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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 

(PLC) ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข การวิจัยแบบผสมผสาน แบ่งเป็น  

2 ระยะ ระยะท่ี 1 การวจัิยเชงิปรมิาณ ผูใ้ห้ข้อมลูคือ อาจารย์พยาบาลประจ�า และมีระยะเวลาการปฏบัิติงาน

มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ก�าหนดสุม่ตัวอย่างแบบมีระบบ จ�านวน 364 คน จ�านวน 16 แห่งจาก 30 แห่ง เครือ่งมือ 

ท่ีใช้เก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์

ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลุ่มตัวอย่าง ระยะท่ี 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผู ้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์พยาบาลที่ประจ�า และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี  

เลอืกตัวอย่างแบบเจาะจง จ�านวน 20 คน และสมัภาษณ์จนได้ข้อมูลท่ีอิม่ตัวโดยแบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง

และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การวิจัยเชิงปริมาณ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน พบว่า 1) ความยึดม่ันผูกพันต่องาน และภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ต่อ PLC 2) วัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการเป็น PLC  

โดยส่งผ่านความยึดม่ันผูกพันต่องาน จากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ PLC  

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ โดยระดับอาจารย์ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น�าวิชาการ 2) ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม  

3) ความยึดมั่นผูกพันต่องาน และ 4) ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และเงื่อนไขระดับสถาบัน  

ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมองค์กร และ 2) บรรยากาศแบบเปิดขององค์กร
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Abstract
This research aimed to study the factors influencing the professional learning community (PLC) of nursing 

instructors in College of Nursing under jurisdiction of the Ministry of Public Health. This research was 

divided into 2 phases. Phase 1 was a quantitative research; data were obtained from nursing instructors 

who had been on duty for a period of at least 5 years. The samples were selected by systematic sampling 

of 364 people from 16 nursing colleges out of 30 nursing colleges. The data collection instruments 

were a set of questionnaires developed by the researcher with the reliability .97. The statistics used for 

data analysis was SEM. Phase 2 was a qualitative research that interviewed in nursing instructors who  

perform regular duties and worked for at least 10 years. The samples were purposively selected and 

were interviewed until the data were saturated by a semi-structured interview. Data were analyzed by  

usingcontent analysis. The results in quantitative research found that 1) job engagement and the inno 

vative leadership had a positive direct effect on being a PLC of nursing instructors and 2) organizational 

culture and innovative leadership of nursing instructors had a positive indirect effect on being PLC by 

passing on job engagement. Qualitative research found that factors affecting PLC were divided into  

2 levels, with individual levels consisted of 1) academic leadership, 2) innovative leadership  

3) job engagement and 4) transformative leadership of administrator and the institute consisted of  

organization culture and open organizational climate.
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บทน�า
 การจดัการศึกษาระดับอดุมศึกษาท่ีเน้นการ

พฒันานักศึกษาให้เป็นบคุลากรทีมี่คุณลกัษณะและ

เหมาะสมกับยุคศตวรรษที่ 21 นั้นส่งผลให้วิถีชีวิต 

ของทุกคนในยุคปัจจุบันต้องมีการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล ที่ต้องท�าให้

ระบบบริการสุขภาพของสถานบริการทุกระดับมี

การปรบัเปลีย่นพฒันาขึน้ในด้านวธีิการด�าเนนิงาน

ให้สอดคล้องและทันสมัยทั้งด้านโครงสร้าง ระบบ

บริการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

(อุไรวรรณ แก้วเพชร, 2562) ระบบการศึกษา

พยาบาลจงึเป็นหวัใจส�าคัญในการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน โดย

บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาตนเองร่วมกันด้วย ดังนั้นการจะพัฒนา

คณุภาพการจดัการเรยีนการสอนและพฒันาผูเ้รยีน

ได้นั้น สิ่งท่ีส�าคัญคือผู้สอนหรืออาจารย์พยาบาล 

เพราะผู้สอนเป็นกลไกส�าคัญและส่งผลโดยตรงต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน จึงควรมีแนวทางส่งเสริม

ให้ผู้สอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 

โดยการปรบัเปลีย่นวธีิคดิ ปรบักระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพทันยุค 

 ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาแนวทางการ

พัฒนาผู้สอนยังไม่ประสบความส�าเร็จ การพัฒนา

ผูส้อนในสาขาพยาบาลส่วนใหญ่เน้นเชงิลกึ มคีวาม

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การพัฒนามักใช้การฝึกอบรม

ระยะสัน้ ซ่ึงหน่วยงานต้นสังกดัเป็นผูก้�าหนดสาระ

ส�าคัญของการอบรมท่ีอาจไม่สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของทีมผู้สอน 

ประกอบกบัรปูแบบการถ่ายทอดความรูข้องผูส้อน

มักเน้นความรูด้้านทฤษฎี มากกว่าประสบการณ์ ยงั

เชื่อว่าการเรียนรู้ท่ีดีต้องมีปรมาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญ

บรรยายให้ฟัง ไม่เช่ือว่ากลุ ่มคนในองค์กรของ

ตนเองสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้และสังเคราะห์

องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาเองได้ มักเน้นเครื่องมือและ

