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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร ในโรงพยาบาลแห่ง
หน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการมีบุคคลท่ีรอบรู้ ดา้นมีแบบ
แผนทางความคิด ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ (2) เพ่ือ
ศึกษาบุคลากรกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาล
แห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นการจูงใจเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ 
ดา้นการกระตุน้การใชทุ้นทางปัญญา ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ  
พยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 355 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 ผลการศึกษาพบว่า 1.) บุคลากรกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา 
รายดา้นพบว่า  ดา้นที่อยู ่ในระดบัมาก คือ ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการจูงใจ 
เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ  ดา้นการกระตุน้การใชทุ้นทางปัญญา และดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ตามล าดบั 2.) ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม 
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการมีบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านมีแบบแผนทางความคิด และด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกนั  
ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง , การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 
ABSTRACT 
 This study, which aims to research the employee’s opinion on learning organization of a hospital 
in Bangkok Metropolis has the purposes as follows: (1) To study the employee’s opinion on learning 
organization of a hospital in Bangkok Metropolis. The study also gives the important factors to investigate 
on this issue. For instance, the knowledgeable employee, the conceptual mind-set, the common visions, 
the teamwork cognitive, and the systematic thinking. (2) To study the transformational leadership of 
employee of the hospital in the Bangkok Metropolis. In this research, the factor of leader will investigate 
with the various sub-dimensions such as the influence on ideology, the inspiration, the motivation to 
explore the wisdom, and the individual acknowledgment. The questionnaire paper to the target group with 
the 355 persons is the tool of the methodology in this research. Therefore, the analysis of this method will 
be analyzed by the computer program, which will evaluate the outcome as follow; the value of mean or 
(X̅) and the value of standard deviation or (S.D.). 
        The evaluation showed that the transformational leadership of employee, who has the potential 
to influence a hospital in Bangkok Metropolis presented with the highest value on this evaluation. To 
consider in the sub-dimension, the study found that the individual acknowledgment was the highest 
value, and the other factors were coming off with the inspiration, the motivation in exploring the 
wisdom, and the influence on ideology respectively. 
        In summary, the employee’s opinion on learning organization of a hospital in Bangkok Metropolis 
presented with a high evaluation. To consider in the sub-dimension deeply, this study also found that the 
teamwork cognitive was the highest value, and the other factors were coming off with the systematic 
thinking, the knowledgeable persons, the conceptual mindset, and the common visions. 
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บทน า 
  ปัจจุบนัสังคมโลกในยคุศตวรรษท่ี 21 มีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอยา่งกา้วกระโดด โลกมี
การติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และเป็นพลวตั เปรียบเสมือนโลกท่ีไร้พรมแดน ปรากฏการณ์
ดงักล่าวก่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีก าลงัขยายตวัและกระทบกบัการอยูร่อดขององคก์ารข้ึนทัว่โลก ท าใหทุ้ก ๆ  
องคก์ารตอ้งการท่ีจะแย่งชิงขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นต่าง ๆ เพ่ือใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินกิจการต่อไปภายใต้
สภาวะแรงกดดันในด้านของการแข่งกันน้ีได้ ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   
2560-2564 จึงมีความมุ่งหมายในการเตรียมพร้อมของประชากร โดยการพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ
ของคน มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะท่ีเหมาะสม ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาให้มีความพร้อมในการต่อยอด
พฒันาทกัษะในทุกดา้น (Office of  the  National Economic and Social Development, 2016: 15  อา้งใน จกัรพนัธ์ 
พนัธ์หินกอง และชูชาติ พ่วงสมจิตร์,  2562)  ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะพฒันาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากา้วไปสู่ความเป็นผูน้ า
ใหค้วามส าคญักบัการจูงใจโดยการตอบสนองความตอ้งการในระดบัสูง กระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสนใจ
ในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มมากกวา่สนใจผลประโยชนข์องตนเอง และเป็นผูว้าดภาพวิสยัทศันท่ี์ปรารถนา
ส าหรับอนาคตและส่ือสารให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาทราบเพ่ือให้เกิดความพยายามในการเปล่ียนแปลง  
(เนตร์พณัณา ยาวิราช, 2552 น. 194 - 195) องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การท่ีใช้ทรรศนะการมอง
องค์การแบบองค์รวม เป็นการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการพฒันาท รัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
ทุกระดบั ทั้งระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ารกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ของบุคคล หรือกลุ่ม ให้บุคลากร 
มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ ์วิจารณ์เพ่ือความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะช่วยให้องค์การ
เรียนรู้ในส่ิงท่ีผิดพลาด และเรียนรู้ในความส าเร็จได ้(Marquardt,1997: 2) เน่ืองจากการเรียนรู้จะท าให้บุคคล
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และเม่ือพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี จะท าให้องค์การ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและพฒันาไปในทางท่ีดีดว้ย ดงันั้นการเรียนรู้นบัว่าเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส าคญั
ส าหรับการคงอยูข่ององคก์าร (Senge, 1990: 43) 
  ดว้ยหลกัการและเหตุผลดงักล่าว จึงท าใหผู้วิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะได้น าผลการศึกษาวิจัย 
ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาคุณภาพการท างานภายในองคก์ารต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
  1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาบุคลากรกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 



