
80 
 

บทที่  4 
 

ผลการศึกษาค้นคว้า 
 
 การศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก  และหาความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
นเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก โดยผู้ศกึษาค้นคว้าท าการวิเคราะห์ข้อมลู น าเสนอตามล าดบัดงันี ้
 1. สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 2. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 r  แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 R  แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู 
 R2  แทน สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (Coefficient Determination)  
 a  แทน คา่คงท่ีของสมการ 
 b  แทน สมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 
 n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 X   แทน คา่เฉล่ียของคะแนนตวัแปร 
 SD  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตวัแปร 
 t  แทน คา่ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย 
 F  แทน อตัราสว่นความแปรปรวน 
 p  แทน ระดบัความมีนยัส าคญั 
    แทน สมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 bSE  แทน ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมัประสิทธ์ิการถดถอย 
    ของตวัแปร พยากรณ์  
 SE  แทน ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์พหคุณู 
 Ŷ   แทน คะแนนองค์กรแหง่การเรียนรู้ท่ีได้รับการท านายในรูปคะแนนดบิ 
 Z  แทน คะแนนองค์กรแหง่การเรียนรู้ท่ีได้รับการท านายในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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 Age  แทน อาย ุ
 Sex  แทน เพศ 
 Education แทน ระดบัการศกึษา 
 Position แทน ต าแหนง่ 
 Unit  แทน หนว่ยงาน 
 Experience แทน ระยะเวลาในการท างาน 
 Organizational Climate แทน บรรยากาศองค์การ 
 Organizational Culture แทน วฒันธรรมองค์กร 
 Y   แทน องค์กรแหง่การเรียนรู้ 
  1X    แทน โครงสร้างองค์กร 
 2X   แทน ความรับผิดชอบ 
 3X   แทน ความอบอุน่ และการสนบัสนนุ 
 4X   แทน การรับรู้ผลงาน และการให้รางวลั 
 5X   แทน การยอมรับความขดัแย้ง 
 6X   แทน มาตรฐานการปฏิบตังิาน 
 7X   แทน ความเป็นหนึง่เดียวในองค์กร 
 X8   แทน ความมัน่คง และความเส่ียง 
 X9   แทน การมีสว่นร่วมเก่ียวข้อง 
 X10   แทน ความสอดคล้องต้องกนั 
 X11   แทน ความสามารถในการปรับตวั 
 X12   แทน การมุง่เน้นท่ีพนัธกิจ 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู เป็น 6 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์กร 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์วฒันธรรมองค์กร 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์องค์กรแหง่การเรียนรู้ 
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
 ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีขนาดตวัอย่าง จ านวน 
381 คน เม่ือท าการเก็บรวบรวมมาแล้วท าการตรวจสอบ และน าเฉพาะแบบสอบถามชดุท่ีสมบรูณ์
มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล       
ได้ดงันี ้
 
ตาราง 5 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
 กลุ่มอายุ เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง หน่วยงาน และระยะเวลาในการท างาน 
 

ตัวแปร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 97 25.50 
หญิง 284 74.50 

รวม 381 100.00 
2. อายุ   
ต ่ากวา่ 30 ปี 167 43.80 
31 – 35 ปี 146 38.30 
36 – 40 ปี 38 10.00 
41 – 45 ปี 9 2.40 
46 – 50 ปี 16 4.20 
51 ปีขึน้ไป  5 1.30 

รวม 381 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
ประถมศกึษา 2 0.50 
มธัยมศกึษา/ปวช. 12 3.10 
อนปุริญญา/ปวส./ปวท. 6 1.60 
ปริญญาตรี 206 54.10 
ปริญญาโท 149 39.10 
ปริญญาเอก 6 1.60 

รวม 381 100.00 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ตัวแปร จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. ต าแหน่ง   
ผู้บริหาร 7 1.80 

เจ้าหน้าที่ 301 79.00 

อาจารย์ 10 2.60 

หวัหน้างาน 42 11.00 

อ่ืน ๆ 21 5.50 

รวม 381 100.00 
5. สังกัดหน่วยงาน   
วิทยาลยัพลงังานทดแทน 7 1.80 
คณะเกษตรศาสตร์ฯ 11 2.90 
คณะวิทยาศาสตร์ 20 5.20 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 3.90 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 1.80 
วิทยาลยันานาชาติ 7 1.80 
คณะสงัคมศาสตร์ 7 1.80 
คณะศกึษาศาสตร์ 15 3.90 
คณะวิทยาการจดัการฯ 10 2.60 
คณะมนษุยศาสตร์ 15 3.90 
คณะนิติศาสตร์ 7 1.80 
คณะพยาบาลศาสตร์ 18 4.70 
คณะแพทยศาสตร์ 93 24.40 
คณะเภสชัศาสตร์ 11 2.90 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 3.40 
คณะสหเวชศาสตร์ 9 2.40 
คณะสาธารณสขุศาสตร์ 7 1.80 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 15 3.90 
บณัฑิตวิทยาลยั 7 1.80 
ส านกังานอธิการบดี 73 19.20 
ส านกัหอสมดุ 7 1.80 
สถาบนัเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน  7 1.80 

รวม 381 100.00 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ตัวแปร จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. ระยะเวลาในการท างาน   
ต ่ากวา่ 5 ปี 187 49.10 
6 – 10 ปี 128 33.60 
11 – 15 ปี 50 13.10 
16 – 20 ปี 9 2.40 
21 – 25 ปี 2 0.50 
26 – 30 ปี 4 1.00 
31 ปีขึน้ไป 1 0.30 

รวม 381 100.00 

 
 จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนใหญ่เพศหญิง 
จ านวน 284 คน คดิเป็นร้อยละ 74.50 เป็นเพศชาย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ส่วนใหญ่
มีอายุต ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.80 รองลงมาคือ อายรุะหว่าง 31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ
38.30 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 
รองลงมาคือ การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 ส่วนใหญ่            
มีต าแหนง่เป็นเจ้าหน้าท่ี จ านวน 301 คน คดิเป็นร้อยละ 79.00 รองลงมาคือ มีต าแหน่งหวัหน้างาน 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่สงักัดหน่วยงานแพทยศาสตร์ จ านวน  
93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 รองลงมาคือ ส านกังานอธิการบดี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.20 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.10 รองลงมา
คือ มีระยะเวลาในการท างาน 6 – 10 ปี คดิเป็นร้อยละ 33.60 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ 
 จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จงัหวัดพิษณุโลกได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ โดยรวม และจ าแนกเป็น 
 รายด้าน 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. โครงสร้างองค์กร 3.86 .753 มาก 
2. ความรับผิดชอบ 3.87 .649 มาก 
3. ความอบอุน่และการสนบัสนนุ 3.78 .764 มาก 
4. การรับรู้ผลงานและการให้รางวลั 3.49 .784 ปานกลาง 
5. การยอมรับความขดัแย้ง 3.47 .782 ปานกลาง 
6. มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 3.68 .675 มาก 
7. ความเป็นหนึง่เดียวในองค์กร 3.79 .681 มาก 
8. ความมัน่คงและความเสีย่ง 3.82 .598 มาก 

