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บทคดัย่อ กรมควบคมุโรค หน่วยงานสาํคญัที�ต้องปรบับทบาทตามภารกจิใหม่ภายใต้แนวคดิการปฏริปูกระทรวงสาธารณสขุ

เป็น National Health Authority ด้านระบบป้องกันควบคุมโรค จึงต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี

ความรู้ ความสามารถทันต่อเทคโนโลยีที� ก้าวหน้า พัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  การวิจัยครั� งนี�

เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื� อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล

บรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลง กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามส่งไปยังบุคลากรที�ปฏบิัติงานในหน่วยงานสงักดักรมควบคุมโรค จาํนวนทั�งหมด ��� ชุด อตัราการ

ตอบกลับแบบสอบถามเท่ากบัร้อยละ ��.� เกบ็ข้อมูลตั�งแต่วันที� �� มถุินายน ���� ถึงวันที� �� กรกฎาคม ����

วิเคราะห์โดยใช้สถิติไคสแคว์ และสถิติวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมหน่วยงานสังกัด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง (Mean = 3.14)

บรรยากาศองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง (Mean = 2.89) และภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลงอยู่ในระดบัสงู (Mean =

�.��) ระดับการศึกษา บรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นาํการเปลี� ยนแปลง มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยตัวแปรระดับการศึกษา บรรยากาศองค์การ

ด้านข้อตกลงเพื�อมุ่งสู่ความสาํเรจ็ มาตรฐานการปฏบิตัิงาน ความรับผดิชอบในงาน และภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลง

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มคีวามสมัพันธก์บัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานสงักดักรมควบคุมโรค

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั� น กรมควบคุมโรคจึงควรพัฒนาสรรถนะบุคลากรโดยมุ่งเน้นด้าน

การศึ กษาต่ อและการฝึ กอบรม พั ฒนาระบบการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน กาํ หนดมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน ส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์และการกาํหนดวิสยัทัศน์ขององค์การ

พัฒนาระบบคลังความรู้  และส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพื� อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน

มุ่งสูค่วามเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ที�มปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�น

คาํสาํคัญ: ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู,้ บรรยากาศองคก์าร, ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง
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วารสารวชิาการสาธารณสุข ���� ปีที� �� ฉบบัที� �

บทนํา
องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เป็น

แนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการ

เรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นาํในองค์การ และการเรียนรู้

ร่วมกันของคนในองค์การ เพื� อให้เกิดการถ่ายทอด

แลกเปลี�ยนองคค์วามรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ และพัฒนา

องค์การอย่างต่อเนื� องตามหลักสาํคัญ 5 ประการของ

Senge(1) ในปี  ค.ศ.1996 Marquardt(2) กล่ าวถึ ง

องค์การแห่งการเรียนรู้ ว่า จะต้องมีการปรับเปลี� ยน

องค์การ (organization transformation) การเรียนรู้

ที� เป็นพลวัต (learning dynamics) การเสริมความรู้

(people empowerment) สามารถจัดการความรู้ (know-

ledge management) และใช้ความรู้เป็นเครื� องมือไปสู่

ความสาํเรจ็ พร้อมกับการมีเทคโนโลยีที�ทนัสมัย (tech-

nology application) สาเหตุที�ต้องปรับเปลี�ยนเป็นองค์-

การแห่งการเรียนรู้นั�น นอกจากจะเป็นการนาํองค์การ

ไปสูก่ารอยู่รอดและได้เปรียบทางการแข่งขนัแล้ว ยังทาํให้

องค์การสามารถปรับเปลี�ยนหรือมีความพร้อมที�จะตอบ

รับการเปลี�ยนแปลงในโลกของการแข่งขันที�รุนแรงและ

ไม่หยุดนิ�งอยู่ตลอดเวลาด้วย

การเปลี�ยนแปลงขององค์การจะไม่สามารถเกดิขึ�นได้

หากผู้นาํไม่เป็นผู้ริเริ�มก่อนโดยเฉพาะการเปลี�ยนแปลง

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ซึ� งต้องทาํให้บุคลากรใน

องค์การยอมรับและรู้สกึมส่ีวนร่วมกบัการเปลี�ยนแปลง ปี

ค.ศ.1999 Avolio และคณะ(3) สรุปองค์ประกอบของ

ภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลง 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้นาํบารมี

ในการสร้างแรงบันดาลใจ (charismatic–inspirational

leadership) การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimu-

lation) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individu-

alized consideration)