 

ขอบเขตการวจิยั 

  การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั  ดงัน้ี 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ตัวแปรอิสระ บุคลากรกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
การจูงใจเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้การใชทุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
  ตวัแปรตาม องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ไดแ้ก่ การมีบุคคลท่ีรอบรู้ มีแบบแผนทางความคิด การมีวิสยัทศันร่์วมกนั การเรียนรู้เป็นทีม การคิดอยา่งเป็นระบบ 
 
 ขอบเขตด้านประชากร  
 พยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือน ธนัวาคม  2563 – กมุภาพนัธ์  2564 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. เพ่ือน าผลการวิจัยท่ีได้ ไปวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  2. เพ่ือน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีการพฒันาตนเองสู่การเรียนรู้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
สามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



บุคลากรกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

1.การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

2.การจูงใจเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ 

3.การกระตุน้การใชทุ้นทางปัญญา 

4.การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

1.การมีบุคคลท่ีรอบรู้ 

2.มีแบบแผนทางความคิด 

3.การมีวิสยัทศันร่์วมกนั 

4.การเรียนรู้เป็นทีม 

5.การคิดอยา่งเป็นระบบ 

กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

            ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจากแนวคิดของบุคคลต่าง ๆ  หลงัจากเกิดทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบบารมีแลว้  
จึงท าใหเ้กิดการพฒันาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแนวใหม่ข้ึน คือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงมีอยูห่ลายแนวคิดดว้ยกนั  ดงัน้ี 1. ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Tranformational  Leadership) ของ 
Burns 2. ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Tranformational  Leadership) ของ Bennis & Nanus เศาวนิต  
เศาฌานนท ์3. ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Tranformational Leadership) ของ Bass 4. ทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Tranformational Leadership) ของ Bass & Avolio (1991, อา้งถึงใน รัตติกรณ์ จง
วิศาล, 2545: 22-24) ไดเ้สนอโมเดลภาวะผูน้ าแบบเตม็รูปแบบ โดยใชผ้ลการวิเคราะห์ขององคป์ระกอบภาวะ
ผูน้ าตามรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีไดเ้คยเสนอไวใ้นปี ค.ศ. 1985 ซ่ึงโมเดลน้ีจะประกอบด้วยภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง (Tranformational Leadership) ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน และภาวะผูน้ าตามสบาย จะกระท า
ไดโ้ดยการผา่นองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการท่ีเรียกวา่ “4I” (Four I’s) ประกอบดว้ย การเป็นผู ้
มีบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ปัญญา และการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 

 

 



