
การประเมินองคการแหงการเรียนรูของสํานักงาน 

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกศรี ลีลาศรีบรรจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยกีารบริหาร) 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

2554 



http:n�nl'1.fU


บทคัดยอ 

 

ชื่อวิทยานิพนธ การประเมินองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ 

ชื่อผูเขียน เกศรี ลีลาศรีบรรจง 

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) 

ปการศึกษา 2554 

 

 

 

การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึงสถานภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ซึ่งครอบคลุมการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน และประเมินการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองคการไปสูการเรียนรูของ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยศึกษาตามแนวทางการพัฒนาองคการ

แหงการเรียนรูของ Michael J. Marquardt ใน 5 องคประกอบ ไดแก ดานการเรียนรู ดานองคการ 

ดานคน ดานความรู และดานเทคโนโลยี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํานวน 327 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t คาความแปรปรวนจําแนกทางเดียว คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการศึกษาพบวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีนโยบายให

ความสําคัญกับการเรียนรู โดยสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเน่ือง ปรับปรุง

โครงสรางและระบบบริหารใหเอ้ือตอการเรียนรู สรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู สนับสนุน

ใหมีการสะสมองคความรูในดานตางๆ สงเสริมการทํางานเปนทีม พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการความรู สรางเสริมบรรยากาศการเรียนรู และใหความสําคัญกับการ

สื่อสารภายในองคการ นอกจากน้ีผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการใน

องคประกอบ 5 ดาน เพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู พบวาบุคลากรรับรูวาสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาไปสูการเปนองคการเรียนรูใน
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ระดับมาก โดยเห็นวามีการพัฒนาในองคประกอบดานการเรียนรูมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน

เทคโนโลยี ดานองคการ ดานคน และดานความรู ทั้งน้ีบุคลากรที่มีศูนยที่สังกัด กลุมตําแหนง และ

ลักษณะงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการเรียนรูแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ันผลการศึกษายังพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังน้ี 1) บุคลากร

ยังไมเห็นความสําคัญ และประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรู 2) บุคลากรมักไมคอยมีการแบงปนความรู รวมถึงระบบการจัดการความรูมีขั้นตอนและ

รูปแบบการใชงานยาก 3) บุคลากรสวนใหญไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงาน 4) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไมมี

ระบบการจูงใจและการใหรางวัลในการเรียนรู 

ผลการศึกษาขางตนไดนําไปประยุกตเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย กลยุทธ 

และการพัฒนาองคประกอบทั้ง 5 องคประกอบ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานของ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมถึงใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป 
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This research aims at studying of the development of the learning organization at 

National Science and Technology Development Agency (NSTDA) to identify problems and 

challenges in implementation and to evaluate perception of the employees regarding to the 

learning organization. The research applies Michael J. Marquardt’s model which builds the 

learning organization in five core elements:  learning, organization, people, knowledge, and 

technology. The research draws the study sample of 327 NSTDA’s employees. The data were 

gathered through questionnaires and analyzed with the following statistics: frequency, percentage, 

mean, standard deviation, Pearson’s coefficient, and context analysis 

The research findings clearly showed that NSTDA’s policy heavily focuses on the 

learning organization through encouraging development in capability of the employees 

continuously, restructuring of the management system to support learning environment, creating 

knowledge sharing culture, encouraging its staffs to collect and store knowledge, facilitating 

teamwork, developing information technology and knowledge management system, and focusing 

more on internal communication. Furthermore, the result of the study on building learning 

organization according to the five elements found that the employees have high perceived level of 

development of the learning organization in NSTDA. Employees indicated the most improvement 

was the development of learning. The next most improvement areas were the development of 

technology, organization, people, and knowledge in order.  In addition, personnel in difference 

center, position group, or work type were significantly different in opinion of the development of 

the learning organization.  
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Besides, there were four problems and challenges in the research. First, the employees 

were not realized the importance and benefits of the development of leaning organization. 

Second, the employees had difficulty in sharing their knowledge due to the complexity of 

knowledge management process and system. Third, most personnel did not get involved in 

decision making process or in providing feedback regarding how the agency operates. Lastly, 

there was no incentive and reward system to encourage the development of learning. 

In conclusion, the results of the study lead to recoomendations to improve policy and 

strategy of the five key elements to suit with working environment of th NSTDA and to be used 

as stydy case in other researches. 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความสําคัญของปญหา 

 

ปจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ซึ่งเปนผลมาจากแรงผลักดันมากมาย อาทิเชน กระแสโลกาภิวัตน ความเจริญกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน อิทธิพลของลูกคา การเคลื่อนยายแรงงาน รวมถึง

ความรูและการเรียนรู แรงผลักดันตางๆ เหลาน้ีทําใหเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคม

และเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนสังคมฐานความรู (Knowledge Society) และเศรษฐกิจฐานความรู 

(Knowledge-Based Economy)  ที่มีความรูเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาและ

สรางสรรคนวัตกรรมดานตางๆ ภายใตแรงผลักดันที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของกระแส

โลกาภิวัฒน เทคโนโลยี และความรูที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา สงผลใหสภาพแวดลอมในการทํางาน

ขององคการและบริษัทตางๆ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ี Marquardt (2002: xii-xiii) กลาววาองคการ

ทั้งหลายตองเผชิญกับปญหาที่สงผลตอการอยูรอดขององคการหลายประการ อาทิเชน การปรับ

องคการ การปรับโครงสราง และการปรับเปลี่ยนสิ่งตางๆ เพื่อมุงความสําเร็จ การขาดแคลนทักษะ

ของพนักงานเน่ืองจากสถานศึกษาไมไดเตรียมคนใหพรอมสําหรับการทํางานในศตวรรษที่ 21 การ

แขงขันกับบริษัทตางๆ ที่มีความสามารถมากกวา ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเพิ่มขึ้นของ

ความรูที่ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา รวมถึงความตองการขององคการในการปรับตัวใหเขากับการ

เปลี่ยนแปลง เปนตน  ทําใหองคการตางๆ ตองปฏิรูปตัวเองและพรอมที่จะปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วและดีกวาองคการอ่ืน  

 การที่องคการจะสามารถอยูรอดไดในปจจุบัน องคการตองมีการสรางสมรรถนะและ

ประสิทธิภาพในการแขงขัน มีการพัฒนาทรัพยากรตางๆ ใหสามารถนํามาใชไดอยางเกิดประโยชน

สูงสุดตอองคการ มีการปรับเปลี่ยนโครงสราง กระบวนการทํางาน  รวมถึงกลยุทธองคการให

สอดคลองและสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม แตอยางไรก็ตามถา

องคการมีเพียงกลยุทธ ภาวะผูนํา ความรู หรือเทคโนโลยี ก็ไมสามารถทําใหองคการประสบ

ความสําเร็จไดในอนาคต ปจจัยสําคัญที่ทําใหองคการสามารถปรับตัว และพัฒนาองคการใหมี
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ความสามารถในการแขงขันและสรางความไดเปรียบอยางยั่งยืน คือ การเพิ่มสมรรถนะในการ

เรียนรูของบุคลากรและองคการ (Garvin, 2000: x) รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคน 

(เจษฎา นกนอย และคณะ, 2552: 79) โดยองคการตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเรียนรูอยาง

เปนระบบและตอเน่ือง เพื่อใหไดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถ มีความรับผิดชอบใน

ภารกิจของตน มีความเชี่ยวชาญ และความเปนมืออาชีพ รวมถึงมีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง 

เพิ่มพูนความรู และทักษะอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีองคการตอง ตระหนักและใหความสําคัญกับการ

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อนําความรูตางๆ ที่มีอยูในตัวบุคคลออกมาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชน และสรางความเขมแข็งตอองคการ 

องคการหลายแหงเร่ิมใหความสําคัญกับการเรียนรูในองคการ โดยเห็นวาการเรียนรูใน

องคการสามารถเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการแขงขัน และความสําเร็จขององคการ 

เชน Shell Oil เห็นวาการเรียนรูในองคการมีความสัมพันธกับการวางแผนเชิงกลยุทธ สําหรับ

การทํางานเปนทีมและการสื่อสารถือเปนปจจัยสําคัญตอการสรางบริษัทใหสามารถตอบสนองตอ

สิ่งตางๆ และทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ (Marquardt, 2002: xiv) นอกจากน้ี Manville (2001: 

45 quoted in Marquardt, 2002: xii) เห็นวาองคการตองการการเรียนรูแบบใหมที่เขากับผูเรียนไดดี 

และมีความสัมพันธกับวิธีการทํางาน นอกจากน้ีตองเปนการเรียนรูที่ทําใหองคการสามารถ

ปฏิบัติงานไดดีขึ้น สามารถสรางความแตกตางไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผล ดังน้ันการเรียนรู

จึงเปนกระบวนการที่สําคัญอยางยิ่ง การเรียนรูตองถูกปลูกฝงเขาไปในการทํางานและเปนสวนหน่ึง

ของการพัฒนาอาชีพ เพื่อใหพนักงานเขาใจและพรอมที่จะปรับตัวไดเร็วขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ Marquardt (2002: 19-21) ที่เสนอวาองคการจะสามารถประสบความสําเร็จไดเร็วยิ่งขึ้น

ถาองคการมีการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู มีการเรียนรูจากทั้งความสําเร็จและความลมเหลว

ของตน มีการปฏิรูปองคการเพื่อใหทุกคนสามารถเพิ่มสมรรถนะในการผลิตและการปรับตัว  และ

รูปแบบองคการที่ชวยใหองคการบรรลุเปาหมายไดเร็วและมีประสิทธิผล คือ รูปแบบขององคการ

แหงการเรียนรู 

แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเร่ิมมีความสําคัญมากขึ้น โดยในชวงทศวรรษที่ 1990 

หลายๆ องคการไดกําหนดพันธกิจ และแผนกลยุทธของตนเองเพื่อกาวไปสูองคการแหงการเรียนรู 

โดยการสงเสริมใหมีการเรียนรูอยางเปนระบบทั่วทั้งองคการ สงผลใหเกิดการปรับปรุง และพัฒนา

ผลิตภัณฑและบริการ เชน Corning Incorporated, Federal Express, Ford Motor, Motorola, General 

Electric และ Pacific Bell ในประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือ ABB, Rover และ Sheerness Steel ใน

ยุโรป รวมไปถึง Samsung และ Singapore Airlines ในเอเซีย (Marquardt, 2002: 20) สําหรับใน

ประเทศไทยน้ัน มีหลายหนวยงานที่ใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนพื้นฐานในการพัฒนา
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องคการ โดยองคการสวนใหญใชการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการบริหารและพัฒนาองค

ความรูขององคการ พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองคการ  เชน  ธนาคารแหงประเทศไทย 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท แอดวานซอินโฟรเซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

โรงพยาบาลศิริราช สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ บริษัทสแปนชั่น (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 

ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (บุญอนันต พินัยทรัพย และพลาพรรณ คําพรรณ, 2550: 3.1) 

จากสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ

เทคโนโลยี รวมถึงการที่หนวยงานและประเทศตางๆ ใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนรูและ

สรางสรรคนวัตกรรม ทําใหรัฐบาลไทยเห็นความสําคัญที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ 

และวิธีการบริหาร โดยการพัฒนาระบบราชการ พัฒนาคุณภาพในการใหบริการ และพัฒนาขีด

ความสามารถและมาตรฐานการทํางาน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา ดังน้ันรัฐบาลไทยจึงมีนโยบายใหองคการภาครัฐตอง

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีการทํางานเพื่อกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อให

สามารถแขงขันและสรางความกาวหนาในดานตางๆ นอกจากน้ียังไดพัฒนากฎหมาย และสงเสริม

ใหมีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมุงหวังที่จะพัฒนาระบบราชการใหเปนกลไกที่สําคัญใน

การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพและเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อใหกาวสูสังคม

ฐานความรูอยางยั่งยืน และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและสังคมไดอยาง

ถูกตอง ซึ่งการที่จะดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายน้ัน รัฐบาลตองพัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการและ

บริหารราชการแนวใหมซึ่งไดเขามามีบทบาทในการพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการเอ้ือการ

เรียนรู โดยไดกําหนดใหมีการตราไวในกฎหมายคือพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา11 (2546: 4) ดังน้ี 

 

สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ

แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผล

ความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 

รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดให

เปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 
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ซึ่งจะเห็นไดวารัฐบาลตองการใหองคการภาครัฐสรางและพัฒนาองคการใหเปนองคการ

สมัยใหม บุคลากรในองคการสามารถเพิ่มพูนความรูความสามารถไดอยางตอเน่ืองและสามารถ

สรางผลงานไดตามความปรารถนา อีกทั้งเปนแหลงสรางความคิดทางปญญาโดยการสรางความมี

สวนรวมในหมูขาราชการเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อนํามาพัฒนาในการ

ปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการตอประชาชน และจากการที่รัฐบาลมี

นโยบายใหองคการภาครัฐทุกหนวยงานตองยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ  ดังน้ันทุก

องคการภาครัฐในประเทศไทยจึงตองมีการปรับตัว พัฒนาองคการ และดําเนินการในดานตางๆ เชน 

การกําหนดทิศทางและแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการขององคการ การจัดการสารสนเทศและ

ความรู การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู การพัฒนาการเรียนรูของบุคลากร และการสราง

แรงจูงใจ เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549) ซึ่งสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติถือเปนองคการภาครัฐไดนํานโยบายของรัฐบาลมาเปน

แนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารองคการใหมีความเหมาะสมรวมถึงใหความสําคัญกับการ

พัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสามารถขยายผล และ

สรางผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางสําคัญ มีภารกิจหลักในการสราง

เสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของประเทศ พรอมทั้ง

ดําเนินกิจกรรมดานถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสรางโครงสรางพื้นฐาน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเนนการวิจัยและ

พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน 4 สาขา ไดแก สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร สาขาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และสาขา

นาโนเทคโนโลยี ซึ่งสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเห็นวาการดําเนินการเพื่อ

สงมอบผลงานวิจัยและพัฒนาที่เปนรูปธรรมและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริงน้ัน ตอง

ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนๆ จึงไดใหความสําคัญกับการสราง

พันธมิตรในการดําเนินงาน เห็นไดจากวิสัยทัศนขององคการที่ระบุวา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ “เปนพันธมิตรรวมทางที่ดีสูสังคมฐานความรูดวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี” (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. ฝายบริหารแผนและ

งบประมาณ, 2551: 9, 23) 
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นอกจากน้ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเปนองคการที่

ประกอบดวยบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนจํานวนมาก 

รวมถึงเปนองคการที่มีการสั่งสมองคความรูที่หลากหลายทั้งใน สาขาพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 

และสาขานาโนเทคโนโลยี ซึ่งการที่จะกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรดังกลาวรวมกันผลักดันให

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติกาวไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน ภารกิจและ

เปาหมายขององคการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจึงไดกําหนดคานิยม

หลัก หรือที่เรียกวา NSTDA เพื่อใหบุคลากรทุกระดับของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติใชเปนแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ และยึดถือ ซึ่งประกอบดวย Nation First 

คือ การมุงเนนการดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติและสวนรวมเปนหลัก Science and 

Technology Excellence คือ บุคลากรตองยึดมั่นในการสรางความเปนเลิศในทุกสิ่งที่ทํา อันเกิดจาก

การใฝรู ริเร่ิม และสรางสรรค Teamwork คือ การทํางานรวมกันเปนทีมที่พรอมชวยกันดวยความ

เขาใจ หวงใยซึ่งกันและกัน และการสื่อสาร 2 ทางเพื่อเปาหมายเดียวกัน  Deliverability คือ ความ

มุงมั่นที่จะสงมอบงานที่มีคุณภาพตรงตามคํามั่นสัญญา เพื่อความพึงพอใจของลูกคาภายในและ

ภายนอก และ Accountability คือ ความมีจริยธรรม ความโปรงใส และความมีวินัยตอกฎระเบียบ 

กติกา และกลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  รวมถึงมีนโยบายในการพัฒนาองคการไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับบุคลากรซึ่งถือวาเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุด

ขององคการ บุคลากรในทุกระดับตองไดรับการดูแลเอาใจใสทั้งดานการพัฒนาเสนทางอาชีพ และ

พัฒนาศักยภาพเพื่อเขาครองตําแหนง สนับสนุนใหมีการสะสมองคความรูในดานตางๆ เสริมสราง

วัฒนธรรมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดขึ้นในองคการ นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับการ

พัฒนาระบบการบริหารเอกสาร ระบบฐานขอมูลจัดเก็บองคความรู รวมถึงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการองคการทั้งดานการบริหารโครงการ การบริหารงบประมาณ และการ

บริหารบุคลากร 

แนวทางในการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีขั้นตอนหรือกระบวนการพัฒนาที่ใหความสําคัญต้ังแตการ

เรียนรูของบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึงการบริหารจัดการความรูภายในองคการ 

สําหรับการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ เพื่อให

มีความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติไดกําหนดใหบุคลากรแตละคนตองมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง

อยางเปนระบบและตอเน่ือง โดยบุคลากรตองมีการกําหนดแผนงานการพัฒนารายบุคคล และการ
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ประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถที่สอดคลองกับแผน เปาหมาย นโยบาย และพันธกิจของ

องคการ ซึ่งฝายบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาใหเหมาะสมกับพันธกิจ

และหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคล และมีรูปแบบการพัฒนาศักยภาพที่หลากหลายรูปแบบ

เพื่อใหบุคลากรสามารถเลือกพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการ โดยมีการแจงขาวสารเกี่ยวกับ

การฝกอบรมในดานตางๆ ใหบุคลากรทราบเปนประจํา อีกทั้งมีนโยบายใหบุคลากรทุกคนใหความ

รวมมือในการทํางานกับสมาชิกภายในทีมและระหวางทีม มีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินงาน

โครงการที่มีความสําคัญ และสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากร  

นอกจากน้ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีนโยบายการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการเพื่อเปนเคร่ืองมือในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ขององคการในดานการจัดเก็บ ประมวลผลขอมูลการดําเนินงานดานตางๆ ติดตามประเมินผล และ

วัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเปนเคร่ืองมือที่สามารถสนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรู พัฒนา

ศักยภาพ และปฏิบัติงานไดดวยตนเอง ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติใหความสําคัญ ไดแก ระบบงานวางแผนทรัพยากรองคการ 

ระบบบริหารงานบุคคล ระบบประเมินขีดความสามารถหลักของบุคลากร ระบบอิเล็กทรอนิกสดาน

การวางแผนงาน การพัฒนารายบุคคลและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบบริหารการ

ฝกอบรม ระบบการเรียนรูออนไลน ระบบคลังเอกสารและผลงานวิชาการดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และระบบจัดการความรู สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติใหความสําคัญ และมีการดําเนินการอยางเปนระบบคือการบริหารจัดการองค

ความรูและทุนทางปญญาที่สั่งสมอยูในองคการ โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติสงเสริมใหบุคลากรสามารถแสวงหาความรูไดทั้งจากภายในและภายนอกองคการ มีการ

แลกเปลี่ยนและถายโอนความรูภายในองคการอยางสม่ําเสมอ มีการเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร และ

ผลงานทางวิชาการตางๆ ในระบบคลังเอกสาร ซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลองคความรู

และขอมูลตางๆ สะดวก รวดเร็วและถูกตอง 

จากวิสัยทัศน คานิยมหลัก วัฒนธรรมองคการ และนโยบายในการบริหารงาน จะเห็นไดวา

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเปนหนวยงานรัฐที่ใหความสําคัญกับการ

เรียนรูของบุคลากรในทุกระดับ มีแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรมีการเรียนรูอยาง

เปนระบบและตอเน่ือง รวมถึงมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการจัดการ

ความรูภายในองคการเพื่อใช เปนเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการเรียนรูและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน แตการดําเนินการดังกลาวยังไมมีการประเมินผลหรือศึกษาวาใน

ปจจุบันสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหง
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การเรียนรูในระดับใด หรือการดําเนินการโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรและองคการใหกาว

ไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมี

แนวทางหรือรูปแบบที่ถูกตอง เหมาะสม และมีผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จมากนอย

เพียงใด รวมถึงบุคลากรมีการรับรูถึงการพัฒนาองคการเพื่อไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติอยางไร และการรับรูดังกลาวมีความแตกตาง

หรือสอดคลองกันอยางไรเมื่อเปรียบเทียบระหวางบุคลากรในแตละกลุม ซึ่งการรับรูของบุคลากร

เกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูอาจสามารถพัฒนาและ

กลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติ คานิยม วัฒนธรรมยอย หรือวัฒนธรรมหลักขององคการตอไปได  

การเปนองคการแหงการเรียนรูไดน้ันองคการตองใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนรู 

การพัฒนาองคการ การพัฒนาคน การพัฒนาความรู และการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งองคการตองให

ความสําคัญและพัฒนาในทุกดานไปพรอมๆ กัน ดังน้ันผู วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง

สถานภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และประเมินการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองคการ

ไปสูการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมถึงวิเคราะหขอมูล

ความแตกตางดานการรับรูระหวางบุคลากรในแตละกลุมเพื่อพิจารณาถึงลักษณะวัฒนธรรมของ

องคการ โดยศึกษาตามแนวทางของ Marquardt ในองคประกอบทั้ง 5 ขององคการแหงการเรียนรู 

ซึ่งประกอบดวยองคประกอบดานการเรียนรู องคประกอบดานองคการ องคประกอบดานคน 

องคประกอบดานความรู และองคประกอบดานเทคโนโลยี ทั้งน้ีผลการศึกษาสามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงนโยบายและกลยุทธการพัฒนาองคการของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติตอไป  
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1) เพื่อประเมินสถานภาพองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ โดยใชกรอบการประเมินตามแนวคิดของ Marquardt ไดแกองคประกอบดาน

การเรียนรู  องคประกอบดานคน องคประกอบดานองคการ องคประกอบดานความรู และ

องคประกอบดานเทคโนโลยี 

2) เพื่อระบุปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

3)   เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูของ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติใหมีความกาวหนายิ่งขึ้น 

 

1.3 ขอบเขตของการศกึษา 

  

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยกรณีศึกษา (Case Study) มุงศึกษาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อประเมินสถานภาพการ

ดําเนินงานและการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับพัฒนาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูใน 5 องคประกอบ ตามแนวคิดของ Marquardt ซึ่ง

ประกอบดวย องคประกอบดานการเรียนรู  องคประกอบดานองคการ องคประกอบดานคน 

องคประกอบดานความรู และองคประกอบดานเทคโนโลยี โดยมีระยะเวลาในการเก็บขอมูล

แบบสอบถามอยูในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2553 

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1) ทําใหทราบถึงสถานภาพการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูตามแนวคิดของ Marquardt 

ไดแกองคประกอบดานการเรียนรู องคประกอบดานคน องคประกอบดานองคการ องคประกอบดาน

ความรู และองคประกอบดานเทคโนโลยี  

2)  ผลที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย กลยุทธ และ

การพัฒนาองคประกอบทั้ง 5 องคประกอบ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานของ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  



 

บทที ่2 

 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

เน้ือหาในบทน้ีจะนําเสนอการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งประกอบดวยแนวคิดเกี่ยวกับ

องคการแหงการเรียนรู แนวคิดการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของ Marquardt แนวคิดเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมองคการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยดังกลาวจะ

นําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดและแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป 

 

2.1  องคการแหงการเรียนรู 

 

องคการเปนแหลงรวมทรัพยากรมากมายไมวาจะเปนทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรเงิน 

ทรัพยากรเทคโนโลยี และอ่ืนๆ ซึ่งในปจจุบันการพัฒนาองคการใหสามารถแขงขันและดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

โดยสงเสริมใหพนักงานมีการเรียนรูทั้งในระดับตนเอง และการเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง แนวคิด

ดานองคการแหงการเรียนรูจึงเกิดขึ้น 

ความเปนมาของแนวความคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูเร่ิมขึ้นต้ังแตป 1978 โดย 

Argyris ศาสตราจารยดานจิตวิทยา ดานการศึกษาและพฤติกรรมองคการของมหาวิทยาลัยฮาวารด 

และ Schon ศาสตราจารยดานปรัชญาแหงสถาบันเทคโนโลยีแหงรัฐแมสซาจูเซท ไดเขียนหนังสือ

ชื่อ Organizational Learning: A Theory of Action Perspective ซึ่งถือเปนตําราเลมแรกขององคการ

แหงการเรียนรู โดยหนังสือเลมน้ีไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูขององคการวาเปนกระบวนการที่

สมาชิกขององคการใหการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

ดวยการตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอๆ ในองคการ ตอมา Senge ไดกอต้ังศูนยการ

เรียนรูองคการ (Center for Organizational Learning) ในสถาบันเทคโนโลยีแหงรัฐแมสซาจูเซท 

โดยเปนผูมีบทบาทในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับความเปนองคการแหงการเรียนรู  

คําอธิบายเกี่ยวกับแนวความคิดขององคการแหงการเรียนรูมีหลากหลายทัศนะ โดยมี

นักวิชาการและนักปฏิบัติหลายทานไดใหคํานิยามและอธิบายลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 

ดังน้ี 
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Senge (1990: 3, 14) ใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูวาองคการเปนสถานที่ใน

การพัฒนาบุคลากรใหเกิดการเรียนรูวิธีการเรียนรูรวมกัน ขยายศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง 

เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายที่ตองการอยางแทจริง เปนองคการที่มีรูปแบบความคิด (Patterns of 

Thinking) ใหมๆ หลากหลาย และมีแรงบันดาลใจรวมกัน (Collective Aspiration) ของคนใน

องคการ และมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยการเรียนรูรวมกันกับคนอ่ืนและเรียนรูไปดวยกันทั้ง

องคการ ตอมาในป 2000 Senge (2000 อางถึงใน สมคิด สรอยนํ้า, 2547: 15) ไดขยายความองคการ

แหงการเรียนรูใหมีความชัดเจนมากขึ้นวาเปนองคการที่สมาชิกใชศักยภาพสําหรับการสรางผลงาน

ที่ตนตองการอยางตอเน่ือง สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี และสามารถแลกเปลี่ยนวิธีการ

เรียนรูในหมูสมาชิก โดยองคการแหงการเรียนรูในกรอบคิดขอเสนอของ Senge มีคุณลักษณะที่

สําคัญ 5 ประการ คือ 1) มีความรอบรูเฉพาะตัว (Personal Mastery) โดยสมาชิกในองคการมีความรู 

ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความเปนตัวของตัวเอง มีวิสัยทัศน มี

ปฏิภาณไหวพริบ เปนผูใฝดี ใฝรู มีการวิเคราะหและตัดสินใจดวยขอมูลและขอเท็จจริง รวมทั้งมี

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 2) มีรูปแบบวิธีการคิด (Mental Models) โดยสมาชิกในองคการมี

วิถีการทํางานที่ชัดเจน เขาใจบทบาทหนาที่และกิจกรรมตางๆ ขององคการ รวมทั้งมีโลกทัศน

กวางไกล ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมมือรวมใจประสานผลประโยชน และเคารพสิทธิเสรีภาพ

ของผูอ่ืน 3) มีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) โดยสมาชิกในองคการมีการรวมคิด รวมสราง

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรขององคการ และสามารถปฏิบัติงานใน

ทิศทางเดียวกันทําใหภาพรวมในอนาคตที่สมาชิกปรารถนาเปนจริงขึ้นมา 4) มีการเรียนรูรวมกัน

เปนทีม (Team Learning) โดยสมาชิกในองคการ มีการเสวนาอภิปรายรวมกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อ

แลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล ความรู ความคิดเห็น และประสบการณ มีโอกาสเรียนรูสิ่งตางๆ รวมกัน 

พรอมทั้งสามารถปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม โดยชวยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี และมีความเปน

กันเองกับทุกคน และ 5) มีการคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) โดยสมาชิกในองคการมี

ความคิดทันกับสถานการณ สมาชิกมีความคิดและปฏิบัติงานอยางเปนระบบตลอดเวลา  

 Senge, Kleiner, Roberts, Ross, Richard and Smith (1994: 502-504) ยังใหความสําคัญกับ

ชุมชนเรียนรู (Learning Community) ซึ่งผูนําตองใหความสําคัญกับทุกกลุมสมาชิกที่มีความ

แตกตาง ดังน้ันทักษะเกี่ยวกับการเรียนรูเปนทีมและการสนทนาจึงเปนทักษะที่สําคัญของผูนํา เพื่อ

ทําใหสมาชิกในชุมชนสามารถเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ีการพัฒนาชุมชนเรียนรูตองใหความสําคัญกับ

การศึกษาซึ่งจะเปนการสรางเครือขายสนับสนุน ซึ่งการเรียนรูมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของแต

ละบุคคล ทั้งดานการนับถือตนเอง ความทะเยอทะยาน การรับรูในอํานาจ และความสัมพันธ

ระหวางสมาชิก 
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ชวงป 1991-1994 มีนักวิชาการใหคํานิยามเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูดังน้ี Pedler et al. 

(1991) ชี้ใหเห็นวาองคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่สงเสริมการเรียนรูของสมาชิกทุกๆ คน และ

มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเน่ือง ตอมา Kramlinger (1992) ใหแนวคิดวา 

องคการแหงการเรียนรู เปนองคการที่ประกอบดวยโครงสรางของปจเจกบุคคลที่ซึ่งสมาชิกทุก

ระดับสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และสามารถสรางสรรคสิ่งตางๆ อันจะนําไปสูความเปนอยูที่ดี

และสอดคลองกับพันธกิจขององคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kim (1993) ที่เห็นวาองคการ

แหงการเรียนรูเปนองคการที่มีการเพิ่มพูนขีดความสามารถเพื่อใหเกิดการกระทําที่มีประสิทธิผล 

นอกจากน้ี Ross et al. (1994) มีแนวคิดวาองคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่มีการทดสอบ

ประสบการณอยางตอเน่ือง มีการแปรเปลี่ยนประสบการณใหเปนองคความรูที่เอ้ือประโยชน และ

ตอบสนองตอจุดหมายหลักขององคการ และ Bennett and O'Brien (1994) กลาววาองคการแหงการ

เรียนรูเปนความสามารถที่ทุกบริษัทตองการเพื่อนําบริษัทไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใน

ปจจุบัน การเรียนรูในองคการตองทําทั้งระบบและมีการตรวจสอบ (อางถึงใน สมคิด สรอยนํ้า, 

2547: 12) 

Garvin (1993 อางถึงใน ยุรพร ศุทธรัตน, 2552: 7-9) ใหทัศนะวาองคการแหงการเรียนรู คือ 

องคการที่มีทักษะในการสรางสรรค (Creating) เรียนรู (Acquiring) แปลความ (Interpreting) 

ถายทอด (Transferring) และสะสม (Retaining) ความรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมอันเน่ืองมาจากความรูใหมและความเขาใจอยางถองแท ทั้งน้ีการสรางองคการแหงการ

เรียนรูควรมีกิจกรรมตางๆ เพื่อนําไปสูการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมที่

ควรนําไปสรางองคการแหงการเรียนรู ไดแก 1) การแกปญหาอยางเปนระบบ (Systematic Problem 

Solving) โดยเชื่อมโยงถึงวิธีการและปรัชญาในการจัดการปญหาขององคการอยางมีคุณภาพ 2) การ

ทําการทดลอง (Experimentation) โดยการคนหาและทดสอบความรูใหมอยางเปนระบบ 3) การ

เรียนรูจากประสบการณในอดีต (Learning from Past Experience) องคการตองทบทวนและ

วิเคราะหความสําเร็จและความลมเหลวที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ 4) การเรียนรูจากผูอ่ืน (Learning 

from Others) โดยการเรียนรูจากการศึกษาองคการอ่ืนๆ วาอะไรคือแนวทางที่ถือปฏ ิบัติมาจนเปนที่

ยอมรับ เพื่อนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบกับองคการของตน และ 5) การถายทอดความรู 

(Transferring Knowledge) การเรียนรูที่เกิดขึ้นในองคการตองมีการถายทอดความรูซึ่งกันและกัน

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

Wick  and  Leon  (1993: 10-18)   องคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่ใชการเรียนรู 

(Learning) เปนหนทางในการปรับเปลี่ยน (Transform) องคการไปสูผูนําทางอุตสาหกรรม และใช

เปนหนทางในการปรับปรุงผลงาน (Performance) เพื่อนําไปสูความสําเร็จทางธุรกิจ ใชความมุงมั่น
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ในการเรียนรู (Intentional Learning) สรางความสําเร็จใหแกองคการภายใตระบบการเรียนรูที่

หลากหลาย มีการแทรกการเรียนรูเขาไปในการปฏิบัติงาน (Action) ใชความรูพัฒนาความสามารถ

ใหมๆ (New Competencies) และสมรรถนะใหมๆ (New Capabilities) อันจะนําไปสูการปรับปรุง

ผลงานใหดีขึ้น เปนองคการที่มีความสามารถในการเรียนรูที่จะเรียนรู (Learning to Learn) พัฒนา

และปรับปรุงองคการโดยไมกอใหเกิดการสูญเสียอัตลักษณ (Identity) ขององคการ มีการใชวิธีการ

เชิงรุก (Proactive) พอๆ กับวิธีการเชิงรับ (Reactive) องคการแหงการเรียนรูถือวาการพัฒนา 

(Development) เปนกุญแจสําคัญของการสรางความสามารถในการเรียนรูรวมกัน (Collective 

Learning) ในทุกระดับขององคการ ทั้งน้ีองคการแหงการเรียนรูควรประกอบดวย ผูนําที่มีวิสัยทัศน 

มีการวางแผนและการวัดผล มีระบบขอมูลขาวสาร มีระบบการแสวงหาขอมูลจากภายนอก 

ตลอดจนมีความสามารถในการนําขอมูลไปประยุกตใชในทางปฏิบัติใหชัดเจน 

Slater and Narver (1995 อางถึงใน สมคิด สรอยนํ้า, 2547: 12) อธิบายวา องคการแหงการ

เรียนรูเปรียบเสมือนการพัฒนาความรูใหมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม โดยมีขอตกลงเบื้องตนวา การ

เรียนรูมีสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการกระทํา 

โดยองคการแหงการเรียนรูจะมีองคประกอบที่สําคัญคือ 1) ความจําเปนขององคการที่จะพัฒนา

ความเฉลียวฉลาด 2) ความจําเปนสําหรับการเรียนรูที่จะตองใหเกิดขึ้นในทุกระดับขององคการ และ 

3) ความสามารถในการรับหรือซึมซับในการเรียนรูน้ันขององคการ 

Smither and McIntire และ McGill and Slocum (1996 อางถึงใน สมคิด สรอยนํ้า, 2547: 

12-13) กลาววา องคการแหงการเรียนรูเปนเร่ืองที่บุคคลและกลุมจะตองมีความตระหนักในตนเอง 

ซึ่งจะตองจับตามองสภาพที่เปนอยูเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และองคการ

แหงการเรียนรูจะประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 1) เปนระบบที่มีอยูเสมอแมเวลาจะเปลี่ยนไป 

2) มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยสามารถคาดการณลวงหนา และสรางทักษะตางๆ ที่จําเปนตอ

ความสําเร็จในอนาคต 3) ความรวมมือมีสวนเสริมโอกาสเรียนรู โดยการสงเสริมและคนหาภูมิ

ปญญาที่มีอยูในตัวผูทํางานทุกคน และ 4) เปนที่ซึ่งผูคนเรียนรูอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว และใช

ความรูของพวกเขา เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหดีขึ้น รวมถึงงานบริการและวิถีชีวิตการทํางาน

ของพวกเขาเอง  

Luthans (1998 อางถึงใน สมคิด สรอยนํ้า, 2547: 13) ไดศึกษาวิคราะหงานของ Argyris 

และ Schon ผลการศึกษาพบวา องคการแหงการเรียนรูเปรียบเสมือนกระบวนการแกปญหาที่

เกี่ยวพันกับการสืบสวนในกลุมของสมาชิกองคการที่อาจมีสวนรวมในปญหาภายในองคการน้ันๆ 

และการสืบสวนไดกอใหเกิดชนิดของการเรียนรูสามรูปแบบ รูปแบบแรกคือการเรียนรูแบบวง

แหวนเด่ียว (Single-Loop-Learning) โดยการเรียนรูเกิดจากองคการไดคาดการณความผิดพลาด 
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หรือปญหาและจัดการแกไข โดยสรางหรือผลิตกลวิธีในการแกปญหาการจัดการแบบใหม รูปแบบ

ที่สองคือการเรียนรูแบบวงแหวนคู (Double-Loop-Learning) การเรียนรูคลายกับรูปแบบแรก แตมี

การนําการศึกษาแบบสืบคนเขาไปมีสวนรวมในการจัดหรือปรับโครงสรางความคิดขององคการ 

รูปแบบที่สามคือการเรียนที่จะรู (Deuteron Learning) เปนกระบวนการที่องคการใดองคการหน่ึง

เรียนที่จะรู  

Marquardt (1996 อางถึงใน บุญอนันต พินัยทรัพย และพลาพรรณ คําพรรณ, 2550: 2-9) 

เสนอวาองคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่มีการเรียนรูอยางเปนระบบโดยสมาชิกทุกคนใน

องคการเห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู และใหการเรียนรูประสานและดําเนินการควบคูไปกับ

การทํางาน บุคลากรในองคการมีการคิดสรางสรรค และมีการเรียนรูแบบสรางเสริม โดยมีการคิด

เชิงระบบ (Systemic Thinking) เปนพื้นฐาน รวมถึงองคการตองมีบรรยากาศเพื่อสนับสนุนกระตุน 

เรงเรา และใหรางวัลสําหรับการเรียนรูของบุคคลและกลุม มีการสรางเครือขายการเรียนรู และ

สมาชิกทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก รวมถึงมีระบบการจัดการความรูและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนรูขององคการ และ Marquardt (2002: xv) ไดกลาวถึง

องคการแหงการเรียนรูวา เปนองคการที่มีอํานาจแหงการเรียนรู มีวิธีการเรียนรูที่เปนพลวัต โดย

สามารถเรียนรู จัดการ และใชความรูเปนเคร่ืองมือไปสูความสําเร็จ ควบคูกับการใชเทคโนโลยีที่

ทันสมัย 

จากคํานิยามของนักวิชาการตางๆ ขางตน สามารถสรุปองคประกอบของการเปนองคการ

แหงการเรียนรูวาควรประกอบดวย วิสัยทัศนเกี่ยวกับการเรียนรู การคิดและแกปญหาอยางเปน

ระบบ การสงเสริมใหมีการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาการเรียนรูในระดับ

กลุมหรือทีม การแลกเปลี่ยนความรู การสรางบรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 

การจัดการความรู และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ันเมื่อพิจารณาจากแนวคิดและ

องคประกอบของการเปนองคการแหงการเรียนรูดังกลาว สามารถสรุปความหมายขององคการแหง

การเรียนรูไดวา เปนองคการที่ตองมีการปรับเปลี่ยนตนเองตามสภาพแวดลอมปจจุบัน มีบรรยากาศ

ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกในการพัฒนาการเรียนรูอยางเปนระบบและตอเน่ือง สนับสนุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค มีการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล ขาวสารตางๆ มีการทํางานและการแกไขปญหา

ขององคการรวมกัน สามารถสรางองคความรูใหมๆ มีระบบจัดการความรู รวมทั้งประยุกตใช

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการทํางานไดอยางเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อชวยใหองคการสามารถดํารงอยู

ไดอยางมั่นคง และไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งสามารถสรุปองคประกอบของการเปนองคการแหง

การเรียนรูตามแนวคิดของนักวิชาการไดตามตารางที่ 2.1   
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ตารางท่ี 2.1 สรุปองคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูแบงตามแนวคิดของนักวิชาการ 

 

นักวิชาการ 

การมี

วิสัยทัศน

รวมกัน 

การคิด 

อยางเปน

ระบบ 

การ 

สงเสริม 

การเรียนรู 

การ 

เรียนรู 

เปนทีม 

การ

แลกเปลี่ยน

ความรู 

บรรยากาศ

ในการ

เรียนรู 

การ 

จัดการ

ความรู 

ระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Senge         

Pedler         

Kramlinger         

Kim         

Ross         

Bennett and 

O'Brien 
        

Garvin         

Wick and 

Leon 
        

Slater and 

Narver 
        

Wick and 

Leon 
        

Smither and 

McIntire  
        

McGill and 

Slocum 
        

Luthans         

Marquardt         

 

จากขอสรุปเปรียบเทียบตามตารางที่ 2.1 พบวามีหลายองคประกอบที่มีผลตอการพัฒนา

องคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  ซึ่งนักวิชาการตางใหความสําคัญกับแตละ

องคประกอบไมเหมือนกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับนักวิชาการทานอ่ืนพบวา Marquardt .ให

ความสําคัญกับครอบคลุมทุกองคประกอบ ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความเห็นวาควรศึกษาแนวทางการ

พัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูตามแนวคิดของ Marquardt 
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ความรู 

 

 

องคการ 

 

 

เทคโนโลยี 

 

 

คน 

 
 

การเรียนรู 

2.2  แนวคิดการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของ Michael J. Marquardt 

 

Marquardt เปนนักวิชาการดานการศึกษา และเปนที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคการแหงการ

เรียนรูแกองคการภาครัฐ  องคการธุรกิจ  และสถาบันการศึกษาชั้นนําทั่วโลกมากกวา 100 องคการ

ทั่วโลก จึงมีประสบการณและมีความรูความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแนวคิดดานองคการแหงการ

เรียนรู Marquardt (2002: xi, xv) มีแนวคิดวากระแสโลกาภิวัตนและเทคโนโลยีตางๆ กอใหเกิด

ความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ เปนผลใหองคการและบริษัทตางๆ ตองปฏิรูปตนเองเพื่อความ

อยูรอด องคการในปจจุบันตองมีความสามารถในการเรียนรูและปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ใหเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสรางและรักษาความไดเปรียบในการแขงขัน องคการตองมีรูปแบบความคิด

ในเร่ืองของการทํางานและการเรียนรูโดยใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูตอง

เปนผลพลอยไดจากการทํางาน และเปนสวนหน่ึงของงานที่ทุกคนทํา โอกาสที่จะพัฒนาความรู 

ทักษะ และเจตคติตองมีอยูทั่วไปภายในองคการ ทั้งน้ีบุคคลและองคการตองแสวงหาความรูให

ไดมากขึ้นอยางไมหยุดยั้ง ทั้งน้ีองคการสามารถปรับตัวเปนองคการแหงการเรียนรูไดตองมีความ

เขาใจและมีการพัฒนาระบบยอย 5 ระบบ ประกอบดวย การเรียนรู  (Learning) องคการ 

(Organization) คน (People) ความรู (Knowledge) และเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งระบบยอยทั้ง 5 

ระบบ ตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และตองมีการพัฒนาไปพรอมกัน (ภาพที่ 2.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  ตัวแบบขององคการแหงการเรียนรูในเชิงระบบ 

แหลงท่ีมา: ปรับจาก Marquardt, 2002: 24 
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Marquardt (2002: 24) เห็นวาระบบยอยดานองคการ  คน  ความรู และเทคโนโลยี เปน

สิ่งจําเปนตอการสงเสริมและขยายการเรียนรู สวนระบบดานการเรียนรูเปนระบบยอยที่แทรกซึมไป

ในระบบยอยทั้ง 4 ที่เหลืออยู โดยระบบยอยทั้งหมดน้ีเปนสวนประกอบในการสรางและบํารุงรักษา

การเรียนรูในองคการ และระบบยอยทั้ง 5 ตองมีความสัมพันธกัน 

 

2.2.1  ระบบยอยดานการเรียนรู (Learning Subsystem) 

Marquardt (2002: 35-36) กลาววาการเรียนรูเปนระบบยอยหลักขององคการแหงการเรียนรู 

และตองเกิดข้ึนทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ โดยมีทักษะที่สําคัญๆ อาทิ

เชน การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) รูปแบบความคิด (Mental Models) การมุงมั่นสูความเปน

เลิศ (Personal Mastery) การเรียนรูแบบชี้นําตนเอง (Self-Directed Learning) และการเสวนา 

(Dialogue) โดยทักษะที่สําคัญเหลาน้ีจะเปนแกนหลักสนับสนุนการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดอยางเต็มที่ 

ระบบยอยดานการเรียนรูจะเกี่ยวของกับระดับและประเภทของการเรียนรูที่จําเปนสําหรับองคการ 

รวมถึงทักษะขององคการที่ถูกตอง ซึ่งแสดงไดตามภาพที่ 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2  องคประกอบดานการเรียนรู 

แหลงท่ีมา: ปรับจาก Marquardt, 2002: 25 

 

 
 
 

การเรียนรู 

ระดับ 

• ปจเจกบุคคล 

• กลุม/ทีม 

• องคการ 

ประเภท 

• เชิงปรับตัว 

• เชิงคาดการณ 

• เชิงปฏิบัติ 

ทักษะ 

• การคิดเชิงระบบ 

• รูปแบบความคิด 

• การมุงม่ันสูความ

เปนเลิศ 

• การเรียนรูแบบ

ช้ีนําตนเอง 

• การเสวนา 
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2.2.1.1 ระดับของการเรียนรู  องคการแหงการเรียนรูจะมีการเรียนรู  3 ระดับ และมี

ความสัมพันธกัน ดังน้ี (Marquardt, 2002: 38-43) 

1) การเรียนรูของปจเจกบุคคล (Individual Learning)  หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงดานทักษะ ความรู เจตคติ และคานิยมรายบุคคล อันเกิดจากการเรียนรูดวยตนเอง การ

เรียนรูจากผูรวมงาน การเรียนรูจากการสังเกต การเรียนรูโดยอาศัยเทคโนโลยี การเรียนรูจาก

ประสบการณในการทํางานแตละวัน หรือการเรียนรูจากงานโครงการที่ไดรับมอบหมายมาเปน

พิเศษ รวมถึงองคการและพนักงานควรมีการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาอาชีพในระยะยาวของ

พนักงาน โดยมีการจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง นอกจากน้ีองคการแหงการเรียนรูตองมีการกระตุน 

สนับสนุน จูงใจ และใหรางวัลสําหรับการเรียนรูของบุคคลอยางสม่ํ า เสมอเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ทุกคนในองคการควรมีโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ

ทั้งในดานทักษะที่สัมพันธกับงานที่รับผิดชอบ รวมถึงทักษะของงานในดานอ่ืนๆ ที่เกียวของ  

2) การเรียนรูของกลุมหรือทีม (Group/Team Learning)   หมายถึง การ

เพิ่มขึ้นของความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะภายในกลุม ซึ่งสําเร็จลงไดดวยการกระทํา

ของกลุม องคการแหงการเรียนรูมีหนาที่เพิ่มเติมทักษะและความรูที่ทีมตองการ ทั้งกระบวนการ

คุณภาพ เทคนิคการแกปญหา และตัดสินใจ ตลอดจนทักษะของการทํางานเปนทีม สงเสริมให

ทีมงานสามารถคิดอยางสรางสรรค ทีมตองมีการสรางความรู โดยการวิเคราะหประเด็นปญหาที่

ซับซอน และดําเนินการในแบบที่แปลกใหม ตลอดจนการแกไขปญหาลักษณะที่เปนองครวม ทีม

สามารถเรียนรูจากประสบการณในอดีต สามารถทดลองวิธีการใหมๆ และถายโอนความรูระหวาง

ทีมทั่วทั้งองคการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความสําเร็จของทีมอาจทําใหเกิดบรรยากาศ

และมาตรฐานของการเรียนรูรวมกัน นอกจากน้ีการเรียนรูของทีมจะเกิดขึ้นอยางเต็มที่ถาทีมไดรับ

รางวัลจูงใจในการมีสวนรวมของพวกเขา รวมถึงตองมีการสื่อสารและทํางานรวมกันไดอยางมี

เอกภาพ ซึ่งการเรียนรูเชิงปฏิบัติ (Action Learning) ถือเปนวิธีสรางการเรียนรูของทีมที่มี

ประสิทธิผลที่สุด 

3) การเรียนรูขององคการ (Organizational Learning) เปนการยกระดับ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งไดมาจากการมุงมั่นปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเน่ืองทั้ง

องคการ ทั้งน้ีการเรียนรูขององคการเกี่ยวของกับการแบงปนความรู ความเชื่อ หรือขอสมมติฐาน

ระหวางบคุคลและกลุมตางๆ  

2.2.1.2 ประเภทของการเรียนรู เปนวิธีในการเรียนรู 3 รูปแบบซึ่งมีลักษณะเสริมซึ่ง

กันและกัน และองคการแหงการเรียนรูควรสงเสริมใหมีการเรียนรูทั้ง 3 รูปแบบ (Marquardt, 2002: 

43-45) 
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1) การเรียนรูเชิงปรับตัว (Adaptive Learning) จะเกิดขึ้นเมื่อมีการครุนคิด

พิจารณาทบทวนถึงประสบการณในอดีต จากน้ันก็ปรับแตงการกระทําในอนาคต และถูกวิเคราะห

เพื่อดูวาสอดคลองกับเปาหมายหรือไม จากน้ันบริษัทจะเร่ิมการกระทําอันใหม หรือไมก็แกไขการ

กระทําคร้ังกอนโดยอาศัยผลลัพธที่เกิดขึ้นเปนหลัก การเรียนรูเชิงปรับตัวจึงเร่ิมจากการกระทําไปสู

ผลลัพธ ไปสูการประเมินผลที่เกิดขึ้น แลวนําไปสูการพิจารณาไตรตรอง 

2) การเรียนรูเชิงคาดการณ (Anticipatory Learning) คือ กระบวนการ

แสวงหาความรูโดยการคาดคิด จินตนาการเกี่ยวกับอนาคตในหลายๆ ลักษณะ และกําหนดแนวทาง

เพื่อใหบรรลุผลในอนาคต การเรียนรูเชิงคาดการณเปนการเรียนรูแบบสรางเสริม และสรางสรรค

ตอการเรียนรูขององคการ เพราะสมาชิกขององคการมีการวิเคราะหไตรตรอง มีความคิดสรางสรรค

เกี่ยวกับการเรียนรูของพวกเขาในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น  

3) การเรียนรูเชิงปฏิบัติ (Action Learning) คือ การสืบหาและพิจารณา

ไตรตรองเกี่ยวกับความเปนจริงในปจจุบัน และนําเอาความจริงหรือความรูน้ันไปใชพัฒนาบุคคล 

กลุม และองคการ เปนการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการแกปญหาจริงๆ และมีการดําเนินการเพื่อ

แกปญหาใหเกิดผลสําเร็จ การเรียนรูเชิงปฏิบัติทําใหคนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล อีกทั้งสามารถประเมิน และแกปญหายากๆ ได โดยการสรางและการต้ังคําถามเกี่ยวกับ

ความรูที่มีอยูและการพิจารณาไตรตรองเกี่ยวกับการกระทําที่เกิดขึ้น ทั้งระหวางและหลังการ

แกปญหา  

นอกจากน้ี Marquardt (2002: 54) ยังใหความสําคัญกับการเสวนา (Dialogue) 

ระหวางบุคคล เพื่อสรางการเชื่อมโยง การประสานการเรียนรูและการปฏิบัติในที่ทํางาน โดย

สงเสริมใหมีการสื่อสารและการคิดรวมกัน การเสวนาที่ประสบความสําเร็จ จะทําใหเขาใจถึงปญหา

ที่เกิดขึ้นในองคการ และสามารถหาขอสรุปและแนวทางแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

2.2.2  ระบบยอยดานองคการ (Organization Subsystem) 

องคประกอบดานองคการ คือ การกําหนดใหกลุมคนมาทํางานรวมกันอยางมีแบบแผน มี

กระบวนการตางๆ เกิดขึ้นและดําเนินไป โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 4 อยาง ไดแก วิสัยทัศน 

วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง ซึ่งแสดงไดตามภาพที่ 2.3 2 (Marquardt, 2002: 73) 

  

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3  องคประกอบดานองคการ 

แหลงท่ีมา: ปรับจาก Marquardt, 2002: 27 

 

2.2.2.1 วิสัยทัศน (Vision) การมีวิสัยทัศนรวมกัน ชวยใหพนักงานและองคการ

พรอมที่จะรุดไปขางหนา เปนสิ่งโนมนาวใหทุกคนรวมกันทําในสิ่งที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน เปนสิ่ง

สําคัญที่สุดในการเปนองคการแหงการเรียนรู ทั้งน้ีวิสัยทัศนสามารถชี้นําการคิดและการวางแผน

เชิงกลยุทธ เชนเดียวกับการนําไปสูกลยุทธและวิธีปฏิบัติอันหลากหลาย สําหรับการกาวไปสู

องคการแหงการเรียนรูจะสามารถเกิดขึ้นไดเมื่อผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน เชน ผูจัดการ พนักงาน

ทุกระดับ ลูกคาและผูถือหุน ไดมีสวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศน (Marquardt, 2002: 74-75) 

2.2.2.2 วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง คานิยม ความเชื่อ วิธีปฏิบัติ พิธีการและ

ประเพณีขององคการ วัฒนธรรมขององคการแหงการเรียนรู คือ วัฒนธรรมที่ยอมรับวาการเรียนรูมี

ความสําคัญตอความสําเร็จทางธุรกิจอยางแทจริง และการเรียนรูไดกลายเปนสวนหน่ึงของหนาที่

การงานทุกอยางในองคการ เชน การทํางานเปนทีม การบริหารจัดการตนเอง การเอ้ืออํานาจและการ

แบงปน ทั้งน้ี Marquardt เสนอวาองคการตองเปลี่ยนคานิยมทางวัฒนธรรมจึงจะเปนองคการแหง

การเรียนรูได โดยตองมีวัฒนธรรม ดังน้ี (Marquardt, 2002: 76-81) 

1) การใหคุณคาและการใหรางวัลกับการเรียนรู องคการแหงการเรียนรูตอง

สรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูและใหรางวัลแกผูเรียน  

2) ความรับผิดชอบรวมกันในการเรียนรู พนักงานทุกคนตองรับผิดชอบใน

การเรียนรูทั้งของตนเองและของผูอ่ืน รวมถึงตองเปนทั้งผูเรียนและผูสอนซึ่งกันและกัน  

 

 
 

องคการ 

วิสัยทัศน 

กลยุทธ 

โครงสราง วัฒนธรรม 
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3) ความไววางใจและการปกครองตนเอง ในองคการแหงการเรียนรูทุกคน

จะตองไววางใจและเอาใจใสกันและกัน รวมถึงตองเปดเผยตอกันใหเปนที่เขาใจ นอกจากน้ี

พนักงานทุกคนควรตัดสินใจไดดวยตนเอง  

4) รางวัลจูงใจสําหรับนวัตกรรม การทดลอง และความกลาที่จะเสี่ยง 

องคการแหงการเรียนรูตองสนับสนุนใหบุคลากรทําการทดลอง และสรางนวัตกรรม โดยไมตองรอ

คําสั่งหรือคําอนุญาต  

5) คํามั่นสัญญาดานการเงินสําหรับการฝกอบรมและการพัฒนา องคการ

แหงการเรียนรูตองสนับสนุนทั้งดานการเงินและทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการ

เรียนรูของบุคลากร 

6) ความคิดสรางสรรคเชิงความรวมมือ องคการตองมีหนทางไปสู

เปาหมายขององคการ ทั้งดานกลยุทธ นโยบาย กระบวนการ โครงสราง และบุคลากร โดยอาศัย

ความรวมมือจากพนักงานทุกคน 

7) คํามั่นสัญญาตอการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการอยางตอเน่ือง 

การบริหารคุณภาพตองอาศัยการเรียนรูที่ตอเน่ืองของพนักงานทุกคน  

8) การจัดการกับความเปลี่ยนแปลง ทําใหองคการมีโอกาสในการเรียนรู

เพิ่มขึ้น มีโอกาสในการสรางนวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 

9) คุณภาพของชีวิตการทํางาน องคการแหงการเรียนรู มีภาระหนาที่ในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ดวยการสรางสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความรวมมือและบรรยากาศที่

ดีในการทํางาน  

2.2.2.3 กลยุทธ (Strategy) มีความสัมพันธกับแผนการปฏิบัติ วิธีการ กลวิธี และ

ขั้นตอนที่ทําใหองคการบรรลุวิสัยทัศน และเปาหมายที่กําหนดไว Marquardt เสนอวาองคการแหง

การเรียนรูตองมีกลยุทธเพื่อชวยใหเกิดการเรียนรู  การถายโอน และการนําการเรียนรูไปใช

ประโยชนอยางดีที่สุด โดยมีกลยุทธที่ชวยใหองคการสามารถปฏิรูปไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรู ดังน้ี (Marquardt, 2002: 83-91) 

1) ทําใหการเรียนรูขององคการสอดคลองไปในทางเดียวกันกับความสําเร็จ

ทางธุรกิจและความสําเร็จของบุคคล เปนการสรางแรงบันดาลใจใหทุกคนมุงมั่นที่จะกาวไปสูการ

เปนองคการแหงการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว  

2) แทรกการเรียนรูเขาไปในทุกการดําเนินงานหรือทุกกระบวนการ การ

เรียนรูที่เกิดจากการวางแผนและประสบการณ โดยผสมผสานการเรียนรูและการปฏิบัติงานเขา

ดวยกัน องคการจะสามารถสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดอยางดี 
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3) พัฒนานโยบายดานบุคลากรเพื่อสรางองคการแหงการเรียนรู ไดแก การ

ใหรางวัลกับการเรียนรู และการสรรหาพนักงานที่ใฝเรียนรู  

4) ใหการยอมรับและใหรางวัลแกการเรียนรู เชน การเลื่อนตําแหนง โบนัส 

การยอมรับ และการยกยอง นอกจากน้ีตองมีการใหรางวัลในเร่ืองของความสามารถในการสราง

และจูงใจทีมรวมถึงการเรียนรูเปนทีม  

5) การวัดและการกระจายขาวผลกระทบและประโยชนที่ไดรับจากการ

เรียนรู องคการแหงการเรียนรูตองพัฒนาวิธีวัดการเรียนรูในหลายๆ วิธี การเนนแตเพียงตัววัดที่เปน

ผลลัพธ จะเปนผลใหเกิดการละเวนการเรียนรูที่มีผลตอคุณคาสําหรับการแขงขัน  

6) สรางโอกาสที่หลากหลายในการเรียนรู ซึ่งชวยทําใหเกิดการเรียนรูที่ดี

ขึ้นและมากขึ้น บริษัทที่สนับสนุนการเรียนรูจะใหผูเชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกองคการมาให

ความรู โดยการบรรยายดวยตนเอง หรือการใหความรูผานสื่อตางๆ เชน วีดิทัศน เทปเสียง การ

ประชุมระยะไกล  

7) แบงเวลาเพื่อการเรียนรู การจัดเวลาในการเรียนรู ถือเปนขั้นตอนที่

สําคัญที่สุดขั้นตอนหน่ึงของการสรางองคการแหงการเรียนรู หากพนักงานถูกรบกวนและตองเรง

รีบก็จะเรียนรูไดไมดี และอาจลืมสิ่งที่เรียนรูไปไดงายๆ ดังน้ันผูบริหารจึงควรใหเวลาที่ชัดเจน

สําหรับพนักงานไดเรียนรู 

8) สรางสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอ้ือตอการเรียนรู เชน ยานผนัง

กั้นหอง สรางพื้นที่แบบเปดโลง สรางลานอเนกประสงค ระเบียง โถงกลาง การเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวเปนการกระตุนใหเกิดการแบงปน และการเรียนรู 

9) เรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงใหมากที่สุด องคการตองสรางโอกาสแหง

การเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง และตองพยายามทําตนใหเปนคนใฝรูและพิจารณาทบทวนสิ่ง

ตางๆ อยูเสมอ 

10)  เรียนรูแบบทันเวลา (Just in Time) โดยองคการควรมีเคร่ืองมือในการ

เรียนรูที่ยืดหยุน และสนับสนุนใหพนักงานที่ตองพบปะลูกคาโดยตรงไดเรียนรูมากขึ้น และควร

แบงเน้ือหาในการเรียนรูเปนหนวยยอยๆ ที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก 

2.2.2.4 โครงสราง (Structure) ประกอบดวย แผนก ฝาย ระดับ และองคประกอบ

ตางๆ ของบริษัท ทั้งน้ีโครงสรางองคการเปนตัวกําหนดระบบการดําเนินงาน การติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงาน ชองทางการสื่อสาร กระบวนการตัดสินใจ และระดับการควบคุมภายในองคการ 

ซึ่ง Marquardt เสนอวาโครงสรางขององคการควรต้ังอยูบนพื้นฐานของความตองการที่จะเรียนรู 

โดยมีลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี (Marquardt, 2002: 92-95)  
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1) ลําดับขั้นของการบังคับบัญชาที่แบนราบคลองตัว ลําดับขั้นของการ

บังคับบัญชาที่เขมงวดตายตัว และมีหลายชวงชั้นทําใหความสนใจและความสามารถในการเรียนรู

ขององคการลดนอยลง แตโครงสรางขององคการที่แบนราบคลองตัวทําใหเกิดความรวมมือระหวาง

ทีมตางๆ และชวยลดการควบคุมลง เปนผลใหเกิดการไหลเวียนของความรูและการเรียนรู 

2) โครงสรางแบบองครวมที่เปดกวางและไรขอบเขต สามารถมีพลวัตและ

เปลี่ยนแปลงไดงาย โดยปราศจากสิ่งกีดกัน รวมถึงพนักงานตองมองระบบ กระบวนการและ

ความสัมพันธภายในองคการในลักษณะองครวม 

3) องคการที่เนนงานโครงการและการนําไปใชงาน ในอนาคตงานสวน

ใหญจะเปนงานโครงการที่ตองอาศัยการทํางานเปนทีม การที่ทีมมีขนาดเล็กลง และมีความคลองตัว

ทําใหกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใชไดมากขึ้น 

4) เครือขายการทํางาน องคการแหงการเรียนรูตองเขาใจความจําเปนใน

การแบงปน และผสานทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกองคการเขาดวยกัน โดยอาศัย

โครงสรางแบบเครือขาย มีการใชเคร่ืองมือเชื่อมโยงหลายๆ ประเภท เชน การใชระบบขอมูลเพื่อ

การบริหาร การประชุมระยะไกล ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการสื่อสาร  

5) หนวยเล็กๆ ที่คิดแบบผูประกอบการ องคการแหงการเรียนรูไมวาจะมี

ขนาดเทาใด ลวนมีโครงสรางที่ทําใหพนักงานทํางานอยางไมหยุดอยูกับที่ และมีจิตวิญญาณของ

ความเปนเจาของในองคการขนาดเล็ก  

6) การกําจัดความครํ่าครึ องคการควรรวมงานเอกสารมาไวที่ศูนยกลาง แต

ตองกระจายอํานาจในการบริหารงาน ไมมีนโยบายที่ขัดขวางการเรียนรู สงเสริมใหมีการถายทอด

ความรูไปทั่วทั้งองคการ 

 

2.2.3  ระบบยอยดานคน (People Subsystem) 

ระบบยอยดานคน ประกอบดวย ผูจัดการและผูนํา พนักงาน ลูกคา หุนสวนและพันธมิตร

ทางธุรกิจ ซัพพลายเออรและผูขาย รวมถึงชุมชนที่อยูแวดลอม สามารถแสดงไดตามภาพที่ 2.4 ซึ่ง

ทุกกลุมตองมีการเอ้ืออํานาจและการสนับสนุน ถาไดรับแตการเอ้ืออํานาจแตปราศจากการ

สนับสนุนถึงแมจะมีทรัพยากรที่จําเปนไวใชสอย ก็จะไมมีความรูเพียงพอที่จะใชทรัพยากร

เหลาน้ันอยางมีประสิทธิผล แตถาไดรับการสนับสนุนแตไมไดรับการเอ้ืออํานาจ ก็จะมีความรูที่

จําเปน แตไมสามารถประยุกตใชได ดังน้ันตองพิจารณาหาหนทางที่ทําใหแตละองคประกอบ

ขางตนสามารถเปนประโยชนตอการเรียนรูขององคการไดอยางเต็มที่ (Marquardt, 2002: 111-

112) 
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ภาพท่ี 2.4  องคประกอบดานคน 

ท่ีมา: ปรับจาก Marquardt, 2002: 28 

 

2.2.3.1 ผูจัดการและผูนํา (Managers and Leaders) ผูจัดการและผูนําตองทิ้งบทบาท

การควบคุม เปนผูสั่งการใหนอยลง และเปนผูคอยชวยเหลือใหมากขึ้น ตองเปลี่ยนบทบาทจาก

ผูจัดการในการเปลี่ยนแปลง ไปสูผูนําในการปฏิรูป ดังน้ันบทบาทใหมของผูนําในองคการแหงการ

เรียนรู ไดแก ครูผูสอน ผูฝกสอน พี่เลี้ยง ผูจัดการความรู ผูรวมเรียนรูและแบบอยางในการเรียนรู 

สถาปนิกและผูออกแบบ ผูประสานงาน และผูสนับสนุนการเรียนรู (Marquardt, 2002: 112-115) 

2.2.3.2 พนักงาน (Employee) องคการแหงการเรียนรูตองปฏิบัติตอพนักงานโดย

มองวาพนักงานทุกคนเปนผูมีความสามารถที่จะเรียนรู มีทักษะในการจัดการกับปญหา พรอมที่จะ

รับผิดชอบตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย พนักงานตองการอิสระและการสนับสนุนในการ

เรียนรู ทั้งน้ีองคการแหงการเรียนรูตองเอ้ืออํานาจใหกับพนักงานโดยการกระจายอํานาจและความ

รับผิดชอบใหพนักงานมีสวนรวมในการพัฒนากลยุทธ และสรางความสมดุลระหวางความตองการ

ในการพัฒนาของบุคคลและขององคการ (Marquardt, 2002: 118-120) 

2.2.3.3 ลูกคา (Customer) ลูกคาสามารถเปนแหลงขอมูล และแหลงความคิดที่

สําคัญและเปนประโยชนตอระบบการเรียนรูและกลยุทธขององคการ ในขณะเดียวกันองคการแหง

การเรียนรูตองใหความรูกับลูกคาดวยวิธีการตางๆ ซึ่งนอกจากจะทําใหลูกคามีความรูเกี่ยวกับสินคา 

บริษัทยังจะไดความคิดตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงสินคาและบริการและยังสามารถสรางความ

จงรักภักดีตอตัวสินคาไดอีกดวย (Marquardt, 2002: 123) 
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2.2.3.4 หุนสวนและพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners and Alliances) การ

แขงขันทางธุรกิจในระดับโลก รวมทั้งจํานวนองคการที่เพิ่มขึ้นทําใหมีการสรางพันธมิตร และ

หุนสวนทางธุรกิจในระยะสั้นมากขึ้น อยางไรก็ตามผลประโยชนในระยะยาวที่จะไดรับจาก

พันธมิตร คือ การเรียนรู ซึ่งอาจเปนขอมูลลูกคา นโยบายในการดําเนินงาน และกระบวนการตางๆ 

รวมถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมของผูคน องคการอาจนําวัตถุประสงคในการเรียนรูเหลาน้ีระบุ

ในขอตกลงการเปนพันธมิตร จากน้ันก็อาจแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเรียนรูและนําความรูกลับสู

องคการ (Marquardt, 2002: 124) 

2.2.3.5 ซัพพลายเออรและผูขาย (Supplier and Vendors) ความสําเร็จทางธุรกิจของ

องคการขึ้นอยูกับความสําเร็จของเครือขายทางธุรกิจทั้งหมดขององคการ ไมไดขึ้นอยูกับแค

พนักงานและลูกคาเทาน้ัน เมื่อทุกคนในสายโซธุรกิจมาเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับภารกิจและนโยบาย 

รวมถึงทักษะในการบริหารและทักษะในทางเทคนิค ผลที่ไดรับจะเอ้ือประโยชนตอองคการ ดังน้ัน

ซัพพลายเออร ผูขายสินคา หุนสวน และผูเกี่ยวของตองมีสวนรวมในสภาวะแวดลอมของการเรียนรู 

โดยมีพนักงานเปนแกนกลาง องคการตองพัฒนาคุณสมบัติของซัพพลายเออรและผูขายสินคา 

เชนเดียวกับการพัฒนาพนักงานของตน (Marquardt, 2002: 124-125) 

2.2.3.6 ชุมชน (Community) ไดแก กลุมตางๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา 

ซึ่งองคการตองใหชุมชนเขามาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู หรือเขาไปมีสวนรวมในการ

ใหความรูแกชุมชน โดยสนับสนุนใหบรรดาครู อาจารย แมบาน และสมาชิกของชุมชนเขารวมใน

โครงการฝกอบรมขององคการ หรือใหเปนผูรวมสอนในชั้นเรียนตางๆ ตลอดจนใหมีสวน

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูตางๆ รวมกับองคการ สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานอ่ืนๆ 

(Marquardt, 2002: 125-126) 

 

2.2.4  ระบบยอยดานความรู (Knowledge Subsystem) 

ระบบยอยดานความรูของการเรียนรูขององคการ คือการบริหารจัดการความรูตางๆ ของ

องคการ ประกอบไปดวย การแสวงหาความรู การสรางความรู การเก็บรักษาความรู การวิเคราะห 

และการทําเหมืองความรู การถายโอนและการเผยแพรความรู การนําไปประยุกตใชและการทําให

ขอมูลเที่ยงตรง ซึ่งสามารถแสดงไดตามภาพที่ 2.5 องคการแหงการเรียนรูที่ประสบความสําเร็จจะ

นําทางความรูไปดวยความเปนระบบและใชเทคโนโลยีอยางสอดคลองกัน (Marquardt, 2002: 143) 

โดยขั้นตอนทั้ง 6 ประกอบดวย 
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ที่มา: ปรับจาก Marquardt, 2002: 29 

 

 

ภาพท่ี 2.5  องคประกอบดานความรู 

ท่ีมา: ปรับจาก Marquardt, 2002: 28 

 

2.2.4.1 การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) คือ การสะสมขอมูลและ

สารสนเทศที่มีอยูทั้งจากภายในและภายนอกองคการ โดยแหลงที่มาของความรูจากภายในองคการ 

ไดแก ความชํานาญ ความทรงจํา ความเชื่อ และสมมติฐานตางๆ ของบุคคล สําหรับการรวบรวม

ความรูจากแหลงภายนอกองคการ ไดแก การเทียบเคียงแขงดีกับองคการอ่ืน (Benchmarking) การ

เขารวมประชุมสัมมนา การจางที่ปรึกษา การอานหนังสือพิมพ วารสารและแหลงขอมูลออนไลน 

การดูโทรทัศน การติดตามแนวโนมเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การรวบรวมขอมูลจากลูกคา 

คูแขง ซัพพลายเออร และแหลงอ่ืนๆ การจางพนักงานใหม หรือการรวมือกับองคการอ่ืน การสราง

พันธมิตร และการจัดต้ังบริษัทรวมทุน (Marquardt, 2002: 143-145) 

2.2.4.2 การสรางความรู (Knowledge Creation) องคการสามารถใชกิจกรรมตางๆ 

ในการสรางความรู ดังน้ี การเรียนรูเชิงปฏิบัติ การแกปญหาอยางเปนระบบ การทดลอง การเรียนรู

จากประสบการณในอดีต (Marquardt, 2002: 150-151) 

2.2.4.3 การจัดเก็บความรู (Knowledge Storage) เพื่อใหพนักงานสามารถเขาถึง

ความรูน้ันไดโดยงาย ในทุกเวลาและทุกสถานที่ องคการตองวินิจฉัยแยกแยะขอมูล และพิจารณาวิธี

ในการจัดเก็บขอมูล จึงจะสามารถทําการจัดเก็บความรูเพื่อนําไปใชในโอกาสตอไปได ซึ่งการใช

ระบบจัดเก็บความรูทําใหองคการสามารถเก็บรักษาความรู หรือทุนปญญา (Intellectual Capital) ที่

เปนเสมือนทรัพยสินขององคการไดโดยไมสูญหายไปเมื่อพนักงานลาออกจากบริษัท (Marquardt, 

2002: 154) 
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2.2.4.4 การวิเคราะหและการทําเหมืองความรู (Analysis and Data Mining) 

เกี่ยวของกับเทคนิคในการวิเคราะหขอมูล การปรับโครงสราง การทําความรูคงคลังและการทําให

ขอมูลถูกตอง เชน การแบงหมวดหมู การจัดกลุม การสรุปหาใจความสําคัญ และการสรางตัวแบบที่

สัมพันธตอกัน (Marquardt, 2002: 157) 

2.2.4.5 การถายโอนและเผยแพรความรู (Knowledge Transfer and Dissemination) 

ฐานความรูขององคการควรถูกรวบรวมอยูที่ซึ่งเปนศูนยรวมสําหรับใหบุคคลตางๆ สามารถเขาไป

คนหาและแบงปนความรูกันไดอยางรวดเร็ว ซึ่งชวยใหการรวบรวมและการประยุกตใชความรูน้ันมี

ประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยีที่ทําใหคนสามารถนําความรูน้ันไปใชไดในทุกที่ ทุกเวลา และทุก

รูปแบบ เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กระดานขาว และการประชุมระยะไกล จะทําใหเกิด

สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่พนักงานทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน และสามารถ

สื่อสารกันไดอยางอิสระ (Marquardt, 2002: 161-162) 

2.2.4.6 การประยุกต ใชและการทํ าใหขอมูลถูกตอง เที่ ยงตรง  (Knowledge 

Application and Validation) คือ การใชและการประเมินความรูโดยคนในองคการ เปนการนําเอา

ความรูและประสบการณอันมีคาขององคการมาใชประโยชนอยางสรางสรรค และตอเน่ือง 

(Marquardt, 2002: 168) 

 

2.2.5  ระบบยอยดานเทคโนโลยี (Technology Subsystem) 

Marquardt (2002: 177-178) เสนอวาระบบยอยดานเทคโนโลยีเปนเครือขายเทคโนโลยี 

และเคร่ืองมือทางขอมูลตางๆ ที่ชวยสนับสนุนใหคนในองคการเขาถึงความรู และมีการแลกเปลี่ยน

สารสนเทศและการเรียนรูซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดทักษะในการประสานงาน การสอนงาน และ

ทักษะเกี่ยวกับความรูดานอ่ืนๆ และครอบคลุมการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และวิธีการในการ

เรียนรูที่กาวหนา โดยองคประกอบสําคัญของระบบยอยดานเทคโนโลยีประกอบดวย เทคโนโลยี

สําหรับจัดการความรู และเทคโนโลยีสําหรับเพิ่มพูนการเรียนรู ซึ่งแสดงตามภาพที่ 2.6 

2.2.5.1 เทคโนโลยีสําหรับจัดการความรู (Technology to Manage Knowledge) 

หมายถึง เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรที่รวบรวม กําหนดรหัส ประมวลผลจัดเก็บ ถายโอนและ

ประยุกตใชขอมูลระหวางเคร่ืองจักร คน และองคการ เพื่อใหการรวบรวม การจัดเก็บ และการถาย

โอนความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล (Marquardt, 2002: 183-184) 
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ภาพท่ี 2.6  องคประกอบดานเทคโนโลยี 

ท่ีมา: ปรับจาก Marquardt, 2002: 31 

 

2.2.5.2 เทคโนโลยีสําหรับเพิ่มพูนการเรียนรู (Technology for Enhancing 

Knowledge) เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีและสื่อตางๆ เชน วีดีทัศน โสตทัศน และการฝกอบรม

แบบสื่อผสมผสาน (Computer-Based Multimedia) มาใชประโยชนเพื่อถายทอด แบงปน และ

พัฒนาความรูรวมถึงทักษะของคนในองคการใหดียิ่งขึ้น โดยใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในรูปแบบ

ตางๆ ไดแก การฝกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร (Computer Delivered Training) การเรียนรู

ทางไกลโดยอาศัยอินเทอรเน็ตและระบบเน็ตเวิรก (Internet and Network-Based Distance 

Learning) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส (Electronic Performance Support System) 

และการฝกอบรมแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive Training) เน่ืองจากเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูชวย

ใหการเรียนรูมีทั้งคุณภาพ ความเหมาะสม และความรวดเร็ว (Marquardt, 2002: 185-186) 

 

2.3  แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ 

 

วัฒนธรรมองคการเปนองคประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของแตละ

องคการ เน่ืองจากวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งหลอหลอมบุคลากรใหมีความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน 

วิถีการทํางาน และพฤติกรรมในองคการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 

2547: 197) และเปนสิ่งที่สามารถชวยแกปญหาพื้นฐานตางๆ ขององคการได เชน ชวยทําให

บุคลากรทราบแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่ออยูในองคการ ชวยลดความจําเปนในการตัดสินใจใน

เร่ืองตางๆ (สุนทร วงศไวศยวรรณ, 2540: 28-29) ดังน้ันถาองคการมีวัฒนธรรมที่เหมาะสมก็จะชวย

ผลักดันองคการใหกาวหนาตอไปได แตในขณะเดียวกันถาองคการมีวัฒนธรรมที่ไมเหมาะสมก็

อาจจะเปนอุปสรรคขัดขวางการเติบโตขององคการได 

 

เทคโนโลยี การจัดการ

ความรู 

การเพ่ิมพูน

ความรู 
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2.3.1  ความหมายของวัฒนธรรมองคการ 

คําวาวัฒนธรรมมีการใหความหมายที่แตกตางกันอยางมากมายขึ้นอยูกับมุมมองของแตละ

บุคคลวาจะมองในรูปแบบใด เชน นักมานุษยวิทยาอาจมองวา วัฒนธรรมเปนขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบตอกันมาภายในกลุมชนกลุมหน่ึง นักสังคมวิทยา อาจมองวาเปนความ

เชื่อ คานิยม และบรรทัดฐานของสังคมหน่ึงๆ ที่มีผลตอการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม 

สวนนักบริหารและจัดการ อาจมองวาวัฒนธรรม คือ กลยุทธ ลักษณะโครงสรางขององคกร และ

การควบคุมภายในองคกร 

Smircich and Calas (1987: 227-263) เห็นวานิยามของวัฒนธรรมองคการมีที่มาจาก

ความคิดพื้นฐาน 2 แนวทางหลัก คือ แนวทางที่เห็นวาวัฒนธรรมเปนตัวแปรตัวหน่ึงในองคการ 

(Culture as a Variable) โดยมองวัฒนธรรมองคการวาเปนพฤติกรรมที่มีตัวตน เปนรูปธรรม สัมผัส

ได วัดได และเปนสิ่งที่ควบคุมหรือจัดการได ผูนําหรือผูกอต้ังองคการเปนผูสรางหรือกําหนด

วัฒนธรรมองคการ และใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการ ทั้งน้ีวัฒนธรรมของแตละองคการมีลักษณะ

คลายคลึงกัน เนนขอมูลที่ เปนพฤติกรรมภายนอกที่ รับรูได อีกแนวทางหน่ึงเห็นวาองคการ

เปรียบเสมือนวัฒนธรรม (Culture as a Root Metaphor) ครอบคลุมเร่ืองราวทุกสวนในองคการ มอง

วัฒนธรรมองคการวาเปนคุณคา ความคิด ความเชื่อที่อยูภายในจิตใจคน เนนขอมูลที่อยูภายใน

ความคิดหรือจิตใจของแตละคน วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่ไมสามารถควบคุมหรือจัดการ ทําได

เพียงอธิบายหรือตีความหมายของมันเพื่อชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับองคการ สมาชิกขององคการ

ทุกคนเปนผูสรางหรือกําหนดวัฒนธรรมองคการซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว  

สําหรับนักวิชาการทานอ่ืนๆ เชน Alvesson and Svenningsson (2008: 36) ไดนิยาม

วัฒนธรรมองคการวาเปนปรากฏการณทางสังคมของผูคนสวนใหญในองคการซึ่งไมสามารถลดให

อยูในระดับปจเจกบุคคลได ผูคนในองคการเปนผูสรางความคิดและความเชื่อ และถายทอดความ

ความคิดและความเชื่อผานทางประเพณีและจารีตไปยังกลุมคนที่หลากหลาย เพื่อใชเปนแนวทางใน

การกําหนดการดําเนินงาน ระเบียบปฏิบัติและเปาหมายขององคการ เมื่อวัฒนธรรมองคการเกิดขึ้น

จะถูกดํารงรักษาไวและยากตอการเปลี่ยนแปลง ผูคนที่อยูในวัฒนธรรมองคการเดียวกันมีแนวโนม

ที่จะยึดถือความคิด ความเชื่อ คานิยม และประเพณีจนเปนบรรทัดฐานในการอยูรวมกัน ทั้งน้ีใน

องคการสามารถเกิดความคิด ความเชื่อที่แตกตางกันไดในระดับกลุมยอย นอกจากน้ีวัฒนธรรม คือ 

ปรากฎการณรวมที่ทุกคนตอบสนองตอสถานการณที่ไมแนนอน และเหตุการณที่มีความสับสน

วุนวาย การตอบสนองสามารถแบงได 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคืออุดมการณ (Ideologies) หรือความ

เชื่อที่ทุกคนมีรวมกัน และรูปแบบที่สองคือรูปแบบวัฒนธรรม (Cultural Forms) หรือสิ่งที่สามารถ

มองเห็นได รวมถึงการกระทํา การสื่อสารและการยืนยันวัฒนธรรมใหกับบุคคลอ่ืนไดรับรู 
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ดังน้ีเมื่อพิจารณจากคํานิยามของวัฒนธรรมองคการสามารถสรุปไดวาวัฒนธรรมองคการ

