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บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับ และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และนำ�เสนอกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
วิธีวิจัยแบ่งเป็นระยะที่ 1 ศึกษาระดับ และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ กลุม่ ตัวอย่าง คือ อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก
870 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีคา่ ความเทีย่ ง 0.98 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ระยะที่ 2 กรณีศึกษา
องค์การวิทยาลัยพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร การสังเกต การ
สัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่มย่อย ผู้รู้ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำ�หรับการวิจัยในเชิง
คุณภาพได้จากวิทยาลัยพยาบาลที่มีคะแนนเฉลี่ยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สูงสุด
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 3 กำ�หนดกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก และหาฉันทามติของผูท้ รง
คุณวุฒิ 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
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ผลการวิจัยพบว่า (1) วิทยาลัยพยาบาลที่มีคะแนนเฉลี่ยการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้สูงสุด ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาล 2 เครือข่ายภาคใต้ (2) ภาวะผู้นำ� พฤติกรรม
บุคลากรในองค์การ การจูงใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p<0.001) และบรรยากาศองค์การ (p<0.05) สามารถร่วมทำ�นาย
ความแปรปรวนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 86 (3) การนำ�เสนอกลยุทธ์การ
พัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สำ�หรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ คือ 1) พัฒนากายภาพและสภาพ
แวดล้อมสูก่ ารเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการประเมิน
ผลเพือ่ ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 3) สนับสนุนการบริหารงานแบบกระจาย
อำ�นาจ และการทำ�งานแบบมีสว่ นร่วมของบุคลากร 4) ส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 5) พัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพ และนำ�ไป
สู่การเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรอื่นที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 6) เร่งรัดพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญ 7) ส่งเสริม
ให้บุคลากรสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ 8) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์การ และ
9) เร่งรัด สรรหา และพัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เอื้อต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

Abstract

The purposes of this research were to study the level of being
learning organization; factors affecting the level of being learning
organization; and the strategies for development of learning organization.
The research process comprised, Phase 1 was a study of the level of
being learning organization and factors affecting the level of being learning
organization of nursing colleges. The research sample consisted of
870 randomly selected instructors from nursing colleges under Pra
Boromarajchanok Institute. The data collecting instrument was a
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questionnaire with reliability coefficient of 0.98. Data was analyzed using
the frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise
multiple regression. Phase 2 case studies of nursing colleges. The keymans
information were instructor of the best practice for being the top learning
organizations. The data was collected by observation, focus group discussion, and interviews. Data was analyzed using content analysis. Phase 3 was
the determination of strategies for development of learning organization
for nursing colleges under Pra Boromarajchanok Institute, Ministry of Public
Health. The data was collected by interviews and finding consensus of 6
experts. Data was analyzed using content analysis.
The research results showed that 1) the highest mean score of
learning organization is Nursing College 2 of the Southern Network; 2)
factors affecting the level of being learning organization were leadership
(X1), personnel behavior in organization (X2), motivation (X9), vision,
mission and strategy (X4), information technology and communications (X7),
and organizational atmosphere (X6); they could be combined to predict the
level of being learning organization as shown by the following regression
equation: Ŷ = 0.242 + 0.701(X1) + .331(X2) + 0.207(X9) + 0.153(X4) + 0.115(X7)
+ 0.071(X6); and 3) nine strategies for development of learning organization
for nursing colleges were identified and proposed as follows: (1) development of the physical and environmental conditions contributing to being
learning organization; (2) development of the management and evaluation
system for enhancement of being learning organization; (3) supporting the
decentralization of administration and the participatory work style of the
personnel; (4) encouragement of knowledge sharing and exchanges both
inside and outside the organization; (5) development of key indicators for
quality assessment and benchmarking with best practice organizations; (6)
accelerated and continuous development of the potential of personnel
KKU Res J 2 (1) : January-March 2012
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in every level in accordance with their qualification and specialization; (7)
encouraging the personnel to create new knowledge or innovations; (8)
supporting the establishment of specific field expert centers to serve as
learning resources for personnel both within and outside the organization;
and (9) accelerated procurement and development of the personnel and
information technology to facilitate being learning organization.
คำ�สำ�คัญ กลยุทธ์ การพัฒนา องค์การแห่งการเรียนรู้
Keywords: Strategies,Development, Learning organization