 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 1. แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Peter M. Senge นั้นไดก้ล่าวไวว้่า การไดม้าซ่ึงประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และประสิทธิผล (Effectiveness) ของงานอย่างต่อเน่ืองนั้น จะเป็นผลลพัธ์อนัส าคญัท่ีไดม้าจากการเรียนรู้ 
(Learning Oraganization) ภายใตพ้ื้นฐานวินยั 5 ประการ ไดแ้ก่ การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (Personal Mastery) 
การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  
(Team Learning) 2. แนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ มิเชล เจ มาร์ควอร์ท (Michael J. Marquardt, 1994) 
พบว่าลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของ The System – Linked Organization Model  (Michael J. Marquardt 
Reynolds, 1994, 132 - 158) โดยองค์ประกอบของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มี  5 องค์ประกอบ  
(Michael J. Marquardt Reynolds, 1994, 132 - 158) ไดแ้ก่ (1)การเรียนรู้ (Learning) หรือพลวตัการเรียนรู้ 
(Learning dynamics) (2)องคก์าร (Organization) หรือการปรับเปล่ียนองคก์าร (Organization Transformation)  
(3) การเพ่ิมอ านาจแก่บุคคล (People Empowerment) หรือการเสริมความรู้แก่บุคคล (4) การจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) (5) การใชเ้ทคโนโลยี  
 

 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง   

   ชลธิชา อนันต์นาวี , ภารดี อนันต์นาวี , เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, และ ชารี มณีศรี (2555)  ศึกษาเร่ือง  
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า 1. ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2. องคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัคะแนนจากมากไปหา
น้อย ตามล าดับดังน้ี คือ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  
ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมและดา้นการมีรูปแบบความคิด ตามล าดบั เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นสรุปผลไดด้งัน้ี
(2.1) องค์การแห่งการเรียนรู้  ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2.2) องค์การแห่งการเรียนรู้   
ดา้นการมีรูปแบบความคิด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (2.3) องค์การแห่งการเรียนรู้ ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (2.4)  องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(2.5) องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 อารีรัตน์ ฤกษ์งาม และสุรศกัด์ิ ชะมารัมภ์ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันา
องค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอ็ด  ผลการศึกษาพบว่า  
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ร้อยเอ็ดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความรอบรู้แห่งตน 
เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่  ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน ดา้นการ
เรียนรู้ของทีม และดา้นวิสยัทศันร่์วมกนั ตามล าดบั 



 จิรภา เพง็ฉาย (2559) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้ผูป่้วย 
วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามการรับรู้ของพยาบาล
ประจ าการโรงพยาบาลสังกดักรมแพทยท์หารเรือ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูงและทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง ล าดบัแรก คือ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
รองลงมา คือ การกระตุน้ทางปัญญา ตามล าดบั  

 ธนากร เอ่ียมปาน (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของนักบิน
กองทัพอากาศ ผลการศึกษาพบว่า นักบินมีภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงภาพรวมและรายด้าน  คือ  
การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้การใช้ปัญญา และการค านึงถึง 
ความเป็นปัจเจกบุคคล อยูใ่นระดบัมาก 

 สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม และธีระดา ภิญโญ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู ้น า 
การเปล่ียนแปลงของนิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า  
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของนิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยภาพรวม 
และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ล าดบัแรกดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาดา้นการมีอิทธิพล
อยา่งมีอุดมการณ์  ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา  และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  ตามล าดบั 

 ปิยนนท์ แกว้บุตร, รัชตา ธรรมเจริญ  และจุฑารัตน์ คชรัตน์ (2561) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  ผลการศึกษาพบว่า  
1. ระดับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา  ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 2. ระดบัความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมาก       
ทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วม ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม   
ดา้นการคิดเชิงระบบ  ดา้นความรอบรู้ส่วนตน  และดา้นแบบแผนความคิด   

 มัลลิกา ใจเย็น  และสมหมาย ปรีชาศิลป์ (2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น า 
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง 
โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ ในระดับมากโดยเฉพาะด้ านการค านึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคล 
และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  2) ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมและรายด้าน 
อยูใ่นระดบัมากโดยเฉพาะดา้นแบบแผนความคิดและดา้นการมีวิสยัทศันร่์วมกนั   



