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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ที่
เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย 2) เพื่อยืนยันองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย จ�ำนวน 21 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล
แห่งละ 17 คน ประกอบด้วย ผูอ้ ำ� นวยการ รองผูอ้ ำ� นวยการ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน
รวม 357 คน ใช้วธิ สี มุ่ อย่างง่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์กงึ่ มีโครงสร้าง และแบบสอบถาม
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ำรวจ การวิเคราะห์เนือ้ หา โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ใช้วิธีสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน
ในประเทศไทย ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ร่วมและการจัดการความรู้ 2) การเรียนรู้
เป็นทีม 3) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ความตระหนักรู้ 5) การเสริมพลังอ�ำนาจ 6) การพัฒนา
ศักยภาพและจริยธรรม 7) พลวัตการเรียนรู้ 8) การคิดริเริ่ม
2. ตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน
ในประเทศไทย มี 68 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ร่วมและการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
17 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 การเรียนรู้เป็นทีม ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 ความตระหนักรู้ ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5 การเสริมพลังอ�ำนาจ ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาศักยภาพและ
จริยธรรม ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 7 พลวัตการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ
ที่ 8 การคิดริเริ่ม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
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3. องค์ประกอบและตัวบ่งชีอ้ งค์การแห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เอกชน ในประเทศไทย ทั้ง 8 องค์ประกอบ 68 ตัวบ่งชี้ ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญว่า มีความเป็นไปได้
เหมาะสม และมีความถูกต้อง สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
ค�ำส�ำคัญ: องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ/ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ใน
ประเทศไทย
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the excellence learning organization factors
and indicators of the Faculty of Nursing, Private University in Thailand. 2) to confirm the factors
and indicators of excellent learning organization of the Faculty of Nursing Private Universities in
Thailand. The sample consisted of 21 Faculties of Nursing, Private Universities in Thailand, each
providing 17 persons, including the directors, deputy directors, head of department lecturer and
supporting employees included 357 totally. The research instruments were the semi-structured
interview and, the questionnaires. The statistics used for analyzed the data were frequency,
percentage, mean, standard deviation, content analysis, exploratory factor analysis and confirm
the data with connoisseurship.
The findings of this research were:
1. The factors of the excellence learning organization of Faculty of Nursing Private
Universities in Thailand consist of 8 factors: 1) Shared vision and knowledge management
2) Team learning 3) Innovation and information technology 4) Self Awareness 5) Empowerment
6) potential development and ethics 7 ) learning dynamics 8) Initiatives.
2. The indicators of the excellent learning organization of Faculty of Nursing of Private
Universities in Thailand were 68 indicators, namely, factor 1; Shared vision and knowledge
management, consists of 17 indicators, factor 2; Team learning, consists of 10 indicators, factor
3; innovation and information technology, consists of 10 indicators, factor 4; self awareness
consists of 7 indicators, factor 5; empowerment consists of 8 indicators, factor 6 potential
development and ethics, consists of 7 indicators, factor 7; learning dynamics consists of 6 indicators
and factor 8; initiatives consists of 3 indicators.
3. The factors and 68 indicators of excellent learning organization of the Faculty of Nursing of
Private Universities in Thailand confirmed by experts were feasibility, propriety, accuracy; and utilization.
Keywords: Excellence learning organization factors/Faculty of Nursing, Private University in Thailand

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
211
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

บทน�ำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งเน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศกั ยภาพ
และความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี
ทีเ่ น้นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางสุขภาพ ภาครัฐ
จะมีแนวทางในการพัฒนาและการลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพและให้ทกุ ภาคส่วนค�ำนึงถึงผลกระทบ
ทีม่ ตี อ่ สุขภาพ ส่งเสริมให้มกี จิ กรรมทางสุขภาพ เพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพร่วม
กันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในพืน้ ทีส่ ขุ ภาพ
ผลั ก ดั น ให้ ส ถาบั น ทางสั ง คมมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันการศึกษา
ให้เป็นแหล่งบริการความรู้และวิชาการที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 12) ดังนัน้
คนจึงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญเพราะเป็นแหล่งความรู้
และเรียนรูป้ จั จัยต่างๆ ทัง้ จากภายในและภายนอก
องค์การน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์ ก าร คนที่ มี ค วามรู ้ ถื อ ว่ า เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี
คุณค่าและเป็นทุนขององค์การ หากองค์การนั้น
มีการจัดการความรู้ที่ดีก็จะสามารถรักษาความได้
เปรียบในการแข่งขัน องค์การยิง่ มีความรูม้ ากเท่าไร
ก็ ยิ่ ง สามารถเรี ย นรู ้ ใ นสิ่ ง ใหม่ ไ ด้ ม ากขึ้ น เท่ า นั้ น
เมื่อเกิดการเรียนรู้มากขึ้นย่อมเกิดการพัฒนาเป็น
ความรูใ้ หม่ได้มากขึน้ มีโอกาสได้ใช้ความรูเ้ พือ่ การ
เปลีย่ นแปลงด้านการบริหาร การฝึกอบรม และการ
พัฒนา เรียกว่าเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เซ็งเก้
(Senge, 1990) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรูค้ อื
สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายขีดความสามารถ
ของตนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามที่ตั้ง
เป้าหมายไว้ มีการสร้างรูปแบบการคิดใหม่ๆ และ

