมุงเนนผลระยะยาว และลักษณะความเปนชาย ท่ีเปนคาพยากรณท่ีมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด โดยวัฒนธรรมองคการท้ังสองประเภทรวมกัน สามารถกําหนดคาความผันแปรของการเปน

องคการแหงการเรียนรูไดถึงรอยละ 85 

วิรัตน ทวีทรัพยสมบัติ (2552: 3, 72, 160-162) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับองคการแหง 

การเรียนรูของขาราชการทหาร สังกัดกรมพระธรรมนูญ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาระดับองคการแหงการเรียนรูของขาราชการทหาร สังกัดกรมพระธรรมนูญ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ไดแก ดานความรอบรูแหงตน การมีแบบแผนความคิดอาน การสรางวิสัยทัศนรวม 

การเรียนรูกันเปนทีม และคิดอยางเปนระบบ และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของขาราชการทหาร ไดแก ลักษณะสวนบุคคล การมีสวนรวมในองคการ และลักษณะทัศนคติ

สวนบุคคล กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการทหาร สังกัดกรมพระธรรมนูญ จํานวน 177 คน เครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัยเปนแบบสอบถามตามแนวคิดของ Senge สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
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คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน คาฐานนิยม คาที ผลการวิจัยพบวาขาราชการทหาร 

สังกัดพระธรรมนูญ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับองคการแหงการเรียนรูในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยตามดานองคการแหงการเรียนรู คือ ดานความรอบรูแหงตน 

การมีแบบแผนความคิดอาน การเรียนรูกันเปนทีม การสรางวิสัยทัศนรวม และการคิดอยางเปนระบบ 

ตามลําดับ และการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ พบวา ระดับองคการแหงการเรียนรูของ

ขาราชการทหารฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไปตาม อายุ สังกัดหนวยงาน ระดับ

การศึกษา จํานวนวันรับราชการ การฝกอบรม การเขารวมสัมมนา การเขารวมประชุม การมีสวนรวม

ในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ความพอใจตอการบริหารจัดการของ

หนวยงาน ความภูมิใจตอการปฏิบัติงานในหนวยงานและความภูมิใจตอการรับราชการทหาร 

สุวรัตน รักศีล (2550: 5, 101-102, 125-128) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพองคการแหงการเรียนรู: 

กรณีศึกษาโรงเรียนชูธรรมานุสรณ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ

สภาพองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนชูธรรมานุสรณ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็น

ของบุคลากรภายในและภายนอกของโรงเรียนชูธรรมานุสรณ กลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลกากรภายใน 

ไดแก ผูบริหาร และบุคลากรครู จํานวน 23 คน และกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรภายนอก ซ่ึงไดมาโดย

วิธีการสุมแบบเจาะจง ไดแก ผูปกครอง จํานวน 49 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสถิติที ผลการวิจัย

พบวา บุคลากรภายในและภายนอกในโรงเรียนชูธรรมานุสรณ มีความคิดเห็นตอระดับการปฏิบัติ

เกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนชูธรรมานุสรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจัดเรียงลําดบั

ตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยปรากฏดังนี้ การเพ่ิมอํานาจแกบุคคล พลวัตแหงการเรียนรู การปรับเปล่ียน

องคการ การจัดการความรู และ การประยุกตใชเทคโนโลยี ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติ

เกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู ตามความคิดเห็นของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนชูธรรมานสุรณ 

เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ปรากฏวา บุคลากรภายในและภายนอกมีความคิดเห็นตอการปฏิบัตเิกีย่วกบั

องคการแหงการเรียนรู โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 เม่ือพิจารณาเปนราย

องคประกอบพบวา องคประกอบ พลวัตแหงการเรียนรู  การจัดการความรู และการประยุกตใช

เทคโนโลยี มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และมี 2 องคประกอบ การปรับเปล่ียน

องคการ และการเพ่ิมอํานาจแกบุคคลมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

อิสรีย พงศกมลานนท (2551: 4-5, 82-83, 117-120) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความเปนองคการ

แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ           

1) ศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี                           

2) เปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ลพบุรี จําแนกตามตําแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน คุณลักษณะสวนบุคคล และขนาด

ของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี ปการศึกษา 2551 จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

เปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ 

ผลการวิจัยพบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี 

โดยภาพรวม มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน              

โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียดานท่ีมีระดับการดําเนินงานมากไปนอย คือ ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานแบบแผน

ความคิด ดานการเรียนรูเปนทีม ดานความรอบรูแหงตน และดานความคิดเชิงระบบ ตามลําดับ ผลการ

เปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี 

พบวา เม่ือจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานโดยรวมมีระดับการ

ดําเนินงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในสวนการจําแนกตามตําแหนงและ              

ขนาดสถานศึกษา โดยรวมมีระดับการดําเนินงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.2 งานวิจัยตางประเทศ 

David (1997: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและองคการแหงการเรียนรู 

โดยไดศึกษา ในแงการปฏิบัติกิจกรรมของผูบริหารในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและ

รายกลุม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมและการปฏิบัติของผูนําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอการเรียนรู

เปนรายบุคคลและรายกลุม นอกจากนี้ยัง พบวา ผลการวิจัยมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1) หัวหนาทีมไดปฏิบัติ

บทบาทของผูนําการเปล่ียนแปลง 2) ผูนําการเปล่ียนแปลงตองมีการสรางบรรยากาศการเรียนรู โดยการ

สนับสนุนการรวมมือ และนําศักยภาพของทีมมาใช 3) ผูนํามีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 4) มีการทาทายให

ทีมมีการตั้งคําถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 5) มีการแบงปนความรูและขอมูลสารสนเทศ เพ่ือชวย

ในการเรียนรูของทีม 6) ผูนําสงเสริมใหทีมมีโอกาสท่ีจะเรียนรูภาพรวม และวิธีปฏิบัติรวมทั้งการ

ตัดสินใจท่ีมีผลตอระบบ 7) ผูนํามีการสงเสริมใหสมาชิกทีมมีโอกาสเรียนรูความเปนผูนําดวยตนเอง 

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาองคการตาง ๆ ควรท่ีจะมีการสอนผูบริหารเกี่ยวกับบทบาทในการ

สงเสริมองคการของตน ใหเปนองคการแหงการเรียนรู และใหมีการคิดอยางเปนระบบ รูปแบบการปฏิบัติ

ของผูนํามีผลตอการปฏิบัติของ ผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารควรจะสรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูในท่ีทํางาน ความรู และระบบขอมูลสารสนเทศ นับเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะกอใหเกิด

องคการแหงการเรียนรู 
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McCanally & Kimcee (1977: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาในแงมุมของวัฒนธรรมองคการ     

ซ่ึงสนับสนุนในการสรางสรรคความเปนองคการแหงการเรียนรู การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในองคการ

แหงหนึ่งตามแนวคิดทฤษฎีของ Senge ในเรื่ององคการแหงการเรียนรูไว 4 แบบ การวิจัยครั้งนี้เปน

การวิจัยเชิงคุณภาพท่ีวิเคราะหเชิงลึกในองคการท่ีใชวินัย 5 ประการ ตามแนวคิดของ Senge โดยการ

เก็บรวบรวมการสัมภาษณสมาชิกในองคการ เอกสาร และการจดบันทึกของนักวิจัย ผลการศึกษา

พบวามีวัฒนธรรมองคการ 7 ดาน ซ่ึงมีผลกระทบตอองคการใน 4 ดานท่ีสําคัญ มีความสัมพันธอยางมาก

ในแงมุม (Fact) ของวัฒนธรรมองคการและความสามารถขององคการท่ีจะสามารถปฏิบัติตามวินัย             

5 ประการ พ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการเปนองคการแหงการเรียนรูไดแก โปรแกรมการประสานความรวมมือ 

(Corporate) การเปนพ่ีเล้ียง (Mentoring) การปฏิบัติการท่ีไดรับการเลือกสรร (Selection Practices) 

โปรแกรมการฝกอบรมและการพัฒนา (Training and Development Program) กระบวนการของแตละบุคคล 

(Individual Department Process) และความลาชาในระยะกาวของธุรกิจ (Slowing the Place of The Business) 

สวนพ้ืนฐานท่ีไมสนับสนุนใหเกิดการเปนองคการแหงการเรียนรูประกอบไปดวยความแตกแยกในงาน

และในแผนกการจํากัดของแหลงขอมูล ระบบการติดตอส่ือสารท่ีมีจุดออน ความเขมงวดของเวลา 

รวมทั้งการประสานงานและระยะกาวทางธุรกิจ (The Pace of The Business) 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยมีองคประกอบ 5 องคประกอบ ไดแก พลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ การเสริมความรู

แกบุคคล การจัดการความรู และการนําเทคโนโลยีไปใช การดําเนินการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

ซ่ึงมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 

2. ตัวแปรของการวจิัย 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

4. การสรางและตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

6. การวิเคราะหขอมูล  

7. คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การดําเนนิการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาประชากรและกลุมตวัอยางดังนี ้

 1.1 ประชากร ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานจางเหมาเอกชน

ดําเนินงาน ท่ีสังกัดในสวนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 377 คน  

 1.2 กลุมตัวอยาง  

  1.2.1 การกําหนดจํานวนตัวอยาง  

  การกําหนดกลุมตัวอยางผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางจาก  กลุมตัวอยาง  ไดแก 

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนกังานราชการ พนักงานจางเหมาเอกชนดําเนินงาน ท่ีสังกัดในสวนกลาง

ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 14 หนวยงาน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางท่ี

เหมาะสมไดมาจากการสุมกลุมตัวอยางดวย สูตร Taro Yamane ซ่ึงมีระดับความเช่ือม่ันเปน 95% จาก

การคํานวณจะไดกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย จํานวน 195 คน 

สูตรท่ีใช   n =                     N 

    1 + Ne2 
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  เม่ือ    n  =   จํานวนกลุมตัวอยาง 

      N  =  จํานวนประชาการทั้งหมด 

      e  =  คาความคลาดเคล่ือนของการสุมกลุมตวัอยาง 

เม่ือแทนคาสูตรจะได 

      n  =        377 

     1 + 377(0.05)2 

          =  194.079   = 195  คน 

 1.2.2 การสุมตัวอยาง  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมจํานวน 14 หนวยงาน ประกอบดวย 

กองกลาง กองคลัง กองการเจาหนาท่ี กองเกษตรสารนิเทศ กองนโยบายและเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร

และเกษตรกรรมย่ังยืน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักการเกษตรตางประเทศ สํานัก

แผนงานและโครงการพิเศษ สํานักกฎหมาย สํานักตรวจราชการ สํานักตรวจสอบภายใน สํานักบริหาร

กองทุนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองทุกข สํานักพัฒนาระบบบริหาร และสถาบันเกษตราธิการ 

ดวยวิธีการ 2 ขั้นตอน คือ 1) เลือกหนวยตัวอยางแบบสัดสวน (Quata Sampling) 2) สุมตัวอยาง แตละ

ช้ันดวยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) แบบไมแทนท่ี โดยสุมตัวอยางในแตละ

หนวยงานใหไดตามจํานวนตัวอยางและใชการจับฉลาก (สํารองจํานวนตัวอยางหนวยงานละ 5 คน) 

ประชากรท้ังหมด 377 คน จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยั 

หนวยงาน ประชากร กลุมตัวอยาง 

กองกลาง 26 14 

กองคลัง 59 31 

กองการเจาหนาท่ี 47 25 

กองเกษตรสารนิเทศ 20 11 

กองนโยบายและเทคโนโลยฯี 23 12 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 18 10 

สํานักการเกษตรตางประเทศ 25 13 

สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ 42 22 

สํานักกฎหมาย 17 9 
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หนวยงาน ประชากร กลุมตัวอยาง 

สํานักตรวจราชการ 18 10 

สํานักตรวจสอบภายใน 21 11 

สํานักบริหารกองทุนฯ 21 11 

สํานักพัฒนาระบบบริหาร 13 7 

สถาบันเกษตราธิการ 27 14 

รวม 377 200 

 

2. ตัวแปรของการวิจัย  

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี ้

 2.1 ตัวแปรอิสระ เปนตัวแปรเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ระดับ

ตําแหนงงาน และหนวยงานท่ีสังกัด 

 2.2 ตัวแปรตาม เปนตัวแปรเกี่ยวกับระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูท้ัง 5 องคประกอบ               

ตามแนวคิดของ Marquardt ประกอบดวย พลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ การเสริมความรูแก

บุคคล การจัดการความรู และการนําเทคโนโลยีไปใช 

  

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีประกอบดวย 3 ตอน

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ระดับตําแหนงงาน และหนวยงานท่ีสังกัด           

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยปรับปรุงขึ้นจากแบบสอบถามของ Marquardt โดยวัด

องคการแหงการเรียนรู 5 องคประกอบ ไดแก พลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ การเสริมความรู 

แกบุคคล การจัดการความรู และการนําเทคโนโลยีไปใช โดยกําหนดเกณฑการวัดระดับการเปนองคการ

แหงการเรียนรู เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาชนิด 5 ระดับ โดยการเปรียบเทียบเกณฑ ดังนี้
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   ระดับการเรียนรูมากท่ีสุด  กําหนดคะแนนเทากับ 5 

   ระดับการเรียนรูมาก  กําหนดคะแนนเทากับ 4 

   ระดับการเรียนรูปานกลาง กําหนดคะแนนเทากับ 3 

   ระดับการเรียนรูนอย  กําหนดคะแนนเทากับ 2 

   ระดับการเรียนรูนอยท่ีสุด  กําหนดคะแนนเทากบั 1 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพ่ือนํามาใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

4. การสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

 การสรางเครื่องมือในการวิจัย มีขั้นตอนในการสราง ดังนี ้

 4.1 ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกบัองคการแหงการเรียนรู 

 4.2 สรางแบบสอบถามองคการแหงการเรียนรู โดยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ Marquardt  

 4.3 นําแบบสอบถามท่ีสราง ใหอาจารยท่ีปรึกษา และผูเช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) 

4.4 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลวไปทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (เปนบุคลากรของสํานักงานรัฐมนตร)ี จํานวน 30 คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง 

ท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ นําผลท่ีไดมาวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability) แบบสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

โดยคาความเช่ือม่ันเทากับ .905 

 4.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแลวไปเก็บขอมูล

กับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 

 

5. การเกบ็รวบรวมขอมูล  

 5.1 ขอมูลปฐมภูมิ 

  5.1.1 ขอรับหนังสือประสานงานอยางเปนทางการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการทําวิจัยจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  5.1.2 นําหนังสือขอรับการสนับสนุนสงใหแกหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ และทําการเก็บรวบรวมขอมูล  

 5.2 ขอมูลทุตยิภูมิ โดยการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการ

เปนองคการแหงการเรียนรู จากตํารา เอกสารของทางราชการ งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสารอ่ืนๆ และ

ขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต 
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6. การวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหขอมูล เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากกลุมเปาหมาย ผูวิจัยจะนํามาทําการ

วิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี ้

 6.1 รวบรวมขอมูลท้ังหมดมาทําการตรวจสอบทีละแบบสอบถาม เพ่ือพิจารณาความถูกตอง

ของคําตอบในแตละประเด็น พรอมท้ังทําการกําหนดรหัส เพ่ือนํามาใชในการคํานวณทางสถิติ โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป  

 6.2 นําผลการคํานวณมาสรางตาราง ทําการอานคาแปลความหมายและวิเคราะหผล 

 เกณฑการแปลความหมายและวิเคราะหผล การเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แบงเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ดังนี้ 

   4.50 - 5.00 หมายถึง มีการเปนองคการแหงการเรียนรูมากท่ีสุด 

   3.50 - 4.49 หมายถึง มีการเปนองคการแหงการเรียนรูมาก 

   2.50 - 3.49 หมายถึง มีการเปนองคการแหงการเรียนรูปานกลาง 

   1.50 - 2.49  หมายถึง มีการเปนองคการแหงการเรียนรูนอย 

   1.00 - 1.49  หมายถึง มีการเปนองคการแหงการเรียนรูนอยท่ีสุด 

 6.3 อภิปรายผลของขอมูลท่ีไดรับ เพ่ือนําไปสูการพิจารณาการเปนองคการแหงการเรียนรู และ

เปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและเสริมสรางการเปนองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรของ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย  

  

7. คาสถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 7.1 คารอยละ (Percentage)   

 7.2  คาเฉล่ีย (Mean)   

 7.3  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

7.4 การทดสอบสมมติฐานท่ีเปนความแตกตาง โดยใชคาที (t-test)  

7.5 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

 7.6 การทดสอบคาความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานจาง

เหมาเอกชนฯ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 200  คน ไดกลับคืนมา

ครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 จากแบบสอบถามท้ังหมด ผูวิจัยไดตรวจสอบความครบถวนของ

แบบสอบถามกอนนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยผลการวิเคราะหขอมูล มีดังนี ้

 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในแตละองคประกอบ 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือเปนแนวทางในการ

พัฒนาการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย 

ลักษณะสวนบุคคล ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม       

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะสวนบุคคล 
n = 200 

จํานวน(คน) รอยละ 

- เพศ 

หญิง 

ชาย 

 

147 

53 

 

73.5 

26.5 

รวม 200 100 

- อายุ 

      ต่ํากวา 25 ป 

      25-30 ป 

      31-40 ป 

      41-50 ป 

      51 ป ข้ึนไป     

 

13 

60 

79 

32 

16 

 

6.5 

30 

39.5 

16 

8 

รวม 200 100 
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ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะสวนบุคคล 
n = 200 

จํานวน(คน) รอยละ 

- ระดับการศึกษา 

      ต่ํากวาปริญญาตรี 

      ปริญญาตรี 

      สูงกวาปริญญาตรี 

 

27 

125 

48 

 

13.5 

62.5 

24 

รวม 200 100 

- ระยะเวลาในการทํางาน 

      ต่ํากวา 5 ป 

      5-10 ป 

      10 ป ข้ึนไป 

 

81 

62 

57 

 

40.5 

31 

28.5 

รวม 200 100 

- ระดับตําแหนงงาน 

      ขาราชการ ระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ 

      ขาราชการ ระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ 

      ขาราชการ ระดับอาวุโส/ชํานาญการพิเศษ 

      ลูกจางประจํา 

      พนักงานราชการ 

      พนักงานจางเหมาเอกชนดําเนินงาน 

 

52 

41 

9 

12 

58 

28 

 

26 

20.5 

4.5 

6 

29 

14 

รวม 200 100 

- หนวยงานท่ีสังกัด 

      กองกลาง 

      กองคลัง 

      กองการเจาหนาท่ี 

      สํานักตรวจราชการ 

      กองเกษตรสารนิเทศ 

      กองนโยบายและเทคโนโลยีฯ 

      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      สํานักเกษตรตางประเทศ 

      สํานักกฎหมาย 

      สํานักพัฒนาระบบบริหาร 

     สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ       

     สํานักตรวจสอบภายใน 

    สํานักบริหารกองทุนฯ      

    สถาบันเกษตราธิการ    

 

14 

31 

25 

10 

11 

12 

10 

13 

9 

7 

22 

11 

11 

14 

 

7 

15.5 

12.5 

5 

5.5 

6 

5 

5.5 

4.5 

3.5 

11 

5.5 

5.5 

7 

รวม 200 100 
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 จากตารางท่ี 2 กลุมตัวอยางในหนวยงานตางๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 73.5) มากกวาเพศชาย (รอยละ 26.5)  

ซ่ึงมีอายุระหวาง 31-40  ป (รอยละ 39.5) ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (รอยละ 62.5)                        

มีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป  (รอยละ 40.5) และมีระดับตําแหนงงาน เปนพนักงานราชการ 

(รอยละ 29) ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกับขาราชการระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ (รอยละ 26) 

 

ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู                   

ในการวิเคราะหระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู ดวยการเปรียบเทียบคาเฉล่ียตัวแปร 

ตาง ๆ (ตารางท่ี 3)  

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียตัวแปรตางๆ ของระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

ตัวแปร 
n = 200 ระดับ ลําดับ 

X  S.D. 

