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            The primary aim of the curriculum development was to promote Strategic 
Leadership Skills in Nurse Department of Medical Center Public Health Bangkok, as well as 
to Assess its Efficiency for the purpose 
            For the development of the curriculum, the first stage of collecting fundamental 
Data From relevant materials and through the interview with two selected focused groups 
was Intended to identify the factors affecting strategic leadership skills in Nurse Department 
of Medical Center Public Health Bangkok.  
            During the second stage of drafting the program, the curriculum was drafted on 
The Basis of the fundamental data identified in the first stage to include principles and 
rationale, Fundamental concepts, objectives and content structure. The resulting curriculum 
consisted of 7 learning units, distributed into 30 hours of learning. 
            The appropriateness and relevancy of the curriculum were then assessed To test 
The Efficiency of the Curriculum, One – Group, Pre-test – Post-test were conducted with 30 
in Nurses of Lerdsin Hospital, Bangkok. The Participation of student during the evaluation 
process Of the enrichment program. 
             The key findings were as follows:  
              1. The evaluation of the drafting of the curriculum by 12 expertises yielded 
Necessary Information that was used to improve it in terms of time adjustment, whereby 
each Unit was Adjusted to allow more time for supporting skill development and one unit is 
added for The Integration of activities in learning management. 
               2. The efficiency test of the curriculum showed that the post-test scores of 
Strategic Leadership skills were significantly higher than the pre-test scores at .01 levels in 
all Three Aspects: knowledge, understand and attitudes.  
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
             ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณไดดวยดี ดวยความเมตตาและเอาใจใสจากอาจารย
หลายทาน ทานแรกที่ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง คือ รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา  
แสวงศักด์ิ ที่กรุณารับเปนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และเปนกรรมการการสอบปริญญานิพนธ 
ที่ไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําการทําวิจัยฉบับนี้เปนอยางดีมาโดยตลอด  
              ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร .สมชาย  เทพแสง ที่ เมตตารับเปนประธาน
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและเปนกรรมการการสอบปริญญานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษา   
ตรวจสอบ และหวงใยตลอดเวลา ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.อภิธีร ทรงบัณฑิตย รน. ที่ให
ความกรุณา รับเปนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ คอยชวยเหลือ 
สนับสนุนอยูตลอด 
               ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ สุภากิจ ประธานคณะกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ และอาจารย ดร.สรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน กรรมการท่ีแตงตั้งเพ่ิมเติม ที่ไดให
ขอเสนอแนะ ที่ เปนประโยชน ทําใหปริญญานิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ขอกราบ
ขอบพระคุณทานคณาจารยกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารหารศึกษาระดับปริญญาเอกทุกทาน
ที่ไดชี้แนวทางแกผูวิจัยจนงานวิจัยฉบับนี้สามารถพัฒนาหลักสูตรเสริมจนสําเร็จ และนําไปใช
ประโยชนได 
               ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ และผูทรงคุณวุฒิที่รวมสนทนา
กลุม ทุกทาน ที่ไดใหขอเสนอแนะที่ดีตอการวิจัยในครั้งน้ีเปนอยางยิ่ง จนผูวิจัยประสบความสําเร็จ 
ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมฉบับน้ี 
               ขอกราบขอบพระคุณคณะผูบริหาร และพยาบาลวิขาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานครทุกคน ที่มีสวนเอ้ือตอการอํานวยความสะดวกในการ
ใหการสัมภาษณ รวมประชุมกลุม และเก็บขอมูลการวิจัย ทุกขั้นตอนเปนอยางดี  
               ขอกราบขอบพระคุณคณะผูบริหารโรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร ที่ไดใหโอกาส 
และเวลา ในการศึกษาตอระดับปริญญาเอกในครั้งน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่ไดอนุญาตใหใชสถานที่
และกลุมพยาบาลวิชาชีพ ในการทดลองหลักสูตรฉบับนี้ และขอขอบคุณญาติพี่นองและครอบครัวทุก
ทานที่ใหกําลังใจเสมอมาที่ไดใหความชวยเหลือและหวงใยมาโดยตลอด 
               คุณงามความดีของปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแด บิดา มารดา ครูบาอาจารย ผู
มีพระคุณ และผูที่คอยเปนกําลังใจทุกทาน ที่ให ความชวยเหลือ จนผูวิจัยสามารถสรางงานวิจัยฉบับ
นี้ ที่มีประโยชนตอสังคมตอๆไป 
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งานวิจัยนี้ไดรบัทุนอุดหนุนการทําปริญญานิพนธ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
ภูมิหลัง 
 พยาบาลเปนทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสําคัญและมีหนาที่ใหบริการและดูแลรักษา
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการฟนฟูสภาพของผูปวยและผูใชบริการ อันเปนงานที่มี
ประโยชนตอมวลมนุษย จึงนับไดวาพยาบาลเปนบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งในการผลักดันนโยบาย
ดานสาธารณสุขของประเทศใหบรรลุเปาหมาย การบริหารจัดการระบบบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ 
นอกจากตองมีศาสตรทางการพยาบาลเปนพ้ืนฐานแลว การมีความรูความเขาใจในสังคมวัฒนธรรม
ของผูใชบริการจะชวยให พยาบาลสามารถดูแลผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สภาการพยาบาล
ไดกําหนดแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภแหงชาติขึ้น ซึ่งปจจุบันเปนฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2550-2559 เก่ียวกับแผนพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ มี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมระบบบริการการพยาบาลและการผดุงครรภใหมีมาตรฐาน มีคุณภาพ 
สามารถเขาถึงและตอบสนองความตองการของประชาชนและสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบริการ สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองไดในดานสุขภาพ นอกจากนี้ใน
แผนพัฒนายังเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทางการพยาบาลมีความรู ความเชี่ยวชาญท่ี
เนนการบริการที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ ตลอดจนสงเสริมใหมีการใชขอมูลที่
เปนหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล นอกจากน้ียังมีเปาหมายใหองคกร
พยาบาลในสถานบริการพยาบาลสุขภาพทุกระดับพัฒนาคุณภาพปฏิบัติการพยาบาลจนเกิดเปน 
Best Practices หรือการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ อีกทั้งเปนแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่
สอดคลองกับกฎหมายและจริยธรรมแหงวิชาชีพ (สภาการพยาบาล. 2552: 22-40) นอกจากน้ี ยัง
เปนวิชาชีพหน่ึงที่สังคมใหการยอมรับ ยกยองในความรูความสามารถและศักยภาพ เปนวิชาชีพที่
เนนการปฏิบัติ มีเหตุผล มีความเปนศาสตรและศิลปอยูในตัว และปฏิบัติงานโดยอาศัยองคความรู 
วิธีการและขั้นตอนที่เปนระบบตามแนววิทยาศาสตรและอาศัยความชํานาญจากประสบการณการ
ปฏิบัติ (สิวลี ศิริไล. 2542: 3) และมิใชเปนเพียงงานชนิดหนึ่งเทาน้ัน แตเปนวิชาชีพหนึ่งที่พยาบาล
ตองทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพ เพ่ือพัฒนางานบริการใหดียิ่งขึ้นไป (O’ conner. 1998: 38-39) 
  โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย เขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตความรับผิดชอบปญหา
ทางดานสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากร 5,642,340 คน 
(กระทรวงมหาดไทย. 2548: 67) ในขณะที่จํานวนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 2,173 คน คิดเปน
อัตราสวน 1:2,596 คน ประกอบกับปริมาณผูใชบริการและอัตราการเจ็บปวยของประชาชนมีจํานวน
เพ่ิมขึ้น ดังน้ันพยาบาลวิชาชีพจึงมีภาระงานเพิ่มมากข้ึน (จินนะรัตน ศรีภัทรภิญโญ. 2546: 33)  
ทั้งจากภารกิจที่ตองรับผิดชอบดูแลใหบริการพยาบาลผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งลักษณะงานที่



2 
 

เสี่ยงตอการติดโรคและตองปฏิบัติงานในยามวิกาล รวมถึงงานดานเอกสารที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้น
แลว ในการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพยังตองเผชิญกับความวิกฤตของชีวิตผูปวย ความรีบดวนใน
การใหบริการ สภาพ แวดลอมในการทํางานที่กอใหเกิดความกดดัน และยังตองพบกับความไมคงที่
ของสภาพอารมณของผูปวย ญาติ บุคลากรในทีมงานพยาบาล กอใหเกิดภาวะคุกคามทางจิตใจของ
พยาบาลวิชาชีพ ดังรายงานผลการศึกษาการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศจํานวน 
1,818 คน พบวา ลักษณะงานบริการท่ีมีความหลากหลายซับซอน ทําใหพยาบาลวิชาชีพพบกับ
ปญหาในการปฏิบัติงาน คือ ปริมาณงานมากเกินกวาที่จะทํางานแตละอยางใหสมบูรณได อีกทั้งตอง
ปฏิบัติงานเกินบทบาทหนาที่ รวมถึงการขาดที่ปรึกษาในการทํางาน (สภาการพยาบาล. 2552: 22-
40) ซึ่งผลที่กระทบตามมา พบวา พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐมีอัตราการเปลี่ยนงาน การโยกยายงาน 
การลาออกคอนขางสูง เน่ืองจากความกดดันจากลักษณะงาน สัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงาน
ดวยกัน กับหัวหนางาน และกับองคกร (จันทรพา ทัดภูธร. 2543: 56) 
 ภายใตกระแสสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนยุคที่มีการปรับเปลี่ยน
การบริหารราชการสมัยใหม ที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง มุงเนนผลสัมฤทธิ์ใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนเปนที่ตั้ง ตองตอบสนองนโยบายของประเทศและทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
มีความคลองตัว มีกลไกการตรวจสอบคุณภาพ ลดตนทุนการใชจาย แตคงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการบริการไว (พิรุณ รัตนวณิช. 2545: 17; ฉัณทิพย จําเดิมเผด็จศึก. 2548: 32) 
สอดคลองกับวิสัยทัศนของกรมการแพทย ที่กลาววา “เปนผูนําทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการ
แพทยที่สมคุณคา เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีกวาของประชาชน” โดยมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ 
ประชาชนไดรับบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพจากหนวยงานที่มีความเปนเลิศเฉพาะทาง มีระบบ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ (กรมการแพทย. 2549: 55)  
 ดังน้ัน พยาบาลวิชาชีพจําตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ดังกลาว  อีกทั้งปญหาของพยาบาลวิชาชีพจะใชวิธีการแบบเกาๆที่ยึดตามกฎระเบียบและประเพณี
เดิมๆ ขาดการปรับกระบวนทัศนใหมที่เนนผูดูแลและผูรับบริการเปนสําคัญ (Bagwell. 2011: 
Online)  โดยพยาบาลวิชาชีพยังขาดการคิดเชิงกลยุทธ  ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางไมราบร่ืน 
ไมสามารถแกปญหาหรือตัดสินใจไดอยางฉับไว (สํานักการพยาบาล. 2551: 45) เพราะฉะน้ันจําเปน
อยางยิ่งที่หัวหนาพยาบาล ซึ่งทําหนาที่เปนผูบริหารสูงสุดที่มีบทบาทในการกําหนด นโยบาย 
อํานวยการ ควบคุมจัดการทรัพยากรการบริหารและประสานความรวมมือระหวางวิชาชีพและ
หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือเอ้ืออํานวยใหการบริการพยาบาลบังเกิดผลลัพธตามที่คาดหวังและเปนไป
ตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน หรือพันธกิจขององคการ ซึ่งในการดําเนินงานการบริหารการ
พยาบาลใหเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผูบริหารการพยาบาล
นับวาเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการใหบุคลากรทุกฝายไดแสดงออกถึงความสามารถของตน 
เพ่ือทํางานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ (นนทกร อาจวิชัย และมาริสา ไกร
ฤกษ. 2554: 113) ดังน้ันผูนําจึงมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงมาตรฐาน เพราะการพัฒนาในองค
รวมจะใหความสําคัญในเรื่องของโครงสรางองคกรและกระบวนการ พัฒนาระบบความคิด ซึ่งสงผล
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ในระยะยาวตอการยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้น ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนากลยุทธเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารการพยาบาลนั้นจําเปนตองใช
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธในการกําหนดทิศทางและกระตุนสรางแรงบันดาลใจใหแกองคการในการริเร่ิม
สรางสรรคสิ่งตางๆ เพ่ือใหองคการอยูรอดมีความกาวหนาและไดมาตรฐาน โดยผูบริหารกระตุน
พยาบาลทุกระดับสามารถนํามาตรฐานการบริหารการพยาบาลไปประยุกตใชในการจัดโครงสราง
องคการ และการบริหารจัดการบริการพยาบาลใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามความคาดหวังและตาม
บริบทของแตละองคการ (นนทกร อาจวิชัย และมาริสา ไกรฤกษ. 2554: 113)   
 จะเห็นไดวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธนั้นเปนภาวะที่ผูนําแสดงออกในลักษณะสรางแรงจูงใจแก
ผูรวมงานใหใชความสามารถที่มีอยูมาทํางานเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จของทีมและองคการ โดยผูนําจะมี
เทคนิคการจูงใจอยางเหมาะสม โดยเลือกใชวิธีจูงใจอยางหลากหลาย และมีประสิทธิผลเพ่ือใหการ
ทํางานประสบผลสําเร็จ (Bagwell. 2011: Online) จึงเปนทฤษฎีภาวะผูนําที่เหมาะกับการที่นําไปใช
ในการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพเพ่ือใหไดรับการเตรียมพรอมใหมีลักษณะที่แสดงถึงภาวะผูนําเชิงกล
ยุทธที่จะมีตอเพ่ือนรวมทีมพยาบาลวิชาชีพตอไป ภาวะผูนําเชิงกลยุทธจะตองรูจักและเขาใจ
สภาพการณขององคกรอยางดี อีกทั้งแสดงออกถึงการตัดสินใจ และการควบคุมการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหบรรลุถึงวิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคขององคกร กําหนดบทบาทและทิศทางขององคกร
ไดอยางชัดเจน (Pearce; & Robinson. 2007: 3) ดังงานวิจัยหลายงาน (Marsh; & LeFever.  
2004: 5; Davies; & Other. 2005:12; Davies; & Davies. 2006:25 ) ที่พบวา ปจจัยภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพขององคกร เพราะผูบริหารตองมีวิสัยทัศน มี
การกําหนดทิศทางขององคกร วางแผนเชิงกลยุทธ และมีการใชความคิดเชิงกลยุทธ ตลอดจนมีการ
ควบคุมอยางมีกลยุทธ ซึ่งจะทําใหเปาหมายองคกรสําเร็จลงไดจําเปนตองมีทักษะในการ
ติดตอส่ือสาร มีการส่ือสารอยางสมํ่าเสมอ  ใชชองทางการสื่อสารหลากหลายและเนนแบบสองทาง 
รวมถึงใชสื่ออีเลกทรอนิกในการสื่อสารกับผูรวมงานหรือคนไขใหความรวมมือเพ่ือบรรลุเปาหมาย
ของการทํางานดวยกัน (Boal; & Hooijberg. 2001: 515) 
 ซึ่งภาวะผูนํากลยุทธ ไดถูกมองวาเปนผูนําจะทําการบริหารจัดการโดยมีความยืดหยุน และ
ใหเสริมอํานาจใหกับเพ่ือนรวมอุดมการณในการสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงอยางมีกลยุทธ  
(Hitt; Ireland; & Hoskisson. 2007: 375) ซึ่งภาวะผูนํากลยุทธจะมีบทบาทหลายหนาที่ที่เก่ียวของ
กับการบริหารจัดการโดยผานผูเก่ียวของอ่ืนๆ และชวยใหองคกรจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Huey.1994: 42-50) ซึ่งภาวะผูนําเชิงกลยุทธนั้นตองการ
ความสามารถที่จะปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรมาบริหารจัดการใหงานราบรื่น
โดยผานกระบวนการสื่อสารที่ซับซอน ภาวะผูนํากลยุทธนับวามีความสําคัญตองานพยาบาล เปน
คุณลักษณะที่สงเสริมใหการทํางานบรรลุเปาหมาย (Bass; &Avolio. 1997: 23) ชวยพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใหเขมแข็ง (Hitt; & Ireland. 2002: 21) สงเสริมใหมีการแกปญหาและการ
ตัดสินใจที่ชัดเจน สอดคลองกับการนโยบายของหนวยเหนือ (Bryson; & Crosby. 1992: 56) มีการ
นําหลักมนุษยสัมพันธในการสรางเครือขายการทํางาน (Denis;Lamothe; & Langley. 2001: 60) 
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สนับสนุนใหการทํางานเนนการมีสวนรวม และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในองคกรและ
นอกองคกร  (Maguire; & Hardy. 2005: 13) โดยเฉพาะมีการใชความคิดเชิงกลยุทธในการวางแผน
พัฒนาการปฏิบัติงาน (Kunda. 1992: 37; Yang. 2006: 98) และเนนการบริการอยางมีคุณภาพ
เพ่ือใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ (Taylor. 2005: 34)  
 จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนํากลยุทธของ เดส และมิลเลอร  
(Dess; & Miller. 1993: 320-321) ดูบริน (DuBrin. 1998: 355) ไอรแลนดและฮิตต (Ireland; & Hitt. 
1999: 48-57) รอบบินส และเคาลเทอร (Robbins; & Coulter. 2003: 43) อแดร (Adair. 2002: 47) 
คอนติโน (Contino. 2004: 52-64) ฟดแมนและคนอ่ืนๆ (Feldman; & Others 2008: 78) ฟลอยด 
(Floyd. 2011: Online) และ มาเทนา (Mathena. 2002: 36-38) แสดงใหเห็นวาคุณลักษณะภาวะ
ผูนํากลยุทธที่สําคัญของพยาบาลวิชาชีพมี 5 ดาน ไดแก ความคิดเชิงกลยุทธ  การส่ือสารการเจรจา
ตอรอง และ การแกปญหาและการตัดสินใจ โดยแสดงใหเห็นวาภาวะผูนํากลยุทธจะตองมีการใช
ความคิดเชิงกลยุทธ เพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือพลิกแพลงไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไปเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ. 2546: 281-303) อีกทั้งมีการสื่อสารและการ
เจรจาตอรองเพื่อทําใหการปฏิบัติงานเกิดความชัดเจน  ทุกคนสามารถทํางานดวยความมั่นใจ 
(Contino. 2004: 23 ) ตลอดจนการแกปญหาและการตัดสินใจที่ถูกตองและรวดเร็ว (Floyd. 2011: 
67)  
 ภาวะผูนํากลยุทธนับวามีความสําคัญและจําเปนสําหรับพยาบาลวิชาชีพ ดังน้ันควรมีการ
จัดการฝกอบรมแกพยาบาลวิชาชีพในดานภาวะผูนํากลยุทธเพ่ือยกระดับการปฏิบัติหนาที่ใหเกิด
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการบริการ โดยเนนการอบรมที่มีคุณภาพ พัฒนาพยาบาลใหมีกล
ยุทธในการปฎิบัติหนาที่กับคนปวยอยางเหมาะสม และบริการคนปวยใหเกิดความพึงพอใจ 
(Sherman. 2011: Online)  รวมถึงเนนการแกปญหาและตัดสินใจ การสื่อสารและการเจรจาตอรอง 
รวมถึงการใชความคิดเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหเกิดความกาวหนา 
(Dion; & Others. 2008: Online)  โดยมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่มีกระบวนการที่ชัดเจน โดย
มุงเนนใหพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเลิดสิน เกิดความรู ความเขาใจ และมีคุณลักษณะภาวะผูนํา
กลยุทธ โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน โดยมีการสํารวจและ
สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของถึงความจําเปนในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือมากําหนดเปน
วัตถุประสงคและเปาหมายในการฝกอบรม ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรมโดยเนนการ
ออกแบบและการวางแผนหลักสูตรใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันกําหนด
องคประกอบของหลักสูตร กําหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรม ชวงเวลา และการวัดผลประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม โดยมีการนําหลักสูตรไปทดลองใช 
และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม โดยมีการประเมินหลักสูตร เพ่ือนําผลมา
ปรับปรุงแกไขกอนนําหลักสูตรไปใชจริง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังน้ี 
 1. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนาํกลยุทธสําหรับพยาบาลวชิาชีพ  
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ในการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ  
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครมีความสําคัญและ
เปนประโยชน ดังน้ี  
 1. ไดหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพนําไปใช
ได 
 2. โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอ่ืนๆสามารถนํา
หลักสูตรฝกอบรมน้ีไปประยุทธใช เพ่ือเสริมสรางความคิดเชิงกลยุทธ การสื่อสารและการเจรจา
ตอรอง การแกปญหาและการตัดสินใจ ในการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธใหกับพยาบาลวิชาชีพ  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้มีขอบเขต ดังน้ี  
 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  
     1.1 ผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณ 
      ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสขุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 แหงๆละ 1 คน รวม 6 คน 
         ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 
        1.1.1 มีประสบการณการทํางานดานการพยาบาล 10 ปขึ้นไป 
        1.1.2 ทํางานทางดานการบริหารงานการพยาบาล 5 ปขึ้นไป 
     1.2 ผูใหขอมูลหลักในการตอบแบบสอบถาม 
           ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวดักรุงเทพมหานคร จํานวน 6 แหงๆละ 20 คน รวม 120 คน เพ่ือตอบ
แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน 
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                   ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 
       1.2.1 มีประสบการณการทํางานดานการพยาบาล 1 ปขึ้นไป 
       1.2.2 ทํางานทางดานการปฏิบตัิงานงานการพยาบาล 1 ปขึ้นไป 
 2. ขอบเขตดานเน้ือหา คือ  
     ตอนที่ 1 การศึกษาและวเิคราะหขอมูลพ้ืนฐานที่เปนปญหาและความตองการในการ
พัฒนา 
    ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม  
    ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 
    ตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพท
เฉพาะ ดังน้ี 
 1. ภาวะผูนํากลยุทธ หมายถึง คุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพที่สงเสริมใหการทํางาน
ประสบความสําเร็จ โดยมี ความคิดเชิงกลยุทธ การส่ือสารและการเจรจาตอรอง การแกปญหาและ
การตัดสินใจ โดยแตละดานผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ ดังตอไปน้ี 
     1.1 ความคิดเชิงกลยุทธ หมายถึง การที่พยาบาลวิชาชีพใชความคิดเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหเขากับสภาพแวดลอมและเหตุการณ และใหเกิดความกาวหนา มีการวิเคราะห 
สังเคราะห และประยุกตการทํางานอยางเหมาะสม รวมทั้งสรางสรรค และคนหาแนวทางหลายๆ 
ดานในการปฏิบัติงาน โดยมุงความสาํเร็จของงานและมียืดหยุนในการทํางาน     
    1.2 การส่ือสารและการเจรจาตอรอง หมายถึง การที่พยาบาลวิชาชีพมีการศึกษาทําความ
เขาใจกับบุคลากรอยางทั่วถึง มีการเลือกวิธีการการสื่อสารและมีเทคนิควิธีการส่ือสารใหสอดคลอง
กับความตองการของบุคลากรที่มารับบริการ รวมทั้งกําหนดวัตถุประสงคของการเจรจาตอรอง มีการ
เจรจาตอรองไดอยางเหมาะสม โดยเนนประสิทธิผลในการสื่อสารและการเจรจาตอรองใหประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย 
     1.3 การแกปญหาและการตัดสินใจ หมายถึง การที่พยาบาลวิชาชีพมีการรวบรวมปญหา
สําคัญ หรือปญหาเรงดวน เพ่ือใชในการแกปญหาและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
กําหนดประเด็นปญหาสําคัญหรือปญหาเรงดวนไดอยางชัดเจน ใชเทคนิคในการแกปญหาสําคัญ
หรือเรงดวน มีการตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาสําคัญหรือเรงดวน โดยเนนการ
ตัดสินใจอยางรวดเร็ว เปนระบบและตอเน่ือง รวมถึงมีการตรวจสอบ ปรับปรุงการแกปญหาและการ
ตัดสินใจทุกคร้ัง เพ่ือใหเกิดความรอบคอบในการบริหารงาน    
 2. พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาเปนอยางนอย และไดขึ้นทะเบียนตามใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพการพยาบาลและการ
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ผดุงครรภชั้น หน่ึง มีสิทธิประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหน่ึง ภายในบทบังคับ
แหงกฎหมายและขอบังคับของสภาการพยาบาล โดยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 3. โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 
6 แหง คือ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ สถาบันมะเร็งแหงชาติ สถาบัน
ประสาทวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี โดยใหบริการทางสุขภาพในระดับตติยภูมิที่
ยุงยากซับซอนไดมาตรฐานหรือใหบริการทางการแพทยเฉพาะทางชั้นสูง  
 4. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล 
เลิดสิน เพ่ือใหมีภาวะผูนํากลยุทธ โดยมีองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย หลักการและเหตุผล 
แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนา วัตถปุระสงค โครงสรางของหลักสูตร และการวัด/ประเมินผล  
 5. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอยางเปน
ระบบเพื่อใหพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเลิดสินเกิดความรูความเขาใจ และมีคุณลักษณะภาวะผูนํา
กลยุทธ โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานที่เปน
ปญหาและความตองการในการพัฒนาโดยมีการสํารวจและสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของถึงความ
จําเปนในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเพื่อมากําหนดเปนวัตถุประสงคและเปาหมายในการฝกอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม โดยเนนการออกแบบและการวางแผนหลักสูตร ให
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันกําหนดองคประกอบของหลักสูตร กําหนดเน้ือหา
สาระ กิจกรรม ชวงเวลา และการวัดผลประเมินผล ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรม โดยมีการนําหลักสูตรไปทดลองใช และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ฝกอบรมโดยมีการประเมินหลักสูตร เพ่ือนําผลมาปรับปรุงแกไขกอนนําหลักสูตรไปใชจริง  
 6. ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การประเมินผลของหลักสูตรฝกอบรม
ในการเพ่ิมความรู ความเขาใจ และเจตคตติอคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ โดยประเมินจากผลการ
ทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรม และพิจารณาจากเกณฑ ดังน้ี   
    6.1 ดานหลักสูตร ประกอบดวยการประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม โดยคํานึงถึง
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมมาใชเปนเกณฑในการพิจารณาวา หลักสูตรฝกอบรมทําใหผูเขา
รับการฝกอบรมมีการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และมีเจตคติตอภาวะผูนํากลยุทธ   
    6.2 ดานผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวยการประเมินผลความพึงพอใจกอนและเม่ือ
สิ้นสุดหลังการฝกอบรม 
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กรอบความคิดของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัย และแนวคิดทฤษฎีตางๆกําหนดกรอบความคิดในการวิจัย 
ดังน้ี 
 1. ภาวะผูนํากลยุทธ ผูวิจัยใชแนวคิดภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ เดสและมิลเลอร (Dess; 
& Miller. 1993: 320-321) ไดทําการศึกษา พบวา คุณลักษณะสําหรับความมีภาวะผูนํากลยุทธ  
มี 3 ลักษณะ ดังน้ี 1.การกําหนดทิศทางขององคการ (Setting a Direction) เพ่ือสรางวิสัยทัศนและ
กลยุทธตางๆท่ีมีความหมาย 2. การออกแบบองคการ (Designing the Organization) เปนกิจกรรม
การวางแผนท่ีเนนการประเมินองคการท่ีกอใหเกิดผลลัพธ และสามารถนํากลยุทธไปปฏิบัติไดอยาง
ประสบความสําเร็จ 3. การปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ (Instituting a Culture) ซึ่งมีความ
เก่ียวของกับความเปนเลิศและคุณธรรมขององคการ บุคลากรทั่วทั้งองคการตองไดรับการสนับสนุน
ใหมีวิสัยทัศนรวมกัน รวมทั้งเขาใจถึงกลยุทธตางๆ เพ่ือที่จะสามารถทํางานรวมกันไดดวย
ความสามารถสูงสุด และพฤติกรรมที่มีคุณธรรมอยางเต็มที่ แนวคิดภาวะผูนําเชิงกลยุทธของดูบริน 
(DuBrin. 1998: 355) ไดศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ มี 5 องคประกอบ 1. ผูนําที่มี
ความคิดความเขาใจระดับสูง (High Level Cognitive Activity) การคิดเชิงกลยุทธนั้นตองอาศัย
ทักษะดานความเขาใจที่เกิดขึ้นในระดับสูง 2. มีการนําปจจัยนําเขาตางๆมากําหนดกลยุทธ 
(Gathering Multiple Inputs to Formulate Strategy) ผูนํากลยุทธนั้นอาจเปรียบไดกับผูที่มีสมาธิสูง
ในการทํางานโดยอิสระ และสามารถกําหนดอนาคตได 3. การมีความคาดหวังและการสรางโอกาส
สําหรับอนาคต (Anticipating and Creating a Future) ซึ่งตองอาศัยทักษะการคาดคะเนอนาคต  
4. มีวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary Thinking) เปนการใชความคิดสรางสรรคเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับคําวา การสรางสรรคอนาคตใหม (Re-Inventing the 
Future) 5 มีการกําหนดวิสัยทัศน (Creating a Vision) ซึ่งวิสัยทัศน (Vision) หมายถึง สภาพของ
องคการที่ตองการจะเปนในอนาคต หรือเปนเปาหมายท่ีมีลักษณะกวางๆ ซึ่งเปนความตองการใน
อนาคต ไอรแลนดและฮิตต (Ireland; & Hitt. 1999: 48-57) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับผูนํากลยุทธที่
เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 วา บริบทของยุคโลกาภิวัตนขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั้งแนวกวางและแนวลึก
ควบคูกับสภาวะการแขงขันที่ทวีความรุนแรง รอบบินส และเคาลเทอร (Robbins; & Coulter.  
2003: 43) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนํากลยุทธ จะตองมีการใชความคิดเชิงกลยุทธและมี
กระบวนการวางแผนกลยุทธ โดยมีการวางแผน (Planning) การนําไปปฏิบัติ (Implementation) 
และการควบคุมหรือการประเมินผล (Evaluation) อแดร (Adair. 2002: 47) ไดใหทัศนะวาผูนํา 
กลยุทธควรมีบทบาทสองดานที่เปนบทบาทคูขนานกัน (Dual Role) กลาวคือ บทบาทแรก ในฐานะ
เปนผูวางแผนออกแบบหรือกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธใหแกองคการ สวนบทบาทท่ีสอง ในฐานะที่
นําเอากลยุทธไปสูการปฏิบัติ คอนติโน (Contino. 2004: 52-64) กลาวโดยสรุปวา พยาบาลวิชาชีพ
จําเปนตองมีภาวะผูกลยุทธเพ่ือจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูรวมทีมงาน ฟดแมนและคนอ่ืนๆ 
(Feldman; & Others 2008: 78) กลาวถึง ภาวะผูนํากลยุทธในพยาบาลวิชาชีพควรเนนการบริการ



9 
 

ใหคนปวยเกิดความประทับใจ เนนความรวดเร็วในการทํางาน ตรงเวลา มีความอดทนตอคนปวย ใช
การส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจระหวางพยาบาลกับคนปวยใหเกิดความรูสึกที่ดี มีสัมพันธภาพ โดย
ใชหลักของมนุษยสัมพันธและดูแลอยางใกลชิด รวมถึงสามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ครบถวน ฟลอยด (Floyd. 2011: Online) สรุปคุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผูนํากลยุทธในพยาบาล
วิชาชีพ ดังนี้ 1. เขาใจวัตถุประสงคในการทํางานอยางชัดเจน 2. มีความม่ันคงทางอารมณ  
3. มีมนุษยสัมพันธ 4. สื่อสารชัดเจน 5. ใหการยอมรับนับถือ 6. ใชเทคโนโลยี 7. แรงจูงใจ 8. ให
ความเสมอภาค 9. เปนพ้ีเลี้ยงและใหคําปรึกษา และ มาเทนา (Mathena. 2002: 36-38) สรุปวา 
ภาวะผูนํากลยุทธในพยาบาลวิชาชีพมีการใชความคิดเชิงกลยุทธ มีการแกปญหาและตัดใจท่ีชัดเจน 
และรวดเร็ว มีการใหความสําคัญแกผูรับบริการโดยจัดลําดับการดําเนินงานอยางเหมาะสม และเนน
การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ โดยนําแนวคิดที่กลาวมาขางตนนํามาสังเคราะหเปนภาวะผูนํากลยุทธ
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ 3 ดาน ไดแก 1. ความคิดเชิงกลยุทธ 2. การสื่อสารและการเจรจาตอรอง 
และ 3. การแกปญหาและการตัดสินใจ โดยแสดงใหเห็นวาภาวะผูนํากลยุทธจะตองมีการใชความคิด
เชิงกลยุทธ เพ่ือใหมีประเมินกําลังความสามารถของตนเอง ประเมินสภาพแวดลอม โดยตัดสิน
ทางเลือกที่มีโอกาสประสบความสําเร็จมากที่สุด และยังสามารถยืดหยุนเปลี่ยนแปลงหรือพลิกแพลง
ไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไปเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ. 
2546: 281-303) การสื่อสารและการเจรจาตอรองเปนองคประกอบสําคัญของภาวะผูนํากลยุทธ ทํา
ใหการปฏิบัติงานเกิดความชัดเจน ทุกคนสามารถทํางานดวยความม่ันใจ (Contino. 2004: 23) อีก
ทั้งการแกปญหาและการตัดสินใจที่ถูกตองและรวดเร็วชวยทําใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ 
(Floyd. 2011: 67)  
 2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยศึกษาจากเอกสารขอมูล หลักการ บทความ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี  
     การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยใชแนวคิดของศูนยการบริหารจัดการองคการที่มี
ประสิทธิผล (Center for Management & Organization Effectiveness: CMOE. 2011: Online) 
โดยกลาวถึงมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ควรเนนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การศึกษา
รวบรวมขอมูล สภาพปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม การออกแบบและสรางหลักสูตร
ฝกอบรม โดยใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของรวมสรางหลักสูตร การประสานงานเพื่อใหนํา
หลักสูตรไปทดลองใช และหาประสิทธิภาพของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร โดยมีการจัดประชุม
เพ่ือวิพากษและตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชจริง 
โดยกําหนดเปนแผนระยะยาว ดังเชน ผลงานวิจัยของ ศิริมาส พฤหัสนันท (2543: บทคัดยอ)  
ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง ทักษะและวิธีสอน สําหรับครูโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรี มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 4 ขั้นตอน คือ 1. สํารวจขอมูลพ้ืนฐานในการ
สรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 2. สรางโครงรางหลักสูตร 3. ทดลองใชหลักสูตร และ4. ประเมินผล 
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  จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยขางตน ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมของพยาบาลวิชาชีพ เปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐานที่เปนปญหาและความตองการในการพัฒนาโดยมีการสํารวจและสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ
ถึงความจําเปนในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือมากําหนดเปนวัตถุประสงคและเปาหมายในการ
ฝกอบรม ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม โดยเนนการออกแบบและการวางแผนหลักสูตร 
ใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันกําหนดองคประกอบของหลักสูตร กําหนดเน้ือหา
สาระ กิจกรรม ชวงเวลา และการวัดผลประเมินผล ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝกอบรม โดยมีการนําหลักสูตรไปทดลองใช และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม
โดยมีการประเมินหลักสูตร เพ่ือนําผลมาปรับปรุงแกไขกอนนําหลักสูตรไปใชจริง  
   จากแนวคิดและผลวิจัย ดังกลาวผูวิจัยนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยดัง
ภาพประกอบ ดังน้ี 
 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนํา  องคประกอบของหลักสูตร 6 องคประกอบ  
   กลยุทธ คือ แนวคิดของเดสและ    1) แนวคิด หลักการของหลักสูตร ไดแก หลักการ 
  มิลเลอร (Dess;& Miller.1993: 320)   เสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ 
  ดูบริน (DuBrin. 1998: 355)   2) จุดมุงหมายของหลักสูตร เพ่ือเสริมสรางภาวะ 
  ไอรแลนดและฮิตต(Ireland;& Hitt..   ผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ 
  1999: 48-57) รอบบินส และเคาลเทอร      3) เน้ือหาของหลักสูตร 
  (Robbins;&Coulter. 2003: 43) ไดแก   4) การนําหลักสูตรไปใช จัดการเรียนการสอนเปน 
  1. ความคิดเชงิกลยุทธ                    กระบวนการทําใหผูเรียนบรรลุตามจุดประสงคของ 
  2. การส่ือสารและการเจรจาตอรอง และ   หลักสูตร ไดแก การบรรยาย การตั้งคําถาม อภิปราย 
  3. การแกปญหาและการตัดสินใจ              5) ปจจัยเสริมการเรียนรูและแหลงเรียนรูตางๆ 
        ไดแก เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
        6) การวัดและประเมินผล 
 
        หลักสูตรภาวะผูนํากลยุทธฉบับสมบูรณ 
        
 

                    การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   
1) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานทีเ่ปน

ปญหาและความตองการในการพัฒนา 
        2)  การสรางหลักสูตรฝกอบรม 
        3)  การตรวจสอบประสิทธภิาพของหลักสูตร 
                                                                 ฝกอบรม 
        4)  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย มีหัวขอ
ดังตอไปน้ี 
  1. โครงสรางการบริหารงานของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ 
  1.1 ประวตัิกรมการแพทย 
  1.2 วิสัยทศันกรมการแพทย 
  1.3 พันธกิจกรมการแพทย 
  1.4 หนาที่ความรับผิดชอบของกรมการแพทย 
  1.5 บทบาทหนาที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย 
  1.6 องคการพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย 
  1.7 ลักษณะของกลุมงานการพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย 
  1.8 บทบาทหนาที่ของพยาบาลประจําการ 
  2. ทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership Theory) 
  2.1 ความหมายและแนวคดิเก่ียวกับภาวะผูนํา 
  2.2 ทฤษฎีภาวะผูนํา 
   2.2.1. ทฤษฎีคุณลักษณะ     
   2.2.2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูนาํ     
   2.2.3 ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ 
   2.2.4 ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
  3. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนํากลยุทธ (Strategy Leadership Theory) และ 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  3.1 ความหมายของกลยุทธ 
  3.2 ความหมายของภาวะผูนํากลยุทธ 
  3.3 ความสําคญัของภาวะผูนํากลยุทธ 
  3.4 รูปแบบของภาวะผูนํากลยุทธ 
  3.5 แนวคิดของผูนํากลยุทธ 
   1. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ เดส และมิลเลอร (Dess; & Miller) 

  2. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ ดูบริน (DuBrin) 
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  3. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ ไอรแลนด (Ireland; & Hitt) 
  4. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ นาฮาวัลดิ และ มาเลกซาเดห  
    (Nahavandi; & Malekzadeh) 
  5. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ จอหน อี เพรสคอทท (John E  
               Prescott) 
  6. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ รอบบินส และ เคาลเทอร (Robbins; & 
           Coulter) 
  7. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดสภาพบริบทสังคมไทย 
  8. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ อแดร (Adair) 

   9. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของนักวิชาการดานพยาบาลวิชาชีพ 
  3.6 ภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชพี 
   1. ดานความคิดเชิงกลยุทธ 
    1.1 ความหมายของความคดิเชิงกลยุทธ 
    1.2 กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ 
    1.3 การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงกลยุทธ 
   2. ดานการสื่อสารและการเจรจาตอรอง     
                2.1 การส่ือสาร 
     2.1.1ความหมายของการสื่อสาร 
     2.1.2 วัตถุประสงคของการสื่อสาร 
     2.1.3 ความสาํคัญของการสื่อสาร 
     2.1.4 รูปแบบของการสื่อสาร 
     2.1.5 เคร่ืองมือที่ใชในการสือ่สารขอความ 
     2.1.6 กลยุทธในการสื่อสารเพ่ือใหเกิดประสิทธผิล 
     2.1.7 งานวิจัยที่เก่ียวกับการติดตอส่ือสาร 
       งานวิจัยในประเทศ 
        งานวิจัยตางประเทศ 
     2.2 การเจรจาตอรอง 
     2.2.1 ความหมายของการเจรจาตอรอง 
      2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเจรจาตอรอง 
        1. แนวคิดของ อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ   
        2. แนวคิดของ สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 
        3. แนวคิดของ เพ็ญศิริ สุธรรมโน 
        4. แนวคิดของ วิชัย โถสวุรรณจินดา 
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      2.2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการเจรจาตอรอง     
        1. ทฤษฎีเกม 
        2. ทฤษฎีทางเลือกในการเจรจาตอรอง 
        3. ทฤษฎี H.L.M.      
        4. ทฤษฎีปจจัยในการเจรจาตอรอง 
      2.2.4 ความสาํคัญของการเจรจาตอรอง 
      2.2.5. หลักของการเจรจาตอรอง 
      2.2.6 แนวทางในการเจรจาตอรองใหประสบผลสําเร็จ             
      2.2.7 กระบวนการเจรจาตอรอง 
     2.2.8 เทคนิคในการเจรจาตอรอง 
     2.2.9 ศิลปะของการเจรจาตอรอง 
     2.2.10 คุณลกัษณะของนักเจรจาตอรอง 
     2.2.11 กลยุทธของการเจรจาตอรอง 
     2.2.12 ความสําเร็จของการเจรจาตอรอง 
     2.2.13 ปญหาของการเจรจาตอรอง 
     2.2.14 งานวจัิยที่เก่ียวของกับการเจรจาตอรอง 
        งานวิจัยในประเทศ 
        งานวิจัยตางประเทศ    
    3. ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ 
     3.1 การแกปญหา 
       3.1.1 ความหมายของปญหา 
      3.1.2 ความหมายของการแกปญหา 
      3.1.3 กระบวนการในการแกปญหา 
      3.1.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแกปญหา 
      3.2 การตัดสินใจ   
          3.2.1 ความหมายของการตัดสินใจ 
      3.2.2 ประเภทของการตัดสินใจ 
      3.2.3 กระบวนการตัดสินใจ  
      3.2.4 ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการตัดสินใจ 
     3.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกบัการแกปญหาและการตัดสินใจ 
      งานวิจัยในประเทศ 
      งานวิจัยตางประเทศ 
 
 



 
 

 

14

     3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกบัการพัฒนาภาวะผูนํากลยุทธ 
      งานวิจัยในประเทศ 
      งานวิจัยตางประเทศ 
               4. ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูนํา
กลยุทธ 
              4.1 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 
            4.2 วธิีการพัฒนาภาวะผูนํา  
            4.3 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรภาวะ
ผูนํา 
              5. ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
              5.1 แนวคิดเก่ียวกบัการพัฒนาหลักสูตร 
             5.1.1 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
             5.1.2 รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร 
             5.1.3 การประเมินผลหลักสูตร 
            5.2 ความหมายของการฝกอบรม 
               5.2.1 จุดมุงหมายของการฝกอบรม 
               5.2.2 ความสําคัญของการฝกอบรม 
             5.2.3 หลักจิตวทิยาและพฤติกรรมศาสตรที่เก่ียวของกับประเภทของการ
ฝกอบรม 
             5.2.4 ความแตกตางระหวางการฝกอบรมกับแบบฝกหัด 
             5.2.5 การวางแผนการฝกอบรม 
             5.2.6 กระบวนการฝกอบรม 
             5.2.7 เทคนิคการฝกอบรม 
             5.2.8 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ
สําหรับ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
             5.2.9. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
                 งานวิจัยในประเทศ 
                 งานวิจัยตางประเทศ 
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1. โครงสรางการบริหารงานของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 1.1 ประวตัิกรมการแพทย 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 รัฐบาลจอมพล              
ป.พิบูลสงคราม พิจารณาวางานดานการแพทยและสาธารณสุขมีความซํ้าซอนและกระจายอยูใน
กระทรวงและกรมหลายแหง จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดการปรับปรุงเพื่อรวบรวมกิจการ
แพทยและสาธารณสุข กรมการแพทยจึงถือกําเนิดมา โดยมีหนาที่หลักเก่ียวกับการบําบัดโรค การ
จัดตั้งและการควบคุมโรงพยาบาล ดําเนินกิจการของโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลบําบัดโรคทั่วไป
และโรงพยาบาลเฉพาะโรค ตลอดจนการจัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภและโรงเรียนผูชวยพยาบาล 
  ที่ทําการของกรมการแพทยตั้งอยูบริเวณเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด 
ในชวงแรกอาศัยอยูในบริเวณกระทรวงมหาดไทย ตอมาในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 ไดยาย
ที่ทําการไปยังวังสุโขทัย โดยเชาอาคารจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ตอมาในป                  
พ.ศ. 2493 สํานักพระราชวังตองการใชวังสุโขทัยเปนที่ประทับของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
กระทรวงสาธารณสุขจึงขออนุ มัติซื้อวังเทวะเวสม  ตําบลบางขุนพรหม อําเภอพระนคร 
กรุงเทพมหานคร และกรมการแพทยก็ไดยายที่ทําการไปยังวังเทวะเวสม 30 ป หลังการกอตั้ง  
กรมการแพทย คณะปฏิวัติไดมีประกาศฉบับที่ 216 และ 218 เม่ือวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ให
รวมงานของกรมการแพทย งานบางสวนของกรมอนามัย และงานบางสวนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตั้งเปนกรมการแพทยและอนามัย ตอมาในป พ.ศ. 2516 
คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในการแบงกรมการแพทยและอนามัย ออกเปน 2 กรม คือ กรมการแพทย 
และกรมอนามัย เม่ือวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2517 แบงสวนราชการกรมการแพทยออกเปน 
   1. สํานักงานเลขานุการกรม 
   2. กองคลัง 
   3. กองการเจาหนาที่ 
   4. กองวิชาการ 
   5. กองสุขภาพจิต 
   6. สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
   7. สถาบันโรคผิวหนัง 
   8. สถาบันพยาธิวทิยา 
   9. โรงพยาบาลหญิง (พ.ศ. 2520 ไดรับพระราชทานนามใหมวา โรงพยาบาลราชวิถ)ี 
  10. โรงพยาบาลเด็ก 
  11. โรงพยาบาลธัญญารักษ (ไดรับพระราชทานนามใหมในป พ.ศ. 2510) 
  12. โรงพยาบาลปญญาออน (พ.ศ. 2522 ไดรับพระราชทานนามใหมวา โรงพยาบาล
ราชานุกูล) 
  13. โรงพยาบาลประสาท (พ.ศ. 2537 เปลี่ยนชื่อเปน สถาบันประสาทวิทยา) 
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   14. โรงพยาบาลเลิดสิน 
   15. โรงพยาบาลศรีธัญญา 
   16. โรงพยาบาลสงฆ 
   17. โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 
  
  นับตั้งแตป พ.ศ. 2516 เปนตนมา กรมการแพทยไดรับการกําเนิดบทบาทใหเปน               
กรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขในดานการรักษาพยาบาลและฟนฟูสุขภาพ โดยพัฒนาเทคนิค
วิชาการเพ่ือสนับสนุน สงเสริม นิเทศ ฝกอบรม ยกระดับขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีใน
ระบบงานบริการสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริการ 
  ในป พ.ศ. 2520 ไดรับอนุมัติใหกอสรางโรงพยาบาลชานพระนคร ซึ่งตอมาไดรับ
พระราชทานนามวา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
  ปพ.ศ. 2531 มีหนวยงานเพิ่ม คือ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติตอมา
เปลี่ยนชื่อเปนศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ  
  ปพ.ศ. 2532 มีการกอตั้งหนวยงานควบคุมโรคไมติดตอ ซึ่งไดรับพระราชทานนามวา 
ศูนยพัฒนาควบคุมโรคไมติดตอ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ วัดไรขิง) และตอมา มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดชื่อเปน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) และ 
  ปพ.ศ. 2535 มีการกอตั้งศูนยทันตกรรม ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันทันตกรรม  
  มีการโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของกรมการแพทย เพ่ือจัดตั้ง
สถาบันสุขภาพจิต เปนกรมหน่ึงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปจจุบัน คือ กรมสุขภาพจิต 
  ที่ทําการกระทรวงสาธารณสุข ณ วังเทวะเวสม ซึ่งมีเน้ือที่กวางขวางเพียงพอ แต
ตอมาไดมีหนวยงานและการขยายงานเพิ่มขึ้น เริ่มเกิดปญหาความแออัดทั้งในดานสถานที่ทํางาน
และการจราจร ผูบริหารจึงมีแนวคิดที่จะยายกระทรวงเพื่อแกปญหาความแออัด คณะรัฐมนตรีได
อนุมัติหลักการในการเสนอโครงการยายกระทรวง โดยไดเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2534 
  ปพ.ศ. 2537 การกอสรางที่ทําการกระทรวงสาธารณสุขในบริเวณพื้นที่ของ                     
โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรีไดดําเนินการเสร็จเรียบรอย หนวยงานของกรมการแพทยได
ยายจากที่ทําการ วังเทวะเวสม มาปฏิบัติงานในสํานักงานแหงใหม เม่ือประมาณกลางเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2537 และในฐานะกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานวิชาการแพทย และ
มีการบริการทางการแพทยในระดับตติยภูมิ จึงมีบทบาทหนาท่ีดังน้ี 
  1. ดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของทั่วไปดานการศึกษา คนควา 
วิเคราะห วิจัย พัฒนาวิชาการทางการแพทยฝายกาย 
  2. สงเสริม สนับสนุนและถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการแพทยฝายกายใหแก
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3. ใหบริการตรวจ วินิจฉัย บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยโดยเฉพาะ
ในระดับตติยภูมิและใหบริการเฉพาะทางตางๆเพื่อพัฒนางานดานวิชาการทางการแพทยฝายกาย 
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  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 เปนชวงแรกของการปรับโครงสรางและระบบการบริหาร
ราชการ มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม สรางกลไกใหมีผูรับผิดชอบ ถายโอน และ
เตรียมความพรอมดานกําลังคน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545         
กรมการแพทยไดมีการปรับโครงสรางใหมโดยแบงสวนราชการออกเปน 21 หนวยงาน ปจจุบัน
กรมการแพทยมีหนวยงานในสังกัด ซึ่งเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการ
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 จํานวน 21 หนวยงาน และมีหนวยงานต่ํากวา
ระดับกอง ซึ่งตั้งขึ้นตามโครงสรางที่ก.พ. กําหนด จํานวน  17 หนวยงาน รวมถึงหนวยงานที่ 
กรมการแพทยตั้งขึ้นเปนการภายใน จํานวน 3 หนวยงาน ดังน้ี 
    1. กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร 
    2. กลุมตรวจสอบภายใน 
    3. กองการเจาหนาที่ 
    4. กองคลัง 
    5. กองแผนงาน 
      6. โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี
    7. โรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม 
    8. โรงพยาบาลราชวิถ ี
    9. โรงพยาบาลเลิดสิน 
  10. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 
  11.โรงพยาบาลสงฆ 
  12. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กรมการแพทย    
  13. ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาต ิ
  14. ศูนยบําบดัรักษายาเสพติด ขอนแกน 
  15. ศูนยบําบดัรักษายาเสพติด เชียงใหม 
  16. ศูนยบําบดัรักษายาเสพติด ปตตาน ี
  17. ศูนยบําบดัรักษายาเสพติด แมฮองสอน 
  18. ศูนยบําบดัรักษายาเสพติด สงขลา 
  19. ศูนยโรคผิวหนังเขตรอนภาคใต จังหวัด ตรัง 
  20. ศูนยมหาวชิราลงกรณ ธัญบุร ี
  21. ศูนยมะเรง็ ชลบุร ี
  22. ศูนยมะเรง็ ลพบุร ี
  23. ศูนยมะเรง็ ลําปาง 
  24. ศูนยมะเรง็ สุราษฎรธานี 
  25. ศูนยมะเรง็ อุดรธานี 
  26. ศูนยมะเรง็ อุบลราชธานี 
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  27. ศูนยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพ่ือผูสูงอายุ จังหวัดชลบุร ี
  28. สถาบันทนัตกรรม 
  29.  สถาบันธญัญารักษ 
  30. สถาบันพยาธิวทิยา 
  31. สถาบันประสาทเชยีงใหม 
  32. สถาบันโรคทรวงอก 
  33. สถาบันโรคผิวหนัง 
  34. สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ 
  35. สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
  36. สถาบันสขุภาพเด็กแหงชาติมหาราชนิี 
  37. สถาบันรวมผลติแพทย กรมการแพทย-มหาวิทยาลยัรังสิต 
  38. สํานักการพยาบาล 
  39. สํานักงานเลขานุการกรม 
  40. สํานักพัฒนาวิชาการแพทย 
  ดังน้ันหนวยงานและโรงพยาบาลทุกแหงในสังกัดกรมการแพทยเปนหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีลักษณะการมุงดําเนินการเพ่ือสนับสนุนใหมีการศึกษา คนควาวิจัย 
ถายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย กําหนดแผนงานเพ่ือเรงรัดใหมีการแกไขปญหาสาธารณสุข      
ปรับโครงสรางและระบบการบริหารราชการใหมีความยืดหยุน มีความเปนเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพในการบริหารและมีผูรับผิดชอบในแตละภารกิจอยางชัดเจน รวมทั้งองคการพยาบาล
ทุกแหงในสังกัดกรมการแพทยที่ตองมีการกําหนดบทบาทภารกิจหลักที่ชัดเจน เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาลใหมีความรูที่ทันสมัย กาวหนาอยูเสมอ  
  กรมการแพทยเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตองเตรียมความ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบทบาท และโครงสรางของกรม เพ่ือกาวไปสูความเปนองคกรที่มี
ความแข็งแกรงทางดานวิชาการ ทั้งดานการวิเคราะหการศึกษาวิจัย และพัฒนาองคความรูที่มี
ประสิทธิภาพ บุคลากรมีศักยภาพ ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุน และถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยี ตลอดจนเปนแกนกลางในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆอยางมีประสิทธิภาพ 
  ปจจุบันกรมการแพทยมีหนวยงานในสังกัดซ่ึงเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมการแพทย กฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 (อนุทิน กรมการแพทย, 
กระทรวงสาธารณสุข. 2550) ซึ่งโครงสรางของกรมการแพทยแบงเปน 3 หนวยงานหลัก ไดแก      
1) หนวยงานสวนกลางดานสนับสนุน 2) หนวยงานสวนกลางดานการบริการ และ 3) หนวยงานสวน
ภูมิภาค 
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 1.2 วิสัยทศันกรมการแพทย 
  เปนผูนําทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทยที่สมคุณคา เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ 
ดีกวาของประชาชน 
 1.3 พันธกิจกรมการแพทย 
  พัฒนาวิชาการดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยฝายกาย โดย
มีการศึกษา วิจัย พัฒนา และถายทอดความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยที่เหมาะสม การเพ่ิมพูน
ความรูและทักษะการปฏิบัติงานแกบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ใหบริการทาง 
การแพทยเฉพาะดานหรือในระดับตติยภูมิที่ยุงยากซับซอนอยางไดมาตรฐาน เพ่ือใหผูรับบริการ 
พึงพอใจ 
 1.4 หนาที่ความรับผิดชอบของกรมการแพทย 
  กรมการแพทยเปนกรมหนึ่งที่ขึ้นตรงตอกระทรวงสาธารณสุข โดยมีภารกิจในการ
พัฒนาวิชาการดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยฝายกาย (อนุทิน  
กรมการแพทย,กระทรวงสาธารณสุข. 2550) โดยมีอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
  1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยและ 
การแพทยเฉพาะทาง รวมทั้งการดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของทั้ง 
ในประเทศและตางประเทศในเรื่องดังกลาว 
  2) กําหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพทาง 
การแพทยเฉพาะทาง 
  3) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยและการแพทยเฉพาะทางแก
สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 
  4) ประเมินการใชเทคโนโลยีทางการแพทยของสถานบริการสุขภาพทุกระดับให 
เหมาะสมและคุมคา 
  5) จัดใหบริการเพ่ือรองรับการสงตอผูปวยระดับตติยภูมิเฉพาะโรคหรือเฉพาะทาง 
  6) ใหการเพ่ิมพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยและอื่นๆที่เก่ียวของแกแพทย บุคลากรทางการแพทยทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
  7) พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายที่อยูในความ 
รับผิดชอบ 
  8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมการแพทยหรือ
ตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 จากท่ีไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา กรมการแพทยมีบทบาทหนาที่ดําเนินการและ
ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของทั่วไปและตางประเทศ ดานการ ศึกษา คนควา วิเคราะหวิจัย 
และพัฒนาวิชาการทางการแพทยฝายกาย สงเสริม สนับสนุน ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดาน
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การแพทยฝายกายใหแกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ใหบริการตรวจ วินิจฉัย บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 
โดยเฉพาะในระดับตติยภูมิ และใหบริการเฉพาะตางๆ เพ่ือพัฒนางานดานวิชาการทางการแพทยให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจําเปนตองใชหลักการบริหารจัดการที่ดี และการที่จะบรรลุซึ่ง 
พันธกิจและวสิัยทัศนนั้น จําเปนตองใชเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ  
  พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรวิชาชีพที่มีจํานวนมากที่สุดในโรงพยาบาล จึงมีบทบาท
ตางๆในการที่จะทําใหองคการขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จตามเปาหมายได ซึ่งเปนบุคลากรหลักใน
การดําเนินงานตางๆภายในหนวยงาน เปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ เพ่ือใหการดําเนิน
กิจกรรมการปฏิบัติงานในหอผูปวยเปนไปดวยดี และมีประสิทธิภาพนั้น ตองมีการพัฒนาคุณภาพ
ตามระบบการจัดการคุณภาพที่ไดมาตรฐานตามบริบทของโรงพยาบาลแตละโรงพยาบาล 
 1.5 บทบาทหนาที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย 
  โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย เปนโรงพยาบาลขนาดใหญที่มีขีดความสามารถใน
การรักษาโรคที่มีความซับซอน ลักษณะงานมีขอบเขตการปฏิบัติงานกวางขวาง มีการจัดแบงการ
บริการออกเปนหลายฝายตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหบริการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาลโรค
ทุกสาขาวิชา รวมทั้งการสงเสริม ฟนฟูสภาพทั้งผูปวยนอกและผูปวยในที่มารับการบริการการรักษา
ทั้งทางกายและทางจิต เพ่ือใหการดําเนินการขององคการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชแนวคิด                 
การทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสัมพันธกันอยางเปนระบบ 
เพ่ือใหผูรับบริการไดรับบริการดานสุขภาพที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง โดยสงเสริมใหมีการปรับปรุง
คุณภาพบริการและมาตรฐานโรงพยาบาล 
  หนวยงานที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนหนวยงานสวนกลางดานการบริการ
ประกอบดวย 4 โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาล                     
นพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลสงฆ ซึ่งเปนแกนกลางในการประสานงานของหนวยงานอื่นๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ ในแตละโรงพยาบาลมีบทบาทหนาที่ดังน้ี 
  1. บทบาทหนาที่โรงพยาบาลราชวิถ ี
      1) ศึกษาวิเคราะหวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย 
เฉพาะทางสาขาตางๆ โดยเฉพาะดานโสต ศอ นาสิก 
      2) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ 
โดยเฉพาะดานโสต ศอ นาสิก แกสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 
      3) จัดใหมีบริการเพ่ือรองรับการสงตอผูปวยเฉพาะทางสาขาตางๆในระดับ 
ตติยภูมิโดยเฉพาะดานโสต ศอ นาสิก 
      4) ใหบริการเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยสาขาตางๆในระดับตติยภูมิ โดยเฉพาะดานโสต ศอ นาสิก แกแพทยและ
บุคลากรทางดานสุขภาพในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน 
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   5) ปฏิบตัิงานรวมมือกันหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหนวยงานอ่ืนๆที่
เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    2. บทบาทหนาที่โรงพยาบาลเลิดสิน 
   1) ศึกษาวิเคราะหวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะ
ทางสาขาตางๆ โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับขอและกระดูก 
   2) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ 
โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับขอและกระดูกแกสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 
   3) จัดใหมีบริการเพ่ือรองรับการสงตอผูปวยเฉพาะทางสาขาตางๆ ในระดับ 
ตติยภูมิโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับขอและกระดูก 
   4) ใหบริการเพ่ิมพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสาขาตางๆในระดับตติยภูมิโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับขอและกระดูก 
แกแพทยและบุคลากรทางดานสุขภาพในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน 
   5) ปฏิบัติงานรวมมือกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนๆที่
เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    3 บทบาทหนาที่โรงพยาบาลสงฆ 
   1) ศึกษาวิเคราะหวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย 
เฉพาะทางสาขาตางๆ ในกลุมพระภิกษุสามเณร 
   2) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ ใน
กลุมพระภิกษุสามเณร 
   3) จัดใหมีบริการเพ่ือรองรับการสงตอผูปวยเฉพาะทางสาขาตางๆ ในกลุม 
พระภิกษุสามเณร    
   4) ใหบริการเพ่ิมพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสาขาตางๆ ในระดับตติยภูมิ แกแพทยและบุคลากรทางดานสุขภาพ
ในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน 
   5) ปฏิบัติงานรวมมือกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนๆที่
เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    4 บทบาทหนาที่โรงพยาบาลนพรตันราชธาน ี
   1) ศึกษาวิเคราะหวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย 
เฉพาะทางสาขาตางๆ โดยเฉพาะดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม 
   2) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ 
โดยเฉพาะดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม แกสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
   3) จัดใหมีบริการเพ่ือรองรับการสงตอผูปวยเฉพาะทางสาขาตางๆ ในระดับ 
ตติยภูมิโดยเฉพาะดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม 
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   4) ใหบริการเพ่ิมพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสาขาตางๆ ในระดับตติยภูมิโดยเฉพาะดานอาชีวเวชศาสตรและ 
เวชศาสตรสิ่งแวดลอมแกแพทยและบุคลากรทางดานสุขภาพในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน 
   5) ปฏิบัติงานรวมมือกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนๆที่
เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 1.6 องคการพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย 
  สํานักการพยาบาลกรมการแพทย เดิมคือ กองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ถือกําเนิดขึ้นตามคําส่ังกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2495 มี
ภารกิจที่สําคัญ คือ  
  1. ดานการพัฒนาบริการ 
  2. ดานการพัฒนาการศึกษาพยาบาล 
  3. การประสานงานหนวยงานกับที่เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ  
  มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางและบทบาทเปนระยะ คือ ในเดือนตุลาคม 2515 กองการ
พยาบาลยายไปสังกัดกรมสงเสริมสาธารณสุข และยายกลับมาสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง ใน
เดือน ธันวาคม 2517 ซึ่งเปนปเดียวกับที่มีการจัดตั้งกองงานวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง รับภารกิจดานการศึกษาพยาบาล 
  กองการพยาบาลจึงไดรับภารกิจการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะสําหรับ
พยาบาลปจจุบัน ภารกิจน้ีปจจุบันคือ การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภตาม พรบ. วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ปพ.ศ. 2528 โดยสภาการ
พยาบาลกองการพยาบาลไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภายในเปนระยะ โดยยึดอํานาจหนาที่
ตามพระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหนาที่ความ
รับผิดชอบของกองการพยาบาล ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลโดย
การศึกษา วิเคราะห วิจัย ระบบบริหาร บริการการพยาบาล การเผยแพรผลงาน ซึ่งรวมถึงการ
พัฒนามาตรฐาน การควบคุม ติดตามสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การวางแผน การ
จัดระบบงาน การปรับปรุงการบริหาร การบริการพยาบาล และการประสานงานกับหนวยงาน/
องคกรที่เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ 
  ตอมา ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางอีกครั้งหนึ่ง ตามการปฏิรูป
โครงสรางกระทรวงสาธารณสุข กองการพยาบาล ไดเปลี่ยนเปนสํานักการพยาบาลและไดยายจาก
การสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง มายังกรมการแพทย ตามพระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการฯ 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยยังคงมีภารกิจที่สําคัญ 
คือ 
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   1. กําหนดและพัฒนามาตรฐานการพยาบาล ตลอดจนสงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาองคความรู 
   2. ดานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล อันจะเปนการสานตอเจตนารมณของ
กระทรวงสาธารณสุขในการพิทักษสิทธิและความเสมอภาคของประชาชน และเปนหลักประกันดาน
คุณภาพบริการสุขภาพตอไป 
   3. เปนแกนกลางในการวิเคราะห วิจัย ศึกษาและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล 
  สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริการ
พยาบาลของสถานบริการสุขภาพในประเทศ จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตรบริการพยาบาล                 
(พ.ศ. 2547-2549) ขึ้นเพ่ือใหพยาบาลในสถานบริการสุขภาพใชเปนทิศทางในการกําหนด
แผนพัฒนาบริการพยาบาลในหนวยงาน และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป โดยมีวิสัยทัศน
มุงบริการพยาบาลมีคุณภาพในระดับแนวหนาของเอเชีย มุงเนนใหประชาชน สังคมมีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพตนเองไดในป 2550 ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังน้ี 
   1. เพ่ือสรางหลักประกันในการใหบริการพยาบาลแกประชาชนที่มีคุณภาพได
มาตรฐานอยางทั่วถึง และเปนธรรม 
   2. เพ่ือสรางระบบบริการพยาบาลที่มุงการสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง โดย 
การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและสังคม 
   3. เพ่ือใหบริการพยาบาลมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล 
   4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความหลากหลายในบริการพยาบาล โดยใชการวิจัยและ
องคความรูดานการพยาบาลและศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของ 
   5. เพ่ือสรางความเขมแข็งของปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได 
  1.7 ลักษณะของกลุมงานการพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย 
   กลุมงานการพยาบาล เปนองคการหน่ึงที่อยูในโรงพยาบาล เปนองคการท่ีมี       
ขนาดใหญและมีจํานวนบุคลากรมากที่สุด เปนองคการที่มีความสําคัญย่ิงในการใหบริการแกผูปวย 
เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางขององคการพยาบาลจึงแบงผูบริหาร
ออกเปน 3 ระดับ คือ  
   1. ผูบริหารระดับสูงสุด ไดแก หัวหนากลุมงานการพยาบาล ทําหนาที่เปน                
ผูกําหนดนโยบายขององคการพยาบาล ซึ่งเปนคณะกรรมการในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
   2. ผูบริหารระดับกลาง ไดแก หัวหนาหนวย/ผูชํานาญการ ซึ่งจะเปนผูนํานโยบาย
ไปสูแนวทางในการปฏิบัติ 
   3. ผูบริหารในระดับลางสุด คือ หัวหนาหอผูปวย นํานโยบายสูการปฏิบัติจริง โดย
การสรางวิธีการและกลยุทธใหงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 
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  การดําเนินการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ หรือบรรลุวัตถุประสงคนั้น 
จะตองมีการวางแผนในการจัดการองคการพยาบาล ซึ่งหมายถึงการจัดรูปแบบหรือโครงสรางของ
องคการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะการจัดที่หลากหลายแตกตางกันตามความจําเปนของโรงพยาบาลแต
ละแหง และจะมีพยาบาลประจําการซ่ึงประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และผูชวย
พยาบาล ทําหนาที่พยาบาลระดับปฏิบัติการ รับผิดชอบในการใหการดูแลรักษา การปองกันโรค การ
สงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสภาพ  ใหแกผูปวย/ผูใชบริการ และปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
  สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (2543) ไดกําหนดระบบและโครงสราง
กลุมงานการพยาบาลวาจะตองมีการจัดระบบและโครงสรางขององคการการบริหารการบริการ
พยาบาลที่เอ้ืออํานวยตอพันธกิจที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
   1 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของกลุมงานการพยาบาลที่            
ชัดเจนโดยมีบทบาทในการดูแล เสริมสรางเอ้ืออํานวยความสะดวก และควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ทางการพยาบาลใหอยูบนพ้ืนฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย จัดระบบติดตาม
และประเมินคุณภาพ  
   2. โครงสรางการบริหารการพยาบาลที่ชดัเจนและเหมาะสมเปนทางการ มีการ 
จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนผูแทนจากแผนก/สาขา/หนวยงาน เพ่ือใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวม 
   3. มีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของผูนําทีมการพยาบาลทกุระดับ 
   4. มีการบริหาร การจัดการกับความขัดแยง การตัดสินปญหา การสรางแรงจูงใจ 
การตรวจสอบวิเคราะหงาน การนําเสนอรายงาน และขอการสนับสนุน การจัดหาและการควบคุม
การใชทรัพยากร การวางแผนและการประเมินผลดานการปฏิบัติการพยาบาล การมอบหมายงาน 
การสั่งการ การชวยเหลือทีมงานในการใหการพยาบาลผูปวยที่ซับซอน นําเทคโนโลยีและความรู
ใหมมาใชเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล ดานวิชาการ การสอน และการฝกใหทีมงานพัฒนา
ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน การริเริ่มโครงการหรืองานวิจัยการศึกษาเรียนรูและ
ถายทอด การสรางบรรยากาศทางวิชาการ มีกลไกการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การส่ือสาร 
และการแกปญหาที่ มีประสิทธิภาพ  ระบบรายงาน การประชุมการพยาบาล  การแตงตั้ ง
คณะกรรมการสารสนเทศ 
   โครงสรางการบริหารงานของกลุมงานการพยาบาล 
   จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม พบวา ลักษณะโครงสรางของการ
บริหารงานของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย มีลักษณะคลายคลึงกัน แบงเปน 3 กลุม ภารกิจ
หลัก คือ 
    1. กลุมภารกิจอํานวยการ 
    2. กลุมภารกิจวิชาการ 
    3. กลุมภารกิจบริการวิชาการ 
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   กลุมงานการพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย เปนหนวยงาน
สังกัดกลุมภารกิจบริการวิชาการ หัวหนากลุมงานการพยาบาล ดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม
ภารกิจบริการวิชาการกลุมงานการพยาบาล ซึ่งจะรับผิดชอบ งานบริการวิชาการ งานบริการผูปวย
ในและงานบริการผูปวยนอก 
 

โครงสรางการบริหารงานกลุมภารกิจบริการวิชาการ 
 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
 
 

รองผูอํานวยการกลุมภารกิจบริการวิชาการ 
 
 

         หัวหนากลุมงาน         หัวหนากลุมงาน                 หัวหนากลุมงาน 
        การพยาบาลผูปวยนอก             การพยาบาลผูปวยนอก                 วิชาการพยาบาล 
    
 
        - งานผูปวยนอก          - งานหองผาตัด                 - งานธุรการ 
        - งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน      - งานพยาบาลวิสัญญี     - งานวิชาการ 
             - งานหองคลอด                  พยาบาล 
          - งานหอผูปวยใน 