บทนำ� (Introduction)

ในโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความก้าวหน้าทีร่ วดเร็วส่งผลต่อสังคมโลก และเป็นผลให้
ประเทศต่างๆ เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาประเทศตนเองให้ทนั การเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ก้าวสูส่ งั คมฐานความรู้ (Knowledge–Based Society) จึงมีการเปลีย่ นแปลงวิธคี ดิ
และวิธีการทำ�งานของคน และองค์การในสังคมใหม่ให้เป็นสังคมฐานความรู้ ประชาชน
สามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งมีการถ่ายทอดและเชื่อมโยง
ความรู้ ความสามารถของตนสู่สังคมให้กว้างขวาง รวดเร็ว ในปัจจุบันองค์การต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงพยายามผลักดันให้องค์การของตนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) โดยใช้ความรู้ การเรียนรู้ และการจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้
เป็นส่วนสำ�คัญในการดำ�เนินงานขององค์การ โดยการที่บุคลากรทุกระดับในองค์การ
มีการสร้างผลงาน และขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ
(Senge, P.M., McCabe, C.N., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J., & Kleinner, A.,
2000) สำ�หรับภาครัฐของไทยได้กำ�หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่าด้วยส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรูใ้ นส่วนราชการเพือ่ ให้มลี กั ษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ย่างสมํา่ เสมอ
โดยการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
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ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีการเรียนรูร้ ว่ มกัน (Royal
Decree, 2003) สอดคล้องกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้กำ�หนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติไว้ 3 มาตรฐาน และ 1 ใน 3 มาตรฐาน
ที่กำ�หนด คือ มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานตามมาตรฐานของทุกสถานศึกษาไทยใน
ระดับอุดมศึกษา แม้จะพบว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบนั ยังไม่สามารถใช้ศกั ยภาพ
ของคนในสถาบันให้เกิดประโยชน์สงู สุดเชิงสร้างสรรค์แก่สงั คมได้ ทัง้ ๆทีม่ คี นทีม่ คี วามรู้
ความสามารถอยู่รวมกันเป็นจำ�นวนมาก เพราะคนเหล่านี้จะทำ�งานเฉพาะตัว เฉพาะ
หน่วยงานของตน ขาดการใช้พลังร่วมในการทำ�งาน (Vijarn, 2007)
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลของรัฐ
ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการต้องพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลซึง่ เป็นองค์การในสังกัดให้
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เนื่องด้วยเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และจากการ
วิเคราะห์องค์การของสถาบันพบว่า ส่วนหนึง่ ของกระบวนการทีพ่ บว่าส่งผลต่อการสอบ
ขึน้ ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตยังมีผลรวมค่อนข้างตํา่ เพราะการพัฒนาองค์
ความรู้ และการจัดการความรูท้ ตี่ อ่ เนือ่ ง และถาวรในองค์การมีนอ้ ย (Phra Borommaratchanok Institute, 2006) ผู้วิจัยในฐานะ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั เพือ่ นำ�องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่สำ�คัญมาใช้เป็นแนวทางการเสนอ กลยุทธ์ การวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป กรอบแนวคิด แสดงดังภาพที่ 1
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องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
1. ภาวะผู้นำ�
2. พฤติกรรมบุคลากรในองค์การ
3. โครงสร้างองค์การ
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
5. วัฒนธรรมองค์การ
6. บรรยากาศองค์การ
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
8. เครือข่ายองค์การ
9. การจูงใจ
10. การเรียนรู้
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องค์การแห่งการเรียนรู้ สำ�หรับ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข
1. การเสริมอำ�นาจบุคลากร
2. วงจรการเรียนรู้
3. การพัฒนาองค์การ
4. การพัฒนาความรู้
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

การวางแผนกลยุทธ์
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ
2. กำ�หนดกลยุทธ์
3. กำ�หนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ
4. กำ�หนดเงื่อนไข/ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

กลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ สำ�หรับ วิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วารสารวิจัย มข. 2 (1) : มกราคม-มีนาคม 2555
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ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1) ขั้นตอนการดำ�เนินงาน
		 ศึกษาทบทวนเอกสารวิชาการ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สร้างเครือ่ งมือ
ซึ่งเป็นแบบสอบถาม มาตรประมาณค่า 4 ระดับ และหาความตรงของเครื่องมือ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน และคำ�นวณค่า IOC ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือได้
ค่าเท่ากับ 0.98 และทำ�การปรับปรุงเครื่องมือให้เหมาะสม
2) กลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วย อาจารย์ จากวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำ�นวน 29 วิทยาลัย ๆ ละ 30 คน รวม 870
คน
3) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม “กลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ สำ�หรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข”
ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป จำ�นวน 5 ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน
จำ�นวน 48 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ดังนี้
			 4
หมายถึง
มีการปฏิบัติเป็นประจำ�
			 3
หมายถึง
มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง
			 2
หมายถึง
มีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง
			 1
หมายถึง
มีการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หรือไม่ปฏิบัติเลย
เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนนเฉลี่ย มี ดังนี้
			 ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.01 - 4.00
			 ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูร้ ะดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ 2.01 - 3.00
			 ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับตํ่า มีค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.00
และแบบสอบถามองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
10 องค์ประกอบ จำ�นวน 82 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ดังนี้
			 4
หมายถึง
ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด
			 3
หมายถึง
ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก
			 2
หมายถึง
ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย
			 1
หมายถึง
ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด
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4) การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งส่งให้
กลุ่มตัวอย่าง 870 ฉบับ และได้รับกลับทางไปรษณีย์ 714 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.07
5) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คำ�นวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)
ระยะที่ 2 ศึกษากรณีศึกษา เพื่อวิเคราะห์องค์การ และวิเคราะห์ความ
สอดคล้องขององค์การ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข
1) ขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน คัดเลือกกรณีศกึ ษาวิทยาลัยพยาบาลฯทีม่ คี ะแนน
เฉลีย่ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรูส้ งู สุด จากการศึกษาในระยะที่ 1 เพือ่ เป็นพืน้ ทีเ่ ก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และ
สร้างแนวคำ�ถาม/ประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากข้อมูลลักษณะการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เพือ่ ศึกษาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง การสังเกต การสนทนา การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์
2) ผู้รู้ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำ�หรับการวิจัยในเชิงคุณภาพ ในการสนทนากลุ่ม
ย่อย มีผใู้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ 8 คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุม่ งาน 2 คน หัวหน้ากลุม่ วิชา/ภาค
วิชา 2 คน และอาจารย์ประจำ� 4 คน การสัมภาษณ์เจาะลึก มีผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ 10 คน
ได้แก่ รองผู้อำ�นวยการ 2 คน หัวหน้ากลุ่มงาน 3 คน หัวหน้ากลุ่มวิชา/ภาควิชา 2 คน
อาจารย์ประจำ� 3 คน
3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ เครือ่ งบันทึกเสียง แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึก
การสัมภาษณ์ แบบบันทึกเอกสาร เป็นต้น
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกต การสนทนา การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์
5) การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูล ด้วยการตรวจแบบสาม
เส้า (Triangulation)
6) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
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ระยะที่ 3 การกำ�หนดกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สำ�หรับ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1) ขั้นตอนการดำ�เนินงาน วิเคราะห์สภาพองค์การ จากข้อมูลกรณีศึกษา
ระยะที่ 2 ด้วยหลักการ SWOT analysis และจัดทำ� TOWS matrix และสร้างแนว
คำ�ถามการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำ� (ร่าง)
กลยุทธ์ไปใช้ในการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สำ�หรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบ รวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์และหาฉันทามติโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) ผูร้ ทู้ เี่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�หรับการวิจยั ในเชิงคุณภาพ โดยวิธกี ารเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จำ�นวน 6 คน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์การแห่ง
การเรียนรู้ จำ�นวน 1 คน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาล และ/หรือรองผู้อำ�นวยการฯ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ตามโครงสร้าง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข จำ�นวน 5 วิทยาลัย ๆ รวมจำ�นวน 6 คน
3) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เป็นต้น
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์
5) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัย และอภิปรายผล (Results and Discussion)

