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บทคัดย่อ
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับ และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และนำาเสนอกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  

วิธีวิจัยแบ่งเป็นระยะที่ 1 ศึกษาระดับ และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การ

แหง่การเรยีนรู ้กลุม่ตวัอยา่ง คอื อาจารยจ์ากวทิยาลยัพยาบาล สถาบนัพระบรมราชชนก 

870 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม มคีา่ความเทีย่ง 0.98 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ระยะที่ 2 กรณีศึกษา

องค์การวิทยาลัยพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร การสังเกต การ

สัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่มย่อย ผู้รู้ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำาหรับการวิจัยในเชิง

คุณภาพได้จากวิทยาลัยพยาบาลที่มีคะแนนเฉลี่ยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สูงสุด 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 3 กำาหนดกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การ

แหง่การเรยีนรู ้เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณเ์จาะลกึ และหาฉนัทามตขิองผูท้รง

คุณวุฒิ 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
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 ผลการวิจัยพบว่า (1) วิทยาลัยพยาบาลที่มีคะแนนเฉลี่ยการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้สูงสุด ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาล 2 เครือข่ายภาคใต้ (2) ภาวะผู้นำา พฤติกรรม

บุคลากรในองค์การ การจูงใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ (p<0.001) และบรรยากาศองค์การ (p<0.05) สามารถร่วมทำานาย

ความแปรปรวนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 86 (3) การนำาเสนอกลยุทธ์การ

พัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สำาหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราช

ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ คือ 1) พัฒนากายภาพและสภาพ

แวดลอ้มสูก่ารเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้2) พฒันาระบบบรหิารจดัการและการประเมนิ

ผลเพือ่สง่เสรมิการเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้3) สนบัสนนุการบรหิารงานแบบกระจาย

อำานาจ และการทำางานแบบมสีว่นรว่มของบคุลากร 4) สง่เสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 5) พัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพ และนำาไป

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 discus-

sion, 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 

(X
1
), personnel behavior in organization (X

2
), motivation (X

9
), vision, 

mission and strategy (X
4
), information technology and communications (X

7
), 

and organizational atmosphere (X
6
); they could be combined to predict the 

level of being learning organization as shown by the following regression 

equation: Ŷ = 0.242 + 0.701(X
1
) + .331(X

2
) + 0.207(X

9
) + 0.153(X

4
) + 0.115(X

7
) 

+ 0.071(X
6
); and 3) nine strategies for development of learning organization 

for nursing colleges were identified and proposed as follows: (1) develop-

ment 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 
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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.

คําสําคัญ  กลยุทธ์ การพัฒนา องค์การแห่งการเรียนรู้

Keywords: Strategies,Development, Learning organization

บทนํา (Introduction)                                           
 ในโลกยคุโลกาภวิตัน ์ความกา้วหนา้ทีร่วดเรว็สง่ผลตอ่สงัคมโลก และเปน็ผลให้

ประเทศตา่งๆ เกดิความกระตอืรอืรน้ในการพฒันาประเทศตนเองใหท้นัการเปลีย่นแปลง 

เพือ่กา้วสูส่งัคมฐานความรู ้(Knowledge–Based Society) จงึมกีารเปลีย่นแปลงวธิคีดิ

และวิธีการทำางานของคน และองค์การในสังคมใหม่ให้เป็นสังคมฐานความรู้ ประชาชน

สามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งมีการถ่ายทอดและเชื่อมโยง

ความรู้ ความสามารถของตนสู่สังคมให้กว้างขวาง รวดเร็ว ในปัจจุบันองค์การต่างๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงพยายามผลักดันให้องค์การของตนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) โดยใช้ความรู้ การเรียนรู้ และการจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้

เป็นส่วนสำาคัญในการดำาเนินงานขององค์การ โดยการที่บุคลากรทุกระดับในองค์การ

มีการสร้างผลงาน และขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้

ร่วมกับผู้อื่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ 

(Senge, P.M., McCabe, C.N., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J., & Kleinner, A., 

2000) สำาหรับภาครัฐของไทยได้กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่าด้วยส่วนราชการมีหน้าที่

พฒันาความรูใ้นสว่นราชการเพือ่ใหม้ลีกัษณะเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งสมำา่เสมอ  

โดยการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ง

ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
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ของขา้ราชการในสงักดัใหเ้ปน็บคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารเรยีนรูร้ว่มกนั (Royal 

