
บทที่  5 
 

บทสรุป 
 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และค้นหาปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณโุลก  
 ประชากร ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลยันเรศวร ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนกังาน
มหาวิทยาลยั พนกังานราชการ ลกูจ้างประจ า และลูกจ้างชัว่คราว ท่ีปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั
นเรศวร ปีการศกึษา 2553 ประกอบไปด้วย หน่วยงานภายใน 22 หน่วยงาน รวมทัง้สิน้ 3,587 คน
 กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ข้าราชการ พนกังาน ลกูจ้างประจ า และลกูจ้างชัว่คราว ท่ีปฏิบตัิงาน
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-
Stage Random Sampling) และค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยเทียบตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน 
(บญุชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) รวมทัง้สิน้ 381 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
บรรยากาศองค์การ วฒันธรรมองค์กร และองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยันเรศวร
ท่ีผู้ วิจยัพฒันา และปรับปรุงจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตามกรอบแนวคิด และวตัถุประสงค์การวิจัย     
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) จ านวน 103 ข้อ 
 วิธีด าเนินการวิจัย ผู้ วิจัยได้ศึกษา รวบรวมทฤษฎี ความรู้เก่ียวกับตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลยันเรศวรจากหนงัสือ 
เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating scale) จ านวน 103 ข้อ โดย
ผู้ วิจยัได้จดัส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง หลงัจากได้แบบสอบถามคืนมาแล้ว ได้น าแบบสอบถาม 
มาตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมลูการหาความสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบ
ขัน้ตอน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือค้นหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็น
องค์กรแหง่การเรียนรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก  
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบคุลากร
มหาวิทยาลยันเรศวร มีดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. บรรยากาศองค์กร โดยภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.72) เม่ือพิจารณา
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า คา่เฉล่ีย 3 อนัดบัแรก คือ ความรับผิดชอบ ( X  = 3.87, ระดบัมาก) 
โครงสร้างองค์กร ( X  = 3.86,  ระดับมาก) และความมั่นคงและความเส่ียง ( X  = 3.82,         
ระดบัมาก) สว่นปัจจยัท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ คือ การยอมรับความขดัแย้ง ( X  = 3.47, ระดบัมาก)  
 2. วฒันธรรมองค์กร โดยภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.65) เม่ือพิจารณา
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก คือ ความสอดคล้องต้องกัน ( X  = 3.73,     
ระดบัมาก) การมุง่เน้นท่ีพนัธกิจ ( X  = 3.71, ระดบัมาก) และการมีส่วนร่วมเก่ียวข้อง ( X  = 3.59, 
ระดับมาก) ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ความสามารถในการปรับตัว ( X  = 3.57,      
ระดบัมาก)  
 3. องค์กรแห่งการเ รียนรู้ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ ในระดับมาก ( X  = 3.62)           
เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก คือ พลวตัแห่งการเรียนรู้ ระดบั
บคุคล กลุม่ หรือทีมงาน และองค์กร ( X  = 3.78, ระดบัมาก) ด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี ระบบ
สารสนเทศความรู้ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์         
( X  = 3.63, ระดบัมาก) และด้านการปฏิรูปองค์กร วิสยัทศัน์ วฒันธรรม กลยุทธ์ และโครงสร้าง 
( X  = 3.59, ระดบัมาก) ส่วนปัจจยัท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ คือ ด้านการจดัการเรียนรู้ การแสวงหา 
การสร้างสรรค์ การจัดเก็บ การสืบค้น การถ่ายโอน  และการน าไปประยุกต์ใช้ขององค์กร            
( X  = 3.54, ระดบัมาก)  
 4. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรแหง่การเรียนรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยั
นเรศวรกับบรรยากาศองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่าง         