จากแนวคิดทฤษฎีที� ว่า พฤติกรรมมนุษย์เกิดจาก

พันธกุรรมและสิ�งแวดล้อม ซึ�งบรรยากาศองค์การนับเป็น

สิ�งแวดล้อมอย่างหนึ� งที�มีความสาํคัญ เนื� องจากบุคคล

ไม่ได้ทาํงานอยู่เพียงลาํพัง แต่ทาํงานอยู่ภายใต้โครงสร้าง

องค์การ การกาํกบั การควบคุม แบบของผู้นาํ กฎระเบียบ

ต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์การที�อาจมอง

ไม่เหน็แต่สามารถรับรู้ได้ โดยในปี ค.ศ.���� Litwin and

Burmeister(4) แบ่งมติิบรรยากาศองคก์าร (organizational

climate) ออกเป็น �� ด้าน ได้แก่ ความชัดเจนของ

เป้าหมายและนโยบาย (clarify) ข้อตกลงเพื� อมุ่ งสู่

ความสาํเร็จ (commitment) มาตรฐานการปฏิบัติงาน

(standard) โครงสร้างองค์การ (structure) การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ (conformity) การยกย่องชมเชยและ

ให้รางวัล (rewards) ความรับผิดชอบในงาน (respon-

sibility) การเปิดโอกาสให้เรียนรู้โดยการทดลอง (trial

and error) ความจงรักภักดีในองค์การ (loyalty) การ

สนับสนุนในการปฏบัิติงาน (working supportive) ความ

อบอุน่ในการปฏบัิตงิาน (warmth) และการทาํงานเป็นทมี

(teamwork) ซึ�งสิ�งต่างๆ เหล่านี�มีอิทธพิลต่อพฤติกรรม

เจตคติของบุคคลส่งผลต่อการปฏิบัติงานและมีผล-

กระทบต่อองค์การ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกจิการบ้านเมืองที�ดี พ.ศ.����(5) ระบุว่า ส่วน-

ราชการมีหน้าที�พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื�อให้มี

ลักษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ�าเสมอ รวมทั�ง

ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถสร้างวิสัย-

ทัศน์และปรับเปลี�ยนเจตคติของข้าราชการในสังกัดให้

เป็นบุคลากรที�มปีระสทิธภิาพและมกีารเรียนรู้ร่วมกนั ทั�งนี�

เพื�อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้

สอดคล้องกบัการบริหารราชการให้เกดิผลสัมฤทธิ�

การศึกษาของ Ford(6) พบว่า องค์การของรัฐมีความ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ยาก เนื�องจากระเบียบการ

ทาํงานเป็นขั�นตอน ความมรีะเบียบ โครงสร้างขนาดใหญ่

ขั�นตอนมาก ทาํให้ต้องมีการปรับตัวและเปลี�ยนแปลง

อย่างมาก จากการทบทวนปัจจัยที�มีความสมัพันธก์บัการ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้(7,8) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล

การเสริมสร้างพลังอาํนาจในงาน ภาวะผู้นาํการเปลี�ยน-

แปลง บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ โดย

บรรยากาศองค์การมีความสมัพันธท์างบวกกบัความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ ในระดับปานกลาง(7,9) ถึง
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ระดับสงู(10) นอกจากนี� ยังพบว่าตัวแปรที�ดีที�สดุที�ร่วมกัน

พยากรณ์ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ภาวะ-

ผู้นาํการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหาร บรรยากาศองค์การ

ด้านความรับผดิชอบในงาน มาตรฐานการปฏบิตังิาน การ

สนับสนุนในการปฏบัิตงิาน ข้อตกลงเพื�อมุ่งสู่ความสาํเรจ็

และความเป็นผู้ใฝ่รู้ของอาจารย์(11)

ปี พ.ศ.���� กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้

ทุกส่วนราชการภายในสังกัดดาํเนินการทบทวนบทบาท

ภารกิจภายใต้แนวคิดการปฏิรูปกระทรวง (reform)(12)

กรมควบคุมโรคในฐานะหน่วยงานสาํคัญที� ต้องปรับ

บทบาทตามภารกจิใหม่เป็น National Health Authority

ด้านระบบป้องกนัควบคุมโรค จากเดิมที�ตามกฎกระทรวง

แบ่ งส่ วนราชการ พ.ศ.���� ให้กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสขุ มภีารกจิเกี�ยวกบัการพัฒนาวิชาการ

เพื�อการควบคุมโรคและภัยที�คุกคามสุขภาพ โดยมีการ

ศึกษา วิจัย พัฒนา รวมทั�งการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีเพื� อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม วินิจฉัย

และรักษาโรค และภัยที� คุกคามสุขภาพ จึงต้องมีการ

พัฒนาศักยภาพในการจัดการกาํลังคนด้านเฝ้าระวัง

ป้องกนั ควบคุมโรค รวมทั�งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ให้มีความรู้ความสามารถทันต่อเทคโนโลยีที� ก้าวหน้า

พัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ บุคลากร

สามารถปรับตัวและปรับองค์การให้สอดรับกับการ

เปลี�ยนแปลงและภารกิจที�เพิ�มขึ�นได้

จากสถานการณ์ดังกล่าว โครงการวิจัยนี�  จึงศึกษาถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นาํ

การเปลี�ยนแปลง กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื� อเป็น

แนวทางให้กับผู้ บริหารตลอดจนผู้ เกี� ยวข้องสามารถ

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของหน่วย-

งาน มุ่งสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที�มีประสทิธ-ิ

ภาพยิ�งขึ� น นาํมาซึ� งการดาํเนินงานที�บรรลุตามภารกิจ

การพัฒนาวิชาการเพื�อการควบคุมโรคและภัยที�คุกคาม

สขุภาพต่อไป

การศึกษานี� มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ ภาวะ

ผู้นาํการเปลี�ยนแปลง กบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ตามการรับรู้ของบุคลากรที�ปฏบัิตงิานในหน่วยงานสงักัด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั�งนี� เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ด้วยการสาํรวจ

แบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ พนักงาน

ราชการ ลูกจ้างประจาํ สงักัดกรมควบคุมโรค กระทรวง-

สาธารณสขุ ปฏบัิติงานในกอง สาํนัก สถาบัน และสาํนัก-

งานป้องกนัควบคุมโรคที� 1-12 ระยะเวลา อย่างน้อย 1

ปี เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยทาํสง่แบบสอบถามไปยังกลุ่ม-

ตัวอย่างจาํนวนทั�งหมด 663 ชุด ได้รับแบบสอบถาม

ตอบกลับมาทั� งหมด 550 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบ

กลับแบบสอบถามร้อยละ 83.0 คาํนวณหาค่าดัชนีความ

ตรงตามเนื� อหา (content validity index หรือ CVI)

ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื� อหาเทา่กับ 0.84 ทดสอบหา

ค่าความเชื�อมั�น (reliability) โดยใช้สมัประสิทธิ�แอลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่า

สมัประสทิธิ�ของความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ บรรยา-

กาศองค์การ และภาวะผู้นาํการเปลี� ยนแปลง เท่ากับ

0.90, 0.96 และ 0.97 ตามลาํดับ ระยะเวลาในการ

เกบ็ข้อมูลตั�งแต่วันที� 19 มถุินายน ถึงวันที� 31 กรกฎาคม

2557 วิเคราะห์โดยใช้สถิติไคสแคว์ (Chi-square test)

และสถิติวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก (logistic regression

analysis) โดยกาํหนดนัยสาํคัญทางสถิติ ที�ระดับ �.��

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที�ปฏบัิติงานในหน่วยงาน

สงักดักรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ สว่นใหญ่เป็น

เพศหญิง เกอืบ 2 ใน 3 มีอายุ 40 ปีขึ�นไป มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท คดิเป็นร้อยละ 48.6 และ

25.2 ตามลาํดับ สว่นใหญ่เป็นข้าราชการ โดยปฏบิัติงาน

อยู่ในสาํนักงานป้องกนัควบคุมโรคที� 1-12 ร้อยละ ��.�

เกอืบครึ�งหนึ�งปฏบิตังิานในหน่วยงานสงักดักรมควบคุม-
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ความสมัพันธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์าร ภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลง กบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ตามการรับรู้ของบุคลากร

วารสารวชิาการสาธารณสุข ���� ปีที� �� ฉบบัที� �

โรคมามากกว่า 20 ปี และเกนิครึ�งหนึ�งเคยมีประสบการณ์

ทาํงานด้านการจัดการความรู้ (ตารางที� �)

ในภาพรวมหน่ วยงานสั งกั ดกรมควบคุ มโรค

กระทรวงสาธารณสขุ มีระดับความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้อยู่ในระดับสงู (mean = 3.14) และเมื�อพิจารณา

รายด้านพบว่า หน่วยงานสงักดักรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสขุมีระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้าน

พลวัตการเรียนรู้มากที�สดุ (mean = 3.27) รองลงมาคือ

ด้านการปรับเปลี�ยนองค์การ และด้านการนาํเทคโนโลยี

ไปใช้ (mean = 3.25 และ 3.09 ตามลาํดับ) (ตารางที�

2)

ระดบับรรยากาศองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง (mean

= 2.89) และเมื�อพิจารณารายด้านพบว่า หน่วยงานสงักดั

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ มีระดบับรรยากาศ

องค์การด้านการทาํงานเป็นทมีมากที�สดุ (mean = 3.05)

รองลงมาคือด้านข้อตกลงเพื�อมุ่งสู่ความสาํเรจ็ และด้าน

ความรับผิดชอบในงาน (mean = 2.96 และ 2.94 ตาม-

ลาํดับ) (ตารางที� 3)

