
บทที่  1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยทัง้ภาครัฐและเอกชน มีการ
แขง่ขนักนัมากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้องค์กรหรือหน่วยงานเกิดการด ารงสภาพและมีความสามารถในด้าน
การแขง่ขนั และรองรับการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกท่ีเกิดขึน้ 
มีลกัษณะเดน่ชดัหลายประการ ซึ่งมีผลมาจากการพฒันาทางเทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสริมกับเทคโนโลยีการคมนาคมท่ีพฒันาอย่างต่อเน่ือง ท าให้โลกปัจจบุนัอยู่ในภาวะ
โลกาภิวฒัน์ (ทศันา บญุทอง, 2543, หน้า 2) สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร
จะต้องเปล่ียนแปลง การบริหารงานภายในองค์กรจะต้องเน้นท่ีความรู้ (Knowledge) ความช านาญ 
(Skill) และความสามารถของบุคลากรเป็นส าคญัและการท่ีจะปรับตวัให้ทนักับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยการน าเอาเทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานในองค์กรจึงจ าเป็นต้องพฒันาบคุลากรซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคญัในองค์กร
ให้มีความรู้ ความพร้อม และสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่  ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุพัตรา      
จนัทร์เทียม, 2543) องค์กรหรือหน่วยงานตา่ง ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาองค์กรเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตวั มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขนัได้ในระดบัโลก การพฒันาองค์กรจึงเป็น
เร่ืองท่ีครอบคลมุทัง้บคุคล กลุ่มบุคคล และองค์กรโดยส่วนรวม โดยท่ีทรัพยากรบคุคลเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีสดุในการบริหารองค์กรท่ีต้องได้รับการพฒันาควบคูก่นัไป เน่ืองจากทรัพยากรบคุคลมีส่วน
ส าคญัในการด าเนินงานขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ (เกรียงศกัดิ ์เขียวย่ิง, 2543)  
 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพฒันาองค์กรโดย
เน้นการพฒันาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้น าในองค์กร  (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน
ของคนในองค์กร (Team Learning) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ 
และทกัษะร่วมกนั และพฒันาองค์กรอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้ทนัตอ่สภาวะการเปล่ียนแปลงและการ
แขง่ขนัในปัจจบุนั  
 การมีองค์กรแห่งการเรียนรู้นีจ้ะท าให้องค์กรและบุคลากร มีกระบวนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบตังิานท่ีมีประสิทธิผล โดยมีการเช่ือมโยงรูปแบบของการท างานเป็น
ทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมท างานได้มีการให้