รวม 3.72 .584 มาก 

 
 จากตาราง 6 พบว่า บคุลากร มหาวิทยาลยันเรศวรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เก่ียวกับบรรยากาศองค์การ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .584 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทกุด้านมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากับ 3.87 รองลงมาคือ           
ด้านโครงสร้างองค์กร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านการยอมรับ
ความขดัแย้ง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.47 
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้างองค์กร 
 จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. หน่วยงานของท่านมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานไว้
อยา่งชดัเจน 

4.03 .891 มาก 

2. หน่วยงานของท่านชีแ้จงนโยบายทางการบริหารแก่บุคลากร
ผู้ปฏิบตัิงานทราบอยา่งชดัเจน 

3.89 .965 มาก 

3. หนว่ยงานของทา่นมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ตามโครงสร้างไว้อยา่งชดัเจน 

3.91 .900 มาก 

4. หน่วยงานของท่านจัดแบ่งตามสายการบงัคับบัญชาไว้อย่าง
ชดัเจนและเป็นระบบ 

3.97 .847 มาก 

5. หนว่ยงานท่านมีการก าหนดมาตรการในการบริหารเอือ้อ านวย
ตอ่ความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน 

3.68 .853 มาก 

6. หน่วยงานของท่านมีการจัดบคุลากรที่มีความรู้ความ สามารถ
และประสบการณ์ในการท างานเหมาะสมกับ ต าแหน่งหน้าที่
รับผิดชอบ 

3.69 .879 มาก 

รวม 3.86 .753 มาก 

 
 จากตาราง 7 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กร
แหง่การเรียนรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกบับรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้างองค์กร 
ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .753 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทกุข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสดุ คือ หน่วยงานของท่านมีการ
ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานไว้อย่างชดัเจน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.03 รองลงมาคือ หน่วยงานของ
ท่านจัดแบ่งตามสายการบงัคบับญัชาไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 และ
หน่วยงานท่านมีการก าหนดมาตรการในการบริหารเอือ้อ านวยตอ่ความคล่องตวัในการปฏิบตัิงาน 
มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.68 
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ ด้านความรับผิดชอบ 
 จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความรู้ความสามารถของ
ตนเอง และสามารถปฏิบตัิงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้ 

3.92 .791 มาก 

2. ท่านมีอิสระตดัสินใจในการปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขตและหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

3.74 .845 มาก 

3. ทา่นมีความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน
ของตน 

4.13 .747 มาก 

4. ท่านมีอิสระในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในการพฒันาระบบ 
และแนวทางการปฏิบตัิงานได้อยา่งเต็มที่ 

3.77 .811 มาก 

5. ท่านสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตามที่
ก าหนดไว้ โดยไมม่ีอปุสรรค 

3.67 .776 มาก 

6. ท่านทราบขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของตนเองและ
หนว่ยงานเป็นอยา่งดี 

3.98 .727 มาก 

รวม 3.87 .649 มาก 

 
 จากตาราง 8 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กร
แหง่การเรียนรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกบับรรยากาศองค์การ ด้านความรับผิดชอบ 

ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .649 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ท่านมีความมุ่งมั่น           
ท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในงานของตน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 รองลงมาคือ        
ท่านทราบขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานของตนเอง และหน่วยงานเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.98 และทา่นสามารถปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลลุ่วงตามท่ีก าหนดไว้ โดยไม่มี
อปุสรรค มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.67 
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ ด้านความอบอุ่นและ 
 การสนับสนุน จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. หนว่ยงานของทา่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเอือ้ตอ่การปฏิบตัิงาน 3.79 .923 มาก 
2. หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน และ
พฒันาความรู้ความสามารถในการท างาน 

3.75 .967 มาก 

3. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
และ/หรือดงูานอยา่งเทา่เทียมกนัและทัว่ถึง 

3.70 1.072 มาก 

4. หน่วยงานของท่านมีอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบตัิงาน
เพียงพอและอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน 

3.63 1.012 มาก 

5. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีกับบุคลากรทุกคนใน
หนว่ยงาน 

3.88 .884 มาก 

6. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีสัมพันธภาพที่เป็นมิตรต่อกัน 
ผู้ ร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานของทา่นเป็นอยา่งดี 

3.90 .879 มาก 

รวม 3.78 .764 มาก 

 
 จากตาราง 9 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ  ด้านความอบอุ่น 
และการสนับสนุน ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .764       
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีสัมพันธภาพท่ีเป็นมิตรต่อกัน ผู้ ร่วมงานให้ความร่วมมือ              
ในการปฏิบตัิงานของท่านเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือ ผู้บงัคบับญัชาของท่าน   
มีมนษุย-สมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุลากรทกุคนในหน่วยงาน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.88 และหน่วยงานของท่าน
มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบตัิงานเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.63 
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ตาราง  10 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ ด้านการรับรู้ผลงาน และ 
  การให้รางวัล จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. หนว่ยงานของทา่นมีการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อน
ขัน้ประจ าปีในหนว่ยงานเป็นไปอยา่งยตุิธรรม 

3.43 .929 ปานกลาง 

2. หน่วยงานท่านมีการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของบุคลากรให้ผู้อื่น
ทราบทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงาน 

3.42 .924 ปานกลาง 

3. ผู้ บริหารในหน่วยงานของท่านให้การสนับสนุน หรือยกย่อง
บคุลากรท่ีมีผลงานดี 

3.56 .912 มาก 

4. ผู้บริหารของทา่นจะยกยอ่งบคุลากรที่มีผลงานดีเด่นหรือมีความ
ตัง้ใจในการท างาน 

3.61 .889 มาก 

5. หน่วยงานของท่านจะน าผลการปฏิบตัิงานมาใช้เพื่อการแก้ไข
ข้อผิดพลาดมากกวา่น ามาใช้เพื่อการลงโทษ หรือต าหนิบคุลากร 