ระดับภาวะผู้ นาํการเปลี� ยนแปลงอยู่ ในระดับสูง

(mean = 3.02) และเมื� อพิจารณารายด้านพบว่า

หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มีระดับภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลงด้านภาวะผู้นาํบารมี

ในการสร้างแรงบันดาลใจมากที�สดุ รองลงมาคือด้านการ

กระตุ้นทางปัญญา (mean = 3.05 และ 3.01 ตามลาํดับ)

(ตารางที� �)

ระดับการศึกษา บรรยากาศองค์การทั�ง 6 ด้าน ได้แก่

ข้อตกลงเพื�อมุ่งสู่ความสาํเร็จ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ความรับผิดชอบในงาน การเปิดโอกาสในการเรียนรู้

โดยการทดลอง การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน และ

การทาํงานเป็นทมี และภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลงทั�ง 3

ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นาํบารมใีนการสร้างแรงบันดาลใจ

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคาํนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การ

แห่งเรียนรู้ ของหน่วยงานอย่างมี นัยสาํคัญทางสถิติ

(p<0.05)

ตารางที� � คุณลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากรที�ปฏิบติังาน

ในหน่วยงานสงักดักรมควบคุมโรค กระทรวง-

สาธารณสุข (จํานวน ��� คน)

คุณลักษณะสว่นบุคคล           จาํนวน   ร้อยละ

เพศ

ชาย 210 39.0

หญงิ 329 61.0

อายุ (ปี)

น้อยกว่า 30 59 10.9

30 - 39 150 27.8

40 - 49 154 28.6

50 ขึ�นไป 176 32.7

ค่าเฉลี�ย = ��.� ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน= �.�

มธัยฐาน = �� ค่าตํ�าสดุ = �� ค่าสงูสดุ = ��

ระดับการศึกษา

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 131 24.3

ปริญญาตรี 262 48.6

ปรญิญาโท 136 25.2

ปรญิญาเอก 10 1.9

หน่วยงานที�สงักดั

หน่วยงานส่วนกลาง 241 44.7

สาํนักงานป้องกนัควบคุมโรคที� �-�� 298 55.3

สถานภาพการทาํงาน

ข้าราชการ 309 57.3

พนักงานราชการ 93 17.3

ลูกจ้างประจาํ 137 25.4

ระยะเวลาการปฏบิตังิานในกรมควบคุมโรค (ปี)

น้อยกว่า �� 187 34.7

10 - 19 120 22.2

20 - 29 147 27.3

�� ขึ�นไป 85 15.8

ค่าเฉลี�ย = ��.� ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน = ��.�

มธัยฐาน = ��.� ค่าตํ�าสดุ = � ปี ค่าสงูสดุ = �� ปี

ประสบการณท์าํงานด้านการจัดการความรู้

เคย 298 55.3

ไม่เคย 241 44.7
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ตารางที� 2 ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูต้ามการรบัรูข้องบุคลากรที�ปฏิบติังานในหน่วยงาน สงักดักรมควบคุมโรค

   กระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมและรายดา้น (จํานวน 539 คน)

ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้        ระดบัตํ�า       ระดบัปานกลาง        ระดบัสงู        Mean     SD       Min-Max

                                          n        %    n    %    n   %

พลวัตการเรียนรู้ 6 1.1 225 41.8 308 57.1 3.27 0.42 1.00-4.00

การปรับเปลี�ยนองคก์าร 2 0.4 230 42.7 307 56.9 3.25 0.42 1.00-4.00

การเสริมความรู้แก่บุคคล 23 4.3 305 56.6 211 39.1 3.07 0.51 1.00-4.00

การจัดการความรู้ 15 2.8 342 63.4 182 33.8 3.01 0.46 1.00-4.00

การนาํเทคโนโลยีไปใช้ 20 3.7 307 57.0 212 39.3 3.09 0.50 1.00-4.00

ภาพรวม 3 0.6 215 39.9 321 59.5 3.14 0.37 1.00-4.00

ตารางที� 3 บรรยากาศองคก์ารตามการรบัรูข้องบุคลากรที�ปฏิบติังานในหน่วยงาน สงักดักรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

              ในภาพรวมและรายดา้น (จํานวน 539 คน)

       บรรยากาศองคก์าร                   ระดบัตํ�า       ระดบัปานกลาง        ระดบัสงู        Mean     SD       Min-Max

                                          n        %    n    %    n   %

ข้อตกลงเพื�อมุ่งสู่ความสาํเรจ็ 41 7.6 324 60.1 174 32.3 2.96 0.57 1.00-4.00

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 41 7.6 347 64.4 151 28.0 2.92 0.55 1.00-4.00