 2 

อ านาจในการตดัสินใจ (Empowerment) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเร่ิม 
(Initiative) และการสร้างนวตักรรม (Innovation) ซึ่งจะท าให้เกิดองค์กรท่ีเข้มแข็ง พร้อมเผชิญกบั
สภาวะการแขง่ขนัอยูต่ลอดเวลา  
 วฒันธรรมองค์กร หมายถึง ความเข้าใจ ความเช่ือ คา่นิยม ประเพณี และบรรทดัฐาน
ร่วมกันของสมาชิกหรือคนส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นพ้องต้องกัน เพ่ือเป็นบรรทดัฐานในการแสดง
พฤตกิรรมและวิถีชีวิตในองค์กร ซึง่จะสง่ผลตอ่องค์กรแหง่การเรียนรู้ เม่ือบคุลากรได้รับรู้ว่าตนเองมี
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ มีอิสระ และการสนบัสนนุในการเรียนรู้ รวมทัง้วฒันธรรมองค์กรมีผล
ตอ่พฤติกรรมการประพฤติปฏิบตัิของสมาชิกในองค์กร (Hoy and Miskel, 2001; Lunenburg and 
Ornstein, 2001; Ubben, Hughes and Norris, 2001) เม่ือองค์กรต้องการให้เกิดการเรียนรู้ใน
องค์กร องค์กรแตล่ะองค์กรจงึจ าเป็นท่ีจะต้องส่งเสริม และสนบัสนนุพนกังานในทกุด้านท่ีเก่ียวข้อง
กับการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยสร้างให้การเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมขององค์กรเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัร่ิวมกนัของพนกังาน และเพ่ือการพฒันางานใน
องค์กรตอ่ไป  
 การท่ีจะพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นัน้บรรยากาศนบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
มาก โดยมาคอร์ด (Marquardt , 1996) ได้กล่าวถึง บรรยากาศองค์การในการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ว่า องค์กรจะต้องจัดให้บุคลากรมีการฝึกการเรียนรู้ตลอดเวลา สร้างวัฒนธรรมในการ
พฒันาการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง สนบัสนนุให้บคุลากรมีการเรียนรู้เปิดโอกาสให้กล้าเส่ียงและมีอิสระ
ในการตดัสินใจแสดงความคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร ให้โอกาสในการเรียนรู้เพ่ือให้บคุลากร
น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาใช้สร้างสรรค์และพฒันาปรับปรุงงานแลกเปล่ียนความรู้และการกระจายข้อมลู
ข่าวสารซึ่งกันและกัน เสริมสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นกันเอง รวมทัง้องค์กรจะต้องมีความ
สนบัสนุนหรือจดัสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านีจ้ะช่วยส่งเสริมให้
องค์กรพฒันาไปสูค่วามเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  
 มหาวิทยาลยันเรศวรมีวิสยัทัศน์ท่ีจะเป็นมหาวิทยาลยัระดบัแนวหน้าในกลุ่ม 10 อนัดบั
แรกของประเทศภายในปี พ.ศ. 2560 และมหาวิทยาลยันเรศวรมีเป้าหมายต้องพฒันาไปสู่ความ
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากลด้วยการให้ได้รับการยกย่องใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบณัฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะตัง้เป้าหมายให้น าไปสู่ความมั่นคงและความยืนยงของเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญจึงได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา
มหาวิทยาลยันเรศวรไว้ดงันี ้ 