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตารางที่ 1)
พบว่า ภาวะผู้นำ� (X1) พฤติกรรมบุคลากรในองค์การ (X2) การจูงใจ (X3)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ (X4) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (X7) เป็น
องค์ประกอบที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สำ�หรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.001
และบรรยากาศองค์การ (X6) เป็นองค์ประกอบทีม่ ผี ลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
สำ�หรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข อย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยสามารถร่วมทำ�นายความแปรปรวนการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ สำ�หรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข
ได้ร้อยละ 86 โดยมี สมการการทำ�นาย ดังนี้
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ในรูปคะแนนดิบ ได้แก่ Ŷ = 0.204 + 0.701(X1) + 0.331(X2) + 0.207(X9)
+ 0.153(X4) + 0.115(X7) + 0.071(X6)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Źy= 0.872(Z1) + 0.358(Z2) + 0.230(Z9) +
0.170(Z4) + 0.132(Z7)+ 0.080(Z6)
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนหาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ สำ�หรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข
จากการศึกษาวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนหาองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพล
กับองค์การแห่งการเรียนรู้ สำ�หรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้นำ�
(X1) พฤติกรรมบุคลากรในองค์การ (X2) โครงสร้างองค์การ (X3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ (X4) วัฒนธรรมองค์การ (X5) บรรยากาศองค์การ (X6) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร (X7) เครือข่ายองค์การ (X8) การจูงใจ (X9) การเรียนรู้ (X10) พบว่า มี 6 องค์
ประกอบที่สามารถพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ ดังนี้
Model Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5
Factor
(X1)
.872
.643
.783
.684
.592
(X2)
.358
.320
.301
.310
(X9)
.230
.183
.215
(X4)
.170
.145
(X7)
.132
(X6)
Constant
.178
.255
.228
.224
.211
F
1
2
3
4
5
R2
.760
.827
.843
.852
.858
DF
3519.072 2052.129 1395.777 1061.048 857.939
*p <.05, **p < .01, *** p < .001 เมื่อ a = 0.242