การขยายความคิดอย่างอิสระเป็นที่ซึ่งแต่ละคน
มีวธิ กี ารเรียนรูร้ ว่ มกันน�ำไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายทีต่ อ้ งการ
ประกอบไปด้ ว ยแนวทางส� ำ คั ญ ที่ เ รี ย กว่ า วิ นั ย
5 ประการ ทีจ่ ะผลักดันและสนับสนุนให้เกิดองค์การ
แห่งการเรียนรูข้ นึ้ ได้แก่ 1) การคิดเชิงระบบ (Systems
Thinking) 2) การเรียนรูข้ องสมาชิกในองค์การ (Personal
Mastery) 3) แบบแผนทางจิตใจหรือความมีสติ
(Mental Model) 4) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
(Building Shared Vision) และ 5) การเรียนรู้เป็นทีม
(Team Learning) และมาร์ควอร์ดท (Marquardt,
2002: 23) ได้กล่าวว่าองค์การที่จะพัฒนาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ เป็นเครื่องมือ
น� ำ ไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ จะต้ อ งประกอบด้ ว ยองค์
ประกอบที่จ�ำเป็น 5 ประการ คือ 1) พลวัตการเรียน
รู(้ Learning Dynamics) 2) การปรับเปลีย่ นองค์การ
(Organization Transformation) 3) การเพิม่ อ�ำนาจ
แก่บุคคล (People Empowerment) 4) การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) และ 5) การใช้
เทคโนโลยี (Technology Application) การ์วิน
(Garvin, 1993 : 78-91) ได้การพัฒนาองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเพื่อน�ำองค์การฝ่าฟันไปสู่
ผลก�ำไรและข้อได้เปรียบองค์การอื่น โดยพัฒนา
องค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านการแก้ปญ
ั หา
อย่างมีระบบ ด้านการทดลองแนวทางใหม่ๆ ด้าน
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและอดีต
ด้า นการเรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งที่ผู้อื่น
ท�ำได้เป็นอย่างดี และด้านการถ่ายทอดความรู้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิจารณ์ พานิช
(2548: 5) กล่าวถึงองค์การที่เอื้อการเรียนรู้จะมี
ลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) มีการเปลีย่ นแปลง
ในลักษณะของพัฒนาการคล้ายมีชวี ติ มีผลงานดีขนึ้
เรื่ อ ยๆ ทั้ ง ในด้ า นคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
การสร้างนวัตกรรม (Innovation) มีวัฒนธรรม
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องค์การ (Corporate Culture) นอกจากนี้ยังมี
ผู้กล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู้ในหลายมุมมอง
เช่ น ณั ฏ ฐิ ก า ณวรรณโณ (ออนไลน์ , 2549)
ขยายความถึงการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
ในด้ า นการปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก ารซึ่ ง ต้ อ งปฏิ รู ป
องค์การให้กา้ วสูค่ วามเป็นเลิศโดยมุง่ ความสนใจใน
4 องค์ประกอบ คือ 1) วิสัยทัศน์ 2) วัฒนธรรม
3) กลยุทธ์ และ 4) โครงสร้างขององค์การ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน
เป็นองค์การทางการศึกษาทีม่ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ผลิต
บัณฑิตทางการพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ
ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ในชุ ม ชนทุ ก ระดั บ
ทุกท้องถิ่นทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายปฏิรูปสุขภาพและระบบสาธารณสุขของ
ประเทศและมุ่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเน้น
การสร้างเสริมสุขภาพของตนเองป้องกันการเจ็บป่วย
โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแล
ตนเองรวมทั้งเป็นองค์การที่เป็นผู้น�ำทางวิชาการ
ที่จะสร้างและผลิตองค์ความรู้ทางการพยาบาล
ให้สอดคล้องกับการปฏิรปู ระบบสุขภาพทีม่ งุ่ ส่งเสริม
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้มี
สุขภาวะที่ดี (พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์, 2551:
3) แต่จากการเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาพยาบาลทัง้ ทีเ่ กิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพเปลี่ยนรูปแบบไป
เพื่อให้ได้บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณลักษณะ
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความสามารถ
ในการคิดรวบยอดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกั ษะความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรอบรู้
ในเรือ่ งต่างๆทีเ่ กีย่ วกับระบบการบริการสุขภาพและ
ศาสตร์อนื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ความรูด้ า้ นเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข การตลาด ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม

ชาติพนั ธุ์ ฯลฯ (กาญจนา สันติพฒ
ั นาชัย และคณะ,
2544: 24) การพั ฒ นาองค์ ก ารโดยอาศั ย องค์
ประกอบต่างๆ ตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้
จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของบุคคลของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนให้มีขีดความสามารถ
ในการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมรวมทัง้ สร้างองค์ความรูน้ วัตกรรมทางการ
พยาบาลที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ
และผูร้ บั บริการได้อย่างสูงสุด แต่การพัฒนาองค์การ
ตามแนวคิดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศ
และประสบผลส�ำเร็จ ยังไม่สามารถด�ำเนินการให้
เป็นรูปธรรม ขาดการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนไม่วา่ จะเป็นการ
ถ่ายทอดความรูจ้ ากอาจารย์พยาบาลผูม้ อี าวุโสทีม่ ี
ประสบการณ์สูงไปยังอาจารย์รุ่นน้องยังไม่มีการ
ด�ำเนินการที่ชัดเจน มีเ พียงบางส่ว นไม่มากนัก
ที่มีการจัดเก็บความรู้ไว้ในสื่อเทคโนโลยีเพื่อเป็น
ตั ว อย่ า งให้ พ ยาบาลรุ ่ น น้ อ ง ดั ง นั้ น ในปั จ จุ บั น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ
เริ่มมีการตื่นตัวในการบริหารสถานศึกษาด้วยการ
มุ่งพัฒนาองค์การในทุกด้านเพื่อพัฒนาสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ให้ประสบความส�ำเร็จ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบองค์ ก าร
แห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้องค์ประกอบองค์การ
แห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย
3. เพื่อยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
องค์การแห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษาองค์ประกอบองค์การแห่งการ
เรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยผู้วิจัยสร้าง
กรอบแนวคิดการวิจยั โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การความรู ้
แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารองค์การแห่งการ
เรียนรู้ที่น�ำไปสู่ความเป็นเลิศของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ดังนี้
1) แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) ของโนนากะ (Nonaka, 1991)
อลาวีและเล็ดเนอร์(Alavi and Leidner, 2001) และ
ลอว์สัน (Lawson, 2003) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งน�ำไปสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ (Marquardt,
1996; บดินทร์ วิจารณ์, 2548: 98, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
และบดินทร์ วิจารณ์, 2547: 90) ท�ำให้การจัดการศึกษา
ประสบผลส�ำเร็จ 2) แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ตามแนว ความคิดของ
อาร์กีริสและคอน(Argyris and Schon, 1978 :
345-348) ฮาย วิ ล ไรท์ แ ละคล้ า ค (Hayes,
Wheelwright & Clark 1988: 89) เซ็งกี้ (Senge
1990: 78) ได้เสนอแนวทางการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ 5 ประการ คือ 1) การคิดอย่างเป็นระบบ
(Systems Thinking) 2) ความรอบรู ้ แ ห่ ง ตน
(Personal Mastery) 3) แบบแผนความคิด (Mental
Model) 4) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Building
Shared Vision) 5) การเรียนรู้เป็นทีม (Team
Learning) มาร์ควอรดท์(Marquardt, 1996: 132158) กล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู้ใน 5 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) พลวัตการเรียนรู้ (Learning