เทคโนโลยีมากกว่ากระบวนการ (โชติ ธีตรานนท์, 

2560) จึงส่งผลกระทบต่อรูปแบบวิธีการจัดการ

เรียนการสอนและวิธีการพัฒนาตนเองของผู้สอน  

ท่ียังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเองน้อย ไม่ใช้

หลักสุนทรียสนทนา และการถ่ายทอดความรู ้

ระหว่างบุคคลกับองค์กรเกิดปัญหาการไม่แบ่งปัน

ความรู้หลังไปสัมมนา หรือฝึกอบรม จึงเป็นการ

ลงทุนที่สูญเปล่า (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 

2560)

 ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วน

ท่ีสถาบันการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

พัฒนาทั้งผู้บริหารและผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียน

ใช้หลักการของการมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการ

ของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional  

learning community [PLC]) ควรแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ระหว่างผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์สาขา

ท่ีจ�าเป็นเพื่อการพัฒนาผู ้ เรียนบนพื้นฐานของ

ความเข้าใจในบริบทและสภาพปัญหาจริงของ

ผู ้เรียนและสถานศึกษาของตน ดังนั้นหลักของ

การสร้าง PLC จึงมีความเหมาะสมส�าหรับการ

พัฒนาผู้สอนในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นกระบวนการ

ที่ผู ้สอนพัฒนาตนเองด้วยตนเองโดยการมีส่วน

ร่วมของเพื่อนวิชาชีพเป็นส่ิงที่ดีที่สุด จะท�าให้เกิด

ความศรัทธาซ่ึงกันและกัน สามารถบูรณาการสู่

การท�างานตามปกติท่ีผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องละทิ้ง

ผู้เรียนของตน จึงถือเป็นการพัฒนาผู้สอนที่คืนผู้

สอนสู่ศิษย์ สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงสภาพ

รูปแบบการเรียนและการสอนได้อย่างแท้จริง 

(วิจารณ์ พานิช, 2555) แนวคิดน้ีได้สอดคล้อง
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กับแนวคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์

ประยุทธ์ ปยุตฺโต (2559) ที่กล่าวไว้ว่าการศึกษาเพื่อ

ชีวติและสังคมต้องมีการพฒันาแบบมีส่วนร่วม เม่ือ

เข้าใจวัตถปุระสงค์ของการศึกษา จะส่งผลให้เข้าใจ

ชวีติ การพฒันาคนจงึควรเป็นแรงจงูใจแบบร่วมมือ

กนัท�างาน เพือ่ทีจ่ะดึงเอาศักยภาพของทุกคนท่ีมีอยู่

ในตัวมาช่วยกันเสริมสร้างให้เจริญงอกงาม 

 แต่อย่างไรก็ตามพบว่านักการศึกษาและ

นักวิจัยได้เสนอแนวคิดว่าการจะสร้าง PLC ที่มี

ประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรและส่งเสริมองค์กรให้มีบรรยากาศแบบ

เปิด (DuFour,  DuFour, Eaker,  & Many, 2006)  

นอกเหนือจากการสร้าง PLC ระดับองค์กรแล้ว 

ในระดับบุคคลก็มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า

กัน จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส�าคัญ คือ ความยึด

มั่นผูกพันต่องาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความ

ร่วมมือกันพัฒนางานให้ประสบความส�าเร็จได้ดี

ด้วยความสุข (เนติยา แจ่มทิม, 2557) และรวมท้ัง

ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าของอาจารย์พยาบาลและภาวะ

ผู้น�าเชิงนวัตกรรม ท่ีสามารถปรับบทบาทตัวเอง  

มีความคดิสร้างสรรค์ พร้อมรบักับการเปลีย่นแปลง

เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จของ PLC ซึ่งปัจจัย

ทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นปัจจยัทีส่่งเสรมิการเรยีนรูข้อง

ทั้งผู้สอนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

เพื่อผู้เรียนนั้นเอง 

 จากสภาพปัญหารวมทั้งแนวคิดเชิงทฤษฎี

ดังได้กล่าวมานั้น วิทยาลัยพยาบาลซึ่งเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาท่ีต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงเช่น

เดียวกัน จากทบทวนวรรณกรรมพบว่าการสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพมีการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาสาขาพยาบาลในเรื่องรูปแบบการ

ศึกษาบูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  

การโค้ช การสะท้อนคิดและการใช้พลังค�าถาม 

ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือนมาใช้เป็นรากฐาน

ของการพัฒนารูปแบบ PLC โดยเฉพาะในสาขา

พยาบาลทีต้่องปฏบัิติงานกนัอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ 

วิชาชีพเดียวกัน แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงปัจจัย

ท่ีมีอิทธิพลและท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง 

การเรยีนรูว้ชิาชพีของอาจารย์พยาบาลอย่างชัดเจน

ทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบันหรือองค์กร  

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ

เป็นแนวทางในการขับเคลือ่นการเสรมิสร้างชุมชน

แห่งการเรยีนรูว้ชิาชพีในสถาบนัการศึกษาพยาบาล

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อันจะส่งผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ส�าหรับบัณฑิต

พยาบาลในศตวรรษที่ 21 ต่อไป ทั้งในรูปแบบการ

วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ศึกษาอิทธิพลทาง

ตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

ของอาจารย์พยาบาล ผลการวิจัยครั้งนี้จะท�าให้

ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาการบริหารวิทยาลัยพยาบาลเพื่อพัฒนา

นักศึกษาพยาบาลไปเป็นผู้ท่ีดูแลประชาชนให้มี

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1) เพื่อค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 2)  เพื่อสร้างตัวแบบความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของปัจจยัท่ีมีอทิธิพลต่อการเป็นชมุชนแห่ง

การเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัย
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พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

 3) เพื่อศึกษาและยืนยันปัจจัยท่ีส ่งผล

ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของ

อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

กรอบแนวคิด
 งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของ

อาจารย์พยาบาล ซ่ึงแบ่งเป็นตัวแปรแฝงภายใน และ

ตัวแปรแฝงภายนอก ดังนี้ 

 ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ ความยึดม่ัน 

ผูกพันต่องาน (Job engagement [JOE]) โดยมี

ตัวแปรสังเกตได้ 7 ด้าน ดังน้ี ด้านความรู ้สึก 

เ ต็ม เป ี ่ ยมไปด ้วยพลั ง ในการท� างาน (Y1)  

ด้านความรู้สึกเต็มใจท่ีจะเสียสละตนให้กับงาน 

(Y2) และด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กับงาน (Y3) ศึกษาตามงานวิจัยของเนติยา แจ่มทิม  

(2557) และการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

ครู (PLC) โดยมีตัวแปรสังเกตได้ 7 ด้าน ดังนี้  

ด ้ า น ก า ร มี วิ สั ย ทั ศ น ์ แ ล ะ ค ่ า นิ ย ม ร ่ ว ม ( Y 4 ) 

ด้านภาวะผู้น�าร่วม (Y5) ด้านความร่วมมือ (Y6) 

ด้านวัฒนธรรมการสืบเสาะ (Y7) ด้านการวาง

แนวทางการด�าเนินการและทดลองส่ิงใหม่ (Y8) 

ด้านการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Y9) และด้านการ

ก�าหนดและการประเมินผลลัพธ์ (Y10) ศึกษาตาม

แนวคิดของ Hord and Tobia (2012) 

 ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�า

เชิงนวัตกรรม (Innovation leadership [INL]) โดย

มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ด้าน ดังน้ี ด้านบุคลกิภาพ (X1) 

ด้านทักษะ (X2) ด้านทักษะ (X3) และด้านบทบาท

หน้าท่ี (X4) ศึกษาตามวจิยัของอรอนงค์ โรจนวฒัน

บูลย์ (2553) 2) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational 

culture [OCU]) วัฒนธรรมองค์กรโดยมีตัวแปร

สังเกตได้ 8 ด้าน ดังนี้ ด้านการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย (X5) ด้านการช่ืนชมคน

ดี (X6) ด้านการเอาใจใส่ต่ออาจารย์พยาบาล (X7) 

ด้านการส่งเสรมิการเรยีนรู ้(X8) ด้านการสร้างภาพ

ลักษณ์ท่ีดีให้กับชุมชน (X9) ด้านการรู้คุณค่าใน

วิทยาลัยพยาบาล (X10) ด้านการสร้างสรรค์อย่าง

ต่อเนื่อง (X11) และด้านการรับรู้ประวัติความเป็น

มาของวทิยาลัยพยาบาล (X12) เป็นแนวคิดท่ีได้จาก

การงานวิจัยของ สุภาพ ไทยแท้ (2559) 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ PLC 

ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ใช้วิธีวิทยาแบบผสมผสาน 

(Mix method) ระหว่างรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) และวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative research) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ

 ประชากรในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข จ�านวน 16 แห่ง กลุ ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัย คืออาจารย์พยาบาลประจ�า และ 

มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่ได้เป็น

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาล ผู้วิจัยก�าหนดขนาด

กลุม่ตัวอย่าง ตามแนวคิดการใช้สถติิวเิคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง ซึ่งเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่

สอดคล้องกับแนวทางก�าหนดขนาดของกลุ ่ม
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ตัวอย่าง ของการวจัิยแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น  

(SEM) โดยก�าหนดจ�านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า  

5-20 เท่า ของจ�านวนตัวแปร (นงลักษณ์ วิรัชชัย,  

2548) ซ่ึงในท่ีนี้มีตัวแปรสังเกตได้จ�านวน 26 

ตัวแปร ก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 

14 หน่วยตัวแปร จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อย

กว่า 364 คน สุ ่มตัวอย่างวิทยาลัยพยาบาลใน

แต่ละภูมิภาคใน 4 ภูมิภาค โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  

ด้วยวิธีจับฉลากให้ได้จ�านวนครบตามสัดส่วนที่

ก�าหนดไว้ใช้อัตราส่วน 1:2 ในกรณีที่มีวิทยาลัย

พยาบาล 2 แห่ง ใช้อัตราส่วน 2:3 ในกรณีที่มี

วิทยาลัยพยาบาล 3 แห่ง และในกรณีที่มีแห่งเดียว 

ก�าหนดให้วิทยาลัยนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่าง ท�าให้ได้

วิทยาลัยพยาบาลเป็นกลุ่มตัวอย่าง 16 แห่ง 

 กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อชุมชนแห่ง

การเรียนรู ้ของวิชาชีพครู เพื่อตรวจสอบความ

สอดคล้องกลมกลืน อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทาง

อ้อม และอิทธิพลรวมของโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อชุมชนแห่ง