 
      ภาพประกอบ 2 ผังการจัดโครงสรางการบริหารงานกลุมภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาล 
            สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
  สรุปไดวา การจัดโครงสรางขององคการพยาบาลในปจจุบันสวนใหญจะใชรูปแบบ
โครงสรางขององคการแบบงานหลัก (Line Organization Structure) มีสายการบังคับบัญชาโดยตรง
จากหัวหนาหนวยงานไปยังผูใตบังคับบัญชา ซึ่งในการปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคการพยาบาล
ในอนาคตจะมีสายการบังคับบัญชาที่สั้นและแบนราบ เพ่ือความสะดวกในการติดตามงานและ                 
การส่ือสารทั่วทั้งองคการ เปนองคการที่มีกฎระเบียบนอย สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรค
ในการทํางาน เนนที่การพัฒนาศักยภาพของทีมงาน แสวงหา และใชความรูใหมๆในการทํางาน ซึ่ง
เปนลักษณะของการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชของกลุมงานการพยาบาล ซึ่งนับวามีความ
ทันสมัยกับสภาพการณในปจจุบัน 
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  1.8 บทบาทหนาที่ของพยาบาลประจาํการ 
   บทบาทของพยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาเปนลําดับ ซึ่งการปฏิบัติตามบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพไดกําหนดจากกรอบแนวคิดทางการพยาบาล กฎหมายการพยาบาลมาตรฐาน                   
การพยาบาล กฎหมายประกอบโรคศิลปและจรรยาวิชาชีพ (ฟาริดา อิบราฮิม. 2542) ซึ่ง                     
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ไดกลาวถึงบทบาท
ของพยาบาลวิชาชีพไววา เปนการปฏิบัติหนาที่การพยาบาลตอบุคคล ครอบครัว และชุมชน  
ดังตอไปน้ี 
    1. การกระทําตามวธิีที่กําหนดไวในการรักษาโรคเบื้องตนและการให
ภูมิคุมกันโรค 
    2. การกระทําตอรางกาย และจิตใจของบคุคล รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอม
เพ่ือการแกปญหาความเจ็บปวย และการบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรค และการ 
ฟนฟูสภาพ 
    3. ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค 
    4. การสอน แนะนํา ปรึกษาและการแกปญหาเก่ียวกบัสุขภาพอนามัย 
   ฟาริดา อิบราฮิม (2542: 50) กลาวถึงบทบาทของพยาบาลวิชาชีพเม่ือมี
ปฏิสัมพันธกับผูใชบริการขณะใหการบริการพยาบาล ดังน้ี 
    1. บทบาทใหการดูแล พยาบาลจะใหการดูแลตามแผนการรักษาที่กําหนดเม่ือ
ประเมินปญหาของผูใชบริการแลว สําหรับดานการสงเสริมสุขภาพใหคนไดรับการตอบสนองความ
ตองการพ้ืนฐาน พยาบาลตองตัดสินใจใหเหมาะสม 
    2. บทบาทผูแทนผูใชบริการ พยาบาลตองเปนคนกลางระหวางผูใชบริการ
ครอบครัวและแพทย เพราะพยาบาลทราบขอมูลและปญหาของผูใชบริการทั้งหมด สามารถชวยให 
ผูใชบริการไดรับการดูแลที่รวดเร็วและปลอดภัย 
    3. บทบาทผูปรึกษาหรือขอคําปรึกษา ในกรณีที่ผูใชบริการตองการการดูแล
เปนพิเศษ พยาบาลสามารถหาแหลงใหความชวยเหลือที่เหมาะสมใหแกผูใชบริการได 
    4. บทบาทผูเปลี่ยนแปลง พยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูใชบริการหรือสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพผูใชบริการทั้งที่บานและที่โรงพยาบาล 
    5. บทบาทครูพยาบาล มีหนาที่ใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพและการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเหมาะสม พยาบาลตองประเมินความพรอมและความพรองเพ่ือ
การเรียนรู วางแผนการสอนผูใชบริการและครอบครัว 
    6. บทบาทผูใหการปรึกษาหารือ การปรึกษาเปนกระบวนการชวยเหลือ เพ่ือ
การตระหนักในภาวะเครียด และการปรับตัวไดเหมาะสม พยาบาลตองมีทักษะในการสื่อสาร มี 
ความเปนผูนําเพียงพอที่จะวิจารณสถานการณ สังเคราะหขอมูลและประสบการณที่ผานมา  
ตลอดจนประเมินผลความกาวหนา 
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    7. บทบาทผูนํา พยาบาลมีความสามารถที่ทําใหผูอ่ืนเชื่อถือและปฏิบัติให
เปนไปตามเปาหมายสุขภาพดี มีการใชอํานาจที่เหมาะสม สามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเขามาใชแกไขสถานการณ และพัฒนาประสิทธิภาพของงาน 
    8. บทบาทผูรวมงาน พยาบาลตองทํางานเปนทีมสุขภาพ จึงตองมีทักษะใน
การสรางสัมพันธภาพ เรียนรูงานและเทคโนโลยีที่เขามาเกี่ยวของกับผูใชบริการทั้งหมด 
    9. บทบาทผูจัดการ ในการปฏิบัติการพยาบาลในหอผูปวย พยาบาลตอง             
ทําหนาที่บริหารพรอมกันไปท้ังดานการบริหารคน บริหารการพยาบาล บริหารสภาพแวดลอม
รวมถึงตองพัฒนาวิชาชีพ โดยมุงเนนการวิจัยทางการพยาบาล 
    10. บทบาทผูประสานดานศาสนาและวัฒนธรรม พยาบาลตองเรียนรูลักษณะ
วัฒนธรรมและศาสนาของผูใชบริการ เพ่ือนําไปวางแผนการพยาบาลใหสอดคลองและปรับเปลี่ยน 
ใหเขากับระบบความเชื่อของผูใชบริการ 
   ดังน้ัน จึงสามารถสรุปไดวา พยาบาลประจําการมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งใน              
การดําเนินกิจกรรมตางๆขององคการทั้งดานการบริหารจัดการ ในดานวิชาการเปนผูที่มีความรูและ
มีความสามารถในการนําความรูเหลาน้ันมาแลกเปลี่ยน รวมถึงมีการนําความรูเพ่ือพัฒนาตนเองและ 
หนวยงานอยูเสมอ อีกทั้งเปนผูนําในการคิดและสรางสรรคงานท่ีมีความทาทาย รวมทั้งการเปน             
ผูรวมประสานงาน และใหคําปรึกษาแกสหวิชาชีพและผูรวมงาน ดานงานบริการตองอาศัยความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการตอผูใชบริการ  
 
2. ทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership Theory) 
  เปนที่ยอมรับกันแลววา ผูนํา (Leader) เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งตอความ สําเร็จ
ขององคกรทั้งนี้เพราะผูนํามีภาระหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะตองวางแผนสั่งการดูแล
และควบคุมใหบุคลากรขององคกรปฏิบัติงานตางๆ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ปญหาที่เปนที่สนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยูตรงที่วา ผูนําทําอยางไร
หรือมีวิธีการนําอยางไรจึงทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามเกิดความผูกพันกับงานแลวทุมเทความ 
สามารถและพยายามที่จะทําใหงานสําเร็จดวยความเต็มใจ ในขณะที่ผูนําบางคนนําอยางไรนอกจาก
ผูใตบังคับบัญชาจะไมเต็มใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเกลียดชังและ
พรอมที่จะรวมกันขับไลผูนําใหไปจากองคกร 
   2.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
   ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา ภาวะผูนํา เปนคําศัพททางการบริหารท่ียัง
หาความหมายที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันไมได ความหมายของภาวะผูนําแตกตางกัน แมกระทั่ง 
ความหมายตามพจนานุกรม ระบุวา ภาวะผูนํา หมายถึง ตําแหนงของผูนํา หนาที่ของผูนําหรือการ
ชี้นําของผูนํา และความสามารถในการนําของผูนํา สวน ฮอรนบาย; โควเอล; และ เลวิส (Hornby; 
Cowle; & Lewis. 1993: 708) ระบุในพจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 
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Current English วา ภาวะผูนํา หมายถึง ความเปนผูนํา ความสามารถในการนํา และกลุมของผูนํา 
  ไดมีผูใหความหมายของภาวะผูนําไวหลากหลายและแตกตางกัน ดังน้ี 
  เสริมศักด์ิ วศิาลาภรณ (2540: 10) ไดใหความหมายของภาวะผูนํา หมายถึง การใช
อิทธิพลของบคุคลหรือตําแหนงใหผูอ่ืนยินยอมปฏิบัตติาม เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ไว 
  วิเชียร วิทยอุดม (2550: 3) ไดใหความหมายของภาวะผูนํา คือ ภาวะผูนําหรือความ
เปนผูนําจะตองมีบุคลิกภาพพิเศษหลายอยาง สามารถที่จะบังคับบัญชาผูอ่ืนได โดยอาศัยอํานาจ
หนาที่ (Authority) จากตําแหนงและอํานาจบารมี (Power) ที่ไดจากตัวของเขาเองเปนเคร่ืองมือ และ
สามารถจะสรางอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหมีความเชื่อถือ ยอมรวมมือหรือยอมรับในตัวของเขา
ได ไมวาจะเปนบุคลิกภาพ ลักษณะของความเปนผูนํา ความสามารถ ความคิดริเร่ิม การตัดสินใจ 
ฯลฯ เพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมายของกลุมหรือขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
วิเชียร วิทยอุดม (2550: 3) และมีความสามารถในการใชอิทธิพลกําหนดพฤติกรรมบุคคลอ่ืน             
แตละคน ซึ่งพฤติกรรมแตละคนก็จะสงผลกระทบไปยังพฤติกรรมกลุม โดยผานกระบวนการ
ติดตอสื่อสาร (Gibson; & Donnelly. 1982: 234) รวมทั้งเปนบุคคลที่มีความสามารถในการบังคับ
บัญชาบุคคลอ่ืน โดยไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอ่ืน เปนผูทําใหบุคคลอ่ืนไววางใจและให
ความรวมมือ ความเปนผูนํา เปนผูมีหนาที่ในการอํานวยการ หรือสั่งการบังคับบัญชา ประสานงาน
โดยอาศัยหนาที่ (Authority) เพ่ือใหกิจการงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
ตองการ เนตรพัณณา ยาวิราช (2552: 1) และใชความสามารถในการใชอิทธิพลตอกลุม เพ่ือ
ความสําเร็จของเปาหมาย แหลงของอิทธิพลอาจจะเปนทางการ เชน อํานาจตามตําแหนงที่ผูบริหาร
ดํารงอยูหรือไมเปนทางการ คือ ไดรับการยอมรับอยางเปนนัยจากสมาชิกโดยไมตองแตงตั้ง ซึ่งบาง
ทีก็มีอิทธิพลมากกวาตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งเปนทางการตามโครงสรางองคกร (Robbins. 1994: 
135) มีการนํากระบวนการที่ผูนําใชอิทธิพลชักจูงใหบุคคลดําเนินการใหประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมาย (Diane. 1996: 51) มีพฤติกรรมสวนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมให
บรรลุเปาหมายรวมกัน (Yukl. 1998: 2) เปนความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนําและผูตามซึ่งทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน (Daft. 1999: 5) 
 สรุป ความหมายของภาวะผูนํา คือ บุคคลที่มีศักยภาพในการกระตุนใหทุกคนที่อยูดวยกัน 
ไดทํางานใหเกิดผลสูงสุด และทําใหวิสัยทัศนขององคกรดําเนินไปสูความสําเร็จ อีกทั้งมีความ 
สามารถในการสรางพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกกลุม สื่อสารกับทุกคนดวยความรูสึกที่ดีตอกัน 
รวมทั้งเปนผูที่มีทักษะทางการบริหารการจัดการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด ภายใต
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีโลกขอมูลขาวสาร ตลอดจนมีความ 
สามารถในการเตรียมผูอ่ืนใหมีลักษณะผูนําที่เหมาะสมกับยุคปฏิรูปตอไป 
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 2.2 ทฤษฎีภาวะผูนํา 
  ความเชื่อของทฤษฎีภาวะผูนําในแตละชวง เปนผลใหเกิดแนวความคิดมาพัฒนา
ทฤษฎีภาวะผูนํา และนํามาใชในการพัฒนาผูนํากลุมและองคกร มีดังน้ี 
  2.2.1.ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) 
  2.2.2.ทฤษฎีพฤติกรรมผูนาํ (Behavioral Theory)  
  2.2.3.ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (Situation or Contingency Theory)  
  2.2.4.ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory)  
รายละเอียดแตละทฤษฎีมีดังนี้ 
  2.2.5.ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) 
     การศึกษาเก่ียวกับผูนําขึ้นอยูกับความเชื่อที่วาภาวะผูนําเปนคุณสมบัติประจําตัว
ของปจเจกบุคคล คุณสมบัติที่ทําใหเขากลายเปนลักษณะผูนํา เปนส่ิงที่ติดตัวมาแตกําเนิด 
(Bateman; & Zaithaml. 1990: 485) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนฐานที่วา บุคคลถูกกําหนดใหเปนผูนําน้ัน
ขึ้นอยูกับ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ที่แยกผูนําออกจากคนอ่ืนๆ หรือผูตามของเขา (Gordon; & 
Others. 1990: 555) ซึ่งพบคุณลักษณะตางๆมากมาย เชน พบวา 5 คุณลักษณะที่มีแนวโนมจะแยก
ผูนําออกจากผูตามคือ 1. สติปญญา 2. การมีอํานาจ 3.ความม่ันใจในตนเอง 4. ความกระตือรือรน 
5. ความรูที่เก่ียวกับภาระงาน (Kreitner; & Kinicki. 1992: 518) แตไมสามารถคนหาคุณลักษณะที่
จะรับประกันความสําเร็จของผูนําได เพราะไมไดศึกษาวาคุณลักษณะจะมีผลระยะยาว (Yukl.                  
1994: 7) ดวยเหตุผลดังกลาว การศึกษาวิจัยตอมาจึงไดพัฒนาไปสูการคนหาคุณลักษณะผูนําที่
สัมพันธกับพฤติกรรม บุคคลและประสิทธิภาพ 
  2.2.2.ทฤษฎีพฤติกรรมผูนาํ (Behavioral Theory)  
     ในชวงปลายทศวรรษ 1940 นักวิจัยสวนใหญหันเหการศึกษาภาวะผูนําที่มุงเนน
ดานคุณลักษณะไปสูการศึกษาภาวะผูนําในเชิงกระบวนการและกิจกรรมของผูนําซ่ึงสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน ซึ่งเรียกวา การศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม โดยพิจารณาวา มีพฤติกรรม
ใดบางที่ผูนําที่ประสบความสําเร็จแตกตางจากผูนําที่ไมประสบความสําเร็จ ไดแก การศึกษาภาวะ
ผูนําที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท (Ohio State Studies) การศึกษาภาวะผูนําที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
(University of Michigan Studies) และทฤษฎีตาขายภาวะผูนํา (Leadership Grid) รวมทั้งทฤษฎี
การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก  
    การศึกษาภาวะผูนําที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท (The Ohio State Studies)          
    คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท ในสหรัฐ ไดสรุปผลการวิจัยโดย
จําแนกพฤติกรรมของผูนําออกเปน 2 มิติ ไดแก ดานกิจสัมพันธ (Initiating Structure) กับดาน                
มิตรสัมพันธ (Consideration) เปนครั้งแรกที่เนนความสําคัญทั้งของงานและคนในการประเมิน
พฤติกรรมของผูนํา 
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    พฤติกรรมของผูนําที่มุงดานกิจสัมพันธ (Initiating Structure) เปนพฤติกรรม
ของผูนําที่แสดงออกตอผูตามโดยมุงที่ความสําเร็จขององคกรในเรื่องเก่ียวกับการจัดโครงสรางของ
งานและองคกร การกําหนดคุณลักษณะของงานที่ตองการ การกําหนดบทบาทของผูนําและผูตาม 
การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ การกําหนดวิธีสื่อสาร การกําหนดกระบวนการและวิธีการ
ทํางาน เปนตน ซึ่งเปนพฤติกรรมของผูนําที่มุงความสําเร็จของงาน โดยผูตามมีโอกาสไดเรียกรอง
หรือเสนอเง่ือนไขการทํางานไดนอยมาก 
    พฤติกรรมของผูนําที่มุงมิตรสัมพันธ (Consideration) เปนพฤติกรรมของผูนํา
ที่แสดงถึงความรูสึกไวตอการรับรูตอผูตามในแงใหการยอมรับถึงความรูสึก ความคิด การใหความ 
ไววางใจ การแสดงความชื่นชม และรับฟงปญหาของผูตามอยางตั้งใจ การรับฟงขอเสนอแนะของ 
ผูตามเพื่อประกอบการตัดสินใจ การแสดงความเอ้ืออาทรหวงใยตอปญหาและความตองการของ 
ลูกนอง เปนตน 
        การศึกษาภาวะผูนําทีม่หาวิทยาลยัมิชิแกน (The University of Michigan 
Studies) 
        ในขณะเดียวกันกับการศึกษาภาวะผูนําที่โอไฮโอสเตทนั้น คณะนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ก็ไดทําการวิจัยเชนกัน โดยจําแนกพฤติกรรมของผูนําออกเปน 2 แบบ ไดแก 
พฤติกรรมของผูนําที่มุงผลผลิต (Production-Centered Leaders) กับพฤติกรรมของผูนําที่มุง
คนงาน (Employee-Centered Leaders) ดังน้ี 
    ผูนําที่มุงผลผลิต (Production-Centered Leaders) เปนผูนําที่แสดง
พฤติกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวกับกระบวนการที่นําไปสูการผลิต เชน พฤติกรรมในการกําหนดมาตรฐาน 
การจัดแบงงาน การอธิบายขั้นตอนและวิธีการทํางาน การนิเทศตรวจสอบการปฏิบัติงานของคน
ทั้งน้ีเพ่ือประกันความสําเร็จของงาน 
    ผูนําที่มุงคนงาน (Employee-Centered Leaders) เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรม
ตอพนักงานดวยการกระตุนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางาน การตัดสินใจที่
เก่ียวกับการทํางาน พฤติกรรมของผูนําจะแสดงออกดวยการไววางใจ เคารพตอกัน ใชวิธีจูงใจตอ
การทํางานเพ่ือใหไดผลผลิตออกมาสูง 
   พฤติกรรมของผูนําที่มุงผลผลิตและมุงคนงาน จึงมีความคลายคลึงกับพฤติกรรม
มุงกิจสัมพันธและมุงมิตรสัมพันธที่กลาวมาแลวตามลําดับ สิ่งที่เปนขอแตกตางกันก็คือ แนวคิดตาม
การศึกษาท่ีมิชิแกน ระบุวา ผูนําจะตองมีพฤติกรรมเปนเพียงอยางใดอยางหน่ึงระหวางพฤติกรรมที่
มุงผลผลิตหรือพฤติกรรมที่มุงคนงาน จึงเปนแนวคิดเชิงมิติเดียว (One Dimension) สวนแนวคิด
ของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท เปนแนวคิดแบบสองมิติ โดยถือวา ผูนําแตละคนจะแสดง
พฤติกรรมทั้งมิติมุงกิจสัมพันธและมุงมิตรสัมพันธ เกิดเปนผูนํา 4 แบบดังกลาวมาแลว 
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  2.2.3.ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (Situation or Contingency Theory)  
     ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่มีความสลับซับซอนที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธทาง
สังคม โดยมีผลกระทบมาจากปจจัยแวดลอมตาง ๆ ซึ่งรวมเรียกวา สถานการณ (Situation)  
ที่ประกอบ ดวย ลักษณะของผูใตบังคับบัญชา ลักษณะของงานที่ตองปฏิบัติ และธรรมชาติของ
องคกร มีทฤษฎีซึ่งใหความสําคัญของสถานการณ ไดแก  
     ทฤษฎีสถานการณของฟดเลอร (Fiedler Contingency Theory)  
     ฟดเลอร (Fiedler. 1967: 155) ประสิทธิผลของแบบผูนําขึ้นอยูกับสถานการณ
ซึ่งมีหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ  
     1. แบบภาวะผูนํา (Leadership Style) ถูกกําหนดโดยระบบการจูงใจของผูนํา 
ซึ่งใชเคร่ืองมือ ที่เรียกวา LPC (Least Preferred Co-Worker Scale) แยกผูนําออกเปนแบบภาวะ
ผูนําที่มุงความสัมพันธ (Relationship Oriented Leadership) หรือแบบภาวะผูนําที่มุงงาน (Task 
Oriented Leadership) ดังตัวอยาง  
 
     นาพึงพอใจ 8   7   6   5   4   3   2   1 ไมนาพึงพอใจ 
     เปนมิตร  8   7   6   5   4   3   2   1 ไมเปนมิตร  
     ไมยอมรับ  1   2   3   4   5   6   7   8 ยอมรับ  
     เครียด    1   2   3   4   5   6   7   8 ผอนคลาย  

ฯลฯ 
 
    คะแนนแอลพีซีที่ไดจะเปนเครื่องบงชี้แบบภาวะผูนํา กลาวคือ ถาผูตอบได
คะแนนแอลพีซีต่ํา แสดงวา ผูนั้นเปนบุคคลที่มีแรงจูงใจมุงงาน (Task-Motivated) แตถาไดคะแนน
แอลพีซีสูง แสดงวา ผูตอบมีแรงจูงใจมุงความสัมพันธ (Relationship-Motivated)  
     2. การควบคุมสถานการณ (Situation Control) ขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ 
ไดแก ความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader Member Relations) คือ การใหความนับถือ 
ความเช่ือม่ัน และความไววางใจที่สมาชิกมีตอผูนํา ซึ่งสะทอนถึงการยอมรับในตัวผูนํา โครงสราง
ของงาน (Task structure) คือ มีโครงสรางที่ชัดเจน ภารกิจที่ชัดเจน มีวิธีการแกปญหาที่ชัดเจน 
สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอนโดยแตละคนรูบทบาทหนาที่ที่แนนอนวาตองทําอะไร ทําดวยวิธีใด 
เปนตน ดังน้ัน ถาโครงสรางของงานชัดเจน ผูนํายอมควบคุมทิศทางการทํางานของกลุมไดงายขึ้น 
อํานาจในตําแหนง (Position power) คือ ระดับที่ผูนํามีอํานาจในการใหคุณใหโทษแกสมาชิกกลุม
โดยใชอํานาจหนาที่อยางเปนทางการ  
     3. ความสอดคลองระหวางแบบภาวะผูนํากับสถานการณ ประสิทธิผลของกลุม
ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของแบบผูนํากับการควบคุมสถานการณซึ่งเปนการพิจารณาวาภาระงานของกลุม
จะประสบความสําเร็จเพียงใด  
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  2.2.4. ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory)  
      แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําที่มีการศึกษาวิจัยมากในชวงตั้งแตทศวรรษ 1980 
เปนตนมา ไดแก ภาวะผูนําการปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) จากชื่อของทฤษฎีนี้ได
บงบอกถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือการแปรสภาพในตัวบุคคล โดยผูนําจะมุงเนนการ
เปลี่ยนแปลงเร่ืองคานิยม คุณธรรม มาตรฐานและการมองการณไกลไปในอนาคต ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงจะใหความสําคัญตอการประเมินเพ่ือทราบถึงระดับแรงจูงใจของผูตาม แลวพยายามหา
แนวทางตอบสนองความตองการและปฏิบัติตอผูตามดวยคุณคาความเปนมนุษย โดยสาระของ
ทฤษฎีแลว ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะกวางขวางครอบคลุมแนวคิดของภาวะผูนําโดยเสนหา 
(Charismatic Leadership) ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน (Visionary Leadership) รวมทั้งภาวะผูนําเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Leadership) ดวย 
      1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เปน
กระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงาน
และผูตามใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสู
ระดับสูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและ
องคกร จูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินความสนใจไปสูประโยชนของกลุมองคกรหรือ
สังคม ซึ่งกระบวน การที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามจะกระทําโดยผานองคประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือ เรียกวา “4I” (Four I’s) คือ  
          1.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence or Charisma 
Leadership: II or CL) หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง ทําใหผูตามเกิดความไววางใจ 
และเกิดเลียนแบบผูนํา ผูนําตองมีคุณลักษณะนี้ คือ มีวิสัยทัศน สามารถควบคุมอารมณไดใน
สถานการณวิกฤต เปนที่ไวใจไดวาทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนผูที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง หลีกเลี่ยง
การใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตัว แตเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและกลุม ผูนําจะตองแสดงความ
ม่ันใจชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันเพื่อบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและ
พฤติกรรมของผูนํา ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองแสดงใหเห็นถึงเปาหมายและวิสัยทัศนขององคกร 
     1.2 แรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถึง การที่ผูนํา
แสดงออกในทางที่จูงใจและดลใจผูตามดวยการเสริมสรางแรงจูงใจภายในใหกับผูตาม ดวยการให
ความหมายและใหความทาทายในเรื่องงานของผูตามในทีม ผูตามแสดงออกถึงการกระตือรือรน
ความรูสึกทางบวกและมองโลกในแงดี ผูนําจะสรางและสื่อความหวังและวิสัยทัศนรวมกันกับผูตาม
และจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนสวนตน เพ่ือพัฒนาเปนความผูกพันตอเปาหมายระยะยาว 
ผูนําแบบน้ีจะมีลักษณะการติดตอส่ือสารที่ดึงดูดใจ ใหสามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายได  
     1.3 การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่
ผูนํากระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามตองการหาแนวทาง
ใหมๆมาแกปญหา เพ่ือหาขอสรุปใหมๆที่ดีกวาเดิม โดยผูนํามีการคิดและแกปญหาอยางมีระบบ มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆในการพิจารณาปญหา และ
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กระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผล ผูนําจะตองแสดงใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุก
อยางไดจากความรวมมือกันในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน เพ่ือใหผูตามเกิดความตระหนัก 
เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง     
    1.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) 
ผูนําจะมีความสัมพันธเก่ียวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล ทําให
ผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach) และเปนที่ปรึกษา (Advisor) เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้น โดยผูนํามีการสงเสริมการสื่อสารสองทาง มี
ปฏิสัมพันธกับผูตามเปนสวนตัว และเห็นปจเจกบุคคล ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
เอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่และเรียนรู
สิ่งใหมๆที่ทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุน และการชวย
ใหกาวหนาในการทํางานที่รับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ  
   องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะท้ัง 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงจะมีความสัมพันธ (Interco Related) อยางไรก็ตาม มีการแบงแยกแตละองคประกอบ
เพราะเปนแนวคิดพฤติกรรมที่ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความสําคัญในการวินิจฉัยตาม
วัตถุประสงคตางๆ (Bass; & Avolio. 1994: 4) 
    2. ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนกระบวนการที่
ผูนําใหรางวัลหรือลงโทษขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม ซึ่งผูนําตองรูถึงสิ่งที่ผูตามจะตอง
ปฏิบัติเพ่ือใหไดผลลัพธที่ตองการ ผูนําจูงใจโดยเชื่อมโยงความตองการและรางวัลกับความสําเร็จ
ตามเปาหมาย รางวัลสวนใหญเปนรางวัลภายนอก รวมทั้งผูนําจะตระหนักถึงความตองการของ     
ผูตาม ผูนําจะรับรูวาผูตามตองทําอยางไรเพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมาย ผูนําจะระบุบทบาทเหลาน้ีและ 
ขอกําหนดงานที่ชัดเจน และเขาใจความตองการหรือรางวัลทีผู่ตามตองการจะเชือ่มโยงกับ
ความสําเร็จตามเปาหมาย ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนประกอบดวย 
    2.1 การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward) ผูนําจะทําใหผูตาม
เขาใจชัดเจนวาตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม และจัดการแลกเปลี่ยนรางวัล
เปนการตอบแทน และมักจูงใจดวยแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐานหรือแรงจูงใจภายนอก   
    2.2 การบริหารแบบวางเฉย (Management - by Exception) เปนการ
บริหารงานที่ปลอยใหเปนไปตามสภาพเดิม (Status Quo) ผูนําจะเขาไปแทรกตอเม่ือมีอะไรเกิด
ผิดพลาด หรือการทํางานต่ํากวามาตรฐาน และการเสริมแรงมักจะเปนทางลบ หรือใหขอมูล
ยอนกลับทางลบ การบริหารแบบวางเฉย (รัตติกรณ จงวิศาล. 2543: 25; อางอิงจาก เสริมศักด์ิ  
วิสาลาภรณ. 2536: 59) แบงได เปน 2 แบบ คือ 
          2.2.1 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management by 
Exception) ผูนําใชวิธีทํางานแบบกันไวดีกวาแก คอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผูตาม และชวย
แกไขใหถูกตองเพ่ือปองกันการเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว  
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          2.2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management by 
Exception) ผูนําใชวิธีทํางานแบบเดิม และจะเขาไปแทรกแซงถาผลปฏิบัติงานไมไดมาตรฐาน หรือ
บางอยางผิดพลาด 
    3. ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez-Faire Leadership) หรือพฤติกรรม
ความไมมีภาวะผูนํา (Non Leadership Behavior) เปนภาวะผูนําที่ไมมีความหมาย ขาดความ              
รับผิดชอบ ไมมีการตัดสินใจ เมื่อผูตามตองการผูนํา ผูนําจะไมอยู ไมมีวิสัยทัศนเก่ียวกับภารกิจของ
องคกร ไมมีความชัดเจนในเปาหมาย  
    เม่ือแรกเร่ิมเสนอทฤษฎีใหม ๆ แบส (Bass. 1985: 141) ไดระบุพฤติกรรม
ของผูนําการเปลี่ยนแปลง ไวเพียง 3 องคประกอบไดแก ความเสนหา (Charisma) การกระตุน        
การใชปญญา (Intellectual Stimulation) และการมุงความสัมพันธเปนรายคน (Individual 
Consideration) เทาน้ัน ความเสนหา (บางทีเรียกวา อิทธิพลดานอุดมการณ (Idealized Influence) 
คือ พฤติกรรมที่สามารถกระตุนความรูสึก ดานอารมณของผูตามใหสูงขึ้น กอใหเกิดการเลียนแบบ
และผูกพันตอผูนํา การกระตุนการใชปญญา คือ พฤติกรรมของผูนําในการทําความเขาใจตอปญหา
ไดดี จนสามารถทําใหผูตามมองปญหาดังกลาวจากมุมมองใหมของตนไดเอง สวนการมุง
ความสัมพันธเปนรายคน เปนพฤติกรรมของผูนําที่เก่ียวกับการใหการสนับสนุนการกระตุนให
กําลังใจและการเปนพ่ีเลี้ยงสอนแนะแกผูตาม ตอมาทฤษฎีของแบสไดปรับปรุงใหม (Bass; & 
Avolio. 1990: 212) จึงเพิ่มพฤติกรรมของผูนําการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งองคประกอบ คือ การจูงใจ
ดานแรงดลใจ (Inspirational Motivation) ซึ่งเปนพฤติกรรมของผูนําที่เก่ียวกับการสื่อสาร เพ่ือดึงดูด
ใจสูวิสัยทัศน โดยการใชสัญลักษณเพ่ือใหเกิดการใชความพยายามสูงขึ้นของผูตาม และการที่ผูนํา
แสดงแบบอยางของพฤติกรรมแกผูตาม เปนตน พฤติกรรมของผูนําแบบเปลี่ยนสภาพทั้งสี่
องคประกอบดังกลาว ตางมีความสัมพันธตอกัน และมีปฏิสัมพันธรวมกันในการกอใหเกิดอิทธิพลให
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแกผูตาม  
   
3. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนํากลยุทธ (Strategy Leadership Theory) และ 
   งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
   3.1 ความหมายของกลยุทธ  
    ในการปฏิรูปองคกรยุคใหม ภาวะผูนํากลยุทธเปนปจจัยสําคัญในการแขงขันและ
พัฒนาองคกร รวมถึงทาทายความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน เพ่ือพัฒนาองคกรไปสู
ความดีเลิศ และสามารถแขงขันกับองคกรตางๆไดอยางมีคุณภาพ ที่สําคัญสามารถสรางการเรียนรู
แกบุคลากรในองคกรและความเขมแข็งขององคกร ยกระดับคุณภาพของสภาพแวดลอมและ 
สิ่งอํานวยความสะดวก ทําใหองคกรทันสมัย 
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    นักวิชาการหลายทํานไดใหความหมายของคําวํา “กลยุทธ” ไวมากมาย ดังน้ี  
   เลอรเนด (Learned. 1973: 17) ใหความหมายของคําวํา “กลยุทธ” ไววา กลยุทธ 
หมายถึง แบบของวัตถุประสงค ความมุงหมายหรือเปาหมายและนโยบายหลัก รวมทั้งแผนงาน
ตางๆ ในอันที่จะชวยใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตางๆ ไดหรือถาจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ การพิจารณาวาองคการธุรกิจของเราควรจะอยูในธุรกิจประเภทใดและองคการของเราจําเปนหรือ
ควรจะเปนองคการธุรกิจชนิดใดจึงจะเหมาะสมและดีที่สุด การวางแผนอยางกวางๆ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคในระยะยาว กลยุทธขององคกรสามารถทําไดหลายอยาง เชน กลยุทธทางดาน            
การตลาด ดานการเงิน ดานการผลิต ดานการวิจัยและพัฒนา ดานการประชาสัมพันธ สิ่งเหลาน้ี
กําหนดไวอยางกวางๆ เพ่ือเปนแนวทาง แทจริงแลวกลยุทธก็คือ ผลสุดทายของการวางแผนเชิง      
กลยุทธ แมวาองคกรใหญๆมีการพัฒนากลยุทธมากกวาองคกรเล็กๆ แตทุกๆองคกรตางก็มีกลยุทธ
ของตนเองที่แตกตางกัน (เนตรพัณณา ยาวิราช. 2552: 54) เปนการบอกถึงสิ่งที่ควรจะเปนอยู 2 สิ่ง 
คือ เปนสวนหน่ึงในการวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาไปสูสิ่งที่เราตองการอยางเปนระบบ และอีกสิ่งหน่ึง 
คือ เปนทัศนคติหรือแนวทางในการเลือกที่ไมจําเปนตองมีรูปแบบ หรือแผนที่แนนอนตายตัว 
เน่ืองจากจะตองมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ เพ่ือประกอบการตัดสินใจใหบรรลุตาม
เปาหมายขององคกรที่ไดวางแผนไว (วิเชียร วิทยอุดม. 2553: 8) 
   ในดานของ Alfred D. Chandler, Jr., ไดกลาวถึง คําวา กลยุทธ (Strategy)                     
มีความหมายคลายคลึงกับคําวา เปาหมาย (Goals) แตกลยุทธกินความหมายกวางและครอบคลุม
มากกวาเปาหมาย นักกลยุทธเปนไดทั้งวิถีทาง (Means) และจุดมุงหมายปลายทาง (Ends) ที่
องคกรตองการบรรลุเทาน้ัน ดังน้ัน เปาหมายจึงเปนสวนหนึ่งของกลยุทธและสามารถนิยามกลยุทธ
ไดวา เปนการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตองการบรรลุสําหรับในอนาคตระยะยาวของ
องคกร รวมทั้งกําหนดขั้นตอนวิธีการทํางานและจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนสําหรับกิจกรรมที่ตองทํา
เพ่ือใหสัมฤทธิ์ในเปาหมายที่ระบุไว (Chandler. 1962: 13; อางอิงจาก วิเชียร วิทยอุดม. 2553: 8) 
       สามารถสรุปไดวา “กลยุทธ” หมายถงึ วิธีการดําเนินงานหรือการคิดอยาง
รอบคอบเปนขั้นตอนและสามารถพลกิแพลงไดตามสถานการณ เพ่ือที่จะเอาชนะคูแขงและนําไปสู
ความสําเร็จของเปาหมายที่ตองการขององคกร 
 
 3.2 ความหมายของภาวะผูนํากลยุทธ 
  ฮูลย (Huey. 1994: 42–50) สรุปวา ภาวะผูนํากลยุทธเปนการทําหลายหนาที่ที่ตอง
เก่ียวของกับผูอ่ืน และเปนการชวยเหลือองคกรในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุค
โลกาภิวัฒน  
  สวนแฟรงเคลสไตนและแฮมบริคส (Finkelstein; & Hambrick.1996: 7) ไดให             
ความหมายของภาวะผูนํากลยุทธ หมายถึง ผูนําหรือกลุมผูนําระดับสูงที่มีความสามารถในการ
คาดการณ มีมุมมองระยะยาวและสรางความยืดหยุนใหองคการบรรลุเปาหมาย มีการสื่อสารที่มี
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ประสิทธิภาพ  โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบทั้งองคการ สวนแบกเวลล (Bagwell. 2011: Online) 
สรุปวา ภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพเนนถึงการใชแรงจูงใจและมีเทคนิคการจูงใจอยาง
เหมาะสม โดยเลือกใชวิธีจูงใจอยางหลากหลาย และมีประสิทธิผลเพื่อใหการทํางานประสบผลสําเร็จ 
รวมถึงเปนบุคคลที่ใชการส่ือสารอยางสมํ่าเสมอ หลากหลายและเนนแบบสองทาง และรังสรรค 
ประเสริฐศรี (2544: 206) ใหความหมายของภาวะผูนํากลยุทธวา หมายถึง กระบวนการในการ
กําหนดทิศทางและการกระตุนสรางแรงบันดาลใจใหแกองคการ ในการริเร่ิมสรางสรรคสิ่งตางๆ
ขึ้นมา เพ่ือใหองคการอยูรอดตอไปได ขณะที่ ซอรเกอรและแบรนท (Sorcher; & Brant. 2002: 78-
85) ไดกลาววา ภาวะผูนํากลยุทธนั้นซับซอน และมีสมรรถนะหลายดานและมีความละเอียดออน 
ยากตอการจัดหมวดหมู เชนเดียวกับทรรศนะ บุญขวัญ (2548: 3) ไดใหความหมายของภาวะผูนํา
กลยุทธ หมายถึง ความสามารถในการทํานายอนาคตดวยมีสายตาที่กวางไกล รักษาความยืดหยุน 
และใจกวางพอที่จะใหอํานาจหรือรับฟงบุคคลอ่ืนในการสรางสรรคและเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธเทาที่
จําเปน และเนตรพัณณา ยาวิราช (2549: 44) ไดใหความหมายของภาวะผูนํากลยุทธเพ่ิมเติมวา 
หมายถึง รูปแบบของผูนํากลยุทธเริ่มตนจากการเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน และเปนผูนําที่มองการณไกล
ในอนาคตถึงสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในระยะยาวขางหนา เชน 5-10 ป และวางแผนกลยุทธและใช
ความคิดเชิงกลยุทธเพ่ือไปสู จุดมุงหมายปลายทางที่ตั้งใจไว ผูนํากลยุทธมีความสนใจตอ                     
สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการกําหนดกลยุทธ ขณะเดียวกัน ฮิททและคณะ (Hitt;  
Ireland; & Hoskisson. 2007: 375) ไดใหความหมายของภาวะผูนํากลยุทธ หมายถึง การที่ผูนําใน
การทําในสิ่งที่คาดหวัง และใชความคิดเชิงกลยุทธในการสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงองคกรใหอยู
รอดปลอดภัยจากสิ่งตางๆท่ีมากระทบ 
  สรุปไดวา ภาวะผูนํากลยุทธ หมายถึง ผูนําหรือกลุมผูนําระดับสูงที่มีความสามารถใน
การคาดการณ และใชความคิดเชิงกลยุทธในการสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงองคกรใหอยูรอด                     
ปลอดภัยจากสิ่งตางๆที่มากระทบเพื่อไปสูจุดมุงหมายปลายทางที่ตั้งใจไว มีมุมมองระยะยาวและ
สรางความยืดหยุนใหองคการบรรลุเปาหมาย มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีขอบเขตความ    
รับผิดชอบทั้งองคการ นับวามีความสําคัญตอผูบริหารองคกรเปนอยางดี ทําใหสามารถวางแผน    
กลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ชวยพัฒนาศักยภาพของผูบริหารในการแปลงวิสัยทัศนไปสูการ
ปฏิบัติ ที่สําคัญชวยสรางสรรคและสรางอนาคตของทีมงานไปสูคุณภาพเปนอยางดี 
 
 3.3 ความสําคัญของภาวะผูนํากลยุทธ 
  ภาวะกลยุทธมีความสําคัญมากตอความสําเร็จของกิจการขององคกรเน่ืองจากมี
ความสําคัญ ชวยใหผูบริหารสามารถมองเห็นภาพรวมและขอบเขตไดกวางขวางและชัดเจนเปน
รูปธรรมมากขึ้น เพราะการดําเนินงานเชิงกลยุทธจะมีความลึกซึ้งในการวิเคราะหปญหาในระดับที่มี
นัยสําคัญตออนาคตขององคกรซ่ึงสามารถกลาวไดวาภาวะกลยุทธชวยจะสงเสริมและสนับสนุนการ
กําหนดและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรตามทิศทางที่ชัดเจนและเปนเครื่องนําทางที่เปน 
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รูปธรรมสําหรับสมาชิก (Betty. 2005: 25) โดยชวยใหสมาชิกเขาใจในวิสัยทัศน วัตถุประสงคและ
ทิศทางที่แนนอนขององคกร ไมกอใหเกิดความสับสนหรือความขัดแยงในการทํางาน ทําใหองคกร
สามารถบรรลุเปาหมายและวัตุประสงคที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอองคกรใน
การสรางความเขาใจระหวางการทํางานและบุคคลทุกฝายที่เก่ียวของ โดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย 
เชน บุคลากร ชุมชน กลุมผลประโยชน และหนวยงานราชการที่สามารถติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานและความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายขององคกร (Maria. 2011: Online) ชวยใหองคกร
สามารถดําเนินงานและใชทรัพยากรในการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพและไดผลสําเร็จดีกวาการ
บริหารงานตามปกติ เน่ืองจากการดําเนินงานเชิงกลยุทธจะมีการศึกษา วิเคราะห และจัดระบบ
ความสัมพันธเชิงกลยุทธขององคกรอยางรัดกุมและชัดเจน ทําใหการดําเนินงานและการจัดสรร
ทรัพยากรเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับ
บริบทของสังคม มีเทคนิคหรือกลยุทธการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะการแกปญหา
และการตัดสินใจและดูแลผูรับบริการอยางใกลชิด (Floyd. 2011: Online)   
  สรุปไดวา ภาวะผูนํากลยุทธ ชวยใหผูบริหารสามารถมองเห็นภาพรวมและขอบเขต
การทําธุรกิจไดกวางขวางและชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น ชวยใหองคกรสามารถดําเนินงานและใช
ทรัพยากรในการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพและไดผลสําเร็จดีกวาการบริหารงานตามปกติ 
เน่ืองจากการดําเนินงานเชิงกลยุทธจะมีการศึกษา วิเคราะห ทําใหการดําเนินงานและการจัดสรร
ทรัพยากรเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 3.4 รูปแบบของภาวะผูนํากลยุทธ 
  ภาวะผูนํากลยุทธเปนปจจัยสําคัญตอองคกรเพราะชวยสนับสนุนในการวางแผน        
กลยุทธสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ตลอดจนสงเสริมใหการดําเนินงานไปสูเปาหมายไดเปน
อยางดี รูปแบบของภาวะผูนํากลยุทธ มี 5 ดาน (Farkas; & Wetlaufer. 1996: 74 - 110) ดังน้ี             
1) ดานกลยุทธ (The Strategy Approach) เนนปจจัยภายนอกสูภายในองคกร รวบรวมวิเคราะห
ขอมูลและสภาพเง่ือนไขขององคกรภายนอกและการตลาด แนวโนมเศรษฐกิจ ลูกคา การแขงขัน
ใหมๆ บทบาทของสถาบัน กฎหมาย นโยบายรัฐบาล ศึกษาจุดแข็ง จุดออน ใชการวิเคราะห SWOT 
หาขอไดเปรียบในการแขงขัน ปรับปรุงกลยุทธและการตัดสินใจใหมีนัยสําคัญ 2) ดานการเนนการ
ประเมินทรัพยากรมนุษย (The Human - Assets Approach) เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
เชื่อวาความสําเร็จอยูที่บุคลากรในองคกร การสรางความสัมพันธกับลูกคา สรางผลิตผลเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ออกแบบองคกรใหตอบสนองลูกคา เนนการจางงานบุคลากรที่
เกงๆ เนนคุณคา คุณธรรมและวัฒนธรรม สรางความแตกตางในการทํางานดวยความภักดี ซื่อสัตย 
ทํางานอยางทุมเทเสียสละ 3) ดานความเชี่ยวชาญ (The Expertise Approach) สรางผูเชี่ยวชาญใน
องคกรใหแตกตางจากองคกรอ่ืน และรักษาองคกรใหมีชื่อเสียงในตลาด ไมไดเนนรายละเอียดแตมุง
นโยบายที่เปนจุดแข็งสําคัญขององคกร ใหแบงปนความรูและกระจายความเชี่ยวชาญ และสาธิตให



 
 

 

38

เพ่ือนรวมงานใหมีความรูความสามารถใกลเคียงกัน 4) ดานกระบวนการ (The Box Approach) 
สรางองคกรในสถานการณที่แตกตางกันดวยกิจกรรม จูงใจใหคิดงานและปฏิบัติอยางอิสระภายใต
กรอบของกระบวนการผลิตอยางมีมาตรฐาน (Standard Operating Procedures (SOP)) เนนการ
สื่อสารใกลชิดกับบุคลากร 5) ดานการเปลี่ยนแปลง (The Change Approach) การเปลี่ยนแปลงเปน
หนทางที่ดีที่สุด ชวยขับเคลื่อนไปสูผลผลิตที่พิเศษ ปรับปรุงองคกรอยางตอเนื่อง ยึดคําขวัญ 
“Change Is Good” ภายใตวิสัยทัศนอยางสอดคลองกัน  
  จากที่กลาวมา สามารถกลาวไดวา รูปแบบของภาวะผูนํากลยุทธทั้ง 5 ดาน มีสวน
สําคัญที่จะสงเสริมใหองคกรประสบผลสําเร็จ ผูนําจึงตองทําความเขาใจใหชัดเจน สามารถนํามา
ประยุกตใชในสถานการณตางๆไดเปนอยางดี 
 
 3.5 แนวคิดของผูนํากลยุทธ 
  ผูนําในยุคปจจุบันมีรูปแบบของความเปนผูนําที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผูนําเชิงกลยุทธ 
(Strategic Leadership) เปนรูปแบบของผูนําชนิดหน่ึงที่นําความเจริญกาวหนามาสูองคกร ผูนําของ
องคกรหลายแหงที่ประสบความสําเร็จลวนแตมีความเปนผูนํากลยุทธ สามารถสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน สรางความเปนผูนํากลยุทธ โดยเริ่มจากการมีคุณสมบัติสําคัญ คือ เปนผูมีวิสัยทัศน 
(Vision) กวางไกล และนําวิสัยทัศนมาสูการปฏิบัติไดอยางเปนผลสําเร็จ 
  ภาวะผูนํากลยุทธมีหลายแนวคิด ซึ่งในงานวิจัยนี้ ไดทาํการศึกษาแนวคิดจาก
นักวิชาการตางๆ ดังน้ี 
   1. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ เดส และมิลเลอร (Dess; & Miller) 

  2. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ ดูบริน (DuBrin) 
  3. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ ไอรแลนด (Ireland; &Hitt) 
  4. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ นาฮาวัลดิ และ มาเลกซาเดห (Nahavandi  

; &Malekzadeh) 
  5. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคดิของ จอหน อี เพรสคอทท (John E Prescott) 
  6. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ รอบบินส และ เคาลเทอร (Robbins; & 

Coulter) 
  7. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดสภาพบริบทสังคมไทย 
  8. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ อแดร (Adair) 
  9. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของนักวิชาการดานพยาบาลวิชาชีพ    
 
  1. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธตามแนวคิดของ เดส และมิลเลอร (Dess; & Miller.1993:  

320 - 321) ไดทําการศึกษา พบวา คุณลกัษณะสําหรับความมีภาวะผูนํากลยุทธ มี 3 ลักษณะ ดังน้ี 
    1.1 การกําหนดทิศทางขององคการ (Setting a Direction) เพ่ือสรางวิสัยทัศน
และกลยุทธตางๆท่ีมีความหมาย เทคโนโลยีหรือวัฒนธรรมองคการที่งายแกการเขาใจ เปนการ 
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คาดการณถึงตําแหนงที่องคการไปถึงในอนาคต เปนการมีวิสัยทัศนทางกลยุทธ รวมถึงการใช
ความคิดเชิงกลยุทธ 
    1.2 การออกแบบองคการ (Designing the Organization) เปนกิจกรรมการ
วางแผนที่เนนการประเมินองคการที่กอใหเกิดผลลัพธ และสามารถนํากลยุทธไปปฏิบัติไดอยาง
ประสบความสําเร็จ 
    1.3 การปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ (Instituting a Culture) ซึ่งมีความ
เก่ียวของกับความเปนเลิศและคุณธรรมขององคการ บุคลากรท่ัวทั้งองคการตองไดรับการสนับสนุน
ใหมีวิสัยทัศนรวมกัน รวมทั้งเขาใจถึงกลยุทธตางๆ เพ่ือที่จะสามารถทํางานรวมกันไดดวย
ความสามารถสูงสุด และพฤติกรรมที่มีคุณธรรมอยางเต็มที่ 

  2. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ ดูบริน (DuBrin. 1998: 355) ไดศึกษา 
องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ มี 5 องคประกอบ ดังตอไปน้ี 
     2.1 ผูนําที่มีความคิดความเขาใจระดับสูง (High level Cognitive Activity) การ
คิดเชิงกลยุทธนั้นตองอาศัยทักษะดานความเขาใจที่เกิดขึ้นในระดับสูง เชน ความสามารถในการ        
คิดเชิงกลยุทธ โดยสรุปเปนมโนภาพ (Conceptually) ในการซึมซับและการรับรูแนวโนมของสิ่ง
ตางๆจํานวนมากไดอยางมีเหตุผล และมีความสามารถในการสรุปขอมูลตางๆ เพ่ือนําไปกําหนดเปน
แผนปฏิบัติการ ตลอดจนสามารถประมวลขอมูลตางๆและผลที่ตามมา สําหรับองคการที่มีปฏิกิริยา
กับสภาพแวดลอมนี้ เรียกวา การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 
     2.2 มีการนําปจจัยนําเขาตางๆมากําหนดกลยุทธ (Gathering Multiple Inputs  
To Formulate Strategy) ผูนํากลยุทธนั้นอาจเปรียบไดกับผูที่มีสมาธิสูงในการทํางานโดยอิสระ และ
สามารถกําหนดอนาคตได ในทางปฏิบัติแลวผูนําก็จะปรึกษาหารือกับบรรดาผูที่เก่ียวของหลายๆ
ฝาย ซึ่งเปนลักษณะของความเปนประชาธิปไตยในการทํางานรวมกันเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ 
     2.3 การมีความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรับอนาคต (Anticipating and 
Creating a Future) ซึ่งตองอาศัยทักษะการคาดคะเนอนาคต จากคํากลาวที่วา “การมองอนาคต
อยางทะลุปรุโปรงเปนเรื่องของความแตกตางระหวางความสําเร็จและความลมเหลว” ดังน้ันจึงตอง
ทําความเขาใจเก่ียวกับอนาคต เปนการคาดคะเนอยางแมนยําเก่ียวกับรสนิยมและความตองการของ
ลูกคา ตลอดจนเปนการคาดคะเนทักษะตางๆท่ีจําเปนสําหรับองคการในอนาคต 
     2.4 มีวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary Thinking) เปนการใชความคิด
สรางสรรคเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับคําวา การสรางสรรคอนาคตใหม 
(Re-Inventing the Future) แนวความคิดเชิงปฏิวัตินี้จึงเปนเรื่องของการจัดแนวความคิดใหม
เก่ียวกับสินคา บริการ และแมแตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางมากมายที่จะเปนประโยชนตอองคการมากกวาการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย 
     2.5 มีการกําหนดวิสัยทัศน (Creating a Vision) ซึ่งวิสัยทัศน (Vision) หมายถึง 
สภาพขององคการที่ตองการจะเปนในอนาคต หรือเปนเปาหมายท่ีมีลักษณะกวางๆ ซึ่งเปนความ
ตองการในอนาคต โดยยังไมไดกําหนดวิธีการเอาไว เปนการสรางความคิดโดยการใชคําถาม ซึ่ง
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เปนรูปแบบของขอเสนอแนะแบบไมเจาะจง และเปนตําแหนงของทิศทางที่จะไป (David. 1998: 90 
- 91) 

  3. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ ไอรแลนด; และ ฮิทท (Ireland; & Hitt.         
1999: 48–57) ซึ่งไดใหทัศนะเกี่ยวกับผูนํากลยุทธที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 วา บริบทของยุค
โลกาภิวัตนขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั้งแนวกวางและแนวลึกควบคูกับสภาวะการแขงขันที่ทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้นเชนน้ี จึงมีความจําเปนที่ผูนํากลยุทธจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
     3.1 ผูนํากลยุทธตองกําหนดวิสัยทศันทีแ่จมชัดและมีลักษณะที่จูงใจขององคการ
ไดเปนวิสัยทศันที่ไดมาจากบุคคลฝายตางๆ 
     3.2 ผูนํากลยุทธจะตองตระหนักใหความสําคัญตอการใชประโยชนและดํารง
รักษาจุดเดนที่เปนแกนสมรรถนะขององคการใหได เพราะจุดเดนดังกลาวจะเปนทั้งทรัพยากร และ
ขีดความสามารถที่จะทําใหองคการมีอัตลักษณะที่นําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน โดยเนนการ
สรางมนุษยสัมพันธ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
     3.3 ผูนํากลยุทธตองมุงเนนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย
กระบวนการของการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
     3.4 ผูนํากลยุทธของศตวรรษที่ 21 จะตองดําเนินกิจกรรมที่เปนการสงเสริม
วัฒนธรรมความมีประสิทธิผลอยางยั่งยืนขององคการดวยการกระตุนและเปดกวางแกทุกคน 
     3.5 ผูนํากลยุทธจะตองยึดม่ันและมุงเนนแนวปฏิบัติตางๆอยางมีจริยธรรมดวย
การแสดงถึงความซื่อสัตยมุงคุณธรรมยึดม่ันในหลักการของตน ทั้งมีความสามารถในการดลใจ
พนักงานใหทํางานบนหลักของความมีจริยธรรม 
     3.6 ผูนําในศตวรรษที่ 21 จะตองสามารถสรางความมีประสิทธิผล และความมี
ดุลยภาพขององคการระหวางความควบคุมที่เนนในความยืดหยุนและการริเร่ิมใหมๆที่มุงผลระยะสั้น
กับที่มุงผลระยะยาว 
   4. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ นาฮาแวนได; และ มาเลคซาเดห 
(Nahavandi; & Malekzadeh. 1993: 23) ไดทําการวิจัยพบวา คุณลักษณะเดนสําคัญ 2 ดานของ
ภาวะผูนํากลยุทธ คือ 
     4.1 ดานแสวงหาความทาทาย (Degree of Challenge Seeking) คือ ผูนํามี
ความเต็มใจที่จะเสี่ยงมากนอยเพียงใด ผูนําจะมุงตอกลยุทธสูอนาคตกับการมุงการดําเนินงานประจํา
ปจจุบันมากนอยตางกันเพียงไร เปนตน ผูนําที่มุงแสวงหาความทาทายสูง พบวา มักจะกําหนด       
กลยุทธที่มีลักษณะของความเสี่ยงสูง และมักจะพยายามริเร่ิมสรางสรรคสิ่งใหมๆ ในขณะที่ผูนําซ่ึงมี
ระดับของการแสวงหาความทาทายต่ํามักจะไมชอบและปฏิเสธตอความเสี่ยงทั้งหลายดวยการยึดติด
อยูกับแนวคิดและวิธีเดิมที่พิสูจนวาเคยไดผลดีมาแลว 
     4.2 ดานความตองการที่จะมีอํานาจในการควบคุม (Need of Control) คือ ผูนําที่
มีความตองการมีอํานาจในการควบคุมสูงจะจัดรูปแบบขององคการที่เปนการรวมศูนยอํานาจ มีการ
กระจายงาน กระจายอํานาจคอนขางนอยและมุงเนนที่กระบวนการต่ํา จะเนนวัฒนธรรมแบบตึงตัว 
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เนนการปฏิบัติแบบเดียวที่เหมือนกันและการใหลอกเลียนแบบการปฏิบัติเปนหลัก ในขณะที่ผูนําที่มี
ระดับความตองการมีอํานาจในการควบคุมต่ํา มักจะเนนการกระจายอํานาจในองคการจะกระจาย
อํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจแกบุคคลตางๆท่ีรวมงาน ผูนําแบบน้ีจะมุงเนนวัฒนธรรมแบบ
ปรับตัว พยายามกระตุนการมีสวนรวมและการแสดงออกโดยเปดเผยของผูตาม มุงเนนการใชวิธี
บูรณาการความคิดที่หลากหลายของบุคคลตางๆมากกวาความคิดที่เปนแบบเดียวที่เหมือนๆกัน จะ
สรางวัฒนธรรมที่กระตุนการมีสวนรวมของพนักงานและวัฒนธรรมในการแสดงความอดทนตอการ
รับฟงความคิดของผูอ่ืนที่เกิดขึ้นในองคการ 
   5. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ จอหน อี เพรสคอทท (Prescott. 1986: 45) 
กลาววา ภาวะผูนํากลยุทธ คือ ชุดของการตัดสินใจและกิจกรรมที่ใชกําหนดและนําไปปฏิบตัิของกล
ยุทธเฉพาะทีท่ําใหบรรลุความเหมาะสมของความไดเปรียบในการแขงขันระหวางองคการและ
สภาพแวดลอมเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ ดังภาพ 
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 การวิเคราะหภายใน     การวิเคราะหภายนอก 
 (Analyze Interval Environment)    (Analyze External Environment) 
 
 
 

วิสัยทศัน (Vision) 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
 
 

 ขอมูล     การกําหนดกลยุทธ          ขอมูล 
          ปอนกลับ     (Formulate strategy)           ปอนกลับ  
    (Feedback)               (Feedback) 
 

การนํากลยุทธไปปฏบิัต ิ
(Implement Strategy) 

 
 

    ความสามารถในการแขงขันเชิง 
  กลยุทธและผลตอบแทนที่สูงกวา 
  (Strategic Competitiveness and  

Above Averagei Returns) 
 
 
       ภาพประกอบ 3 ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ จอหน อี เพรสคอทท (Prescott. 1986: 45) 
 
   6. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ รอบบินส; และ เคาลเทอร (Robbins; &  
Coulter) 
      รอบบินส; และ เคาลเทอร (Robbins; and Coulter. 2003: 43) ไดใหทัศนะ
เก่ียวกับภาวะผูนํากลยุทธ จะตองมีการใชความคิดเชิงกลยุทธและมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ 
โดยมีการวางแผน (Planning) การนําไปปฏิบัติ (Implementation) และการควบคุมหรือการ
ประเมินผล (Evaluation) รวมถึงมีการสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคลากร และเนนการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ   
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   7. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดสภาพบริบทสังคมไทย นักวิชาการในสังคมไทย 
หลายทานไดใหแนวความคดิเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธไว ดังน้ี 
      สมยศ นาวีการ (2544: 584) ไดเสนอแนวคิดวา ภาวะผูนํากลยุทธที่มี                
ประสิทธิภาพควรมีลักษณะ 6 ประการ คือ 1) การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ 2) การใชประโยชน
อยางคุมคา 3) การสรางวัฒนธรรมองคการท่ีมีประสิทธิภาพ 4) การสรางระบบการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 6) การรักษาจริยธรรมในการทํางาน 
     ธงชัย สันติวงษ (2546: 65-66) ไดกลาววา ผูบริหารระดับสูงในฐานะผูบริหาร
ทางกลยุทธตองเปนนักกลยุทธ (Strategist) ซึ่งตองดําเนินการในทางกลยุทธตางๆที่เปนบทบาท
ในทางปฏิบัติ ดังน้ี คือ 1) การเปนผูบริหารทั่วไปที่จะตองทําการบริหารเรื่องราวท้ังหมดขององคการ
ตลอดเวลาโดยไมขาดตอน 2) การเปนผูใชทัศนวิสัยที่จะตองติดตามความเปนไปของสภาพแวดลอม
ตางๆหรือการมองโลกกวางรอบตัวนั่นเอง 3) การจะตองเปนผูจัดทํากลยุทธ คือ การวิเคราะหโอกาส
และขอจํากัดตางๆเพื่อนํามาเทียบเคียงกับทรัพยากรท่ีประเมินไดภายในองคการ และทําการจัดคู
ปจจัยระหวางโอกาสและทรัพยากรที่มีอยู จนสามารถจัดทําเปนนโยบายและแผนดําเนินงานตางๆ
ออกมา 4) การเปนสถาปนิกออกแบบโครงสรางและระบบงาน 5) การเปนผูจัดแบงสรรทรัพยากร
และเปนผูควบคุมการใชทรัพยากรตางๆ 6) การเปนผูนําสรางทีมงาน กระตุนใหเกิดความเชื่อม่ัน
และมีการผูกพันจากทุกฝาย การเปนผูประเมินผลงาน และการรูจักใชคน 7) การเปนผูชักจูงใจ  
8) การเปนผูนําชุมชนสัมพันธ 9) การเปนผูชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
     เนตรพัณณา ยาวิราช ไดกลาวถึง ลักษณะของผูนําเชิงกลยุทธ (The Domain of 
Strategic Leadership) วา เปนผูที่มีความเก่ียวของกบักลยุทธทีส่ําคัญ 3 ประการ คือ 
    1. การสรางกลยุทธ (Strategy Formulation) 
    2. การนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ(Strategy in Action)  
    3. การควบคมุกลยุทธ (Strategy Control) 
   นอกจากนี้ผูนําควรเริ่มตนจากการเปนผูนาํที่มีวิสัยทศัน  หมายถึง เปนผูนําที่มอง
การณไกลในอนาคตถึงสิ่งตองการใหเกิดขึ้นในองคกรในระยะยาวขางหนา เชน 5-10 ป ขางหนา 
และวางแผนกลยุทธเพ่ือไปสูจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว ผูนําเชิงกลยุทธมีความสนใจตอ 
สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการกําหนดกลยุทธ (เนตรพัณณา ยาวิราช. 2552: 43) 
   อีกทั้งลักษณะที่สําคัญในการเปนผูนํากลยุทธวา จะตองประกอบไปดวยลกัษณะที่
สําคัญ ดังตอไปน้ี (วิเชียร วทิยอุดม. 2553: 205-206) 
    1. มีการมองการณไกล มีศิลปะการพูดโนมนาวจิตใจ และมีความสม่ําเสมอ 
    2. มีการส่ือสารที่ดี 
    3. มีการอุทิศตน 
    4. มีความเต็มใจที่จะมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับลูกนอง 
    5. มีการควบคุมอารมณไดอยางฉลาด 
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   ทิพาวดี เมฆสวรรค (2545: 9) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของภาวะผูนําที่มี                    
กลยุทธวาประกอบไปดวย คุณลักษณะสําคัญ 7 ประการ คือ (1) สรางศรัทธา นอกเหนือจากการ
แนวแน ม่ันใจ เอาจริงเอาจังและมีวิสัยทัศนแลว ผูนําตองมีบารมี ซึ่งเกิดจากการส่ังสมที่ปรากฏใหรู
เห็นไดในทุกกิจกรรมที่ทําในทุกคําพูดที่พูด ใชการคิดดังๆ สามารถโนมนาวผูคนมาเปนพันธมิตร 
ศรัทธาของผูนําจะเกิดเม่ือรับรู รอบรู เรียนรูและลวงรู ตองรูบางสิ่งในทุกสิ่ง ไมใชรูทุกสิ่งในบางสิ่ง 
ไมอยูนิ่ง สามารถสื่อสารสรางความเขาใจไดวา ทําอะไร เพ่ือใคร กระตุนใหลูกนองเห็นปญหาและหา
ทางแกไข เปน “Chief Inspiration Officer (CIO)” สื่อความหมายออก มาเปนภาพ ฉลาดใชอุปมา
โวหารใหเขาใจและจดจําไดงาย ใหกําลังใจ สนับสนุนและพัฒนาลูกนอง แสดงความซ่ือตรง เปดเผย 
อดทน มีความกลา ไมกลัวคนเกลียด ใชวิจารญาณในทางที่ดี มีสัญชาตญาณความถูกตอง มีผูกลาว
วา “การที่จะบริหารความเปลี่ยนแปลงใหสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถในการ
บริหารความไวเน้ือเชื่อใจ (Trust Management) ของผูนํา (2) พาบอกทิศทาง ผูนําเชิงกลยุทธตอง 
“Walk the Talk” บอกลูกนองใหไดวา ไปไหน เพ่ืออะไร ดวยความอดทน เลือกเวทีและชองทางที่จะ
สื่อสาร ปรับเปลี่ยนลูกนองที่ชอบคิดวิตกกังวลใหชวยคิด ชวยแกไข (3) พิชิตโอกาส การบริหารงาน
เชิงรุกมีความสําคัญมากตอความสําเร็จ รูจักรุกทั้งทางกลยุทธและการปฏิบัติเม่ือโอกาสเอ้ืออํานวย 
ปรับนโยบายเปนเชิงรับไดเม่ือสถานการณเปนรอง (4) มาดควบคุม ผูนําเชิงกลยุทธตองเปนผูที่
ฉลาดในการใชสื่อหรือสงสัญญาณที่แฝงนัยบอกความตองการ การตรวจสอบ ความคืบหนา และ
ผลสําเร็จของการทํางานใหลูกนองทราบรายบุคคล หากไมเปนไปตามแผนจะแกไขทันทีไดอยางไร 
มาดควบคุม หมายความวา ไมควบคุมอยางใกลชิดเกินไปและก็ไมปลอยปละละเลย ตองมีมาตรการ
กํากับควบคุมที่เหมาะสมกับเนื้องาน มาตรการควบคุมมีหลายวิธี โดยจะเลือกใชกลไกควบคุมผาน
นโยบาย กฎระเบียบ ผานผลการปฏิบัติงานในการนํามาผูกโยงเขากับการกําหนดคาตอบแทน อีก
มาตรการหนึ่งที่เชื่อวาไดผลดีคือ ระบบคานิยมสรางสรรค ใชปรัชญาอุดมการณในการควบคุม
พฤติกรรมการทํางานใหเกิดผลดี โปรงใส ไรทุจริต ถาหากพิจารณาชวงเวลาหรือระยะที่ควรควบคุม 
ผูนําเชิงกลยุทธก็สามารถเลือกใชการควบคุมไดทั้ง 3 จุด ตามที่เห็นสมควรวาจะคุมที่จุดตนทาง     
(กอนปฏิบัติ) โดยการวางแผน การกําหนดเปนนโยบายขั้นตอนตางๆ ควบคุมระหวางทาง(ระหวาง
ปฏิบัติการ) ดวยการสั่งการ ติดตามงาน การปรับใหการดําเนินการรับกัน หรือจะทําการควบคุมที่
ปลายทาง(ผลการปฏิบัติงาน) ใหขอมูลยอนกลับ การปรับปรุงแกไขกอนดําเนินการคร้ังตอไป               
(5) สรางขุมกําลัง ผูนําที่ประสบความสําเร็จไดตองมีลักษณะของการเปนครู เปนหัวหนาที่ดีมากอน 
มีแงมุมที่สอนแนะ เปนตัวอยางที่ดีใหแกลูกนองได การสรางขุมกําลังยังรวมไปถึง การดึงดูด                 
การรักษาคนเกง คนดีใหไดมีโอกาสสรางผลงานที่ตอบสนองนโยบายและเปาหมายขององคกร                    
(6) ปลูกฝงใหใฝดี ผูนําในเชิงกลยุทธตองสงเสริมใหผูคนแสดงความเปนพลเมืองดีในองคกรดวยการ
ใหการเคารพ การคํานึงถึงผู อ่ืน ความมีน้ําใจ ความสุภาพ การยึดม่ันในคานิยมสรางสรรค 
นอกจากนี้ยังตองสรางการบริหารจัดการที่อาศัยคุณคาชี้นําใหเกิดขึ้นในองคกร ไดแก เปนตนแบบ
ของการเปนผูนําที่ดี มีจริยธรรมปฏิบัติ เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 
(Moral Vision) ขององคกรในรูปของคานิยมเฉพาะตน พัฒนามาตรการ แนวทาง วิธีการตางๆ อัน
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เปนการสงเสริมมาตรฐานทางคุณธรรม สรางบรรยากาศการทํางานที่เคารพศักด์ิศรีความเปนคน 
สิทธิมนุษยชน ความเทาเทียมกันระหวางชายหญิง สราง Gender-Friendly Organization (7) มี
วัฒนธรรมที่เหมาะสม ผูนําในเชิงกลยุทธยอมมีความสามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ความคิดอาน
ของผูคนในองคกรใหตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงตางๆไดอยางกลมกลืน ตองปรับความคิด การ
กระทําของผูคน (Paradigm Shift) สรางเอกลักษณ ความโดดเดนขององคกรผานวัฒนธรรมการ
ทํางานที่ตอบรับกับวิสัยทัศน และอุดมการณขององคกร ผูที่ทําดียอมกาวหนา (The Best Get 
Getter) ลดระบบอุปถัมภนิยมลง มีวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน วัฒนธรรมแหงความโปรงใส 
รับผิดชอบและตรวจสอบได 
   8. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ อแดร (Adair. 2002: 47) 
       ภาวะผูนําเชิงกลยุทธมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาองคการทุกขนาด
ทุกระดับเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ ผูนํากลยุทธเปนผูนําที่รับผิดชอบในการสรางและการ
เปลี่ยนแปลงตางๆขององคการ อันไดแก ดานสภาพแวดลอม วัฒนธรรม กลยุทธ โครงสราง ภาวะ
ผูนําและเทคโนโลยี และยังมีหนาที่ในการจูงใจใหบุคลากรนําการตัดสินใจของตนลงสูการปฏิบัติ 
ผูนํากลยุทธจึงมีบทบาทสองดานที่เปนบทบาทคูขนานกัน (Dual Role) กลาวคือ บทบาทแรก ใน
ฐานะเปนผูวางแผนออกแบบหรือกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธใหแกองคการ สวนบทบาทที่สอง ใน
ฐานะที่นําเอากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ดังน้ัน ผูนํากลยุทธจึงเปนทั้งผูกําหนด (Formulator) และผูนําสู
การปฏิบัติ (Implementer) (Adair. 2002: 62-65) กลาวคือ ในกรณีที่องคการยังไมไดจัดทํา
ยุทธศาสตร หรือกรณีที่องคการกําลังแสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ และตองการที่จะ
เปลี่ยนแปลงทิศทางใหมดานกลยุทธ ในกรณีเหลาน้ี ผูนําจะตองมีบทบาทความรับผิดชอบที่สําคัญ
ยิ่งตอการกําหนดทิศทางใหแกองคการ ตอมุมมองและความสามารถในการอานสภาพแวดลอมของ
ตน แตในทางตรงกันขาม ถาเปนองคการท่ีมีการจัดตั้งอยางเปนระบบมานาน ก็มักจะมีกลยุทธใน
การนําองคการไปสูความสําเร็จเรียบรอยอยูแลว ในกรณีหลังน้ี ผูมีอํานาจมีบทบาทสําคัญเพียงเปน
ผูนํากลยุทธลงสูการปฏิบัติเพียงอยางเดียวเทาน้ัน บทบาทคูขนานของผูนําเปนทั้งกําหนดกลยุทธ
และบทบาทในฐานเปนผูนํากลยุทธลงสูการปฏิบัติ โดย อแดร (Adair. 2002: 47) ไดศึกษา
องคประกอบของภาวะผูนํากลยุทธ พบวา มี 3 องคประกอบ คือ 
     8.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achieving the Common Task) หมายถึง การมุงม่ันใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ แสวงหากลยุทธที่มีลักษณะริเร่ิมใหม สราง
บรรยากาศความรวมมือระหวางผูบริหารและบุคลากร พัฒนาปรับปรุงและคิดริเร่ิมส่ิงใหมๆขึ้น โดย
ใชความคิดเชิงกลยุทธ ซึ่งนําไปสูการคนพบส่ิงใหมที่เก่ียวกับการสรางผลผลิตงานบริการและ
กระบวนการตางๆขององคการ 
     8.2 การสรางและธํารงรักษาทีม (Building and Maintaining The Team) 
หมายถึง การสนับสนุนการทํางานเปนทีมในการปฏิบัติกิจกรรมการใหบริการพยาบาล โดยใช
กระบวนการพยาบาล เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยรับผิดชอบและใชทรัพยากร
รวมกัน มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการพบปะพูดคุย ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือแกปญหา
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หรือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถประสบ
ผลสําเร็จในงานและบรรลุเปาหมายเดียวกัน 
     8.3 การจูงใจและพัฒนาบุคลากร (Motivating and Developing the Individual) 
หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยการใหอํานาจ พัฒนาความสามารถโดยคํานึงถึงความแตกตางของ
แตละบุคคล มอบหมายงานที่สําคัญและใหการสนับสนุนที่เปนรูปธรรม เปนการสรางความรูสึกมี
อํานาจและความเขมแข็งใหแกผูปฏิบัติงาน การใหอํานาจแกผูปฏิบัติงานกระทําไดโดยใหอิสระใน
การปฏิบัติงาน กระจายอํานาจไปสูผูปฏิบัติ แสดงใหเห็นวาผูนํามีความเชื่อถือและเชื่อม่ันใน
ความสามารถของพวกเขา รวมถึงการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะของผูปฏิบัติงาน 
   9. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของนักวิชาการดานพยาบาลวิชาชีพ 
     ภาวะผูนํากลยุทธในพยาบาลวิชาชีพ  มีนักวิชาการไดกลาวถึง ดังน้ี 
    คอนติโน (Contino. 2004: 52-64) กลาวโดยสรุปวา พยาบาลวิชาชีพจําเปนตอง
มีภาวะผูกลยุทธเพ่ือจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูรวมทีมงาน โดยมีการฝกอบรมใหเกิดภาวะ
ผูนําเพ่ือใหมีกลยุทธในการจัดการกับคนปวย โดยเนนการดูแลคนปวยอยางใกลชิด ภาวะผูนํา 
กลยุทธที่สําคญัที่ควรไดรับการฝกอบรม ไดแก  
    1. การสรางวิสัยทัศน 
    2. การส่ือสาร          
    3. การใชแรงจูงใจ        
    4. การจัดการองคการ          
    5. การบริหารเวลา           
    6. การจัดการสารสนเทศ      
    7. การจัดการทรัพยากรมนษุย           
    8. การจัดการเปลี่ยนแปลง           
    9. การจัดการและการเตรียมเทคโนโลยี                 
    10. การแกปญหาและการตัดสินใจ             
    11. การเนนผูรับบริการสําคญั 
   ฟดแมนและคนอื่นๆ (Feldman; & Others. 2008: 78) กลาวถึง ภาวะผูนํา                 
กลยุทธในพยาบาลวิชาชีพควรเนนการบริการใหคนปวยเกิดความประทับใจ เนนความรวดเร็วใน
การทํางาน ตรงเวลา มีความอดทนตอคนปวย ใชการส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจระหวางพยาบาล
กับคนปวยใหเกิดความรูสึกที่ดี มีสัมพันธภาพ โดยใชหลักของมนุษยสัมพันธและดูแลอยางใกลชิด 
รวมถึงสามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศครบถวน และใหเกิดความรวดเร็วในการบริการ 
นอกจากนี้ ควรมีคุณลักษณะสําคัญ ไดแก 
     1. การส่ือสาร 
     2. แรงจูงใจ 
     3. การใหความสําคัญแกผูรับบริการ 
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     4. การแกปญหาและการตัดสินใจ 
     5. มนุษยสัมพันธ 
     6. การใชความคิดเชิงกลยุทธ 
   ฟลอยด (Floyd. 2011: Online) สรุปคุณลกัษณะที่สําคญัของภาวะผูนํา 
กลยุทธในพยาบาลวิชาชีพ ดังน้ี 
     1. เขาใจวตัถุประสงคในการทํางานอยางชัดเจน     
     2. มีความม่ันคงทางอารมณ 
     3. มีมนุษยสมัพันธ 
     4. สื่อสารชดัเจน 
     5. ใหการยอมรับนับถือ 
     6. ใชเทคโนโลยี 
     7. แรงจูงใจ 
      8. ใหความเสมอภาค 
      9. เปนพ้ีเลีย้งและใหคําปรึกษา 
   มาเทนา (Mathena. 2002: 36-38) สรุปวา ภาวะผูนํากลยุทธในพยาบาลวิชาชีพมี
การใชความคิดเชิงกลยุทธ มีการแกปญหาและตัดใจที่ชัดเจน และรวดเร็ว มีการใหความสําคัญแก
ผูรับบริการโดยจัดลําดับการดําเนินงานอยางเหมาะสม และเนนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
   นอกจากน้ี ฮิททและคณะ (Hitt; & et al. 2007: 385) ไดกลาววา ภาวะผูนํา         
กลยุทธจําเปนตองมีการดัดแปลงและผสมผสานระหวางสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร 
ตลอดจนจัดการและดูแลกระบวนการสื่อสารที่ซับซอนได จากบทบาทหลายหนาที่นี้ จึงไดมีการระบุ
ลักษณะที่สําคัญในการเปนผูนํากลยุทธที่ชวยในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพวา จะตอง
ประกอบไปดวยลักษณะที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 
    1. มีการพิจารณาทิศทางอยางมีกลยุทธ (Determining Strategic  
Direction) 
    2. มีการควบคุมองคกรได (Establishing Balanced Organizational 
Controls) 
    3. จัดการทรัพยากรขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ (Effectively 
Managing The Organization’s Resource Portfolio) 
    4. รักษาวัฒนธรรมองคกรทีมี่ประสิทธิภาพไวใหคงอยู (Sustaining An 
Effective Organizational Culture) 
    5. ใหความสําคัญในการปฏบิัติอยางมีคุณธรรม (Emphasizing Ethical 
Practices) 
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        จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูนํา ผูวิจัยไดนํามา
วิเคราะหและพบวา ผูนําในยุคปจจุบันมีรูปแบบของความเปนผูนําที่เปลี่ยนแปลงไป ผูนํากลยุทธ 
(Strategic Leadership) เปนรูปแบบของผูนําชนิดหน่ึงที่นําความเจริญกาวหนามาสูองคการ ผูนํา
ขององคการหลายแหงที่ประสบความสําเร็จลวนแตมีลักษณะของภาวะผูนําเชิงกลยุทธทั้งสิ้น 
พยาบาลวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาล จึงควรมีภาวะผูนํากลยุทธ เพ่ือใหทันกับยุค 
โลกาภิวตันและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน   
 3.6 ภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวชิาชีพ 
  สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยใชแนวคิดภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ เดสและมิลเลอร 
(Dess; & Miller. 1993: 320-321) ดูบริน (DuBrin. 1998: 355) ไอรแลนดและฮิตต (Ireland; & Hitt. 
1999: 48-57) รอบบินส และเคาลเทอร (Robbins; & Coulter. 2003: 43) อแดร (Adair. 2002: 47) 
คอนติโน (Contino. 2004: 52-64) ฟดแมนและคนอ่ืนๆ (Feldman; & Others 2008: 78) ฟลอยด 
(Floyd. 2011: Online) และ มาเทนา (Mathena. 2002: 36-38) โดยนํามาสังเคราะหเปน
คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ ดังตารางดานลาง 
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  - 
 

   
  

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

9 
 

4.วัฒนธรรมองคการ     - 
 

    - 
 

 
 
 

 
 

    - 
 

    - 
 

   - 
 

- 
 

 
 

2 
 

5. การสื่อสารและการเจรจาตอรอง   - 
 

- 
 

 
 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

6 แรงจูงใจ   -     -   - - 
 

    - 
 

    4 
 

ตาราง 1 แนวคิดองคประกอบภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชพี โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
     จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะผูนํากลยุทธ 

Dess & 
Miller. 
1993 

 

DuBrin. 
1998 

 
 

Ireland 
and Hitt. 