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกปัจจยั มีค่าระหว่าง .497 ถึง .896 พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์สูงท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ ความสามารถในการปรับตวั มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และ
ความอบอุ่นและการสนับสนุน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ .896, .756 และ .730 
ตามล าดบั และปัจจยัท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ต ่าสุด คือ โครงสร้างองค์กร มีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ เทา่กบั .608 ซึง่มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณุ (R) เท่ากบั .940 และก าลงัสองของ
คา่สหสมัพนัธ์พหคุณู (R2) เท่ากบั .884 แสดงว่า ตวัแปรอิสระทัง้หมดร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรตาม
ได้ร้อยละ 88.40 
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 5. ปัจจัยท่ีท านายความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 
จงัหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยท่ีดีท่ีสุดท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
มหาวิทยาลยันเรศวร ร่วมกันพยากรณ์ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ    
ท่ีระดับ .05 ซึ่งปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ยกเว้น  
ความสอดคล้องต้องกันท่ีมีความสัมพันธ์เชิงลบ ซึ่งมีค่าอ านาจในการาพยากรณ์ร้อยละ 88.10      
มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.208 และสามารถพยากรณ์ในรูป  
คะแนนดบิ และคะแนนมาตรฐานได้ดงัตอ่ไปนี ้
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 
  Y = 0.112 + 0.529 ความสามารถในการปรับตวั + 0.199 การมุ่งเน้นท่ีพนัธกิจ + 
0.107 ความอบอุ่น และการสนบัสนนุ + 0.091 มาตรฐานการปฏิบตัิงาน + 0.087 ความมัน่คง 
และ   ความเส่ียง - 0.052 ความสอดคล้องต้องกนั 
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  ZY = 0.605 ความสามารถในการปรับตวั + 0.196 การมุ่งเน้นท่ีพนัธกิจ + 0.137 
ความอบอุน่ และการสนบัสนนุ + 0.103 มาตรฐานการปฏิบตัิงาน + 0.087 ความมัน่คง และความ
เส่ียง  - 0.060 ความสอดคล้องต้องกนั 
 
อภปิรายผล 
 จากการศกึษาท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของบคุลากรมหาวิทยาลยันเรศวรท่ีมีตอ่ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ 
 1. ความเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ตามการรับรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดั
พิษณโุลก  
  จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยันเรศวร มีความคิดเห็นต่อปัจจยั 
12 ปัจจัยว่าเป็นสิ่งท่ีท าให้มหาวิทยาลยันเรศวรสามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ ซึ่งมีระดบั
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบั “มาก” ( X  = 3.62) สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ สมคิด 
สร้อยน า้ (2547) ท่ีศึกษาการพฒันาตวัแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ระดบัปัจจัยทางการบริหาร 
และระดบัความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบับญุธรรม โบราณมลู (2548) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ผล
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การศกึษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ปัจจยั
ตา่ง ๆ มี ผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์ภายในกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ปัจจยั  ท่ีมีผลตอ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ เป้าหมาย และข้อมลูย้อนกลบั, โครงสร้าง            
การบริหารงาน ท่ีเหมาะสม, เทคโนโลยีและระบบงาน, ภาวะผู้น าทางวิชาการ, การจูงใจ, 
บรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนต่างมีความสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัส าคญั 
และสอดคล้องกบัการศึกษาของสรีุพร ฤทธ์ิอุดมศกัดิ์ (2546) ท่ีศกึษาศกัยภาพขององค์การในการ
พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา : บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ 
จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ ากัด          
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นว่าองค์การมีศักยภาพขององค์กรในการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่ ง         
การเรียนรู้ในระดบัสูง นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกับสงัข์ ใจขาน (2548) ท่ีได้ศึกษาบรรยากาศของ
