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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ี 

เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย 2) เพ่ือยืนยันองค์ประกอบและ 

ตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย  

กลุ่มตัวอย่างเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย จ�านวน 21 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล 

แห่งละ 17 คน ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการ รองผูอ้�านวยการ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ และบคุลากรสนบัสนนุ 

รวม 357 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจัย คอื แบบสัมภาษณ์ก่ึงมโีครงสร้าง และแบบสอบถาม 

สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชงิส�ารวจ การวิเคราะห์เนือ้หา โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบ 

และตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ใช้วิธีสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน  

ในประเทศไทย ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ร่วมและการจัดการความรู้ 2) การเรียนรู้

เป็นทีม 3) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ความตระหนักรู้ 5) การเสริมพลังอ�านาจ 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�านาจ 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. องค์ประกอบและตัวบ่งชีอ้งค์การแห่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เอกชน ในประเทศไทย ทั้ง 8 องค์ประกอบ 68 ตัวบ่งชี้ ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญว่า มีความเป็นไปได้ 

เหมาะสม และมีความถูกต้อง สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

ค�าส�าคัญ: องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ/ 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
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บทน�า

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี12 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งเน้นให้คนเป็น

ศนูย์กลางในการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มศีกัยภาพ 

และความคิดสร้างสรรค์ ยกระดบัคณุภาพการศกึษา

สู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี 

ทีเ่น้นการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมทางสขุภาพ ภาครฐั

จะมีแนวทางในการพัฒนาและการลดปัจจัยเสี่ยง

ด้านสขุภาพและให้ทุกภาคส่วนค�านึงถึงผลกระทบ

ทีม่ต่ีอสขุภาพ ส่งเสรมิให้มกิีจกรรมทางสขุภาพ เพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพร่วม

กันระหว่างสถานพยาบาลทุกสงักัดในพ้ืนทีส่ขุภาพ 

ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันการศึกษา 

ให้เป็นแหล่งบริการความรู้และวิชาการที่ทุกคน

สามารถเข้าถึงได้(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559: 12) ดังนัน้ 

คนจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญเพราะเป็นแหล่งความรู้ 

และเรยีนรูปั้จจยัต่างๆ ท้ังจากภายในและภายนอก

องค์การน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

องค์การ คนที่มีความรู ้ถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมี

คุณค่าและเป็นทุนขององค์การ หากองค์การนั้น 

มีการจัดการความรู้ท่ีดีก็จะสามารถรักษาความได้

เปรยีบในการแข่งขัน องค์การย่ิงมคีวามรูม้ากเท่าไร 

ก็ย่ิงสามารถเรียนรู ้ในสิ่งใหม่ได้มากขึ้นเท่านั้น  

เมื่อเกิดการเรียนรู้มากขึ้นย่อมเกิดการพัฒนาเป็น

ความรูใ้หม่ได้มากขึน้ มโีอกาสได้ใช้ความรูเ้พ่ือการ

เปลีย่นแปลงด้านการบรหิาร การฝึกอบรม และการ

พัฒนา เรียกว่าเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เซ็งเก้

(Senge, 1990) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรยีนรูค้อื

สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายขีดความสามารถ

ของตนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามที่ตั้ง

เป้าหมายไว้ มีการสร้างรูปแบบการคิดใหม่ๆ และ

การขยายความคิดอย่างอิสระเป็นท่ีซึ่งแต่ละคน 

มวิีธีการเรียนรู้ร่วมกันน�าไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีต้องการ 

ประกอบไปด้วยแนวทางส�าคัญท่ีเรียกว่าวินัย  

5 ประการ ทีจ่ะผลกัดนัและสนับสนนุให้เกิดองค์การ

แห่งการเรยีนรูข้ึน้ ได้แก่ 1) การคดิเชงิระบบ (Systems 

Thinking) 2) การเรยีนรูข้องสมาชกิในองค์การ (Personal 

Mastery) 3) แบบแผนทางจิตใจหรือความมีสติ 

(Mental Model) 4) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

(Building Shared Vision) และ 5) การเรียนรู้เป็นทีม

(Team Learning) และมาร์ควอร์ดท (Marquardt, 

2002: 23) ได้กล่าวว่าองค์การท่ีจะพัฒนาไปสู่

องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ เป็นเคร่ืองมือ 

น�าไปสู ่ความส�าเร็จ จะต้องประกอบด้วยองค์

ประกอบที่จ�าเป็น 5 ประการ คือ 1) พลวัตการเรียน

รู(้Learning Dynamics) 2) การปรบัเปลีย่นองค์การ 

(Organization Transformation) 3) การเพ่ิมอ�านาจ

แก่บุคคล (People Empowerment) 4) การจัดการ

ความรู้ (Knowledge Management) และ 5) การใช้

เทคโนโลยี (Technology Application) การ์วิน 

(Garvin, 1993 : 78-91) ได้การพัฒนาองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเพ่ือน�าองค์การฝ่าฟันไปสู่

ผลก�าไรและข้อได้เปรียบองค์การอื่น โดยพัฒนา

องค์การแห่งการเรยีนรู ้5 ด้าน คอื ด้านการแก้ปัญหา

อย่างมีระบบ ด้านการทดลองแนวทางใหม่ๆ ด้าน

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและอดีต 

ด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งท่ีผู ้อื่น

ท�าได้เป็นอย่างดี และด้านการถ่ายทอดความรู้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิจารณ์ พานิช 

(2548: 5) กล่าวถึงองค์การที่เอื้อการเรียนรู้จะมี

ลักษณะเป็นพลวตั (Dynamics) มกีารเปล่ียนแปลง

ในลกัษณะของพัฒนาการคล้ายมชีวิีต มผีลงานดขีึน้

เร่ือยๆ ท้ังในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ 

การสร้างนวัตกรรม (Innovation) มีวัฒนธรรม
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องค์การ (Corporate Culture) นอกจากน้ียังม ี

ผู้กล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู้ในหลายมุมมอง

เช่น ณัฏฐิกา ณวรรณโณ (ออนไลน์, 2549)  

ขยายความถึงการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู ้

ในด้านการปรับเปลี่ยนองค์การซึ่งต ้องปฏิรูป

องค์การให้ก้าวสูค่วามเป็นเลศิโดยมุง่ความสนใจใน 

4 องค์ประกอบ คือ 1) วิสัยทัศน์ 2) วัฒนธรรม  

3) กลยุทธ์ และ 4) โครงสร้างขององค์การ

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอกชน

เป็นองค์การทางการศกึษาทีม่จีดุมุง่หมายเพ่ือผลติ

บัณฑิตทางการพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ

ในการให้บริการสาธารณสุขในชุมชนทุกระดับ 

ทุกท้องถ่ินทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

นโยบายปฏิรูปสุขภาพและระบบสาธารณสุขของ

ประเทศและมุ่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเน้น

การสร้างเสรมิสขุภาพของตนเองป้องกันการเจบ็ป่วย

โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแล

ตนเองรวมทั้งเป็นองค์การท่ีเป็นผู้น�าทางวิชาการ 

ท่ีจะสร้างและผลิตองค์ความรู้ทางการพยาบาล 

ให้สอดคล้องกับการปฏิรปูระบบสขุภาพท่ีมุง่ส่งเสรมิ 

ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้มี

สุขภาวะที่ดี (พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษด์ิ, 2551:  

3) แต่จากการเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคมก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการจดัการศกึษาพยาบาลท้ังทีเ่กิดจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพเปลี่ยนรูปแบบไป

เพ่ือให้ได้บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณลักษณะ 

ทีส่อดคล้องกับความต้องการของสงัคม มคีวามสามารถ

ในการคดิรวบยอดวิเคราะห์ วิจารณ์ มทีกัษะความสามารถ

ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรอบรู ้

ในเรือ่งต่างๆทีเ่ก่ียวกับระบบการบรกิารสขุภาพและ

ศาสตร์อืน่ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความรูด้้านเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข การตลาด ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม

ชาตพัินธ์ุ ฯลฯ (กาญจนา สนัตพัิฒนาชยั และคณะ, 

2544: 24) การพัฒนาองค์การโดยอาศัยองค์

ประกอบต่างๆ ตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้

จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของบุคคลของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนให้มีขีดความสามารถ

ในการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของสงัคมรวมทัง้สร้างองค์ความรูน้วัตกรรมทางการ

พยาบาลที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์การ

และผูรั้บบริการได้อย่างสงูสดุ แต่การพัฒนาองค์การ

ตามแนวคดิการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ทีเ่ป็นเลศิ

และประสบผลส�าเร็จ ยังไม่สามารถด�าเนินการให้

เป็นรปูธรรม ขาดการปฏบิตัทิีช่ดัเจนไม่ว่าจะเป็นการ

ถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์พยาบาลผูม้อีาวโุสทีม่ี

ประสบการณ์สูงไปยังอาจารย์รุ่นน้องยังไม่มีการ

ด�าเนินการท่ีชัดเจน มีเพียงบางส่วนไม่มากนัก 

ที่มีการจัดเก็บความรู ้ไว้ในสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเป็น

ตัวอย่างให้พยาบาลรุ ่นน้อง ดังน้ันในปัจจุบัน 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ 

เร่ิมมีการต่ืนตัวในการบริหารสถานศึกษาด้วยการ

มุ่งพัฒนาองค์การในทุกด้านเพ่ือพัฒนาสู่การเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ให้ประสบความส�าเร็จ

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เ พ่ือศึกษาองค ์ประกอบองค ์การ 

แห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

 2. เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้องค์ประกอบองค์การ

แห่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย

 3. เพ่ือยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

องค์การแห่งการเรยีนรูท่ี้เป็นเลศิ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

 การศึกษาองค์ประกอบองค์การแห่งการ

เรียนรู ้ ท่ี เป ็น เลิศของคณะพยาบาลศาสตร  ์

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยผู้วิจัยสร้าง

กรอบแนวคดิการวิจยั โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความรู ้ 

แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ และการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการบริหารองค์การแห่งการ

เรียนรู้ที่น�าไปสู่ความเป็นเลิศของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ดังนี้ 

 1) แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) ของโนนากะ (Nonaka, 1991)  

อลาวีและเลด็เนอร์(Alavi and Leidner, 2001) และ

ลอว์สัน (Lawson, 2003) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์

เชื่อมโยงกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งน�าไปสู่การ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ (Marquardt, 

1996; บดนิทร์ วิจารณ์, 2548: 98, วีรวธุ มาฆะศริานนท์ 

และบดนิทร์ วิจารณ์, 2547: 90) ท�าให้การจดัการศกึษา

ประสบผลส�าเร็จ 2) แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) ตามแนว ความคิดของ 

อาร์กีริสและคอน(Argyris and Schon, 1978 : 

345-348) ฮาย วิลไรท์และคล้าค (Hayes, 

Wheelwright & Clark 1988: 89) เซ็งกี้ (Senge 

1990: 78) ได้เสนอแนวทางการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ 5 ประการ คือ 1) การคิดอย่างเป็นระบบ 

(Systems Thinking) 2) ความรอบรู ้แห่งตน

(Personal Mastery) 3) แบบแผนความคิด (Mental 

Model) 4) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Building 

Shared Vision) 5) การเรียนรู ้เป็นทีม (Team 

Learning) มาร์ควอรดท์(Marquardt, 1996: 132-

158) กล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู้ใน 5 องค์

ประกอบ ได้แก่ 1) พลวัตการเรียนรู้ (Learning 

Dynamics) 2) การปรับเปลีย่นองค์การ (Organization 

Transformation) 3) การเพ่ิมอ�านาจแก่บุคคล 

(People Empowerment) 4) การจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) 5) การใช้เทคโนโลยี 

(Technology Application) เพ็ดเลอร์และคณะ

(Pedler and Others, 1991: 18-27) น�าเสนอ 

ผลการวจิยัทีพ่บว่า องค์การแห่งการเรยีนรูม้ลีกัษณะ

ที่ส�าคัญอยู่ 5 ด้าน 1. ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy) 

2. ด้านการมองภายในองค์การ (Looking Us) 3. 