 พระสิฏฐชวิชญ์ สุปฏิปนฺโน (วงศ์อนุการ)  และด ารงค์ เบญจคีรี (2561) ศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 1. ภาวะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปต ่าสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพล 
เชิงอุดมการณ์ ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และดา้นการกระตุ ้นทางปัญญา ตามล าดับ   
2. องคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปต ่าสุด คือ ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
ดา้นการคิดเชิงระบบ ดา้นการสร้างวิสยัทศันร่์วมกนั และดา้นการมีรูปแบบการคิด ตามล าดบั   

 ตวงพร กตัญญุตานนท์ และคณะ (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลงของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ในรายดา้นพบว่า ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก   
และมีค่าเฉล่ียทุกดา้นอยูร่ะดบัมาก  

 จกัรพนัธ์ พนัธ์หินกอง และชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2562) ศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง     
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลงภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามีระดบัการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านรูปแบบวิธีคิด  
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้   

 

วธีิด าเนินการวจิยั 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยในการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  
และใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)    

 

 

 



 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร          
กลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัท าการเก็บแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน 355 ชุด โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคิดจากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  
เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีจะใช้ในการศึกษา โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้  
0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 5% โดยค่าความเช่ือมัน่ จะอยูท่ี่ระดบั 95% (Taro   Yamane, 1973) 
ดงันั้น ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัจะเลือกใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 1. แจกแบบสอบถามให้แก่พยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 355 คน   
ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

 2. ผูว้ิจยัด าเนินการน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลมากท่ีสุด ตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนน าไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ  

3. น าผลคะแนนมาท าการค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
(SPSS) ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั 

 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 ผูว้ิจยัท าการประมวลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) 

 

 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS)  ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวดัเชิงปริมาณ ได้แก่ บุคลากร 
กบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 



ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 ปัจจยัของผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี  
ปัจจยัของผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X ̅ = 4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  
ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก  คือ  ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ดา้นการจูงใจเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ  
ด้านการกระตุ้นการใช้ทุนทางปัญญา   และด้านการมีอิทธิพลอย่างมี อุดมการณ์  (X ̅ = 4.04, 

X ̅ = 4.03, X ̅ = 4.01, X ̅ = 4.00) ตามล าดบั 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี ความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(X ̅ = 4.07)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก  คือ ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม ดา้นการคิด
อย่างเป็นระบบ ดา้นการมีบุคคลท่ีรอบรู้  ดา้นมีแบบแผนทางความคิด และดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกัน   
(X ̅ = 4.10 , X ̅ = 4.09 , X ̅ = 4.08 , X ̅ = 4.06 , X ̅ = 4.03) ตามล าดบั 
 

สรุปผลการวจิยั 

 บุคลากรกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร 
ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่  ด้านการมีบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านมีแบบแผนทางความคิด   
ดา้นการมีวิสยัทศันร่์วมกนั ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัของผูน้ า
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการจูงใจเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ   
ดา้นการกระตุน้การใชทุ้นทางปัญญา  ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี  
คือ พยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 355 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร 



  ผลการศึกษาพบว่า 1.) ปัจจยัของผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการจูงใจเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ   
ดา้นการกระตุน้การใชทุ้นทางปัญญา และดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ตามล าดบั 2.) ความคิดเห็น
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก  คือ ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม ดา้นการ 
คิดอยา่งเป็นระบบ  ดา้นการมีบุคคลท่ีรอบรู้  ดา้นมีแบบแผนทางความคิด  และดา้นการมีวิสยัทศันร่์วมกนั  
ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 
 
 1. ด้านการมีบุคคลที่รอบรู้ ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้  
พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก อาทิเช่น เรียนรู้จากบุคคลรอบขา้ง สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ปรับปรุง  
แก้ไขให้ดีข้ึน, มีพฤติกรรมในการขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ           
พระสิฏฐชวิชญ์ สุปฏิปนฺโน (วงศ์อนุการ)   และด ารงค์ เบญจคีรี (2561) ศึกษาเ ร่ือง ภาวะผู ้น า                       
การเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   