คือ ความรู ความเชื่อ คานิยม ประเพณี สัญลักษณ และรูปแบบของการปฏิบัติตางๆ ทั้งที่เห็น

ชัดเจนและไมชัดเจน ที่บุคคลในองคการใหการยอมรับ และยึดถือนํามาเปนวิถีปฏิบัติ รวมถึงมีการ

ถายทอดไปยังสมาชิกใหมขององคการตอไป 

 

2.3.2  ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ  

จากเดิมนักวิชาการหลายทาน เชื่อวาวัฒนธรรมองคการตองเปนเร่ืองเห็นพองตองกันของ

สมาชิกสวนใหญหรือทั้งหมดขององคการ แต Martin (1992 quoted in Jaffee, 2001: 175) ชี้ใหเห็น

วาวัฒนธรรมองคการสามารถแบงได 3 ลักษณะ ไดแก วัฒนธรรมเดน (Integration Perspectives) 

วัฒนธรรมที่มีความแตกตาง (Differentation Perspectives) และวัฒนธรรมที่มีความแยกสวน 

(Fragmentation Perspectives) และไมจําเปนที่วัฒนธรรมองคการตองเปนเร่ืองเห็นพองตองกันของ

สมาชิกสวนใหญเสมอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Alvesson and Sveningsson (2008: 39) ที่

เสนอวาวัฒนธรรมองคการเกิดขึ้นจากขอตกลงที่สมาชิกในองคการมีความเขาใจตรงกันและ

บางคร้ังก็อาจมีความขัดแยงกัน อีกทั้งแนวความคิด ความเชื่อ วัตถุดิบขององคการ และเทคโนโลยีที่

นํามาใชในการทํางานสามารถนําไปสูการปฏิบัติของสมาชิกในองคการ รวมถึงผูบริหารองคการ

สามารถใชวัฒนธรรมเปนเหตุผลในการบริหารจัดการภายในองคการ ทั้งน้ีวัฒนธรรมสามารถดํารง

อยูในองคการได มีวิวัฒนาการเคลื่อนที่ตลอดเวลา มีการกระจายตัวและฟนฟูใหมไดดวยตัวเอง  

2.3.2.1 มุมมองวัฒนธรรมเดน (Dominant Perspectives) เปนคติฐาน ความเชื่อ 

คานิยม และธรรมเนียมปฏิบัติที่สมาชิกองคการสวนใหญหรือเกือบทุกคนมีความเห็นพองตองกัน 

และใชเปนแนวทางหรือขอตกลงในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง (Martin, 1992 quoted in Jaffee, 

2001: 175) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Clegg, Kornberger and Pitsis (2008: 239-241) ที่เสนอวา

การมีวัฒนธรรมที่แข็งแกรง (Strong Culture) หรือการมีวัฒนธรรมเดน (Dominant Culture) เปน

มุมมองที่ไมใหความสําคัญตอวัฒนธรรมยอยในองคการ เพราะผูบริหารมีอํานาจในการตอตานผูคน

ที่อยูในวัฒนธรรมยอย แมวาวัฒนธรรมยอยน้ันอาจมีความสําคัญมากกวา และในความเปนจริง

องคการมักเกิดวัฒนธรรมยอยเน่ืองจากความแตกตางของสถานภาพคนงาน เชน ความแตกตางดาน

เพศ ชนกลุมนอย ชนชั้นทางสังคม และตําแหนงในที่ทํางาน รวมถึงความแตกตางของสถานที่ที่ผู

คนทํางานและการแสดงออกในที่ทํางาน แตอยางไรก็ตามผูบริหารมีแนวทางในการรักษา

วัฒนธรรมเดนไปยังผูที่ทํางานในระดับปฏิบัติการ โดยนําเสนอแนวความคิดในการสรางความเปน

อันหน่ึงอันเดียวกันใหเกิดขึ้นในองคการ  
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2.3.2.2 มุมมองวัฒนธรรมที่มีความแตกตาง (Differentation Perspectives) เน่ืองจาก

ทุกองคการมีกลุมสมาชิกที่แตกตางกัน อันเปนผลมาจากความแตกตางในตําแหนงหนาที่ ฝายงาน

ในองคการ ระดับขั้นสายการบังคับบัญชา เพศ หรือระดับอายุของแตละบุคค จึงเปนการยากที่จะให

สมาชิกทุกคนตีความหมายของคานิยม หรือสัญลักษณที่เกิดขึ้นในองคการไดเหมือนกัน ความ

แตกตางเหลาน้ีสงผลใหเกิดความขัดแยงในวัฒนธรรมภายในองคการ ดังน้ันแตละองคการจึงเกิด

วัฒนธรรมยอยขึ้น เพราะสมาชิกองคการที่อยูตางกลุมกันจะมีคานิยม หรือความเชื่อในเร่ืองตางๆ ที่

แตกตางกันออกไป สมาชิกในองคการอาจแบงปนคานิยมที่แข็งแกรงเกี่ยวกับความเชื่อพื้นฐาน

ใหกับสมาชิกคนอ่ืน และในเวลาเดียวกันอาจมีสมาชิกคนอ่ืนรวมกลุมเพื่อแบงปนคานิยมบาง

ประการที่ไมไดเปนความเชื่อพื้นฐานขององคการ และเมื่อกลุมเหลาน้ีสามารถสรางคานิยมใหเกิด

ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหเกิดวัฒนธรรมยอยที่สะทอนความสนใจของสมาชิกใน

องคการที่หลากหลายตามรสนิยม ลักษณะนิสัย กลุมอาชีพ และความเชี่ยวชาญดานทักษะการ

ทํางาน ซึ่งวัฒนธรรมยอยสามารถพัฒนาและไดรับการยอมรับอยางเปนทางการและกลายมาเปน

วัฒนธรรมหลักที่มีอิทธิพลตอองคการผานการใหความหมายที่มีนัยยะทางวัฒนธรรมโดยการใช

ทรัพยากร สัญลักษณ และรูปแบบอ่ืนๆ ของสมาชิกที่มีความเห็นรวมกัน (Alvesson and 

Sveningsson, 2008: 39) 

Keyton (2005: 60-61) กลาววา รูปแบบความแตกตางอาจแบงไดตามมิติตางๆ ที่

สมาชิกมีการปรับตัวเพื่อใหเขากับกลุมในองคการ การเกิดวัฒนธรรมยอยในองคการทําใหเกิดความ

แตกตางในการคิดของแตละกลุม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Helm and Stern (2001 อางถึงใน 

Keyton, 2005: 61) ที่พบวาคุณคาขององคการมีความแตกตางกันในแตละกลุมยอย เชน แตกตางกัน

ตามระดับขั้นในการบังคับบัญชา ตามกลุมอายุ ตามกลุมเชื้อชาติ หรือตามกลุมเพศ และในแตละ

กลุมวัฒนธรรมยอยจะมีความสอดคลองและความชัดเจนที่ทําใหแตละวัฒนธรรมยอยมีความ

แตกตางทั้งในดานคุณคานิยม ความคิดหรือขอสมมติจากลุมอ่ืน นอกจากน้ีสมาชิกในองคการอาจ

เปนสมาชิกไดหลายกลุมวัฒนธรรมยอยตามพื้นฐาของหนาที่ความรับผิดชอบ การบังคับบัญชา อายุ 

เชื้อชาติ หรือเพศ นอกจากน้ี Bloor and Dawson (1994 quoted in Keyton, 2005: 62) เสนอวาความ

ไมสอดคลองระหวางวัฒนธรรมยอยตองมีความชัดเจน เพื่อชวยใหวัฒนธรรมยอยแตละกลุม

สามารถอยูดวยกันไดแมจะมีความขัดแยงหรือความแตกตางระหวางกลุม  
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2.3.2.3 มุมมองวัฒนธรรมที่มีความแยกสวน (Fragmentation Perspectives) ซึ่ง 

Martin (1992 quoted in Jaffee, 2001: 175-176) เห็นวาคานิยมในองคการมีความคลุมเครือ จนยากที่

จะสรุปเปนแบบแผนของคานิยมหรือวัฒนธรรมที่แนนอนได ทําใหไมสามารถกําหนดเปน

วัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมยอยได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Clegg et al (2008: 241-242) ที่

กลาววามุมมองวัฒนธรรมที่มีความแยกสวนน้ีมีการแบงปนความเชื่อและคานิยมจํานวนมาก เปน

วัฒนธรรมที่มีความขัดแยงระหวางองคการและตัวสมาชิกในองคการ ความคิดเห็นของสมาชิกสวน

ใหญมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความไมแนนอนมากขึ้น ดังน้ัน วัฒนธรรมในองคการจึงมี

รูปแบบความสัมพันธที่หลากหลายมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และไมมีความชัดเจน  

ในขณะที่ Keyton (2005: 63-64) เห็นวามุมมองวัฒนธรรมแบบแยกสวนเกิดจาก

สมาชิกในองคการเปนสวนหน่ึงของความรวมมือ และการสรางองคการต้ังอยูบนพื้นฐานของการ

แบงปน วัฒนธรรมยอยแบบน้ีจะมีแนวคิดแบบสรุปแตไมชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงไดงายทําให

ไมสามารถสรางเปนวัฒนธรรมยอยที่ชัดเจนได ซึ่งความไมชัดเจนหรือความคลุมเครืออาจทําให

พนักงานไมยอมรับคานิยมหรือนโยบายขององคการ และองคการไมสามารถคาดเดาไดวาพนักงาน

จะมีปฏิกริยากับวัฒนธรรมหลักขององคการอยางไร อีกทั้งในแตละองคการยังสามารถแบงรูปแบบ

วัฒนธรรมยอยไดอีกหลายรูปแบบ เชน ตามลําดับขั้นการบังคับบัญชา กลุมอาชีพ หนาที่ความ

รับผิดชอบ พื้นฐานการศึกษา และประสบการณในการทํางาน การที่องคการมีวัฒนธรรมยอยที่

แตกตางกันสงผลใหการทํางานรวมกันระหวางทีมเปนไปไดยาก ซึ่งอาจเกิดจากการสื่อสารที่ไม

สอดคลองกัน ลักษณะการตัดสินใจที่มีพื้นฐานแตกตางกัน การมีเปาหมายที่แตกตางกันในแตละ

กลุม หรือการตีความวัตถุประสงคองคการที่แตกตางกัน นอกจากน้ี Maanen and Barley (1984) 

และ Gladwell (2008) ยังพบวากลุมอาชีพและพื้นฐานการศึกษามักกอใหเกิดวัฒนธรรมยอยที่

สอดคลองกันในแตละกลุมอาชีพ แตมีพื้นฐานความคิดในการทํางานที่แตกตางจากกลุมอาชีพอ่ืน 

เชน กลุมพนักงานขาย นักบัญชี พนักงานฝายผลิต หรือ วิศวกร (quoted in Schein, 2010: 56-57) 

Schein (2010: 57) เสนอวาวัฒนธรรมยอยในองคการตางๆ ทั้งองคการแบบรัฐบาล

หรือองคการเอกชนสามารถแบงได 3 รูปแบบ (Three Generic Subcultures) ไดแก วัฒนธรรมยอย

ของกลุมปฏิบัติการ (The Operator Subculture) วัฒนธรรมยอยของกลุมวิศวกรหรือกลุมออกแบบ 

(The Engineering/Design Subculture) และวัฒนธรรมยอยของกลุมผูบริหาร (The Executive 

Subculture) ซึ่งควรมีการบริหารจัดการใหเกิดความขัดแยงนอยที่สุด ทั้งความขัดแยงระหวางแผนก 

หรือความขัดแยงระหวางพนักงาน การเขาใจในวัฒนธรรมยอยของแตละกลุม และพัฒนาให

วัฒนธรรมยอยมีความสอดคลองกันจะชวยใหองคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งสามารถ

สรุปรายละเอียด ไดดังน้ี 
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 1) วัฒนธรรมยอยของกลุมปฏิบัติการ (The Operator Subculture) คือ กลุม

พนักงานที่ทําหนาที่ผลิตหรือขายสินคาและบริการขององคการ ใหความสําคัญเฉพาะหนาที่ที่

ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งแตกตางจากกลุมวิศวกรและกลุมผูบริหาร วัฒนธรรมยอยของกลุมปฏิบัติการมี

ความแตกตางกันไปในแตละองคการเปนผลมาจากระดับการมีปฏิสัมพันธระหวางพนักงาน ซึ่ง

ประสิทธิภาพในการทํางานขึ้นกับระดับการสื่อสาร ความไววางใจ และการทํางานเปนทีม ทั้งน้ีเมื่อ

องคการเกิดปญหาพนักงานระดับปฏิบัติการเรียนรูที่จะใชทักษะของแตละคนและการทํางานเปน

ทีมในการแกไขปญหาที่ เกิดขึ้น โดยอยูภายในกฎระเบียบและลําดับขั้นในการบังคับบัญชา 

พนักงานปฏิบัติการสามารถที่จะเรียนรูเพื่อใหการทํางานใหมีประสิทธิภาพโดยประยุกตจากสิ่งที่

ไดรับการอบรม (Schein, 2010: 58-60) 

 2) วัฒนธรรมยอยของกลุมวิศวกรหรือกลุมออกแบบ (The Engineering/ 

Design Subculture) คือ กลุมออกแบบองคประกอบพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการทํางานของ

องคการ รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑใหม โครงสรางใหม และกระบวนการใหม เพื่อทําใหองคการมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น เปนกลุมที่มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช ซึ่งวัฒนธรรมยอยของกลุมน้ีมี

พื้นฐานมาจากกลุมอาชีพ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และรูปแบบในการทํางาน มี

ความตองการใหกลุมปฏิบัติการทํางานใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว และมีความเชื่อมั่นในการ

ทํางานของเคร่ืองจักรมากกวาการทํางานของพนักงาน ดังน้ันจึงพยายามออกแบบระบบใหทํางาน

โดยการใชเคร่ืองจักร และมักไดรับการตอตานจากกลุมปฏิบัติการ (Schein, 2010: 60-62) 

 3) วัฒนธรรมยอยของกลุมผูบริหาร (The Executive Subculture) กลุม

บริหารในทุกองคการมักมีความคิดที่สอดคลองกันในการดูแลสถานภาพการเงินขององคการ ความ

อยูรอดและการเติบโตขององคการ ตองการขอมูลที่ถูกตองสําหรับใชตัดสินใจในดานตางๆ ดังน้ัน

ผูบริหารจึงตองการใหมีการพัฒนาระบบ รูปแบบการทํางาน และกฎระเบียบเพื่อใชในการบริหาร

จัดการองคการ วัฒนธรรมยอยของผูบริหารมีความคลายคลึงกับวัฒนธรรมยอยของกลุมวิศวกร โดย

มีมุมมองใหความสําคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน (Schein, 2010: 63-67) 

นอกจากน้ี Schein (2010: 260-263) เสนอวาองคการอาจมีวัฒนธรรมยอยที่แตกตาง

กันตามหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเปนผลจากวัฒนธรรมทางเทคโนโลยี การศึกษาและกลุมอาชีพ 

อาทิเชน ฝายผลิตจางพนักงานที่มีความรูความสามารถดานการผลิตและวิศวกรรม ฝายการเงินจาง

พนักงานที่มีความรูความสามารถดานเศรษฐศาสตรและการเงิน ฝายขายจางพนักงานที่มีความรู

ความสามารถดานการขาย หรือฝายวิจัยและพัฒนาจางพนักงานที่มีความรูความสามารถดานเทคนิค

เฉพาะทาง นอกจากน้ีองคการที่ใชเทคโนโลยีหลักตางกันก็จะสงผลตอกลุมอาชีพและการศึกษาใน

องคการ และกอใหเกิดความแตกตางในความเชื่อ คุณคา และขอสมมติตางๆ ภายในองคการ 
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2.4  ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

2.4.1  งานวิจัยในตางประเทศ 

Kaiser (2000: xii) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

หนวยงานดานการผลิตพลังนิวเคลียร โดยศึกษาการรับรูของพนักงานจํานวน 438 คน เกี่ยวกับปจจัย

ที่มีผลตอการเรียนรู 8 ปจจัย ไดแก 1) ภาวะผูนํา (Leadership) 2) วัฒนธรรม (Culture) 3) พันธกิจ

และกลยุทธ (Mission and Strategy) 4) การดําเนินการดานการจัดการ (Management Practices) 5) 

โครงสรางองคการ (Organizational Structure) 6) ระบบองคการ (Organizational Systems) 7) 

บรรยากาศ (Climate) และ 8) การจูงใจ (Motivation) ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาการพัฒนา

ไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูตองมีการสรางภาวะผูนําและสรางวัฒนธรรมที่สนับสนุนใหมี

การเรียนรูในองคการ โดยผูนําตองกําหนดพันธกิจ กลยุทธ และโครงสรางองคการที่ใหความสําคัญ

กับการเรียนรู รวมถึงชวยผลักดันใหเกิดการเรียนรู และสรางนวัตกรรมในองคการ  

Phillips (2003: 98-105) ศึกษาวิจัยแนวทางการปฏิบัติเพื่อเปนองคการแหงการเรียนรู

สําหรับองคการในประเทศออสเตรเลีย โดยไดปรับหลักการองคการแหงการเรียนรูของนักคิดตางๆ 

ไดแก Senge, Kotter, Garvin, Argyris และPedler จนไดแนวคิดสําหรับการปรับเปลี่ยนองคการให

เปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งองคประกอบสําคัญในการเปนองคการแหงการเรียนรูมี 10 ดาน 

ไดแก 1) ความต้ังใจ (Will) 2) ภาวะผูนํา (Leadership) 3) วิสัยทัศนและการคิดเชิงกลยุทธ (Strategic 

Thinking and Vision) 4) การสื่อสาร (Communication) 5) การเรียนรูและการพัฒนา (Learning and 

Development) 6) นวัตกรรมและการตัดสินใจ (Innovation and Decision Making) 7) การบริหาร

การเปลี่ยนแปลง (Change Management) 8) ทุนทางปญญาและการจัดการความรู (Intellectual 

Capital and Knowledge Management) 9) การวัดและประเมินผล (Measurement and Assessment) 

10) การใหรางวัลและการยอมรับ (Reward and Recognition) นอกจากน้ียังไดศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับ

หลักการทั้ง 10 ดาน โดยสํารวจวิจัยผูบริหารระดับสูง (CEO) ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย (Human 

Resource Managers) ผูจัดการสายงานหลัก (Line Manager) และพนักงาน (Employee) ซึ่งผล

การศึกษาพบวาแตละกลุมใหความสําคัญแตกตางกัน โดยกลุมผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญดาน

นวัตกรรมและการตัดสินใจสูงสุดและดานการวัดและประเมินผลตํ่าสุด กลุมผูจัดการฝายทรัพยากร

มนุษยใหความสําคัญดานความต้ังใจและการใหรางวัลสูงสุด และดานทุนทางปญญาและการจัดการ

ความรูตํ่าสุด กลุมผูจัดการสายงานหลักใหความสําคัญดานวิสัยทัศนการการคิดเชิงกลยุทธและภาวะ

ผูนําสูงสุด และดานการเรียนรูและการพัฒนาตํ่าสุด กลุมพนักงานใหความสําคัญดานการใหรางวัล

และการสื่อสารสูงสุด และดานทุนทางปญญาและการจัดการความรูเปลี่ยนแปลงตํ่าสุด 
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Armstrong and Foley (2003: 74-82) ไดศึกษาวิจัยกระบวนการหรือโครงสรางพื้นฐานใน

การสรางหรือพัฒนาโอกาสการเรียนรูขององคการ โดยออกแบบเคร่ืองมือสําหรับวัดสภาพแวดลอม

ในการเรียนรูเปน 12 ระดับ ไดแก 1) การเชื่อมโยงการเรียนรูกับพันธกิจ (Mission Linked Learning) 

2) การอํานวยความสะดวกดานสภาพแวดลอมในการเรียนรู (Facilitative Learning Environment) 

3) การสนับสนุนจากพันธกิจ (Mission Support) 4) การระบุความพอใจในการเรียนรู ระดับ

หนวยงาน (Learning Identification Satisfaction-Section/Work Units) 5) การระบุความพอใจใน

การเรียนรู ระดับอํานวยการ (Learning Identification Satisfaction-Immediate Supervisor) 6) การ

สนับสนุนจากองคการ (Organization Support) 7) ผลกระทบตอบุคลากร (Low Personal Impact)  

8) การเปนพี่เลี้ยงและการฝกหัด (Mentoring and Coaching) 9) ความพอใจในการฝกอบรม 

(Training Satisfaction) 10) การประยุกตการเรียนรูอยางเหมาะสม (Learning Application-

Suitability) 11) การประยุกตการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล (Learning Application-Effectiveness) 

12) การประยุกตการเรียนรูโดยไดรับการสนับสนุนและผลตอบกลับ (Learning Application-

Immediate Supervisor Support and Feedback) โดยมีขอคําถามทั้งสิ้น 65 ขอคําถาม ซึ่งผลการศึกษา

ความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือพบวามี 11 หัวขอ จาก 12 หัวขอมีระดับความนาเชื่อถือสูงกวา 0.7 มี 7 

หัวขอมีระดับความนาเชื่อถือสูงกวา 0.8 และมี 3 หัวขอมีระดับความนาเชื่อถือสูงกวา 0.9 

Garvin, Edmondson, and Gino (2008: 109-116) ไดศึกษาวิจัยเพื่อทําแบบทดสอบการวัด

ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งสามารถประเมินการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับบุคลากรไดทุก

ระดับต้ังแตฝาย แผนก หรือหนวยงานยอยๆ โดยแบบทดสอบประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก 

1) สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู (Supportive Learning Environment) ประกอบดวยการมี

บรรยากาศของความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา มีการชื่นชมยอมรับในความแตกตาง มีการเปดกวางตอ

ทัศนะใหมๆ และมีเวลาใหไดคิดเชิงสะทอน 2) กระบวนการและการดําเนินการเรียนรูที่ เปน

รูปธรรม (Concrete Learning Process and Practices) ประกอบดวยการสงเสริมใหมีการทดลอง มี

การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหผานการสนทนาและอภิปราย มีการศึกษาและ

ฝกอบรม และมีการถายโอนขอมูล และ 3) พฤติกรรมของผูนําที่กระตุนการเรียนรู (Leadership that 

Reinforcing Learning) ซึ่งตองมีคุณสมบัติการเปนผูบริหารที่ยอมรับฟงขอคิดเห็นจากผูอ่ืน ยอมรับ

ขอจํากัดและเคารพความชํานาญของผูอ่ืน เปนนักต้ังคําถามและนักฟงที่ดี เปนนักกระตุนใหเกิดการ

มุมมองที่หลากหลาย เปนนักบริหารเวลา สถานที่และทรัพยากร ทั้งน้ีไดนําแบบทดสอบไปทําการ

สํารวจจากกลุมผูบริหารระดับสูงซึ่งจบหลักสูตรการจัดการ (8 สัปดาห) ที่มหาวิทยาลัยฮารดเวิรด 

จํานวน 225 คน เพื่อนํามาจัดทําคะแนนมาตรฐานสําหรับใชในการเปรียบเทียบระดับการเรียนรูของ

แตละองคการ ซึ่งทําใหองคการทราบวามีจุดออนและจุดแข็งในดานใด 
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Ngwenya-Scoburgh (2009: 70-81) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการ

แหงการเรียนรู โดยศึกษาจากผูบริหารระดับสูง และผูบริหารที่รับผิดชอบดานการวางแผนกลยุทธ

ขององคการ จํานวน 340 องคการ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 5 ปจจัย 

ไดแก 1) การมีภารกิจและเปาหมายที่ชัดเจน (Clarity of Purpose and Mission) 2) การมีภาวะผูนํา 

(Shared Leadership and Involvement) 3) วัฒนธรรมเกี่ยวกับการทดลอง (Experimenting Culture) 

4) การถายโอนความรู (Transfer of Knowledge) และ 5) การทํางานเปนทีมและการแกปญหาแบบ

กลุม (Teamwork and Group Problem-Solving) รวมถึงศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่ง

พบวาปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับระดับความพึงพอใจในการทํางาน 

และในมุมมองของผูบริหารระดับสูงเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการเปนองคการเรียนรูมากที่สุด คือ การ

มีภารกิจและเปาหมายที่ชัดเจน รองลงมาคือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับการทดลอง การทํางานเปนทีมและ

การแกปญหาแบบกลุม และ การมีภาวะผูนํา โดยปจจัยดานการถายโอนความรูมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

2.4.2  งานวิจัยในประเทศ 

ในประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูหลากหลายประเด็น เชน 

การศึกษาวิจัยดานการรับรูศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูโดยใชแนวคิดของ 

Senge หรือ Marquardt การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยหรือแนวทางที่สนับสนุนการเปนองคการแหง

การเรียนรู รวมถึงอุปสรรคในการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู นอกจากน้ียังมีงานวิจัย

เพื่อพัฒนาแบบสอบถามในการประเมินความเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งสามารถสรุปขอมูลผล

การศึกษาวิจัยไดดังน้ี 

การศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรู โดยใชแนวคิดของ Senge ไดแก 1) การมุงสู

ความเปนเลิศ 2) วิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง 3) วิสัยทัศนรวม 4) การเรียนรูเปนทีม และ 5) การคิด

อยางเปนระบบ ซึ่งพบวาองคการภาครัฐ คือ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และ

องคการภาคเอกชน คือ บริษัท เอส ซี จี ซีเมนท จํากัด มีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

ระดับสูงในทุกปจจัย และไมแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

แตละปจจัยของทั้ง 2 องคการมีความแตกตางกัน โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมี

ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในแตละปจจัยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การมุงสู

ความเปนเลิศ วิสัยทัศนรวม การคิดอยางเปนระบบ วิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง และการเรียนรูเปน

ทีม สําหรับบริษัท เอส ซี จี ซีเมนท จํากัด มีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในแตละปจจัย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังน้ี การมุงสูความเปนเลิศ วิสัยทัศนรวม วิธีคิดและมุมมองที่เปด

กวาง การคิดอยางเปนระบบ และการเรียนรูเปนทีม (พรสินทร กาญจนพัชรี, 2551: 58-95) 
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การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยใชแนวคิดของ 

Marquardt ไดแก 1) พลวัตแหงการเรียนรู 2) การปรับเปลี่ยนองคการ 3) การเพิ่มอํานาจแกบุคคล 4) 

การจัดการความรู และ 5) การประยุกตใชเทคโนโลยี พบวามีการศึกษาวิจัยในหลากหลายองคการ 

เชน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ถาวร อินทิสา, 2547: บทคัดยอ) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (คันธรส แสนวงศ, 2549: 45-46) สถานศึกษา

เอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน, 2550: 433-434) บริษัท บีเอฟเคที 

(ประเทศไทย) จํากัด (อํานาจ สวางศรี, 2548: บทคัดยอ) และบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ (การญจนะ คุณเลิศกิจ, 2549: บทคัดยอ) ซึ่งผลการศึกษาพบวาใน

แตละองคการมีระดับการรับรูศักยภาพในแตละองคประกอบแตกตางกัน โดยองคการภาครัฐ คือ 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา มีระดับการรับรูศักยภาพในทุกองคประกอบอยูในระดับนอย แต

องคการเกี่ยวกับการศึกษา คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ และสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับการรับรูศักยภาพในทุก

องคประกอบอยูในระดับมาก ยกเวนดานการเพิ่มอํานาจแกบุคคลของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมมีการรับรูศักยภาพในระดับนอย สําหรับองคการเอกชน คือ บริษัท บีเอฟเคที 

(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ มี

การประเมินระดับองคการแหงการเรียนรูในแตละองคประกอบอยูในระดับมาก ยกเวนบริษัท บีเอฟ

เคที (ประเทศไทย) จํากัด ประเมินองคประกอบดานการจัดการความรูอยูในระดับปานกลาง 

นอกจากน้ียังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรูศักยภาพของการพัฒนาไปสูองคการแหงการ

เรียนรู โดยศึกษาถึงองคประกอบตางๆ ที่เหมาะสมกับองคการที่ทําการศึกษา เชน การศึกษาความ

คิดเห็นของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานใหญ เกี่ยวกับการรับรู

ศักยภาพจําแนกตามประเด็นตางๆ คือ 1) กลยุทธ 2) การมองภายในองคการ 3) โครงสราง 4) การ

มองภายนอกองคการ 5) โอกาสในการเรียนรู 6) การเปนนายของตนเอง 7) ตนแบบทางจิตใจ 8) 

การมีวิสัยทัศนรวม 9) การเรียนรูรวมกันเปนทีม และ 10) การคิดอยางเปนระบบ พบวาพนักงานมี

การรับรูศักยภาพของการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูในระดับปานกลาง และมีการรับรู

ศักยภาพในทุกประเด็นอยูในระดับสูง ยกเวนดานโครงสราง และดานการคิดอยางเปนระบบมีการ

รับรูศักยภาพในระดับปานกลาง (เสนิส หงษทอง, 2546: บทคัดยอ)  

ในสวนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูในสถาบันการศึกษาไดมีการ

พัฒนาและจัดทําตัวแบบสําหรับพยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบปจจัยทางการบริหารที่มีผลตอการเปนองคการ

แหงการเรียนรูจํานวน 11 ปจจัย ไดแก 1) วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร 2) โครงสรางของ
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โรงเรียน 3) เทคโนโลยีและระบบงาน 4) การปฏิบัติดานการบริหาร 5) การปฏิบัติดานการจัดการ 6) 

การปฏิบัติงานของครูและทีมงาน 7) การพัฒนาครูและทีมงาน 8) ภาวะผูนําทางวิชาการ 9) 

บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน 10) การจูงใจ และ 11) เปาหมายและขอมูลยอนกลับการ

ปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวาผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีการรับรูเกี่ยวกับความเปนองคการ

แหงการเรียนรูอยูในระดับมาก และรับรูปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอความเปนองคการแหงการ

เรียนรูอยูในระดับมากทุกปจจัย โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ดาน

ภาวะผูนําทางวิชาการ ดานการจูงใจ ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน สวนการปฏิบัติ

ของครูและทีมงานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหารที่สงผล

ตอความเปนองคการแหงการเรียนรูตามขนาดโรงเรียนพบวามีเพียง 2 ปจจัยที่มีระดับแตกตางกัน 

คือ ดานการปฏิบัติดานการจัดการ และดานองคการแหงการเรียนรู ทั้งน้ีปจจัยทางการบริหาร

สามารถพยากรณองคการแหงการเรียนรูไดรอยละ 76.80 และปจจัยที่สามารถพยากรณความเปน

องคการแหงการเรียนรูไดอยางมีนัยสําคัญคือ เปาหมายและขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน การ

ปฏิบัติของครูและทีมงาน การจูงใจ บรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน วิสัยทัศน พันธกิจและ

ยุทธศาสตร และการพัฒนาครูและทีมงาน (สมคิด สรอยนํ้า, 2547: 140-143) 

ทั้งน้ีไดมีการศึกษาเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูระหวางบริษัทจํากัด 

(มหาชน) และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาแบบสอบถามเพื่อประเมิน

ความเปนองคการแหงการเรียนรูใน 11 องคประกอบ ไดแก 1) วัฒนธรรมในการทํางาน 2) ความ

เปนผูนํา 3) โครงสรางและระบบการทํางาน 4) การสื่อสารขอมูล 5) การประเมินผล 6) เทคโนโลย ี

7) บุคคลที่รอบรู 8) แบบแผนความคิด 9) การมีวิสัยทัศนรวม 10) การเรียนรูรวมกันเปนทีม และ 

11) ความคิดอยางเปนระบบ ผลการศึกษาพบวา บริษัท จํากัด (มหาชน) มีความเปนองคการแหงการ

เรียนรูในระดับมาก และหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีความเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับปานกลาง 

ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาองคประกอบทั้ง 11 รายการพบวาคาเฉลี่ยของบริษัท จํากัด (มหาชน) มีคาแตกตาง

จากคาเฉลี่ยของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีคาเฉลี่ยสูงกวาในทุกๆ รายการ (ชินวุฒิ วิจักษณ

ประเสริฐ, 2547: 94) 

สําหรับการศึกษาวิจัยในดานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการเปนองคการแหงการเรียนรู  พบวามี

การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเร่ืององคการแหงการเรียนรู โดยผลการศึกษาวิจัยพบวาการปรับเปลี่ยน

องคการใหเปนองคการแหงการเรียนรูควรมีแนวทาง 8 ประการ คือ 1) กําหนดวิสัยทัศน 2) ศึกษา

สภาพแวดลอมขององคการ 3) กําหนดนโยบายและกลยุทธ 4) การฝกอบรม 5) ปรับเปลี่ยน

โครงสรางองคการใหม 6) ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 7) องคการใหการสนับสนุน 8) การ

ประเมินผล (เจริญสุข ภาวศิริพงษ, 2542: i) 
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นอกจากน้ียังมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สนับสนุนการเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งจาก

การศึกษาพบวาในระดับบุคลากรควรมีการจัดสวัสดิการตางๆ เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหบุคลากรเกิดการ

เรียนรู บุคลากรสามารถแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ ได มีเทคโนโลยีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 

(สันติมา ศรีสังขสุวรรณ, 2540: บทคัดยอ) มีการเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจ (ปวีณ พิมพสุวรรณและ

คณะ, 2546: บทคัดยอ) ในระดับองคการควรมีการจัดสภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและทาง

วิชาการที่เอ้ือตอการเรียนรูของบุคลากร เทคนิควิธีการในการเรียนรู การทํางานรวมกันและการเขา

รวมกิจกรรมตางๆ ขององคการ (เจริญสุข ภาวศิริพงษ, 2542: i; สันติมา ศรีสังขสุวรรณ, 2540: 

บทคัดยอ; อภันตรี รอดสุทธิ, 2540: I-II; ปวีณ พิมพสุวรรณและคณะ, 2546: บทคัดยอ) และมีการ

กระจายอํานาจภายในองคการ (อภันตรี รอดสุทธิ, 2540: I) นอกจากน้ีบุคลากรตองมีความรูความ

เขาใจในพื้นฐานงานขององคการไดเปนอยางดี มีทัศนะในการทํางานที่ดี ไดรับโอกาสและการ

สนับสนุนการเรียนรูจากองคการ (ทัศยา ชมนา, 2549: บทคัดยอ) 

แตอยางไรก็ตามถึงแมองคการจะดําเนินการตามแนวทางหรือปจจัยที่สนับสุนการเปน

องคการแหงการเรียนรูดังกลาวก็อาจไมสามารถเปนองคการแหงการเรียนรูได ซึ่งอาจเกิดจากความ

ไมเขาใจแนวคิดองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารระดับสูง ผูบังคับบัญชาไมสนับสนุนกิจกรรม

ในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู หรือพนักงานไมเห็นความสําคัญของการเรียนรู นอกจากน้ีอาจ

เกิดจากโครงสรางองคการที่เปนแบบระบบราชการ ระบบอาวุโส และการสื่อสารภายในองคการมี

คุณภาพตํ่า (เจริญสุข ภาวศิริพงษ, 2542: 95-97; สันติมา ศรีสังขสุวรรณ, 2540: 102-103; สุนทรี กุล

นานันท, 2539: 153) 

การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการจัดการความรูเพื่อเปนองคการแหงการ

เรียนรู ซึ่งผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา เปนปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรูในองคการ (อุษา

ลักษณ ฮวบเอ่ียม, 2549: 102; อภันตรี รอดสุทธิ, 2540: 96; เสนิส หงษทอง, 2546: 86; คันธรส แสน

วงศ, 2549: 46) สําหรับปจจัยดานเพศ อายุ ระดับตําแหนง (อุษาลักษณ ฮวบเอ่ียม, 2549: 101-102; 

อภันตรี รอดสุทธิ, 2540: 96-97; ปวีณ พิมพสุวรรณและคณะ, 2547; 96-98) กลุมสายงาน ระยะเวลา

ปฏิบัติราชการ (อุษาลักษณ ฮวบเอ่ียม, 2549: 103; เสนิส หงษทอง, 2546: 87-88) ประสบการณ

เกี่ยวกับการจัดการความรูในองคการ เปนปจจัยที่ไมมีผลตอการจัดการความรูในองคการ (อุษา

ลักษณ ฮวบเอ่ียม, 2549: 105) แตมีการศึกษาบางชิ้นพบวาปจจัยดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

เพศ ประเภทหนวยงานที่สังกัด (เสนิส หงษทอง, 2546: 85, 88) อายุ และตําแหนงงาน (คันธรส 

แสนวงศ, 2549: 46) มีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู  
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การศึกษาเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูในองคการ ผลการศึกษา

พบวาองคการที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู พนักงานมีความรูความใจเกี่ยวกับการ

จัดการความรูในองคการในระดับสูง แตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดการ

ความรู วิธีการหรือกระบวนการจัดการความรู และประโยชนที่ไดจากการจัดการความรูอยูในระดับ

ปานกลาง (อุษาลักษณ ฮวบเอ่ียม, 2549: 101) สวนวิธีการที่องคการใชพัฒนาการเรียนรูใหกับ

บุคลากร ไดแก การอบรม การสัมมนารวม การศึกษาดูงาน และการถายทอดความรูโดยการบรรยาย 

สาธิต การปฏิบัติจริง (ทัศยา ชมนา, 2549: 95-97) นอกจากน้ีองคการบางแหงใชวิธีการเรียนรูใน

รูปแบบทีมขามสายงาน (นันทพร โชตินุชิต, 2540: 81) 

ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

ตามแนวคิด Marquardt ของหนวยงานอ่ืนๆ ในประเทศไทย ไดแก บริษัท เอส ซี จี ซีเมนท จํากัด 

สํานักงานขาราชการพลเรือน บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ บริษัท บีเอฟเคที 

(ประเทศไทย) จํากัด และโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปแนว

ทางการพัฒนา ตามองคประกอบทั้ง 5 ดาน ไดดังน้ี 

1)  องคประกอบดานการเรียนรู 

แนวทางการพัฒนาองคประกอบดานการเรียนรูของหนวยงานตางๆ ไดแก บริษัท เอส 

ซี จี ซีเมนท จํากัด และสํานักงานขาราชการพลเรือน พบวามีการสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนา

ความรูความสามารถ สงเสริมใหทํางานเปนทีมและมีเวทีแลกเปลี่ยนความรู รวมถึงมีการประชุม

รวมกันเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น นอกจากน้ี สํานักงานขาราชการพลเรือนไดจัดทําแผนการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะทั่วไปและขีดสมรรถนะเฉพาะดาน และวางแผนความกาวหนาใน

สายอาชีพ (พรสินทร กาญจนพัชรี, 2551: 68-94) บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

ในเขตภาคเหนือ สงเสริมใหพนักงานเรียนรูจากการปฏิบัติงาน มีการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ มีการ

แบงปนความรู และประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา (กาญจนะ คุณเลิศกิจ, 2549: 24) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีการพัฒนา

บุคลากรอยางตอเน่ือง และสนับสนุนใหทํางานเปนทีมดวยการฝกอบรมและปฏิบัติจริง (คันธรส 

แสนวงศ, 2549: 47) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุนใหพนักงานมีการเพิ่มพูน

ความรู สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู และมีการฝอบรมเพื่อเรียนรูวิธีการทํางานเปนกลุม (อํานาจ 

สวางศรี, 2548: 49-50) โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการพัฒนาครูและทีมงาน

อยางตอเน่ืองโดยคํานึงถึงความตองการของแตละบุคคล รวมถึงสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน

ความรูระหวางครูและโรงเรียน (สมคิด สรอยนํ้า, 2547: 99) 
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2)  องคประกอบดานองคการ 

แนวทางการพัฒนาองคประกอบดานองคการของหนวยงานตางๆ ไดแก บริษัท เอส ซี 

จี ซีเมนท จํากัด และสํานักงานขาราชการพลเรือน พบวามีการสนับสนุนใหนําขอมูลพื้นฐานมาใช

ในการกําหนดนโยบายดานตางๆ ขององคการ และการกําหนดแผนงานตางๆ ตองมีความสอดคลอง

กับวิสัยทัศนและเปาหมายขององคการ รวมถึงบุคลากรแตละคนในหนวยงานมีความกระตือรือรนที่

จะทําวิสัยทัศนขององคการใหเปนจริง นอกจากน้ียังมีการสงเสิรมใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะตางๆ ผานชองทางการสื่อสารขององคการ (พรสินทร กาญจนพัชรี, 2551: 68-94) 

บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ มีคานิยมที่สนับสนุนการเปน

องคการแหงการเรียนรู ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับการเรียนรู สนับสนุนใหมีบรรยากาศ

ของการเรียนรู และสงเสริมใหพนักงานเขาใจความสําคัญของการเปนองคการแหงการเรียนรู 

(กาญจนะ คุณเลิศกิจ, 2549: 25) และบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด ผูบริหารระดับสูง

สนับสนุนวิสัยทัศนของการเปนองคการแหงการเรียนรู มีการประสานงานกันบนพื้นฐานของการมี

เปาหมายรวมกัน มีบรรยากาศของการเรียนรูรวมกันและสงเสริมใหผูอ่ืนเกิดการเรียนรู รวมถึงมี