1999 
 

Robbins 
and 

Coulter. 
2003  

Adair. 2002  
Contino. 
2004  

 

Feldman.& 
Others 
2008 

Floyd. 2011  
Mathena.

2002   
ความถี่ 

7. มนุษยสัมพันธ  
  - 

 
   - 

 
  - 

 
 
 

 
 

 

 
 

    
       

 

- 
 

- 
 
 

4 
 

8. การมุงผลสัมฤทธิ์   - 
 

 
 

 

  - 
 

  - 
 

   
 

 

   - 
 

- 
 

   - 
 

 
 

3 
 

9.การทํางานเปนทมี      - 
 

 
 
 

  - 
 

  - 
 

   --- 
 

   - 
 

   -- 
 

    - 
 

- 1 
 

10.ความฉลาดทางอารมณ     - 
 

- 
 

  -- 
 

  - 
 

- 
 

   - 
 

   - 
 

 
 

= 1 
 

11. การใหความสําคัญแกผูรับบริการ   - 
 

- 
 

 
 

  - 
 

- 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

4 
 

12.การแกปญหาและตัดสินใจ   -    -  - 
 

   - 
 

    6 
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   ผูวิจัยนําผลจากการสังเคราะหภาวะผูนํากลยุทธมาเปนตัวแปรในการศึกษา 3 
ดาน ไดแก 
   1. ดานความคิดเชิงกลยุทธ 
   2. ดานการสื่อสารและการเจรจาตอรอง 
   3. ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ 
   โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังตอไปน้ี 
 
   1. ดานความคิดเชงิกลยุทธ 
         ความคิดเชงิกลยุทธ เปนสิ่งสําคัญตอการเปนผูนํา โดยเฉพาะสภาพปจจุบัน
จําเปนตองมีการแขงขันสูง เพ่ือใหองคกรไดรับการยอมรับและนาเชื่อถือ ผูนําจึงจําเปนตองใช
ความคิดเชิง กลยุทธในการตัดสินใจ เพ่ือแกปญหาตางๆใหสําเร็จลลุวงไป โดยเฉพาะในการวางแผน
งานใหมีประสทิธิภาพ 
       1.1 ความหมายของความคิดเชิงกลยุทธ 
     ทิศนา แขมมณี และคณะ (2540: 47) สรุปวา การคิดอยางมียุทธศาสตร 
หรือ Strategic Thinking หมายถึง การรูตัวถึงความคิดของตนเองในการกระทําอะไร อยางใดอยาง
หน่ึงหรือการประเมินการคิดของตนเอง และใชความรูนั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทําของ
ตนเองซึ่งครอบคลุมการวางแผน การควบคุมกํากับการกระทําของตนเอง การตรวจสอบความ 
กาวหนาและการประเมินผล 
         เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546: 22) ใหแนวคิดวา การคิดเชิงกลยุทธ 
หมายถึงความสามารถในการกําหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใตสภาวะตางๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ี
ตองการ  
         สุวิทย มูลคํา (2548: 11) สรุปวา การคิดเชิงกลยุทธ หมายถึง ความ 
สามารถในการกําหนดวิธีการทํางานที่ดีที่สุด และมีความยืดหยุนพลิกแพลงไดภายใตสภาวการณ
ตางๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
         สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2548: 30) ใหแนวคิดวา ความคิดเชิงกลยุทธ 
(Strategic Thinking) หมายถึง ระบบคิดที่จะทําใหมีความสามารถในการพัฒนาและใชกลยุทธไปสู
ความสําเร็จ 
          ลอเรนซ (Lawrence. 2008: Online) ไดใหความหมายเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
มุมมองของความคิดเชิงกลยุทธมีหลายลักษณะดังนี้  
      1. มีมุมมองหลากหลาย ใชทักษะความคิดในระดับตางๆอยาง
เหมาะสม ทั้งการประเมินคา การสังเคราะห การวิเคราะห การประยุกต ความเขาใจ และการรับรู 
อีกทั้งตรวจสอบสภาพแวดลอม การใชความคิดเชิงระบบใหสอดคลองกัน และพัฒนาทักษะความคิด
อยางตอเน่ือง 
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      2. ใชขีดความสามารถ ความรูและทักษะ พัฒนาขีดความสามารถใน
การคิด รวมถึงความรูความสามารถในการใชทักษะความคิดเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนอยางชัดเจน 
      3. ตระหนักถงึตนเองอยูเสมอและเชื่อมโยงความคิดสูการปฏิบตัิ  
      4. มีความยืดหยุน ผูนําใชความยืดหยุนเพื่อใหการดําเนินงานไป
อยางราบร่ืน ยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร เนนการมีสวนรวมในการความคิดและสราง
สัมพันธภาพที่ดี สามารถยืดหยุนวิธีการเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาได 
      5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความคิดสรางสรรคชวยคนหาทางใน
การแกปญหา หาแนวทางหลายๆดาน ปรับสภาพการดําเนินงานเพื่อไปสูการแกปญหา คนหา
วิธีการอยางหลากหลายเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาได 
         ลอเรนซ สรุปการใชความคิดเชิงกลยุทธในลักษณะมีความยืดหยุน  
ความคิดสรางสรรครวมถึง การใชความคิดเพ่ือการประเมินคา การสังเคราะห การวิเคราะห การ
ประยุกต อีกดวย 
      อัลบาโน (Albano. 1999: Online) สรุปวา ความคิดเชิงกลยุทธ เพ่ือสราง
ความไดเปรียบในการแขงขนั สามารถกําหนดความคิดเชิงกลยุทธ ดังนี้ 
      1. ทําความชดัเก่ียวกับผลผลิตกอนปฏบิัติงาน พัฒนาแผนเพ่ือ
ขับเคลื่อนไปสูผลผลิต 
      2. กําหนดขอบขายของสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกัน 
        3. ปรับกลยุทธ เทคนคิใหยดืหยุนสอดคลองกัน รวมถึงตระหนักถึง
ภาวะคุกคามและการสรางโอกาสใหมๆ  
      4. พยายามใชกิจกรรมเด่ียวเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคหลายๆขอ 
      5. ใชความคิดของคนหลายๆคนและนํามาสังเคราะหรวมกัน 
      6. ตีความและสรุปความคดิและตอบสนองในการทํางานตาม
สภาพการณ  
      7. ใชวิกฤตเปนโอกาสและมุงอนาคต 
      8. สรางสรรคกิจกรรมตอเน่ืองและกิจกรรมคูขนานเพื่อบรรลุ
เปาหมาย         
      9. รักษาความสมดุลในการปฏิบตัิงาน 
      10. สรางความประหลาดในเพื่อไดเปรียบ 
      11. ใชความรวดเร็วใหไดเปรียบ 
      12. เรียนรูจุดแข็งและจุดออน 
         ความคิดเชิงกลยุทธมีมุมมองหลากหลาย โดยเนนกลยุทธในการ
แขงขัน ตอบ สนองการวางแผนกลยุทธและมุมมองระยะยาว มีการตัดสินใจและสามารถจัดอันดับ
ความสําคัญ การวางกําหนดวัตถุประสงคและสามารถตีความและวิเคราะหภาวะคุกคามและโอกาส
ได     
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    สรุปไดวา ความคิดเชิงกลยุทธ หมายถึงความสามารถในการกําหนดวิธีการ
ทํางานที่ ดีที่สุด มีความยืดหยุนพลิกแพลงไดตามสถานการณ เพ่ือนําไปสูความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 
    1.2 กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ 
     เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546: 22) ไดกลาวถึงกระบวนการคิดเชิง 
กลยุทธไวดังน้ี 
     การคิดเชิงกลยุทธมีลักษณะเปนกระบวนการความคิดเกิดขึ้นเม่ือมี
เปาหมายบางอยางที่ตองการทําใหสําเร็จ เชน ชนะการแขงขัน ทําใหปญหาหมดไป ไดรับส่ิงที่
ตองการ เปนตน การจะบรรลุเปาหมายตองมีการกําหนดทางเลือกที่คิดวามีโอกาสประสบ
ความสําเร็จมากที่สุดโดยประเมินกําลังความสามารถของตนเอง ประเมินสภาพแวดลอม รวมทั้งตอง
สามารถคาดการณอนาคตที่อาจเกิดขึ้นแลวจึงกําหนดทางเลือกกลยุทธที่คิดวามีโอกาสประสบ
ความสําเร็จมากที่สุดเพ่ือมุงสูเปาหมายที่วางไว  
     การจะดําเนินกลยุทธจะตองทําดวยความเขาใจโลกแหงความเปนจริงที่มี
ความไมแนนอนผสมผสานอยู ดังน้ันเม่ือกําหนดทางเลือกกลยุทธไดแลว จึงยังไมสามารถนําไปใช
ไดจริงในภาคปฏิบัติ แตจะตองมีการทดสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแงมุมตางๆ จากน้ันจึงเลือก
ทางเลือกกลยุทธที่คิดวาควบคุมไดมากที่สุด และคิดเผื่อไวสําหรับการรับมือส่ิงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ขณะเดียวกัน เม่ือนําออกปฏิบัติจะตองมีการตรวจสอบสภาพแวดลอมและผลกระทบที่
เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถรับมือกรณีมีสิ่งที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น การคิดเชิงกลยุทธจึงมี
ลักษณะยืดหยุน ไมตายตัว แตพลิกแพลงโอนออนไปตามสถานการณที่แตกตางกัน การเตรียม
ความพรอมจะชวยใหเราสามารถปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงไดรวดเร็ว โดยยังคงพยายามที่จะยึด
แนวทางสูเปาหมายสูงสุดไว ทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดมากกวาคนที่ปราศจากการคิด
เชิงกลยุทธ 
     สุวิทย มูลคํา (2548: 19 - 41) อธิบายขัน้ตอนกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ
ไวดังน้ี 
      1. การกําหนดเปาหมาย 
        การกําหนดเปาหมายสําหรับการคิดเชิงกลยุทธ อาจมีได 2 
ลักษณะคือ 
         1.1 การกําหนดเปาหมายในการแกปญหา จะเกิดขึ้นเม่ือเจอปญหา
และมีความตองการจะแกปญหานั้นๆ 
             1.2 การกําหนดเปาหมายตามความตองการ จะเกิดขึ้นเม่ือตองการ
จะทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งใหเกิดความสําเร็จ 
         2. การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
            สภาพแวดลอมที่มีบทบาทตอการดําเนินงานมี 2 ประเภท คือ 
สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก  
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         2.1 สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) เปนปจจัยที่
สามารถควบคุมได ซึ่งเปนปจจัยที่แสดงถึงจุดแข็งและจุดออนสําหรับนํามาใชในการกําหนด 
กลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน หากสามารถบริหารจุดแข็งจุดออนไดถูกตองและ
เหมาะสมแลวปจจัยภายในจะมีความสําคญัมากกวาปจจัยภายนอก 
            จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอม
ภายในเปนขอดีหรือขอเดนที่จะสงผลใหการทํางานประสบความสําเร็จ 
            จุดออน (Weakness) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอม
ภายในที่เปนขอดอย ซึ่งจะสงผลเสียตอการทํางาน 
         2.2 สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) เปนปจจัยที่
ควบคุมไมไดและมีความสําคัญตอการกําหนดกลยุทธที่ตองนํามาพิจารณา และเนื่องจาก 
สภาพ แวดลอมภายนอกนั้นมีขอบเขตกวางขวางและอยูนอกเหนือจากการควบคุม ซึ่งจะสงผลท้ังใน
ทางบวก เรียกวาโอกาสและในทางลบเรียกวา อุปสรรค 
             โอกาส (Opportunity) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เอ้ืออํานวยหรือสนับสนุนใหการทํางานประสบความสําเร็จ 
                 อุปสรรค (Threat) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอม 
ภาย นอกที่เปนภัยคุกคามหรือขอจํากัดที่ทําใหการทํางานไมประสบความสําเร็จ 
         2.3 การประเมินสถานภาพ 
                  การประเมินสถานภาพ เปนกระบวนการประมวลผล สรุป
เน้ือหาที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม ในลักษณะการสังเคราะหเพื่อตอบคําถามสําคัญวา 
                -  ปจจุบันเราอยูตรงไหน 

- สถานภาพของเราที่เปนอยูขณะนี้เปนทีพึ่งประสงคมาก 
        นอยเพียงใด 

- สภาวการณทีเ่ราเปนอยูขณะนี้เกิดจากอิทธิพลของปจจัย 
   ภายในหรือภายนอกมากกวากัน 

            2.4 กําหนดกลยุทธ 
             กลยุทธ เปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของ
บุคคล โดยกลยุทธของบุคคลจะถูกกําหนดขึ้นตามลักษณะพื้นฐานของบุคคล และกลยุทธที่ดีตอง
พัฒนาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในที่เก่ียวของกับบุคคล 
            2.5 การเลือกกลยุทธ 
             ทางเลือกกลยุทธที่กําหนดไวหลายๆทาง จะตองถูกนํามา
วิเคราะห เพ่ือประเมินความเหมาะสมทีละกลยทุธ เปนการประเมินขอดีขอเสีย ผลประโยชน เง่ือนไข
และขอจํากัดในการใชกลยุทธ โดยการวิเคราะหเพ่ือประเมินหรือคาดการณผลกระทบวา หากนํา       
กลยุทธนี้ไปใชในการดําเนินงานจริงๆ จะใหผลอยางไร จากน้ันก็เรียงลําดับผลการวิเคราะห
ทางเลือกจากกลยุทธที่เอ้ือประโยชนสูงสุดไปสูกลยุทธที่เอ้ือประโยชนนอยที่สุดตามลําดับ ฉะนั้น 
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การเลือกกลยุทธที่ดีที่สุดมาใชในการวางแผนปฏิบัติการจะขึ้นอยูกับสถานการณในขณะนั้น  
           2.6 การวางแผนสูการปฏิบัติ 
                หลังจากพิจารณาเลือกกลยุทธที่ ดีที่สุดเพ่ือนําไปสูการ
ปฏิบัติแลว จะตองวางแผนปฏิบัติ การวางแผนเปนการเตรียมความพรอมกอนลงมือปฏิบัติจริง การ
วางแผนจึงสามารถตอบคําถามที่วา จะไปสูเปาหมายน้ันไดอยางไร จะตองทําอะไร ทําเม่ือไร ทํา
อยางไร ทําสิ่งใดกอน – หลังและใชเวลานานเทาใด 
               2.7 การดําเนินการ 
                หลังจากการวางแผนแลวก็เปนการดําเนินการตามแผน  
สิ่งสําคัญที่จะตองตระหนักคือ ตองพยายามทําตามแผนที่วางไว รวมทั้งการใชทรัพยากรตางๆ อยาง
ประหยัดใหเกิดความคุมคา ในขณะเดียวกัน แผนที่วางไวก็พรอมที่จะยืดหยุนและสามารถปรับให
สอดคลองกับสถานการณจริงในขณะนั้นไดดวย 
               2.8 การประเมินผล  
                เปนการนําเอาผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติมาประมวล
เขาดวยกันเพื่อทําการวิเคราะหและสรุปวาผลงานที่เกิดขึ้นน้ันไดผลตามจุดมุงหมายหรือเปาหมายที่
วางไวหรือไม ซึ่งหากไมบรรลุเปาหมายก็จะตองกลับสูการเร่ิมตนกระบวนการใหม 
    สรุปไดวา กระบวนการคิดเชิงกลยุทธจะชวยใหผูนําสามารถนําสิ่งที่เรียนรูไป
กําหนดทางเลือกที่คิดวามีโอกาสประสบความสําเร็จมากที่สุดโดยประเมินกําลังความสามารถของ
ตนเองประเมินสภาพแวดลอม รวมทั้งสามารถคาดการณอนาคตที่อาจเกิดขึ้น แลวจึงกําหนดทาง 
เลือกกลยุทธที่คิดวามีโอกาสประสบความสําเร็จมากที่สุด และยังสามารถยืดหยุนเปลี่ยนแปลงหรือ
พลิกแพลงไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไปเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
    1.3 การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงกลยุทธ 
     เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546: 281 - 303) สรุปวา ผูที่ปรารถนาจะ
เปนนักคิดเชิงกลยุทธ ตองเร่ิมจากการพัฒนานิสัยมุงความสําเร็จและความคิดที่ยืดหยุน เพ่ือให
พรอมเผชิญกับสภาวการณตางๆ ซึ่งการเดินทางสูความสําเร็จนั้นเริ่มตนดวยความตองการ ความ
ตั้งใจ และสุดทายคือ การตั้งเปาหมายเพื่อใหมองเห็นภาพความสําเร็จน้ันในจินตนาการได  
            ดังน้ัน นักคิดเชิงกลยุทธจึงไมใชคนฝนเฟองที่มีความตองการหรือความ
ตั้งใจเทาน้ันแตเปนคนที่มีความฝนอยางมีเปาหมาย มีภาพแจมชัดในจินตนาการ และมีพลังผลักดัน 
หาวิธีดําเนินการสูเปาหมายน้ัน ซึ่งการพัฒนานิสัยนักคิดเชิงกลยุทธมีขั้นตอนดังตอไปน้ี  
          1. จับจองมองไปที่เปาหมายในอนาคต ความสําเร็จของนักคิดเชิง  
กลยุทธตองเร่ิมจากการกําหนดเปาหมายใหชัดเจนทั้งเปาหมายในระยะสั้นและเปาหมายในระยะยาว 
เพราะเปาหมายเปนจุดเร่ิมตนที่จะนําไปสูการวางแผนและการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายน้ัน 
จากน้ันสายตาตองจองจับอยูที่เปาหมายในอนาคตดวย สิ่งที่ตัดสินใจลงมือทําจะตองสอดคลองกัน
และนําไปสูเปาหมาย การจดจออยูกับอนาคตชวยใหเราเลือกทําเฉพาะสิ่งที่ควรทํา ชวยจัดลําดับ
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ความสําคัญของกิจกรรมตางๆ ชวยใหเรารูวาการใชทรัพยากรตางๆ เชน เวลางบประมาณ แรงกาย 
แรงสมอง ฯลฯ วาอยางไรจึงจะทําใหบรรลุเปาหมาย 
         2. ทาทายตัวเองใหกลาคิดแมมีอุปสรรค เม่ือพบปญหา นักคิดเชิง      
กลยุทธ จะไมใชคนที่พูดวา “ทําไมได” โดยท่ียังไมไดทดลองทําอะไรกอน แตจะนําปญหาน้ันมา
ใครครวญดู โดยตระหนักวา การไมกลาคิดเก่ียวกับปญหาเปนเหมือนกําแพงปดก้ันไมใหแก ปญหา
ที่เราสามารถแกไขได ดังน้ัน ควรระลึกเสมอวาเม่ือตองทําส่ิงที่ยาก สิ่งที่ไมคุนเคยเราตองไม
หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธกอน แตตองฝกขยายความกลาของเราออกไป ตองเชื่อม่ันในความสามารถใน
การคิดการใชเหตุผลโดยตระหนักวา สมองมีศักยภาพในการหาทางเลือกกลยุทธที่ดีใหกับเราในการ
แกปญหาและการตัดสินใจเรื่องตางๆ  
      3. คิดแงบวก พลิกอุปสรรคเปนโอกาส คนที่คิดเปนและมีทัศนคติ      
แงบวกตอปญหา จะสามารถพลิกผันปญหานั้นใหเปนโอกาสในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่แกไข
ปญหาไดดีกวาเดิมการเปลี่ยนปญหาเปนโอกาสทาทายใหเราคิดส่ิงใหมๆ 
      4. อยาดวนตัดสินสิ่งใด เรียนรูไว.ชา ชา อาจไดพราเลมงาม นักคิด
เชิงกลยุทธตองไมดวนตัดสินใจเม่ือเห็นผลประโยชนเฉพาะหนา โดยตองเรียนรูที่จะอดทน รอจังหวะ
เวลาที่ดีที่สุด 
      5. รูจักใช “ขอมูล” ควบ “ความรู” คู “ปญญา” การคิดเชิงกลยุทธจะ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หากมีองคประกอบ 3 ประการ คือ ขอมูล ความรูความเขาใจ และ
ปญญาเกี่ยวกับเร่ืองนั้น รวมทั้งบริบทที่เก่ียวของ โดยขอมูลจะชวยใหสามารถประเมินตนเอง 
ประเมินฝายตรงขาม ประเมินสภาพแวดลอมทั้งในปจจุบันและคาดคะเนอนาคตไดอยางแมนยํามาก
ขึ้น ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะคิด จะชวยใหเกิดความคลองตัวและยืดหยุนในการประเมิน
สถานการณ การคาดการณผลลัพธที่จะเกิดขึ้น ความแมนยําในการตัดสินใจ สวนปญญาจะชวยให
สามารถประยุกตความรูไดถูกที่ถูกเวลา ชวยใหรูจังหวะและโอกาสในการดําเนินการ ชวยใหรูวา
เม่ือไรควรเปนฝายรุก เม่ือไรควรเปนฝายรับ เม่ือไรควรหลบหลีก ดังนั้น นักคิดเชิงกลยุทธจึง
จําเปนตองอาศัยขอมูลความรู และความมีปญญาในเรื่องนั้นเปนหลัก 
      6. ตื่นตัวเสมอ พรอมตลอดเวลา นักคิดเชิงกลยุทธจะตองเตรียมตัว
ใหพรอมหรือตื่นตัวตลอดเวลา ตองประเมินสถานการณอยางตอเน่ือง คิดคาดการณลวงหนาถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยแวดลอมตางๆ โดยตระหนักวา ทุกนาทีที่ผานไป ยอมมีการ
เปลี่ยนแปลงบางอยางเกิดขึ้นไดเสมอ จึงตองเตรียมตัวใหพรอมและยืดหยุนในการตัดสินใจเสมอ 
      7. ม่ันคงทางอารมณ ยึดม่ันในเหตุผล นักคิดเชิงกลยุทธจะตอง
สามารถควบคุมอารมณตนเองไดดี ไมหวั่นไหวเมื่อมีเหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้น ไมตัดสินใจดวย
อารมณความรูสึกมากกวาเหตุผล 
      8. คิดแบบนักธุรกิจมากกวาแบบนักพนัน นักคิดเชิงกลยุทธจะไมหวัง
เพียงผลกําไรเฉพาะหนา แตจะถึงความอยูรอดที่ยั่งยืนในระยะยาว จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง
พัฒนาใหดีขึ้นตลอดเวลา พยายามปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และจะเลือก
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ตัดสินใจบนพื้นฐานความเสี่ยงต่ํา แมวาจะไดผลตอบแทนไมสูงนัก หรืออาจยอมขาดทุนในระยะแรก
เพ่ือผล ตอบแทนในระยะยาว อันจะทําใหโอกาสประสบความสําเร็จตามเปาหมายเปนไปไดมากกวา 
      9. พัฒนานิสัยนักคิดมิติอ่ืนๆ การคิดเชิงกลยุทธมิใชการจินตนาการ 
แตเปนการวางแผนทางความคิดที่สะทอนถึงความเปนไปไดเม่ือนําไปปฏิบัติในโลกความจริงน่ัน
หมายความวาจะตองมีการพิจารณาทางเลือกตางๆ อยางรอบคอบและมีความยืดหยุน พลิกแพลง
ขณะดําเนินการสามารถรับมือกับสถานการณเฉพาะที่เกิดขึ้นได ฉะนั้นสิ่งที่นักคิดเชิงกลยุทธควรมี
ไดแก ความสามารถในการคิดมิติอ่ืนๆ อาทิ 
           การคิดเชิงสรางสรรค นักคดิเชิงกลยุทธจะเปนคนที่เปดใจกวาง ไม
ยึดติดกับความคิดของตนเอง นักคิดเชิงกลยุทธจึงตองมีนิสัยของนักคิดเชิงสรางสรรคดวย โดยยินดี
ขยายขอบเขตทางความคดิของตนออกไปใหกวาง มองออกไปนอกกรอบ หาความเปนไปไดจากส่ิง
ที่จํากัดหรือส่ิงที่ดูเหมือนเปนไปไมได 
           การคิดเชิงวิเคราะห นักคิดเชิงกลยุทธจึงตองมีนิสัยของนักคิดเชิง
วิเคราะหในการเปนคนชางสังเกตสภาพแวดลอมรอบตัว ชางวิเคราะหวาสิ่งเหลาน้ันเกี่ยวเน่ือง
เชื่อมโยงกันอยางไรชางประเมินและคาดคะเนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อันจะนําไปสูการกําหนด
ทางเลือก กลยุทธที่เหมาะสมและชวยใหเราไมพลาดจากเปาหมาย 
           การคิดเชิงวิพากษ นักคิดเชิงกลยุทธจึงตองมีนิสัยของนักคิดเชิง
วิพากษ คือ ไมเชื่อถือสิ่งใดงายๆ แตตองหาเหตุผลโตแยง คิดในมุมตรงกันขาม พยายามหา
ขอบกพรองในแผนการที่วางไว ตั้งคําถามกับสภาวะปกติที่เกิดขึ้น เพ่ือใหกระบวนการคิดเชิง           
กลยุทธมีโอกาสไปสูความสําเร็จไดมากที่สุด ไมพลาดไปเพราะสภาพความเคยชิน 
    นอกจากน้ี นักคิดเชิงกลยุทธควรมีนิสัยของนักคิดในมิติอ่ืนๆประกอบ ดวย 
เชน การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงบูรณาการ การคิดเชิงสังเคราะห เปนตน เพ่ือใหสามารถนํามาใช
ประโยชนเม่ือตองหาทางเลือกใหกับเร่ืองตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
      10. อยูในขอบเขตของกติกาและยึดม่ันในคุณธรรม นักคิดเชิงกลยุทธ
ที่มีคุณธรรมจะตระหนักวาความสําเร็จที่ไดมาดวยกลยุทธที่ลอหลอก กลอุบายท่ีคดโกงผูอ่ืนน้ันไมมี
คาอันใดเลยกลยุทธที่มีคุณคาและประสบความสําเร็จระยะยาว มิใชกลยุทธที่ตอบสนองเพียง
เปาหมายของตนดวยวิธีที่ทํารายผูอ่ืน ผิดกฎหมาย ไรกติกา โกหก สิ่งเหลาน้ีแมจะบรรลุเปาหมาย 
แตความ สําเร็จน้ันจะถูกเรียกคืน และจะไดรับความลมเหลวกลับคืนมาแทน 
    สรุปไดวา ความคิดเชิงกลยุทธ เปนการใชความคิดเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหเขากับสภาพแวดลอมและเหตุการณ และใหเกิดความกาวหนา มีการวิเคราะห 
สังเคราะห และประยุกตการทํางานอยางเหมาะสม รวมทั้งสรางสรรค และคนหาแนวทางหลายๆ 
ดานในการปฏิบัติงาน  โดยมุงความสําเร็จของงานและมีความยืดหยุนในการทํางานใน 
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   2. ดานการสื่อสารและการเจรจาตอรอง     
        2.1 การส่ือสาร 
          2.1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
         โรเจอร (Rogers. 1976:9) ไดใหแนวคิดความหมายของการ
ติดตอสื่อสาร หมายถึง การถายทอดและแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ความคิด ความรูสึกหรือการกระทํา
ตางๆโดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่ง รวมถึงการเปลี่ยนในความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่แสดงออกโดยเปดเผย 
       ดาวิโต (Davito. 1978: 7) ไดสรุปความหมายของการติดตอส่ือสาร 
หมายถึง การกระทําโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนในการสงและรับขาวสาร ซึ่งอาจถูกบิดเบือน
ดวยสิ่งรบกวนภายใตสภาพผลกระทบและโอกาส ทําใหเกิดขอมูลยอนกลับ 
       คอลบ จอยซ และเออรวิน (Kolb; Joyce; & Irwin. 1995: 419)  
ไดใหแนวคิดความหมายของการติดตอส่ือสาร หมายถึง เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงขาวสารขอมูล
โดยการใชสัญลักษณ 
       เซอรจิโอวานนิ (Sergiovanni.1983: 334-336) ไดสรุปความหมาย
ของการติดตอสื่อสาร หมายถึง การติดตอประสานงานสรางความรวมมือระหวางบุคคลหรือกลุมให
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและเขาใจตรงกัน มีความยืนหยัดในหลักการอันจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกหนวยงานนั้น 
       คอลบ, โอสแลนด และ รูบิน (Kolb; Osland; & Rubin. 1995: 
419) ไดสรุปความหมายของการการติดตอส่ือสาร หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของขาวสารขอมูลโดยการใชสัญลักษณ 
       เกรียงศักด์ิ เจดียแปง (2551: 8) ไดใหแนวคิดการติดตอส่ือสาร คือ 
กระบวนการท่ีขาวสารขอมูล ความคิดตางๆถูกสงจากผูสงสารโดยผานชองสารไปยังผูรับสาร โดยมี
วัตถุประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางประการของผูรับสาร การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจจะ
อยูในระดับความรู ทัศนคติหรือพฤติกรรมของผูรับสารก็ได 
       พิณฑิญา ขําออน (2552: 15)ไดสรุปวา การติดตอส่ือสาร หมายถึง 
กระบวนการในการถายทอดและเปลี่ยนขาวสาร ความคิด และทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล
หนึ่งเพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน หรือกระบวนการในการใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
     จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายของการ
ติดตอส่ือสาร หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมายของขาวสารขอมูลโดยการใชสัญลักษณ 
ในการถายทอดและเปลี่ยนขาวสาร ความคิด และทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหน่ึงเพื่อ
สรางความเขาใจรวมกัน หรือกระบวนการในการใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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      2.1.2 วัตถุประสงคของการสื่อสาร 
             วัตถุประสงคของการสื่อสารน้ัน ในการสื่อสารวัตถุประสงค 
หมายถึง การพิจารณาถึงสาเหตุของการสงและรับขาวสารในองคกร และบทบาทของการกระจาย
ขาวสาร โดยไดแบงการถายทอดขาวสารตามสาเหตุของการกระจายขาวสารในองคกร จะมีสาเหตุที่
สําคัญอยู 3 ประการ คือ เรื่องของงาน เรื่องของสภาพองคกร และเรื่องของบุคคล ดังตอไปน้ี  
(ดวงพร ทัตตะทองคํา. 2544: 41-45) 
         2.1.2.1 ขาวสารที่เก่ียวกับงาน เก่ียวของกับผลิตภัณฑ บริการและ
กิจกรรมที่ตองใหความสําคัญในองคกร ตัวอยางเชน ขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาดานการขาย 
การตลาด คุณภาพของบริการ และคุณภาพของผลิตภัณฑ 
        2.1.2.2 ขาวสารเกี่ยวกับการบํารุงรักษาองคกร เชน ขาวสาร
เก่ียวกับนโยบาย หรือขอบังคับของบริษัท ขาวสารประเภทนี้ชวยองคกรเพ่ือดําเนินงานอยูไดและ
ดํารงอยูตลอดไป 
        2.1.2.3 ขาวสารเก่ียวกับบุคคล หมายถึง ขาวสารเก่ียวกับบุคลากร
ภายในองคกร ในดานทัศนคติ ความพึงพอใจ และการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในองคกร 
            2.1.3 ความสําคัญของการส่ือสาร 
        การส่ือสารเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเปนปกติวิสัยของคนทุกคนและ
มีความเก่ียวของไปถึงบุคคลอ่ืน ตลอดจนถึงสังคมที่แตละคนเก่ียวของอยู ไมวาจะทําส่ิงใดลวนตอง
อาศัยการสื่อสารเปนเคร่ืองมือชวยใหบรรลุจุดประสงคทั้งสิ้น จะเห็นไดจากการท่ีคนพยายามคิดคน
และพัฒนาวิธีการส่ือสารมาตั้งแตสมัยโบราณ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนเครื่องมือ หรือ
เทคนิควิธีการตางๆ ลวนเกิดจากความพยายามอยางสูงของคน หากการสื่อสารไมมีความ สําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งแลว เคร่ืองมือและวิธีการสําหรับการส่ือสารตางๆเหลาน้ีก็คงไมเกิดขึ้นและพัฒนา
มาใหเห็นดังเชนในปจจุบัน (ดวงพร ทัตตะทองคํา. 2544: 41-45) 
       สาธิต วิมลคุณารักษ และประยงค เนาวบุตร (2546: 135-136)  
ไดสรุปวา กิจกรรมตางๆของผูบริหารสถานศึกษาลวนเกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารทั้งสิ้น การ
ติดตอส่ือสารจึงมีความสําคัญ ดังน้ี 
            1. ความสําคัญดานมอบหมายงาน ผูบริหารของหนวยงานยอม
ตองมีการมอบหมายงาน การสั่งการ ออกคําสั่ง เพ่ือภารกิจขององคการดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ การมอบหมายงานจึงตองอาศัยการติดตอส่ือสารที่ดีซึ่งทําใหทั้ง
ผูบริหารสถานศึกษา และผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจตรงกันในเรื่องที่มอบหมาย 
            2. ความสําคัญดานทําความเขาใจ งานประจําอยางหนึ่งของ
ผูบริหารสถานศึกษา คือ เร่ืองการทําความเขาใจ ไมวาจะทําความเขาใจกับนักเรียน ผูปกครอง
นักเรียน ผูใตบังคับบัญชา คณะกรรมการตางๆ สวนราชการท่ีเก่ียวของ และผูบังคับบัญชา ซึ่งตอง
อาศัยการติดตอส่ือสารที่ดี เพ่ือกอใหเกิดความสัมพันธที่ดี และเขาใจตรงกัน 
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            3. ความสําคัญดานขอมูลขาวสาร การติดตอสื่อสาร ถือเปน
ชองทางหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาจะไดขอมูลขาวสารตางๆมาใชในการบริหารสถานศึกษา เชน 
การติดตอสื่อสารกับนักเรียนจะทราบถึงพฤติกรรมของครูผูสอนวามีความตั้งใจสอนแคไหน และถา
ติดตอสื่อสารกับครูผูใตบังคับบัญชาก็จะทราบปญหาอุปสรรคตางๆของการทํางาน หากผูบริหาร
สถานศึกษามีระบบการติดตอส่ือสารที่ดีก็จะมีแหลงขอมูลขาวสารที่ดี 
            4. ความสําคัญดานประสานงาน สิ่งสําคัญประการหน่ึงของ
ผูบริหารสถานศึกษา คือ การติดตอประสานงานกับผูบริหารระดับกรมหรือกระทรวง นักการเมือง
และสวนราชการตางๆเพ่ือขอความรวมมือ ขอความชวยเหลือหรือของบประมาณ ซึ่งถาผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถใชการติดตอส่ือสารที่ดี การประสานงานจะบรรลุวัตถุประสงคและกอใหเกิดผลดี 
         ปานจักษ เหลารัตนวรพงษ (2548: 36) สรุปวา การส่ือสารมี
ความสําคัญสําหรับผูนําและผูตามในฐานะที่เปนเครื่องมือที่ทั้งสองฝายตางใชในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
       สรุปไดวา การส่ือสารมีความสําคัญในองคกร โดยเฉพาะการส่ือสารทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานในองคกรเพ่ือใหสื่อความหมายตรงกัน และบริหารงานไดอยาง
ราบร่ืน 
     2.1.4 รูปแบบของการสื่อสาร 
        การติดตอสื่อสารนับวาเปนเคร่ืองมือสําคัญของผูบริหารที่ใชในการ
บริหาร งานในองคกรเพ่ือใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งรูปแบบการติดตอส่ือสารของผูบริหารมีความ
แตกตางกันออกไปตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก ทั้งน้ี รุสโซ (Russo. 1995: 32) ไดจําแนก
รูปแบบการติดตอส่ือสารของบริหารในองคกรโดยมีแนวคิดจากพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย และ
สามารถแบงแยกไดเปน 2 ประเภท คือ 
        2.1.4.1 มีความเชื่อม่ันสูง (Assertiveness) เปนระดับพฤติกรรม
ของผูพูดซ่ึงเต็มไปดวยพลังและเปนไปในเชิงของการออกคําสั่ง พฤติกรรมแบบนี้ใชเพ่ือควบคุม
สถานการณ 
            2.1.4.2 การแสดงออกทางความรูสึกสูง (Expressiveness) เปน
ระดับซึ่งพฤติกรรมของผูพูดเปนแบบตอบโตอยางรวดเร็วทางดานอารมณ ความรูสึก และแสดงออก 
พฤติกรรมนี้รวมไปถึงการแสดงใหเห็นถึงอารมณ ความรูสึก และการสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคล 
          สโกเปค (Skopect. 1990: 94-95) ไดสรุปวา บุคคลโดยทั่วไปมี
รูปแบบการติดตอส่ือสารอยู 4 รูปแบบ ดังน้ี 
            1. แบบวิเคราะห (Analysis) เปนการสื่อสารทิศทางเดียวโดย
ใชความรูความเชี่ยวชาญและขอมูลที่มีอยูในเร่ืองนั้นมากกวาคนอ่ืนอยางมากในเรื่องน้ัน ผูสื่อสาร
แบบนี้มักรุกเราใหผูอ่ืนทําตามวิธีการที่ตนเองวิเคราะหและคาดหวังวาผูอ่ืนจะทําตาม  
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            2. แบบส่ังการ (Directive) เปนการสื่อสารทิศทางเดียว โดยผู
สื่อสารจะใชปริมาณขอมูลขาวสารท่ีมีอยูในตัวผูสื่อสารและทําการส่ือสารโดยอาศัยอํานาจที่มีอยู 
สวนใหญนิยมในผูบริหารโดยถามคําถามโดยไมรอฟงคําตอบ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับ
ผูใตบังคับบัญชาคอนขางนอย ใชอํานาจสั่งการกับผูอ่ืน 
            3. แบบปรึกษาหารือ (Consultative) เปนการสื่อสารโดยผู
สื่อสารมีขอมูลขาวสารอยางเพียบพรอม โดยจะใชวิธีการติดตอสื่อสาร 2 ทาง คือ ใชวิธีการพูดจา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการอภิปราย และสงเสริมใหเกิดทักษะความรวมมือในการแกปญหา 
            4. แบบพฤติกรรม (Behavior) มีลักษณะการติดตอส่ือสาร  
2 ทิศทางโดยมีการมุงเนนพฤติกรรมดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล มากกวาที่จะมุง
ความสําเร็จของงาน และเนนการใชทักษะการใหผูอ่ืนมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆแตจะมีปริมาณ
ขอมูลขาวสารนอยกวาผูสื่อสารแบบปรึกษาหารือ 
        นอกจากน้ี รุสโซ (Russo. 1995: 33-39) ยังไดรวมพฤติกรรมที่มี
ความเชื่อม่ันสูงและการแสดงออกทางความรูสึกเขาดวยกัน โดยจําแนกรูปแบบการติดตอส่ือสารของ
ผูบริหารออกเปน 4 รูปแบบ ดังน้ี 
            1. แบบสัง่การ (Direct) 
               ผูนําแบบน้ีมีลักษณะเปนผูที่มีการส่ังการ บงการ ภาษาที่ใช
เด็ดขาด พูดตรง พูดเร็ว เสียงดังฟงชัด ภาษาทางการ สัมผัสมือหนักแนน มองนาเกรงขาม เปน      
ผูแสดงพฤติกรรมการส่ือสารที่มีความเชื่อม่ันสูง แสดงออกทางความรูสึกต่ํา ซึ่งภาษาพูด จะเปน
ลักษณะ ตัดสินในแนวแนพูดจาตรงไปตรงมา เอยปากทักทายเสมอ สวนลักษณะการพูด จะมี
ลักษณะพูดเร็ว พูดเสียงดัง พูดอยางเปนทางการ ทางดานภาษากาย จะมีลักษณะของ การสบตา
โดยตรง จับมือทักทาย มีทาทางกลาหาญ และดานการจัดพ้ืนที่สวนตัวจะมีลักษณะรักษาระยะหางไว 
วางปฏิทินแผนงานไว โตะทํางานดูกวางขวาง 
             2. แบบมีชีวติชวีา (Spirited) 
                ผูนําแบบน้ีมีลักษณะเปนผูที่พูดเสียงสูงต่ําขึ้นลง ทําอะไร
รวดเร็ว สัมผัสมืออยางรวดเร็ว การทํางานมีลักษณะวุนวาย เปนผูแสดงพฤติกรรมการสื่อสารที่มี
ความเชื่อม่ันสูง แสดงออกทางความรูสึกสูง โดยพฤติกรรมดานภาษาพูดจะมีลักษณะของการแสดง
ความคิดเห็นทันที พูดกวาง พูดจูงใจ สวนดานลักษณะการพูด มักจะพูดเลน ระดับเสียง มีชีวิตชีวา 
เสียงดัง สวนดานภาษากายจะมีปฏิกิริยารวดเร็ว การเคล่ือนไหวกระฉับกระเฉง ทักทายอยาง
กระตือรือรน และทางดานการจัดพ้ืนที่สวนตัว จะมีลักษณะของการแบงพ้ืนที่การทํางานเปนชอง  
มีคําขวัญสวนตัวในที่ทํางาน ชอบระยะที่ใกลชิดกัน 
             3. แบบเห็นอกเห็นใจ (Considerate) 
                 ผูนําแบบน้ีมีลักษณะเปนผูที่มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนรับ
ฟงผูอ่ืน พูดชา เสียงนุมนวล ชอบที่จะกอด เคลื่อนไหวชา สัมผัสมืออยางนุมนวล มีรูปครอบครัวในที่
ทํางาน ชอบนั่งขางผูอ่ืน เปนผูแสดงพฤติกรรมการส่ือสารที่มีความเชื่อม่ันต่ํา แสดงออกทาง



 
 

 

62

ความรูสึกสูง โดยพฤติกรรมดานภาษาพูด จะมีลักษณะที่เปนผูฟงที่ดี เงียบขรึม พูดใหกําลังใจ สวน
ดานลักษณะการพูด พูดชา ใชน้ําเสียงนุมนวล ระดับเสียงเนิบ ๆ สวนดานภาษากายจะมีลักษณะ
การจับมือทักทายอยางสุภาพ สัมผัสรางกาย เชน แขน ไหล เคลื่อนไหวชา และดานการจัดพ้ืนที่
สวนตัว มีรูปครอบครัวในที่ทํางาน ชอบการนั่งติด ๆ กันไป พกพาของรักไปดวย 
             4. แบบมีระเบียบ (Systematic) 
                ผูนําแบบมีระเบียบ จะมีน้ําเสียงราบเรียบ พูดส้ัน ๆ สื่อสาร
แบบงาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสรางกายผูอ่ืน เปนผูแสดงพฤติกรรมการสื่อสารที่มีความเช่ือม่ันต่ํา
แสดงออกทางความรูสึกต่ําโดยภาษาพูด ไมคอยเลนระดับเสียง พูดอยางกระชับ ระดับนํ้าเสียง
ราบเรียบ สวนดานภาษากาย จะมีลักษณะสีหนาถมึงทึง สงวนทาทีเคลื่อนไหว หลีกเลี่ยงการสัมผัส 
และดานการจัดพ้ืนที่สวนตัว จะมีลักษณะของการมีพ้ืนที่สวนตัวคอนขางมาก มีตารางการทํางาน
หรือกราฟในที่ทํางานโตะทํางานเรียบรอย      
                จากแนวคิดของรุสโซที่ เกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของ
ผูบริหารทั้ง 4 แบบ โดยเนนถึงพฤติกรรมที่มีการยืนยันอยางม่ันใจ และการแสดงออกทางความรูสึก 
จะพบวา ผูบริหารท่ีมีรูปแบบการติดตอสื่อสารแบบสั่งการจะมีการยืนยันอยางม่ันใจสูง แตจะมีการ
แสดงออกดานความรูสึกต่ํา ผูบริหารรูปแบบการติดตอส่ือสารแบบมีชีวิตชีวาจะมีการยืนยันอยาง
ม่ันใจสูง และมีการแสดงออกดานความรูสึกสูงดวย ผูบริหารรูปแบบการติดตอส่ือสารแบบเห็นอก
เห็นใจจะมีการยืนยันอยางม่ันใจต่ํา แตจะมีการแสดงออกดานความรูสึกสูง และผูบริหารรูปแบบการ
ติดตอสื่อสารแบบมีระเบียบจะมีการยืนยันอยางม่ันใจต่ํา และมีการแสดงออกดานความรูสึกต่ําดวย
เชนกัน 
     2.1.5 เคร่ืองมือที่ใชในการสือ่สารขอความ 
         เครื่องมือตางๆที่ใชในการติดตอส่ือสารที่นิยมอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน พบวา สามารถจําแนกไดหลายประเภท ดังน้ี (กนกรัตน วงศลักษณพันธ. 2542: 37-38) 
       1) ปายประกาศ 
       2) การประชุม การหารือรวมกัน 
       3) หนังสือหรือจดหมายเวียน ซึ่งรวมถึงไปรษณียอิเลคทรอนิคส 
(E-mail) ดวย 
       4) การพูดดวยวาจาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
       5) การบันทึกขอความเปนลายลักษณอักษร 
       6) สมุดคูมือปฏิบัติงาน 
       7) ระบบขอเสนอแนะหรือระบบเสนอขอคดิเห็น 
           เคร่ืองมือที่ใชในการสื่อสารมีหลายประเภท มีทั้งวัสดุ อุปกรณ 
และเทคโนโลยี วาจาคําพูด จึงมีความสําคัญและจําเปนที่จะตองเลือกใชใหสอดคลองกับสิ่งที่เรา
ตองการจะสงถึงผูรับ เพ่ือใหการส่ือสารเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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     2.1.6 กลยุทธในการสื่อสารเพ่ือใหเกิดประสิทธผิล 
       ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 191 - 192) สรุปวา การ
ติดตอส่ือสารในองคกรใหเกิดประสิทธิผล มีดังน้ี 
            1. ผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญกับการติดตอส่ือสาร 
ผูบริหารระดับสูงจะตองเห็นความสําคัญ และมีความชํานาญในการรับรูและมีความตั้งใจที่จะสง
ขาวสาร ตลอดจนชี้แจงใหพนักงานทราบถึงความสําคัญของการติดตอส่ือสารวาเปนสิ่งจําเปนที่ทํา
ใหเปาหมายขององคกรประสบความสําเร็จ 
            2. ผูบริหารตองมีการกระทําและคําพูดที่สอดคลองกัน ขาวสาร
ซึ่งผูจัดการสงออกไปตองไมขัดแยงกับขาวสารที่เปนทางการเพราะจะทําใหผูจัดการสูญเสียความ
เชื่อถือจากพนักงาน ดังน้ัน คําพูดตองสอดคลองกับการกระทํา 
            3. เง่ือนไขการติดตอส่ือสารแบบสองทาง บริษัทควรมีการ
สงเสริมใหมีการติดตอสื่อสารจากลางขึ้นบน และจากบนลงลาง โดยอนุญาตใหพนักงานถามคําถาม
และไดรับคําชี้แจงจากฝายจัดการระดับสูง สิ่งพิมพของบริษัทควรมีคอลัมนสําหรับการถามตอบ ควร
พัฒนากระบวนการรองทุกข ควรใชเทคนิคการปอนกลับขอมูลและมีการใหรางวัลแกผูที่ใชการ
ปอนกลับขอมูลดวย 
            4. การเนนเรื่องการติดตอส่ือสารแบบเผชิญหนา ผูบริหาร
ระดับสูงควรแสดงตนและใหขาวสารที่สําคัญดวยตนเอง ทําอยางตรงไปตรงมาและเปดเผย โดยใช
การติดตอส่ือสารแบบเผชิญหนากับพนักงาน 
            5. การแบงปนความรับผิดชอบสําหรับการติดตอส่ือสารกับ
พนักงาน ผูบริหารระดับสูงจะจัดทําแผนการดําเนินงานวาบริษัทกําลังเปนไปในทิศทางใด 
ผูบังคับบัญชาระดับตนจะแจงกับพนักงาน ทําใหพนักงานทราบถึงความรับผิดชอบอยางชัดเจนในสิ่ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง พนักงานจะชอบฟงเร่ืองราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการดําเนินงานของ
บริษัท ซึ่งอาจจะมีผลตอตัวเขาจากผูบังคับบัญชามากกวาเพ่ือนรวมงาน 
            6. ความเกี่ยวของกับขาวที่ไมดี องคกรที่มีการติดตอส่ือสารที่ดี
ยอมไมหวาดกลัวที่จะเผชิญหนากับขาวราย องคกรทุกองคกรจะมีผลิตภัณฑที่มีปญหา การขนสง
ลาชา ลูกคาตําหนิ ฯลฯ การติดตอสื่อสารที่ดีจะทําใหพนักงานไมอึดอัดที่จะตองอธิบายถึงปญหา
เหลาน้ัน โดยการแกปญหาเฉพาะหนากับขาวราย โดยการแถลงการณดวยความรวดเร็ว จริงใจและ
จริงจัง ดวยการเผชิญหนา 
            7. การวางรูปแบบขาวสารสําหรับผูฟงใหเหมาะสม บุคคลใน
องคกรจะตองการขอมูลที่แตกตางกัน ผูบริหารระดับตนและผูบริหารระดับกลางจะตองการขาวสารที่
แตกตางกัน แผนการผลิตและแผนกบัญชีจะตองการขอมูลที่แตกตางกันดวย ผูบริหารตองทราบวา
ขอมูลอะไรที่บุคคลและกลุมตองการและวิธีใดที่ดีที่สุดที่ควรใชกับบุคคลกลุมน้ัน เชน สงขาวสารไปที่
บานจดหมายขาว E-mail การประชุมทีมงาน เปนตน 
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            8. ทําการติดตอส่ือสารใหเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง บริษัทชั้น
นํามองการติดตอส่ือสารกับพนักงานเปนกระบวนการบริหารที่สําคัญ 5 ประการ คือ 
               1) ผูจัดการตองสื่อความหมายโดยใชหลักเหตุผล การ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
               2) จังหวะเวลาคือส่ิงที่สําคัญย่ิง    
                 3) การติดตอส่ือสารอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ชวงเวลาที่วิกฤตตองสื่อสารโดยใหขอเท็จจริงดวยความรวดเร็ว เม่ือพนักงานตองการรับขอมูลแตไม
สามารถหามาไดเขาอาจยอนกลับไปเขาไปสูชองทางการติดตอส่ือสารที่ไมเปนทางการ 
               4) การใหเชื่อมโยงภาพรวมจากภาพเล็ก ๆ การติดตอ 
สื่อสารที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นเม่ือพนักงานเขาใจภาพรวมทั้งหมดวามีผลกระทบตอเขาและงาน
ของเขาอยางไร การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การแขงขันระหวางคูแขงขันจะตองโยงใหเขาไป
เก่ียวของกับแตละเขตที่ตั้งแผนกและพนักงาน ความรับผิดชอบน้ีเปนหนาที่ของผูจัดการชั้นตน 
               5) ไมชี้นําส่ิงที่คนควรรูสึกเก่ียวกับขาว พนักงานไมตองการ
ชี้นําในการตีความและความรูสึกเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตัวอยางที่ไมควรสื่อสาร เชน การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ อาจจะทําใหพนักงานเกิดความตื่นเตน หรือการจัดรูปแบบองคกรใหมเพราะ
อาจทําใหเกิดความลําเอียงหรือเกิดการตอตานได การติดตอส่ือสารที่จะเปนผลดีโดยใชคําถาม ใคร 
อะไร เม่ือไหร ที่ไหน ทําไม และอยางไร แลวจึงใหพนักงานสรุปดวยตัวของเขาเองการติดตอส่ือสาร
นับวาเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารที่ใชในการบริหารงานในองคกรเพื่อใหประสบผลสําเร็จ ซึ่ง
รูปแบบการติดตอส่ือสารของผูบริหารมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก 
          นอกจากน้ี  เ พ่ือใหการบริหารการ ส่ือสารมีประ สิทธิผล 
จําเปนตองมีกลยุทธในการสื่อสาร ดังน้ี (National Speakers Bureau. 2001: Online) 
               1) Credibility (ความเชื่อถือ) เม่ือส่ือสารกับบุคลากรแลว 
ตองติดตามดูวา บุคลากรเต็มใจพรอมเชื่อฟงและนําสิ่งที่ไดรับไปปฏิบัติหรือไม อยางไร ควร
พยายามสื่อสารแกผูฟงใหเกิดความเขาใจและแกไขขอมูลที่ผิดพลาด 
               2) Context (บริบท) ผูนําจําตองใชถอยคําประกอบทาทาง
และลีลาในการพูด เพ่ือใหผูฟงเขาใจเก่ียวกับเรื่องที่พูดอยางชัดเจน 
               3) Content (เน้ือหา) เร่ืองราวท่ีพูดควรเปนประโยชนและมี
ความสําคัญตอบุคลากรสวนใหญ ผูฟงจะเลือกขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอตนเอง ผลสัมฤทธิ์จึง
จะไดรับการตอบสนอง 
               4) Continuity (ความตอเน่ือง) การส่ือสารที่ดีและเกิด
ประสิทธิผล ควรใชชองทางอยางนอยสามชองทางเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน และผูฟงเกิดการ
ยอมรับ 
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               5) Consistency (ความม่ันคง) เร่ืองใดที่เปนจริงควรยืนหยัด
ไวอยางม่ันคง เพราะมีขอมูลและตัวแปรหลากหลาย ผูนําตองรักษาความจริงใหคงอยู และไมแปร
เปลี่ยนไปตามสถานการณ อารมณ และความรูสึกตางๆ 
               6) Channels (ชองทาง) ควรใชชองทางตางๆใหเหมาะสม
กับเน้ือหาสาระ และคํานึงถึงเวลาในการดําเนินงานที่สําคัญ ควรสื่อสารอยางรวดเร็วและตรงประเด็น 
ซึ่งสามารถเลือกใชทั้งเทคโนโลยี วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท จดหมาย อิเล็กทรอนิกส เปนตน  
               7) Clarity (ความกระจาง) ใหขาวสารใชคํางายๆ กะทัดรัด 
ชัดเจน ยกตัวอยางเปรียบเทียบ อยาใชคํายุงยากซับซอน 
          นอกจากน้ีการส่ือสารของพยาบาลวิชาชีพควรมีกลยุทธ ดังนี้ 
(Kaplan University 2008: Online) 
               1. พูดคุยกับคนปวยอยางชัดเจนและดวยเสียงดังพอสมควร
และควรพูดชาๆเพราะคนปวยจะสูญเสียการไดยิน  
               2. เรียกชื่อของคนปวยใหถูกตอง ชัดเจน  
               3. เลือกสถานที่ที่สงบสําหรับการพูดคุยกับคนปวย 
               4. ใชภาษาทาทางประกอบการพูดคุย เชน สัญลักษณ มือ 
เปนตน 
               5. พูดคุยกับคนปวยอยางเปนมิตร 