Dynamics) 2) การปรับเปลีย่ นองค์การ (Organization
Transformation) 3) การเพิ่ ม อ� ำ นาจแก่ บุ ค คล
(People Empowerment) 4) การจัดการความรู้
(Knowledge Management) 5) การใช้เทคโนโลยี
(Technology Application) เพ็ดเลอร์และคณะ
(Pedler and Others, 1991: 18-27) น�ำเสนอ
ผลการวิจยั ทีพ่ บว่า องค์การแห่งการเรียนรูม้ ลี กั ษณะ
ที่ส�ำคัญอยู่ 5 ด้าน 1. ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy)
2. ด้านการมองภายในองค์การ (Looking Us) 3.
ด้านโครงสร้าง (Structures) 4. ด้านการมองภายนอก
(Looking Out) 5. ด้ า นโอกาสในการเรี ย นรู ้
(Learning Opportunities) การ์วนิ (Garvin (1993)
ได้ แ นะน� ำ หลั ก 5 ประการในการเป็ น องค์ ก าร
แห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 1) การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
(Systematic Problem Solving) 2) การทดลอง
แนวทางใหม่ๆ (Experimentation With New
Approaches) 3) การเรียนรู้จากประสบการณ์
ของตนเองและอดีต (Learning from Their Own
Experience and Past History) 4) การเรียนรู้
จากประสบการณ์และสิ่งที่ผู้อื่นท�ำได้เป็นอย่างดี
(Learning from the Experience and Best
Practices of Others) 5) การถ่ายทอดความรู้
อย่างรวดเร็ว(Transferring Knowledge Quickly)
โก๊ะ (Goh, 1998) น�ำเสนอปัจจัยหลักที่จ�ำเป็นต่อ
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
5 ประการ และปัจจัยสนับสนุน 2 ประการทีผ่ บู้ ริหาร
ควรปฏิบัติ ดังนี้ 1) ความชัดเจนและการสนับสนุน
พันธกิจ (Mission) กลยุทธ์ (Strategy) 2) ภาวะผูน้ ำ�
(Leadership) 3) การทดลอง (Experimentation)
4) การถ่ายทอดความรู้ (Transfer of Knowledge)
5) การท�ำงานเป็นทีมและความร่วมมือ (Teamwork
and Cooperation) 6) การออกแบบองค์ ก าร
(Organizational Design) 7) ทักษะและสมรรถนะ
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การท�ำงานของพนักงาน (Employees Skills and
Competencies) เบนเนตและโอเบรน (Bennett
and O’Brien, 1994) น�ำเสนอปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถขององค์การแห่งการเรียนรู้และการ
เปลี่ยนแปลง 12 ประการ ดังนี้ 1) กลยุทธ์และวิสัย
ทัศน์ (Strategy and Vision) 2) การปฏิบัติของ
ผูบ้ ริหาร (Executive Practices) 3) การปฏิบัตขิ อง
ผู้จัดการ(Manager Practices) 4) บรรยากาศของ
องค์การ (Climate) 5) โครงสร้างองค์การ/งาน
(Organization/Job Structure) 6) การหมุนเวียน
ของข้อมูล (Information Flow) 7) การปฏิบัติของ
แต่ละบุคคลและทีม (Individual and Team Practices)
8) กระบวนการท�ำงาน (Work Processes) 9) เป้าหมาย
การปฏิบตั งิ าน (Performance Goal) 10) การอบรม
และการศึกษา (Training and Education) 11) การ
พัฒนาบุคคล/ทีม (Individual/Team Development)
12) รางวัล (Rewards/ Recognition)
ส� ำ หรั บ นักวิช าการไทย วิจ ารณ์ พานิช
(2550: 167) ได้ เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ องค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ว่าเป็น
องค์กรที่ท�ำงานผลิตผลงานไปพร้อม ๆ กับเกิดการ
เรียนรู้ สัง่ สมความรูแ้ ละสร้างความรูจ้ ากประสบการณ์
ในการท�ำงาน พัฒนาวิธีการท�ำงาน และระบบงาน
ขององค์กรไปพร้อม ๆ กัน มีลักษณะเป็นพลวัต
(Dynamic) มีการสร้างนวัตกรรม (Innovation)
มีวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) มีเจตคติ
โลกทัศน์ วิธีคิดในลักษณะของ “บุคคลเรียนรู้”
(Learning Person) มีทักษะของการเป็นบุคคล
เรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันจากการกระท�ำ (Interactive Learning
Through Action) มีหลักส�ำคัญ 5 ประการของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคคลเรียนรู้ ได้แก่
1) การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 2) การ