Decree, 2003) สอดคล้องกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้กำาหนดมาตรฐานการ

อดุมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาชาตไิว ้3 มาตรฐาน และ 1 ใน 3 มาตรฐาน

ที่กำาหนด คือ มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการ

เรียนรู้ไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานตามมาตรฐานของทุกสถานศึกษาไทยใน

ระดบัอดุมศกึษา แมจ้ะพบวา่สถาบนัอดุมศกึษาไทยในปจัจบุนัยงัไมส่ามารถใชศ้กัยภาพ

ของคนในสถาบนัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุเชงิสรา้งสรรคแ์กส่งัคมได ้ทัง้ๆทีม่คีนทีม่คีวามรู ้ 

ความสามารถอยู่รวมกันเป็นจำานวนมาก เพราะคนเหล่านี้จะทำางานเฉพาะตัว เฉพาะ

หน่วยงานของตน ขาดการใช้พลังร่วมในการทำางาน (Vijarn, 2007) 

 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลของรัฐ  

ไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัในการตอ้งพฒันาวทิยาลยัพยาบาลซึง่เปน็องคก์ารในสงักดัให้

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เนื่องด้วยเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และจากการ

วเิคราะหอ์งคก์ารของสถาบนัพบวา่ สว่นหนึง่ของกระบวนการทีพ่บวา่สง่ผลตอ่การสอบ

ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีของบณัฑติยงัมผีลรวมคอ่นขา้งตำา่ เพราะการพฒันาองค์

ความรู ้และการจดัการความรูท้ีต่อ่เนือ่ง และถาวรในองคก์ารมนีอ้ย (Phra Boromma-

ratchanok Institute, 2006) ผู้วิจัยในฐานะ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยั เพือ่นำาองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลตอ่การ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่สำาคัญมาใช้เป็นแนวทางการเสนอ กลยุทธ์ การวางแผน

พฒันา ปรบัปรงุวทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ 

ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป กรอบแนวคิด แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่  1  กรอบแนวคิดการวิจัย

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

1. ภาวะผู้นำา

2. พฤติกรรมบุคลากรในองค์การ 

3.  โครงสร้างองค์การ

4.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

5. วัฒนธรรมองค์การ

6.  บรรยากาศองค์การ

7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

    สื่อสาร

8.  เครือข่ายองค์การ

9. การจูงใจ

10. การเรียนรู้ การวางแผนกลยุทธ์

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 

2. กำาหนดกลยุทธ์

3. กำาหนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ

4. กำาหนดเงื่อนไข/ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้สาํหรบั

วทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนั

พระบรมราชชนก กระทรวง

สาธารณสุข

1. การเสริมอำานาจบุคลากร

2. วงจรการเรียนรู้

3. การพัฒนาองค์การ

4. การพัฒนาความรู้

5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

กลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การ

แห่งการเรียนรู้ สําหรับ วิทยาลัย

พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุข
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ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)     
 ระยะที ่1  ศกึษาองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลตอ่การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 1) ขั้นตอนการดําเนินงาน

  ศกึษาทบทวนเอกสารวชิาการ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรา้งเครือ่งมอื

ซึ่งเป็นแบบสอบถาม มาตรประมาณค่า 4 ระดับ และหาความตรงของเครื่องมือ โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน และคำานวณค่า IOC ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือได้

ค่าเท่ากับ 0.98 และทำาการปรับปรุงเครื่องมือให้เหมาะสม

 2) กลุม่ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย  อาจารย ์จากวทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนั

พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำานวน 29 วิทยาลัย ๆ ละ 30 คน รวม 870 

คน

 3) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม “กลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการ

เรยีนรู ้สำาหรบัวทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ” 

ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป จำานวน 5 ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน

จำานวน 48 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า  4 ระดับ ดังนี้ 

   4 หมายถึง มีการปฏิบัติเป็นประจำา

   3 หมายถึง มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง

   2 หมายถึง มีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง

   1 หมายถึง มีการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หรือไม่ปฏิบัติเลย

 เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนนเฉลี่ย มี ดังนี้

   ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.01 - 4.00

   ระดบัการเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูร้ะดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่ 2.01 - 3.00

   ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับตำ่า มีค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.00 

 และแบบสอบถามองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลตอ่การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

10 องค์ประกอบ จำานวน 82 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ดังนี้ 

   4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด

   3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก

   2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย

   1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด



วารสารวิจัย มข. 2 (1) : มกราคม-มีนาคม 2555

101
กลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สําหรับวิทยาลัยพยาบาล 

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 4)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งส่งให้