การเรียนรู้วิชาชีพครูของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

กระทรวงสาธารณสุขท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์

ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

30 แห่ง ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Sim-

ple random sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้

เกณฑ์การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample 

size criteria) โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie 

and Morgan (1970) จากประชากร คือ บุคลากร

ที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 30 

แห่ง จ�านวนทัง้สิน้ 1,361 คน แบ่งวทิยาลยัพยาบาล 

ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยจ�าแนกวิทยาลัยพยาบาลตาม

ภูมิภาค จ�านวน 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สุ่มอาจารย์

พยาบาลในแต่ละวิทยาลัยพยาบาล ท่ีเป็นกลุ ่ม

ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับฉลาก

ให้ได้จ�านวนตามสัดส่วนของอาจารย์พยาบาลใน

แต่ละวิทยาลัยพยาบาล ให้ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

รวมทั้งสิ้น 370 คน 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ	
 ประชากรในการศึกษาคณุภาพ ได้แก่บคุคล

ท่ีมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนแห่ง 

การเรยีนรูว้ชิาชพีสาขาพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์

พยาบาลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีประจ�าในวิทยาลัยพยาบาล

และมีระยะเวลาการเป็นอาจารย์พยาบาลมาแล้ว

อย่างน้อย 10 ปี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive random) จ�านวน 20 คน 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคุณภาพ ผู้ทรง

คณุวฒุแิละอาจารย์พยาบาล ประกอบไปด้วยบุคคล

ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1)  ผูท้รงคุณวฒุด้ิานชมุชนแห่งการเรียนรู้

เชิงวิชาชีพ สาขาพยาบาลศาสตร์ จ�านวน 3 คน

 2)  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาล จ�านวน 

3 คน

 3)  อาจารย์พยาบาล จ�านวน 14 คน

การพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมงานวิจัย

 ผู้วิจัยส่งโครงร่างงานวิจัย แบบสอบถาม

ความคิดเห็นพร้อมแบบฟอร์มการขออนุญาตเก็บ

ข้อมูลไปยังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ

วจัิยในมนษุย์ ของวทิยาลยัพยาบาลชนนี สุพรรณบุรี 

เอกสารรับรองหมายเลข: 019/2560 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน

1.  เครื่องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวมรวมข ้อมูล 

เชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ข้อค�าถาม 2 ตอน ได้แก่ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ 

ผูต้อบและตอนที ่2 แบบสอบถามใช้ข้อค�าถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่าของ Likert-Type 5 ระดับ 

(Rating scale) แบ่งเป็น 4 ตอน ถามเกี่ยวกับความ 

ยึดมั่นผูกพันต่องาน ภาวะผู ้น�าเชิงนวัตกรรม  

วัฒนธรรมองค์กร และการเป็นชุมชนแห่งการ 

เรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล

2.  เครื่องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวมรวมข ้อมูล 

เชิงคุณภาพ ผู ้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสารทาง

วิชาการและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวกับ PLC แล้ว

สร ้างแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth  

interview) โดยออกแบบโครงสร้างของข้อค�าถามท่ี

สามารถน�าไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง 

(Semi-structured interview) ประกอบด้วย 6 ข้อ 

และแบบปลายเปิด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	

 1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  

(Content validity) ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามท่ี

สร้างข้ึนท้ัง สองฉบับขอความร่วมมือจากผู้ทรง

คุณวุฒิในการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของ

แบบสอบถาม จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 ท่าน  

แบบสอบถามเชิงปริมาณ หาค ่า ดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม (Index of item- 

objecting congrucnce) อยู่ระหว่าง .6 – 1.00

 2.  การตรวจสอบความเท่ียงของเครือ่งมือ  

(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช ้สูตร 

สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาก (Cronbrach’s 

Alpha Coefficient) ได ้ค ่าความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากับ .97

เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน

 ส่วนที่	1  การวิจัยเชิงปริมาณ ผู ้วิจัยท�า

หนังสือถงึผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลแต่ละแห่ง

ในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ ทีเ่ป็นกลุม่ประชากร 

เพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการส่งแบบสอบถาม

ไปยังกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ 

 ส่วนที่	2  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด�าเนิน

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน ดังนี้

   2.1 ติดต่อประสานงานและท�า

หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลไปยัง 

ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการศึกษาท่ีต้องการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความอนุเคราะห์ในการ

สัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วม  

   2.2 เก็บข ้อมูลโดยใช ้ วิ ธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจ�านวน 20 คนเกี่ยวกับปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อ PLC ของอาจารย์พยาบาลแล้วน�าข้อมูล

ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

analysis) 

   2.3 รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ ์

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ PLC ของอาจารย์

พยาบาล ตรวจดูความเรยีบร้อย ครบถ้วน เพือ่เตรียม

วิเคราะห์ข้อมูลและน�าข้อมูลมาประกอบยืนยันกับ

การวจิยัเชงิปรมิาณถึงปัจจยัท่ีมีอทิธิพลต่อการเป็น 

PLC ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิท่ีใช้ในการวจิยั 

ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย

ท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

จ�านวน 20 คนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ PLC ของ
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อาจารย์พยาบาลเพือ่น�าข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์

น�ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

  การวิ เคราะห ์ค ่าสถิติพื้นฐานของ

ตัวแปรโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  

statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย  

( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป SPSS การวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ระหว่างตัวแบบสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์

โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแบบโครงสร้างเชิงเส้น 

(Structural equation modeling  [SEM]) เพือ่ทดสอบ

ความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม LISREL ตามขั้นตอน

ของกริซ แรงสูงเนิน (2554)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้

วชิาชพีของอาจารย์พยาบาล วทิยาลัยพยาบาลสังกดั

กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตัวแบบความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล ท่ีมี

