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     พชิฌายว์รี ์ สนิสวสัด ิ: ปจัจยัทสีง่ผลต่อการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาในกาํกบัของรฐัของวทิยาลยัพยาบาล 

สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก. อาจารยท์ปีรกึษาดุษฎนิีพนธ ์: ผศ. วา่ท ีพ.ต. ดร.นพดล เจนอกัษร และ ผศ. ดร.
ประเสรฐิ อนิทรร์กัษ์.  343 หน้า. 
 

      การวจิยัครงันี มวีตัถุประสงค ์ 1) เพอืทราบปจัจยัทสีง่ผลต่อการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาในกาํกบัของรฐั
ของวทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก จากการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 2) เพอืทราบปจัจยัทสีง่ผลต่อการ
เป็นสถาบนัอุดมศกึษาในกาํกบัของรฐัของวทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก จากการวเิคราะหเ์ชงิ
คุณภาพ และ 3) เพอืสงัเคราะหป์จัจยัทสีง่ผลต่อการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาในกาํกบัของรฐัของวทิยาลยัพยาบาล 
สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก การวเิคราะหป์จัจยัโดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ มวีธิดีาํเนินการวจิยัประกอบดว้ย 4 

ขนัตอน คอื 1) การศกึษาตวัแปรการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาในกาํกบัของรฐั 2) การพฒันาเครอืงมอืวจิยั 3) การเกบ็
รวบรวมขอ้มลู และ 4) การวเิคราะหข์อ้มลู เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็ขอ้มลู เป็นแบบสมัภาษณ์กงึโครงสรา้งและ
แบบสอบถาม ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ รองผูอ้าํนวยการ หวัหน้างาน หวัหน้าภาควชิา อาจารย ์ขา้ราชการทไีมท่าํหน้าทสีอน 
ลกูจา้งประจาํ ลกูจา้งชวัคราวและพนกังานราชการ จากวทิยาลยักลุม่ตวัอยา่ง 26 วทิยาลยั รวม 234 คน สถติทิใีชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถ ี คา่รอ้ยละ คา่เฉลยี สว่นเบยีงเบนมาตรฐานและการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
สาํรวจ สว่นการวเิคราะหป์จัจยัโดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพแบบ EDFR เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบ
สมัภาษณ์กงึโครงสรา้งและแบบสอบถาม ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่  ผูท้รงคุณวฒุ ิ จาํนวน 17 คน สถติทิใีชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ คา่มธัยฐานและคา่พสิยัระหวา่งควอไทล์ 

      ผลการวจิยัพบวา่  
                   1.ปจัจยัทสีง่ผลต่อการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาในกาํกบัของรฐัของวทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระ
บรมราชชนก จากการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ ม ี7 ปจัจยั คอื 1) การบรหิารจดัการ 2) บรรยากาศทสีง่เสรมิใหเ้กดิการ
เปลยีนแปลง 3) การเงนิและทรพัยส์นิ 4) การสนบัสนุนการทาํและเผยแพรง่านวจิยัและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 5) 

การสอืสารและประเมนิผลปรบัปรงุการดาํเนินงาน 6) สมรรถนะของผูบ้รหิาร และ 7) ธรรมาภบิาล 

                   2. ปจัจยัทสีง่ผลต่อการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาในกาํกบัของรฐัของวทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระ
บรมราชชนก จากการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ ม ี9 ปจัจยั คอื 1) ภาวะผูนํ้าการเปลยีนแปลงของผูบ้รหิาร 2) สมรรถนะ
ของบุคลากร 3) ธรรมาภบิาลและระบบบรหิารจดัการ 4) การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 5) โครงสรา้งพนืฐานและการ
แสวงหาเงนิรายได ้ 6) เสรภีาพทางวชิาการ 7) การสอืสารและประชาสมัพนัธ ์ 8) อาํนาจนิตบิญัญตั ิ และ 9) แรง
สนบัสนุน  