องค์กรท่ีเอือ้ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการท่ีปฏิบัติในส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า สภาพบรรยากาศองค์กรท่ีเอือ้ต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 1 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมาก 5 ด้าน คือ ด้านมิติโครงสร้าง
ของงาน ด้านความมั่นคง และความเส่ียงหรือความมั่นคงในการท างาน ด้านความอบอุ่น  และ
สนบัสนนุ ด้านความยืดหยุน่ และอิสระในการท างาน ด้านการตดัสินใจ ทัง้นี ้บคุลากรมหาวิทยาลยั
นเรศวร มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านพลวัต       
การเรียนรู้ ระดบับุคคล กลุ่ม หรือทีมงาน และองค์การ ( X  = 3.78) สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของสุพตัรา จันทร์เทียน (2543) ท่ีศึกษาเร่ืองการรับรู้บรรยากาศองค์กรและศกัยภาพการพฒันา
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา : วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ผลการศึกษา เม่ือแยกพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า การปรับเปล่ียนองค์กร
และพลวัตการเรียนรู้อยู่ในระดบัสูง ( X  = 3.13 และ 2.82 ตามล าดับ) รองลงมา คือ ด้าน         
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศความรู้ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และระบบสนบัสนุน
การปฏิบตัิอิเล็กทรอนิกส์ ( X  = 3.63) ซึ่งสอดคล้องกบั ผลการศกึษาของจกัริน ติวเถาว์ และคณะ 
(2546 อ้างอิงในไพริน ขันอาสา, 2550) ท่ีศึกษาการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กรณีศึกษา : บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด พบว่า พนักงานของบริษัทวิทยุการบิน   
แห่งประเทศไทย จ ากัด ส่วนใหญ่มีความคิดว่า ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ 
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) การใช้เทคโนโลยีสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร เช่น 
การจดัห้องสมดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรม 2) โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมโดยแบง่หน่วยงาน
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รับผิดชอบ มีล าดบัชัน้บงัคบับญัชาท่ีไม่ซบัซ้อน และอิสระในการด าเนินงาน 3) การจดัเก็บ และ
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 4) บรรยากาศท่ีสนบัสนนุการเรียนรู้ในองค์กร 
มีการฝึกอบรม 5) การท างานร่วมกนัเป็นทีม ซึง่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลยันเรศวรมีการสนบัสนนุ
และส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ เห็นความส าคัญในการ             
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เพ่ือกระตุ้ นให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน           
อีกทัง้ยังมีการแบ่งปันความรู้ท่ีได้รับแก่กันและกันด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมของ                
กองประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท าการ
ประกนัคณุภาพให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ดงัท่ี Peter M. Senge (1994) ได้กล่าวว่า 
การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) ในองค์กรท่ีเรียนรู้ จะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม คือ    
การแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ และทกัษะวิธีคิดเพ่ือพฒันาภูมิปัญญาและศกัยภาพของ
ทีมงานโดยรวม มีการแบง่ปันแลกเปล่ียนถ่ายทอดข้อมลูระหว่างกันและกนั  ทัง้ในเร่ืองของความรู้
ใหม่ ๆ ท่ีได้มาจากการค้นคิด หรือจากภายนอก และภายใน การเรียนรู้เป็นทีมนีย้ังครอบคลุม      
ไปถึงการเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานร่วมกนัเป็นทีมด้วย ซึ่งการเรียนรู้ และพฒันาในเร่ืองนีจ้ะช่วยให้
การท างานร่วมกันในองค์กรมีความเป็นทีมท่ีดีขึน้  และช่วยให้สมาชิกแต่ละคนสามารถแสดง
ศักยภาพท่ีมีอยู่ออกมาได้อย่างเต็มท่ี  อีกทัง้มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบันเพ่ือสร้าง      
ความเข้มแข็งให้ชุมชน ยังได้จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และอัตลักษณ์บุคลากร 
มหาวิทยาลยันเรศวรขึน้ โครงการฯดงักลา่วประกอบด้วยกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ระหว่างชมุชนภารกิจ
ทัง้ 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนธุรการ ชุมชนการเงิน /พัสดุ ชุมชนนโยบายและแผน ชุมชนบุคคล      
ชมุชนวิจยั ชมุชนกิจการนิสิต ชมุชนบริการการศกึษา ชมุชนประกนัคณุภาพ และชมุชนสารสนเทศ 
ท าให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอัตลักษณ์ในงานของกลุ่ม
