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ของการวิจัยโดย ตอนที่ 1 เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยการรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร
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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
ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยดี ดวยความเมตตาและเอาใจใสจากอาจารย
หลายทาน ทานแรกที่ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง คือ รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา
แสวงศักดิ์ ที่กรุณารับเปนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และเปนกรรมการการสอบปริญญานิพนธ
ที่ไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําการทําวิจัยฉบับนี้เปนอยางดีมาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย ดร.สมชาย เทพแสง ที่ เ มตตารั บ เป น ประธาน
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและเปนกรรมการการสอบปริญญานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษา
ตรวจสอบ และหวงใยตลอดเวลา ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.อภิธีร ทรงบัณฑิตย รน. ที่ให
ความกรุณา รับเปนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ คอยชวยเหลือ
สนับสนุนอยูตลอด
ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ สุภากิจ ประธานคณะกรรมการสอบ
ปริญ ญานิพ นธ และอาจารย ดร.สรภั ค สรณ ฉั ต รกมลทั ศ น กรรมการที่ แต งตั้ งเพิ่ มเติม ที่ ไ ดใ ห
ข อ เสนอแนะ ที่ เ ป น ประโยชน ทํ า ให ป ริ ญ ญานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ มี ค วามสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น ขอกราบ
ขอบพระคุณทานคณาจารยกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารหารศึกษาระดับปริญญาเอกทุกทาน
ที่ ได ชี้แ นวทางแก ผู วิ จัย จนงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ส ามารถพั ฒ นาหลั กสู ต รเสริ มจนสํ า เร็จ และนํ า ไปใช
ประโยชนได
ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ และผูทรงคุณวุฒิที่รวมสนทนา
กลุม ทุกทาน ที่ไดใหขอเสนอแนะที่ดีตอการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง จนผูวิจัยประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมฉบับนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณะผูบริหาร และพยาบาลวิขาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานครทุกคน ที่มีสวนเอื้อตอการอํานวยความสะดวกในการ
ใหการสัมภาษณ รวมประชุมกลุม และเก็บขอมูลการวิจัย ทุกขั้นตอนเปนอยางดี
ขอกราบขอบพระคุณคณะผูบริหารโรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร ที่ไดใหโอกาส
และเวลา ในการศึกษาตอระดับปริญญาเอกในครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่ไดอนุญาตใหใชสถานที่
และกลุมพยาบาลวิชาชีพ ในการทดลองหลักสูตรฉบับนี้ และขอขอบคุณญาติพี่นองและครอบครัวทุก
ทานที่ใหกําลังใจเสมอมาที่ไดใหความชวยเหลือและหวงใยมาโดยตลอด
คุณงามความดีของปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแด บิดา มารดา ครูบาอาจารย ผู
มีพระคุณ และผูที่คอยเปนกําลังใจทุกทาน ที่ให ความชวยเหลือ จนผูวิจัยสามารถสรางงานวิจัยฉบับ
นี้ ที่มีประโยชนตอสังคมตอๆไป
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
พยาบาลเป น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ และมี ห น า ที่ ใ ห บ ริ ก ารและดู แ ลรั ก ษา
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป อ งกั น โรคและการฟ น ฟู ส ภาพของผู ป ว ยและผู ใ ช บ ริ ก าร อั น เป น งานที่ มี
ประโยชนตอมวลมนุษย จึงนับไดวาพยาบาลเปนบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งในการผลักดันนโยบาย
ดานสาธารณสุขของประเทศใหบรรลุเปาหมาย การบริหารจัดการระบบบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ
นอกจากตองมีศาสตรทางการพยาบาลเปนพื้นฐานแลว การมีความรูความเขาใจในสังคมวัฒนธรรม
ของผูใชบริการจะชวยให พยาบาลสามารถดูแลผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สภาการพยาบาล
ได กํ า หนดแผนพั ฒ นาการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ แ ห ง ชาติ ขึ้ น ซึ่ ง ป จ จุ บั น เป น ฉบั บ ที่ 2
พ.ศ. 2550-2559 เกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ มี
วัตถุประสงค เพื่อส งเสริมระบบบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ ใหมีมาตรฐาน มีคุณภาพ
สามารถเขาถึ งและตอบสนองความตองการของประชาชนและสอดคล องกั บความตองการของ
ผูใชบริการ สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองไดในดานสุขภาพ นอกจากนี้ใน
แผนพัฒนายังเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทางการพยาบาลมีความรู ความเชี่ยวชาญที่
เนนการบริการที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ ตลอดจนสงเสริมใหมีการใชขอมูลที่
เปนหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล นอกจากนี้ยังมีเปาหมายใหองคกร
พยาบาลในสถานบริการพยาบาลสุขภาพทุกระดับพัฒนาคุณภาพปฏิบัติการพยาบาลจนเกิดเปน
Best Practices หรือการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ อีกทั้งเปนแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่
สอดคลองกับกฎหมายและจริยธรรมแหงวิชาชีพ (สภาการพยาบาล. 2552: 22-40) นอกจากนี้ ยัง
เปนวิชาชีพหนึ่งที่สังคมใหการยอมรับ ยกยองในความรูความสามารถและศักยภาพ เปนวิชาชีพที่
เนนการปฏิบัติ มีเหตุผล มีความเปนศาสตรและศิลปอยูในตัว และปฏิบัติงานโดยอาศัยองคความรู
วิธีการและขั้นตอนที่เปนระบบตามแนววิทยาศาสตรและอาศัยความชํานาญจากประสบการณการ
ปฏิบัติ (สิวลี ศิริไล. 2542: 3) และมิใชเปนเพียงงานชนิดหนึ่งเทานั้น แตเปนวิชาชีพหนึ่งที่พยาบาล
ตองทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนางานบริการใหดียิ่งขึ้นไป (O’ conner. 1998: 38-39)
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย เขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตความรับผิดชอบปญหา
ทางด า นสุ ข ภาพของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี ป ระชากร 5,642,340
คน
(กระทรวงมหาดไทย. 2548: 67) ในขณะที่จํานวนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 2,173 คน คิดเปน
อัตราสวน 1:2,596 คน ประกอบกับปริมาณผูใชบริการและอัตราการเจ็บปวยของประชาชนมีจํานวน
เพิ่มขึ้น ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพจึงมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น (จินนะรัตน ศรีภัทรภิญโญ. 2546: 33)
ทั้งจากภารกิจที่ตองรับผิดชอบดูแลใหบริการพยาบาลผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งลักษณะงานที่
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เสี่ยงตอการติดโรคและตองปฏิบัติงานในยามวิกาล รวมถึงงานดานเอกสารที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น
แลว ในการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพยังตองเผชิญกับความวิกฤตของชีวิตผูปวย ความรีบดวนใน
การใหบริการ สภาพ แวดลอมในการทํางานที่กอใหเกิดความกดดัน และยังตองพบกับความไมคงที่
ของสภาพอารมณของผูปวย ญาติ บุคลากรในทีมงานพยาบาล กอใหเกิดภาวะคุกคามทางจิตใจของ
พยาบาลวิชาชีพ ดังรายงานผลการศึกษาการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศจํานวน
1,818 คน พบวา ลักษณะงานบริการที่มีความหลากหลายซับซอน ทําใหพยาบาลวิชาชีพพบกับ
ปญหาในการปฏิบัติงาน คือ ปริมาณงานมากเกินกวาที่จะทํางานแตละอยางใหสมบูรณได อีกทั้งตอง
ปฏิบัติงานเกินบทบาทหนาที่ รวมถึงการขาดที่ปรึกษาในการทํางาน (สภาการพยาบาล. 2552: 2240) ซึ่งผลที่กระทบตามมา พบวา พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐมีอัตราการเปลี่ยนงาน การโยกยายงาน
การลาออกคอนขางสูง เนื่องจากความกดดันจากลักษณะงาน สัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงาน
ดวยกัน กับหัวหนางาน และกับองคกร (จันทรพา ทัดภูธร. 2543: 56)
ภายใตกระแสสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนยุคที่มีการปรับเปลี่ยน
การบริหารราชการสมัยใหม ที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง มุงเนนผลสัมฤทธิ์ใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนเปนที่ตั้ง ตองตอบสนองนโยบายของประเทศและทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
มี ค วามคล อ งตั ว มี ก ลไกการตรวจสอบคุ ณ ภาพ ลดต น ทุ น การใช จ า ย แต ค งคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการบริการไว (พิรุณ รัตนวณิช. 2545: 17; ฉัณทิพย จําเดิมเผด็จศึก. 2548: 32)
สอดคลองกับวิสัยทัศนของกรมการแพทย ที่กลาววา “เปนผูนําทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการ
แพทยที่ส มคุ ณค า เพื่ อคุณภาพชี วิต ที่ดีกวาของประชาชน” โดยมีเปาหมายเชิ งยุทธศาสตร คือ
ประชาชนไดรับบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพจากหนวยงานที่มีความเปนเลิศเฉพาะทาง มีระบบ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ (กรมการแพทย. 2549: 55)
ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพจําตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ดังกลาว อีกทั้งปญหาของพยาบาลวิชาชีพจะใชวิธีการแบบเกาๆที่ยึดตามกฎระเบียบและประเพณี
เดิมๆ ขาดการปรับกระบวนทัศนใหมที่เนนผูดูแลและผูรับบริการเปนสําคัญ (Bagwell. 2011:
Online) โดยพยาบาลวิชาชีพยังขาดการคิดเชิงกลยุทธ ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางไมราบรื่น
ไมสามารถแกปญหาหรือตัดสินใจไดอยางฉับไว (สํานักการพยาบาล. 2551: 45) เพราะฉะนั้นจําเปน
อย า งยิ่ง ที่ หั ว หน า พยาบาล ซึ่ง ทํ า หน า ที่เ ปน ผู บ ริห ารสูง สุ ดที่ มีบ ทบาทในการกํา หนด นโยบาย
อํานวยการ ควบคุมจั ด การทรัพยากรการบริ ห ารและประสานความร ว มมือระหวางวิชาชีพและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเอื้ออํานวยใหการบริการพยาบาลบังเกิดผลลัพธตามที่คาดหวังและเปนไป
ตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน หรือพันธกิจขององคการ ซึ่งในการดําเนินงานการบริหารการ
พยาบาลใหเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผูบริหารการพยาบาล
นับวาเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการใหบุคลากรทุกฝายไดแสดงออกถึงความสามารถของตน
เพื่อทํางานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ (นนทกร อาจวิชัย และมาริสา ไกร
ฤกษ. 2554: 113) ดังนั้นผูนําจึงมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงมาตรฐาน เพราะการพัฒนาในองค
รวมจะใหความสําคัญในเรื่องของโครงสรางองคกรและกระบวนการ พัฒนาระบบความคิด ซึ่งสงผล
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ในระยะยาวต อ การยกระดั บ มาตรฐานให สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งมี ก ารพั ฒ นากลยุ ท ธ เ พื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารการพยาบาลนั้นจําเปนตองใช
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธในการกําหนดทิศทางและกระตุนสรางแรงบันดาลใจใหแกองคการในการริเริ่ม
สรางสรรคสิ่งตางๆ เพื่อใหองคการอยูรอดมีความกาวหนาและไดมาตรฐาน โดยผูบริหารกระตุน
พยาบาลทุกระดับสามารถนํามาตรฐานการบริหารการพยาบาลไปประยุกตใชในการจัดโครงสราง
องคการ และการบริหารจัดการบริการพยาบาลใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามความคาดหวังและตาม
บริบทของแตละองคการ (นนทกร อาจวิชัย และมาริสา ไกรฤกษ. 2554: 113)
จะเห็นไดวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธนั้นเปนภาวะที่ผูนําแสดงออกในลักษณะสรางแรงจูงใจแก
ผูรวมงานใหใชความสามารถที่มีอยูมาทํางานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของทีมและองคการ โดยผูนําจะมี
เทคนิคการจูงใจอยางเหมาะสม โดยเลือกใชวิธีจูงใจอยางหลากหลาย และมีประสิทธิผลเพื่อใหการ
ทํางานประสบผลสําเร็จ (Bagwell. 2011: Online) จึงเปนทฤษฎีภาวะผูนําที่เหมาะกับการที่นําไปใช
ในการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพเพื่อใหไดรับการเตรียมพรอมใหมีลักษณะที่แสดงถึงภาวะผูนําเชิงกล
ยุ ท ธ ที่ จ ะมี ต อ เพื่ อ นร ว มที ม พยาบาลวิ ช าชี พ ต อ ไป ภาวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ จ ะต อ งรู จั ก และเข า ใจ
สภาพการณขององคกรอยางดี อีกทั้งแสดงออกถึงการตัดสินใจ และการควบคุมการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศน 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
ควบคุ ม อย า งมี ก ลยุ ท ธ ซึ่ ง จะทํ า ให เ ป า หมายองค ก รสํ า เร็ จ ลงได จํ า เป น ต อ งมี ทั ก ษะในการ
ติดตอสื่อสาร มีการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ ใชชองทางการสื่อสารหลากหลายและเนนแบบสองทาง
รวมถึงใชสื่ออีเลกทรอนิกในการสื่อสารกับผูรวมงานหรือคนไขใหความรวมมือเพื่อบรรลุเปาหมาย
ของการทํางานดวยกัน (Boal; & Hooijberg. 2001: 515)
ซึ่งภาวะผูนํากลยุทธ ไดถูกมองวาเปนผูนําจะทําการบริหารจัดการโดยมีความยืดหยุน และ
ให เ สริ ม อํ า นาจให กั บ เพื่ อ นร ว มอุ ด มการณ ใ นการสร า งสรรค ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งมี ก ลยุ ท ธ
(Hitt; Ireland; & Hoskisson. 2007: 375) ซึ่งภาวะผูนํากลยุทธจะมีบทบาทหลายหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการโดยผานผูเกี่ยวของอื่นๆ 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
เพื่อใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ (Taylor. 2005: 34)
จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํากลยุทธของ 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) ฟดแมนและคนอื่นๆ (Feldman; & Others 2008: 78) ฟลอยด
(Floyd. 2011: Online) และ มาเทนา (Mathena. 2002: 36-38) แสดงใหเห็นวาคุณลักษณะภาวะ
ผูนํากลยุทธที่สําคัญของพยาบาลวิชาชีพมี 5 ดาน ไดแก ความคิดเชิงกลยุทธ การสื่อสารการเจรจา
ตอรอง และ การแกปญหาและการตัดสินใจ โดยแสดงใหเห็นวาภาวะผูนํากลยุทธจะตองมีการใช
ความคิดเชิงกลยุทธ เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือพลิกแพลงไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไปเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2546: 281-303) อีกทั้งมีการสื่อสารและการ
เจรจาตอรองเพื่ อทํา ใหการปฏิ บั ติงานเกิ ดความชัดเจน ทุ กคนสามารถทํ างานดว ยความมั่ น ใจ
(Contino. 2004: 23 ) ตลอดจนการแกปญหาและการตัดสินใจที่ถูกตองและรวดเร็ว (Floyd. 2011:
67)
ภาวะผูนํากลยุทธนับวามีความสําคัญและจําเปนสําหรับพยาบาลวิชาชีพ ดังนั้นควรมีการ
จัดการฝกอบรมแกพยาบาลวิชาชีพในดานภาวะผูนํากลยุทธเพื่อยกระดับการปฏิบัติหนาที่ใหเกิด
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการบริการ โดยเนนการอบรมที่มีคุณภาพ พัฒนาพยาบาลใหมีกล
ยุ ท ธ ใ นการปฎิ บั ติ ห น า ที่ กั บ คนป ว ยอย า งเหมาะสม และบริ ก ารคนป ว ยให เ กิ ด ความพึ ง พอใจ
(Sherman. 2011: Online) รวมถึงเนนการแกปญหาและตัดสินใจ การสื่อสารและการเจรจาตอรอง
รวมถึงการใชความคิดเชิง กลยุท ธเ พื่อการพัฒนาและปรั บ ปรุงการทํ างานให เกิดความกาวหนา
(Dion; & Others. 2008: Online) โดยมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่มีกระบวนการที่ชัดเจน โดย
มุงเนนใหพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเลิดสิน เกิดความรู ความเขาใจ และมีคุณลักษณะภาวะผูนํา
กลยุทธ โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยมีการสํารวจและ
สั ม ภาษณ ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งถึ ง ความจํ า เป น ในการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รฝ ก อบรมเพื่ อ มากํ า หนดเป น
วัตถุประสงคและเปาหมายในการฝกอบรม ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรมโดยเนนการ
ออกแบบและการวางแผนหลั ก สู ต รให ผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะและผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งร ว มกั น กํ า หนด
องค ป ระกอบของหลั ก สู ต ร กํ า หนดเนื้ อ หาสาระ กิ จ กรรม ช ว งเวลา และการวั ด ผลประเมิ น ผล
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม โดยมีการนําหลักสูตรไปทดลองใช
และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม โดยมีการประเมินหลักสูตร เพื่อนําผลมา
ปรั บ ปรุง แก ไ ขก อนนําหลั กสู ต รไปใช จริง ผูวิจัย จึงมี ค วามสนใจที่จะศึก ษาวิจัย เรื่อง การพัฒ นา
หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข
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วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนาํ กลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ในการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

ความสําคัญของการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครมีความสําคัญและ
เปนประโยชน ดังนี้
1. ไดหลักสูตรฝกอบรมเพือ่ เสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพนําไปใช
ได
2. โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอื่นๆสามารถนํา
หลักสูตรฝกอบรมนี้ไปประยุทธใช เพื่อเสริมสรางความคิดเชิงกลยุทธ การสื่อสารและการเจรจา
ตอรอง การแกปญหาและการตัดสินใจ ในการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธใหกับพยาบาลวิชาชีพ

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้มีขอบเขต ดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณ
ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 แหงๆละ 1 คน รวม 6 คน
ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1.1.1 มีประสบการณการทํางานดานการพยาบาล 10 ปขึ้นไป
1.1.2 ทํางานทางดานการบริหารงานการพยาบาล 5 ปขึ้นไป
1.2 ผูใหขอมูลหลักในการตอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 แหงๆละ 20 คน รวม 120 คน เพื่อตอบ
แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน
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ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1.2.1 มีประสบการณการทํางานดานการพยาบาล 1 ปขึ้นไป
1.2.2 ทํางานทางดานการปฏิบตั ิงานงานการพยาบาล 1 ปขึ้นไป
2. ขอบเขตดานเนื้อหา คือ
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการในการ
พัฒนา
ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม
ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม
ตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม

นิยามศัพทเฉพาะ
จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆที่เกีย่ วของ ผูว ิจัยไดกําหนดนิยามศัพท
เฉพาะ ดังนี้
1. ภาวะผูนํากลยุทธ หมายถึง คุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพที่สงเสริมใหการทํางาน
ประสบความสําเร็จ โดยมี ความคิดเชิงกลยุทธ การสื่อสารและการเจรจาตอรอง การแกปญหาและ
การตัดสินใจ โดยแตละดานผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ ดังตอไปนี้
1.1 ความคิดเชิงกลยุทธ หมายถึง การที่พยาบาลวิชาชีพใชความคิดเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิ บั ติ ง านให เ ข า กั บ สภาพแวดล อ มและเหตุ ก ารณ และให เ กิ ด ความก า วหน า มี ก ารวิ เ คราะห
สังเคราะห และประยุกตการทํางานอยางเหมาะสม รวมทั้งสรางสรรค และคนหาแนวทางหลายๆ
ดานในการปฏิบัติงาน โดยมุงความสําเร็จของงานและมียืดหยุนในการทํางาน
1.2 การสื่อสารและการเจรจาตอรอง หมายถึง การที่พยาบาลวิชาชีพมีการศึกษาทําความ
เขาใจกับบุคลากรอยางทั่วถึง มีการเลือกวิธีการการสื่อสารและมีเทคนิควิธีการสื่อสารใหสอดคลอง
กับความตองการของบุคลากรที่มารับบริการ รวมทั้งกําหนดวัตถุประสงคของการเจรจาตอรอง มีการ
เจรจาตอรองไดอยางเหมาะสม โดยเนนประสิทธิผลในการสื่อสารและการเจรจาตอรองใหประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย
1.3 การแกปญหาและการตัดสินใจ หมายถึง การที่พยาบาลวิชาชีพมีการรวบรวมปญหา
สําคัญ หรือปญหาเร งดว น เพื่ อใชในการแกปญหาและการตัดสินใจอยางมีประสิท ธิ ภาพ มี การ
กําหนดประเด็นปญหาสําคัญหรือปญหาเรงดวนไดอยางชัดเจน ใชเทคนิคในการแกปญหาสําคัญ
หรือเรงดวน มีการตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาสําคัญหรือเรงดวน โดยเนนการ
ตัดสินใจอยางรวดเร็ว เปนระบบและตอเนื่อง รวมถึงมีการตรวจสอบ ปรับปรุงการแกปญหาและการ
ตัดสินใจทุกครั้ง เพื่อใหเกิดความรอบคอบในการบริหารงาน
2. พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาเปนอยางนอย และไดขึ้นทะเบียนตามใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพการพยาบาลและการ
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ผดุงครรภชั้น หนึ่ง มีสิทธิประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 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 เพื่อใหมีภาวะผูนํากลยุทธ โดยมีองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย หลักการและเหตุผล
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา วัตถุประสงค โครงสรางของหลักสูตร และการวัด/ประเมินผล
5. การพั ฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง กระบวนการปรั บปรุงหลักสูตรอย างเปน
ระบบเพื่อใหพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเลิดสินเกิดความรูความเขาใจ และมีคุณลักษณะภาวะผูนํา
กลยุทธ โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปน
ปญหาและความตองการในการพัฒนาโดยมีการสํารวจและสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของถึงความ
จําเปนในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเพื่อมากําหนดเปนวัตถุประสงคและเปาหมายในการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม โดยเนนการออกแบบและการวางแผนหลักสูตร ให
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันกําหนดองคประกอบของหลักสูตร กําหนดเนื้อหา
สาระ กิจกรรม ชวงเวลา และการวัดผลประเมินผล ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรม โดยมีการนําหลักสูตรไปทดลองใช และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ฝกอบรมโดยมีการประเมินหลักสูตร เพื่อนําผลมาปรับปรุงแกไขกอนนําหลักสูตรไปใชจริง
6. ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การประเมินผลของหลักสูตรฝกอบรม
ในการเพิ่มความรู ความเขาใจ และเจตคติตอคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ โดยประเมินจากผลการ
ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม และพิจารณาจากเกณฑ ดังนี้
6.1 ดานหลักสูตร ประกอบดวยการประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม โดยคํานึงถึง
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมมาใชเปนเกณฑในการพิจารณาวา หลักสูตรฝกอบรมทําใหผูเขา
รับการฝกอบรมมีการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และมีเจตคติตอภาวะผูนํากลยุทธ
6.2 ดานผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวยการประเมินผลความพึงพอใจกอนและเมื่อ
สิ้นสุดหลังการฝกอบรม
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กรอบความคิดของการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัย และแนวคิดทฤษฎีตางๆกําหนดกรอบความคิดในการวิจัย
ดังนี้
1. ภาวะผูนํากลยุทธ ผูวิจัยใชแนวคิดภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ เดสและมิลเลอร (Dess;
& Miller. 1993: 320-321) ไดทําการศึกษา พบวา คุณลักษณะสําหรับความมีภาวะผูนํากลยุทธ
มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 1.การกําหนดทิศทางขององคการ (Setting a Direction) เพื่อสรางวิสัยทัศนและ
กลยุทธตางๆที่มีความหมาย 2. การออกแบบองคการ (Designing the Organization) เปนกิจกรรม
การวางแผนที่เนนการประเมินองคการที่กอใหเกิดผลลัพธ และสามารถนํากลยุทธไปปฏิบัติไดอยาง
ประสบความสําเร็จ 3. การปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ (Instituting a Culture) ซึ่งมีความ
เกี่ยวของกับความเปนเลิศและคุณธรรมขององคการ บุคลากรทั่วทั้งองคการตองไดรับการสนับสนุน
ให มี วิ สั ย ทั ศ น ร ว มกั น รวมทั้ ง เข า ใจถึ ง กลยุ ท ธ ต า งๆ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถทํ า งานร ว มกั น ได ด ว ย
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) เปนการใชความคิดสรางสรรคเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับคําวา การสรางสรรคอนาคตใหม (Re-Inventing the
Future) 5 มีการกําหนดวิสัยทัศน (Creating a Vision) ซึ่งวิสัยทัศน (Vision) หมายถึง สภาพของ
องคการที่ตองการจะเปนในอนาคต หรือเปนเปาหมายที่มีลักษณะกวางๆ ซึ่งเปนความตองการใน
อนาคต ไอรแลนดและฮิตต (Ireland; & Hitt. 1999: 48-57) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับผูนํากลยุทธที่
เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 วา บริบทของยุคโลกาภิวัตนขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งแนวกวางและแนวลึก
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 สวนบทบาทที่สอง ในฐานะที่
นําเอากลยุทธไปสูการปฏิบัติ คอนติโน (Contino. 2004: 52-64) กลาวโดยสรุปวา พยาบาลวิชาชีพ
จําเปนตองมีภาวะผูกลยุทธเพื่อจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูรวมทีมงาน ฟดแมนและคนอื่นๆ
(Feldman; & Others 2008: 78) กลาวถึง ภาวะผูนํากลยุทธในพยาบาลวิชาชีพควรเนนการบริการ
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ใหคนปวยเกิดความประทับใจ เนนความรวดเร็วในการทํางาน ตรงเวลา มีความอดทนตอคนปวย ใช
การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจระหวางพยาบาลกับคนปวยใหเกิดความรูสึกที่ดี มีสัมพันธภาพ โดย
ใช ห ลั ก ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ แ ละดู แ ลอย า งใกล ชิ ด รวมถึ ง สามารถใช เ ทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ
ครบถวน ฟลอยด (Floyd. 2011: Online) สรุปคุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผูนํากลยุทธในพยาบาล
วิชาชีพ ดังนี้ 1. เขาใจวัตถุประสงคในการทํางานอยางชัดเจน 2. มีความมั่นคงทางอารมณ
3. มีมนุษยสัมพันธ 4. สื่อสารชัดเจน 5. ใหการยอมรับนับถือ 6. ใชเทคโนโลยี 7. แรงจูงใจ 8. ให
ความเสมอภาค 9. เปนพี้เลี้ยงและใหคําปรึกษา และ มาเทนา (Mathena. 2002: 36-38) สรุปวา
ภาวะผูนํากลยุทธในพยาบาลวิชาชีพมีการใชความคิดเชิงกลยุทธ มีการแกปญหาและตัดใจที่ชัดเจน
และรวดเร็ว มีการใหความสําคัญแกผูรับบริการโดยจัดลําดับการดําเนินงานอยางเหมาะสม และเนน
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยนําแนวคิดที่กลาวมาขางตนนํามาสังเคราะหเปนภาวะผูนํากลยุทธ
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ 3 ดาน ไดแก 1. ความคิดเชิงกลยุทธ 2. การสื่อสารและการเจรจาตอรอง
และ 3. การแกปญหาและการตัดสินใจ โดยแสดงใหเห็นวาภาวะผูนํากลยุทธจะตองมีการใชความคิด
เชิงกลยุทธ เพื่อใหมีประเมินกําลังความสามารถของตนเอง ประเมินสภาพแวดลอม โดยตัดสิน
ทางเลือกที่มีโอกาสประสบความสําเร็จมากที่สุด และยังสามารถยืดหยุนเปลี่ยนแปลงหรือพลิกแพลง
ไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไปเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์.
2546: 281-303) การสื่อสารและการเจรจาตอรองเปนองคประกอบสําคัญของภาวะผูนํากลยุทธ ทํา
ใหการปฏิบัติงานเกิดความชัดเจน ทุกคนสามารถทํางานดวยความมั่นใจ (Contino. 2004: 23) อีก
ทั้งการแกปญหาและการตัดสินใจที่ถูกตองและรวดเร็วชวยทําใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ
(Floyd. 2011: 67)
2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยศึกษาจากเอกสารขอมูล หลักการ บทความ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยใชแนวคิดของศูนยการบริหารจัดการองคการที่มี
ประสิทธิผล (Center for Management & Organization Effectiveness: CMOE. 2011: Online)
โดยกลาวถึงมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ควรเนนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การศึกษา
รวบรวมข อมู ล สภาพป ญ หาและความจํ า เป น ในการฝก อบรม การออกแบบและสรา งหลัก สูต ร
ฝ ก อบรม โดยให บุ ค ลากรและผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งร ว มสร า งหลั ก สู ต ร การประสานงานเพื่ อ ให นํ า
หลักสูตรไปทดลองใช และหาประสิทธิภาพของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร โดยมีการจัดประชุม
เพื่อวิพากษและตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชจริง
โดยกําหนดเปนแผนระยะยาว ดังเชน ผลงานวิจัยของ ศิริมาส พฤหัสนันท (2543: บทคัดยอ)
ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง ทักษะและวิธีสอน สําหรับครูโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรี มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 4 ขั้นตอน คือ 1. สํารวจขอมูลพื้นฐานในการ
สรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 2. สรางโครงรางหลักสูตร 3. ทดลองใชหลักสูตร และ4. ประเมินผล
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จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และงานวิ จัย ข า งต น ผูวิ จั ย ได สรุ ป ขั้ น ตอนการพั ฒ นาหลั กสู ต ร
ฝกอบรมของพยาบาลวิชาชีพ เปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการในการพัฒนาโดยมีการสํารวจและสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ
ถึงความจําเปนในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเพื่อมากําหนดเปนวัตถุประสงคและเปาหมายในการ
ฝกอบรม ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม โดยเนนการออกแบบและการวางแผนหลักสูตร
ใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันกําหนดองคประกอบของหลักสูตร กําหนดเนื้อหา
สาระ กิจกรรม ชวงเวลา และการวัดผลประเมินผล ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝกอบรม โดยมีการนําหลักสูตรไปทดลองใช และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม
โดยมีการประเมินหลักสูตร เพื่อนําผลมาปรับปรุงแกไขกอนนําหลักสูตรไปใชจริง
จากแนวคิ ดและผลวิจัย ดังกลาวผูวิจัยนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยดัง
ภาพประกอบ ดังนี้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนํา
กลยุทธ คือ แนวคิดของเดสและ
มิลเลอร (Dess;& Miller.1993: 320)
ดูบริน (DuBrin. 1998: 355)
ไอรแลนดและฮิตต(Ireland;& Hitt..
1999: 48-57) รอบบินส และเคาลเทอร
(Robbins;&Coulter. 2003: 43) ไดแก
1. ความคิดเชิงกลยุทธ
2. การสื่อสารและการเจรจาตอรอง และ
3. การแกปญหาและการตัดสินใจ

องคประกอบของหลักสูตร 6 องคประกอบ
1) แนวคิด หลักการของหลักสูตร ไดแก หลักการ
เสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ
2) จุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อเสริมสรางภาวะ
ผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ
3) เนื้อหาของหลักสูตร
4) การนําหลักสูตรไปใช จัดการเรียนการสอนเปน
กระบวนการทําใหผูเรียนบรรลุตามจุดประสงคของ
หลักสูตร ไดแก การบรรยาย การตั้งคําถาม อภิปราย
5) ปจจัยเสริมการเรียนรูและแหลงเรียนรูตางๆ
ไดแก เอกสารประกอบการเรียนการสอน
6) การวัดและประเมินผล