3.56 .891 มาก 

6. หนว่ยงานของทา่นมีการประกาศเกียรติคณุหรือยกย่องชมเชยผู้
ที่มีผลงานดีเดน่ 

3.35 1.007 ปานกลาง 

รวม 3.48 .784 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 10 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกบับรรยากาศองค์การ  ด้านการรับรู้ผลงาน
และการให้รางวัล ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .784        
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
ผู้บริหารของท่านจะยกย่องบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่นหรือมีความตัง้ใจในการท างาน  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.61 รองลงมาคือ ผู้ บริหารในหน่วยงานของท่านให้การสนับสนุน หรือยกย่องบุคลากร        
ท่ีมีผลงานดี และหน่วยงานของท่านจะน าผลการปฏิบัติงานมาใช้เพ่ือการแก้ไขข้อผิดพลาด
มากกว่าน ามาใช้เพ่ือการลงโทษ หรือต าหนิบคุลากร มีคา่เฉล่ียเท่ากันคือ 3.56 และหน่วยงานของ
ทา่นมีการประกาศเกียรตคิณุหรือยกยอ่งชมเชยผู้ ท่ีมีผลงานดีเดน่มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.35 
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ตาราง  11 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ ด้านการยอมรับ 
  ความขัดแย้ง จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. การยอมรับความแตกตา่งระหวา่งผู้ปฏิบตัิงานด้วยกนัในหนว่ยงาน
ของทา่นถือวา่เป็นเร่ืองปกติ 

3.56 .791 มาก 

2. ในกรณีที่บคุลากรคิดเห็นไมต่รงกนัมีการเปิดโอกาสให้โต้แย้งกนัได้ 3.57 .857 มาก 
3. ผู้บริหารในหนว่ยงานของทา่นยินยอมให้ความขดัแย้งที่เกิดขึน้เป็น
เร่ืองเปิดเผยได้และพร้อมน าสูก่ารแก้ไข 

3.41 .946 ปานกลาง 

4. เมื่อมีความขดัแย้งเกิดขึน้ทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึก
ขดัแย้งกนันัน้ได้อยา่งเปิดเผย และปลอดภยั 

3.34 .954 ปานกลาง 

รวม 3.48 .782 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 11 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ  ด้านการยอมรับ
ความขัดแย้ง ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .782               
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ    
ในกรณีท่ีบคุลากรคดิเห็นไมต่รงกนัมีการเปิดโอกาสให้โต้แย้งกนัได้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.57 รองลงมา
คือ การยอมรับความแตกตา่งระหว่างผู้ปฏิบตัิงานด้วยกนัในหน่วยงานของท่านถือว่าเป็นเร่ืองปกต ิ
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.56 และเม่ือมีความขดัแย้งเกิดขึน้ทกุคนสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกขดัแย้ง
กนันัน้ได้อยา่งเปิดเผย และปลอดภยั มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.34 
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ตาราง  12 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ ด้านมาตรฐาน 
  การปฏิบัตงิาน จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. หน่วยงานของท่านมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานไว้อย่าง
ชดัเจน 

3.72 .831 มาก 

2. หนว่ยงานของทา่นมีการเปิดโอกาสให้บคุลากรแสดงความสามารถ
ในการคิดริเร่ิมในโครงการใหม่ๆ  เสมอ 

3.78 .825 มาก 

3. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบตัิงาน 

3.71 .826 มาก 

4. มาตรฐานของหนว่ยงานไมม่ีปัญหาในการน าไปสูก่ารปฏิบตัิ 3.52 .735 มาก 
5. ผู้บริหารของทา่นสง่เสริมให้บคุลากรทกุคนปฏิบตัิตามมาตรฐานและ
มีการติดตามประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง 

3.66 .763 มาก 

รวม 3.68 .675 มาก 

 
 จากตาราง 12 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ  ด้านมาตรฐาน     
การปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .675 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด               
คือ หน่วยงานของท่านมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถในการคิดริเร่ิมในโครงการ
ใหม่ ๆ เสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีการก าหนดมาตรฐาน        
การปฏิบตัิงานไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 และมาตรฐานของหน่วยงานไม่มีปัญหา      
ในการน าไปสูก่ารปฏิบตั ิมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.52 
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ตาราง  13 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ ด้านความเป็นหน่ึงเดียว 
  ในองค์กร จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ฝ่ายตา่งๆ ในหนว่ยงานของทา่นให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน 
และประสานงานกนัได้ดี 

3.70 .793 มาก 

2. ทา่นได้รับค าแนะน า และความช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วมงานเสมอ 3.81 .737 มาก 
3. ท่านและเพื่อนร่วมงานเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ตา่งๆ ของหนว่ยงาน 

3.89 .721 มาก 

4. บคุลากรในหนว่ยงานของทา่นท างานกนัเป็นกลุม่ได้อยา่งดี 3.78 .796 มาก 
5. บุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกนัใน
การปฏิบตัิงานอยา่งสม ่าเสมอ 

3.81 .810 มาก 

รวม 3.79 .681 มาก 

 
 จากตาราง 13 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ  ด้านความเป็น     
หนึ่งเดียวในองค์กร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .681     
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
ท่าน และเพ่ือนร่วมงานเต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง  ๆ ของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ ท่านได้รับค าแนะน า และความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเสมอ และ
บุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ      
มีคา่เฉล่ียท่ีเท่ากนั คือ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.81 และฝ่ายตา่ง ๆ ในหน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบตังิาน และประสานงานกนัได้ดี มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.70 
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ตาราง  14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
   มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ ด้านความม่ันคง และ 
  ความเส่ียง จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. หน่วยงานของท่านมีมาตรการที่ใช้ในการป้องกนัและตรวจสอบ 
ความผิดพลาดของงาน 

3.58 .763 มาก 

2. หน่วยงานของท่านจัดให้มีระบบหรือโครงสร้างเพื่อช่วยในการ
สะสมข้อมลู ความรู้ที่เหมาะสมและสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ 

3.60 .754 มาก 

3. ท่านใช้วิธีการปฏิบตัิงานที่ถกูต้องและเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3.89 .692 มาก 

4. ทา่นจะปรึกษาผู้บงัคบับญัชาก่อนตดัสนิใจด าเนินการในงานท่ีเสีย่ง
ตอ่ความผิดพลาด 

4.04 .722 มาก 

5.  การตัดสินใจในการปฏิบัติ งานของท่าน ท่านจะค านึงถึ ง
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานเสมอ 

4.00 .690 มาก 

6. หน่วยงานมีการจัดระบบบริหารความเสี่ยงในการปฏิบตัิงานเพื่อ
สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและลด
ข้อเสยีหายให้น้อยที่สดุ 