เป็นบุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) 3) การมี
แบบแผนความคิด (Mental Models) 4) การมีวสิ ยั
ทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 5) การเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม (Team Learning) ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
(2551: 266-288) น�ำเสนอองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาไว้ดงั นี1้ ) การริเริม่ 2) การมีสว่ นร่วม
3) การส่งเสริม 4) การเป็นต้นแบบ ผู้บริหารต้อง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�ำเนินการ
และการปฏิบัติ 5) การเปิดโอกาส 6) การติดตามผล
7) การให้ข้อมูลย้อนกลับ และข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารและอาจารย์
ในคณะพยาบาลศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 1) การคิด
อย่างเป็นระบบ(Systems Thinking) 2) บุคคลรอบรู้
(Personal Mastery) 3) แบบแผนทางความคิด
(Mental Models) 4) การสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ร ่ ว ม
(Building Shared Vision) 5) การเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นทีม
(Team Learning) 6) การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
(Systematic Learning) 7) องค์การ(Organization)
8) การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค คล(Potential
Development and Ethics) 9) การจัดการความรู้
(Knowledge Management 10) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology 11) การเสริม
พลังอ�ำนาจ(Empowerment) 12) การคิดริเริ่ม
(Initiative)
จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า แนวคิ ด ทฤษฎี
หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งจาก
นักวิชาการ นักบริหารองค์การ หน่วยงาน Website
Internet และแหล่งข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ซึง่ เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัย
จึงได้นำ� มาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั องค์ประกอบ
องค์การแห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศ ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ในประเทศไทย
ดังแสดงในภาพที่ 1

(Empowerment) 1 2 ) ก า ร คิ ด ริ เ ริ่ ม
(Initiative)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
*การจัดการความรู้
* องค์ การแห่ งการเรียนรู้

แนวคิด ทฤษฎี
การจัดการความรู้
แนวคิด ทฤษฎี
องค์ การแห่ งการเรียนรู้

Internet, Website, Online

วารสาร บทความ
องค์ การแห่ งการเรียนรู้

สัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ

องค์ ประกอบองค์ การแห่ งการเรียนรู้ท่ เี ป็ นเลิศ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน
ในประเทศไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
วิธีการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1
เตรียมโครงร่างการวิจยั
และสร้างกรอบแนวคิด
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู ้
องค์การแห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศจากเอกสาร ต�ำรา
หนังสือ ข้อมูล งานวิจัยของบุคคล และหน่วยงาน
ต่าง ๆ Website Internet น�ำมาสังเคราะห์เนื้อหา
สรุปเป็นประเด็นส�ำคัญ แล้วน�ำมาสร้างเครื่องมือ
เป็นแบบสมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อน�ำไป
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
2. ด�ำเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ
ทรงคุณวุฒดิ า้ นการจัดการความรูแ้ ละองค์การแห่ง
การเรียนรู้ 11 คน น�ำประเด็นที่ได้มาบูรณาการกับ
ข้อมูลจากข้อ 1 สร้างเป็นกรอบแนวคิดองค์การแห่ง
การเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน น� ำ มาสร้ า งเครื่ อ งมื อ เป็ น
แบบสอบถามเพือ่ น�ำไปเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
ขัน้ ตอนที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ส� ำ รวจ(Exploratory Factor
Analysis) สกั ด ปั จ จั ย ด้ ว ยเทคนิ ค Principal
Factor Analysis : PCA เพื่ อ สั ง เคราะห์ ห า
องค์ประกอบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศ
ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน
โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน
ในประเทศไทย 21 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 17 คน
รวมผู้ให้ข้อมูล 357 คน
การตรวจสอบ รับรอง ยืนยันองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของ
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน
ในประเทศไทย ผู้วิจัยน�ำองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ที่ได้จากการวิเคราะห์ ไปด�ำเนินการสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จ�ำนวน 9 คน
โดยผูว้ จิ ยั น�ำเสนอองค์ประกอบพร้อมตัวบ่งชีอ้ งค์การ
แห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน ต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน เพื่อ
ด�ำเนินการตรวจสอบ ยืนยันความเป็นประโยชน์
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง
ขององค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน
ขั้ น ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิ จั ย
เป็ น ขั้ น ตอนการจั ด ท� ำ รายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ
สมบูรณ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 23 แห่ง
ทั่วประเทศ (Wikipedia) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ผู้วิจัยก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ประมาณการขนาดตัวอย่างของเครซีแ่ ละมอร์แกน
(Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 21 แห่ง
เพือ่ ให้การได้มาของข้อมูลจากคณะพยาบาลศาสตร์
แต่ละแห่งมีความเท่าเทียม ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จากคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) ตาม
คณะพยาบาลศาสตร์แต่ละแห่งตามภูมิภาคมีผู้
ให้ขอ้ มูลแห่งละ 17 คน ประกอบด้วย ผูอ้ �ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ�ำนวน
357 คน