หลักสูตรภาวะผูนํากลยุทธฉบับสมบูรณ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
1) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทีเ่ ปน
ปญหาและความตองการในการพัฒนา
2) การสรางหลักสูตรฝกอบรม
3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝกอบรม
4) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ กํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย มี หั ว ข อ
ดังตอไปนี้
1. โครงสรางการบริหารงานของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
1.1 ประวัติกรมการแพทย
1.2 วิสัยทัศนกรมการแพทย
1.3 พันธกิจกรมการแพทย
1.4 หนาที่ความรับผิดชอบของกรมการแพทย
1.5 บทบาทหนาที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย
1.6 องคการพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย
1.7 ลักษณะของกลุมงานการพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย
1.8 บทบาทหนาที่ของพยาบาลประจําการ
2. ทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership Theory)
2.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา
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
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 ความหมายของกลยุทธ
3.2 ความหมายของภาวะผูน ํากลยุทธ
3.3 ความสําคัญของภาวะผูน ํากลยุทธ
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 ภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ
1. ดานความคิดเชิงกลยุทธ
1.1 ความหมายของความคิดเชิงกลยุทธ
1.2 กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ
1.3 การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงกลยุทธ
2. ดานการสื่อสารและการเจรจาตอรอง
2.1 การสื่อสาร
2.1.1ความหมายของการสื่อสาร
2.1.2 วัตถุประสงคของการสื่อสาร
2.1.3 ความสําคัญของการสื่อสาร
2.1.4 รูปแบบของการสื่อสาร
2.1.5 เครื่องมือที่ใชในการสือ่ สารขอความ
2.1.6 กลยุทธในการสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิผล
2.1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยตางประเทศ
2.2 การเจรจาตอรอง
2.2.1 ความหมายของการเจรจาตอรอง
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเจรจาตอรอง
1. แนวคิดของ อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ
2. แนวคิดของ สมชาย ภคภาสนวิวัฒน
3. แนวคิดของ เพ็ญศิริ สุธรรมโน
4. แนวคิดของ วิชัย โถสุวรรณจินดา
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2.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจรจาตอรอง
1. ทฤษฎีเกม
2. ทฤษฎีทางเลือกในการเจรจาตอรอง
3. ทฤษฎี H.L.M.
4. ทฤษฎีปจจัยในการเจรจาตอรอง
2.2.4 ความสําคัญของการเจรจาตอรอง
2.2.5. หลักของการเจรจาตอรอง
2.2.6 แนวทางในการเจรจาตอรองใหประสบผลสําเร็จ
2.2.7 กระบวนการเจรจาตอรอง
2.2.8 เทคนิคในการเจรจาตอรอง
2.2.9 ศิลปะของการเจรจาตอรอง
2.2.10 คุณลักษณะของนักเจรจาตอรอง
2.2.11 กลยุทธของการเจรจาตอรอง
2.2.12 ความสําเร็จของการเจรจาตอรอง
2.2.13 ปญหาของการเจรจาตอรอง
2.2.14 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเจรจาตอรอง
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยตางประเทศ
3. ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ
3.1 การแกปญ
 หา
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตัดสินใจ
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยตางประเทศ
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3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาวะผูนํากลยุทธ
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยตางประเทศ
4. ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูนํา
กลยุทธ
4.1 ความหมายและแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาภาวะผูนํา
4.2 วิธีการพัฒนาภาวะผูนํา
4.3 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรภาวะ
ผูนํา
5. ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
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 หลักจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรที่เกีย่ วของกับประเภทของการ
ฝกอบรม
5.2.4 ความแตกตางระหวางการฝกอบรมกับแบบฝกหัด
5.2.5 การวางแผนการฝกอบรม
5.2.6 กระบวนการฝกอบรม
5.2.7 เทคนิคการฝกอบรม
5.2.8 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ
สําหรับ
พยาบาลวิชาชี พ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
5.2.9. งานวิจัยที่เกีย่ วของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยตางประเทศ
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1. โครงสรางการบริหารงานของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
1.1 ประวัติกรมการแพทย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 รัฐบาลจอมพล
ป.พิบูลสงคราม พิจารณาวางานดานการแพทยและสาธารณสุขมีความซ้ําซอนและกระจายอยูใน
กระทรวงและกรมหลายแหง จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดการปรับปรุงเพื่อรวบรวมกิจการ
แพทยและสาธารณสุข กรมการแพทยจึงถือกําเนิดมา โดยมีหนาที่หลักเกี่ยวกับการบําบัดโรค การ
จัดตั้งและการควบคุมโรงพยาบาล ดําเนินกิจการของโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลบําบัดโรคทั่วไป
และโรงพยาบาลเฉพาะโรค ตลอดจนการจัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภและโรงเรียนผูชวยพยาบาล
ที่ทําการของกรมการแพทยตั้งอยูบริเวณเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด
ในชวงแรกอาศัยอยูในบริเวณกระทรวงมหาดไทย ตอมาในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 ไดยาย
ที่ทําการไปยังวังสุโขทัย โดยเชาอาคารจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ตอมาในป
พ.ศ. 2493 สํานักพระราชวังตองการใชวังสุโขทัยเปนที่ประทับของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี
กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ขออนุ มั ติ ซื้ อ วั ง เทวะเวสม ตํ า บลบางขุ น พรหม อํ า เภอพระนคร
กรุงเทพมหานคร และกรมการแพทยก็ไดยายที่ทําการไปยังวังเทวะเวสม 30 ป หลังการกอตั้ง
กรมการแพทย คณะปฏิวัติไดมีประกาศฉบับที่ 216 และ 218 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ให
รวมงานของกรมการแพทย งานบางส ว นของกรมอนามั ย และงานบางส ว นของสํ า นั ก งาน
ปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข และตั้ งเปน กรมการแพทย แ ละอนามัย ต อ มาในป พ.ศ.
2516
คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในการแบงกรมการแพทยและอนามัย ออกเปน 2 กรม คือ กรมการแพทย
และกรมอนามัย เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2517 แบงสวนราชการกรมการแพทยออกเปน
1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. กองคลัง
3. กองการเจาหนาที่
4. กองวิชาการ
5. กองสุขภาพจิต
6. สถาบันมะเร็งแหงชาติ
7. สถาบันโรคผิวหนัง
8. สถาบันพยาธิวทิ ยา
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
วิชาการเพื่อสนับสนุน สงเสริม นิเทศ ฝกอบรม ยกระดับขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีใน
ระบบงานบริการสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการ
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
มี ก ารโอนอํ า นาจหน า ที่ แ ละกิ จ การบริ ห ารบางส ว นของกรมการแพทย เพื่ อ จั ด ตั้ ง
สถาบันสุขภาพจิต เปนกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปจจุบัน คือ กรมสุขภาพจิต
ที่ทําการกระทรวงสาธารณสุข ณ วังเทวะเวสม ซึ่งมีเนื้อที่กวางขวางเพียงพอ แต
ตอมาไดมีหนวยงานและการขยายงานเพิ่มขึ้น เริ่มเกิดปญหาความแออัดทั้งในดานสถานที่ทํางาน
และการจราจร ผูบริหารจึงมีแนวคิดที่จะยายกระทรวงเพื่อแกปญหาความแออัด คณะรัฐมนตรีได
อนุมัติหลักการในการเสนอโครงการยายกระทรวง โดยไดเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2534
ปพ.ศ. 2537 การกอสรางที่ทําการกระทรวงสาธารณสุขในบริเวณพื้นที่ของ
โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรีไดดําเนินการเสร็จเรียบรอย หนวยงานของกรมการแพทยได
ยายจากที่ทําการ วังเทวะเวสม มาปฏิบัติงานในสํานักงานแหงใหม เมื่อประมาณกลางเดือนกันยายน
พ.ศ. 2537 และในฐานะกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานวิชาการแพทย และ
มีการบริการทางการแพทยในระดับตติยภูมิ จึงมีบทบาทหนาที่ดังนี้
1. ดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั่วไปดานการศึกษา คนควา
วิเคราะห วิจัย พัฒนาวิชาการทางการแพทยฝายกาย
2. สงเสริม สนับสนุนและถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการแพทยฝายกายใหแก
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
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 ดังนี้
1. กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร
2. กลุมตรวจสอบภายใน
3. กองการเจาหนาที่
4. กองคลัง
5. กองแผนงาน
6. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
7. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
8. โรงพยาบาลราชวิถี
9. โรงพยาบาลเลิดสิน
10. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)
11.โรงพยาบาลสงฆ
12. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมการแพทย
13. ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
14. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด ขอนแกน
15. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม
16. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด ปตตานี
17. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด แมฮองสอน
18. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด สงขลา
19. ศูนยโรคผิวหนังเขตรอนภาคใต จังหวัด ตรัง
20. ศูนยมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี
21. ศูนยมะเร็ง ชลบุรี
22. ศูนยมะเร็ง ลพบุรี
23. ศูนยมะเร็ง ลําปาง
24. ศูนยมะเร็ง สุราษฎรธานี
25. ศูนยมะเร็ง อุดรธานี
26. ศูนยมะเร็ง อุบลราชธานี
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27. ศูนยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี
28. สถาบันทันตกรรม
29. สถาบันธัญญารักษ
30. สถาบันพยาธิวทิ ยา
31. สถาบันประสาทเชียงใหม
32. สถาบันโรคทรวงอก
33. สถาบันโรคผิวหนัง
34. สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ
35. สถาบันมะเร็งแหงชาติ
36. สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
37. สถาบันรวมผลิตแพทย กรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสิต
38. สํานักการพยาบาล
39. สํานักงานเลขานุการกรม
40. สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
ดังนั้นหนวยงานและโรงพยาบาลทุกแหงในสังกัดกรมการแพทยเปนหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีลักษณะการมุงดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหมีการศึกษา คนควาวิจัย
ถายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย กําหนดแผนงานเพื่อเรงรัดใหมีการแกไขปญหาสาธารณสุข
ปรั บ โครงสร า งและระบบการบริ ห ารราชการให มี ค วามยื ด หยุ น มี ค วามเป น เอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพในการบริหารและมีผูรับผิดชอบในแตละภารกิจอยางชัดเจน รวมทั้งองคการพยาบาล
ทุกแหงในสังกัดกรมการแพทยที่ตองมีการกําหนดบทบาทภารกิจหลักที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาลใหมีความรูที่ทันสมัย กาวหนาอยูเสมอ
กรมการแพทยเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตองเตรียมความ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบทบาท และโครงสรางของกรม เพื่อกาวไปสูความเปนองคกรที่มี
ความแข็งแกรงทางดานวิชาการ ทั้งดานการวิเคราะหการศึกษาวิจัย และพัฒนาองคความรูที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพ ทํ า หน า ที่ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และถ า ยทอดองค ค วามรู แ ละ
เทคโนโลยี ตลอดจนเปนแกนกลางในการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจุบันกรมการแพทยมีหนวยงานในสังกัดซึ่งเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
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 วิสัยทัศนกรมการแพทย
เปนผูนําทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทยที่สมคุณคา เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีกวาของประชาชน
1.3 พันธกิจกรมการแพทย
พัฒนาวิชาการดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยฝายกาย โดย
มีการศึกษา วิจัย พัฒนา และถายทอดความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยที่เหมาะสม การเพิ่มพูน
ความรูและทักษะการปฏิบัติงานแกบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ใหบริการทาง
การแพทยเฉพาะดานหรือในระดับตติยภูมิที่ยุงยากซับซอนอยางไดมาตรฐาน เพื่อใหผูรับบริการ
พึงพอใจ
1.4 หนาที่ความรับผิดชอบของกรมการแพทย
กรมการแพทยเปนกรมหนึ่งที่ขึ้นตรงตอกระทรวงสาธารณสุข โดยมีภารกิจในการ
พัฒนาวิชาการดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยฝายกาย (อนุทิน
กรมการแพทย,กระทรวงสาธารณสุข. 2550) โดยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยและ
การแพทยเฉพาะทาง รวมทั้งการดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้ง
ในประเทศและตางประเทศในเรื่องดังกลาว
2) กําหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพทาง
การแพทยเฉพาะทาง
3) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยและการแพทยเฉพาะทางแก
สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
4) ประเมินการใชเทคโนโลยีทางการแพทยของสถานบริการสุขภาพทุกระดับให
เหมาะสมและคุมคา
5) จัดใหบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยระดับตติยภูมิเฉพาะโรคหรือเฉพาะทาง
6) ใหการเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยและอื่นๆที่เกี่ยวของแกแพทย บุคลากรทางการแพทยทั้งภาครัฐและ
เอกชน
7) พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบ
8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมการแพทยหรือ
ตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
จากที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น จะเห็ น ได ว า กรมการแพทย มี บ ทบาทหน า ที่ ดํ า เนิ น การและ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั่วไปและตางประเทศ ดานการ ศึกษา คนควา วิเคราะหวิจัย
และพัฒนาวิชาการทางการแพทยฝายกาย สงเสริม สนับสนุน ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดาน
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การแพทยฝายกายใหแกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน ให บ ริ ก ารตรวจ วิ นิ จ ฉั ย บํ า บั ด รั ก ษาและฟ น ฟู ส มรรถภาพทางการแพทย
โดยเฉพาะในระดับตติยภูมิ และใหบริการเฉพาะตางๆ เพื่อพัฒนางานดานวิชาการทางการแพทยให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจําเปนตองใชหลักการบริหารจัดการที่ดี และการที่จะบรรลุซึ่ง
พันธกิจและวิสัยทัศนนั้น จําเปนตองใชเครื่องมือในการบริหารจัดการ
พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรวิชาชีพที่มีจํานวนมากที่สุดในโรงพยาบาล จึงมีบทบาท
ตางๆในการที่จะทําใหองคการขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จตามเปาหมายได ซึ่งเปนบุคลากรหลักใน
การดําเนินงานตางๆภายในหนวยงาน เปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ เพื่อใหการดําเนิน
กิจกรรมการปฏิบัติงานในหอผูปวยเปนไปดวยดี และมีประสิทธิภาพนั้น ตองมีการพัฒนาคุณภาพ
ตามระบบการจัดการคุณภาพที่ไดมาตรฐานตามบริบทของโรงพยาบาลแตละโรงพยาบาล
1.5 บทบาทหนาที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย เปนโรงพยาบาลขนาดใหญที่มีขีดความสามารถใน
การรักษาโรคที่มีความซับซอน ลักษณะงานมีขอบเขตการปฏิบัติงานกวางขวาง มีการจัดแบงการ
บริการออกเปนหลายฝายตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหบริการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาลโรค
ทุกสาขาวิชา รวมทั้งการสงเสริม ฟนฟูสภาพทั้งผูปวยนอกและผูปวยในที่มารับการบริการการรักษา
ทั้งทางกายและทางจิต เพื่อให การดําเนิ นการขององคการมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด โดยใช แนวคิด
การทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสัมพันธกันอยางเปนระบบ
เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการดานสุขภาพที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง โดยสงเสริมใหมีการปรับปรุง
คุณภาพบริการและมาตรฐานโรงพยาบาล
หน ว ยงานที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น หน ว ยงานส ว นกลางด า นการบริ ก าร
ประกอบดวย 4
โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลสงฆ ซึ่งเปนแกนกลางในการประสานงานของหนวยงานอื่นๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ ในแตละโรงพยาบาลมีบทบาทหนาที่ดังนี้
1. บทบาทหนาที่โรงพยาบาลราชวิถี
1) ศึกษาวิเคราะหวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย
เฉพาะทางสาขาตางๆ โดยเฉพาะดานโสต ศอ นาสิก
2) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ
โดยเฉพาะดานโสต ศอ นาสิก แกสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
3) จัดใหมีบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยเฉพาะทางสาขาตางๆในระดับ
ตติยภูมิโดยเฉพาะดานโสต ศอ นาสิก
4) ใหบริการเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยสาขาตางๆในระดับตติยภูมิ โดยเฉพาะดานโสต ศอ นาสิก แกแพทยและ
บุคลากรทางดานสุขภาพในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
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5) ปฏิบตั ิงานรวมมือกันหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหนวยงานอื่นๆที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
2. บทบาทหนาที่โรงพยาบาลเลิดสิน
1) ศึกษาวิเคราะหวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะ
ทางสาขาตางๆ โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับขอและกระดูก
2) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ
โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับขอและกระดูกแกสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
3) จัดใหมีบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยเฉพาะทางสาขาตางๆ ในระดับ
ตติยภูมิโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับขอและกระดูก
4) ใหบริการเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสาขาตางๆในระดับตติยภูมิโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับขอและกระดูก
แกแพทยและบุคลากรทางดานสุขภาพในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
5) ปฏิบัติงานรวมมือกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
3 บทบาทหนาที่โรงพยาบาลสงฆ
1) ศึกษาวิเคราะหวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย
เฉพาะทางสาขาตางๆ ในกลุมพระภิกษุสามเณร
2) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ ใน
กลุมพระภิกษุสามเณร
3) จัดใหมีบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยเฉพาะทางสาขาตางๆ ในกลุม
พระภิกษุสามเณร
4) ใหบริการเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสาขาตางๆ ในระดับตติยภูมิ แกแพทยและบุคลากรทางดานสุขภาพ
ในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
5) ปฏิบัติงานรวมมือกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
4 บทบาทหนาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
1) ศึกษาวิเคราะหวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย
เฉพาะทางสาขาตางๆ โดยเฉพาะดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม
2) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ
โดยเฉพาะดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม แกสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3) จัดใหมีบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยเฉพาะทางสาขาตางๆ ในระดับ
ตติยภูมิโดยเฉพาะดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม
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4) ใหบริการเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสาขาตางๆ ในระดับตติยภูมิโดยเฉพาะดานอาชีวเวชศาสตรและ
เวชศาสตรสิ่งแวดลอมแกแพทยและบุคลากรทางดานสุขภาพในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
5) ปฏิบัติงานรวมมือกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
1.6 องคการพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย
สํานักการพยาบาลกรมการแพทย เดิมคือ กองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข ถือกําเนิดขึ้นตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2495 มี
ภารกิจที่สําคัญ คือ
1. ดานการพัฒนาบริการ
2. ดานการพัฒนาการศึกษาพยาบาล
3. การประสานงานหนวยงานกับที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางและบทบาทเปนระยะ คือ ในเดือนตุลาคม 2515 กองการ
พยาบาลยายไปสังกัดกรมสงเสริมสาธารณสุข และยายกลับมาสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง ใน
เดือน ธันวาคม 2517 ซึ่งเปนปเดียวกับที่มีการจัดตั้งกองงานวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง รับภารกิจดานการศึกษาพยาบาล
กองการพยาบาลจึงไดรับภารกิจการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะสําหรับ
พยาบาลปจจุบัน ภารกิจนี้ปจจุบันคือ การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภตาม พรบ. วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ปพ.ศ. 2528 โดยสภาการ
พยาบาลกองการพยาบาลไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภายในเปนระยะ โดยยึดอํานาจหนาที่
ตามพระราชกฤษฎีกา แบ งสว นราชการ สํ านั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหนาที่ค วาม
รับ ผิ ด ชอบของกองการพยาบาล ซึ่ ง มี ส าระสํ า คั ญ คื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริก ารพยาบาลโดย
การศึกษา วิเคราะห วิจัย ระบบบริหาร บริการการพยาบาล การเผยแพรผลงาน ซึ่งรวมถึงการ
พัฒนามาตรฐาน การควบคุม ติดตามสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การวางแผน การ
จัดระบบงาน การปรับปรุงการบริหาร การบริการพยาบาล และการประสานงานกับหนวยงาน/
องคกรที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
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 ศึกษาและพัฒนาองคความรูแ ละเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล
สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริการ
พยาบาลของสถานบริ ก ารสุ ข ภาพในประเทศ จึ ง ได กํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร บ ริ ก ารพยาบาล
(พ.ศ. 2547-2549) ขึ้นเพื่อใหพยาบาลในสถานบริการสุขภาพใชเปนทิศทางในการกําหนด
แผนพัฒนาบริการพยาบาลในหนวยงาน และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป โดยมีวิสัยทัศน
มุงบริการพยาบาลมีคุณภาพในระดับแนวหนาของเอเชีย มุงเนนใหประชาชน สังคมมีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพตนเองไดในป 2550 ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อสรางหลักประกันในการใหบริการพยาบาลแกประชาชนที่มีคุณภาพได
มาตรฐานอยางทั่วถึง และเปนธรรม
2. เพื่อสรางระบบบริการพยาบาลที่มุงการสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง โดย
การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและสังคม
3. เพื่อใหบริการพยาบาลมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับสากล
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและความหลากหลายในบริการพยาบาล โดยใชการวิจัยและ
องคความรูดานการพยาบาลและศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
5. เพื่อสรางความเขมแข็งของปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได
1.7 ลักษณะของกลุมงานการพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย
กลุ ม งานการพยาบาล เป น องค ก ารหนึ่ง ที่ อ ยูใ นโรงพยาบาล เป น องค ก ารที่ มี
ขนาดใหญและมีจํานวนบุคลากรมากที่สุด เปนองคการที่มีความสําคัญยิ่งในการใหบริการแกผูปวย
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 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 และจะมีพยาบาลประจําการซึ่งประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และผูชวย
พยาบาล ทําหนาที่พยาบาลระดับปฏิบัติการ รับผิดชอบในการใหการดูแลรักษา การปองกันโรค การ
สงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสภาพ ใหแกผูปวย/ผูใชบริการ และปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (2543) ไดกําหนดระบบและโครงสราง
กลุมงานการพยาบาลวาจะตองมีการจัดระบบและโครงสรางขององคการการบริหารการบริการ
พยาบาลที่เอื้ออํานวยตอพันธกิจที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประกอบดวย
1 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของกลุมงานการพยาบาลที่
ชัดเจนโดยมีบทบาทในการดูแล เสริมสรางเอื้ออํานวยความสะดวก และควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ทางการพยาบาลใหอยูบนพื้นฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย จัดระบบติดตาม
และประเมินคุณภาพ
2. โครงสรางการบริหารการพยาบาลที่ชดั เจนและเหมาะสมเปนทางการ มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนผูแทนจากแผนก/สาขา/หนวยงาน เพื่อใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวม
3. มีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของผูนําทีมการพยาบาลทุกระดับ
4. มีการบริหาร การจัดการกับความขัดแยง การตัดสินปญหา การสรางแรงจูงใจ
การตรวจสอบวิเคราะหงาน การนําเสนอรายงาน และขอการสนับสนุน การจัดหาและการควบคุม
การใชทรัพยากร การวางแผนและการประเมินผลดานการปฏิบัติการพยาบาล การมอบหมายงาน
การสั่งการ การชวยเหลือทีมงานในการใหการพยาบาลผูปวยที่ซับซอน นําเทคโนโลยีและความรู
ใหมมาใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล ดานวิชาการ การสอน และการฝกใหทีมงานพัฒนา
ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน การริเริ่มโครงการหรืองานวิจัยการศึกษาเรียนรูและ
ถายทอด การสรางบรรยากาศทางวิชาการ มีกลไกการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การสื่อสาร
และการแก ป ญ หาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ระบบรายงาน การประชุ ม การพยาบาล การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสารสนเทศ
โครงสรางการบริหารงานของกลุมงานการพยาบาล
จากการศึ ก ษาและทบทวนวรรณกรรม พบว า ลั ก ษณะโครงสร า งของการ
บริหารงานของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย มีลักษณะคลายคลึงกัน แบงเปน 3 กลุม ภารกิจ
หลัก คือ
1. กลุมภารกิจอํานวยการ
2. กลุมภารกิจวิชาการ
3. กลุมภารกิจบริการวิชาการ