สายการบังคับบัญชานอย (อํานาจ สวางศรี, 2548: 51-52) โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใชหลักการมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของ

โรงเรียน และเผยแพรใหผูมีสวนเกี่ยวของเขาใจอยางทั่วถึง มีการกําหนดโครงสรางการมอบหมาย

และความรับผิดชอบใหฝายตางๆ มีโครงสรางการบริหารงานที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมีความ

สะดวกคลองตัว ปรับปรุงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติตางๆ สนับสนุนความกาวหนาในตําแหนง

เพื่อใหมีการพัฒนาศักยภาพ สรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นภายในโรงเรียน สงเสริมให

ครูและบุคลากรรูจักศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ และมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และ

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการทํางาน (สมคิด สรอยนํ้า, 2547: 91-103)  

3)  องคประกอบดานคน  

แนวทางการพัฒนาองคประกอบดานคนของหนวยงานตางๆ ไดแก บริษัท เอส ซี จี ซี

เมนท จํากัด และสํานักงานขาราชการพลเรือน พบวาสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาความรูและ

ความสามารถ  และผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให

ขอเสนอแนะตางๆ รวมถึงสงเสริมใหแสวงหาความรูจากภายนอกองคการ (พรสินทร กาญจนพัชรี, 

2551: 68-76) บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ ผูจัดการมี

บทบาทในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมโอกาสในการเรียนรูของพนักงาน และใหผูจัดการ

และพนักงานแกปญหารวมกัน รวมถึงใหพนักงานทุกคนรับฟงความคิดเห็นของลูกคา และ

สนับสนุนใหมีการเรียนรูระหวางหนวยงาน (กาญจนะ คุณเลิศกิจ, 2549: 26) วิทยาลัยเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากร

เรียนรูและสนับสนุนใหนําความรูมาใชในการสรางสรรค (คันธรส แสนวงศ, 2549: 48) และบริษัท 

บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด มีการมอบหมายและกระจายอํานาจหนาที่ใหพนักงานแตละคน 

สนับสนุนใหผูจัดการและพนักงานมีการทํางานรวมกัน สงเสริมใหผูจัดการเปนที่ปรึกษาและสอน

งานพนักงาน และผูจัดการเปดโอกาสใหพนักงานมีการเรียนรู รวมทั้งองคการมีการแบงปนความรู

และขอมูลตางๆ ใหกับลูกคา (อํานาจ สวางศรี, 2548: 53-54) โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูบริหารที่สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ 

และเปนแบบอยางในเชิงวิชาการ รวมถึงโรงเรียนสนับสนุนใหหัวหนาสายวิชา ทีมงาน และครูมี

การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูงานรวมกัน สงเสริมใหครูแตละคนพัฒนาตนเอง กลาคิดริเร่ิมและ

แสวงหาแนวทางการสอนแบบใหมๆ (สมคิด สรอยนํ้า, 2547: 97-101) 

4)  องคประกอบดานความรู  

แนวทางการพัฒนาองคประกอบดานความรูของหนวยงานตางๆ ไดแก บริษัทแอด

วานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ พบวามีการจัดทําระบบเพื่อจัดเก็บขอมูล

ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท มีการแบงปนความรู และมีการเรียนรูจากการปฏิบัติขาม

หนวยงาน นอกจากน้ีบริษัทผลักดันใหพนักงานเขาใจถึงความจําเปนในการเก็บรักษาความรูของ

บริษัท และความจําเปนในการแบงปนความรูกับผูอ่ืน (กาญจนะ คุณเลิศกิจ, 2549: 27) วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สงเสริมใหบุคลากรมี

ความสนใจที่จะแสวงหาขอมูลขาวสารทั้งจากภายในและภายนอกองคการ เพื่อนํามาปรับปรุงการ

ทํางาน และมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลความรูอยางเปนระบบ สามารถถายโอนและใชประโยชน

จากความรูไดทันเวลา (คันธรส แสนวงศ, 2549: 48) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด 

สนับสนุนใหมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองคการอยางเปนระบบ พัฒนา

พนักงานใหตระหนักถึงความจําเปนในการเก็บรักษาขอมูลที่เปนประโยชนตอองคการ และสงเสริม

ใหมีการทํางานแบบขามสายงานเพื่อถายโอนความรูระหวางหนวยงาน (อํานาจ สวางศรี, 2548: 55-

56) 

5)  องคประกอบดานเทคโนโลยี 

แนวทางการพัฒนาองคการของหนวยงานตางๆ ไดแก บริษัทแอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ ใชระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู ไดแก 

ระบบสนับสนุนการเรียนรู ระบบการเรียนรูตามความตองการของพนักงาน ระบบ E-Learning และ

ระบบคอมพิวเตอรในการจัดเก็บฐานขอมูลความรู ซึ่งพนักงานสามารถเขาถึงขอมูลไดตรงตาม

ความตองการ (กาญจนะ คุณเลิศกิจ, 2549: 28) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
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พระจอมเกลาพระนครเหนือ มีการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองการเรียนรู

และพัฒนา โดยบุคลากรสามารถนําขอมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน (คันธรส แสนวงศ, 2549: 48) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด มีการใช 

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการจัดการกระบวนการทํางาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อชวยอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรูของพนักงาน และมี

การพัฒนาพนักงานใหสามารถเขาใชขอมูลสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอร (อํานาจ สวางศรี, 

2548: 57-58) และโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระบบเทคโนโลยีเพื่อการ

บริหารและการเรียนการสอน และระบบฐานขอมูล ที่เหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกับความ

ตองการของฝายตางๆ รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ และมีการจัดต้ังทีมเพื่อรับผิดชอบการบํารุงรักษาเทคโนโลยี (สมคิด สรอยนํ้า, 

2547: 93-94) 

 

2.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

จากการสรุปทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

โดยเนนที่แนวคิดของ Marquardt ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาองคประกอบ 5 ดานคือ ดานการ

เรียนรู ดานองคการ ดานคน ดานความรู และดานเทคโนโลยี เพื่อไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรู พบวามีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาและประเมินการพัฒนาองคการไปสู

การเรียนรูตามแนวคิดของ Marquardt เปนกรอบและพื้นฐานในการศึกษาวิจัย โดยผูวิจัยนําแนวทาง

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตามองคประกอบทั้ง 5 ดานดังกลาว มาสรางกรอบ

แนวคิดในการศึกษา (Conceptual Model) เพื่อประเมินสถานภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ดังภาพที่ 2.7 
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ภาพท่ี 2.7  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

จากภาพที่ 2.7 แสดงถึงกรอบแนวคิดในการศึกษาสถานภาพการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยประเมินจากระดับการรับรู

ของบุคลากรในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาองคการ

แหงการเรียนรูในองคประกอบทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการเรียนรู ดานองคการ ดานคน ดานความรู 

และดานเทคโนโลยี โดยในแตละดานมีนิยามปฏิบัติการของตัวแปรและลักษณะขอมูล ดังน้ี 

1) องคประกอบดานการเรียนรู หมายถึง ทักษะหรือความสามารถที่สงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูในรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ือง ทั้งการเรียนรูระดับบุคคล การเรียนรูระดับทีม และการเรียนรู

ระดับองคการ 

2) องคประกอบดานองคการ หมายถึง การปรับเปลี่ยนองคการในดานวิสัยทัศน 

วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสรางองคการ ซึ่งสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 

3) องคประกอบดานคน หมายถึง การใหความสําคัญ การเอ้ืออํานาจ และใหโอกาสในการ

เรียนรูกับสมาชิกทุกคนในองคการและนอกองคการ ไดแก ผูนํา พนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย  

4) องคประกอบดานความรู หมายถึง การบริหารจัดการความรูตางๆ ขององคการ 

ประกอบไปดวย การแสวงหาความรู การสรางความรู การเก็บรักษาความรู การวิเคราะห และการทํา

เหมืองความรู การถายโอนและการเผยแพรความรู  

5) องคประกอบดานเทคโนโลยี หมายถึง การสนับสนุนใหคนในองคการเขาถึงความรู 

และมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและการเรียนรูซึ่งกันและกัน 

การรับรูองคประกอบในการพัฒนา

องคการแหงการเรียนรู 

• ดานการเรียนรู 

• ดานองคการ 

• ดานคน 

• ดานความรู 

• ดานเทคโนโลยี 

สถานภาพการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 



 

บทที ่3 

 

วิธีการศึกษา 

 

เน้ือหาในบทน้ีนําเสนอวิธีการศึกษา ประกอบดวยสวนสําคัญหลัก 5 สวน ไดแก 1) 

รูปแบบการวิจัย 2) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 3) เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 4) 

การเก็บรวบรวมขอมูล และ 5) การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 รูปแบบการวจิัย 

 

รูปแบบการวิจัยเนนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งใหความสําคัญกับการวิจัย

เชิงปริมาณ เพื่อคนควาขอเท็จจริงตางๆ และนําขอสรุปที่ไดจากกลุมตัวอยางอางอิงไปใชกับกลุม

ประชากร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ 

 

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษา 

 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ จํานวน 2,778 คน (ขอมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2553) ซึ่งสามารถจําแนก

ประชากรตามศูนยที่สังกัดได ดังน้ี สวนงานกลาง จํานวน 624 คน ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี 

จํานวน 179 คน ศูนยพันธุ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ จํานวน  638 คน ศูนย

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ จํานวน 493 คน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ จํานวน 703 คน และศูนยนาโนเทคโนโลยี จํานวน 141 คน ทั้งน้ีสามารถจําแนกประชากร

ตามกลุมตําเหนงได ดังน้ี กลุมตําแหนงบริหาร จํานวน 164 คน กลุมตําแหนงวิจัยและวิชาการ 

จํานวน 1,907 คน และกลุมตําแหนงปฏิบัติการ จํานวน 707 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํานวน 350 คน ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จําแนกตามศูนยที่สังกัด และตามกลุมตําแหนง 

ตามลําดับ ดังน้ี 
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1) ศูนยที่สังกัด ในการศึกษาคร้ังน้ีไดทําการสุมตัวอยางโดยเร่ิมตนจําแนกตามศูนยที่สังกัด 

โดยคิดตามสัดสวนของประชากรในแตละศูนย ซึ่งสามารถจําแนกหนวยตัวอยางตามศูนยที่สังกัด

ได ดังน้ี สวนงานกลาง จํานวน 79 คน ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี จํานวน 22 คน ศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ จํานวน 80 คน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

จํานวน 62 คน  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  จํานวน 89 คน  และศูนย

นาโนเทคโนโลยี จํานวน 18 คน 

2) กลุมตําแหนง เมื่อไดจํานวนหนวยตัวอยางจําแนกตามศูนยที่สังกัดแลวจึงกําหนดกลุม

ตัวอยางตามกลุมตําแหนง โดยคิดตามสัดสวนของจํานวนประชากรของแตละศูนยในแตละกลุม

ตําแหนง และสามารถสรุปจํานวนประชากรและหนวยตัวอยางจําแนกตามศูนยที่สังกัดและกลุม

ตําแหนงไดตามตารางที่ 3.1  

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางของบุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ จําแนกตามศูนยที่สังกัดและตามกลุมตําแหนง 

 

ศูนยท่ีสังกัด 

กลุมบริหาร 
กลุมวิจัยและ

วิชาการ 
กลุมปฏิบัตกิาร รวม 

ประชากร 
กลุม

ตัวอยาง 
ประชากร 

กลุม

ตัวอยาง 
 ประชากร 

กลุม

ตัวอยาง 
 ประชากร 

กลุม

ตัวอยาง 

สวนงานกลาง 68 9 272 34 284 36 624 79 

ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี 18 2 112 14 49 6 179 22 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

21 2 473 60 144 18 638 80 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแหงชาติ 

24 4 369 46 100 12 493 62 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

23 3 581 73 99 13 703 89 

ศูนยนาโนเทคโนโลยี

แหงชาติ 

10 2 100 12 31 4 141 18 

รวม 164 22 1,907 239 707 89 2,778 350 

 

เมื่อไดจํานวนหนวยตัวอยางจําแนกตามศูนยที่สังกัดและกลุมตําแหนงแลว จึงสุมตัวอยาง

แบบงาย โดยจัดทํารายชื่อบุคลากรตามศูนยที่สังกัดและกลุมตําแหนงเรียงตามรหัสพนักงาน และ

เลือกกลุมตัวอยางตามสัดสวนจนกระทั่งไดจํานวนหนวยตัวอยางครบตามที่กําหนดไว 
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3.3  วิธีการวิจัย 

 

การศึกษาคร้ังน้ีไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา ซึ่งมีข้ันตอนการสราง

เคร่ืองมือในการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1) ศึกษางานวิจัย ทฤษฎี และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคการแหงการ

เรียนรูตามแนวคิดของMarquardt รวมถึงปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการ

แหงการเรียนรูทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการศึกษา 

2) สรางแบบสอบถามเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 2 สวน 

คือ สวนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอคําถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมสนับสนุนการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยผูวิจัยไดสรางขอคําถามจากกรอบแนวคิดของการศึกษาที่

เชื่อมโยงมาจากการทบทวนวรรณกรรมในองคประกอบทั้ง 5 ดานขององคการแหงการเรียนรูตาม

แนวคิดของ Marquardt ไดแก ดานการเรียนรู ดานองคการ ดานคน ดานความรู และดานเทคโนโลยี 

ซึ่งในแตละองคประกอบมีตัวแปรตางๆ ที่นํามาสรางเปนขอคําถาม ดังน้ี 

(1) องคประกอบดานการเรียนรู ประกอบดวย การเรียนรูระดับบุคคล การเรียนรูระดับ

ทีม และการเรียนรูระดับองคการ 

(2) องคประกอบดานองคการ ประกอบดวย วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และ

โครงสรางองคกร 

(3) องคประกอบดานคน ประกอบดวย ผูนํา พนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(4) องคประกอบดานความรู ประกอบดวย การแสวงหาความรู การสรางความรู การ

จัดเก็บความรู การวิเคราะหและการทําเหมืองขอมูล และการถายโอนและเผยแพรความรู 

(5) องคประกอบดานเทคโนโลยี ประกอบดวย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

จัดการความรู และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเพิ่มพูนความรู 

จากตัวแปรตางๆ ในองคประกอบทั้ง 5 ดานดังกลาวขางตนสามารถนํามาสรางขอ

คําถามของแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการ

เรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ดังตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 ขอคําถามในแตละองคประกอบของการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหง   

การเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

องคประกอบดานการเรียนรู 

1.  พนักงานมีการวางแผนการพัฒนาตนเอง 

2.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสนับสนนุใหพนักงานพัฒนาศักยภาพในการทํางาน

ผานการเรียนรูในรูปแบบตางๆ 

3.  พนักงานใชกระบวนการเรียนรูเชิงปฏบิัติ (Action Learning) โดยการพิจารณาไตรตรองเก่ียวกับปญหาหรือ

สถานการณตางๆ อยางรอบคอบ  

4.  พนักงานสามารถแลกเปล่ียนความรูกับเพ่ือนรวมงานได 

5.  พนักงานมีการแบงปนความรูที่ไดรับจากการเรียนรูใหกับพนักงานคนอ่ืน 

6.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการตั้งคณะทํางานเพ่ือแกไขปญหา  

7.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการส่ือสารเก่ียวกับการเรียนรูใหพนักงานทราบ

อยางสมํ่าเสมอ 

8.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมในดานตางๆ ใหกับ

พนักงานอยูเสมอ 

9.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสนับสนนุใหพนักงานศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมตาม

ขอบเขตงานที่รบัผิดชอบ 

องคประกอบดานองคการ 

10.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาตมุิงม่ันทีจ่ะพัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถ 

11.  ทุกหนวยงานในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีความรวมมือในการทํางานเพ่ือ

เปาหมายเดียวกัน 

12.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการปรับปรุงระบบ โครงสราง และขั้นตอนการ

ทํางานใหมีความยืดหยุน  

13.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการปรับปรุงลําดบัขั้นการบังคับบัญชาใหมีความ

คลองตัวเหมาะกับสถานการณ 

14.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสงเสริมใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุน

การเรียนรู 

15.  พนักงานมีการเรียนรูจากความผิดพลาดและจากความสําเร็จ 

16.  พนักงานเขาใจถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพผานการเรียนรู 

17.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการใหรางวัลในการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ทํางาน 

18.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสนับสนุนใหมีการแบงปนความรูทั่วทั้งองคการ 

19.  พนักงานมีการเรียนรูผานการปฏบิัติงานในโครงการตางๆ ขององคการ 
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ตารางท่ี 3.2  (ตอ) 

 

องคประกอบดานคน 

20.  ผูบริหารระดบัสูงสนับสนุนการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

21.  ผูบังคับบัญชามีบทบาทเปนทั้งผูฝกสอน พ่ีเล้ียง หรือผูสนบัสนุนการเรียนรู 

22.  ผูบังคับบัญชาและพนักงานมีการวางแผนการทํางานเพ่ือแกปญหารวมกัน 

23.  ผูบังคับบัญชาสนับสนุนใหพนักงานเรียนรูเพ่ิมเติมในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 

24.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการกระจายอํานาจใหพนักงานตามสัดสวนของ

หนาที่รบัผิดชอบ 

25.  พนักงานสามารถคิดและปฏบิัติงานไดอยางเปนระบบ 

26.  พนักงานมีสวนรวมในการแกไขปญหาของหนวยงาน 

27.  พนักงานมีความกระตือรือลนในการแลกเปล่ียนหรือแบงปนความรู 

28.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการรับฟงความคดิเหน็ จากหนวยงานพันธมิตร 

29.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติใหความสําคัญกับความตองการของลูกคา 

องคประกอบดานความรู 

30.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการแสวงหาความรูใหมๆ เพ่ือชวยการทํางาน 

31.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสนับสนุนใหมีการแสวงหาความรูจากภายนอก

องคการ  

32.  พนักงานไดรับการฝกฝนทักษะตางๆ เก่ียวกับความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรม และการทดลอง 

33.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีระบบการจัดการความรูที่พนักงานสามารถเขาสู

ระบบไดงาย 

34.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการเก็บขอมูลความรูจากพนักงานหรือหนวยงาน

ตางๆ ในองคการ 

35.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการสรางฐานความรูเปนหมวดหมูเหมาะกับความ

ตองการใชงาน 

36.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติใชระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนการ

ปฏิบตัิงาน 

37.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการตัง้ทีมเพ่ือถายโอนความรูระหวางกลุม แผนก 

และฝายตางๆ 

38.  พนักงานเขาไปใชขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

39.  พนักงานสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการปรบัปรุงการทาํงานใหเหมาะกับสถานการณ 
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ตารางท่ี 3.2  (ตอ) 

 

องคประกอบดานเทคโนโลยี 

40.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการใชระบบเทคโนโลยีในการจัดการความรู 

41.  พนักงานสามารถเขาถึงขอมูลโดยผานทางระบบอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต 

42.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการนําส่ือประสมมัลติมีเดียมาชวยอํานวยความ

สะดวกในการเรียนรู 

43.  พนักงานสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดตามที่ตองการ 

องคการแหงการเรียนรู 

44.  พนักงานมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

45.  พนักงานในองคการมีความมุงม่ันตอการพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู 

 

แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบมาตราประมาณคาตามแบบลิเคอรท (Likert 

Rating Scales) เน่ืองจากเปนวิธีการวัดทัศนคติที่รูจักกันอยางแพรหลาย งาย และรวดเร็วตอการวัด 

ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีไดแบงคุณลักษณะความคิดเห็นเปน 5 ระดับคะแนน โดยมีเกณฑการให

คะแนนดังแสดงในตารางที่ 3.3 

 

ตารางท่ี 3.3  เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบการพัฒนาองคการไปสูการ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 

ไมไดดําเนินการ 1 

ดําเนินการนอยมาก 2 

ดําเนินการปานกลาง 3 

ดําเนินการเปนสวนใหญ 4 

ดําเนินการทั่วทั้งองคการ 5 

 

3) นําเสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม 

4) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยทําการสอบถามหนวยตัวอยางเพื่อ

ตรวจสอบขอคําถามในแตละขอวาสามารถสื่อความหมายตรงตามที่ผูศึกษาตองการ มีความชัดเจน 
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และเหมาะสมหรือไม เพื่อทําการศึกษาขอบกพรองในเร่ืองของการใชภาษา ผลจากการตรวจสอบ

พบวามีขอคําถามบางขอที่ตองปรับปรุงแกไขเร่ืองการใชภาษา 

5) นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไข หลังจากน้ันนําแบบสอบถาม

ไปทดสอบกับหนวยตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่จะทําการวิจัย จํานวน 20 คน  

6) หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการของ Cronbach’s alpha จาก

การทดสอบคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นในประเด็นคําถามตางๆ ในภาพรวมพบวาแบบสอบถามมี

คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.967 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นในระดับสูง และเมื่อทดสอบคา

ความเชื่อมั่นในขอคําถามจําแนกตามองคประกอบดานการเรียนรู ดานองคการ ดานคน ดานความรู 

และดานเทคโนโลยี พบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.911, 0.873, 0.915, 0.917 และ 

0.867 ตามลําดับ 

7) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวม

ขอมูลตอไป 

 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาไปสู

การเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จาก

เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน รายงานความกาวหนา รายงานผลการดําเนินงาน รายงานประจําป 

แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป แผนกลยุทธ ของหนวยงาน และคูมือการปฏิบัติงานใน

ดานตางๆ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมี

ระยะเวลาในการเก็บขอมูลจากหนวยตัวอยางระหวางเดือน กันยายน ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 

โดยผูวิจัยไดดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(1) ผูวิจัยมีหนังสือจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลไปยังผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ  

(2) ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางโดยตรงตามศูนยที่สังกัด และใหสง

แบบสอบถามกลับมายังผูวิจัยตามขอบเขตเวลาที่กําหนด 

(3) การติดตามแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยาง หากเกิดความลาชากวาขอบเขตเวลา

ที่กําหนด 
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3.5  การวิเคราะหขอมูล 

 

ในการวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากหนวยตัวอยางจํานวน 327 คน  มาประมวลผลตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติ ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะห ดังน้ี 

1) การตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจาก

หนวยตัวอยาง แลวทําการลงรหัสขอมูลของแบบสอบถามในเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อทําการ

ประมวลผลหาคาสถิติที่ตองการ 

2) การวิเคราะหขอมูล โดยใชการคํานวณคาทางสถิติ ดังตอไปน้ี 

(1) ขอมูลแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหโดย

การแจกแจงความถี่ และแปลงเปนคารอยละ (Percentage) 

(2) ขอมูลแบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอคําถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม

สนับสนุนในแตละองคประกอบของการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูของสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนในแตละองคประกอบของการ

พัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยทําการวิเคราะหคาสถิติ t (t-test Analysis) 

และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) รวมถึงวิเคราะหระดับ

และทิศทางของความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง 5 ดานของการเปนองคการแหงการเรียนรู 

และระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยทําการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

(Pearson Correlation Coefficient)  

โดยมีเกณฑระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนในแตละองคประกอบ

ของการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ แตละระดับทั้ง 5 ระดับ กําหนดใหแตละชวงเทากัน (ยุทธ ไกยวรรณ, 2550: 

101) โดยแบงเปน 5 ระดับคาเฉลี่ย ดังแสดงในตารางที่ 3.4  

ระดับคะแนนเฉลี่ย    = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด   =   5 – 1 =   0.80 

                                                   จํานวนข้ัน                                    5 
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ตารางท่ี 3.4 เกณฑระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนในแตละองคประกอบ

ของการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

ระดับความคิดเห็น คาเฉลี่ย 

ไมไดดําเนินการ 1.00-1.79 

ดําเนินการนอยมาก 1.80-2.59 

ดําเนินการปานกลาง 2.60-3.39 

ดําเนินการเปนสวนใหญ 3.40-4.19 

ดําเนินการทั่วทั้งองคการ 4.20-5.00 

 



 

บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 

 

เน้ือหาในบทน้ีนําเสนอผลการศึกษา ประกอบดวยสวนสําคัญ 6 สวนหลัก ไดแก 1) แนว

ทางการดําเนินการของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเพื่อพัฒนาไปสูการ

เปนองคการแหงการเรียนรู ในองคประกอบทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการเรียนรู ดานองคการ ดานคน 

ดานความรู และดานเทคโนโลยี 2) ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 3) ระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินการของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเพื่อพัฒนาไปสู

การเปนองคการแหงการเรียนรู ในองคประกอบทั้ง 5 ดาน 4) ผลการเปรียบเทียบองคประกอบทั้ง 5 

ดานขององคการแหงการเรียนรู จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล   5) ความสัมพันธระหวาง

องคประกอบทั้ง 5 ดาน กับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ และ 6) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการเพื่อพัฒนาองคการไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

4.1 แนวทางการดําเนินการของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

เพ่ือพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 

แผนกลยุทธ ฉบับที่ 4 ปงบประมาณ 2550-2554 ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ ใหความสําคัญกับการชวยพัฒนาสังคมไทยใหกลายเปนสังคมฐานความรูดวย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใหเกิดประโยชน

และเกิดผลกระทบทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่มองเห็นและรับรูได (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ. ฝายบริหารแผนและงบประมาณ, 2551: 4-8) ซึ่งการจะดําเนินการดังกลาว

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติตองมีการพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยนองคการใหกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อใหสามารถปรับแนวทางวิธีการ

ทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถตอบสนองตอความตองการของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในอยางทันทวงที  
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แนวทางในการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ คือ การสนับสนุนใหมีการสะสมองคความรูในดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางเสริมใหมีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรและองคการ 

สรางวัฒนธรรมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ความรู นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเนนขับเคลื่อน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององคกรใหเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ. ฝายบริหารแผนและงบประมาณ, 2551: 72-76) อยางไรตามแนวคิดของ 

Marquardt เห็นวาการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูจะประสบความสําเร็จไดองคการตองมีการ

พัฒนาองคประกอบ 5 ดาน คือ ดานการเรียนรู  ดานคน ดานองคการ ดานความรู และดาน

เทคโนโลยีไปพรอมๆ กัน ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาในองคประกอบทั้ง 5 ดาน ดังน้ี 

 

4.1.1 องคประกอบดานการเรียนรู 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีนโยบายการดําเนินงาน โดยให

ความสําคัญกับการดูแล เอาใจใส ทั้งดานการพัฒนาเสนทางอาชีพและพัฒนาศักยภาพเพื่อเขาครอง

ตําแหนงใหสอดคลองกับสมรรถนะ (Competency) ที่องคกรตองมี เน่ืองจากสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดขององคกร 

จึงสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูทั้งการเรียนรูในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับ

องคการ โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 

  4.1.1.1 การเรียนรูระดับบุคคล สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ มีนโยบายและสงเสริมใหบุคลากรแตละคนรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองอยาง

ตอเน่ืองเพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบ ัติงาน รวมถึงตองสรางความ

เชี่ยวชาญและพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง ดวยการกําหนดแผนงานและการ

พัฒนารายบุคคล (Individual Action and Development Plan: IADP) การประเมินผลการพัฒนาขีด

ความสามารถ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการใหบริการขอมูลดานทรัพยากรบุคคล 

    1) การกําหนดแผนงานและการพัฒนารายบุคคล (Individual Action and 

Development Plan: IADP) เปนเคร่ืองมือใหบุคลากรใชในการวางแผนการทํางาน วางแผนการ

พัฒนาศักยภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผน เปาหมายเชิงกลยุทธ นโยบาย 

และพันธกิจของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยตองกําหนดดัชนีตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ตองตอบสนองแผนกลยุทธและงานประจํา 

รวมถึงงานที่ไมอยูในหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง นอกจากน้ีการประเมินผลยังครอบคลุม
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พฤติกรรมของบุคลากรที่เชื่อมโยงกับคานิยมหลักของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ การคํานึงถึงคุณภาพ (Quality) และการคํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการ

ดําเนินงาน (Safety and Enviroment) ทั้งน้ีการจัดทําแผนพัฒนาบุคคลตองกําหนดความรู 

ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ตองการพัฒนาที่สอดคลองกับตําแหนงและหนาที่ความ

รับผิดชอบ และมีการติดตามผลการพัฒนาตามที่วางแผนไว 

    2) การป ระเมิ นผลก ารพั ฒนาขี ดควา มสาม ารถ  สํ า นักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการกําหนดมาตรฐานที่องคการคาดหวังในตําแหนงตางๆ 

โดยแบงเปนกลุมขีดความสามารถหลักและกลุมขีดความสามารถเฉพาะตําแหนงงาน ซึ่งสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มีระบบการประเมินผลเพื่อหา Core Competency Gap 

ของบุคลากรแตละคน โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินของบุคลากรกับคาเฉลี่ยผลการประเมิน

ของบุคลากรระดับตําแหนงเดียวกันและบุคลากรในภาพรวม และนําผลการประเมินมาใชปรับปรุง

และพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มเติมเพื่อใหไดตามระดับขีดความสามารถที่สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติตองการ 

    3) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งจากฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

และจากหนวยงานภายนอก โดยรูปแบบการพัฒนามีหลากหลายรูปแบบเพื่อใหบุคลากรสามารถ

เลือกพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการ อาทิเชน การศึกษาดวยตนเอง การฝกอบรม การสอนงาน 

การทํางานแบบคูหู การประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ไดรับ การบรรยายโดยวิทยากร และการเรียนรู

แบบออนไลน (E-Learning) ทั้งน้ีฝายบริหารทรัพยากรบุคคลไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาให

เหมาะสมตามกลุมพันธกิจ (Production Unit และ Support Unit) และจัดทําแผนการฝกอบรมเปน

รายเดือนพรอมแจงขาวสารเกี่ยวกับการฝกอบรมในดานตางๆ ใหกับบุคลากรทราบผานทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนประจํา โดยหลักสูตรการอบรมสามารถแบงเปนหมวดการพัฒนา ดังน้ี 

     (1) Basic หลักสูตรที่มุงเนนเน้ือหา และความรูดานตางๆ ที่พนักงาน

ควรรู เชน หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม หลักสูตรการปฐมพยาบาล หลักสูตรการดับเพลิง

ข้ันตน หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน หลักสูตรการตรวจ 5ส 

แบบ Visual Control หลักสูตร Workshop เตรียมตัวกอนตรวจประเมิน ISO9001 & TIS18001 

Internal Audit หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงและอันตรายในการทํางาน และหลักสูตรการ

ปฏิบัติงานกับสารเคมีอยางปลอดภัย  

     (2) Core Competency และ Functional Competency หลักสูตรและ

หัวขอที่เนนพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถหลักของพนักงาน เชน หลักสูตร Introduction to 
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Our Core Competencies หลักสูตรนพลักษณเพื่อพัฒนาตนเองและเขาใจผูอ่ืน หลักสูตรเกงคน 

(Interpersonal Skills) หลักสูตรระเบียบบัญชีการเงิน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ และหลักสูตรการทํางานเปนทีม (Teamwork) 

     (3) Computer and IT หลักสูตรที่ใหความรูเชิงปฏิบัติการและเทคนิค

ตางๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการทํางาน เชน หลักสูตร

การใชโปรแกรม OpenOffice.org หลักสูตรความปลอดภัยขอมูลคอมพิวเตอร หลักสูตรการใชงาน

ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส หลักสูตรการสรางสรรคงานกราฟฟกดวย GIMP หรือ Adobe 

Photoshop หลักสูตรแผนภูมิความคิดดวย FreeMind หลักสูตรความรูเกี่ยวกับ E-Learning และ

หลักสูตรเกี่ยวกับการเขียน Doku Wiki 

     (4) Knowledge Sharing การสงเสริมและสรางวัฒนธรรมในการพัฒนา

องคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรู เชน หลักสูตรการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหง

การเรียนรู (Knowledge Management towards Learning Organization) หลักสูตรการทํางานดวยแรง

บันดาลใจ (Working by Inspiration) หลักสูตร High Trust High Performance หลักสูตรการปฏิรูป

ศักยภาพมนุษยอยางบูรณาการ หลักสูตรคิดเชิงบวกและสื่อสารอยางสรางสรรค หลักสูตร

ขับเคลื่อน KM ดวยพลัง Appreciative Inquiry และหลักสูตรองคการที่มีชีวิต (Living Organization) 

     (5) Language หลักสูตรที่มุง เนนสรางทักษะการสื่อสารภาษา 

ตางประเทศ เชน หลักสูตร English Tense และหลักสูตร Commuicative English at Work-Basic 

     (6) Management หลักสูตรที่เนนเน้ือหาและความรูทั่วไปเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการ เชน หลักสูตร MMP for Supervisors หลักสูตร HR for Line Managers หลักสูตร 

HRD for Performance หลักสูตรการสรางตัวชี้วัดการประเมินผลงานอยางมีประสิทธิภาพ หลักสูตร 

KM in Practice และหลักสูตรวิธีการสรางสื่อการนําเสนออยางมีคุณภาพ 

     (7) Science and Technology หลักสูตรที่มีเน้ือหาเพิ่มเติมความรูดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน หลักสูตรเกี่ยวกับหมูเลือด หลักสูตรเกี่ยวกับพันธุกรรม และ

หลักสูตรเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

     (8) General การรวบรวมขอมูลการต้ังคาตางๆ ที่จําเปนตอการใชงาน

ระบบเครือขายของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เชน วิธีการใชงาน 

Thuderbird ในการรับสงอีเมล วิธีการใชงาน webmail.nstda.or.th วิธีการใชงาน MS Outlook ใน

การกําหนดคารับสงอีเมล วิธีการใชงาน NSTDA SSL-VPN ขอมูลหลักธรรม หลักทํา ตามรอยพระ

ยุคลบาท และขอมูลเกี่ยวกับคําสุภาพและคําราชาศัพท 
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    4) การใหบริการขอมูลดานทรัพยากรบุคคล บุคลากรของ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สามารถเขาถึงขอมูลสวนตัว ขอมูลองคการ กิจกรรมตางๆ 

และใชบริการของการบริหารงานบุคคล เชน เงินเดือน สวัสดิการ และการลาประเภทตางๆ ไดดวย

ตนเอง  

  4.1.1.2 การเรียนรูระดับทีม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

มีนโยบายใหบุคลากรทุกคนใหความรวมมือในการทํางานกับสมาชิกภายในทีมและระหวางทีมเพื่อ

ตอบสนองตอเปาหมายที่กําหนดรวมกันไดอยางทันการณ มีการกําหนดขีดความสามารถหลักดาน

การทํางานเปนทีม (Teamwork) โดยบุคลากรทุกคนตองเขาใจบทบาทของตนเองและทีมงาน เห็น

คุณคาการทํางานเปนทีม สนับสนุนการทํางานเปนทีม สามารถบริหารความขัดแยงภายในทีม และ

สรางคานิยมและวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม นอกจากน้ี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ ไดกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการทํางานเปนทีมเพื่อใหบุคลากรทุกคน

เขาใจถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีม  รวมถึงจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูเปนประจํา โดย

จัดโครงการ NSTDA Knowledge Sharing, NSTDA Coffee Sharing การจัดกิจกรรม CoP และการ

จัดต้ังคณะทํางานซึ่งประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงานตางๆ เพื่อดําเนินงานรวมกันในโครงการที่

มีความสําคัญของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

  4.1.1.3 การเรียนรูระดับองคการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ สงเสริมใหมีบรรยากาศของการเรียนรูทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม โดยสนับสนุนใหมี

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานตางๆ ใหสอดคลองกับตําแหนงหนาที่ มีการพัฒนาระบบ

การจัดการความรูและการสะสมองคความรู และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปน

เคร่ืองมือในการสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากร อีกทั้งยังมีการสรางเสริมกลไกการสื่อสาร

ภายในเพื่อใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของ

องคการ  

 

 4.1.2 องคประกอบดานองคการ 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนหนวยงานของรัฐที่ไมใชสวน

ราชการ มีระบบการบริหารจัดการ และนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ทั้งน้ีสามารถสรุปการพัฒนาวิสัยทัศน กลยุทธ วัฒนธรรม และโครงสรางองคการ ที่

เกี่ยวของกับองคการแหงการเรียนรู ดังน้ี 

  4.1.2.1 วิสัยทัศน เปาหมายและทิศทางในอนาคตของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ คือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนพันธมิตร
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รวมทางที่ดี สูสังคมฐานความรูดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งการจัดทําวิสัยทัศนของ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไดมีการประชุมหารือรวมกันระหวาง

ผูบริหารและพนักงาน เพื่อใหไดวิสัยทัศนที่ทุกคนในองคการมีสวนรวมในการพัฒนา รวมถึงมีการ

ประกาศใหบุคลากรทุกคนรับทราบถึงวิสัยทัศนดังกลาว สําหรับใชเปนเปาหมายรวมกันในการ

ดําเนินงานดานตางๆ ดังน้ันการพัฒนาไปสูสังคมฐานความรู ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ตองพัฒนาและปฏิรูปองคการไปสูการเปน

องคการที่มีความรู พัฒนาประสิทธิภาพของแผนกลยุทธและแผนงานใหกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญ

ในการกําหนดนโยบายและทิศทางขององคการ เพื่อใหทุกหนวยงานมั่นใจไดวาไดรับแนวคิดและ

ความรูที่ดีและถูกตองจาก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมถึงมีความ

เชื่อมั่นในผลงานของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พรอมที่จะนําไปใชให

เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอไป 

  4.1.2.2 วัฒนธรรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ให

ความสําคัญกับการเรียนรูของบุคลากรในทุกระดับ จะเห็นไดจากคานิยมหล ักของ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ซึ่งถือเปนแนวทางที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติคาดหวังและตองการหลอหลอมบุคลากรใหประพฤติ ปฏิบัติ และยึดถือน้ัน ได

มีการกําหนดคานิยมที่เกี่ยวของกับการเรียนรู 2 คานิยม ไดแก คานิยมดาน Science and Technology 

Excellence ซึ่งบุคลากรของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ตองยึดมั่นในการ

สรางความเปนเลิศในทุกสิ่งที่ทํา อันเกิดจากการใฝรู  ริเร่ิม และสรางสรรค และคานิยมดาน 

Teamwork บุคลากรของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติตองทํางานเปนทีม ที่

พรอมชวยเหลือกันดวยความเขาใจ และสนับสนุนใหมีการสื่อสาร 2 ทาง นอกจากน้ี สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และมี

การสนับสนุนใหเลื่อนตําแหนงหรือไดรับการขึ้นเงินเดือนเมื่อบุคลากรมีศักยภาพ ความสามารถ 

และพฤติกรรมตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  

  4.1.2.3 กลยุทธ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีเปาหมาย

และนโยบายในการพัฒนาความสามารถขององคการทั้งดานการเรียนรูและการเติบโต (Learning 

and Growth) เพื่อใหการดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไดมีกลยุทธตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรู การถายโอน 

และการนําการเรียนรูไปใชใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังน้ี 
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    1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางพื้นฐานดานเครือขาย

คอมพิวเตอร เครือขายไรสาย และเครือขายเสมือน เพื่อเปนกลไกสนับสนุนในการปฏิบัติงาน การ

ติดตามและประเมินผลการทํางาน  

    2) การพัฒนาระบบงานวางแผนทรัพยากรองคการ และระบบบริหารงาน

บุคคลใหทํางานเชื่อมโยงกัน มีขอมูลที่ถูกตองและทันสมัย เพื่อเปนกลไกสนับสนุนในการจัดทํา

แผนกลยุทธ แผนงานและโครงการ การติดตามงานตามกําหนดเวลา การติดตามความกาวหนาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

    3) การพัฒนาระบบ Enterprise Content Management (ECM) และระบบ

ฐานขอมูลและระบบจัดการความรู เพื่อเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู และการบริหาร

องคความรูภายในขององคการ 

    4) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรระดับกลาง 

เพื่อใหสามารถนํานโยบายและกลยุทธดานตางๆ จากผูบริหารระดับสูงมาใชบริหารทีมงานและ

ประยุกตใหเกิดการปฏิบัติไดจริง 

    5) การบริหารเปาหมายและผลงานของบุคลากรผานผูบังคับบัญชาทุก

ระดับ โดยใหมีการวางแผนและกําหนดเปาหมายการสรางผลงานของทีมงานและของรายบุคคลที่

สอดคลองกับทิศทาง กลยุทธและเปาหมายของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ 

    6) การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด (Balance Scorecard) ในภาพรวมของ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และกระจายตัวชี้วัดไปตามสายงานจนถึง

บุคลากรรายบุคคล เพื่อใชในการผลักดันและบริหารทรัพยากรของทีมงานและองคการใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

    7) การสรางระบบสงเสริมขวัญกําลังใจ และตอบแทนผลการปฏิบัติงานที่มี

ความเหมาะสมกับระดับของผลงานและศักยภาพของบุคลากร 

    8) การพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถใหสูงขึ้น โดยมุงเนนการพัฒนา