 3 

 1. เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มุ่งเน้นการผลิต
บณัฑิตระดบัปริญญาตรีในกลุม่วิชาหลกั 3 ด้าน ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวน 4 
สาขากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 5 สาขาวิชา และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 5 สาขาวิชา  
 2. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีต้องการปรับระบบการบริหารให้มีอิสระจากระบบราชการ มีความ
คล่องตวัและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจดงึดดูบคุลากรท่ีมีศกัยภาพทางวิชาการเข้ามา
ในระบบให้มากท่ีสุด การจดัรูปแบบองค์กรในลกัษณะบูรณาการ (Integration) เพ่ือน าไปสู่การ
บริหารจดัการท่ีดี (Good Governance)  
 3. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั (Research based University) 
โดยการจดัตัง้องค์กรภายในแตล่ะคณะวิชา วิทยาลยั หรือสถาบนั มุ่งสร้างผู้น าทางการวิจยัภายใต้ 
Partnership และ Networking กบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในและตา่งประเทศ  
 ดงันัน้ ผู้ศกึษาจงึมีความสนใจในการท่ีจะศกึษาลกัษณะและความสมัพนัธ์ของวฒันธรรม
องค์กร บรรยากาศองค์การ และความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดั
พิษณโุลก ตามแนวคดิของมาคอร์ด (Marquardt, 1996) เพ่ือน าผลท่ีได้จากการวิจยัไปใช้ประโยชน์
ในการเสริมสร้างบรรยากาศองค์การของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นองค์กรท่ีมีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง อีกทัง้ยังสามารถท างานเพ่ือให้บริการและตอบสนองต่อประชาชนในพืน้ท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ผู้วิจยัได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็น
องค์กรแหง่การเรียนรู้ ไว้ดงันี ้ 
 1. เพ่ือศกึษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
ตามการรับรู้ของบคุลากร  
 2. เพ่ือค้นหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก  
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สมมตฐิานการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้ตัง้สมมตฐิานทางการวิจยั ดงันี ้ 
 1. วัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศองค์การ กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้          
มีความสมัพนัธ์กนัเป็นเชิงบวก  
 2. วัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 การวิจยัครัง้นีจ้ะท าให้ทราบวฒันธรรมองค์กร และบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลตอ่ความ
เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก ดงันี ้ 
 1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
บคุลากรมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก 
 2. ผลการศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัน าไปปฏิบตัิ และน าไปใช้ในการบริหารงานเพ่ือน าไปสู่ความ
เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านแหลง่ข้อมลู  
  1.1 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนกังานราชการ ลกูจ้างประจ า ลูกจ้างชัว่คราว ท่ีปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศึกษา 
2553 จ านวน 3,587 คน (กองบริหารงานบคุคล มหาวิทยาลยันเรศวร, 19 พฤศจิกายน 2553) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนกังานราชการ ลกูจ้างประจ า ลูกจ้างชัว่คราว ท่ีปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศึกษา 
2553 จ านวน 381 คน ซึ่งได้จากการก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดย
เทียบตารางของ เครจซ่ีและมอร์แกน (บญุชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) กลุ่มตวัอย่างได้จากการ
สุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling)  
 2. ขอบเขตด้านตวัแปร  
  ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ตวัแปรท่ีศกึษา ได้แก่  
  2.1 ตวัแปรอิสระ คือ วฒันธรรมองค์กร และบรรยากาศองค์การ ดงันี ้ 
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   2.1.1 วฒันธรรมองค์กร ประกอบด้วย  
    1) การมีสว่นร่วมเก่ียวข้อง  
    2) ความสอดคล้องต้องกนั  
    3) ความสามารถในการปรับตวั  
    4) การมุง่เน้นท่ีพนัธกิจ  
   2.1.2 บรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย  
    1) ด้านโครงสร้างองค์การ  
    2) ความรับผิดชอบ  
    3) ความอบอุน่และการสนบัสนนุ  
    4) การรับรู้ผลงานและการให้รางวลั  
    5) การยอมรับความขดัแย้ง  
    6) มาตรฐานการปฏิบตังิาน  
    7) ความเป็นหนึง่เดียวในองค์กร  
    8) ความมัน่คงและความเส่ียง  
  2.2 ตวัแปรตาม คือ การรับรู้ความเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ ดงันี ้ 
   2.2.1 พลวตัรแหง่การเรียนรู้ ระดบับคุคล กลุม่ หรือทีมงาน และองค์กร  
   2.2.2 การปฏิรูปองค์กร วิสยัทศัน์ วฒันธรรม กลยทุธ์ และโครงสร้าง  
   2.2.3 การให้อ านาจแก่บคุลากร ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา ประชาชน  
   2.2.4 การจดัการเรียนรู้ การแสวงหา การสร้างสรรค์ การจดัเก็บ การสืบค้น การ
ถ่ายโอนและการน าไปประยกุต์ใช้ขององค์กร  
   2.2.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ความรู้ การเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยี และระบบสนบัสนนุการปฏิบตัอิิเล็กทรอนิกส์  
  จากการศึกษาสามารถน ามาสร้างเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคดิในการวิจยั ได้ดงันี ้
       
 
 
 
 
 



 6 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การรับรู้  หมายถึง  บุคลากรในมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการตีความจากสิ่งรอบ ๆ ตัว โดยอาศัยการเรียนรู้ ประสบการณ์ จิตส านึก วิสัยทัศน์     
การเข้าใจปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และความเข้าใจเชิงระบบเพ่ือ
เพิ่มศกัยภาพของตนเองและมหาวิทยาลยั  
 2. บุคลากร หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบตัิในสงักัดมหาวิทยาลยันเรศวร ซึ่งประกอบไปด้วย 
ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานราชการ ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างชัว่คราว  
 3. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง มหาวิทยาลัยนเรศวร        
มีบคุลากรท่ีมีความมุ่งมัน่ในการเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองถึงวิธีการ
เรียนรู้ร่วมกนั มีการขวนขวายหาความรู้ แบง่ปันและเผยแพร่ความรู้ตอ่กนั เพ่ือพฒันางานในหน้าท่ี
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แบ่งออกเป็น 5 ด้าน สามารถวดัได้โดยใช้แบบสอบถามองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 35 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้ 
  3.1 ด้านพลวัตรแห่งการเรียนรู้ระดบับุคคล กลุ่ม หรือทีมงานและองค์กร หมายถึง 
การท่ีมหาวิทยาลยันเรศวรตระหนกัถึงความร่วมมือ การแบง่ปัน การท างานเป็นทีม และการท างาน