Model 6
.772
.758
.630
.470
.232
.080
.242
6
.859
634.775
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ภาวะผู้นำ� (X1) มีอิทธิพลต่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p<0.001) ทัง้ นีเ้ พราะผูบ้ ริหารทีม่ ภี าวะผูน้ ำ�การเปลีย่ นแปลง เป็นผูใ้ ห้การสนับสนุน
ส่งเสริมเชิงวิสยั ทัศน์ เชิงวิชาการ เป็นผูค้ อยกระตุน้ ในการใช้ปญ
ั ญา เพือ่ การทำ�งาน และ
แก้ปญ
ั หา ทำ�ตัวเป็นแบบอย่างในการเรียนรูอ้ ย่าง เป็นทีป่ รึกษา ชีแ้ นะ สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับบุคลากรในองค์การ รักษาดุลยภาพองค์การ สร้างความสัมพันธ์รายบุคคลให้เกิด
ขึน้ ในองค์การ และผูน้ ำ�ทีม่ คี วาม สามารถในการชักนำ�ผูอ้ นื่ ให้ท�ำ มากกว่าทีพ่ วกเขาตัง้ ใจ
ตั้งแต่ต้น และบ่อยครั้งมากกว่าที่พวกเขาคิดว่ามันจะเป็นไปได้ (Tichy, Noel & Dave
Ulrich, 1985) จะสามารถช่วยผลักดันให้องค์การมีลกั ษณะขององค์การแห่งการเรียนรูไ้ ด้
นอกจากนี้ผู้นำ�ต้องมีการตั้งเงื่อนไขความไว้วางใจ และท้าทายความคาดหวังเพื่อนำ�ไปสู่
การบรรลุผลงานที่สูงขึ้น (Bass, B. & Avolio, B, 1991)
พฤติกรรมบุคลากรในองค์การ (X2) มีอิทธิพลต่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p<0.001) แม้บคุ ลากรจะเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ในองค์การแต่มี
ความสำ�คัญยิง่ ต่อองค์การ เพราะบุคลากรจะเป็นผูป้ ฏิบตั ิ และขับเคลือ่ นกิจกรรมต่าง ๆ
ในองค์การ และความสามารถของบุคลากรมีความสัมพันธ์กบั การจัดการความรู้ การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ บุคลากรทีม่ คี วามสามารถ มีทกั ษะในการเรียนรู้ คิดทำ�
สิ่งใหม่ๆ (Jamrern, 2006; Surapong, 2004;) และสามารถแก้ปัญหาได้ มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (Herley, T.A. and Green W.C., 2009) จะช่วยให้องค์การมีการ
พัฒนาก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ต่อไป
การจูงใจ (X3) เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.001) ทั้งนี้การจูงใจ เป็นการช่วยเสริมแรงให้
บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นที่จะทำ�ในสิ่งที่มีคุณค่า สิ่งที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นการได้รับ
แรงจูงใจของ บุคลากรจึงเป็นอีกองค์ประกอบที่มีอิทธิพล และสามารถทำ�นายการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ การเสริมแรงไม่จำ�เป็นต้องเป็นในรูปของของรางวัล รายได้
สวัสดิการเท่านั้นแต่อาจเป็นการชมเชย การก้าวหน้าในตำ�แหน่งหน้าที่การงาน โอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามความสนใจ เป็นต้น (Somkit, 2004; Leuchai, 2006) เช่น
เดียวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ (X4) ที่เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p<0.001) เพราะการกำ�หนดวิสยั ทัศน์
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ที่ชัดเจนสู่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะช่วยให้สมาชิกในองค์การที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
มองเห็นเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน มุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึน้ มา (Marquardt,
M. and Reynolds A, 1994) และจากวิสัยทัศน์จะต้องมีการถ่ายทอดไปสู่การคิดเชิง
กลยุทธ์ การวางแผน และการปฏิบัติจริง การที่องค์การยึดถือเอาการเรียนรู้ให้เป็น
พื้นฐานเบื้องต้นของการปฏิบัติงาน ก็จะสามารถขยายกลยุทธ์ไปสู่การบริหารจัดการ
องค์การทั้งระบบ
สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (X7) พบว่า เป็นองค์ประกอบที่
มีอทิ ธิพลต่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p<0.001) เทคโนโลยี