ความรู ทักษะ ทัศนคติ มุมมองและคานิยม เพื่อใหบุคลากรมีคุณสมบัติสอดคลองกับวิสัยทัศนและ

คานิยมหลักของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

    9) การพัฒนากลไกการสื่อสารภายในเพื่อใหกระบวนการรับรูการ

ปฏิบ ัติงานเปนไปทิศทางเดียวกัน มีการใชสื่อผสมในรูปแบบตางๆ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ 

เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส กระดานขาว อินทราเน็ต เอกสาร ปายประกาศ แผนพับ โดยมีการใช
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ โดยมีเปาหมายใหบุคลากรทุก

คนไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางถูกตอง ครบถวน และทันตอการใชงาน  

  4.1.2.4 โครงสรางองคการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมี

โครงสรางการบริหารงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ คณะอนุกรรมการในการกํากับดูแลดานการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเปนผูดูแลและอนุมัตินโยบายการ

ดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

    1) การบริหารงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติจะแบงตามความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีหนวยงานหลัก 

2 หนวยงาน และหนวยงานเฉพาะทาง 4 หนวยงาน คือ  

     (1) สวนงานกลาง (สก.) มีหนาที่บริหารจัดการภาพรวมของสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมถึงประสานงานและสนับสนุนการดําเนินการของ

หนวยงานเฉพาะทาง  

     (2) ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) มีหนาที่พัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยเนนการจัดการเทคโนโลยีใหครบวงจรผานการถายทอดเทคโนโลยี การบริหาร

จัดการทรัพยสินทางปญญาใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย การสงเสริมสนับสนุนและบมเพาะ

ธุรกิจเทคโนโลยี  

     (3) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) มีหนาที่

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานเทคโนโลยีชีวภาพ  

     (4) ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว .) มีหนาที่พัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ  

     (5) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) มี

หนาที่พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  

     (6) ศูนย นา โนเท คโนโล ยี แห ง ช าติ  (ศ น . )  มี หน า ที่ พั ฒนา ด า น

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานนาโนเทคโนโลยี 

    2) การบังคับบัญชาของแตละหนวยงานมีการบริหารจัดการโดยมอบหมาย

ความรับผิดชอบและกระจายอํานาจหนาที่ใหกับสวนงานตางๆ และมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการ

บริหารงานใหเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายและกลยุทธขององคการ อาทิ

เชน เมื่อสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและ
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พัฒนาแบบคลัสเตอรที่ทุกหนวยงานเฉพาะทางตองรวมมือกันวิจัยและพัฒนา แทนการวิจัยและ

พัฒนาแบบเดิมที่ใหหนวยงานเฉพาะทางวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของแตละหนวยงาน 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจึงไดปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิจัยและ

พัฒนา โดยจัดต้ังสํานักบริหารจัดการคลัสเตอรเพื่อเปนหนวยงานที่มีหนาที่บริหารงานวิจัยแบบ

บูรณาการผานโปรแกรมวิจัยภายใตคลัสเตอรตางๆ นอกจากน้ีเพื่อใหการประสานงานและ

สนับสนุนการดําเนินงานระหวางหนวยงาน และศูนยแหงชาติในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ดานการเงินและบัญชี ดานการจัดซื้อจัดจาง และการมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพการบริการที่มี

มาตรฐานเดียวกัน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจึงมีนโยบายในการรวม

หนวยงานภายใตศูนยตางๆ ที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกัน เปนหนวยงานเดียวกันในรูปแบบ Shared 

Service 

    3) การดําเนินงานรูปแบบโครงการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติไดปรับรูปแบบการดําเนินงานในกิจกรรมที่สําคัญโดยเนนการบูรณาการในการ

ทํางานและความรวมมือระหวางหนวยงาน และมีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว อาทิเชน โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ โครงการเตรียมความพรอมดาน

โครงสรางพื้นฐานไอซีท ีรวมถึงการบริหารงานวิจัยและพัฒนาในรูปแบบคลัสเตอร โปรแกรม และ

โครงการวิจัย  

 

 4.1.3 องคประกอบดานคน 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการเอ้ืออํานาจและสนับสนุนให

บุคลากรในทุกระดับตองมีความรูพื้นฐานที่จําเปนในการปฏิบัติงาน รวมถึงตองมีการแสวงหา

ความรูเพิ่มเติมเพื่อใหมีศักยภาพตามขีดความสามารถที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติกําหนดไว  

  4.1.3.1 ผูนํา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีนโยบายในการ

พัฒนาผูบริหารระดับกลางขึ้นไปใหมีความรูและความสามารถพรอมที่จะปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยผูบริหารระดับกลางทุกคนตองไดรับการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ

เปนผูนํา เชน หลักสูตร MMP for Supervisors หลักสูตร HR for Line Manager หลักสูตรเกี่ยวกับ

การเปนผูนํา หลักสูตรเกี่ยวกับการสื่อสารและโนมนาวใจ หลักสูตรเกี่ยวกับการปองกันและแกไข

ปญหา หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการตนเอง หรือหลักสูตรเกี่ยวกับการมุงผลสําเร็จ นอกจากน้ี 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติยังเอ้ืออํานาจการบริหารงานการมอบหมาย
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งาน และการดูแลดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแตละหนวยงานใหกับผูบังคับบัญชาในแต

ละระดับ โดยผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตองมีการสื่อสาร ทําความเขาใจ และตกลงรวมกัน

ในการวางแผน กําหนดเปาหมาย กําหนดความคาดหวัง และกําหนดการพัฒนารายบุคคล รวมถึง

ผูบังคับบัญชาตองถายทอดตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหกับผูใตบังคับบัญชา และเปนผู

ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยตองมีการชี้แจงผลการประเมินใหผูใตบังคับบัญชายอมรับ 

  4.1.3.2 พนักงาน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสนับสนุน

ใหบุคลากรไดเรียนรูและมีความกาวหนาอยางตอเน่ือง รวมถึงมีการกระจายอํานาจและความ

รับผิดชอบใหสามารถตัดสินใจและลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคล โดย

ผานการสื่อสารรวมกันกับผูบังคับบัญชา ทั้งในการกําหนดแผนการพัฒนาศักยภาพ แผนการ

ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทํางาน  

  4.1.3.3 ผูมีสวนไดสวนเสีย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ใหความสําคัญกับกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ ไดแก  หนวยงานที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจ เชน รัฐบาล กระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักงบประมาณ หนวยงานพันธมิตร เชน สถาบันอุดมศึกษา 

และสถาบันวิจัย ลูกคา เชน บริษัทเอกชน วิสาหกิจชุมชน และหนวยงานที่นําผลผลิตของสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไปใชประโยชน ซึ่งเห็นไดจากวิสัยทัศน คานิยม และ

แผนที่กลยุทธของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติที่ใหความสําคัญกับการ

สรางพันธมิตร และสรางความสัมพันธระหวางองคการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

รวมถึงสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีนโยบายดานการวิจัยและพัฒนา ที่

ตองดําเนินการหาโจทยวิจัยโดยผานกระบวนการหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหไดผลงานวิจัย

ที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนไดตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  

 

 4.1.4 องคประกอบดานความรู 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีนโยบายใหความสําคัญกับการใช

องคความรูและทุนทางปญญาที่สั่งสมอยูในองคการเพื่อใหสามารถผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนา 

ของหนวยงานภายใน และพันธมิตรไปในทิศทางที่จะสรางผลกระทบตอผูรับประโยชนในภาค

เศรษฐกิจ (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือบริการ) และภาคสังคม (การพัฒนาสิ่งแวดลอม คน 

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส) โดยสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการความรูและผลงานวิจัย เพื่อใหมีฐานขอมูลเก็บรวบรวมผลงานและความรูที่เกิดขึ้น 

และสงเสริมใหมีการสะสม แลกเปลี่ยนและการใชประโยชนจากองคความรูและทุนทางปญญาที่
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เกิดขึ้นภายใน และองคความรูที่เกิดจากภายนอกสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ 

  4.1.4.1 การแสวงหาความรู สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สนับสนุนใหบุคลากรสามารถแสวงหาความรูไดทั้งจากภายในองคการและภายนอกองคการ โดย

จัดต้ังศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge 

Services: STKS) ซึ่งเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสที่รวบรวมองคความรูและฐานขอมูลทุกรูปแบบ

ของไทยและตางประเทศ เชน ฐานขอมูลวารสารในประเทศ ฐานขอมูลวารสารตางประเทศ และ

ฐานขอมูลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งน้ีองคความรูและฐานขอมูลไดมีการแบง

หมวดหมูตามเน้ือหา ซึ่งทําใหบุคลากรทุกคนสามารถคนหาความรูตางๆไดอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการประชาสัมพันธ

แจงขาวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม การบรรยาย หรือหัวขอการประชุมสัมมนาจากหนวยงาน

ภายนอกใหบุคลากรทราบอยางสม่ําเสมอ 

  4.1.4.2 การสรางความรู สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมี

นโยบายใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงาน รวมถึงใหมีการแลกเปลี่ยนและถายโอน

ความรูภายในหนวยงานอยางสม่ําเสมอ ผานโครงการ NSTDA Knowledge Sharing หรือการจัด

บรรยายในหัวขอตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนมุมมอง แบงปน แสวงหา 

และถายโอนความรูรวมกัน รวมถึงตองการสรางวัฒนธรรมขององคการใหเปนองคการที่มีการ

เรียนรู  

  4.1.4.3 การจัดเก็บความรู สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติได

จัดทําระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร และผลงานทางวิชาการ

ตางๆ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี

ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีถือเปนแหลงรวบรวมฐานขอมูลตางๆ ที่สําคัญ

เกี่ยวกับงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากน้ีกิจกรรมและหนวยงานตางๆ ภายใน 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไดมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อใชในการเก็บ

รวบรวมและเผยแพรขอมูลที่สําคัญของหนวยงาน ทั้งน้ีระบบการจัดเก็บความรูของสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเปนระบบที่สามารถคนหา และเผื่อแพรขอมูลไดอยาง

ถูกตองและรวดเร็ว โดยมีการจัดหมวดหมูในหลายรูปแบบ เชน หมวดหมูตามหนวยงาน หมวดหมู

ตามผูเขียน หมวดหมูตามหัวขอ หมวดหมูตามประเภท หรือหมวดหมูตามเน้ือหาของเอกสาร 

นอกจากน้ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไดรวบรวมขอมูลที่จําเปนและ

สําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากรไวในระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส เชน บทคัดยอการ
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ประชุมวิชาการนานาชาติ บทความตีพิมพในวารสาร การจัดทําแผนในระดับตางๆ ขอเสนอแนะเชิง

นโยบาย คูมือการทํางาน บันทึกการทํางาน รายงานการวิจัย รายงานความกาวหนา และเอกสาร

เผยแพรทั่วไป  

  การนําผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรือขอมูลที่เปนประโยชนเขาสูระบบคลัง

ความรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติตองไดรับการตรวจสอบความ

ถูกตองครบถวนของขอมูลจากเจาหนาที่ตรวจสอบผลงานวิชาการ (KM Auditor) หลักจากน้ัน

ขอมูลจะถูกสงตอใหคณะกรรมการวิชาการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการพรอมทั้งใหคะแนน

ผลงานวิชาการ เมื่อผลงานวิชาการไดรับการประเมินแลวจึงจะไดรับการขึ้นทะเบียนเปนองคความรู

ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

  4.1.4.4 การวิเคราะหและการทําเหมืองขอมูล สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติใชเทคโนโลยี Data / Text Mining ในการจัดการขอมูล (เชน การเรียงลําดับ / 

แสดงความสัมพันธขอมูล  Matrix / Map) โดยมีการใชเทคนิคหลายๆสวนรวมกัน เชน information 

Extraction, Association Rules, Classification, Linguistics, Statistics, Natural Language 

Processing, Information Mapping, Visualization เปนตน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลน้ี

สามารถนําไปใชเพื่อชวยการตัดสินใจได ทําใหเห็นภาพรวมของสถานภาพปจจุบัน ทํานายถึง

ทิศทางแนวโนมอนาคตได ทั้งน้ีศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการจัดทํา

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะหรายเดือนในหัวของานวิจัยตางๆ ไดแก บทความทางวิทยาศาสตร 

ดรรชนีวรรณกรรม แผนที่ความรู  และแผนที่สิทธิบัตร (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ. ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2552) 

  4.1.4.5 การถายโอนและเผยแพรความรู การจัดการความรูของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีเปาหมายใหบุคลากรทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลองคความรู 

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณขององคการได โดยมีการถายทอดและจัดเก็บขอมูลตางๆ อยาง

เปนระบบ และมีมาตรฐานสามารถนํามาใชใหมได นอกจากน้ียังมีแนวทางในการบริหารจัดการ

ความรูผานการสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรรวมสายงานหรือสายงาน

ใกลเคียงในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มีการพัฒนากระบวนการในการ

ทํางานเพื่อใหแนวคิดการจัดการความรูเขาไปในชีวิตประจําวันของการทํางาน มีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน อินทราเน็ต ระบบคลังขอมูล กระดานขาว และจดหมายอิเล็กทรอนิกส เปน

เคร่ืองมือในการประชาสัมพันธขาวสาร รวมถึงชวยใหเกิดการสะสม การแลกเปลี่ยน การสืบคน

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานไดสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 
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 4.1.5 องคประกอบดานเทคโนโลยี 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีนโยบายใหความสําคัญกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพราะเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรในดานการ

จัดเก็บ ประมวลผลขอมูล ติดตาม ประเมินผล และวัดผลการปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว รวมถึง

เปนขอมูลสารสนเทศสําหรับพิจารณาในการปรับแผนตามสถานการณไดทันเวลา จึงไดพัฒนา

เทคโนโลยีในดานตางๆ เพื่อเปนเคร่ืองมือสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีการเรียนรู พัฒนา

ศักยภาพ และสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สําคัญตอการพัฒนาการเรียนรู ไดแก 

  4.1.5.1 ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส (NSTDA Knowledge Management 

Repository) คือ ระบบคลังเอกสารและผลงานวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ

ไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 

เชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ โดยขอมูลในระบบจะประกอบดวย โครงการวิจัย ขอมูลการประชุมวิชาการ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สิทธิบัตร บทความ วารสาร หนังสือ คูมือทางวิชาการ เอกสารการทํางาน 

และเอกสารเผยแพรทั่วไป 

  4.1.5.2 ระบบ myPerformance คือ ระบบหลักที่ใชเปนคลังความรูและผลงานวิจัย 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สําหรับจัดเก็บผลงานวิชาการของบุคลากร 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติทุกกลุมตําแหนง รวมถึงเปนระบบที่ใชในการ

จัดการและบริหารองคความรูภายในองคการ และเผยแพรผลงานออกสูภายนอกองคการ โดยขอมูล

ในระบบ myPerformance ประกอบดวยผลงานประเภทงานเขียน (ไดแก บทความตีพิมพในวารสาร

นานาชาติ บทความตีพิมพในวารสารในประเทศ บทความตีพิมพใน Proceeding การประชุม 

หนังสือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบและนําไปปฏิบัติ รายงานวิจัยเชิงนโยบาย) 

ตนแบบ (ไดแก ตนแบบหองปฏิบัติการ ตนแบบภาคสนาม และตนแบบภาคอุตสาหกรรม) และ

ขอมูลผลงานดานทรัพยสินทางปญญา (ไดแก สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร) 

  4.1.5.3 ระบบ PABI (Process Advance towards Better Integration) คือ ระบบ

สารสนเทศที่ชวยในการบริหารทรัพยากรขององคการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน

สนับสนุนเปนหลัก เชน งานงบประมาณ งานพัสดุ งานบัญชี งานการเงิน เปนตน นอกจากน้ียังเปน

ระบบฐานขอมูลบริหารจัดการโครงการและงานตางๆ รวมทั้งการบริหารจัดการรายไดจากการ

ดําเนินงาน 
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  4.1.5.4 ระบบการบริหารบุคลากรอิเล็กทรอนิกส (ระบบ e-HR) คือ ระบบที่เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการบุคลากรอยางครบวงจร เร่ิมต้ังแตการสมัครงาน ประวัติพนักงาน การลงเวลา การ

ขออนุมัติเร่ืองตางๆ ตามลําดับขั้นของการบังคับบัญชา แผนและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจาย

เงินเดือน สวัสดิการพนักงาน และการคํานวณเงินบําเหน็จ นอกจากน้ียังเปนระบบที่เก็บขอมูลดาน

บุคลากรที่สําคัญ ไดแก ขอมูลการฝกอบรม ขอมูลการเปนวิทยากร ขอมูลประวัติการเปน

คณะกรรมการ/คณะทํางานเทคนิค เปนตน  

  4.1.5.5 ระบบ Competency Assessment Online คือ ระบบประเมินขีดความสามารถ

หลักของบุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเทียบกับมาตรฐานที่ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติคาดหวังไวในตําแหนงตางๆ และเปนกลไก

สื่อสารระหวางผูใตบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาเพื่อใหเกิดการแนะนํา พูดคุย และเสนอแนะ

ความคิดเห็นตอกัน โดยประเมินพฤติกรรมในแตละดานของขีดความสามารถหลัก คือ ดานความ

ซื่อสัตย สุจริต และมีคุณธรรม ดานใฝเรียนรู ดานเกงคน ดานทํางานเปนทีม และดานมีความ

เชี่ยวชาญ ทั้งน้ีระบบจะมีการเปรียบเทียบผลการประเมินของบุคลากรกับคาเฉลี่ยผลการประเมิน

ของบุคลากรระดับตําแหนงเดียวกันและบุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติในภาพรวม  

  4.1.5.6 ระบบอิเล็คทรอนิกสดานการวางแผนงาน การพัฒนารายบุคคล และ ระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Electronic Individual Action and Development Plan (IADP) & 

Performance Appraisal) คือ ระบบที่เปนเคร่ืองมือในการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชา กับ 

ผูใตบังคับบัญชาของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติในการวางแผน กําหนด

เปาหมาย ความคาดหวัง และการพัฒนาตนเอง รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการ

ประมวลผลขอมูล ตลอดจนการจัดทํารายงานผลขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  4.1.5.7 ระบบบริหารการฝกอบรม (ระบบ e-Training) คือ ระบบที่บุคลากร 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารการฝกอบรม

ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับแผนการ

พัฒนาและฝกอบรม หลักสูตรที่เปดอบรม หลักสูตรที่นาสนใจ สถาบันที่ฝกอบรมภายนอก รวมถึง

ขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับแผนการพัฒนาบุคลากรประจําป โดยบุคลากรสามารถเลือกดูหลักสูตร

ที่สนใจฝกอบรม ทําการลงทะเบียนฝกอบรมไดโดยงาย รวมถึงยังมีระบบเตือนการฝกอบรมเมื่อ

ใกลถึงวันอบรมในหลักสูตรที่ไดลงทะเบียนไว และสามารถเรียกดูรายงานประวัติการอบรมของ

ตนเอง 



67 

Page | 

67 

  4.1.5.8 ระบบ e-Learning คือ ระบบการเรียนรูออนไลนผานเวบไซตที่ เปน

เคร่ืองมือใหบุคลากรใชในการพัฒนาตนเอง โดยสามารถเขามาคนควาหาความรูไดตลอดเวลา หรือ

เมื่อตองการเรียนรูสิ่งใหมๆ โดยมีหัวขอการอบรมในดานตางๆ เชน ดานการพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถหลัก ดานการบริหารจัดการ ดานภาษาตางประเทศ ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนตน 

 นอกจากน้ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการโครงการ

ตางๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลในระบบตางๆ เขาดวยกัน และ

เพื่อใหการบริหารจัดการองคความรูและขอมูลตางๆ ในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยโครงการที่สําคัญ ไดแก 1) โครงการพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคล เพื่อบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเขา

เปนระบบเดียวกัน ไดแก ระบบ e-HR, Competency Online, IADP Online, E-Training, E-

Scholarship, Promotion Online และ e-Recruit) และการปรับปรุงโครงสรางองคการ โครงสราง

ตําแหนงงาน (คําบรรยายลักษณะงาน การประเมินคางาน และระดับงาน) ขีดความสามารถเฉพาะ

ตําแหนง (Functional Competency) และโครงสรางเงินเดือนใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ

และรูปแบบการบริหารงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2) โครงการ

พัฒนาระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อปรับเปลี่ยนและปรับปุรงระบบฐานขอมูล

บริหารกลางดานงบประมาณ การเงิน บัญชี จัดซื้อจัด และการบริหารตนทุนที่เปนระบบเดียวกัน 3) 

โครงการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานไอซีที เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการ (Back Office) โดยมีการวางรากฐานโครงสรางอุปกรณคอมพิวเตอร เครือขาย 

ความมั่นคง ระบบสารสนเทศดานการสื่อสาร ระบบขอมูล และระบบการจัดการองคความรู 

งานวิจัย พัฒนา วิศวกรรมและนวัตกรรม ใหมีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย รวมถึง

การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานไอซีทีอยางเปนระบบ สงเสริมการศึกษา แสวงหา ติดตาม และ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อนํามาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคการ 
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4.2  ขอมูลสวนบุคคล 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางคืนมาจํานวนทั้งสิ้น 327 ชุด 

คิดเปนรอยละ 93.43 จากจํานวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ผูวิจัยไดแจกไปใหกับกลุมตัวอยาง เมื่อ

ทําการศึกษาวิเคราะหสามารถสรุปรายละเอียดขอมูลสวนบุคคล ไดดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 138  42.2  

หญิง 189  57.8  

รวม 327  100.0  

อายุ   

20-30 ป 89  27.2 

31-40 ป 176 53.8  

41-50 ป 51 15.6  

51 ปขึ้นไป 11 3.4  

รวม 327 100.0  

ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 4 1.2  

ปริญญาตร ี 121 37.0  

ปริญญาโท 162 49.5  

ปริญญาเอก 40 12.2  

รวม 327 100.0  

ศูนยท่ีสังกัด   

สวนงานกลาง 89 27.2  

ศูนยบรหิารจดัการเทคโนโลยี 19 5.8  

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ 94 28.7  

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 44 13.5 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 61 18.7  

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิ 20 6.1  

รวม 327 100.0  
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

กลุมตําแหนง   

กลุมบริหาร 24 7.3 

กลุมวิจัยและวิชาการ 212 64.8  

กลุมปฎิบัติการ 91 27.9  

รวม 327 100.0 

ลักษณะงาน   

งานสนับสนุน (Support Unit) 177 54.1  

งานหลัก (Production Unit) 150 45.9  

รวม 327 100.0 

ระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงาน   

นอยกวา 2 ป  35 10.7  

2-5 ป 125 38.2  

6-10 ป 95 29.1  

11-15 ป 44 13.5  

16 ปขึ้นไป 28 8.6  

รวม 327 100.0  

รูปแบบการเรียนรู   

การฝกอบรมสัมมนา 319 20.5 

การทํางานเปนทีม 227 14.6 

หนังสือ/เอกสาร 206 13.2 

การแลกเปล่ียนความรู 172 11.0 

การเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (e-learning) 155 10.0 

การศึกษาดูงาน 151 9.7 

การสอนงาน/มีพ่ีเล้ียง 145 9.3 

การเรียนตอ 60 3.9 

การเปล่ียนตําแหนงงาน 54 3.5 

การสาธิต 52 3.3 

อ่ืนๆ 16 1.0 

รวม 1,557 100.0 
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ขอมูลสวนบุคคลแสดงใหเห็นวาสัดสวนของกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง (รอยละ 57.8) 

มากกวาสัดสวนของกล ุ มตัวอยางที่เปนเพศชาย (รอยละ 42.2) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยู

ในชวง 31-40 ป คิดเปนสัดสวนรอยละ 53.8 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางในชวงอายุ 20-30 ป (รอยละ 

27.2) 41-50 ป (รอยละ 15.6) และ 51 ปขึ้นไป (รอยละ 3.4) ตามลําดับ ในดานของระดับการศึกษา

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.5 รองลงมา

เปนระดับปริญญาตรี (รอยละ 37.0) ระดับปริญญาเอก (รอยละ 12.2) และตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 

(รอยละ 1.2) 

เมื่อพิจารณาถึงศูนยที่สังกัดพบวาสัดสวนของกลุมตัวอยางสังกัดศูนย เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติมากที่สุด (รอยละ 28.7) รองลงมา คือ สวนงานกลาง (รอย

ละ 27.2) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (รอยละ 18.7) ศูนยเทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแหงชาติ (รอยละ 13.5) ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (รอยละ 6.1) และสังกัดศูนยบริหาร

จัดการเทคโนโลยีนอยที่สุด (รอยละ 5.8) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงาน (รอยละ 84.1) 

และพนักงานโครงการ (รอยละ 15.9) ในจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมดเปนกลุมตําแหนงวิจัยและ

วิชาการมากที่สุด (รอยละ 64.8) รองลงมาคือ กลุมตําแหนงปฎิบัติการ (รอยละ 27.9) และกลุม

บริหาร (รอยละ 7.3) ทั้งน้ีกลุมตัวอยางมีสัดสวนการทํางานในลักษณะงานสนับสนุนใกลเคียงกับ

งาน (รอยละ 54.1 และ รอยละ 45.9) โดยกลุมตัวอยางมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 2-5 ป

มากที่สุด (รอยละ 38.2) รองลงมาคือ ระหวาง 6-10 ป (รอยละ 29.1) ระหวาง 11-15 ป (รอยละ 

13.5) นอยกวา 2 ป (รอยละ 10.7) และ 16 ปขึ้นไปนอยที่สุด (รอยละ 8.6) 

สําหรับรูปแบบการเรียนรูที่เคยไดรับของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเรียนรู

ในรูปแบบการฝกอบรมสัมมนามากที่สุด (รอยละ 20.5) รองลงมา คือ การทํางานเปนทีม (รอยละ 

14.6) หนังสือ/เอกสาร (รอยละ 13.2) และการแลกเปลี่ยนความรู (รอยละ 11.0) โดยการเรียนรูผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) การศึกษาดูงาน และการสอนงาน/มีพี่เลี้ยง มีสัดสวนที่ใกลเคียงกันที่

รอยละ 10.0, 9.7 และ 9.3 ตามลําดับ นอกจากน้ันกลุมตัวอยางยังมีการเรียนรูในรูปแบบการเรียนตอ 

การเปลี่ยนตําแหนงงาน และการสาธิต (รอยละ 3.9, 3.5 และ 3.3 ตามลําดับ) 
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4.3 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการในองคประกอบ 5 ดาน เพ่ือพัฒนา

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปนองคการแหง           

การเรียนรู  

 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการในองคประกอบ 5 ดาน เพื่อพัฒนาสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู บุคลากรเห็นวาสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการเปนสวนใหญในองคประกอบดานการ

เรียนรู และดานเทคโนโลยี ในขณะที่องคประกอบดานองคการ ดานคน และดานความรู มีการ

ดําเนินการปานกลาง โดยสามารถสรุปผลการศึกษาตามองคประกอบทั้ง 5 ดานขององคการแหงการ

เรียนรูได ดังน้ี 

 

4.3.1  องคประกอบดานการเรียนรู 

 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการ จําแนกตามองคประกอบ               

ดานการเรียนรู 

 

องคประกอบดานการเรียนรู คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการ

ดําเนินการ 

1.  พนักงานมีการวางแผนการพัฒนาตนเอง 3.46 0.80 สวนใหญ 

2.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สนับสนุนใหพนักงานพัฒนาศักยภาพในการทํางานผานการ

เรียนรูในรูปแบบตางๆ 

3.87 0.87 สวนใหญ 

3.  พนักงานใชกระบวนการเรียนรูเชิงปฏบิัติ (Action Learning) 

โดยการพิจารณาไตรตรองเก่ียวกับปญหาหรือสถานการณตางๆ 

อยางรอบคอบ  

3.49 0.71 สวนใหญ 

4.  พนักงานสามารถแลกเปล่ียนความรูกับเพ่ือนรวมงานได 3.79 0.75 สวนใหญ 

5.  พนักงานมีการแบงปนความรูที่ไดรับจากการเรียนรูใหกับ

พนักงานคนอ่ืน 

3.53 0.80 สวนใหญ 

6.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

ตั้งคณะทํางานเพ่ือแกไขปญหาหรือสถานการณตางๆ 

3.25 0.93 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 

 

องคประกอบดานการเรียนรู คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการ

ดําเนินการ 

7.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

ส่ือสารเก่ียวกับการเรียนรูใหพนกังานทราบอยางสมํ่าเสมอ 

3.86 0.93 สวนใหญ 

8.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

จัดหลักสูตรฝกอบรมในดานตางๆ ใหกับพนักงานอยูเสมอ 

4.17 0.86 สวนใหญ 

9.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สนับสนุนใหพนักงานศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมตามขอบเขตงาน

ที่รับผดิชอบ 

3.60 0.95 สวนใหญ 

รวม 3.67 0.56 สวนใหญ 

 

จากตารางที่ 4.2 แสดงนถึงระดับความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ในองคประกอบ

ดานการเรียนรู โดยบุคลากรมีความคิดเห็นหรือรับรูวาในภาพรวมสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาองคประกอบดานการเรียนรูเปนสวนใหญ (คาเฉลี่ย 

3.67) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานขององคประกอบดานการเรียนรู บุคลากรมีการรับรูวาสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการเปนสวนใหญในทุกดานของ

องคประกอบดานการเรียนรู โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นระหวาง 3.46-4.17 ยกเวนดานการ

ต้ังคณะทํางานเพื่อแกไขปญหาหรือสถานการณ (คาเฉลี่ย 3.25) ที่บุคลากรมีความคิดเห็นวา

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติมีการดําเนินการในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

องคประกอบดานการเรียนรูทั้งสิ้น 9 รายการ พบวามี 4 รายการ ที่ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของ

บุคลากรมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยในภาพรวมขององคประกอบดานการเรียนรู โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุดเปนอันดับหน่ึงคือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการจัดหลักสูตร

ฝกอบรมในดานตางๆ ใหกับพนักงานอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 รองลงมาคือ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสนับสนุนใหพนักงานพัฒนาศักยภาพในการทํางานผานการ

เรียนรูในรูปแบบตางๆ (คาเฉลี่ย 3.87) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

สื่อสารเกี่ยวกับการเรียนรูใหพนักงานทราบอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย 3.86) และพนักงานสามารถ

แลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนรวมงานได (คาเฉลี่ย 3.79) ในขณะที่อีก 5 รายการ มีระดับความคิดเห็น
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เฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยในภาพรวมขององคประกอบดานการเรียนรู ซึ่งสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยความ

คิดเห็นจากตํ่าที่สุดไดดังน้ี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการต้ัง

คณะทํางานเพื่อแกไขปญหาหรือสถานการณตางๆ (คาเฉลี่ย 3.25) พนักงานมีการวางแผนการ

พัฒนาตนเอง (คาเฉลี่ย 3.46) พนักงานใชกระบวนการเรียนรูเชิงปฏิบัติโดยมีการพิจารณาไตรตรอง

เกี่ยวกับปญหาหรือสถานการณตางๆ อยางรอบคอบ (คาเฉลี่ย 3.49) พนักงานมีการแบงปนความรูที่

ไดรับจากการเรียนรู (คาเฉลี่ย 3.53) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สนับสนุนใหพนักงานศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 3.60) 

ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาตามการเรียนรูในระดับตางๆ ไดแก 1) ระดับการเรียนรูของบุคคล ซึ่ง

ประกอบดวย ดานพนักงานมีการวางแผนการพัฒนาตนเอง ดานสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติสนับสนุนใหพนักงานพัฒนาศักยภาพในการทํางานผานการเรียนรูในรูปแบบ

ตางๆ และดานพนักงานใชกระบวนการเรียนรูเชิงปฏิบัติโดยการพิจารณาไตรตรองเกี่ยวกับปญหา

หรือสถานการณตางๆ อยางรอบคอบ 2) ระดับการเรียนรูของทีม ประกอบดวยดานพนักงาน

สามารถแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนรวมงานได ดานพนักงานมีการแบงปนความรูที่ไดรับจากการ

เรียนรูใหกับพนักงานคนอ่ืน และดานสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการต้ัง

คณะทํางานเพื่อแกไขปญหาหรือสถานการณตางๆ และ 3) ระดับการเรียนรูขององคการ 

ประกอบดวยดานสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการสื่อสารเกี่ยวกับการ

เรียนรูใหพนักงานทราบอยางสม่ําเสมอ ดานสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมี

การจัดหลักสูตรฝกอบรมในดานตางๆ ใหกับพนักงานอยู เสมอ และดานสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสนับสนุนใหพนักงานศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตามขอบเขตงาน

ที่รับผิดชอบ จากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาองคประกอบดานการเรียนรูในระดับขององคการมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 3.88) และสูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมขององคประกอบดานการเรียนรู ในขณะ

ที่ระดับการเรียนรูของบุคคลและระดับการเรียนรูของทีมมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นที่ใกลเคียงกัน 

และตํ่ากวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับภาพรวม (คาเฉลี่ย 3.61 และ 3.52 ตามลําดับ) 
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4.3.2  องคประกอบดานองคการ 

 

ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการ จําแนกตามองคประกอบ                       

ดานองคการ 

 

องคประกอบดานองคการ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการ

ดําเนินการ 

1.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมุงม่ัน

ที่จะพัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถ 

3.87 0.89 สวนใหญ 

2.  ทุกหนวยงานใน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ มีความรวมมือในการทํางานเพ่ือเปาหมาย

เดียวกัน 

3.33 0.98 ปานกลาง 

3.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

ปรับปรุงระบบ โครงสราง และขัน้ตอนการทํางานใหมีความ

ยืดหยุน  

3.12 0.97 ปานกลาง 

4.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

ปรับปรุงลําดับขั้นการบังคบับัญชาใหมีความคลองตัวเหมาะกับ

สถานการณ 

3.14 0.95 ปานกลาง 

5.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

สงเสริมใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 

3.54 0.87 สวนใหญ 

6.  พนักงานมีการเรียนรูจากความผิดพลาดและจากความสําเร็จ 3.45 0.80 สวนใหญ 

7.  พนักงานเขาใจถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพผาน

การเรียนรู 

3.57 0.82 สวนใหญ 

8.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

ใหรางวัลในการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน 

2.70 0.97 ปานกลาง 

9.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

สนับสนุนใหมีการแบงปนความรูทั่วทั้งองคการ 

3.33 0.96 ปานกลาง 

10.  พนักงานมีการเรียนรูผานการปฏบิัติงานในโครงการตางๆ 

ขององคการ 

3.40 0.85 สวนใหญ 

รวม 3.35 0.64 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.3 แสดงถึงระดับความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ในองคประกอบดาน

องคการ บุคลากรมีความคิดเห็นหรือรับรูวาในภาพรวมสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาองคประกอบดานองคการปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.35) และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดานขององคประกอบดานองคการ พบวาบุคลากรมีการรับรูสูงสุดในดาน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมุงมั่นที่จะพัฒนาพนักงานใหมีความรู

ความสามารถ (คาเฉลี่ย 3.87) และมีการรับรูตํ่าสุดในดานสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการใหรางวัลในการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน (คาเฉลี่ย 2.70) 

เมื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

องคประกอบดานองคการทั้ง 10 รายการ พบวามี 5 รายการ ที่ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของบุคลากรมี

คาสูงกวาคาเฉลี่ยในภาพรวมขององคประกอบดานองคการ โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเปน

อันดับหน่ึงคือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมุงมั่นที่จะพัฒนาพนักงานใหมี

ความรูความสามารถมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 รองลงมาคือ พนักงานเขาใจถึงความสําคัญของการ

พัฒนาศักยภาพผานการเรียนรู (คาเฉลี่ย 3.57) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สงเสริมใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู (คาเฉลี่ย 3.54) พนักงานมีการเรียนรู

จากความผิดพลาดและจากความสําเร็จ (คาเฉลี่ย 3.45) และพนักงานมีการเรียนรูผานการปฏิบัติงาน

ในโครงการตางๆ ขององคการ (คาเฉลี่ย 3.40) ในขณะที่อีก 5 รายการ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตํ่า

กวาคาเฉลี่ยในภาพรวมขององคประกอบดานองคการ ซึ่งสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยความคิดเห็น

จากตํ่าที่สุดไดดังน้ี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการใหรางวัลในการ

เรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน (คาเฉลี่ย 2.70) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติมีการปรับปรุงระบบ โครงสราง และขั้นตอนการทํางานใหมีความยืดหยุน (คาเฉลี่ย 3.12) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการปรับปรุงลําดับขั้นการบังคับบัญชาใหมี

ความคลองตัวเหมาะกับสถานการณ (คาเฉลี่ย 3.14) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติสนับสนุนใหมีการแบงปนความรูทั่วทั้งองคการและทุกหนวยงานในสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีความรวมมือในการทํางานเพื่อเปาหมายเดียวกัน (คาเฉลี่ย 

3.33) 
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ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาตามองคประกอบที่สําคัญขององคการ ไดแก 1) วิสัยทัศน ประกอบดวย

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมุงมั่นที่จะพัฒนาพนักงานใหมีความรู

ความสามารถ และทุกหนวยงานในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความรวมมือใน

การทํางานเพื่อเปาหมายเดียวกัน 2) โครงสรางองคการ ประกอบดวยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติมีการปรับปรุงระบบ โครงสราง และขั้นตอนการทํางานใหมีความยืดหยุน 

และมีการปรับปรุงลําดับขั้นการบังคับบัญชาใหมีความคลองตัวเหมาะกับสถานการณ 3) วัฒนธรรม 

ประกอบดวยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสงเสริมใหมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู พนักงานมีการเรียนรูจากความผิดพลาดและจากความสําเร็จ และ

พนักงานเขาใจถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพผานการเรียนรู และ 4) กลยุทธ ประกอบดวย

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการใหรางวัลในการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการทํางาน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสนับสนุนใหมีการแบงปน

ความรูทั่วถึงองคการ และพนักงานมีการเรียนรูผานการปฏิบัติงานในโครงการตางๆ ขององคการ 

จากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติมีการพัฒนาองคประกอบดานองคการในประเด็นดานวิสัยทัศนมากที่สุด รองลงมาคือดาน

วัฒนธรรม (คาเฉลี่ย 3.60 และ 3.52 ตามลําดับ) และทั้งสองประเด็นมีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยความ

คิดเห็นในภาพรวมขององคประกอบดานองคการ ในขณะที่ดานกลยุทธ และดานโครงสรางองคการ

มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นที่ใกลเคียงกัน และตํ่ากวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับภาพรวม (คาเฉลี่ย 

3.14 และ 3.13 ตามลําดับ) 
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4.3.3  องคประกอบดานคน 

 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการ จําแนกตามองคประกอบ

ดานคน 

 

องคประกอบดานคน คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการ

ดําเนินการ 

1.  ผูบริหารระดับสูงสนบัสนุนการพัฒนาองคการไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรู 

3.65 0.94 สวนใหญ 

2.  ผูบังคบับญัชามีบทบาทเปนทัง้ผูฝกสอน พ่ีเล้ียง หรือ

ผูสนับสนุนการเรียนรู 

3.38 0.95 ปานกลาง 

3.  ผูบังคบับญัชาและพนักงานมีการวางแผนการทํางานเพ่ือ

แกปญหารวมกัน 

3.41 0.90 สวนใหญ 

4.  ผูบังคบับญัชาสนับสนุนใหพนักงานเรียนรูเพ่ิมเติมใน

ขอบเขตงานที่รบัผิดชอบ 

3.46 0.97 สวนใหญ 

5.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

กระจายอํานาจใหพนักงานตามสัดสวนของหนาที่รบัผิดชอบ 

3.31 0.89 ปานกลาง 

6.  พนักงานสามารถคิดและปฏบิตัิงานไดอยางเปนระบบ 3.33 0.73 ปานกลาง 

7.  พนักงานมีสวนรวมในการแกไขปญหาของหนวยงาน 3.04 0.91 ปานกลาง 

8.  พนักงานมีความกระตือรือลนในการแลกเปล่ียนหรือ

แบงปนความรู 

3.06 0.85 ปานกลาง 

9.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

รับฟงความคดิเห็นดานตางๆ จากหนวยงานพันธมิตร 

3.23 0.88 ปานกลาง 

10.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติให

ความสําคัญกับความตองการของลูกคา 

3.49 0.94 สวนใหญ 

รวม 3.34 0.66 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.4 แสดงถึงระดับความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ในองคประกอบดานคน 

บุคลากรมีความคิดเห็นหรือรับรูวาในภาพรวมสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาองคประกอบดานคนปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.34) และเมื่อพิจารณาเปน

รายดานขององคประกอบดานคนพบวาบุคลากรมีการรับรูสูงสุดในดานผูบริหารระดับสูงสนับสนุน
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การพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู (คาเฉลี่ย 3.65) และมีการรับรูตํ่าสุดในดาน