พลวัตการเรียนรู 3.6633 .56575 มาก 2 

การปรับเปลี่ยนองคการ 3.4720 .62644 ปานกลาง 5 

การเสริมความรูแกบุคคล 3.4763 .71890 ปานกลาง 4 

การจัดการความรู 3.5073 .68232 มาก 3 

การนําเทคโนโลยีไปใช 3.7247 .71924 มาก 1 

รวม  3.56842 .66253 มาก  

 

จากตารางท่ี 3 ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยสามารถ

แยกเปนแตละองคประกอบไดคือ การนําเทคโนโลยีไปใชมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ในองคประกอบดาน

พลวัตการเรียนรู การจัดการความรู การเสริมความรูแกบุคคล มีคาเฉล่ียรองลงมาตามลําดับ และ    

ดานการปรับเปล่ียนองคการมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในแตละองคประกอบ 

ในการเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในแตละองคประกอบ ประกอบดวย 

การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู และการทดสอบคาความแตกตางเปนรายคู        

ดวยวิธีของ Scheffe (ตารางท่ี 4-13 )  
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู จําแนกตามเพศ  

ตัวแปร 

หญิง 

n = 147 

ชาย 

n = 53 t 
Sig 

(2 tailed) 
X  S.D. X  S.D. 

พลวัตการเรียนรู 54.6463 8.91728 55.7925 7.16659 -.842 .401 

การปรับเปล่ียนองคการ 51.9320 9.62492 52.4906 8.80695 -.370 .712 

การเสริมความรูแกบุคคล 52.0680 11.52998 52.3585 8.46735 -.168 .867 

การจัดการความรู 52.5170 10.80421 52.8679 8.54634 -.213 .831 

การนําเทคโนโลยีไปใช 55.2041 10.89045 57.7170 10.37819 - 1.458 .146 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     

จากตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู จําแนกตามเพศ พบวา 

เพศหญิงและเพศชายมีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูท้ัง 5 องคประกอบไมแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรยีนรู จําแนกตามอายุ 

ตัวแปร แหลงความแปรปรวน SS df MS. F Sig. 

พลวัตการเรียนรู ระหวางกลุม 205.665 4 51.416 .710 .586 

ภายในกลุม 14125.835 195 72.440   

รวม 14331.500 199    

การปรับเปล่ียนองคการ ระหวางกลุม 162.462 4 40.616 .455 .769 

ภายในกลุม 17408.258 195 89.273   

รวม 17570.720 199    

การเสริมความรูแกบุคคล ระหวางกลุม 200.966 4 50.242 .427 .789 

ภายในกลุม 22939.829 195 117.640   

รวม 23140.795 199    

การจัดการความรู ระหวางกลุม 513.794 4 128.448 1.232 .299 

ภายในกลุม 20331.786 195 104.266   

รวม 20845.580 199    

การนําเทคโนโลยีไปใช ระหวางกลุม 1381.012 4 345.253 3.091* .017 

ภายในกลุม 21781.608 195 111.701   

รวม 23162.620 199    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     
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จากตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู จําแนกตามอายุ พบวา 

อายุท่ีแตกตางกันทําใหพลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ การเสริมความรูแกบุคคลและ           

การจัดการความรู ไมแตกตางกัน สวนดานการนําเทคโนโลยีไปใชแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ดังตารางท่ี 6  
 

ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบความแตกตางดานการนําเทคโนโลยีไปใช จําแนกตามอายุเปนรายคู  

(I) อายุ (J) อายุ 

Mean Difference  

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ต่ํากวา 25 ป 25-30 ป 6.12051 3.23327 .467 -3.9348 16.1758 

31-40 ป 7.79942 3.16327 .198 -2.0382 17.6371 

41-50 ป 8.18510 3.47606 .240 -2.6253 18.9955 

51 ปข้ึนไป 13.21635* 3.94634 .027 .9434 25.4893 

25-30 ป ต่ํากวา 25 ป -6.12051 3.23327 .467 -16.1758 3.9348 

31-40 ป 1.67890 1.80986 .930 -3.9497 7.3075 

41-50 ป 2.06458 2.31351 .939 -5.1303 9.2595 

51 ปข้ึนไป 7.09583 2.97371 .228 -2.1523 16.3440 

31-40 ป ต่ํากวา 25 ป -7.79942 3.16327 .198 -17.6371 2.0382 

25-30 ป -1.67890 1.80986 .930 -7.3075 3.9497 

41-50 ป .38568 2.21463 1.000 -6.5017 7.2731 

51 ปข้ึนไป 5.41693 2.89745 .481 -3.5940 14.4279 

41-50 ป ต่ํากวา 25 ป -8.18510 3.47606 .240 -18.9955 2.6253 

25-30 ป -2.06458 2.31351 .939 -9.2595 5.1303 

31-40 ป -.38568 2.21463 1.000 -7.2731 6.5017 

51 ปข้ึนไป 5.03125 3.23604 .660 -5.0327 15.0952 

51 ปข้ึนไป ต่ํากวา 25 ป -13.21635* 3.94634 .027 -25.4893 -.9434 

25-30 ป -7.09583 2.97371 .228 -16.3440 2.1523 

31-40 ป -5.41693 2.89745 .481 -14.4279 3.5940 

41-50 ป -5.03125 3.23604 .660 -15.0952 5.0327 

*แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         

จากตารางท่ี 6 เม่ือทดสอบความแตกตางดานการนําเทคโนโลยีไปใช จําแนกตามอายุเปนรายคู

พบวา กลุมอายุต่ํากวา 25 ปมีการนําเทคโนโลยีไปใชมากกวากลุมอายุ 51 ปขึ้นไป  
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ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู จําแนกตามระดับการศึกษา 

ตัวแปร แหลงความแปรปรวน SS df MS. F Sig. 

พลวัตการเรียนรู ระหวางกลุม 414.325 2 207.162 2.932 .056 

ภายในกลุม 13917.175 197 70.646   

รวม 14331.500 199    

การปรับเปล่ียนองคการ ระหวางกลุม 625.262 2 312.631 3.635* .028 

ภายในกลุม 16945.458 197 86.018   

รวม 17570.720 199    

การเสริมความรูแกบุคคล ระหวางกลุม 657.630 2 328.815 2.881 .058 

ภายในกลุม 22483.165 197 114.128   

รวม 23140.795 199    

การจัดการความรู ระหวางกลุม 410.117 2 205.059 1.977 .141 

ภายในกลุม 20435.463 197 103.733   

รวม 20845.580 199    

การนําเทคโนโลยีไปใช ระหวางกลุม 331.551 2 165.776 1.430 .242 

ภายในกลุม 22831.069 197 115.894   

รวม 23162.620 199    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     

จากตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู จําแนกตามระดับ

การศึกษา พบวา ดานพลวัตการเรียนรู การเสริมความรูแกบุคคลการจัดการความรู และการนํา

เทคโนโลยีไปใชไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันทําใหการปรับเปล่ียนองคการ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ 

Scheffe ดังตารางท่ี 8 

 
ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความแตกตางดานการปรับเปล่ียนองคการ จําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู 

(I) ระดับการศึกษา (J) ระดับการศึกษา 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี -2.86311 1.96824 .349 -7.7177 1.9915 

สูงกวาปริญญาตรี -5.84028* 2.23111 .034 -11.3433 -.3373 

ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี 2.86311 1.96824 .349 -1.9915 7.7177 

สูงกวาปริญญาตรี -2.97717 1.57486 .170 -6.8615 .9072 

สูงกวาปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี 5.84028* 2.23111 .034 .3373 11.3433 

ปริญญาตรี 2.97717 1.57486 .170 -.9072 6.8615 

*แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         
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จากตารางท่ี 8 เม่ือทดสอบความแตกตางดานการปรับเปล่ียนองคการ จําแนกตามระดับการศึกษา

เปนรายคูพบวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จะมีความคิดดานการปรับเปล่ียนองคการ 

สูงกวาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

 

ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน 

ตัวแปร แหลงความแปรปรวน SS df MS. F Sig. 

พลวัตการเรียนรู ระหวางกลุม 839.878 2 419.939 6.132** .003 

ภายในกลุม 13491.622 197 68.485   

รวม 14331.500 199    

การปรับเปลี่ยนองคการ ระหวางกลุม 1167.980 2 583.990 7.014** .001 

ภายในกลุม 16402.740 197 83.263   

รวม 17570.720 199    

การเสริมความรูแกบุคคล ระหวางกลุม 1145.193 2 572.597 5.128** .007 

ภายในกลุม 21995.602 197 111.653   

รวม 23140.795 199    

การจัดการความรู ระหวางกลุม 924.095 2 462.047 4.569* .011 

ภายในกลุม 19921.485 197 101.124   

รวม 20845.580 199    

การนําเทคโนโลยีไปใช ระหวางกลุม 1802.518 2 901.259 8.312** .000 

ภายในกลุม 21360.102 197 108.427   

รวม 23162.620 199    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     

 

จากตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู จําแนกตามระยะเวลาใน

การทํางาน พบวา ระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกตางกันทําใหพลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ 

การเสริมความรูแกบุคคลและการนําเทคโนโลยีไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 สวนระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกตางกันทําใหการจัดการความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ดังตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบความแตกตางท้ัง 5 ดาน จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน เปนรายคู 

Dependent Variable (I) expwork 

(J) 