กลุ่มตัวอย่าง 870 ฉบับ และได้รับกลับทางไปรษณีย์ 714 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.07

 5) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คำานวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)

 ระยะที่ 2  ศึกษากรณีศึกษา เพื่อวิเคราะห์องค์การ และวิเคราะห์ความ

สอดคล้องขององค์การ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง

สาธารณสุข 

 1) ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน  คดัเลอืกกรณศีกึษาวทิยาลยัพยาบาลฯทีม่คีะแนน

เฉลีย่การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูส้งูสดุ จากการศกึษาในระยะที ่1 เพือ่เปน็พืน้ทีเ่กบ็

ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และ

สรา้งแนวคำาถาม/ประเดน็การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคณุภาพ จากขอ้มลูลกัษณะการเปน็

องค์การแห่งการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคณุภาพ เพือ่ศกึษาแนวปฏบิตัทิีด่ ีโดยการศกึษาวเิคราะหเ์อกสาร

ที่เกี่ยวข้อง การสังเกต การสนทนา การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์

 2)  ผู้รู้ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสําหรับการวิจัยในเชิงคุณภาพ  ในการสนทนากลุ่ม

ยอ่ย มผีูใ้หข้อ้มลูสำาคญั 8 คน ประกอบดว้ย หวัหนา้กลุม่งาน 2 คน หวัหนา้กลุม่วชิา/ภาค

วิชา 2 คน และอาจารย์ประจำา 4 คน การสัมภาษณ์เจาะลึก มีผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 10 คน  

ได้แก่ รองผู้อำานวยการ 2 คน หัวหน้ากลุ่มงาน 3 คน หัวหน้ากลุ่มวิชา/ภาควิชา 2 คน 

อาจารย์ประจำา 3 คน 

 3)  เครือ่งมอืทีใ่ช ้ไดแ้ก ่เครือ่งบนัทกึเสยีง แบบบนัทกึการสงัเกต แบบบนัทกึ

การสัมภาษณ์ แบบบันทึกเอกสาร เป็นต้น

 4) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ ไดแ้ก ่การศกึษาวเิคราะห์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกต การสนทนา การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์ 

 5) การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูล ด้วยการตรวจแบบสาม

เส้า (Triangulation)  

 6) การวิเคราะห์ข้อมูล  ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
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 ระยะที่ 3  การกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สําหรับ

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 1) ขั้นตอนการดําเนินงาน วิเคราะห์สภาพองค์การ จากข้อมูลกรณีศึกษา

ระยะที่ 2 ด้วยหลักการ SWOT analysis และจัดทำา TOWS matrix และสร้างแนว

คำาถามการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำา (ร่าง) 

กลยุทธ์ไปใช้ในการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สำาหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ เกบ็รวบ รวมขอ้มลูเชงิคณุภาพดว้ยการ

สัมภาษณ์และหาฉันทามติโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 2) ผูรู้ท้ีเ่ปน็ผูใ้หข้อ้มลูสาํหรบัการวจิยัในเชงิคณุภาพ โดยวธิกีารเลอืกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) จำานวน 6 คน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์การแห่ง

การเรียนรู้ จำานวน 1 คน ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาล และ/หรือรองผู้อำานวยการฯ 

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ตามโครงสร้าง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง

สาธารณสุข จำานวน 5 วิทยาลัย ๆ รวมจำานวน 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 ภาวะผู้นำา (X
1
) พฤติกรรมบุคลากรในองค์การ (X

2
) การจูงใจ (X

3
) 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ (X
4
) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (X

7
) เป็น

องค์ประกอบที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สำาหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 

และบรรยากาศองคก์าร (X
6
) เปน็องคป์ระกอบทีม่ผีลตอ่การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

สำาหรบัวทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ อยา่งมนียั

สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยสามารถรว่มทำานายความแปรปรวนการเปน็องคก์ารแหง่

การเรยีนรู ้สำาหรบัวทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสขุ 

ได้ร้อยละ 86 โดยมี สมการการทำานาย ดังนี้
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สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 ในรูปคะแนนดิบ ได้แก่  Ŷ = 0.204 + 0.701(X
1
) + 0.331(X

2
) + 0.207(X

9
) 

+ 0.153(X
4
) + 0.115(X

7
) + 0.071(X

6
)