 2. ด้านมีแบบแผนทางความคิด ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร 
ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้  
พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก อาทิเช่น มีแบบแผนทางความคิดท่ีมีกรอบความเช่ือท่ีสมเหตุสมผล  
ซ่ึงสอดคลอ้งกับการวิจัยของมลัลิกา ใจเย็น  และสมหมาย ปรีชาศิลป์ (2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี   

   3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร 
ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ 
พบว่า ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นมาก อาทิเช่น สามารถบอกเล่าถึงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานให้กับ
บุคคลภายนอกฟังได้อย่างเขา้ใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกับการวิจัยของชลธิชา อนันต์นาวี, ภารดี อนันต์นาวี,  
เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, และชารี มณีศรี (2555) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง 
ของผูบ้ริหารกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   



 4. ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร                 
ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้  
พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก อาทิเช่น สมาชิกในทีมมีการเรียนรู้และขวนขวายหาประสบการณ์รอบตวั 
โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองและจากผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ จกัรพนัธ์ พนัธ์หินกอง  และชูชาติ 
พ่วงสมจิตร์ (2562) ศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 7
 5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร         
ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายข้อ   
พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก อาทิเช่น วิธีการคิดอย่างเป็นระบบท าให้ผูต้ามในองค์การสามารถ   
มองกรอบงานได้ชัดเจนข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ อารีรัตน์ ฤกษ์งาม และสุรศักด์ิ ชะมารัมภ์  (2558)   
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 6. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ปัจจยัของผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก อาทิเช่น มีรูปแบบอิทธิพลไม่ได ้
มาจากอ านาจหน้าท่ีโดยตรง ไม่ใช้อ  านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ตวงพร กตญัญุตานนท ์ และคณะ (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

 7. ด้านการจูงใจเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ปัจจยัของผูน้ าการเปล่ียนแปลงภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นมาก อาทิเช่น กระตุ้นจิตวิญญาณ  
สร้างแรงจูงใจให้ผูต้ามท างานเห็นปะโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซ่ึงสอดคลอ้งกับการวิจัยของ 
ธนากร เอ่ียมปาน (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของนกับินกองทพัอากาศ
 8. ด้านการกระตุ้นการใช้ทุนทางปัญญา ปัจจยัของผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก อาทิเช่น กระตุน้ให้ผูต้ามรู้สึกว่า
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท้าทายและเป็นโอกาสท่ีจะแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับการวิจัยของ 
ปิยนนท์ แกว้บุตร, รัชตา ธรรมเจริญ  และจุฑารัตน์ คชรัตน์ (2561) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง   
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3   

 9. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ปัจจยัของผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก อาทิเช่น ยอมรับนบัถือให้
ความส าคัญและรับฟังความต้องการของผู ้ตามอย่างจริงใจ ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ  จิรภา เพ็งฉาย  (2559)   
ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วย วฒันธรรมองค์การ    



แบบสร้างสรรค์กบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามการรับรู้ของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาล
สังกดักรมแพทยท์หารเรือ และสอดคลอ้งกบังานของ สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม  และธีระดา ภิญโญ (2561)  
ศึกษาเ ร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของนิสิตครูสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 ด้านการมอีทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง รูปแบบอิทธิพลไม่ไดม้าจากอ านาจหนา้ท่ี
โดยตรง ไม่ใช้อ  านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  เช่น การประเมิน            
ขั้นเงินเดือนโดยมีคณะกรรมการจากหลายระดับ อาทิ ผูบ้ ังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานระดับเดียวกัน  
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ร่วมกนัให้คะแนนประเมินผลงานท าให้ไดข้อ้มูลจากความเป็นจริงในหลายหลาย
มุมมองของบุคคลแต่ละระดบั สะทอ้งถึงความเป็นธรรมไม่ใชอ้  านาจตดัสินใจเพียงคนเดียวของผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

 ด้านการจูงใจเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง กระตุน้จิตวิญญาณ สร้างแรงจูงใจให้ผูต้าม 
ท างานเห็นประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ส่วนตน เช่น เม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าดี ควรกล่าวค ายกยอ่งชมเชย
เพ่ือสร้างก าลงัใจในการท าดีต่อไป  