ตัวแปรแฝง 3 ตัว ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันต่องาน

ของอาจารย์พยาบาล ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของ

อาจารย์พยาบาล และวัฒนธรรมองค์กร มีความ

สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ ได้ผลการวเิคราะห์ 

ดังตารางที่ 1 

ตารางที่	1 แสดงค่าดัชนี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล

9 

ผลการวจิยั 
ผลการวจิัยเชิงปริมาณ 

  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ของอาจารยพ์ยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารยพ์ยาบาล ท่ีมีตวัแปรแฝง 3 ตวั 
ไดแ้ก่ ความยึดมัน่ผูกพนัต่องานของอาจารยพ์ยาบาล ภาวะผูน้าํเชิงนวตักรรมของอาจารยพ์ยาบาล และ
วฒันธรรมองคก์ร มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 แสดงค่าดัชนี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 

ค่าดชันี ค่าสถิติ เกณฑใ์นการพิจารณา ผลการพิจารณา 
 2

 2 /df 
GFI 
AGFI 
SRMR 
RMSEA 

69.56, p=0.04
0.083 
0.97 
0.95 
0.066 
0.000 

p > 0.05
นอ้ยกวา่ 2.00
มากกวา่ 0.90
มากกวา่ 0.90
นอ้ยกวา่ 0.05
นอ้ยกวา่ 0.05

ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ไม่ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์

จากตารางท่ี 1 สรุปไดว้่าค่าดชันี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล มีค่าผ่านเกณฑ์
จาํนวน 6 ค่า คือ ค่าดชันีไค-สแควร์ ค่าไค-แสควร์สมัพนัธ์ ค่า AGFI GFI ค่า RMR และค่า RMSEA 
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จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าค่าดัชนี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล มีค่าผ่านเกณฑ์

จ�านวน 6 ค่า คือ ค่าดัชนีไค-สแควร์ ค่าไค-แสควร์สัมพันธ์ ค่า AGFI GFI ค่า RMR และค่า RMSEA

9 

ผลการวจิยั 
ผลการวจิัยเชิงปริมาณ 

  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ของอาจารยพ์ยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารยพ์ยาบาล ท่ีมีตวัแปรแฝง 3 ตวั 
ไดแ้ก่ ความยึดมัน่ผูกพนัต่องานของอาจารยพ์ยาบาล ภาวะผูน้าํเชิงนวตักรรมของอาจารยพ์ยาบาล และ
วฒันธรรมองคก์ร มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 แสดงค่าดัชนี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 

ค่าดชันี ค่าสถิติ เกณฑใ์นการพิจารณา ผลการพิจารณา 
 2

 2 /df 
GFI 
AGFI 
SRMR 
RMSEA 

69.56, p=0.04
0.083 
0.97 
0.95 
0.066 
0.000 

p > 0.05
นอ้ยกวา่ 2.00
มากกวา่ 0.90
มากกวา่ 0.90
นอ้ยกวา่ 0.05
นอ้ยกวา่ 0.05

ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ไม่ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์

จากตารางท่ี 1 สรุปไดว้่าค่าดชันี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล มีค่าผ่านเกณฑ์
จาํนวน 6 ค่า คือ ค่าดชันีไค-สแควร์ ค่าไค-แสควร์สมัพนัธ์ ค่า AGFI GFI ค่า RMR และค่า RMSEA 
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0.44 

0.09 
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0.78 

0.72 

0.68 

0.70 

0.74 

0.84

0.91

0.75 

0.76 
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0.76 

0.81 

0.86 

0.21 

0.27 

0.42 

0.37 

Chi-square = 69.56, df = 84, p – Value = 0.87060, RMSEA = 0.000

ภาพที่	1 ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 จากภาพที่ 1 โมเดลอิทธิพลของตัวแบบ

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชน

แห่งการเรยีนรูว้ชิาชพีของอาจารย์พยาบาล วทิยาลยั

พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์

อทิธิพลของปัจจยัทีมี่อทิธิพลต่อการเป็นชมุชนแห่ง

การเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	

 การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา จากการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน  

20 คน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรู้วิชาชีพ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ โดยระดับ

อาจารย์ ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้�าวชิาการ 2) ภาวะ

ผู้น�าเชิงนวัตกรรมของอาจารย์พยาบาล 3) ความ 

ยดึม่ันผกูพนัของอาจารย์พยาบาล และ 4) ภาวะผูน้�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และเงื่อนไขระดับ

สถาบัน ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมองค์กร และ 

2) บรรยากาศแบบเปิดขององค์กร 

อภิปรายผลการวิจัย
	 สมมุติฐานที่	 1	ความยึดมั่นผูกพันต่องาน

ของอาจารย์พยาบาล	มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก	

ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของ
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อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล	สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

 ผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมุติฐาน  

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าความยึดม่ันผูกพันต่องานเป็น

ความรู ้ สึกด้านอารมณ์และจิตใจของบุคคลที่

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมีลักษณะเป็นไปทางบวก

รู้สึกว่างานมีคุณค่าเต็มใจท่ีจะเสียสละ อุทิศตนให้

กับการท�างานและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันท�าให้

เกิดพลังกายและพลังใจในการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กรจะส่งผลต่อการแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ี