3.83 .764 มาก 

รวม 3.82 .598 มาก 

 
 จากตาราง 14 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แหง่การเรียนรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกบับรรยากาศองค์การ ด้านความมัน่คง และ
ความเส่ียง ในภาพรวมมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .598 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ทกุข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสูงท่ีสดุ คือ ท่านจะปรึกษา
ผู้บงัคบับัญชาก่อนตดัสินใจด าเนินการในงานท่ีเส่ียงต่อความผิดพลาด  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04
รองลงมาคือ การตดัสินใจในการปฏิบตัิงานของท่าน ท่านจะค านึงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของงานเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 และหน่วยงานของท่านมีมาตรการท่ีใช้ในการป้องกัน และ
ตรวจสอบความผิดพลาดของงาน มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.58 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร 
 จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้        
ของบคุลากรมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลกได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดังรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
 
ตาราง  15 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับบรรยากาศองค์การโดยรวมเกี่ยวกับ 
  วัฒนธรรมองค์กร จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเหน็ 

1. ด้านการมีสว่นร่วมเก่ียวข้อง 3.59 .732 มาก 
2. ความสอดคล้องต้องกนั 3.73 .696 มาก 
3. ความสามารถในการปรับตวั 3.57 .685 มาก 
4. การมุง่เน้นท่ีพนัธกิจ 3.71 .589 มาก 

รวม 3.65 .591 มาก 

 
 จากตาราง 15 พบวา่ บคุลากร มหาวิทยาลยันเรศวรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .591 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านความสอดคล้องต้องกัน  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยู่ในระดับมาก              
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 รองลงมาคือ ด้านการมุ่งเน้นท่ีพันธกิจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 และ             
มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ คือ ด้านความสามารถในการปรับตวั มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.57 
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ตาราง  16 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร ด้านการมีส่วนร่วมเก่ียวข้อง  
  จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. บุคลากรมีโอกาสรับรู้และตรวจสอบข้อมูลในการท างาน
ของตน  

3.63 .786 มาก 

2. บคุลากรได้รับการปฏิบตัิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 3.48 .913 ปานกลาง 

3. ทุกๆ กลุ่มงานในหน่วยงาน ยินดีให้ค าแนะน าปรึกษา 
หารือ ช่วยเหลือและสามารถหาข้อตกลงร่วมกนัเพ่ือให้งาน
ส าเร็จ 

3.68 .800 มาก 

4. มีการประชุมร่วมกนัทัง้ภายในงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ายและข้าม
กลุม่งานเพ่ือหาวิธีการท างานท่ีดีกวา่เดิมอยู่เสมอ 

3.65 .908 มาก 

5. บคุลากรในองค์กรของท่านมีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 3.56 .855 มาก 

รวม 3.59 .732 มาก 
 

 
 จากตาราง 16 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกับวฒันธรรมองค์กร ด้านการมีส่วนร่วม
เก่ียวข้อง ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .732 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ทกุข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ ทุก ๆ กลุ่มงาน
ในหน่วยงาน ยินดีให้ค าแนะน าปรึกษา หารือ ช่วยเหลือ และสามารถหาข้อตกลงร่วมกันเพ่ือให้ 
งานส าเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 รองลงมาคือ มีการประชุมร่วมกันทัง้ภายในงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย 
และข้ามกลุ่มงานเพ่ือหาวิธีการท างานท่ีดีกว่าเดิมอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และบุคลากร
ได้รับการปฏิบตัอิยา่งเสมอภาค และเทา่เทียมกนั มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.48 
 
 
 
 
 



 

 

96 

ตาราง  17 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร ด้านความสอดคล้องต้องกัน  
  จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. บคุลากรมีความเคารพในการตดัสนิใจของกนัและกนั 3.68 .812 มาก 
2. ผู้บงัคบับญัชาของทา่นให้เวลาและโอกาสแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา
ในการคิดพิจารณาวิธีการท างาน 

3.70 .785 มาก 

3. วัตถุประสงค์ในการท างานของทุกๆ ฝ่าย /กลุ่มงานใน
หนว่ยงาน มีความสอดคล้องกบัพนัธกิจขององค์กร 

3.75 .747 มาก 

4. เป้าหมายของงาน/กลุม่งาน/ฝ่าย สอดคล้องกบัเป้าหมายของ
องค์กร 

3.80 .762 มาก 

5. ทกุกลุม่งาน/ฝ่ายในองค์กร มีการรับรู้ และเข้าใจพนัธกิจของ 
องค์กรอยา่งเทา่เทียมกนั 

3.74 .770 มาก 

รวม 3.73 .696 มาก 

 
 จากตาราง 17 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์กร  ด้านความสอดคล้อง
ต้องกนั ในภาพรวมมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .696 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ทกุข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ เป้าหมายของงาน/
กลุ่มงาน/ฝ่าย สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.80 รองลงมาคือ วตัถปุระสงค์
ในการท างานของทุก ๆ ฝ่าย/กลุ่มงานในหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร           
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 และบุคลากรมีความเคารพในการตัดสินใจของกันและกัน มีค่าเฉล่ีย      
น้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.68 
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ตาราง  18 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
   มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร ด้านความสามารถ 
  ในการปรับตัว จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. หนว่ยงานของทา่นตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้แก่บคุลากร 

3.61 .762 มาก 

2. หนว่ยงานของทา่นตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้ รับบริการ 

3.73 .756 มาก 

3. หน่วยงานของท่านพร้อมปรับปรุงกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ขององค์กร 

3.82 .697 มาก 

4. หนว่ยงานของทา่นพร้อมเปลีย่นแปลงวิธีการท างาน เพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพมากที่สดุ 

3.79 .716 มาก 

5. หน่วยงานของท่านเช่ือในความสามารถของบุคลากรในการ 
เรียนรู้เปลีย่นแปลงวิธีการท างาน พร้อมทัง้วิธีการแก้ไขปัญหา 
ในการท างาน 

3.74 .712 มาก 

6. หน่วยงานของท่านสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง 
ทนัทว่งทีในยามฉกุเฉินหรือเร่งดว่น 

3.77 .707 มาก 

7. พนัธกิจขององค์กรก่อให้เกิดความร่วมมือของบคุลากรทกุฝ่าย 
ในการท างาน 

3.89 2.938 มาก 

8. พนัธกิจองค์กรยงัต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสม 
กบัองค์กร 