25
กลุมงานการพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย เปนหนวยงาน
สังกัดกลุมภารกิจบริการวิชาการ หัวหนากลุมงานการพยาบาล ดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม
ภารกิจบริการวิชาการกลุมงานการพยาบาล ซึ่งจะรับผิดชอบ งานบริการวิชาการ งานบริการผูปวย
ในและงานบริการผูปวยนอก

โครงสรางการบริหารงานกลุมภารกิจบริการวิชาการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล

รองผูอํานวยการกลุมภารกิจบริการวิชาการ

หัวหนากลุมงาน
การพยาบาลผูปวยนอก

หัวหนากลุม งาน
การพยาบาลผูปวยนอก

- งานผูปว ยนอก
- งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

- งานหองผาตัด
- งานพยาบาลวิสัญญี
- งานหองคลอด
- งานหอผูปวยใน

หัวหนากลุมงาน
วิชาการพยาบาล

- งานธุรการ
- งานวิชาการ
พยาบาล

ภาพประกอบ 2 ผังการจัดโครงสรางการบริหารงานกลุมภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สรุปไดวา การจัดโครงสรางขององคการพยาบาลในปจจุบันสวนใหญจะใชรูปแบบ
โครงสรางขององคการแบบงานหลัก (Line Organization Structure) มีสายการบังคับบัญชาโดยตรง
จากหัวหนาหนวยงานไปยังผูใตบังคับบัญชา ซึ่งในการปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคการพยาบาล
ในอนาคตจะมี สายการบังคับ บั ญชาที่สั้ นและแบนราบ เพื่ อความสะดวกในการติ ดตามงานและ
การสื่อสารทั่วทั้งองคการ เปนองคการที่มีกฎระเบียบนอย สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรค
ในการทํางาน เนนที่การพัฒนาศักยภาพของทีมงาน แสวงหา และใชความรูใหมๆในการทํางาน ซึ่ง
เปนลักษณะของการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชของกลุมงานการพยาบาล ซึ่งนับวามีความ
ทันสมัยกับสภาพการณในปจจุบัน
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1.8 บทบาทหนาที่ของพยาบาลประจําการ
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาเปนลําดับ ซึ่งการปฏิบัติตามบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพไดกําหนดจากกรอบแนวคิดทางการพยาบาล กฎหมายการพยาบาลมาตรฐาน
การพยาบาล กฎหมายประกอบโรคศิลปและจรรยาวิชาชีพ (ฟาริดา อิบราฮิม. 2542) ซึ่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ไดกลาวถึงบทบาท
ของพยาบาลวิชาชีพไววา เปนการปฏิบัติหนาที่การพยาบาลตอบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ดังตอไปนี้
1. การกระทําตามวิธีที่กําหนดไวในการรักษาโรคเบื้องตนและการให
ภูมิคุมกันโรค
2. การกระทําตอรางกาย และจิตใจของบุคคล รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอม
เพื่อการแกปญหาความเจ็บปวย และการบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรค และการ
ฟนฟูสภาพ
3. ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค
4. การสอน แนะนํา ปรึกษาและการแกปญ
 หาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ฟาริดา อิบราฮิม (2542: 50) กลาวถึงบทบาทของพยาบาลวิชาชีพเมื่อมี
ปฏิสัมพันธกับผูใชบริการขณะใหการบริการพยาบาล ดังนี้
1. บทบาทใหการดูแล พยาบาลจะใหการดูแลตามแผนการรักษาที่กําหนดเมื่อ
ประเมินปญหาของผูใชบริการแลว สําหรับดานการสงเสริมสุขภาพใหคนไดรับการตอบสนองความ
ตองการพื้นฐาน พยาบาลตองตัดสินใจใหเหมาะสม
2. บทบาทผูแทนผูใชบริการ พยาบาลตองเปนคนกลางระหวางผูใชบริการ
ครอบครัวและแพทย เพราะพยาบาลทราบขอมูลและปญหาของผูใชบริการทั้งหมด สามารถชวยให
ผูใชบริการไดรับการดูแลที่รวดเร็วและปลอดภัย
3. บทบาทผูปรึกษาหรือขอคําปรึกษา ในกรณีที่ผูใชบริการตองการการดูแล
เปนพิเศษ พยาบาลสามารถหาแหลงใหความชวยเหลือที่เหมาะสมใหแกผูใชบริการได
4. บทบาทผูเปลี่ยนแปลง พยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูใชบริการหรือสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพผูใชบริการทั้งที่บานและที่โรงพยาบาล
5. บทบาทครูพยาบาล มีหนาที่ใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพและการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเหมาะสม พยาบาลตองประเมินความพรอมและความพรองเพื่อ
การเรียนรู วางแผนการสอนผูใชบริการและครอบครัว
6. บทบาทผูใหการปรึกษาหารือ การปรึกษาเปนกระบวนการชวยเหลือ เพื่อ
การตระหนักในภาวะเครียด และการปรับตัวไดเหมาะสม พยาบาลตองมีทักษะในการสื่อสาร มี
ความเปนผูนําเพียงพอที่จะวิจารณสถานการณ สังเคราะหขอมูลและประสบการณที่ผานมา
ตลอดจนประเมินผลความกาวหนา
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7. บทบาทผูนํา พยาบาลมีความสามารถที่ทําใหผูอื่นเชื่อถือและปฏิบัติให
เป น ไปตามเป า หมายสุ ข ภาพดี มี ก ารใช อํ า นาจที่ เ หมาะสม สามารถนํ า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงเขามาใชแกไขสถานการณ และพัฒนาประสิทธิภาพของงาน
8. บทบาทผูรวมงาน พยาบาลตองทํางานเปนทีมสุขภาพ จึงตองมีทักษะใน
การสรางสัมพันธภาพ เรียนรูงานและเทคโนโลยีที่เขามาเกี่ยวของกับผูใชบริการทั้งหมด
9. บทบาทผูจัดการ ในการปฏิบัติการพยาบาลในหอผูปวย พยาบาลตอง
ทําหนาที่ บริ หารพรอมกันไปทั้งด านการบริหารคน บริหารการพยาบาล บริหารสภาพแวดลอม
รวมถึงตองพัฒนาวิชาชีพ โดยมุงเนนการวิจัยทางการพยาบาล
10. บทบาทผูประสานดานศาสนาและวัฒนธรรม พยาบาลตองเรียนรูลักษณะ
วัฒนธรรมและศาสนาของผูใชบริการ เพื่อนําไปวางแผนการพยาบาลใหสอดคลองและปรับเปลี่ยน
ใหเขากับระบบความเชื่อของผูใชบริการ
ดั ง นั้ น จึ ง สามารถสรุ ป ได ว า พยาบาลประจํ า การมี บ ทบาทสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆขององคการทั้งดานการบริหารจัดการ ในดานวิชาการเปนผูที่มีความรูและ
มีความสามารถในการนําความรูเหลานั้นมาแลกเปลี่ยน รวมถึงมีการนําความรูเพื่อพัฒนาตนเองและ
หนวยงานอยูเสมอ อีกทั้งเปนผูนําในการคิดและสรางสรรคงานที่มีความทาทาย รวมทั้งการเปน
ผูรวมประสานงาน และใหคําปรึกษาแกสหวิชาชีพและผูรวมงาน ดานงานบริการตองอาศัยความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการตอผูใชบริการ

2. ทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership Theory)
เปนที่ยอมรับกันแลววา ผูนํา (Leader) เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งตอความ สําเร็จ
ขององคกรทั้งนี้เพราะผูนํามีภาระหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะตองวางแผนสั่งการดูแล
และควบคุ มให บุ ค ลากรขององค ก รปฏิบั ติ ง านต า งๆ ใหป ระสบความสํ า เร็จ ตามเป า หมาย และ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ปญหาที่เปนที่สนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยูตรงที่วา ผูนําทําอยางไร
หรือมีวิธีการนําอยางไรจึงทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามเกิดความผูกพันกับงานแลวทุมเทความ
สามารถและพยายามที่จะทําใหงานสําเร็จดวยความเต็มใจ ในขณะที่ผูนําบางคนนําอยางไรนอกจาก
ผูใตบังคับบัญชาจะไมเต็มใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเกลียดชังและ
พรอมที่จะรวมกันขับไลผูนําใหไปจากองคกร
2.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา ภาวะผูนํา เปนคําศัพททางการบริหารที่ยัง
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 ดังนี้
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540: 10) ไดใหความหมายของภาวะผูนํา หมายถึง การใช
อิทธิพลของบุคคลหรือตําแหนงใหผูอื่นยินยอมปฏิบัตติ าม เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ไว
วิเชียร วิทยอุดม (2550: 3) ไดใหความหมายของภาวะผูนํา คือ ภาวะผูนําหรือความ
เปนผูนําจะตองมีบุคลิกภาพพิเศษหลายอยาง สามารถที่จะบังคับบัญชาผูอื่นได โดยอาศัยอํานาจ
หนาที่ (Authority) จากตําแหนงและอํานาจบารมี (Power) ที่ไดจากตัวของเขาเองเปนเครื่องมือ และ
สามารถจะสรางอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหมีความเชื่อถือ ยอมรวมมือหรือยอมรับในตัวของเขา
ได ไมวาจะเปนบุคลิกภาพ ลักษณะของความเปนผูนํา ความสามารถ ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ
ฯลฯ เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายของกลุมหรือขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
วิเชียร วิทยอุดม (2550: 3) และมีความสามารถในการใชอิทธิพลกําหนดพฤติกรรมบุคคลอื่น
แต ล ะคน ซึ่ ง พฤติ ก รรมแต ล ะคนก็ จ ะส ง ผลกระทบไปยั ง พฤติ ก รรมกลุ ม โดยผ า นกระบวนการ
ติดตอสื่อสาร (Gibson; & Donnelly. 1982: 234) รวมทั้งเปนบุคคลที่มีความสามารถในการบังคับ
บัญชาบุคคลอื่น โดยไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอื่น เปนผูทําใหบุคคลอื่นไววางใจและให
ความรวมมือ ความเปนผูนํา เปนผูมีหนาที่ในการอํานวยการ หรือสั่งการบังคับบัญชา ประสานงาน
โดยอาศัยหนาที่ (Authority) เพื่อใหกิจการงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการ เนตรพัณณา ยาวิราช (2552: 1) และใชความสามารถในการใชอิทธิพลตอกลุม เพื่อ
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
ไดทํ างานใหเกิด ผลสูงสุ ด และทํ าให วิสั ยทัศ นขององคกรดําเนินไปสูค วามสําเร็จ อีกทั้งมีค วาม
สามารถในการสรางพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกกลุม สื่อสารกับทุกคนดวยความรูสึกที่ดีตอกัน
รวมทั้ ง เป น ผู ที่ มี ทั ก ษะทางการบริ ห ารการจั ด การเพื่ อ ให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานสู ง สุ ด ภายใต
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีโลกขอมูลขาวสาร ตลอดจนมีความ
สามารถในการเตรียมผูอื่นใหมีลักษณะผูนําที่เหมาะสมกับยุคปฏิรูปตอไป
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2.2 ทฤษฎีภาวะผูนํา
ความเชื่อของทฤษฎี ภาวะผูนําในแตละชวง เปนผลใหเ กิดแนวความคิดมาพั ฒนา
ทฤษฎีภาวะผูนํา และนํามาใชในการพัฒนาผูนํากลุมและองคกร มีดังนี้
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)
รายละเอียดแตละทฤษฎีมีดงั นี้
2.2.5.ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory)
การศึกษาเกี่ยวกับผูนําขึ้นอยูกับความเชื่อที่วาภาวะผูนําเปนคุณสมบัติประจําตัว
ของป จ เจกบุ ค คล คุ ณ สมบั ติ ที่ ทํ า ให เ ขากลายเป น ลั ก ษณะผู นํ า เป น สิ่ ง ที่ ติ ด ตั ว มาแต กํ า เนิ ด
(Bateman; & Zaithaml. 1990: 485) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนฐานที่วา บุคคลถูกกําหนดใหเปนผูนํานั้น
ขึ้นอยูกับ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ที่แยกผูนําออกจากคนอื่นๆ หรือผูตามของเขา (Gordon; &
Others. 1990: 555) ซึ่งพบคุณลักษณะตางๆมากมาย เชน พบวา 5 คุณลักษณะที่มีแนวโนมจะแยก
ผูนําออกจากผูตามคือ 1. สติปญญา 2. การมีอํานาจ 3.ความมั่นใจในตนเอง 4. ความกระตือรือรน
5. ความรูที่เกี่ยวกับภาระงาน (Kreitner; & Kinicki. 1992: 518) แตไมสามารถคนหาคุณลักษณะที่
จะรั บ ประกั น ความสํ า เร็ จ ของผู นํ า ได เพราะไม ไ ด ศึก ษาว าคุ ณ ลั ก ษณะจะมี ผ ลระยะยาว (Yukl.
1994: 7) ดวยเหตุผลดังกลาว การศึกษาวิจัยตอมาจึงไดพัฒนาไปสูการคนหาคุณลักษณะผูนําที่
สัมพันธกับพฤติกรรม บุคคลและประสิทธิภาพ
2.2.2.ทฤษฎีพฤติกรรมผูนาํ (Behavioral Theory)
ในชวงปลายทศวรรษ 1940 นักวิจัยสวนใหญหันเหการศึกษาภาวะผูนําที่มุงเนน
ด า นคุ ณ ลั ก ษณะไปสู ก ารศึ ก ษาภาวะผู นํ า ในเชิ ง กระบวนการและกิ จ กรรมของผู นํ า ซึ่ ง สามารถ
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)
คณะนักวิ จัยของมหาวิทยาลั ยโอไฮโอสเตท ในสหรัฐ ไดสรุ ปผลการวิจัยโดย
จําแนกพฤติกรรมของผูนําออกเปน 2 มิติ ไดแก ดานกิจสัมพันธ (Initiating Structure) กับดาน
มิตรสัมพันธ (Consideration) เปนครั้งแรกที่เนนความสําคัญทั้งของงานและคนในการประเมิน
พฤติกรรมของผูนํา
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พฤติกรรมของผูนําที่มุงดานกิจสัมพันธ (Initiating Structure) เปนพฤติกรรม
ของผูนําที่แสดงออกตอผูตามโดยมุงที่ความสําเร็จขององคกรในเรื่องเกี่ยวกับการจัดโครงสรางของ
งานและองคกร การกําหนดคุณลักษณะของงานที่ตองการ การกําหนดบทบาทของผูนําและผูตาม
การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ การกําหนดวิธีสื่อสาร การกําหนดกระบวนการและวิธีการ
ทํางาน เปนตน ซึ่งเปนพฤติกรรมของผูนําที่มุงความสําเร็จของงาน โดยผูตามมีโอกาสไดเรียกรอง
หรือเสนอเงื่อนไขการทํางานไดนอยมาก
พฤติกรรมของผูนําที่มุงมิตรสัมพันธ (Consideration) เปนพฤติกรรมของผูนํา
ที่แสดงถึงความรูสึกไวตอการรับรูตอผูตามในแงใหการยอมรับถึงความรูสึก ความคิด การใหความ
ไววางใจ การแสดงความชื่นชม และรับฟงปญหาของผูตามอยางตั้งใจ การรับฟงขอเสนอแนะของ
ผูตามเพื่อประกอบการตัดสินใจ การแสดงความเอื้ออาทรหวงใยตอปญหาและความตองการของ
ลูกนอง เปนตน
การศึกษาภาวะผูนําทีม่ หาวิทยาลัยมิชิแกน (The University of Michigan
Studies)
ในขณะเดียวกันกับการศึกษาภาวะผูนําที่โอไฮโอสเตทนั้น คณะนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ก็ไดทําการวิจัยเชนกัน โดยจําแนกพฤติกรรมของผูนําออกเปน 2 แบบ ไดแก
พฤติกรรมของผูนําที่มุงผลผลิต (Production-Centered Leaders) กับพฤติกรรมของผูนําที่มุง
คนงาน (Employee-Centered Leaders) ดังนี้
ผูนําที่มุงผลผลิต (Production-Centered Leaders) เปนผูนําที่แสดง
พฤติกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการที่นําไปสูการผลิต เชน พฤติกรรมในการกําหนดมาตรฐาน
การจัดแบงงาน การอธิบายขั้นตอนและวิธีการทํางาน การนิเทศตรวจสอบการปฏิบัติงานของคน
ทั้งนี้เพื่อประกันความสําเร็จของงาน
ผูนําที่มุงคนงาน (Employee-Centered Leaders) เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรม
ตอพนักงานดวยการกระตุนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางาน การตัดสินใจที่
เกี่ยวกับการทํางาน พฤติกรรมของผูนําจะแสดงออกดวยการไววางใจ เคารพตอกัน ใชวิธีจูงใจตอ
การทํางานเพื่อใหไดผลผลิตออกมาสูง
พฤติกรรมของผูนําที่มุงผลผลิตและมุงคนงาน จึงมีความคลายคลึงกับพฤติกรรม
มุงกิจสัมพันธและมุงมิตรสัมพันธที่กลาวมาแลวตามลําดับ สิ่งที่เปนขอแตกตางกันก็คือ แนวคิดตาม
การศึกษาที่มิชิแกน ระบุวา ผูนําจะตองมีพฤติกรรมเปนเพียงอยางใดอยางหนึ่งระหวางพฤติกรรมที่
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
ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
1. แบบภาวะผูนํา (Leadership Style) ถูกกําหนดโดยระบบการจูงใจของผูนํา
ซึ่งใชเครื่องมือ ที่เรียกวา LPC (Least Preferred Co-Worker Scale) แยกผูนําออกเปนแบบภาวะ
ผูนําที่มุงความสัมพันธ (Relationship Oriented Leadership) หรือแบบภาวะผูนําที่มุงงาน (Task
Oriented Leadership) ดังตัวอยาง
นาพึงพอใจ
เปนมิตร
ไมยอมรับ
เครียด
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8
1
1

7
7
2
2

6 5
6 5
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3 4
ฯลฯ

4
4
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3
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6
6

2
2
7
7

1
1
8
8

ไมนาพึงพอใจ
ไมเปนมิตร
ยอมรับ
ผอนคลาย

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
ความเชื่อมั่น และความไววางใจที่สมาชิกมีตอผูนํา ซึ่งสะทอนถึงการยอมรับในตัวผูนํา โครงสราง
ของงาน (Task structure) คือ มีโครงสรางที่ชัดเจน ภารกิจที่ชัดเจน มีวิธีการแกปญหาที่ชัดเจน
สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอนโดยแตละคนรูบทบาทหนาที่ที่แนนอนวาตองทําอะไร ทําดวยวิธีใด
เปนตน ดังนั้น ถาโครงสรางของงานชัดเจน ผูนํายอมควบคุมทิศทางการทํางานของกลุมไดงายขึ้น
อํานาจในตําแหนง (Position power) คือ ระดับที่ผูนํามีอํานาจในการใหคุณใหโทษแกสมาชิกกลุม
โดยใชอํานาจหนาที่อยางเปนทางการ
3. ความสอดคลองระหวางแบบภาวะผูนํากับสถานการณ ประสิทธิผลของกลุม
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแบบผูนํากับการควบคุมสถานการณซึ่งเปนการพิจารณาวาภาระงานของกลุม
จะประสบความสําเร็จเพียงใด
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2.2.4. ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory)
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําที่มีการศึกษาวิจัยมากในชวงตั้งแตทศวรรษ 1980
เปนตนมา ไดแก ภาวะผูนําการปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) จากชื่อของทฤษฎีนี้ได
บ ง บอกถึ ง กระบวนการเปลี่ ย นแปลงหรื อ การแปรสภาพในตั ว บุ ค คล โดยผู นํ า จะมุ ง เน น การ
เปลี่ ย นแปลงเรื่ อ งค า นิ ย ม คุ ณ ธรรม มาตรฐานและการมองการณ ไ กลไปในอนาคต ผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงจะใหความสําคัญตอการประเมินเพื่อทราบถึงระดับแรงจูงใจของผูตาม 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 ซึ่ ง กระบวน การที่ ผู นํา มี อิท ธิ พลตอผู ร ว มงานหรื อผูต ามจะกระทํา โดยผ านองค ป ระกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือ เรียกวา “4I” (Four I’s) คือ
1.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence or Charisma
Leadership: II or CL) หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง ทําใหผูตามเกิดความไววางใจ
และเกิ ดเลีย นแบบผู นํ า ผู นํ าต องมี คุ ณ ลัก ษณะนี้ คือ มีวิ สัย ทัศ น สามารถควบคุ ม อารมณไ ดใ น
สถานการณวิกฤต เปนที่ไวใจไดวาทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนผูที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง หลีกเลี่ยง
การใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตัว แตเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นและกลุม ผูนําจะตองแสดงความ
มั่นใจชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและ
พฤติกรรมของผูนํา ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองแสดงใหเห็นถึงเปาหมายและวิสัยทัศนขององคกร
1.2 แรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถึง การที่ผูนํา
แสดงออกในทางที่จูงใจและดลใจผูตามดวยการเสริมสรางแรงจูงใจภายในใหกับผูตาม ดวยการให
ความหมายและใหความทาทายในเรื่องงานของผูตามในทีม ผูตามแสดงออกถึงการกระตือรือรน
ความรูสึกทางบวกและมองโลกในแงดี ผูนําจะสรางและสื่อความหวังและวิสัยทัศนรวมกันกับผูตาม
และจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนสวนตน เพื่อพัฒนาเปนความผูกพันตอเปาหมายระยะยาว
ผูนําแบบนี้จะมีลักษณะการติดตอสื่อสารที่ดึงดูดใจ ใหสามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายได
1.3 การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่
ผูนํากระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามตองการหาแนวทาง
ใหมๆมาแกปญหา เพื่อหาขอสรุปใหมๆที่ดีกวาเดิม โดยผูนํามีการคิดและแกปญหาอยางมีระบบ มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆในการพิจารณาปญหา และ
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กระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผล ผูนําจะตองแสดงใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุก
อยางไดจากความรวมมือกันในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน เพื่อใหผูตามเกิดความตระหนัก
เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง
1.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC)
ผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล ทําให
ผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach) และเปนที่ปรึกษา (Advisor) เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้น โดยผูนํามีการสงเสริมการสื่อสารสองทาง มี
ปฏิสัมพันธกับผูตามเปนสวนตัว และเห็นปจเจกบุคคล ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
เอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่และเรียนรู
สิ่งใหมๆที่ทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุน และการชวย
ใหกาวหนาในการทํางานที่รับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ
องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงจะมีความสัมพันธ (Interco Related) อยางไรก็ตาม มีการแบงแยกแตละองคประกอบ
เพราะเป น แนวคิ ด พฤติ ก รรมที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจง และมี ค วามสํ า คั ญ ในการวิ นิ จ ฉั ย ตาม
วัตถุประสงคตางๆ (Bass; & Avolio. 1994: 4)
2. ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนกระบวนการที่
ผูนําใหรางวัลหรือลงโทษขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม ซึ่งผูนําตองรูถึงสิ่งที่ผูตามจะตอง
ปฏิบัติเพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ ผูนําจูงใจโดยเชื่อมโยงความตองการและรางวัลกับความสําเร็จ
ตามเปาหมาย รางวัลสวนใหญเปนรางวัลภายนอก รวมทั้งผูนําจะตระหนักถึงความตองการของ
ผูตาม ผูนําจะรับรูวาผูตามตองทําอยางไรเพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย ผูนําจะระบุบทบาทเหลานี้และ
ขอกําหนดงานที่ชัดเจน และเขาใจความตองการหรือรางวัลทีผ่ ูตามตองการจะเชือ่ มโยงกับ
ความสําเร็จตามเปาหมาย ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนประกอบดวย
2.1 การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward) ผูนําจะทําใหผูตาม
เขาใจชัดเจนวาตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม และจัดการแลกเปลี่ยนรางวัล
เปนการตอบแทน และมักจูงใจดวยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก
2.2 การบริหารแบบวางเฉย (Management - by Exception) เปนการ
บริหารงานที่ปลอยใหเปนไปตามสภาพเดิม (Status Quo) ผูนําจะเขาไปแทรกตอเมื่อมีอะไรเกิด
ผิ ด พลาด หรื อ การทํ า งานต่ํ า กว า มาตรฐาน และการเสริ ม แรงมั ก จะเป น ทางลบ หรื อ ให ข อ มู ล
ยอนกลับทางลบ การบริหารแบบวางเฉย (รัตติกรณ จงวิศาล. 2543: 25; อางอิงจาก เสริมศักดิ์
วิสาลาภรณ. 2536: 59) แบงได เปน 2 แบบ คือ
2.2.1 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management by
Exception) ผูนําใชวิธีทํางานแบบกันไวดีกวาแก คอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผูตาม และชวย
แกไขใหถูกตองเพื่อปองกันการเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว
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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 ไมมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับภารกิจของ
องคกร ไมมีความชัดเจนในเปาหมาย
เมื่อแรกเริ่มเสนอทฤษฎีใหม ๆ แบส (Bass. 1985: 141) ไดระบุพฤติกรรม
ของผูนําการเปลี่ยนแปลง ไวเพียง 3 องคประกอบไดแก ความเสนหา (Charisma) การกระตุน
การใชปญญา (Intellectual Stimulation) และการมุงความสัมพันธเปนรายคน (Individual
Consideration) เทานั้น ความเสนหา (บางทีเรียกวา อิทธิพลดานอุดมการณ (Idealized Influence)
คือ พฤติกรรมที่สามารถกระตุนความรูสึก ดานอารมณของผูตามใหสูงขึ้น กอใหเกิดการเลียนแบบ
และผูกพันตอผูนํา การกระตุนการใชปญญา คือ พฤติกรรมของผูนําในการทําความเขาใจตอปญหา
ได ดี จนสามารถทํ า ให ผู ต ามมองป ญ หาดั ง กล า วจากมุ ม มองใหม ข องตนได เ อง ส ว นการมุ ง
ความสัมพันธเป นรายคน เปนพฤติ กรรมของผูนําที่เ กี่ย วกับการให การสนับสนุนการกระตุน ให
กําลังใจและการเปนพี่เลี้ยงสอนแนะแกผูตาม ตอมาทฤษฎีของแบสไดปรับปรุงใหม (Bass; &
Avolio. 1990: 212) จึงเพิ่มพฤติกรรมของผูนําการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งองคประกอบ คือ การจูงใจ
ดานแรงดลใจ (Inspirational Motivation) ซึ่งเปนพฤติกรรมของผูนําที่เกี่ยวกับการสื่อสาร เพื่อดึงดูด
ใจสูวิสัยทัศน โดยการใชสัญลักษณเพื่อใหเกิดการใชความพยายามสูงขึ้นของผูตาม และการที่ผูนํา
แสดงแบบอย า งของพฤติ ก รรมแก ผู ต าม เป น ต น พฤติ ก รรมของผู นํ า แบบเปลี่ ย นสภาพทั้ ง สี่
องคประกอบดังกลาว ตางมีความสัมพันธตอกัน และมีปฏิสัมพันธรวมกันในการกอใหเกิดอิทธิพลให
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแกผูตาม

3. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนํากลยุทธ (Strategy Leadership Theory) และ
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
3.1 ความหมายของกลยุทธ
ในการปฏิรูปองคกรยุคใหม ภาวะผูนํากลยุทธเปนปจจัยสําคัญในการแขงขันและ
พัฒนาองคกร รวมถึงทาทายความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน เพื่อพัฒนาองคกรไปสู
ความดีเลิศ และสามารถแขงขันกับองคกรตางๆไดอยางมีคุณภาพ ที่สําคัญสามารถสรางการเรียนรู
แกบุคลากรในองคกรและความเขมแข็งขององคกร ยกระดับคุณภาพของสภาพแวดลอมและ
สิ่งอํานวยความสะดวก ทําใหองคกรทันสมัย
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นักวิชาการหลายทํานไดใหความหมายของคําวํา “กลยุทธ” ไวมากมาย ดังนี้
เลอรเนด (Learned. 1973: 17) ใหความหมายของคําวํา “กลยุทธ” ไววา กลยุทธ
หมายถึง แบบของวัตถุประสงค ความมุงหมายหรือเปาหมายและนโยบายหลัก รวมทั้งแผนงาน
ตางๆ ในอันที่จะชวยใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตางๆ ไดหรือถาจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ การพิจารณาวาองคการธุรกิจของเราควรจะอยูในธุรกิจประเภทใดและองคการของเราจําเปนหรือ
ควรจะเปนองคการธุรกิจชนิดใดจึงจะเหมาะสมและดีที่สุด การวางแผนอยางกวางๆ เพื่อใหบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นระยะยาว กลยุ ท ธ ข ององค ก รสามารถทํ า ได ห ลายอย า ง เช น กลยุ ท ธ ท างด า น
การตลาด ดานการเงิน ดานการผลิต ดานการวิจัยและพัฒนา ดานการประชาสัมพันธ สิ่งเหลานี้
กําหนดไวอยางกวางๆ เพื่อเปนแนวทาง แทจริงแลวกลยุทธก็คือ ผลสุดทายของการวางแผนเชิง
กลยุทธ แมวาองคกรใหญๆมีการพัฒนากลยุทธมากกวาองคกรเล็กๆ แตทุกๆองคกรตางก็มีกลยุทธ
ของตนเองที่แตกตางกัน (เนตรพัณณา ยาวิราช. 2552: 54) เปนการบอกถึงสิ่งที่ควรจะเปนอยู 2 สิ่ง
คือ เปนสวนหนึ่งในการวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาไปสูสิ่งที่เราตองการอยางเปนระบบ และอีกสิ่งหนึ่ง
คื อ เป น ทั ศ นคติ ห รื อ แนวทางในการเลื อ กที่ ไ ม จํ า เป น ต อ งมี รู ป แบบ หรื อ แผนที่ แ น น อนตายตั ว
เนื่องจากจะตองมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ เพื่อประกอบการตัดสินใจใหบรรลุตาม
เปาหมายขององคกรที่ไดวางแผนไว (วิเชียร วิทยอุดม. 2553: 8)
ในดานของ Alfred D. Chandler, Jr., ไดกลาวถึง คําวา กลยุทธ (Strategy)
มีความหมายคลายคลึงกับคําวา เปาหมาย (Goals) แตกลยุทธกินความหมายกวางและครอบคลุม
มากกวาเปาหมาย นักกลยุทธเปนไดทั้งวิถีทาง (Means) และจุดมุงหมายปลายทาง (Ends) ที่
องคกรตองการบรรลุเทานั้น ดังนั้น เปาหมายจึงเปนสวนหนึ่งของกลยุทธและสามารถนิยามกลยุทธ
ไดวา เปนการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตองการบรรลุสําหรับในอนาคตระยะยาวของ
องคกร รวมทั้งกําหนดขั้นตอนวิธีการทํางานและจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนสําหรับกิจกรรมที่ตองทํา
เพื่อใหสัมฤทธิ์ในเปาหมายที่ระบุไว (Chandler. 1962: 13; อางอิงจาก วิเชียร วิทยอุดม. 2553: 8)
สามารถสรุปไดวา “กลยุทธ” หมายถึง วิธีการดําเนินงานหรือการคิดอยาง
รอบคอบเปนขั้นตอนและสามารถพลิกแพลงไดตามสถานการณ เพื่อที่จะเอาชนะคูแขงและนําไปสู
ความสําเร็จของเปาหมายที่ตองการขององคกร
3.2 ความหมายของภาวะผูนํากลยุทธ
ฮูลย (Huey. 1994: 42–50) สรุปวา ภาวะผูนํากลยุทธเปนการทําหลายหนาที่ที่ตอง
เกี่ ย วข อ งกั บ ผู อื่ น และเป น การช ว ยเหลื อ องค ก รในการจั ด การการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในยุ ค
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
รวมถึงเปนบุคคลที่ใชการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ หลากหลายและเนนแบบสองทาง และรังสรรค
ประเสริฐศรี (2544: 206) ใหความหมายของภาวะผูนํากลยุทธวา หมายถึง กระบวนการในการ
กําหนดทิศทางและการกระตุนสรางแรงบันดาลใจใหแกองคการ ในการริเริ่มสรางสรรคสิ่งตางๆ
ขึ้นมา เพื่อใหองคการอยูรอดตอไปได ขณะที่ ซอรเกอรและแบรนท (Sorcher; & Brant. 2002: 7885) ไดกลาววา ภาวะผูนํากลยุทธนั้นซับซอน และมีสมรรถนะหลายดานและมีความละเอียดออน
ยากตอการจัดหมวดหมู เชนเดียวกับทรรศนะ บุญขวัญ (2548: 3) ไดใหความหมายของภาวะผูนํา
กลยุทธ หมายถึง ความสามารถในการทํานายอนาคตดวยมีสายตาที่กวางไกล รักษาความยืดหยุน
และใจกวางพอที่จะใหอํานาจหรือรับฟงบุคคลอื่นในการสรางสรรคและเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธเทาที่
จําเปน และเนตรพัณณา ยาวิราช (2549: 44) ไดใหความหมายของภาวะผูนํากลยุทธเพิ่มเติมวา
หมายถึง รูปแบบของผูนํากลยุทธเริ่มตนจากการเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน และเปนผูนําที่มองการณไกล
ในอนาคตถึงสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในระยะยาวขางหนา เชน 5-10 ป และวางแผนกลยุทธและใช
ความคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ เ พื่ อ ไปสู จุ ด มุ ง หมายปลายทางที่ ตั้ ง ใจไว ผู นํ า กลยุ ท ธ มี ค วามสนใจต อ
สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการกําหนดกลยุทธ ขณะเดียวกัน ฮิททและคณะ (Hitt;
Ireland; & Hoskisson. 2007: 375) ไดใหความหมายของภาวะผูนํากลยุทธ หมายถึง การที่ผูนําใน
การทําในสิ่งที่คาดหวัง และใชความคิดเชิงกลยุทธในการสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงองคกรใหอยู
รอดปลอดภัยจากสิ่งตางๆที่มากระทบ
สรุปไดวา ภาวะผูนํากลยุทธ หมายถึง ผูนําหรือกลุมผูนําระดับสูงที่มีความสามารถใน
การคาดการณ และใชค วามคิ ดเชิ ง กลยุ ท ธใ นการสรางสรรคการเปลี่ย นแปลงองคก รให อยูร อด
ปลอดภัยจากสิ่งตางๆที่มากระทบเพื่อไปสูจุดมุงหมายปลายทางที่ตั้งใจไว มีมุมมองระยะยาวและ
สรางความยืดหยุนใหองคการบรรลุเปาหมาย มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตความ
รับผิดชอบทั้งองคการ นับวามีความสําคัญตอผูบริหารองคกรเปนอยางดี ทําใหสามารถวางแผน
กลยุทธ เพื่อให บรรลุ เปาหมาย ช วยพัฒนาศักยภาพของผูบริหารในการแปลงวิสัยทัศนไปสูการ
ปฏิบัติ ที่สําคัญชวยสรางสรรคและสรางอนาคตของทีมงานไปสูคุณภาพเปนอยางดี
3.3 ความสําคัญของภาวะผูนํากลยุทธ
ภาวะกลยุ ท ธ มี ค วามสํ า คั ญ มากต อ ความสํา เร็ จ ของกิ จ การขององค ก รเนื่ อ งจากมี
ความสําคัญ ชวยใหผูบริหารสามารถมองเห็นภาพรวมและขอบเขตไดกวางขวางและชัดเจนเปน
รูปธรรมมากขึ้น เพราะการดําเนินงานเชิงกลยุทธจะมีความลึกซึ้งในการวิเคราะหปญหาในระดับที่มี
นัยสําคัญตออนาคตขององคกรซึ่งสามารถกลาวไดวาภาวะกลยุทธชวยจะสงเสริมและสนับสนุนการ
กําหนดและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรตามทิศทางที่ชัดเจนและเปนเครื่องนําทางที่เปน