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบ
ด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ต� ำ แหน่ ง งาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2. ตัวแปรทีศ่ กึ ษา คือตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
องค์การแห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศ ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์
เอกสารและการบูรณาการกับรายละเอียดทีไ่ ด้จาก
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องมือ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ เ ครื่ อ งมื อ 3
ประเภท
1. แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง
(Semi Structure Interview) ใช้ สั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ 11 คน
2 . แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
(Opinionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบตรวจสอบยื น ยั น องค์ ป ระกอบ
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(Semi Structure
Interview) ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การสร้ า งและพั ฒ นา
โดยการน�ำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับ
อาจารย์ทปี่ รึกษา ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำแล้ว
น�ำไปสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ 11 คน
ส� ำ หรั บ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น
(Opinionnaire) ผู้วิจัยด�ำเนินการพัฒนา ดังนี้		
1. สร้ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่
บูรณาการสร้างข้อค�ำถามตามกรอบแนวคิด เพื่อ
สอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ องค์ ก ารแห่ ง
การเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน จากกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ตอน
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ตอนที่ 1 สอบถามเกีย่ วกับข้อมูลสถานภาพ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ต�ำแหน่งงาน และประสบการณ์การท�ำงาน
ก�ำหนดการตอบเป็นแบบเลือกตอบ (check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับองค์การแห่ง
การเรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นข้อค�ำถามแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating scale) ของไลเคอร์ท (Likert
scale) 5 ระดั บ น� ำ ไปเสนอขอค� ำ แนะน� ำ จาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับแก้ไขแล้วน�ำไป
1) น� ำ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ไปตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยงเชิงเนื้อหา(Content Validity)
จากผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 คน ด�ำเนินการหาประสิทธิภาพ
ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) โดยข้อค�ำถาม
แต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.6 -1.00 ถือว่าใช้ได้
ทุกข้อ 2) น�ำแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลอง
ใช้กับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรที ไี่ ม่ได้เป็นกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ชุด
น�ำมาวิเคราะห์หาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดย
การค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(α -coefficient)
ด้ ว ยวิ ธี ก ารของครอนบั ค (Cronbach’s alpha
coefficient) โดยทั้งฉบับมีค่า .980 และ 3) น�ำ
แบบสอบถามที่ผ่านการหาประสิทธิภาพแล้วไป
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ วุฒิทาง
การศึ ก ษา ต� ำ แหน่ ง และประสบการณ์ ใ นการ
ท�ำงาน โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ

2. การวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น องค์ ก าร
แห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน ใช้คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
3. การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบองค์ ก าร
แห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธี
สกัดปัจจัย (Principal Factor Analysis : PCA)
หมุนแกนแบบออโธโกนอล(Orthogonal Rotation)
แบบตัง้ ฉากด้วยวิธแี วริแมกซ์ (Varimax) เพือ่ ให้ได้
ตั ว แปรที่ ส� ำ คั ญ ซึ่ ง ถื อ เกณฑ์ ก ารเลื อ กตั ว แปร
ที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบ พิจารณาจากค่าความ
แปรปรวนร่วมของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มีค่า
มากกว่า 1 ผู้วิจัยก�ำหนดเกณฑ์พิจารณาเลือก
องค์ประกอบที่มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor
Loading) มีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปซึ่งถือว่าดีที่สุด
(Beavers and others, 2013: 3, Comrey, and Lee,
1992: 1, 6) และมีตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ
จ�ำนวน 3 ตัวแปรขึน้ ไป เป็นไปตามเกณฑ์ของไกเซอร์
(Kaiser Criterion) (Online)
4. การตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบ
องค์การแห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศ ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ด�ำเนินการโดย 1) น�ำ
องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนทีไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory
Factor Analysis: EFA) ไปด�ำเนินการจัดสัมมนา
อิงผู้เชี่ยวชาญ(Connoisseurship) จ�ำนวน 9 คน
2) การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ(Connoisseurship)
จะด�ำเนินการพิจารณาตรวจสอบ ยืนยัน รับรอง
องค์ ป ระกอบองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน
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พร้ อ มตั ว บ่ ง ชี้ ข องแต่ ล ะองค์ ป ระกอบเพื่ อ ให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาในด้านความเป็นประโยชน์
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ผูว้ จิ ยั
วิเคราะห์โดยใช้คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบองค์ ก าร
แห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย ประกอบด้วย
8 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ร่วมและการ
จัดการความรู้ (Share Vision and Knowledge
Management)
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนรูเ้ ป็นทีม (Team
Learning)
องค์ประกอบที่ 3 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Innovation and Information
Technology)
องค์ประกอบที่ 4 ความตระหนักรู้ (Self
Awareness)
องค์ประกอบที่ 5 การเสริมพลังอ�ำนาจ
(Empowerment)
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาศักยภาพและ
จริยธรรม (Potential Development and Ethics)
องค์ประกอบที่ 7 พลวัตการเรียนรู้ (Learning
Dynamics)
องค์ประกอบที่ 8 การคิดริเริ่ม (Initiative)

2. ตัวบ่งชี้องค์ประกอบองค์การแห่งการ
เรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ในประเทศไทย ซึ่ ง ผ่ า น
กระบวนการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส� ำรวจ
(Exploratory factor analysis : EFA)และการ
สัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ และมีตวั บ่งชีใ้ นแต่ละ
องค์ประกอบ 68 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
วิสัยทัศน์ร่วมและการจัดการความรู(้ Share Vision
and Knowledge Management) ประกอบด้วย
17 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 การเรียนรู้เป็นทีม
(Team Learning) ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้องค์
ประกอบที่ 3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Innovation and Information Technology)
ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 ความ
ตระหนักรู้ (Self Awareness) ประกอบด้วย 7
ตั ว บ่ ง ชี้ อ งค์ ป ระกอบที่ 5 การเสริ ม พลั ง อ� ำ นาจ
(Empowerment) ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ องค์
ประกอบที่ 6 การพัฒนาศักยภาพและจริยธรรม
(Potential Development and Ethics) ประกอบด้วย
7 ตั ว บ่ ง ชี้ องค์ ป ระกอบที่ 7 พลวั ต การเรี ย นรู ้
(Learning Dynamics) ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ และ
องค์ประกอบที่ 8 การคิดริเริ่ม (Initiative) ประกอบ
ด้วย 3 ตัวบ่งชี้ น�ำเสนอเป็นแผนภูมิและตัวบ่งชี้
ดังนี้

Ethics) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 7 ตั ว บ่ ง ชี ้
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ 7 พ ล วั ต ก า ร เรี ย น รู้

เป็ นแผนภูมิและตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
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1. วิสัยทัศน์ร่วม และ
การจัดการความรู้