            สกอต (Scott. 2011: Online) เพ่ิมเตมิเทคนิคการสื่อสารของ 

พยาบาลวิชาชีพใหประสบผลสําเร็จ ดังน้ี 

              1. ตั้งใจฟงอยางระมัดระวัง ฟงโดยไมพูดสอดแทรกและทํา
ความเขาใจกับคนปวย 
              2. ตอบสนองความรูสกึของคนปวยอยางรวดเร็ว 
              3. ใชชองทางการส่ือสารหลายๆอยาง  
              4. ใชสายตาดวยความเมตตาและเปนมิตร 
              5. ถามคําถามที่จะใหความชวยเหลอืคนปวยตามความ
ตองการ 
     สรุปไดการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ควรเลือกกลยุทธในการสื่อสารให
เหมาะสมและเทคนิคในการสื่อสาร รวมถึงมีการปรับปรุงคุณภาพของการสื่อสารใหเกิดประสิทธิผล  
เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจตรงกันรับรูรวมกัน 
     2.1.7 งานวิจัยที่เก่ียวกับการติดตอส่ือสาร  
       งานวิจัยในประเทศ 
       กรชวัล หอมไกรลาศ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการสื่อสารกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
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คมนาคม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารและปจจัยทาง
ประชากร กับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่ง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล ใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน คาสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวน ประมวลผลโดยใช
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยมีดังตอไปน้ี 1. รูปแบบการสื่อสารของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งการสื่อสารแบบเปนทางการและการสื่อสารสองทางอยูใน
ระดับปานกลาง 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีความพึงพอใจในการทํางานในระดับปานกลาง 
โดยมีความพึงพอใจในดานความม่ันคงในงานมากที่สุด สวนในดานเงินเดือนน้ัน มีความพึงพอใจ
นอยที่สุด 3. การสื่อสารสองทางมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน การสื่อสารแบบเปน
ทางการไมมีความสัมพันธกับสวนใหญของความพึงพอใจในการทํางาน ยกเวนการยอมรับนับถือ
จากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 4. พนักงานที่มีความแตกตางกัน ดานเพศ อายุ ระดับตําแหนง 
(ซี) ระยะเวลาในการทํางานและระดับเงินเดือน มีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน ระดับ
การศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน  
         กาญจนา โลหประเสริฐ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง 
รูปแบบการสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจในงานกับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลตํารวจ การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวาง 1) รูปแบบการสื่อสารกับความพึงพอใจในการสื่อสาร 2) ความพึงพอใจในการ
สื่อสารกับความพึงพอใจในงาน และ3) ศึกษาตัวแปรที่สามารถพยากรณความสามารถในการ
ปฏิบัติงานโดยใชกลุมตัวอยางที่เปนพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลตํารวจจํานวนทั้งสิ้น 290 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง
ความถี่คํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรเปนขั้นตอน ประมวลผลโดยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัย
พบวา 1. พยาบาลประจําการมีการส่ือสารแนวนอนในระดับสูงมีความพึงพอใจในการสื่อสารระดับ
ปานกลาง มีความพึงพอใจในงานระดับปานกลาง และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับสูง 
2. รูปแบบการสื่อสารมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการสื่อสารอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.001 3. ความพึงพอใจในการสื่อสารมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.001 4. กลุมตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานายความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลประจําการไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ไดแก ความสําเร็จในงาน การสื่อสารแบบเปน
ทางการที่ระดับ .01ไดแก วิธีการปกครองและบังคับบัญชา นโยบายและการบริหารหนวยงาน ที่
ระดับ .05 ไดแก ความรับผิดชอบที่ไดรับ สถานะของอาชีพ สภาพการทํางาน บรรยากาศการสื่อสาร
ในองคการและการส่ือสารจากบนลงลาง รวมทั้งส้ิน 9 ตัวแปร โดยสามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความสามารถในการปฏิบัติงานไดประมาณรอยละ 46  
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       ณัฎฐวุฒิ นิทธยุ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง รูปแบบ
การส่ือสารกับความพึงพอใจในการสื่อสารและการทํางานของพนักงานในองคการดานไฟฟาในชวง
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารกับความพึงพอใจใน
การสื่อสารและการทํางานของพนักงานในองคการดานไฟฟาในชวงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน ประกอบดวยพนักงาน กฟผ. 250 คน และ
พนักงาน กฟภ. 150 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูล
โดยคํานวณความถี่คารอยละและคาเฉล่ีย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน t-test ประมวล 
ผลโดยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัย พบวา 1. รูปแบบการสื่อสารของ กฟผ. และ 
กฟภ. ในชวงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแตกตางกัน 2. บรรยากาศการสื่อสารในองคการของ กฟผ. 
และกฟภ. ไมแตกตางกัน 3. พนักงาน กฟผ. และ กฟภ. มีความเขาใจเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ระดับปานกลาง 4. พนักงาน กฟผ. และ กฟภ. มีความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองคการที่
แตกตางกันและมีความพึงพอใจในการทํางานที่ไมแตกตางกัน  
       อุดม มัตโน (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง ความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการส่ือสาร คุณลักษณะนาเชื่อถือของผูบังคับบัญชา และความพึงพอใจในการ
ทํางานของผูใตบังคับบัญชาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ความมุงหมายของการศึกษาคนควา          
1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการสื่อสารและคุณลักษณะนาเชื่อถือของผูบังคับบัญชา 2. เพ่ือศึกษา
ระดับความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการส่ือสารของผูบังคับบัญชากับคุณลักษณะ นาเชื่อถือของผูบังคับบัญชาในทัศนะของ
ผูใตบังคับบัญชา 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชากับ
ความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
นาเชื่อถือของผูบังคับบัญชากับความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบงัคับบญัชา 6. เพ่ือสรางสมการ
พยากรณความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา จากพฤติกรรมการส่ือสารและ
คุณลักษณะนาเชื่อถือของผูบังคับบัญชา วิธีดําเนินการศึกษาคนควา การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ได
ศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนผูใตบังคับบัญชาของศึกษาธิการ จังหวัดในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตามเขตการศึกษา 12 จํานวน 275 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปน
แบบสอบถามความคิดเห็นผูใตบังคับบัญชาของศึกษาธิการ จังหวัดภายในสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารของ
ศึกษาธิการจังหวัดในทัศนะของผูใตบังคับบัญชา จํานวน 11 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา ใชประเมินพฤติกรรมการส่ือสารของศึกษาธิการจังหวัดในทัศนะของ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมีเกณฑการประเมิน 7 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย คอนขางนอย ปานกลาง 
คอนขางมาก มาก มากท่ีสุด ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะนาเชื่อถือของ
ศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 18 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถาม ความแตกตางของ
ความหมาย ใชประเมินคุณลักษณะนาเชื่อถือของศึกษาธิการจังหวัดในทัศนะของผูใตบังคับบัญชา 
ซึ่งมีเกณฑการประเมิน 7 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย คอนขางนอย ปานกลาง คอนขางมาก มาก 
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มากท่ีสุด ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชาของ
ศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 48 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา ใชประเมิน
ความพึงพอใจในการทํางานในทัศนะของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมีเกณฑการประเมิน 5 ระดับ คือ นอย
ที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด แลวนําขอมูลไปวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม 
SPSS/PC(+) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือหาคําตอบในการศึกษาคนควาและเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธอยางงาย 
สหสัมพันธพหุคูณ และการถดถอยพหุคูณแตละขั้นตอน แลวทําการแปลผลและนําเสนอเปนตาราง
ประกอบการบรรยายความเรียง สรุปผลการศึกษาคนควา 1. พฤติกรรมการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชาอยูในระดับมาก 2. คุณลักษณะนาเชื่อถือของผูบังคับบัญชาอยูในระดับมาก 3. ความ
พึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชาอยูในระดับมาก 4. พฤติกรรมการสื่อสารมีความสัมพันธ
กับคุณลักษณะนาเชื่อถือของผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 5. พฤติกรรมการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน ของผูใตบังคับบัญชาอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 6. คุณลักษณะนาเชื่อถือของผูบังคับ บัญชามีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 7. บุคลิกที่ดึงดูดใจของ
ผูบังคับบัญชา ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบังคับ บัญชา การเปดโอกาสในการติดตอ 
สื่อสาร ความถูกตองของสาร เปนตัวพยากรณความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
โดยมีคาอํานาจพยากรณเทากับ 76.01 เปอรเซนต ดังสมการ พยากรณความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในรูปคะแนนดิบ ดังน้ี Y(^) = .9075+.2482 (บุคลิกที่ดึงดูดใจของ
ผูบังคับบัญชา)+.1619 (ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา)+.0801 (การเปดโอกาส
ในการติดตอส่ือสาร)+.0655 (ความถูกตองของสาร) 7.1 บุคลิกที่ดึงดูดใจของผูบังคับบัญชา 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา ความถูกตองของสาร การเปดโอกาสในการ
ติดตอส่ือสารเปนตัวพยากรณความพึงพอใจตอสํานักงาน ผูใตบังคับบัญชาโดยมีคาอํานาจพยากรณ
เทากับ 77.19 เปอรเซนต ดังสมการพยากรณความพึงพอใจตอสํานักงานของผูใตบังคับบัญชา ใน
รูปคะแนนดิบ ดังน้ีY(^)(,1) = .9111+.2426 (บุคลิกที่ดึงดูดใจของผูบังคับบัญชา) +.1643 
(ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา) +.0750 (ความถูกตองของสาร) +.0752                  
(การเปดโอกาสในการติดตอสื่อสาร) 7.2 บุคลิกที่ดึงดูดใจของผูบังคับบัญชา ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา การเปดโอกาสในการติดตอ สื่อสารเปนตัวพยากรณความพึงพอใจตอ
งานที่ทําของผูใตบังคับบัญชา โดยมีคาอํานาจพยากรณเทากับ 69.76 เปอรเซนต ดังสมการ
พยากรณความพึงพอใจตองานที่ทําของผูใตบังคับบัญชา ในรูปคะแนนดิบ ดังน้ีY(^)(,2) = 
.9330+.2593 (บุคลิกที่ดึงดูดใจของผูบังคับบัญชา) +.1812 (ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผูบังคับบัญชา) +.1095 (การเปดโอกาสในการติดตอส่ือสาร) 
       วาสนา สุขไพศาล (2546: บทคัดยอ) การประสานงานของทีมงาน
ที่ปฏิบัติงานในเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่อยูตางสังกัดกัน การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ
ศึกษาความหมายและแบบแผนของการประสานงานปญหา และแนวทางแกไขปญหาในการ
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ประสานงานของทีมงานที่ปฏิบัติงานในเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่อยูตางสังกัดกัน ดวยการ
ประยุกตใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเอกสารการสังเกตแบบมีสวนรวม การ
สัมภาษณแบบเจาะลึกและสัมภาษณอยางไมเปนทางการจากทีมงานซ่ึงประกอบ ดวยบุคลากร
พยาบาล ผูบริหาร และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกับการประสานงานของทีมงานรวม 25 คน วิเคราะห
ขอมูลดวยการใหรหัส จัดหมวดหมูและสรางเปนบทสรุปมานําเสนอในเชิงพรรณนา ผลการวิจัย 
พบวาทีมงานใหความหมายของการประสานงานเปน 2 ดานคือ ดานวัตถุประสงคและดานวิธีการ 
โดยมีความเห็นวาการประสาน งานมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกัน เกิดความรวมมือใน
การทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคไมเกิดการขัดแยงกัน และเพ่ือเปนการวางแผนหรือติดตาม
ประเมินผลการทํางาน มีความ เห็นดานวิธีการวาเปนการสื่อสารภายในหรือภายนอกองคการท้ัง
แนวด่ิงและแนวราบโดยใชวิธีแบบเปนทางการหรือไมเปนทางการ ทีมงานเห็นวาการประสานงานมี
ความสําคัญเพราะจะมีผลกับความสําเร็จของงาน การติดตามประเมินผล การรักษาพยาบาล และ
เปนการสะทอนภาพองคการแบบแผนการประสานงานของทีมงานพบวา มีทั้งแบบเปนทางการและ
ไมเปนทางการ โดยในหนวยคูสัญญาหลักจะมีการประสานงานที่เปนทางการมากกวาหนวยบริการ
ปฐมภูมิ ปญหาการประสาน งาน พบวา เกิดจาก 4 ประเด็นหลักคือ 1) ผูบริหาร: ความไมชัดเจนใน
บทบาทของ PCU. อุปสรรคจากการส่ือสารมีทัศนคติทางลบตองาน และอยูตางสังกัดกัน 2) 
ผูรวมงาน: ความไมชัดเจนในบทบาทของ PCU. ความรวมมือในบางเรื่องนอย อุปสรรคจากการ
สื่อสาร การเตรียมพรอมในการทํางานไมครอบคลุม การสงตอขอมูลในการทํางานรวมกันไม
ครอบคลุมและไมสมํ่าเสมอไมมีอํานาจในการตัดสินใจในบางเรื่อง เห็นความสําคัญของงานนอยและ
ขัดแยงกันภายในทีม 3) ผูประสานงาน: ไมไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ ความเขาใจในงาน
และบทบาทไมชัดเจน อุปสรรคจากการส่ือสาร มีความยืดหยุนนอย ไมอยูประจําการ วิธีการ
ประสานงานไมเหมาะสมประสานงานลาชา ซ้ําซอน หรือไมไดประสานงานในบางเรื่อง มีผู
ประสานงานฝายเดียวและคุณลักษณะของผูประสานงานไมเหมาะสม 4) กระบวนการทํางาน: เกิด
จากระบบการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงบอย สายบังคับบัญชาไมชัดเจน การประชุมรวมกันไม
ครอบคลุมและไมสมํ่าเสมอ ขาดการประสานงานอยางเปนทางการในบางเร่ือง ขั้นตอนการ
ประสานงานมาก และการอยูตางสังกัดกัน แนวทางแกไขปญหาในการประสานงาน ไดแก 1) จัดตั้ง
คณะกรรมการกลางระดับหนวยบริการปฐมภูมิ 2) ปรับเปลี่ยนวิธีการประสานงาน 3) เนนคนจาก
ชุมชน 4) ตระหนักในความสําคัญของผูบริหารสูงสุดขององคการบริหารสวนทองถิ่น 5) กําหนด
รูปแบบและสายบังคับบัญชา  
       ปานจักษ เหลารัตนวรพงษ (2548: 34-35) ไดศึกษางานวิจัยที่
เก่ียวกับความสามารถในการติดตอส่ือสาร (Communication Competence) กับการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับผูตาม (Leader Member Exchange) ซึ่งสรุปความสัมพันธของตัวแปรความ
คลายคลึงกันทางประชากรศาสตรกับการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม และไดมีการกลาวถึง
ประเด็นของการส่ือสารดวยการอธิบายวา ผูนํากับผูตามที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีแนวโนม
ที่จะทําการส่ือสารระหวางกันคอนขางนอย เม่ือพิจารณาการศึกษาในขอบเขตของการสื่อสารที่มี
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ความเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามตามแนวทางที่แฟรเฮริสท ไดสรุปไววา 
ประเด็นการสื่อสารอยูในกลุมการศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการคงความสัมพันธ (Relationship 
Maintenance) เชน งานของเบเคอรและเกนสเตอรในป 1985 (Baker; & Ganster. 1985) และ
การศึกษาของไชนแมนนและเกร็นในป 1984 (Schiemann; & Grean. 1984) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
ความถี่ในการสื่อสาร (Communication Frequency) หรืองานของเครเมอร (Kramer. 1995) กับงาน
ของไซแอส (Sias. 1996) ที่ศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารระหวางผูรวมงาน (Coworker 
Communication) (Fairhurst. 2000: 413-417) 
       งานวิจัยตางประเทศ 
       เมราสตี (Merasty. 1996: 2116-A) ไดศึกษาวิจัยการติดตอส่ือสาร
ของผูบริหารโรงเรียน: กรณีศึกษา การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและกลยุทธการ
ติดตอส่ือสารทั้งทางวาจาและทาทางของผูบริหารในการพัฒนา และปรับปรุงการติดตอส่ือสารของ
โรงเรียน ชุมชน ประกอบ ดวยพ้ืนฐานทางภาษา คําพูดที่เก่ียวของกับภาวะผูนํา ความตองการ และ
ผลกระทบของการติดตอสื่อสารของครูอาจารยในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนมี
ความเชื่อวาอะไรที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน คือ ผลของการทํางานรวมกันของชุมชน ที่จะตัดสินใจไดวา
อะไรดีที่สุดสําหรับนักเรียน และการวิเคราะหการติดตอส่ือสารของผูบริหารโรงเรียนมีลักษณะเปน
ผูนํา มีวิสัยทัศน เปนที่ปรึกษาและยังพบวา เขามีพัฒนาและปรับปรุงการติดตอส่ือสารในโรงเรียนให
ดีขึ้น 
       ฮิโนโจซา (Hinojosa. 1998: 1024-A) ไดศึกษาความ สัมพันธ
ระหวางคุณสมบัติสวนตัวและทักษะการติดตอส่ือสารของผูบริหารโรงเรียน พบวา ความสัมพันธมี
นัยสําคัญระหวางคุณสมบัติสวนตัว และทักษะการเก็บรวบรวมสารสนเทศ เพ่ือการส่ือสารของ
ผูบริหารตอสังคมที่เปนทางการและไมเปนทางการ องคกรที่เปนทางการและองคกรที่ไมเปนทางการ
คุณสมบัติสวนตัวของผูบริหารสามารถที่จะทํานายไดวา คานิยมของการติดตอสื่อสารในโรงเรียนมี
ทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
    2.2 การเจรจาตอรอง 
       เปนการสื่อสารชนิดหน่ึง เพ่ือชวยแกปญหาในองคกร ภาวะผูนํากลยุทธ
ในผูบริหารนอกจากจะมีความสามารถในการสื่อสารไดดีแลว จําตองมีความสามารถในการเจรจา
ตอรองอีกดวย (Marriage. 2008: Online)  
     2.2.1 ความหมายของการเจรจาตอรอง 
         การเจรจาตอรอง (Negotiation) มีผูใหความหมายหลายแนวคิด
ดวยกัน ดังน้ี   
              สมยศ นาวีการ (2543: 806) ไดสรุปวา การเจรจาตอรอง หมายถึง 
กระบวนการที่บุคคล (กลุม) สองคนหรือมากกวาตัดสินใจสิ่งที่บุคคลแตละคนจะยินยอมใหแกกัน
ภายในการแลกเปลี่ยนระหวางกัน 
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         วีรจิต กลัมพะสุต (2544: 6) ไดใหแนวคิดวา การเจรจาตอรอง 
หมายถึง กระบวนการที่ฝายตางๆ เขามาทําการตัดสินใจวา จะสามารถทําการตกลงกันใหเปนที่
ยอมรับไดหรือไม อีกทั้งเปนกระบวนการดานขอมูลขาวสารที่สามารถนํามาเปนพื้นฐานสําหรับการ
ตัดสินใจ 
         สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2545: 3) ไดสรุปวา การเจรจาตอรอง 
หมายถึง กระบวนการแกไขปญหา หรือความขัดแยงระหวางผูที่เก่ียวของมากกวา 2 ฝายขึ้นไปโดย
วัตถุประสงคของผูที่เขารวมเจรจาตอรองนั้นตองการที่จะหาขอสรุปที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
         วรานนท ตั้งจักรวรานนท (2546: 12) ไดใหแนวคิดวา การเจรจา
ตอรอง หมายถึง กระบวนการที่เราใชเพ่ือที่จะตอบสนองความตองการของเรา ในกรณีที่อีกฝายเปน
ผูควบคุมสิ่งที่เราตองการอยู 
         วิชัย ปติเจริญธรรม (2546: 16) ไดสรุปวา การเจรจาตอรอง 
หมายถึง การแลกเปลี่ยนระหวางกันของคูเจรจาทั้งสองฝาย โดยมีจุดประสงคที่ตางฝายตางก็ไดรับ
สิ่งที่ตนตองการ 
         อภิรดี เจียรศิริสมบูรณ (2550: 17) ไดใหแนวคิดวา การเจรจา
ตอรอง หมายถึง กระบวนการที่คนตั้งแต 2 คนหรือ 2 กลุมขึ้นไป ที่มีความตองการ หรือความ
ขัดแยงกันมารวมมือกันเพื่อหาขอยุติที่จะทําใหบรรลุในสิ่งที่ตองการ 
         ณัฎฐพันธ เขจรนันทร (2551: 20) ไดใหแนวคิดวา การเจรจา
ตอรอง คือ กระบวนการที่คน 2 คน หรือมากกวา 2 คน เจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชนรวมกัน อาจ
เปนความคิดเห็น บริการหรือวัตถุ โดยทุกฝายที่เก่ียวของพยายามหาขอยุติที่สามารถยอมรับรวมกัน
ได 
         วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551: 22) ไดสรุปใหความหมายของการ
เจรจาตอรอง คือ การที่มีคนเก่ียวของอยางนอยสองฝาย ซึ่งมีทั้งประโยชนรวมและประโยชนที่
ขัดแยงกัน โดยจะชวงแสวงหาประโยชนรวมกันและลดขอขัดแยง และนําไปสูขอตกลง ซึ่งมักจะเปน
ประโยชนแกคูเจรจามากกวากรณีที่ไมมีขอตกลง 
         บารน (Barnes, G.P. 1998: 123) ไดใหแนวคิดความหมายของ
การเจรจาตอรอง คือ การรวมกันแสดงความคิดเห็นขอมูล และการหาทางออกที่เปนที่ยอมรับไดของ
ทุกฝาย เพ่ือแกไขปญหาที่เปนขอถกเถียง ดวยการใหและรับขอเสนอของแตละฝาย ภายใต
สัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน 
         รอบบินส (Robbins .1998: 111) ไดสรุปความหมายของการเจรจา
ตอรอง คือ เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมหรือในองคกร เพ่ือทําใหปราศจากขอสงสัย โดยการ
กําหนดขอตกลงในการบริหารงาน ผูบริหารที่มีความสามารถในการเจรจาตอรองกับลูกจางและ
ลูกคาเพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการทํางานจะตองเปนผูที่มีทักษะในการเจรจาตอรอง 
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         ฮูเบอร (Huber .2000: 218) ไดใหแนวคิดความหมายของการ
เจรจาตอรอง คือ เปนเครื่องมือ กลยุทธและเทคนิคในการใชความสามารถในการพูดเพ่ือลดความ
ขัดแยง 
         โทมีย (Tomey. 2000: 100) ไดสรุปวา การเจรจาตอรองมี 2 วิธี
ใหญๆ ไดแก วิธีแข็งและวิธีออนนุม 
         ทูพีย (Tupy. 2003: Online) ไดใหแนวคิดความหมายของการ
เจรจาตอรอง หมายถึง กระบวนการสนทนาพูดคุยเพื่อแกปญหาใหประสบผลสําเร็จ โดยเกิด
ผลประโยชนที่ดีรวมกันทั้งสองฝาย และท่ีสําคัญจูงใจใหบุคลากรเขาใจและยอมรับในวัตถุประสงค 
และเปาหมายขององคกร 
     จากความหมายดังกลาวขางตนสามารถสรุปความหมาย การเจรจา
ตอรอง หมายถึง กระบวนการเพื่อทําการแลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรและ
บริการ โดยการพยายามที่จะทําความตกลงเพื่อใหเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝาย 
     2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเจรจาตอรอง 
                    ไดมีนักวิจัยหลายทานทําการแบงประเภทของการเจรจาตอรอง
ออกเปนหลายดาน ดังน้ันผูวิจัยจึงสามารถสรุปประเภทของการเจรจาตอรองไดเปน 4 แนวคิด ที่มี
ความแตกตางกันอยางมากในมุมมองของการเจรจาตอรอง สรุปไดดังตอไปน้ี 
       1. แนวคิดของ อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ (2536: 15) ไดสรุปการ
เจรจาตอรองมีทั้งหมด 2 ประเภท คือ  
           1.1.การเจรจาตอรองตามผลประโยชนที่ไดรับ มี 3 แบบ ไดแก 
                1) การเจรจาตอรองแบบที่ไดประโยชนทั้งสองฝาย 
หมายถึง การเจรจาตอรองที่ทั้งสองฝายตางก็ตั้งความหวังถึงผลลวงหนา และมาเจรจาตอรองเพ่ือให
ไดในสิ่งที่ตองการโดยที่ทั้ง 2 ฝายตางก็มีความสุขจากผลลัพธที่เกิดขึ้น เชน การเจรจาตอรองเพ่ือ
ซื้อขายสินคาการเจรจาตอรองเพ่ือรับคนเขาทํางาน เปนตน 
               2) การเจรจาตอรองแบบจูงใจใหเห็นคลอยตาม หมายถึง 
การเจรจาตอรองที่ฝายหน่ึงแสดงใหเห็นถึงความตองการบางอยางออกมา แตอีกฝายไมสนใจเทาใด
นักผลคือฝายที่มีความตองการบางอยางจะพยายามทําใหอีกฝายเกิดความตองการขึ้นมาบางการ
เจรจาตอรองแบบนี้ตองมีวิธีการโนมนาวฝายตรงขามใหเชื่อวาเขาจะไดรับประโยชนจากการตอรอง
ดวยเหมือนกัน 
                                                 3) การเจรจาตอรองแบบฝายหน่ึงไดประโยชน อีกฝายหน่ึง
เสียประโยชนหมายถึง การเจรจาตอรองที่มีฝายหนึ่งไดผลประโยชนจากการเจรจาตอรอง โดยที่อีก
ฝายไมไดประโยชนแลวยังตองเสียผลประโยชนในการเจรจาตอรองอีกดวย 
       2. แนวคิดของสมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2545: 143) ไดสรุปการ
เจรจาตอรอง มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ  
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                2.1 การเจรจาตอรองในทางการทูต เน้ือหาในการเจรจาตอรอง
ยอมถูกกําหนดดวยขอเท็จจริงที่วาการเจรจาตอรองดังกลาวจะมีความเปนทางการสูงอยางมากและ
เปนเรื่องที่เก่ียวกับผลประโยชนของระเทศชาติ ลักษณะของการเจรจาตอรองดังกลาวจึงมีความ
เขมขน จะตองมีการเตรียมการและฝกฝนและตองใชความรูความชํานาญมากที่สุด 
                2.2 การเจรจาตอรองในทางการคา สวนใหญจะเปนการเจรจา
ตอรองระหวางผูซื้อสินคา และผูขายสินคา ลักษณะการเจรจาตอรองจะมีความหลากหลายขึ้นอยูกับ
สถานการณและผูรวมเจรจาเปนการเจรจาตอรองอยางอะลุมอลวย แตการเจรจาตอรองประเภทนี้
มักจะจบลงดวยความไดเปรียบของผูซื้อและความเสียเปรียบของผูขายเปนสวนใหญ 
               2.3. การเจรจาตอรองในทางอุตสาหกรรม สวนใหญจะเปนการ
เจรจาตอรองระหวางลูกจางกับนายจางในประเด็นขอพิพาททางดานแรงงาน ลักษณะการเจรจา
ตอรองจะเปนบรรยากาศที่คอนขางกาวราว และเกิดความรุนแรง ตางฝายตางใชอารมณ ซึ่งถาผล
การเจรจาตอรองไมเปนที่นาพอใจก็จะทําใหเกิดความเสียหายขึ้นในทุกๆ ดาน 
       3. แนวคิดของเพ็ญศิริ สุธรรมโน (2547: 65) ไดสรุปวาการเจรจา
ตอรองทางธุรกิจ มีทั้งหมด 4 ประเภทคือ  
          3.1 การเจรจาตอรองทางธุรกิจของคนจีน ตองอาศัย
ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนสวนใหญ วัตถุประสงคในการเจรจาตอรองจะทําเพ่ือหมูคณะ สังคม
ของจีนจะยึดถือความสุภาพออนโยนและการออนนอมถอมตน การเจรจาตอรองมักจะพูดถึงเรื่องใกล
ตัวกอนเสมอหลังจากนั้นจึงจะเขาสูการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ปจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการ
เจรจาตอรองคนจีนจะใชประสบการณที่เคยมีในอดีตเปนขอมูลในการพิจารณาใหความไวเน้ือเชื่อใจ 
สัมพันธภาพที่ดี และยาวนานจะทําใหคนจีนเกิดความไวเน้ือเชื่อใจไดดีกวา 
               3.2 การเจรจาตอรองทางธุรกิจของคนญี่ปุน มีลักษณะการเจรจา
แบบนุมนวลมีการตัดสินใจรวมกันในหมูคณะ คนญ่ีปุนมักมีบุคลิกภาพที่สงบ สุภาพ นุมนวล และมัก
เปนนักฟงที่ดี พยายามเขาใจความคิดและปญหาของคูเจรจาตอรองอยูเสมอ ในการเจรจาตอรอง
มักจะเริ่มตนจากพูดคุยอยางไมเนนรายละเอียด โดยจะพูดถึงสภาพแวดลอมและเรื่องอ่ืนๆ ที่สราง
ความสัมพันธระหวางกัน กอนที่จะเขาสูประเด็นสําคัญของเรื่อง มักใหความสําคัญตอเวลาโดยสวน
ใหญการตรงตอเวลาที่นัดหมายถือเปนสิ่งจําเปนหรือเปนธรรมเนียมปฏิบัติ และความไววางใจกัน
เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหการเจรจาตอรองประสบผลสําเร็จได 
               3.3 การเจรจาตอรองทางธุรกิจของคนญี่ปุน เนนการทําสัญญา 
และการใชกฎหมายมากกวาที่จะใชความสัมพันธสวนตัว หรือระบบเครือญาติ นิยมความ
ตรงไปตรงมาใหความสําคัญในการพ่ึงพาตนเองสูง มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยูเสมอ ในการ
เจรจาตอรองกับคนอเมริกันตองมุงเขาประเด็นเรื่องที่สนทนาอยางไมเยิ่นเยอ เปาหมายของการ
เจรจาตอรองคือ ผลประโยชนที่จะไดรับหรือผลตอบแทนที่มีมูลคาเปนตัวเงิน 
                  3.4 การเจรจาตอรองทางธุรกิจของคนซาอุดิอาระเบีย จะตองให
ความสนใจในรายบุคคล การใชชองทางความสําพันธสวนตัวจะทําใหไดรับความสะดวก และสิทธิ
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พิเศษความไวเนื้อเชื่อใจมีความสําคัญในการติดตอส่ือสาร มักจะไมเชื่อคนที่เคยกระทําผิดมากอน
การตัดสินใจขั้นสุดทายจะเปนหนาที่ของผูนําสูงสุดในองคกร 
       4. แนวคิดของ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551) ไดแนวคิดในการ
เจรจาตอรองมี 3 แนวคิดใหญๆ คือ 
                แนวคิดที่ 1 มองวา การเจรจาตอรองเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผู
เจรจาไดในสิ่งที่ตนเองตองการ โดยไมคํานึงถึงวิธีการที่ใช ตามแนวคิดน้ี ผูเจรจาจะใชกลยุทธและ
กลวิธีทุกอยางเพื่อเอาชนะในการเจรจาตอรอง และทําใหคูเจรจาตองยอมรับขอเสนอที่หยิบยื่นให 
การเจรจาตอรองตามแนวคิดน้ี เรียกวา การเจรจาตอรองแบบแขงขัน (Competitive Negotiation) 
                แนวคิดที่ 2 มองวา การเจรจาตอรองเปนเรื่องของการสราง
ความรวมมือระหวางคูเจรจา ผลสําเร็จของการเจรจาตอรองไมไดอยูที่การเอาแพเอาชนะในการ
เจรจา แตอยูที่การหาขอยุติ ซึ่งทําใหทั้งสองฝายไดประโยชน ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน
รวมกัน เรียกแนวคิดน้ีวา การเจรจาตอรองแบบรวมมือ (Integrative Negotiation) 
                  แนวคิดที่ 3 มองวา การเจรจาตอรองเปนเคร่ืองมือของการสราง
ความสัมพันธ ดังน้ัน แมจะไมไดประโยชนสูงสุดในการเจรจา แตหากไดความสัมพันธที่ดีกับคูเจรจา 
ก็จะสงผลใหการเจรจาตอรองในคร้ังตอไปงายและทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานรวมกัน เรียก
แนวคิดน้ีวา การเจรจาตอรองแบบสรางความสัมพันธ (Relationship Negotiation) 
            แนวคิดทฤษฎีดานการเจรจาตอรองจะเก่ียวของกับทฤษฎีเกมส 
โดยเนนเปาหมายสําคัญในการเลนวาตองการจะเปนผูชนะหรือผูแพหรือจะชนะทั้งคู ขณะเดียวกัน
ทฤษฎีดานการส่ือสารที่เนนประสิทธิผลของการสื่อสารเปนหลัก โดยผูนําตองพัฒนาทักษะดานการ
สื่อสารทั้งการฟง พูด อานและเขียน เขาใจกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการ
สื่อสารใหเกิดความรวดเร็วคลองตัว โดยเฉพาะการใชวาทศิลปในการพูดคุยเจรจานับวามี
ความสําคัญ ในทํานองเดียวกันจะเกี่ยวของกับทฤษฎีแรงจูงใจ โดยใชเปนแนวทางในการสรางแรง
ขับเคลื่อนและพลังใจใหเกิดกับบุคลากร ใชแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก และทฤษฎีการแกปญหา 
เปนตน  
           2.2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการเจรจาตอรอง 
               ทฤษฎีดานการเจรจาตอรองมีมากมายหลายทฤษฎี แตใน
งานวิจัยนี้จะยกตัวอยางเพียง 4 ทฤษฎี คือ (วิชัย โถสุวรรณจินดา. 2551: 56) 
               1. ทฤษฎีเกม (Game theory)  
         ทฤษฎีนี้มองการเจรจาเหมือนการเลนเกมอยางหน่ึง โดย
ตั้งอยูบนสมมติฐานวา ผูเจรจานั้นมีความรูความสามารถเทาเทียมกัน และมีขอมูลมากเทาๆกัน 
ความสําเร็จในการเจรจาตอรองจึงอยูที่การใชกลยุทธตางๆในการเจรจาตอรองของคูเจรจาและ
แนวคิดในการเจรจา แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ เกมบวก เกมลบ และเกมศูนย 
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                            1.1 เกมบวก (Positive Sum Game)  
                                                      เปนทฤษฎีที่คูเจรจามองการเจรจาตอรองที่ทําใหทุก
ฝายไดผลประโยชน คูเจรจาที่ใชทฤษฎีนี้จะพยายามหันหนามาเจรจากัน พยายามหาทางออก
รวมกัน และพยายามหลีกเลี่ยงความลมเหลวในการเจรจาตอรอง ถือเปนทฤษฎีที่เห็นวาทุกฝายเปน
ฝายได (Win-Win Position) คือ ทุกฝายไดผลประโยชนอยางเทาเทียมกันในการเจรจาตอรองนั่นเอง 
         1.2 เกมลบ (Negative Sum Game) 
                                เปนทฤษฎีที่คูเจรจามองการเจรจาตอรองเปนเรื่องของ
การเสียประโยชนทั้งสองฝาย ถาหากไมมีการตกลงกัน (Lose-Lose Position) คูเจรจาจึงถูกบีบ
บังคับโดยสถานการณใหตองหันหนาเขามาเจรจากัน แตก็ยังใชการเจรจาตอรองที่ทําใหตนเสีย
ผลประโยชนนอยที่สุด 
                            1.3 เกมศูนย (Zero Sum Game) 
                                เปนทฤษฎีที่ตั้งอยูบนสมมติฐานการเจรจาใดๆจะตอง
มีผูไดและผูเสีย (Win-Lose Position) ตัวอยางเชน การเจรจาตอรองระหวางนายจางกับสหภาพ
แรงงาน หากไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในการทํางาน สิ่งที่สหภาพแรงงานเรียกรองใหลูกจางไดมาก
ขึ้น ก็จะเปนสวนที่นายจางตองเสียไปนั่นเอง  
                2. ทฤษฎีทางเลือกในการเจรจาตอรอง (Best Alternative 
to Negotiated Agreement: BATNA) 
                           ทฤษฎีนี้มองวา การเจรจาตอรองใหประสบผลสําเร็จได
นั้น ผูเจรจาตองมีทางเลือกหลายๆทาง และสามารถเลือกใชทางเลือกที่ดีที่สุดในการเจรจาตอรอง 
                3. ทฤษฎี H.L.M. 
                                ตามแนวคิดของทฤษฎี H.L.M. ถือวา เม่ือคูเจรจาเขาสู
การเจรจาตอรอง แตละฝายจะมีเปาหมายในการเจรจา เปน 3 ระดับ คือ  
                                 H (High) เปนการบรรลุผลสูงสดุตามเปาหมายที่วาง
ไว 100% ในการเจรจาตอรอง ซึ่งถือเปนเปาหมายในอุดมคติ (Ideal Position) 
                                 L (Low) เปนจุดต่ําสุด ที่คูเจรจาจะรับได ถือวาได
อยางนอย 50% และถือเปนระดับต่ําสุดที่จะยอมรับไดในการเจรจาตอรอง หากบรรลุผลต่ํากวาน้ีจะ
ไมยินยอมตกลงดวย 
                                 M (Medium) เปนเปาหมายระดับกลาง ซึ่งแมจะไม
บรรลุเปาหมายสูงสุด แตเปนการบรรลุผลสูงสุดตามเปาหมายที่วางไว 75% 
        4. ทฤษฎีปจจัยในการเจรจาตอรอง (Exchange Factors)  
                                   ทฤษฎีปจจัยในการเจรจาตอรอง ถูกมองวา การเจรจามี
ปจจัยการตอรองหลายปจจัยขึ้นอยูกับเง่ือนไขและความตองการของคูเจรจา และมีปจจัยทั้งที่จับตอง
ได (Tangible Factors) เชน ปริมาณ และปจจัยที่จับตองไมได (Intangible Factors) เชน เวลา 
คุณภาพ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับเปาหมายในการเจรจาตอรองของแตละฝาย  
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       2.2.4 ความสาํคัญของการเจรจาตอรอง 
                        การเจรจาตอรองถูกนํามาใชในการประกอบธุรกิจอยูเสมอ 
เพ่ือใหไดประโยชนตามที่องคกรตองการและพึงพอใจ รวมถึงเพ่ือบรรเทาความขัดแยงที่เกิดจากการ
ดําเนินธุรกิจ เพราะฉะนั้นจึงถือไดวาการเจรจาตอรองมีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจ ซึ่งสมชาย 
ภคภาสนวิวัฒน (2545: 3) สรุปความสําคัญของการเจรจาตอรองไดดังตอไปน้ี  
           1. การเจรจาตอรองเปนเคร่ืองมือในการใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนสูงสุดทางธุรกิจในรูปตัวเงิน โดยวัตถุประสงคของการเจรจาตอรองทางธุรกิจนั้นก็
เพ่ือใหไดในสิ่งที่ตองการ เชนสัญญาทางการคา การขายสินคา การซ้ือสินคาหรือวัตถุดิบในราคาที่
เหมาะสม เปนตน การศึกษาถึงวิธีและเทคนิคการเจรจาตอรองที่ถูกตองเหมาะสมน้ัน จึงเปนสิ่งที่
จําเปนอยางยิ่ง เพราะผลลัพธของการเจรจาตอรองจะนํามาซ่ึงประโยชนและความกาวหนาตอธุรกิจ 
หรือในทางตรงกันขามถาเจรจาไมสําเร็จก็จะนําความลมเหลวมาสูธุรกิจได 
           2. การเจรจาตอรองเปนเคร่ืองมือในการขจัดความขัดแยง
ดานแรงงาน ในองคกรตางๆ ยอมมีโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแยงดานแรงงานไดเสมอ จะสงผล
กระทบตอธุรกิจขององคกรดังน้ันถามีการเจรจาตอรองที่มีประสิทธิภาพแลวจะในการไดมาซ่ึงการ
รวมมือทางธุรกิจระหวาง 2 ฝายการเจรจาตอรองนอกจากเพ่ือประโยชนสามารถแกปญหาความ
ขัดแยงได 
           3. การเจรจาตอรองเปนเคร่ืองมือในรูปตัวเงินแลว ยังมี
ประโยชนในแงของการแสวงหาความรวมมือในการทํางานตาง ๆ ดวย 
                 นอกจากนี้ การเจรจาตอรองเปนปจจัยสําคัญของผูนํานับวามี
ความสําคัญในการสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรและสงเสริมการบริหารจัดการแบบการมี
สวนรวม สามารถแกปญหาไดตรงประเด็นตามความตองการของบุคลากร ทําใหกระบวนการบริหาร
จัดการสามารถดําเนินไปอยางตอเน่ืองไมหยุดชะงัก ทําใหผูนําตองพัฒนาตนเองใหเกิด
ความกาวหนาอยูเสมอ ลดชองวางระหวางผูนํากับบุคลากร สรางความใกลชิดผูกพันแกบุคลากรใน
องคกร อีกทั้งจูงใจใหบุคลากรเขาใจและยอมรับในวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร (Marriage 
Builders. 2008: Online) 
       2.2.5. หลักของการเจรจาตอรอง 
                  ในการเจรจาตอรอง ผูเจรจาตองคาํนึงถึงเรื่องตอไปน้ี 
(Ventures. 2006: Online)      
                     1) มีความรูเก่ียวกับเรื่องที่จะเจรจาอยางแทจริง และรู
สาเหตุของการเจรจาและวิธกีารแกปญหาในการเจรจา 
                     2) ตองตั้งเกณฑขัน้ต่ําสุดในการไดรับผลจากการเจรจา 
                     3) รูเร่ืองขอมูลในการชี้แจงใหบุคลากรไดรับทราบอยาง
ชัดเจน            
                  4) รักษาทัศนคตทิางบวกและสรางบรรยากาศที่ดี  
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                     5) ตองเขาใจหลักการเจรจาวาไมใชปญหา และตั้งใจตอ
การเจรจาและยอมรับผลการเจรจา 
                     6) ใชสภาพแวดลอมตามธรรมชาติในการเจรจา 
                     7) วางตัวเปนกลางและไมจําเปนตองชี้ขาดหรือตัดสินใจ 
ผูมีบทบาทในการเจรจาตอรองควรทําความเขาใจเก่ียวกับสาเหตขุองปญหาอยางถองแท เพ่ือ
สามารถตั้งวัตถุประสงคการเจรจาตอรอง รวมถึงสรางบรรยากาศแบบมิตรภาพ โดยเนนเปาหมาย
แหงความสําเร็จ 
             นอกจากนี้ การเจรจาตอรองยังมีหลักสําคัญ ดังน้ี (Oregon 
Mediation Center. 2006: Online) 
                     1) จําแนกบุคคลจากปญหา 
            2) ใหความสนใจกับปญหาโดยไมเนนตําแหนง  
            3) สรางสรรคทางเลือกใหบรรลุทั้งสองฝาย 
            4) เลือกแนวทางที่ดีที่สุดโดยใชมาตรฐานเปรียบเทียบ 
           5) ใชหลักแหงความเขาใจ ไววางใจและเห็นอกเห็นใจ 
           ดังน้ัน ผูนําจึงควรทําความเขาใจเก่ียวกับหลักของการเจรจา
ตอรอง เพ่ือเลอืกหนทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาในองคกร เพ่ือใหการบริหารงานประสบผลสําเร็จ 
       2.2.6 แนวทางในการเจรจาตอรองใหประสบผลสําเร็จ 
                ในการเจรจาตอรอง เพ่ือใหประสบผลสําเร็จ มีแนวทางดังนี้ 
(Cronin - Harris. 2008: Online) 
          1) วางกฎเกณฑเบื้องตนที่จะสรางการเจรจาตอรองใหเกิด
ความพึงพอใจและสรางความปลอดภัย การเจรจาจะประสบผลสําเร็จไดดีเพียงใด ผูนําในองคกรตอง
วางกฎเกณฑโดยคํานึงถึงความรูสึกของบุคลากรใหเกิดการยอมรับกฎกติกาทั้งสองฝาย โดยเนน
ดานความปลอดภัยเปนสําคัญ ในการเจรจาจะตองจริงใจและเปดเผย สรางบรรยากาศแบบมิตรภาพ 
ขจัดความเศราหมอง และพยายามสรางความสุขใหกับทั้งสองฝาย ใชการสื่อสารในทางบวกใหมี
กําลังใจและพรอมที่จะใหการสนับสนุน ขณะเดียวกัน คํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยเปนสําคัญ 
           2) กําหนดปญหาและเปาหมายจากมุมมองทั้งสองฝาย        
ผูเจรจาตองเขาใจปญหาทั้งสองฝาย โดยใหคําปรึกษาทั้งสองฝาย เพ่ือแกไขปญหารวมกัน สรางการ
ยอมรับนับถือรวมกันและถือเปนกุญแจสูความสําเร็จในการเจรจา โดยนําปญหามารวมกันแกไข 
กําหนดเปาหมายแกปญหา โดยเนนใหมีชัยชนะรวมกัน Win-Win Solution ผูเจรจาสามารถรับรู
เปาหมายที่สัมพันธกับบุคลากรทั้งสองฝาย และสามารถหาวิธีการตางๆใหบรรลุเปาหมาย 
          3) การเตรียมการเจรจา ผูเจรจาตองเขาใจระบบของการ
เจรจา จําตองศึกษาขอมูลและเตรียมความพรอมในการเจรจา ทําความเขาใจกับปญหาและความ
ตองการของบคุลากร 
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          4) ระดมสมองเพื่อหายุทธศาสตร ทั้งสองฝายรวมกันคิด
และวางแผนแกปญหาดวยกันอยางมีความสุข โดยหาแนวทางที่เปนไปไดในการดําเนินงานใหทุกคน
มีสวนรวมในการคิดและจดบันทึกทุกกรณี 
               5) เลือกยุทธศาสตรและหนทางที่ดีที่สุด หาหนทางท่ีดี
ที่สุด โดยยึดนโยบายและพันธะสัญญาเปนหลัก 
              6) ประเมินและวัดผลความสําเร็จ ผูเจรจาตรวจสอบ
ทบทวนผลของการเจรจากับเปาหมายวาประสบผลสําเร็จเพียงใด และมีจุดใดที่ตองสรางความเขาใจ
เพ่ิมเติมและสื่อสารใหเกิดความเขาใจตรงกัน 
             ดังน้ัน เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการเจรจาตอรอง ผูนําจึงควร
เลือกแนวทางที่ดีที่สุดหลายๆแนวทาง เพ่ือใหการบริหารงานราบรื่น บุคลากรเขาใจกัน และใหความ
รวมมือดวยดี 
       2.2.7 กระบวนการเจรจาตอรอง       
               กระบวนการเจรจาตอรองโดยทั่วไปมีลักษณะที่คลายกัน แต
อาจจะแตกตางกันในสวนของรายละเอียดเทาน้ัน จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมตางๆ ที่
เก่ียวของ พบวา มีนักวิจัยไดศึกษาถึงกระบวนการเจรจาตอรอง ซึ่งแบงออกไดหลายกระบวนการ 
สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
                มิลล (เฐิดชัย นิทัศนสันติคุณ; และคณะ. 2542: 18;  
อางอิงจาก Mill. 1991: unpaged) ไดอธิบายกระบวนการเจรจาตอรองไว 7 ขั้นตอน คือ 
         1. การเตรียมตัวใหพรอม ซึ่งไดแก การกําหนดชวงระยะ
ตกลง การทําบัญชีรายการผลประโยชนของตน เตรียมประเด็นการเจรจาตอรอง การจัดอันดับและ
การประเมินคาการรวบรวมขอมูลที่มีคุณคา วางแผนการเจรจาตอรอง ฯลฯ การเจรจาตอรองที่
ลมเหลว สาเหตุเพราะผูที่ทําการเจรจาตอรองขาดการเตรียมตัวมากกวาสาเหตุอ่ืนๆ ดังน้ันผูเจรจา
ตอรองที่ดีจะเตรียมตัวอยางดี โดยตองจักธุรกิจของตนเองและของคูแขง อีกทั้งรูวาตนเองตองการ
อะไร และตองทําอยางไรจึงจะไดสิ่งน้ันมา 
        2. หาความตองการของทั้ง 2 ฝาย ไดแก การกําหนด
บรรยากาศ การคนหาจุดยืนของอีกฝาย อํานาจของการใชคําถาม ศิลปะการฟง การกลาแสดงออก
ทางคําพูดที่เหมาะสม ฯลฯ 
        3. สัญญาณแสดงความคืบหนา โดยจะตองอานสัญญาณ
ใหออก และสงสัญญาณใหได รวมถึงรูจักตั้งคําถามเพ่ือความเขาใจอันดี 
             4. พิจารณาขอเสนอ โดยจะมีการยื่นขอเสนอ การรับ
ขอเสนอ และการรวบรวมประเด็น 
             5. แลกเปลี่ยนขอลดหยอน ซึ่งไดแกวิธีการสรางขอ
ลดหยอน และวิธีการสรางแรงโนมถวง 
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        6. การปดการเจรจาตอรอง โดยตองมองหาสัญญาณ
สําหรับการปด เทคนิคที่ใชปดการเจรจาตอรอง การจัดการกับความตึงเครียด และการจัดการกับ 
เสนตาย 
        7. การผูกปมใหแนนตอนจบ โดยไดตรวจสอบเรื่องที่ 
ตกลงกันไดมีการวางแผนสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการทบทวนผลการเจรจาตอรอง 
              รอบบินส (วารุณี ผสมบุญ. 2544: 12; อางอิงจาก Robbins. 
1996: unpaged) ไดอธิบายกระบวนการเจรจาตอรองไว 5 ขั้นตอน คือ 
        1. การเตรียมตัวและการวางแผน ไดแก การรวบรวม
ขอมูลตางๆ ที่จําเปนตองใชในการเจรจาตอรอง และนาํมาวางแผน 
        2. การกําหนดกฎเบื้องตน ไดแกการติดตอนัดหมาย
ลวงหนา 
        3. การขยายความใหชัดเจน และการแสดงหลักฐาน เพ่ือ
แสดงใหเห็นถงึความสําคัญเรื่องที่จะเจรจา 
        4. การตอรองและการไขปญหาใหเปนประโยชนทั้ง 2 
ฝาย 
        5. การปดการเจรจาตอรองและการลงมือปฏิบตัิตาม
ขอตกลง 
            เรคคและลอง (วารุณี ผสมบุญ. 2544: 13; อางอิงจาก 
Moorhead; & Griffin. 1998: unpaged) ไดอธิบายกระบวนการเจรจาตอรองไว 4 ขั้นตอน คือ 
             1. การวางแผนประสานประโยชน โดยกําหนดเปาหมาย
ของตนเอง รวมทั้งทําการคาดคะเนเปาหมายของอีกฝายหนึ่ง แยกสวนที่เห็นพองตองกันออกไป
สรางทางออกแหงการประสานประโยชน เพ่ือประนีประนอมสวนที่ขัดแยง 
              2. การสรางสัมพันธภาพประสานประโยชน โดยกําหนด
กิจกรรมตางๆ ขึ้นมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธในเชิงบวกระหวางกันและกัน สรางความรูสึกไววางใจ
ซึ่งกันและกันและรวมสรางสัมพันธภาพอยางตอเน่ืองเต็มที่กอนจะตอรอง 
             3. การสรางขอตกลงประสานประโยชน โดยการย้ํา
เปาหมายในการเจรจาตอรองของแตละฝาย การแยกสวนที่เห็นรวมกัน การเสนอแนะและรับฟง
ขอเสนอของอีกฝาย การรวมกันแกปญหาสวนที่เหลือในการเจรจาตอรองทุกขั้นตอนใหพยายาม
สรางแบบแผน และเม่ือถึงเวลาใกลสรุป อีกฝายจะไดรูวาเรารูจักยืดหยุนและไมดันทุรัง ถาการเจรจา
ตอรองดําเนินไปอยางเหมาะสมบรรยากาศในการประนีประนอมก็จะเกิดขึ้นเอง โดยแตละฝายก็จะ
ตระหนักถึงขอดีในขอโตแยงของอีกฝาย และแตละฝายก็จะรูสึกวาสามารถประนีประนอมไดที่จุดใด
จุดหน่ึง (คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสกลนคร. 2550: เว็บไซต) 
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             4. การบํารุงรักษาสัมพันธภาพประสานประโยชน โดยให
ขอมูลยอนกลับในการปฏิบัติงาน รักษาสัญญาในสวนของตน ย้ําความไววางใจระหวางกัน และ
ติดตอกันอยางสมํ่าเสมอ         
           เพ็ญศิริ สุธรรมโน (2547: 63) ไดอธิบายกระบวนการเจรจา
ตอรองไว 2 ขั้นตอน คือ 
                1. การเตรียมการกอนการเจรจาตอรอง ผูเขารวมการ
เจรจาตองมีขอมูลที่ชัดเจนและเปนที่เชื่อถือได ตองมีการประเมินคูเจรจาตอรองหรือฝายตรงขาม 
รวมถึงสถานการณที่จะเกิดขึ้น และกําหนดหัวขอหรือขั้นตอนที่จะเขาสูการเจรจาตอรองที่ไดผลดี 
นอกจากนี้จะตองกําหนดสถานที่ เวลา และผูรวมทีมเจรจาตอรองดวย 
               2. ในการเขาสูการเจรจาตอรองนั้น ผูทําการเจรจาตอรอง
จะตองคํานึงถึงสิ่งเหลาน้ี คือ 
              2.1 การพบปะเพ่ือสรางความไววางใจ เปนการสราง
บรรยากาศของการเจรจาตอรอง หรือเพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางคูตอรองในทางที่ดีกอน เชน 
การเอยถึงเรื่องที่คูเจรจาสนใจหรืองานอดิเรกของคูเจรจา ความสําเร็จในอดีตของคูเจรจา เปนตน 
              2.2 การมุงสูประเด็นหลัก หรือวัตถุประสงคของการ
เจรจาตอรอง เปนสิ่งสําคัญที่ผูเจรจาตอรองจะตองใหความสําคัญหลังจากการไดสรางบรรยากาศ
แลว โดยผูเจรจาตอรองจะตองกําหนดลําดับขั้นตอนใหเหมาะสม เพ่ือใหไดผลในการเจรจามากที่สุด 
              2.3 การชักจูงใจ เปนขั้นตอนตอไปของการเขาสูการ
เจรจาตอรองคืออาจเปนการชักจูงใจเชิงรุก เชิงรับ หรือการชักจูงใจอยางคอยเปนคอยไป 
              2.4 การยินยอมและตกลง เปนขั้นตอนสุดทายของการ
เขาสูการเจรจาตอรองจากการศึกษาขางตนจะเห็นไดวากระบวนการเจรจาตอรองที่สําคัญจะมีสวน
คลายกันจะแตกตางกันแคในสวนรายละเอียดปลีกยอยเทาน้ัน 
             วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551) กลาววา กระบวนการในการ
เจรจาตอรองเปนกระบวนการที่เร่ิมตนเม่ือคูเจรจาเขาสูโตะเจรจาหรือมีการติดตอเพ่ือการเจรจา
ตอรองกัน กระบวนการนี้จึงประกอบดวย 
         1. ขั้นตอนการใหขอเสนอ 
         2. ขั้นตอนการเจรจาตอรอง 
         3. ขั้นตอนการสรุปผลเพื่อทําขอตกลง 
         4. ขั้นตอนการติดตามผลของการเจรจาตอรอง 
           ดังน้ัน กระบวนการเจรจาตอรอง ตองมีการวางแผน 3 ขั้นตอน 
โดยมีกอนการเจรจาตอรอง ระหวางการเจรจาตอรอง และการปดการเจรจาตอรอง 
       2.2.8 เทคนิคในการเจรจาตอรอง 
                     ในการเจรจาตอรอง ผูนําสามารถใชเทคนคิ ดังตอไปน้ี 
(Tupy. 2008: Online) 
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                1) รูจักตนเอง ผูเจรจาตรวจสอบดวูา ตนเองมีทศันคติกับการ
เจรจาตอรองอยางไร สนใจและชอบเปนนักเจรจาหรือไม เพราะถามีทัศนคติที่ดีตอการเจรจาตอรอง
จะเปนแรงผลกัดันใหประสบผลสําเร็จไดงาย 
                 2) หม่ันทําการบานสมํ่าเสมอ ผูเจรจาตองหม่ันฝกฝนการ
เจรจาตอรอง และพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะดานการพูด ฝกใหเปนผูมี “สาลิกาลิ้น
ทอง” 
                3) ผูเจรจาตองตีความโจทยและปญหาใหแตก และคิด
ทบทวนการเจรจาตอรองเก่ียวกับปญหาและความตองการอยางนอยสามครั้ง 
                4) การสื่อสารที่มีประสิทธิผล เกิดจากบรรยากาศความ
ไววางใจ บอกความจริงและเปดเผย และสรางความเชื่อม่ันในการเจรจา 
                5) ควรรับฟงเสียงจากภายนอกใหมาก ผูที่ไมไดอยูใน
เหตุการณจะมีสวนใหขอมูลในการตัดสินใจแกผูเจรจาขับเคลื่อนสถานภาพใหหลุดพน 
                6) ไมควรยึดติดกับตําแหนง เม่ือไดรับความไววางใจ ควร
ถอดหัวโขนเพื่อใหผูรวมเจรจาใหขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง จะชวยหาคําตอบและแกไขปญหา
และความตองการไดตรงจุด 
                7) ใชพลังอํานาจอยางเหมาะสม รูปแบบการใชอํานาจมี
หลากหลาย ควรใชอิทธิพลมากกวาอํานาจ โดยจูงใจใหเกิดผลดวยความเต็มใจมากกวาการขูบังคับ 
โดยเนนทั้งพลังภายในและภายนอก 
                8) รูวาอะไรคือชัยชนะ สามารถวาดภาพความฝนไดอยาง
ชัดเจน (Big Picture) สัมพันธกับวิสัยทัศน โดยสามารถคาดการณอนาคตไดอยางแมนยําและหยั่งรู
วาจะไดรับชัยชนะทั้งสองฝาย 
                9) ราเริงกับกระบวนการของการเจรจา ผูนําจะไม
เครงเครียดในการเจรจา พยายามสรางบรรยากาศในทางบวกใหทุกคนมีความสุขรวมกัน 
            เทคนิคสําคัญของการเจรจาตอรอง ไดแก เนนการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผล ใชหลักของอิทธิพล และสนุกสนาน ไมเครงเครียดกับการเจรจาตอรอง และเนน
เปาหมายเปนสําคัญ 
       2.2.9 ศิลปะของการเจรจาตอรอง 
                      ในการเจรจาตอรอง ผูเจรจาควรใชศิลปะมากกวาศาสตร
หรือความรู เพราะปญหาสวนใหญเกิดจากอารมณความรูสึกของบุคลากรที่ไมพึงพอใจตอสถานภาพ
ปจจุบัน และพยายามผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนที่ตนไดรับผลประโยชนมากขึ้น ดังน้ันผู
เจรจาจึงตองใชศิลปะในการเจรจาตอรองที่สําคัญ ดังน้ี (Ventures. 2006: Online) 
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          1) ตองรูและเขาใจจุดประสงคในการเจรจาตอรองอยาง
ชัดเจน 
          2) ขอมูล คือ พลังอํานาจ จึงนํามาใชใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด 
          3) อยาใชการขูบังคบัและสรางแรงกดดัน 
          4) ตั้งความหวังไวสูง 
          5) ใชวาทศลิปจูงใจ 
          6) อดทนตอการเจรจา 
          7) อยากลัวการเจรจา 
           ดังนั้น ผูเจรจาควรใชศิลปะในการเจรจาตอรองดังกลาวขางตน 
เพ่ือผลการเจรจาที่บรรลุเปาหมาย  
       2.2.10 คุณลกัษณะของนักเจรจาตอรอง 
            สมยศ นาวีการ (2543) ไดกลาวถึง คุณลกัษณะสวนบคุคล
ที่สําคัญของผูเจรจาตอรอง ซึ่งแบงไดดังน้ี 
               ผูบริหารอเมริกัน ตองการคุณลักษณะของผูเจรจาตอรอง
เรียงตามความสําคัญดังนี้ 
                      1) ทักษะการเตรียมการและการวางแผน 
                      2) การมีแนวคิดภายใตแรงกดดัน 
                      3) ดุลยพนิิจและไหวพริบ 
                      4) ความลกึซ้ึงของถอยคํา 
                      5) ความรูเร่ืองผลิตภัณฑ 
                      6) การรับรูและการใชอํานาจ 
                      7) ความซือ่สัตย 
                    ผูบริหารบราซิล ตองการคณุลักษณะของผูเจรจาตอรอง
เรียงตามความสําคัญดังนี้ 
                            1) ทักษะการเตรียมการและการวางแผน 
                            2) การมีแนวคิดภายใตแรงกดดัน 
                            3) ดุลยพนิิจและไหวพริบ 
                            4) ความลึกซ้ึงของถอยคํา 
                            5) ความรูเรื่องผลิตภัณฑ 
                            6) การรับรูและการใชอํานาจ 
                            7) การแขงขัน 
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        ผูบริหารจีน (ไตหวัน) ตองการคุณลักษณะของผูเจรจา
ตอรองเรียงตามความสําคญัดังนี้ 
                          1) ความอุตสาหะและความเอาใจใส 
                          2) การใหความเคารพและความเชื่อม่ัน 
                          3) ทักษะการเตรียมการและการวางแผน 
                          4) ความรูเร่ืองผลิตภัณฑ 
                          5) ความสนใจ 
                          6) ดุลยพนิิจและไหวพริบ 
                   ผูบริหารญ่ีปุน ตองการคุณลักษณะของผูเจรจาตอรองเรียง
ตามความสําคัญดังนี้ 
                          1) การอุทิศใหกับงาน 
                          2) การรับรูและการใชอํานาจ  
                          3) การใหความเคารพ 
                          4) ความซ่ือสัตย 
                          5) ทักษะการฟง 
                          6) มุมมองท่ีกวาง 
                          7) ความลกึซ้ึงของถอยคํา 
                     คุณลักษณะของนักเจรจาตอรองตามแนวคิดของ นิธินา 
ศรีประเสริฐ(2544) มีดังน้ี 
                          1) ควรฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ ไมแสดงวาจาที่กาวราว 
                          2) มีการตั้งเปาหมายไวสูง 
                          3) เม่ือถึงเวลาควรพูดก็ตองพูดอยางเปนเหตุเปนผล
และมีความม่ันใจ 
                      4) ควรพดูใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพราะใน
ระหวางความเงียบนั้น ผูทีท่นไมไดกอนก็จะเสนอขอเสนอของตนออกมา และก็มักจะเปนผู
เสียเปรียบ 
                           5) สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว แมวาคุณจะ
เตรียมตัวมาดีอยางไรในการเจรจาตอรอง แตความรวดเร็วในการตัดสินใจก็มีความจําเปน 
                       6) สามารถคิดไดแมตองเผชิญกับสภาวะกดดัน 
                       7) สามารถอานใจของผูอ่ืนไดทะล ุ
                       8) ควรสรางสัมพันธทดีีกับอีกฝายหนึ่งในเง่ือนไข
เวลาที่ผอนคลายและวิกฤต เพ่ือใหไดรบัความเชื่อม่ันจากฝายตรงขาม 
                       9) รูจักยินยอมในขอยินยอมเล็กๆเพื่อใหไดขอตกลงที่
มีคามากกวา 
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                       10) ถาจําตองยินยอม ก็ยินยอมอยางชาๆ 
                       11) ไมยินยอมที่จะไมไดประโยชนอะไรกลบัมาเลย  
                        กลาวโดยรวม ผูเจรจาตอรองตองเปนผูมีไหวพริบ มี
ความรู มีความซื่อสัตย เปนที่นาเชื่อถือ เปนนักวางแผนที่ดี เปนผูฟงที่ดี มีการตัดสินใจดีและรวดเร็ว 
และตองมีทักษะในการเจรจาตอรอง ทั้งน้ีตองใหความสําคัญกับทุกขั้นตอนของการเจรจาตอรอง 
เพราะตางมีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการเจรจานั้นๆทั้งสิ้น    
        2.2.11 กลยุทธของการเจรจาตอรอง 
                เนื่องจากการเจรจาตอรองเปนกลไกที่สําคัญในการแกไข
ขอขัดแยงตางๆ ระหวางผูรวมเจรจา รวมทั้งเปนการหาขอยุติในเรื่องที่กําลังสนทนาอยูในขณะนั้น 
ซึ่งผลที่ไดจากการเจรจาตอรองยอมเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เก่ียวของ จึงไดมีนักวิชาการหลาย
ทานไดเสนอกลยุทธสําคัญในการเจรจาตอรอง ดังน้ี 
        1. กลยุทธกรอบความคิดในการตอรอง (Cognitive 
Frames in Bargaining) จัดเปนกลยุทธที่ผูเจรจาตอรองใชวิธีพิจารณาบริบท และผลที่ตองการจาก
การตอรองอยางละเอียดแลวนํามาจัดเปนกลุมของกรอบความคิด (Cognitive Frames) โดย Pinkley 
(1990: 120) ไดจัดกรอบความคิดดังกลาวออกเปน 3 มิติ ไดแก 
                         1) มิติมุงสัมพันธกับมุงงาน (Relationship/Task) 
                 2) มิติมุงใชอารมณกับใชสติ (Emotional/Intellectual) 
                         3) มิติมุงความรวมมือกับมุงชนะ (Cooperate/Win) ดัง
ภาพตอไปน้ี 
       2. กลยุทธการเนนขอยุติแบบชนะ-ชนะแทนแบบชนะ-แพ 
(Win-Win Versus Win-Lose Orientation) สิ่งที่สําคัญมากที่สุดของการเจรจาตอรองที่ประสบ
ความสําเร็จก็คือ การไดขอยุติเปนที่พอใจทั้งสองฝาย Walton และ McKersie เคยเสนอไวกวา 30 ป
ที่แลววาผูที่รวมการเจรจาตอรองมีขอยุติที่เปนทางเลือกสําคัญอยูสองทาง คือ มองวาการเจรจา
ตอรองใดๆตองมีฝายหน่ึงเปนผูชนะในขณะที่อีกฝายตองเปนผูแพ (Win–Lose Situations) สวน
อยางหลัง คือ ผูเขารวมการเจรจาตอรองสามารถทําใหทั้งสองฝายเปนผูชนะ (Win–Win Situations) 
กลาวคือ มองวาผลประโยชนของทั้งสองฝายมีความสําคัญเทาเทียมกัน โดยพยายามใหได
ผลประโยชนที่สูงสุดแตไมใชทุกสถานการณที่สามารถทําไดเชนน้ี แตถาผูเขารวมเจรจาทั้งสองฝาย
เต็มใจที่คนหาทางเลือกตางๆ อยางรอบคอบ โดยการผสมผสานแนวคิดตางๆ ในการแกปญหาเขา
ดวยกัน ก็จะพบทางเลือกใหมที่ดี ซึ่งเรียกวาขอยุติแบบบูรณาการ (Integrative Agreement) ซึ่งทั้ง
สองฝายเปนผูชนะ (Win–Win Situation) ซึ่งทั้งสองฝายตางตองสูญเสียสวนหนึ่งที่ตนตองการไดไป  
        3. กลยุทธเฉพาะ (Specific Tactics) ผูเจรจาตอรองมักใช
กลยุทธของตนเพื่อลดระดับความตองการของคูเจรจาฝายตรงขามลง (Reduce Opponents’ 
Aspirations) ดวยการย้ําขอมูลเหตุผลใหเห็นวา คูเจรจามีโอกาสนอยมากที่จะสามารถบรรลุ
เปาหมายของตน เพราะฉะนั้นจึงขอใหพิจารณารับขอเสนอจากฝายเรา ซึ่งพยายามเอ้ือประโยชนให
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มากท่ีสุด อยางไรก็ตามกลยุทธนี้ ถาสรางแรงกดดันตอคูเจรจามาก ก็อาจจะพบทางตันของการ
เจรจาตอรอง และฝายคูเจรจาก็อาจหาพันธมิตรใหมมารวมงานไดเชนกัน แตในทางกลับกัน ถาคู
เจรจาเห็นวาเง่ือนไขผลประโยชนจากขอเสนอสูง การเจรจาตอรองก็บรรลุผล 
        4. กลยุทธใชบุคคลท่ีสามเขาแทรกแซง (Third–Party 
Intervention) ในการเจรจาตอรองแกไขความขัดแยงกันเองของสองฝายหลังจากใชเทคนิควิธีตางๆ
แลว ปรากฏวายังไมสามารถหาขอยุติรวมที่ทั้งสองฝายตองการและพอใจได ก็จะทําใหการเจรจา
ตอรองพบทางตันไมอาจเจรจาตอรองตอไปได สถานการณเชนนี้ จําเปนตองอาศัยบุคคลที่สามเขา
ชวยเหลือเพ่ือหาขอยุติใหมโดยทั่วไปพบวาบุคคลที่ 3 มีบทบาทใน 4 แบบ ไดแก บทบาทที่ปรึกษา 
(Consultant) อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) ผูปรองดอง (Conciliator) และ คนกลางไกลเกลี่ย 
(Mediator) 
                     1) ที่ปรึกษา (Consultant) เปนบุคคลท่ีสามที่มีทักษะ
และมีใจเที่ยงธรรมที่พยายามเอ้ืออํานวยใหเกิดการแกปญหาโดยการส่ือสารและชวยวิเคราะหให
ความรูแกคูกรณีใหสามารถแกไขขอขัดแยงได บทบาทของที่ปรึกษาจะไมเนนที่ประเด็นความ
ขัดแยง แตมุงปรับปรุงความสัมพันธของคูกรณีทั้งสองฝายใหดีขึ้นจนสามารถรวมกันแกปญหาไดเอง 
นอกจากไมเขาไปแกปญหาโดยตรงแลวที่ปรึกษายังพยายามชวยใหทั้งสองฝายเรียนรูการสราง
ความเขาใจและการทํางานรวมกัน ดังน้ันในการทํางานของที่ปรึกษาจึงเปนการหวังผลระยะยาว 
ชวยสรางเจตคติและการรับรูใหมที่เปนแงบวกใหแกคูขัดแยงทั้งสองฝาย 
                      2) อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) เปนบุคคลท่ีสามที่มี
อํานาจในการกํากับใหเกิดขอยุติ ผูเปนอนุญาโตตุลาการอาจมาจากการรองขอของทั้งสองฝาย หรือ
อาจมาโดยการบังคับหรือระบุไวในกฎหมายหรือขอสัญญาตางๆ อนุญาโตตุลาการมีอํานาจมากนอย
แลวแตจะกําหนดและตกลงโดยคูเจรจาตอรองของทั้งสองฝาย ในการทําหนาที่ตัดสินขอขัดแยงของ
อนุญาโตตุลาการน้ันยอมไดขอยุติออกมาแนนอนกวาการเปนผูไกลเกลี่ย แตถาผลการตัดสินปรากฏ
วาฝายหนึ่งเปนผูแพอยางส้ินเชิง ฝายน้ันจะไมพอใจและไมเต็มใจรับคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ 
ซึ่งจะสงผลใหความขัดแยงเกิดขึ้นไดใหมในเวลาตอมา 
                      3) ผูปรองดอง (Conciliator) เปนบุคคลที่สามที่ไดรับ
ความไววางใจจากคูกรณีทั้งสองฝายใหทําหนาที่เชื่อมตอระหวางผูเจรจากับฝายตรงกันขาม ซึ่งเปน
การส่ือสารในแบบที่ไมเปนทางการ การปรองดองเปนวิธีการเจรจาตอรองที่ใชมากในการคลี่คลาย
ความขัดแยงระหวางประเทศ กลุมผูใชแรงงาน ครอบครัวและชุมชน ซึ่งบทบาทในการเปนผู
ปรองดองจะใกลเคียงหรือซ้ํากับบทบาทของผูไกลเกลี่ยคอนขางมาก รวมทั้งเปนผูทําหนาที่เสาะหา
ขอเท็จจริงตีความขอมูลขาวสาร และโนมนาวใจใหคูขัดแยงไดขอยุติ 
                      4) ผูไกลเกลี่ย (Mediator) ไดแก บุคคลที่สามที่มีความ
เปนกลางและสามารถทําหนาที่ในการชวยเหลืออํานวยความสะดวกใหการเจรจาตอรองไดขอยุติ 
โดยการใชเหตุผลตางๆโนมนาวใจและเสนอทางเลือกตางๆ เปนตน ผูไกลเกลี่ยใชมากในการบริหาร
ความขัดแยงทางดานแรงงานและขอพิพาทในศาลแขวงหรือศาลครอบครัว 
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                       นอกจากน้ี การเจรจาตอรองควรคํานึงถึงความสมดุลใน
ชีวิต (Balance of Life) และคํานึงถึงจุดหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของ
นักเรียน รวมถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรในโรงเรียน จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดานการ
เจรจาตอรอง สามารถนํายุทธศาสตรการเจรจาตอรอง โดยใช “Balance” ยอมาจากคําดังตอไปน้ี 
(Ventures. 2006: Online) 
                        B ยอมาจาก Brainstorming หมายถึง การระดมสมอง 
ควรเปดโอกาสใหทุกคนท่ีเก่ียวของระดมสมอง เพ่ือหาวิธีการและหาหนทางมาสนับสนุนการเจรจา
ตอรองใหประสบผลสําเร็จ      
                    A ยอมาจาก AIM หมายถึง จุดมุงหมายที่ตองการ ผู
เจรจาตองทราบจุดมุงหมายที่ชัดเจนวาทําไปเพ่ืออะไร และมีประโยชนตอการพัฒนานักเรียน หรือ
หนวยงานอยางไร 
                    L ยอมาจาก Law หมายถึง กฎ กติกา แผน หรือ
นโยบาย รวมทั้งมาตรฐานตางๆท่ีกําหนดในองคกร การเจรจาตอรองเพ่ือใหไดขอยุติ ตองทําภายใต
กรอบกติกาและคํานึงถึงมารยาทอีกดวย การเจรจาตอรองจะไมประสบผลสําเร็จ ถาไปใชกับคนพาล 
เพราะจะไมยอมรับกฎ กติกา จนกวาจะลมกระดานไดสําเร็จ 
                    A ยอมาจาก Adapt หมายถึง การปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงาน ปรับปรุงทั้งในสวนที่เก่ียวของกับปจจัยและกระบวน อาทิ สวนบุคคลพัฒนาการใช
วาทศิลป ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารใหประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะผูนําหรือผูเจรจาตองพัฒนา
บุคลิกภาพใหเปนคนใจเย็น อดทน และอดกลั้นตอคําพูด รวมทั้งอารมณและความรูสึกที่มากระทบ 
พัฒนาตนเองใหเปนคนสุขุมรอบคอบ รวมทั้งปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยครบถวน พรอมที่จะนําไปใช
ในการตั้งโตะเจรจา 
                    N ยอมาจาก Nature หมายถึง ธรรมชาติ การเจรจา
ตอรองใหเปนไปตามธรรมชาติมากที่สุด ทั้งดานสภาพแวดลอมในการเจรจา การพูดคุยสนทนา ไม
ควรจัดฉากหรือสรางภาพ เพราะจะทําใหเสียความรูสึกแกผูเรียกรองในดานความจริงใจตอกัน 
                    C ยอมาจาก Creative หมายถึง การสรางสรรค
บรรยากาศแหงความไววางใจ มิตรภาพ รวมทั้งพยายามใหเปนบรรยากาศในการสรางสรรค พัฒนา
หนวยงานใหเกิดความกาวหนา ไมสรางความแตกแยกในองคกร 
                    E ยอมาจาก Emotion หมายถึง การสรางอารมณ
ทางบวก สรางความสุขและความอบอุน ขจัดความรูสึกที่ไมดี เชน ความกลัว สภาพการขมขู หรือ
ความไมปลอดภัยออกมาจากความรูสึกของผูเรียกรอง 
                     กลยุทธในการเจรจานับวามีความสําคัญตอภาวะผูนํา                    
กลยุทธของผูบริหาร จึงควรศึกษาหลักการและทฤษฎีตางๆที่เก่ียวของใหเกิดความเขาใจอยาง
ชัดเจน โดยใชหลักแหงความไววางใจจริงใจ และสรางความอบอุนและใหความรูสึกปลอดภัยแก
บุคลากร  
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       โดยสรุปบุคคลที่มีภาวะผูนํากลยุทธจะตองกําหนดวัตถุประสงค
ของการสื่อสารและการเจรจาตอรอง เลือกวิธีการส่ือสาร และการเจรจาตอรองไดอยางเหมาะสม โดย
เนนประสิทธิผลในการส่ือสาร นําเทคนิคและกลยุทธในการสื่อสาร และการเจรจาตอรองมาใชเพ่ือให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
       2.2.12 ความสําเร็จของการเจรจาตอรอง 
                 ความสามารถทางดานการเจรจาตอรองของผูบริหาร ซึ่ง
เปนการจัดการกับความขัดแยง ความแตกตางและหาขอตกลงรวมกัน ไมวาความขัดแยงหรือความ
แตกตางจะเก่ียวของกับเรื่องใด การเจรจาตอรองจะประสบผลสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับความสามารถ
ทางดานการเจรจาตอรอง 
               ซึ่งแนวคิดของ ลอวอีรี่ (Lowery. 2004: 71) ไดกลาววา
การเจรจาตอรองที่ประสบผลสําเร็จ ความสามารถทางดานการเจรจาตอรองของผูบริหาร 
(Negotiation Competency) หมายถึง ความสามารถในการใชอํานาจจากการเจรจาตอรองอยางเปน
ทางการ เพ่ือการยอมรับและความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงของขอเสนอที่ไดทําการเจรจากัน มี
องคประกอบทั้งสิ้น 11 ดาน ไดแก 
                1. ความรูในเรื่องที่สนทนา (Knowledge of Issues) 
หมายถึง การท่ีสามารถรูในขอเท็จจริง และสามารถนําเอาความรูที่มีอยูไปขยายความเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุง ดัดแปลงโดยสามารถที่จะบรรยายสิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุผล เพ่ือนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจได 
                2. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 
Skills) หมายถึงความสามารถในการเขาใจ รับรู แยกแยะความแตกตางในอารมณ แรงกระตุน และ
ความรูสึกของผูอ่ืน 
                             3. ความอดทนตอความเสี่ยง (Risk Tolerance) 
หมายถึง การมีความอดทนและยอมรับในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการทําธุรกิจ 
                4. ความยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ระดับ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน รวมทั้งความสามารถในการแกปญหาใหสอดคลอง
กับภาวการณเปลี่ยนแปลงที่ไมอาจคาดคิดมากอน 
                5. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individualization) 
หมายถึง ความแตกตางของบุคคลทั้งจากบุคลิกภาพ สติปญญา ความสนใจ พ้ืนฐาน และความรู 
                6. ความนาเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ภาพลักษณ 
หรือบุคลิกภาพที่ทําใหผูรวมสนทนาเกิดความมั่นใจในการสนทนา รวมทั้งใหความเชื่อถือและ
ไววางใจ 
                7. การจูงใจ (Persuasion) หมายถึง ความสามารถใน
การชักชวนบุคคลใหสามารถคลอยตามความคิดเห็นของตนได 
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                8. ความชัดเจน (Clearness) หมายถึง การสื่อ
ความหมาย โดยใชภาษาที่ถูกตองเพ่ือใหผูรวมสนทนาเขาใจในเรื่องที่สนทนาอยู 
                9. ทักษะการแกปญหา (Facilitation) หมายถึง ทักษะใน
การเอาชนะอุปสรรคหรือ ขอจํากัดตางๆ ในการแกปญหาไดอยางมีระบบ 
          10. ทักษะการจัดการความขัดแยง (Conflict 
Management Skills) หมายถึง กระบวนการกําหนดและปองกันสถานการณที่ไมพึงประสงคไมให
เกิดจากการเผชิญหนา และสามารถแกไขปญหาความขัดแยง และไมเห็นพองดวย ในลักษณะการ
สรางสรรค และการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางลบ 
           11. กลยุทธการตัดสินใจ (Affirmation Strategies) 
หมายถึง กระบวนการเลือกดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง โดยพิจารณาจากขอมูล ปญหา ประเมิน
ทางเลือกและผลลัพธเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจที่ดีที่สุดและประสบผลสําเร็จในการทําธุรกิจ 
           นอกจากนี้ แนวคิดของทูพีย (Tupy. 2008: Online) ได
กลาววา ในการเจรจาตอรอง ผูนําสามารถใชเทคนิค ดังตอไปน้ี 
             1) รูจักตนเอง ผูเจรจาตรวจสอบดูวา ตนเองมีทัศนคติ
กับการเจรจาตอรองอยางไร สนใจและชอบเปนนักเจรจาหรือไม เพราะถามีทัศนคติที่ดีตอการเจรจา
ตอรองจะเปนแรงผลักดันใหประสบผลสําเร็จไดงาย 
                 2) หม่ันทําการบานสมํ่าเสมอ ผูเจรจาตองหม่ันฝกฝน
การเจรจาตอรอง และพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะดานการพูด ฝกใหเปนผูมี “สาลิกาลิ้น
ทอง” 
             3) ผูเจรจาตองตีความโจทยและปญหาใหแตก และคิด
ทบทวนการเจรจาตอรองเก่ียวกับปญหาและความตองการอยางนอยสามครั้ง 
             4) การสื่อสารที่มีประสิทธิผล เกิดจากบรรยากาศความ
ไววางใจ บอกความจริงและเปดเผย และสรางความเชื่อม่ันในการเจรจา 
             5) ควรรับฟงเสียงจากภายนอกใหมาก ผูที่ไมไดอยูใน
เหตุการณจะมีสวนใหขอมูลในการตัดสินใจแกผูเจรจาขับเคลื่อนสถานภาพใหหลุดพน 
             6) ไมควรยึดติดกับตําแหนง เม่ือไดรับความไววางใจ 
ควรถอดหัวโขนเพ่ือใหผูรวมเจรจาใหขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง จะชวยหาคําตอบและแกไข
ปญหาและความตองการไดตรงจุด 
             7) ใชพลังอํานาจอยางเหมาะสม รูปแบบการใชอํานาจมี
หลากหลาย ควรใชอิทธิพลมากกวาอํานาจ โดยจูงใจใหเกิดผลดวยความเต็มใจมากกวาการขูบังคับ 
โดยเนนทั้งพลังภายในและภายนอก 
             8) รูวาอะไรคือชัยชนะ สามารถวาดภาพความฝนได
อยางชัดเจน (Big Picture) สัมพันธกับวิสัยทัศน โดยสามารถคาดการณอนาคตไดอยางแมนยําและ
หยั่งรูวาจะไดรับชัยชนะทั้งสองฝาย 
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            9) ราเริงกับกระบวนการของการเจรจา ผูนําจะไม
เครงเครียดในการเจรจา พยายามสรางบรรยากาศในทางบวกใหทุกคนมีความสุขรวมกัน  
              โดยสรุปการส่ือสารและการเจรจาตอรองจะสอดคลองกับ
การที่พยาบาลวิชาชีพมีการศึกษาทําความเขาใจกับบุคลากรอยางทั่วถึง มีการเลือกวิธีการการสื่อสาร
และมีเทคนิควิธีการสื่อสารใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรที่มารับบริการ รวมทั้งกําหนด
วัตถุประสงคของการเจรจาตอรอง มีการเจรจาตอรองไดอยางเหมาะสม โดยเนนประสิทธิผลในการ
สื่อสารและการเจรจาตอรองใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
                2.2.13 ปญหาของการเจรจาตอรอง 
                    มงคล ตันติสุขุมาล (2542) ไดทําการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
ในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ พบวา กอนการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ผูบริหารประสบปญหาเรื่องการ
ขาดขอมูลและการเลือกกลยุทธที่จะใชมากที่สุด ปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการเจรจาตอรองทางธุรกิจ 
ไดแก ความแตกตางดานภาษาและวัฒธรรม การใชกลโกง และปญหาในเรื่องของสถานที่และ
สภาพแวดลอม ปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ไดแก ปญหาดานขอมูลที่ถูก
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และปญหาดานกฎหมาย 
                     วารินทร  สินสูงสุด และประชุม โพธิกุล (2543) ได
กลาวถึงความผิดพลาดสําคัญที่มีผลตอการเจรจาตอรอง คือ การเตรียมการไมเพียงพอ ใช
พฤติกรรมที่กาวราวขมขู ขาดความอดทน อารมณเสีย เมินเฉยตอความขัดแยง โตเถียงแทนการ
สรางอิทธิพล พูดมากเกินไปแลวฟงนอยเกินไป 
                     ผองศรี จิตมโนวรรณ (2548) ในการเจรจาตอรองอาจมี
ปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ดังน้ันการเตรียมตัวที่ดี การมีความรูเปนอยางดีในเรื่องที่
กําลังเจรจาตอรอง จะทําใหปญหาและอุปสรรคของการเจรจาตอรองลดนอยลง ทําใหสามารถ
แกปญหาไดเปนอยางดี 
                        จะพบวาการเจรจาตอรองเปนเรื่องที่ละเอียดออนและตองอาศัย
ความระมัดระวังเปนอยางมากและยังตองพบกับปญหาตางๆ ในการเจรจาตอรองอยูตลอดเวลา 
ฉะนั้นการเตรียมตัวหรือเตรียมความพรอมที่ดีจะชวยทําใหสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา
ได ปญหาตางๆ ที่มักเกิดขึ้นในการเจรจาตอรองสามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ            
        1. ปญหาที่เกิดกอนการเจรจาตอรอง 
            1) ปญหาเรื่องการเตรียมตัวกอนการเจรจาตอรอง ใน
การเตรียมตัวกอนการเจรจาตอรองน้ัน ขอมูลเปนสิ่งที่สําคัญมากจะตองมีการเตรียมขอมูลใหพรอม
เสมอกอนการเจรจาตอรอง 
                               2) ปญหาในการเลือกกลยุทธที่จะใช การเลือกกลยุทธที่
จะใชในการเจรจาตอรองก็เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ การเลือกกลยุทธที่ถูกตองจะทํา
ใหประสบผลสําเร็จในการเจรจาตอรอง 
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        2. ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการเจรจาตอรอง  
                                  1) กลโกงที่ใชในการเจรจาตอรอง ในการเจรจาตอรอง
ตางฝายตางใชความพยายามเพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดของตนเอง ดังน้ันยอมมีความเปนไป
ไดที่นักเจรจาบางคนพยายามที่จะใชวิธีการตางๆ ซึ่งในบางครั้งไมเหมาะสม เชน กลโกงตางๆ 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงความไดเปรียบในการเจรจาตอรอง ดังน้ันเราจึงควรระมัดระวังในเรื่องนี้เปนอยาง
มาก 
                               2) ความแตกตางดานภาษา และวัฒนธรรม ในเรื่องนี้
ตองมีการปรับตัวอยางมาก การเรียนรูวัฒนธรรมของอีกฝายเปนเรื่องที่ดี เพราะความเขาใจอันดี
ระหวางสองวัฒนธรรมที่แตกตางกันน้ันจะสงเสริมใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางองคกรตอไป 
        3. ปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาตอรอง 
                         1) ปญหาดานขอตกลงที่ถูกเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
หลังจากการเจรจาตอรองส้ินสุดลง ควรมีการทบทวนประเด็นขอตกลงระหวางกันใหชัดเจน 
ตรวจสอบความเขาใจระหวางกันและแกไขปญหาที่อาจจะตีความผิดดวย จะเปนการลดปญหาดาน
ขอตกลงที่ถูกเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
                         2) ปญหาดานกฎหมาย ระบบกฎหมายมักจะมี
ผลกระทบตอการเจรจาตอรองโดยทั่วไปจะถือไดวาขอตกลงในการเจรจาตอรองคือขอสัญญาที่
คูกรณีทั้งสองฝายคาดหวังที่จะใหมีผลบังคับใชตอกัน รวมทั้งการแกไขปญหาที่อาจจะตีความผิด
ดวย จะเปนการลดปญหาดานขอตกลงที่ถูกเปลี่ยนแปลงในอนาคตได  
       2.2.14 งานวจัิยที่เก่ียวของกับการเจรจาตอรอง 
                          งานวิจัยในประเทศ 
                   เยาวลักษณ โพธิดารา (2536: บทคัดยอ) ไดศึกษา
พฤติกรรมการเจรจาตอรองของหัวหนาหอผูปวยในโรงพยาบาลศูนย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จํานวน 216 คน ผลการศึกษาพบวา หัวหนาหอผูปวยมีพฤติกรรมการเจรจาตอรองอยูในระดับสูง 
การศึกษาครั้งน้ีใชกรอบแนวคิดของ เคลลี (Kelly. 1983) โดยสรางแบบสอบถามที่เปนการสมมติ
สถานการณในการเจรจาตอรอง จํานวน 10 สถานการณ วัดพฤติกรรมการเจรจาตอรองของหัวหนา
หอผูปวย ซึ่งแตละสถานการณจะมีขอใหเลือกตอบ 3 ขอ เลือกตอบไดขอเดียว ในแตละขอที่
เลือกตอบ จะประกอบดวยพฤติกรรมการเจรจาตอรองในระดับสูงให 3 คะแนน พฤติกรรมการเจรจา
ตอรองในระดับปานกลางให 2 คะแนน พฤติกรรมการเจรจาตอรองในระดับนอยให 1 คะแนน และใน
การวิจัยคร้ังน้ีขอเสนอแนะวา ควรจัดอบรมพยาบาลประจําการในเรื่องการเจรจาตอรอง และควรมี
โปรแกรมการเตรียมความพรอมในดานการเจรจาตอรองกอนเขาสูตําแหนงหัวหนาหอผูปวย  
                         มงคล ตันติสุขุมาล (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเจรจา
ตอรองทางธุรกิจ:ประยุกตกรอบแนวคิดของเร็คและลอง แนวคิดของเฟลมม่ิงและมิลส พบวา นัก
ธุรกิจที่เปนผูบริหารมักจะใชวิธีการหรือกระบวนการเจรจาตอรองที่สอดคลองกับกรอบแนวคิด
ของเร็คและลอง แนวคิดของเฟลมม่ิงและมิลสเพียงบางเรื่องเทาน้ัน ปญหาของการเจรจาตอรองทาง
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ธุรกิจน้ันมีในทุกขั้นตอนซึ่งปญหาตางๆ ที่พบสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี ปญหากอนการเจรจาตอรอง
ทางธุรกิจ ไดแก การเตรียมตัวกอนการเจรจาและการเลือกกลยุทธที่จะใช ปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
การเจรจาตอรองทางธุรกิจ ไดแก กลโกงที่มักจะใชในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ความแตกตาง
ทางดานภาษาและวัฒนธรรม และปญหาในเรื่องสถานที่และสภาพแวดลอม ปญหาท่ีเกิดขึ้นภายหลัง
การเจรจาตอรองทางธุรกิจ ไดแก ปญหาดานขอตกลงถูกเปลี่ยนแปลงในอนาคตและปญหาดาน
กฎหมาย และผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะวาแนวคิดการเจรจาตอรองแตละแนวคิดลวนมีขอดีที่แตกตาง
กัน ขึ้นอยูกับการนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณและบุคคล จึงจะสงผลดีตอการเจรจา
ตอรอง                         
         เฐิดชัย นิทัศนสันติคุณ และคณะ (2542: บทคัดยอ) ได
ศึกษาการเจรจาตอรองทางธุรกิจของผูบริหาร พบวา ความสําคัญของการเจรจาตอรองในแงของ
ธุรกิจสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบงตามผลประโยชนที่ไดรับ และแบงตามลักษณะของ
กิจกรรมทางธุรกิจที่เก่ียวของ กระบวนการและหลักการเจรจาตอรองทางธุรกิจแบงเปน 2 แบบ คือ
แบบตะวันตกและแบบตะวันออก ซึ่งแบบตะวันตกนั้นนํามาจากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกา
และยุโรปรวมทั้งสิ้น 4 แนวทาง ไดแก แนวทางของ Roger Fisher and William Ury, แนวทางของ 
Dr.Ross R. Reck and Dr.Brian G. Long, แนวทางของ Harry a. Mills และแนวทางของ Perter 
Flemming สวนการเจรจาตอรองทางธุรกิจแบบตะวันออกไดมาจากแนวคิดของแบบญี่ปุนและแบบ
จีน ซึ่งมักเนนเรื่องความสัมพันธที่ดีระหวางกันในระยะยาวมากกวาผลประโยชนระยะสั้น และการ
เจรจาตอรองทางธุรกิจตามหลักสากลประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมตัว
กอนการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ขั้นตอนระหวางการเจรจาตอรองทางธุรกิจ และขั้นตอนหลังจากการ
เจรจาตอรองทางธุรกิจ ซึ่งในแตละขั้นตอนจะประกอบดวยรายละเอียดของหลักการ และเทคนิคใน
การเจรจาตอรองทางธุรกิจ อีกทั้งยังพบวาผูบริหารสวนใหญใชหลักการเจรจาตอรองทางธุรกิจ
แตกตางกันไป แตโดยรวมแลวพบวานักธุรกิจซ่ึงเปนผูบริหารไดใชวิธีการ และหลักการเจรจาตอรอง
ทางธุรกิจที่สอดคลองกับหลักสากลเพียงบางเรื่องเทาน้ัน       
           รัฐกิตติ์ เลิศวิศววาณิชย (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบการเจรจาตอรองของญี่ปุน-ไทย พบวา รูปแบบการเจรจาตอรองของญ่ีปุนและ
ไทยมีลักษณะใกลเคียงกันหลายขอ กลาวคือทั้ง 2 ฝายนิยมเจรจาตอรองเปนทีมมากกวาการเจรจา
ตอรองแบบคนเดียวเน่ืองจากไมมีความเด็ดเด่ียว และไมม่ันใจในการตัดสินใจของตนเพียงคนเดียว 
จึงตองมีการรวมประชุม ปรึกษา หารือกับทีมงานของตนกอนที่จะทําขอตกลงตาง ๆ การให
ความสําคัญตอสถานะทางสังคม และสรางความไววางใจตอคูเจรจาทั้ง 2 ฝายก็มีลักษณะใกลเคียง
กัน ประเด็นที่แตกตางกัน ไดแก คนไทยใหความสําคัญตอการสื่อสารแบบใชคําพูดมากกวาคนญี่ปุน 
เพราะคนญี่ปุนมักมีบุคลิกภาพที่สงบ สุภาพ นุมนวล และมักจะเปนนักฟงที่ดี มักจะพยายามทํา
ความเขาใจความคิดและปญหาของผูรวมเจรจาตอรองอยูเสมอ 
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                  บุบผา แกววิเชียร (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา การ
เจรจาตอรองของพยาบาลประจําการ งานการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม กลุมประชากรเปนพยาบาลประจําการ 34 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
ไดแก แบบสัมภาษณ ประกอบดวย 3 สวน คือ ขอมูลสวนบุคคล 
                 ยุพิน ยศศรี (2545: บทคัดยอ) ความสัมพันธระหวาง
สมรรถนะในตน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับความสามารถในการเจรจาตอรองของหัวหนาหอ
ผูปวย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1. คา เฉลี่ยสมรรถนะในตนของ
หัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมอยูในระดับสูง (X = 4.03) 2. คาเฉลี่ยภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม อยูในระดับสูง        
(X = 4.35) 3. คาเฉลี่ยความสามารถในการเจรจาตอรองของหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม อยูในระดับปานกลาง (X = 3.91) 4. สมรรถนะในตนและภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงตางก็ไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการเจรจาตอรองของหัวหนาหอผูปวย 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม  
                   นันทนา รุงสาง (2546: บทคัดยอ) การพัฒนาโปรแกรมการ
ฝกทักษะการเจรจาตอรองดานการบริหารการพยาบาลสําหรับผูบริหารหอผูปวย มีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางโปรแกรมการฝกทักษะการเจรจาตอรองดานการบริหารการพยาบาลแลวนําโปรแกรมไป
ทดลองใช และประเมินผลการทดลองโดยการเปรียบเทียบสัมพันธภาพระหวางบุคลากรทางการ
พยาบาลกอนและหลังการใชโปรแกรมการฝกทักษะการเจรจาตอรองดานการบริหารการพยาบาล
สําหรับผูบริหารหอผูปวย ผลการวิจัย สัมพันธภาพระหวางบุคลากรทางการพยาบาลกับผูบริหารหอ
ผูปวยหลังใชโปรแกรมการฝกทักษะการเจรจาตอรองดานการบริหารการพยาบาลสูงกวากอนใช
โปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                    งานวิจัยตางประเทศ 
                  เอ็ดด้ีและเชอรเมอร (Eddy; & Schermer. 1999) ไดศึกษา
กลยุทธการทําใหรูปแบบการเจรจาตอรองในนักศึกษาพยาบาลมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น โดยมีการใช
แบบสอบถามวัดรูปแบบการเจรจาตอรองของนักศึกษาพยาบาลทั้งกอนและหลังการฝกปฏิบัติ ซึ่งมี
อยู 5 รูปแบบ ไดแก แบบใหความรวมมือ (Collaborate Style) แบบเอาชนะ (Defeat Style) แบบ
ปรองดอง (Accommodate Style) แบบหลีกเลี่ยง (Withdraw Style) และแบบประนีประนอม 
(Compromise Style) พบวา การใชวิธีฝกปฏิบัติแบบพยาบาลพ่ีเลี้ยงระหวางนักศึกษาพยาบาลปที่ 
4 กับหัวหนาหอผูปวย จะทําใหมีการเพิ่มจํานวนนักศึกษาพยาบาลท่ีมีรูปแบบการเจรจาตอรองแบบ
ใหความรวมมือ และชวยลดจํานวนพยาบาลที่มีรูปแบบการเจรจาตอรองแบบเอาชนะ และยังให
ขอเสนอแนะวา องคการสุขภาพควรคัดเลือกผูที่มีรูปแบบการเจรจาตอรองแบบใหความรวมมือเขา
ทํางานก็จะเปนสิ่งที่ดีมากย่ิงขึ้น 
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                  ไบรท; พารคกิน และ เวลสฮ (Bright; Parkin; & Welsh. 
2001: 566) ไดศึกษาทักษะในการเจรจาตอรองทางธุรกิจสําหรับอนาคต พบวา เจาของธุรกิจตางๆ 
หรือผูบริหารที่ตองการทําการเจรจาตอรองใหมีประสิทธิภาพในอนาคต จะตองมีการพัฒนาทักษะใน
การเจรจาตอรองอยูเสมอ เพ่ือใหทันตอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งไดขอมูลมาจากการทําวิจัย 2 ชิ้น
ซึ่งเปนของผูศึกษาเอง งานวิจัยน้ีจะมุงเนนไปที่การสรางภาษาสําหรับฝกฝน พัฒนา และปรับปรุง
สําหรับการเจรจาตอรองที่เกิดประสิทธิภาพดีจากการเริ่มตนคนควาพบวานักเจรจาตอรองมักจะใช
ถอยคําที่ไมมีความจําเปน เปนขอความที่เปนการหวานลอมคูสนทนา เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจใน
ตัวนักเจรจากอน ซึ่งการกระทําเชนน้ีจะมีผลตอกระบวนการเจรจาตอรอง กรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี ได
ทําการทดลองถึงความแตกตางของความคาดหวังในพฤติกรรมการเจรจาตอรองของนัดเจรจา
ตอรอง กรณีที่ 1 พบวานักเจรจาตอรองมักใชวิธีการเจรจาตอรองที่ใกลเคียงกับกฎของ Roger 
Fisher และ William Ury คือ จะเลือกใชวิธีการเจรจาตอรองแบบทั่วไปๆ โดยวิธีที่เลือกใชจะเปน
ลักษณะที่เปนกฎเกณฑที่ตายตัวอยูแลว รวมทั้งยังมีความหลากหลายของเทคนิคการเจรจาตอรองที่
เลือกใชในการเจรจาตอรองแตละสถานการณอีกดวย สวนกรณีที่ 2 จะศึกษาถึงกุญแจสําคัญในการ
คนหาตัวแปรที่จะทําใหการเจรจาตอรองประสบผลสําเร็จ นั่นคือ รูปแบบความรวมมือที่ถือวาเปน
ตัวเชื่อมไปสูการไดรับผลลัพธที่ไดแสดงออกมา ซึ่งไดแก ทักษะในการสนทนาหรือการเจรจาตอรอง 
และการประยุกตใชทักษะในการสนทนาหรือการเจรจาตอรองที่ถือวาเปนคุณคาที่สูงในการเจรจา
ตอรอง เพ่ือชวยใหการเจรจาตอรองบรรลุวัตถุประสงค ที่ไดผลอยางชาญฉลาด 
                  เจนเซ็น และ อันท (Jensen; & Unt. 2004: 533) ไดศึกษา
การเปนหุนสวนธุรกิจจากการเจรจาตอรอง: การเพ่ิมผลประโยชนและลดความเสี่ยง พบวา ในการ
ลงทุนทําธุรกิจรวมกันน้ันแนนอนวาทั้ง 2 บริษัทยอมตองการผลประโยชนจากการเจรจาตอรองทาง
ธุรกิจ แตก็ไมไดหมายความวาการเจรจาตอรองทุกคร้ังจะประสบผลสําเร็จเสมอไป เนื่องจากมี
เหตุผลหลายประการที่ทําใหการเจรจาตอรองไมประสบผลสําเร็จ คือ ขอเสนอที่ดีกวาของบริษัท
คูแขง, การไดรับผลประโยชนที่ต่ําเกินไป, เกิดการโตเถียงกันขึ้นในขณะที่ทําการเจรจาตอรอง, การ
เรียกรองผลประโยชนที่สูงเกินกวาที่ตนเองควรจะได, การเจรจาโดยปราศจากยุทธศาสตร, 
ขอบกพรองที่เกิดจากขอมูล, การไมยอมรับฟงความคิดเห็นของอีกฝายที่รวมเจรจาตอรองดวย เปน
ตน ในการหลีกเลี่ยงความลมเหลวในการเจรจาตอรองนั้น ผูเจรจาตอรองควรมีการวางแผนที่ดีกอน 
และควรฝกฝนจนเกิดความชํานาญ 
    3. ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ 
       เปนคุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผูนํากลยุทธของผูนําที่ชวยขจัดอุปสรรค
และแกปญหาในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จ การแกปญหาและการตัดสินใจเปนกระบวนการที่
มีความสัมพันธกัน ดังน้ันจึงนําเสนอแนวคิดการแกปญหาและการตัดสินใจที่สําคัญ มีดังน้ี 
 