 ในรูปคะแนนมาตรฐาน  Źy= 0.872(Z
1
) + 0.358(Z

2
) + 0.230(Z

9
) + 

0.170(Z
4
) + 0.132(Z

7
)+ 0.080(Z

6
)

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนหาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลกับ

องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้สำาหรบัวทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราช

ชนก กระทรวงสาธารณสุข

 จากการศกึษาวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนหาองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิล

กับองค์การแห่งการเรียนรู้ สำาหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้นำา 

(X
1
) พฤติกรรมบุคลากรในองค์การ (X

2
) โครงสร้างองค์การ (X

3
) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

กลยทุธ ์(X
4
) วฒันธรรมองคก์าร (X

5
) บรรยากาศองคก์าร (X

6
) เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

การสื่อสาร (X
7
) เครือข่ายองค์การ (X

8
) การจูงใจ (X

9
) การเรียนรู้ (X

10
) พบว่า มี 6 องค์

ประกอบที่สามารถพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ ดังนี้

Model

Factor

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6

(X
1
) .872 .643 .783 .684 .592 .772

(X
2
) .358 .320 .301 .310 .758

(X
9
) .230 .183 .215 .630

(X
4
) .170 .145 .470

(X
7
) .132 .232

(X
6
) .080

Constant .178 .255 .228 .224 .211 .242

F 1 2 3 4 5 6

R
2

.760 .827 .843 .852 .858 .859

DF 3519.072 2052.129 1395.777 1061.048 857.939 634.775
*p <.05, **p < .01, *** p < .001  เมื่อ a = 0.242
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 ภาวะผู้นำา (X
1
) มีอิทธิพลต่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถติ ิ(p<0.001) ทัง้นีเ้พราะผูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง เปน็ผูใ้หก้ารสนบัสนนุ 

สง่เสรมิเชงิวสิยัทศัน ์เชงิวชิาการ เปน็ผูค้อยกระตุน้ในการใชป้ญัญา เพือ่การทำางาน และ

แกป้ญัหา ทำาตวัเปน็แบบอยา่งในการเรยีนรูอ้ยา่ง เปน็ทีป่รกึษา ชีแ้นะ สรา้งแรงบนัดาลใจ 

ให้กับบุคลากรในองค์การ รักษาดุลยภาพองค์การ สร้างความสัมพันธ์รายบุคคลให้เกิด

ขึน้ในองคก์าร และผูน้ำาทีม่คีวาม สามารถในการชกันำาผูอ้ืน่ใหท้ำามากกวา่ทีพ่วกเขาตัง้ใจ

ตั้งแต่ต้น และบ่อยครั้งมากกว่าที่พวกเขาคิดว่ามันจะเป็นไปได้ (Tichy, Noel & Dave 

Ulrich, 1985) จะสามารถชว่ยผลกัดนัใหอ้งคก์ารมลีกัษณะขององคก์ารแหง่การเรยีนรูไ้ด้ 

นอกจากนี้ผู้นำาต้องมีการตั้งเงื่อนไขความไว้วางใจ และท้าทายความคาดหวังเพื่อนำาไปสู่

การบรรลุผลงานที่สูงขึ้น (Bass, B. & Avolio, B, 1991) 

 พฤติกรรมบุคลากรในองค์การ (X
2
) มีอิทธิพลต่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ(p<0.001) แมบ้คุลากรจะเปน็หนว่ยทีเ่ลก็ทีส่ดุในองคก์ารแตม่ี

ความสำาคญัยิง่ตอ่องคก์าร เพราะบคุลากรจะเปน็ผูป้ฏบิตั ิและขบัเคลือ่นกจิกรรมตา่ง ๆ   

ในองคก์าร และความสามารถของบคุลากรมคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการความรู ้การเปน็

องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้กลา่วคอื บคุลากรทีม่คีวามสามารถ มทีกัษะในการเรยีนรู ้คดิทำา

สิ่งใหม่ๆ (Jamrern, 2006; Surapong, 2004;) และสามารถแก้ปัญหาได้ มีการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง (Herley, T.A. and Green W.C., 2009) จะช่วยให้องค์การมีการ

พัฒนาก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ต่อไป 

 การจูงใจ (X
3
) เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.001) ทั้งนี้การจูงใจ เป็นการช่วยเสริมแรงให้

บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นที่จะทำาในสิ่งที่มีคุณค่า สิ่งที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นการได้รับ