8. การคิดริเริ่ม
3 ตัวบ่งชี้

17 ตัวบ่งชี้
2. การเรียนรู้ของทีม
10 ตัวบ่งชี้

3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

องค์ประกอบ
และตัวแปร
องค์การ
แห่งการ
เรียนรู้
ที่เป็นเลิศ

10 ตัวบ่งชี้
4. ความตระหนักรู้
7 ตัวบ่งชี้

7. พลวัตการเรียนรู้
6 ตัวบ่งชี้
6. การพัฒนาศักยภาพ
และจริยธรรม
7 ตัวบ่งชี้
5. การเสริมพลังอานาจ
8 ตัวบ่งชี้

ภาพที่ 2 องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้องค์การแห่งการเรี ยนรู้ที่เป็ นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย
องค์ประกอบที่1 วิสยั ทัศน์ร่วมและ

องค์ประกอบที่1 วิสัยทัศน์ร่วมและการ
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ (Share Vision and
จัดการความรู้ (Share Vision and Knowledge
Knowledge Management) ป ระ ก อ บ ด้ ว ย
Management)
ประกอบด้วย 17 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) มีโครงสร้างการบริหารองค์กรส่งเสริมการสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคลากร 2) ผูบ้ ริหารมอบอ�ำนาจ
ให้บุคลากรในสายงานต่างๆ ตัดสินใจด�ำเนินงาน
ตามความรู้ความสามารถ 3) มีการประเมินการ
ปฏิบตั งิ านตามภาระหน้าทีท่ กี่ ำ� หนด 4) มีระบบการ
ท� ำ งานที่ ส ร้ า งกระบวนการเรี ย นรู ้ ต ลอดเวลา
5) โครงสร้างองค์การเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

17 ตัวบ่ง ชี ้ ดังนี ้ 1) มี โครงสร้ างการบริ ห าร

และเพิ่มพูนความรู้ในองค์การ เช่น มีระบบการ
องค์กรส่งเสริ มการสร้ างปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
ท� ำ งานที่ ส นั บ สนุ น ระบบการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
2) ผู้บริ หารมอบอานาจให้ บุคลากร
6)บุมีคสลากร
ายการบั
งคับบัญชากระชับ คล่องตัว เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการสือ่ สาร และการเรียนรูข้ า้ มสายงาน
7) มีกระบวนการถ่ายโอนความรู้ระหว่างทีมงาน
แบบข้ามสายงานในองค์กร 8) มีโครงสร้างองค์การ
ทีส่ นับสนุนขอบข่ายงานเฉพาะในการจัดการความรู้
9) บุคลากรทุกระดับมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์
10) วิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
11) มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรแห่งการ
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เรียนรู้สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้ 12) มีการจัด
ท�ำแผนกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับวิสยั
ทัศน์ 13) มีการใช้กระบวนการต่าง ๆเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นการใช้
แผนทีใ่ ช้ความคิด วิธกี ารช่วยจ�ำ การใช้จนิ ตนาการ
เป็นต้น 14) ผู้บริหารได้มีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์
เพือ่ ให้บคุ คลทุกส่วนงานเกิดการเรียนรูท้ วั่ ทัง้ องค์กร
15) มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรูจ้ ากสถาบันการ
ศึกษาพยาบาลต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ
16) มีระบบการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกับหน่วย
งานที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ 17) มีระบบการเรียนรู้
จากการน�ำเข้าข้อมูล/ความต้องการของสถาบัน
ทีป่ อ้ นนักศึกษาเข้าสูร่ ะบบมาพัฒนาการด�ำเนินงาน
ขององค์การการจัดการความรู้ ซึ่งตรงกับโนนากะ
และทาเคอุ จิ (Nonaka ,& Takeuchi, 1995)
ที่กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นสภาพที่บุคลากร
สามารถหาความรู้จากประสบการณ์ตรงส�ำหรับ
ใช้ในการท�ำงาน โดยเน้นความรูจ้ ากประสบการณ์ตรง
แต่ไม่ละเลยความรู้จากต�ำราและสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ หยางและเอลลิงเจอร์ (Yang & Ellinger,
2000) ทีว่ จิ ยั พบว่า การใช้แบบผูน้ ำ� และการสนับสนุน
การเรียนรู้ระดับบุคคล ทีมงาน และระดับองค์การ
มีกจิ กรรมตามองค์ประกอบในหลายประเด็นทีเ่ ป็น
บทบาทและภารกิจส�ำคัญของผูบ้ ริหาร เช่น วิสยั ทัศน์
ร่วมและการจัดการความรู้(Share Vision and
Knowledge Management
องค์ ป ระกอบที่ 2 การเรี ย นรู ้ เ ป็ น ที ม
(Team Learning) ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) มีทักษะการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนความรู้
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร 2)มีใจกว้างยอมรับ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ อื่ น 3) ที ม และบุ ค ลากร
ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อน�ำความรู้ใหม่มาปรับใช้
ต่อไป 4) มีการเรียนรูใ้ นทีมโดยการแลก เปลีย่ นผ่าน