พนักงานมีสวนรวมในการแกไขปญาของหนวยงาน (คาเฉลี่ย 3.04) 

เมื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

องคประกอบดานคนทั้ง 10 รายการ พบวามี 5 รายการ ที่ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของบุคลากรมีคา

สูงกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยในภาพรวมขององคประกอบดานคน โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปน

อันดับหน่ึง คือ ผูบริหารระดับสูงสนับสนุนการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 รองลงมาคือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติให

ความสําคัญกับความตองการของลูกคา (คาเฉลี่ย 3.49) ผูบังคับบัญชาสนับสนุนใหพนักงานเรียนรู

เพิ่มเติมในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 3.46) ผูบังคับบัญชาและพนักงานมีการวางแผนการ

ทํางานเพื่อแกไขปญหารวมกัน (คาเฉลี่ย 3.41) และผูบังคับบัญชามีบทบาทเปนทั้งผูฝกสอน พี่เลี้ยง 

หรือผูสนับสนุนการเรียนรู (คาเฉลี่ย 3.38) ในขณะที่อีก 5 รายการ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตํ่ากวา

คาเฉลี่ยในภาพรวมขององคประกอบดานคน ซึ่งสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นจากตํ่าที่สุด

ไดดังน้ี พนักงานมีสวนรวมในการแกไขปญหาของหนวยงาน (คาเฉลี่ย 3.04) พนักงานมีความ

กระตือรอลนในการแลกเปลี่ยนหรือแบงปนความรู (คาเฉลี่ย 3.06) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติมีการรับฟงความคิดเห็นดานตางๆ จากหนวยงานพันธมิตร (คาเฉลี่ย 3.23) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการกระจายอํานาจใหพนักงานตามสัดสวน

ของหนาที่รับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 3.31) และพนักงานสามารถคิดและปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ 

(คาเฉลี่ย 3.34) 

ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาตามองคประกอบที่สําคัญของคน ไดแก 1) ผูนํา ประกอบดวยผูบริหาร

ระดับสูงสนับสนุนการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ผูบังคับบัญชามีบทบาท

เปนผูฝกสอน พี่เลี้ยง หรือผูสนับสนุนการเรียนรู ผูบังคับบัญชากและพนักงานมีการวางแผนการ

ทํางานพื่อแกปญหารวมกัน และผูบังคับบัญชาสนับสนุนใหพนักงานเรียนรูเพิ่มเติมในขอบเขตงาน

ที่รับผิดชอบ 2) พนักงาน ประกอบดวยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

การะจายอํานาจใหพนักงานตามสัดสวนของหนาที่รับผิดชอบ พนักงานสามารถคิดและปฏิบัติงาน

ไดอยางเปนระบบ พนักงานมีสวนรวมในการแกไขปญหาของหนวยงาน และพนักงานมีความ

กระตือรือลนในการแลกเปลี่ยนหรือแบงปนความรู และ 3) ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการรับฟงความคิดเห็นดานตางๆ จาก

หนวยงานพันธมิตร และใหความสําคัญกับความตองการของลูกคา จากผลการศึกษาพบวาบุคลากร

มีความคิดเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาองคประกอบ

ดานคนในประเด็นดานผูนํามากที่สุด รองลงมาคือดานผูมีสวนไดสวนเสีย (คาเฉลี่ย 3.47 และ 3.36 
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ตามลําดับ) และทั้งสองประเด็นมีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมขององคประกอบ

ดานคน ในขณะที่ดานพนักงานมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับภาพรวม (คาเฉลี่ย 

3.19) และเห็นไดวาแนวทางในการดําเนินการตางๆเพื่อพัฒนาองคประกอบดานพนักงานในทุก

รายการมีคาตํ่ากวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับภาพรวม 

 

4.3.4  องคประกอบดานความรู 

 

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการ จําแนกตามองคประกอบ

ดานความรู 

 

องคประกอบดานความรู คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการ

ดําเนินการ 

1.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

แสวงหาความรูใหมๆ เพ่ือชวยใหการทํางานดีขึ้น 

3.54 0.82 สวนใหญ 

2.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สนับสนุนใหมีการแสวงหาความรูจากภายนอกองคการ  

3.35 0.86 ปานกลาง 

3.  พนักงานไดรับการฝกฝนทักษะตางๆ เก่ียวกับความคดิ

สรางสรรค การสรางนวัตกรรม และการทดลอง 

3.08 0.90 ปานกลาง 

4.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมี

ระบบการจัดการความรูที่พนักงานสามารถเขาสูระบบไดงาย 

3.20 0.97 ปานกลาง 

5.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

เก็บขอมูลความรูจากพนักงานหรอืหนวยงานตางๆ ในองคการ 

3.26 0.95 ปานกลาง 

6.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

สรางฐานความรูเปนหมวดหมูเหมาะกับความตองการใชงาน 

3.07 0.92 ปานกลาง 

7.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติใช

ระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนการปฏบิัติงาน 

3.72 0.95 สวนใหญ 

8.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

ตั้งทีมเพ่ือถายโอนความรูระหวางกลุม แผนก และฝายตางๆ 

2.75 0.95 ปานกลาง 

9.  พนักงานเขาไปใชขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ ของสํานักงาน 3.14 0.99 ปานกลาง 

10.  พนักงานสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการปรบัปรุง

การทํางานใหเหมาะกับสถานการณ 

3.20 0.77 ปานกลาง 

รวม 3.23 0.69 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.5 แสดงถึงระดับความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ในองคประกอบดาน

ความรู บุคลากรมีความคิดเห็นหรือรับรูวาในภาพรวมสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาองคประกอบดานความรูปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.23) และเมื่อพิจารณา

เปนรายดานขององคประกอบดานความรู บุคลากรมีการรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการระดับปานกลางในทุกดานขององคประกอบดานความรู โดยมี

คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นระหวาง 2.75-3.35 ยกเวนดานสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติใชระบบเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกสสนับสนุนการปฏิบัติงาน และสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการแสวงหาความรูใหมๆ เพื่อชวยใหการทํางานดีขึ้น 

ที่บุคลากรมีความคิดเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการ

ในดานดังกลาวเปนสวนใหญ (คาเฉลี่ย 3.72 และ 3.54 ตามลําดับ) 

เมื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

องคประกอบดานความรูทั้ง 10 รายการพบวา มี 4 รายการ ที่ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของบุคลากรมี

คาสูงกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยในภาพรวมขององคประกอบดานความรู โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุดเปนอันดับหน่ึง คือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติใชระบบเทคโนโลยี

อีเล็กทรอนิกสสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 รองลงมาคือ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการแสวงหาความรูใหมๆ เพื่อชวยใหการทํางานดีขึ้น 

(คาเฉลี่ย 3.54) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสนับสนุนใหมีการแสวงหา

ความรูจากภายนอกองคการ (คาเฉลี่ย 3.35) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติมีการเก็บขอมูลความรูจากพนักงานหรือหนวยงานตางๆ ในองคการ (คาเฉลี่ย 3.26) 

ในขณะที่อีก 6 รายการ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยในภาพรวมขององคประกอบดาน

ความรู ซึ่งสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นจากตํ่าที่สุดไดดังน้ี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติมีการต้ังทีมเพื่อถายโอนความรูระหวางกลุม แผนก และฝายตางๆ  (คาเฉลี่ย 

2.75) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการสรางฐานความรูเปนหมวดหมู

เหมาะกับความตองการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.07) พนักงานไดรับการฝกฝนทักษะตางๆ เกี่ยวกับ

ความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรม และการทดลอง (คาเฉลี่ย 3.08) พนักงานเขาไปใชขอมูล

จากฐานขอมูลตางๆ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (คาเฉลี่ย 3.14) 

พนักงานสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการปรับปรุงการทํางานใหเหมาะกับสถานการณ และ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีระบบการจัดการความรูที่พนักงานสามารถ

เขาสูระบบไดงาย (คาเฉลี่ย 3.20) 
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ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาตามองคประกอบที่สําคัญของความรู ไดแก 1) การแสวงหาความรู 

ประกอบดวยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการแสวงหาความรูใหมๆ เพื่อ

ชวยใหการทํางานดีขึ้น และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสนับสนุนใหมี

การแสวงหาความรูจากภายนอกองคการ 2) การสรางความรู ประกอบดวยพนักงานไดรับการฝกฝน

ทักษะตางๆ เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรมและการทดลอง 3) การจัดเก็บความรู 

ประกอบดวยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีระบบการจัดการความรูที่

พนักงานสามารถเขาสูระบบไดงาย และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

เก็บขอมูลความรูจากพนักงานหรือหนวยงานตางๆ ในองคการ 4) การวิเคราะหและการทําเหมือง

ความรู ประกอบดวยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการสรางฐานความรู

เปนหมวดหมูเหมาะกับความตองการใชงาน 5) การถายโอนและเผยแพรความรู ประกอบดวย

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติใชระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสนับสนุน

การปฏิบัติงาน และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการต้ังทีมเพื่อถายโอน

ความรูระหวางกลุม แผนก และฝายตางๆ และ 6) การประยุกตใชและการทําใหขอมูลมีความถูกตอง

เที่ยงตรง ประกอบดวยพนักงานเขาไปใชขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ ของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และพนักงานสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการปรับปรุง

การทํางานใหเหมาะกับสถานการณ จากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นวาสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาองคประกอบดานความรูในประเด็นดาน

การแสวงหาความรูมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.45) และมีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม

ขององคประกอบดานความรู ในขณะที่ประเด็นดานอ่ืนๆ ขององคประกอบดานความรูไดแก ดาน

การจัดเก็บความรู ดานการถายโอนและเผยแพรความรู ดานการประยุกตใชและการทําใหขอมูล

ถูกตองเที่ยงตรง ดานการสรางความรู และดานการวิเคราะหและการทําเหมืองความรู มีคาเฉลี่ยตํ่า

กวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับภาพรวม (คาเฉลี่ย 3.22, 3.22, 3.17, 3.08 และ 3.07 ตามลําดับ)  
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4.3.5  องคประกอบดานเทคโนโลยี 

 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการ จําแนกตามองคประกอบ

ดานเทคโนโลยี 

 

องคประกอบดานเทคโนโลยี คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการ

ดําเนินการ 

1.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ

ใชระบบเทคโนโลยีในการจัดการความรู 

3.47 0.98 สวนใหญ 

2.  พนักงานสามารถเขาถึงขอมูลโดยผานทางระบบ

อินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต 

3.86 0.92 สวนใหญ 

3.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการ 

นําส่ือประสมมัลติมีเดียมาชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 

3.52 0.97 สวนใหญ 

4.  พนักงานสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดตามที่ตองการ 3.23 0.95 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.84 สวนใหญ 

 

จากตารางที่ 4.6 แสดงถึงระดับความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ในองคประกอบดาน

เทคโนโลยี บุคลากรมีความคิดเห็นหรือรับรูวาในภาพรวมสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาองคประกอบดานเทคโนโลยีเปนสวนใหญ (คาเฉลี่ย 

3.52) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานขององคประกอบดานเทคโนโลยี บุคลากรมีการรับรูวา

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการเปนสวนใหญในทุกดานของ

องคประกอบดานเทคโนโลยี โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นระหวาง 3.52-3.86 ยกเวนดาน

พนักงานสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดตามที่ตองการ (คาเฉลี่ย 3.23) ที่บุคลากรเห็นวาสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการในดานดังกลาวระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

องคประกอบดานเทคโนโลยีทั้ง 4 รายการ พบวามี 2 รายการ ที่ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของ

บุคลากรมีคาสูงกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยในภาพรวมขององคประกอบดานเทคโนโลยี โดยรายการที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุดเปนอันดับหน่ึงคือ พนักงานสามารถเขาถึงขอมูลโดยผานทางระบบอินเตอรเน็ต

หรืออินทราเน็ต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 รองลงมาคือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติมีการนําสื่อประสมมัลติมีเดียมาชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (คาเฉลี่ย 3.52) และ
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อีก 2 รายการ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยในภาพรวมขององคประกอบดานเทคโนโลยี 

คือ พนักงานสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดตามที่ตองการ (คาเฉลี่ย 3.23) และ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการใชระบบเทคโนโลยีในการจัดการความรู (คาเฉลี่ย 3.47) 

ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาตามองคประกอบที่สําคัญของเทคโนโลยี ไดแก 1) เทคโนโลยีสําหรับ

จัดการความรู ประกอบดวยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการใชระบบ

เทคโนโลยีในการจัดการความรู และพนักงานสามารถเขาถึงขอมูลโดยผานทางระบบอินเตอรเน็ต

หรืออินทราเน็ต และ 2) เทคโนโลยีสําหรับเพิ่มพูนความรู  ประกอบดวยสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการนําสื่อประสมมัลติมีเดียมาชวยอํานวยความสะดวกใน

การเรียนรู และพนักงานสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดตามที่ตองการ จากผลการศึกษาพบวา

บุคลากรมีความคิดเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนา

องคประกอบดานเทคโนโลยีในประเด็นดานเทคโนโลยีสําหรับจัดการความรูมากกวาเทคโนโลยี

สําหรับเพิ่มพูนความรู (คาเฉลี่ย 3.67 และ 3.38 ตามลําดับ) โดยคาเฉลี่ยของความคิดเห็นในดาน

เทคโนโลยีสําหรับจัดการความรูมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมขององคประกอบดาน

เทคโนโลยี ในขณะที่ประเด็นดานเทคโนโลยีสําหรับเพิ่มพูนความรูมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยความ

คิดเห็นในระดับภาพรวม  

 

4.3.6  องคประกอบการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 

ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินการ จําแนกตามองคประกอบ

การพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  

 

องคประกอบการพัฒนาไปสูการเปน 

องคการแหงการเรียนรู 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการ

ดําเนินการ 

องคประกอบดานการเรียนรู 3.67 0.56 สวนใหญ 

องคประกอบดานองคการ 3.35 0.64 ปานกลาง 

องคประกอบดานคน 3.34 0.66 ปานกลาง 

องคประกอบดานความรู 3.23 0.69 ปานกลาง 

องคประกอบดานเทคโนโลยี 3.52 0.84 สวนใหญ 

รวม 3.42 0.69 สวนใหญ 

 



84 

Page | 

84 

จากตารางที่ 4.7 แสดงถึงระดับความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ เกี่ยวกับองคประกอบการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู บุคลากรมี

ความเห็นวาหรือรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการ

พัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูเปนสวนใหญ (คาเฉลี่ย 3.42) เมื่อพิจารณาเปนราย

องคประกอบ บุคลากรเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการ

เปนสวนใหญในองคประกอบดานการเรียนรู และดานเทคโนโลยี (คาเฉลี่ย 3.67 และ 3.52) โดยมี

การดําเนินการปานกลางในองคประกอบดานองคการ ดานคน และดานความรู (คาเฉลี่ย 3.35, 3.34 

และ 3.23 ตามลําดับ) 

 

4.3.7  การพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 

ตารางท่ี 4.8  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 

องคการแหงการเรียนรู คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการ

ดําเนินการ 

1.  พนักงานมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง  

3.35 0.80 ปานกลาง 

2.  พนักงานในองคการมีความมุงม่ันตอการพัฒนาเปนองคการ

แหงการเรียนรู 

3.37 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.80 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.8 แสดงถึงระดับความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติเกี่ยวกับการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งบุคลากรเห็น

วาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรูปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.36) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาพนักงานของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีความมุงมั่นตอการพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู และมี

ความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.35 

และ 3.37 ตามลําดับ 
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4.4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จําแนกตามขอมูล

สวนบุคคล 

 

การวิเคราะหระดับความคิดเห็นหรือการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูของบุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พบวา

ระดับการรับรูมีความแตกตางกันระหวางบุคลากรในกลุมตางๆ ขององคการ โดยมีความแตกตาง

กันตามศูนยแหงชาติที่สังกัด กลุมตําแหนง และลักษณะงาน แตไมมีความแตกตางในระดับการรับรู

เมื่อพิจารณาตามขอมูลสวนบุคคลไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

 

ตารางท่ี 4.9  คาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

คาเฉลี่ย 

ดานการ

เรียนรู 

ดาน

องคการ 

ดาน 

คน 

ดาน 

ความรู 

ดาน

เทคโนโลยี 

เพศ      

ชาย 3.60 3.29 3.31 3.19 3.46 

หญิง 3.72 3.39 3.35 3.26 3.56 

อายุ      

20-30 ป 3.64 3.37 3.40 3.28 3.50 

31-40 ป 3.71 3.34 3.31 3.21 3.56 

41-50 ป 3.56 3.30 3.29 3.17 3.48 

51 ปขึ้นไป 3.69 3.44 3.49 3.42 3.39 

ระดับการศึกษา      

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.67 3.23 3.50 3.63 3.65 

ปริญญาตร ี 3.72 3.41 3.37 3.31 3.56 

ปริญญาโท 3.64 3.32 3.33 3.21 3.53 

ปริญญาเอก 3.63 3.26 3.24 3.05 3.36 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

คาเฉลี่ย 

ดานการ

เรียนรู 

ดาน

องคการ 

ดาน 

คน 

ดาน 

ความรู 

ดาน

เทคโนโลยี 

 ประเภทพนักงาน      

พนักงาน 3.67 3.36 3.34 3.22 3.52 

พนักงานโครงการ 3.65 3.29 3.32 3.27 3.51 

ศูนยท่ีสังกัด      

สวนงานกลาง 3.86* 3.55* 3.48 3.41 3.71 

ศูนยบรหิารจดัการเทคโนโลยี 3.59* 3.26* 3.26 3.24 3.64 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ 

3.51* 3.18* 3.24 3.15 3.42 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 3.54* 3.26* 3.27 3.16 3.56 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

3.73* 3.37* 3.37 3.20 3.46 

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิ 3.81* 3.50* 3.32 3.14 3.18 

ตําแหนง      

กลุมบริหาร 3.81* 3.46 3.53 3.32* 3.55 

กลุมวิจัยและวิชาการ 3.60* 3.29 3.26 3.15* 3.43 

กลุมปฏิบัติการ 3.80* 3.47 3.47 3.42* 3.74 

ลักษณะงาน      

งานสนับสนุน  3.76* 3.46* 3.41 3.33* 3.61 

งานหลัก  3.56* 3.21* 3.25 3.12* 3.42 

ระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงาน      

นอยกวา 2 ป 3.72 3.50 3.40 3.33 3.52 

2-5 ป 3.73 3.36 3.35 3.26 3.57 

6-10 ป 3.69 3.33 3.39 3.20 3.49 

11-15 ป 3.55 3.31 3.19 3.09 3.44 

16 ปขึ้นไป 3.43 3.19 3.22 3.30 3.57 

 

หมายเหต:ุ * คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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จากตารางที่ 4.9 แสดงใหเห็นวาบุคลากรที่มีอายุ เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปนองคการเรียนรูในองคประกอบของการพัฒนาไปสูการเปนองคการ

แหงการเรียนรูไมแตกตางกัน ในขณะที่บุคลากรที่มีศูนยที่สังกัด กลุมตําแหนง และลักษณะงาน

แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ไปสูการเปนองคการเรียนรูในองคประกอบของการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

แตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาตามศูนยที่สังกัด กลุมตําแหนง และลักษณะงานไดดังน้ี 

 

4.4.1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

จําแนกตามศูนยท่ีสังกัด 

จากตารางที่ 4.10 พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบตางๆ 

เปนสวนใหญ (คาเฉลี่ย 3.42) และเมื่อพิจารณาตามศูนยแหงชาติที่บุคลากรสังกัด บุคลากรสังกัด

สวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.60) เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่สังกัดศูนย

อ่ืนๆ ในขณะที่บุคลากรสังกัดศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยบริหาร

จัดการเทคโนโลยี ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ มี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับ

ใกลเคียงกัน โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.36-3.43 และบุคลากรที่สังกัดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติมีระดับความคิดเห็นกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูตํ่าที่สุด (คาเฉลี่ย 3.30) ทั้งน้ีมีเพียงบุคลากรที่สังกัดสวนงานกลาง และสังกัด

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติเทาน้ันที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

พัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูสูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวม (คาเฉลี่ย 

3.60 และ 3.43 ตามลําดับ) สําหรับคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของบุคลากรใน

แตละศูนยพบวามีการเบี่ยงเบนออกจากคาเฉลี่ยที่ไมสูงมากนักและยังมีคาใกลเคียงกัน โดยอยู

ระหวาง 0.42-0.64  

นอกจากน้ีบุคลากรสังกัดสวนงานกลางยังมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในองคประกอบทั้ง 5 ดาน 

ไดแก ดานการเรียนรู ดานองคการ ดานคน ดานความรู และดานเทคโนโลยีสูงกวาคาเฉลี่ยภาพรวม

ในแตละองคประกอบ และเมื่อพิจารณาแตละองคประกอบของการเปนองคการแหงการเรียนรูยัง

พบวาบุคลากรสังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นทั้ง 5 องคประกอบ สูงกวาบุคลากรที่สังกัด
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ศูนยอ่ืนๆ โดยมีระดับความคิดเห็นในองคประกอบดานการเรียนรูสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.86) ในขณะที่

บุคลากรสังกัดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติมีระดับความคิดเห็นใน

องคประกอบดานการเรียนรู ดานองคการ ดานคน และดานความรูตํ่าที่สุด สําหรับองคประกอบดาน

เทคโนโลยีพบวาบุคลากรสังกัดนาโนเทคโนโลยีแหงชาติมีระดับความคิดเห็นตํ่าที่สุด 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

องคประกอบดานการเรียนรู บุคลากรที่สังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 

3.86) รองลงมาคือบุคลากรสังกัดศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ศูนยพันธุ วิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (คาเฉลี่ย 3.81, 3.73, 3.59, 3.54 และ 

3.51 ตามลําดับ) ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวมในองคประกอบดานการเรียนรูของ

บุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 พบวา

บุคลากรที่สังกัดสวนงานกลาง ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในองคประกอบดานการเรียนรูสูงกวาคาเฉลี่ย

ความคิดเห็นภาพรวม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

องคประกอบดานองคการ บุคลากรที่สังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 

3.55) รองลงมาคือบุคลากรสังกัดศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ศูนยพันธุ วิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี 

และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (คาเฉลี่ย 3.50, 3.37, 3.26, 3.25 และ 

3.17 ตามลําดับ) ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวมในองคประกอบดานองคการของ

บุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 พบวา

บุคลากรที่สังกัดสวนงานกลาง ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในองคประกอบดานองคการสูงกวาคาเฉลี่ยความ

คิดเห็นภาพรวม 

 



 

ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบตางๆ            

จําแนกตามศูนยที่สังกัด 

 

องคประกอบการพัฒนา  

ไปสูการเปน 

องคการแหงการเรียนรู 

สก. 

(N = 78) 

ศจ. 

(N = 22) 

ศอ. 

(N = 85) 

ศว. 

(N = 52) 

ศช. 

(N = 72) 

ศน. 

(N =18) 

ภาพรวม  

(N=327) 
 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

องคประกอบดานการเรียนรู 3.86 0.54 3.59 0.50 3.51 0.61 3.54 0.51 3.73 0.56 3.81 0.46 3.67 0.56 

องคประกอบดานองคการ 3.55 0.62 3.25 0.51 3.18 0.63 3.26 0.64 3.37 0.60 3.50 0.77 3.35 0.64 

องคประกอบดานคน 3.48 0.68 3.26 0.56 3.24 0.71 3.27 0.61 3.36 0.62 3.32 0.60 3.34 0.66 

องคประกอบดานความรู 3.41 0.69 3.24 0.54 3.15 0.70 3.16 0.70 3.20 0.69 3.15 0.74 3.23 0.69 

องคประกอบดานเทคโนโลยี 3.71 0.79 3.64 0.78 3.42 0.85 3.56 0.84 3.46 0.80 3.18 0.99 3.52 0.84 

รวม 3.60 0.60 3.40 0.50 3.30 0.64 3.36 0.60 3.43 0.57 3.39 0.64 3.42 0.61 

  

หมายเหตุ: สก. คือ สวนงานกลาง  

ศจ. คือ ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี  

ศอ. คือ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

ศว. คือ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

ศช. คือ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

ศน. คือ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

องคประกอบดานคน บุคลากรที่สังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.48) 

รองลงมาคือบุคลากรสังกัดศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยนาโน

เทคโนโลยีแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี และศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (คาเฉลี่ย 3.36, 3.32, 3.27, 3.26 และ 3.24 

ตามลําดับ) ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวมในองคประกอบดานคนของบุคลากร

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 พบวามีเพียงบุคลากร

ที่สังกัดสวนงานกลาง และศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติมีคาเฉลี่ยความ

คิดเห็นในองคประกอบดานการเรียนรูสูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

องคประกอบดานความรู บุคลากรที่สังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.41) 

รอง ล ง ม า คื อบุ ค ล า ก รสั ง กั ดศู น ย บ ริหา ร จั ดก า ร เท ค โ นโล ยี  ศู นย พั น ธุ วิศ วก รรม แล ะ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ และศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (คาเฉลี่ย 3.24, 3.20, 3.16, 3.15 และ 

3.14 ตามลําดับ) ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวมในองคประกอบดานความรูของ

บุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติบุคลากรซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 

พบวามีเพียงบุคลากรที่สังกัดสวนงานกลาง และศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยความ

คิดเห็นในองคประกอบดานความรูสูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

องคประกอบดานเทคโนโลยี บุคลากรที่สังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 

3.71) รองลงมาคือบุคลากรสังกัดศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แหงชาติ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ และศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (คาเฉลี่ย 3.63, 3.56, 3.46, 3.42 และ 3.18 

ตามลําดับ) ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวมในองคประกอบดานเทคโนโลยีของ

บุคลากรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติบุคลากรซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 

พบวาบุคลากรที่สังกัดสวนงานกลาง ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี และศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในองคประกอบดานเทคโนโลยีสูงกวาคาเฉลี่ย

ความคิดเห็นภาพรวม 
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นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวา บุคลากรจากทุกศูนยไดแก สวนงานกลาง ศูนยบริหาร

จัดการเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแหงชาติ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และศูนยนาโนเทคโนโลยี

แหงชาติมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

ในองคประกอบดานความรูตํ่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความคิดเห็นในองคประกอบดานอ่ืนๆ 

โดยบุคลากรสังกัดสวนงานกลางมีลําดับของระดับความคิดเห็นในแตละองคประกอบเรียงลําดับ

จากมากไปนอย ดังน้ี องคประกอบดานการเรียนรู ดานเทคโนโลยี ดานองคการ ดานคน และดาน

ความรู (คาเฉลี่ย 3.86, 3.71, 3.55, 3.48 และ 3.41 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับลําดับระดับความ

คิดเห็นของบุคลากรสังกัดศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (คาเฉลี่ย 3.73, 3.46, 

3.37, 3.36 และ 3.20 ตามลําดับ) และใกลเคียงกับลําดับระดับความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติซึ่งมีลําดับระดับความคิดเห็นแตกตางกันใน

ลําดับที่ 3 และ 4 คือ องคประกอบดานการเรียนรู ดานเทคโนโลยี ดานคน ดานองคการ และดาน

ความรู (คาเฉลี่ย 3.51, 3.42, 3.24, 3.18 และ 3.15 ตามลําดับ) ในขณะที่บุคลากรสังกัดศูนยบริหาร

จัดการเทคโนโลยีมีลําดับระดับความคิดเห็น ดังน้ี องคประกอบดานเทคโนโลยี ดานการเรียนรู ดาน

คน ดานองคการ และดานความรู (คาเฉลี่ย 3.64, 3.59, 3.26, 3.25 และ 3.24 ตามลําดับ) ซึ่ง

สอดคลองกับลําดับระดับความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

(คาเฉลี่ย 3.56, 3.54, 3.27, 3.26 และ 3.16 ตามลําดับ) สําหรับบุคลากรสังกัดศูนยนาโนเทคโนโลยี

แหงชาติมีลําดับระดับความคิดเห็นแตกตางจากบุคลากรสังกัดศูนยอ่ืน สามารถเรียงลําดับระดับ

ความคิดเห็นจากมากไปนอย ดังน้ี องคประกอบดานการเรียนรู  ดานองคการ ดานคน ดาน

เทคโนโลยี และดานความรู (คาเฉลี่ย 3.81, 3.50, 3.32, 3.18 และ 3.15 ตามลําดับ) 
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ตารางท่ี 4.11 การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา

องคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบตางๆ จําแนกตามศูนย 

ที่สังกัด 

 

องคประกอบการพัฒนาไปสู

การเปนองคการแหงการเรียนรู 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS  df MS F Sig. 

องคประกอบดานการเรียนรู ระหวางกลุม 6.696 5 1.339 4.332 0.001* 

 ภายในกลุม 99.23 321 0.309   

 รวม 105.925 326    

องคประกอบดานองคการ ระหวางกลุม 6.594 5 1.319 3.254 0.007* 

 ภายในกลุม 130.117 321 0.405   

 รวม 136.712 326    

องคประกอบดานคน ระหวางกลุม 2.982 5 0.596 0.925 0.465 

 ภายในกลุม 207.066 321 0.645   

 รวม 210.049 326    

องคประกอบดานความรู ระหวางกลุม 3.416 5 0.683 0.877 0.497 

 ภายในกลุม 250.154 321 0.779   

 รวม 253.57 326    

องคประกอบดานเทคโนโลยี ระหวางกลุม 6.296 5 1.259 1.232 0.294 

 ภายในกลุม 328.18 321 1.022   

 รวม 334.475 326    

รวม ระหวางกลุม 4.034 5 0.807 1.695 0.135 

 ภายในกลุม 152.754 321 0.476   

 รวม 156.788 326    

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.11 พบวาบุคลากรที่สังกัดศูนยแหงชาติที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติแตกตางกันในองคประกอบดานการเรียนรู และดานองคการ ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 
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ตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยในองคประกอบดานการเรียนรู                               

จําแนกตามศูนยที่สังกัด 

 

ศูนยท่ีสังกัด ศูนยท่ีสังกัด 
ความแตกตาง

ของคาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
Sig. 

สก. ศจ.  0.27 0.13 0.043* 

 

ศอ. 0.35 0.09 0.000* 

 

ศว. 0.32 0.10 0.002* 

 

ศช. 0.13  0.09 0.167 

 

ศน. 0.05 0.15 0.729 

  
   

ศจ. สก. -0.27 0.13 0.043* 

 

ศอ. 0.08 0.13 0.555 

 

ศว. 0.05 0.14 0.749 

 

ศช. -0.15 0.14 0.278 

 

ศน. -0.22 0.18 0.208 

  
   

ศอ. สก. -0.35 0.09 0.000* 

 

ศจ. -0.08 0.13 0.555 

 

ศว. -0.03 0.08 0.733 

 

ศช. -0.23 0.09 0.012* 

 

ศน. -0.30 0.14 0.037* 

  
   

ศว. สก. -0.32 0.10 0.002* 

 

ศจ. -0.05 0.14 0.749 

 

ศอ. 0.03 0.10 0.733 

 

ศช. -0.19 0.10 0.058 

 

ศน. -0.27 0.15 0.079 

  
   

ศช. สก. -0.13 0.09 0.167 

 

ศจ. 0.15 0.14 0.278 

 

ศอ. 0.23 0.09 0.012* 

 

ศว. 0.19 0.10 0.058 

 

ศน. -0.08 0.15 0.606 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ) 

 

ศูนยท่ีสังกัด ศูนยท่ีสังกัด 
ความแตกตาง

ของคาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
Sig. 

ศน. สก. -0.05 0.15 0.729 

 

ศจ. 0.22 0.18 0.208 

 

ศอ. 0.30 0.14 0.037* 

 

ศว. 0.27 0.15 0.079 

 

ศช. 0.08 0.15 0.606 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.12 บุคลากรสังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการ

เพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

องคประกอบดานการเรียนรูแตกตางจากบุคลากรที่สังกัดศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี ศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยบุคลากรสังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นที่สูงกวา ในขณะที่

บุคลากรสังกัดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติมีระดับความคิดเห็นใน

องคประกอบดานการเรียนรูแตกตางจากบุคลากรที่สังกัดสวนงานกลาง ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยบุคลากร

สังกัดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติมีระดับความคิดเห็นที่ตํ่ากวา  

บุคลากรที่สังกัดศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ มีระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในองคประกอบดานการเรียนรูไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยในองคประกอบดานองคการ                       

จําแนกตามศูนยที่สังกัด 

 

ศูนยท่ีสังกัด ศูนยท่ีสังกัด 
ความแตกตาง

ของคาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
Sig. 

สก. ศจ. 0.29 0.15 0.060 

 

ศอ. 0.37 0.10 0.000* 

 

ศว. 0.29 0.11 0.012* 

 

ศช. 0.18 0.10 0.091 

 

ศน. 0.05 0.17 0.770 

  
   

ศจ. สก. -0.29 0.15 0.060 

 

ศอ. 0.08 0.15 0.599 

 

ศว. -0.00 0.16 0.988 

 

ศช. -0.11 0.16 0.466 

 

ศน. -0.24 0.20 0.235 

  
   

ศอ. สก. -0.37 0.10 0.000* 

 

ศจ. -0.08 0.15 0.599 

 

ศว. -0.08 0.11 0.461 

 

ศช. -0.19 0.10 0.059 

 

ศน. -0.32 0.17 0.053 

  
   

ศว. สก. -0.29 0.11 0.012* 

 

ศจ. 0.00 0.16 0.988 

 

ศอ. 0.08 0.11 0.461 

 

ศช. -0.11 0.12 0.340 

 

ศน. -0.24 0.17 0.172 

  
   

ศช. สก. -0.18 0.10 0.091 

 

ศจ. 0.11 0.16 0.466 

 

ศอ. 0.19 0.10 0.059 

 

ศว. 0.11 0.12 0.340 

 

ศน. -0.13 0.17 0.447 
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ตารางท่ี 4.13  (ตอ) 

 

ศูนยท่ีสังกัด ศูนยท่ีสังกัด 
ความแตกตาง

ของคาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
Sig. 

ศน. สก. -0.05 0.17 0.770 

 

ศจ. 0.24 0.20 0.235 

 

ศอ. 0.32 0.17 0.053 

 

ศว. 0.24 0.17 0.172 

 

ศช. 0.13 0.17 0.447 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.13 บุคลากรสังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการ

เพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

องคประกอบดานองคการแตกตางจากบุคลากรที่สังกัดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดย

บุคลากรสังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นที่สูงกวา ในขณะที่บุคลากรสังกัดศูนยบริหาร

จัดการเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และศูนยนาโนเทคโนโลยี

แหงชาติ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในองคประกอบดานองคการไมแตกตางกัน ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

4.4.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

จําแนกตามกลุมตําแหนง 

จากตารางที่ 4.14 พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นวาของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบตางๆ เปนสวน

ใหญ (คาเฉลี่ย 3.42) และเมื่อพิจารณาตามกลุมตําแหนง บุคลากรในกลุมปฏิบัติการมีระดับความ

คิดเห็นสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.58) รองลงมาคือ กลุมบริหาร (คาเฉลี่ย 3.53) และบุคลากรทั้งสองกลุมยัง
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มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวม ในขณะที่กลุมวิจัยและวิชาการมีระดับ

ความคิดเห็นตํ่าที่สุด (คาเฉลี่ย 3.35) และมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวม นอกจากน้ี

บุคลากรกลุมวิจัยและวิชาการยังมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในองคประกอบทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการ

เรียนรู ดานองคการ ดานคน ดานความรู และดานเทคโนโลยีตํ่ากวาคาเฉลี่ยภาพรวมในแตละ

องคประกอบ และมีระดับความคิดเห็นทั้ง 5 องคประกอบ ตํ่ากวากลุมปฏิบัติการและกลุมบริหาร 

ในขณะที่บุคลากรกลุมบริหารและกลุมปฏิบัติการมีระดับความคิดเห็นในองคประกอบทั้ง 5 ดาน

ใกลเคียงกันและมีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยภาพรวมในแตละองคประกอบ สําหรับคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของระดับความคิดเห็นของบุคลากรในแตละกลุมพบวามีการเบี่ยงเบนออกจากคาเฉลี่ยที่

ไมสูงมากนักและยังมีคาใกลเคียงกัน โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.59-0.65 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

องคประกอบดานการเรียนรู บุคลากรในกลุมบริหารมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.82) 

รองลงมาคือกลุมปฏิบัติการ และกลุมวิจัยและวิชาการ (คาเฉลี่ย 3.80 และ 3.60) นอกจากน้ีบุคลากร

กลุมบริหารยังมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดในองคประกอบดานคน (คาเฉลี่ย 3.55) โดยกลุม

ปฏิบัติการ และกลุมวิจัยและวิชาการมีระดับความคิดเห็นรองลงมา (คาเฉลี่ย 3.47 และ 3.29) 

ในขณะที่บุคลากรกลุมปฏิบัติการมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดในองคประกอบดานองคการ ดาน

ความรู และดานเทคโนโลยี (คาเฉลี่ย 3.47, 3.42 และ 3.74 ตามลําดับ) ตามดวยกลุมบริหาร (คาเฉลี่ย 

3.46, 3.32 และ 3.55 ตามลําดับ) และกลุมวิจัยและวิชาการ (คาเฉลี่ย 3.29, 3.15 และ 3.43 ตามลําดับ) 

นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวาบุคลากรในกลุมบริหาร กลุมวิจัยและวิชาการ และกลุม

ปฏิบัติการมีลําดับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรูในองคประกอบตางๆ ที่สอดคลองกัน โดยบุคลากรในทุกกลุมตําแหนงมีระดับความคิดเห็น

สูงที่สุดในองคประกอบดานการเรียนรู และตํ่าที่สุดในองคประกอบดานความรู ทั้งน้ีบุคลากรกลุม

บริหารมีลําดับระดับความคิดเห็นในแตละองคประกอบเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี 

องคประกอบดานการเรียนรู ดานเทคโนโลยี ดานคน ดานองคการ และดานความรู (คาเฉลี่ย 3.82, 

3.55, 3.53, 3.46 และ 3.32 ตามลําดับ) สอดคลองกับลําดับระดับความคิดเห็นของกลุมปฏิบัติการ 

คือ องคประกอบดานการเรียนรู ดานเทคโนโลยี ดานคน ดานองคการ และดานความรู (คาเฉลี่ย 

3.80, 3.74, 3.47, 3.46 และ 3.42 ตามลําดับ) ในขณะที่กลุมวิจัยและวิชาการมีลําดับระดับความ

คิดเห็นแตกตางกับกลุมบริหารและกลุมปฏิบัติการในลําดับที่ 3 และ 4 โดยสามารถเรียงลําดับความ

คิดเห็นในแตละองคประกอบได ดังน้ี องคประกอบดานการเรียนรู ดานเทคโนโลยี ดานองคการ 

ดานคน และดานความรู (คาเฉลี่ย 3.60, 3.43, 3.29, 3.26 และ 3.15 ตามลําดับ) 



 

ตารางท่ี 4.14 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบตางๆ            

จําแนกตามกลุมตําแหนง 

 

องคประกอบการพัฒนาไปสูการเปน 

องคการแหงการเรียนรู 

กลุมบริหาร  

(N = 21) 

กลุมวิจัยและวิชาการ  

(N = 218) 

กลุมปฏิบัติการ  

(N = 88) 

ภาพรวม  

(N = 327) 

 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

องคประกอบดานการเรียนรู 3.82 0.51 3.60 0.53 3.80 0.63 3.67 0.56 

องคประกอบดานองคการ 3.46 0.66 3.29 0.62 3.46 0.67 3.35 0.64 

องคประกอบดานคน 3.53 0.77 3.26 0.63 3.47 0.71 3.34 0.66 

องคประกอบดานความรู 3.32 0.74 3.15 0.67 3.42 0.73 3.23 0.69 

องคประกอบดานเทคโนโลยี 3.55 0.77 3.43 0.83 3.74 0.87 3.52 0.84 

รวม 3.53 0.63 3.35 0.59 3.58 0.65 3.42 0.61 
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ตารางท่ี 4.15  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา

องคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบตางๆ จําแนกตามกลุม

ตําแหนง 

 

องคประกอบการพัฒนาไปสู 

การเปนองคการแหงการเรียนรู 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS  Df MS F Sig. 