3.66 .767 มาก 

รวม 3.57 .685 มาก 

 
 จากตาราง 18 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร ด้านความสามารถ    
ในการปรับตัว ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .685             
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
พนัธกิจขององค์กรก่อให้เกิดความร่วมมือของบคุลากรทกุฝ่ายในการท างาน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.89 
รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านพร้อมปรับปรุงกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร           
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มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 และหน่วยงานของท่านตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่บคุลากร มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.61 
 
ตาราง  19 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นท่ีพันธกิจ 
   จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. ความส าเร็จของงานเกิดจากความร่วมมือและการ
ประสานงานจากทกุฝ่ายในหน่วยงาน 

3.83 .769 มาก 

2. ผู้บังคบับัญชาของท่านบริหารงานในรูปของการออกค าสัง่
มากกวา่ขอความร่วมมือ 

3.45 .874 ปานกลาง 

3. ผู้บงัคบับญัชาของท่านท าหน้าท่ีเป็นครู ช่วยชีแ้นะสิ่งตา่งๆ 3.65 .751 มาก 

4. บุคลากรมีความคิดเห็น ทัศนคติในทางท่ีดีต่อพันธกิจของ
องค์กร 

3.76 .700 มาก 

5. การท างานเพื่อให้กลุ่มคน/ฝ่ายของตนประสบผลส าเร็จ ตาม
เป้าหมายเป็นสิง่ส าคญัที่สดุ 

3.81 .723 มาก 

6. พนัธกิจขององค์กรมีความชดัเจน ท าให้ทา่นเข้าใจหน้าที่ ภารกิจ
และมุง่มัน่สูเ่ป้าหมายได้ดี 

3.77 .742 มาก 

รวม 3.71 .589 มาก 

 
 จากตาราง 19 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกับวฒันธรรมองค์กร  ด้านความสามารถ    
ในการปรับตัว ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .589             
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
ความส าเร็จของงานเกิดจากความร่วมมือ และการประสานงานจากทกุฝ่ายในหน่วยงาน มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.83 รองลงมาคือ การท างานเพ่ือให้กลุ่มคน/ฝ่ายของตนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายเป็น
สิ่งส าคญัท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 และผู้บงัคบับญัชาของท่านบริหารงานในรูปของการออก
ค าสัง่มากกวา่ขอความร่วมมือ มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.45 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
บุคลากรมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวัดพิษณุโลกได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
 
ตาราง  20 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยรวมเก่ียวกับองค์กร 
  แห่งการเรียนรู้ จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. พลวัตแห่งการเรียนรู้ ระดับบุคคล กลุ่ม หรือ 
ทีมงาน และองค์กร 

3.78 .639 มาก 

2. ด้านการปฏิรูปองค์กร วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม    
กลยทุธ์ และโครงสร้าง 

3.59 .687 มาก 

3. ด้านการให้อ านาจแก่บุคลากร ผู้ บังคับบัญชา  
ผู้ใต้บงัคบับญัชา ประชาชน และชมุชน 

3.56 .714 มาก 

4. ด้านการจัดการเ รียนรู้  การแสวงหา การ 
สร้างสรรค์ การจัดเก็บ การสืบค้น การถ่ายโอน 
และการน าไปประยกุต์ใช้ขององค์กร 

3.54 .723 มาก 

5. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ระบบ
สารสนเทศความรู้ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี 
และระบบสนบัสนนุการปฏิบตัิอิเลก็ทรอนิกส์ 

3.63 .798 มาก 

รวม 3.62 .599 มาก 

 
 จากตาราง 20 พบวา่ บคุลากร มหาวิทยาลยันเรศวรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เก่ียวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .599 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ ระดบับุคคล กลุ่ม หรือทีมงาน และองค์กร       
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู้ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติ
อิเล็กทรอนิกส์ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.63 และคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ คือ ด้านการจดัการเรียนรู้ การแสวงหา 
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การสร้างสรรค์ การจดัเก็บ การสืบค้น การถ่ายโอน และการน าไปประยกุต์ใช้ขององค์กร มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.54 
 
ตาราง  21 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้  
  ระดับบุคคล กลุ่ม หรือทีมงาน และองค์กร จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. หนว่ยงานของทา่นมีบคุลากรท่ีมีความกระตือรือร้นในการรับฟัง 
ผู้อื่น และให้ข้อมลูป้อนกลบัท่ีมีประสทิธิภาพ 

3.72 .731 มาก 

2. หน่วยงานของท่านใช้วิธีการต่างๆ เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาบุคลากร เช่น การประชุม /สัมมนาเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงงาน 

3.73 .793 มาก 

3. หน่วยงานของท่านมีบคุลากรที่สามารถคิดและปฏิบตัิงานได้
อยา่งเป็นระบบ 

3.76 .760 มาก 

4. หน่วยงานของท่านมีการสนบัสนุนและคาดหวงัให้บุคลากรมี
การเรียนรู้ และการพฒันาตนเอง 

3.81 .775 มาก 

5. ทา่นมองวา่การเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องของบคุลากรทกุคนเป็นสิ่งที่
มีความส าคญัตอ่การด าเนินงานอยา่งยิ่ง 

3.97 .750 มาก 

6. บคุลากรและทีมงานใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบตัิการ เมื่อมี
ปัญหาเกิดขึน้ในหนว่ยงานจะพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ
และน าความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้และแก้ปัญหาทนัที 

3.78 .719 มาก 

7. บคุลากรในหน่วยงานของท่านได้รับการกระตุ้นให้เรียนรู้ซึ่งกนั
และกนั และแบง่ปันความรู้ที่ได้รับแก่กนัและกนัด้วยวิธีตา่งๆ 

3.71 .782 มาก 

รวม 3.78 .639 มาก 
 

 
 จากตาราง 21 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร  ด้านพลวัต             
แห่งการเรียนรู้ ระดับบุคคล กลุ่ม หรือทีมงาน และองค์กร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78        
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .639 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ท่านมองว่าการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองของบุคลากรทุกคน 
เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัตอ่การด าเนินงานอยา่งยิ่ง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.97 รองลงมาคือ หน่วยงานของ
ท่านมีการสนบัสนนุ และคาดหวงัให้บคุลากรมีการเรียนรู้ และการพฒันาตนเอง  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.81 และบคุลากรในหนว่ยงานของทา่นได้รับการกระตุ้นให้เรียนรู้ซึ่งกนัและกนั และแบง่ปันความรู้
ท่ีได้รับแก่กนัและกนัด้วยวิธีตา่ง ๆ มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.71 
 