expwork 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

พลวัตการเรียนรู ต่ํากวา 5 ป 5-10 ป 3.42254 1.39646 .052 -.0218 6.8669 

10 ปข้ึนไป 4.72645* 1.43073 .005 1.1976 8.2553 

5-10 ป ต่ํากวา 5 ป -3.42254 1.39646 .052 -6.8669 .0218 

10 ปข้ึนไป 1.30390 1.51859 .692 -2.4416 5.0495 

10 ปข้ึนไป ต่ํากวา 5 ป -4.72645* 1.43073 .005 -8.2553 -1.1976 

5-10 ป -1.30390 1.51859 .692 -5.0495 2.4416 

การปรับเปล่ียน

องคการ 

ต่ํากวา 5 ป 5-10 ป 3.31382 1.53977 .101 -.4840 7.1116 

10 ปข้ึนไป 5.81806* 1.57756 .001 1.9271 9.7091 

5-10 ป ต่ํากวา 5 ป -3.31382 1.53977 .101 -7.1116 .4840 

10 ปข้ึนไป 2.50424 1.67442 .329 -1.6257 6.6342 

10 ปข้ึนไป ต่ํากวา 5 ป -5.81806* 1.57756 .001 -9.7091 -1.9271 

5-10 ป -2.50424 1.67442 .329 -6.6342 1.6257 

การเสริมความรู 

แกบุคคล 

ต่ํากวา 5 ป 5-10 ป 4.27419 1.78305 .059 -.1237 8.6721 

10 ปข้ึนไป 5.36842* 1.82681 .015 .8626 9.8742 

5-10 ป ต่ํากวา 5 ป -4.27419 1.78305 .059 -8.6721 .1237 

10 ปข้ึนไป 1.09423 1.93899 .853 -3.6882 5.8767 

10 ปข้ึนไป ต่ํากวา 5 ป -5.36842* 1.82681 .015 -9.8742 -.8626 

5-10 ป -1.09423 1.93899 .853 -5.8767 3.6882 

การจัดการความรู ต่ํากวา 5 ป 5-10 ป 2.62326 1.69690 .305 -1.5621 6.8086 

10 ปข้ึนไป 5.22937* 1.73855 .012 .9413 9.5175 

5-10 ป ต่ํากวา 5 ป -2.62326 1.69690 .305 -6.8086 1.5621 

10 ปข้ึนไป 2.60611 1.84530 .371 -1.9453 7.1575 

10 ปข้ึนไป ต่ํากวา 5 ป -5.22937* 1.73855 .012 -9.5175 -.9413 

5-10 ป -2.60611 1.84530 .371 -7.1575 1.9453 

การนําเทคโนโลยี 

ไปใช 

ต่ํากวา 5 ป 5-10 ป 5.14556* 1.75711 .015 .8117 9.4794 

10 ปข้ึนไป 6.85835* 1.80023 .001 2.4181 11.2986 

5-10 ป ต่ํากวา 5 ป -5.14556* 1.75711 .015 -9.4794 -.8117 

10 ปข้ึนไป 1.71279 1.91077 .670 -3.0001 6.4257 

10 ปข้ึนไป ต่ํากวา 5 ป -6.85835* 1.80023 .001 -11.2986 -2.4181 

5-10 ป -1.71279 1.91077 .670 -6.4257 3.0001 

*แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         
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จากตารางท่ี 10  เม่ือทดสอบความแตกตางท้ัง 5 ดาน จําแนกตามระยะเวลาในการทํางานเปนรายคู

พบวา 1) กลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป จะมีพลวัตการเรียนรูมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลา

ในการทํางาน10 ปขึ้นไป 2) กลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป จะมีความคิดดานการปรับเปล่ียน

องคการมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป 3) กลุมท่ีมีระยะเวลาในการ

ทํางานต่ํากวา 5 ป จะมีความคิดดานการเสริมความรูแกบุคคลมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน 

10 ปขึ้นไป  4) กลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป จะมีความคิดดานการจัดการความรูมากกวา

กลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป  5) กลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป  

จะมีการนําเทคโนโลยีไปใชมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน 5 – 10 ป  ซ่ึงสามารถสรุปไดวา 

กลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป จะมีพลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ การเสริม

ความรูแกบุคคลและการจัดการความรูมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป  

และกลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป จะมีการนําเทคโนโลยีไปใชมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลา

ในการทํางาน 5 – 10 ป   
 

ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู จําแนกตามระดับตําแหนงงาน 
ตัวแปร แหลงความแปรปรวน SS df MS. F Sig. 

พลวัตการเรียนรู ระหวางกลุม 809.743 5 161.949 2.324* .045 

ภายในกลุม 13521.757 194 69.700   

รวม 14331.500 199    

การปรับเปล่ียนองคการ ระหวางกลุม 1153.249 5 230.650 2.726* .021 

ภายในกลุม 16417.471 194 84.626   

รวม 17570.720 199    

การเสริมความรูแกบุคคล ระหวางกลุม 1018.655 5 203.731 1.787 .117 

ภายในกลุม 22122.140 194 114.032   

รวม 23140.795 199    

การจัดการความรู ระหวางกลุม 1850.257 5 370.051 3.779** .003 

ภายในกลุม 18995.323 194 97.914   

รวม 20845.580 199    

การนําเทคโนโลยีไปใช ระหวางกลุม 1043.418 5 208.684 1.830 .109 

ภายในกลุม 22119.202 194 114.017   

รวม 23162.620 199    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     

จากตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู จําแนกตามระดับ

ตําแหนงงาน พบวา ระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกันทําใหการเสริมความรูแกบุคคลและการนํา
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เทคโนโลยีไปใชไมแตกตางกัน สวนการจัดการความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี             

ระดับ .01 ในดานพลวัตการเรียนรู และการปรับเปล่ียนองคการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ดังตารางท่ี 12 

 

ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบความแตกตางดานพลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ และการ     

จัดการความรู จําแนกตามระดับตําแหนงงานเปนรายคู 

  พลวัตการเรียนรู 

 (I) ระดับตําแหนงงาน (J) ระดับตําแหนงงาน 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ 4.16370* 1.74367 .340 -1.6986 10.0260 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -1.29701 3.01410 .999 -11.4305 8.8365 

ลูกจางประจํา 6.31410 2.67370 .354 -2.6750 15.3032 

พนักงานราชการ 3.56698 1.59440 .418 -1.7934 8.9274 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ 2.30220 1.95695 .925 -4.2771 8.8815 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -4.16370* 1.74367 .340 -10.0260 1.6986 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -5.46070 3.07318 .676 -15.7928 4.8714 

ลูกจางประจํา 2.15041 2.74013 .987 -7.0620 11.3628 

พนักงานราชการ -.59672 1.70344 1.000 -6.3237 5.1303 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ -1.86150 2.04677 .975 -8.7428 5.0198 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการ

พิเศษ 

ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ 1.29701 3.01410 .999 -8.8365 11.4305 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ 5.46070 3.07318 .676 -4.8714 15.7928 

ลูกจางประจํา 7.61111 3.68140 .513 -4.7659 19.9881 

พนักงานราชการ 4.86398 2.99101 .754 -5.1919 14.9198 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ 3.59921 3.19902 .938 -7.1560 14.3544 

ลูกจางประจํา ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -6.31410 2.67370 .354 -15.3032 2.6750 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ -2.15041 2.74013 .987 -11.3628 7.0620 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -7.61111 3.68140 .513 -19.9881 4.7659 

พนักงานราชการ -2.74713 2.64765 .956 -11.6486 6.1543 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ -4.01190 2.88055 .857 -13.6964 5.6726 

พนักงานราชการ ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -3.56698 1.59440 .418 -8.9274 1.7934 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ .59672 1.70344 1.000 -5.1303 6.3237 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -4.86398 2.99101 .754 -14.9198 5.1919 

ลูกจางประจํา 2.74713 2.64765 .956 -6.1543 11.6486 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ -1.26478 1.92120 .994 -7.7239 5.1943 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -2.30220 1.95695 .925 -8.8815 4.2771 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ 1.86150 2.04677 .975 -5.0198 8.7428 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -3.59921 3.19902 .938 -14.3544 7.1560 

ลูกจางประจํา 4.01190 2.88055 .857 -5.6726 13.6964 
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  พลวัตการเรียนรู 

 (I) ระดับตําแหนงงาน (J) ระดับตําแหนงงาน 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ 4.16370* 1.74367 .340 -1.6986 10.0260 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -1.29701 3.01410 .999 -11.4305 8.8365 

ลูกจางประจํา 6.31410 2.67370 .354 -2.6750 15.3032 

พนักงานราชการ 3.56698 1.59440 .418 -1.7934 8.9274 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ 2.30220 1.95695 .925 -4.2771 8.8815 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -4.16370* 1.74367 .340 -10.0260 1.6986 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -5.46070 3.07318 .676 -15.7928 4.8714 

ลูกจางประจํา 2.15041 2.74013 .987 -7.0620 11.3628 

พนักงานราชการ -.59672 1.70344 1.000 -6.3237 5.1303 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ -1.86150 2.04677 .975 -8.7428 5.0198 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการ

พิเศษ 

ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ 1.29701 3.01410 .999 -8.8365 11.4305 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ 5.46070 3.07318 .676 -4.8714 15.7928 

ลูกจางประจํา 7.61111 3.68140 .513 -4.7659 19.9881 

พนักงานราชการ 4.86398 2.99101 .754 -5.1919 14.9198 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ 3.59921 3.19902 .938 -7.1560 14.3544 

ลูกจางประจํา ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -6.31410 2.67370 .354 -15.3032 2.6750 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ -2.15041 2.74013 .987 -11.3628 7.0620 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -7.61111 3.68140 .513 -19.9881 4.7659 

พนักงานราชการ -2.74713 2.64765 .956 -11.6486 6.1543 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ -4.01190 2.88055 .857 -13.6964 5.6726 

พนักงานราชการ ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -3.56698 1.59440 .418 -8.9274 1.7934 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ .59672 1.70344 1.000 -5.1303 6.3237 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -4.86398 2.99101 .754 -14.9198 5.1919 

ลูกจางประจํา 2.74713 2.64765 .956 -6.1543 11.6486 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ -1.26478 1.92120 .994 -7.7239 5.1943 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -2.30220 1.95695 .925 -8.8815 4.2771 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ 1.86150 2.04677 .975 -5.0198 8.7428 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -3.59921 3.19902 .938 -14.3544 7.1560 

ลูกจางประจํา 4.01190 2.88055 .857 -5.6726 13.6964 

พนักงานราชการ 1.26478 1.92120 .994 -5.1943 7.7239 

 
 
 
 
 
 
 
 



 50

การปรับเปลี่ยนองคการ 

(I) ระดับตําแหนงงาน (J) ระดับตําแหนงงาน 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ 4.03893* 1.92132 .493 -2.4206 10.4985 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -3.21581 3.32119 .967 -14.3818 7.9501 

ลูกจางประจํา 7.50641 2.94612 .266 -2.3985 17.4113 

พนักงานราชการ 4.01790 1.75684 .392 -1.8887 9.9245 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ 2.10165 2.15634 .966 -5.1480 9.3513 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -4.03893* 1.92132 .493 -10.4985 2.4206 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -7.25474 3.38629 .470 -18.6395 4.1301 

ลูกจางประจํา 3.46748 3.01931 .932 -6.6835 13.6185 

พนักงานราชการ -.02103 1.87700 1.000 -6.3315 6.2895 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ -1.93728 2.25531 .981 -9.5197 5.6451 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการ

พิเศษ 

ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ 3.21581 3.32119 .967 -7.9501 14.3818 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ 7.25474 3.38629 .470 -4.1301 18.6395 

ลูกจางประจํา 10.72222 4.05649 .227 -2.9158 24.3602 

พนักงานราชการ 7.23372 3.29575 .441 -3.8467 18.3141 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ 5.31746 3.52495 .809 -6.5335 17.1684 

ลูกจางประจํา ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -7.50641 2.94612 .266 -17.4113 2.3985 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ -3.46748 3.01931 .932 -13.6185 6.6835 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -10.72222 4.05649 .227 -24.3602 2.9158 

พนักงานราชการ -3.48851 2.91740 .920 -13.2969 6.3199 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ -5.40476 3.17404 .715 -16.0760 5.2665 