ด้านโครงสร้าง (Structures) 4. ด้านการมองภายนอก 

(Looking Out) 5. ด้านโอกาสในการเรียนรู ้ 

(Learning Opportunities) การ์วนิ(Garvin (1993) 

ได้แนะน�าหลัก 5 ประการในการเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 1) การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ

(Systematic Problem Solving) 2) การทดลอง 

แนวทางใหม่ๆ (Experimentation With New 

Approaches) 3) การเรียนรู้จากประสบการณ ์

ของตนเองและอดีต (Learning from Their Own 

Experience and Past History) 4) การเรียนรู ้

จากประสบการณ์และสิ่งท่ีผู้อื่นท�าได้เป็นอย่างดี 

(Learning from the Experience and Best 

Practices of Others) 5) การถ่ายทอดความรู ้

อย่างรวดเร็ว(Transferring Knowledge Quickly) 

โก๊ะ (Goh, 1998) น�าเสนอปัจจัยหลักที่จ�าเป็นต่อ

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ทีม่ปีระสทิธิภาพ 

5 ประการ และปัจจยัสนับสนุน 2 ประการทีผู่บ้รหิาร

ควรปฏิบัติ ดังนี้ 1) ความชัดเจนและการสนับสนุน

พันธกิจ (Mission) กลยุทธ์ (Strategy) 2) ภาวะผู้น�า 

(Leadership) 3) การทดลอง (Experimentation) 

4) การถ่ายทอดความรู้ (Transfer of Knowledge) 

5) การท�างานเป็นทมีและความร่วมมอื (Teamwork 

and Cooperation) 6) การออกแบบองค์การ 

(Organizational Design) 7) ทักษะและสมรรถนะ
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การท�างานของพนักงาน (Employees Skills and 

Competencies) เบนเนตและโอเบรน (Bennett 

and O’Brien, 1994) น�าเสนอปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

ความสามารถขององค์การแห่งการเรียนรู้และการ

เปลี่ยนแปลง 12 ประการ ดังนี้ 1) กลยุทธ์และวิสัย

ทัศน์ (Strategy and Vision) 2) การปฏิบัติของ 

ผูบ้รหิาร (Executive Practices) 3) การปฏบิัตขิอง

ผู้จัดการ(Manager Practices) 4) บรรยากาศของ

องค์การ (Climate) 5) โครงสร้างองค์การ/งาน 

(Organization/Job Structure) 6) การหมุนเวียน

ของข้อมูล (Information Flow) 7) การปฏิบัติของ

แต่ละบคุคลและทมี (Individual and Team Practices) 

8) กระบวนการท�างาน (Work Processes) 9) เป้าหมาย

การปฏบิตังิาน (Performance Goal) 10) การอบรม

และการศกึษา (Training and Education) 11) การ

พัฒนาบคุคล/ทีม (Individual/Team Development) 

12) รางวัล (Rewards/ Recognition)

 ส�าหรับนักวิชาการไทย วิจารณ์ พานิช 

(2550: 167) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ว่าเป็น

องค์กรที่ท�างานผลิตผลงานไปพร้อม ๆ กับเกิดการ

เรยีนรู ้สัง่สมความรูแ้ละสร้างความรูจ้ากประสบการณ์

ในการท�างาน พัฒนาวิธีการท�างาน และระบบงาน

ขององค์กรไปพร้อม ๆ กัน มีลักษณะเป็นพลวัต 

(Dynamic) มีการสร้างนวัตกรรม (Innovation)  

มีวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) มีเจตคติ 

โลกทัศน์ วิธีคิดในลักษณะของ “บุคคลเรียนรู ้” 

(Learning Person) มีทักษะของการเป็นบุคคล

เรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันจากการกระท�า (Interactive Learning 

Through Action) มีหลักส�าคัญ 5 ประการของการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคคลเรียนรู้ ได้แก่ 

1) การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 2) การ

เป็นบุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) 3) การมี

แบบแผนความคดิ (Mental Models) 4) การมวิีสยั

ทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 5) การเรียนรู้ร่วมกัน

เป็นทีม (Team Learning) ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 

(2551: 266-288) น�าเสนอองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศกึษาไว้ดงันี1้) การรเิริม่ 2) การมส่ีวนร่วม 

3) การส่งเสริม 4) การเป็นต้นแบบ ผู้บริหารต้อง

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินการ

และการปฏิบัติ 5) การเปิดโอกาส 6) การติดตามผล 

7) การให้ข้อมูลย้อนกลับ และข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารและอาจารย์

ในคณะพยาบาลศาสตร์ สรุปได้ดังน้ี 1) การคิด

อย่างเป็นระบบ(Systems Thinking) 2) บคุคลรอบรู้ 

(Personal Mastery) 3) แบบแผนทางความคิด 

(Mental Models) 4) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 

(Building Shared Vision) 5) การเรยีนรูร่้วมกันเป็นทีม 

(Team Learning) 6) การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

(Systematic Learning) 7) องค์การ(Organization) 

8) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล(Potential 

Development and Ethics) 9) การจัดการความรู้ 

(Knowledge Management 10) เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology 11) การเสรมิ

พลังอ�านาจ(Empowerment) 12) การคิดริเร่ิม 

(Initiative) 

  จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี  

หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งจาก

นกัวชิาการ นกับริหารองค์การ หน่วยงาน Website 

Internet และแหล่งข้อมลูส�าคญัต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นปัจจยั

ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัย

จงึได้น�ามาสร้างกรอบแนวคดิการวิจยั องค์ประกอบ

องค์การแห่งการเรยีนรู้ท่ีเป็นเลศิ ของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย  

ดังแสดงในภาพที่ 1
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ความคิ ด  (Mental Models) 4) การส ร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม (Building Shared Vision) 5) 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 
6) การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (Systematic 
Learning) 7) อ ง ค์ ก า ร (Organization) 8) 
การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (Potential 
Development and Ethics) 9) การจัดการ
ค ว า ม รู้  (Knowledge Management 10) 
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ  ( Information 
Technology 11) ก า ร เส ริม พ ลั ง อ า น า จ
(Empowerment) 1 2 )  ก า ร คิ ด ริ เ ร่ิ ม 
(Initiative)  

  จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องทั ง้จากนักวิชาการ นักบ ริหาร
องค์การ หน่วยงาน Website Internet และ
แหล่งข้อมูลส าคัญต่าง ๆ  ซึ่ ง เป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ผู้ วิจัยจึงได้น ามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 
องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เอกชน ในประเทศไทย ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 
 
 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ี
การจัดการความรู้ 

 

 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

 
องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเอกชน  
ในประเทศไทย 

วารสาร บทความ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ี
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
*การจัดการความรู้ 

* องค์การแห่งการเรียนรู้  

Internet, Website, Online 

วิธีการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1 เตรยีมโครงร่างการวิจยั 

และสร้างกรอบแนวคิด

 1. ผูวิ้จยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการความรู ้ 

องค์การแห่งการเรียนรูท้ีเ่ป็นเลศิจากเอกสาร ต�ารา 

หนังสือ ข้อมูล งานวิจัยของบุคคล และหน่วยงาน

ต่าง ๆ Website Internet น�ามาสังเคราะห์เนื้อหา

สรุปเป็นประเด็นส�าคัญ แล้วน�ามาสร้างเครื่องมือ

เป็นแบบสมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเพ่ือน�าไป

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ

 2. ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ

ทรงคณุวุฒด้ิานการจดัการความรูแ้ละองค์การแห่ง

การเรียนรู้ 11 คน น�าประเด็นที่ได้มาบูรณาการกับ

ข้อมลูจากข้อ 1 สร้างเป็นกรอบแนวคิดองค์การแห่ง

การเรียนรู ้ท่ีเป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน น�ามาสร้างเคร่ืองมือเป็น

แบบสอบถามเพ่ือน�าไปเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง

 ขัน้ตอนท่ี 2 วเิคราะห์องค์ประกอบองค์การ

แห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย โดยการวเิคราะห์

องค์ประกอบเชิงส�ารวจ(Exploratory Factor 

Analysis) สกัดปัจจัยด้วยเทคนิค Principal  

Factor Analysis : PCA เพ่ือสังเคราะห์หา 

องค์ประกอบการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูท่ี้เป็นเลศิ 

ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน  

โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 

คณะพยาบาลศาสตร ์  มหาวิทยาลัยเอกชน  

ในประเทศไทย 21 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 17 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูล 357 คน

 การตรวจสอบ รับรอง ยืนยันองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของ
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คณะพยาบาลศาสตร ์  มหาวิทยาลัยเอกชน  

ในประเทศไทย ผู้วิจัยน�าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ที่ได้จากการวิเคราะห์ ไปด�าเนินการสัมมนาอิง 

ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จ�านวน 9 คน  

โดยผูวิ้จยัน�าเสนอองค์ประกอบพร้อมตัวบ่งชีอ้งค์การ

แห่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน ต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน เพื่อ

ด�าเนินการตรวจสอบ ยืนยันความเป็นประโยชน์ 

ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง  

ขององค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 

 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย  

เป็นข้ันตอนการจัดท�ารายงานผลการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 23 แห่ง  

ท่ัวประเทศ (Wikipedia) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

วิจัย ผู ้วิจัยก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง

ประมาณการขนาดตวัอย่างของเครซีแ่ละมอร์แกน

(Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 21 แห่ง 

เพ่ือให้การได้มาของข้อมลูจากคณะพยาบาลศาสตร์

แต่ละแห่งมคีวามเท่าเทยีม ผูวิ้จยัก�าหนดผูใ้ห้ข้อมลู

จากคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) ตาม

คณะพยาบาลศาสตร์แต่ละแห่งตามภูมิภาคมีผู้ 

ให้ข้อมลูแห่งละ 17 คน ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการ 

รองผู้อ�านวยการ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์และ

บุคลากรสนับสนุน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ�านวน 

357 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา

 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เก่ียวข้อง

กับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบ

ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน  

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

 2. ตวัแปรทีศึ่กษา คือตวัแปรท่ีเกีย่วข้องกับ

องค์การแห่งการเรยีนรู้ท่ีเป็นเลศิ ของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอกชน ท่ีได้จากการสงัเคราะห์

เอกสารและการบรูณาการกับรายละเอยีดทีไ่ด้จาก

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้ วิจัยใช้เครื่องมือ 3 

ประเภท

 1. แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร ้าง 

(Semi Structure Interview) ใช ้สัมภาษณ ์

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. แบบตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบ  

แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(Semi Structure 

Interview) ผู ้วิจัยด�าเนินการสร้างและพัฒนา 

โดยการน�าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนไปปรึกษากับ

อาจารย์ท่ีปรึกษา ปรบัปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าแล้ว

น�าไปสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคุณวฒุ ิ11 คน

 ส� าหรับแบบสอบถามความคิด เ ห็น

(Opinionnaire) ผู้วิจัยด�าเนินการพัฒนา ดังนี้  

 1. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่ 

บูรณาการสร้างข้อค�าถามตามกรอบแนวคิด เพ่ือ

สอบถามความคิดเห็นเ ก่ียวกับองค ์การแห่ง 

การเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน จากกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม 

แบ่งเป็น 2 ตอน
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 ตอนที่ 1  สอบถามเก่ียวกับข้อมลูสถานภาพ

ของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการ

ศึกษา ต�าแหน่งงาน และประสบการณ์การท�างาน 

ก�าหนดการตอบเป็นแบบเลือกตอบ (check list)

 ตอนที่ 2  สอบถามเก่ียวกับองค์การแห่ง

การเรียนรู ้ที่เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเอกชน เป็นข้อค�าถามแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating scale) ของไลเคอร์ท (Likert 

scale) 5 ระดับ น�าไปเสนอขอค�าแนะน�าจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับแก้ไขแล้วน�าไป 

1) น�าแบบสอบถามความคิดเห็นไปตรวจสอบ

คุณภาพความเที่ยงเชิงเนื้อหา(Content Validity) 

จากผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 คน ด�าเนนิการหาประสทิธิภาพ

ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) โดยข้อค�าถาม

แต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.6 -1.00 ถือว่าใช้ได้

ทุกข้อ 2) น�าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลอง

ใช้กับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กรงุเทพธนบรุทีีไ่ม่ได้เป็นกลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 30 ชดุ 

น�ามาวิเคราะห์หาค่าความเชือ่มัน่(Reliability) โดย

การค�านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(α -coefficient) 

ด้วยวิธีการของครอนบัค(Cronbach’s alpha 

coefficient) โดยท้ังฉบับมีค่า .980 และ 3) น�า

แบบสอบถามท่ีผ่านการหาประสิทธิภาพแล้วไป

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

 ผูวิ้จยัใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูต่อไปนี้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ วุฒิทาง 

การศึกษา ต�าแหน่ง และประสบการณ์ในการ

ท�างาน โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ

 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเอกชน ใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธี

สกัดปัจจัย (Principal Factor Analysis : PCA) 

หมนุแกนแบบออโธโกนอล(Orthogonal Rotation) 

แบบตัง้ฉากด้วยวิธีแวรแิมกซ์ (Varimax) เพ่ือให้ได้

ตัวแปรที่ส�าคัญซึ่งถือเกณฑ์การเลือกตัวแปร 

ที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบ พิจารณาจากค่าความ

แปรปรวนร่วมของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มีค่า

มากกว่า 1 ผู ้วิจัยก�าหนดเกณฑ์พิจารณาเลือก 

องค์ประกอบที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ (Factor 

Loading) มีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปซึ่งถือว่าดีท่ีสุด 

(Beavers and others, 2013: 3, Comrey, and Lee, 

1992: 1, 6) และมีตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ

จ�านวน 3 ตัวแปรขึน้ไป เป็นไปตามเกณฑ์ของไกเซอร์ 

(Kaiser Criterion) (Online)

 4. การตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบ

องค์การแห่งการเรยีนรู้ท่ีเป็นเลศิ ของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ด�าเนินการโดย 1) น�า

องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศของ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอกชนทีไ่ด้จาก

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจ (Exploratory 

Factor Analysis: EFA) ไปด�าเนินการจัดสัมมนา

อิงผู้เชี่ยวชาญ(Connoisseurship) จ�านวน 9 คน 

2) การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ(Connoisseurship) 

จะด�าเนินการพิจารณาตรวจสอบ ยืนยัน รับรอง 

องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู ้ท่ีเป็นเลิศ  

ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน  
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พร้อมตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบเพ่ือให้ 

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาในด้านความเป็นประโยชน์ 

ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ผูวิ้จยั

วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบองค์การ 

แห่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย ประกอบด้วย 

8 องค์ประกอบ ได้แก่

 องค์ประกอบท่ี 1 วิสัยทัศน์ร่วมและการ

จัดการความรู้ (Share Vision and Knowledge 

Management) 

 องค์ประกอบท่ี 2 การเรยีนรูเ้ป็นทมี (Team 

Learning) 

 องค์ประกอบที ่3 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Innovation and Information 

Technology) 

 องค์ประกอบที่ 4 ความตระหนักรู้ (Self 

Awareness) 

 องค์ประกอบท่ี 5 การเสริมพลังอ�านาจ

(Empowerment) 

 องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาศกัยภาพและ

จริยธรรม (Potential Development and Ethics) 

 องค์ประกอบที ่7 พลวตัการเรยีนรู ้(Learning 

Dynamics) 

 องค์ประกอบที่ 8 การคิดริเริ่ม (Initiative) 

 2. ตัวบ่งชี้องค์ประกอบองค์การแห่งการ

เรียนรู ้ ที่ เป ็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย ซึ่งผ ่าน

กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ 

(Exploratory factor analysis : EFA)และการ

สัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 

ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ และมตีวับ่งชีใ้นแต่ละ

องค์ประกอบ 68 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 

วสิัยทศัน์ร่วมและการจัดการความรู(้Share Vision 

and Knowledge Management) ประกอบด้วย  

17 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 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  

ตัวบ่งชี้องค์ประกอบท่ี 5 การเสริมพลังอ�านาจ

(Empowerment) ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ องค์

ประกอบที่ 6 การพัฒนาศักยภาพและจริยธรรม 

(Potential Development and Ethics) ประกอบด้วย 

7 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 7 พลวัตการเรียนรู ้ 

(Learning Dynamics) ประกอบด้วย 6 ตวับ่งชี ้และ

องค์ประกอบที่ 8 การคิดริเริ่ม (Initiative) ประกอบ

ด้วย 3 ตัวบ่งชี้ น�าเสนอเป็นแผนภูมิและตัวบ่งชี้  

ดังนี้



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
219

262 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 
Vol.6 No.2 July - December 2017 
 

 

(Empowerment) ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาศักยภาพและ
จ ริ ย ธ ร ร ม  (Potential Development and 
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 ท่ี  7 พ ล วั ต ก า ร เ รี ย น รู้ 

(Learning Dynamics) ประกอบด้วย  6 ตัว
บ่งชี  ้และองค์ประกอบท่ี  8  การคิด ริเร่ิม 
(Initiative) ประกอบด้วย 3 ตวับ่งชี ้น าเสนอ
เป็นแผนภมูิและตวับง่ชี ้ดงันี ้

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบและตวับง่ชีอ้งค์การแหง่การเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย 

 
องค์ประกอบท่ี1 วิสยัทศัน์ร่วมและ

ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ (Share Vision and 
Knowledge Management) ป ระกอบ ด้ วย 

17 ตัวบ่งชี  ้ดังนี ้1) มีโครงสร้างการบริหาร
องค์กรส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคลากร 2) ผู้บริหารมอบอ านาจให้บุคลากร

5. การเสริมพลังอ านาจ 

1. วิสัยทัศน์ร่วม และ 
   การจัดการความรู้  

 

 
องค์ประกอบ 
และตัวแปร 
องค์การ 
แห่งการ
เรียนรู้ 

ท่ีเป็นเลิศ  

8. การคิดริเร่ิม 
 
 

3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6. การพัฒนาศักยภาพ 
และจริยธรรม 

 
 