ความรับผดิชอบในงาน 41 7.6 344 63.8 154 28.6 2.94 0.57 1.00-4.00

การเปิดโอกาสให้เรียนรู้ 104 19.3 352 65.3 83 15.4 2.65 0.62 1.00-4.00

   โดยการทดลอง

การสนับสนุนในการปฏบิตังิาน 52 9.7 365 67.7 122 22.6 2.85 0.55 1.00-4.00

การทาํงานเป็นทมี 51 9.4 299 55.5 189 35.1 3.05 0.64 1.00-4.00

ภาพรวม 22 4.1 320 59.4 197 36.5 2.89 0.48 1.00-4.00

ตารางที� 4 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตามการรบัรูข้องบุคลากรที�ปฏิบติังานในหน่วยงาน สงักดักรมควบคุมโรค

   กระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมและรายดา้น (จํานวน 539 คน)

       ภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลง            ระดบัตํ�า        ระดบัปานกลาง        ระดบัสงู        Mean    SD       Min-Max

                                            n        %      n      %       n     %

ด้านภาวะผู้นาํบารมใีนการสร้าง 44 8.2 277 51.4 218 40.4 3.05 0.62 1.00-4.00

  แรงบนัดาลใจ

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 40 7.4 332 61.6 167 31.0 3.01 0.61 1.00-4.00

ด้านการคาํนึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล 41 7.6 316 58.6 182 33.8 2.99 0.62 1.00-4.00

ภาพรวม 36 6.7 267 49.5 236 43.8 3.02 0.58 1.00-4.00
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วารสารวชิาการสาธารณสุข ���� ปีที� �� ฉบบัที� �

จากการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ-

ลอจิสติก พบว่า ระดับการศึกษา บรรยากาศองค์การ

ด้านข้อตกลงเพื�อมุ่งสู่ความสาํเรจ็ มาตรฐานการปฏบิัติ-

งาน ความรับผิดชอบในงาน และภาวะผู้นาํการเปลี�ยน-

แปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา มคีวามสมัพันธ ์กบัความ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานสังกัดกรม-

ควบคุมโรค อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิต ิ(p<0.05) (ตารางที�

5)

วิจารณ์
การวิจัยครั�งนี� ใช้การตอบแบบสอบถามซึ�งเป็นแบบ

ประเมินตนเอง (self-assessment) การประเมินเกดิจาก

การรับรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในแต่ละด้าน

ผู้ตอบแบบสอบถามอาจมีการรับรู้ในบางด้านเกินความ

เป็นจริงและในบางด้านตํ�ากว่าความเป็นจริงขึ� นอยู่กับ

ข้อมูลข่าวสารและการรับรู้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

แต่ละบุคคล เมื�อนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการ

ตารางที� 5 การวิเคราะหถ์ดถอยพหลุอจิสติก (binary logistic regression analysis) ปัจจยัที�มคีวามสมัพนัธก์บัความเป็นองคก์าร

   แห่งการเรียนรูข้องหน่วยงานสงักดักรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (จํานวน 539 คน)

       ตวัแปร                                       B            SE        Wald       Adjusted OR      95% CI         p-value

ระดับการศึกษา

ปรญิญาโทและเอก 1.34 0.32 17.13 3.81* 2.02-7.19 0.000

ปริญญาตรี 0.63 0.29 4.78 1.88* 1.07-3.33 0.029

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 1

บรรยากาศองคก์าร

ข้อตกลงเพื�อมุ่งสู่ความสาํเรจ็

ระดับสงู 0.62 0.27 5.39 1.86* 1.10-3.14 0.020

ระดับตํ�า-ปานกลาง 1

มาตรฐานการปฏบิตังิาน

ระดับสงู 1.00 0.27 14.18 2.73* 1.62-4.60 0.000

ระดับตํ�า-ปานกลาง 1

ความรับผดิชอบในงาน

ระดับสงู 0.82 0.30 7.72 2.27* 1.27-4.05 0.005

ระดับตํ�า-ปานกลาง 1

การเปิดโอกาสในการเรียนรู้โดยการทดลอง

ระดับสงู 0.20 0.34 0.35 1.22 0.63-2.37 0.555

ระดับตํ�า-ปานกลาง 1

การสนับสนุนในการปฏบิตังิาน

ระดับสงู 0.16 0.30 0.28 1.17 0.65-2.12 0.598

ระดับตํ�า-ปานกลาง 1

การทาํงานเป็นทมี

ระดับสงู 0.35 0.26 1.77 1.42 0.85-2.36 0.183

ระดับตํ�า-ปานกลาง 1
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ตารางที� � การวิเคราะหถ์ดถอยพหลุอจิสติก (binary logistic regression analysis) ปัจจยัที�มีความสมัพนัธก์บัความเป็นองคก์าร