เป็นปัจจัยสำ�คัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากจะได้ประยุกต์ในการปฏิบัติงาน
ในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวล และถ่ายทอดข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวใน
การสือ่ สาร การแลกเปลีย่ นข้อมูล การเรียนรูอ้ ย่างทัว่ ถึงในองค์การ การจัดการความรู้ ซึง่
เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ และสะท้อนผลงานของทุกระดับในองค์การ (Gephart
M.A. & Marsick V.J, 1996)
บรรยากาศองค์การ (X6) เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) บรรยากาศองค์การมีความสำ�คัญต่อ
ประสิทธิภาพการทำ�งาน เนื่องจากบุคคลไม่ได้ทำ�งานโดยลำ�พัง แต่ทำ�งานภายใต้การ
กำ�กับ ควบคุมตามโครงสร้างการบริหาร ต้องทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่ ในองค์การ ภายใต้สภาพ
แวดล้อม และวัฒนธรรมเฉพาะขององค์การ องค์การทีม่ สี ภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่
ดี และการช่วยเหลือสนับสนุนกันในองค์การจะช่วยสร้างความประทับใจและความรู้สึก
ที่ดีแก่สมาชิกองค์การ โดยเฉพาะบรรยากาศในการเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
การร่วมมือและแบ่งปันในการทำ�งานเป็นทีม การทำ�งานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ให้เวลาในการเรียนรู้ การยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล การที่บุคลากรมีความ
สนใจใฝ่รู้ เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง และการเปิดโอกาสให้บคุ ลากรทุกระดับได้แสดงความคิด
เห็นอย่างอิสระ จะช่วยให้องค์การมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น บุคลากรมีความสุข
และมีความพร้อมที่จะทำ�งาน ด้วยความรู้เป็นกลุ่มเดียวกัน สามารถพูดคุย แสดงความ
คิดเห็นในงาน และเพื่อการพัฒนา แก้ไขได้อย่างอิสระ (Trans, V., 1998; Sandra M.
Kaiser, 2000)
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ในการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงองค์
ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น เพราะต้องมีความเกี่ยวข้องประสานกันทั้งในส่วน
ย่อย และส่วนใหญ่ขององค์การรวมทั้งการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการ
จัดการความรูท้ ตี่ อ้ งอาศัยภาวะผูน้ ำ�แห่งการเรียนรู้ บรรยากาศ และวัฒนธรรมองค์การที่
เอือ้ อำ�นวย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์องค์การทีส่ อดคล้องกัน โครงสร้างองค์การ
ทีส่ นับสนุน เทคโนโลยีสารสนเทศทีพ่ ร้อม ระบบการจัดการทีด่ ี บุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
และการเสริมแรงกัน (Jamrern, 2006; Surapong, 2004) สรุปก็คือในการพัฒนาให้
องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ต้องประสานความร่วมมือจาก 3 องค์ประกอบ
หลัก คือ คน กระบวนการจัดการ และสิ่งสนับสนุน ที่จำ�เป็น
กลยุทธ์การพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้ สำ�หรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก (ตารางที่2)
ตารางที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ สำ�หรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
และการศึกษากรณีศึกษาเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี พบว่า ในการพัฒนากลยุทธ์สู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. ปรั บ ปรุ ง บรรยากาศ 1. องค์การมีลักษณะที่เอื้ออำ�นวยต่อการ 1. พั ฒ นากายภาพและสภาพ
องค์ ก ารให้ เ อื้ อ ต่ อ การ
เรียนรู้
แวดล้ อ มสู่ ก ารเป็ น องค์ ก าร
เป็ น องค์ ก ารแห่ ง การ
แห่งการเรียนรู้
เรียนรู้
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กลยุทธ์

2. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารนำ � 1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการของ 1. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
ระบบบริ ห ารจั ด การ
องค์การทุกขั้นตอนได้มาตรฐานและมี
และการประเมิ น ผลเพื่ อ ส่ ง
ความรู้ ม าใช้ ใ นการ
ประสิทธิภาพต่อการสนับสนุนการเป็น
เสริมการเป็นองค์การแห่งการ
ปฏิบัติงาน
องค์การแห่งการเรียนรู้
เรียนรู้
2. สนับสนุนการบริหารงานแบบ
กระจายอำ � นาจ และการ
ทำ � งานแบบมี ส่ ว นร่ ว มของ
บุคลากร
2. มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

1. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ
2. พัฒนาตัวชี้วัดในการประเมิน
คุณภาพและนำ� ไปสูก่ ารเทียบ
เคี ย งสมรรถนะกั บ องค์ ก าร
อื่นที่มีแนวปฏิบัติที่ดี

3. พั ฒ นาสมรรถนะและ 1. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ ความ 1. เ ร่ ง รั ด พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ความเชี่ ย วชาญของ
เชี่ ย วชาญในงานและมุ่ ง มั่ น พั ฒ นา
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
เนือ่ ง สอดคล้องกับคุณวุฒแิ ละ
เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยน
ความเชี่ยวชาญ
แ ป ล ง แ ล ะ เ พื่ อ ก า ร 2. บุคลากรนำ�ความรู้และประสบการณ์ 1. ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์
พัฒนาที่ยั่งยืน
ใหม่ๆมาใช้ในการบูรณาการการทำ�งาน
องค์ ค วามรู้ หรื อ นวั ต กรรม
ใหม่ๆ
4. พั ฒ นาการทำ � งานร่ ว ม 1. เกิดเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ใน 1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์
กั บ เครื อ ข่ า ยเพื่ อ การ
การนำ�องค์การสู่การเป็นองค์การแห่ง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเรียนรู้
วิ ช าเพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้
ภายในและภายนอกองค์การ
5. พัฒนาระบสารสนเทศ 1.ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศทั น สมั ย 1. เร่ ง รั ด สรรหา และพั ฒ นา
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ใ ห้ มี
ฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้
บุคลากร และระบบเทคโนโลยี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เอื้ อ ต่ อ
ง่าย สามารถนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือใน
สารสนเทศให้เอื้อต่อการเป็น
การเป็ น องค์ ก ารแห่ ง
การตัดสินใจในการบริหารจัดการ และ
องค์การแห่งการเรียนรู้
การเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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พบว่า กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สำ �หรับ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์ ดังนี้
สภาวะแวดล้อมภายในองค์การทีเ่ ป็นการสนับสนุนและให้รางวัลแก่การเรียนรู้
จะกระตุน้ ให้ทกุ คนมีความกระตือ รือร้นในการมีสว่ นร่วมและท้าทายให้เกิดองค์การแห่ง
การเรียนรู้ เพราะเมื่อบุคลากรรับรู้ถึงความพร้อม และการเอื้ออำ�นวยของบรรยากาศ
องค์การที่มีต่อการทำ�งานและการพัฒนาตนเอง บุคลากรก็จะมีความสุขกับการทำ�งาน
เกิดเป็นองค์การแห่งความสุข ก็จะช่วยให้บุคลากรปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้ และ
ประสบการณ์กับผู้อื่น (Marquardt, M. and Reynolds A., 1994) โดยไม่รู้สึกว่าเป็น
ภาระทั้งนี้เพราะบรรยากาศองค์การเป็นผลสรุปรวมของค่านิยมและเจตคติของคนใน
องค์การที่เกี่ยวกับการทำ�งานในองค์การ (Bennette, J. & O’Brien M, 1998) ซึ่งมีผล
กระทบต่อพฤติกรรมองค์การและการปฏิบตั ใิ นองค์การโดยเฉพาะองค์การแห่งการเรียนรู้
และการส่งเสริมให้บุคลากรกล้าแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ ที่ส�ำ คัญคือการ
บริหารแบบมีสว่ นร่วมโดยผูบ้ ริหารได้มกี ารเพิม่ อำ�นาจ และความรับผิดชอบในงานให้กบั
บุคลากร ส่งเสริม ให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพราะอาจทำ�ให้เกิดแนวคิด
และสิง่ สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการทำ�งาน และนำ�ไปสูก่ ารเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์การ
อื่นที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเลิศ (Best practice) เพื่อนำ�ไปสู่การ
เรียนรู้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานของตนเอง นอกจากนี้ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาสมรรถนะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับการ
เปลีย่ นแปลงและเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ยังมีความสำ�คัญสำ�หรับองค์การ เพราะการสร้าง
คุณค่าให้กับสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ ย่อมเกิดจากการที่บุคลากรในองค์การ
สามารถนำ�ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Pichit,
2005) นั่นเพราะการที่องค์การมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย และมีสมรรถนะตามความจำ�เป็นของลักษณะการดำ�เนินงาน
ขององค์การแล้ว และมีกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง จะทำ�ให้
เกิดกรอบแนวความคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว ช่วยในการพัฒนาคุณภาพงานอย่างไม่
หยุดนิ่ง นอกจากนี้ยังพบว่า การทำ�งานที่มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน คือ การทำ�งาน
โดยอาศัยความร่วมมือกับองค์การภายนอก ดังนัน้ การพัฒนาการทำ�งานร่วมกับเครือข่าย
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เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงจำ�เป็น ต้องมี โดยเฉพาะองค์การที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ การถ่ายโอน และแลกเปลี่ยนความรู้
เชิงวิชาการเป็นสิ่งสำ�คัญ เพราะการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ถือ
เป็นสินค้า และบริการตามพันธกิจที่สำ�คัญขององค์การ และสิ่งสำ�คัญยิ่งการทำ�งานเป็น
ทีม และเครือข่ายจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทำ�ให้กลายเป็นพลังร่วมในการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Marquardt, M., 1996) ในการพัฒนาองค์การให้มลี กั ษณะการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากขึ้นอยู่กับคน และกระบวนการแล้ว สิ่งจำ�เป็นที่จะ
ขาดไม่ได้ และมีความสำ�คัญยิง่ ในปัจจุบนั คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การให้
มีประสิทธิภาพ เอือ้ ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในปัจจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นเครื่องมือ
สำ�คัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ และการปฏิบตั งิ านให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยให้มกี ารเรียน
รูไ้ ด้อย่างทัว่ ถึง สะดวก ง่าย และรวดเร็ว (Longworth, N. & Davies K., 1999) องค์การ
ใดที่มีความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และความ
พร้อมของบุคลากรผูใ้ ช้งาน ย่อมเป็นองค์การทีไ่ ด้เปรียบในการพัฒนาองค์การให้มคี วาม
ก้าวหน้า เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

สรุปผลวิจัย (Conclusion)

ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ภาวะผู้นำ �
พฤติกรรมบุคลากรในองค์การ การจูงใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.001) และ บรรยากาศองค์การ เป็นองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) โดยสามารถ
ร่วมกันทำ�นายความแปรปรวนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้ร้อยละ 86