มุ่งเน้นกิจกรรมตามหน้าท่ีของตน และการมีส่วน

ร่วมของตนเอง เปรียบเหมือนความยึดม่ันผูกพัน

ต่องานเป็นการควบคมุสมาชกิของคนในองค์กรให้

ปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม (สิริลักษณ์ ชมส�าเนียง, 

2559) เป็นผลให้เกิดพลังในการท�างาน มีความ

เต็มใจและเสียสละในการปฏบัิติงาน จงึส่งผลให้เกดิ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพราะหลักการของ

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพนั้นเป็นการ

แสดงออกทางพฤติกรรมของบคุคลทีจ่ะเรยีนรูร่้วม

กันของผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน จากเหตุผลที่กล่าว

มาข้างต้นจงึแสดงให้เหน็ถงึความยดึม่ันต่องานของ

อาจารย์พยาบาล นัน้เกดิจากความรูส้กึเป็นอนัหนึง่

อันเดียวกันกับงาน การเสียสละ จึงแสดงออกมา

เป็นพฤติกรรมความต้องการมีส่วนร่วม รวมกลุ่ม

กันพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน มีส่วนร่วมกัน

อย่างกัลยาณมิตร ทั้งผู้บริหาร และอาจารย์ เมื่อทุก

คนมีเพื่อนร่วมงานที่ดี จะช่วยผลักดันให้เกิดการ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ จึงสอดคล้องกับ

การศึกษาเรื่องความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพการ

พยาบาลมีส่วนส�าคญัส่งผลให้พยาบาลมีความต้ังใจ

ปฏิบัติงาน มีความเหนียวแน่นในทีม ท�าให้เกิด

ความผูกพันในวิชาชีพการพยาบาลและร่วมมือกัน

พัฒนา (เนติยา แจ่มทิม, 2557)

 รวมทั้งด้วยลักษณะวิชาชีพพยาบาลท่ีเป็น

วิชาชีพท่ีได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นต่อวิชาชีพ จึง

เป็นปัจจัยเสริมท�าให้เกิดความยึดมั่นผูกพันต่องาน

จนเกดิชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชีพของอาจารย์

พยาบาล ลักษณะวิชาชีพพยาบาลจะมีค่านิยม 

วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคมทางวิชาชีพ

เหมือนกัน จากการท่ีได้รับการพัฒนามาต้ังแต่

เป็นนักศึกษาพยาบาล รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นการท�างานเป็นทีม การรวมตัวกัน

เพื่อดูแลประชาชนหรือดูแลผู้ป่วยท้ังด้านร่างกาย 

จติใจ อารมณ์ และสังคม เป็นลกัษณะการดูแลแบบ 

องค์รวม (พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร, 2560)

	 สมมุติฐานที่	 2	 ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม

ของอาจารย์พยาบาลมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของ

อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล	สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

 ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมุติฐาน ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะในยุคปัจจุบันภาระงานด้านการเรียน

การสอนสลับซับซ้อนมากขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียน

เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับนโยบาย

การศึกษาของชาติ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์  

ผู ้สอนจึงจ�าเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยเช่นกัน  

ซ่ึงอาจารย์พยาบาลจึงได้รับการพัฒนาในด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ การจะท�าให้เกิดภาวะผู้น�า

ด้านนวัตกรรมนั้นต้องอาศัยกระบวนการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเอง ยอมรับคุณค่าและ

ความเชี่ยวชาญของเพื่อนผู้สอนเพื่อเปิดกว้างทาง

ความคิด การรวมกลุม่แลกเปลีย่นความรูก้นัจึงเป็น 

กระบวนการท่ีไม่ปิดกั้น ทุกคนต้องมีบทบาทการ
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เป็นผู้น�าท่ีตนเองเชี่ยวชาญ ทั้งท่ีเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้จึง

เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพนั้นเอง 

สอดคล้องกับการศึกษาของวิทยากร ยาสิงห์ทอง 

และกนกอร สมปราชญ์ (2560) ที่ศึกษาภาวะผู้น�า

เชิงนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 25 พบว่าภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม

ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยปัจจยัทีมี่อทิธิพลสูงสดุคือ การท�างานเป็น

ทีม ส่วนการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังพบว่าภาวะผู้น�า

เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู มีความสัมพันธ์กัน

ในเชิงบวก ปัจจัยท่ีสามารถร่วมกันพยากรณ์การ

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู ได้แก่ ความคิด

สร้างสรรค์ การสอนงานและการเป็นท่ีปรกึษาอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 สมมุติฐานที่	 3	 ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม

ของอาจารย์พยาบาลมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก

ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของ

อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล	สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	โดยส่งผ่านความยึดมั่นผูกพันต่องาน

ของอาจารย์พยาบาล 

 เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

การขับเคลือ่นประเทศไทย 4.0 และยทุธศาสตร์ชาติ

ให้บรรลุเป้าหมายได้น้ันต้องอาศัยการมีส่วนร่วม

ของบุคคลโดยใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่เรียก

ว่าทุนมนุษย์ (Human capital) มีความกระตือรือร้น  

มีพลังขณะที่ท�างาน รู้สึกว่างานมีความส�าคัญ ภาค

ภูมิใจ ทุ่มเท มุ่งม่ัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ

งาน อุทิศแรงกาย แรงใจให้กับงาน และท�างานด้วย

ความสุข รู้สึกลื่นไหลจนลืมเวลาไม่อยากจะถอน

ตัวจากการท�างานนั้น ๆ สภาวะทางจิตใจในทาง

บวกท่ีกล่าวมานี้เรียกว่า ความยึดม่ันผูกพันในงาน 

(Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006) ความยึด

ม่ันผูกพันในงานเป็นแรงจูงใจท่ีท�าให้พนักงานใช้

ความสามารถของตนเองท่ีมอียู่ในการปฏบัิติงานที่

รบัผดิชอบและยงัสนใจงานท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ี

อีกด้วย เช่น การท�างานในเชิงรุก การคิดริเริ่มและ 

มีพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม (Christian, Garza, 

& Slaughter, 2011) 