ช่องทางที่หลากหลาย เช่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต
อี- เมล์ จดหมายข่าว การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น
5) มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 6) บุคลากร
ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการท�ำงานและการ
เรียนรู้ภายในกลุ่ม 7) มีระบบการให้รางวัลกับ
บุคลากรและทีมที่เรียนรู้และช่วยให้ผู้อื่นเรียนรู้
8) บุคลากรปฏิบัติงาน โดยค�ำนึงถึงเป้าหมายของ
สถาบันมากกว่าการท�ำงานเฉพาะในหน้าที่หรือ
ส่วนงานของตน 9) ให้ความส�ำคัญกับการเก็บรักษา
ความรูท้ สี่ ำ� คัญของสถาบันรวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ น
ความรูก้ บั ผูอ้ นื่ อย่างต่อเนือ่ ง 10) มีการจัดโครงสร้าง
ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากร สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ออสบอร์น (Osborne, 1998) ทีว่ จิ ยั
เรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้และภาวะผู้น�ำส�ำหรับ
ระบบของวิทยาลัย (The Learning Organizations
and Leadership for the College System) พบว่า
องค์ประกอบ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Building
Shared Vision) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team
learning) เป็นองค์ประกอบที่ก�ำหนดความเป็น
องค์การเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 3 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Innovation and Information
Technology) ประกอบด้ ว ย 10 ตั ว บ่ ง ชี้ ดั ง นี้
1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ทีเ่ อือ้ ต่อการเข้าถึงการเรียนรู้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ 2)มีความหลากหลายของช่องทางของ
ข้อมูลสารสนเทศทีจ่ ะท�ำให้บคุ ลากรเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก 3) มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
เช่น ห้อง สัมมนารวมทั้งมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วย
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ แ ละมี ส ภาพแวดล้ อ มและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4) ระบบซอฟท์แวร์
ที่ช่วยในการเรียนรู้และมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ทีช่ ว่ ยในการท�ำงาน 5) มีซอฟแวร์เครือข่ายทีอ่ อกแบบ
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สอบถามมาส� ำ หรั บ ใช้ กั บ กลุ ่ ม คนที่ ท� ำ งานใน
โครงการเดียวกัน (Groupware) 6) มีการสนับสนุน
การเรียนรูแ้ บบทันเวลา ขจัดสิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่างๆ
โดยใช้ระบบที่ผสมผสานการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ชัน้ สูง 7) มีระบบสนับสนุนการปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Performance Support Systems :
EPSS) ซึง่ เป็นระบบทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในการเสาะหา
จัดเก็บและกระจายความรู้ ที่ช่วยท�ำให้การท�ำงาน
ของบุคลากรเร็วและดีขึ้น 8) มีระบบสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Performance
Support Systems : EPSS) ที่ได้รับการออกแบบ
ให้เหมาะสมต่อความต้องการในการเรียนรูข้ องสถาบัน
9) มีระบบฐานข้อมูลความรูท้ ที่ กุ คนสามารถเข้าถึง
ได้อย่างเต็มที่ เพื่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
10) มีโปรแกรมในการรวบรวม บันทึก จัดเก็บ สร้าง
และถ่ายโอน ข้อมูลสารสนเทศให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของสถาบัน สอดคล้องกับ ดวงใจ
เปลี่ยนบ�ำรุง (2555) วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนา
สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ส�ำหรับวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
พบว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร
เป็นองค์ประกอบทีม่ ผี ลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้
องค์ ป ระกอบที่ 4 ความตระหนั ก รู ้
(Self Awareness) ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) มี สิ่ ง แวดล้ อ มองค์ ก รที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น และ
ให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ 2) มีพันธะสัญญา
ร่วมกันในการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
การพัฒนา 3) องค์การเรียนรู้จากความส�ำเร็จและ
ความล้มเหลว 4) มีการพัฒนากลยุทธ์และกลไก
ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องที่จะท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั่วทั้งสถาบัน 5) มีระบบในการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง 6) บุคลากร