วัฒนธรรมองค์กร   
     - การมีสว่นร่วมเก่ียวข้อง 
     - ความสอดคล้องต้องกนั 
     - ความสามารถในการปรับตวั 
     - การมุง่เน้นท่ีพนัธกิจ 

บรรยากาศองค์การ 
     - โครงสร้างองค์กร 
     - ความรับผิดชอบ 
     - ความอบอุ่นและการสนบัสนนุ 
     - การรับรู้ผลงานและการให้รางวลั 
     - การยอมรับความขดัแย้ง 
     - มาตรฐานการปฏิบติังาน 
     - ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร 
      - ความมัน่คงและความเสี่ยง 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     - พลวตัรแห่งการเรียนรู้ ระดบับคุคล กลุม่ หรือทีมงาน  
         และองค์กร 
      - การปฏิรูปองค์กร วิสยัทศัน์ วฒันธรรม กลยทุธ์ และ 
        โครงสร้าง   
      - การให้อ านาจแก่บคุลากร ผู้บงัคบับญัชา  
        ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ประชาชน และชมุชน      
      - การจดัการเรียนรู้ การแสวงหา การสร้างสรรค์ การ 
         จดัเก็บ การสืบค้น การถ่ายโอนและการน าไป 
        ประยกุต์ใช้ขององค์กร       
       - การประยกุต์ใช้เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ความรู้  
         การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และระบบสนบัสนนุการ 
         ปฏิบติัอิเล็กทรอนิกส์ 
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เป็นเครือข่าย เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง และริเร่ิมสิ่งใหม่  ๆ เพ่ือความอยู่รอดและ
เจริญเตบิโตของมหาวิทยาลยั  
  3.2 ด้านการปฏิรูปองค์กร วิสยัทศัน์ วฒันธรรม กลยุทธ์ และโครงสร้าง  หมายถึง 
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีการปรับโครงสร้างท่ีเหมาะสม มีลักษณะการท างานท่ียืดหยุ่น มีความ
คลอ่งตวั มีโครงสร้างแบบองค์รวมและประสานสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้อยา่งเหมาะสม  
  3.3 ด้านการให้อ านาจแก่บคุลากร ผู้บงัคบับญัชา ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ประชาชน และ
ชมุชน หมายถึง มหาวิทยาลยันเรศวร มีการส่งเสริมสนบัสนนุและเปิดโอกาสให้บคุลากรได้แสดง
ความสามารถในการเรียนรู้ มีอิสระในการตัดสินใจแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั  
  3.4 ด้านการจดัการเรียนรู้ การแสวงหา การสร้างสรรค์ การจดัเก็บ การสืบค้น การ
ถ่ายโอนและการน าไปประยกุต์ใช้ขององค์กร หมายถึง บคุลากรในมหาวิทยาลยันเรศวร มีการสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึน้ และเรียนรู้ส่วนอ่ืน ๆ ผ่านช่องทางการส่ือสารและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ร่วมกนั  
  3.5 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู้ การเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยี และระบบสนบัสนนุการปฏิบตัอิิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง บคุลากรในมหาวิทยาลยันเรศวร 
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดข้อมลูได้อยา่งรวดเร็วและเหมาะสมกบัแตล่ะบคุคลและสถานการณ์ 