องคประกอบดานการเรียนรู ระหวางกลุม 2.819 2 1.409 4.429 0.013* 

 ภายในกลุม 103.106 324 0.318   

 รวม 105.925 326    

องคประกอบดานองคการ ระหวางกลุม 2.437 2 1.219 2.941 0.054 

 ภายในกลุม 134.275 324 0.414   

 รวม 136.712 326    

องคประกอบดานคน ระหวางกลุม 3.468 2 1.734 2.72 0.067 

 ภายในกลุม 206.58 324 0.638   

 รวม 210.049 326    

องคประกอบดานความรู ระหวางกลุม 4.916 2 2.458 3.203 0.042* 

 ภายในกลุม 248.655 324 0.767   

 รวม 253.57 326    

องคประกอบดานเทคโนโลยี ระหวางกลุม 5.941 2 2.971 2.93 0.055 

 ภายในกลุม 328.534 324 1.014   

 รวม 334.475 326    

รวม ระหวางกลุม 3.698 2 1.849 3.913 0.021* 

 ภายในกลุม 153.091 324 0.473   

 รวม 156.788 326    

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.15 พบวาบุคลากรที่มีกลุมตําแหนงแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติแตกตางกันในองคประกอบดานการเรียนรู และดานความรู ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 



100 

ตารางท่ี 4.16  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยในองคประกอบดานการเรียนรู                               

จําแนกตามกลุมตําแหนง 

 

กลุมตําแหนง กลุมตําแหนง 
ความแตกตางของ

คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
Sig. 

กลุมบริหาร กลุมวิจัยและวิชาการ 0.21 0.13 0.100 

 

กลุมปฏิบัติการ 0.02 0.14 0.888 

  
   

กลุมวิจัยและวิชาการ กลุมบริหาร -0.21 0.13 0.100 

กลุมปฏิบัติการ -0.19 0.07 0.007* 

  
   

กลุมปฏิบัติการ กลุมบริหาร -0.02 0.14 0.888 

 

กลุมวิจัยและวิชาการ 0.19 0.07 0.007* 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.16 บุคลากรกลุมวิจัยและวิชาการมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการ

เพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

องคประกอบดานการเรียนรูแตกตางจากบุคลากรกลุมปฏิบัติการ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดย

บุคลากรกลุมวิจัยและวิชาการมีระดับความคิดเห็นตํ่ากวากลุมปฏิบัติการ ในขณะที่บุคลากรกลุม

บริหารมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในองคประกอบดานการเรียนรูไมแตกตางจาก

บุคลากรกลุมวิจัยและวิชาการและกลุมปฏิบัติการ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
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ตารางท่ี 4.17  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยในองคประกอบดานความรู                               

จําแนกตามกลุมตําแหนง 

 

กลุมตําแหนง กลุมตําแหนง 
ความแตกตางของ

คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
Sig. 

กลุมบริหาร กลุมวิจัยและวิชาการ 0.18 0.20 0.372 

 

กลุมปฏิบัติการ -0.10 0.21 0.654 

  
   

กลุมวิจัยและวิชาการ กลุมบริหาร -0.18 0.20 0.372 

กลุมปฏิบัติการ -0.27 0.11 0.014* 

  
   

กลุมปฏิบัติการ กลุมบริหาร 0.10 0.21 0.654 

 

กลุมวิจัยและวิชาการ 0.27 0.11 0.014* 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.17 บุคลากรกลุมวิจัยและวิชาการมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการ

เพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

องคประกอบดานความรูแตกตางจากบุคลากรกลุมปฏิบัติการ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยบุคลากร

กลุมวิจัยและวิชาการมีระดับความคิดเห็นตํ่ากวากลุมปฏิบัติการ ในขณะที่บุคลากรกลุมบริหารมี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในองคประกอบดานความรูไมแตกตางจากบุคลากร

กลุมวิจัยและวิชาการและกลุมปฏิบัติการ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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4.4.3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

จําแนกตามลักษณะงาน 

จากตารางที่ 4.18 พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบตางๆ เปนสวน

ใหญ (คาเฉลี่ย 3.42) และเมื่อพิจารณาตามลักษณะงาน บุคลากรที่มีลักษณะงานแบบสายงาน

สนับสนุนมีระดับความคิดเห็นสูงกวา (คาเฉลี่ย 3.51) บุคลากรที่มีลักษณะงานแบบสายงานหลัก 

(คาเฉลี่ย 3.31) และบุคลากรในสายงานสนับสนุนยังมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา

องคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูสูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวม ในขณะที่บุคลากร

สายงานหลักมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตํ่ากวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวม นอกจากน้ีบุคลากร

สายงานสนับสนุนยังมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในองคประกอบทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการเรียนรู ดาน

องคการ ดานคน ดานความรู และดานเทคโนโลยีสูงกวาคาเฉลี่ยภาพรวมในแตละองคประกอบ และ

มีระดับความคิดเห็นสูงกวาบุคลากรสายงานหลักในทุกองคประกอบ ดังน้ี ดานการเรียนรู (คาเฉลี่ย 

3.76 และ 3.56) ดานองคการ (คาเฉลี่ย 3.46 และ 3.21) ดานคน (คาเฉลี่ย 3.41 และ 3.25) ดานความรู 

(คาเฉลี่ย 3.33 และ 3.12) และดานเทคโนโลยี (คาเฉลี่ย 3.62 และ 3.42) สําหรับคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของระดับความคิดเห็นของบุคลากรในแตละกลุมพบวามีการเบี่ยงเบนออกจากคาเฉลี่ยที่

ไมสูงมากนักและยังมีคาใกลเคียงกัน โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.59-0.63 

นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวาบุคลากรสายงานสนับสนุนและสายงานหลักมีลําดับระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบ

ตางๆ ที่ใกลเคียงกัน โดยมีลําดับระดับความคิดเห็นแตกตางกันในลําดับที่ 3 และ 4 ซึ่งบุคลากรสาย

งานสนับสุนและสายงานหลักมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดในองคประกอบดานการเรียนรู และมี

ระดับความคิดเห็นในองคประกอบดานความรูตํ่าที่สุด ทั้งน้ีบุคลากรสายงานสนับสนุนมีลําดับ

ระดับความคิดเห็นในแตละองคประกอบเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี องคประกอบดานการ

เรียนรู ดานเทคโนโลยี ดานองคการ ดานคน และดานความรู (คาเฉลี่ย 3.76, 3.62, 3.46, 3.41 และ 

3.33 ตามลําดับ) ในขณะที่บุคลากรสายงานหลักมีลําดับระดับความคิดเห็น ดังน้ี องคประกอบดาน

การเรียนรู ดานเทคโนโลยี ดานคน ดานองคการ และดานความรู (คาเฉลี่ย 3.56, 3.42, 3.25, 3.21 

และ 3.12 ตามลําดับ) 

 



 

ตารางท่ี 4.18  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถติิ t จําแนกตามลักษณะงาน 

 

องคประกอบการพัฒนาไปสูการเปน 

องคการแหงการเรียนรู 

สายงานสนับสนุน 

(N = 177) 

สายงานหลัก 

(N = 150) 

ภาพรวม 

(N = 327) 
T sig 

 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

องคประกอบดานการเรียนรู 3.76 0.57 3.76 0.57 3.67 0.56 3.154 0.002* 

องคประกอบดานองคการ 3.46 0.62 3.46 0.62 3.35 0.64 3.518 0.000* 

องคประกอบดานคน 3.41 0.65 3.41 0.65 3.34 0.66 1.764 0.079 

องคประกอบดานความรู 3.33 0.66 3.33 0.66 3.23 0.69 2.131 0.034* 

องคประกอบดานเทคโนโลยี 3.62 0.81 3.62 0.81 3.52 0.84 1.727 0.085 

รวม 3.51 0.59 3.51 0.59 3.42 0.61 2.630 0.009* 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อยางไรก็ตามบุคลากรที่มีลักษณะงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อ

พัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติแตกตางกันในองคประกอบดานการเรียนรู ดานองคการ และดานความรู ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 โดยบุคลากรในสายงานสนับสนุนมีระดับความคิดเห็นสูงกวาบุคลากรในสายงานหลัก 

 

4.4.4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ของนักวิจัย  จําแนกตามศูนยท่ีสังกัด 

จากตารางที่ 4.19 พบวาบุคลากรตําแหนงนักวิจัยมีความคิดเห็นวาสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

องคประกอบตางๆ ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.27) และเมื่อพิจารณาตามศูนยแหงชาติที่นักวิจัย

สังกัด พบวานักวิจัยที่สังกัดศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.31) และมี

ระดับความคิดเห็นใกลเคียงกับนักวิจัยที่สังกัดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.27-3.31 ในขณะที่

นักวิจัยสังกัดศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และสวนงานกลางแหงชาติมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับใกลเคียงกัน (คาเฉลี่ย 

3.04-2.99) โดยนักวิจัยที่สังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนา

ไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติตํ่า

ที่สุด (คาเฉลี่ย 2.99) และเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบของการเปนองคการแหงการเรียนรู 

พบวานักวิจัยสังกัดศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติมีระดับความคิดเห็นใน

องคประกอบดานองคการ ดานคน และดานความรูสูงกวานักวิจัยที่สังกัดศูนยอ่ืนๆ และนักวิจัย

สังกัดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติมีระดับความคิดเห็นในองคประกอบ

ดานเทคโนโลยีสูงที่สุด ทั้งน้ีนักวิจัยสังกัดศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติมีระดับความคิดเห็นสูงสุด

ในองคประกอบดานการเรียนรู ในขณะที่มีระดับความคิดเห็นตํ่าสุดในองคประกอบดานความรูและ

ดานเทคโนโลยี สําหรับนักวิจัยสังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นตํ่าที่สุดในองคประกอบ

ดานการเรียนรู ดานองคการ และดานคน 

 



 

ตารางท่ี 4.19 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบตางๆ                    

ของนักวิจัย จําแนกตามศูนยที่สังกัด 

 

องคประกอบการพัฒนา  

ไปสูการเปน 

องคการแหงการเรียนรู 

สก. 

(N = 5) 

ศจ. 

(N = 0) 

ศอ. 

(N = 47) 

ศว. 

(N = 19) 

ศช. 

(N = 40) 

ศน. 

(N =8) 

ภาพรวม  

(N=119) 

 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา  

เฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

องคประกอบดานการเรียนรู 3.38 0.20 - - 3.51 0.58 3.43 0.61 3.54 0.52 3.57 0.35 3.51 0.54 

องคประกอบดานองคการ 2.76 0.53 - - 3.18 0.61 3.23 0.75 3.25 0.59 2.99 0.66 3.18 0.63 

องคประกอบดานคน 2.70 0.44 - - 3.29 0.77 3.23 0.70 3.30 0.77 3.05 0.73 3.24 0.78 

องคประกอบดานความรู 2.92 0..46 - - 3.10 0.78 3.10 0.91 3.11 0.88 2.79 0.72 3.08 0.86 

องคประกอบดานเทคโนโลยี 3.15 0.68 - - 3.45 0.88 3.36 1.09 3.36 0.95 2.81 1.53 3.35 0.98 

รวม 2.99 0.41 - - 3.30 0.67 3.27 0.76 3.31 0.66 3.04 0.91 3.27 0.68 

  

หมายเหตุ: สก. คือ สวนงานกลาง  

ศจ. คือ ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี  

ศอ. คือ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

ศว. คือ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

ศช. คือ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

ศน. คือ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบดาน

การเรียนรู นักวิจัยที่สังกัดศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.57) 

รองลงมาคือนักวิจัยสังกัดศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และสวนงานกลาง 

(คาเฉลี่ย 3.54, 3.51, 3.43, และ 3.38 ตามลําดับ) ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวมใน

องคประกอบดานการเรียนรูของนักวิจัยซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 พบวานักวิจัยที่สังกัดศูนยนาโน

เทคโนโลยีแหงชาติ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในองคประกอบดานการเรียนรูสูง

กวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบดาน

องคการ นักวิจัยที่สังกัดศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติมีระดับความคิดเห็นสูง

ที่สุด (คาเฉลี่ย 3.25) รองลงมาคือนักวิจัยสังกัดศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และสวนงาน

กลาง (คาเฉลี่ย 3.23, 3.18, 2.99, และ 2.76 ตามลําดับ) ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็น

ภาพรวมในองคประกอบดานองคการของนักวิจัยซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 พบวานักวิจัยที่สังกัดศูนย

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในองคประกอบดาน

องคการสูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบดาน

คน นักวิจัยที่สังกัดศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด 

(คาเฉลี่ย 3.30) รองลงมาคือนักวิจัยสังกัดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และสวนงานกลาง (คาเฉลี่ย 

3.29, 3.23, 3.05, และ 2.70 ตามลําดับ) ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวมใน

องคประกอบดานคนของนักวิจัยซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 พบวานักวิจัยที่สังกัดศูนยพันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติมี

คาเฉลี่ยความคิดเห็นในองคประกอบดานคนสูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบดาน

ความรู นักวิจัยที่สังกัดศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติมีระดับความคิดเห็นสูง

ที่สุด (คาเฉลี่ย 3.11) รองลงมาคือนักวิจัยสังกัดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สวนงานกลาง และศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
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(คาเฉลี่ย 3.10, 3.10, 2.92, และ 2.79 ตามลําดับ) ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวมใน

องคประกอบดานความรูของนักวิจัยซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 พบวานักวิจัยที่สังกัดศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในองคประกอบดานความรูสูง

กวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบดาน

เทคโนโลยี นักวิจัยที่สังกัดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติมีระดับความ

คิดเห็นสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.45) รองลงมาคือนักวิจัยสังกัดศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวนงานกลาง และศูนยนาโนเทคโนโลยี

แหงชาติ (คาเฉลี่ย 3.36, 3.36, 3.15, และ 2.81 ตามลําดับ) ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็น

ภาพรวมในองคประกอบดานเทคโนโลยีของนักวิจัยซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 พบวานักวิจัยที่สังกัด

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แหงชาติ และ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในองคประกอบดาน

เทคโนโลยีสูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นภาพรวม 

นอกจากน้ียังพบวา นักวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และ

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรูในองคประกอบดานความรูตํ่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความคิดเห็นในองคประกอบ

ดานอ่ืนๆ โดยนักวิจัยสังกัดศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติมีลําดับระดับความ

คิดเห็นในแตละองคประกอบเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี องคประกอบดานการเรียนรู ดาน

เทคโนโลยี ดานคน ดานองคการ และดานความรู (คาเฉลี่ย 3.54, 3.36, 3.30, 3.25 และ 3.11 

ตามลําดับ)  ซึ่งสอดคลองกับลําดับระดับความคิดเห็นของนักวิจัยสังกัดศูนย เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (คาเฉลี่ย 3.51, 3.45, 3.29, 3.18 และ 3.10 ตามลําดับ) และ

นักวิจัยสังกัดศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (คาเฉลี่ย 3.43, 3.36, 3.23, 3.23 และ 3.10 

ตามลําดับ) ในขณะที่นักวิจัยสังกัดศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติมีลําดับระดับความคิดเห็น ดังน้ี 

องคประกอบดานการเรียนรู ดานคน ดานองคการ ดานเทคโนโลยี และดานความรู (คาเฉลี่ย 3.57, 

3.05, 2.99, 2.81 และ 2.79 ตามลําดับ) สําหรับนักวิจัยสังกัดสวนงานกลางมีลําดับระดับความคิดเห็น

แตกตางจากนักวิจัยศูนยอ่ืนสามารถเรียงลําดับของระดับความคิดเห็นเรียงจากมากไปนอย ดังน้ี 

องคประกอบดานการเรียนรู ดานเทคโนโลยี ดานความรู ดานองคการ และดานคน (คาเฉลี่ย 3.38, 

3.15, 2.92, 2.76 และ 2.70 ตามลําดับ) 
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ตารางท่ี 4.20  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา

องคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบตางๆ นักวิจัย จําแนก

ตามศูนยที่สังกัด 

 

องคประกอบการพัฒนาไปสู 

การเปนองคการแหงการเรียนรู 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS  df MS F Sig. 

องคประกอบดานการเรียนรู ระหวางกลุม 0.276 4 0.069 0.232 0.920 

 ภายในกลุม 33.886 114 0.297   

 รวม 34.162 118    

องคประกอบดานองคการ ระหวางกลุม 1.417 4 0.354 0.900 0.467 

 ภายในกลุม 44.892 114 0.394   

 รวม 46.309 118    

องคประกอบดานคน ระหวางกลุม 2.007 4 0.502 0.828 0.510 

 ภายในกลุม 69.065 114 0.606   

 รวม 71.071 118    

องคประกอบดานความรู ระหวางกลุม 0.883 4 0.221 0.292 0.883 

 ภายในกลุม 86.331 114 0.757   

 รวม 87.214 118    

องคประกอบดานเทคโนโลยี ระหวางกลุม 2.964 4 0.741 0.765 0.550 

 ภายในกลุม 110.451 114 0.969   

 รวม 113.415 118    

รวม ระหวางกลุม 0.962 4 0.240 0.506 0.731 

 ภายในกลุม 54.177 114 0.475   

 รวม 55.139 118    

 

จากตารางที่ 4.20 พบวานักวิจัยที่สังกัดศูนยแหงชาติที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
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4.5 ความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง 5 ดาน และการพัฒนาไปสูการเปนองคการ

แหงการเรียนรู ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวงองคประกอบทั้ง 5 ดาน ของการพัฒนาไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พบวา

องคประกอบทั้ง 5 ดาน คือ ดานการเรียนรู ดานองคการ ดานคน ดานความรู และดานเทคโนโลยี มี

ความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

ตารางท่ี 4.21 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธขององคประกอบทั้ง 5 ดาน และการเปนองคการแหง 

การเรียนรู  

 

 การเรียนรู องคการ คน ความรู  เทคโนโลยี 
องคการแหง

การเรียนรู 

การเรียนรู 1 0.804* 0.785* 0.727* 0.665* 0.616* 

องคการ 0.804* 1 0.843* 0.823* 0.709* 0.676* 

คน 0.785* 0.843* 1 0.788* 0.681* 0.662* 

ความรู 0.727* 0.823* 0.788* 1 0.844* 0.664* 

เทคโนโลยี 0.665* 0.709* 0.681* 0.844* 1 0.618* 

องคการแหง

การเรียนรู 

0.616* 0.676* 0.662* 0.664* 0.618* 1 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

 

จากตารางที่ 4.21 พบวาองคประกอบทั้ง 5 ดาน คือ ดานการเรียนรู ดานองคการ ดานคน 

ดานความรู และดานเทคโนโลยี มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการเปนองคการแหงการ

เรียนรู ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยองคประกอบดานองคการมีความสัมพันธกับการพัฒนาไปสูการ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมากที่สุด มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันเทากับ 0.676 รองลงมาคือ องคประกอบดานความรู ดานคน ดาน

เทคโนโลยี และดานการเรียนรู ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.664, 0.662, 0.618 และ 

0.616 ตามลําดับ 
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง  5 องคประกอบ พบวาแตละ

องคประกอบมีความสัมพันธกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดย

องคประกอบดานความรูมีความสัมพันธกับองคประกอบดานอ่ืนๆ มากที่สุด ทั้งน้ีองคประกอบดาน

ความรูมีความสัมพันธกับองคประกอบดานเทคโนโลยีมากที่สุด มีคาสมสัมพันธเพียรสันเทากับ 

0.844 รองลงมาคือ องคประกอบดานองคการ ดานคน และดานการเรียนรู ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเทากับ 0.823, 0.788 และ 0.727 ตามลําดับ ในขณะที่องคประกอบดานเทคโนโลยีมี

ความสัมพันธกับองคประกอบดานอ่ืนๆ นอยที่สุด  

 

4.6 ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ของสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 

จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามในสวนที่ เปนขอมูลเชิงคุณภาพพบวาในการ

ดําเนินการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ มีปญหาอุปสรรค ดังน้ี 

1) บุคลากรยังไมคอยเห็นถึงความสําคัญ และประโยชนที่ตนเอง หนวยงาน และองคการ

ไดรับจากการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู นอกจากน้ีบุคลากรสวนใหญมี

ภาระงานประจําที่ตองรับผิดชอบจํานวนมาก และแตละคนตางมีเวลาวางที่ไมตรงกัน ทําใหเกิด

ปญหาในเร่ืองของการเขารวมกิจกรรมการแบงปนความรู หรือกิจกรรมการอบรมตามหลักสูตร

ตางๆ ที่ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลจัดขึ้นไดอยางเต็มที่และเต็มเวลา รวมถึงไมสามารถดําเนินการ

เขารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรตางๆ ตามแผนการพัฒนาตนเองที่ไดวางแผนไว อีกทั้งการ

สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาหาความรูเพิ่มเติมมักไดรับการสนับสนุนเปนรายกรณี ซึ่งสอดคลองกับ

ขอมูลผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรที่เห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูจากภายนอกองคการในระดับปานกลาง 

2) บุคลากรในองคการมักไมคอยมีการแบงปนความรูที่ไดจากการเรียนรู หรือมีการ

แบงปนความรูเฉพาะเพื่อนรวมงานที่อยูในกลุมหรือฝายเดียวกัน รวมถึงระบบการจัดการความรูใน

องคการมีขั้นตอนและรูปแบบการใชงานยากทําใหบุคลากรไมเห็นถึงความสําคัญของการจัดการ

ความรูและไมเขาไปใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลขององคการ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลผลการ

วิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรที่เห็นวาบุคลากรมีความกระตือรือลนในการแลกเปลี่ยนหรือ

แบงปนความรูในระดับปานกลาง นอกจากน้ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

มีการดําเนินการปานกลางในการสนับสนุนใหมีการแบงปนความรูทั่วทั้งองคการ ดานการพัฒนา
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ฐานความรูใหเปนหมวดหมูเหมาะกับความตองการใชงาน และดานการพัฒนาระบบการจัดการ

ความรูใหสามารถเขาสูระบบไดงาย รวมถึงมีความคิดเห็นวาบุคลากรในองคการสามารถเขาถึง

ขอมูลตางๆ ที่ตองการ และเขาไปใชขอมูลจากฐานขอมูลของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติในระดับปานกลาง  

3) บุคลากรสวนใหญไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือแสดงความคิดเห็นในดานตางๆ ที่

มีความสําคัญกับการดําเนินงานของหนวยงาน เน่ืองจากไมไดรับทราบถึงขอมูลขาวสารไดทันเวลา

ทําใหบุคลากรที่ไมไดมีสวนรวมหรือไมเกี่ยวของไมทราบวามีการดําเนินการอะไรบาง รวมถึง

บางสวนเขาใจวาเปนหนาที่ของฝายที่รับผิดชอบ คณะกรรมการ หรือผูบริหารเทาน้ัน นอกจากน้ี

องคการไมไดนําความคิดเห็นจากหนวยงานพันธมิตรมาใชปรับปรุงการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับ

ขอมูลผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรที่เห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการต้ังคณะทํางานเพื่อแกไขปญหาหรือสถานการณตางๆ และมีการ

รับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานพันธมิตรในระดับปานกลาง รวมถึงมีความคิดเห็นวาบุคลากรใน

องคการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของหนวยงานในระดับปานกลาง 

4) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไมมีระบบการจูงใจและการให

รางวัลในการเรียนรู อีกทั้งไมมีความชัดเจนในการเจริญเกาวหนาในสายงาน และเมื่อพิจารณาผล

การวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรพบวาบุคลากรมีระดับความคิดเห็นตํ่าที่สุดในประเด็นดาน

การใหรางวัลในการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน  



 

บทที ่5 

 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยน้ีทําการศึกษาเพื่อประเมินวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

มีสถานภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางไรเมื่อประเมินตามแนวคิดของ Marquardt ในการ

พัฒนาองคการแหงการเรียนรูใน 5 องคประกอบ ไดแก ดานการเรียนรู ดานคน ดานองคการ ดาน

ความรู และดานเทคโนโลยี รวมถึงเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการ

แหงการเรียนรูและขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป  

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ โดยวิเคราะหขอมูลจากเอกสารตางๆ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ เชน แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน รวมถึงขอมูลที่เก็บ

รวบรวมจากหนวยตัวอยางที่ปฏิบัติงานในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

พบวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีนโยบายในการดําเนินงานที่ให

ความสําคญักับการเรียนรู โดยสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเน่ือง ปรับปรุง

โครงสรางและระบบการบริหารจัดการใหเอ้ือตอการเรียนรู สรางวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู สนับสนุนใหมีการสะสมองคความรูในดานตางๆ สงเสริมใหมีการทํางานเปนทีม พัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู สรางเสริมบรรยากาศในการเรียนรู และให

ความสําคัญกับการสื่อสารภายในองคการ โดยมีเปาหมายใหบุคลากรทุกคนสามารถดําเนินงานใน

ดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก

ขององคการ  

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานพัฒนาองคการตามองคประกอบทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการ

เรียนรู  ดานคน ดานองคการ ดานความรู และดานเทคโนโลยี สามารถสรุปผลการศึกษาได 

ดังตอไปน้ี 
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1) กลุมตัวอยางเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใตศูนยแหงชาติทุกศูนยของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไดแก สวนงานกลาง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแหงชาติ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี ซึ่งสวนใหญมี

อายุระหวาง 20-40 ป มีระดับการศึกษาต้ังแตปริญญาตรีขึ้นไป และทํางานมาแลว 2-10 ป โดยกลุม

ตัวอยางครอบคลุมในทุกกลุมตําแหนงงาน ไดแก กลุมบริหาร กลุมวิจัยและวิชาการ และกลุม

ปฏิบัติการ 

2) บุคลากรในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสวนใหญไดรับการ

พัฒนาหรือมีการเรียนรูในรูปแบบการฝกอบรมสัมมนามากที่สุด รองลงมาคือการทํางานเปนทีม 

หนังสือ/เอกสาร การแลกเปลี่ยนความรู และ การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) 

3) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการในองคประกอบ 5 ดาน เพื่อพัฒนาไปสูการ

เปนองคการแหงการเรียนรู พบวาในภาพรวมบุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาไปสูการเปนองคการเรียนรูเปนสวนใหญ โดยเห็นวามี

การพัฒนาองคประกอบดานการเรียนรูมากที่สุด รองลงมาคือ ดานเทคโนโลยี ดานองคการ ดานคน 

และดานความรู ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาตามองคประกอบทั้ง 5 ดานขององคการแหงการ

เรียนรู ไดดังน้ี 

(1) องคประกอบดานการเรียนรู บุคลากรมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาดานการเรียนรูเปนสวนใหญ โดยเห็นวามีการพัฒนาการเรียนรู

ในระดับองคการมากที่สุด รองลงมาคือ การเรียนรูระดับบุคคล และการเรียนรูระดับทีม  

(2) องคประกอบดานองคการ บุคลากรมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาดานองคการปานกลาง โดยเห็นวามีการพัฒนาในประเด็นดาน

วิสัยทัศนมากที่สุด รองลงมาคือ ดานวัฒนธรรม ดานกลยุทธ และดานโครงสรางองคการ  

(3) องคประกอบดานคน บุคลากรมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาดานคนปานกลาง โดยเห็นวามีการพัฒนาในดานผูนํามากที่สุด 

รองลงมาคือ ดานผูมีสวนไดสวนเสีย และดานพนักงาน  

(4) องคประกอบดานความรู บุคลากรมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาดานความรูปานกลาง โดยเห็นวามีการพัฒนาในดานการแสวงหา

ความรูมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดเก็บความรู การถายโอนและเผยแพรความรู การประยุกตใช

และการทําใหขอมูลถูกตองเที่ยงตรง การสรางความรู และการวิเคราะหและการทําเหมืองความรู  
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(5) องคประกอบดานเทคโนโลยี บุคลากรมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีเปนสวนใหญ โดยเห็นวามีการพัฒนาในดาน

เทคโนโลยีสําหรับจัดการความรูมากกวาเทคโนโลยีสําหรับเพิ่มพูนความรู  

4) บุคลากรของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ประเภทพนักงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่ตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

พัฒนาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปนองคการเรียนรูใน

องคประกอบทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่บุคลากรที่มีศูนยที่สังกัด กลุม

ตําแหนง และลักษณะงานที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคประกอบทั้ง 5 ดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังน้ี 

(1) ศูนยที่สังกัด บุคลากรในสังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นในองคประกอบ

ทั้ง 5 ดานสูงกวาบุคลากรที่สังกัดศูนยอ่ืนๆ และบุคลากรที่สังกัดสวนงานกลางและศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ มีการดําเนินการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูเปนสวนใหญ 

ในขณะที่บุคลากรสังกัดศูนยอ่ืนๆ เห็นวามีการดําเนินการปานกลาง  

(2) กลุมตําแหนงงาน บุคลากรในกลุมวิจัยและวิชาการมีระดับความคิดเห็นใน

องคประกอบทั้ง 5 ดานตํ่ากวาบุคลากรในกลุมบริหารและกลุมปฏิบัติการ โดยบุคลากรกลุมวิจัยและ

วิชาการมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการพัฒนา

ไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูปานกลาง ในขณะที่บุคลากรกลุมบริหารและกลุมปฏิบัติการ

เห็นวามีการดําเนินการเปนสวนใหญ  

(3) ลักษณะงาน บุคลากรในสายงานหลักมีระดับความคิดเห็นในองคประกอบทั้ง 5 

ดานตํ่ากวาบุคลากรในสายงานสนับสนุน โดยบุคลากรสายงานหลักมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

ปานกลาง ในขณะที่บุคลากรสายงานสนับสนุนเห็นวามีการดําเนินการเปนสวนใหญ  

5) องคประกอบทั้ง 5 ดาน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยองคประกอบ

ดานองคการมีความสัมพันธมากที่สุด รองลงมา คือ ดานความรู ดานคน ดานเทคโนโลยี และดาน

การเรียนรู นอกจากน้ีความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง 5 ดาน พบวามีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน โดยองคประกอบดานความรูมีความสัมพันธกับองคประกอบดานอ่ืนๆ มากที่สุด และ

องคประกอบดานเทคโนโลยีมีความสัมพันธ กับองคประกอบดานอ่ืนๆ ตํ่าสุด 
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6) การพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีปญหาและอุปสรรค ดังน้ี (1) บุคลากรยังไมเห็นความสําคัญ และประโยชนที่

ไดรับจากการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู และปญหาเร่ืองของเวลาในการเขา

รวมกิจกรรมการแบงปนความรู หรือการอบรมตามหลักสูตรตางๆ (2) บุคลากรมักไมคอยมีการ

แบงปนความรู รวมถึงระบบการจัดการความรูในองคการมีขั้นตอนและรูปแบบการใชงานยาก (3) 

บุคลากรสวนใหญไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

หนวยงาน (4) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไมมีระบบการจูงใจและการให

รางวัลในการเรียนรู  

ผลการศึกษาสามารถตอบคําถามการวิจัยที่ไดต้ังไว คือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีสถานภาพการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยมีการ

ดําเนินการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในภาพรวมเปนสวนใหญ  

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 

การพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูจะสามารถดําเนินการ และประสบ

ความสําเร็จได ยอมขึ้นอยูกับการพัฒนาองคประกอบหรือระบบที่มีความสําคัญตอการเรียนรูไป

พรอมๆ กัน โดย Marquardt (2002: x) กลาววาการพัฒนาองคการเรียนรูไมสามารถเกิดขึ้นถาไม

เขาใจและบูรณาการ 5 องคประกอบที่สัมพันธกัน ไดแก ดานการเรียนรู ดานองคการ ดานคน ดาน

ความรู และดานเทคโนโลยี โดยองคการใดสามารถประสานองคประกอบทั้ง 5 ดานน้ีเขาดวยกัน 

องคการน้ันจะสามารถคาดการณและปรับตัวใหเขากับอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

ไดอยางรวดเร็ว มีความชํานาญในการเรียนรูทําใหการถายโอนความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงกระตุนใหเกิดการปรับปรุงในองคการอยางตอเน่ือง  

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการประเมินสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติวามี

การพัฒนาองคการไปสูการเรียนรูตามแนวคิด Marquardt ซึ่งผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาและ

ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการในองคประกอบทั้ง 5 ดาน เพื่อพัฒนาสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู พบวาสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

เปนสวนใหญ ทั้งน้ีผูวิจัยจะทําการอภิปรายผลวา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติมีการดําเนินการสนับสนุนในแตละองคประกอบที่สงผลตอการพัฒนาองคการไปสูการ

เปนองคการหงการเรียนรู โดยทําการอภิปรายผลการศึกษาในประเด็น ดังตอไปน้ี 
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5.2.1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการในองคประกอบ 

5 ดาน เพื่อพัฒนาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรู 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการในองคประกอบ 5 ดาน เพื่อ

พัฒนาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

พบวามีการดําเนินการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูเปนสวนใหญ และเมื่อพิจารณา

องคประกอบในแตละดานสามารถอภิปรายผลการศึกษาได ดังน้ี 

1) องคประกอบดานการเรียนรู บุคลากรมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาดานการเรียนรูเปนสวนใหญ โดยสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูต้ังแตระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองคการ จากผลการศึกษา

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

องคประกอบดานการเรียนรู บุคลากรมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติมีการพัฒนาดานการเรียนรูในระดับองคการมากที่สุด แสดงวาบุคลากรรับรูวาสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมในดานตางๆ ใหกับบุคลากร

อยูเสมอ และสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพในการทํางานผานการเรียนรูในรูปแบบตางๆ 

รวมถึงมีการสื่อสารเกี่ยวกับการเรียนรูใหบุคลากรทราบอยางสม่ําเสมอ แตอยางไรก็ตามบุคลากร

กลับมีระดับความคิดเห็นหรือมีการรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมี

การพัฒนาการเรียนรูระดับบุคคล และการเรียนรูระดับทีม ตํ่ากวาคาเฉลี่ยภาพรวมขององคประกอบ

ดานการเรียนรู ทั้งๆ ที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีนโยบายใหบุคลากร

ทุกคนใหความรวมมือในการทํางานกับสมาชิกภายในทีมและระหวางทีม มีการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนความรูเปนประจํา และมีการกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการทํางานเปนทีม รวมถึงมี

การจัดต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินงานรวมกันในโครงการที่มีความสําคัญ ซึ่งจะเห็นไดจากระดับ

ความคิดเห็นของบุคลากรในดานสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการต้ัง

คณะทํางานเพื่อแกไขปญหาหรือสถานการณตางๆ ดานการวางแผนการพัฒนาตนเองของพนักงาน 

ดานการใชกระบวนการเรียนรูเชิงปฏิบัติ (Action Learning) ในการพิจารณาไตรตรองเกี่ยวกับ

ปญหาหรือสถานการณตางๆ และดานพนักงานมีการแบงปนความรูที่ไดรับจากการเรียนรูใหกับ

พนักงานคนอ่ืน มีระดับความคิดเห็นตํ่ากวาดานอ่ืนๆ ทั้งน้ีสามารถสรุปแนวทางในการดําเนินงาน 

และระดับความคิดเห็นหรือการรับรูของบุคลากร ไดดังตารางที่ 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 แนวทางการดําเนินงานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ในองคประกอบดานการเรียนรู 

 

การดําเนินการ ความคิดเห็นของบุคลากร 

การเรียนรูระดับบุคคล   

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

มีนโยบายใหบคุลากรรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง

เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนใน

การปฏิบ ัติงาน ดวยการกําหนดแผนงานและการพัฒนา

รายบุคคล และมีการประเมินผลการพัฒนาขีด

ความสามารถในดานตางๆ 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการเปนสวนใหญ 

(คาเฉล่ีย 3.61)โดยเห็นวามีการสนับสนุนใหบคุลากร

พัฒนาศักยภาพผานการเรียนรูในรูปแบบตางๆ 

บุคลากรมีการใชการเรียนรูเชิงปฏิบัติ และมีการวาง

แผนการพัฒนาตนเอง  

การเรียนรูระดับทีม  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

มีนโยบายใหบคุลากรทุกคนรวมมือในการทํางานกับ

สมาชิกภายในทีมและระหวางทีม สงเสริมใหมีการ

แลกเปล่ียนความรูเปนประจํา และมีการจัดตั้ง

คณะทํางานซ่ึงประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงาน

ตางๆ เพ่ือดําเนินงานรวมกันในโครงการที่สําคัญ 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการเปนสวนใหญ 

(คาเฉล่ีย 3.52)โดยเห็นวา บุคลากรมีการแลกเปล่ียน

ความรูกับเพ่ือนรวมงาน แตมีการตั้งคณะทํางานเพ่ือ

แกไขปญหาในระดบัปานกลาง 

การเรียนรูระดับองคการ  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สงเสริมใหมีบรรยากาศของการเรียนรูทั้งในระดับ

บุคคลและระดบัทีม มีการพัฒนาระบบการจัดการ

ความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสราง

เสริมกลไกการส่ือสารภายในเพ่ือใหกระบวนการ

ทํางานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการเปนสวนใหญ 

(คาเฉล่ีย 3.88)โดยเห็นวามีการจดัหลักสูตรฝกอบรม มี

การส่ือสารเก่ียวกับการเรียนรู และสนับสนุนให

บุคลากรศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

การพัฒนาองคประกอบดานการเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติจึงควรใหความสําคัญและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูในระดับบุคคลและระดับ

ทีมมากขึ้น ซึ่ง Marquardt เสนอวาองคการจะเปนองคการแหงการเรียนรูไดตองพัฒนาใหบุคลากรมี

การเรียนรูแบบบริหารตนเอง (Self-Managed Learning) และมีการแบงปนประสบการณทั้งดาน

บวกและดานลบกับกลุมอ่ืนในองคการ รวมถึงสนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรูเชิงปฏิบัติ (Action 

Learning) ซึ่งเปนการเรียนรูที่เนนการแกปญหาที่มีความสําคัญตอองคการ และการจัดต้ังกลุมการ
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เรียนรูหรือคณะทํางานควรประกอบดวยสมาชิกที่มาจากสายงานหรือแผนกตางๆ จํานวน 4-8 คน 

เพื่อใหเกิดความหลากหลายในความคิด และสมาชิกทุกคนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น รวมถึงได

วิธีวิเคราะห แนวทางการแกไขปญหา และทักษะที่สําคัญตางๆ จากกระบวนการเรียนรูและ

ประสบการณของสมาชิกภายในกลุม นอกจากน้ีตองสรางศักยภาพของทีมผานการปรับปรุงการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง การทํางานขามสายงาน การบริหารคุณภาพ การฝกฝนการเรียนรูเชิงปฏิบัติ 

การกําหนดประเด็นปญหาอยางชัดเจน การกําหนดแนวทางในการประสานงานรวมกัน และการ

กระตุนและสนับสนุนการเรียนรูใหแกทีมอ่ืนๆ (Marquardt, 2002: 41-42, 45-49) สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ Kaiser (2000: 202-203) ที่เสนอวาองคการตองสนับสนุนและเปดโอกาสให

พนักงานไดมีการเรียนรูในดานตางๆ ผานการฝกอบรม การเรียนรูจากทีม และการต้ังคณะทํางาน

เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น นอกจากน้ี Garvin, Edmondson and Gino (2008: 111)ไดเสนอวาการ

พัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูองคการตองจัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมเพื่อพัฒนา

บุคลากรทั้งกลุมเกาและกลุมใหมใหมีความรูความสามารถในการทํางานอยางเพียงพอ รวมถึง

พนักงานในองคการตองกลาแสดงความคิดเห็นที่ไมเห็นดวย กลาถามคําถาม ยอมรับความผิดพลาด

ที่เกิดขึ้น พรอมที่จะรับแนวคิดใหมๆ มาใชในการปรับปรุงคุณภาพการทํางาน และพนักงานใน

องคการตองยอมรับและชื่นชมความคิดที่แตกตาง และพนักงานทุกคนตองมีเวลาในการวิเคราะห 

และทบทวนการทํางานเพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้น ในขณะที่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อ

กาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูขององคการที่ประสบความสําเร็จในภาคธุรกิจของประเทศ

ไทย พบวาพนักงานและทีมงานในองคการมีการใชกระบวนการเรียนรูเชิงปฏิบัติ ทีมงานตางๆ 

ไดรับการกระตุนใหเรียนรูซึ่งกันและกัน และแบงปนความรูที่ไดรับ รวมถึงทีมตางๆไดรับการ

ฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการทํางานและการเรียนรูภายในกลุม นอกจากน้ันองคการตองมีการกําหนด

ชองทางการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การเรียนในชั้นเรียน การสัมมนา การฝกอบรม การใช

อินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต และการใชโสตทัศนูปกรณ มีการสนับสนุนใหทีมงานยอมรับและ

แบงปนความรูระหวางสมาชิกในทีม มีการพัฒนาหนวยเก็บความรูเพื่อใหบุคลากรในองคการนํา

ความรูไปใชประโยชน และมีจัดทําแผนภูมิกําหนดความตองการดานความรูของแตละตําแหนง 

(บุญอนันต และ พลาพรรณ, 2550: 4-11 - 4-14, 4-56 - 4-57) 

2) องคประกอบดานองคการ บุคลากรมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาดานองคการปานกลาง โดยเห็นวามีการดําเนินการ

เปนสวนใหญในดานวิสัยทัศน และดานวัฒนธรรม และมีการดําเนินการปานกลางในดานกลยุทธ 

และดานโครงสรางองคการ ทั้งน้ีสามารถสรุปแนวทางในการดําเนินงาน และระดับความคิดเห็น

หรือการรับรูของบุคลากร ไดดังตารางที่ 5.2  
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ตารางท่ี 5.2 แนวทางการดําเนินงานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ในองคประกอบดานองคการ 