ตาราง  22 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการปฏิรูปองค์กร  
  วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์ และโครงสร้าง จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. หน่วยงานมีบรรยากาศท่ีสนบัสนุนให้เห็นถึงความส าคญั
ของการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง และการพฒันาในด้านตา่ง ๆ 

3.62 .795 มาก 

2. หน่วยงานมีการออกแบบวิธีการแบ่งปันความรู้และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทั่วทัง้องค์กร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนั 

3.59 .792 มาก 

3. บุคลากรมีการเรียนรู้จากความผิดพลาด และจาก
ความส าเร็จ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.70 .730 มาก 

4. บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าใจความส าคัญและ
จดุมุง่หมายท่ีจะไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3.64 .750 มาก 

5. ผู้บริหารระดบัสงูของหน่วยงานสนบัสนนุวิสยัทศัน์ในการเป็น
องค์กรแหง่การเรียนรู้ 

3.64 .798 มาก 

6. หน่วยงานมีการให้รางวลัแก่บุคลากรที่มีการเรียนรู้และ ช่วย
ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ 

3.41 .889 ปานกลาง 
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ตาราง  22 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

7. หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการสื่อสารและการเรียนรู้ในทุก
ระดบัเนื่องจากมีระดบัชัน้ของการบริหารที่น้อยลง 

3.54 .819 มาก 

รวม 3.59 .687 มาก 

 
 จากตาราง 22 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์กร ด้านการปฏิรูปองค์กร
วิสยัทศัน์ วฒันธรรม กลยุทธ์ และโครงสร้าง ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .687 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก             
โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ บุคลากรมีการเรียนรู้จากความผิดพลาด และจากความส าเร็จ       
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 รองลงมาคือ 
บคุลากรในหน่วยงานสามารถเข้าใจความส าคญั และจดุมุ่งหมายท่ีจะไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ กับผู้บริหารระดบัสูงของหน่วยงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้          
มีคา่เฉล่ียเท่ากนั คือ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.64 และหน่วยงานมีการให้รางวลัแก่บคุลากรท่ีมีการเรียนรู้ 
และชว่ยให้ผู้ อ่ืนได้เรียนรู้ มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ เทา่กบั 3.41 
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ตาราง  23 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการให้อ านาจแก่ 
  บุคลากร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ประชาชน และชุมชน  
  จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. หน่วยงานของท่านให้อ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกับการ
เรียนรู้ และการปฏิบตัิงานของตนเอง 

3.66 .766 มาก 

2. หน่วยงานของท่านมีการมอบอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และตามความสามารถในการเรียนรู้ 

3.68 .803 มาก 

3. หน่วยงานของท่านรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชุมชน 
เพื่อท่ีจะได้เรียนรู้ รวมถึงปรับปรุงพฒันาด้านบริการให้ดีขึน้ 

3.58 .844 มาก 

4. หน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้กับ
ประชาชน ชมุชน กลุม่องค์การ อาสาสมคัร ฯลฯ 

3.46 .927 ปานกลาง 

5. ผู้บริหารระดบัสงู มีบทบาทเป็นทัง้ผู้ ฝึกสอน พี่เลีย้ง และผู้
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

3.46 .919 ปานกลาง 

6. ผู้ บริหารระดับสูงสร้างและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้   
พร้อม ๆ  กับกระตุ้นให้มีการทดลองและพิจารณาทบทวน
เก่ียวกับ ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถน าความรู้นัน้มาใช้
ประโยชน์ได้ 

3.54 .866 มาก 

7. บุคลากรของหน่วยงานเพิ่มพูนการเรียนรู้ด้านงานจากผู้ที่
เก่ียวข้องมากขึน้ 

3.57 .783 มาก 

รวม 3.56 .714 มาก 

 
 จากตาราง 23 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร ด้านการให้อ านาจ    
แก่ บคุลากร ผู้บงัคบับญัชา ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ประชาชน และชุมชน  ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .714 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็น   
อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ หน่วยงานของท่านมีการมอบอ านาจหน้าท่ี        
ความรับผิดชอบ และตามความสามารถในการเรียนรู้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.68 รองลงมาคือ หน่วยงาน
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ของท่านให้อ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกับการเรียนรู้ และการปฏิบตัิงานของตนเอง  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.66 และหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้กับประชาชน ชุมชน กลุ่ม
องค์การ อาสาสมคัร ฯลฯ กับผู้บริหารระดบัสูง มีบทบาทเป็นทัง้ผู้ ฝึกสอน พ่ีเลีย้ง และผู้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุเทา่กนั คือ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.46 
 
ตาราง  24 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้  
  การแสวงหา การสร้างสรรค์ การจัดเก็บ การสืบค้น การถ่ายโอน และ 
  การน าไปประยุกต์ใช้ขององค์กร จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. บุคลากรจะได้รับการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เก่ียวกับการคิด
สร้างสรรค์ การสร้างนวตักรรม และการทดลองปฏิบตัิ รวมถึง
การแบง่ปันความรู้อยา่งตอ่เนื่องและทัว่ถึง 

3.48 .863 ปานกลาง 

2. หนว่ยงานได้พฒันาระบบและโครงสร้างต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า
ความรู้ที่ส าคญัจะถูกจัดท าอย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรที่
ต้องการข้อมลูขา่วสารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ด้านความ
สะดวก และรวดเร็ว 

3.55 .808 มาก 

3. บุคลากรทุกคนเห็นความจ าเป็นในการเก็บรักษาความรู้ของ
องค์กร และการแบง่ปันความรู้เหลา่นัน้กบัผู้ที่อยูใ่นหนว่ยงาน 

3.63 .799 มาก 

4. หน่วยงานของท่านแสวงหาข้อมูลที่จะท าให้การท างานของ
องค์กรดีขึน้ โดยค านงึถึงบริการท่ีอยูน่อกสายงาน 

3.58 .825 มาก 

5. องค์กรมีการสนใจติดตามตรวจสอบแนวโน้มการปฏิบตัิงาน
ด้วยการพิจารณาสิง่ที่คนอื่นท าอยู่ 

3.55 .792 มาก 

6. มีการสนับสนุนโครงการที่สร้างสรรค์ ความรู้ ด้วยการเปิด
โอกาสในเร่ืองเรียนรู้ให้กบัทกุคน 

3.57 .845 มาก 

7. มีการจดัตัง้ทีมปฏิบตัิงานข้ามสายงาน เพื่อถ่ายโอนการเรียนรู้
ระหวา่งกลุม่งานและฝ่ายตา่ง ๆ 