2. การเรียนรู้ของทีม 7. พลวัตการเรียนรู้ 
 
 

4. ความตระหนักรู้ 
 

17 ตัวบ่งชี้ 

10 ตัวบ่งชี้ 

10 ตัวบ่งชี้ 
 

7 ตัวบ่งชี้ 
 

3 ตัวบ่งชี้ 
 

6 ตัวบ่งชี้ 
 

7 ตัวบ่งชี้ 
 

8 ตัวบ่งชี้ 
 

 องค์ประกอบท่ี1 วิสัยทัศน์ร่วมและการ

จัดการความรู้ (Share Vision and Knowledge 

Management) ประกอบด้วย 17 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี  

1) มีโครงสร้างการบริหารองค์กรส่งเสริมการสร้าง

ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากร 2) ผู้บรหิารมอบอ�านาจ

ให้บุคลากรในสายงานต่างๆ ตัดสินใจด�าเนินงาน

ตามความรู้ความสามารถ 3) มีการประเมินการ

ปฏิบัตงิานตามภาระหน้าท่ีทีก่�าหนด 4) มรีะบบการ

ท�างานท่ีสร ้างกระบวนการเรียนรู ้ตลอดเวลา  

5) โครงสร้างองค์การเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และเพ่ิมพูนความรู้ในองค์การ เช่น มีระบบการ

ท�างานที่สนับสนุนระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  

6) มสีายการบงัคบับญัชากระชบั คล่องตวั เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธิภาพการสือ่สาร และการเรยีนรูข้้ามสายงาน 

7) มีกระบวนการถ่ายโอนความรู้ระหว่างทีมงาน

แบบข้ามสายงานในองค์กร 8) มโีครงสร้างองค์การ

ทีส่นับสนนุขอบข่ายงานเฉพาะในการจดัการความรู้ 

9) บคุลากรทุกระดับมส่ีวนร่วมในการก�าหนดวิสยัทัศน์ 

10) วิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

11) มีการก�าหนดวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรแห่งการ
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เรียนรู้สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้ 12) มีการจัด

ท�าแผนกลยุทธ์อย่างเป็นรปูธรรมสอดคล้องกับวิสยั

ทัศน์ 13) มีการใช้กระบวนการต่าง ๆเพ่ือกระตุ้น 

ให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นการใช้

แผนท่ีใช้ความคดิ วิธีการช่วยจ�า การใช้จนิตนาการ 

เป็นต้น 14) ผู้บริหารได้มีการจัดท�าแผนกลยุทธ ์

เพ่ือให้บคุคลทุกส่วนงานเกิดการเรยีนรูท้ัว่ท้ังองค์กร 

15) มกีารสร้างเครอืข่ายการเรยีนรูจ้ากสถาบนัการ

ศึกษาพยาบาลต่างๆท้ังภายในและต่างประเทศ 

16) มีระบบการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารกับหน่วย

งานที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ 17) มีระบบการเรียนรู้

จากการน�าเข้าข้อมูล/ความต้องการของสถาบัน 

ทีป้่อนนักศึกษาเข้าสูร่ะบบมาพัฒนาการด�าเนินงาน

ขององค์การการจัดการความรู้ ซึ่งตรงกับโนนากะ 

และทาเคอุจิ (Nonaka ,& Takeuchi, 1995)  

ที่กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นสภาพที่บุคลากร

สามารถหาความรู้จากประสบการณ์ตรงส�าหรับ 

ใช้ในการท�างาน โดยเน้นความรูจ้ากประสบการณ์ตรง

แต่ไม่ละเลยความรู้จากต�าราและสอดคล้องกับ 

งานวิจยัของ หยางและเอลลงิเจอร์ (Yang & Ellinger, 

2000) ท่ีวิจยัพบว่า การใช้แบบผูน้�าและการสนบัสนุน

การเรียนรู้ระดับบุคคล ทีมงาน และระดับองค์การ 

มกิีจกรรมตามองค์ประกอบในหลายประเดน็ทีเ่ป็น

บทบาทและภารกิจส�าคญัของผูบ้รหิาร เช่น วิสยัทศัน์

ร่วมและการจัดการความรู้(Share Vision and 

Knowledge Management

 องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนรู ้ เป ็นทีม  

(Team Learning) ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1) มีทักษะการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 2)มใีจกว้างยอมรบั

ฟังความคิดเห็นของผู ้อื่น 3) ทีมและบุคลากร 

ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือน�าความรู้ใหม่มาปรับใช้

ต่อไป 4) มกีารเรยีนรูใ้นทมีโดยการแลก เปลีย่นผ่าน

ช่องทางที่หลากหลาย เช่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

อี- เมล์ จดหมายข่าว การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น  

5) มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 6) บุคลากร 

ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการท�างานและการ

เรียนรู ้ภายในกลุ่ม 7) มีระบบการให้รางวัลกับ

บุคลากรและทีมที่เรียนรู ้และช่วยให้ผู ้อื่นเรียนรู ้  

8) บุคลากรปฏิบัติงาน โดยค�านึงถึงเป้าหมายของ

สถาบันมากกว่าการท�างานเฉพาะในหน้าท่ีหรือ

ส่วนงานของตน 9) ให้ความส�าคัญกับการเก็บรกัษา

ความรู้ท่ีส�าคญัของสถาบนัรวมท้ังมกีารแลกเปล่ียน

ความรู้กับผู้อืน่อย่างต่อเนือ่ง 10) มกีารจดัโครงสร้าง

ทีเ่อือ้อ�านวยต่อการปฏิบติังานของบคุลากร สอดคล้อง

กับงานวิจยัของ ออสบอร์น (Osborne, 1998) ท่ีวจิยั

เรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้และภาวะผู้น�าส�าหรับ

ระบบของวิทยาลยั (The Learning Organizations 

and Leadership for the College System) พบว่า 

องค์ประกอบ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Building 

Shared Vision) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team 

learning) เป็นองค์ประกอบที่ก�าหนดความเป็น

องค์การเรียนรู้

 องค์ประกอบที ่3 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Innovation and Information 