 

การดําเนินการ ความคิดเห็นของบุคลากร 

วิสัยทัศน   

บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศน รวมถึงมี

การประกาศใหบุคลากรทุกคนทราบถึงวิสัยทัศนเพ่ือใช

เปนเปาหมายรวมกันในการดําเนนิการดานตางๆ 

นอกจากนี้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีความมุงม่ันที่จะพัฒนาบคุลากร

ทุกระดับใหมีความรู และความสามารถ 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการเปนสวนใหญ 

(คาเฉล่ีย 3.60)โดยเห็นวามีความมุงม่ันทีจ่ะพัฒนา

พนักงานใหมีความรูความสามารถ แตหนวยงานใน 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

มีความรวมมือในการทํางานระดบัปานกลาง 

วัฒนธรรม  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

มีคานิยมหลักทีต่องการใหบุคลากรสรางความเปนเลิศ

ในทุกส่ิงทีท่ํา ใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม 

ปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ รวมถึง

สนับสนุนใหเล่ือนตําแหนงเม่ือบคุลากรมีศักยภาพ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการเปนสวนใหญ 

(คาเฉล่ีย 3.52)โดยเห็นวามีส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู รวมถึงบุคลากรมีการเรียนรูจาก

ความผิดพลาดและเห็นความสําคัญของการพัฒนา

ศักยภาพ 

กลยุทธ  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา

ขีดความสามารถบุคลากร การบรหิารเปาหมายและ

ผลงาน การสรางระบบสงเสริมขวัญและกําลังใจ การ

แบงปนความรู และการพัฒนากลไกการส่ือสารภายใน 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการปานกลาง 

(คาเฉล่ีย 3.13) ในดานการใหรางวัลในการเรียนรูเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพในการทํางาน และการสนับสนุนใหมีการ

แบงปนความรูทั่วทัง้องคการ 

โครงสรางองคการ  

มีการปรับเปล่ียนโครงสรางองคการ โครงสรางการ

บริหารงาน และขั้นตอนการทํางานใหมีความยืดหยุน

เหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการแบงหนาที่และ

มอบหมายความรับผิดชอบตามความเช่ียวชาญ รวมถึง

เนนการบูรณาการและความรวมมือระหวางหนวยงาน 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการปานกลาง 

(คาเฉล่ีย 3.14) ในการปรับปรุง โครงสรางองคการ 

ระบบ ขั้นตอนการทํางาน และลําดับขัน้การบังคับ

บัญชาใหมีความยืดหยุนคลองตัว 
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จากตารางที่ 5.2 บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคนใหมีความรูความสามารถ และบุคลากรมีความ

เขาใจถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพผานการเรียนรู รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Kaiser (2000: 195-200) ที่พบวาองคการตอง

กําหนดภารกิจและกลยุทธเกี่ยวกับการเรียนรู  และตองสรางวัฒนธรรมองคการ โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมเกี่ยวกับการเรียนรูเปนทีมจึงจะผลักดันใหการเรียนรูขององคการประสบความสําเร็จได 

รวมถึงยังสอดคลองกับผลการวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อกาวไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรูขององคการที่ประสบความสําเร็จในภาคธุรกิจ ซึ่งพบวาองคการตองมีบรรยากาศที่สนับสนุน

และตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู รวมถึงองคการตองสนับสนุนใหพนักงานบริหารการ

เรียนรูและพัฒนาตนเอง มีการวัดระดับการเรียนรู และสรางบรรยากาศในองคการใหเอ้ือตอการ

เรียนรู(บุญอนันต และพลาพรรณ, 2550: 4-17 - 4-18)  

อยางไรก็ตามบุคลากรกลับมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาดานกลยุทธและการปรับปรุงโครงสรางองคการตํ่ากวา

ดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะดานการใหรางวัลในการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานซึ่งบุคลากรเห็น

วามีการดําเนินการนอยที่สุด แต Marquardt (2002: 85-86) เสนอวากลยุทธที่ชวยใหสามารถปฎิรูป

องคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูไดอยางรวดเร็วและประสบความสําเร็จ คือการใหการ

ยอมรับและใหรางวัล เชน การเลื่อนตําแหนง โบนัส และการยกยอง โดยองคการตองใหรางวัลกับ

การเรียนรูทั้งแบบเปนรายบุคคลและแบบเปนทีม โดยใหรางวัลแกการกระทําที่เอ้ือประโยชนตอ

การเรียนรูขององคการ แตตองมีการวัดความรูกอนที่จะใหรางวัล มีการวัดผลประโยชนที่ความรูน้ัน

จะมีตอการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Kaiser (2000: 210) ที่พบวารางวัลและการจูงใจ

มีผลตอการเรียนรูทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม รวมถึงเปนแรงผลักดันใหการเรียนรูประสบ

ความสําเร็จ รวมถึงผลการวิจัยการดําเนินการเพื่อกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

องคการที่ประสบความสําเร็จในภาคธุรกิจ ยังพบวาองคการแหงการเรียนรูตองมีการใหคุณคาและ

การใหรางวัลกับการเรียนรู มีรางวัลจูงใจสําหรับนวัตกรรม การทดลอง และมีการสนับสนุนดาน

การเงินและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู (บุญอนันต และพลาพรรณ, 2550: 4-57) 
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สําหรับโครงสรางองคการ บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการปานกลางเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางองคการ ระบบ ลําดับ

ขั้นการบังคับบัญชา และขั้นตอนการทํางานใหมีความยืดหยุนและคลองตัว อยางไรก็ตาม 

Marquardt (2002: 92-93) เห็นวาการที่องคการแหงการเรียนรูมีโครงสรางที่ยืดหยุน และแบนราบ

คลองตัว จะชวยใหเกิดความรวมมือระหวางทีมตางๆ และเกิดการเรียนรู นอกจากน้ีองคการควรเนน

การทํางานแบบโครงการที่ตองอาศัยการทํางานเปนทีม การที่ทีมมีขนาดเล็กลง และมีความคลองตัว

มากขึ้นทําใหกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ Kaiser (2000: 

204) ที่พบวาโครงสรางองคการและสายการบังคับบัญชามีผลตอการพัฒนาการเรียนรูขององคการ 

และผลการวิจัยการดําเนินการเพื่อกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูขององคการที่ประสบ

ความสําเร็จในภาคธุรกิจ พบวาองคการแหงการเรียนรูตองมีรูปแบบโครงสรางทั้งที่เปนทางการและ

ไมเปนทางการเพื่อที่จะกระตุนใหคนแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน มีการออกแบบระบบ โครงสราง 

นโยบายและขั้นตอนการทํางานใหมีความยืดหยุน และองคการตองมีความคลองตัวและมีระดับชั้น

ของการบริหารที่นอย (บุญอนันต และพลาพรรณ, 2550: -57 - 4-58) 

3) องคประกอบดานคน บุคลากรมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาดานคนเปนสวนใหญ โดยมีการเอ้ืออํานาจและ

สนับสนุนใหบุคลากรในทุกระดับมีการเรียนรู และมีความรูพื้นฐานที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

รวมถึงตองมีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อใหมีศักยภาพตามขีดความสามารถที่สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติกําหนดไว จากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความเห็นวา

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการในองคประกอบดานคนใน

ประเด็นดานผูนํามากที่สุด รองลงมา คือ ดานผูมีสวนไดสวนเสีย และดานพนักงาน ทั้งน้ีสามารถ

สรุปแนวทางในการดําเนินงาน และระดับความคิดเห็นหรือการรับรูของบุคลากร ไดดังตารางที่ 5.3 
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ตารางท่ี 5.3 แนวทางการดําเนินงานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ในองคประกอบดานคน 

 

การดําเนินการ ความคิดเห็นของบุคลากร 

ผูนํา  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

มีนโยบายดานการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรู และสนับสนนุใหผูบรหิารระดับกลางขึน้ไป

ไดรับการพัฒนาศักยภาพและเสรมิสรางความเปนผูนํา 

รวมถึงเอ้ืออํานาจในการบริหารงาน การมอบหมายงาน 

และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหกับ

ผูบังคับบัญชาในแตละระดบั 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการเปนสวนใหญ 

(คาเฉล่ีย 3.47)โดยเห็นวาผูบรหิารระดับสูงมีการ

สนับสนุนการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหง

การเรียนรู รวมถึงผูบังคับบัญชาสนับสนุนใหพนักงาน

เรียนรูเพ่ิมเติม และมีการวางแผนการทํางานรวมกันกับ

พนักงาน แตผูบังคบับัญชามีบทบาทเปนผูฝกสอนหรือ

ผูสนับสนุนการเรียนรูในระดบัปานกลาง 

พนักงาน  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สนับสนุนใหบคุลากรทุกคนสามารถคิดและ

ปฏิบตัิงานไดอยางเปนระบบผานการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง และใหทุกคนมีสวนรวมในการกําหนด

แผนการพัฒนาศักยภาพ แผนการปฏิบตัิงาน และการ

ประเมินผลการทํางาน 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการปานกลาง 

(คาเฉล่ีย 3.19) ในดานที่พนักงานสามารถคิดและ

ปฏิบตัิงานเปนระบบ มีการกระจายอํานาจใหพนักงาน

ตามสัดสวนหนาที่รับผิดชอบ รวมถึงพนักงานมีความ

กระตือรือลนในการแลกเปล่ียนความรูและมีสวนรวม

ในการแกไขปญหาของหนวยงาน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ใหความสําคัญกับความตองการของผูมีสวนไดสวน

เสีย เพ่ือใหไดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนําไปใช

ประโยชนได 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการปานกลาง 

(คาเฉล่ีย 3.36) ในดานการใหความสําคัญกับความ

ตองการของลูกคา และการรับฟงความคิดเห็นจาก

หนวยงานตางๆ  

 

จากตารางที่ 5.3 บุคลากรรับรูวาผูบริหารระดับสูงของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติสนับสนุนใหมีการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยใหมีการ

วางแผนการทํางานรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงาน และสงเสริมใหพนักงานมีการเรียนรู

เพิ่มเติมในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งผูบังคับบัญชามีบทบาทเปนทั้งผูฝกสอน พี่เลี้ยง หรือ

ผูสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Kaiser (2000: 191-193) ซึ่งพบวาภาวะผูนํา
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เปนแรงผลักดันที่สําคัญในการเรียนรูขององคการ โดยผูนําตองรับผิดชอบในการออกแบบระบบ

การเรียนรู รวมถึงวิสัยทัศน คานิยม นโยบาย และกลยุทธ นอกจากน้ีผูนําตองเปนแบบอยางในการ

เรียนรูใหกับบุคลากร ในขณะที่ Garvin และคณะ (2008: 112-113)ไดเสนอวาการพัฒนาไปสูการ

เปนองคการแหงการเรียนรูผูนําตองมีพฤติกรรมที่กระตุนการเรียนรู ไดแก ยอมรับฟงขอคิดเห็นจาก

ผูอ่ืน ยอมรับขอจํากัดของตนเองและเคารพความชํานาญการของผูอ่ืน เปนนักต้ังคําถามและนักฟงที่

ดี และเปนนักบริหารเวลา สถานที่ และทรัพยากรในการแกไขปญหาและปรับปรุงผลงานในอดีต 

นอกจากน้ีบุคลากรยังรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติใหความสําคัญ

และรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งสอดคลองกับคานิยมหลักและวิสัยทัศนของ

สํานักงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยการดําเนินการเพื่อกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

ขององคการที่ประสบความสําเร็จในภาคธุรกิจ ซึ่งพบวาองคการแหงการเรียนรูตองมองหาหุนสวน

ในการเรียนรูทั้งจากกลุมลูกคา ผูคา ซัพพลายเออร ชุมชน สมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูและทํากิจกรรมรวมกัน รวมถึงสนับสนุนใหมีการแสวงหาความรูที่ชวยใหการ

ทํางานดีขึ้น (บุญอนันต และพลาพรรณ, 2550: 4-17, 4-58) 

อยางไรก็ตามบุคลากรมีความเห็นวาบุคลากรของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีสวนรวมในการแกปญหาของสํานักงานตํ่ากวาดานอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับ

องคประกอบดานการเรียนรูในระดับทีมที่บุคลากรเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการปานกลางในกิจกรรมดานการต้ังคณะทํางานเพื่อแกไขปญหา

หรือสถานการณตางๆ แตแนวคิดของ Marquardt (2002: 119-120) เสนอวาองคการแหงการเรียนรู

ตองมีการเอ้ืออํานาจและสนับสนุนพนักงานในดานตางๆ โดยถือวาพนักงานเปนผูที่มีความสามารถ

ที่จะเรียนรู มีทักษะในการจัดการปญหา และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ดังน้ันองคการจึงควรให

พนักงานในทุกระดับมีสวนรวมในการพัฒนากลยุทธเพื่อพัฒนาองคการหรือชวยแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นภายในองคการ นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยการดําเนินการเพื่อกาวไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูขององคการที่ประสบความสําเร็จในภาคธุรกิจ ซึ่งพบวาองคการแหงการ

เรียนรูตองมีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหแกพนักงาน และใหพนักงานมีสวนรวมใน

การพัฒนากลยุทธ (บุญอนันต และพลาพรรณ, 2550: 4-18, 4-59) 

4) องคประกอบดานความรู บุคลากรมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาดานความรูปานกลาง โดยใหความสําคัญกับการใช

องคความรูและทุนทางปญญา รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการความรูและผลงานวิจัย ทั้งน้ีสามารถสรุปแนวทางในการดําเนินงาน และระดับความ

คิดเห็นหรือการรับรูของบุคลากร ไดดังตารางที่ 5.4 
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ตารางท่ี 5.4 แนวทางการดําเนินงานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ในองคประกอบดานความรู 

 

การดําเนินการ ความคิดเห็นของบุคลากร 

การแสวงหาความรู  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สนับสนุนใหบคุลากรแสวงหาความรูโดยมีการ

รวบรวมองคความรูและฐานขอมูล รวมถึงมีการ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับหลักสูตรการอบรม หรือหัวขอ

การประชุมสัมมนาจากหนวยงานภายนอก 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการเปนสวนใหญ 

(คาเฉล่ีย 3.45)โดยเห็นวามีการสนับสนุนใหบคุลากร

แสวงหาความรูใหมๆ แตมีการสนับสนุนใหแสวงหา

ความรูจากภายนอกในระดบัปานกลาง 

การสรางความรู   

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

มีนโยบายใหบคุลากรพัฒนาศักยภาพของตนเองและ

ทีมงาน รวมถึงใหมีการแลกเปล่ียนและถายโอน

ความรูภายในหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการปานกลาง 

(คาเฉล่ีย 3.08) ในดานการฝกฝนทักษะตางๆ เก่ียวกับ

ความคิดสรางสรรคและการทดลองใหกับพนักงาน 

การจัดเก็บความรู  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

จัดทําระบบจัดการความรูเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูล 

เอกสาร และผลงานทางวิชาการตางๆ นอกจากนี้มีการ

จัดทําเว็บไซตของกิจกรรมหรือหนวยงานเพ่ือใชใน

การเก็บรวบรวมและเผยแพรขอมูล 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการปานกลาง 

(คาเฉล่ีย 3.22) ในการมีระบบการจัดการความรูทีเ่ขาสู

ระบบไดงาย และมีการเก็บขอมูลความรูจากพนักงาน

หรือหนวยงานตางๆ  

การวิเคราะหและทําเหมืองความรู  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

มีการสรางฐานความรูที่เปนหมวดหมู รวมถึงมีการ

จัดทํารายงานสารสนเทศวิเคราะหรายเดือนในหัวขอ

งานวิจัยตางๆ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการปานกลาง 

(คาเฉล่ีย 3.07) ในดานการสรางฐานความรูเปน

หมวดหมูเหมาะกับความตองการใชงาน 

การถายโอนและเผยแพรความรู  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

มีการถายทอดและจัดเก็บขอมูลตางๆ อยางเปนระบบ 

และมีการสรางบรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางบคุลากร รวมถึงใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนนุการปฏบิัติงานและการเรียนรู 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการปานกลาง  

(คาเฉล่ีย 3.22) ในการตั้งทีมเพ่ือถายโอนความรูระหวาง

กลุมและฝายตางๆ แตมีการดําเนนิการสวนใหญในการ

ใชระบบเทคโนโลยีสนบัสนุนการปฏบิัติงาน 
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จากตารางที่ 5.4 บุคลากรมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาในองคประกอบดานความรูในประเด็นดานการแสวงหาความรูมาก

ที่สุด รองลงมา คือ ดานการจัดเก็บความรู ดานการถายโอนและเผยแพรความรู แสดงวาบุคลากรมี

การรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสนับสนุนใหบุคลากรมีการ

แสวงหาความรูใหมๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคการ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงมีระบบการจัดการความรูและมีการจัดเก็บขอมูลความรูจากบุคลากรหรือ

หนวยงานตางๆ ในองคการ รวมถึงมีการเผยแพรความรูผานระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

ฐานขอมูลตางๆ ในขณะที่ดานการสรางความรู และดานการวิเคราะหและการทําเหมืองความรู 

บุคลากรมีความเห็นวาบุคลากรสวนใหญยังไมมีการสรางความรูโดยการฝกฝนทักษะเกี่ยวกับ

ความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรมและการทดลอง รวมถึงเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการสรางฐานความรูเปนหมวดหมูเหมาะกับความตองการใช

งานตํ่ากวาดานอ่ืน แต Marquardt (2002: 150) เห็นวาการสรางความรูเปนกิจกรรมสําคัญในการ

สรางองคการแหงการเรียนรู ซึ่งองคการตองสงเสริมใหมีกิจกรรมเพื่อสรางความรูใหกับบุคลากรใน

องคการ เชน สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูเชิงปฏิบัติและสนับสนุนใหบุคลากรแกไขปญหาโดยเรียนรู

จากประสบการณและความรู  วิเคราะหถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหา มีการรวบรวมหลักฐานและต้ัง

คําถามเพื่อทบทวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงใหมีการพัฒนาในดานตางๆ อยางตอเน่ือง  

สําหรับการวิเคราะหขอมูล Marquardt (2002: 157) ตองการใหองคการแหงการ

เรียนรูมีการพัฒนาการวิเคราะห การปรับโครงสรางและการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตางๆ 

รวมถึงการจัดเก็บขอมูลในระบบตองมีการแบงหมวดหมู จัดกลุม และสรุปขอมูลใหงายตอการใช

งานและการตัดสินใจ สอดคลองกับแนวคิดของ Garvin และคณะ (2008: 111-112) ที่องคการแหง

การเรียนรูตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในดานตางๆ ทั้ง

ดานคูแขงขัน ลูกคา รวมถึงขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีใหมๆ 

และองคการตองจัดใหมีการถายโอนขอมูล รวมถึงมีการสื่อสารความรูใหมๆ ใหกับบุคลากร 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยการดําเนินการเพื่อกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

ขององคการที่ประสบความสําเร็จในภาคธุรกิจ ซึ่งพบวาพนักงานทุกคนตองตระหนักถึงความ

จําเปนในการเก็บรักษาความรูขององคการและการแบงปนความรูใหกับผู อ่ืน องคการตอง

สนับสนุนหนวยงานและโครงการที่สรางสรรคความรู และตองมีการสื่อสารนวัตกรรมขององคการ

ใหพนักงานไดทราบอยางทั่วถึง นอกจากน้ีองคการตองมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบดานการ

เก็บรวบรวมขอมูล การเก็บเกี่ยวความรูจากภายนอกองคการอยางเปนระบบ การถายโอนความรู 

การเผยแพรและการกระจายความรู การฝกอบรมพนักงานในดานการจัดเก็บและเรียกขอมูลกลับมา
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ใช รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูภายในองคการ การกระตุนใหรางวัลแกผูสราง

นวัตกรรม การสรางฐานความรูใหตรงตามความตองการในการเรียนรูและคานิยมขององคการ และ

การถายโอนความรูสูการปฏิบัติจริง และที่สําคัญองคการตองใชเทคโนโลยีในการจัดการควมรู เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการเรียนรูและเพิ่มสมรรถนะในการทํางาน (บุญอนันต และพลาพรรณ, 

2550: 4-17, 4-60 - 4-63) 

5) องคประกอบดานเทคโนโลยี  บุคลากรมีความเห็นวาสํ านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการพัฒนาดานเทคโนโลยีเปนสวนใหญ โดยให

ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนเคร่ืองมือสนับสนุนใหบุคลากรมี

การเรียนรู พัฒนาศักยภาพ และสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี

สามารถสรุปแนวทางในการดําเนินงาน และระดับความคิดเห็นหรือการรับรูของบุคลากร ไดดัง

ตารางที่ 5.5 

 

ตารางท่ี 5.5 แนวทางการดําเนินงานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ในองคประกอบดานเทคโนโลยี 

 

การดําเนินการ ความคิดเห็นของบุคลากร 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมี

นโยบายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปน

เครื่องมือสนบัสนุนการเรียนรู และการปฏิบตัิงาน 

ไดแก ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ระบบคลัง

ความรู ระบบบริหารทรัพยากรองคการ ระบบบรหิาร

บุคลากรอิเล็กทรอนิกส ระบบประเมินขีดความ 

สามารถหลักของบุคลากร ระบบอิเล็กทรอนิกสดาน

การวางแผนงาน การพัฒนารายบุคคลและการ

ประเมินผลการปฏบิัติงาน และระบบบริหารการ

ฝกอบรม 

บุคลากรรับรูวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการเปนสวนใหญ 

(คาเฉล่ีย 3.52)โดยเห็นวาพนักงานสามารถเขาถึง

ขอมูลผานทางระบบอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต มี

การนําส่ือประสมมัลติมีเดียมาชวยอํานวยความสะดวก 

และมีการใชระบบเทคโนโลยีในการจัดการความรู แต

พนักงานสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดตามที่ตองการ

ในระดบัปานกลาง 

 

จากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความเห็นวาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการในองคประกอบดานเทคโนโลยีในประเด็นดานเทคโนโลยี

สําหรับจัดการความรูมากกวาเทคโนโลยีสําหรับเพิ่มพูนความรู แสดงวาบุคลากรรับรูวาสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ มาใช
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ในการจัดการความรูภายในองคการ และมีการใชเทคโนโลยีและสื่อประสมมัลติมีเดียมาชวยอํานวย

ความสะดวกในการนําเสนอ เผยแพร และแบงปนความรู แตกลับมีความเห็นวาบุคลากรของ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดตามที่ตองการ

ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาในองคประกอบดานความรูที่บุคลากรสามารถเขา

ไปใชขอมูลและประยุกตใชขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ ไดในระดับปานกลาง รวมถึงสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการดําเนินการสรางฐานความรูเปนหมวดหมูเหมาะ

กับความตองการใชงานตํ่ากวาดานอ่ืน แต Marquardt (2002: 191) เห็นวาองคการแหงการเรียนรู

ตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใหองคการสามารถปรับปรุงเน้ือหาและสามารถสงขอมูลผาน

ระบบอินทราเน็ตใหกับพนักงานไดอยางงายดายและบอยเทาที่ตองการ รวมถึงระบบอินทราเน็ต

ตองชวยใหบุคลากรสามารถเขาสูระบบเพื่อเรียกขอมูลไดตามที่ตองการ สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ Kaiser (2000: 205-207) เกี่ยวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทผลิตนิวเคลียรแหง

หน่ึง ซึ่งพบวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญในการอํานวยความสะดวกและสนับสนุน

การเรียนรูขององคการ องคการตองมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ดานฐานขอมูล และดานการสื่อสาร ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ  นอกจากน้ี

ยังสอดคลองกับผลการวิจัยการดําเนินการเพื่อกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูขององคการ

ที่ประสบความสําเร็จในภาคธุรกิจ ซึ่งพบวาองคการแหงการเรียนรูตองมีการใชเทคโนโลยี

สนับสนุนการจัดการความรู เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู โดยพัฒนา

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส ระบบขอมูลบนฐานคอมพิวเตอร และระบบ

ซอฟตแวรในการเก็บรวบรวมและถายโอนขอมูลใหมีประสิทธิภาพและสามารถเขาสูระบบไดงาย 

รวมถึงมีการนําโปรแกรมการเรียนรูที่ใชคอมพิวเตอรประกอบ และสื่อประสมมัลติมีเดียมาชวย

อํานวยความสะดวกในการเรียนรู นอกจากน้ีพนักงานทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการโดยผาน

ทางระบบ LAN อินเตอรเน็ต และอินทราเน็ต (บุญอนันต และพลาพรรณ, 2550: 4-16 - 4-17) 

 

5.2.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการ 

เพื่อพัฒนาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรู 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู พบวาบุคลากรของ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติที่มีศูนยแหงชาติที่สังกัด กลุมตําแหนง และ

ลักษณะงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

วัฒนธรรมองคการที่เห็นวาวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ คานิยม และแนวปฏิบัติภายในองคการไม

จําเปนที่จะตองเปนเร่ืองเห็นพองตองกัน (Integration Perspectives) ของสมาชิกหนวยงานสวนใหญ

ทั้งหมดเสมอไป ซึ่งความแตกตางในมุมมองดังกลาวอาจเปนผลมาจากการที่บุคลากรในองคการ

ตีความหมายของคานิยม นโยบาย หรือแนวปฏิบัติขององคการไมเหมือนกันทําใหเกิดวัฒนธรรม

ยอยที่แตกตางกัน (Differentation Perspectives) หรือวัฒนธรรมยอยที่มีความคลุมเครือ 

(Fragmentation Perspectives) อันเปนผลมาจากความแตกตางในพื้นฐานการศึกษา ตําแหนงหนาที่ 

ฝายงานในองคการ หรือระดับขั้นสายการบังคับบัญชาของแตละบุคคล (Jaffee, 2001: 175)  

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูแลว พบวาบุคลากรที่สังกัดศูนย

แหงชาติที่แตกตางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคการแหง

การเรียนรูของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติแตกตางกัน โดยบุคลากรที่

สังกัดสวนงานกลางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูสูงกวาความคิดเห็นของบุคลากรที่สังกัด

ศูนยแหงชาติอ่ืนๆ ซึ่งความแตกตางในความคิดเห็นดังกลาวอาจเปนผลมาจากการที่สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีโครงสรางองคการที่แบงการบริหารงานตามความ

เชี่ยวชาญในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีหนวยงานหลัก 2 หนวยงาน คือ สวนงาน

กลาง และศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี และหนวยงานเฉพาะทาง 4 หนวยงาน คือ ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ซึ่งแตละหนวยงานมี

รูปแบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่มีพื้นฐานความรูความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน สงผลใหแต

ละหนวยงานอาจมีลักษณะมุมมองความคิดที่แตกตางกัน รวมถึงการที่ศูนยแหงชาติแตละแหงใช

เทคโนโลยีหลักในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่แตกตางกัน ทํา

ใหบุคลากรในแตละศูนยมีพื้นฐานทางการศึกษา ความรูความสามารถดานเทคนิคเฉพาะทาง 

ประสบการณ และกลุมอาชีพที่แตกตางกัน ซึ่งจะเห็นไดจากบุคลากรสังกัดสวนงานกลางสวนใหญ

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานสนับสนุนเพื่อชวยใหองคการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เชน งานดานแผนงาน นโยบายและงบประมาณ งานดานบัญชีและการเงิน งานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานดานสื่อสารองคการ และงานดานบุคลากร เปนตน ในขณะที่บุคลากรที่รับผิดชอบ

งานดานการถายทอดเทคโนโลยี และดานพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะ

สังกัดศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี และบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานวิจัยและพัฒนาจะสังกัดศูนย
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แหงชาติตามพื้นฐานความรูที่สอดคลองกับเทคโนโลยีหลัก ไดแก เทคโนโลยีดานพันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีดานโลหะและวัสดุ เทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีดานนาโนเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Schein, Van 

Maanen and Barley (1984) และ Gladwell (2008) (quoted in Schein, 2010: 56-57) ที่เสนอวา

บุคลากรที่มีกลุมอาชีพเดียวกัน และมีพื้นฐานการศึกษา รวมถึงความรูความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญใกลเคียงกัน มักมีความคิด คานิยม วัฒนธรรม และรูปแบบการปฏิบัติงานที่สอดคลองกัน  

นอกจากน้ีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูยังแตกตางกันตาม

ตําแหนงหนาที่และลักษณะงาน โดยบุคลากรกลุมวิจัยและวิชาการมีระดับความคิดเห็นตํ่ากวา

บุคลากรกลุมบริหารและบุคลากรกลุมปฏิบัติงาน และบุคลากรที่มีลักษณะงานแบบสายงานหลัก มี

ระดับความคิดเห็นตํ่ากวาบุคลากรที่มีลักษณะงานแบบสายงานสนับสนุน ซึ่งความแตกตางดังกลาว

มีความสอดคลองกันเน่ืองจากบุคลากรที่อยูในสายงานหลักสวนใหญมักเปนบุคลากรที่อยูในกลุม

วิจัยและวิชาการ ในขณะที่บุคลากรในสายงานสนับสนุนคือบุคลากรในกลุมปฏิบัติงาน ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Schein (2010: 57) ที่เห็นวาความแตกตางในความคิดหรือวัฒนธรรมยอย

ในองคการสามารถแบงไดตามกลุมปฏิบัติการ (The Operator Subculture) กลุมวิศวกรหรือกลุม

ออกแบบ (The Engineering/Design Subculture) และกลุมผูบริหาร (The Executive Subculture) 

และสอดคลองกับ Keyton (2005: 63) ซึ่งมีแนวคิดวาองคการมีความแตกตางของความคิดซึ่งเกิด

จากความแตกตางของกลุมยอยๆ ในองคการ 

ทั้งน้ีจากแนวคิดของ Senge et al. (1994: 502-504) ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองคการ

โดยเนนไปที่ชุมชนแหงการเรียนรู ดังน้ันสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจึง

ควรใหความสนใจและความสําคัญกับบทบาทของแตละชุมชนทั้งภายในและภายนอกองคการ 

รวมถึงพันธมิตรในการทํางาน ซึ่งชุมชนการเรียนรูสงผลใหเกิดเครือขายในการเรียนรูระหวาง

ชุมชน นอกจากน้ีควรสงเสริมใหแตละชุมชนตองมีการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ 

รวมกัน การสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการทํางานและการแลกเปลี่ยนความรู และการมีสวน

รวมในการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และการดําเนินงานขององคการ  
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5.3  ขอเสนอแนะ 

 

จากขอมูลผลการวิเคราะหและการอภิปรายผลการการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ

บุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการในองคประกอบ 5 ดาน เพื่อพัฒนาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูสามารถจัดทําขอเสนอแนะได 2 

ประการ คือ ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับผลการวิจัยคร้ังตอไป ดังน้ี 

 

5.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการในองคประกอบ 5 ดาน เพื่อพัฒนาสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูตามแนวคิดของ 

Marquardt ผูวิจัยขอเสนอแนวทางการพัฒนาองคประกอบของการเปนองคการแหงการเรียนรูตาม

ผลการศึกษา เพื่อใหหนวยงานนําไปใชประโยชนในการพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหง

การเรียนรูตอไป โดยสามารถแบงแนวทางการพัฒนาออกเปน 5 ดาน ดังน้ี 

1) องคประกอบดานการเรียนรู จากผลการศึกษาพบวาบุคลากรของสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีการรับรูในการพัฒนาการเรียนรูระดับบุคคลและระดับ

ทีมตํ่ากวาคาเฉลี่ยในภาพรวม โดยเฉพาะดานการต้ังคณะทํางานเพื่อแกไขปญหาในดานตางๆ การ

วางแผนการพัฒนาตนเองตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และการแบงปนความรูระหวาง

บุคลากร ดังน้ันสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจึงควรใหความสําคัญกับการ

พัฒนาในดานดังกลาว โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 

(1) องคการตองสงเสริมใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของการทํางาน บุคลากรทุก

คนตองเขาใจวาการเรียนรูมีความสําคัญที่จะชวยพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย

มอบหมายใหบุคลากรทุกคน และทุกหนวยงานตองมีการวางแผนการเรียนรู รวมถึงสนับสนุนให

บุคลากรมีการศึกษาหาความรูและพัฒนาศักยภาพไดอยางอิสระตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ  

(2) องคการตองจัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูที่ตอเน่ืองและเหมาะสม โดยให

ความสําคัญกับทั้งพนักงานเกาและพนักงานใหม รวมถึงสนับสนุนและกระตุนบุคลากรใหมีการ

แลกเปลี่ยนหรือแบงปนความรูที่ไดรับจากการเรียนรูใหกับเพื่อนรวมงาน และสนับสนุนให

บุคลากรมีการแบงเวลาสําหรับกิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนาอยางเหมาะสม 

(3) องคการตองมีการสื่อสาร สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

แกไขปญหาหรือสถานการณตางๆ ขององคการ ทั้งน้ีเมื่อมีการต้ังคณะทํางานควรประกอบดวย

สมาชิกที่เปนตัวแทนจากแผนกหรือฝายตางๆ อยางเหมาะสม 
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(4) องคการตองใหความสําคัญกับการเรียนรูเปนทีม และมีนโยบายที่ชัดเจนใน

การใหบุคลากรทุกคนรวมมือในการทํางานกับทีมหรือฝายอ่ืน รวมถึงสนับสนุนใหมีการทํางาน

หรือโครงการแบบทีม และมีการประเมินผลการเรียนรูของทีม  

2) องคประกอบดานองคการ องคการควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุง

วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสรางองคการ ใหพรอมกาวไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรู โดยเฉพาะดานการใหรางวัลในการเรียนรู การปรับปรุงระบบ โครงสราง ขั้นตอนการทํางาน

และลําดับขั้นการบังคับบัญชา และการใหความรวมมือในการทํางาน เน่ืองจากมีระดับการรับรูตํ่า

กวาดานอ่ืนๆโดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 

 (1) องคการตองมีการสื่อสารวิสัยทัศนและความมุงมั่นตอการเปนองคการแหง

การเรียนรู และทําใหบุคลากรทุกคนมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการพัฒนาองคการไปสู

การเปนองคการแหงการเรียนรู โดยการชี้แจงใหบุคลากรเขาใจวาความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับ

ความสําเร็จในการเรียนรู และความรวมมือในการทํางานของบุคลากรโดยมีเปาหมายเดียวกัน 

รวมถึงมีการรวมรวมขอมูลความรูเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูในดานตางๆ สําหรับใหบุคลากร

ศึกษาและทําความเขาใจ 

 (2) องคการตองพัฒนาระบบการใหรางวัลตอบแทน หรือมีการยกยองชมเชย

ใหกับบุคลากรที่มีการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพการทํางานในดานตางๆ โดยองคการตองใหการ

ยอมรับ หรือรางวัลกับการกระทําที่สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพทั้งแบบรายบุคคลและ

แบบทีม ทั้งน้ีควรตองมีการวัดความรูและผลที่ไดจากการเรียนรูกอนที่จะใหรางวัล 

 (3) องคการตองมีการปรับปรุงโครงสรางองคการ ขั้นตอนการทํางาน และลําดับ

ขั้นการบังคับบัญชาใหมีความคลองตัว โดยการปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ กฎ หรือระเบียบที่

ไมจําเปนและขัดขวางการเรียนรู การใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมในลักษณะขามสายงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคการ และกระจายอํานาจในการทํางานไปยังผูปฏิบัติงาน

ตามสัดสวนของหนาที่ความรับผิดชอบใหมากที่สุด 

3) องคประกอบดานคน องคการควรสนับสนุนใหมีการเอ้ืออํานาจและสนับสนุน

บุคลากรในทุกระดับใหมีการเรียนรู เน่ืองจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีระดับการรับรูในดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

ความกระตือรือลนในการแลกเปลี่ยนความรู การรับฟงความคิดจากผูมีสวนไดสวนเสีย และผูนํามี

บทบาทในการสนับสนุนการเรียนรูตํ่ากวาดานอ่ืนๆ โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 
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 (1) องคการตองพัฒนาผูนําหรือผูบริหารในองคการใหสามารถเปนแบบอยางใน

การเรียนรู และสามารถชวยสงเสริม ผลักดัน และสรางเสริมใหเกิดการเรียนรูภายในองคการ 

นอกจากน้ีผูบริหารตองสามารถเปนไดทั้งผูฝกสอน พี่เลี้ยง หรือผูสนับสนุนการเรียนรู 

 (2) องคการควรมีการจัดประชุม ฝกอบรม อภิปราย หรือเสวนาเปนประจําเพื่อ

แลกเปลี่ยน รวบรวม และแบงปนประสบการณในการเรียนรู เชน การนําเสนอโครงการ การทดลอง 

และนวัตกรรม การนําเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสําเร็จ หรือความลมเหลว รวมถึงการจัด

กิจกรรมการเรียนรู การแลกเปลี่ยนขอมูล และกระตุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนหรือแบงปนความรูรวมถึงการรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ลูกคา และพันธมิตร

ขององคการ 

 (3) องคการตองสงเสริมใหบุคลากรมีการฝกฝนทักษะตางๆ เกี่ยวกับความคิด

สรางสรรค การสรางนวัตกรรม และการทดลอง รวมถึงสงเสริมใหบุคลากรใชกระบวนการเรียนรู

เชิงปฏิบัติ (Action Learning) การคิดและการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ในการดําเนินการและแกไข

ปญหาดานตางๆ  

4) องคประกอบดานความรู องคการควรสนับสนุนใหมีการแสวงหาความรู การ

สรางความรู การจัดเก็บความรู การวิเคราะหและการทําเหมืองความรู การถายโอนและเผยแพร

ความรู โดยเฉพาะดานการถายโอนความรูระหวางกลุม การจัดเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมูเหมาะกับ

ความตองการ และระบบการจัดการความรู เน่ืองจากบุคลากรของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติมีการรับรูในดานเหลาน้ีตํ่ากวาดานอ่ืนๆโดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 

 (1) องคการตองพัฒนาระบบการจัดการความรูที่บุคลากรสามารถเขาสูระบบได

งาย รวมถึงสรางฐานความรูเปนหมวดหมูเหมาะกับความตองการใชงาน เพื่อใหพนักงานเขาไปใช

ขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ และสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดตามตองการ 

 (2) องคการตองสนับสนุนและกระตุนใหบุคลากรมีการเก็บรวบรวมขอมูลและ

ความรูดานตางๆ ในระบบการจัดการความรูหรือฐานขอมูลขององคการตามรูปแบบที่กําหนดไว 

รวมถึงสงเสริมใหบุคลากรเขาไปใชขอมูลในระบบเพื่อใชประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

 (3) องคการควรมีการจัดต้ังทีมเพื่อเก็บรวบรวมความรูทั้งจากภายในองคการ

และภายนอกองคการ โดยตองมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล มีการแบงหมวดหมู จัดกลุม 

และสรุปขอมูลใหงายตอการใชและตัดสินใจ นอกจากน้ีควรสงเสริมใหมีถายโอนความรูระหวาง

กลุม ทีม แผนก หรือฝายตางๆ 
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5) องคประกอบดานเทคโนโลยี องคการควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับจัดการ

ความรูและเทคโนโลยีสําหรับเพิ่มพูนความรู มีการใชสื่อประสมมัลติมีเดียหรือเทคโนโลยีมาชวย

ในอํานวยความสะดวกในการนําเสนอ เผยแพร และแบงปนความรู รวมถึงชวยใหบุคลากรสามารถ

เขาถึงขอมูลตางๆ ไดตามตองการ โดยการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการใช

เทคโนโลยีและระบบการจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ ในทุกกลุมไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทพนักงาน ศูนยที่สังกัด ตําแหนง 

ลักษณะงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อพัฒนา

องคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบดานความรูตํ่าที่สุด แตในขณะเดียวกัน

องคประกอบดานความรูมีความสัมพันธกับองคประกอบดานอ่ืนๆ มากที่สุด ดังน้ันสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาองคประกอบดาน

ความรูเปนอันดับแรก  

 

5.3.2  ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

 1) การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจซึ่งเปนการวัดระดับความคิดเห็นหรือการ

รับรูของบุคลากรในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติตามกรอบแนวคิดของ 

Marquardt เทาน้ัน สําหรับการศึกษาในคร้ังตอไปควรทําการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาที่สามารถ

อธิบายเหตุผลเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรูของบุคลากรในการดําเนินการเพื่อพัฒนาองคการไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูในแตละองคประกอบ รวมถึงนําแนวคิดของทานอ่ืนมาเพิ่มเติมเพื่อใหได

รายละเอียดขอมูลและขอเสนอแนะที่ครบถวนสมบูรณ และเปนประโยชนตองานวิจัยมากขึ้น 

2) การศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของหนวยงานตางๆ ในประเทศไทย เพื่อใหมีเกณฑมาตรฐานสําหรับใชวัดระดับการเปน

องคการแหงการเรียนรูของหนวยงานอ่ืนตอไป 
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