แรงจูงใจของ บุคลากรจึงเป็นอีกองค์ประกอบที่มีอิทธิพล และสามารถทำานายการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ การเสริมแรงไม่จำาเป็นต้องเป็นในรูปของของรางวัล รายได้ 

สวัสดิการเท่านั้นแต่อาจเป็นการชมเชย การก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่การงาน โอกาส

ในการพัฒนาตนเองตามความสนใจ เป็นต้น (Somkit, 2004; Leuchai, 2006) เช่น

เดียวกับ

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ (X
4
) ที่เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อเป็น

องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ(p<0.001) เพราะการกำาหนดวสิยัทศัน์
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ที่ชัดเจนสู่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะช่วยให้สมาชิกในองค์การที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

มองเหน็เปา้หมายในอนาคตรว่มกนั มุง่มัน่ทีจ่ะทำาใหเ้กดิเปน็รปูธรรมขึน้มา (Marquardt, 

M. and Reynolds A, 1994)  และจากวิสัยทัศน์จะต้องมีการถ่ายทอดไปสู่การคิดเชิง 

กลยุทธ์ การวางแผน และการปฏิบัติจริง การที่องค์การยึดถือเอาการเรียนรู้ให้เป็น

พื้นฐานเบื้องต้นของการปฏิบัติงาน ก็จะสามารถขยายกลยุทธ์ไปสู่การบริหารจัดการ

องค์การทั้งระบบ 

 สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (X
7
) พบว่า เป็นองค์ประกอบที่

มอีทิธพิลตอ่เปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ(p<0.001) เทคโนโลยี

เป็นปัจจัยสำาคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากจะได้ประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 

ในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวล และถ่ายทอดข้อมูล

ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และถกูตอ้ง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจะชว่ยใหเ้กดิความคลอ่งตวัใน

การสือ่สาร การแลกเปลีย่นขอ้มลู การเรยีนรูอ้ยา่งทัว่ถงึในองคก์าร การจดัการความรู ้ซึง่

เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ และสะท้อนผลงานของทุกระดับในองค์การ (Gephart  

M.A. & Marsick V.J, 1996)  

 บรรยากาศองค์การ (X
6
) เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05) บรรยากาศองค์การมีความสำาคัญต่อ

ประสิทธิภาพการทำางาน เนื่องจากบุคคลไม่ได้ทำางานโดยลำาพัง แต่ทำางานภายใต้การ

กำากบั ควบคมุตามโครงสรา้งการบรหิาร ตอ้งทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ในองคก์าร ภายใตส้ภาพ

แวดลอ้ม และวฒันธรรมเฉพาะขององคก์าร องคก์ารทีม่สีภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่

ดี และการช่วยเหลือสนับสนุนกันในองค์การจะช่วยสร้างความประทับใจและความรู้สึก

ที่ดีแก่สมาชิกองค์การ โดยเฉพาะบรรยากาศในการเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

การร่วมมือและแบ่งปันในการทำางานเป็นทีม การทำางานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ การ

ให้เวลาในการเรียนรู้ การยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล การที่บุคลากรมีความ

สนใจใฝรู่ ้เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และการเปดิโอกาสใหบ้คุลากรทกุระดบัไดแ้สดงความคดิ

เห็นอย่างอิสระ จะช่วยให้องค์การมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น บุคลากรมีความสุข 

และมีความพร้อมที่จะทำางาน ด้วยความรู้เป็นกลุ่มเดียวกัน สามารถพูดคุย แสดงความ

คิดเห็นในงาน และเพื่อการพัฒนา แก้ไขได้อย่างอิสระ (Trans, V., 1998; Sandra M. 

Kaiser, 2000) 
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ในการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงองค์

ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น เพราะต้องมีความเกี่ยวข้องประสานกันทั้งในส่วน

ย่อย และส่วนใหญ่ขององค์การรวมทั้งการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการ

จดัการความรูท้ีต่อ้งอาศยัภาวะผูน้ำาแหง่การเรยีนรู ้บรรยากาศ และวฒันธรรมองคก์ารที่

เอือ้อำานวย วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และยทุธศาสตรอ์งคก์ารทีส่อดคลอ้งกนั โครงสรา้งองคก์าร

ทีส่นบัสนนุ เทคโนโลยสีารสนเทศทีพ่รอ้ม ระบบการจดัการทีด่ ีบคุลากรทีม่คีวามสามารถ 

และการเสริมแรงกัน (Jamrern, 2006; Surapong, 2004) สรุปก็คือในการพัฒนาให้

องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ต้องประสานความร่วมมือจาก 3 องค์ประกอบ