3.39 .922 ปานกลาง 

รวม 3.54 .723 มาก 
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 จากตาราง 24 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์กร  ด้านการจดัการเรียนรู้ 
การแสวงหา การสร้างสรรค์ การจัดเก็บ การสืบค้น การถ่ายโอน และการน าไปประยุกต์ใช้ของ
องค์กร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .723 เม่ือพิจารณา   
เป็นรายข้อพบว่า ทกุข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสุด คือ บคุลากรทกุคน
เห็นความจ าเป็นในการเก็บรักษาความรู้ขององค์กร และการแบ่งปันความรู้เหล่านัน้กับผู้ ท่ีอยู่ใน
หน่วยงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านแสวงหาข้อมูลท่ีจะท าให้การ
ท างานขององค์กรดีขึน้ โดยค านึงถึงบริการท่ีอยู่นอกสายงาน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 และมีการ
จดัตัง้ทีมปฏิบตังิานข้ามสายงาน เพ่ือถ่ายโอนการเรียนรู้ระหวา่งกลุม่งาน และฝ่ายตา่ง ๆ มีคา่เฉล่ีย
น้อยท่ีสดุเทา่กบั 3.39 
 
ตาราง  25 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการประยุกต์ใช้ 
  เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู้ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และระบบ 
  สนับสนุนการปฏิบัตอิิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกรายข้อ 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1. หนว่ยงานของท่านมีคอมพิวเตอร์ บริการเพียงพอเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร 

3.63 1.006 มาก 

2. หน่วยงานของท่านสามารถปรับใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการ
บริหารจัดการข้อมูลได้เหมาะสมกับความต้องการของ
บคุลากร 

3.56 .957 มาก 

3. หน่วยงานของท่านน าระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Performance Support 
Systems) มาใช้เพื่อช่วยให้สามารถท างานและเรียนรู้ได้ดี
ยิ่งขึน้ 

3.61 .898 มาก 
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ตาราง  25 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

4. หน่วยงานของท่านสนบัสนนุการเรียนรู้ในลกัษณะโต้ตอบกนั
ทันที  โดยประสมประสานระบบการเรียนรู้แบบไฮเทค 
ประสานการสอนงาน และการท างานจริงให้เป็นกระบวนการ
เดียวกนั 

3.55 .901 มาก 

5. หนว่ยงานของทา่นน าโปรแกรมการเรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
มาสนบัสนนุการเรียนรู้ 

3.60 .950 มาก 

6. หน่วยงานของท่านใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกบังาน เช่น ระบบ 
คอมพิวเตอร์เพื่อการท างานแบบเป็นกลุ่ม การบริหาร
โครงการ และการบริหารการประชมุ 

3.60 .957 มาก 

7. บคุลากรหนว่ยงานของทา่นสามารถเข้าถึงฐานข้อมลูเพื่อการ 
ปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลยัต้องการ
ได้ โดยผ่านทางระบบเครือข่ายต่าง ๆ เช่น LAN อินเตอร์เน็ต 
อินทราเน็ต 

3.84 .930 มาก 

รวม 3.63 .798 มาก 

 
 จากตาราง 25 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกับวฒันธรรมองค์กร ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู้ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติ
อิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .798             
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
บคุลากรหนว่ยงานของทา่นสามารถเข้าถึงฐานข้อมลูเพ่ือการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพตามท่ี
มหาวิทยาลัยต้องการได้โดยผ่านทางระบบเครือข่ายต่าง ๆ เช่น LAN อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต        
มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีคอมพิวเตอร์ บริการเพียงพอเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 และหน่วยงานของท่าน
สนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะโต้ตอบกันทันที โดยประสมประสานระบบการเรียนรู้แบบไฮเทค 
ประสานการสอนงาน และการท างานจริงให้เป็นกระบวนการเดียวกนั มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 
3.55 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 
ตาราง  26 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร วัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ตัวแปร ( Y) ( 1X ) ( 2X ) ( 3X ) ( 4X ) ( 5X ) ( 6X ) ( 7X ) (X8) (X9) (X10) (X11) (X12) 
องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Y) 1.000             
โครงสร้างองค์กร ( 1X ) .608** 1.000            
ความรับผิดชอบ ( 2X ) .650** .692** 1.000           
ความอบอุน่และการสนบัสนนุ ( 3X ) .730** .710** .734** 1.000          
การรับรู้ผลงานและการให้รางวลั ( 4X ) .633** .580** .527** .657** 1.000         
การยอมรับความขดัแย้ง ( 5X ) .638** .497** .541** .615** .782** 1.000        

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ( 6X ) .756** .612** .618** .660** .733** .760** 1.000       
ความเป็นหนึง่เดียวในองค์กร ( 7X ) .656** .543** .533** .632** .547** .586** .662** 1.000      
ความมัน่คงและความเสีย่ง (X8) .723** .545** .613** .603** .544** .554** .722** 730** 1.000     
การมีสว่นร่วมเก่ียวข้อง (X9) 698** .602** .582** .673** .639** .664** .680** .699** .636** 1.000    
ความสอดคล้องต้องกนั (X10) .688** .622** .612** .644** .607** .617** .678** .684** .700** .871** 1.000   
ความสามารถในการปรับตวั (X11) .896** .585** .634** .659** .579** .575** .669** .594** .647** .645** .644** 1.000  
การมุง่เน้นท่ีพนัธกิจ (X12) .712** .515** .522** .575** .567** .621** .695** .644** .664** .645** .710** .579** 1.000 

 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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 จากตาราง 26 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ด้วยกันทัง้      
12 ตวั มีค่าเป็นบวก 78 ค่า และมีนยัส าคญัทางสถิติจ านวน 78 ค่า ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์      
มีค่าตัง้แต่ .497-.896 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีค่าสูงสุด คือ 
ความสามารถในการปรับตวักับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (r = .896) และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ภายในระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมีค่าต ่าสุด คือ  การยอมรับความขัดแย้งกับโครงสร้างองค์กร             
(r = .497) คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระสว่นใหญ่มีคา่อยูใ่นระดบัสงู 
 เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับตวัแปรอ่ืนๆ พบว่า ตวัแปร
อิสระเกือบทุกตวัมีความสัมพันธ์กับองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01     
มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง .497 - .896 และสามารถเรียงความสมัพนัธ์จากมากไปน้อยได้ 
คือ ความสามารถในการปรับตวั (r = .896) มาตรฐานการปฏิบตัิงาน (r = .756) ความอบอุ่นและ
การสนบัสนนุ (r = .730) ความมัน่คงและความเส่ียง (r = .723) การมุ่งเน้นท่ีพนัธกิจ (r = .712)
การมีส่วนร่วมเก่ียวข้อง (r = .698) ความสอดคล้องต้องกัน (r = .688) ความเป็นหนึ่งเดียว          
ในองค์กร (r = .656) ความรับผิดชอบ (r = .650) การยอมรับความขดัแย้ง (r = .638) การรับรู้
ผลงานและการให้รางวลั (r = .633) โครงสร้างองค์กร (r = .608) 
 