      3. ปจัจยัทสีง่ผลต่อการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาในกาํกบัของรฐัของวทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระ
บรมราชชนก จากการสงัเคราะหม์คีวามสอดคลอ้งกนัดงันี 1) การบรหิารจดัการ 2) การเงนิและทรพัยส์นิ 3) ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 4) การสอืสาร 5) ภาวะผูนํ้าการเปลยีนแปลงของผูบ้รหิาร 6) ธรรมาภบิาล  และ 7) แรง
สนบัสนุน แต่ทแีตกต่างกนัโดยทปีจัจยัจากการวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพผูท้รงคณุวฒุใิหค้วามสาํคญัในดา้นอาํนาจนิติ
บญัญตั ิ
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      The purposes of this research were 1) to determine the effect factors of being autonomous higher 

education institute of nursing colleges from quantitative analysis; 2) to determine the effect factors of being 

autonomous higher education institute of nursing colleges from qualitative analysis; and 3) to synthesize those the 

effect factors of being autonomous higher education institute of nursing colleges under Praboromarajchanok Institute. 

Quantitative analysis composed of four steps: 1) studying the variables of being autonomous higher education 

institute; 2) development of data collection instrument; 3) data collection; and 4) data analysis. The instruments for 

collecting the data were Semi-structure interview and questionnaire. Two hundred and thirty-four respondents 

including deputy directors, heads of department, heads of division, instructors, supportive officers, permanent 

employees, temporary employees and government employees were recruited from 26 colleges. Data were analyzed 

by using frequencies, percentage, arithmetic mean, standard deviation and exploratory factor analysis. Qualitative 

analysis based on Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR). Semi-structure interview and questionnaire were 

used to interview 17 experts while median and inter-quartile range were used to analyze qualitative data. 

            The results of this research were as the followings: 

                   1. Seven the effect factors were found from the quantitative analysis. They were 1) administration; 2) 

encouraged change atmosphere; 3) finance and assets; 4) conducting and publishing research support and 

information technology system 5) communication, evaluation and work improvement; 6) leader’s competencies; and 

7) good governance. 

                   2. Nine the effect factors were found from the qualitative analysis. They included 1) transformational 

leadership; 2) personnel’s competencies; 3) good governance and administration system; 4) human resource 

management; 5) infrastructure, and the pursuit of income; 6) academic freedom; 7) communications and public 

relations; 8) legislative power; and 9) supportive force.                    

                   3. The effect factors emerged from synthesizing the results comprised of 1) administration; 2) finance 

and assets; 3) information technology system; 4) communications; 5) transformational leadership; 6) good 

governance; and 7) supportive force. However, experts indicated the different opinions on legislative power factor.  
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      ดุษฎีนิพนธ์ฉบบันีสําเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความกรุณาจาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ว่าทพีนัตร ีดร.นพดล เจนอกัษร ประธานกรรมการผูค้วบคุมดุษฎีนิพนธ์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร.ประเสรฐิ อนิทรร์กัษ์ กรรมการผูค้วบคุมดุษฎนิีพนธ ์รองศาสตราจารย ์ ดร.ศริชิยั  ชนิะตงักูร     
ประธานสอบดุษฎีนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นายแพทย์คงเดช ลีโทชวลิต 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาไว้เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี 
พรอ้มทงัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากรทุกทา่นทไีดใ้หค้วามรู ้แนวคดิ และคาํแนะนําชว่ยเหลอืมาโดยตลอด 

      ขอขอบพระคุณทา่นผูท้รงคุณวุฒทิุกทา่นทไีดใ้หค้วามอนุเคราะหใ์นการใหข้อ้มลูใน
การวจิยัรวมทงัใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาเครอืงมอืวจิยัทเีป็นประโยชน์อย่างดยีงิในการทํา
วจิยั 

      ขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าทีในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน      
พระบรมราชชนกทุกทา่นทไีดใ้หข้อ้มลูในการวจิยัครงันี 

      ผูว้จิยัขอมอบความสําเรจ็ในครงันีใหแ้ก่ คุณพ่อนะ(สมบตั)ิ สงิหป์ญัจนท ี  คุณแม่
สุนทร ีสงิหป์ญัจนท ีพนัเอกกติต ิสนิสวสัด ิด.ญ.สุพชิฌาย ์สนิสวสัด ิด.ญ.นันทน์ภสั สนิสวสัด ิ 
พน้ีองและกลัยาณมติรทุกทา่นทใีหก้ารสนบัสนุน ชว่ยเหลอืและเป็นกําลงัใจอยา่งดยีงิ 
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