วารสารวิจัย มข. 2 (1) : มกราคม-มีนาคม 2555
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กลยุทธ์การพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้ สำ�หรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ ได้แก่ 1) ปรับปรุงบรรยากาศองค์การให้
เอือ้ ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2) ส่งเสริมให้มกี ารนำ�ระบบบริหารจัดการความรู้
มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน 3) พัฒนาสมรรถนะและความเชีย่ วชาญของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4) พัฒนาการทำ�งานร่วมกับ
เครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 5) พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การให้มี
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ซึ่งมี 7 เป้าประสงค์ ได้แก่ 1) องค์การมีลักษณะที่เอื้ออำ�นวยต่อการเรียนรู้
2) ระบบและกลไกการบริ ห ารจั ด การขององค์ ก ารทุ ก ขั้ น ตอนได้ ม าตรฐานและมี
ประสิทธิภาพต่อการสนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 3) มีผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ 4) บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ ความเชีย่ วชาญในงาน และมุง่ มัน่ พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง 5) บุคลากรนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการบูรณาการการ
ทำ�งาน 6) เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำ�องค์การสู่การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ และ 7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ เข้า
ถึงได้ง่าย สามารถนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และมีกลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อมสูก่ ารเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการประเมินผลเพื่อส่งเสริม
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 3) สนับสนุนการบริหารงานแบบกระจายอำ�นาจ และการ
ทำ�งานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 4) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ 5) พัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพ และนำ�ไปสู่การเทียบเคียง
สมรรถนะกับองค์การอื่นที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 6) เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
อย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับคุณวุฒแิ ละความเชีย่ วชาญ 7) ส่งเสริมให้บคุ ลากรสร้างสรรค์
องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ 8) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาวิชา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์การ และ 9) เร่งรัด สรรหา และ
พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้
KKU Res J 2 (1) : January-March 2012
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ข้อเสนอแนะ (Recommendations)

5.1 ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
		 5.1.1 สำ�หรับหน่วยงานระดับกำ�หนดนโยบาย ควรกำ�หนดให้การพัฒนา
องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นนโยบายร่วม ที่ทุกวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
และเร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคี วามทันสมัย พร้อมใช้งาน ทัง้ ในส่วนของ
Hard ware, Soft ware, และ People ware และการเชือ่ มโยงข้อมูลจากแต่ละวิทยาลัย
เครือข่าย กับข้อมูลส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือ
ข่าย และเพื่อร่วมกันสร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ
		 5.1.2 สำ�หรับหน่วยงานระดับปฏิบตั ิ ผูบ้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้อง ควรร่วมกัน
วางแผนในการพัฒนาบุคลากร และจัดสรรภาระงานอย่างเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ กระตุ้น และสนับสนุน ให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่
หลากหลายนอกเหนือจากการประชุม อบรมนอกสถานที่ หรือการศึกษาต่อเท่านั้น
นอกจากนี้ผู้บริหารควรผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม การจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์การ เป็นต้น
		 5.1.3 สำ�หรับตัวผูป้ ฏิบตั ิ หรือบุคลากร ควรมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การพูดคุย สังสรรค์ ให้มีความสมดุลทั้งในเรื่องทั่วไป และเรื่องเชิงวิชาการ หรือปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า ได้แก่ บัณฑิตของวิทยาลัย เป็นสำ�คัญ
5.2 ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
		 5.2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงขั้นตอนของการนำ�
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในวิทยาลัยพยาบาลว่ามีผลอย่างไร กลยุทธ์ใดต้องมีการปรับปรุง
ควรปรับปรุงอย่างไรจึงมีความเหมาะสม และยังมีเงือ่ นไข/ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จใดทีจ่ ะ
สามารถช่วยขับเคลื่อนให้กลยุทธ์เหล่านี้ประสบผลสำ�เร็จได้
		 5.2.2 แต่ละวิทยาลัยควรมีการศึกษาเพิม่ เติมถึงองค์ประกอบแต่ละองค์
ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะของวิทยาลัยตนเองมากที่สุด
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		 5.2.3 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการ ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ใน
กำ�กับดูแลของสถาบันพระบรมราชชนก ได้แก่ กลุม่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร กลุม่
วิทยาลัยนักบริหารและวิทยาลัยเฉพาะสาขา เพือ่ เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานเพือ่ การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ให้กับสถาบันเหล่านี้ต่อไป
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