37
รูปธรรมสําหรับสมาชิก (Betty. 2005: 25) โดยชวยใหสมาชิกเขาใจในวิสัยทัศน วัตถุประสงคและ
ทิศทางที่แนนอนขององคกร ไมกอใหเกิดความสับสนหรือความขัดแยงในการทํางาน ทําใหองคกร
สามารถบรรลุเปาหมายและวัตุประสงคที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอองคกรใน
การสรางความเขาใจระหวางการทํางานและบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย
เชน บุคลากร ชุมชน กลุมผลประโยชน และหนวยงานราชการที่สามารถติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานและความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายขององคกร (Maria. 2011: Online) ชวยใหองคกร
สามารถดําเนินงานและใชทรัพยากรในการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพและไดผลสําเร็จดีกวาการ
บริหารงานตามปกติ เนื่องจากการดําเนินงานเชิงกลยุทธจะมีการศึกษา วิเคราะห และจัดระบบ
ความสัมพันธเชิงกลยุทธขององคกรอยางรัดกุมและชัดเจน ทําใหการดําเนินงานและการจัดสรร
ทรัพยากรเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับ
บริบทของสังคม มีเทคนิคหรือกลยุทธการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะการแกปญหา
และการตัดสินใจและดูแลผูรับบริการอยางใกลชิด (Floyd. 2011: Online)
สรุปไดวา ภาวะผูนํากลยุทธ ชวยใหผูบริหารสามารถมองเห็นภาพรวมและขอบเขต
การทําธุรกิจไดกวางขวางและชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น ชวยใหองคกรสามารถดําเนินงานและใช
ทรั พ ยากรในการแข ง ขั น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได ผ ลสํ า เร็ จ ดี ก ว า การบริ ห ารงานตามปกติ
เนื่องจากการดําเนินงานเชิงกลยุทธจะมีการศึกษา วิเคราะห ทําใหการดําเนินงานและการจัดสรร
ทรัพยากรเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3.4 รูปแบบของภาวะผูนํากลยุทธ
ภาวะผู นํ า กลยุ ท ธ เ ป น ป จ จั ยสํ า คั ญ ต อ องค ก รเพราะช ว ยสนั บ สนุ น ในการวางแผน
กลยุทธสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ตลอดจนสงเสริมใหการดําเนินงานไปสูเปาหมายไดเปน
อยางดี รูปแบบของภาวะผูนํากลยุทธ มี 5 ดาน (Farkas; & Wetlaufer. 1996: 74 - 110) ดังนี้
1) ดานกลยุทธ (The Strategy Approach) เนนปจจัยภายนอกสูภายในองคกร รวบรวมวิเคราะห
ขอมูลและสภาพเงื่อนไขขององคกรภายนอกและการตลาด แนวโนมเศรษฐกิจ ลูกคา การแขงขัน
ใหมๆ บทบาทของสถาบัน กฎหมาย นโยบายรัฐบาล ศึกษาจุดแข็ง จุดออน ใชการวิเคราะห SWOT
หาขอไดเปรียบในการแขงขัน ปรับปรุงกลยุทธและการตัดสินใจใหมีนัยสําคัญ 2) ดานการเนนการ
ประเมินทรัพยากรมนุษย (The Human - Assets Approach) เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
เชื่ อ ว า ความสํ า เร็ จ อยู ที่ บุ ค ลากรในองค ก ร การสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า สร า งผลิ ต ผลเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ออกแบบองคกรใหตอบสนองลูกคา เนนการจางงานบุคลากรที่
เกงๆ เนนคุณคา คุณธรรมและวัฒนธรรม สรางความแตกตางในการทํางานดวยความภักดี ซื่อสัตย
ทํางานอยางทุมเทเสียสละ 3) ดานความเชี่ยวชาญ (The Expertise Approach) สรางผูเชี่ยวชาญใน
องคกรใหแตกตางจากองคกรอื่น และรักษาองคกรใหมีชื่อเสียงในตลาด ไมไดเนนรายละเอียดแตมุง
นโยบายที่เปนจุดแข็งสําคัญขององคกร ใหแบงปนความรูและกระจายความเชี่ยวชาญ และสาธิตให
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เพื่อนรวมงานใหมีความรูความสามารถใกลเคียงกัน 4) ดานกระบวนการ (The Box Approach)
สรางองคกรในสถานการณที่แตกตางกันดวยกิจกรรม จูงใจใหคิดงานและปฏิบัติอยางอิสระภายใต
กรอบของกระบวนการผลิตอยางมีมาตรฐาน (Standard Operating Procedures (SOP)) เนนการ
สื่อสารใกลชิดกับบุคลากร 5) ดานการเปลี่ยนแปลง (The Change Approach) การเปลี่ยนแปลงเปน
หนทางที่ ดี ที่ สุ ด ช ว ยขั บ เคลื่ อ นไปสู ผ ลผลิ ต ที่ พิ เ ศษ ปรั บ ปรุ ง องค ก รอย า งต อ เนื่ อ ง ยึ ด คํ า ขวั ญ
“Change Is Good” ภายใตวิสัยทัศนอยางสอดคลองกัน
จากที่กลาวมา สามารถกลาวไดวา รูปแบบของภาวะผูนํากลยุทธทั้ง 5 ดาน มีสวน
สําคัญที่จะสงเสริมใหองคกรประสบผลสําเร็จ ผูนําจึงตองทําความเขาใจใหชัดเจน สามารถนํามา
ประยุกตใชในสถานการณตางๆไดเปนอยางดี
3.5 แนวคิดของผูนํากลยุทธ
ผูนําในยุคปจจุบันมีรูปแบบของความเปนผูนําที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผูนําเชิงกลยุทธ
(Strategic Leadership) เปนรูปแบบของผูนําชนิดหนึ่งที่นําความเจริญกาวหนามาสูองคกร ผูนําของ
องคกรหลายแหงที่ประสบความสําเร็จลวนแตมีความเปนผูนํากลยุทธ สามารถสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน สรางความเปนผูนํากลยุทธ โดยเริ่มจากการมีคุณสมบัติสําคัญ คือ เปนผูมีวิสัยทัศน
(Vision) กวางไกล และนําวิสัยทัศนมาสูการปฏิบัติไดอยางเปนผลสําเร็จ
ภาวะผูนํากลยุทธมีหลายแนวคิด ซึ่งในงานวิจัยนี้ ไดทาํ การศึกษาแนวคิดจาก
นักวิชาการตางๆ ดังนี้
1. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ เดส และมิลเลอร (Dess; & Miller)
2. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ ดูบริน (DuBrin)
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
1. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธตามแนวคิดของ เดส และมิลเลอร (Dess; & Miller.1993:
320 - 321) ไดทําการศึกษา พบวา คุณลักษณะสําหรับความมีภาวะผูนํากลยุทธ มี 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1 การกําหนดทิศทางขององคการ (Setting a Direction) เพื่อสรางวิสัยทัศน
และกลยุทธตางๆที่มีความหมาย เทคโนโลยีหรือวัฒนธรรมองคการที่งายแกการเขาใจ เปนการ
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คาดการณถึงตํ าแหนงที่องคการไปถึ งในอนาคต เปนการมีวิสัยทั ศนทางกลยุ ทธ รวมถึงการใช
ความคิดเชิงกลยุทธ
1.2 การออกแบบองคการ (Designing the Organization) เปนกิจกรรมการ
วางแผนที่เนนการประเมินองคการที่กอใหเกิดผลลัพธ และสามารถนํากลยุทธไปปฏิบัติไดอยาง
ประสบความสําเร็จ
1.3 การปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ (Instituting a Culture) ซึ่งมีความ
เกี่ยวของกับความเปนเลิศและคุณธรรมขององคการ บุคลากรทั่วทั้งองคการตองไดรับการสนับสนุน
ให มี วิ สั ย ทั ศ น ร ว มกั น รวมทั้ ง เข า ใจถึ ง กลยุ ท ธ ต า งๆ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถทํ า งานร ว มกั น ได ด ว ย
ความสามารถสูงสุด และพฤติกรรมที่มีคุณธรรมอยางเต็มที่
2. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ ดูบริน (DuBrin. 1998: 355) ไดศึกษา
องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ มี 5 องคประกอบ ดังตอไปนี้
2.1 ผูนําที่มีความคิดความเขาใจระดับสูง (High level Cognitive Activity) การ
คิดเชิงกลยุทธนั้นตองอาศัยทักษะดานความเขาใจที่เกิดขึ้นในระดับสูง เชน ความสามารถในการ
คิดเชิงกลยุทธ โดยสรุปเปนมโนภาพ (Conceptually) ในการซึมซับและการรับรูแนวโนมของสิ่ง
ตางๆจํานวนมากไดอยางมีเหตุผล และมีความสามารถในการสรุปขอมูลตางๆ เพื่อนําไปกําหนดเปน
แผนปฏิบัติการ ตลอดจนสามารถประมวลขอมูลตางๆและผลที่ตามมา สําหรับองคการที่มีปฏิกิริยา
กับสภาพแวดลอมนี้ เรียกวา การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
2.2 มีการนําปจจัยนําเขาตางๆมากําหนดกลยุทธ (Gathering Multiple Inputs
To Formulate Strategy) ผูนํากลยุทธนั้นอาจเปรียบไดกับผูที่มีสมาธิสูงในการทํางานโดยอิสระ และ
สามารถกําหนดอนาคตได ในทางปฏิบัติแลวผูนําก็จะปรึกษาหารือกับบรรดาผูที่เกี่ยวของหลายๆ
ฝาย ซึ่งเปนลักษณะของความเปนประชาธิปไตยในการทํางานรวมกันเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ
2.3 การมีความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรับอนาคต (Anticipating and
Creating a Future) ซึ่งตองอาศัยทักษะการคาดคะเนอนาคต จากคํากลาวที่วา “การมองอนาคต
อยางทะลุปรุโปรงเปนเรื่องของความแตกตางระหวางความสําเร็จและความลมเหลว” ดังนั้นจึงตอง
ทําความเขาใจเกี่ยวกับอนาคต เปนการคาดคะเนอยางแมนยําเกี่ยวกับรสนิยมและความตองการของ
ลูกคา ตลอดจนเปนการคาดคะเนทักษะตางๆที่จําเปนสําหรับองคการในอนาคต
2.4 มีวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary Thinking) เปนการใชความคิด
สรางสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับคําวา การสรางสรรคอนาคตใหม
(Re-Inventing the Future) แนวความคิดเชิงปฏิวัตินี้จึงเปนเรื่องของการจัดแนวความคิดใหม
เกี่ยวกับสินคา บริการ และแมแตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางมากมายที่จะเปนประโยชนตอองคการมากกวาการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย
2.5 มีการกําหนดวิสัยทัศน (Creating a Vision) ซึ่งวิสัยทัศน (Vision) หมายถึง
สภาพขององคการที่ตองการจะเปนในอนาคต หรือเปนเปาหมายที่มีลักษณะกวางๆ 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
โลกาภิวัตนขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งแนวกวางและแนวลึกควบคูกับสภาวะการแขงขันที่ทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้นเชนนี้ จึงมีความจําเปนที่ผูนํากลยุทธจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 ผูนํากลยุทธตองกําหนดวิสัยทัศนทแี่ จมชัดและมีลักษณะที่จูงใจขององคการ
ไดเปนวิสัยทัศนที่ไดมาจากบุคคลฝายตางๆ
3.2 ผูนํากลยุทธจะตองตระหนักใหความสําคัญตอการใชประโยชนและดํารง
รักษาจุดเดนที่เปนแกนสมรรถนะขององคการใหได เพราะจุดเดนดังกลาวจะเปนทั้งทรัพยากร และ
ขีดความสามารถที่จะทําใหองคการมีอัตลักษณะที่นําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน โดยเนนการ
สรางมนุษยสัมพันธ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3.3
ผู นํ า กลยุ ท ธ ต อ งมุ ง เน น กิ จ กรรมการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย ด ว ย
กระบวนการของการเรียนรูอยางตอเนื่อง
3.4 ผูนํากลยุทธของศตวรรษที่ 21 จะตองดําเนินกิจกรรมที่เปนการสงเสริม
วัฒนธรรมความมีประสิทธิผลอยางยั่งยืนขององคการดวยการกระตุนและเปดกวางแกทุกคน
3.5 ผูนํากลยุทธจะตองยึดมั่นและมุงเนนแนวปฏิบัติตางๆอยางมีจริยธรรมดวย
การแสดงถึงความซื่อสัตยมุงคุณธรรมยึดมั่นในหลักการของตน ทั้งมีความสามารถในการดลใจ
พนักงานใหทํางานบนหลักของความมีจริยธรรม
3.6 ผูนําในศตวรรษที่ 21 จะตองสามารถสรางความมีประสิทธิผล และความมี
ดุลยภาพขององคการระหวางความควบคุมที่เนนในความยืดหยุนและการริเริ่มใหมๆที่มุงผลระยะสั้น
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 และมักจะพยายามริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ ในขณะที่ผูนําซึ่งมี
ระดับของการแสวงหาความทาทายต่ํามักจะไมชอบและปฏิเสธตอความเสี่ยงทั้งหลายดวยการยึดติด
อยูกับแนวคิดและวิธีเดิมที่พิสูจนวาเคยไดผลดีมาแลว
4.2 ดานความตองการที่จะมีอํานาจในการควบคุม (Need of Control) คือ ผูนําที่
มีความตองการมีอํานาจในการควบคุมสูงจะจัดรูปแบบขององคการที่เปนการรวมศูนยอํานาจ มีการ
กระจายงาน กระจายอํานาจคอนขางนอยและมุงเนนที่กระบวนการต่ํา จะเนนวัฒนธรรมแบบตึงตัว
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เนนการปฏิบัติแบบเดียวที่เหมือนกันและการใหลอกเลียนแบบการปฏิบัติเปนหลัก ในขณะที่ผูนําที่มี
ระดับความตองการมีอํานาจในการควบคุมต่ํา มักจะเนนการกระจายอํานาจในองคการจะกระจาย
อํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจแกบุคคลตางๆที่รวมงาน ผูนําแบบนี้จะมุงเนนวัฒนธรรมแบบ
ปรับตัว พยายามกระตุนการมีสวนรวมและการแสดงออกโดยเปดเผยของผูตาม มุงเนนการใชวิธี
บูรณาการความคิดที่หลากหลายของบุคคลตางๆมากกวาความคิดที่เปนแบบเดียวที่เหมือนๆกัน จะ
สรางวัฒนธรรมที่กระตุนการมีสวนรวมของพนักงานและวัฒนธรรมในการแสดงความอดทนตอการ
รับฟงความคิดของผูอื่นที่เกิดขึ้นในองคการ
5. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของ จอหน อี เพรสคอทท (Prescott. 1986: 45)
กลาววา ภาวะผูนํากลยุทธ คือ ชุดของการตัดสินใจและกิจกรรมที่ใชกําหนดและนําไปปฏิบตั ิของกล
ยุทธเฉพาะทีท่ ําใหบรรลุความเหมาะสมของความไดเปรียบในการแขงขันระหวางองคการและ
สภาพแวดลอมเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ ดังภาพ
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การวิเคราะหภายใน
(Analyze Interval Environment)

การวิเคราะหภายนอก
(Analyze External Environment)

วิสัยทัศน (Vision)

พันธกิจ (Mission)

ขอมูล
ปอนกลับ
(Feedback)

การกําหนดกลยุทธ
(Formulate strategy)

ขอมูล
ปอนกลับ
(Feedback)