 ผลในระดับทีมหรือกลุ ่ มงานพบว ่ า

พนักงานในทีมท่ีมีความยึดม่ันผูกพันในงานสูงจะ

ช่วยยกระดับความยึดมั่นผูกพันในงานของเพื่อน

ร่วมงานให้สูงไปด้วย และผลลัพธ์คือทีมท�างาน

ได้ดีข้ึนส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร จากความ

ส�าคัญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคล ทีม และองค์กร 

สอดคล้องกับการศึกษาของไพฑูรย์ ฮั่นตระกูล 

(2561) ท่ีศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

และผลพหุระดับของความยึดม่ันผูกพันในงานท่ี

มีต่อพฤติกรรม การสร้างนวัตกรรมของพนักงาน

บริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

พบว่า แบบจ�าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุพหุระดับของความยึดม่ันผูกพันในงานที่มี

ต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมหลังการปรับ มี

ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี 

ท้ังนีค้วามยึดม่ันผกูพนัในงานเป็นตัวแปรค่ันกลาง

ที่ส�าคัญที่สุดทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม 

 ในด้านตัวแปรเชิงสาเหตุ ภาวะผู้น�าที่แท้

จริงเป็นตัวแปรท่ีมีค่าอิทธิพลรวมสูงท่ีสุดและมี

อทิธิพลข้ามระดับต่อความยดึม่ันผกูพนัในงานและ

พฤติกรรมการสร้างนวตักรรม ข้อค้นพบทีน่่าสนใจ
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คือการใช้วิธีการวัดตัวแปรกลุ่มตามแบบจ�าลองท่ี

แตกต่างกนัท�าให้ค่าอทิธิพลของความยึดม่ันผกูพนั

ในงานทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมใน

ระดับทีมมีความแตกต่างกัน พฤติกรรมการสร้าง

การเป็นภาวะผู้น�านวัตกรรมจึงมีอิทธิพลต่อการ

เป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูว้ชิาชพี ซึง่เป็นการรวมตัว 

กันเพื่อพัฒนาสิ่งที่สนใจร่วมกัน การจะรวมตัวกัน

ได้ต้องมีความยึดม่ันผูกพันในงาน คือเกิดความ

สามัคคี เสียสละ และอุทิศตนต่องาน ด้วยเหตุนี้

ปัจจัยทั้งสองด้านจึงส่งผลให้เกิดชุมชนแห่งการ

เรียนรู้วิชาชีพ 

 สมมุติฐานที่	 4	 วัฒนธรรมองค์กรของ

อาจารย ์พยาบาลมี อิทธิพลทางอ ้อมเชิงบวก

ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของ

อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล	สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	โดยส่งผ่านความยึดมั่นผูกพันต่องาน

ของอาจารย์พยาบาล

 ผลการวิจัยพบว่า เป็นไปตามสมมุติฐาน 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรของอาจารย์

พยาบาล ซ่ึงประกอบด้วยตัวแปรท่ีสังเกตได้  

8 องค์ประกอบ มีน�้าหนักในระดับมากท�าให้

วัฒนธรรมองค์กรของอาจารย์พยาบาล ซึ่งเป็น

สภาพแวดล้อมโดยรวมของสถาบันการศึกษา เป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกลุ่มอาจารย์

ในสถาบันการศึกษา โดยผู้บริหารเปิดโอกาสให้

อาจารย์พยาบาลมีส่วนร่วมในการก�าหนดวสัิยทัศน์ 

พันธกิจและยุทธศาสตร์ และด้านการเรียนรู้และ

การประยกุต์ใช้ความรูร่้วมกัน วฒันธรรมองค์กรจงึ

เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพ บุคลากรทุกคนรู้คุณค่าของสถาบัน 

การศึกษา มีการเอาใจใส ่ที่ ดีอย ่างเหมาะสม  

ส่ิงเหล่านี้ เป ็นวัฒนธรรมองค์กรของอาจารย์

พยาบาลท่ีท�าให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 

สอดคล้องกบัการศึกษาของปวณีา เจริญภมู ิ(2559) 

 นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กร ยังมีอิทธิพล

ทางอ้อมต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่าน

ความยดึม่ันผกูพนัต่องานของอาจารย์พยาบาล เป็น

ไปตามสมมุติฐาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวัฒนธรรม

องค์กร ซ่ึงมีลักษณะรูปแบบการสร้างให้บุคคลรัก

ในองค์กร จึงส่งเสริมให้เกิดความยึดม่ันผูกพันต่อ

งานของอาจารย์พยาบาล วฒันธรรมองค์กรด้านการ

ช่ืนชมคนดี ด้านการเอาใจใส่ต่ออาจารย์พยาบาล 

เป็นการสร้างให้เกดิความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากร

ทุกฝ่าย รู้สึกถึงความเป็นทีม รู้สึกถึงความเสียสละ

มากขึ้นจึงท�าให้อาจารย์พยาบาลเกิดความยึดมั่น

ผกูพนัต่องานมากขึน้สอดคล้องกบั Hoy and Miskel 

(2005) ท่ีกล่าวว่าการท่ีโรงเรยีนมีวฒันธรรมองค์กร

ท่ีดี ย่อมส่งผลต่อความร่วมมือกันท�างาน สะท้อน

ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ท�างานการเอาใจใส่ต่ออาจารย์พยาบาล การส่งเสรมิ