ชมุชนตา่ง ๆ เพ่ือน าไปสูก่ารสร้างสมรรถนะของงานสายบริการในการร่วมกนั และเช่ือมโยงระหว่าง 
Functional Competency กบัอตัลกัษณ์ของชมุชน เป็นต้น ดงัท่ี David Garvin (1998) กล่าวว่า 
องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นทักษะในการสร้าง จัดหา และถ่ายทอดความรู้ รวมทัง้การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของบุคลากรท่ีจะมีผลต่อความรู้ใหม่ ๆ ในท านองเดียวกัน การจัดการความรู้ก็เป็น    
เร่ืองส าคญัท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ และประยกุต์ใช้ความรู้ รวมทัง้แปลงความรู้ของคนไปเป็นความรู้
ขององค์กร โดยในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นัน้ต้องมีทกัษะใน 5 ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหา
อยา่งเป็นระบบ การทดลองศกึษากบัแนวทางใหม ่ๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต การเรียนรู้
จากวิธีปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศของคนอ่ืน และการถ่ายทอดความรู้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทัว่ทัง้
องค์กร ทัง้นี ้ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องมีการวดัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปขององค์กร
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กับผลลัพธ์เกิดขึน้ด้วย อีกทัง้มหาวิทยาลัยมีหน่วยท่ีสนับสนุนในการใช้ระบบซอฟต์แวร์เพ่ือ       
การบริหารจัดการข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย และมีการน าระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ือช่วยให้สามารถท างาน และเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ และยังสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลเพ่ือการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้โดยผ่านช่องทางระบบเครือข่าย  
ต่าง ๆ เช่น ระบบ LAN อินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ตท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดบริการไว้ให้กับ           
ทกุหนว่ยงาน 
  ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ภายในปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ทัง้ 12 ปัจจัย พบว่า ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และมีความสมัพนัธ์กนัในระดบั “สงู” ซึ่งมี 3 คูอ่นัดบัแรก คือ 
ความสามารถในการปรับตัวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานการปฏิบัติงานกับองค์กร          
แห่งการเรียนรู้ และความอบอุ่น และการสนับสนุนกับองค์กรแห่งการเรียนรู้  แสดงให้เห็นว่า        
ทกุปัจจยัตา่งมีความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั และเอือ้ตอ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกบั            
ผลการศึกษาของศุภลักษณ์ ปู่ ประเสริฐ (2546) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็นองค์กร             
แห่งการเรียนรู้ของกลุ่มงานการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ    
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งร่วมกันพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้    
ร้อยละ 60 สอดคล้องกับสพุตัรา จนัทร์เทียน (2543) ท่ีศกึษาเร่ืองการรับรู้บรรยากาศองค์กร และ
ศกัยภาพการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี       
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ระดับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศ
องค์กร และระดับการรับรู้ศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์        
ระหว่างกันทางบวกในระดบัค่อนข้างสูง นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับผลการศึกษาของกาญจนา 
เกียรตธินาพนัธุ์ (2542) ท่ีศกึษาวิจยัเร่ืองบรรยากาศองค์กรท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ : กรณีศึกษา กองสาธารณสุขภูมิภาค ส าหรับงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
บรรยากาศองค์กรมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการพฒันาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ทัง้ในภาพรวม
และมิตติา่ง ๆ ของบรรยากาศองค์กรล้วนมีผลตอ่ภาพรวม และองค์ประกอบย่อยในองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ทัง้สิน้ และสอดคล้องกับบุญธรรม โบราณมูล (2548) ได้ศึกษาปัจจยั ท่ีมีผลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น               
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสมัพันธ์ภายใน   