พนักงานราชการ ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -4.01790 1.75684 .392 -9.9245 1.8887 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ .02103 1.87700 1.000 -6.2895 6.3315 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -7.23372 3.29575 .441 -18.3141 3.8467 

ลูกจางประจํา 3.48851 2.91740 .920 -6.3199 13.2969 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ -1.91626 2.11694 .975 -9.0335 5.2010 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -2.10165 2.15634 .966 -9.3513 5.1480 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ 1.93728 2.25531 .981 -5.6451 9.5197 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -5.31746 3.52495 .809 -17.1684 6.5335 

ลูกจางประจํา 5.40476 3.17404 .715 -5.2665 16.0760 

พนักงานราชการ 1.91626 2.11694 .975 -5.2010 9.0335 

การจัดการความรู 

(I) ระดับตําแหนงงาน (J) ระดับตําแหนงงาน 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ 4.77486 2.06667 .380 -2.1733 11.7231 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -8.94872 3.57244 .285 -20.9594 3.0619 

ลูกจางประจํา 6.46795 3.16898 .528 -4.1863 17.1222 

พนักงานราชการ 2.19496 1.88974 .929 -4.1584 8.5483 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ 1.24176 2.31946 .998 -6.5563 9.0398 
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ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -4.77486 2.06667 .380 -11.7231 2.1733 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -13.72358* 3.64246 .017 -25.9696 -1.4775 

ลูกจางประจํา 1.69309 3.24771 .998 -9.2258 12.6120 

พนักงานราชการ -2.57990 2.01899 .897 -9.3678 4.2080 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ -3.53310 2.42592 .831 -11.6891 4.6229 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการ

พิเศษ 

ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัตกิาร 8.94872 3.57244 .285 -3.0619 20.9594 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ 13.72358* 3.64246 .017 1.4775 25.9696 

ลูกจางประจํา 15.41667* 4.36335 .032 .7470 30.0864 

พนักงานราชการ 11.14368 3.54507 .084 -.7749 23.0623 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ 10.19048 3.79160 .210 -2.5570 22.9380 

ลูกจางประจํา ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -6.46795 3.16898 .528 -17.1222 4.1863 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ -1.69309 3.24771 .998 -12.6120 9.2258 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -15.41667* 4.36335 .032 -30.0864 -.7470 

พนักงานราชการ -4.27299 3.13810 .868 -14.8234 6.2774 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ -5.22619 3.41415 .799 -16.7047 6.2523 

พนักงานราชการ ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -2.19496 1.88974 .929 -8.5483 4.1584 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ 2.57990 2.01899 .897 -4.2080 9.3678 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -11.14368 3.54507 .084 -23.0623 .7749 

ลูกจางประจํา 4.27299 3.13810 .868 -6.2774 14.8234 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ -.95320 2.27708 .999 -8.6088 6.7024 

พนักงานจางเหมาเอกชนฯ ขรก ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ -1.24176 2.31946 .998 -9.0398 6.5563 

ขรก.ชํานาญงาน/ชํานาญการ 3.53310 2.42592 .831 -4.6229 11.6891 

ขรก.อาวุโส/ชํานาญการพิเศษ -10.19048 3.79160 .210 -22.9380 2.5570 

ลูกจางประจํา 5.22619 3.41415 .799 -6.2523 16.7047 

พนักงานราชการ .95320 2.27708 .999 -6.7024 8.6088 

*แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         

จากตารางท่ี 12 เม่ือทดสอบความแตกตาง ดานพลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ และ

การจัดการความรู จําแนกตามระดับตําแหนงงานเปนรายคู พบวา 1) ดานพลวัตการเรียนรูและ การปรับเปล่ียน

องคการกลุมขาราชการระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ มีพลวัตการเรียนรู และการปรับเปล่ียนองคการ

มากกวากลุมขาราชการระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ 2) การจัดการความรู กลุมขาราชการอาวุโส/

ชํานาญการพิเศษมีการจัดการความรูมากกวากลุมลูกจางประจําและกลุมขาราชการระดับชํานาญงาน/

ชํานาญการ 
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ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรยีนรู จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 

ตัวแปร แหลงความแปรปรวน SS df MS. F Sig. 

พลวัตการเรียนรู ระหวางกลุม 1942.550 13 149.427 2.243** .009 

ภายในกลุม 12388.950 186 66.607   

รวม 14331.500 199    

การปรับเปลี่ยนองคการ ระหวางกลุม 2133.788 13 164.138 1.978* .025 

ภายในกลุม 15436.932 186 82.994   

รวม 17570.720 199    

การเสริมความรูแกบุคคล ระหวางกลุม 2751.299 13 211.638 1.931* .029 

ภายในกลุม 20389.496 186 109.621   

รวม 23140.795 199    

การจัดการความรู ระหวางกลุม 2470.633 13 190.049 1.924* .030 

ภายในกลุม 18374.947 186 98.790   

รวม 20845.580 199    

การนําเทคโนโลยีไปใช ระหวางกลุม 3745.771 13 288.136 2.760** .001 

ภายในกลุม 19416.849 186 104.392   

รวม 23162.620 199    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     

 

จากตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู จําแนกตามหนวยงาน 

ท่ีสังกัด พบวา หนวยงานท่ีแตกตางกันทําใหพลวัตการเรียนรู และการนําเทคโนโลยีไปใช แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนหนวยงานท่ีแตกตางกันทําให การปรับเปล่ียนองคการ การ

เสริมความรูแกบุคคลและการจัดการความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

แนวทางการพัฒนา ดานพลวัตการเรียนรู มีดังนี ้
1. รูปแบบการสงเสริมการเรียนรูยังมีนอย ควรสงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมวิทยาการ 

ท่ีสมัยใหม 

2. ควรสนับสนุนการเรียนรู โดยแยกกลุมงานและความถนัดของการนํามาใชไดจริง และ

สามารถวิเคราะหกลุมเปาหมายได 

3. ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู และทักษะใหสอดคลองกับสมรรถนะในตัวช้ีวัดของ 

แตละตําแหนงงาน/สายงาน 

4. บุคลากรทุกคนในองคการควรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ 

5. ควรมีการสอนงานในหนวยงาน รูปแบบการอบรมควรจัดเก็บลงอุปกรณท่ีสามารถเปด

เรียนรูไดตลอดเวลา เพ่ือสะดวกในการนําไปใช 
 
แนวทางการพัฒนา ดานการปรับเปล่ียนองคการ มีดังนี ้

1. ผูบริหารระดับสูง ควรเปนแบบอยางในการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการปรับเปล่ียนองคการ 

สรางจิตสํานึก มีบทลงโทษ เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา 

2. ควรปลูกจิตสํานึกใหกับบุคลากรไดเขาใจถึงบทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 

3. ควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

4. การปรับเปล่ียนองคการอยางเปนรูปธรรมยังไมสมบูรณ บุคลากรยังไมสามารถปรับเปล่ียน

แนวคิด ยึดติดกับระบบบริหารแบบเดิม ๆ 

5. โครงสรางการบังคับบัญชาในหนวยงานยังซับซอน การแบงงานกันทําใหหนวยงานยังมี

ความซํ้าซอน ทําใหการทํางานเกิดการลาชา 

 

แนวทางการพัฒนา ดานการเสริมความรูแกบุคคล มีดังนี ้
1. ควรมีการจัดอบรม สัมมนา พัฒนาความรูของบุคลากรใหเพ่ิมขึ้น และท่ัวถึงท้ังองคการ 

2. ควรมีการฝกอบรมใหความรูเฉพาะดานในงานท่ีรับผิดชอบใหกับบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 

โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิในดานนั้น ๆ มาใหความรู 

3. แผนพัฒนารายบุคคลไมตรงตอความตองการ และหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 

4. ควรมีการประชาสัมพันธ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในเบื้องตน รวมทั้งเทคนิคพิเศษ 

5. ควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรูรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรมากขึ้น 
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แนวทางการพัฒนา ดานการจัดการความรู มีดังนี ้
1. หนวยงานควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนฐานขอมูลเดียวกันและจัดเก็บอยางเปน

ระบบ เพ่ือสะดวกตอการใชงาน 

2. องคความรูท่ีจดัทํายังไมมีความชัดเจนวาจะนําไปใชใหเกิดประโยชนในองคการไดหรือไม 

และนําไปใชอยางไร 

3. การจัดการความรู มีหลายรูปแบบแตบุคลากรในหนวยงานยังไมเขาถึงเจตนารมณของการ

นํามาเผยแพรไดท้ังหมด จึงทําใหการนําขอมูลไปใชประโยชนยังมีนอย 

4. ควรมีการประชาสัมพันธใหแพรหลายท่ัวท้ังองคการเพ่ือบุคลากรจะไดรับรูไดท่ัวกนั 

 

แนวทางการพัฒนา ดานการนําเทคโนโลยีไปใช มีดังนี ้
1. เครือขายระบบอินทราเน็ต และอินเตอรเน็ต ไมรวดเร็ว ทําใหเปนอุปสรรคตอการทํางาน 

การสืบคนขอมูลเกิดความลาชา 

2. หนาเว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ มีความซับซอน สืบคนขอมูลไดยาก 

3. ควรมีการจัดเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอกับจํานวนบุคลากร 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 

4. ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการปฏิบัติงานใหมากขึ้น เพ่ือลดปริมาณการใช

กระดาษ และคนหาขอมูลไดสะดวก รวดเร็วยิง่ขึ้น 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาระดับการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีองคประกอบ                        

5 องคประกอบ ไดแก พลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ การเสริมความรูแกบุคคล การจัดการ

ความรู และการนําเทคโนโลยีไปใช 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการเปนองคกร

แหงการเรียนรูตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ระดับ

ตําแหนงงาน และหนวยงานท่ีสังกัด 3) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณใหเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดแก ขาราชการ 

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานจางเหมาเอกชนดําเนินงาน จํานวน 377 คน มาดําเนินการ

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane ซ่ึงมีระดับความเช่ือม่ันเปน 95% จากการ

คํานวณจะไดกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย จํานวน 195 คน และไดทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการ 2 ขั้นตอน 

คือ 1) เลือกหนวยตัวอยางแบบสัดสวน (Quata Sampling) 2) สุมตัวอยาง แตละช้ันดวยการสุมตัวอยาง

แบบงาย (Simple Random Sampling) แบบไมแทนท่ี โดยการสุมตัวอยางในแตละหนวยงานใหไดตาม

จํานวนตัวอยางและใชการจับฉลาก โดยไดกลุมตัวอยางท่ีใชเก็บขอมูล จํานวน 200 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใช

ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิต ิ

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใน

การทดสอบสมมติฐานท่ีเปนความแตกตาง โดยใชคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) และการทดสอบคาความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe จากการวิจัย

พบวากลุมตัวอยางในหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 73.5 มากกวาเพศชายท่ีมีรอยละ 26.5 โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31 -40 ป คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาคือ 25-30 ป คิดเปนรอยละ 

30 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 62.5 มีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.5 และมีระดับตําแหนงงาน เปนพนักงานราชการ คิดเปนรอยละ 29 ซ่ึงมี

สัดสวนใกลเคียงกับขาราชการระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการท่ีคิดเปน รอยละ 26 การวิจัยนี้ไดตั้ง 

สมมติฐานของการวิจัย ไว 2 ขอ ไดแก 1) ระดับการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ อยูในระดับมาก ซ่ึงผลจากการวิจัยพบวาระดับการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ อยูในระดับมากตรงตามท่ีตั้งสมมติฐานไว 2) ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ระดับตําแหนงงาน และหนวยงานท่ีสังกัดท่ีแตกตางกันจะมีระดับการ

เปนองคการแหงการเรียนรู ท้ัง 5 องคประกอบ ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยสรุปไดวา อายุ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ระดับตําแหนงงาน และหนวยงานท่ีสังกัดมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแตในสวนของเพศไมแตกตางกัน ซ่ึงผลไมเปน      

ไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย เรื่อง การเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีประเด็นสําคัญท่ีผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไวจํานวน 2 ขอ 

จึงนํามาอภิปรายไดดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ระดับการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยูในระดับมาก 

ซ่ึงผลจากการวิจัยพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ โดยมีองคประกอบ 5 องคประกอบ ไดแก พลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ การเสริม

ความรูแกบุคคล การจัดการความรู และการนําเทคโนโลยีไปใชในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนไป

ตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไววาท่ีมีอยูวาระดับการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ อยูในระดับมาก ลักษณะท้ัง 5 ประการนี้เปนไปตามแนวคิดการสรางองคการแหงการเรียนรูของ 

Marquardt ซ่ึงกลาวไววาองคประกอบท้ัง 5 ประการมีความสัมพันธกันโดยจะตองมีการพัฒนาไปพรอมกัน 

โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรัตน รักศีล (2550) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพองคการแหงการเรียนรู: 

กรณีศึกษาโรงเรียนชูธรรมานุสรณ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร และวิรัตน ทวีทรัพยสมบัติ (2552)         

ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับองคการแหงการเรียนรูของขาราชการทหาร สังกัดกรมพระธรรมนูญ 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท่ีมีผลการวิจัยในภาพรวมอยูในระดับมาก รวมท้ังงานวิจัยของ          

อิสรีย พงศกมลานนท (2551) ท่ีไดทําการศึกษา เรื่อง ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี ท่ีมีผลการวิจัยในภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานแลว พบวา การนําเทคโนโลยีไปใช มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เนื่องมาจากผูบริหารของ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณใหการสนับสนุน สงเสริม ใหมีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ 

มาใชในหนวยงานท่ีสังกัดทุกหนวยงาน ท้ังในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ขาวสารตาง ๆ ท่ีนํามา

เผยแพรในเวบ็ไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ การนําเทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนรูมาใช 

เชน การเรียนรู การอบรม ดวยตัวเองผานระบบ e-Learning , e- Book และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการทํางาน ไดแก ระบบงานสารบรรณ ระบบรับเรื่องราวรองทุกข การจัดการความรู 
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ศูนยขอมูลขาวสาร สป.กษ. ระบบกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ระบบเงินเดือนและคาจาง ระบบขอมูล

ฐานขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน ซ่ึงระบบ

เหลานี้เปนเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกแกการทํางานของบุคลากร 

จัดการความรูเปนลําดับท่ีรองลงมา ซ่ึงอยูในระดับมาก เนื่องมาจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณมีการนําเรื่องการจัดการความรูมาเปนตัวช้ีวัดในการทํางาน ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนด ทําใหบุคลากรตองมีความกระตือรือรน และสนใจท่ีจะศึกษา

และพัฒนาตนเอง โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมีการนําการจัดการความรูเผยแพรลงบนเว็บไซต 

เพ่ือใหบุคลากรไดทําการศึกษา ซ่ึงในเว็บไซตจะรวบรวมองคความรูดานตาง ๆ แบงออกเปนหมวดหมู 

ไดแก ความรูทางวิชาการ ความรูจากการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา การจัดการความรูและภูมิปญญา

ตามวิถีการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความรูในการปฏิบัติการฝนหลวงฯ เปนตน            

ทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาในดานการจัดการความรูอยางตอเนื่อง พลวัตการเรียนรูเปนลําดับ              

ท่ีรองลงมาเปนลําดับท่ี 3 รองลงมา ซ่ึงอยูในระดับมากเชนกัน การท่ีพลวัตการเรียนรูของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณอยูในระดับมากแสดงใหเห็นไดวา สํานักงานปลัดกระทรวง

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีระดับการเรียนรู ท้ังระดับบุคคล ทีมงานและองคการท่ีดี มีการ

สงเสริมและพัฒนาอยูตลอดเวลาและท่ัวถึงท้ังองคการ บุคลากรในองคการมีความกระตือรือรนท่ีจะ

เรียนรู ผูบริหารใหความสําคัญ สงเสริม เปดโอกาสใหบุคลการใหเกิดการเรียนรู และมีการพัฒนา

ตนเองจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนความรูใหกับผูอ่ืน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

สมมติฐานท่ี 2 การเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู ตามลักษณะสวนบุคคล 

ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไววาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน 

ระดับตําแหนงงาน และหนวยงานท่ีสังกัดท่ีแตกตางกันจะมีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูท้ัง                    

5 องคประกอบ ท่ีแตกตางกัน จากผลการวิจัยสรุปไดวา เพศ พบวา เพศหญิงและเพศชายมีระดับการ

เปนองคการแหงการเรียนรูท้ัง 5 องคประกอบไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนสมมติฐานท่ีผูวิจัยตั้งไว เนื่องจาก

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 73.5 สัดสวนมากกวาเพศชายท่ีมีเพียง

รอยละ 26.5 อายุ ผูวิจัยไดดําเนินการแบงชวงอายุ ออกเปน 5 ชวง ไดแก ต่ํากวา 25 ป, 25-30 ป, 31-40 ป, 

41-50 ป และ 51 ปขึ้นไป ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 31-40 ป รอยละ 39.5 จากการวิจัยพบวา 

อาย ุท่ีแตกตางกันทําใหพลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ การเสริมความรูแกบุคคลและการจัดการ

ความรู ไมแตกตางกัน สวนในดานการนําเทคโนโลยีไปใชแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา กลุมอายุต่ํากวา 25 ปมีการนําเทคโนโลยีไปใชมากกวา

กลุมอายุ 51 ปขึ้นไป เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงใหเห็นวาองคการใดท่ีมีบุคลากรท่ีมีอายุนอย

จะมีการพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรูทําไดงายกวาองคการท่ีมีบุคลากรสูงอายุเนื่องจากมีการ

นําเทคโนโลยีมาใชมากกวา ระดับการศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการแบงระดับการศึกษา ออกเปน 3 ระดับ 
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ไดแก ระดับต่ํากวาปริญญาตรี, ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษา

ระดับปริญญาตรี รอยละ 62.5 จากการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันทําใหพลวัตการเรียนรู         

การเสริมความรูแกบุคคล การจัดการความรู และการนําเทคโนโลยีไปใชไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษา

ท่ีแตกตางกันทําใหการปรับเปล่ียนองคการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงไดทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู พบวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จะมีความคิดดานการปรบัเปล่ียน

องคการ สูงกวาระดับต่ํากวาปริญญาตรี เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษา

มีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู ถาองคการใดมีบุคลากรท่ีมีความรูสูงกวาปริญญาตรีก็จะทําให

การพัฒนาการเปนองคการแหงการเรียนรูทําไดงายกวา องคการจึงควรมีการสงเสริม และพัฒนาบุคลากร

โดยการใหทุนการศึกษา หรือสนับสนุนใหศึกษาใหระดับท่ีสูงขึ้นกวาเดิม ระยะเวลาในการทํางาน 

ผูวิจัยไดดําเนินการแบงชวงระยะเวลาในการทํางาน ออกเปน 3 ชวง ไดแก ต่ํากวา 5 ป, 5-10 ป และ 10 ป

ขึ้นไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาทํางานต่ํากวา 5 ป รอยละ 40.5 จากการวิจัยพบวา 

ระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกตางกันทําใหพลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคการ การเสริมความรูแก

บุคคลและการนําเทคโนโลยีไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนระยะเวลาในการ

ทํางานท่ีแตกตางกันทําใหการจัดการความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงได

ทดสอบความแตกตางเปนรายคู แสดงใหเห็นวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป จะมีพลวัตการ

เรียนรูมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน10 ปขึ้นไป กลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป 

จะมีความคิดดานการปรับเปล่ียนองคการมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป  

กลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป จะมีความคิดดานการเสริมความรูแกบุคคลมากกวากลุมท่ี

มีระยะเวลาในการทํางาน 10 ปขึ้นไป กลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป จะมีความคิดดาน

การจัดการความรูมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป กลุมท่ีมีระยะเวลาใน

การทํางานต่ํากวา 5 ป จะมีการนําเทคโนโลยีไปใชมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน 5 –10 ป  

ซ่ึงสามารถสรุป ไดวา กลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป จะมีพลวัตการเรียนรู การปรับเปล่ียน

องคการ การเสริมความรูแกบุคคลและการจัดการความรูมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน

มากกวา 10 ปขึ้นไป  และกลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป จะมีการนําเทคโนโลยีไปใช

มากกวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน 5–10 ป  เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ระดับตําแหนงงาน 

ผูวิจัยไดดําเนินการแบงระดับตําแหนงงาน ออกเปน 6 ระดับ ไดแก ขาราชการระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ, 

ขาราชการระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ, ขาราชการระดับอาวุโส/ชํานาญการพิเศษ, ลูกจางประจํา, 

พนักงานราชการ และพนักงานจางเหมาเอกชนดําเนินงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงงาน     