การเรยีนรู้ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัชุมชน และ

การรู้คุณค่าในสถาบันของตนเอง ท�าให้เกิดความ

ยึดม่ันต่องาน และองค์กรและการชื่นชมคนดีจะ

เป็นการกระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้มีวัฒนธรรม

ใฝ่เรียนรู้ สนใจ มีความสุข ทุมเทในการเพิ่มความรู้ 

ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ให้ตนเองตลอดเวลา รวมถึง

การใช้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียน

ท่ีผ่านมา (รุจิรา พักตร์ฉวี, 2557) และสอดคล้อง

กับการศึกษาของมกราพันธ์ จูฑะรสก (2560) ท่ี

กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเหมือนกับการ

เป็นครอบครัวเดียวกัน คือหลักการของจิตบริการ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัว

เสมือนเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์
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ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีจิตเมตตาเพื่อนมนุษย์  

มีความเช่ือและศรทัธาในการท�าความดี และพฒันา

มิติภายในของตนเองให้เกิดปัญญาในการคิดแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้นี้เริ่มต้นจาก

แนวคิดระบบครอบครัวของสังคมไทย ที่มีความ

รักความผูกพันกันมาเป็นฐานคิดในการสร้าง

ระบบครอบครวัเสมือนทีใ่ห้ทุกคนมีความสัมพนัธ์

เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีการใช้สุนทรีย

สนทนาเป็นเครื่องมือส�าคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน  

ซ่ึงพลังส�าคัญคือความเป็นกัลยาณมิตร ที่ผ่านการ

ฝึกอบรมวธีิการใช้สุนทรยีสนทนา และการสะท้อน

คิด องค์กรท่ีต้องการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการ

เรยีนรูเ้ป็นการสร้างและส่งเสรมิการเกดิวฒันธรรม

องค์ท่ีดี และสอดคล้องกับการศึกษาของ เพลินตา 

พรหมบัวศรี (2559) ที่กล่าวว่ารูปแบบการศึกษา

บรูณาการชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพี การโค้ช

การสะท้อนคิดและการใช้พลงัค�าถามมีประสิทธิผล 

เน่ืองมาจากการน�าแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิ

วิชาชีพการโค้ชการใช้พลังค�าถามและการสะท้อน

คดิภายใต้ระบบครอบครวัเสมือนมาใช้เป็นรากฐาน

ของการพัฒนารูปแบบซ่ึงท�าให้รูปแบบท่ีพัฒนา

ขึ้นมีลักษณะเด่นคือเป็นรูปแบบท่ีเปิดพื้นที่ให้

สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ได้แก่ ผู้

บริหารอาจารย์ นักศึกษาและชุมชนไปใช้ศักยภาพ

ในการเรียนรู้ของตนเองโดยมีโค้ชคอยช่วยเหลือ

และสนับสนุนหลายระดับ ทั้งโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ 

(Expert coach) โค้ชโดยผู้บริหาร (Administrator 

coach) โค้ชโดยเพือ่นร่วมงาน (Peer coach) และการ

โค้ชตนเอง (Self-coach) โดยโค้ชใช้พลงัค�าถามและ

การสะท้อนคิดเป็นเครื่องมือส�าคัญของการพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. สถาบันพระบรมราชชนก สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ควรก�าหนดนโยบายในการ

ก�าหนดคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้า

สู่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษา โดยพิจารณา

จากการมีภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง รวมทัง้พฒันา

ผู ้อ�านวยการสถานศึกษาเดิมให้มีภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลง

 2. ผู ้บริหารวิทยาลัยพยาบาลควรแสดง

ภาวะผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอย่างแก่

อาจารย์พยาบาลโดยใช้หลักการกระตุ้นทางปัญญา 

ใช้หลักการสร้างแรงจูงใจ และท�าความรู้จักกับ

อาจารย์พยาบาลแต่ละบุคคลที่มีความสามารถ

แตกต่างกัน โดยการเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ และกระตุ้น ติดตามให้อาจารย์

พยาบาลเห็นความส�าคัญของการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

พยาบาล พฒันาให้อาจารย์พยาบาลมีภาวะความเป็น

ผู้น�าทั้งด้านวิชาการและนวัตกรรม

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ

ผสานวิธี ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงควรมีการ

ศึกษาวิจัยรูปแบบอื่น ๆ  เช่น การวิจัยเชิงพัฒนาการ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพพยาบาล

 2.  การวจิยัครัง้นี ้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี

ขนาดเล็ก จึงควรมีการศึกษาในสถาบันการศึกษา

พยาบาลอื่น ๆ ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล

 3.  ควรน�าตัวแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ

ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
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เรยีนรูวิ้ชาชีพของอาจารย์พยาบาลทีไ่ด้จากงานวจิยั

ไปศึกษาประสทิธิผล โดยน�าไปทดลองใช้ในสถาบัน

การศึกษาพยาบาล วทิยาลัยพยาบาลสังกดักระทรวง
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