   แห่งการเรียนรูข้องหน่วยงานสงักดักรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (จํานวน ��� คน) (ต่อ)

       ตวัแปร                                       B            SE        Wald       Adjusted OR      95% CI         p-value

ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลง

ด้านภาวะผู้นาํบารมใีนการสร้างแรงบนัดาลใจ

ระดับสงู -0.14 0.31 0.22 0.87 0.47-1.59 0.643

ระดับตํ�า-ปานกลาง 1

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา

ระดับสงู 0.74 0.34 4.58 2.08* 1.06-4.09 0.032

ระดับตํ�า-ปานกลาง 1

ด้านการคาํนึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล

ระดับสงู 0.23 0.32 0.52 1.26 0.67-2.36 0.471

ระดับตํ�า-ปานกลาง 1

* p<0.05

OR = Odds Ratio

95% CI = 95% Confidence Interval

ศึกษาที� ผ่านมา จึงมีทั� งส่วนที� เหมือนและแตกต่างกัน

เนื�องจากการรับรู้จะมีปัจจัยอื�นๆ ที�ส่งผลต่อผลการวิจัย

จากผลการวิ จัยพบว่าในภาพรวมหน่วยงานสังกัด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ มีระดับความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง ซึ� งผลการวิจัยนี�

สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวรส บุนนาค(9) ซึ�งศึกษา

วิจัยเรื� องความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล

ตามการรับรู้ ของพยาบาลวิ ชาชีพ โรงพยาบาลรั ฐ

กรุงเทพมหานคร พบว่ามีความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้อยู่ ในระดับสูง โดยองค์ประกอบด้านพลวัตร

การเรียนรู้และการปรับเปลี�ยนองคก์ารมีคะแนนเฉลี�ยสูง

เช่นเดียวกัน ทั�งนี� เพราะบุคลากรนาํประสบการณ์มาใช้

ในการแก้ปัญหา มีความตั� งใจในการปฏิบัติงานและ

กิจกรรมต่างๆ เพื� อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

แต่แตกต่างกบังานวิจัยของนุชนาฏ หินอ่อน(10) ซึ�งศึกษา

วิ จั ยความสัมพันธ์ ระหว่ างบรรยากาศองค์ การกั บ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสาํนักงานปลัด-

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร พบว่า

มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยมีองค์ประกอบด้านการคิดอย่าง

เป็นระบบและความรอบรู้แห่งตนมีค่าเฉลี�ยสูง

คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยที� ไม่มีความ

สมัพันธก์ับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ เพศ

อายุ สถานภาพการทาํงาน หน่วยงานที�สงักัด ระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ทาํงานด้านการ

จัดการความรู้  ส่ วนปัจจัยที� มีความสัมพันธ์อย่ างมี

นัยสาํคัญทางสถิติ  (p<0.05) คือ ระดับการศึกษา

สอดคล้องกับผลการศึกษาของสตรีรัตน์ รุจิระชาคร(13)

ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ การตระหนักในคุณค่า

ตนเอง และการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า บุคลากรที�

มีการศึกษาตํ�ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มีการรับรู้

องคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างกบับุคลากรที�มกีารศึกษา

ปริญญาโทขึ�นไป และการศึกษาของเพญ็ศรี ฉายสบัด(14)

ศึกษาปัจจัยที�มผีลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

กลุ่มพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนเขต � สงักดักระทรวง-

สาธารณสุข ที�พบว่า ตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคลที�มี
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ความสมัพันธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์าร ภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลง กบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ตามการรับรู้ของบุคลากร

วารสารวชิาการสาธารณสุข ���� ปีที� �� ฉบบัที� �

ความสมัพันธเ์ชิงบวก กบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ได้แก่ ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์ทาํงาน และ

รายได้ เนื� องจากบุคลากรที�มีการศึกษาสูงจะผ่านการ

ฝึกฝนเกี�ยวกับระบบความคิด มีการคิดอย่างเป็นระบบ

มองเห็นภาพโดยรวม คิดเป็นกลยุทธ และชัดเจน

ในเป้าหมาย ซึ�งมผีลอย่างมากในการสร้างความสาํเรจ็ของ

กรมควบคุมโรค นอกจากนี� ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ และ

แลกเปลี� ยนประสบการณ์ต่างๆ มากกว่าบุคลากรที� มี

ระดับการศึกษาตํ�ากว่า แต่แตกต่างกับการศึกษาของ

มัณฑนา สุพรรณไพบูลย์(15) ศึกษาปัจจัยที�สัมพันธ์กับ

พื� นฐานการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพยาบาล-

วิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ สงักัดกระทรวง-

สาธารณสขุ ที�พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลเฉพาะด้านฐานะ

ทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธก์บัวินัย 5 ประการพื�นฐาน

องค์การแห่งการเรียนรู้  และการศึกษาของจันทนา

วิปุลานุสาสน์(7) ศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและ

บรรยากาศองค์การที�เอื�อต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่ง

การเรียนรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ-

หาดใหญ่ พบว่า ปัจจัยสว่นบุคคล เฉพาะทางตาํแหน่งงาน

มีผลต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

ด้านบรรยากาศองคก์าร พบว่า หน่วยงานสงักดักรม-

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีระดับบรรยากาศ

องคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง โดยบรรยากาศองคก์ารทั�ง

6 ด้าน ได้แก่ ข้อตกลงเพื�อมุ่งสู่ความสาํเรจ็ มาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในงาน การเปิดโอกาส

ในการเรียนรู้โดยการทดลอง การสนับสนุนในการปฏบิัติ

งาน และการทาํงานเป็นทมี มีความสมัพันธก์บัความเป็น

องคก์ารแห่งเรียนรู้ของหน่วยงาน สอดคล้องกบัการศกึษา

ของ เสาวรส บุนนาค(9) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

บรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร พบว่า บรรยากาศ

องค์ การทุ กด้ านมี ความสั มพั นธ์ ทางบวกในระดั บ

ปานกลางกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และผล

การศึกษาของจันทนา วิปุลานุสาสน์(7) ศึกษาการรับรู้

วัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศ องค์การที� เอื� อต่อ

การพัฒนาไปสู่ องค์การแห่งการเรียนรู้ ของพยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ พบว่า ทุกมิติของ

บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับ

ปานกลางกบัทุกองค์ประกอบในองค์การแห่งการเรียนรู้

ด้านภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลง พบว่า หน่วยงาน

สงักดักรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ มรีะดับภาวะ

ผู้นาํการเปลี�ยนแปลงอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการ-

ศึกษาของ กิ�งกาญจน์ ใจซื�อกุล(16) ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ ภาวะผู้นาํ

การเปลี� ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ ป่วยกับความเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาล ตามการรับรู้

ของพยาบาลวิชาชีพประจาํการ โรงพยาบาลชุมชน เขต-

ตรวจราชการสาธารณสุขที�  � พบว่า ภาวะผู้นาํการ

เปลี� ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของกลุ่ ม

พยาบาลในระดั บสู ง และการศึ กษาของศุ ภลั คน์

ปู่ประเสริฐ(8) ศึกษาปัจจัยที� มีผลต่อการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ ของกลุ่มงานการพยาบาลตามการรับรู้

ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพ-

มหานคร พบว่า ภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลงของหัวหน้า

หอผู้ป่วย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง

กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของกลุ่ มงานการ

พยาบาล

โดยปัจจัยที� มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานสงักดักรมควบคุมโรค ได้แก่

ระดับการศึกษา บรรยากาศองค์การด้านข้อตกลงเพื� อ

มุ่งสูค่วามสาํเรจ็ มาตรฐานการปฏบิตังิาน ความรับผดิชอบ

ในงาน และภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลงด้านการกระตุ้น

ทางปัญญา

สรุป

จากผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมหน่วยงานสังกัด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ มีระดับความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง โดยปัจจัยที� มี
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ความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ได้แก่ ระดับการศึกษา

บรรยากาศองค์การด้านข้อตกลงเพื� อมุ่งสู่ความสาํเร็จ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในงาน และ

ภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา

ขอ้เสนอแนะ

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย

กรมควบคุมโรค กาํหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การเพื�อขบัเคลื�อนสูค่วามเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

โดยภายใต้ยุทธศาสตร์นี�ควรกาํหนดกลยุทธ ์คือ

1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร มุ่งเน้นด้านการศึกษา

ต่อ การฝึกอบรมบุคลากรตามสายงาน เพื�อปรับทศันคติ

ฝึกฝนการคิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้และแลกเปลี� ยน

องค์ความรู้

2. ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพื�อพัฒนาขีดความ

สามารถในการแก้ไขปัญหา ทั�งในด้านการดาํเนินงานและ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บูรณาการการเรียนรู้ของ

ตนเองและทีมงานเข้าด้วยกัน รวมทั�งมีการประเมินผล

การปฏบิัติงานในลักษณะของทมีงานอย่างชัดเจน

3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม

ในการวางแผนกลยุทธ์ และการกาํหนดวิสัยทัศน์ของ

องคก์าร เพื�อให้บคุลากรมีความเข้าใจในวิสยัทศันอ์งคก์าร

อย่างชัดเจน สามารถนาํไปสู่การปฏิบัติให้สาํเร็จตาม

เป้าหมาย

4. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏบิัติงาน กาํ-

หนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน และ

จัดให้ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติ งาน

ของบุคลากรในทุกระดับอย่างจริงจังและเป็นธรรมอย่าง

ทั�วถึง เพื� อประโยชน์ในการนาํมาปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื�อง

ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั

1. ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการกาํหนดเป้าหมายและการตัดสินใจในการ

ทาํงานเพื� อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายหรือ

เกินเป้าหมายที�กาํหนดไว้

2. ผู้บังคับบัญชากระตุ้นให้บุคลากรมีความคิดริเริ�ม

สร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆ โดยพัฒนาระบบการฝึกอบรมที�เน้น

การให้ความรู้ในเชิงวิชาการ ควบคู่กับการสร้างเสริม

ประสบการณ์ในการทาํงาน เพื�อให้บุคลากรสามารถนาํ

วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏบิัติงาน รวมทั�งแสวงหาวิธี

การแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาถึงบรรยากาศองค์การในด้าน

ต่างๆ ให้ครอบคลุม เช่น ความชัดเจนของเป้าหมายและ

นโยบาย โครงสร้างองค์การ การยกย่องชมเชยและให้

รางวัล ความจงรักภักดีในองค์การ เป็นต้น เพื�อนาํผล

ที�ได้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์การต่อไป

2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื�นๆ เช่น วัฒนธรรม-

องค์การ การเสริมสร้างพลังอาํนาจในงาน เป็นต้น ที�สง่ผล

หรือมีอิทธพิลต่อระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

3. การศึกษาครั� งนี� เป็นการประเมินการรับรู้ จาก

บุคลากรหลากหลายสาขาวิชาชีพ ควรทาํการศึกษาวิจัย

เฉพาะกลุ่ ม เพื� อให้ได้ ข้อมูลและความต้องการที� มี

ความเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจากสาขาวิชาชีพหลักๆ เช่น

แพทย์ นักวิชาการสาธารณสขุ เป็นต้น นอกจากนี�  ควรทาํ

การศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการสัมภาษณ์

ความคิดเหน็ของผู้บริหารองค์กรเพื�อให้ได้มุมมอง แนว-

ทางส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การเกิดลักษณะความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ที�สูงขึ�น

4. ในการวิจัยครั�งนี�  มีข้อจาํกัดของแบบสอบถามใน

ส่วนของคาํถามประสบการณ์ทาํงานด้านการจัดการ

ความรู้  ซึ� งไม่ได้นิยามความหมายการจัดการความรู้

ให้ชัดเจน การตอบคาํถามจึงอาจคลาดเคลื�อน ดังนั�น

ในการวิ จั ยครั� งต่อไปควรนิยามความหมายหรือยก

ตวัอย่างประกอบ เพื�อให้ได้ข้อมูลที�ถูกต้องชัดเจน โดยเน้น

การสมัภาษณ์เชิงลึก
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ความสมัพันธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์าร ภาวะผู้นาํการเปลี�ยนแปลง กบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ตามการรับรู้ของบุคลากร
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Department of Disease Control is an essential government institution which must realign their

organizational goals in the attempt to establish itself as the National Health Authority in Disease Prevention

and Control as per the concepts and guidelines created in 2013 by the Ministry of Public Health, Thailand.

There is an urgent need to increase the abilities and potentials of personnel so they are able to adapt to

modern technology and the organization needs that are necessary to develop itself into a learning organi-

zation. This study was a cross-sectional research with the objective of investigating the association be-

tween personal characteristics, organizational climate, and transformational leadership while in the state of

becoming a learning organization. Data were collected using questionnaires. The sample consisted of 663

personnel of the department, both at the central and the regional levels. There were 83.0% of returned

questionnaires. The data was collected from 19 June-31 July 2014. Chi-square and regression logical

analysis statistics were used for data analysis. It was found that the overall image of the organizations under

the Department of Disease Control was high in the aspect of being a learning organization (Mean = 3.14),

organizational climate was at medium level (Mean = 2.89), transformational leadership was at high level

(Mean = 3.02). Education level, organizational climate, and transformational leadership had an associa-

tion with the status of being learning organization with statistical significance (p<0.05). The variables

which were associated with being a learning organization with statistical significance (p<0.05) were

organizational climate, conditioned agreement for success, standard working procedures, working respon-

sibility, and transformational leadership in the aspect of intellectual stimulation. Thus the Department of

Disease Control should increase the competency of the personnel by focusing on continuing education and

training, develop performance evaluation, establish clear standard working procedures, promote the par-

ticipation of personnel in strategic planning and vision formulation of the organization, develop a knowl-

edge bank, and promote team working. Results suggest that this would enable the improvement of the

organization leading to be a more efficient learning organization.

Key words: learning organization, organizational climate, transformational leadership
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