ในตําแหนงพนักงานราชการ รอยละ 29 ซ่ึงใกลเคียงกับขาราชการระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ รอยละ 26 

จากผลการวิจัยพบวา ระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกันทําใหการเสริมความรูแกบุคคล และการนํา

เทคโนโลยีไปใชไมแตกตางกัน สวนการจัดการความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ในดานพลวัตการเรียนรู และการปรับเปล่ียนองคการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ดานพลวัตการเรียนรูและการปรับเปล่ียนองคการกลุม

ขาราชการระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ มีพลวัตการเรียนรู และการปรับเปล่ียนองคการมากกวากลุม

ขาราชการระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ และดานการจัดการความรู กลุมขาราชการอาวุโส/ชํานาญการ

พิเศษ มีการจัดการความรูมากกวากลุมลูกจางประจําและกลุมขาราชการระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ 

แสดงใหเห็นวาระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู เปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว หนวยงานท่ีสังกัด ผูวิจัยไดดําเนินการแบงหนวยงาน ออกเปน 14 หนวยงาน ไดแก 

กองกลาง, กองคลัง, กองการเจาหนาท่ี, สํานักตรวจราชการ, กองเกษตรสารนิเทศ, กองนโยบายและ

เทคโนโลยีฯ, ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, สํานักเกษตรตางประเทศ, สํานักกฎหมาย, 

สํานักพัฒนาระบบบริหาร, สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ, สํานักตรวจสอบภายใน, สํานักบริหาร

กองทุนฯ และสถาบันเกษตราธิการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูกองคลัง จากการวิจัย พบวา หนวยงาน

ท่ีแตกตางกันทําใหพลวัตการเรียนรู และการนําเทคโนโลยีไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 สวนหนวยงานท่ีแตกตางกันทําใหการปรับเปล่ียนองคการ การเสริมความรูแกบุคคลและ

การจัดการความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หนวยงานท่ีสังกัดท่ีแตกตางกัน              

มีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

 1. ผูบริหารควรสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรไดเขารับการอบรมและพัฒนารูปแบบการ

เรียนรู และทักษะใหสอดคลองกับสมรรถนะ บุคลากรทุกคนในองคการควรมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ  

2. ผูบริหารระดับสูง ควรเปนแบบอยางในการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการปรับเปล่ียนองคการ 

สรางจิตสํานึก มีบทลงโทษ เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา และลดโครงสรางสายการ

บังคับบัญชาใหไมเกิดความซับซอน 

3. ควรมีการจัดอบรม สัมมนา พัฒนาความรูของบุคลากรใหเพ่ิมขึ้น และท่ัวถึงท้ังองคการ              

มีการประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมระหวางผูบริหารและบุคลากรใหมากขึ้น 

4. ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนฐานขอมูลเดียวกันและจัดเก็บอยางเปนระบบ เพ่ือ

สะดวกตอการใชงาน และมีการประชาสัมพันธใหแพรหลายท้ังองคการ 

5. ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการปฏิบัติงานใหมากขึ้น เพ่ือลดปริมาณการใช

กระดาษ ทําใหคนหาขอมูลไดสะดวก และปรับปรุงเครือขายระบบอินทราเน็ต และอินเตอรเน็ต               

ใหสามารถใชงานไดรวดเร็ว ทําใหไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 

1. ควรศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรู ในลักษณะเปรียบเทียบระหวางองคการภาครัฐ 

ตั้งแต 2 องคการขึ้นไป 

2. การศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยใชแนวคิดอ่ืน ๆ นอกจากแนวคิดของ 

Marquardt เชน แนวคิดเรื่องวินัย 5 ประการของ Senge และลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของ Reynolds เปนตน 

3. การศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของหรือสัมพันธกับองคการแหงการเรียนรู เชน 

วัฒนธรรมองคการ ภาวะผูนํา เปนตน 
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แบบสอบถามเร่ือง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คําช้ีแจง ในการตอบแบบสอบถามนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเรื่อง องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา การเปนองคการแหง    

การเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความเปนจริงเพียงอยางเดียว 

 1. เพศ      หญิง   ชาย 

 2. อาย ุ     ตํ่ากวา 25 ป   25 ป – 30 ป 

      31 ป – 40 ป   41 ป – 50 ป  

 51 ป ข้ึนไป 

 3. ระดับการศึกษา    ตํ่ากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  

 สูงกวาปริญญาตรี 

 4. ระยะเวลาในการทํางาน    ตํ่ากวา 5 ป   5 – 10 ป  

 10 ป ข้ึนไป 

 5. ระดับตําแหนงงาน   ขาราชการ  ระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ 

        ระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ 

        ระดับอาวุโส/ชํานาญการพิเศษ 

      ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ  

 พนักงานจางเหมาเอกชนฯ  

 6. หนวยงานท่ีสังกัด   กองกลาง   กองคลัง  

 กองการเจาหนาท่ี  สํานักตรวจราชการ 

 กองเกษตรสารนิเทศ  กองนโยบายและเทคโนโลยีฯ 

      ศูนยเทคโนโลยีฯ  สํานักการเกษตรตางประเทศ 

 สํานักกฎหมาย   สํานักพัฒนาระบบบริหาร     

 สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ    

 สํานักตรวจสอบภายใน   สถาบันเกษตราธิการ 

 สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ  
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามเรื่อง องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 

ขอคําถามมีท้ังหมด 75 ขอ โปรดพิจารณาขอคําถามเหลานี้และแสดงความเห็นวาทานมีความคิดเห็น

สอดคลองกับการเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับใด โดยการเปรียบเทียบเกณฑ ดังนี้ 

  5  หมายถึง   เห็นดวยมากท่ีสุด/มีการเปนองคการแหงการเรียนรูมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง   เห็นดวยมาก/มีการเปนองคการแหงการเรียนรูมาก 

  3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง/มีการเปนองคการแหงการเรียนรูปานกลาง 

  2 หมายถึง  เห็นดวยนอย/มีการเปนองคการแหงการเรียนรูนอย 

  1 หมายถึง   เห็นดวยนอยท่ีสุด/มีการเปนองคการแหงการเรียนรูนอยท่ีสุด 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีทานคิดวาตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

ขอ องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 
ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

5 4 3 2 1 

ดานพลวัตการเรียนรู 

1 ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมีการเรียนรู

อยางตอเนื่อง 

     

2 ผูบริหารสงเสริม สนับสนนุใหบุคลากรไดรับการเรียนรูและ

พัฒนาตนเอง 

     

3 หนวยงานมีการจัดฝกอบรมใหบุลากรไดรูถึงวิธีการเรียนรูดวย

ตนเอง หรือเคยไดรับการเรียนรูจากผูอื่น 

     

4 ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อเรียนรูวิธีการ

ทํางานเปนทีม มีการเรียนรูรวมกัน และชวยสงเสริมใหผูอื่นเกิด

การเรียนรู 

     

5 ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ

กระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

     

6 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และการพัฒนา

ตนเองจากการปฏิบัติงาน 

     

7 ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน               

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ 

     

8 ผูบริหารสงเสริมใหมีการแบงปนความรูผานอินเตอรเน็ต 

จดหมายขาว หรือการประชุม 
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ขอ องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 
ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

5 4 3 2 1 

9 ทานกระตือรือรนท่ีจะศึกษา คนควาหาความรูอยางตอเนื่อง      

10 ทานเปนผูฟงท่ีดีรวมท้ังสะทอนความคิดยอนกลับไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

11 ทานมีเทคนิคในการทํางานเพื่อใหตนเองเกิดการเรียนรู      

12 ทานมีความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ อยูเสมอ และหาวิธีการ

เพิ่มพูนการเรียนรูดวยตนเอง 

     

13 ทานสามารถคิดและปฏิบัติงานอยางเปนระบบ      

14 ทานแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนรวมงานดวยวิธีการตางๆ 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

     

15 ทานนําการเรียนรูท่ีไดจากประสบการณ จากความลมเหลวหรือ

ความสําเร็จในอดีตมาเปนบทเรียน 

     

ดานการปรับเปล่ียนองคการ 

16 ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรวางแผนและปฏิบัติตามแผนงาน        

ท่ีวางไว 

     

17 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการให

ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่องภายในหนวยงาน 

     

18 ผูบริหารใหรางวัลแกบุคลากรท่ีพัฒนาตนเองใหเกิดการเรียนรู

อยางตอเนื่อง 

     

19 องคการของทานมีการสื่อสารและประสานงานใหแตละ

หนวยงานรับทราบและทําความเขาใจถึงเปาหมายท่ีชัดเจนของ

องคการรวมกันท่ัวท้ังองคการ 

     

20 องคการของทานมีการปรับโครงสรางการบังคับบัญชา และ

ระบบการบริหารใหมีความคลองตัว ไมซับซอน งายตอการ

ปฏิบัติงาน 

     

21 องคการของทานมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู      

22 หนวยงานของทานจัดใหมีการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู 

ท้ังในสายงานและขามสายงาน เชน การหมุนเวียนงาน ระบบ

การเรียนรู  
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ขอ องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 
ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

5 4 3 2 1 

23 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายและแผนงาน 

     

24 ทานมีความพรอมท่ีจะปรับความคิด ความเช่ือ และคานิยม

สวนตัวตอความเปลี่ยนแปลงของหนวยงานไดอยางเหมาะสม 

     

25 ทานมีสวนรวม และรับผิดชอบในการทํางาน การปรับปรุง

โครงการหรือแผนงานรวมกัน 

     

26 ทานเคยหาแนวทางแกไขปญหารวมกับผูบริหารเม่ือเกิดปญหา

ข้ึนภายในหนวยงาน 

     

27 ทานปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองใหสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนไป 

     

28 ทานมีความมุงม่ันท่ีจะทําใหวิสัยทัศน เปาหมายของหนวยงาน

บรรลุผล 

     

29 ทานเขาใจถึงความสําคัญของการเปนองคการแหงการเรียนรู      

30 ทานมีความตองการท่ีจะเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อการปรับปรุง

ตนเอง และทีมงาน 

     

ดานการเสริมสรางความรูแกบุคคล 

31 ผูบริหารกระจายอํานาจในการทํางานใหกับบุคลากรเทาเทียมกัน      

32 ผูบริหารเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาจากการทาํงาน      

33 ผูบริหาร หรือหัวหนางาน เปนผูสอนแนะและสงเสริมใหเกิด

การเรียนรู 

     

34 ผูบริหารมอบหมายงานที่เอื้อใหบุคลากรไดรับผิดชอบเพื่อให

เกิดความสามารถในการเรียนรู 

     