 



 
 

 

94

        3.1 การแกปญหา 
         3.1.1 ความหมายของปญหา     
            มีสถาบันและผูเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา ไดใหคําจํากัดความของปญหาไว พอสรุปไดดังน้ี 
              ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 139) สรุปวา ปญหา 
หมายถึง กิจกรรมที่ตองการบรรลุเปาหมายและมีเหตุขัดของเกิดขึ้นทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ได 
              อังเดร (Andre. 1986: 170) สรุปวา ปญหา หมายถึง 
สถานการณซึ่งบุคคลตองการท่ีจะทําอะไร แตไมรูวิธีการในการลงมือปฏิบัติ เพ่ือที่จะทําใหบรรลุผล
ตามเปาหมายที่ตองการ    
            ครูลิค และ รูดริก (Krulik; & Rudrick. 1996: 3) ไดใหแนวคิด
ความหมายของ ปญหา หมายถึง สถานการณ เหตุการณที่เม่ือพบแลวตองตัดสินใจเพ่ือหาทางออก
ของปญหา  
       จากคําจํากัดความของปญหา สรุปความหมายของปญหา หมายถึง 
สถานการณหรือเหตุการณที่เผชิญแลวไมสามารถที่จะใชวิธีการใดในการแกปญหาไดทันที หรือเปน
สิ่งที่มีเหตุขัดของที่ไมสามารถทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวได ปญหาเปนสิ่งที่ตองการการ
ตัดสินใจในการหาทางออกของปญหา เพ่ือใหการดําเนินงานนั้นสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวได 
         3.1.2 ความหมายของการแกปญหา 
            ไดมีนักการศึกษาใหความหมายของการแกปญหา ไวมากมาย 
ดังน้ี 
            สถาบันส ง เสริมการสอนวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี                     
(2546: 272) ใหความหมายของการแกปญหา หมายถึง การหาคําตอบของปญหาที่ยังไมรูวิธีการมา
กอน ทั้งปญหาที่เก่ียวของกับเนื้อหาในวิทยาศาสตรโดยตรงและปญหาในชีวิตประจําวัน โดยใช
เทคนิค วิธีการหรือกลยุทธตางๆ 
           เมเยอรและวิตทรอก (Mayer; & Wittrock. 1996: 47) สรุปวา 
การแกปญหา หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่มุงใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
              ซาพารลิส และ แอนจิโลโพลอส (Tsaparlis; & Angelopoulos. 
2000: 131) ใหแนวคิดวา การแกปญหา หมายถึง กระบวนการซึ่งผูเรียนสามารถนํากฎ หลักการ 
ความรูเดิมไปประยุกตใชในการแกปญหาในสถานการณใหมใหบรรลุผลสําเร็จ 
           แมทลิน (Matlin. 2002: 361) ใหแนวคิดวา การแกปญหา 
หมายถึง กระบวนการที่ใชเพ่ือใหไดมาซึ่งทางออกของปญหาในชีวิตประจําวัน 
           เลตัน และ สเตรนเบริก (Leighton; & Sternberg. 2003: 623) 
สรุปวา การแกปญหา หมายถึง กระบวนการที่ใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเอาชนะอุปสรรค ซึ่ง
เปนสิ่งที่ขัดขวางแนวทางในการหาคําตอบของปญหา 
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           ซูแนล และ ซูแนล (Sunal ;& Sunal. 2003: 90) สรุปวา การ
แกปญหา หมายถึง ยุทธศาสตรของการคิดที่พยายามใช เพ่ือแกไขอุปสรรค ปญหา 
           โดยสรุป  การแกปญหา หมายถึง  การใชความคิดในการ
ตอบสนองดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยระบุสาเหตุ และใชกระบวนการในการดําเนินการและหา
หนทางในการแกไขปญหาเพ่ือพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
         3.1.3 กระบวนการในการแกปญหา 
           ไดมีนักการศึกษาเสนอกระบวนการแกปญหาหลากหลาย ดังน้ี 
           จิค (Gick. 1988: 99-120) ไดเสนอแนะไว 4 ขั้นตอน ดังน้ี  
               1. การสรางตัวแทนปญหา โดยทําความเขาใจ เชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมที่มีอยู และสรางเปนตัวแทนของปญหาในรูปแบบตางๆ เชน สัญลักษณ เพ่ือใหเขาใจ
ปญหาไดชัดเจน 
              2. การคิดวิธีการแกปญหา เปนการรวบรวมวิธีการตางๆท่ี
เก่ียวของกับปญหา เพ่ือนําไปสูการหาคําตอบรวมถึงการวางแผน การจัดลําดับขั้นในการดําเนินการ
แกปญหา 
             3. การดําเนินการแกปญหา เปนการปฏิบัติงานตามแผนการ
และขั้นตอนที่ไดวางไว 
             4. การประเมินผลการดําเนินการแกปญหา เพ่ือพิจารณามุง
ไปสูคําตอบหรือเปาหมายที่วางไวจนบรรลุผลสําเร็จ 
          นอกจากนี้ โคชาค; และ เอกเจน; โทรบริดจ; และ ไบบี 
(Kauchak ; & Eggen. 1998: 311-314; Trowbridge; & Bybee. 1996: 181) ยังไดแนะนําครูใน
ฐานะเปนผูอํานวยความสะดวกแกนักเรียนในการแกปญหา ดังน้ี 
              1. ควรนําเสนอปญหาที่สอดคลองกับบทเรียน ซึ่งจะชวยให
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงปญหากับประสบการณจริงในชีวิตประจําวันได 
              2. ยกตัวอยางปญหาที่มีความหลากหลายที่สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง หลักการ กฎ และชีวิตประจําวันของนักเรียน       
              3. อภิปรายในรายละเอียดของปญหา เพ่ือสรางความเขาใจ
ในปญหา 
              4. เตรียมการปฏิบัติการแกปญหา ครูควรชวยใหผูเรียนระบุ
ปญหาและสรางแนวทางในการแกปญหาดวยตัวเอง 
                5. ครูใหความชวยเหลือนักเรียน สําหรับนักเรียนที่เริ่มฝก
แกปญหาใหมๆ   
              6. ครูชวยใหนักเรียนเห็นปญหาและแสดงปญหาที่แทจริง 
               7. ครูสอนนักเรียนเก่ียวกับยุทธศาสตรในการแกปญหา
โดยทั่วไป 
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               8. มอบหมายงานใหเด็กแตละกลุมใหมีความหลากหลาย 
                 9. เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการแกปญหาแบบ
รวมมือลอวสนั (Lawson. 1995: 158) ไดสรุปขั้นตอนในการแกปญหา ระบุถึง พฤติกรรมนักเรียนใน
แตละขั้น ดังน้ี        
           ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนสํารวจ ตรวจสอบปรากฎการณ ปญหา
และถามคําถาม เพ่ือใหทราบสถานการณของปญหานั้นๆ      
            ขั้นตอนที่ 2 ครูกระตุนนักเรียนใหแสดงความคิดเห็น 
ตั้งสมมตฐิานในการแกปญหา           
            ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนออกแบบและทําการทดลองเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน             
        ขั้นตอนที่ 4 นักเรียนรวบรวมและวเิคราะหขอมูลที่ไดจาก
การทดลอง 
            ขั้นตอนที่ 5 นักเรียนไดรับคําแนะนํา เพ่ือสรุปผลหรือ
บางคร้ังเพ่ือตัดสินใจในการยกเลิกผลการทดลอง และลงมือทําการทดลองใหมอีกคร้ัง  
        นอกจากน้ัน ลอวสัน กลาวสรุปถึงการแกปญหาก็คือ การ
สืบเสาะหาความรู หรือการคนพบแบบใหคําแนะนําน่ันเอง (Problem as Inquiry & As Guide 
Discovery)        
          สวน แอลิออท และคณะ (Elliott ;&  et al. 2000: 311-318) ได
เสนอรูปแบบการแกปญหาที่ชื่อวา DUPE MODEL ซึ่งพอสรุปไดดังน้ี    
        1. D ขั้นกําหนดธรรมชาตขิองปญหา   
        2. U ขั้นทําความเขาใจธรรมชาติของปญหา  
        3. P ขั้นวางแผนแกปญหา พรอมทั้งลงมือปฏิบัติการ
แกปญหา         
        4. E ขั้นประเมินแผนการแกปญหา      
      3.1.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแกปญหา    
                 แมทลิน (Matlin. 2002: 377 - 380) ไดสรุป ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการแกปญหาไว มีรายละเอียดดังนี้  
        1. ความรูพ้ืนฐาน เปนสาระสําคัญที่จะนําไปใชในการ
แกปญหา         
        2. ความจํา ผูชํานาญการมีความสามารถในการระลึก
ความจําระยะสั้นไดดีกวาผูเร่ิมฝกหัดและสามารถขยายกรอบความคิดเพ่ือเปนพ้ืนฐานในความจํา
ระยะยาวได               
        3. ขอคิดเห็น ผูเร่ิมฝกหัดและผูชํานาญการจะมีขอคิดเห็น
ตอปญหาที่แตกตางกัน            
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        4. วิธีในการแกปญหา การเลือกวิธีการในการแกปญหาท่ีดี
จะสงผลตอการแกปญหา            
        5. การวางแผนอยางละเอียดในขั้นเริ่มตนการแกปญหา 
        6. ความวองไวและความถูกตองในการแกปญหา  
        7. ทักษะดานการรูคิด (Metacognition)      
         ในชีวิตประจําวันทุกคนตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมาย ซึ่ง
ปญหาท่ีเผชิญน้ันอาจเปนปญหาท่ีแกไดงายหรือเปนปญหาท่ีไมสามารถแกไดในทันที ตองอาศัย
ความรูความเขาใจ ขั้นตอน/วิธีการ และประสบการณมาชวยแกปญหา ถานักเรียนมีความรูหรือ
แหลงความรูที่เพียงพอ เขาใจกระบวนการแกปญหา มีขั้นตอน/วิธีการที่เหมาะสม ก็จะทําใหนักเรียน
สามารถแกปญหาไดดีขึ้น ในการแกปญหาหนึ่งๆ นอกจากนักเรียนจะตองมีความรูพ้ืนฐานที่
เพียงพอและเขาใจกระบวนการแกปญหาดีแลว การเลือกใชกลยุทธในการแกปญหาที่เหมาะสมก็
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหาน้ัน ปรีชา เนาวเย็นผล                     
(2537: 23–79) และ สสวท. (2550: 11–35) ไดแบงประเภทของกลยุทธในการแกปญหา พอสรุปได
ดังน้ี        1. การคนหาแบบรูป      
                  เปนการวิเคราะหปญหาและคนหาความสัมพันธของ
ขอมูลที่มีลักษณะเปนระบบหรือเปนรูปแบบในสถานการณปญหานั้นๆ แลวคาดเดาคําตอบ ซึ่ง
คําตอบที่ไดจะถูกยอมรับวาเปนคําตอบที่ถูกตองเม่ือผานการตรวจสอบยืนยัน กลยุทธนี้มักจะใชใน
ปญหาที่เก่ียวกับเรื่องจํานวนและเรขาคณิต       
               2. การสรางตาราง      
            เปนการจัดระบบขอมูลใสในตาราง ตารางที่สรางขึ้นจะ
ชวยในการวิเคราะหหาความสัมพันธอันจะนําไปสูการคนพบแบบรูปหรือขอชี้แนะอ่ืนๆ ตลอดจนชวย
ใหไมหลงลืมหรือสับสนในกรณีใดกรณีหนึ่ง เม่ือตองแสดงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดของปญหา 
        3. การเขียนภาพหรือแผนภาพ     
            เปนการอธิบายสถานการณและแสดงความสัมพันธของ
ขอมูลตางๆ ของปญหาดวยภาพหรือแผนภาพ ซึ่งการเขียนภาพหรือแผนภาพจะชวยใหเขาใจ
ปญหาไดงายขึ้น และบางครั้งก็สามารถหาคําตอบของปญหาไดโดยตรงจากภาพหรือแผนภาพนั้น 
            4. การแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด    
          เปนการจัดระบบขอมูล โดยแยกเปนกรณี ๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด ในการแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดนักเรียนอาจขจัดกรณีที่ไมใชออกกอน แลวคอยคนหา
ระบบหรือแบบรูปของกรณีที่เหลืออยู ซึ่งถาไมมีระบบในการแจงกรณีที่เหมาะสมกลยุทธนี้ก็จะไมมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธนี้จะใชไดดีถาปญหาน้ันมีจํานวนกรณีที่เปนไปไดแนนอน ซึ่งบางครั้งเราอาจ
ใชการคนหาแบบรูปและการสรางตารางมาชวยในการแจงกรณีดวยก็ได 
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         5. การคาดเดาและตรวจสอบ     
            เปนการพิจารณาขอมูลและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ปญหา
กําหนดผสมผสานกับประสบการณเดิมที่เก่ียวของมาสรางขอความคาดการณ แลวตรวจสอบความ
ถูกตองของขอความคาดการณนั้น ถาการคาดเดาไมถูกตองก็คาดเดาใหมโดยอาศัยประโยชนจาก
ความไมถูกตองของการเดาในครั้งแรก ๆ เปนกรอบในการคาดเดาคําตอบของปญหาคร้ังตอไป 
นักเรียนควรคาดเดาอยางมีเหตุผลและมีทิศทางเพ่ือใหสิ่งที่คาดเดาน้ันเขาใกลคําตอบที่ตองการมาก
ที่สุด          6. การเขียนสมการ      
            เปนการแสดงความสัมพันธของขอมูลที่กําหนดในรูป
ของสมการหรือบางคร้ังอาจเปนอสมการก็ได ในการแกสมการนักเรียนตองวิเคราะหสถานการณ
ปญหาเพ่ือหาวาขอมูลและเงื่อนไขที่กําหนดมาใหมีอะไรบาง และสิ่งที่ตองการหาคืออะไร หลังจาก
นั้นกําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่ตองการหาหรือแทนสิ่งที่เก่ียวของกับขอมูลที่กําหนดมาใหแลวเขียน
สมการหรืออสมการแสดงความสัมพันธของขอมูลเหลาน้ัน ในการหาคําตอบของสมการมักใชสมบัติ
ของการเทากันมาชวยในการแกสมการ ซึ่งไดแก สมบัติสมมาตร สมบัติถายทอด สมบัติการบวกและ
สมบัติการคูณ และสุดทายตองมีการตรวจสอบคําตอบของสมการตามเงื่อนไขของปญหา กลยุทธนี้
มักใชบอยในปญหาทางพีชคณิต          
           7. การคิดแบบยอนกลับ     
                เปนการวิเคราะหปญหาที่พิจารณาจากผลยอนกลับ
ไปสูเหตุโดยเริ่มจากขอมูลที่ไดในขั้นตอนสุดทาย แลวคิดยอนขั้นตอนกลับมาสูขอมูลที่ไดในขั้นตอน
เริ่มตน การคิดแบบยอนกลับใชไดดีกับการแกปญหาที่ตองการอธิบายถึงขัน้ตอนการไดมาซ่ึงคําตอบ
                 8. การเปลี่ยนมุมมอง         
              เปนการเปลี่ยนการคิดหรือมุมมองใหแตกตางไปจากท่ี
คุนเคยหรือที่ตองทําตามขั้นตอนทีละขั้นเพ่ือใหแกปญหาไดงายขึ้น กลยุทธนี้มักใชในกรณีที่
แกปญหาดวยกลยุทธอ่ืนไมไดแลว สิ่งสําคัญของกลยุทธนี้ก็คือ การเปล่ียนมุมมองที่แตกตางไปจาก
เดิม             
          9. การแบงเปนปญหายอย     
                เปนการแบงปญหาใหญหรือปญหาที่มีความซับซอน
หลายขั้นตอนออกเปนปญหายอยๆ ซึ่งในการแบงเปนปญหายอยนั้นนักเรียนอาจลดจํานวนของ
ขอมูลลง หรือเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปที่คุนเคยและไมซับซอน หรือเปลี่ยนใหเปนปญหาที่เคยแกมา
กอนหนาน้ี        
           10. การใหเหตุผลทางตรรกศาสตร    
            เปนการอธิบายขอความหรือขอมูลที่ปรากฏอยูในปญหา
นั้นวาเปนจริงโดยใชการใหเหตุผลทางตรรกศาสตรมาชวยในการแกปญหา บางปญหาเราใชการให
เหตุผลทางตรรกศาสตรรวมกับการคาดเดาและตรวจสอบ การเขียนภาพหรือแผนภาพจนทําให
บางคร้ังเราไมสามารถแยกการใหเหตุผลทางตรรกศาสตรออกจากกลยุทธอ่ืนไดอยางเดนชัด  
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กลยุทธนี้มักใชบอยในปญหาทางเรขาคณิตและพีชคณิต      
         11. การใหเหตุผลทางออม     
              เปนการแสดงหรืออธิบายขอความที่ปรากฏอยูใน
ปญหาน้ันวาเปนจริง โดยการสมมติวาขอความที่ตองการแสดงนั้นเปนเท็จ แลวหาขอขัดแยง                   
กลยุทธนี้มักใชกับปญหาท่ียากแกการแกปญหาโดยตรงและงายที่จะหาขอขัดแยงเม่ือกําหนดให
ขอความที่จะแสดงเปนเท็จ           
       3.2 การตัดสินใจ           
            บทบาทหนาที่สําคัญของผูนํา ในการดําเนินกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง โดยมักจะเกี่ยวของกับการแกปญหา โดยเปนการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาใหสําเร็จ
ลุลวงไป             3.2.1 ความหมายของการตัดสินใจ    
               คอรทแลนด (Kortland. 1996: 675) ใหสรุปความหมาย
ของการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการคิดใชเหตุผลในการเลือกที่จะลงมือปฏิบัติสิ่งใดๆ จากการ
เลือกที่หลากหลาย               
            มอรลิส (Morris. 1996: 248) ใหแนวคิดความหมายการ
ตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกจากทางเลือกที่เปนไปไดทั้งหมด เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการแกปญหา                
                    พีดริกติ (Pedretti. 1999: 178) ไดสรุปความหมายการ
ตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่ซับซอนที่ตองกระทําเพ่ือเลือกทางเลือกที่เปนไปได จากทางเลือก
อันหลากหลายในการแกปญหาตางๆ           
                    แมทลิน (Matlin. 2002: 401) ใหแนวคิดความหมายการ
ตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่ใชประเมินทางเลือกเพ่ือเลือกทางเลือกในการปฏิบัติจากท่ีเลือกที่มี
อยูหลายๆทางเลือก             
      สรุปไดวา การตัดสินใจ เปนกระบวนการที่ใชเหตุผลในการพิจารณา 
วิเคราะห และหาทางเลือกเพ่ือนําไปสูขั้นของการปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งจะนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนด 
การตัดสินใจจึงตองเปนไปตามขั้นตอนของกระบวนการอยางรอบคอบ เพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารองคกร         
      3.2.2 ประเภทของการตัดสินใจ     
            เยสต (Yates. 1990: 3 - 5) แบงการตัดสินใจออกเปน 3 
ประเภท ดังน้ี               
        1. การตัดสินใจเลือกทางเลือก (Choice) ในสถานการณนี้ ผู
ตัดสินใจจะเผชิญกับทางเลือกที่หลากหลาย ใหผูตัดสินใจพิจารณาทางเลือกอยางรอบคอบ แลว
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกทั้งหมด 
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        2. การตัดสินใจประเมินคา (Evaluation) การประเมินคา
สถานการณ มุงพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สดุในขณะนั้น ตองชี้ใหเห็นถงึความสําคัญ ประโยชนของ
ทางเลือกที่เลอืกเอาไว             
        3. การตัดสินใจสรางสรรคทางเลือก (Constructions)                        
ในสถานการณสรางสรรคทางเลือก หนาที่ของผูตัดสินใจ คือ ใชทรัพยากรที่มีอยูเพ่ือสรางสรรค
ทางเลือกที่นาสนใจ การตัดสินใจทั้ง 3 ประเภท มีความสัมพันธเก่ียวของกันทุกๆสถานการณ ผู
ตัดสินใจจะเริม่ตั้งแตการสรางสรรคทางเลือก (Construction) การประเมินคาทาง เลือก 
(Evaluation) และการตัดสินใจเลือกทางเลือก (Choice) เพ่ือที่จะลงมือปฏิบัติการแกปญหาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว         
       สรุปไดวา ผูบริหารแตละคนจะมีการตัดสินใจในแตละลกัษณะ
แตกตางกันตามงานของตน และตองมีศกัยภาพ ตองสามารถตัดสินใจในปญหาหรือวิกฤตการณของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําองคกรฝาวิกฤตและดําเนินไปสูจุดมุงหมายที่ตองการ
อยางราบร่ืน            3.2.3 กระบวนการตัดสินใจ    
                    กระบวนการตัดสินใจ เปนกระบวนการที่มีหลาย
ขั้นตอน นักการศึกษาไดเสนอกระบวนการ/ขั้นตอนที่ใชในการตัดสินใจเพ่ือแกปญหา ดังน้ี  
                      เบเยอร (Beyer. 1991: 17) ไดเสนอขั้นตอนใน
การตัดสินใจ ดังน้ี              
             1. กําหนดเปาหมาย/จุดประสงคทีต่องการให
บรรลุผลสําเร็จ            
                                                                2. ระบุทางเลือกหลากหลาย   
                      3. วิเคราะหทางเลือก    
                      4. จัดลําดับทางเลือก    
                     5. เลอืกทางเลือกที่ดีไวพิจารณา โดยการ
ประเมินความเสี่ยง          6. เลือกทางเลือกที่ดีที่สดุเพ่ือแกปญหา 
              เอคเคิล, วิกฟวส ;และบายส ;และทสิแมน, เพอรกิน, 
และ เจย (Eccles; Wigfield; & Byenes. 2003: 328; & Tishman; Perkins ;& Jay. 1995: 141-
115) ไดเสนอขั้นตอนในการตัดสินใจแกปญหา 4 ขั้นตอน ดังน้ี      
         1. ตั้งเปาหมายของการตัดสินใจ    
          2. รวบรวมทางเลือกสําหรับตัดสินใจเพือ่ใหบรรลุผล 
เปาหมาย                
          3. ประเมินทางเลือกที่หลากหลาย   
         4. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
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            สรุปไดวา ขั้นตอนในการตัดสินใจเพ่ือแกปญหานั้น เริ่มตั้งแต
การตั้งเปาหมายของการตัดสินใจ การระบุทางเลือกไวรอสําหรับการตัดสินใจ การวิเคราะหทางเลือก 
การจัดลําดับทางเลือก การประเมินความเสี่ยง การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพ่ือแกปญหา  
      3.2.4 ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการตัดสินใจ   
             เอเคนเฮด (Aikenhead. 1985: 468-471) สรุปปจจัยที่อาจจะ
เปนอุปสรรค ดังน้ี              
        1. ความรูพ้ืนฐานที่ควรมีมากอน (Prerequisite 
Knowledge)               
        2. ความสามารถในการประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี               
        3. ความมีเหตุผล (Rationality) ใชวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล            
        4. การยอมรับของชุมชน เก่ียวกับทางเลือกที่ตัดสินใจ เม่ือ
ไดตัดสินใจลงมือปฏิบัติไปแลวไดรับการยอมรับจากชุมชนมากนอยเพียงใด   
           โดยสรุปบุคคลที่มีภาวะผูนํากลยุทธจะตองการแกปญหาและ
การตัดสินใจ  ไดอยางมีประสิทธิผล โดยรวบรวมปญหาสําคัญ หรือปญหาเรงดวน เพ่ือใชในการ
แกปญหาและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดประเด็นปญหาสําคัญหรือปญหา
เรงดวนไดอยางชัดเจน ใชเทคนิคในการแกปญหาสําคัญหรือเรงดวน มีการตัดสินใจเลือกแนวทางที่
ดีที่สุดในการแกปญหาสําคัญหรือเรงดวน โดยเนนการตัดสินใจอยางรวดเร็ว เปนระบบและตอเนื่อง 
รวมถึงมีการตรวจสอบ ปรับปรุงการแกปญหาและการตัดสินใจทุกคร้ัง เพ่ือใหเกิดความรอบคอบใน
การบริหารงาน              
      3.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกปญหาและการตัดสินใจ 
         งานวิจัยภายในประเทศ      
           บุญเรือน ภาณุทัต (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัย
คัดสรรที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการจัดการความขัดแยงของหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาล
ทั่วไป เขตภาคกลาง การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถใน
การจัดการความขัดแยงของหัวหนาหอผูปวย ตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป 
เขตภาคกลาง ไดแก การสื่อสารระหวางบุคคล การเสริมสรางพลังอํานาจ และวัฒนธรรมองคการ
แบบสรางสรรค กลุมตัวอยางคือ พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 334 คน จาก 12 โรงพยาบาล โดยวิธีการ
สุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของพยาบาล
วิชาชีพ แบบสอบถามความสามารถในการจัดการความขัดแยงของหัวหนาหอผูปวย การสื่อสาร
ระหวางบุคคล การเสริมสรางพลังอํานาจและวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค ทดสอบความเชื่อม่ัน
ดวยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ  0.91, 0.90, 0.94, 
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และ 0.95 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยสถิติ รอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน และการถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression) ผล 
การวิจัย พบวา 1. ความสามารถในการจัดการความขัดแยง ของหัวหนาหอผูปวย การสื่อสาร
ระหวางบุคคลการเสริมสรางพลังอํานาจ วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคโดยรวมอยูในระดับสูง  
2. การสื่อสารระหวางบุคคล การเสริมสรางพลังอํานาจ และวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคมี
ความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการจัดการความขัดแยงของหัวหนาหอผูปวยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= .61, .64 และ .43) ตามลําดับ 3. การสื่อสารระหวางบุคคล การ
เสริมสรางพลังอํานาจ สามารถรวมกันพยากรณความสามารถในการจัดการความขัดแยงของหัวหนา
หอผูปวยได โดยสามารถอธิบายการแปรผันตัวแปรเกณฑไดถึงรอยละ 50 และพบวา การเสริมสราง
พลังอํานาจมีอิทธิพลตอตัวแปรเกณฑมากที่สุด (Beta = .39) สมการในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน Y' (ความสามารถในการจัดการความขัดแยง) = .36 + .31 (การสื่อสารระหวางบุคคล) + 
.44 (การเสริมสรางพลังอํานาจ) + .08 (วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค) Z' (ความสามารถในการ
จัดการความขัดแยง) = .36 (การสื่อสารระหวางบุคคล) + .39 (การเสริมสรางพลังอํานาจ) + .07 
(วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค)         
      งานวิจัยตางประเทศ    
      ไลนและคนอ่ืนๆ (Lynn ;& Others. 2004 : 23) ศึกษาภาวะผูนํากล
ยุทธในพยาบาลวิชาชีพของสถาบันสุขภาพ  รูปแบบงานวิจัยเปนแบบศึกษาพหุกรณี  ผูวิจัยศึกษา
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในมุมมองของภาวะผูนํากลยุทธ ผลวิจัยสรุปวา ภาวะผูนํากลยุทธของ
พยาบาลวิชาชีพมีการแกปญหาและตดัสินใจที่ชดัเจน และรวดเร็วทันเหตกุารณ ทําใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการใหความสําคัญแกผูรับบริการ โดยจัดลําดับการดําเนินงานอยาง
เหมาะสม เนนหลักของมนุษยสัมพันธและใหความชวยเหลือเปนพิเศษ มีการส่ือสารโดยใช
เทคโนโลยีเพ่ิมความสะดวกในการบริการคนปวย ผลวิจัยที่สําคัญโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่มี
ภาวะผูนํากลยุทธจะชวยทําใหการปฎิบัติงานประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น    
      มารติน (Martin. 2011: Online) วิจัยการประเมินโครงการภาวะผูนํา
ของพยาบาลวิชาชีพ ในมหาวิทยาลัยพยาบาล ประเทศบราซิล โดยการสัมภาษณเชิงลึก พบวา
พยาบาลวิชาชีพมีการใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนไปสูการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพทําใหคนปวยพึงพอใจ การขับเคลื่อนวิสัยทัศนเปนกุญแจสูความสําเร็จ พยาบาลวิชาชีพ
มีปญหาดานทักษะการสื่อสาร และการแกปญหาและการตัดสินใจ รวมถึงการใหบริการคนปวย   
     3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาภาวะผูนํากลยุทธ  
        งานวิจัยในประเทศ      
            เสนห จุยโต (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิสัยทัศนและกลยุทธ
ในการบริหารอุดมศึกษา: กรณีศึกษาของผูบริหารระดับสูง ผลการศึกษาพบวา ที่มาของวิสัยทัศน
และกลยุทธในการบริหารอุดมศึกษา: กรณีศึกษาของผูบริหารระดับสูงมี 4 ประการ คือ การขัดเกลา
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ทางสังคม การ ศึกษาในระบบ ประสบการณในอาชีพและวัฒนธรรมขององคการ การขัดเกลาทาง
สังคมประกอบไปดวยการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดา การเปนแบบอยางที่ดีของบิดามารดา ความ
ยากลําบากในวัยเด็กที่ทําใหมีความอดทน พากเพียร การเปนนองที่มีพ่ีๆใหการสนับสนุน และการ
ฝกฝนของบิดามารดาที่ทําใหเกิดความเฉลียวฉลาดในวัยเด็ก การศึกษาในระบบประกอบไปดวยการ
มีครูดี การไดเ รียนในวิชาที่ เปนประโยชนโดยตรง และการไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประสบการณในการเรียนระดับปริญญา ตรี โท และเอก และประสบการณในการทํางาน วัฒนธรรม
ขององคการประกอบไปดวยความเชื่อและคานิยมของผูนําเก่ียวกับการบริหารองคการ วิสัยทัศนใน
การบริหารอุดมศึกษาของผูบริหารระดับสูงมี 5 ประการ คือ มหาวิทยาลัยทางไกลและมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐบาล การบริหารความขัดแยง ความเปนสากลของอุดมศึกษา การกระจายอํานาจและการ
บริหารองคการเชิงธุรกิจ การใชวิสัยทัศนและกลยุทธในการบริหารอุดมศึกษาของผูบริหารระดับสูงมี 
4 ขั้นตอน คือ ขั้นจุดประกาย ขั้นขายความคิด ขั้นพิชิตการเปลี่ยนแปลง และขั้นสรางความตอเน่ือง 
      นิติมา เทียนทอง (2544: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองภาวะผูนําของ
ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาในทศวรรษหนาโดยใชเทคนิคเดลฟาย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 24 คน ซึ่งเปนผูมีบทบาทเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาตาม
นัยในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบก่ึง
โครงสรางและแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก คามัธยฐาน และ
คาพิสัยระหวางควอไทล ผลการวิจัยจากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา ภาวะผูนํา
ของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาในทศวรรษหนา สอดคลองกับแบบจําลองความคิดในอนาคตของ 
อลูริช คือ 1) คุณลักษณะสวนตนดานความนาเชื่อถือมี 5 ประการ ไดแก เปนผูมีความฉลาดและ
วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีทักษะในการสื่อสาร เปนผูที่มีความม่ันใจในตนเองและมุงม่ันตอ
ความสําเร็จ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการมี 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการวิเคราะห
และวางแผน ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนรวม ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ความสามารถในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ความสามารถในการติดตามงานและประเมินผล 
            อนุชิต วรรณสุทธิ์ (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพในอนาคต พบวา ผูบริหารมืออาชีพในดานความเปนผูนํา ควรมี
วิสัยทัศนกวางไกล สามารถกําหนดเปาหมายสถานศึกษาไดอยางชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค กลาปฏิรูป ปรับปรุงและพรอมที่จะเปนผูนําในการ
เปลี่ยนแปลง มีความสามารถประสานงานกับชุมชน องคการตางๆ สามารถจูงใจผูใตบังคับบัญชาให
ทํางานเปนทีมมุงสูเปาหมายที่กําหนดไว มีการกําหนดยุทธศาสตรการทํางานแบบมีสวนรวม มี
ความสามารถในการสรางทีมงาน ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา มีวุฒิภาวะทาง
อารมณและความคมทางปญญา กลาคิดกลาทํา กลานําเสนอโครงการใหมๆ มีความสุขุม มีความ
ม่ันคง มีความอดทนหนักแนนและมีความคลองแคลว เฉลียวฉลาด มีไหวพริบดี 
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              ถวัลย หงสไทย (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและความ
ตองการพัฒนาความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ พบวา ความตองการพัฒนาตนเองไปสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ
โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก ประเด็นที่ผูบริหารตองการพัฒนามากที่สุด มี 6 ประเด็น ไดแก             
1) เร่ืองความรับผิดชอบตอการพัฒนาโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2) เร่ืองการสราง การสื่อ
และการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 3) เรื่องการวางแผนงาน แผนกลยุทธ การกํากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) เรื่องการสรางภาวะผูนํา 5) เรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
6) เร่ืองการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหารงาน            
       กัลยรัตน เมืองสง (2550) ไดศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาลักษณะภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธ วิธีการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ และนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการสรางรูปแบบ ไดแก ผูเชี่ยวชาญในเรื่อง
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ จํานวน 18 คน ซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใชเทคนิคเดลฟาย 
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากเทคนิคเดลฟายไปสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา โดยใชสถิติ
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล และใหผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จํานวน 176 คน ใหขอคิดเห็น จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย องคประกอบที่ 1 การมีกิจกรรมที่ใชความคิด
ความเขาใจในระดับสูง ไดแก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยสามารถจําแนกแยกแยะ
องคประกอบตางๆของสิ่งใดสิ่งหน่ึงได องคประกอบที่ 2 มีความสามารถรวบรวมขอมูลตางๆมา
กําหนดกลยุทธ ไดแก มีการรายงานผลแผนงานและโครงการเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการพัฒนางาน
และกําหนดแผนปฏิบัติการ องคประกอบที่ 3 มีความสามารถในการพยากรณและกําหนดอนาคตได 
ไดแก มีความสามารถเชิงรุกโดยกระทําการแกปญหาอยางเรงดวน ในขณะที่ผูบริหารสวนใหญจะ
วิเคราะหสถานการณกอน และรอปญหาคลี่คลายไปเอง องคประกอบที่ 4 การมีความคิดปฏิวัติ 
ไดแก ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของสถานศึกษา องคประกอบที่ 5 มีการ
กําหนดวิสัยทัศน ไดแก กําหนดวิสัยทัศนที่สรางจากแรงบันดาลใจ มีความทะเยอทะยาน คิดนอก
กรอบ และกวางไกล และวิธีการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธที่ไดรับเลือกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการระดมความคิด สวนแนวคิดของผูบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา ประเด็นสําคัญตามองคประกอบทั้ง 5 คือ องคประกอบที่ 1 ไดแก มีการ
สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพ่ือคุณภาพของการศึกษา องคประกอบที่ 2 ไดแก มี
การทํางานที่มีเปาหมาย และมีความสุขในการทํางาน องคประกอบที่ 3 ไดแก เปนนักวางแผน        
กลยุทธ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและคิดเชิงรุกได องคประกอบที่ 4 ไดแก มีความคิดเชิงรุกและสราง
แรงบันดาลใจใหเพ่ือนรวมงานเกิดความคิดริเร่ิมในการทํางานและการแกปญหา และองคประกอบที่ 
5 ไดแก กําหนดวิสัยทัศนไดชัดเจนสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สถานการณปจจุบัน 
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และเปาหมายกลยุทธภาครัฐ                
      ฐิติมา จํานงคเลิศ (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวย บรรยากาศองคการกับประสิทธิผล
ของหอผูปวยตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวย บรรยากาศองคการ กับ
ประสิทธิผลของหอผูปวยตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุม
ตัวอยาง คือ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการที่มีประสบการณทํางานตั้งแต 1 ป ขึ้นไป ใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 360 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยาง โดยใชวิธีแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi- Stage Sampling) เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามภาวะผูนําเชิง      
กลยุทธของหัวหนาหอผูปวย บรรยากาศองคการ และประสิทธิผลของหอผูปวย ซึ่งผานการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะหคาความเที่ยง โดยทดสอบคาสัมประสิทธิ์แอลฟา                   
ครอนบาค ไดแก ความเที่ยงของแบบสอบถามเทากับ .97, .96 และ .87 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูล
โดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน ผลการวิจัยสรุปดังน้ี 1. ประสิทธิผลของหอผูปวย ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนา                    
หอผูปวย และบรรยากาศองคการตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 
อยูในระดับสูง 2. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธหัวหนาหอผูปวย มีความสัมพันธในระดับปานกลางกับ
ประสิทธิผลของหอผูปวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. บรรยากาศองคการมี
ความสัมพันธในระดับสูงกับประสิทธิ ผลของหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
            นฤมล สุภาทอง (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม 
เขต 2 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารและประสิทธิผลโรงเรียน 
เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน และ
ลักษณะการเปดสอนแตกตางกันเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารและประสิทธิผลโรงเรียน 
เพ่ือหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารและประสิทธิผลโรงเรียน เพ่ือหา
อํานาจพยากรณของภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน และเพื่อหา
แนวทางพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารเพ่ือยกระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 ในการวิจัยครั้งน้ี กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน                     
ปการศึกษา 2550 จํานวน 136 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารและประสิทธิผลโรงเรียน สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยนเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที (t-test ชนิด Independent Samples) การทดสอบคาเอฟ (F-test ชนิด One Way 
ANOVA) การหาคาสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา 
1. ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารแบบตางๆอยูในระดับมาก
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ทุกแบบ 2. ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มากทุกดาน 3. ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณการทํางานในตําแหนงผูบริหารโรงเรียนแตกตาง
กัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารแบบตางๆไมแตกตางกัน 4. ผูบริหาร
โรงเรียนที่มีประสบการณการทํางานในตําแหนงผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลโรงเรียนไมแตกตางกัน 5. ผูบริหารโรงเรียนที่อยูในโรงเรียนที่มีลักษณะการเปดสอน
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารแบบตางๆแตกตางกัน 6. ผูบริหาร
โรงเรียนที่อยูในโรงเรียนที่มีลักษณะการเปดสอนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลโรงเรียน
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ประสิทธิผลโรงเรียนดานการบริหารงบประมาณและการบริหารท่ัวไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 7. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารแบบผู
สรางสรรคใหมีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 8. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารแบบผูสรางสรรคใหมีสวนรวมและแบบ
ผูรักษาสถานภาพเดิม มีอํานาจพยากรณประสิทธิโรงเรียน โดยแบบผูสรางสรรคใหมีสวนรวม
พยากรณไดรอยละ 20.90 เม่ือรวมกันทั้งสองแบบสามารถพยากรณไดรอยละ 23.70 9. แนวทาง
พัฒนาภาวะเชิงกลยุทธเพ่ือยกระดับประสิทธิผลโรงเรียน พบวา มี 2 แบบ ที่ควรนําไปพัฒนา คือ 
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธแบบผูสรางสรรคใหมีสวนรวม และแบบผูรักษาสถานภาพเดิม         
      ธิญารัตน ชวยรักษ (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมการทํางาน ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวยกับ
ผลผลิตของหอผูปวย โรงพยาบาลชุมชน เขตภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสภาพแวดลอมการทํางาน ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวยกับผลผลิตของหอ
ผูปวย โรงพยาบาลชุมชน เขตภาคใต กลุมตัวอยาง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผูปวย 
โรงพยาบาลชุมชนภาคใตที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตั้งแต 1 ปขึ้นไป จํานวน 333 คน ใชวิธีสุม
แบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสอบถามสภาพแวดลอมการ
ทํางาน แบงเปน 4 มิติ ไดแก การรวมกันเปนหน่ึงเดียวของทีมการพยาบาล การสนับสนุนจากผู
นิเทศทางการพยาบาล การมีอิสระในการทํางาน และความกดดันจากการทํางาน 2) แบบสอบถาม
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวย 3) แบบสอบถามผลผลิตของหอผูปวย ซึ่งผานการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิและคาความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
เทากับ 0.80, 0.90, 0.83, 0.70, 0.96 และ 0.94ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแจกแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยสรุปได
ดังน้ี 1. คาเฉลี่ยผลผลิตของหอผูปวยโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคใตอยูในระดับสูง 2. ดานการ
รวมกันเปนหนึ่งเดียวของทีมการพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกกับผลผลิตของหอผูปวยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 3. ดานการสนับสนุนจากผูนิเทศการพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกกับผลผลิต
ของหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 4. ดานการมีอิสระในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลผลิตของหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5. ดานความกดดันจากการทํางานมีความสัมพันธ



 
 

 

107

ทางลบกับผลผลิตของหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 6. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลผลิตของหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          
      ปนฤทัย ประดิษฐศิลป (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวย บรรยากาศ
องคการกับความตั้งใจที่จะอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวย บรรยากาศ
องคการ และความตั้งใจที่จะอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ และ
ศึกษาหาความ สัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวย 
บรรยากาศองคการ กับความตั้งใจที่จะอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของ
รัฐ กลุมตัวอยาง คือ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการท่ีมีประสบการณทํางานตั้งแต 1 ปขึ้นไป ใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 350 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
เคร่ืองมือการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวย บรรยากาศองคการ และความตั้งใจที่จะอยูในงาน ตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหา และหาคาความเที่ยง โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีคาเทากับ 0.97 
และ 0.93 วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติไคสแควร ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 1. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐสวน
ใหญมีความตั้งใจที่จะอยูในงานตอไปมาก 2. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูงและบรรยากาศองคการ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดี 3. ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ
การทํางาน และสถานภาพการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะอยูในงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 4. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวยไมมี
ความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  5. บรรยากาศองคการ มีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะอยู
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
               เชวงศักด์ิ พฤกษเทเวศ (2553: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงกล
ยุทธของผูบริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและเพ่ือทดสอบความ
สอดคลองของโมเดล ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยคือ ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา จํานวน 388 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
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หลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบ สอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชขอมูลในการหาคาสถิติพ้ืนฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่ 2 เพ่ือ
ทดสอบความสอดคลองของรูปแบบโครงสรางองคประกอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับขอมูล
เชิงประจักษ ผลการวิจัย ตัวแปรที่เปนองคประกอบหลักของภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ดังน้ี องคประกอบหลักดานการ
กําหนดทิศทางขององคการ องคประกอบหลักดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ และองคประกอบหลัก
ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ ซึ่งทั้ง 3 องคประกอบหลักจะตองปฏิบัติผานตัวแปรที่เปน
องคประกอบยอยทั้งหมด 12 องคประกอบยอยและตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ จํานวน 116 ตัว
บงชี้ ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการกําหนดทิศทางขององคการ 71 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ดานการนํากล
ยุทธไปปฏิบัติ 35 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ 10 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้รวม
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบดวย ตัวบงชี้ที่เปน
องคประกอบหลักรวม 3 องคประกอบ เรียงลําดับตามน้ําหนักจากมากไปนอยไดดังน้ี องคประกอบ
ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ องคประกอบหลักดานการกําหนดทิศทางขององคการ และ
องคประกอบดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใชคาไค-สแควร คาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนและคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลวทดสอบสมมติฐาน การวิจัยผลการ
ทดลอง พบวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญเชิงสถิติ  
               นนทกร อาจวิชัย;และมาริสา ไกรฤกษ (2554) ได
ทําการศึกษา เรื่อง ความ สัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับการบริหารงานตามมาตรฐานการ
บริหารการพยาบาลของหัวหนากลุมการพยาบาลตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
หัวหนากลุมการพยาบาลและการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารการพยาบาลของหัวหนากลุม
การพยาบาลตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนากลุมการพยาบาลกับการบริหารงาน
ตามมาตรฐานการบริหารการพยาบาลของหัวหนากลุมการพยาบาล ตามการรับรูของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชการ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
ผลการวิจัย ดังน้ี 1. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนากลุมการพยาบาล และการบริหารงานตาม
มาตรฐานการบริหารการพยาบาลของหัวหนากลุมการพยาบาล ตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง               
2. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนากลุมการพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับการ
บริหารงานตามมาตรฐานการบริหารการพยาบาลของหัวหนากลุมการพยาบาลตามการรับรูของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .87)  
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      งานวิจัยตางประเทศ              
      พอรเตอร; และ วิลสัน (Porter-O’ Grady; & Wilson. 1995: 
Abstract) ไดทําการวิจัย พบวา ผูบริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 จําเปนตองประกอบดวย
คุณลักษณะ ดังนี้ 1. เปนนักคิดที่มีหลักการ (Conceptual) ไดแก การคิดเปนระบบ (System 
Thinking) การเรียนรูอยางตอเนื่อง (Continuous Learning) และการจัดการกับเหตุการณอลวน 
ชุลมุน ยุงเหยิง (Acclimatization to Chaos) 2. บริหารโดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 
(Participative Management) ไดแก การบริหารโดยใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการวางแผนและ
ตัดสินใจ (Employee Involvement) การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม (Accountability) 3. มีทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal 
Relationship Skill) ไดแก มีอัธยาศัยและมีมิตรไมตรี (Receptivity) มีความคลองแคลว(Immediacy) 
มีความยุติธรรมและปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเสมอภาค (Equity) 4. มีภาวะผูนํา 
(Leadership) ไดแก มีคุณลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สามารถจูงใจโนมนาว และเสริมสราง
แรงบันดาลใจแกผูใตบังคับบัญชา                
      บาลิอีน (Baliein. 1998: Abstract) ศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูบริหารการพยาบาลระดับสูง (Senior Nurse Executive) ซึ่งเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญตอ
ความสําเร็จในการบริหารสถานบริการสุขภาพในศตวรรษที่ 21 รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารการพยาบาล (CEO, SNE) จํานวน 45 คน ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะ
ภาวะผูนําของผูบริหารการพยาบาลระดับสูง ไดแก ภาวะผูนําแบบนักลงทุนหรือภาวะผูนําแบบผู
ประกอบธุรกิจ (Entrepreneurial Leadership) ประกอบดวย คุณลักษณะสําคัญ 10 อันดับแรก 
ไดแก 1) มีความซ่ือสัตย (Integrity) 2) มีวิสัยทัศน (Vision) 3) มีความคิดเชิงกลยุทธ (Strategic 
Thinker) 4) ทํางานเปนทีม (Team Player) 5) มีความสามารถตัดสินใจ (Decisive) 6)                     
มีความสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง (Able to Adjust to Change) 7) มีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง (Confident) 8) มีความสามารถคิดคนนวัตกรรม (Innovative) 9) กลาเส่ียง (Risk Taker) 
10) มีอารมณม่ันคง (Persistent)          
        ฟอรด (นฤมล สุภาทอง. 2550: 43; อางอิงจาก Ford. 1999: 
Abstract) ไดศึกษาการรับรูของศึกษาธิการเก่ียวกับทักษะภาวะผูนําและคุณลักษณะของผูนํา
โรงเรียนสําหรับคริสตศตวรรษที่ 21 พบวา 1) ผูตอบแบบสํารวจเชื่อวาวิสัยทัศนเก่ียวกับภาวะผูนํามี
ความสําคัญอยางยิ่ง 2) การสื่อสารจะมีความสําคัญมาก 3) ทักษะขององคกรจําเปนตองมีการเนน
มากขึ้นในรายวิชาการเตรียมภาวะผูนํา                
      มารเลย (นฤมล สุภาทอง. 2550: 43; อางอิงจาก Marley. 2003: 
Abstract) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของอาจารยใหญ โรงเรียนมัธยมศึกษา               
ตอนปลาย พบวา การใชแรงบันดาลใจใหมีวิสัยทัศนรวมกันอาจจะเปนพ้ืนฐานของความสําเร็จได
ดวย ขอมูลบงชี้วาการทําใหผูอ่ืนสามารถปฏิบัติไดหรือการใชอํานาจ และการมอบอํานาจอยางมี
ประสิทธิผลนั้นมีอิทธิพลตอความสําเร็จ 
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4. ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูนํา 
กลยุทธ 
 การที่หนวยงานจะสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมยอม 
ขึ้นอยูกับความรู ความสามารถและทักษะของผูบริหาร ดวยเหตุนี้จึงตองมีการพัฒนาผูบริหารใหเปน 
ไปในทิศทางที่ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม และเปาหมายขององคการอยาง         
ตอเน่ือง การพัฒนาผูบริหารเปนเรื่องที่มีเหตุผล และเปนความจําเปนของหนวยงาน เพราะ                 
สภาพแวดลอมของผูบริหารมีความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยอาจจะเร่ิมตนการพัฒนาผูชํานาญดาน
เทคนิคที่มีอาวุโสนอยใหเปนผูบริหารมืออาชีพ ทั้งน้ีเพ่ือปองกันและแกไขความลาสมัยทางการ
บริหาร ดังน้ัน การพัฒนาผูบริหารควรถือเปนนโยบายขององคการ ผูบริหารควรรับรูถึงความจําเปน
ที่ตนตองไดรับการพัฒนา โดยผูบริหารระดับสูงขึ้นไปในทุกระดับของหนวยงานตองมีความเขาใจ
และสนับสนุนการพัฒนาผูบริหารอยางตอเนื่องในระยะยาว ทั้งในเชิงการจัดสิ่งแวดลอมหรือ
บรรยากาศการทํางาน และเปดโอกาสใหผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาน้ันไดใชความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยางเต็มที่ (Yukl. 1998: 5-9) 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนาํกลยุทธ ผูวิจัยแบงการศึกษาออกเปน 3 ดาน 
คือ  
 4.1 ความหมายและแนวคดิเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 
 4.2 วิธีการพัฒนาภาวะผูนาํ  
 4.3 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูนํา 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 4.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา  
  ผูบริหารถือเปนบุคลากรที่สําคัญขององคการ ดังน้ันการพัฒนาผูบริหารจึงถือเปนการ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งโดยทั่วไปถาหากกลาวถึงการพัฒนาบุคลากร มักจะเปนที่เขาใจวาเปนการ                
ฝกอบรมเสมอ โดยเห็นวาการฝกอบรมกับการพัฒนาเปนเรื่องเดียวกันและมีความหมายเหมือนกัน 
แตอยางไรก็ตามยังมีนักวิชาการอีกกลุมหน่ึงที่เห็นวา คําทั้งสองมีความแตกตางกันจะใชแทนกัน
ไมได สําหรับความเห็นของนักวิชาการท่ีมีตอคําวาการพัฒนากับการฝกอบรมนั้นสามารถแบง
ออกเปน 3 กลุม ดังน้ี (รังสรรค ประเสริฐศรี. 2544: 461) 
  4.1.1 กลุมที่เห็นวาการพัฒนาแตกตางจากการฝกอบรม 
     นักวิชาการกลุมน้ีเห็นวา การพัฒนาบุคลากรแตกตางจากการฝกอบรม โดยเห็น
วา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินกรรมวิธีใดๆที่ใชในการเพิ่มพูนสมรรถภาพในการ
ทํางาน การฝกอบรมอาจถูกใชเปนกรรมวิธีอยางหน่ึงในการพัฒนา นอกจากนี้ ในทัศนะของบริษัท 
AT&T เห็นวา การฝกอบรมกับการพัฒนามีความแตกตางกัน การฝกอบรมเปนการดําเนินตาม
กิจกรรมที่กําหนดหรืออกแบบไวลวงหนา เพ่ือชวยใหผูปฏิบัติงานไดรับความรู ทักษะและทัศนคติ
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เก่ียวกับการปฏิบัติงานในปจจุบันเพ่ิมมากขึ้นจนชวยใหสามารถทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคของ
องคการ สวนการพัฒนาเปนการดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดเพื่อทําใหผูปฏิบัติงานมีความรู 
ทักษะ และเจตคติในการทํางานเชนเดียวกับการฝกอบรม แตมีจุดเนนแตกตางกันคือ มุงเตรียม
ความพรอมเพ่ือการทํางานในอนาคต 
   ความแตกตางระหวางการฝกอบรมกับการพัฒนา (กัลยรัตน เมืองสง. 2550: 54 - 
55) อาจจําแนกไดดังน้ี 
    1. ดานตัวบคุคล การพัฒนามักทํากับบุคลากรระดับบริหาร สวนการฝกอบรม
มักทํากับบุคลากรระดับปฏบิัติการ 
    2. ดานขอบเขตการเรียนรู การพัฒนามีขอบเขตเนื้อหาสาระที่กวางขวาง เชน 
การพัฒนาความสามารถเชงิมโนทัศน สวนการฝกอบรม เปนการเรียนรูเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง เชน 
การซอมแซมอุปกรณ เปนตน 
    3. ดานระยะเวลาดําเนินการ การพัฒนาใชระยะเวลาที่ยาวนานกวาการ
ฝกอบรม เพราะในการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ใชเวลามากกวาการฝกให
ปฏิบัติการ  
    4. ดานระยะเวลาในการทํางาน การพัฒนา มุงตอบสนองการทํางานในอนาคต 
สวนการฝกอบรม มุงตอบสนองการทํางานในปจจุบัน  
  4.1.2 กลุมที่เห็นวา การฝกอบรมมีความหมายเชนเดียวกับการพัฒนา 
         นักวิชาการกลุมน้ีมีความคิดเห็นวา การฝกอบรมเปนส่ิงเดียวกับการพัฒนา เม่ือ
กลาวถึงการพัฒนาบุคลากรแลวยอมตองอาศัยการฝกอบรมเปนหลัก เพราะการฝกอบรมเปน
กระบวนการสรางเสริมความรู ทักษะ ความชํานาญงานแกผูปฏิบัติงาน 
  4.1.3 กลุมที่ใชคําวา “การฝกอบรมและพัฒนา” 
     นักวิชาการกลุมน้ีนิยมใชสองคําพรอมๆกัน โดยเห็นวา การฝกอบรมและพัฒนา 
หมายถึง การสรางเสริมความรู ความเขาใจ ความชํานาญใหแกพนักงานในองคการ 
  ในการวิจัยคร้ังน้ี มีความคิดเห็นวา การฝกอบรมเปนส่ิงเดียวกับการพัฒนา เม่ือ
กลาวถึงการพัฒนาบุคลากรแลวยอมตองอาศัยการฝกอบรมเปนหลัก เพราะการฝกอบรมเปน
กระบวนการสรางเสริมความรู ทักษะ ความเขาใจ ความชํานาญงานแกผูปฏิบัติงาน 
 