หลัก คือ คน กระบวนการจัดการ และสิ่งสนับสนุน ที่จำาเป็น 

 กลยทุธก์ารพฒันาสูอ่งคก์ารแหง่การเรยีนรู ้สาํหรบัวทิยาลยัพยาบาล สงักดั

สถาบันพระบรมราชชนก (ตารางที่2)

ตารางที่ 2  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการ

เรียนรู้ สำาหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง

สาธารณสุข

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

และการศึกษากรณีศึกษาเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี พบว่า ในการพัฒนากลยุทธ์สู่การเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

1. ปรับปรุ งบรรยากาศ

องค์การให้เอื้อต่อการ

เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้

1. องค์การมีลักษณะที่เอื้ออำานวยต่อการ

เรียนรู้

1. พัฒนากายภาพและสภาพ

แวดล้อมสู่การเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

2. ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก า รนำ า

ระบบบริหารจัดการ

ความรู้ ม า ใช้ ใ นกา ร

ปฏิบัติงาน

1. ระบบและกลไกการบรหิารจดัการของ

องค์การทุกขั้นตอนได้มาตรฐานและมี

ประสทิธภิาพตอ่การสนบัสนนุการเปน็

องค์การแห่งการเรียนรู้

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

และการประเมินผลเพื่อส่ง

เสรมิการเปน็องคก์ารแหง่การ

เรียนรู้

2. สนับสนุนการบริหารงานแบบ

กระจายอำานาจ และการ

ทำางานแบบมีส่วนร่วมของ

บุคลากร

2. มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 1. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

องค์การ

2. พัฒนาตัวชี้วัดในการประเมิน 

คณุภาพและนำา ไปสูก่ารเทยีบ

เคียงสมรรถนะกับองค์การ 

อื่นที่มีแนวปฏิบัติที่ดี

3. พัฒนาสมรรถนะและ

ความเชี่ ยวชาญของ

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยน 

แ ป ล ง แ ล ะ เ พื่ อ ก า ร

พัฒนาที่ยั่งยืน

1. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ ความ

เชี่ยวชาญในงานและมุ่งมั่นพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

1. เ ร่ ง รั ด พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ

บุคลากรทุกระดับอย่างต่อ

เนือ่ง สอดคลอ้งกบัคณุวฒุแิละ

ความเชี่ยวชาญ

2. บุคลากรนำาความรู้และประสบการณ์

ใหม่ๆ มาใชใ้นการบรูณาการการทำางาน

1. ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์

องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม

ใหม่ๆ

4. พัฒนาการทำางานร่วม

กับเครือข่ายเพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. เกดิเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ใน

การนำาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้

1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

วิชา เพื่ อ เป็นแหล่ ง เรี ยนรู้

ภายในและภายนอกองค์การ

5. พัฒนาระบสารสนเทศ

ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพ เอื้อต่อ

การเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้

1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 

ฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้

ง่าย สามารถนำามาใช้เป็นเครื่องมือใน

การตดัสนิใจในการบรหิารจดัการ และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. เร่งรัด สรรหา และพัฒนา 

บคุลากร และระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศให้เอื้อต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้
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 พบว่า กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สำาหรับ

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์ ดังนี้

 สภาวะแวดลอ้มภายในองคก์ารทีเ่ปน็การสนบัสนนุและใหร้างวลัแกก่ารเรยีนรู้

จะกระตุน้ใหท้กุคนมคีวามกระตอื รอืรน้ในการมสีว่นรว่มและทา้ทายใหเ้กดิองคก์ารแหง่

การเรียนรู้ เพราะเมื่อบุคลากรรับรู้ถึงความพร้อม และการเอื้ออำานวยของบรรยากาศ

องค์การที่มีต่อการทำางานและการพัฒนาตนเอง บุคลากรก็จะมีความสุขกับการทำางาน

เกิดเป็นองค์การแห่งความสุข ก็จะช่วยให้บุคลากรปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้ และ

ประสบการณ์กับผู้อื่น (Marquardt, M. and Reynolds A., 1994) โดยไม่รู้สึกว่าเป็น

ภาระทั้งนี้เพราะบรรยากาศองค์การเป็นผลสรุปรวมของค่านิยมและเจตคติของคนใน

องค์การที่เกี่ยวกับการทำางานในองค์การ (Bennette, J. & O’Brien M, 1998) ซึ่งมีผล 

กระทบตอ่พฤตกิรรมองคก์ารและการปฏบิตัใินองคก์ารโดยเฉพาะองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