ตระหนักและให้ความส�ำคัญต้องการท�ำให้สถาบัน
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 7)บุคลากรใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ อ ยู ่ ต ลอด เวลา
สอดคล้องกับบุศรินทร์ สุจริตจันทร์ (2553) ที่วิจัย
รูปแบบองค์การที่มีศักยภาพการท�ำงานสูงของ
วิ ท ยาลั ย พยาบาล สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
พบว่า การมุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นเลิศและการมีพนั ธมิตร
เครือข่าย มีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง
องค์ประกอบที่ 5 การเสริมพลังอ�ำนาจ
(Empowerment) ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) มีกระบวน การสร้างเสริมพลังอ�ำนาจแก่บคุ ลากร
ในการท�ำงานเพื่อให้เกิดคุณภาพของการเรียนรู้
และการท�ำงาน 2) มุง่ สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้
กับบุคลากรในองค์กร 3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความพึงพอใจแก่บุคลากรเพื่อให้ท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 4) ตระหนักถึงความส�ำคัญเรื่อง
สถานภาพของบุคลากร 5) มุ่งสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 6) มีการกระจายอ�ำนาจและมอบอ�ำนาจ
เพื่อให้เกิดความเสมอภาคตามความรับผิดชอบ
และความสามารถในการเรี ย นรู ้ ข องแต่ ล ะคน
7) ผูบ้ ริหารและบุคลากรท�ำงานร่วมกันในฐานะหุน้ ส่วน
เพือ่ ทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละแก้ไขปัญหาร่วมกัน 8) มีการใช้
ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น จากการที่ผู้บริหารส่งเสริมและ
ขยายโอกาสการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริม
การทดลองและสะท้อนสิง่ ทีค่ วรเรียนรูใ้ ห้กบั บุคลากร
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาศักยภาพและ
จริยธรรม (Potential Development and Ethics)
ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) มุ่งให้บุคลากร
เปลี่ยนแปลงค่านิยมและจริยธรรมเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมขององค์การ 2) มุ่งสร้างแรงจูงใจซึ่งกัน
และกันระหว่างผูบ้ ริหารและบุคลากรเพือ่ ความส�ำเร็จ
ในการท�ำงาน 3) ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 4) สนับสนุน/ส่งเสริมการท�ำงาน
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เป็นทีม 5) ให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 6) ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับงานทีร่ บั ผิดชอบ
7) สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตาม
วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ มุ ่ ง มั่ น ขององค์ ก ร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
มาร์ควอร์ท (Marquardt, 2002) ได้กล่าวว่าองค์การ
ที่จะพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ
มีองค์ประกอบส�ำคัญ คือ บุคคล ซึง่ หมายถึงเป็นการ
เสริมพลังอ�ำนาจให้บคุ คล (People Empowerment)
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์การได้มีการ
เรียนรูร้ ว่ มกัน มีความสัมพันธ์กนั เป็นเครือข่ายและ
ท�ำประโยชน์ร่วมกันเพื่อสังคมและชุมชน
องค์ ป ระกอบที่ 7 พลวั ต การเรี ย นรู ้
(Learning Dynamics) ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้
1) มีความสามารถในการน�ำความรู้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านได้เป็นอย่างดี 2) บุคลากร
ได้รับ การฝึกฝนและได้รับการสอนวิธีที่จะเรียนรู้
3) มีการเพิ่มพูนความรู้โดยการน�ำข้อมูลป้อนกลับ
จากผลการท�ำงานมาพัฒนางาน 4) มีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 5) น�ำข้อมูล
ข่าวสารที่ได้จากการค้นคว้าทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์การเพือ่ ทีจ่ ะปรับปรุงให้การปฏิบตั งิ าน
ดี ขึ้ น 6) มี ก ารน� ำ ความรู ้ จ ากการค้ น คว้ า ต่ า งๆ
มาพัฒนางานตามพันธกิจให้มคี ณ
ุ ภาพ แต่บลังค์ชาร์ท
และแธคเกอร์(Blanchard & Thacker, 2004)
มองอีกมุมหนึ่งว่า องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้อง
มีระบบการบริหารทีด่ ที สี่ นับสนุนให้เกิดการถ่ายทอด
ความรูต้ ามความต้องการขององค์การ จึงท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 8 การคิดริเริ่ม (Initiative)
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) มีระบบการติดตาม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกโดยการ
เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) กับองค์การ
อื่นที่มีการปฏิบัติที่ดี (Best practice) หรือการ
เข้าร่วมสัมมนา หรือศึกษาจากงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ 2) มีการสร้างความรู้ใหม่ที่บุคลากรได้รับ
การฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์และการทดลอง
3) มีระบบการส่งเสริมท�ำงานร่วมกันภายในองค์การ
สอดคล้องกับที่มาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996)
ทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่ ผูน้ ำ� ควรมีอำ� นาจปฏิบตั แิ ก่บคุ ลากร
ให้มอี สิ ระในการคิดและตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตนเอง และ แบรดตัน และคณะ (Bratton
et.al., 2005) ได้ เ สนอว่ า คุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ น� ำ
จะต้องมีทกั ษะความสามารถทีส่ ำ� คัญ ประการหนึง่
คือ ต้องมีภาวะผู้น�ำที่มีความมุ่งมั่น อุทิศตนเพื่อ
สมาชิก ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ที่องค์การก�ำหนด
และประสานวิสยั ทัศน์ของบุคลากร มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ สามารถสอนงาน ทักษะ พร้อมสอน
คุณธรรม รวมทั้งเป็นผู้ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อ
ให้การปฏิบัติงานส�ำเร็จตามเป้าหมาย
3. ผลการตรวจสอบ ยืนยันองค์ประกอบ
และตั ว บ่ ง ชี้ อ งค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน
ในประเทศไทย พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 9 คน มีความ
คิ ด เห็ น ในการตรวจสอบ ยื น ยั น องค์ ป ระกอบ
องค์การแห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศของคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน 8 องค์ประกอบ 68 ตัว
บ่งชี้ มีความเป็นประโยชน์(Utility) ความเป็นไปได้
(Feasibility) ความเหมาะสม(Propriety) ความถูกต้อง
(Accuracy) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด สามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
223
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ การน� ำ ผลการ
วิจัยไปใช้
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า องค์ ป ระกอบ
องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ของคณะ
พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 68 ตัวบ่งชี้ มีขอ้ เสนอ
แนะดังนี้
1. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในระดับ
นโยบาย ควรน�ำผลการวิจัยไปพิจารณาก�ำหนดให้
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด คณะ หรื อ หน่ ว ยงานย่ อ ย
ในความรับผิดชอบ พัฒนาไปสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ โดยก�ำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และหรือก�ำหนดเป็น
นโยบายหลักที่จะน�ำพาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
โดยน� ำ องค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ข องการวิ จั ย นี้
เป็นฐานในการน�ำไปปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง และพัฒนาต่อให้เหมาะสม พัฒนาระบบ
สนับสนุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อ�ำนวยความสะดวก
ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ Hardware
Software ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับแต่ละมหาวิทยาลัย
ที่ มี ค ณะพยาบาลศาสตร์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทาง
ในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน และร่วมกันสร้าง
ความเป็นเลิศของวิชาชีพพยาบาล
2. คณะพยาบาลศาสตร์และหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติการ ควรแสวงหาความร่วมมือสร้าง
แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ต ามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และวางแผนยุทธศาสตร์
ของตนในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศ

และการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างการ
เรียนรู้ของทีม พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้น�ำ
และมีศกั ยภาพเพิม่ สูงขึน้ เสริมพลังอ�ำนาจการท�ำงาน
และการตัดสินใจให้กับบุคลากรมากขึ้น สนับสนุน
ให้บคุ ลากรมีการพัฒนาตนเองในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ทัง้ ในและนอกสถานที่ จัดสรรภาระงานอย่างเหมาะ
สมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในระดับ
ปฏิ บั ติ ก าร หรื อ พนั ก งาน ต้ อ งน� ำ ยุ ท ธศาสตร์
นโยบายมาสู่การปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท�ำงานอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
เป็ น พลวั ต สร้ า งและใช้ น วั ต กรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ น�ำสู่การจัดการความรู้ และการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ทเี่ ป็นเลิศ สร้างความสมดุล
ในการปฏิบตั งิ าน สร้างความตระหนักถึงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์เป็นส�ำคัญ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อและ
ปัจจัยอุปสรรคในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่
เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ควรมีการวิจัย รูปแบบการพัฒนาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี สู ่
องค์ ก ารที่ มี ส มรรถนะสู ง (High Performance
Organization)
3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบ
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศขององค์การอื่น ๆ
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