Technology) ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี  

1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

ทีเ่อือ้ต่อการเข้าถึงการเรยีนรู ้เพ่ืออ�านวยความสะดวก

ในการเรยีนรู้ 2)มคีวามหลากหลายของช่องทางของ

ข้อมลูสารสนเทศท่ีจะท�าให้บคุลากรเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก 3) มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

เช่น ห้อง สัมมนารวมทั้งมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วย

สนับสนุนการเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4) ระบบซอฟท์แวร์

ที่ช่วยในการเรียนรู้และมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์

ทีช่่วยในการท�างาน 5) มซีอฟแวร์เครอืข่ายทีอ่อกแบบ
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สอบถามมาส�าหรับใช้กับกลุ ่มคนท่ีท�างานใน

โครงการเดยีวกัน (Groupware) 6) มกีารสนบัสนนุ

การเรยีนรูแ้บบทันเวลา ขจดัสิง่ท่ีเป็นอปุสรรคต่างๆ 

โดยใช้ระบบที่ผสมผสานการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

ชัน้สูง 7) มรีะบบสนับสนุนการปฏิบตังิานอเิลก็ทรอนกิส์ 

(Electronic Performance Support Systems : 

EPSS) ซึง่เป็นระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการเสาะหา 

จัดเก็บและกระจายความรู้ ที่ช่วยท�าให้การท�างาน

ของบุคลากรเร็วและดีขึ้น 8) มีระบบสนับสนุนการ

ปฏิบตังิานอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Performance 

Support Systems : EPSS) ที่ได้รับการออกแบบ

ให้เหมาะสมต่อความต้องการในการเรยีนรูข้องสถาบัน 

9) มรีะบบฐานข้อมลูความรูท่ี้ทกุคนสามารถเข้าถึง

ได้อย่างเต็มที่ เพ่ือการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ  

10) มโีปรแกรมในการรวบรวม บนัทึก จดัเก็บ สร้าง 

และถ่ายโอน ข้อมูลสารสนเทศให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของสถาบัน สอดคล้องกับ ดวงใจ 

เปลี่ยนบ�ารุง (2555) วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนา 

สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ส�าหรับวิทยาลัยพยาบาล 

สงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ 

พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

เป็นองค์ประกอบท่ีมผีลต่อการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้

 องค ์ประกอบท่ี  4  ความตระหนักรู ้  

(Self Awareness) ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

1) มีสิ่งแวดล้อมองค์กรท่ีช ่วยสนับสนุนและ 

ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ 2) มีพันธะสัญญา 

ร่วมกันในการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด

การพัฒนา 3) องค์การเรียนรู้จากความส�าเร็จและ

ความล้มเหลว 4) มีการพัฒนากลยุทธ์และกลไก

ใหม่ๆอย่างต่อเน่ืองที่จะท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้ทั่วทั้งสถาบัน 5) มีระบบในการปรับปรุง

กระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง 6) บุคลากร

ตระหนกัและให้ความส�าคญัต้องการท�าให้สถาบนั

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 7)บคุลากรใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้อยู ่ตลอด เวลา 

สอดคล้องกับบุศรินทร์ สุจริตจันทร์ (2553) ที่วิจัย 

รูปแบบองค์การที่มีศักยภาพการท�างานสูงของ

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

พบว่า การมุง่มัน่สูค่วามเป็นเลศิและการมพัีนธมติร

เครือข่าย มีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง

 องค์ประกอบท่ี 5 การเสริมพลังอ�านาจ

(Empowerment) ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  

1) มกีระบวน การสร้างเสริมพลังอ�านาจแก่บคุลากร

ในการท�างานเพ่ือให้เกิดคุณภาพของการเรียนรู้

และการท�างาน 2) มุง่สร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึน

กับบุคลากรในองค์กร 3) จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม 

ความพึงพอใจแก่บุคลากรเพ่ือให้ท�างานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 4) ตระหนักถึงความส�าคัญเรื่อง

สถานภาพของบุคลากร 5) มุ่งสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคล 6) มกีารกระจายอ�านาจและมอบอ�านาจ

เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคตามความรับผิดชอบ

และความสามารถในการเรียนรู ้ของแต่ละคน  

7) ผูบ้รหิารและบคุลากรท�างานร่วมกันในฐานะหุ้นส่วน

เพ่ือท่ีจะเรยีนรูแ้ละแก้ไขปัญหาร่วมกัน 8) มกีารใช้

ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น จากการที่ผู้บริหารส่งเสริมและ

ขยายโอกาสการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริม

การทดลองและสะท้อนสิง่ท่ีควรเรยีนรูใ้ห้กับบคุลากร

 องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาศกัยภาพและ

จริยธรรม (Potential Development and Ethics) 

ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 1) มุ่งให้บุคลากร

เปล่ียนแปลงค่านิยมและจริยธรรมเพ่ือประโยชน์

ส่วนรวมขององค์การ 2) มุ่งสร้างแรงจูงใจซึ่งกัน 

และกันระหว่างผูบ้รหิารและบคุลากรเพ่ือความส�าเรจ็

ในการท�างาน 3) ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความคิด

สร้างสรรค์ใหม่ๆ 4) สนับสนุน/ส่งเสริมการท�างาน
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เป็นทีม 5) ให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมาย 6) ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ศกัยภาพของบคุลากรให้สอดคล้องกับงานทีร่บัผดิชอบ 

7) สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตาม

วิสัยทัศน์ท่ีมุ ่งมั่นขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ 

มาร์ควอร์ท (Marquardt, 2002) ได้กล่าวว่าองค์การ

ท่ีจะพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ  

มอีงค์ประกอบส�าคญั คอื บคุคล ซึง่หมายถึงเป็นการ

เสรมิพลงัอ�านาจให้บคุคล (People Empowerment) 

เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์การได้มีการ

เรียนรูร่้วมกัน มคีวามสมัพันธ์กันเป็นเครอืข่ายและ

ท�าประโยชน์ร่วมกันเพื่อสังคมและชุมชน

 องค ์ประกอบที่  7  พลวัตการเรียนรู ้ 

(Learning Dynamics) ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้  

1) มีความสามารถในการน�าความรู้มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการปฏิบตังิานได้เป็นอย่างด ี2) บคุลากร