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กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ P<.01 จะเห็นได้ว่า ในบริบทของมหาวิทยาลัยนเรศวร   
ปัจจยัท่ีจะสง่ผลตอ่ความเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้นัน้ ควรท่ีจะสง่เสริมให้บคุลากรได้รับการพฒันา
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 อนัดบัแรก     
คือ ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร และความมัน่คงและความเส่ียง ซึ่งพบว่าความสมัพนัธ์ของ
ความรับผิดชอบกับโครงสร้างองค์กร เป็นปัจจัยท่ีมีความเก่ียวข้องกัน เพราะเม่ือบุคลากร             
มีความเข้าใจถึงบทบาท และหน้าท่ีของตนเองตามโครงสร้างขององค์กรท่ีก าหนดไว้แล้ว จะส่งผล
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี ดงัท่ี เจียรนยั จิระโร (2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของบรรยากาศองค์กร 
วา่ประกอบด้วย โครงสร้างท่ีก าหนดขึน้โดยองค์กร ความท้าทาย และความรับผิดชอบ ความอบอุ่น
และการสนบัสนนุ ซึ่งจะใช้วดัการส่งเสริมมากกว่าการลงโทษ ความสมัพนัธ์ระหว่างการให้รางวลั
การลงโทษ และความขัดแย้ง ซึ่งเป็นการรับรู้เก่ียวกับความขัดแย้งของบุคคลในหน่วยงาน 
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และความคาดหวัง การเส่ียง และความรับผิดชอบความเส่ียง         
การรวมอ านาจการตดัสินใจ ขนาด และสถานท่ีขององค์กร รวมทัง้การจดัสภาพทางกายภาพของ
องค์กร รวมทัง้ปัจจยัด้านความมัน่คง และความเส่ียงของมหาวิทยาลยันเรศวร ท่ีเป็นปัจจยัส าคญั
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยควรให้ความสนใจ และสร้างกลไก         
ท่ีสามารถแสดงให้บคุลากรเห็นวา่การปฏิบตังิานตา่ง ๆ นัน้ ท าให้เกิดความรู้สึกถึงความมัน่คง และ
มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นหนทางหนึ่งท่ีท าให้บุคลากรสามารถพัฒนาไปสู ่ 
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ และเม่ือได้วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ระหว่างปัจจัยทัง้ 12 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
มหาวิทยาลยันเรศวรได้ ตามท่ี Litwin and Stringer (1968) ได้ท าการศกึษาพบว่า ผู้บริหารท่ีให้
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาได้รับข้อมลูป้อนกลบั (Feedback) จะมีอิสระ และมีเอกลกัษณ์ในการท างานของ
ตนเอง มีผลท าให้เกิดบรรยากาศท่ีมุ่งท างานเพ่ือความส าเร็จ ซึ่งท าให้พนกังานมีความรับผิดชอบ
มากขึน้ต่อการบรรลเุป้าหมายขององค์กร และของกลุ่ม ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้บริหารเน้นวิธีการ   
ท่ีเป็นมาตรฐาน มีกฎระเบียบ และความเช่ียวชาญเฉพาะอย่างของงานจะส่งผลให้เกิดการขาด
ความรู้สกึรับผิดชอบ ขาดความคดิริเร่ิม และมีความรู้สกึวา่ตนเองขาดประสิทธิภาพ  
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 2. ปัจจัยท่ีท านายความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 
จงัหวดัพิษณโุลก  
  จากผลการวิจัยเพ่ือค้นหาปัจจยัท่ีดีท่ีสุดท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยท่ีดีท่ีสุดท่ีส่งผลต่อความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก ร่วมกันพยากรณ์ความ
เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 6 ตวั คือ 1) ความสามารถ
ในการปรับตวั 2) การมุ่งเน้นท่ีพนัธกิจ 3) ความอบอุ่น และการสนบัสนุน 4) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 5) ความมั่นคง และความเส่ียง 6) ความสอดคล้องต้องกัน ซึ่งปัจจัยทุกตัวมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ยกเว้นความสอดคล้องต้องกันเพียงตวั
เดียวท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงลบกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อันจะมีผลต่อการปฏิบตัิงานอาจท าให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัได้ดีเทา่ท่ีควร  
  นอกจากนี ้ผู้ วิจัยยงัพบว่า ตวัแปรพยากรณ์ท่ีไม่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 6 ตัว คือ โครงสร้างองค์กร 
ความรับผิดชอบ การรับรู้ผลงาน และการให้รางวลั การยอมรับความขดัแย้ง ความเป็นหนึ่งเดียว 
ในองค์กร การมีส่วนร่วมเก่ียวข้อง ดงัท่ีกาญจนา เกียรติธนาพนัธุ์ (2542) ได้กล่าวถึงบรรยากาศ
องค์การว่ามีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการพฒันาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ทัง้ในภาพรวม และ 
มิติต่าง ๆ ของบรรยากาศองค์กร ล้วนมีผลต่อภาพรวม และองค์ประกอบย่อยในองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ทัง้สิน้ อีกทัง้จกัริน ติวเถาว์ และคณะ (2546 อ้างอิงใน ไพริน ขนัอาสา, 2550) ได้ศกึษาการ
ประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา : บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
พบว่า พนกังานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ส่วนใหญ่มีความคิดว่าปัจจยัท่ีส่งเสริม
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ การมีโครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสม โดยแบ่งหน่วยงาน
รับผิดชอบ มีล าดบัชัน้บงัคบับญัชาท่ีไม่ซับซ้อน อิสระในการด าเนินงาน และการท างานร่วมกัน  
เป็นทีม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร ดงันัน้ มหาวิทยาลัยนเรศวรควรร่วมกัน
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในองค์เพ่ือร่วมกันปฏิบตัิงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร และ
พฒันาบคุลากรให้มีความรับผิดชอบ และสง่เสริมให้มีการรับรู้ผลงาน และการให้รางวลัแก่บคุลากร
เพ่ือเป็นการกระตุ้น และสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จ  และพฒันา
ไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัระดบัแนวหน้าในกลุ่ม 10 อนัดบัแรกของประเทศภายในปี พ.ศ. 2560 
และเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีคณุภาพได้รับการยกย่องในระดบัชาติและนานาชาติ สิ่งส าคญัท่ีสดุ คือ 
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ความร่วมมือ ร่วมใจกันของบุคลากรมหาวิทยาลยันเรศวรในการพฒันามหาวิทยาลยัให้ก้าวไปสู่
ความเป็นสากล เป็นท่ียอมรับ เพ่ือน าไปสูค่วามเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ของบคุลากร
มหาวิทยาลยันเรศวร ผู้ศกึษาได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 2 ประการคือ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป เพ่ือน าไปศกึษาพฒันาส าหรับผู้ ท่ีสนใจดงันี ้
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน  และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง เช่น           
การฝึกอบรม และสมัมนาเชิงปฏิบตัิการตา่ง ๆ เพ่ือฝึกให้บคุลากรเกิดการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง
ให้เกิดทกัษะความช านาญในการปฏิบตัิงานในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 
และมีการประเมินผลการฝึกอบรมวา่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์มากน้อย
เพียงใด เพ่ือสามารถน าความรู้มาพฒันา และปรับปรุงมหาวิทยาลยัในการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
 2. ควรสร้างวฒันธรรมองค์กรให้บุคลากรในมหาวิทยาลยัมีความรัก ความสามคัคี และ  
มีความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของมหาวิทยาลยั ท าให้บคุลากรมีความรู้สกึภมูิใจท่ีได้ปฏิบตังิาน 
 3. มหาวิทยาลยัควรจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือสร้างขวญั ก าลงัใจ และสร้างความผกูพนัของ
บคุลากรทกุสายงานท่ีมีตอ่องค์กรอยา่งตอ่เน่ือง 
 4. การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะผลักดันให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือร่วมกันพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสร้างความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่  
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลยัควรมีการปรับกลยุทธ์   
ในด้านตา่ง ๆ และพฒันาเทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้าเพ่ือความอยูร่อดขององค์กรตอ่ไป 
 5. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในทุก  ๆ ด้าน       
ซึ่ง การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะท าให้มหาวิทยาลัย มีความสามารถในการแข่งขันกับ
สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ และท าให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขัน สร้างอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นกว่า
สถาบนัการศกึษาอ่ืน ๆ อนัจะส่งผลให้เป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าในการให้บริการแก่ชุมชนอย่างเป็น
มืออาชีพ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป  
 1. ควรศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาองค์กรแหง่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลยั 
 2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลยั 
 3. ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ี มี อิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลยั 
 4. ควรพัฒนาตัวชี ว้ัดในการเป็นองค์กรแห่งการเ รียนรู้ ท่ี เ ป็นมาตรฐานส าหรับ        
องค์กรตา่ง ๆ เชน่ องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ  
 