 4. วฒันธรรมองค์กร หมายถึง ความเช่ือ คา่นิยม หรือวิถีปฏิบตัิท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ใน
มหาวิทยาลยัยอมรับร่วมกนั และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ เพ่ือน าไปสู่นโยบายหรือเป้าประสงค์
ในด้านตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั แบง่ออกเป็น 4 ด้าน สามารถวดัได้โดยใช้แบบสอบถามวฒันธรรม
องค์กร ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 24 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้ 
  4.1 การมีส่วนร่วมเก่ียวข้อง หมายถึง การท่ีบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรมี
ความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี มี
ลกัษณะการท างานร่วมกนัเป็นทีม  
  4.2 ความสอดคล้องต้องกนั หมายถึง บคุลากรในมหาวิทยาลยันเรศวร มีการยอมรับ
คา่นิยมหลกัร่วมกัน มีการเช่ือมโยงบูรณาการแนวคิดในการท างาน สามารถหาข้อสรุปร่วมกันใน
การท างานและการตดัสินใจ และสามารถด าเนินงานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายร่วมกนั  
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  4.3 ความสามารถในการปรับตวั หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยนเรศวรมีการ
ปรับพฤติกรรมในการปฏิบตัิงาน สิ่งต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและการสร้างความ     
พงึพอใจให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียของมหาวิทยาลยั  
  4.4 การมุ่งเน้นท่ีพนัธกิจ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยนเรศวรรับรู้ร่วมกันถึง 
พนัธกิจ และเข้าใจทิศทางการด าเนินงานตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั สามารถด าเนินภารกิจให้
บรรลตุามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจและวิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 5. บรรยากาศองค์การ หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และทางสงัคมท่ีอยู่รอบ ๆ 
ตัว ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ความเป็นกัลยาณมิตร การมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แบง่ออกเป็น 8 ด้าน 
สามารถวดัได้โดยใช้แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
คา่ 5 ระดบั จ านวน 44 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้
  5.1 โครงสร้างองค์กร (Structure) หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร มีวิธีการ
ท างาน เป้าหมาย นโยบาย และโครงสร้างองค์กรท่ีเป็นแบบแผน มีสายการบังคบับญัชา มีกฎ 
ระเบียบ หรือข้อบงัคบั และขัน้ตอนในการด าเนินงานท่ีชดัเจน  
  5.2 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยนเรศวร    
มีสว่นร่วม มีความเป็นอิสระ และมีความคลอ่งตวัในการปฏิบตังิาน ท าให้ได้ผลงานเพิ่มขึน้  
  5.3 ความอบอุ่นและการสนบัสนุน (Warmth and Support) หมายถึง บุคลากรใน
มหาวิทยาลยันเรศวร สามารถปฏิบตังิานร่วมกนั มีความสมัพนัธ์อนัดีในหมู่บคุลากร และมีการรับรู้
ถึงความช่วยเหลือของหวัหน้างาน และผู้ อ่ืน รวมทัง้ได้รับความร่วมมือ และสนบัสนนุจากหวัหน้า
งานและลกูน้อง 
  5.4 การรับรู้ผลงานและการให้รางวัล (Recognition and Reward) หมายถึง 
บคุลากรในมหาวิทยาลยันเรศวร มีการรับรู้และยกย่องผลงานของผู้ อ่ืนท่ีปฏิบตัิงานดี มีระบบ และ
วิธีการของความยตุธิรรมเหมาะสมในการให้รางวลัตอบแทน  
  5.5 การยอมรับความขดัแย้ง (Conflict) หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลยันเรศวร   
มีการยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผู้ อ่ืน และเม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ การปรึกษา และน า
ปัญหามาแก้ไข  
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  5.6 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standards) หมายถึง บุคลากรใน
มหาวิทยาลยันเรศวร มีการรับรู้ถึงความส าคญัของมาตรฐานการปฏิบตัิงานและเป้าหมายท่ีชดัเจน 
เน้นการท างานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลยั  
  5.7 ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร (Organizational Identity) หมายถึง บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความจงรักภักดี มีความร่วมมือเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบตัิงาน 
และชว่ยให้การปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
  5.8 ความมั่นคงและความเส่ียง (Security versus Risk) หมายถึง การท่ี
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงออก ริเร่ิมท าสิ่งใหม่ ๆ โดยปราศจากการ
กระทบกระเทือนตอ่ต าแหนง่หน้าท่ี หรือความมัน่คงในการท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