 ด้านการกระตุ้นการใช้ทุนทางปัญญา ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  กระตุน้ใหผู้ต้ามรู้สึกว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึน
เป็นส่ิงทา้ทายและเป็นโอกาสท่ีจะแกไ้ขปัญหาร่วมกนั เช่น ให้พ้ืนท่ีผูต้ามไดแ้สดงความคิดเห็นในการ
แกไ้ขปัญหาหนา้งาน น าวิธีการท างานมาปรับใชใ้หม่ ติดตามผล  

 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง ยอมรับนบัถือให้ความส าคญัและรับฟัง  
ความต้องการของผูต้ามอย่างจริงใจ เช่น สบตาเวลาพูด ไม่ขัดจังหวะ ใช้น ้ าเสียงท่ีนุ่มนวล เป็นต้น  
ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคลทั้งเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงาน  

 ด้านการมีบุคคลที่รอบรู้ ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ องค์การควรสนับสนุนการเรียนรู้ของผูต้าม       
จากบุคคลรอบขา้ง สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ปรับปรุง แกไ้ขใหดี้ข้ึน เช่น เม่ือผูต้ามลอกเรียนแบบประพฤติ
ปฏิบติัตนตามเพ่ือนในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง ผิดกฎ ระเบียบขององค์การ ผูน้ าควรช้ีแนะแนวทางไปในทาง       
ท่ีถูกต้อง แต่ถา้ประพฤติดีเป็นประโยชน์ต่อองค์การควรยกย่องและให้ค าชมเชยเพ่ือเป็นแบบอย่าง           
แก่บุคคลอ่ืนต่อไป เป็นตน้ 

 ด้านมีแบบแผนทางความคิด  ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ การมีแบบแผนทางความคิดท่ีมีกรอบ 
ความเช่ือท่ีสมเหตุสมผล ผูน้ าหรือหวัหนา้หน่วยภายในองคก์ารควรใหข้อ้มูล เช่น ยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ เป็นตน้ ตลอดจนแผนการท างานในระดับหน่วยย่อยท่ีผูต้ามปฏิบัติงาน การพฒันาแบบแผน 
ทางความคิดจะส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ แนวคิด และแนวปฏิบัติได้เหมาะสม 



กบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ในสถานการณ์โรคระบาดผูน้ าจะสามารถปรับเปล่ียนองค์การ 
ใหอ้ยูร่อดไดใ้นสถานการณ์วิกฤติ ปรับการท างานเป็นท างานท่ีบา้น (work from home) 

 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ องค์การหรือหัวหนา้หน่วยของผูต้ามส่ือสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  แผนการปฏิบติัการ เป้าประสงคข์องหน่วย เพ่ือใหผู้ต้ามไดเ้ขา้ใจองคก์าร
ของตนเอง  วิสัยทศัน์ร่วมกนัมีขอบเขตในการท างาน ทราบเป้าหมายเดียวกนัในการท าหนา้ท่ีต่าง ๆ เช่น 
การใหโ้อกาสผูต้ามแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม รับฟัง ไม่โตแ้ยง้    

 ด้านการเ รียนรู้ เ ป็นทีม   ส่ิ ง ท่ีต้องปรับปรุง คือ สมาชิกในทีมมีการเ รียนรู้  ขวนขวาย                           
หาประสบการณ์รอบตัว การเรียนรู้ด้วยตนเองและจากผู ้อ่ืน เช่น องค์การส่งเสริมให้บุคลากร 
ไดมี้การเรียนรู้โดยการสนบัสนุนเงินทุน จดัสรรเวลางานใหไ้ปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การเชิญวิทยาการ
ท่ีมีความสามารถเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกบังานภายในองคก์ารมาบรรยาย เป็นตน้ 

 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ วิธีการคิดอย่างเป็นระบบท าให้ผูต้าม 
ในองค์การสามารถมองกรอบงานได้ชัดเจนข้ึน เช่น ผู ้น าควรมีการก าหนดทิศทางขององค์การ  
มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในงานอยา่งชดัเจนเพ่ือใหผู้ต้ามท างานไดถู้กตอ้งตามขอบเขตของงาน เป็นตน้  
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