และการส่งเสริมให้บุคลากรกล้าแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ ที่สำาคัญคือการ

บรหิารแบบมสีว่นรว่มโดยผูบ้รหิารไดม้กีารเพิม่อำานาจ และความรบัผดิชอบในงานใหก้บั

บุคลากร ส่งเสริม ให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพราะอาจทำาให้เกิดแนวคิด 

และสิง่สรา้งสรรคใ์หม ่ๆ  ในการทำางาน และนำาไปสูก่ารเทยีบเคยีงสมรรถนะกบัองคก์าร

อื่นที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเลิศ (Best practice) เพื่อนำาไปสู่การ

เรียนรู้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานของตนเอง นอกจากนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาสมรรถนะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับการ

เปลีย่นแปลงและเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื ยงัมคีวามสำาคญัสำาหรบัองคก์าร เพราะการสรา้ง

คุณค่าให้กับสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ ย่อมเกิดจากการที่บุคลากรในองค์การ

สามารถนำาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Pichit, 

2005) นั่นเพราะการที่องค์การมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณท์ีห่ลากหลาย และมสีมรรถนะตามความจำาเปน็ของลกัษณะการดำาเนนิงาน 

ขององค์การแล้ว และมีกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง จะทำาให้

เกิดกรอบแนวความคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว ช่วยในการพัฒนาคุณภาพงานอย่างไม่

หยุดนิ่ง นอกจากนี้ยังพบว่า การทำางานที่มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน คือ การทำางาน

โดยอาศยัความรว่มมอืกบัองคก์ารภายนอก ดงันัน้การพฒันาการทำางานรว่มกบัเครอืขา่ย 
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เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงจำาเป็น ต้องมี โดยเฉพาะองค์การที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษา การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ การถ่ายโอน และแลกเปลี่ยนความรู ้

เชิงวิชาการเป็นสิ่งสำาคัญ เพราะการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ถือ

เป็นสินค้า และบริการตามพันธกิจที่สำาคัญขององค์การ และสิ่งสำาคัญยิ่งการทำางานเป็น

ทมี และเครอืขา่ยจะชว่ยสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ทำาใหก้ลายเปน็พลงัรว่มในการสรา้ง

องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้(Marquardt, M., 1996) ในการพฒันาองคก์ารใหม้ลีกัษณะการ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากขึ้นอยู่กับคน และกระบวนการแล้ว สิ่งจำาเป็นที่จะ

ขาดไมไ่ด ้และมคีวามสำาคญัยิง่ในปจัจบุนัคอื การพฒันาระบบสารสนเทศขององคก์ารให้

มปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอ่การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ในปจัจบุนัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์

และสารสนเทศมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นเครื่องมือ

สำาคญัในการสนบัสนนุการเรยีนรู ้และการปฏบิตังิานใหเ้กดิการเรยีนรู ้ชว่ยใหม้กีารเรยีน

รูไ้ดอ้ยา่งทัว่ถงึ สะดวก งา่ย และรวดเรว็ (Longworth, N. & Davies K., 1999) องคก์าร

ใดที่มีความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และความ

พรอ้มของบคุลากรผูใ้ชง้าน ยอ่มเปน็องคก์ารทีไ่ดเ้ปรยีบในการพฒันาองคก์ารใหม้คีวาม

ก้าวหน้า เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

สรุปผลวิจัย (Conclusion)
 ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข     

 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของวิทยาลัย

พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ภาวะผู้นำา 

พฤติกรรมบุคลากรในองค์การ การจูงใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.001) และ บรรยากาศองค์การ เป็นองค์ประกอบที่มี

อทิธพิลตอ่เปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ(p<0.05) โดยสามารถ

ร่วมกันทำานายความแปรปรวนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของวิทยาลัยพยาบาล 

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้ร้อยละ 86
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 กลยทุธก์ารพฒันาสูอ่งคก์ารแหง่การเรยีนรู ้สาํหรบัวทิยาลยัพยาบาล สงักดั

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ ได้แก่ 1) ปรับปรุงบรรยากาศองค์การให้

เอือ้ตอ่การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้2) สง่เสรมิใหม้กีารนำาระบบบรหิารจดัการความรู ้

มาใชใ้นการปฏบิตังิาน 3) พฒันาสมรรถนะและความเชีย่วชาญของบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่ง

เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4) พัฒนาการทำางานร่วมกับ

เครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 5) พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การให้มี

ประสิทธิภาพเอื้อต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

 ซึ่งมี 7 เป้าประสงค์ ได้แก่ 1) องค์การมีลักษณะที่เอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้  

2) ระบบและกลไกการบริหารจัดการขององค์การทุกขั้นตอนได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพต่อการสนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 3) มีผลการปฏิบัติงานที่

เปน็เลศิ 4) บคุลากรทกุระดบัมสีมรรถนะ ความเชีย่วชาญในงาน และมุง่มัน่พฒันาตนเอง

อยา่งตอ่เนือ่ง 5) บคุลากรนำาความรูแ้ละประสบการณใ์หม ่ๆ  มาใชใ้นการบรูณาการการ

ทำางาน 6) เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ และ 7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ เข้า

ถึงได้ง่าย สามารถนำามาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 และมกีลยทุธ ์9 กลยทุธ ์ไดแ้ก ่1) พฒันากายภาพและสภาพแวดลอ้มสูก่ารเปน็

องค์การแห่งการเรียนรู้ 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการประเมินผลเพื่อส่งเสริม

การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้3) สนบัสนนุการบรหิารงานแบบกระจายอำานาจ และการ

ทำางานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 4) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์การ 5) พัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพ และนำาไปสู่การเทียบเคียง

สมรรถนะกับองค์การอื่นที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 6) เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ

อยา่งตอ่เนือ่ง สอดคลอ้งกบัคณุวฒุแิละความเชีย่วชาญ 7) สง่เสรมิใหบ้คุลากรสรา้งสรรค์

องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  8) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

สาขาวิชา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์การ และ 9) เร่งรัด สรรหา และ

พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้
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ข้อเสนอแนะ (Recommendations)
 5.1  ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

  5.1.1 สำาหรบัหนว่ยงานระดบักำาหนดนโยบาย ควรกำาหนดใหก้ารพฒันา

องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นนโยบายร่วม ที่ทุกวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 

และเรง่พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้คีวามทนัสมยั พรอ้มใชง้าน ทัง้ในสว่นของ 

Hard ware, Soft ware, และ People ware และการเชือ่มโยงขอ้มลูจากแตล่ะวทิยาลยั

เครือข่าย กับข้อมูลส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือ

ข่าย และเพื่อร่วมกันสร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ

  5.1.2 สำาหรบัหนว่ยงานระดบัปฏบิตั ิผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้ง ควรรว่มกนั 

วางแผนในการพัฒนาบุคลากร และจัดสรรภาระงานอย่างเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพ กระตุ้น และสนับสนุน ให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่ 

หลากหลายนอกเหนือจากการประชุม อบรมนอกสถานที่ หรือการศึกษาต่อเท่านั้น 

นอกจากนี้ผู้บริหารควรผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม การจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์การ เป็นต้น 

  5.1.3 สำาหรบัตวัผูป้ฏบิตั ิหรอืบคุลากร ควรมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

การพูดคุย สังสรรค์ ให้มีความสมดุลทั้งในเรื่องทั่วไป และเรื่องเชิงวิชาการ หรือปัญหา 

และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพ

สินค้า ได้แก่ บัณฑิตของวิทยาลัย เป็นสำาคัญ

 5.2 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

  5.2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงขั้นตอนของการนำา

กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในวิทยาลัยพยาบาลว่ามีผลอย่างไร กลยุทธ์ใดต้องมีการปรับปรุง 

ควรปรบัปรงุอยา่งไรจงึมคีวามเหมาะสม และยงัมเีงือ่นไข/ปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็ใดทีจ่ะ

สามารถช่วยขับเคลื่อนให้กลยุทธ์เหล่านี้ประสบผลสำาเร็จได้ 

  5.2.2 แตล่ะวทิยาลยัควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิถงึองคป์ระกอบแตล่ะองค์

ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับลักษณะของวิทยาลัยตนเองมากที่สุด 
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  5.2.3 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการ ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ใน

กำากบัดแูลของสถาบนัพระบรมราชชนก ไดแ้ก ่กลุม่วทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร กลุม่

วทิยาลยันกับรหิารและวทิยาลยัเฉพาะสาขา เพือ่เปน็แนวทางในการดำาเนนิงานเพือ่การ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ให้กับสถาบันเหล่านี้ต่อไป
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