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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2) ยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์
เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 2) การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ 3) การยืนยันองค์ประกอบ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่
ปฏิบตัิหน้าที่อาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างแบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา  
  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 1) ผู้น าวิสัยทัศน์ 2) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3) ผู้น าทางวิชาชีพ 4) ผู้น า
จริยธรรม 5) ผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ 6) ผู้น าค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 7) ผู้น าด้านเทคโนโลยี   

2. องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย  
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The purposes of this research were to 1) identify the components of leadership 
factors for nursing college administrators under the jurisdiction of the Ministry of Public 
Health and 2) confirm leadership factors of nursing college administrators, Ministry of Public 
Health. The research procedures consisted of 3 steps : 1) study and analyze conceptual  
framework 2) study and analyze the factors  3) confirm leadership factors for nursing college 
administrators, Ministry of Public Health. The samples consisted of 313 nursing instructors in 
college of nursing under the jurisdiction of  the Ministry of Public Health. The research 
instruments were semi-structured interviews, questionnaires and checklists form. The 
statistics to analyze the data were frequencies, percentage, Mean, Standard Deviation, 
exploratory factor analysis and content analysis. 

The research findings were as follows: 
1. The component of leadership of nursing college administrators under the 

jurisdiction of the Ministry of Public Health consisted of 7 components which were: 1) 
Visionary Leadership 2) Change Leadership 3) Professional Leadership 4) Ethical 
Leadership 5) Inspirational Leadership 6) Individualized Consideration Leadership 7) 
Technological Leadership. 

2. The 7 leadership factors for Nursing College Administrators under the Jurisdiction 
of the Ministry of Public Health are appropriated, feasible, accurate and applicable which 
coincided with the research theory.  
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 ดุษ ฎีนิพนธ์ ฉบับนี้ ส า เ ร็ จลุ ล่ ว ง ไปด้ วยดี  ด้ วยความเมตตาอย่ า งสู ง ยิ่ ง จาก                
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร กรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ขอกราบ
ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
และรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา ประจุศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปราณี นิลกรณ์ และขอขอบพระคุณ   
อาจารย์ดวงใจ ช่วยตระกูลที่ได้ให้ความกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าหลักการทางวิชาสถิติให้
สอดคล้องกับงานวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการไปสัมภาษณ์ การตรวจเครื่องมือวิจัยและแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
วิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการและอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ คุณบุศรินทร์  สุจริตจันทร์ คุณศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์  คุณสุรางค์     
ธูปบูชากร และเพื่อนร่วมรุ่นดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 4 ทุกคนส าหรับก าลังใจและความช่วยเหลือ
สนับสนุนให้งานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอมอบความส าเร็จครั้งนี้แด่คุณนนทกร  นพรุจจินดา บุตรและพี่น้องที่
เป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 
 