35 ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็น สนองตอบความคิดและ

ขอเสนอแนะของบุคลากร 

     

36 ผูบริหารใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

     

37 ผูบริหารใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน 
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ขอ องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 
ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

5 4 3 2 1 

38 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรเขารวม ประชุม อบรม สัมมนา 

เพื่อพัฒนาการเรียนรูรวมกับหนวยงานอื่นๆ 

     

39 ผูบริหารสงเสริมการเรียนรูรวมกับหนวยงานอื่นๆ เชน กลุม

ชุมชน สมาคมวิชาชีพ หรือสถาบันการศึกษา 

     

40 องคการของทานเปดโอกาสใหบุคลากรภายใน และภายนอก

กระทรวงฯ มีสวนรวมกับกิจกรรมที่จัดข้ึน 

     

41 องคการมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารจากบุคลากรภายในและ

ภายนอกกระทรวงฯ  เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการ

พัฒนาองคการ 

     

42 ทานมีความรวมในการพัฒนากลยุทธของหนวยงาน      

43 ทานเขารวมการอบรม สัมมนาในเรื่องท่ีตองการ และสนใจ      

44 ทานมีความกระตือรือรนในการเรียนรูกับผูมาติดตอ      

45 ทานเคยเขารวมการอบรม สัมมนาภายนอกหนวยงาน      

ดานการจัดการความรู 

46 ผูบริหารสงเสริมใหมีการเผยแพรขาวสารภายในหนวยงานท่ี

เปนไปอยางรวดเร็วและครบถวน 

     

47 ผูบริหารสนับสนุนใหมีโครงการท่ีสรางสรรคความรูใหกับ

บุคลากร 

     

48 ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสไปประชุมสัมมนา

ภายนอก เพื่อการฝกอบรมทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

     

49 ผูบริหารมีการจัดการอบรมสัมมนาในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการ

เพิ่มพูนความรู ทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

     

50 องคการของทานมีระบบการจัดเก็บขอมูลขาวสารเปนระบบงาย

ตอการใชงาน 

     

51 องคการจัดใหมีระบบจัดเก็บหรือโครงสรางเพ่ือชวยในการ

สะสมขอมูลความรูท่ีเหมาะสม และสามารถนําไปใชประโยชน

ไดทันความตองการ 
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ขอ องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 
ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

5 4 3 2 1 

52 องคการมีการพัฒนากลยุทธและกลไกใหมๆ เพื่อสรางการเรียนรู

และพัฒนาท่ัวท้ังองคการ 

     

53 ทานแสวงหาขอมูลขาวสารท่ีจะชวยพัฒนาการทํางาน อยูเสมอ      

54 ทานติดตามขอมูลขาวสารขององคการอื่นๆ เพื่อหาแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีกวา 

     

55 ทานไดรับการอบรมเก่ียวกับทักษะกระบวนการคิดพรอมนํามา

ปฏิบัติจริง 

     

56 ทานจัดทําโครงการพัฒนางานท่ีจะชวยทําใหองคการมีผลงาน

ใหมๆ เกิดข้ึนเสมอ 

     

57 ทานเคยประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ          และ

ทักษะระหวางบุคลากรภายในและภายนอกหนวยงาน 

     

58 ทานจัดเก็บขอมูลไวอยางเปนระบบท่ีสามารถคนหา และสงมอบ

ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

     

59 ทานใหความสําคัญในการแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอ

หนวยงานกับหนวยงานอื่น 

     

60 ทานสามารถใชประโยชนจากขอมูล ความรูท่ีจัดเก็บไวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

ดานการใชเทคโนโลยี 

61 ผูบริหารมีการสํารวจ และจัดหาเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน และการเรียนรูใหแกบุคลากรไดอยางเหมาะสม 

     

62 ผูบริหารสงเสริมใหมีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนรู 

และสนับสนุนระบบการทํางานของบุคลากร 

     

63 ผูบริหารจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองประชุม 

หองฝกอบรม ท่ีมีการใชโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย 

     

64 ผูบริหารมีการจัดฝกอบรมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถใน

การใชคอมพิวเตอรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

65 ผูบริหารมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน 
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ขอ องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 
ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

5 4 3 2 1 

66 ผูบริหารสงเสริมใหมีการนําขอมูลสารสนเทศจากเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายภายในองคการ ระบบอินเตอรเน็ต 

อินทราเน็ตมาใชประโยชนเพื่อการเรียนรูของบุคลากรไดอยาง

เต็มท่ี 

     

67 องคการของทานมีการเช่ือมโยงระบบการทํางานกับเทคโนโลยี

เพื่อใหบุคลากรสามารถใชงานไดทันกับความตองการ 

     

68 ทานสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริม 

การเรียนรูได 

     

69 ทานมีทักษะในการใชขอมูลสารสนเทศจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน การใชอินเตอรเน็ต 

     

70 ทานสามารถใชเทคโนโลยีในการรวบรวมความรู ความคิด      

71 ทานนําขอมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

     

72 ทานใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนรู และสนับสนุนระบบ

การทํางาน 

     

73 ทานสามารถผสมผสานการใชระบบเทคโนโลยี กับการ

ปฏิบัติงานจริงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู 

     

74 ทานใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปท่ีเหมาะสมมาใชชวยใน

การทํางานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

     

75 ทานสามารถเขาถึงขอมูลท่ีตองการไดโดยผานทาง LAN 

อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา การเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ทานคิดวาสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรมีการพัฒนา การเปนองคการแหงการเรียนรู         

ในองคประกอบท้ัง 5 องคประกอบอยางไร โปรดแสดงความคิดเห็น 

 1. พลวัตการเรียนรู (ระดับการเรียนรู รูปแบบการเรียนรูและทักษะการเรียนรู) 

.................................................................................................... ....................................................................................... 

.................................................................................................... ....................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 2. การปรับเปลี่ยนองคการ (วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคการ กลยุทธ และโครงสราง)  

...................................................................................................................................... ...................................................... 

.................................................................................................... ....................................................................................... 

.................................................................................................... ....................................................................................... 

 

 3. การเสริมความรูแกบุคคล (ผูบริหาร บุคลากร ผูรับบริการ ชุมชน เปนตน) 

.................................................................................................... ....................................................................................... 

.................................................................................................... ....................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 4. การจัดการความรู (การแสวงหาความรู การสรางความรู การจัดเก็บความรูและการถายโอนและการใช

ประโยชน) 

......................................................................................................... .................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................... ....................................................................................... 

 5. การนําเทคโนโลยีไปใช (เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู และระบบอิเล็กโทรนิกส                                

ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน) 

............................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................... ....................................................................................... 

.................................................................................................... ...................................................................................... 

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการทําแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก ค 

คาความความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 แสดงความเช่ือม่ันรายขอ (Item Analysis) และคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม

การเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ขอที่ 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

1 274.0333 1444.792 .479 .904 

2 274.0333 1442.102 .537 .904 

3 274.1667 1444.282 .418 .904 

4 274.2667 1435.168 .575 .903 

5 274.3667 1432.171 .589 .903 

6 274.1000 1447.128 .408 .904 

7 274.2000 1443.821 .496 .904 

8 274.1000 1434.300 .623 .903 

9 273.9333 1443.375 .570 .904 

10 274.1667 1426.420 .753 .903 

11 274.1000 1424.300 .679 .903 

12 274.3333 1430.023 .666 .903 

13 274.2000 1441.269 .506 .904 

14 274.1000 1434.300 .581 .903 

15 274.1000 1446.369 .364 .904 

16 274.1000 1444.369 .575 .904 

17 274.2333 1446.185 .404 .904 

18 274.4000 1444.041 .412 .904 
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ขอที่ 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

19 274.3000 1425.666 .602 .903 

20 274.2000 1427.614 .678 .903 

21 274.4667 1420.120 .765 .902 

22 274.7000 1412.562 .686 .902 

23 274.5667 1428.254 .615 .903 

24 274.2000 1445.200 .428 .904 

25 274.4000 1428.110 .661 .903 

26 274.4333 1434.116 .560 .903 

27 273.9667 1451.757 .351 .904 

28 274.1000 1434.300 .581 .903 

29 274.1333 1430.671 .569 .903 

30 273.9333 1434.823 .594 .903 

31 274.4000 1426.110 .625 .903 

32 274.1333 1443.154 .481 .904 

33 273.9333 1433.306 .623 .903 

34 274.1000 1427.541 .753 .903 

35 274.0000 1433.034 .692 .903 

36 274.0333 1428.654 .708 .903 

37 274.1333 1424.189 .613 .903 

38 273.8333 1435.868 .638 .903 

39 274.1667 1429.661 .692 .903 
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ขอที่ 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

40 274.4000 1434.869 .544 .903 

41 274.4667 1439.913 .494 .904 

42 274.5000 1412.121 .726 .902 

43 272.7000 1096.976 .463 .948 

44 273.8333 1449.937 .299 .904 

45 274.3667 1431.757 .471 .903 

46 274.1000 1430.921 .688 .903 

47 274.1333 1437.775 .547 .904 

48 274.0333 1427.275 .649 .903 

49 274.1333 1434.395 .538 .903 

50 274.3000 1421.597 .772 .902 

51 274.3333 1422.506 .715 .902 

52 274.3000 1418.355 .784 .902 

53 274.1000 1431.472 .733 .903 

54 274.1333 1427.361 .697 .903 

55 274.4000 1420.386 .683 .902 

56 274.6333 1413.757 .636 .902 

57 274.6000 1423.766 .632 .903 

58 274.1667 1431.937 .649 .903 

59 274.1667 1439.523 .447 .904 

60 274.1000 1432.714 .609 .903 
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ขอที่ 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

61 274.1667 1431.592 .549 .903 

62 274.1000 1434.645 .511 .903 

63 274.0667 1421.789 .729 .902 

64 274.2333 1426.944 .615 .903 

65 274.1667 1412.971 .773 .902 

66 274.1667 1417.868 .701 .902 

67 274.0667 1429.857 .596 .903 

68 274.0333 1446.309 .446 .904 

69 273.7000 1457.390 .222 .905 

70 273.9333 1447.789 .380 .904 

71 273.8333 1450.489 .370 .904 

72 273.8000 1453.200 .294 .905 

73 273.8000 1446.717 .434 .904 

74 273.8667 1439.292 .506 .904 

75 273.7667 1451.013 .302 .905 

 

Reliability 75 items 

Cronbach's Alpha = .905   

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items =  .975 
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