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 1. การวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ ได้ค่าสถิติปรากฏดังแสดง         
ในตาราง 27 - 29  
 
ตาราง  27 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 

  ก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณท่ีปรับแก้ และค่าความคลาดเคล่ือน 
  มาตรฐาน 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std.Error of the Estimate 
Enter 0.940 0.884 0.880 0.20750 

 
  จากตาราง 27 พบว่า คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูมีคา่ .940 และก าลงัสองของ    
คา่สหสมัพนัธ์พหคุณู (คา่สมัประสิทธ์ิการก าหนด) มีคา่ .884 แสดงว่า ตวัแปรอิสระทัง้หมดร่วมกนั
พยากรณ์ตวัแปรตามได้ ร้อยละ 88.40 
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ตาราง  28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธ์ิ 
  สหสัมพันธ์พหุคูณ 
 

SOV Sum of Square df Mean Square F Sig. 
Regression 120.238 12 10.020 

232.708* .000 
Residual 15.802 367 .043 

Total 136.040 379    

 
  จากตาราง 28 ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนเ พ่ือทดสอบนัยส าคัญของ               
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคณู พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณูมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 
ตาราง  29 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 
ตัวแปรพยากรณ์ b  bSE    t  Sig 

1X  -0.025 0.023 -0.032 -1.119 .26 

2X  -0.028 0.028 -0.031 -1.024 .30 

3X  0.129 0.026 0.165 5.023* .00 

4X  -0.008 0.025 -0.011 -0.337 .73 

5X  -0.015 0.026 -0.020 -0.600 .54 

6X  0.106 0.032 0.120 3.314* .00 

7X  -0.031 0.026 -0.035 -1.167 .24 

8X  0.105 0.032 0.105 3.270* .00 
X9 0.071 0.033 0.086 2.121 .03 
X10 -0.088 0.036 -0.103 -2.461* .01 
X11 0.532 0.024 0.609 21.925* .00 

X12 0.206 0.029 0.203 7.046* .00 

Constant 0.159 0.079 1.998 .04 

 
*p < 0.05 
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  จากตาราง 29 พบว่า ตวัแปรจ านวน 6 ตวั ร่วมกนัพยากรณ์ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลทางบวกต่อความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ จ านวน 5 ตวั คือ ความอบอุ่นและการสนับสนุน ( 3X ) มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
( 6X ) ความมัน่คงและความเส่ียง (X8) ความสามารถในการปรับตวั (X11) การมุ่งเน้นพนัธกิจ (X12) 
ยกเว้นความสอดคล้องต้องกนั (X10) ท่ีส่งผลทางลบตอ่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสามารถ
เขียนสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดบิ และคะแนนมาตรฐานได้ดงันี ้ 
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 
  Y = 0.159 + 0.129 ความอบอุ่น และการสนบัสนุน + 0.106 มาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน + 0.105 ความมัน่คง และความเส่ียง - 0.088 ความสอดคล้องต้องกนั + 0.532 
ความสามารถในการปรับตวั + 0.206 การมุง่เน้นท่ีพนัธกิจ 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  ZY = 0.165Z ความอบอุ่นและการสนบัสนนุ + 0.120Z มาตรฐานการปฏิบตัิงาน + 
0.105Z ความมัน่คงและความเส่ียง - 0.103Z ความสอดคล้องต้องกนั + 0.609Z ความสามารถ  
ในการปรับตวั + 0.203Z การมุง่เน้นท่ีพนัธกิจ 

 2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Linear 
Regression Analysis) 
  เพ่ือค้นหาตวัแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสดุในการพยากรณ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ของบคุลากร 
มหาวิทยาลยันเรศวร ผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในตาราง 25 
 
ตาราง  30 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ (b,  )  
  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พยากรณ์ ( bSE ) 
  ค่าสถติ ิt (t-value) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ค่าอ านาจ 
  การพยากรณ์ (R2) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) 
  และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ (a) โดยการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด 
 

ตัวแปรพยากรณ์ b  bSE    t  
X11 0.529 0.024 0.605 22.108* 

X12 0.199 0.029 0.196 6.942* 

3X  0.107 0.021 0.137 5.128* 
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ตาราง  30 (ต่อ) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ b  bSE    t  

6X  0.091 0.027 0.103 3.344* 

X8 0.087 0.029 0.087 2.953* 

X10 -0.052 0.026 -0.060 -2.011* 

R = 0.939 
SEest = 0.208 

 R2 = 0.881 
a = 0.112 

 F = 460.491* 

 
*p < 0.05 
 
  จากตาราง 30 พบว่า ตวัแปรจ านวน 6 ตวั ร่วมกนัพยากรณ์ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลทางบวกต่อความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ จ านวน 5 ตวั คือ ความสามารถในการปรับตวั (X11) การมุ่งเน้นพนัธกิจ (X12)    
ความอบอุ่นและการสนบัสนุน ( 3X ) มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ( 6X ) ความมัน่คง และความเส่ียง 
(X8) ยกเว้นความสอดคล้องต้องกัน (X10) ท่ีส่งผลทางลบต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้           
มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณู เท่ากับ 0.881 มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 88.10   
ซึง่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากบั 0.208 
และค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.112 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ 
ในรูปคะแนนดบิ และคะแนนมาตรฐานได้ดงันี ้ 
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 
  Y = 0.112 + 0.529 ความสามารถในการปรับตวั + 0.199 การมุ่งเน้นท่ีพนัธกิจ + 
0.107 ความอบอุ่น และการสนบัสนนุ + 0.091 มาตรฐานการปฏิบตัิงาน + 0.087 ความมัน่คง 
และความเส่ียง - 0.052 ความสอดคล้องต้องกนั  
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  ZY = 0.605Z ความสามารถในการปรับตวั + 0.196Z การมุ่งเน้นท่ีพนัธกิจ + 0.137Z
ความอบอุ่น และการสนบัสนนุ + 0.103Z มาตรฐานการปฏิบตัิงาน + 0.087Z ความมัน่คง และ
ความเส่ียง - 0.060Z ความสอดคล้องต้องกนั  
 
 