 4.2 วิธีการพัฒนาภาวะผูนํา  
  จากการศึกษาวิธีการในการพัฒนาภาวะผูนํา พบวา มีคําภาษาอังกฤษที่ใชใน
ความหมายเดียวกัน 3 คํา ไดแก 1) วิธี (Method) 2) เทคนิค (Technic) และ 3) การสงมอบ 
(Delivery) ในการวิจัยน้ี ใชคําวา “วิธี” และการที่เลือกใชวิธีการใดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับลักษณะ 
(Characteristic) ธรรมชาติ (Nature) ของคุณลักษณะ (Trait) ที่จะทําการพัฒนา ซึ่งนักวิชาการ
หลายทานไดเสนอแนวความคิดเห็นไวดังน้ี  
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  ดูบริน (DuBrin. 1995: 330-356) จําแนกวิธีการพัฒนาภาวะผูนําเปน 5 วิธี คือ                  
1) การทําความรูจักตนเอง 2) การสรางวินัยในตนเอง 3) การศึกษา 4) การแสวงหาประสบการณ 
และ 5) การใหคําปรึกษาโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
   1. การทําความรูจักตนเอง หลักสําคัญในการพัฒนาภวะผูนํา คือการทําความรูจัก
ตนเองโดยอาศัยกระบวนการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับตัวผูบริหารอยางแจมชัด ทั้งน้ี
เพ่ือชวยใหสามารถปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิผลมากขึ้น เชน การท่ีผูบริหารพบวา พนักงานที่มี
คุณภาพสูงกลุมหน่ึงลาออกจากงานผูบริหาสรก็จะทําการตรวจสอบภาวะผูนําของตนเอง โดยอาศัย
ขอมูลที่ใชบุคคลภายนอกเปนผูสัมภาษณพนักงานเหลาน้ัน เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงภาวะผูนําของ
ตนเองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   2. การสรางวินัยในตนเอง การพัฒนาภาวะผูนําน้ันจําเปนตองมีวินัยในตนเอง ใน
ที่นี้ หมายถึง ความพยายามที่จะรักษาระดับความสนใจที่มีตอการบรรลุเปาหมายไวใหม่ันคง ซึ่งมี
ความจําเปนตอการพัฒนาภาวะผูนําทุกรูปแบบ ตัวอยาง เชน การที่ผูนําเห็นวาการเปนผูฟงที่ดี เปน
พฤติกรรมภาวะผูนําที่สําคัญ ผูนําก็จะตองอานหรือศึกษา หรือเขาฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟง 
ทั้งน้ีเพ่ือสรางความเปนผูฟงที่ดี สามารถจับประเด็นไดถูกตอง วินัยในตนเองมีความจําเปนเพราะ
สภาวะตางๆที่เกิดขึ้นมักจะหันเหความสนใจของผูนําไปสูทิศทางอ่ืนอยูเสมอ วินัยในตนเองมี
บทบาทสําคัญตอการศึกษาติดตามพฤติกรรมของบุคคลอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือใหม่ันใจวาบุคคล
ดังกลาวไดมีการพัฒนาตนเองจริง 
   3. การศึกษา โดยทั่วไป การศึกษาหมายถึง การถายทอดความรูโดยไมคํานึงถึง
การนําความรูไปประยุกตใชอยางทันทีทันใด ยกตัวอยาง เชน หากผูบริหารศึกษาเก่ียวกับ
คณิตศาสตร ก็เปนที่หวังวาสักวันหน่ึงเขาอาจจะมีโอกาสใชหลักคณิตศาสตรที่เรียนมาในการอธิบาย
เหตุผลของเหตุการณหรือปญหาทางการบริหารขององคการ ซึ่งจะเปนการเพ่ิมความเปนผูนําใหเปน
ที่ยอมรับ การศึกษาอยางเปนทางการมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารและ
ตําแหนงของผูนํา นอกจากนี้ ปริมาณของการศึกษาอยางเปนทางการยังมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ระดับของตําแหนงที่ผูนําปฏิบัติงาน  
   4. การแสวงหาประสบการณ ประสบการณที่เกิดจากการทํางาน นับเปนสิ่งที่มี
ประโยชนตอการใชภาวะผูนําใหมีประสิทธิผล เพราะถาหากขาดประสบการณก็จะไมสามารถ
แปรเปลี่ยนความรูใหเปนทักษะได แหลงที่มาของประสบการณมี 2 แหลงหลักๆ คือ เพ่ือนรวมงาน
และเนื้องาน เพ่ือนรวมงานสามารถใหประสบการณไดอยางดี การใหขอมูลยอนกลับหรือให
คําแนะนําอยางทันทีทันใดอาจมีทั้งผลดีและผลเสียตอการพัฒนาภาวะผูนํา การหาประสบการณอาจ
ใชการสังเกตเวลาผูบังคับบัญชาเผชิญปญหาในระหวางประชุม แลวพยายามนําเทคนิคการแก 
ปญหานั้นมาใชกับผูใตบังคับบัญชาของตนอีกทีหนึ่งหรืออาจจะเรียนรูที่จะไมใชภาวะผูนําเชนน้ัน 
หากพบวาไมใชภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล แหลงหรือบุคคลที่สามารถใหประสบการณ ประกอบดวย 
ผูบริหารหรือผูนําในระดับตําแหนงที่สูงกวา กลุมผูนําระดับเดียวกัน รวมทั้งคณะผูจัดทํารายงาน 
(Reporting Staff) การทํางานในหนาที่รับผิดชอบจะชวยพัฒนาภาวะผูนํา เพราะบทบาทสวนหน่ึง
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ของผูนําคือ ตองเปนนักแกปญหา และปญหาใหมๆที่เกิดขึ้นมักมีความซับซอน และคลุมเครือ 
มากขึ้นเรื่อยๆ 
  ความกวางขวางของประสบการณภาวะผูนําดานตางๆน้ันมักขึ้นอยู กับแตละ
สถานการณ ดังน้ัน การพัฒนาภาวะผูนําจึงจําเปนตองพยายามรวบรวมประสบการณการบริหารจาก
สถานการณที่แตกตางกันในองคการทางธุรกิจ ผูที่หวังจะเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จมักจะถูก
แนะนําใหหาประสบการณในองคการอยางนอยใน 2 ดาน คือ ดานการตลาดกับดานการผลิต ซึ่ง
ลักษณะเชนน้ี แฮมบริค (Hambrick) เรียกวา การพัฒนาการบริหารโดยอาศัยการทํางานหลาย
หนาที่ 
   5. การใหคําปรึกษา ในการใหคําปรึกษาเปนวิธีพัฒนาภาวะที่ยึดประสบการณเปน
หลักอีกวิธีหน่ึงที่ เชื่อวา การพัฒาภาวะผูนําควรจะมีการฝกสอนโดยผูนําที่ มีทั้งความรูและ
ประสบการณ ซึ่งเรียกวา ที่ปรึกษา (Mentor) ซึ่งจะคอยพัฒนาภาวะผูนําแกผูเรียนโดยอาศัย                    
การสอน (Tutoring) การฝก (Coaching) การแนะนํา (Guidance) และการใหกําลังใจ (Emotional 
Support) ที่ปรึกษาตองเปนผูที่ไดรับความไววางใจในการใหคําปรึกษาและคําแนะนํา สวนใหญมัก
ไดแก ผูบริหาร เพ่ือนรวมงานหรือนักวิชาชีพดานบริหารบุคคล 
   การใหคําปรึกษาสวนใหญมักเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นอยางไมเปนทางการ โดย
อาศัยความสัมพันธสวนตัวระหวางผูใหกับผูรับคําปรึกษา แตบางแหงอาจจะมีระบบการใหคําปรึกษา
ที่เปนทางการก็ได ผูใหคําปรึกษาสามารถใหตัวอยางในการใชภาวะผูนําที่มีและไมมีประสิทธิผล 
หนาที่ของผูใหคําปรึกษา คือ คอยฝกสอนผูเรียนใหสามารถใชภาวะผูนํา แตในระหวางที่ผูรับ                     
คําปรึกษา (Mentored) ฝกใชภาวะผูนําน้ัน ผูใหคําปรึกษามักจะไมเขามาแทรกแซง โดยปลอยใหฝก
ใชภาวะผูนําโดยอิสระ 
  แฮรริส (Harris. 1997: 310 - 321) ไดกลาวถึงวิธีการฝกอบรมสามารถจําแนก
ออกเปน  
   1. การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน คือ การสอนแบบตัวตอตัว การสอนงาน การ
หมุนเวียนงาน การฝกงาน 
   2. การฝกอบรมนอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติ ใชวิธีการบรรยาย วิดีโอเทป ฝกอบรม
โดยใชคอมพิวเตอร ใชเคร่ืองมือจําลอง และสรุปดวยวิธีการเพ่ิมเติมบางอยาง 
  นอกจากนี้ วิลสัน (Wilson. 2000: 1-11) ไดกลาวถึงวิธีการฝกอบรมวามีทั้งหมด               
34 วิธี ไดแก 1) กลุมเรียนรูโดยการปฏิบัติ 2) กิจกรรมจูงใจ 3) การระดมความคิด 4) สถานการณ
จําลองแบบเกมสทางธุรกิจ 5) กลุม 6) ศึกษากรณีตัวอยาง 7) ซีดีรอม 8) การฝกอบรมโดยใช                    
ฐานขอมูลคอมพิวเตอร 9) การประชุมทางคอมพิวเตอร/กลุมขาวสาร 10) คนพบการเรียนรูดวย
ตนเอง 11) การอภิปราย 12) การฝกหัด 13) การสอน 14) แบบฝกหัด 15) แบบฝกหัดที่ไดมาจาก
ประสบการณ 16) ฟลมและวิดีโอ 17) วิธีคละกลุม 18) หองปฏิบัติการทางภาษา 19) การบรรยาย 
20) การประชุมโดยใชสื่อผสมและวิดีโอ 21) การประชุมอภิปรายแบบเปดกวาง 22) หลักสูตรพัฒนา
นอกสถานที่ 23) จัดทําหลักสูตร 24) จัดทํารายการแสดง 25) การกระจายเสียง/แพรภาพทางวิทยุ
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และโทรทัศน 26) บทบาทสมมติ 27) การสลับบทบาท 28) การเรียนรู/การอานโดยการจัดการ
ตนเอง 29) แบบจําลอง 30) กลุมศึกษา 31) จัดตั้งเปนองคกรเฉพาะ 32) การฝกอบรมเปนกลุม 33) 
การฝกอบรมในสภาพเสมือนจริง 34) การใชคอมพิวเตอรโดยเนนเวปไซคทเปนฐาน 
  แนดเลอร (Nadler; & Nadler, Z. 1994: 240-251) ไดพัฒนาการฝกอบรมแบบ
วิเคราะหขั้นตอน (Critical Events Model) หรือที่เรียกวา ซี อี เอ็ม (CEM) ที่ประยุกตใชในการ 
ศึกษา โดยเสนอขั้นตอนตางๆในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดังกลาวไวเปน 9 ขั้นตอนดังน้ี 
   1. หาความตองการขององคกร (Identify the Need of Organization) เปน
การศึกษาความตองการใหเกิดสิ่งใดตอองคกรนอกเหนือจากส่ิงที่ทําอยูในปจจุบันหรือศึกษาวา
องคกรตองการเคร่ืองมือ เทคโนโลยี มาตรการ หรือบางสิ่งบางอยางมาแทนสิ่งที่มีอยูแลวหรือไม
อยางไร  
   2. กําหนดลักษณะเฉพาะของงานที่ตองการ (Specify Job Performance) เปน
การกําหนดคุณลักษณะของบุคลากรทางการศึกษาของที่เขาฝกอบรมตามที่องคกรตองการ เพ่ือเปน
ประโยชนในการวางแผนการฝกอบรม 
   3. หาความตองการของผูเขารับการฝกอบรม (Identify Learner Need) เปน
การศึกษาวาผูเขารับการฝกอบรมมีความตองการการเรียนรูและมีธรรมชาติของการเรียนรูอยางไร 
   4. กําหนดจุดประสงคของการฝกอบรม (Determine Objectives) เปนการกําหนด
ความตองการที่จะใหผูเขาอบรมเกิดพฤติกรรมอยางไร เพ่ือใหมีลักษณะที่ตองการ 
   5. สรางหลักสูตรฝกอบรม (Build Curriculum) ในขั้นตอนนี้ตองกําหนดส่ิงตางๆ
ใหมีความสอดคลองกันระหวางจุดประสงคของการฝกอบรม ทฤษฎีการเรียนรู และประสบการณที่
ตองการใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ  
   6. เลือกวิธีการในการฝกอบรม (Select Instructional Strategies) เปนกระบวน 
การที่ผูออกแบบเลือกวิธีการเรียนรูของการฝกอบรม เพ่ือใหกระบวนการฝกอบรมสามารถทําใหผู
เขารับการฝกอบรมมีประสบการณเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม 
   7. กําหนดแหลงเรียนรูในการฝกอบรม (Obtain Instructional Resources) เปน
การหาแหลงขอมูลที่จะใชในการเรียนรูระหวางการฝกอบรม 
   8. การใหการฝกอบรม (Conduct Training) เปนการใหผูเขารับการฝกอบรม
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและบรรลุจุดมุงหมายตามที่หลักเกณฑกําหนดไว 
   9. การประเมินผลและนําขอมูลยอนกลับ (Evaluation and Feedback) 
  นอกจากนั้น มิลาโนและอัลเลียส (Milano; & Ullius. 2002: 3) ไดเสนอแนวคิดของการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมไวคลายๆ กับหลายทานที่ไดกลาวมาแลว โดยใชแนวคิดการพัฒนา การ
ฝกอบรมแบบลําดับขั้น (Sequential-Iterative Model) หรือ SIM กําหนดเปาหมายและจุดประสงค 
(Goal & Objectives) เปนขั้นตอนการประเมินความตองการขององคกร มี 6 ขั้นตอน คือ 
   1. หาความตองการที่จะใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
   2. วิเคราะหลกัษณะผูเขาฝกอบรมโดยรวม 
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   3. ศึกษาองคประกอบของการจัดการฝกอบรม 
   4. หาแหลงเรียนรูและวัสดุอุปกรณ 
   5. กําหนดพฤติกรรมทีต่องการใหเกิดกับผูเขารับการฝกอบรม 
   6. ศึกษาความเปนไปไดและสวนสนบัสนนุในการจัดการฝกอบรม 
  เลสลาย (Leslie. 1998: 30-31) ไดเสนอรูปแบบกระบวนการเรียนรู เรียกวา “Kolb’s 
Learning Cycle” ประกอบดวย กระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 การเกิดประสบการณ (Experience) ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลไดสัมผัสกับ
สิ่งตางๆ เหตุการณโดยประสาทสัมผัส จึงเกิดเปนประสบการณขึ้น เพราะผลจากการผาน
ประสบการณโดยการปฏิบัติจริงดวยตนเอง 
   ขั้นที่ 2 การคิดไตรตรอง (Reflecting) เปนการสรุปเกีย่วกับเหตุการณวาอะไรดี 
ไมดี อะไรควรไมควร เพราะอะไร 
   ขั้นที่ 3 การลงสรุป (Concluding) เปนการชี้ชัดเจาะจงวา ไดเรียนรูสิ่งใดแลว 
   ขั้นที่ 4 การวางแผน (Planning) เปนขั้นการจัดวาง/กําหนดวิธีที่จะปฏิบัติ 
(Behave) ในสถานการณที่เปนจริงสําหรับอนาคต ผลที่ไดรับจะกําหนดเปนสิ่งที่ไดเกิดการเรียนรู
และมีความม่ันใจในการดําเนินการเรียนรูตามวงจรตามลําดับไป มีภาพประกอบเปนกระบวนการ 
ดังน้ี 
 
 

 ประสบการณ 
  (Experience) 

    
    การวางแผน    การคิดไตรตรอง 
    (Planning)     (Reflecting) 
 
 

  การลงสรุป 
   (Concluding) 

 
ภาพประกอบ 4 รูปแบบกระบวนการเรียนรูของคอลบ “Kolb’s Learning Cycle” 

 
                 ที่มา: คอลบ (Leslie. 1998: 30-31) 
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  จากวงจรการเรียนรูของ เลสลายอางอิงของคอลบนี้ ฮันนี และมัมฟอรด (Leslie. 
1998: 31-32; citing Honey; & Mumford) ไดพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยใชแนวคิดของ คอลบ 
เปนรูปแบบการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ (Pragmatic) มีรูปแบบเปนกระบวนการเรียนรู เรียกวา “The 
Learning Styles of Honey and Mumford” ดังภาพประกอบ 5 
 

นักกิจกรรม 
(Activist) 

 
 

    นักปฏิบตั ิ      ผูคิดไตรตรอง 
    (Pragmatic)     (Reflector) 
 
 

         นักทฤษฎี 
         (Theorist) 

 
 

ภาพประกอบ 5 รูปแบบกระบวนการเรียนรูของฮันนี และมัมฟอรด 
 
              ทีม่า: ฮันนี และมัมฟอรด (Leslie. 1998: 31-32; citing Honey & Mumford) 
 
   จากภาพประกอบ 5 แสดงรูปแบบกระบวนการเรียนรูของฮันนี และมัมฟอรด มีลําดับ
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูที่เปนวงจรตอเนื่องกันเปนวงกลม เริ่มขั้นตอนแรก บุคคลจะแสดง
บทบาทเปนนักกิจกรรม (Activist) จะไดทําสิ่งตางๆจนเกิดประสบการณอยางมาก เพ่ือพิจารณา
นําไปใชในขั้นตอไปจะเปนนักสะทอนกลับ (Reflector) เปนผูที่จะพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น และตัดสินใจ
เลือกแนวทางไปปฏิบัติตอไป จากน้ันจะเปนนักทฤษฎี (Theorist) ซึ่งเปนการสรุปวาจะไดเรียนรู    
สิ่งใดจากการไดตัดสินใจ จากนั้นจะเปนนักปฏิบัติ (Pragmatist) โดยใชสิ่งที่สรุปวาไดเรียนรูแลว
นําไปใชในการปฏิบัติ 
  นอกจากน้ี เลสลาย (Leslie. 1998: 34-35) ไดเสนอวา ทัศนคติดานความรูสึก 
(Sensory Attitudes) นั้น มีผลตอทักษะการปฏิบัติ ซึ่งวิธีการเรียนรูเพ่ือใหเกิดทัศนคติที่ไดผลดี 
ประกอบดวย ความรูสึกในการเล็งเห็น (The Sense of Sight) ความรูสึกในการไดยิน (The Sense 
of Hearing) มีผลอยางมากตอความรูที่ทําใหเกิดเจตคติ ประกอบดวย การฟง ความรูสึกในการ
สัมผัส มีผลอยางมากตอการฝกทักษะ ประกอบดวย การสัมผัส และการทํา จึงสามารถสรุปวิธีการ
จัดการเรียนรูได ประกอบดวย 4 วิธี ดังน้ี 
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   1. การอาน (Reading) 
   2. การเห็น (Seeing) 
   3. การทําใหเกิดมโนภาพ (Visualization) 
   4. การเขียน (Writing) 
 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ คอลบ 
(Leslie. 1998: 30-31; citing Kolb. 1960) มาใชเปนแนวทางการจัดการเรียนรูในองคประกอบของ
กิจกรรมการฝกอบรมและกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตรฝกอบรม รวมทั้งสังเคราะหกระบวนการ
ฝกอบรมจากแนวคิดตางๆ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมกอนปฏิบัติการจัดการเรียนรูในการจัดหลักสูตรฝกอบรม 
ประกอบดวย 
   1.1 การประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรมกอน
จัดการฝกอบรม 
   1.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร
ฝกอบรมและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละหัวขอวิชาการฝกอบรม 
   1.3 การจัดเตรียมส่ือการฝกอบรมใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูในแตละ
หัวขอวิชาการฝกอบรม 
   1.4 การเตรียมผูรับผิดชอบเปนวิทยากรเพื่อเปนผูอํานวยการเรียนรูในแตละ
กิจกรรมในลักษณะเปนทีมจํานวน 2-3 คน 
   1.5 การเตรียมตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการฝกอบรมตลอดหลักสูตร
ฝกอบรม 
   1.6 จัดเตรียมสถานที่เพ่ือจัดการฝกอบรมตามกิจกรรมการเรียนรูทีไ่ดกําหนดไว 
   1.7 เตรียมเคร่ืองมือวัดและประเมินการเรียนรูไวใหครบถวน 
  ขั้นตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูในขณะการฝกอบรม ประกอบดวย 
   2.1 ประเมินผลการเรียนรูกอนการฝกอบรมโดยใชเคร่ืองมือที่กําหนดไว 
   2.2 จัดกิจกรรมกะเทาะเปลือก ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรม
เกิดความรู ความเขาใจที่ชัดเจนตรงกันตลอดแนวเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการฝกอบรม วิธีการ
ฝกอบรม กิจกรรมการเรียนรูตางๆ เพ่ือปรับสภาพผูเขารับการฝกอบรมกอนนําเสนอกิจกรรมการ
เรียนรูที่เปนเนื้อหาสาระการฝกอบรม 
   2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเขารับการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมในแตละหัวขอวิชาการฝกอบรมตามลําดับ โดยใชกระบวนการเรียนรูใหเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรูที่ถาวร ดังตอไปน้ี 
     2.3.1 การใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดประสบการณ (Experience) โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดประสบการณตรงดานความรู ความเขาใจเนื้อหา
สาระของหลักสูตรฝกอบรม ตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว 
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    2.3.2 การใหผูเขารับการฝกอบรมคิดไตรตรอง (Reflecting) โดยการจัด
กิจกรรมใหผูเขารับการฝกอบรม อาจเปนสถานการณที่เปนเง่ือนไข เปนคําถาม เพ่ือกระตุนใหผูเขา
รับการฝกอบรมไดเปรียบเทียบ ไดใชองคความรูที่ไดรับจากประสบการณที่ไดเรียนรูมาแลว และ
พิจารณาวาอะไรควร ไมควร อะไรดีไมดี เพราะอะไร 
    2.3.3 การวางแผน (Planning) เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผู
เขารับการฝกอบรมไดนําควมคิดรวบยอดที่ไดจากการเรียนรูไปแลวเพ่ือนําไปใชในการวางแผน 
กําหนดวิธีที่จะปฏิบัติในหนวยงานตามสภาพจริงภายหลังการฝกอบรม ผลที่ไดรับจะกําหนดเปน
ขอมูลที่ไดเรียนรูและมีความม่ันใจในการดําเนินการเรียนรูตามวงจรเริ่มตนตามลําดับไป   
   2.4 จัดกิจกรรมผสมผสานทางวิชาการ เพ่ือสรุปประเด็นและเชื่อมตอประเด็นใน
แตละหัวขอการฝกอบรม 
   2.5 ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมหลังการฝกอบรม 
  ขั้นตอนที่ 3 การสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายหลงัการฝกอบรม ประกอบดวย 
   3.1 การวิเคราะหผลการประเมินกอน ระหวาง และหลงัการฝกอบรมตามหลักสูตร
ฝกอบรมแลว 
   3.2 การวิเคราะหผลการประเมิน นําผลท่ีไดมาทบทวน เพ่ือทําการปรับปรุง
หลักสูตรฝกอบรม 
   3.3 นําเสนอรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักสูตร ผูวิจัยไดศึกษาในเรื่อง
ความหมายของการฝกอบรม จุดมุงหมายของการฝกอบรม ความสําคัญของการฝกอบรม หลัก
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรที่เก่ียวของกับการฝกอบรม กระบวนการฝกอบรม เทคนิคการ
ฝกอบรม การวัดและการประเมินผลการฝกอบรม งานวิจัยที่เก่ียวของกับการฝกอบรม  
ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
  
5. ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล 
เลิดสิน ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยมีรายละเอียดแตละ
เรื่อง ดังน้ี 
 5.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร มีประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
  5.1.1 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
      กรมวิชาการ (2540: 34) ใหแนวคิดความหมายของหลักสูตรไวใน 2 ลักษณะ 
คือ ความหมายในวงกวางและความหมายในวงแคบ ความหมายในวงกวาง หมายถึง ประสบการณ
ทั้งมวลที่โรงเรียนจัดใหนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดความรู มีทักษะ เกิด
ความคิดและทัศนคติที่ดีอันจําเปนตอการดํารงชีวิต ความหมายในวงแคบ หมายถึง วิชาหรือ
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เนื้อหาวิชาตาง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเรียนในแตละชั้นเรียนวาจะตองเรียนอะไร 
บาง มากนอยเพียงใด   
      วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542: 10) ไดสรุปความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
วา เปนการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม หรือการจัดทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้นดวยวิธีการปรับหรือ
ขยาย 
      ธํารง บัวศรี (2542:28) ไดกลาววา หลักสูตร หมายถึงประสบการณทาง
การศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือใหผูเรียนไดรับการฝกฝนอบรมในดานตาง ๆ อยางดีที่สุด จน
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมของตนไดอยางเปนสุข  
      บรูเบเกอร (Brubaker. 1982: 2) ไดสรุปความหมายของหลักสูตรวา เปน
ประสบการณของแตละบุคคลท่ีไดสะสมมา 
      โอลิวา (Oliva. 1992: 10) ใหแนวคิดความหมายของหลักสูตรวา เปนการ
สรางใหมของความรูและประสบการณอยางเปนระบบ พัฒนาภายใตความอุปถัมภของสถานศึกษา 
เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดเพ่ิมพูนความรูและประสบการณของตน แนวคิดน้ีจะเนนการลําดับ
หลักสูตร เพ่ือใหการวางแผนการเรียนรูเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา  
      อารมสตรอง (Armstrong. 2003: 20) ไดสรุปความหมายหลักสูตรวา หมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจ และสรางหลักสูตร ซึ่งมีเปาหมายสําหรับการเตรียมการและการประเมิน
แผนการตัดสินใจที่จะพัฒนาผูเรียนโดยเฉพาะดานความรู ทักษะ และมีความเกี่ยวของกับ การ                 
ถายโอนความรู กระบวนการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และการสรางการเรียนรู 
เพ่ือใหผูเรียนเขาถึงขอมูล ความรู และเทคโนโลยีใหมๆ 
  สรุปการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจเลือกแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งอาจเปนการสรางขึ้นใหม หรือปรับหลักสูตรที่
มีอยูแลวโดยครอบคลุมระบบที่เก่ียวของ ไดแก ระบบรางหลักสูตร ระบบการใชหลักสูตรและระบบ
การประเมินหลักสูตร 
  5.1.2 รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร 
      แนวคิดและรูปแบบการพฒันาหลักสูตรนั้น มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอ
แนวคิดและรปูแบบไวจํานวนมาก ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนแตกตางกันไป ไดแก 
      รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba. 1962: 12) ทาบา ไดจัด
เรียงลําดับการพัฒนาหนวยการเรียนการสอนไวดังน้ี 
          ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบหนวยการเรียนการสอนที่สรางขึ้น 
      ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและดําเนินการใหมีแนวทางที่สอดคลองกัน 
      ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากรอบงาน โดยการตรวจสอบหนวยการเรียนการ
สอนทั้งหมดที่สรางขึ้น เพ่ือเรียงลําดับและกําหนดขอบเขต 
      ขั้นตอนที่ 4 การนําไปใชและเผยแพรหนวยการเรยีนการสอนใหม เพ่ือให
สามารถนําไปปฏิบตัิในการเรียนการสอนในหองเรียนได 
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       เซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส (Sayler; Alexander; & Lewis. 1981: 30) สรุปถึง
การพัฒนาหลักสูตรที่เร่ิมจากเปาหมายและจุดประสงคของการพัฒนาหลักสูตรแลวก็จะตัดสินใจ
เลือกรูปแบบของหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับเปาหมายและจุดประสงคของผูเรียนและสังคม 
นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงขอกําหนดตางๆ ทางการเมืองและสังคมดวย เม่ือไดหลักสูตรแลวจะตองมี
การนําหลักสูตรไปใช ซึ่งจําเปนจะตองกลาวถึงรูปแบบของการเรียนการสอน เพ่ือใหครูไดเลือกใช
วิธีการสอนและส่ือการสอนที่เหมาะสม สวนขั้นตอนสุดทายเปนการประเมินผล ไดแก การประเมิน
ความกาวหนาของนักเรียนซึ่งเกิดจากการสอนของครู และการประเมินหลักสูตร ซึ่งดําเนินการโดย
กลุมผูรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร ขอมูลจากการประเมินผลจะเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจ
ปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสตอไป 
       วิชัย วงษใหญ (2535: 16-17) เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร 
ซึ่งประกอบดวยระบบที่สัมพันธกัน 3 ระบบ คือ ระบบการรางหลักสูตร ระบบการนําหลักสูตรไปใช
และระบบการประเมินหลักสูตร แตละระบบประกอบดวยขั้นตอนยอยตาง ๆ ดังน้ี 
      1) ระบบการรางหลักสูตร มี 4 ขั้นตอน ไดแก 
     ขั้นที่ 1 สิ่งที่กําหนดหลักสูตร คือ การเตรียมการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดาน
ตาง ๆ ที่จะนํามาใชสําหรับการพัฒนาหลักสูตร อาจเร่ิมจากทําการศึกษาวิจัย เพ่ือใหทราบ
ขอเท็จจริงหลายอยางที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา ทั้งในสวนที่เก่ียวของโดยตรงและโดยออม 
เชน ตองการทราบสภาพความตองการของสังคมในดานการศึกษา ตองการทราบการศึกษาใน
ปจจุบัน แนวโนมของสังคม และความตองการทางการศึกษาในอนาคต การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานที่
จําเปนในการกําหนดหลักสูตร ประกอบไปดวยสิ่งกําหนดทางวิชาการ สิ่งกําหนดทางสังคม 
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ สิ่งกําหนดทางการเมือง 
     ขั้นที่ 2 รูปแบบหลักสูตร หลังจากศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากสิ่งกําหนด
หลักสูตรแลว ก็เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบหลักสูตร เชน หลักสูตรแบบรายวิชา หลักสูตรแบบ
บูรณาการ หรือหลักสูตรแบบแกนวิชา เปนตน รูปแบบหลักสูตรจะประกอบดวย โครงสรางและ
องคประกอบหลักสูตร ซึ่งจะสะทอนใหเห็นภาพรวมและมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตร 
     ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เม่ือรางหลักสูตรเสร็จเรียบรอย
แลว กอนจะนําหลักสูตรไปใชตองตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือศึกษาความเปนไปได 
พรอมทั้งปรับปรุงแกไขบางสวนกอนนําไปใชจริง การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรอาจจะใชวิธีการ
ประชุมสัมมนาหรือใหผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณชวยพิจารณาการทดลองใชหลักสูตรแบบนํารอง 
เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของหลักสูตร 
     ขั้นที่ 4 การปรับแกหลักสูตรกอนนําไปใช ตองอาศัยการจัดทําขอมูลที่
ชัดเจน อันจะเปนการทําใหการปรับแกหลักสูตรเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
      2) ระบบการใชหลักสูตร การใชหลักสูตรมีอยู 3 ขั้นตอน ไดแก 
     ขั้นที่ 1 การขออนุมัติหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่ผานการปรับแกแลว 
เสนอหนวยงานบังคับบัญชา เพ่ือใหเห็นชอบสั่งการ 
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     ขั้นที่ 2 การวางแผนการใชหลักสูตร เปนขั้นตอนเตรียมการใชหลักสูตร 
ซึ่งจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังน้ี 
      - การประชาสมัพันธหลักสูตร 
      - การเตรียมงบประมาณ 
      - การเตรียมความพรอมของบุคลากร 
      - วัสดุหลักสูตร 
      - บริการสนับสนุนและอาคารสถานที ่
      - ระบบบริหารของสถาบันการศึกษา 
      - การฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการใหกับผูสอน 
      - การประเมินผลและติดตามการใชหลักสูตร 
     ขั้นที่ 3 ดําเนินการใชหลักสูตรหรือบริหารหลักสูตร ขั้นตอนนี้นับเปน
ขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เปนทั้งศาสตรและศิลปะ ที่วาเปนศาสตรนั้น หมายถึง การวางแผนใชอยางเปนระบบ
และใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาชวยเสริม สวนที่วาเปนศิลปะนั้น หมายถึง ผูใชในที่นี้รวมทั้งผูบริหาร
และผูสอน จะมีบทบาทมากในการที่จะทําใหหลักสูตรบรรลุความสําเร็จมากนอยเพียงใด ดังที่กลาว
วา หลักสูตรแมจะปรับปรุงเพียงใด ถาผูสอนไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร
ใหมนั้นก็ไมมีความหมายและไมไดผลตามที่หลักสูตรคาดหวัง 
      3) ระบบการประเมินหลักสูตร เปนระบบสุดทายของการพัฒนาหลักสูตร การ
ประเมินหลักสูตร คือ กระบวนการเปรียบเทียบระหวางผลการใชหลักสูตรที่วัดไดกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร การประเมินหลักสูตร มีขั้นตอนและกระบวนการดังน้ี 
     ขั้นที่ 1 วางแผนประเมินหลักสูตร เปนการพิจารณาวาจะประเมิน
หลักสูตรในสวนใดมาก เชน ประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ประเมินการสอนของผูสอน ประเมินการบริหารของผูบริหาร ประเมินติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 
และประเมินการยอมรับหลักสูตรจากผูปกครองหรือชุมชนเหลาน้ี เปนตน 
     ขั้นที่ 2 การเก็บขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ โดยใช
เคร่ืองมือและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะขอมูลจากแหลงนั้น 
     ขั้นที่ 3 การวิเคราะหขอมูล คือ การจัดกระทํากับขอมูลที่รวบรวมมาได 
จัดเปนหมวดหมูวิเคราะหดวยวิธีการที่เหมาะสมกับขอมูลน้ัน 
     ขั้นที่ 4 การรายงานขอมูล เปนการนําเสนอขอมูลที่ผานการวิเคราะห
มาแลว โดยใชการตีความ อธิบายลงสรุปเก่ียวกับขอมูลน้ัน เพ่ือนําขอคนพบจากรายงานขอมูลไป
ปรับปรุงแกไขในสวนตาง ๆ ของหลักสูตรตอไป 
  5.1.3 การประเมินผลหลักสูตร 
      เปนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอเนื่องมาตั้งแตเร่ิมตน จนกระทั่งไดมีการ
นําหลักสูตรไปใชแลวโดยนําผลจากการวัดในแงมุมตางๆ เพ่ือนํามาใชในการกําหนดคุณคาของ
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หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมา การประเมินผลหลักสูตรจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอคุณภาพของ
หลักสูตร และสามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  
       แบรด้ี (Brady. 1990: 174-175) สรุปวา รูปแบบการประเมินหลักสูตรมีผู
นําเสนอไวหลายรูปแบบ ไดแก 
           1. รูปแบบที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment Model) รูปแบบน้ี
จะเนนวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเปนหลัก ไดแก รูปแบบของ ไทเลอร (Tyler’s Objective Model) 
รูปแบบของแฮมมอนด (Hammond’s Objective Model) รูปแบบของ โปรวุส (Provus’s Objective 
Model)       
     2. รูปแบบทีย่ดึหลักเกณฑเปนหลัก (Criterion Model) ไดแก รูปแบบของ 
สเตค (Steak’s Countenance Model) 
     3. รูปแบบที่ชวยในการตัดสินใจ (Decision Model) ไดแก รูปแบบของ 
Stufflebeam เรียกวา CIPP Model  
    การพัฒนาหลักสูตรนับวาเปนกระบวนการในการตัดสินใจที่สําคัญเพื่อใหมี 
ขั้นตอนที่ไดรับการยอมรับและนาเชื่อถือ โดยเลือกใชขั้นตอนที่เหมาะสมและมีการประเมินหลักสูตร
อยางชัดเจน 
 5.2 ความหมายของการฝกอบรม 
  ไดมีนักการศึกษาไทยไดใหความหมายของการฝกอบรมไวหลายทาน ดังน้ี 
  การฝกอบรม เปนเครื่องมือหรือกิจกรรมตางๆ ที่ใชในการติดตอส่ือสาร และการ
ถายทอดความรูและประสบการณระหวางผูฝกอบรมและผูเขารับการอบรมและระหวางผูรับการ
อบรมดวยกันเอง เพ่ือทําใหผูรับการอบรมมีความรู ทักษะความสามารถ และเจตคติตามวัตถุ 
ประสงคของการฝกอบรม (ชูชัย สมิทธิไกร. 2542: 172) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง
ภายในที่เปนการเพ่ิมพูนความรู เจตคติ การตระหนักรูและแรงจูงใจในการทํางานและพฤติกรรม
ภายนอกที่แสดงออกถึงทักษะในการทํางาน โดยผานการเรียนรูจากประสบการณจริงและการเรียนรู
อยางเปนระบบ โดยมุงเนนใหสามารถนําผลการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานจริงทั้งในปจจุบัน
และอนาคตได (พรพรรณ ศรีรุงเรือง. 2551: 31) 
  ขณะเดียวกัน แนดเลอร (Nadler. 1970: 9) ไดใหความเห็นวา การอบรมเปนกิจกรรม
ทั้งหลายที่กําหนดขึ้นเพื่อปรับปรุงการทํางานของผูปฏิบัติงานหรือพนักงานใหดียิ่งขึ้นในขณะที่ดํารง
ตําแหนงอยูเปนกระบวนการในการพัฒนาบุคคลอยางเปนระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคคล โดยมุงเพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) ในเรื่องใด         
เร่ืองหน่ึง โดยผานการจัดการที่เปนรูปแบบอยางเหมาะสม ทําใหเกิดความรูสึกที่ตองการเสริมสราง
เชื่อมตอชองวางของการปฏิบัติงานที่เกิดจากการขาดความรูหรือทักษะ เปนกระบวนการเพิ่มพูน
ทักษะในการทํางาน ปรับระดับความตระหนักรูในตนเอง และเพิ่มพูนแรงจูงใจของแตละคนให
สามารถใชความรูความสามารถที่มีอยูมาสรางผลงาน (Wexley; & Latham. 1981: 4-5) การจัด
สภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการเรียนรู ซึ่งสามารถทํานายหรือคาดเดาดวยความเชื่อม่ันภายใต
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สถานการณหรือเง่ือนไขที่กําหนดไว เปาหมายของการฝกอบรมจะมุงเนนที่การปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
ทักษะที่ตองการ เพ่ือใหบุคคลที่ไดรับการฝกอบรมมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานไดสูงกวาปกติ 
เปนแนวทางที่สงเสริมใหบุคลากรในองคกรไดพัฒนาสมรรถภาพของตนเองอยางมีประสิทธิผล 
(Posner. 1992: 73); (Silberman. 1998: 1) จนสามารถกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
เจตคติ เพ่ือการปฏิบัติงานในหนาที่ (Specific knowledge) สามารถนําความรูในเรื่องนั้นไปปฏิบัติ
ภาระหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานอยางไดผลเปนอยางดี 
อันจะนําไปสูการยกมาตรฐานการทํางานใหสูงขึ้น ทําใหบุคคลมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การ
งาน และทําใหองคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (Pramley. 1991: 15; Byars; & Rue. 1996: 216; 
Mello. 2002: 272; Beebe; Mottet; & Roach. 2004: 5) เปนการวางแผนและความพยายามอยาง
เปนระบบที่จะสรางหรือพัฒนาความรู (Knowledge) หรือทักษะ (Skill) หรือเจตคติ (Attitude) โดย
ผานประสบการณการรับรู เพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (Buckley; & Caple. 1995: 13) 
การฝกอบรมตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบในอันที่จะถายทอดความรู หรือทักษะจากบุคคล
หน่ึงซ่ึงมีความรูหรือมีความสามารถไปสูอีกบุคคลหนึ่งที่ไมมีความรูหรือขาดทักษะน้ัน ๆ (Pont. 
1995: 7)  
  การฝกอบรมเปนการจัดกิจกรรมที่มุงเนน ดานการจําแนกแยกแยะ การประกัน                
การทําใหม่ันใจ การพัฒนา การปรับปรุง โดยผานกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหบุคลากรมีสมรรถภาพ
ในการปฏิบัติงานตามที่ตองการ ดังน้ันการฝกอบรมจึงเปนการสนองตอบในสิ่งที่บุคคลตองการรูหรือ
สิ่งที่องคกรตองการใหเพ่ิมสมรรถภาพ เพ่ือมุงพัฒนาใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
(Rothwell. 1996: 26) วิธีการตางๆท่ีใชเพ่ือการฝกทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน
ทั้งที่ปฏิบัติงานอยูและท่ีเพ่ิงเขามาใหม (Dessler. 1999: 128 - 135) การทําใหไดมาซ่ึงความรู 
ทักษะ และศักยภาพ ซึ่งเปนผลมาจากการสอนโดยการอบรม หรือฝกฝนทักษะ และความรูซึ่ง
สัมพันธกับสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนประโยชน อาจอยูในรูปของการฝกหัดงาน 
หรือจัดหาความรูมาสนับสนุนงาน ซึ่งเปนการฝกหัดพ้ืนฐานทางดานการคา การประกอบอาชีพ และ
เปนมืออาชีพ (Wikipedia. 2008: Online) และเปนวิธีการที่จะสื่อสารเก่ียวกับความรูใหม ทักษะและ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และเปนการเพิ่มความตระหนักในตนเอง ตลอดจนเพ่ิมโอกาสใหตนเองใน
การหาความรูเพ่ิมเติม (Healthlink worldwide. 2010: Online) 
 กลาวโดยสรุปไดวา ฝกอบรม หมายถึง เปนการวางแผน การสรางและการเตรียมความ
พรอมใหกับบุคลากรในการทํางาน โดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งภายในที่เปนการ
เพ่ิมพูนความรู เจตคติ การตระหนักรูและแรงจูงใจในการทํางานและพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออก
ถึงทักษะในการทํางาน โดยผานการเรียนรูจากประสบการณจริงและการเรียนรูอยางเปนระบบ โดย
มุงเนนใหสามารถนําผลการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานจริงทั้งในปจจุบันและอนาคตได 
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  5.2.1 จุดมุงหมายของการฝกอบรม 
      จุดมุงหมายของการฝกอบรมนอกจากจะเปนจุดเร่ิมตนในการบงบอกคุณสมบัติ
ความสามารถของผูรับการฝกอบรมแลวก็ยังเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร
ในทาง ดานความรู ทักษะ และเจตคติ เพ่ือใหผู เขารับการอบรมไดนําความรูไปปฏิบัติจริง                  
(ทวีป อภิสิทธ. 2538: 24 - 26) สวน แวคซเลย และลาทัม (Wexley; & Latham. 1981: 4 - 5); 
สมคิด บางโม (2544: 14) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายในการฝกอบรม คือ เพ่ือปรับปรุงแกไขความรูเพ่ือ
การปฏิบัติงานของแตละคน เพ่ิมทักษะความชํานาญ และเพ่ือจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานใหดีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การฝกอบรมเปนการเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการทํางานเฉพาะอยาง 
อาจจําแนกวัตถุประสงคในการฝกอบรมได 4 ประการ เรียกยอๆวา KUSA ดังนี้  
    5.2.1.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู (Knowledge = K) ใหมีความรู หลักการ ทฤษฎี 
แนวคิดในเรื่องที่อบรมเพ่ือนําไปใชในงาน 
    5.2.1.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความเขาใจ (Understand = U) เปนลักษณะทีต่อเน่ือง
จากความรู กลาวคือ เม่ือรูในหลักการและทฤษฎีแลว สามารถตีความ แปลความ ขยายความ และ
อธิบายใหคนอ่ืนทราบไดรวมทั้งสามารถนําไปประยุกตได 
    5.2.1.3 เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ (Skill = S) ทักษะคือความชํานาญหรอืความ
คลองแคลวในการปฏิบตัิอยางใดอยางหน่ึงไดโดยอัตโนมัติ เชน การใชเคร่ืองมือตางๆ การขับรถ 
การขี่จักรยาน เปนตน 
    5.2.1.4 เพ่ือเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude = A) เจตคติหรือทัศนคติ คือความ 
รูสึกที่ดีหรือไมดีตอส่ิงตางๆ การฝกอบรมมุงใหเกิดหรือเพ่ิมความรูสึกที่ดีตอองคกร ตอผูบังคับ 
บัญชา ตอเพ่ือนรวมงานและตองานที่มีหนาที่รับผิดชอบ เชน ความจงรักภักดีตอองคกร ความ
ภาคภูมิใจตอสถาบัน ความสามัคคีในหมูคณะ ความรับผิดชอบตองาน ความเอาใจใสตองาน              
(รักงาน ไมเบื่อไมเซ็ง) ความกระตือรือรน เปนตน 
  ในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ ผูวิจัยมีจุดมุงหมายในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู และ
พัฒนาภาวะผูนํากลยุทธของผูเขารับการฝกอบรม  
  5.2.2 ความสาํคัญของการฝกอบรม 
      การฝกอบรมมีความสําคญัตอผูเขารับการฝกอบรมดังนี้ (Leopold; Harris; & 
Watson. 1999: 219) 
     1. ทําใหทราบเหตุการณปจจุบันและอนาคตเก่ียวกบัความมั่นคงของ
องคกร 
     2. เพ่ือใหบรรลุผลสวนตัวภายในองคกร 
     3. ชวยใหองคกรไดเรียนรูและสามารถรับมือไดดีกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมอยางรวดเร็ว 
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      นอกจากน้ี ยังไดกลาวถึงความสําคัญของการฝกอบรมที่เพ่ิมความรูและทักษะ
ใหมๆ อีกทั้งคงไวซึ่งความสามารถที่วาการฝกอบรม (Healthlink worldwide. 2010: Online) 
     1. เปนการเพ่ิมความม่ันใจใหแกผูรับการฝกอบรม 
     2. ชวยยืนยนัถึงคุณคาในสิง่ที่ผูรับการฝกอบรมไดรับจากการฝก 
     3. ชวยใหผูรบัการฝกอบรมไดผานการฝกทักษะใหมๆ เพ่ือสามารถ
ปฏิบตัิงานรวมกับเพ่ือนรวมงานได 
     4. เพ่ิมความตระหนักทัว่ไป 
     5. เปลี่ยนแปลงทัศนคตขิองผูเขารับการฝกอบรม  
     6. พัฒนาความรับผิดชอบของผูเขารับการฝกอบรม  
      นอกจากน้ี การฝกอบรมยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
ในการเรียนรูกระบวนการพัฒนาตั้งแตขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงระดับชํานาญการ เปนการพัฒนาทักษะ
และความรูเพ่ือชวยใหผูรับการฝกอบรมแกไขปญหาในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5.2.3 หลักจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรที่เก่ียวของกบัประเภทของการฝกอบรม 
     บีช (Beach. 1970: 78 - 379); บายอารและรู (Byars; & Rue. 1994: 219 - 
222); และ แฮริส (Harris. 1997: 310 - 321) ไดแบงประเภทของการฝกอบรม โดยใชระยะเวลาเปน
เกณฑไดดังนี้ 
       1. การฝกอบรมเก่ียวกับงานที่ทํา (On-The-Job Training) เปนการอบรม
ในสภาวะการทํางานปกติ โดยใชเคร่ืองมือที่เปนอยูจริง อีกทั้งเอกสารและอุปกรณซึ่งผูเขารับการ
อบรมสามารถใชไดเม่ือเขารับการฝก ประเภทการฝกอบรมนี้จะเปนที่นิยมทั่วไปวามีประสิทธิภาพ
สําหรับงานอาชีพที่ตองการฝกหัดจริง และหมายถึง กระบวนการที่ผูสอนงานไดถายทอดความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานใหกับผูอ่ืน การฝกอบรมในหนวยงานจะเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงานหรือใน
หนวยงานนั้นๆ หรือ เกิดขึ้นใกลๆ กับสถานที่ปฏิบัติงานมากที่สุด โดยมุงเนนการเรียนรูและการ
ปฏิบัติในเวลาเดียวกัน เปนวิธีการเบื้องตนที่องคกรนํามาใชสําหรับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานใน
ระดับที่เหมาะสมตามความตองการ (Jacobs. 2003: 12) 
       2. การฝกอบรมนอกเหนือจากงานที่ทํา (On-The-Job Training) เปนการ
อบรมนอกสถานที่ทํางานตามปกติ ไมสามารถนับเปนผลผลิตในงาน เปนการหลบออกจากงานที่ทํา
อยูและใหความสนใจในสิ่งที่ตองการฝกอบรม การฝกอบรมประเภทน้ีไดรับการยอมรับวามี
ประสิทธิภาพในการอบรมดานหลักการและแนวคิด  
     บีช (Beach. 1980: 3) และพรามเลย (Pramley. 1991: 15) ไดกลาวถึง การ
ฝกอบรมปฏิบัติการไวอยางสอดคลองกันวา การฝกอบรมปฏิบัติการเปนกระบวนการพัฒนาบุคคล
ในดานความรู เจตคติและทักษะอยางเปนระบบ โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมที่มีความสนใจ
รวมกันในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ฝกปฏิบัติรวมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผูเชี่ยวชาญ
ดานนั้นๆ คอยเปนผูใหคําปรึกษาและคําแนะนํา เพ่ือชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางใด         
อยางหน่ึงใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว การประชุมปฏิบัติการจะเนนชั่วโมงปฏิบัติมากกวาการ
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อภิปรายหรือการบรรยายทําใหสามารถนําความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม และ
สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณในปจจุบันไดอยางเหมาะสม ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติและ
แนวคิดใหมๆ ที่จะนําไปริเร่ิมสรางสรรค ชวยในการพัฒนาความรู เ ก่ียวกับตัวเองเขาใจใน
ความสามารถของตนเอง ชวยในการปฏิสัมพันธของบุคคล ชวยเพ่ิมพูนความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานของตนเองใหดีขึ้น 
     ชาง (Chang. 1995: 15-16) ไดเสนอแนวคิดในการดําเนินการฝกอบรมแบบ 
High-IMPACTโดยมีกระบวนการดังน้ี 
       1. กําหนดความตองการของการฝกอบรม (Identify Training Needs) โดย
การกําหนดเปาหมายที่ตองการและความเปนไปไดของการฝกอบรม เม่ือการฝกอบรมสิ้นสุดลง 
       2. กําหนดวิธีการที่เหมาะสม (Map the approach) โดยการเลือกวิธีการที่
สามารถทําใหการฝกอบรมบรรลุเปาหมายตามตองการ 
       3. สรางเครื่องมือการเรียนรูในการฝกอบรม (Produce Learning Tools) 
เปนขั้นตอนที่ผูวางแผนการฝกอบรม กําหนดส่ิงประกอบตางๆที่จะใชในการฝกอบรมทั้งหมด เชน 
วัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม เคร่ืองมือโสตทัศนอุปกรณ แบบฝกกิจกรรม ฯลฯ เพ่ือทําใหการ
ฝกอบรมสมบูรณแบบมากที่สุด 
       4. กําหนดเทคนิควิธีในการฝกอบรม (Apply Training Techniques) เปน
กระบวนการออกแบบรูปแบบการฝกอบรม โดยการเลือกเทคนิคตางๆที่จะทําใหประสบผลสําเร็จใน
การดําเนินการฝกอบรม 
       5. กําหนดการวัดและประเมินผล (Calculate Measurable Result) เปนการ
นําผลการประเมินการฝกอบรมมาพิจารณาวาการฝกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขา
รับการฝกอบรมไดหรือไม ผลของการฝกอบรมเปนอยางไร ซึ่งอาจตองกําหนดวิธีการใหม ถามี
ความจําเปน 
      6. ทดลองดําเนินการฝกอบรมตามที่กําหนด (Track Ongoing Follow - 
Through) เปนขั้นตอนฝกหัดและทบทวนดําเนินการตามที่กําหนดไวใหแนใจวาไมมีสิ่งใดสง 
ผลกระทบใหการฝกอบรมมีขอบกพรอง 
  5.2.4 ความแตกตางระหวางการฝกอบรมกับแบบฝกหัด 
      การฝกอบรมแตกตางจากการทําแบบฝกหัด เน่ืองจากการทําแบบฝกหัดน้ัน
ผูทํามักจะทําเปนคร้ังคราว หรือเพ่ือเปนกิจกรรมสันทนาการ หรือเพ่ือความบันเทงิ 
      สวนการฝกอบรมน้ัน มีเปาหมายเฉพาะ นั่นคือ เปนการปรับปรุงความสามารถ 
ประสิทธิภาพ และการกระทําของผูเขารับการฝกอบรม 
      ซึ่งแกลททอรน และฟอกซ (Glatthorn; & Fox. 1996: 8) กลาวถึงสิ่งที่มีความ 
สําคัญในการฝกอบรมเรียนรูของผูใหญไว 4 สวนใหญๆ คือ 
       1. การจัดประสบการณทีต่องการ 
       2. บรรยากาศในการเรยีน 
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       3. จุดเนนในการเรียนรู 
       4. วิธีการสอนและส่ือ 
       องคประกอบดังกลาว สรุปรวมแลวมีนักการศึกษาและนักวิชาการที่เก่ียวของ
กับการฝกอบรมไดใหเสนอแนวคิดในหลักในการจัดการเรียนรูของผูใหญไวมากมาย ซึ่งกลาวถึงการ
เรียนรูของผูใหญไปในทํานองเดียวกัน ไดแก โนลส (Knowles. 1984: 38) เดลาเฮย (Delahaye. 
2000: 34-36) มิลาโน และอัลเลียส (Milano; & Ullius. 2002: 24) โดลาซินสกี (Dolasinski. 2004: 
54-55) ซึ่งสรุปลักษณะที่ผูใหญตองการในการเรียนรูเปนหัวขอใหญๆไดดังน้ี (Glatthorn; & Fox. 
1996: 7 - 8) 
     1. การจัดประสบการณทีต่องการ 
      1.1 ผูใหญตองการกําหนดการที่ยืดหยุนได ซึ่งทําใหมีเวลาในการ
เรียนรู 
      1.2 ผูใหญจะเรียนรูไดดี เม่ือมีโอกาสใหมีกิจกรรมเปนรายบุคคล 
      1.3 ชอบการสอนลักษณะเฉพาะตวัตอตวัและมีการปฏิบัตเิพ่ือใหเกิด
ประสบการณ    
      1.4 การจัดการเรียนรูจะไดประโยชน ถามีการจัดหองใหมีโอกาส
ปฏิสัมพันธในลักษณะคละอายุ และมีหลากหลายมุมมอง 
      1.5 การเรียนรูตรงกับประสบการณ ความตองการ และความสนใจ
ของตน 
     2. บรรยากาศในการเรียน 
      2.1 ในการเรยีนรูตองจัดบรรยากาศใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
และมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
      2.2 ไมตองการบรรยากาศการเรียนที่มีลักษณะตองฝนใจปฏิบัติ แต
ตองการความเชื่อถือและการยอมรับในสิ่งที่แตกตางออกจากกิจกรรมที่กําหนด 
      2.3 ตองการมีโอกาสแสดงออกและเรียนรูจากผูอ่ืน 
      2.4 ผูใหญจะพรอมใจศึกษาหรือปฏิบัติเม่ือมีจุดหมายที่ชัดเจนและ
แนนอนจากผูใหการฝกอบรม 
     3. จุดเนนในการเรียนรู 
      3.1 ตองการการเรียนรูที่เนนการโตตอบ การวิเคราะห และแบบฝกที่
ใชวิจารณญาณ 
      3.2 มีความสนใจการเรียนที่เนนคําถามที่วา “อยางไร” ซึ่งชวยให
สามารถไปประยุกตใชกับงานที่ทําอยูได เรียนแลวจะนําไปใชประโยชนอะไรในการประกอบอาชพี 
ผูสอนจึงตองชี้จุดหมายใหเขาเห็นอยางชดัเจน 
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     4. วิธีการสอนและส่ือ 
      4.1 ชอบการสอนแบบแกปญหาและการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ 
      4.2 ตองการใหเกิดการสอนใหผูเรียน เกิดความกระตือรือรนในการ
สรางองคความรูโดยการยอนกลับขอมูล 
      4.3 ผูใหญจะเรียนรูไดดีเม่ือไดรับความพอใจในการเรียน ซึ่งอาจจะ
เกิดจาก 
         4.3.1 ไดรับผลการเรียนเปนที่พอใจ ฉะน้ัน ควรใหคําชมเชย ให
กําลังใจ อยาตําหนิติเตียน หรือวางเฉย เม่ือผูใหญไดแสดงความสามารถ อยาใหผูใหญเสียใจ 
กลุมใจ กังวลใจนอยใจ ผูใหญไมชอบการวิจารณ การใชประสบการณของผูใหญ ชวยในการสอน
หรือใหเปนวิทยากรในบางเรื่องบางวิชาได 
        4.3.2 การตอนรับ การพูดจา การปฏิบัติ การเอาใจใส การให
เกียรติ ความเคารพนับถือจากผูสอน วิทยากร 
        4.3.3 การไดรับรางวลั ซึ่งอาจจะเปนประกาศนียบัตร คําชมเชยใน
ผลงานที่ทํา 
        4.3.4 เกิดความพอใจในวิทยากร เน้ือหาวิชา เพ่ือนรวมการ
ฝกอบรม พอใจในผลงาน หรือประสบความสําเร็จในผลผลิตที่ปรากฏออกมา ไดปรับปรุงกิจการงาน
ที่ตนทําอยู 
    นอกจากน้ี ชีล (Sheal. 1994: 19 – 37) มีความเห็นวาการพัฒนาครูใน
รูปแบบของการใชหลักการจัดการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงหลักทฤษฎีการเรียนรูและ
ประสบการณ ซึ่งปจจัยที่มีสวนใหการจัดการฝกอบรมสําเร็จมีดังนี้ 
     1. แรงจูงใจในการเรียนรู (Motivation to learn) ผูใหญจะเกิดการเรียนรู
ไดตองอาศัยเหตุผลหลายอยาง ซึ่งผูใหการฝกอบรม จะตองปฏิบตัิดังตอไปน้ี 
         1.1 ใหเกิดความสนใจ 
         1.2 เชื่อมโยงเนื้อหาที่ฝกอบรมใหเขากับสิ่งทีต่องการพัฒนา 
         1.3 ใหความม่ันใจวาส่ิงที่ไดรับการฝกอบรม สามารถนําไปใชไดตาม
จุดมุงหมายของผูเขารับการฝกอบรม 
         1.4 ใหความพึงพอใจในการเขารับการฝกอบรม โดยการใหโอกาส
แสดงออกในสิ่งที่ผูเขารับการฝกอบรมประสบความสําเร็จ นอกจากนั้นยังอาจตองมีสิ่งอ่ืน เชน 
วุฒิบตัร รางวลั ฯลฯ 
     2.บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู (Comfortable Learning Environments) 
เนื่องจากผูเขารับการฝกอบรมซึ่งผูใหญมีความรูสึกวาตองกลับมาเขาเรียนในชั้นเรียนอีกคร้ัง ตอง
สรางสิ่งแวดลอมที่สะดวกและทําใหผูเขารับการฝกอบรมไมมีความรูสึกวิตกกังวลในการเรียนรู 
นอกจากนั้นยังตองใหความชวยเหลืออยางใกลชิด เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการประสบความสําเร็จ
ในการทํากิจกรรม 
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     3. ความตองการและรูปแบบในการเรียนรูของแตละคน (Individual 
Learning Needs and Styles) เน่ืองจากผูเขารับการฝกอบรมมีความถนัดในการใชสมองซีกซายและ
ซีกขวาไมเหมือนกัน จึงทําใหมีความชอบในรูปแบบของการเรียนรูไมเหมือนกัน จึงตองออกแบบ
กิจกรรมในการเรียนรูที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังตองสังเกตการณตอบสนองของผูเขารับการ
ฝกอบรมในระหวางการดําเนินการฝกอบรม 
     4. ความรูและประสบการณที่หลากหลายของผูเขารับการฝกอบรม 
(Previous Knowledge and Experiences) การใหความรูแกครูซึ่งเปนผูใหญที่มีความรูและ
ประสบการณที่หลากหลาย ผูใหการฝกอบรมตองตระหนักในสิ่งตอไปน้ี 
      4.1 ผูใหญพรอมที่จะใหความรูแกผูอ่ืน ดังน้ัน แตละคนจึงนับเปน
แหลงขอมูลของการฝกอบรมดวย 
      4.2 ประสบการณของผูเขารับการฝกอบรมที่มีอยูจะทําใหสามารถนํา
ความรูที่มีอยูเดิมมาใชสรางความรูใหมจากส่ิงที่เก็บไวในความจําของตนได 
      4.3 ผูเขารับการฝกอบรมมีแนวคิดที่สะสมในตนเองมานาน จึงทําให
ยากที่จะรับสิ่งใหมๆที่มีในการจัดกิจกรรม จึงตองวางแผนการฝกอบรมใหดีและเปดโอกาสใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันได 
     5. การควบคุมการดําเนินการฝกอบรมใหอยูในเนื้อหาสาระและกิจกรรม
การเรียนรู (Control Cover Learning Content and Activity) ผูเขารับการฝกอบรมจะมีความสุขใน
การเรียนรูมากขึ้น ถามีการควบคุมองคประกอบตางๆใหอยูในทิศทางที่จะใหผูเขารับการฝกอบรม
ทํากิจกรรมไดดีและมาก 
     6. การมุงไปสูปญหาดวยส่ิงที่มีอยูในชีวิตจริงและสามารถนําไปประยุกต
ได (Focus on Dealing with Realistic Problem and Applying Learning) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตองมุงใหมีความรูทักษะที่สามารถนําไปใชไดในอนาคต จึงตองใหมีกิจกรรมการปฏิบัติให
ใกลเคียงกับสิ่งที่ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติอยูในชีวิตจริง 
  5.2.5 การวางแผนการฝกอบรม 
      เบดเดอรและบลูม (เสถียร แปนเหลือ. 2550: 56; อางอิงจาก Bader; & Bloom. 
1994: 24 - 31) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดฝกอบรมที่สงผลสูงสุด (High-IMPACT Training 
Model) ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี  
    1. วิเคราะหความตองการการฝกอบรม (Identify Training Needs)                     
ผูพัฒนาการฝกอบรมจะตองสามารถบงชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการฝกอบรมอยางมีเหตุผลที่
เหมาะสม เปนการฝกอบรมเพื่อปรับปรุงทักษะเดิมหรือทักษะใหม ตัดสินใจเลือกทักษะที่ตองการ
พัฒนา สอบถามผูมีสวนรวมเพื่อศึกษาพ้ืนฐานการศึกษา ประสบการณ และบรรยากาศการทํางาน
ของผูมีสวนรวม เขาใจถึงความรูสึกของผูมีสวนรวม ประเมินคุณคาของความตองการการฝกอบรม
และการสรางความเชื่อม่ันในการฝกอบรม  
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    2. วางแผนแนวทางการฝกอบรม (Map The Approach) วางแผนอยางมี
ระบบและไมมีขอจํากัดโดยการเขาใจความตองการของผูเขารวมฝกอบรม และความคาดหวังของผู
จัดอบรม ซึ่งเปนการวางแผนเก่ียวกับการนําเสนอ การอภิปราย การปฏิบัติ การใหขอมูลยอนกลับ 
การเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ การผลิตโปรแกรมตามความตองการของผูเขารับการฝกอบรม ความ
จําเปนทางดานเวลา งบประมาณ และแหลงทรัพยากร  
    3. ผลิตสื่อหรือเคร่ืองมือการเรียนรู (Produce Learning Tools) เปนจัดหาส่ือ
เคร่ืองมือ การเรียนรูโดยการใหผูเชี่ยวชาญภายในองคกร ซึ่งอาจจะผลิตเองหรือจัดทําโดยผู 
เชี่ยวชาญจากภายนอกองคกร ซึ่งจะตองตรวจสอบถึงความเหมาะสมของกิจกรรมและแบบฝก การ
เสริมแรงและความตอเนื่อง ความเหมาะสมของขนาด และโครงสรางของกิจกรรมและโปรแกรม
ทั้งหมด  
    4. การประยุกตเทคนิคการฝกอบรม (Apply Training Techniques) โดย
ตรวจสอบถึงสิ่งที่ทําใหการฝกอบรมบรรลุเปาหมาย เกิดผลดีแกผูเขารับการฝกอบรม การฝกอบรม
สามารถสรางประสบการณที่เพียงพอตอความตองการ คุณคาที่ไดจากการอบรม ลักษณะของ
วิทยากรที่นําเสนอ ความรูและทักษะแกผูเขารับการอบรม ผูเขารับการอบรมไดเกิดทักษะตามที่
ตองการ และมีการติดตามผลที่ชัดเจน  
    5. การคํานวณผลลัพธที่วัดได (Calculate Measurable Results) ดวยการ
สอบถาม การสังเกตระหวางการฝกอบรม ทั้งการปฏิบัติและการทํางานตามที่มอบหมาย การติดตาม
ขอมูลที่ตองการในระหวางการอบรม และใชกระบวนการประเมินผลเชิงลึกถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
เกิดจากการฝกอบรม และการประเมินผลโดยการติดตามเปนชวงระยะเวลาตางกัน  
    6. การติดตามผลการฝกอบรม (Track Ongoing Follow-Through) เปนการ
เตรียมการ ติดตามผลตั้งแตกอนเร่ิมการฝกอบรม ระหวางการฝกอบรม และหลังการฝกอบรม เปน
หนาที่ของผูจัดการฝกอบรมที่ตองกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และเครื่องมือที่จําเปนตอการ
ติดตามผลการฝกอบรม  
    นอกจากน้ี เวลลา (Vella. 1995: 10 - 14) ไดเสนอแนะแนวทางในการ
วางแผนเพ่ือจัดการฝกอบรมใหแกบุคลากรในองคกรทั่วไปไดเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และเปน
องคกรแหงการเรียนรู 7 ขั้นตอนดังน้ี  
     1. ผูอบรมหรือเปาหมายคือใคร (Who) เปนการตอบคําถามเพ่ือใหทราบ
วาผูมีสวนรวมในการฝกอบรมเปนใคร จํานวนทั้งหมดเทาใด และมีความคาดหวังอยางไร  
     2. เหตุผลของการฝกอบรม (Why) เปนการแสวงหาคําตอบเพ่ือทราบ
สถานการณ วิเคราะหความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม  
     3. เวลาในการจัดการฝกอบรม (When) ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับ
การฝกอบรมนั้นควรเปนอยางไร ควรจัดเม่ือใด ระยะเวลาเทาใด  
     4. สถานที่จัดการฝกอบรม (Where) เปนการบอกใหทราบวาสถานที่จัด
ควรเปนที่ใด ใชหองประชุมหรือหองเรียน จัดฝกอบรมที่ไหน จึงจะเหมาะสมกับการฝกอบรม  
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     5. เน้ือหาของหลักสูตรเนนอะไร (What) เน้ือหาในการฝกอบรมเนนหนัก
ทางดาน ทักษะ ความรู หรือเจตคตติอสิง่ที่องคกรคาดหวังไว  
     6. สิ่งที่คาดหวังคืออะไร (What for) เม่ือเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว
ตองการใหผูเขารับการอบรมไดเกิดการพัฒนาอะไร  
     7. โครงสรางของการฝกอบรมเปนอยางไร (How) โครงสรางของ
โปรแกรม ภาระงาน การเรียนรู และวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใช ซึ่งสามารถแยกออกเปน 5 สวน
ดวยกันคือ การเตรียมการ การแนะนํา แนวคิดและทฤษฎี การฝกปฏิบัติ และสวนของพิธีปดการ
ฝกอบรม 
    สวนการออกแบบที่ใหเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเนนผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดเสนอความคิดสรางสรรค และเกิดพัฒนา 
การ ซึ่งซิลเบอรแมน (Silberman. 1998: 15-16) ไดเสนอขั้นตอนไวดังน้ี 
     1. ประเมินความจําเปนในการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรม 
(Assess the Needs for Training and the Participants) เปนการพิจารณาความจําเปนและ
ประสิทธิผลที่ผูเขารับการอบรมจะไดรับเปนการประเมินในชวงเร่ิมตนของโปรแกรม ซึ่งจะชวยใน
การวางแผน การออกแบบ และการปรับปรุงโปรแกรมไดดี  
     2. ตั้งเปาหมายการเรียนรูโดยทั่วไป (Set General Learning Goals) 
วิเคราะหและแยกแยะสมรรถภาพการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมที่เปนเปาหมาย อธิบายถึง
ความตองการในการสรางความตระหนักทางดานเจตคติ ความรูความเขาใจ และการสรางพฤติกรรม
ใหม การแกปญหาในชีวิตจริง และการนําไปใชในหนาที่การงาน  
     3. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูในเชิงลึก (Specify Objectives) เจาะลึก
ถึงชนิดของการเรียนรูและประสบการณที่ตองการใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ จุดประสงคเปน
เคร่ืองมือสําหรับการจัดการ การตรวจสอบ และการประเมินผลการฝกอบรม  
     4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู (Design Training Activities) ซึ่ง
ออกแบบกิจกรรม การเรียนรูตามจุดประสงคที่ตั้งไว ซึ่งจะตองสรางโครงราง ทั้งวิธีการและรูปแบบ
ของกิจกรรมที่จําเปนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของการฝกอบรม  
     5. เรียงลําดับกิจกรรมการฝกอบรม (Sequence Training Activities) 
พิจารณาวา กิจกรรมใดควรเริ่มตนหรืออยูตอนทายโปรแกรม ปรับกิจกรรมเพื่อใหแผนการฝกอบรม
ที่วางไวคลองตัวมากขึ้น  
     6. เริ่มการวางแผนอยางละเอียดทั้งหมด (Start Detail Planning) กําหนด
วิธีการปฏิบัติกิจกรรมแตละขั้นตอน กําหนดเวลา ขอเสนอแนะ วัสดุอุปกรณ สถานที่และวิธีการ
สิ้นสุดการฝกอบรม  
     7. ทบทวนรายละเอียดของแผนการฝกอบรม (Revise Design Details) 
ตรวจสอบแผนที่วางไวและทบทวนประสบการณของผูเขาฝกอบรม พิจารณาวาตองปรับปรุงหรือ
ติดตามงานหรือขั้นตอนใดบาง ตัดส่ิงที่ไมมีความสําคัญ ปฏิบัติไมไดหรือบกพรอง  
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     8. ประเมินโปรแกรมการฝกอบรม (Evaluate the Total Result) 
ตรวจสอบแผนการฝกอบรมวามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเรียนรูที่พึงประสงคเพ่ือใหผลลัพธที่ดี
ยิ่งขึ้น  
   สรุปไดวา การวางแผนการฝกอบรมในแตละแนวคิดน้ันมีกระบวนการและขั้นตอน
ที่สอดคลองกัน คือ กิจกรรมในขั้นตอนแรกเปนกิจกรรมกอนการปฏิบัติการฝกอบรม(Pre-
Implementation) ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ตองเตรียมไวลวงหนากอนที่จะดําเนินการ
ฝกอบรม โดยเริ่มตั้งแตทําการประเมินความจําเปนในการฝกอบรม การวิเคราะหงานที่เก่ียวของกับ
การฝกอบรม การออกแบบการจัดฝกอบรม และมีการจัดเตรียมการเพื่อทดลองทําการฝกอบรม 
ขั้นตอนที่สองเปนกิจกรรมระหวางการฝกอบรม (During Implementation) รวมตลอดไปถึงกิจกรรม
ทางดานวิชาการ เทคนิคการจัดฝกอบรม และในขั้นตอนสุดทายเปนกิจกรรมหลังจากมีการจัดการ
ฝกอบรม (Post-Implementation) ครอบคลุมขั้นตอนที่จําเปนไดแก การจัดทํารายงานหลังการ
ฝกอบรมไดดําเนินส้ินสุดลง การติดตามผลภายหลังการจัดฝกอบรมและการทบทวนขอผิดพลาด 
ตลอดจนมีการประเมินถึงปญหาเพ่ือการปรับปรุงการฝกอบรมใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว โดยคํานึงถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการฝกอบรม เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการ 
วางแผนการฝกอบรม ความรูในหลักการฝกอบรมจะชวยใหผูจัดการฝกอบรมมีความม่ันใจในการ
วางแผนดําเนินงานฝกอบรมมากขึ้น  
  5.2.6 กระบวนการฝกอบรม 
     เพ่ือผลสัมฤทธิ์ อันสูงสุดแกผู เขารับการฝกอบรม กอนการสรางหลักสูตร
ฝกอบรม ผูจัดการฝกอบรมควรใหความสนใจเก่ียวกับกระบวนการของการฝกอบรมที่ใชในการ
ฝกอบรม การจัดการ รวมถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  
         ซึ่ง ดอฟฟ (Doff. 1989: 3-4) ไดเสนอแนะกิจกรรมหลักในการฝกอบรมให 
ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเต็มที่ ไดแก การสาธิต (Demonstration) การ
อภิปราย (Discussion) และ การทํากิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม (Pair and Group Activities) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
     1.การสาธิต (Demonstration) กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับการแนะนําเทคนิค
ใหม ๆ แก ผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหมองเห็นวาเทคนิคดังกลาวน้ันปนอยางไร การสาธิตอาจจะ
ใชความรูบรรยาย   
     2. การทํากิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม (Pair and Group Activities) 
กิจกรรมประเภทน้ีเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนสามารถพัฒนาความคิดไปดวยกัน โดยขั้นตอนของการทํากิจกรรมคูและ
กิจกรรมกลุม คือ  
     2.1 ขั้นนําเขาสูกิจกรรม (Introduction to the Activity)  
     2.2 ขั้นทํากิจกรรม (The Activity Itself)  
     2.3 ขั้นสรุป (Round-Up)  
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    เชนเดียวกับเอลลิส (Ellis. 1990: 226 - 235) ไดเสนอแนะกระบวนการ
ฝกอบรมไว 2 สวน คือ การสรางความตระหนักในการสอน (Awareness Raising Practices) และ
การฝกประสบการณในการสอน (Experiential Practices)  
     1. การสรางความตระหนักในการสอน (Awareness Raising Practices) 
คือ การพัฒนาจิตสํานึกความเขาใจในหลักการสอน ความเขาใจในตัวทฤษฎี หรือเทคนิคการสอน
ตาง ๆ ที่เหมาะสมกับบทเรียนและการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งความตระหนักในการสอนสามารถ
พัฒนาไดจากการไตรตรองและศึกษาผลสะทอนกลับของการปฏิบัติการสอน (Reflection) และการ
ประเมินผล (Evaluation) ถาผูเขารับการฝกอบรมมีพัฒนาการในดานนี้มากพอ จะสามารถเลือกใช
เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมและเกิดพัฒนาการในการสอนเองได กิจกรรมที่เสริมสรางความ
ตระหนักในการสอน แบงออกไดเปน 2 สวนยอย คือ  
      1.1 สงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความตระหนักในการสอน
ของตนเอง โดยวิธีการศึกษาวิเคราะหขอมูล จากการบันทึกแถบเสียง การบันทึกภาพหรือวีดิทัศน 
โดยบันทึกการสอนของตนเองหรือของผูอ่ืน ตลอดจนจัดกิจกรรม (Tasks) ใหครูผูเขารับ                   
การฝกอบรมไดทําเพ่ือการประเมินผลการสอนของตนเอง โดยมุงเนนใหสามารถวางแผน ปรับปรุง
การสอนใหดีขึ้น   
      1.2 สรางความตระหนักถึงขั้นตอนการสอน (Procedures) คือ วิธีการ
ดําเนินการที่ผูฝกอบรมใชเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความตระหนักในพฤติกรรมการสอนของ
ตนเอง   
     2. การฝกประสบการณในการสอน (Experiential Practices) คือ การ
ปฏิบัติการสอน เพ่ือใหมีประสบการณตรงในการสอน ซึ่งสามารถทําได 2 วิธี คือ  
      2.1 ทําการสอนนักเรียนในชัน้เรียนจริง ๆ    
      2.2 ทําการสอนผูเขารับการฝกอบรมดวยกันเอง   
         ในการฝกอบรมน้ัน นอกจากเน้ือหาที่ใชในการนําเสนอแลว ผูทํา
การฝกอบรมควรคํานึงถึงเทคนิคหรือกิจกรรมที่ใชในการฝกอบรม ซึ่งควรมีความหลากหลาย เพ่ือให
ผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูไดมากที่สุด ไมใหเกิดการเบื่อหนาย (Woodward. 1992: 5) เทคนิคหรือ
กิจกรรมตางๆ ที่ใชในการฝกอบรม ควรเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมใหมากที่สุด 
เพ่ือใหมีการผสมผสานประสบการณและความรูที่มีอยูแลวเขากับความรูใหม ตลอดจนการไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูอ่ืนทําใหเกิดการพัฒนาความรูและประสบการณ ซึ่ง
เปนประโยชนตอการเรียนการสอนในหองเรียน  
  5.2.7 เทคนิคการฝกอบรม 
      เทคนิคการฝกอบรมพัฒนาเปนวิธีการถายทอดความรู ทักษะ และเจตคติใหแก
ผูรับการอบรม เพ่ือใหผูรับการอบรมไดเรียนรูมากที่สุดในเวลาที่กําหนด ชวยกระตุนใหผูรับการ
อบรมเกิดความตองการที่จะเรียนรูมากข้ึน และไดรับประสบการณจริง และชวยใหการฝกอบรม
บรรลุจุดมุงหมายตามที่กําหนด  
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    การแบงประเภทเทคนิคการฝกอบรมสามารถทําไดหลายวธิี ในที่นีจ้ะกลาวถึง
การแบงประเภทโดยยึดวัตถุประสงค หรอืลักษณะของการเรียนรู (ชูชัย สมิธไกร. 2542: 172 - 194)  
     1. เทคนิคการฝกอบรมที่จะชวยใหเกิดการเรียนรู หรือการเปลี่ยนแปลง
ดานความรู เชน การบรรยาย การอภิปรายเปนคณะ การประชุมอภิปราย ทัศนศึกษา และการระดม
สมอง  
     2.เทคนิคการฝกอบรมที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทักษะ
หรือ ความสามารถ เชน การสาธิต การสรางสถานการณจําลอง การสอนงาน การแสดงบทบาท
สมมติ และ กรณีศึกษา  
     3. เทคนิคการฝกอบรมที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเจตคติ เชน 
การฝกอบรมเพ่ือรูเขารูเรา (Sensitivity Training) การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงพฤติกรรม การ
ฝกปฏิบัติ และกรณีศึกษา  
    จากการศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการฝกอบรมที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะและเจตคติของผูรับการอบรม พบวา บางเทคนิคสามารถใชเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมพูนไดหลายวัตถุประสงค เชน กรณีศึกษา สามารถใชเพ่ือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและเจตคติได แบส (รัตติกรณ จงวิศาล. 2543: 47; อางอิงจาก Bass. 1990: 819 - 826 ) 
ไดกลาวถึง เทคนิคการฝกอบรมที่ใชในการพัฒนาภาวะผูนําดังนี้ คือ 1) วิธีการบรรยายและอภิปราย 
2) การแสดงบทบาทสมมติ 3) การจําลองสถานการณ หรือสถานการณจําลอง (Simulation) เปนการ
เลียนแบบสถานการณภาวะผูนําจริงสามารถทําโดยใชเทคนิคการปฏิบัติงานในเวลาจํากัด หรือการ
ใชเกมส 4) โปรแกรมการเรียนรูดวยตนเองและการใชคอมพิวเตอรชวย เปนแบบเรียนสําหรับการ
เรียนดวยตนเอง 5) การแสดงแบบพฤติกรรม คือ การแสดงแบบพฤติกรรมที่ใชในสถานการณตางๆ
อยางเปนขั้นตอน และใหผูรับการอบรมไดฝกปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดง 6) การฝกอบรมดาน
ความรูสึก (Sensitivity Training) เปนการฝกใหเกิดความรูสึกไวตอพฤติกรรม ความรูสึกนึกคิด 
อารมณ และพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืนได   
  5.2.8 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
     การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เปนกระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ทุกประเภทแกผูเขารับการฝกอบรมใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค และความมุงหมาย
ของหลักสูตรที่กําหนดไว (อภิชาต เลนะนันท. 2543:45) 
     วิจิตร อาวะกุล (2540: 141) ไดกลาวไววา ในการสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมมี
สิ่งที่ตองคิดและยึดถือเปนหลักไวดังน้ี 
     1. การกําหนดความมุงหมายนโยบายของหลักสูตร เปนการกําหนด
พฤติกรรมที่ตองการเปลี่ยนแปลงผูเขารับการอบรม เพ่ือใชเปนเกณฑหรือมาตรฐานที่ตองการบรรลุ
ถึง 
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     2. การบรรจุวิชาตางๆ ลงในหลักสูตร เลือกวิชา จัดเน้ือหา วิทยากร กิจกรรม 
เทคนิควิธี การฝกอบรม ที่จะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเกิด
การพัฒนาการจนบรรลุวัตถุประสงค 
     3. การนําหลักสูตรไปดําเนินการหรือบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล สวนนี้สําคัญอยูที่การเลือกผูรับการอบรม วิทยากร เทคนิค วิธีการฝกอบรม 
โสตทัศนศึกษา จิตวิทยา บรรยากาศของการฝกอบรม 
     4. การประเมินผลหลักสูตร เพ่ือนําผลมาปรับปรุงแกไขในทุกๆ ดานไมวา
จะเปนดานเนื้อหาลําดับขั้นตอน การถายทอดของวิทยากร เทคนิคที่ใชการฝกปฏิบัติ วิธีการตางๆ 
เม่ือแกไขขอบกพรองตางๆ ออกไปแลวจึงนํากลับมาใช แลวทําเชนน้ีซ้ําตอไปเรื่อยๆ เปนวงจรของการ
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรจะไดรับการพัฒนาขึ้น แข็งแกรงขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
    ชาง (Chang. 1995: 15-16) ไดเสนอแนวการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโดยมี
กระบวนการดังนี้ 
     1. กําหนดความตองการของการฝกอบรม (Identify Training Needs) 
โดยการกําหนดเปาหมายท่ีตองการและความเปนไปไดของการฝกอบรม เม่ือการฝกอบรมสิ้นสุดลง 
     2. กําหนดวิธีการที่เหมาะสม (Map The Approach) โดยการเลือกวิธีการ
ที่สามารถทําใหการฝกอบรมบรรลุเปาหมายตามตองการ 
     3. สรางเครื่องมือการเรียนรูในการฝกอบรม (Produce learning Tools) 
เปนขั้นตอนที่ผูวางแผนการฝกอบรม กําหนดส่ิงประกอบตางๆที่จะใชในการฝกอบรมทั้งหมด เชน 
วัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม เคร่ืองมือโสตทัศนอุปกรณ แบบฝก กิจกรรม ฯลฯ เพ่ือทําใหการ
ฝกอบรมสมบูรณแบบมากที่สุด 
     4. กําหนดเทคนิควิธีในการฝกอบรม (Apply Training Technics) เปน
กระบวนการออกแบบรูปแบบการฝกอบรม โดยการเลือกเทคนิคตางๆที่จะทําใหประสบผลสําเร็จใน
การดําเนินการฝกอบรม 
     5. กําหนดการวัดและประเมินผล (Calculate Measurable Result) เปน
การนําผลการประเมินการฝกอบรมมาพิจารณาวาการฝกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู
เขารับการฝกอบรมไดหรือไม ผลของการฝกอบรมเปนอยางไร ซึ่งอาจตองกําหนดวิธีการใหม ถามี
ความจําเปน 
     6. ทดลองดําเนินการฝกอบรมตามที่กําหนด (Track Ongoing Follow-
Through) เปนขั้นตอนฝกหัดและทบทวนดําเนินการตามที่กําหนดไวใหแนใจวาไมมีสิ่งใดสง
ผลกระทบใหการฝกอบรมมีขอบกพรอง 
     การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวยกิจกรรมหลัก 5 ประการ (เครือวัลย 
ลิ่มอภิชาติ. 2540: 64 - 69) ดังน้ี  
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     1. การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร เปนการกําหนดความตองการที่
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเจตคติ หรือความรูของผูรับการอบรมวาใหเปนลักษณะใด เชน การ
จําแนกตามแบบของบลูม (Bloom’s Taxonomy) จําแนกวัตถุประสงคออกเปน 3 ดาน คือ  
      1.1 พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนวัตถุประสงคที่รวมการ
เรียนรูทางดานความรู ความคิด และการแกปญหา แบงออกเปน 6 ขั้น จากขั้นต่ําไปสูขั้นสูง คือ  
1) ความจํา 2) ความเขาใจ 3) การนําไปใช 4) การวิเคราะห 5) การสังเคราะห 6) การประเมินผล  
      1.2 จิตพิสัย (Affective Domain) เปนวัตถุประสงคที่รวมการเรียนรู
ทางดานเจตคติ คานิยม ความสนใจ ความซาบซ้ึง แบงออกเปน 5 ระดับ การเรียนรูระดับที่สูงขึ้น
ตองอาศัยการเรียนรูต่ํากวา ระดับการเรียนรูจําแนกจากระดับต่ําไปสูงดังน้ี คือ 1) การรับรูสิ่งเรา  
2) การสนองตอบสิ่งเรา 3) การสรางคานิยม เปนการยอมรับวาส่ิงเราน้ันมีคุณคาและเริ่มผูกพัน  
4) การจัดรวบรวมคานิยมตางๆ ใหเปนหมวดหมูที่มีความสัมพันธกันอยางมีความหมาย และ
นําไปใชเปนประจํา 5) การพัฒนาคุณลักษณะ เปนการผสมผสานระบบคานิยมจนกลายเปน
พฤติกรรม คุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล  
      1.3 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนวัตถุประสงคที่รวมการ
เรียนรูทางดานทักษะในการเคลื่อนไหว การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานการกระทํา ขั้นตอนการ
เรียนรูมีระดับจากต่ําไปสูงดังน้ี 1) การเลียนแบบ 2) การลงมือทําตามแบบได 3) การกระทําอยาง
ถูกตองภายใตการแนะนํา 4) การกระทําที่มีการตอเนื่องและประสานกันดวยตนเอง และกระทําจน
เกิดความเคยชิน  
     2. การเลือก การจัดเน้ือหา และเทคนิคการฝกอบรม เน้ือหา (Content) 
เปนเน้ือหาสาระ ความรูและประสบการณการเรียนรู เปนขั้นตอนที่กําหนดวาผูรับการอบรมควรรู
และมีประสบการณ และการจัดลําดับความรูและประสบการณนั้นอยางไร เพ่ือใหเกิดผลการฝกอบรม
ที่สูงสุด  
     3. การนําเอาหลักสูตรไปใช เปนการนําเอาหลักสูตรของหลักสูตรไป
ฝกอบรมใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย โดยการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆที่
เก่ียวของทั้งในระยะกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และหลังดําเนินการฝกอบรม  
     4. การประเมินผลหลักสูตร เปนการหาคําตอบวาหลักสูตรสัมฤทธิผ์ล
ตามที่วตัถุประสงคกําหนดหรือไม โดยสรางเกณฑสําหรับการประเมินใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  
     5. การปรับปรุงหลักสูตร เปนการนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชในการ 
ปรับปรุงหลักสูตร 
    ชาญ สวัสด์ิสาลี (2550: 88-97) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางหลักสูตร
ฝกอบรม ดังน้ี 
     1. ทบทวนความจําเปนในการฝกอบรม ในการสรางหลักสูตรฝกอบรม
จะตองเร่ิมจากการทบทวนความจําเปนในการฝกอบรมกอนวามีความจําเปนในการฝกอบรมจริง
หรือไม โดยการวิเคราะหองคกร วิเคราะหงาน และวิเคราะหรายบุคคล ซึ่งสวนที่ยังขาดอยูจะ
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สามารถเพ่ิมเติมใหสมบูรณไดดวยการฝกอบรม 
     2. ระบุภารกิจที่เปนปญหา เม่ือไดทบทวนความจําเปนในการฝกอบรม
แลวก็ตองระบุภารกิจที่เปนปญหาโดยสรุปจากการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม 
     3. กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม เม่ือไดทราบภารกิจที่เปนปญหา
แลว จึงนํามาใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรมตอไป 
     4. วิเคราะหภารกิจกับเกณฑเพ่ือหาระดับความสําคัญ เม่ือไดกําหนดวัตถุ 
ประสงคในการฝกอบรมแลว ขั้นตอไปก็ตองวิเคราะหภารกิจกับเกณฑเพ่ือหาระดับความสําคัญ 
สําหรับเกณฑที่ใชในการวิเคราะหภารกิจหรือหนาที่ที่เปนปญหานั้น ในทรรศนะของ ทราซ่ี (ชาญ 
สวัสด์ิสาลี. 2550: 98; อางอิงจาก Tracy. 1971: Unpaged) จะใชเกณฑ คือ ความจําเปนขั้นมูลฐาน 
ความยากงายในการเรียนรูความสําคัญ ความบอยในการปฏิบัติ ความสัมพันธระหวางคาใชจายและ
ผลประโยชนความสําเร็จตามวัตถุประสงค คุณภาพ ความบกพรองของภารกิจ ชวงเวลาของการ
รักษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง และความจําเปนที่จะตองฝกอบรมเพ่ิมเติม 
     5. กําหนดหัวขอวิชาและหมวดวิชา หลังจากวิเคราะหภารกิจกับเกณฑ
เพ่ือหาระดับความสําคัญแลว ก็จะไดแนวทางกําหนดหัวขอวิชาและหมวดวิชา โดยพิจารณาจาก
ระดับความสําคัญของภารกิจ แลวกําหนดหัวขอวิชาที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน จากน้ันนําหัวขอวิชา
ตางๆมาจัดหมวดหมู เปนวิชาตางๆสําหรับการฝกอบรมในหลักสูตรนั้นๆ 
     6. กําหนดวัตถุประสงคของหัวขอวิชา เม่ือไดกําหนดหัวขอและหมวดวิชา
ตางๆแลว ก็จะกําหนดวัตถุประสงคของหัวขอวิชาตางๆใหชัดเจนวา ตองการจะใหผูเขาฝกอบรมเกิด
การเรียนรู มีทักษะ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติในลักษณะอยางไร ภายหลังการฝกอบรม
วิชานั้นๆแลว 
     7. กําหนดแนวการฝกอบรม หลักจากที่ไดกําหนดวัตถุประสงคของแตละ
หัวขอวิชาแลวนํามาพิจารณาถึงขอบเขต แนวการฝกอบรมของแตละวิชาวาควรจะประกอบดวย
ทฤษฎี แนวคิดหลักการและขั้นตอนอะไรบาง จึงจะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู 
     8. กําหนดแนวการประเมินผล เม่ือไดกําหนดแนวการฝกอบรมของแตละ
วิชาแลว ก็มาพิจารณาแนวการประเมินผลวา ควรใชวิธีการประเมินผลอยางไร เพ่ือใหผลการ
ประเมินน้ันเชื่อถือได 
     9. กําหนดเทคนิคและสื่อในการฝกอบรม เม่ือไดกําหนดแนวการฝกอบรม
ก็ตองพิจารณาหัวขอวชิาวาควรใชเทคนิคหรือวิธีการฝกอบรมอยางไร รวมถึงสื่อตางๆดวย เพ่ือใหผู
เขาฝกอบรมเกิดการเรียนรู มีทักษะ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือทัศนคติไดตรงตาม
วัตถุประสงคของหัวขอวชิาน้ันๆ 
     10. กําหนดระยะเวลาของหัวขอและหลักสูตร หลังจากที่ไดกําหนด
เทคนิคและสื่อในการฝกอบรมของแตละหัวขอวิชาแลว ก็ตองพิจารณากําหนดระยะเวลาของแตละ
หัวขอวิชาใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละหัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหา เทคนิค
และสื่อที่ใช ภูมิหลังและจํานวนของผูเขาฝกอบรมในหลักสูตรนั้น ก็จะไดระยะเวลาที่เหมาะสมของ
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แตละหัวขอวิชา และระยะเวลาที่เหมาะสมของหลักสูตรนั้นๆ 
     11. เรียงลําดับหัวขอ และกําหนดการฝกอบรม เม่ือไดรายละเอียดตางๆ
ในหลักสูตรฝกอบรมทั้งหมดแลว นําเอาหัวขอวิชาตางๆทั้งหมดในหลักสูตรฝกอบรมน้ัน มาจัดเรียง
ตามลําดับกอนหลังตามหลักการการเรียนรูของผูใหญ เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเกิดการเรียนรู มีทักษะ 
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือทัศนคติไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
    สมคิด บางโม (2527: 67-68) ไดเสนอวิธีการพัฒนาหลักสูตรไว 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
     ขั้นที่ 1 การคนหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs) เปน
การคนหาปญหาเก่ียวกับบุคคลในองคการหรือการบริหาร ซึ่งสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม 
เพ่ือใหองคการสามารถดําเนินการไปสูเปาหมายดวยดี ผูรับผิดชอบการฝกอบรมควรสนใจและศึกษา
วิเคราะหอยางจริงจัง ในการหาความจําเปนในการฝกอบรม เจาหนาที่ตองสนใจศึกษาวิธีหาความ
จําเปนในการฝกอบรม เชน ปญหาบุคลากรในองคกร การบริหารหรือปญหาท่ีเก่ียวของใหเขาใจ
อยางถองแทและถูกตอง 
     ขั้นที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม (Training Curriculum Construction) 
ความจําเปนในการฝกอบรมจะเปนตัวชี้นําใหทราบวาหลักสูตรฝกอบรมจะมีจุดประสงคอยางไร ควร
จะกําหนดรายวิชาหรือกิจกรรมอะไรลงไป หลักสูตรควรกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมโดยยึดหลักวา 
ถามีจุดประสงคใหความรู ความเขาใจอาจใชเวลาสั้นๆ ได หากมีจุดประสงคใหเกิดความชํานาญหรือ
ทักษะตองใชเวลามากขึ้น การอบรมใชบรรยายอยางเดียวไมได การอบรมที่ตองการเปลี่ยนเจตคติ
หรือพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม หลักสูตรตองกําหนดระยะเวลาใหนานพอที่จะสรางเจตคติใหม
ได 
     ขั้นที่ 3 การนําหลักสูตรไปใช (Implementation) คือการนําหลักสูตรไป
ทดลองฝกอบรมจริง ขณะการฝกอบรมก็ตองมีการประเมินผลรายวิชาดวย เพ่ือใหทราบวารายวิชาที่
กําหนดไวนั้น ผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารไดมากนอยเพียงใด วิทยากร
ทําหนาที่เหมาะสมหรือไม เพ่ือรวบรวมขอมูลสําหรับพัฒนาหลักสูตรตอไป 
     ขั้นที่ 4 การติดตามประเมินผลการฝกอบรม (Follow-Up Evaluation) 
เม่ือผูเขารับการอบรมกลับไปปฏิบัติงานแลวควรมีการติดตามประเมินผลเพื่อใหทราบวา ไดนํา
ความรูจากการฝกอบรมไปใชมากนอยเพียงใด เจตคติและพฤติกรรมการบริหารของผูเขารับการ
อบรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือไม 
    ณรงค ฉายายนต (2536: 61-67) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสราง
คุณ ลักษณะดานการบริหารสําหรับหัวหนาแผนกในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การวิจัย มี 6 
ขั้นตอน คือ  
     1. การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
     2. การพัฒนาหลักสูตร 
     3. การประเมินโครงรางหลักสูตร 
     4. การปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใช 
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     5. การทดลองใชหลักสูตร 
     6. การปรับปรุงหลักสูตรหลังการทดลอง 
    กําธร ไพจิตต (2542: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง  
“การสงเสริมไมสูบบุหร่ี” สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขตเทศบาล จังหวัด
สุพรรณบุรี มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
     1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการสูบบหุรี่ของประชาชน 
     2. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
     3. ทดลองใชหลักสูตร 
     4. ประเมินผลหลักสูตร 
    ศิริมาส พฤหัสนันท (2543: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง 
ทักษะและวิธีสอน สําหรับครูโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี มีขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม 4 ขั้นตอน คือ 
     1. สํารวจขอมูลพ้ืนฐานในการสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
     2. สรางโครงรางหลักสูตร 
     3. ทดลองใชหลักสูตร 
     4. ประเมินผลหลักสูตร 
   จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ควรประกอบดวย 4 
ขั้นตอน คือ 1) การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การนําหลักสูตรไปทดลองใช 
และ 4) การประเมินผลหลักสูตร 
   จากแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว ผูวิจัยจึงนาํมาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ภาวะผูนํากลยุทธการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเลิดสินโดยกําหนดเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 
    ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมการพัฒนาหลักสูตร 
    ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
    ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการฝกอบรม 
    ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม 
   โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอน ดังน้ี 
   ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมการพัฒนาหลักสูตร 
    การเตรียมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จําเปนตองศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือ
นํามากําหนดจุดมุงหมาย และองคประกอบของหลักสูตร ซึ่งแหลงที่มาของขอมูลน้ันมาจากหลาย
แหลง และนักวิชาการทางดานหลักสูตรไดเสนอไว ดังน้ี 
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    เทเลอร (1960, อางถึงใน คุณาวุฒิ รานจันทร. 2532: 52-54) เสนอแนะวา 
แหลงที่มา ของขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดจุดมุงหมายมี 3 ประการคือ 
     1. มาจากตัวผูเรียนเอง 
     2. มาจากการศึกษาสังคม                   
     3. มาจากขอเสนอแนะของนักวิชาการ 
    วิชัย วงษใหญ (2525: 131) เสนอวา ขอมูลที่นํามาประกอบการพิจารณาเปน
จุดมุงหมายนั้น อาจกระทําไดดังน้ี  
     1. การศึกษาจากเอกสาร 
     2. การศึกษาจากตัวผูเรียน 
     3. การศึกษาจากสังคม 
     4. การศึกษาและกลัน่กรองขอเสนอแนะจากผูเชีย่วชาญ นักวชิาการและ
นักการศึกษา 
    ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จําเปนตองมีการสํารวจความตองการในการ
ฝกอบรม เพ่ือทราบปญหาและความตองการของบุคคล นอย ศิริโชติ (2524: 41-47) เสนอวิธีการใน
การสํารวจดังนี้ 
     1. การสัมภาษณ (Interview) เปนการสนทนาอยางมีจุดมุงหมายระหวางผู 
ดําเนินการในการจัดฝกอบรม และบุคลากรของหนวยงานตางๆ เพ่ือหาขอมูลที่ถูกตองตามความเปน
จริง เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดหัวขอในการฝกอบรมใหถูกตองและเหมาะสม 
     2. การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนการตั้งคําถามขึ้นหลายๆ 
คําถามที่สั้นหรือยาวก็ได หลายรูปแบบ แลวแจกจายใหบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือขอความรวมมือ
กรอกขอมูลตอบคําถามกลับคืนมา 
     3. การสังเกต (Observation) เปนการดูโดยไมใหผูถูกสังเกตรูตัว หรือดู
ตอหนาใหรูตัวการสังเกตตองมีจุดหมายวา จะสังเกตใคร ลักษณะใด เพ่ืออะไร เม่ือสังเกตแลวตอง
บันทึก 
     4. การใชแบบสอบถาม เปนเทคนิคที่ใชสําหรับการระบุความจําเปนในการ
ฝกอบรมอยางชัดแจง โดยเปนแบบทดสอบทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ 
     5. การปรึกษาหารือ มักจะดําเนินการหลังจากการสัมภาษณ เพ่ือ
ประโยชนที่จะทราบถึงความรูสึกเก่ียวกับการฝกอบรม ลักษณะปญหา และการแกปญหา 
     6. จากคํารองของผูปฏิบัติงาน โดยผูปฏิบัติงานสามารถแจงให 
หัวหนางานทราบวาตนเองขอเขารับการอบรมโดยสมัครใจ 
     7. ใชวิธีการวิเคราะหงาน และประเมินผลงาน ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญใน
การหาความจําเปนในการฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน การวิเคราะหงานเปนกระบวนการกําหนด และ
รายงานขอความที่เก่ียวกับลักษณะของแตละตําแหนงวา ตองการความรูความสามารถ และความ
รับผิดชอบอยางไรบาง ไดผลตามมาตรฐานหรือไม  