ได้รับ การฝึกฝนและได้รับการสอนวิธีที่จะเรียนรู้  

3) มีการเพ่ิมพูนความรู้โดยการน�าข้อมูลป้อนกลับ

จากผลการท�างานมาพัฒนางาน 4) มทีกัษะในการ

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 5) น�าข้อมูล

ข่าวสารท่ีได้จากการค้นคว้าท้ังจากภายในและ

ภายนอกองค์การเพ่ือท่ีจะปรบัปรงุให้การปฏบิติังาน

ดีข้ึน 6) มีการน�าความรู ้จากการค้นคว้าต่างๆ 

มาพัฒนางานตามพันธกิจให้มคีณุภาพ แต่บลงัค์ชาร์ท

และแธคเกอร์(Blanchard & Thacker, 2004)  

มองอีกมุมหน่ึงว่า องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้อง 

มรีะบบการบรหิารทีด่ท่ีีสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอด

ความรูต้ามความต้องการขององค์การ จงึท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการท�างานอย่าง 

ต่อเนื่อง

 องค์ประกอบที่ 8 การคิดริเริ่ม (Initiative) 

ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี ้ดังนี ้1) มรีะบบการตดิตาม

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกโดยการ

เทียบเคยีงสมรรถนะ (Benchmarking) กับองค์การ

อื่นท่ีมีการปฏิบัติที่ดี (Best practice) หรือการ 

เข้าร่วมสัมมนา หรือศึกษาจากงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ 2) มีการสร้างความรู้ใหม่ที่บุคลากรได้รับ

การฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์และการทดลอง 

3) มรีะบบการส่งเสรมิท�างานร่วมกันภายในองค์การ 

สอดคล้องกับที่มาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996)  

ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า ผูน้�าควรมอี�านาจปฏบิตัแิก่บคุลากร

ให้มอีสิระในการคดิและตดัสนิใจ สามารถแก้ไขปัญหา

ได้ด้วยตนเอง และ แบรดตัน และคณะ (Bratton 

et.al., 2005) ได้เสนอว่าคุณสมบัติของผู ้น�า  

จะต้องมทีกัษะความสามารถทีส่�าคญั ประการหนึง่

คือ ต้องมีภาวะผู้น�าท่ีมีความมุ่งมั่น อุทิศตนเพ่ือ

สมาชิก ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ที่องค์การก�าหนด 

และประสานวิสยัทศัน์ของบคุลากร มคีวามคดิรเิริม่

สร้างสรรค์ สามารถสอนงาน ทักษะ พร้อมสอน

คุณธรรม รวมทั้งเป็นผู้ช่วยเหลือ สนับสนุนเพ่ือ

ให้การปฏิบัติงานส�าเร็จตามเป้าหมาย

 3. ผลการตรวจสอบ ยืนยันองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้องค์การแห่งการเรียนรู ้ที่ เป ็นเลิศ  

ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน  

ในประเทศไทย พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 9 คน มคีวาม

คิดเห็นในการตรวจสอบ ยืนยันองค์ประกอบ

องค์การแห่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิของคณะพยาบาล

ศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน 8 องค์ประกอบ 68 ตัว

บ่งชี้ มีความเป็นประโยชน์(Utility) ความเป็นไปได้

(Feasibility) ความเหมาะสม(Propriety) ความถูกต้อง

(Accuracy) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด สามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการ 

วิจัยไปใช้

 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า องค์ประกอบ

องค ์การแห ่งการเรียนรู ้ที่ เป ็นเลิศของคณะ 

พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 

ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 68 ตวับ่งชี ้มข้ีอเสนอ

แนะดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในระดับ

นโยบาย ควรน�าผลการวิจัยไปพิจารณาก�าหนดให้

หน่วยงานในสังกัด คณะ หรือหน่วยงานย่อย 

ในความรับผิดชอบ พัฒนาไปสู่การเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู ้ที่เป็นเลิศ โดยก�าหนดไว้ในแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และหรือก�าหนดเป็น

นโยบายหลักที่จะน�าพาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

โดยน�าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการวิจัยน้ี 

เป็นฐานในการน�าไปปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง  

ต่อเนื่อง และพัฒนาต่อให้เหมาะสม พัฒนาระบบ

สนับสนุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อ�านวยความสะดวก

ให้ใช้งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ มรีะบบ Hardware 

Software ท่ีสามารถเชือ่มโยงกับแต่ละมหาวิทยาลยั

ท่ีมีคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นช่องทาง 

ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกัน และร่วมกนัสร้าง

ความเป็นเลิศของวิชาชีพพยาบาล

 2. คณะพยาบาลศาสตร์และหน่วยงาน

ระดับปฏิบัติการ ควรแสวงหาความร่วมมือสร้าง

แนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และวางแผนยทุธศาสตร์

ของตนในการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิ 

และการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างการ

เรียนรู้ของทีม พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้น�า

และมศีกัยภาพเพ่ิมสงูข้ึน เสรมิพลงัอ�านาจการท�างาน

และการตัดสินใจให้กับบุคลากรมากขึ้น สนับสนุน

ให้บคุลากรมกีารพัฒนาตนเองในรูปแบบทีห่ลากหลาย

ทัง้ในและนอกสถานที ่จดัสรรภาระงานอย่างเหมาะ

สมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในระดับ

ปฏิบัติการ หรือพนักงาน ต้องน�ายุทธศาสตร์ 

นโยบายมาสู่การปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ท�างานอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

เป็นพลวัต สร้างและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ น�าสู่การจัดการความรู้ และการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ทีเ่ปน็เลศิ สร้างความสมดลุ

ในการปฏิบตังิาน สร้างความตระหนกัถึงการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์เป็นส�าคัญ

 

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยเอื้อและ

ปัจจัยอุปสรรคในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่

เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 2. ควรมีการวิจัย รูปแบบการพัฒนาคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสู ่

องค์การที่มีสมรรถนะสูง(High Performance 

Organization)

 3. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับองค์ประกอบ

องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศขององค์การอื่น ๆ 
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