 
 

 

141

   ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
    วิน เชื้อโพธิ์หัก (2537: 45) ไดกลาวถึง แนวทางในการสรางหลักสูตร
ฝกอบรมวามีสิ่งที่ตองพิจารณา 2 ประการคือ  
     1. ความตองการในการฝกอบรม หมายถึงวัตถุประสงคที่จัดใหมีการ
ฝกอบรม ซึ่งมาจากความจําเปนที่ตองมีการฝกอบรม โดยวัตถุประสงค 4 ประการคือ ใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเกิดความรู แนวคิดใหมๆ เกิดทักษะ และประสบการณในการทํางาน เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหเหมาะสมกับงานและสังคม และประการสุดทายคือ เกิดเจตคติที่ดีตองาน 
     2. บุคลากรผูเขารับการฝกอบรม เปนปจจัยหน่ึงที่จะตองนํามาพิจารณา
ในการสรางหลักสูตร การสรางหลักสูตรที่ดีจะตองใหสอดคลองและเหมาะสมกับบุคคลผูเขารับการ
ฝกอบรมโดยคํานึงถึง เพศ อายุ ประสบการณการทํางาน สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยที่สําคัญที่จะตองนํามา
พิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร 
     หลักสูตรที่สรางขึ้นน้ันควรมีองคประกอบของหลักสูตร ดังน้ี 
      1. หมวดหัวขอวิชา และหัวขอวิชา 
      2. วัตถปุระสงคของแตละวชิา 
      3. ขอบเขต เนื้อหาวิชา 
      4. เทคนิคการฝกอบรม 
      5. กําหนดระยะเวลาของแตละวชิา 
      6. กําหนดวิทยากรแตละวชิา 
      7. ตารางการฝกอบรม 
    การพัฒนาหลักสูตรอบรม แบงไดเปน 3 ขั้นตอน คือ (รชฏ พันธุพิทยแพทย.  
2548: 78; พรชัย หนูแกว. 2551: 56) 
     ขั้นที่ 1 การสรางโครงรางหลักสูตรอบรม 
     ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรอบรม  
     ขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรอบรม 
     ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการฝกอบรม 
    เปนขั้นตอนที่ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น ในขั้นตอนนี้ ชารี  
มณีศรี (2542: 93) ไดกลาววา ในขั้นตอนของการดําเนินการฝกอบรม ประกอบดวย การบริหารโครงการ 
การขออนุมัติฝกอบรม การจัดหาทรัพยากรที่เก่ียวของ เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ สถานที่ รวมทั้ง
ความรับผิดชอบของแตละฝาย คือ แบงคน แบงงาน แบงความรับผิดชอบ 
    ดอฟฟ (Doff. 1989: 3 - 4) ไดเสนอแนะกิจกรรมหลักในการฝกอบรม ไดแก 
การสาธิต (Demonstration) การอภิปราย (Discussion) และ การทํากิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม 
(Pair and Group Activities) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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     1.การสาธิต (Demonstration) กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับการแนะนําเทคนิค
ใหม ๆ แก ผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหมองเห็นวาเทคนิคดังกลาวน้ันปนอยางไร การสาธิตอาจจะ
ใชความรูบรรยาย   
     2. การทํากิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม (Pair and Group Activities) 
กิจกรรมประเภทน้ีเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนสามารถพัฒนาความคิดไปดวยกัน โดยขั้นตอนของการทํากิจกรรมคูและ
กิจกรรมกลุม คือ  
      2.1 ขั้นนําเขาสูกิจกรรม (Introduction to the Activity)  
      2.2 ขั้นทํากิจกรรม (The Activity Itself)  
      2.3 ขั้นสรุป (Round-Up)  
    เอลลิส (Ellis. 1990: 226 - 235) ไดเสนอแนะการดําเนินการฝกอบรมไว           
2 สวน คือ การสรางความตระหนัก (Awareness Raising Practices) และการฝกประสบการณ 
(Experiential Practices) โดยการสรางความตระหนัก (Awareness Raising Practices) คือ การ
พัฒนาจิตสํานึกความเขาใจในเนื้อหา ความเขาใจในตัวทฤษฎี หรือเทคนิคตางๆ ที่เหมาะสมกับ
บทเรียนและการเรียนรู ซึ่งความตระหนักสามารถพัฒนาไดจากการไตรตรองและศึกษาผลสะทอน
กลับของการปฏิบัติงาน (Reflection) และการประเมินผล (Evaluation) ถาผูเขารับการฝกอบรมมี
พัฒนาการในดานน้ีมากพอจะสามารถเลือกใชเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมและเกิดพัฒนาการได สวน
การฝกประสบการณ (Experiential Practices) คือ การปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสบการณตรง 
   ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม 
    การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม เปนการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ
เพ่ือประเมินความสําเร็จของหลักสูตรฝกอบรม หรือการประเมินผลการใชเทคนิคการฝกอบรม ซึ่ง
คํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมเปนเกณฑในการพิจารณาวาการฝกอบรมนั้นสามารถ
ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวหรือไม เคริกแพทริก (Kirkpatrick. 1998: 3-
17) ไดเสนอแนวคิดไววาการประเมินผลการอบรมจะตองทําใหไดความรูอยางนอย 3 ประการ คือ 
     1. การฝกอบรมนั้นไดใหอะไร หรือเกิดประโยชนตอหนวยงานในลักษณะ
ใดบาง 
     2. ควรยตุิหลกัสูตรชัว่คราวกอน หรือควรดําเนินการตอไปเรื่อยๆ 
     3. ควรปรบัปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมในสวนใดบาง และควร
ปรับปรุงอยางไร  
    นอกจากน้ี เคริ์กแพทริก (Kirkpatrick) ไดเสนอรูปแบบการประเมินการ
ฝกอบรมไว 4 ลําดับขั้น ดังน้ี  
     1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction evaluation) การประเมิน
ขั้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรูวาผูที่เขามารับการฝกอบรมมีความรูสึกอยางไรจากการฝกอบรม พอใจ
หรือไมตอสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมเชน หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร เอกสาร สถานที่ 
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โสตทัศนูปกรณ ระยะเวลา ฯลฯ และพอใจมากนอยเพียงใดในขั้นตอนนี้ การประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองนั้นตองการไดรับขอมูลที่เปนปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรมที่มีความหมาย 
และความเปนจริงขอมูลเหลาน้ีจะเปนตัวบงชี้ประสิทธิผลของการฝกอบรมเปนอันดับแรก เคิรก
แพทริก (Kirkpatrick) กลาววา มีอยูบอยคร้ังที่ผูบริหารตัดสินใจใหลมเลิกโปรแกรมการฝกอบรม
หรือไมก็ตองตัดสินใจใหดําเนินการฝกอบรมตอไปโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองเปนพ้ืนฐาน วิธีการที่จะชวยใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมายและ
ตรงตามความจริงจากผูเขารับการฝกอบรม ไดแก 
      1.1 การกําหนดใหแนนอนชัดเจนลงไปวาตองการไดรับขอมูลอะไร 
เชน ปฏิกิริยาตอบสนองของเนื้อหาหลักสูตร วธิีการฝกอบรม วิทยาการ สถานที่ฝกอบรม ระยะเวลา
ที่ใชในการฝกอบรม บรรยากาศการฝกอบรม ฯลฯ 
      1.2 การออกแบบของเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่จะใชเก็บขอมูล 
      1.3 ขอคําถามที่ใชควรเปนชนิดที่เม่ือไดรับขอมูล หรือไดรับคําตอบ
แลวสามารถนํามาแปลงเปนตัวเลขแจกแจงความถี่และวเิคราะหในเชิงปริมาณได 
      1.4 กระตุนใหผูไดรับการฝกอบรมไดเขียนแสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในขอคําถามตางๆ 
      1.5 ไมควรใหผูเขารับการฝกอบรมเขียนชื่อตนเองในแบบสอบถาม 
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนองผานแบบสอบถามโดยไมตองกังวลใดใด อน่ึง 
ในการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ ผูประเมินตองแนใจวาไดใหเวลาอยาง
เพียงพอที่ผูเขารับการฝกอบรมจะใหคําตอบครบทุกขอ ควรอธิบายกอนที่ผูเขารับการฝกอบรมจะ
ออกจากหองฝกอบรมเม่ือส้ินสุดการฝกอบรม พึงหลีกเลี่ยงการปลอยใหผูเขารับการฝกอบรมนําแบบ 
สอบถามติดตัวออกไปและสงคืนกลับมาในภายหลัง 
     2. การประเมินการเรียนรู (Learning Evaluation) การประเมินผลในขั้นน้ี
มีวัตถุประสงคที่จะใหรูวา ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู เกิดความเขาใจ และทักษะอะไรบาง 
และมีเจตคติอะไรบาง ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งน้ี เพราะความรู ทักษะ เจตคติ ลวนเปน
องคประกอบพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมใน
โอกาสตอไป เคิรกแพทริก (Kirkpatrick) ไดใหขอเสนอแนะสําหรับการประเมินการเรียนรูไว ดังน้ี 
      2.1 ตองวัดความรูทักษะ และเจตคติ ของผูเขารับการฝกอบรมทั้ง
กอนและหลังการฝกอบรม 
      2.2 วิเคราะหทั้งคะแนนรายขอและคะแนนรวมโดยเปรียบเทยีบ
ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม  
      2.3 ถาเปนไปได ควรใชกลุมควบคุมซ่ึงเปนกลุมของผูที่ไมไดรับการ
ฝกอบรม แลวเปรียบเทียบคะแนนความรูทักษะ เจตคติ ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ซึ่งเปน
กลุมของผูเขารับการฝกอบรมวาแตกตางกันหรือ ไมอยางไร 
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     3. การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม (Behavior 
Evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบวาผูเขารับการฝกอบรมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม การประเมินผลในขั้นน้ีนับวา
ยากและใชเวลามากกวาการประเมินผลในสองขั้นแรก เพราะจะตองติดตามประเมินผลในสถานที่
ทํางานจริงๆ ของผูเขารับการฝกอบรม เคิรกแพทริก (Kirkpatrick) ไดเสนอแนะวา 
      3.1 ควรวัดพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอน
และหลังการฝกอบรม 
      3.2 ระยะเวลาระหวางการฝกอบรมกับการประเมินผลหลังการ
ฝกอบรมน้ันควรจะใหหางกันพอสมควร เพ่ือใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานได
เกิดขึ้นจริงๆ ทางที่ดีควรจะประเมินหลายๆ คร้ัง เปนระยะๆไป เชน ประเมินทุก 3 เดือน เปนตน 
      3.3 ควรจะไดเก็บขอมูลจากหลายๆแหง เชน จากผูบงัคับบัญชา จาก
เพ่ือนรวมงาน และจากกลุมผูที่ผานการอบรม 
     4. การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร (Results Evaluation) การ
ประเมินผลในขั้นน้ีมีวัตถุประสงคที่จะใหรูวาการฝกอบรมไดกอใหเกิดผลดีตอหนวยงานอยางไรบาง 
เปนการประเมินผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับหนวยงาน เชน ลดคาใชจายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางาน การเพ่ิมปริมาณการขายและการผลิต อัตราการลาออกลดลง เปนตน ซึ่งนับวาเปนการ
ประเมินผลที่ยากที่สุดเพราะในความเปนจริงน้ัน มีตัวแปรอ่ืนๆอีกมากมายนอกเหนือจากการ
ฝกอบรมที่มีผลกระทบตอหนวยงานในทางที่ดี จึงสรุปไดยากวาเปนผลจากโปรแกรมการฝกอบรม 
เคิรกแพทริก(Kirkpatrick) ใหขอเสนอแนะในการประเมินขอมูลน้ีไววา 
      4.1 ควรวัดสภาวการณ หรือเง่ือนไขตางๆกอนการฝกอบรมไวแลวจึง
นําไปเปรียบเทียบกับสภาวการณภายหลังการฝกอบรมโดยใชขอมูลที่สังเกตไดหรอืวัดได 
      4.2 พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ซึ่งคาดวานาจะมีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนแปลงในผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับหนวยงาน วิธีหน่ึงที่พอจะทําได คือการใชกลุมควบคุม
หรือกลุมทดลอง จะเห็นไดวา รูปแบบการประเมินการฝกอบรมของเคิรกแพทริค (Kirkpatrick) ไมได
มุงประเมินเฉพาะความพึงพอใจและความรูความเขาใจระหวางการฝกอบรมเทาน้ัน แตจะมีการ
ติดตามประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป และผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงหลังการฝกอบรมเปนระยะๆ ดวย จึง
นับไดวาเปนรูปแบบการประเมินที่เปนระบบครบกระบวนการที่นาสนใจนําไปใชอยางยิ่งรูปแบบหนึ่ง 
กลาวโดยสรุปแลว รูปแบบของการฝกอบรมประกอบดวยการวิเคราะหความตองการหรือความ
จําเปนกอน แลวจึงกําหนดวัตถุประสงคสรางหลักสูตรฝกอบรม เลือกเทคนิคการฝกอบรมที่
เหมาะสมสําหรับผูเขารับการฝกอบรม ออกแบบวิธีวัดผล ดําเนินการฝกอบรม ประเมินผล แลวจึงนํา
ขอมูลที่ไดรับจากการประเมินมาปรับปรุงการจัดการฝกอบรมอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือใหการฝกอบรมในครั้ง
ตอไปมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรงตามเจตนารมณที่ไดตั้งไว  
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    สวน โรบินสันและโรบินสัน (Robinson; & Robinson. 1989: 55-57) ได
กลาวถึงวตัถปุระสงคของการประเมินไวดังนี้ 
     1. ตรวจสอบวาการฝกอบรมบรรลวุัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 
     2. คนหาจุดดีและจุดที่ควรแกไข 
     3. ตรวจสอบความคุมคาของหลักสูตรฝกอบรมโดยเปรียบเทยีบคาใชจาย
ของหลักสูตรกับประโยชนหรือคุณคาที่ไดรับตอบแทน 
     4. วินิจฉัยวาผูรับการฝกอบบรมคนใดหรือกลุมใดที่ไดรับประโยชนมาก
ที่สุดและนอยที่สุดจากการฝกอบรม 
     5. รวบรวมขอมูลซ่ึงจะชวยในการจัดการฝกอบรมในอนาคต การประเมิน
และติดตามผลอาจทําการประเมินตามชวงการฝกอบรม ไดแก 1) ประเมินกอนการฝกอบรม                   
2) ประเมินขณะดําเนินการฝกอบรม และ 3) ประเมินเม่ือส้ินสุดการฝกอบรมและดําเนินการติดตาม
ผล 
    สวนเฟอรจานซิ; และทรอทแมน (Furjanic; & Trotman. 2000: 81-84) ได
เสนอแนวคิดของการประเมินคุณลักษณะที่เกิดจากการฝกอบรมไวในแนวทางเดียวกันสรุปไดเปน 2 
ประการคือ 
     1. คุณลักษณะของผูเขารับการฝกอบรม ไดแกการประเมินในสิ่งตอไปน้ี 
      1.1 การเปลี่ยนแปลงในดานความรู (Knowledge) ของผูเขารับการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความกาวหนาของผลการเรียนรูเก่ียวกับเน้ือหาหรือขอมูลที่ใหแกผูเขารับการฝก 
อบรม การประเมินสวนนี้ประเมินหลังจบการฝกอบรมโดยใชแบบทดสอบ และแบบประเมินอ่ืนๆ 
การเปลี่ยนแปลงดานทักษะ (Skill) ของผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งรวมถึงทักษะใหมที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมดวย 
      1.2 การเปลี่ยนแปลงดานเจตคติ (Attitude) ของผูเขารับการฝกอบรม 
โดยพิจารณาวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดและมากนอยเพียงใด เปน
การวัดความรูสึก เชน ความสนใจ คานิยม ศรัทธา ตอส่ิงหน่ึงสิ่งใดในทางบวกหรือทางลบ จนเกิด
ความพรอมที่จะแสดงการกระทําออกมาซึ่งอาจจะเปนทางดีหรือไมดีก็ได เจตคติไมเปนพฤติกรรม
แตเปนตัวการที่จะทําใหเกิดพฤตกิรรม เปนคุณลักษณะของความรูสึกที่ซอนเรนอยูในใจ (Anderson. 
1988: 422) ซึ่งในการวัดเจตคติวัดจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลโดยตรงหรืออาจใชวิธีการวัด
จากเครื่องมือที่สรางขึ้นเรียกวา มาตรวัดเจตคติ (Attitude Scale) ประกอบดวยขอความที่เปน
ทางบวกและทางลบ วิธีที่นิยมใชไดแก (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 105-109) 
       1.2.1 วิธีของเธอรสโตน (Thurstone’s Method of Equal-
Appearing Intervals) เปนการกําหนดชวงความรูสึกของคนที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดไวเปน 11 จาก              
นอยที่สุดจนถึงมากที่สุดแตละชวงมีระยะหางเทากัน ขอความที่บรรจุลงในมาตราวัด จะตองนําไปให
ผูตัดสิน (Judge) พิจารณาวาควรจะอยูในตําแหนงใดของมาตรา 
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       1.2.2 วิธีของลิเคิรท (Likert’s Method of Summated Rating) เปน
มาตราวัดความรูสึกของคน เปน 5 ระดับคือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวยและไม
เห็นดวยอยางยิ่ง ขอความที่บรรจุในมาตราวัด ประกอบดวยขอความที่แสดงความรูสึกตอส่ิงใดทั้ง
ในทางที่ดี (ทางบวก) และในทางที่ไมดี (ทางลบ) และมีจํานวนพอๆกัน 
       1.2.3. วิธีของกัททแมน (Guttman’s Salogram) เปนแนวคิดใน
การวัดที่มีการจัดมาตรามีความเขมตางกันตามลําดับ เพ่ือวัดองคประกอบที่มีมิติเดียว ใชในการวัด
โครงสรางทางสมองและการวัดความรูสึก 
       1.2.4 วิธีของออสกูด (Osgood’s Semantic Differential) เปนแบบ
วัดเจตคติทางภาษาโดยใชคําคุณศัพทมาอธิบายความหมายของสิ่งเรา เรียกวา มโนมติ (Concept) 
และมีคําคุณศัพทตรงขามกันเปนขั้วของมาตราวัด คุณศัพทที่ใชอธิบายสิ่งเรามี 3 องคประกอบ คือ 
องคประกอบดานการประเมินคา เชน ดี-ชั่ว จริง-เท็จ ฯลฯ องคประกอบดานศักยภาพ เชน  
หนัก-เบา หนา-บาง ฯลฯ และองคประกอบดานกิจกรรม เชน ชา-เร็ว เฉื่อยชา-กระตือรือรน เปนตน 
     2. ทักษะ (Skill) เปนการวัดความสามารถในการปฏิบัติ สามารถใชการ
ทดสอบการปฏิบัติงานแตละบุคคล เชน หลังการฝกอบรมการผลิตสื่อการสอนแลวใหผูเขารับ
ฝกอบรมมาปฏิบัติใหดู เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินนอกจากแบบทดสอบวัดทักษะแลว เคร่ืองมืออีก
อยางหน่ึงที่สามารถประเมินทักษะการปฏิบัติไดดีคือ การประเมินตามสภาพจริงซ่ึงประเมินโดยการ
สรางเกณฑการประเมินคุณลักษณะ (Rubric Score) เปนเคร่ืองมือที่มีการกําหนดเกณฑแนวทางให
คะแนนโดยพิจารณาจากผลของงานที่ประจักษ เชน ผลงานที่ดูจากการใหผูเรียนเขียน การนําเสนอ
ผลงานดวยปากเปลา การสรางสรรคงาน เปนตน ซึ่งแบงเปน 2 แบบคือ (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546: 240-244)  
      2.1 การประเมินโดยใหคะแนนในภาพรวม (Holistic Score) เปนการ
ใหคะแนนในการประเมิน โดยมองหลายๆดานโดยทั่วไป เปนการพิจารณาผลงานโดยรวม 
      2.2 การประเมินโดยใหคะแนนในลักษณะแยกองคประกอบ (Analytic 
Rubric) เปนการใหคะแนนโดยมีการวิเคราะหผลงานอยางละเอียด ซึ่งจะตองนําคะแนนที่ไดนั้นมา
ทําใหมีความหมายของคุณภาพงานในภาพรวมอีกคร้ังหนึ่ง  
      2.3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior) มีวัตถุประสงคเพ่ือจะใหรูวา 
เม่ือไดรับการฝกอบรมไปแลว ผูเขารับการฝกอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานไป
ในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม การประเมินผลในขั้นนี้นับวายากและใชเวลามากกวาการประเมินใน
สองขั้นแรก เพราะตองออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ทํางานจริงของผูเขารับการฝกอบรม ซึ่ง
จะมีคําถามอยูหลายขอที่ผูประเมินจะตองตอบใหได เชน ควรออกไปประเมินผลเม่ือไร ควรเก็บ
ขอมูลจากใครจึงจะเชื่อถือไดมากท่ีสุด  
      ขอควรคํานึงในการประเมินพฤติกรรม 
       2.3.1 ควรมีการวัดพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรม
ทั้งกอนและหลังการฝกอบรม 
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       2.3.2 ระยะเวลาระหวางการฝกอบรมกับการประเมินผลหลังการ
ฝกอบรมน้ันควรใหหางกันพอควร เพ่ือใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไดเกิดขึ้น
จริง และควรมีการประเมินหลายๆครั้ง เปนระยะ เชน ประเมินทุกๆ 3 เดือน 
       2.3.3 ควรเกบ็ขอมูลจากหลายแหลง เชน ผูบังคับบัญชา  
เพ่ือนรวมงานของผูเขารับการฝกอบรม 
       2.3.4. การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร (Results) มีวัตถุ 
ประสงคเพ่ือจะใหรูวา ในที่สุดแลวการฝกอบรมไดกอใหเกิดผลตอหนวยงานอยางไร ซึ่งนับวาเปน
การประเมินผลที่ยากที่สุด แนวทางในการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร มีดังน้ี 
               1) ควรมีการวัดสภาวการณหรือเง่ือนไขตางๆ กอนการ
ฝกอบรมเอาไว แลวนําไปเปรียบเทียบกับสภาวการณหรือเง่ือนไขภายหลังการฝกอบรม โดยใช
ขอมูลที่สังเกตไดหรือวัดได 
              2) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ซึ่งคาดวาจะมี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับองคกร วิธีการหน่ึงที่พอจะทําไดก็คือ การ
ใชกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง 
   สรุปไดวา การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จะตองมีการประเมินทั้ง
กอนการฝกอบรม ระหวางการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม  
     3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เปนการพิจารณาผลรวม
ของบุคคลจากลักษณะการปฏิบัติงานหรือการใชความรู ทักษะและการมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
เชน การพิจารณาวามีผลงานเพ่ิมมากขึ้น เปนตน  
      การประเมินดังกลาว ถือวาเปนการประเมินปฏิกิริยา (Reaction) ของ
ผูเขารับการฝกอบรมเปนการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝกอบรมและกระบวนการที่ให
การฝกอบรม 

    วิชัย วงษใหญ (2537: 192-193) จัดลําดับขั้นของการประเมิน สรปุ 
ไดดังนี้ 
       1. การประเมินจุดมุงหมายในระดับตางๆ เพ่ือดูวาจุดมุงหมาย
เหลาน้ันเหมาะสมสอดคลองกับผูเขียน และสภาพแวดลอมหรือไมเพียงไร 
       2. การประเมินโครงการทั้งหมด เพ่ือชวยใหหลักสูตรบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดไว เชน การเตรียมความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ สถานที่และอุปกรณ 
       3. การประมินผลการเลือกเน้ือหาสาระของวิชา การจัดส่ือการเรียน
ประสบการณวาเหมาะสมมากนอยเพียงใด  
       4. การประเมินผลการสอนเพื่อดูวา ผูสอนไดยึดหลักสูตรหรือไม 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียนเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม 
       5. การประเมินผลโครงการของหลักสูตร เพ่ือสรุปผลและตรวจสอบ  
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   จากแนวคิดในการประเมินผลการฝกอบรมดังกลาว จะเห็นไดวาการประเมินผล
การอบรมเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งการประเมินผลจะทําใหทราบวา ผลของการอบรมนั้น
เปนอยางไร  บรรลุวัตถุประสงคหรือไม  ผูเขารับการอบรมไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด และยัง
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการอบรมในโอกาสตอไป 
  5.2.9. งานวิจัยที่เก่ียวของกบัการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
       งานวิจัยในประเทศ 
       วาสนา คงม่ัน (2544: 67) ไดทําการศึกษาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการ
นิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 
ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 3) การทดลองใชหลักสูตร 
4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา กอนและหลังการฝกอบรม ผูเขารับการ
ฝกอบรม มีความรูเก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยหลังการฝกอบรม มีความรูสูงกวากอนฝกอบรม ผลการปรับปรุงหลักสูตร ไดดําเนินการ
จัดทําส่ือประกอบ การอบรมครบทุกหนวย และเพ่ิมเวลาอบรมเปน 3 วัน การติดตามผลการอบรม
พบวา ผูบริหารโรงเรียนไดนําความรูไปใชในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน โดยวางแผน
ปฏิบัติงานนิเทศรวมกับคณะครู มีการใชเทคนิคและเครื่องมือการนเิทศ เพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอนเพ่ิมมากขึ้น 
          วิจิตรพร หลอสุวรรณกุล (2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาลสําหรับนักศึกษาพยาบาล หลักการของ
หลักสูตร คือ การเรียนรูที่ผสมผสานระหวางการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูกระทํา การเรียนรูแบบมี    
สวนรวม และการเรียนรูแบบช้ีนําตนเองที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน การพัฒนา
หลักสูตรเสริมน้ี ผูวิจัยกําหนดเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 2) การ
สรางหลักสูตรเสริม 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร และ 4) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร
เสริม ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรเสริมสามารถนําไปใชในการพัฒนาทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ในกระบวนการพยาบาลที่สอดคลองกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไดอยางดี
ยิ่ง ในการศึกษาของนักเรียนที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนของโรงเรียนตองสัญญาและปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ กับโรงเรียน สําหรับงานวิจัยตางประเทศ พบวา ความคาดหวังของนักเรียนเตรียม
ทหารในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนควรพอใจในกิจกรรมที่ทางโรงเรียน สงเสริมนักเรียนให
เรียนรูเก่ียวกับดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตางกัน และพบวาโรงเรียนเตรียม
ทหารมีการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนในแตละยุค 
         ทรัพยมณี สุทธิโพธิ์ (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรระดับบริหารในโรงงานอุตสาหกรรม ขอนแกนแหอวน ไดนําแนวคิดทฤษฎีกระบวนการ
ฝกอบรมไปใชในงานวิจัย ซึ่งมี 8 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะหความตองการในการฝกอบรม             
2) ตรวจสอบความตองการ 3) ออกแบบโครงการฝกอบรม 4) นําเสนอโครงการฝกอบรม 5) จัดวาง
ระเบียบในการดําเนินงาน 6) ฝกอบรม 7) การประเมินผล 8) การติดตามผล ผลการวิจัย พบวา 
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ผูบริหารระดับสูงมีความคิดเห็นตอหัวหนาแผนก คือ ผูบริหารระดับตน-กลาง ควรไดเขารับการ
ฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน สําหรับวิธีการดําเนินการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอก
โรงงานเปนไปตามกระบวนการฝกอบรมทั้ง 8 ขั้นตอนดังกลาว 
     สุเมธ งามกนก (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องหลักสูตรฝกอบรมเพ่ิมอํานาจ
ในการทํางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กระทรวงศึกษาธิการ 
การ ศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางหลักสูตร และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเพ่ิม
อํานาจในการทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กระทรวง 
ศึกษาธิการ การสรางหลักสูตรฝกอบรมดําเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา พบวา คะแนน
หลังการทดลองมากกวาคะแนนกอนการทดลอง ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว แสดงวา หลักสูตร
ฝกอบรมสามารถพัฒนาสมรรถนะดานความรู ดานทักษะในการปฏิบัติงานและดานบุคลิกลักษณะใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนไดจริง 
    พิเชฎษ จับจิตต (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมการพัฒนาความเขมแข็งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
การศึกษาคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือสราง ทดลองใช และประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม การพัฒนา
ความเขมแข็งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชแนวคิดของ             
คอทเทอร (John P. Kotter) ที่วาองคกรที่จะประสบความสําเร็จตองมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
องคกรใน 3 ดาน ไดแก ดานโครงสราง ดานระบบ และดานวัฒนธรรม กระบวนการในการสรางและ
ปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
    วิชาญ พันธุประเสริฐ (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น การวิจัยครั้งน้ีมี
จุดมุงหมายเพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น 2) ศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับครูที่สอนสาระวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 โดยมีวิธีดําเนินการ 4 
ขั้นตอน คือ การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและสรางหลักสูตร 
การทดลองใชหลักสูตร และการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร การดําเนินการใน 2 ขั้นตอนแรก 
ทําใหสามารถสรางและพัฒนาหลักสูตรสําหรับฝกอบรมและคูมือการใชหลักสูตรที่ผานการพิจารณา
ดานความเหมาะสมและความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พบวา หลักสูตรมีองคประกอบที่
เหมาะสมและสอดคลองกัน โดยหลักสูตรที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว 
      งานวิจัยตางประเทศ 
        โรบินสัน (Robinson. 1992: 68) ไดศึกษาเร่ือง ความเช่ือมโยงระหวาง
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบวา การจัดการศึกษาควรเปดโอกาสใหปราชญทองถิ่น 
หรือปราชญชาวบานเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือที่จะแกปญหาของชุมชนไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพการณจริง 
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        เอสเตอร (Esther. 1995: 50) ศึกษาการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน โดยศึกษาเปนรายกรณี พบวา การเรียนรูของผูใหญเกิดขึ้นจากผลของการแกปญหา และเขา
ไมไดเรียนรูจากหนังสือแตเกิดจากการเรียนรูโดยรวมมือทํากิจกรรมตางๆ จากการสังเกตและการ
สัมภาษณ พบวา ผูใหญเกิดการเรียนรูจากการเขาไปมีสวนรวมในความสําเร็จของชุมชน และพบวา
สามารถสรางประชากรที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพจนประสบความสําเร็จ 
        เวแบอร และเคลโลเวย (Weber; & Kelloway. 1996: 827-832) ศึกษาผลการ
ฝกอบรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ มีตอการรับรู เจตคติ และผลลัพธที่ เปนรายไดของ
ผูใตบังคับบัญชา ใชกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน เปนผูจัดการเขต 1 เขต ประกอบดวย 20 สาขา 
ไดรับการสุมเขากลุมควบคุมจํานวน 9 คน และกลุมทดลองจํานวน 11 คน เปนการอบรมเปนกลุม 1 
วัน และการฝกอบรมสนับสนุนเปนรายบุคคลหลังจากฝกอบรมเปนกลุม 1 เดือน พบวา ผลการ
ฝกอบรมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการรับรูของผูใตบังคับบัญชาของผูนําที่มีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความผูกพันตอองคกรสูง และผลการปฏิบัติงาน ที่เปน
รายไดสูงกวาผูใตบังคับบัญชาของผูจัดการที่ไมไดรับการฝกอบรมในกลุมควบคุม 
        ลุฟท โรหริกและแพตเตอรสัน (Luft; Roehrig; & Patterson. 2002: 77-97) 
ไดพัฒนาครูใหเกิดการสอนแบบสืบสวน โดยการเปรียบเทียบผลจัดโปรแกรมใหความชวยเหลือที่มี
การจัดการฝกอบรมปฏิบัติการและติดตามใหคําปรึกษา การใหความชวยเหลือตามความจําเปนแก
ครูมัธยมศึกษาใหมที่มีประสบการณการสอน 1 และ 2 ป ที่บริเวณนอรทเวสตประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบวา ครูที่มีการใหการฝกอบรมแบบปฏิบัติการมีการใชวัสดุอุปกรณที่หลากหลายและทําการสอน
โดยมีการปฏิบัติมากกวาครูกลุมอ่ืน และครูที่ไดรับการชวยเหลือตามโปรแกรมมีความม่ันใจในการ
สอนและพอใจในการไดรับการพัฒนามาก 
        วิลสัน (Wilson. 2004: 179) ไดศึกษาผลกระทบของการจัดการฝกอบรม
เฉพาะกิจใหมใหแกผูบริหารสถานศึกษาในดานการสังเกตพฤติกรรม และการนิเทศการสอน 
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งน้ี เพ่ือหาทางพัฒนาความสามารถ และทักษะของผูบริหาร
สถานศึกษา  ในการ ศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชรูปแบบการฝกอบรมเฉพาะกิจที่ชื่อวา Saphier 
Training Model ซึ่งมีลักษณะของการนิเทศการสอนโดยใชการสอบถาม หรือการซักถามตอบ 
(Collegial Inquiry) แทนการบรรยายลวนๆ รวมทั้งการใชการสังเกตการณและการอภิปราย กลุม
ตัวอยางของการวิจัยไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนอยางละ 11 คน ซึ่งผูถูกสัมภาษณและ
การสังเกตการณจากผูวิจัยจากระยะแรกของการวิจัย ตอจากนั้นมีการขยายกลุมตัวอยางออกไปเปน
กลุมผูบริหารและกลุมครูในโรงเรียนเขตเมือง และปริมณฑลของเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา สรุป
ผลการวิจัยไดวา รูปแบบการฝกอบรมเฉพาะกิจที่เลือกใชมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชเพ่ือพัฒนา
ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา การฝกอบรมควรมีการเปล่ียนรูปแบบ
ใหมๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความจริงใหมากขึ้น 
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        เชา (Shao. 2004: 130) ไดทําการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการ
สอนและการฝกอบรมครูของโรงเรียนเกษตรกรรมของจีน เปาหมายของการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพ
การจัดการฝกอบรม และความตองการพัฒนาตนเองทางดานความรูทางวิชาการของครู ตลอดจน
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาหลักสูตรใหม พบวา ครูสวนใหญมีประสบการณในการสอนและ
การทํางานเฉลี่ย 13-14 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และการสอนของโรงเรียนที่
ปฏิบัติงานอยู ซึ่งเห็นวาการฝกอบรมจะมีประโยชนตอการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ทางการเรียนการ
สอน อยางไรก็ตาม ครูมีความเห็นวาการปฏิรูปการเรียนการสอน มีความเปนไปไดยาก เน่ืองจากครู
มีภาระงานสอนมาก ไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหารนอย ยังมีปญหาเก่ียวกับงบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณในการสอน โดยสรุป ครูมีความตองการมีความรู และทักษะในระดับสูงเก่ียวกับหลักสูตร 
และการสอนแบบยึดสมรรถนะของผูเรียนเปนหลัก  
        ชองปแอร โอเบอรเฮาเซอร และฟรีแมน (Jeanpierre; Oberhauser; & 
Freeman. 2005: 668-690) ไดศึกษาผลของการฝกอบรมครูวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพในรัฐมินเนโซตาและรัฐเท็กซัส เน้ือหาเรื่องระบบนิเวศนของผีเสื้อขนาดใหญ โดยใชวิธี
สืบเสาะหาความรูแลววิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองฝกอบรมทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพ 
พบวา ครูที่เขารับการฝกอบรมสามารถเตรียมกิจกรรมโดยใชพ้ืนฐานของการสืบเสาะหาความรูที่
ไดรับการฝกอบรมไดดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และหลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมชวยใหครู
ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรทั้งดานเน้ือหาและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร นอกจากนั้นยังชวยกระตุนใหครูมีความม่ันใจในการจัดการเรียนรูใหดีขึ้นดวย 
        คาสเซิล ฟอกซ และซอนเดอร (Castle; Fox; & Sounder. 2006: 65-80) 
ศึกษาเปรียบเทียบการใหการฝกอบรมครูโรงเรียนพัฒนาอาชีพจากสถาบันใหการฝกอบรม (PDS) 
และไมไดฝกอบรมจากสถาบันฝกอบรม (non - PDS) ของครูใหม โดยเก็บขอมูลจากผลการประเมิน
การสอนนักเรียนและแฟมสะสมขอมูล ผลการศึกษาพบวา ครูที่ไดรับการฝกอบรมจากสถาบัน
ฝกอบรมมีความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดการในชั้นเรียนและการวัด
ประเมินผลดีกวาครูที่ไมไดรับการฝกอบรมจากสถาบันการฝกอบรมใหการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ 
นอกจากน้ัน นักเรียนยังประทับใจในการเรียนกับครูที่ไดรับการฝกอบรมจากสถาบันการฝกอบรม
มากกวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ    
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผูวิจัยได
ดําเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบดวยการบริหาร
หลักสูตร โดยผูวิจัยดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และมีขั้นตอนใน
การวิจัย ดังน้ี 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การศึกษาและวเิคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการใน
การพัฒนา   
  เปนการศึกษาและความตองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีภาวะ
ผูนํากลยุทธ เปนการจัดเตรียมคุณลักษณะที่พัฒนาดวยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยมี  
3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารขอมูลและผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีภาวะผูนํากลยุทธ ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ และการตอบ
แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน และขั้นที่ 3 การนําขอมูลมาวิเคราะหปญหาและความตองการ เพ่ือนํา
ผลมาสรุปคุณลักษณะและนํามาหาประเด็นในการสรางหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีภาวะ
ผูนํากลยุทธ  
 ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม  
  เปนการสรางหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีภาวะผูนํากลยุทธ ที่จําเปนตองพัฒนาท่ีได
ดําเนินการไวในตอนที่ 1 ซึ่งในตอนที่ 2 แบงการดําเนินการเปน 3 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การสรางโครง
รางหลักสูตรฝกอบรม ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ดวยการจัดกลุมสนทนา 
(Focus group) และขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝกอบรม เพ่ือนําไปทดลองใชตอไป 
 
 ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 
  เปนการประเมินผลของหลักสูตรฝกอบรม ในการเพิ่มความรู ความเขาใจ และเจตคติ
ตอคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ และมีคุณภาพ โดยประเมินจากผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 
และพิจารณาจากเกณฑ ดังน้ี 1. ดานหลักสูตร ประกอบดวยการประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม 
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โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมมาใชเปนเกณฑในการพิจารณาวา หลักสูตร
ฝกอบรมทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และมีเจตคติตอภาวะผูนํา 
กลยุทธ 2. ดานผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวยการประเมินผลกอนและเมื่อส้ินสุดหลังการ
ฝกอบรม 
 
 ตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 
  เปนการแกไขหลักสูตรฝกอบรมจากการนําไปทดลองใช เพ่ือใหไดหลักสูตรฝกอบรม
ฉบับสมบูรณ พรอมที่จะนําไปใชพัฒนาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ 
  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี 
สามารถแสดงเปนแผนภาพการดําเนินงานได ดังภาพประกอบ 6 
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ตอนที่ 1  ตอนที่ 2 ตอนที่ 3  ตอนที่ 4

การศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปน
ปญหาและความตองการ
ในการพัฒนา 

 การสรางหลักสูตร 
ฝกอบรม 

 การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรม 
 

 การปรับปรุง
แกไข
หลักสูตร
ฝกอบรม 

วิธีการ  วิธีการ วิธีการ  วิธีการ
1. ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัย 
2. การสัมภาษณและการ
ตอบแบบสอบถามขอมูล
พ้ืนฐาน 
3. การนํามาวิเคราะหหา
ปญหาและความตองการ 
เพ่ือหาประเด็นในการ
จัดทําโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรม 
 

 1. การสรางโครงราง
หลักสูตรฝกอบรมจากขอมูล
พ้ืนฐานและเกณฑการสราง
หลักสูตรฝกอบรม 
2. การตรวจสอบโครงราง
หลักสูตรฝกอบรมดวยการ
จัดกลุมสนทนา (Focus 
group)โดยผูทรงคุณวุฒิ 
3. การปรับปรุงโครงราง
หลักสูตรฝกอบรม 

 1.การนําหลักสูตร
ฝกอบรมท่ีไดนําไปใช
ตามแผนการทดลองแบบ 
One-Group  
Pre-test-post-test  
กับกลุมเปาหมาย 
2. การประเมินผลการใช
หลักสูตรฝกอบรม  
3. การประเมินผล 
เจตคติ ความรู ความ
เขาใจหลักสูตรฝกอบรม 

 แกไข
ปรับปรุง
หลักสูตร 
ฝกอบรม
หลังจากการ
ทดลองใช
หลักสูตร 

เปาหมาย  เปาหมาย เปาหมาย  เปาหมาย
ไดทราบปญหาและความ
ตองการเพ่ือพัฒนา
พยาบาลวิชาชีพเพ่ือใหมี
คุณลักษณะ 
ผูนํากลยุทธ 

 ตรวจสอบโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรมโดยผูทรงคุณวุฒิ 
และไดแกไขปรับปรุงหลัง
ตรวจสอบพรอมท่ีจะ
นําไปใช 

 1. หลักสูตรฝกอบรมท่ี
ใชไดตามวัตถุประสงค 
2. ไดขอมูลในการ
ปรับปรุงแกไขการใช
หลักสูตรฝกอบรม 

 หลักสูตร 
ฝกอบรม
ฉบับ
สมบูรณ 

 
ภาพประกอบ 6 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชพี 
      โรงพยาบาลรฐั สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมี   
      คุณลักษณะสูภาวะผูนาํกลยุทธ 
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รายละเอียดของการดําเนินการวิจัยแตละข้ันตอน มีดังน้ี 
ตอนที่ 1 การศึกษาและวเิคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการในการพัฒนา 
 วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาขอมูลที่เก่ียวของกับคุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใหมีภาวะผูนํากลยุทธ 
  ในขั้นตอนนี้ เปนการจัดเตรียมขอมูลเพ่ือกําหนดขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะที่ตองการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีภาวะผูนํากลยุทธ 
  ข้ันที่ 1 ศึกษาเอกสารขอมูลและผลงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
  ในขั้นน้ีเปนการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมขอมูล เพ่ือกําหนดขอมูลคุณลักษณะ
ที่ เ ก่ียวของกับหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีภาวะผูนํา
กลยุทธ และไดศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ผูวิจัยไดวิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือนํามาสรุปกําหนดคุณลักษณะ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา
กลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีภาวะผูนํากลยุทธ 
  ข้ันที่ 2 การสัมภาษณและการตอบแบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน 
   ในขั้นน้ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลสํารวจความตองการจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
พัฒนาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพ          
มหานคร โดยใชวิธีการสัมภาษณ และตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานตอเน่ืองมาจากขั้นที่ 1 โดยนํา 
รายละเอียดขอมูลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมี
ภาวะผูนํากลยุทธ ที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะห จากเอกสารขอมูล หลักการ บทความ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของนํามาใชประกอบในขอคําถาม ผลที่ไดจากการสัมภาษณ และการตอบ
แบบสอบถาม ทําใหไดองคประกอบที่เปนคุณลักษณะสอดคลองกับขั้นที่ 1 
   การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการติดตอกับผูใหสัมภาษณและการตอบ
แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน นํามาวิเคราะหหาประเด็นและความตองการ เพ่ือนํามาหาประเด็นใน
การจัดทําโครงรางหลักสูตรเพ่ือใหไดคุณลักษณะเก่ียวกับการสรางหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสราง
ภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัด กรุงเทพมหานค และแนวทางวิธีการในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
 
 



 156

 
   1. ผูใหขอมูลหลัก (Key Information) 
       ในการจัดการสัมภาษณไดกําหนดผูใหสัมภาษณ จํานวน 6 คน  
 
ตาราง 2 รายชื่อผูใหสัมภาษณ 
 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 
1. คุณ สมหมาย หิรัญนุช ที่ปรึกษากองการพยาบาล  กรมการแพทย
2. ดร. พรทิพย ลยานันท รองผูอํานวยการภารกิจบริการวิชาการ รพ.เลิดสิน
3. คุณ สายธรรม วงศสถติวิไลรุง ผูชวยดานวิชาการ รองผูอํานวยการภารกิจบริการ

วิชาการ รพ.เลิดสิน 
4. คุณ เข็มจิรา ชวยเก้ือ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ. สงฆ 
5. คุณ รังสิยา แดงสรรค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ. นพรัตนราชธานี
6. คุณ ศศธิร ทองปาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ. เด็ก 

 
 
   2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ สมุดบันทึกการสนทนา และกลอง
ถายภาพ เทปบันทึกการสนทนา โดยกําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณ และแบบสอบถาม
ขอมูลพ้ืนฐาน ดังน้ี  
      2.1 แบบของการสัมภาษณจะสนทนาในคุณลักษณะทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
เชน สภาพปญหาดานบุคลากรทางการพยาบาล และปญหาดานภาวะผูนําของพยาบาล และความ
คิดเห็นที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ มี
องคประกอบใดบางที่สําคัญ ที่เปนคุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพที่เห็นวาจําเปนอยางยิ่งและพยาบาล
วิชาชีพยังตองพัฒนา เพ่ือนําไปสูองคประกอบ 3 ดาน ไดแก ความคิดเชิงกลยุทธ การส่ือสารและ
การเจรจาตอรอง การแกปญหาและการตัดสินใจ ตามลําดับความตองการในการฝกอบรม 
      2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือ
เสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ใหทานไดแสดงความ
คิดเห็นและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะที่นําไปสูองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือ
เสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ  
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   3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
      3.1 ผูวิจัยไดดําเนินการติดตอประสานงานกับกลุมผูใหสัมภาษณที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ จํานวน 6 คน และผูตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 30 คน 
      3.2 ผูวิจัย สัมภาษณผูใหขอมูลรวมกันตามประเด็นที่กําหนด จนไดขอมูล
ครบถวน ตรงประเด็น ระยะเวลาการสนทนาใหมีการบันทึกการสัมภาษณดวยเทป และการจด
บันทึกการสัมภาษณควบคูกัน พรอมทั้งถายภาพประกอบการสนทนา และรวบรวมขอมูลที่ไดจาก
การสนทนาและแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน 
  ข้ันที่ 3 การนําขอมูลมาวิเคราะห 
  ในขั้นนี้ ผูวิจัยไดขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการตอบแบบสอบถามขอมูล
พ้ืนฐาน นํามาวิเคราะหหาประเด็นและความตองการ เพ่ือนํามาหาประเด็นในการจัดทําโครงราง
หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครและแนวทางวิธีการในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม 
 
ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม 
 วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาโครงรางหลักสูตรใหสอดคลองคุณลักษณะในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ  
รวมทั้งประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
  ในขั้นตอนนี้ เปนการเขียนโครงรางหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐานที่
ไดจากตอนที่ 1 ที่เก่ียวกับคุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากล
ยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพ มหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ไดองคประกอบ 3 ดาน ไดแก ความคิด
เชิงกลยุทธ การส่ือสารและการเจรจาตอรอง การแกปญหาและการตัดสินใจ ตามลําดับความตองการ
ในการพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การสรางโครง
รางหลักสูตรฝกอบรม ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครง
รางหลักสูตรฝกอบรม มีรายละเอียด ดังน้ี 
  ข้ันที่ 1 การสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม  
  ผูวิจัยนําขอมูลคุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากล
ยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรม และกิจกรรมในการฝกอบรม ใช
เทคนิควิธีการสงเสริมแรงจูงใจภายใน เปนแนวทางในการฝกอบรม โดยมีองคประกอบของหลักสูตร
ฝกอบรม (วิชัย วงษใหญ. 2537) มีดังน้ี 
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   1. หลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม 
   2. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 
   3. โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 
   4. กิจกรรมการฝกอบรม 
   5. การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 
   โดยมีวิธีดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
   1. การกําหนดหลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม โดยพิจารณาจากปญหา
และความตองการจากขอมูลคุณลักษณะที่ไดจากตอนที่ 1 มากําหนดเปนขอบเขตของหลักการและ
เหตุผลของหลักการฝกอบรม และเปนแนวทางในการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรการฝกอบรม 
   2. การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม โดยนําผลที่ไดจากการ
วิเคราะห สังเคราะห เพ่ือสรุปเปนขอคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ จากตอนที่ 1 เก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากล
ยุทธ มากําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของหลักสูตรฝกอบรมดังนี้ 
      2.1 เพ่ือใหพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการเรียนรู และมีความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ 
      2.2 เพ่ือใหนําการเรียนรู ความเขาใจและเจตคติที่ไดรับจากการฝกอบรมไป
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   3. การกําหนดโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม โดยการกําหนดใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม โดยกําหนด ดังน้ี 
      หนวยที่ 1 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 
      หนวยที่ 2 การพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ   
      หนวยที่ 3 การติดตอส่ือสารเชิงกลยุทธและการเจรจาตอรอง  
      หนวยที่ 4 การแกปญหาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
      หนวยที่ 5 การอบรมดูงานเก่ียวกบัภาวะผูนํากลยุทธนอกสถานที ่
      ใชเวลาในการฝกอบรม 5 วัน 30 ชั่วโมง  
      ในแตละหนวย ประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปน้ี 
       (1) สาระสําคัญของหนวยการฝกอบรม เปนคําอธิบายสาระสําคัญของ
หนวยการฝกอบรมในแตละหนวย 
       (2) วัตถุประสงคกิจกรรม เปนการแสดงถึงสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเขา
รับการฝกอบรม เม่ือส้ินสุดกิจกรรมการฝกอบรม 
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       (3) ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหการดําเนินกิจกรมอยูในกรอบ
เวลาที่กําหนด 
       (4) เน้ือหากิจกรรม เปนเน้ือหาจากองคการแหงการเรียนรู และการสงเสริม
แรงจูงใจภายใน ที่กําหนดใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรู เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 
       (5) วิธีการดําเนินกิจกรรม เปนวิธีที่ใหผูเขารับการฝกอบรมบรรลุตาม
วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรม โดยกําหนดใหสอดคลองกับเนื้อหา ดวยวิธีการบรรยาย วิธีการแสดง
บทบาทสมมติ และวิธีการลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง 
       (6) ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม เปนการกําหนดลําดับการดําเนินกิจกรรม
ใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนกอนและหลัง       
       (7) สื่อการฝกอบรม ไดแก เอกสารประกอบการฝกอบรม คือ แบบวัดตางๆ 
เชน แบบขอคาํถาม แบบประเมินกิจกรรม และเอกสารประกอบกิจกรรม คอมพิวเตอร 
       (8) การประเมินผล เปนการประเมินผลระหวางการดําเนินกิจกรรมในแตละ
หนวย ซึ่งใชกิจกรรมกระตุนเพ่ือสงเสริมแรงจูงใจภายใน โดยใชแบบวัดที่หลากหลายครอบคลุมการ
เรียนรู ความเขาใจ และการมีเจตคติที่ดี 
   4. กิจกรรมการฝกอบรม เปนการจัดกิจกรรมตามคุณลักษณะที่ตองการพัฒนา
พยาบาลวิชาชีพเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค กําหนดใหสอดคลองกับสภาพปญหาปจจุบัน ดวย
กิจกรรมการเสริมสรางเพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ไดแก วิธีการบรรยาย วิธีการอภิปราย
กลุม วิธีการตั้งคําถาม วิธีการแสดงบทบาทสมมติ และวิธีการลงมือปฏิบัติในสถานการณทํางานจริง 
โดยเนนใหผูเขารับการอบรมไดมีสวนรวม  
   5. การวัดและประเมินผลการฝกอบรม เปนการกําหนดตามคุณลักษณะพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เน่ืองจากการฝกอบรมดวย
กิจกรรมการฝกอบรม และการสื่อสารการฝกอบรม โดยการสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรูของผู
เขารับการอบรมในแตละหนวยการฝกอบรม ดังน้ี 
    5.1 การประเมินผลกอนการฝกอบรม ไดแก การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธกอนการฝกอบรมในแตละหนวยการ
ฝกอบรม 
    5.2 การประเมินผลระหวางการฝกอบรม ไดแก การวัดและประเมินผลของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธในแตละหนวยการฝกอบรม ประเมินจากการถามคําถาม และ
การแสดงความคิดเห็น แบบทดสอบวัดการเรียนรูซึ่งใชวัดกอนและหลังฝกอบรม และแบบสังเกตที่
ใชวัดและประเมินผลขณะดําเนินการอบรม 
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    5.3 การประเมินผลหลังการฝกอบรม ไดแก การวัดและประเมินผลของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ โดยใชแบบประเมินฉบับเดียวกันกับกอนการฝกอบรม โดย
ประเมินเม่ือจบการฝกอบรมแลวในแตละหนวยการฝกอบรมมีการเพ่ิมหรือมีการพัฒนาภาวะผูนํากล
ยุทธมากนอยเพียงไรเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม 
  ข้ันที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม  
  หลังจากสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรมตามคุณลักษณะแลว ผูวิจัยนําโครงราง
หลักสูตรฝกอบรมมาดําเนินการจัดกลุมสนทนา (Focus Group) ใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคลอง กอนนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
   1. วัตถุประสงคของการประเมิน 
    เพ่ือประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
ดังน้ี 
    1.1 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรในการพิจารณาแตละ
องคประกอบของหลักสูตร ไดแก หลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม วัตถุประสงคของ
หลักสูตรฝกอบรม โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม กิจกรรมการฝกอบรมและการวัดและประเมินผล
การฝกอบรม มีความเหมาะสมกับผูเขารับการอบรมเพียงใด มีการเพ่ิมหรือพัฒนาเพียงใด 
    1.2 เพ่ือประเมินความสอดคลองของแตละองคประกอบของโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรมที่จัดทําขึ้นกับวัตถุประสงคในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม มีความสอดคลองกันเพียงใด 
พรอมขอเสนอแนะ 
      2. เครื่องมือที่ใชในการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรม 
    การประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ใชเคร่ืองมือในการ
ประเมิน 2 ฉบับ ไดแก 
    2.1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร เปนขอความเพ่ือให
ผูทรงคุณวุฒิ ประเมินความเหมาะสม 5 ระดับ ตั้งแต เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสม 
ปานกลาง เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยที่สุด โดยแตละระดับกําหนดคาคะแนนไวดังน้ี 
 
     มีความเห็นวา   เหมาะสมมากที่สุด  ใหคะแนนเปน 5 
     มีความเห็นวา   เหมาะสมมาก   ใหคะแนนเปน 4 
     มีความเห็นวา   เหมาะสมปานกลาง  ใหคะแนนเปน 3 
     มีความเห็นวา   ไมเหมาะสม   ใหคะแนนเปน 2 
     มีความเห็นวา   ไมเหมาะสมมากที่สุด  ใหคะแนนเปน 1 
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    2.2 เปนแบบประเมินความสอดคลององคประกอบตางๆในโครงรางหลักสูตร 
เปนแบบสอบถามเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความสอดคลองของขอคําถามกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ โดยใชคาดัชนี 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ. 2548: 68) ซึ่งมี
เกณฑในการพิจารณาใหคะแนน 4 ระดับ ดังน้ี 
     ระดับ 1 เม่ือขอคําถามน้ันไมเก่ียวของกบัการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

     ระดับ 2 เม่ือขอคําถามน้ันเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แต  
                              ตองปรับปรุงอีกมาก 
     ระดับ 3 เม่ือขอคําถามน้ันเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แต  
                              ตองปรับปรุงเล็กนอย 

     ระดับ 4 เม่ือขอคําถามน้ันเกี่ยวของอยางชัดเจนกับการพัฒนาหลักสูตร  
                                         ฝกอบรม 
    หลังจากนั้น ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห
ดัชนีความสอดคลอง พบวา ขอคําถามมีคา CVI เทากับ .84 ถือวาใชได 
   3. ผูทําการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
       ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิ จัยไดคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงราง
หลักสูตรฝกอบรม จํานวน 8 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 
    3.1 เปนผูมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม 
    3.2 เปนผูมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญดานการบริหาร
การศึกษา 
    3.3 เปนผูมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญดานการวัดและ
ประเมินผล 
    3.4 เปนผูมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญดานการบริหารการ
พยาบาล 
    3.5 เปนผูมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
บุคลากร 
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   4. การสรางเครื่องมือ 
       ขั้นตอนในการสรางแบบประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม มีขั้นตอน 
ดังตอไปน้ี 
      4.1 ทําการศึกษารายละเอียดขององคประกอบตางๆของหลักสูตรฝกอบรม 
กําหนดเปนขอคําถามที่ตองการใหผูทรงคุณวุฒิทําการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
      4.2 นําแบบประเมินที่สรางขึ้น ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาวาครอบคลุมขอคําถาม
ที่ควรทําการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรมหรือไม โดยทําการประเมินลักษณะของขอคําถาม
และความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใชในการตั้งขอคําถาม 
      4.3 ปรับปรุงแกไขแบบประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรมตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ 
   5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
       ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยได
ทําการประสานงานขอความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิดวยตนเอง โดยนําโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรมและแบบประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรมไปมอบใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 ทาน พรอม
ทั้งขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผูทรงคุณวุฒิที่ไดทําการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมแลว 
   6. การวิเคราะหขอมูล 
       ในการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมจากการประเมินความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอง โดยทําการพิจารณาความเหมาะสม
ของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม โดยทําการหาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นที่ใกลเคียงกันหรือเหมือนกัน 
และคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ พรอมทั้งแปลความหมายของคาเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสม
ของผู ทรงคุณวุ ฒิ  โดยทํ าการ เปรียบเทียบกับเกณฑที่ ไดทํ าการ กําหนดไว แล ว  ดั งนี้  
(พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 124) ดังน้ี 
     ชวงคะแนน   4.50-5.00  แปลวา  มีความเหมาะสมมาก  
                                                                                           ที่สุด 
     ชวงคะแนน   3.50-4.49  แปลวา  มีความเหมาะสมมาก 
     ชวงคะแนน   2.50-3.49  แปลวา  มีความเหมาะสม 
                                                                                           ปานกลาง 
     ชวงคะแนน   1.50-2.49  แปลวา  ไมเหมาะสม 
     ชวงคะแนน   1.00-1.49 แปลวา  ไมเหมาะสมมากที่สุด 
 
    การกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของความเหมาะสม คือ ถาคาเฉลี่ยของความ
คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิมีคาตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ถือวาการฝกอบรมที่สรางขึ้นมีคณุภาพเหมาะสม 
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  ข้ันที่ 3 การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
  ผูวิจัยนําขอมูลในการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมจากผูทรงคุณวุฒินํามา
ปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเขารับการอบรม โดยปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังน้ี 

1. ผลการวเิคราะหความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ถือวามีความ 
เหมาะสม ผูวจัิยใหคงไวในหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยปรบัปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวฒิุ  

2. นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยพิจารณาเพิ่มไวในหลักสูตรฝกอบรม  
โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเขารับการฝกอบรมดวย 
 
ตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  
 วัตถุประสงค เพ่ือการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 
 ขั้นตอนนี้ เปนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ที่พัฒนามาแลวมาใชทดลองกับกลุม
ทดลอง ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในสถานการณจริง เพ่ือทําการประเมินและทําการทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรม ใหมีความสมบูรณ แบงออกเปน 2 ขั้น ดังตอไปน้ี 
  ข้ันที่ 1 การนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชตามแผนการทดลอง 
  เปนการนําหลกัสูตรฝกอบรมที่ไดนําไปใชตามแผนการทดลองแบบ One Group Pre-
test Post-test Design (Campbell; & Stanley. 1966: 7) กับกลุมเปาหมาย มีดังน้ี 
   1. จุดมุงหมายของการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 
       การนําหลักสูตรฝกอบรมมาทดลองใช เพ่ือประเมินวาหลักสูตรฝกอบรมมีความ
เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมเพียงใด มีดังตอไปน้ี 
    1.1 หลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมี
คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธของผูเขารับการฝกอบรมนั้นมีพัฒนาการมากนอยเพียงใด ทั้งกอนและ
หลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 
    1.2 การประเมินดานเจตคติ ปญหา ตลอดจนอุปสรรคตอการพัฒนาพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมี
คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 
เพ่ือใชเปนขอยืนยันในการสนับสนุนการใชหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดทําการ
ตั้งไว 
   2. กระบวนการการทดลอง 
       ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด 
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กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ กับกลุมทดลองกลุมเดียวกันทดลองใน
ชวงเวลาตางกัน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง เปนแบบแผนการทดลอง One Group Pre-test-
Post-test (Campbell; & Stanley. 1966: 7) โดยมีลักษณะ ดังน้ี 
 
    สอบกอนฝกอบรม  จัดการฝกอบรม  สอบหลังการฝกอบรม 

        O1         X     O2  
   
โดยกําหนดให   
 
    X    แทน    กิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ   
                                                            สําหรับพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลสังกัด  
                                                            กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  
                                                            จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    O1   แทน การทดสอบความรูกอนการเขารับการฝกอบรม 
    O2   แทน การทดสอบความรูหลังการเขารับการฝกอบรม 
 
โดยมีแผนการวิจัยดังน้ี 
 
O1  X1 X2   X2       X3 X3 X4 X4 X5  X5 O2 

 
  
 
      1 วัน   1 วัน    1 วัน     1 วัน        1 วัน  
 
โดยกําหนดให   
   O1   แทน การทดสอบความรูกอนการเขารับการฝกอบรม สําหรับพยาบาล  
                                        วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข   
                                        จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   X1  แทน กิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล  
                                        วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข   
                                        จังหวัดกรุงเทพมหานครครั้งที่ 1 ในเรื่อง ความคดิเชิงกลยุทธ โดย  
                                        ผูวิจัยใชวีดิทัศน หนังสือคูมือประกอบการฝกอบรม แผนใส  
                                        ภาพพลิก แผนพับ 
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   X2  แทน กิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล  
                                        วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข   
                                        จังหวัดกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 2 ในเรื่อง การส่ือสาร โดยการ  
                                        กระตุนใหเกิดเจตคติและความเขาใจในการสื่อสาร โดยใหดูวิดีโอ   
                                        เรื่อง กรณีศึกษา ตัวอยางเหตุการณในสถานการณจําลองและ  
                                        วิธีการส่ือสาร 
   X3  แทน กิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล  
                                        วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข   
                                        จังหวัดกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 3 ในเรื่อง การเจรจาตอรอง โดย 
                                        การกระตุนใหเกิดเจตคติและความเขาใจในการเจรจาตอรองโดยให  
                                        ดูวิดีโอ เรื่อง กรณีศึกษา ตวัอยางเหตุการณในสถานการณจําลอง  
                                        และวิธีการเจรจาตอรอง 
   X4  แทน กิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล  
                                        วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข                 
                                        จังหวัดกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 4 ในเรื่อง การแกปญหา โดยผูวิจัย 
                                        จัดกลุมอภิปรายยอย (Group Discussion) เพ่ือใหเกิดทักษะการ  
                                        แกปญหาและมีแนวคดิในการแกปญหา  
   X5  แทน กิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล  
                                        วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข   
                                        จังหวัดกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 5 ในเรื่อง การตัดสินใจ โดยผูวิจัย  
                                        จัดกลุมอภิปรายยอย (Group Discussion) เพ่ือใหเกิดทักษะการ  
                                        ตัดสินใจ และมีแนวคิดในการตัดสินใจ 
   O2   แทน การทดสอบความรูหลังการเขารับการฝกอบรม สําหรับพยาบาล  
                                        วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข   
                                        จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 เพ่ือเปนการยืนยันพิสูจนไดวา หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถ
พัฒนาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ไดมีการเพ่ิมหรือมีการพัฒนาเม่ือส้ินสุดการ
ฝกอบรม 
   3. กลุมทดลอง 
       กลุมตัวอยางในการการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรม ไดแก 
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเลิดสิน ที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 1 ป ขึ้นไป จํานวน 30 คน  
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   4. เครื่องมือที่ใชในการทดลองหลักสูตรฝกอบรม 
      4.1 หลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร 
     4.1.1 หลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
     4.1.2 สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรม คือ แบบวัดตางๆไดแก 
แบบทดสอบ แบบประเมินผลกิจกรรม 
      4.2 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 
       การสรางเครื่องมือวัดเพ่ือประเมินการพัฒนาของผูเขารับการฝกอบรม เปน
เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลครอบคลมุทุกองคประกอบ ดังน้ี 
     4.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมมีคุณลักษณะตามความ
ตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมี
คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ของผูเขารับการอบรมกอนและหลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดย
ใชแบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ใชคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity Index: CVI) ถาพบวา ขอคําถามใดมีคา CVI เทากับ .84 ถือวาใชได ก็จะคงขอคําถามนั้น
ไว 
   5. การดําเนินการทดลอง 
      การดําเนินการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยไดเตรียมการกอนและหลัง
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม มีขั้นตอนดังน้ี  
      5.1 การประเมินผลกอนการทดลอง 
       แบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร มี
คุณลักษณะความคิดเชิงกลยุทธ การส่ือสารและการเจรจาตอรอง การแกปญหาและการตัดสินใจ 
ครอบคลุมทุกองคประกอบ ในการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ กอนฝกอบรม 
(Pre-test) 
    5.2 วิธีการดําเนินการฝกอบรม 
        การดําเนินกิจกรรมตาม หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมี
คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ผูวิจัยไดกําหนดและออกแบบกิจกรรมโดยเรียงลําดับตามความสําคัญ
ของการจัดกิจกรรมอบรม โดยคอยๆเร่ิมที่ความรู ความเขาใจ สรางเจตคติที่ดี เรียนรูการทํางาน
รวมกัน โดยมีการดําเนินกิจกรรมตามวันและเวลาที่กําหนดไว เพ่ือใหหลักสูตรฝกอบรมไดผลมาก
ที่สุด 
 



 167

    5.3 การประเมินผลหลังการทดลอง 
         แบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ 
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร  
มีคุณลักษณะความคิดเชิงกลยุทธ การส่ือสารและการเจรจาตอรอง การแกปญหาและการตัดสินใจ 
ครอบคลุมทุกองคประกอบ ในการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร  เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธหลังฝกอบรม 
(Post-test) โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิม ดวยการใชเกณฑประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยหลังฝกอบรมมีการพัฒนาสูงกวากอนการฝกอบรม  
   6. ระยะเวลาในการทดลอง 
       ผูวิจัยดําเนินการฝกอบรมกับกลุมทดลองโดยใชเวลา 5 วัน 30 ชั่วโมง  
   7. การวิเคราะหขอมูล 
      การวิเคราะหขอมูลการวจัิยครั้งน้ี ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
       7.1 นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบวัดการเรียนรู ความเขาใจ ในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ มาหาคา 
รอยละ 
       7.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ทดสอบวัดการเรียนรู ความเขาใจ  
ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากล
ยุทธ ของผูเขารับการอบรมกอนและหลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดยใชสถิติทดสอบแบบ t-test 
       7.3 การวิเคราะหและสรปุผลการประเมินการใชหลกัสูตรฝกอบรมของแบบ
ประเมินการใชหลักสูตรฝกอบรม 
   ข้ันที่ 2 การประเมินผลเจตคตติอภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวชิาชีพ 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
   มีเกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม พิจารณาเกณฑดังน้ี 

1. ผูวิจัยทําการกําหนดเกณฑการวัดคุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพ                          
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม และพิจารณาผลตางของคาเฉลี่ยจากแบบประเมินการวัดการ
เรียนรู ความเขาใจ เจตคติ ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมี
คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ของผูเขารับการอบรมกอนและหลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดย
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กําหนดวาหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีคาเฉลี่ยมากกวากอน
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 
    2. หลังจากส้ินสุดการฝกอบรมแลว ผูวิจัยไดทําการติดตามผูรับการฝกอบรม 
โดยผูเขารับการฝกอบรมยังคงมีการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรฝกอบรมอยางตอเน่ืองดวยการ
สังเกตพฤติกรรมการดําเนินกิจกรรมโครงการ 3 คร้ัง 8 ชั่วโมง  
    3. พิจารณาจากความพึงพอใจที่มีตอการใชหลักสูตรฝกอบรมจากผูเขารับการ
ฝกอบรม และผูใชหลักสูตรฝกอบรม 
 
ตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 
 วัตถุประสงค เพ่ือตรวจสอบประสทิธิภาพของหลักสูตรหลังการทดลองใช 
 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม เปนการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมหลังจากนํา
หลักสูตรไปทดลองใชในการฝกอบรม ผูวิจัยนําผลการประเมินมาวิเคราะหปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ฝกอบรม เพ่ือใหไดหลักสูตรฝกอบรมฉบับสมบูรณ ในดานโครงสรางหลักสูตรฝกอบรม และใน
รายละเอียดที่เปนองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม มีความถูกตองเหมาะสม เพ่ือนําไปใชเปน
หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ โดยพิจารณา
ปรับปรุงจาก 
  1. การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ซึ่งเปนการนําขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมนํามาพิจารณา และประเมินคุณคาของหลักสูตรวามีขอดีและขอเสีย 
  2. การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม หลังจากการนําหลักสูตรไปทดลองใช ผูวิจัยไดนํา
ปญหา อุปสรรค พรอมทั้งขอเสนอแนะตางๆมาปรับปรุงแกไขในรายละเอียดตางๆเพ่ือใหไดหลักสูตร
ที่สมบูรณ และจากแบบประเมินความพึงพอใจการใชหลักสูตรฝกอบรม 
 จากการดําเนินการวิจัยทั้ง 4 ตอนนั้น ผูวิจัยตองการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํา 
กลยุทธ และพัฒนาตนเอง และนําความรู ความเขาใจ อีกทั้งเจตคติที่ดี ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การเขารับการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ดีขึ้น 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํา 
กลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 4 ตอน ดังน้ี คือ 
  1. การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานที่เปนปญหาและความตองการในการพัฒนา  
  2. การสรางหลักสูตรฝกอบรม 
  3. การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 
 4. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 
 
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการใน
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา 
กลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมี 3 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารขอมูลและผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
คุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีภาวะผูนํากลยุทธ ขั้นที่ 2 การสัมภาษณและ
การตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน และขั้นที่ 3 การนําขอมูลมาวิเคราะหปญหาและความตองการ 
เพ่ือนําผลมาสรุปคุณลักษณะและนํามาหาประเด็นในการสรางหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
 การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒืจํานวน 6 คน เพ่ือใหไดขอสรุปตามประเด็นคําถามที่
ไดกําหนดไว เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาการสรางหลักสูตรฝกอบรม ดังตาราง 5 
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ตาราง 3 แสดงความถี่ของความตองการจําเปนตองเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ 
 

ลําดับ คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ จําเปน 
1 ความรูเก่ียวกับภาวะผูนําและบทบาทหนาที่ของผูนํา

กลยุทธ    
5 

2 ความคิดเชิงกลยุทธ 6 

3 การแกปญหาและการตัดสินใจ 6 

4 การส่ือสารและการเจรจาตอรอง 6 

5 แรงจูงใจ 3 

6 การพัฒนาทีมงานใหมีประสทิธิภาพ 2 

7 คุณธรรมและจริยธรรม 4 

8 ความฉลาดทางอารมณ 3 

9 การสรางวิสัยทัศน 3 

10 อ่ืนๆ (การวิเคราะห  ความคิดสรางสรรค)         2 
 
           จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลเห็นวามีความจําเปนตองเสริมสรางภาวะผูนํากล
ยุทธ โดยเรียงลําดับสูงสุดสามลําดับ ไดแก ความคิดเชิงกลยุทธ การแกปญหาและการตัดสินใจ และ 
การส่ือสารและการเจรจาตอรอง และเพิ่มความรูเก่ียวกับภาวะผูนําและบทบาทหนาที่ของผูนํากล
ยุทธ เพ่ือเกร่ินนําเขาหลักสูตรฝกอบรม 
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ตาราง 4 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามขอมูลเพือ่การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสราง 
     ภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง  
     สาธารณสุขจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

สถานภาพขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ
ตําแหนงงาน  
    1. ผูบริหาร 5 16.70
    2. ผูใหบริการ 25 83.30

รวม 30 100.00
สถานภาพขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ

ระดับการศึกษา  
    1. ต่ํากวาปริญญาตรี 8 26.70
    2. ปริญญาตรี 20 66.60
    3. สูงกวาปริญญาตรี 2 6.70

รวม 30 100.00
สถานภาพขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ

อายุงาน  
    1. ต่ํากวา 2 ป 5 16.66
    2. 2-5 ป 17 56.67
    3. มากกวา 5 ป 8 26.67

รวม 30 100.00
 
              จากตาราง 4 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เม่ือจําแนกตาม ตําแหนงงาน 
ระดับการศึกษา และอายุงาน พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงผูใหบริการ จํานวน  
25 คน คิดเปนรอยละ 83.30 ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.60 
และมีอายุงานอยูระหวาง 2-5 ป คิดเปนรอยละ 56.67 
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ตาราง 5 คาเฉลี่ยความตองการจากแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือ 
     เสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชพี โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง 
     สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

สถานภาพขอมูลทั่วไป X  ระดับความ
ตองการ 

ความรูเก่ียวกับภาวะผูนําและบทบาทหนาที่ของผูนํากลยุทธ   3.80 มาก
ความคิดเชิงกลยุทธ 4.15 มาก 

การแกปญหาและการตัดสินใจ 4.11 มาก 

การส่ือสารและการเจรจาตอรอง 4.03 มาก 

การพัฒนาทีมงานใหมีประสทิธิภาพ 2.92  ปานกลาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 2.88     ปานกลาง 
การสรางวิสัยทัศน  2.91     ปานกลาง 
   

             จากตาราง 5 พบวา คาเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
ตองการการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธอยูในระดับมากและระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามลําดับดังนี้ ความคิดเชิงกลยุทธ ( X = 4.15) การแกปญหาและ 
การตัดสินใจ ( X = 4.11) และการสื่อสารและการเจรจาตอรอง ( X = 4.03)   
 
ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม  
 จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการสราง
หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 
 1. เพ่ือสรางโครงรางของหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือตรวจสอบโครงรางของหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ในขั้นตอนนี้ เปนการ
เขียนโครงรางหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจากตอนท่ี1 ที่เก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี 3 ดาน คือ คือ 1) ความคิด
เชิงกลยุทธ 2) การสื่อสารและการเจรจาตอรอง 3) การแกปญหาและการตัดสินใจ โดยแบงการ
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ดําเนินการเปน 4 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 การสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ตอนที่ 2) การ
ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม และตอนที่ 3) การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ตอนที่4 การ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม มีรายละเอียด ดังน้ี  
 ข้ันที่ 1 การสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม  
 ผูวิจัยนําขอมูลคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธจากการนําขอมูลพ้ืนฐานในตอนที่ 1 มาสราง
เปนหลักสูตรฝกอบรม และกิจกรรมในการฝกอบรม ใชเทคนิควิธีการสงเสริมแรงจูงใจภายใน เปน
แนวทางในการฝกอบรม โดยมีองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม มีดังน้ี 
 1 หลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม 
 2 วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 
 3 โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 
 4 กิจกรรมการฝกอบรม 
 5 การวัดและประเมินผล 
 มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ไดคํานึงถึงการสงเสริมและพัฒนา
การศึกษาพยาบาลวิชาชีพ ใหมีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพและสังคม โดยพยายามสรางคานิยม
ใหมใหเห็นวา ผูที่สําเร็จการศึกษาพยาบาลวิชาชีพมีความสําคัญตอผูรับบริการ โดยสภาการ
พยาบาล ไดพยายามสงเสริมการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ใหมีความคิดสรางสรรค กลาคิดกลา
แสดงออก ที่นอกเหนือจากทักษะความชํานาญในวิชาชีพแลว ยังสงเสริมใหพยาบาลวิชาชีพมีภาวะ
ผูนํากลยุทธอีกทางหนึ่ง แตในดานหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพของสถานศึกษาพบวา ยังไมมีการ
พัฒนาภาวะผูนํากลยุทธโดยตรง ดังน้ัน เพ่ือใหผูสําเร็จพยาบาลวิชาชีพ ไดมีคุณลักษณะภาวะผูนํา
กลยุทธที่จําเปนตองมีลักษณะของความเปนผูนํา ในเวลาเดียวกัน โดยมีองคประกอบที่สําคัญ  
3 ดาน คือ ความคดิเชิงกลยุทธ การส่ือสาร และการเจรจาตอรอง และการแกปญหาและการตัดสินใจ  
 
2 วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม มีดังน้ี 
 2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ในการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ
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สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 
3 โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 
 โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 6 
หนวย ดังน้ี 
 หนวยที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํากลยุทธ  
 หนวยที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความคิดเชิงกลยุทธ 
 หนวยที่ 3 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการแกปญหา  
 หนวยที่ 4 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการตัดสินใจ  
 หนวยที่ 5 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการส่ือสาร  
 หนวยที่ 6 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเจรจาตอรอง 
 
4 กิจกรรมการฝกอบรม 
 ใชหลักการจัดการเรียนรู มุงเนนการเรียนรูแบบผสมผสานระหวางการเรียนรูที่เกิดจาก
ผูเรียนเปนผูลงมือกระทําดวยตนเอง (Active Learning) การเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory 
Learning) และการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง (Self-Directed Learning) โดยมีกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
การประชุมกลุมยอยและกลุมใหญ การตั้งคําถามและตอบคําถาม กรณีศึกษาจากวีดิทัศน การเรียนรู
จากสภาพจริง การแสดงบทบาทสมมุติ การโตวาที และเกม โดยมีขั้นตอนการเรียนรู 3 ขั้นตอนคือ 
ขั้นนําสูบทเรียนและการนําเสนอสาระการเรียนรู ขั้นกิจกรรม และขั้นสรุป ซึ่งทุกขั้นตอนจะเนนให
ผูเรียนไดเกิดการคิด การพูด การแสดงออก การกระทํา จนเกิดทักษะภาวะผูนํากลยุทธในพยาบาล
วิชาชีพได 
 
5 การวัดและประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม 
 การวัดผลและประเมินผลภายหลังเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละหนวยเรียนดวย
เครื่องมือวัดในแตละหนวยเรียน โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมเปนเกณฑในการ
พิจารณาวา หลักสูตรฝกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลง ความรู ความเขาใจ1 และเจตคติตอภาวะผูนํา 
กลยุทธไดหรือไม โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฝกอบรม ไดแก 
แบบทดสอบกอนและหลังเขารับการอบรม แบบวัดเจตคติ เปนตน 
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 ข้ันที่ 2. การตรวจสอบโครงรางหลักสูตร 
 หลังจากสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรมแลว ผูวิจัยนําโครงรางหลักสูตรฝกอบรมมา
ดําเนินการจัดกลุมสนทนา (Focus group) ใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคลอง กอนนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร ในการพิจารณาแตละองคประกอบ
ของหลักสูตรฝกอบรม ไดแก หลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม วัตถุประสงคของหลักสูตร
ฝกอบรม โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม กิจกรรมการฝกอบรม และ มีความสอดคลองกันและ
เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมเพียงใด 
 
ตาราง 6 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํา 
     กลยุทธสาํหรับพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลสังกดักรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด 
     กรุงเทพมหานคร 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. หลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม 3.67 0.58    มาก 
2. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 3.67 0.58    มาก 
3. โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 3.67 0.58    มาก 
4. กิจกรรมการฝกอบรม  3.79 0.51    มาก 
5. การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
          รวม 

3.67
3.69 

0.58
0.45 

   มาก 
   มาก 

 
            จากตาราง 6 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ  
เสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีคาเฉลี่ย 3.69 อยูในระดับมาก  
 2. ผลประเมินความสอดคลองของแตละองคประกอบของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมท่ี
จัดทําขึ้นกับวัตถุประสงคในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยใชคาดัชนี ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity Index: CVI) พบวา มีคา CVI เทากับ .84 แสดงวา โครงรางหลักสูตรฝกอบรมมี
ความสอดคลองกัน 
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 นอกจากนี้ผลการตรวจสอบโครงรางของหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากล
ยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด 
กรุงเทพมหานครผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นจากการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน ไดดังนี้ 
  2.1 แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาหลักสูตร มีลักษณะการนําเสนอคลายจะเปน
หลักการ ใหปรับใหเหมาะสม ควรเพ่ิมเติมวาขอมูลสวนนี้มีความเปนมาอยางไร 
  2.2 หลักการและเหตุผลควรปรับใหมีเน้ือหากระชับ และเรียบเรียงใหมใหมีการอางอิง
ขยายคําในบางคําใหผูอานเขาใจ   
  2.3 วัตถุประสงคในหลักสูตรควรปรับใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่งานวิจัยตองการ
และวัตถุประสงคในแตละหนวยควรเขียนใหถูกตองกับการเรียนรู จนถึงการวัด แตถาวัดทักษะจะวัด
จากการสังเกตพฤติกรรมจะวัดไดงายกวา เชน การวัดความสามารถ เปนตน 
  2.4 โครงสรางหลักสูตร ใหปรับเวลาในหนวยที่ 1 ใหนอยลง และไปเพิ่มในหนวยที่ 2 
และหนวยที่ 3 มากขึ้น เน่ืองจากหนวยที่ 1 เปนเสมือนบทนํา หนวยที่ 2 และหนวยที่ 3 เก่ียวกับการ
เสริมทักษะควรมีเวลามากขึ้น และควรเพ่ิมหนวยที่ 6 เพ่ือสรุปองครวม 
  2.5 การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูไมควรดูวีดิทัศนแลวคุยกันในทุก
หนวย แตควรมีกิจกรรมหลากหลายกวาน้ี เชน ควรเสริมกิจกรรมการวิเคราะหแผนภูมิกางปลา การ
ทําแผนภูมิทางความคิด ฯลฯ 
  2.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรเพ่ิมกิจกรรมใหมากขึ้นทุกหนวย เนื่องจากเปน
หลักสูตรพัฒนาทักษะ จึงตองเนนกิจกรรมใหมากๆ อาจจะเพ่ิมกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role Play) 
หรือสถานการณจําลอง เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ เปนตน 
  2.7 สื่อและแหลงการเรียนรู สื่อที่เปนเพาเวอรพ็อยท (Power Point) ไมจําเปนตอง
เนนมากทุกหนวย ความเนนสื่อที่เก่ียวกับการพัฒนาดานทักษะมากกวา 
  2.8 การวัดและประเมินผล ควรหาวิธีการวัดประเมินทีห่ลากหลายมากกวาน้ี และแบบ
วัดทักษะควรประเมิน กอนและหลังการทดลอง โดยใหเพ่ิมรายละเอียดของขอประเมินดานทักษะให
ครบองคประกอบยอยทั้ง 4 องคประกอบ ในการประเมินควรแยกแยะระหวางความรู กับความเขาใจ
จะไดประเมินถูก 
  2.9 อ่ืนๆ มีดังนี้ 
   2.9.1 ในหนวยของการคิดเชิงกลยุทธอาจจะตองเพ่ิมจํานวนเวลาใหมากขึ้นและ
ควรปรับใหเหมาะสมและเสริมทักษะใหเกิดขึ้น    
   2.9.2 ในสวนของคําอธิบายแตละหนวยควรเขียนรายละเอียดขององคประกอบ
ยอยใหเห็นชัด 
   2.9.3 ในแตละหนวยใหมีขัน้ตอนการสรปุทุกหนวย 
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ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 
 ขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรงฝกอบรมที่พัฒนามาแลว มาใชทดลอง
กับกลุมทดลอง กลุมทดลองที่ใชพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ไดแก พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเลิดสินที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 1 ป ขึ้นไป จํานวน 30 
คน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมใหสมบูรณยิ่งขึ้น มี 2 ขั้น ดังน้ี 
 
 ข้ันที่ 1 การนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชตามแผนการทดลอง 
 เปนการนําหลักสูตรฝกอบรมที่ไดนําไปใชตามแผนการทดลองแบบ One-Group Pre-test-
Post-test กับกลุมเปาหมาย ดังตาราง 9 และ 10 
 
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบคาคะแนนเฉลี่ยความรูและความเขาใจ กอนและหลังการ  
     ทดลองใชหลักสูตรเสริมสรางภาวะผูนาํกลยุทธ สําหรับพยาบาลวชิาชีพ  
 
การทดสอบความรูและความเขาใจ N X S.D.   df t p-value
กอนทดลองใชหลักสูตร 30 15.53 1.21    29 47.37** .01
หลังทดลองใชหลักสูตร 30 22 1..20  

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

 
            จากตาราง 7 แสดงผลคะแนนเฉลี่ย พบวา คาคะแนนเฉลี่ยความรูและความเขาใจตอ
หลักสูตรการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ หลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ กอน    
     และหลังการทดลองใชหลักสูตร โดยรวม 
 

การประเมินเจตคต ิ N X S.D      df. t p-value
       กอนทดลองใชหลักสูตร 30 2.52 1.21    29  47.36** .01 
       หลังทดลองใชหลักสูตร 30 4.40 1.20  

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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           จากตาราง 8 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ พบวา ผลคะแนนเฉลี่ย
เจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ หลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
     รายดานความคิดเชิงกลยุทธ 
 

ขอ ความคิดเชิงกลยุทธ    กอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม

  X S.D.    X  S.D. 

1. ความคิดเชิงกลยุทธชวยในการพัฒนางานใหประสบผลสําเร็จ 2.23 0.43 4.3 0.53 

2. ความคิดเชิงกลยุทธชวยใหพัฒนาองคการใหไดเปรียบองคกรอื่นๆ 2.3 0.53 4.4 0.56 

3. การเปนนักคิดเชิงกลยุทธท่ีสรางสรรคเหมาะสําหรับการเปนภาวะ
ผูนํากลยุทธในองคการ 

3.06 0.94 4.46 0.57 

4. ภาวะผูนํากลยุทธใชความคิดพลิกแพลงเพ่ือนําวิกฤติมาสรางเปน
โอกาสในการบริหารงาน 

2.3 0.53 4.4 0.56 

5. ความคิดเชิงกลยุทธ เปนหัวใจของความสําเร็จในการทํางาน 2.46 0.63 4.4 0.56 

6. ภาวะผูนํากลยุทธควรเปดใจกวางตอความคิดและขอมูลใหม ๆ 
ของสมาชิกเพ่ือใชในการแกปญหา 

2.5 0.57 4.4 0.56 

7. องคการจะพัฒนาไดอยางรวดเร็วถาผูนํามีความคิด 
เชิงกลยุทธ 

3.06 0.94 4.46 0.57 

 8. ภาวะผูนํากลยุทธตองมีความคิดเชิงกลยุทธเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ
ใหแกผูตาม 

2.23 0.43 4.3 0.53 

 9. ภาวะผูนํากลยุทธมักจะตัดสินใจโดยใชความคิดเชิงกลยุทธ เปนหลัก 2.23 0.43 4.3 0.53 

10. ความคิดเชิงกลยุทธ เปนหัวใจของผูนํากลยุทธในการทํางาน 2.46 0.63 4.4 0.56 

 
            จากตาราง 9 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ พบวา ผลคะแนนเฉลี่ย
เจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ ของพยาบาลวิชาชีพ รายดานความคิดเชิงกลยุทธ หลังการทดลอง
ใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 10 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
     รายดานการสื่อสารและการเจรจาตอรอง 
 

ขอ การสื่อสารและการเจรจาตอรอง กอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม

  X S.D.    X  S.D. 

1. การติดตอส่ือสารเปนส่ิงจําเปนในการพัฒนาองคกร 2.3 0.53 4.4 0.56 

2. องคกรจะพัฒนาลาชาถาผูนําไมสามารถส่ือสารใหสมาชิกเขาใจ
เปาหมายองคกร 

2.5 0.57 4.4 0.56 

3. ภาวะผูนํากลยุทธท่ีดีตองกรองขอมูลขาวสารท่ีไดรับมาใชรวมในการ
แกปญหา 

3.06 0.94 4.46 0.57 

4. การติดตอส่ือสารอยางเปนทางเปนการสรางความไววางใจกัน 
ในการทํางาน 

2.46 0.63 4.4 0.56 

5. การเจรจาตอรองเปนเรื่องยุงยากและสรางความยุงยากใจแกภาวะ 
ผูนํากลยุทธ 

2.3 0.53 4.4 0.56 

6. ภาวะผูนํากลยุทธท่ีดีตองสามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือ
เจรจาตอรองไดเปนอยางดี 

2.23 0.43 4.3 0.53 

7. การเจรจาตอรองท่ีดีเปนส่ิงท่ีมีประโยชนสําหรับภาวะผูนํากลยุทธ 2.5 0.57 4.4 0.56 

8. ภาวะผูนํากลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพตองสามารถทําการเจรจาตอรอง
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจท้ังสองฝาย 

2.3 0.53 4.4 0.56 

9. การเจรจาตอรองทําใหงานสําเร็จชาลงไป 2.46 0.63 4.4 0.56 

10. การเจรจาตอรองกับคูแขงตองทําการศึกษาขอมูลลวงหนา 2.46 0.63 4.4 0.56 

 
            จากตาราง 10 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ พบวา ผลคะแนน
เฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ ของพยาบาลวิชาชีพ รายดานการส่ือสารและการเจรจาตอรอง
หลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 11 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
     รายดานการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 

ขอ การแกปญหาและการตัดสินใจ  กอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม

  X S.D.    X  S.D.
1. 
2. 

ภาวะผูนํากลยุทธตองมีการแกปญหาและตัดสินใจที่ดี 
ภาวะผูนํากลยุทธมีการใชการส่ือสารสองทางเพ่ือสรางความเขาใจให
เกิดขึ้นในองคกร 

2.23 
2.23 

0.43 
0.43 

4.3 
4.3 

0.53 
0.53 

3. ผูนําตองแกปญหาและตัดสินใจเกงเพ่ือนําองคกรไปสูความสําเร็จ 2.3 0.53 4.4 0.56 

 4. จุดออนของภาวะผูนํากลยุทธคือการไมกลาตัดสินใจ 2.23 0.43 4.3 0.53 

5. การมีภาวะผูนํากลยุทธท่ีดีเปนส่ิงท่ีทุกองคกรพึงประสงค 2.5 0.57 4.4 0.56 

6. ภาวะผูนํากลยุทธตองเลือกใชวิธีการติดตอส่ือสารท่ีมีทางเดียว
เทานั้น 

3.06 0.94 4.46 0.57 

7. การเจรจาตอรองท่ีดีตองใหผูเกี่ยวของมีความรูสึกวาไดรับประโยชน
และประสบผลสําเร็จทั้งสองฝาย 

2.3 0.53 4.4 0.56 

8. การแกปญหาดวยวิธีเดิมๆของภาวะผูนํากลยุทธยอมดีกวาวิธีการ
ใหมๆ 

2.23 0.43 4.3 0.53 

9 ผูนําที่มีภาวะผูนํากลยุทธจะแกปญหาและตัดสินใจและทําใหสมาชิก
เชื่อถือยอมรับในการทํางาน 

2.46 0.63 4.4 0.56 

10 กระบวนการแกปญหาท่ีมีประสิทธิผลมีความสําคัญตอภาวะ 
ผูนํากลยุทธ 

2.23 0.43 4.3 0.53 

 
             จากตาราง 11 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ พบวา ผลคะแนน
เฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ ของพยาบาลวิชาชีพ รายดานการแกปญหาและการตัดสินใจ 
หลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 ข้ันที่ 2 การประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม 
 มีเกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยกําหนดเกณฑการวัดความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือ
เสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ และเจตคติตอภาวะผูนํากลยุทธ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร กอนและหลังการทดลอง โดย
กําหนดวาหลังการทดลอง ผูเขารับการฝกอบรมตองมีคาเฉลี่ยของคะแนนมากกวากอนการทดลอง 
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ตอนที่ 4 ผลการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 
 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมเปนการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมหลังจาก
การนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชในการฝกอบรม ผูวิจัยนําผลการประเมินมาวิเคราะหปรับปรุง
แกไขหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือใหไดหลักสูตรฝกอบรมฉบับสมบูรณ มีความเหมาะสมถูกตอง เพ่ือ
นําไปใชเปนหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการทดลองใชหลักสูตรฝกบรม ผูวิจัยไดนําผลมาปรับปรุง
หลักสูตร ดังตอไปน้ี 
 1. ขยายเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม ในหนวยที่ 2 และหนวยที่ 3 เน่ืองจากกิจกรรม
ของทั้ง2 หนวย ตองใชเวลามากในการเตรียมเกม และขอมูลที่ตองนําเสนอของทั้งสองหนวย
ตามลําดับโดยกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติหมวก 6 ใบ ปรับจาก 1 ชั่วโมง เปน 2 ชั่วโมง 
 2. ปรับหนวยการเรียนรู จากหนวยที่ 2 เดิมไปอยูหนวยที่ 3 เน่ืองจากความตอเน่ือง
ในการเรียนรูเน้ือหาที่เปนบริบทเดียวกัน คือการพัฒนาการแกปญหาและการตัดสินใจ  
 3. เพ่ิมแบบวดัและประเมินในบางหนวยการเรียนรู ดังน้ี 
  2.1 หนวยที่ 2 ถึง หนวยที่ 6 เพ่ิมแบบสังเกตการณ สถิติจํานวนครั้งการถามตอบ 
และเสนอความคิดเห็น 
  2.2 หนวยที่ 2 เพ่ิมแบบประเมินการคิดเชิงกลยุทธ เพ่ือชวยเปนขอมูลในการ
ประเมินคุณลักษณะดานความคิดเชิงกลยุทธ เพราะตองใชเวลาในการฝกทักษะดานนี้มาก  
 4. ปรับปรุงแบบวัดเจตคติใหครอบคลุมคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธทั้งสามดานและ
ใหมีความสมดุลกัน 
 5. ปรับปรุงแบบวัดความรูและความเขาใจ โดยเพ่ิมแบบทดสอบดานการวิเคราะห 
สังเคราะหและการประเมินคา 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
           งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการดําเนินการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรโดยสรุป ดังน้ี 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ในการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร  มีขั้นตอนการวิจัย 
4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 การศึกษาและวเิคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการใน
การพัฒนา   
  เปนการศึกษาและความตองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม สําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีภาวะผูนํา 
กลยุทธ โดยมี 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารขอมูล และผลงานวิจัยที่เก่ียวของในการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ และการตอบ
แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน และขั้นที่ 3 การนําขอมูลมาวิเคราะหปญหาและความตองการ เพ่ือนํา
ผลมาสรุปคุณลักษณะและนํามาหาประเด็นในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํา
กลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
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 ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม  
  เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได
ดําเนินการไวในตอนที่ 1 ซึ่งในตอนที่ 2 แบงการดําเนินการเปน 3 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การสรางโครง
รางหลักสูตรฝกอบรม ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ดวยการจัดกลุมสนทนา 
(Focus Group) และขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝกอบรม เพ่ือนําไปทดลองใชตอไป 
 ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 
  เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ในการเพิ่มความรู ความเขาใจ 
และเจตคติตอคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ โดยประเมินผลจากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอน
และหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม และพิจารณาจากเกณฑวา หลังจากการฝกอบรมหลักสูตร
ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และมีเจตคติตอภาวะผูนํากลยุทธสูง
กวากอนทดลองผลการนําหลักสูตร ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 
30 คน ของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา  
  3.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยเปรียบเทียบคะแนนดาน
ความรู ดานความเขาใจและดานเจตคติ ที่มีตอการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ 
กอนการทดลองใชหลักสูตรและหลังการทดลองใชหลักสูตร มีดังน้ี 
   3.1.1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนดานความรูที่มีตอการเสริมสราง
ภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ กอนการทดลองใชหลักสูตรและหลังการทดลองใชหลักสูตร
แตกตางกัน โดยผลการประเมินหลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอน
การทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3.1.2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนเจตคติที่มีตอการเสริมสรางภาวะ
ผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ กอนการทดลองใชหลักสูตรและหลังการทดลองใชหลักสูตร
แตกตางกัน โดยผลการประเมินหลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอน
การทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ในแตละหนวยระหวางทดลองใชหลักสูตร 
ผลปรากฏดังนี้ 
  3.2.1 หนวยที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธของ
พยาบาลวิชาชีพ พบวา พยาบาลวิชาชีพสามารถอธิบายความหมายและความแตกตางของภาวะ
ผูนํากลยุทธและภาวะผูนําแบบอ่ืนไดเปนอยางดี โดยสังเกตจากการถามตอบระหวางทํากิจกรรมการ
เรียนรู ที่มีการบันทึกแบบประเมินความถี่ในการตั้งคําถาม ตอบคําถาม หรือเสนอความคิดเห็นอยาง
นอยคนละ 1 คร้ัง และไดทําการวิเคราะหลักษณะของภาวะผูนํากลยุทธ โดยการทํากิจกรรมกลุม 
สนทนากลุมยอย 3 กลุม พบวา พยาบาลวิชาชีพสามารถนําเสนอคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธใน
ผูนําพยาบาลวิชาชีพในความคิดของกลุม และมีการอภิปรายพูดคุยในกลุมยอยและสามารถสรุปสิ่งที่
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กลุมวิเคราะห ตามหัวขอที่ไดรับในกลุมใหญไดอยางถูกตอง โดยประเมินจากผลงานของกลุม ดาน
เจตคติ พบวา พยาบาลวิชาชีพมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคา ประโยชน และความจําเปน
ในการเสริมสรางภาวะผูนําพยาบาลวิชาชีพ ระหวางการประชุมกลุมยอยและประชุมกลุมรวม 
  3.2.2 หนวยที่ 2 การพัฒนาทักษะดานการคิดเชิงกลยุทธ พบวา พยาบาลวิชาชีพ 
สามารถอธิบายความหมายและกระบวนการคิดเชิงกลยุทธอยางเปนระบบไดเปนอยางดี โดยสังเกต 
จากการแสดงความคิดเห็น ระหวางประชุมกลุมยอยและประชุมกลุมรวม และการนําเสนอกิจกรรม
หมวก 6 ใบ การแสดงภาพแผนภูมิความคิด พรอมกับอธิบายแผนภูมิของแตละกลุม โดยการแสดง 
การพูดคุย การตอบและอภิปรายระหวางการทํากิจกรรมใบงาน 3/2 และคําถาม ตอบคําถาม หรือ
เสนอความคิดเห็น และพบวา พยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธอยางเปนระบบ
โดยทํากิจกรรมใบงาน 3/1 และ 3/2 มีการเรียนรูจากสถานการณจริง พิจารณาไดจากการลงพื้นที่
ของพยาบาลวิชาชีพในแตละหอผูปวย เพ่ือเก็บขอมูลเกี่ยวกับปญหาการเปนผูนํา ของโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณจริงและการ
สังเกตการณในสถานที่ของการปฏิบัติงานของแผนก พรอมกับการนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการเปน
ขั้นตอนของการคิดเชิงกลยุทธจนไดแผนภูมิความคิด และพยาบาลวิชาชีพไดแสดงเจตคติที่ดีตอการ
พัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะห โดยมีสังเกตและบันทึกจากการแสดงความคิดเห็นในกลุมยอย 
และกลุมรวมดวยการสวมบทบาทสมมติ และการทํากิจกรรมหมวก 6 ใบ ระหวางทํากิจกรรมมี
บรรยากาศแหงการระดมสมองและความคิดอยางแทจริง พยาบาลวิชาชีพมีความกระตือรือรนในการ
ทํากิจกรรม เปนอยางดี  
  3.2.3 หนวยที่ 3 การพัฒนาทักษะดานการแกปญหาที่ดี พบวา พยาบาลวิชาชีพ 
สามารถอธิบายความหมายและแนวคิดการแกปญหาที่ดีในการทํางานได สังเกตจากการตอบคําถาม 
ระหวางการเรียนรูสาระจากผูสอน และการทํากิจกรรมระดมความคิดรวมถึงการมีกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ ในใบงาน 3/2 มีการประเมินการนําเสนอกระบวนการของการแกปญหาท่ีดี โดย
สมาชิกฝายเสนอไดนําเสนอรายละเอียดของแนวคิดการแกปญหาที่ดีอยางครบถวน ทั้งในกลุมยอย
และกลุมใหญ อีกทั้งไดเสนอแนะแนวทางออกใหพยาบาลวิชาชีพเม่ือเจอสถานการณตางกันควร
แกปญหาตางกัน ทําใหพยาบาลวิชาชีพไดมีการพัฒนาทักษะการแกปญหาที่ดีในการทํางาน และทํา
ใหพยาบาลวิชาชีพเกิดการมองตางมุม เพ่ือสงเสริมใหฝกทักษะ การมองโลกในแงดี 
  3.2.4 หนวยที่ 4 การพัฒนาทักษะดานการตัดสินใจ พบวา พยาบาลวิชาชีพ
สามารถอธิบายความหมายและคุณลักษณะของการตัดสินใจที่ดีไดเปนอยางดีโดยสังเกตจากการ
พูดคุย และการถามตอบ ระหวางการเรียนรูเนื้อหาสาระของพยาบาลวิชาชีพ และการประชุมกลุม 
การแสดงบทบาทสมมติในใบงาน 4/2 ทําใหพยาบาลวิชาชีพ สามารถแสดงออกถึงการเปนผูนํากล
ยุทธที่ดีตอสถานการณจําลองที่ตองการแสดงบทบาทสมติในการเปนผูนํา และสําหรับพยาบาล
วิชาชีพที่แสดงเปนลูกนองไดแสดงออกถึงขอเสนอแนะเก่ียวกับขอบกพรองของผูที่แสดงเปนหัวหนา
งาน สิ่งที่ทําใหเห็นวา พยาบาลวิชาชีพสามารถฝกทักษะดานการตัดสินใจที่ดีไดจากใบงานที่ 4/1 
และ นอกจากนี้พยาบาลวิชาชีพไดแสดงเจตคติที่ดีตอการพัฒนาทักษะการมอบหมายงานโดยการ
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สังเกตจากการอภิปรายสรุปกิจกรรมทั้งหมด ในตอนทายของหนวยที่ 4 ซึ่งมีการบันทึกการพูดคุย 
ถามตอบ ถึงขอดีขอเสียของการตัดสินใจ ความสําคัญและความจําเปนในการเปนหัวหนางานที่มี
ทักษะในการเปนหัวหนางานที่ดี และอ่ืนๆ  
  3.2.5 หนวยที่ 5 การพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร พบวา พยาบาลวิชาชีพสามารถ
อธิบายความหมายและหลักของการสื่อสารได โดยสังเกตจากการทํางานกลุมและการตอบคําถาม
ระหวางการเรียนรูเน้ือหาสาระของหนวย พยาบาลวิชาชีพไดพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช
กิจกรรมกรณีศึกษาจากวีดิทัศน ใบงานที่ 5/2 และใบงานที่ 5/3 กิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติ 
พบวา พยาบาลวิชาชีพไดนําหลักการส่ือสารมาใชในการแสดงบทบาทสมมติ รวมถึงความสามารถ
ในการกําหนดกลยุทธในการสรางทีมงาน โดยกลุมพยาบาลวิชาชีพมีการแบงหนาที่และสามารถจัด
กิจกรรมบทบาทสมมติไดอยางดี พยาบาลวิชาชีพมีเจตคติตอการพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดย
สังเกตจากการมีสวนรวมของพยาบาลวิชาชีพในแตละกลุมอยางจริงจังและมุงม่ันที่จะทํากิจกรรม
ทั้งหมด เพ่ือใหไดผลงานของกลุมอยางเปนที่นาพอใจ  
  3.2.6 หนวยที่ 6 การพัฒนาทักษะดานการเจรจาตอรอง พบวา พยาบาลวิชาชีพ
สามารถอธิบายความหมายและหลักของการเจรจาตอรองได โดยสังเกตจากการทํางานกลุมและการ
ตอบคําถามระหวางการเรียนรูเน้ือหาสาระของหนวย พยาบาลวิชาชีพไดพัฒนาทักษะการเจรจา
ตอรอง โดยใชกิจกรรมกรณีศึกษาจากวีดิทัศน ใบงานที่ 6/2 และใบงานที่ 6/3 กิจกรรม การแสดง
บทบาทสมมติ พบวา พยาบาลวิชาชีพไดนําหลักการเจรจาตอรองมาใชในการแสดงบทบาทสมมติ 
รวมถึงความ สามารถในการกําหนดกลยุทธในการสรางทีมงาน โดยกลุมพยาบาลวิชาชีพมีการแบง
หนาที่และสามารถจัดกิจกรรมบทบาทสมมติไดอยางดี พยาบาลวิชาชีพมีเจตคติตอการพัฒนาทักษะ
การเจรจาตอรอง โดยสังเกตจากการมีสวนรวมของพยาบาลวิชาชีพในแตละกลุมอยางจริงจังและ
มุงม่ันที่จะทํากิจกรรมทั้งหมด เพ่ือใหไดผลงานของกลุมอยางเปนที่นาพอใจ  
  3.2.7 หนวยที่ 7 สรุปการนําภาวะผูนํากลยุทธไปใชจริง พบวา พยาบาลวิชาชีพ         
สามารถประยุกตความรู และทักษะในการแสดงภาวะผูนํากลยุทธโดยสังเกตและบันทึกผลการทํา
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติทั้ง 4 องคประกอบซึ่งผลจากการประเมินของพยาบาลวิชาชีพ รวม 
30 คน ที่เขารวมประเมินการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในหลักสูตรน้ีอยูในระดับมาก และพบวา พยาบาล
วิชาชีพมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาทักษะผูนํากลยุทธ แบบองครวม โดยสังเกตจากการทํากิจกรรม 
การแสดงบทบาทสมมติ และการระดมสมองในการประชุมกลุมยอยและกลุมใหญ 
 3.3 ผลการประเมินความเหมาะสมในการทดลองใชหลักสูตร โดยพยาบาลวิชาชีพเม่ือ
สิ้นสุดการสอน โดยใหพยาบาลวิชาชีพประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรใน 5 ดาน คือ ดาน
เน้ือหาวิชา ดานวิธีการจัดการเรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อและแหลงการเรียนรูและดาน
การวัดและการประเมินผล พบวามีความเหมาะสมในระดับมากในทุกดาน 
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 3.4 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลวชิาชีพตอหลักสูตร พบวา  
  3.4.1 จุดมุงหมายของหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ ในโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มีความสอดคลองกับความตองการของพยาบาลวิชาชีพ 
เน่ืองจากหลักสูตรน้ีชวยใหกลาแสดงออกถึงภาวะผูนํา เรียนรูวิธีคิดเชิงกลยุทธ เรียนรูวิธีการแกไข
ปญหา เขาใจวิธีการการตัดสินใจ ตลอดจนการติดตอส่ือสารรวมกับผูอ่ืนและที่สําคัญพยาบาลวชิาชพี
เห็นวา หลักสูตรนี้ชวยใหมีเจตคติที่ดี ตอการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธในพยาบาลวิชาชีพมากขึ้น  
  3.4.2 ดานเน้ือหาสาระที่สามารถนําไปสูการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธใน
พยาบาลวิชาชีพไดเน่ืองจากเน้ือหาตางๆตรงตามความตองการในการพัฒนาผูนํากลยุทธในการนํา
เน้ือหาสาระไปปรับประยุกตใช โดยองคประกอบที่พยาบาลวิชาชีพมีความเห็นวาเปนองคประกอบที่
สามารถนําไปสูการพัฒนาทักษะชัดเจน คือ การคิดเชิงกลยุทธ การตัดสินใจ การแกปญหา การ
ติดตอส่ือสาร และการเจรจาตอรอง ตามลําดับ  
  3.4.3 ดานส่ือการเรียนรู มีความเหมาะสมและชวยใหมีการเสริมสรางภาวะผูนํา 
กลยุทธ เนื่องจากสื่อที่ใชเปนรูปธรรม มีความชัดเจน มีความหลากหลายเขาใจงาย และท่ีสําคัญส่ือ
การเรียนรูถูกจัดวางอยางเหมาะสมจากขั้นพ้ืนฐานไปสูการประยุกตใช   
  3.4.4 ดานกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพมีความเห็นวาสามารถ
ชวยใหพยาบาลวิชาชีพ เกิดความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีตอการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ  
  3.4.5 ดานรูปแบบและวิธีการประเมินผลในหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพมีความเห็น
วา รูปแบบและวิธีการประเมินผลมีความถูกตอง เหมาะสม และนาเชื่อถือ และวิธีการประเมินผลที่
หลากหลาย ทั้งกอนหลักสูตร ระหวางหลักสูตร และหลังการทดลองหลักสูตร สอดคลองกับเน้ือหา
สาระ และกิจกรรมการเรียนรู ประเมินตามสภาพจริง  
  3.4.6 สําหรับขอเสนอแนะอ่ืนๆ ใหขยายเวลาหรือจัดเน้ือหาใหเหมาะสมกับการ
ประชุมกลุม และควรมีการเตรียมอุปกรณเลนเกมสในกิจกรรมที่พยาบาลวิชาชีพตองเตรียมใหพรอม
กอนการทํากิจกรรม 
 ตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 
  เปนการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมจากการนําไปทดลองใช เพ่ือใหไดหลักสูตร
ฝกอบรมฉบับสมบูรณ พรอมที่จะนําไปใชพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานที่เปนปญหาและความตองการในการพัฒนา 
พบวา คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธที่มีความจําเปนในการฝกอรมไดแก การใชความคิดเชิงกลยุทธ 
การส่ือสารและการเจรจาตอรอง และการแกปญหาและการตัดสินใจ 
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 2. ผลการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมดวยการจัดกลุมสนทนา (Focus group) กับ
ผูทรงคุณวุฒิ พบวาผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกันและเห็นวาโครงรางหลักสูตรฝกอบรมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก 
 3. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมดานความรูและความเขาใจ พบวา 
คาคะแนนเฉลี่ยความรูและความเขาใจตอหลักสูตรการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาล
วิชาชีพ หลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
            4. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมดานเจตคติตอภาวะผูนํากลยุทธ   
พบวา คาคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ หลังการทดลองใช
หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 5. ผลการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม พบวา หนวยการเรียนรูบางหนวยตองมีการ
ขยายเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมใหมากขึ้น แบบวัดความรูและความเขาใจยังขาดดานการวิเคราะห 
สังเคราะหและการนําไปใช ปรับปรุงแบบวัดเจตคติใหครอบคลุมเนื้อหาภาวะผูนํากลยุทธและใหเกิด
ความสมดุลกัน 
  
อภิปรายผล 
  1. ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานที่เปนปญหาและความตองการในการพัฒนา 
พบวา คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธที่มีความจําเปนในการฝกอรมไดแก การใชความคิดเชิงกลยุทธ 
การสื่อสารและการเจรจาตอรอง และการแกปญหาและการตัดสินใจ ที่เปนเชนนี้เพราะวา ภาวะกล
ยุทธมีความ สําคัญมากตอความสําเร็จของกิจการขององคกรเน่ืองจากมีความสําคัญ ชวยใหผูบริหาร
สามารถมองเห็นภาพรวมและขอบเขตไดกวางขวางและชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น (Betty. 2005: 
25) โดยชวยใหสมาชิกเขาใจในวิสัยทัศน วัตถุประสงคและทิศทางที่แนนอนขององคกร ไมกอใหเกิด
ความสับสนหรือความขัดแยงในการทํางาน ทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายและวัตุประสงคที่
ตองการอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอองคกรในการสรางความเขาใจระหวางการทํางานและ
บุคคลทุกฝายที่เก่ียวของ โดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย (Maria. 2011: Online) ชวยใหองคกร
สามารถดําเนินงานและใชทรัพยากรในการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพและไดผลสําเร็จดีกวาการ
บริหารงานตามปกติ เนื่องจากการดําเนินงานเชิงกลยุทธจะมีการศึกษา วิเคราะห และจัดระบบ
ความสัมพันธเชิงกลยุทธขององคกรอยางรัดกุมและชัดเจน ทําใหการดําเนินงานและการจัดสรร
ทรัพยากรเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับ
บริบทของสังคม มีเทคนิคหรือกลยุทธการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะการแกปญหา
และการตัดสินใจและดูแลผูรับบริการอยางใกลชิด (Floyd. 2011: Online)   อีกทั้งภาวะผูนํากลยุทธ 
เปนปจจัยสําคัญตอองคกร เพราะชวยสนับสนุนในการวางแผนกลยุทธ สรางความไดเปรียบในการ
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แขงขัน ตลอดจนสงเสริมใหการดําเนินงานไปสูเปาหมายไดเปนอยางดี (Farkas; & Wetlaufer. 
1996: 74 - 110)  

 ภาวะผูนํากลยุทธมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาองคการทุกขนาดทุกระดับ                  
เปนผูนําที่รับผิดชอบในการสรางและการเปลี่ยนแปลงตางๆขององคการ อันไดแก ดาน
สภาพแวดลอม วัฒนธรรม กลยุทธ โครงสราง ภาวะผูนําและเทคโนโลยี และยังมีหนาที่ในการจูงใจ
ใหบุคลากรนําการตัดสินใจของตนลงสูการปฏิบัติ ผูนํากลยุทธจึงมีบทบาทสองดานที่เปนบทบาท
คูขนานกัน (Dual Role) กลาวคือ บทบาทแรก ในฐานะเปนผูวางแผนออกแบบหรือกําหนดวิสัยทัศน
และกลยุทธใหแกองคการ สวนบทบาทที่สอง ในฐานะที่นําเอากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ดังน้ัน ผูนํากล
ยุทธจึงเปนทั้งผูกําหนด (Formulator) และผูนําสูการปฏิบัติ (Implementer) (Adair. 2002: 62-65) 
    โดยเฉพาะการใชความคิดเชิงกลยุทธ ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ทําให
เกิดความชัดเก่ียวกับผลผลติกอนปฏิบัตงิาน พัฒนาแผนเพ่ือขับเคลื่อนไปสูผลผลติ  สามารถกําหนด
ขอบขายของสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกัน ปรับกลยุทธ เทคนิคใหยืดหยุนสอดคลอง
กัน. สรางสรรคกิจกรรมตอเนื่องและกิจกรรมคูขนานเพื่อบรรลุเปาหมาย รักษาความสมดุลในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความรวดเร็วในการทํางาน ตอบสนองการวางแผนกลยุทธและมุมมองระยะยาว 
และสามารถจัดอันดับความสําคัญ (Albano. 1999: Online) 
   คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธดานการสื่อสารและการเจรจาตอรองนับวามี
ความสําคัญเปนเคร่ืองมือชวยใหบรรลุจุดประสงค (ดวงพร ทัตตะทองคํา. 2544: 41-45) รวมทั้ง
สรางความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรและสงเสริมการบริหารจัดการแบบการมีสวนรวม สามารถ
แกปญหาไดตรงประเด็นตามความตองการของบุคลากร ทําใหกระบวนการบริหารจัดการสามารถ
ดําเนินไปอยางตอเน่ืองไมหยุดชะงัก ทําใหผูนําตองพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาอยูเสมอ ลด
ชองวางระหวางผูนํากับบุคลากร สรางความใกลชิดผูกพันแกบุคลากรในองคกร อีกทั้งจูงใจให
บุคลากรเขาใจและยอมรับในวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร (Marriage Builders. 2008: 
Online) 
    อีกทั้งการแกปญหาและการตัดสินใจมีความสําคัญตอภาวะผูนํากลยุทธ เพราะ
รวบรวมปญหาสําคัญ หรือปญหาเรงดวน เพ่ือใชในการแกปญหาและการตัดสินใจอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถกําหนดประเด็นปญหาสําคัญหรือปญหาเรงดวนไดอยางชัดเจน ใชเทคนิคใน
การแกปญหาสําคัญหรือเรงดวน ชวยใหแกปญหาและตัดสินใจอยางรวดเร็ว เปนระบบและตอเนื่อง 
รวมถึงสามารถตรวจสอบ ปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 
(Aikenhead. 1985: 473) 
  2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมดานความรูและความเขาใจ พบวา 
คาคะแนนเฉลี่ยความรูและความเขาใจตอหลักสูตรการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาล
วิชาชีพ หลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลวิจัยสอดคลองกับ วาสนา คงม่ัน (2544:67) ได
ทําการศึกษาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูบริหารโรงเรียน
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ประถมศึกษา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) พัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม 3) ทดลองใชหลักสูตร 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา 
กอนและหลังการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรม มีความรูเก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียนแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการฝกอบรม มีความรูสูงกวากอนฝกอบรม 
สอดคลองกับผลวิจัยของ สุเมธ งามกนก (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องหลักสูตรฝกอบรมเพิ่ม
อํานาจในการทํ างานเพื่ อ พัฒนาสมรรถนะของเจ าหน าที่ วิ เคราะหนโยบายและแผน 
กระทรวงศึกษาธิการ ผลวิจัยพบวา คะแนนหลังการทดลองมากกวาคะแนนกอนการทดลอง ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไว แสดงวา หลักสูตรฝกอบรมสามารถพัฒนาสมรรถนะดานความรู ดานทักษะ
ในการปฏิบัติงานและดานบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ไดจริงสอดคลองกับ พิเชฎษ จับจิตต (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมการพัฒนาความเขมแข็งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
การศึกษาคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือสราง ทดลองใช และประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม การพัฒนา
ความเขมแข็งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชแนวคิดของ คอท
เทอร (John P. Kotter) ที่วาองคกรที่จะประสบความสําเร็จ ตองมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
องคกรใน 3 ดาน ไดแก ดานโครงสราง ดานระบบ และดานวัฒนธรรม กระบวนการในการสรางและ
ปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมผลวิจัยพบวา คะแนนหลังการทดลองมากกวาคะแนนกอนการทดลอง  
               3. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมดานเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ    
พบวา คาคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ หลังการทดลองใช
หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  สอดคลองกับผลวิจัยของเวแบอร และเคลโลเวย (Weber; & Kelloway. 1996: 827-832) 
ศึกษาผลการฝกอบรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีตอการรับรู เจตคติ และผลลัพธที่เปนรายได
ของผูใตบังคับบัญชา ใชกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน เปนผูจัดการเขต 1 เขต ประกอบดวย 20 สาขา 
ไดรับการสุมเขากลุมควบคุมจํานวน 9 คน และกลุมทดลองจํานวน 11 คน เปนการอบรมเปนกลุม 1 
วัน และการฝกอบรมสนับสนุนเปนรายบุคคลหลังจากฝกอบรมเปนกลุม 1 เดือน พบวา ผลการ
ฝกอบรมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการรับรูของผูใตบังคับบัญชาของผูนําที่มีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความผูกพันตอองคกรสูง และผลการรับรูและเจตคติหลัง
การอบรมสูงกวากอนการอบรม สอดคลองกับผลวิจัยของ ชองปแอร โอเบอรเฮาเซอร และฟรีแมน 
(Jeanpierre; Oberhauser; & Freeman. 2005: 668-690) ไดศึกษาผลของการฝกอบรมครู
วิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพในรัฐมินเนโซตาและรัฐเท็กซัส เน้ือหาเร่ืองระบบ
นิเวศนของผีเส้ือขนาดใหญ โดยใชวิธีสืบเสาะหาความรูแลววิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง
ฝกอบรมทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพ พบวา ครูที่เขารับการฝกอบรมสามารถเตรียมกิจกรรม
โดยใชพ้ืนฐานของการสืบเสาะหาความรูที่ไดรับการฝกอบรมไดดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
หลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมชวยใหครูประสบความ สําเร็จในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรทั้ง
ดานเน้ือหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติที่ดี นอกจากนั้นยังชวยกระตุนใหครูมีความ
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ม่ันใจในการจัดการเรียนรูใหดีขึ้นดวย สอดคลองกับคาสเซิล ฟอกซ และซอนเดอร (Castle; Fox; & 
Sounder. 2006: 65-80) ศึกษาเปรียบเทียบการใหการฝกอบรมครูโรงเรียนพัฒนาอาชีพจากสถาบัน
ใหการฝกอบรม (PDS) และไมไดฝกอบรมจากสถาบันฝกอบรม (non - PDS) ของครูใหม โดยเก็บ
ขอมูลจากผลการประเมินการสอนนักเรียนและแฟมสะสมขอมูล ผลการศึกษาพบวา ครูที่ไดรับการ
ฝกอบรมจากสถาบันฝกอบรมมีความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดการในชั้น
เรียน การวัดประเมินผล และเจตคติดีกวาครูที่ไมไดรับการฝกอบรมจากสถาบันการฝกอบรมใหการ
ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ  
 
ขอเสนอแนะ 
 1.ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  
    ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ จากผลการวิจัย ดังนี้ 
    1.1 การจัดกลุมผูเขารับการอบรม ควรคละกันทั้งดานอายุ และประสบการณในการ
ทํางาน 
     1.2 การจัดกลุมผูเขารับการฝกอบรม ในแตละคร้ังไมควรเกิน 30 คน เพ่ือใหการอบรมมี
ประสิทธิภาพและสามารถจดักิจกรรมไดอยางทั่วถึง 
    1.3 เวลาในการจัดการฝกอบรม ควรใชเวลาติดตอกันเพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง 
    1.4 ระยะเวลาในการจัดการฝกอบรม ควรปรับใหเหมาะสม กระชับ เน่ืองจากผูเขารับการ
ฝกอบรมมีภาระหนาที่รับผิดชอบคอนขางมาก  
 2. ขอเสนอแนะในการทําวจัิยครั้งตอไป 
      2.1 ควรมีการทําวิจัยเพ่ือติดตามผลการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือจะไดทราบ
ผลการปฏบิัตงิาน และเปนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะกลยุทธอยางตอเน่ืองและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบตัิงาน 
      2.2 ควรมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะกลยุทธ ในพยาบาลวชิาชีพที่
ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลสงักัดหนวยงานอ่ืนๆที่เหมาะสม 
      2.3 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะกลยุทธ ในคณุลักษณะอ่ืนๆ ควรมี
หลากหลายวธิี เชน การสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมจากสถานการณการทํางานจริง การสราง
สถานการณจําลอง (Simulation) หรือเปนกรณีเหตุการณ (Incident Cases) เปนตน 
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