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
(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
เกี่ยวกับภาวะผูนํากลยุทธ จะตองมีการใชความคิดเชิงกลยุทธและมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ
โดยมีการวางแผน (Planning) การนําไปปฏิบัติ (Implementation) และการควบคุมหรือการ
ประเมินผล (Evaluation) รวมถึงมีการสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคลากร และเนนการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
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7. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดสภาพบริบทสังคมไทย นักวิชาการในสังคมไทย
หลายทานไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธไว ดังนี้
สมยศ นาวีการ (2544: 584) ไดเสนอแนวคิดวา ภาวะผูนํากลยุทธที่มี
ประสิทธิภาพควรมีลักษณะ 6 ประการ คือ 1) การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ 2) การใชประโยชน
อยางคุมคา 3) การสรางวัฒนธรรมองคการที่มีประสิทธิภาพ 4) การสรางระบบการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 6) การรักษาจริยธรรมในการทํางาน
ธงชัย สันติวงษ (2546: 65-66) ไดกลาววา ผูบริหารระดับสูงในฐานะผูบริหาร
ทางกลยุทธตองเปนนักกลยุทธ (Strategist) ซึ่งตองดําเนินการในทางกลยุทธตางๆที่เปนบทบาท
ในทางปฏิบัติ ดังนี้ คือ 1) การเปนผูบริหารทั่วไปที่จะตองทําการบริหารเรื่องราวทั้งหมดขององคการ
ตลอดเวลาโดยไมขาดตอน 2) การเปนผูใชทัศนวิสัยที่จะตองติดตามความเปนไปของสภาพแวดลอม
ตางๆหรือการมองโลกกวางรอบตัวนั่นเอง 3) การจะตองเปนผูจัดทํากลยุทธ คือ การวิเคราะหโอกาส
และขอจํากัดตางๆเพื่อนํามาเทียบเคียงกับทรัพยากรที่ประเมินไดภายในองคการ และทําการจัดคู
ปจจัยระหวางโอกาสและทรัพยากรที่มีอยู จนสามารถจัดทําเปนนโยบายและแผนดําเนินงานตางๆ
ออกมา 4) การเปนสถาปนิกออกแบบโครงสรางและระบบงาน 5) การเปนผูจัดแบงสรรทรัพยากร
และเปนผูควบคุมการใชทรัพยากรตางๆ 6) การเปนผูนําสรางทีมงาน กระตุนใหเกิดความเชื่อมั่น
และมีการผูกพันจากทุกฝาย การเปนผูประเมินผลงาน และการรูจักใชคน 7) การเปนผูชักจูงใจ
8) การเปนผูน ําชุมชนสัมพันธ 9) การเปนผูชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เนตรพัณณา ยาวิราช ไดกลาวถึง ลักษณะของผูนําเชิงกลยุทธ (The Domain of
Strategic Leadership) วา เปนผูที่มีความเกี่ยวของกับกลยุทธทสี่ ําคัญ 3 ประการ คือ
1. การสรางกลยุทธ (Strategy Formulation)
2. การนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ (Strategy in Action)
3. การควบคุมกลยุทธ (Strategy Control)
นอกจากนี้ผูนําควรเริ่มตนจากการเปนผูนาํ ที่มีวิสัยทัศน หมายถึง เปนผูนําที่มอง
การณไกลในอนาคตถึงสิ่งตองการใหเกิดขึ้นในองคกรในระยะยาวขางหนา เชน 5-10 ป ขางหนา
และวางแผนกลยุทธเพื่อไปสูจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว ผูนําเชิงกลยุทธมีความสนใจตอ
สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการกําหนดกลยุทธ (เนตรพัณณา ยาวิราช. 2552: 43)
อีกทั้งลักษณะที่สําคัญในการเปนผูนํากลยุทธวา จะตองประกอบไปดวยลักษณะที่
สําคัญ ดังตอไปนี้ (วิเชียร วิทยอุดม. 2553: 205-206)
1. มีการมองการณไกล มีศิลปะการพูดโนมนาวจิตใจ และมีความสม่ําเสมอ
2. มีการสื่อสารที่ดี
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 มั่นใจ เอาจริงเอาจังและมีวิสัยทัศนแลว ผูนําตองมีบารมี ซึ่งเกิดจากการสั่งสมที่ปรากฏใหรู
เห็นไดในทุกกิจกรรมที่ทําในทุกคําพูดที่พูด ใชการคิดดังๆ สามารถโนมนาวผูคนมาเปนพันธมิตร
ศรัทธาของผูนําจะเกิดเมื่อรับรู รอบรู เรียนรูและลวงรู ตองรูบางสิ่งในทุกสิ่ง ไมใชรูทุกสิ่งในบางสิ่ง
ไมอยูนิ่ง สามารถสื่อสารสรางความเขาใจไดวา ทําอะไร เพื่อใคร กระตุนใหลูกนองเห็นปญหาและหา
ทางแกไข เปน “Chief Inspiration Officer (CIO)” สื่อความหมายออก มาเปนภาพ ฉลาดใชอุปมา
โวหารใหเขาใจและจดจําไดงาย ใหกําลังใจ สนับสนุนและพัฒนาลูกนอง แสดงความซื่อตรง เปดเผย
อดทน มีความกลา ไมกลัวคนเกลียด ใชวิจารญาณในทางที่ดี มีสัญชาตญาณความถูกตอง มีผูกลาว
วา “การที่จะบริหารความเปลี่ยนแปลงใหสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถในการ
บริหารความไวเนื้อเชื่อใจ (Trust Management) ของผูนํา (2) พาบอกทิศทาง ผูนําเชิงกลยุทธตอง
“Walk the Talk” บอกลูกนองใหไดวา ไปไหน เพื่ออะไร ดวยความอดทน เลือกเวทีและชองทางที่จะ
สื่อสาร ปรับเปลี่ยนลูกนองที่ชอบคิดวิตกกังวลใหชวยคิด ชวยแกไข (3) พิชิตโอกาส การบริหารงาน
เชิงรุกมีความสําคัญมากตอความสําเร็จ รูจักรุกทั้งทางกลยุทธและการปฏิบัติเมื่อโอกาสเอื้ออํานวย
ปรับนโยบายเปนเชิงรับไดเมื่อสถานการณเปนรอง (4) มาดควบคุม ผูนําเชิงกลยุทธตองเปนผูที่
ฉลาดในการใชสื่อหรือสงสัญญาณที่แฝงนัยบอกความตองการ การตรวจสอบ ความคืบหนา และ
ผลสําเร็จของการทํางานใหลูกนองทราบรายบุคคล หากไมเปนไปตามแผนจะแกไขทันทีไดอยางไร
มาดควบคุม หมายความวา ไมควบคุมอยางใกลชิดเกินไปและก็ไมปลอยปละละเลย ตองมีมาตรการ
กํากับควบคุมที่เหมาะสมกับเนื้องาน มาตรการควบคุมมีหลายวิธี โดยจะเลือกใชกลไกควบคุมผาน
นโยบาย กฎระเบียบ ผานผลการปฏิบัติงานในการนํามาผูกโยงเขากับการกําหนดคาตอบแทน อีก
มาตรการหนึ่งที่เชื่ อวาไดผลดีคื อ ระบบคานิ ยมสรางสรรค ใช ปรัชญาอุ ดมการณในการควบคุม
พฤติกรรมการทํางานใหเกิดผลดี โปรงใส ไรทุจริต ถาหากพิจารณาชวงเวลาหรือระยะที่ควรควบคุม
ผูนําเชิงกลยุทธก็สามารถเลือกใชการควบคุมไดทั้ง 3 จุด ตามที่เห็นสมควรวาจะคุมที่จุดตนทาง
(กอนปฏิบัติ) โดยการวางแผน การกําหนดเปนนโยบายขั้นตอนตางๆ ควบคุมระหวางทาง(ระหวาง
ปฏิบัติการ) ดวยการสั่งการ ติดตามงาน การปรับใหการดําเนินการรับกัน หรือจะทําการควบคุมที่
ปลายทาง(ผลการปฏิบัติงาน) ใหขอมูลยอนกลับ การปรับปรุงแกไขกอนดําเนินการครั้งตอไป
(5) สรางขุมกําลัง ผูนําที่ประสบความสําเร็จไดตองมีลักษณะของการเปนครู เปนหัวหนาที่ดีมากอน
มี แ ง มุ ม ที่ ส อนแนะ เป น ตั ว อย า งที่ ดี ใ ห แ ก ลู ก น อ งได การสร า งขุ ม กํ า ลั ง ยั ง รวมไปถึ ง การดึ ง ดู ด
การรักษาคนเกง คนดีใหไดมีโอกาสสรางผลงานที่ตอบสนองนโยบายและเปาหมายขององคกร
(6) ปลูกฝงใหใฝดี ผูนําในเชิงกลยุทธตองสงเสริมใหผูคนแสดงความเปนพลเมืองดีในองคกรดวยการ
ให ก ารเคารพ การคํ า นึ ง ถึ ง ผู อื่ น ความมี น้ํ า ใจ ความสุ ภ าพ การยึ ด มั่ น ในค า นิ ย มสร า งสรรค
นอกจากนี้ยังตองสรางการบริหารจัดการที่อาศัยคุณคาชี้นําใหเกิดขึ้นในองคกร ไดแก เปนตนแบบ
ของการเปนผูนําที่ดี มีจริยธรรมปฏิบัติ เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
(Moral Vision) ขององคกรในรูปของคานิยมเฉพาะตน พัฒนามาตรการ แนวทาง วิธีการตางๆ อัน
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เปนการสงเสริมมาตรฐานทางคุณธรรม สรางบรรยากาศการทํางานที่เคารพศักดิ์ศรีความเปนคน
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
ทุกระดับเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ ผูนํากลยุทธเปนผูนําที่รับผิดชอบในการสรางและการ
เปลี่ยนแปลงตางๆขององคการ อันไดแก ดานสภาพแวดลอม วัฒนธรรม กลยุทธ โครงสราง ภาวะ
ผูนําและเทคโนโลยี และยังมีหนาที่ในการจูงใจใหบุคลากรนําการตัดสินใจของตนลงสูการปฏิบัติ
ผูนํากลยุทธจึงมีบทบาทสองดานที่เปนบทบาทคูขนานกัน (Dual Role) กลาวคือ บทบาทแรก ใน
ฐานะเปนผูวางแผนออกแบบหรือกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธใหแกองคการ สวนบทบาทที่สอง ใน
ฐานะที่นําเอากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น ผูนํากลยุทธจึงเปนทั้งผูกําหนด (Formulator) และผูนําสู
การปฏิบัติ (Implementer) (Adair. 2002: 62-65) กลาวคือ ในกรณีที่องคการยังไมไดจัดทํา
ยุทธศาสตร หรือกรณีที่องคการกําลังแสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ และตองการที่จะ
เปลี่ยนแปลงทิศทางใหมดานกลยุทธ ในกรณีเหลานี้ ผูนําจะตองมีบทบาทความรับผิดชอบที่สําคัญ
ยิ่งตอการกําหนดทิศทางใหแกองคการ ตอมุมมองและความสามารถในการอานสภาพแวดลอมของ
ตน แตในทางตรงกันขาม ถาเปนองคการที่มีการจัดตั้งอยางเปนระบบมานาน ก็มักจะมีกลยุทธใน
การนําองคการไปสูความสําเร็จเรียบรอยอยูแลว ในกรณีหลังนี้ ผูมีอํานาจมีบทบาทสําคัญเพียงเปน
ผูนํากลยุทธลงสูการปฏิบัติเพียงอยางเดียวเทานั้น บทบาทคูขนานของผูนําเปนทั้งกําหนดกลยุทธ
และบทบาทในฐานเปนผูนํากลยุทธลงสูการปฏิบัติ โดย อแดร (Adair. 2002: 47) ไดศึกษา
องคประกอบของภาวะผูนํากลยุทธ พบวา มี 3 องคประกอบ คือ
8.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achieving the Common Task) หมายถึง การมุงมั่นใน
การปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก าร แสวงหากลยุ ท ธ ที่ มี ลั ก ษณะริ เ ริ่ ม ใหม สร า ง
บรรยากาศความรวมมือระหวางผูบริหารและบุคลากร พัฒนาปรับปรุงและคิดริเริ่มสิ่งใหมๆขึ้น โดย
ใช ค วามคิ ดเชิ ง กลยุ ท ธ ซึ่งนํ าไปสู การค น พบสิ่งใหมที่ เ กี่ ย วกับการสรางผลผลิต งานบริ ก ารและ
กระบวนการตางๆขององคการ
8.2 การสรางและธํารงรักษาทีม (Building and Maintaining The Team)
หมายถึง การสนับ สนุนการทํางานเปนทีมในการปฏิบัติกิจกรรมการใหบ ริการพยาบาล โดยใช
กระบวนการพยาบาล เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยรับผิดชอบและใชทรัพยากร
รวมกัน มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการพบปะพูดคุย ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแกปญหา
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หรือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถประสบ
ผลสําเร็จในงานและบรรลุเปาหมายเดียวกัน
8.3 การจูงใจและพัฒนาบุคลากร (Motivating and Developing the Individual)
หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยการใหอํานาจ พัฒนาความสามารถโดยคํานึงถึงความแตกตางของ
แตละบุคคล มอบหมายงานที่สําคัญและใหการสนับสนุนที่เปนรูปธรรม เปนการสรางความรูสึกมี
อํานาจและความเขมแข็งใหแกผูปฏิบัติงาน การใหอํานาจแกผูปฏิบัติงานกระทําไดโดยใหอิสระใน
การปฏิ บั ติ ง าน กระจายอํ า นาจไปสู ผู ป ฏิ บั ติ แสดงให เ ห็ น ว า ผู นํ า มี ค วามเชื่ อ ถื อ และเชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถของพวกเขา รวมถึงการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะของผูปฏิบัติงาน
9. ภาวะผูนํากลยุทธตามแนวคิดของนักวิชาการดานพยาบาลวิชาชีพ
ภาวะผูนํากลยุทธในพยาบาลวิชาชีพ มีนักวิชาการไดกลาวถึง ดังนี้
คอนติโน (Contino. 2004: 52-64) กลาวโดยสรุปวา พยาบาลวิชาชีพจําเปนตอง
มีภาวะผูกลยุทธเพื่อจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูรวมทีมงาน โดยมีการฝกอบรมใหเกิดภาวะ
ผูนําเพื่อใหมีกลยุทธในการจัดการกับคนปวย โดยเนนการดูแลคนปวยอยางใกลชิด ภาวะผูนํา
กลยุทธที่สําคัญที่ควรไดรับการฝกอบรม ไดแก
1. การสรางวิสัยทัศน
2. การสื่อสาร
3. การใชแรงจูงใจ
4. การจัดการองคการ
5. การบริหารเวลา
6. การจัดการสารสนเทศ
7. การจัดการทรัพยากรมนุษย
8. การจัดการเปลี่ยนแปลง
9. การจัดการและการเตรียมเทคโนโลยี
10. การแกปญหาและการตัดสินใจ
11. การเนนผูร ับบริการสําคัญ
ฟดแมนและคนอื่นๆ (Feldman; & Others. 2008: 78) กลาวถึง ภาวะผูนํา
กลยุทธในพยาบาลวิชาชีพควรเนนการบริการใหคนปวยเกิดความประทับใจ เนนความรวดเร็วใน
การทํางาน ตรงเวลา มีความอดทนตอคนปวย ใชการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจระหวางพยาบาล
กับคนปวยใหเกิดความรูสึกที่ดี มีสัมพันธภาพ โดยใชหลักของมนุษยสัมพันธและดูแลอยางใกลชิด
รวมถึ ง สามารถใช เ ทคโนโลยี แ ละสารสนเทศครบถ ว น และให เ กิ ด ความรวดเร็ ว ในการบริ ก าร
นอกจากนี้ ควรมีคุณลักษณะสําคัญ ไดแก
1. การสื่อสาร
2. แรงจูงใจ
3. การใหความสําคัญแกผูรับบริการ
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4. การแกปญ
 หาและการตัดสินใจ
5. มนุษยสัมพันธ
6. การใชความคิดเชิงกลยุทธ
ฟลอยด (Floyd. 2011: Online) สรุปคุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผูน ํา
กลยุทธในพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้
1. เขาใจวัตถุประสงคในการทํางานอยางชัดเจน
2. มีความมัน่ คงทางอารมณ
3. มีมนุษยสัมพันธ
4. สื่อสารชัดเจน
5. ใหการยอมรับนับถือ
6. ใชเทคโนโลยี
7. แรงจูงใจ
8. ใหความเสมอภาค
9. เปนพี้เลีย้ งและใหคําปรึกษา
มาเทนา (Mathena. 2002: 36-38) สรุปวา ภาวะผูนํากลยุทธในพยาบาลวิชาชีพมี
การใชความคิดเชิงกลยุทธ มีการแกปญหาและตัดใจที่ชัดเจน และรวดเร็ว มีการใหความสําคัญแก
ผูรับบริการโดยจัดลําดับการดําเนินงานอยางเหมาะสม และเนนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ฮิททและคณะ (Hitt; & et al. 2007: 385) ไดกลาววา ภาวะผูนํา
กลยุทธจําเปนตองมีการดัดแปลงและผสมผสานระหวางสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร
ตลอดจนจัดการและดูแลกระบวนการสื่อสารที่ซับซอนได จากบทบาทหลายหนาที่นี้ จึงไดมีการระบุ
ลั ก ษณะที่ สํ าคัญในการเป นผู นํา กลยุ ท ธที่ชว ยในการปฏิบัติงานอยางมีป ระสิท ธิภาพวา จะต อง
ประกอบไปดวยลักษณะที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1. มีการพิจารณาทิศทางอยางมีกลยุทธ (Determining Strategic
Direction)
2. มีการควบคุมองคกรได (Establishing Balanced Organizational
Controls)
3. จัดการทรัพยากรขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ (Effectively
Managing The Organization’s Resource Portfolio)
4. รักษาวัฒนธรรมองคกรทีม่ ีประสิทธิภาพไวใหคงอยู (Sustaining An
Effective Organizational Culture)
5. ใหความสําคัญในการปฏิบัติอยางมีคุณธรรม (Emphasizing Ethical
Practices)

48
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู นํ า ผู วิ จั ย ได นํ า มา
วิเคราะหและพบวา ผูนําในยุคปจจุบันมีรูปแบบของความเปนผูนําที่เปลี่ยนแปลงไป ผูนํากลยุทธ
(Strategic Leadership) เปนรูปแบบของผูนําชนิดหนึ่งที่นําความเจริญกาวหนามาสูองคการ ผูนํา
ขององค ก ารหลายแห ง ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ล ว นแต มี ลั ก ษณะของภาวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ทั้ ง สิ้ น
พยาบาลวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาล จึงควรมีภาวะผูนํากลยุทธ เพื่อใหทันกับยุค
โลกาภิวตั นและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
3.6 ภาวะผูนาํ กลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ 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) ฟดแมนและคนอื่นๆ (Feldman; & Others 2008: 78) ฟลอยด
(Floyd. 2011: Online) และ มาเทนา (Mathena. 2002: 36-38) โดยนํามาสังเคราะหเปน
คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ ดังตารางดานลาง

ตาราง 1 แนวคิดองคประกอบภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาวะผูน ํากลยุทธ

Dess &
Miller.
1993

DuBrin.
1998





1. วิสัยทัศน

Ireland
and Hitt.
1999

-

Robbins
and
Coulter.
2003

Adair. 2002

Contino.
2004

-



-

Feldman.&
Others
2008

Floyd. 2011

Mathena.
2002

ความถี่

-

--

3

2. การวางแผนกลยุทธ

3.การใชความคิดเชิงกลยุทธ

4.วัฒนธรรมองคการ

5. การสื่อสารและการเจรจาตอรอง

6 แรงจูงใจ

-









-



-

-

-

-



-

-

-



-









-

-

-

-







-



-



-

-

4



9

-

2

7















4

49

50
ตาราง 1 (ตอ)
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ผูวิจัยนําผลจากการสังเคราะหภาวะผูนํากลยุทธมาเปนตัวแปรในการศึกษา 3
ดาน ไดแก
1. ดานความคิดเชิงกลยุทธ
2. ดานการสื่อสารและการเจรจาตอรอง
3. ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ
โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังตอไปนี้
1. ดานความคิดเชิงกลยุทธ
ความคิดเชิงกลยุทธ เปนสิ่งสําคัญตอการเปนผูนํา โดยเฉพาะสภาพปจจุบัน
จําเปนตองมีการแขงขันสูง เพื่อใหองคกรไดรับการยอมรับและนาเชื่อถือ ผูนําจึงจําเปนตองใช
ความคิดเชิง กลยุทธในการตัดสินใจ เพื่อแกปญหาตางๆใหสําเร็จลุลว งไป โดยเฉพาะในการวางแผน
งานใหมีประสิทธิภาพ
1.1 ความหมายของความคิดเชิงกลยุทธ
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2540: 47) สรุปวา การคิดอยางมียุทธศาสตร
หรือ Strategic Thinking หมายถึง การรูตัวถึงความคิดของตนเองในการกระทําอะไร อยางใดอยาง
หนึ่งหรือการประเมินการคิดของตนเอง และใชความรูนั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทําของ
ตนเองซึ่งครอบคลุมการวางแผน การควบคุมกํากั บการกระทํ าของตนเอง การตรวจสอบความ
กาวหนาและการประเมินผล
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 22) ใหแนวคิดวา การคิดเชิงกลยุทธ
หมายถึงความสามารถในการกําหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใตสภาวะตางๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่
ตองการ
สุวิทย มูลคํา (2548: 11) สรุปวา การคิดเชิงกลยุทธ หมายถึง ความ
สามารถในการกําหนดวิธีการทํางานที่ดีที่สุด และมีความยืดหยุนพลิกแพลงไดภายใตสภาวการณ
ตางๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2548: 30) ใหแนวคิดวา ความคิดเชิงกลยุทธ
(Strategic Thinking) หมายถึง ระบบคิดที่จะทําใหมีความสามารถในการพัฒนาและใชกลยุทธไปสู
ความสําเร็จ
ลอเรนซ (Lawrence. 2008: Online) ไดใหความหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
มุมมองของความคิดเชิงกลยุทธมีหลายลักษณะดังนี้
1. มีมุมมองหลากหลาย ใชทักษะความคิดในระดับตางๆอยาง
เหมาะสม ทั้งการประเมินคา การสังเคราะห การวิเคราะห การประยุกต ความเขาใจ และการรับรู
อีกทั้งตรวจสอบสภาพแวดลอม การใชความคิดเชิงระบบใหสอดคลองกัน และพัฒนาทักษะความคิด
อยางตอเนื่อง
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2. ใชขีดความสามารถ ความรูและทักษะ พัฒนาขีดความสามารถใน
การคิด รวมถึงความรูความสามารถในการใชทักษะความคิดเพื่อกําหนดวิสัยทัศนอยางชัดเจน
3. ตระหนักถึงตนเองอยูเสมอและเชื่อมโยงความคิดสูก ารปฏิบตั ิ
4. มีความยืดหยุน ผูนําใชความยืดหยุนเพื่อใหการดําเนินงานไป
อยางราบรื่น ยอมรับฟ งความคิดเห็นของบุคลากร เนนการมีส วนรวมในการความคิดและสราง
สัมพันธภาพที่ดี สามารถยืดหยุนวิธีการเพื่อใหสามารถแกไขปญหาได
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความคิดสรางสรรคชวยคนหาทางใน
การแกปญหา หาแนวทางหลายๆดาน ปรับสภาพการดําเนินงานเพื่อไปสูการแกปญหา คนหา
วิธีการอยางหลากหลายเพื่อใหสามารถแกไขปญหาได
ลอเรนซ สรุ ป การใช ค วามคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ ใ นลั ก ษณะมี ค วามยื ด หยุ น
ความคิดสรางสรรครวมถึง การใชความคิดเพื่อการประเมินคา การสังเคราะห การวิเคราะห การ
ประยุกต อีกดวย
อัลบาโน (Albano. 1999: Online) สรุปวา ความคิดเชิงกลยุทธ เพือ่ สราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถกําหนดความคิดเชิงกลยุทธ ดังนี้
1. ทําความชัดเกี่ยวกับผลผลิตกอนปฏิบัติงาน พัฒนาแผนเพื่อ
ขับเคลื่อนไปสูผลผลิต
2. กําหนดขอบขายของสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกัน
3. ปรับกลยุทธ เทคนิคใหยดื หยุนสอดคลองกัน รวมถึงตระหนักถึง
ภาวะคุกคามและการสรางโอกาสใหมๆ
4. พยายามใชกิจกรรมเดี่ยวเพื่อบรรลุวตั ถุประสงคหลายๆขอ
5. ใชความคิดของคนหลายๆคนและนํามาสังเคราะหรวมกัน
6. ตีความและสรุปความคิดและตอบสนองในการทํางานตาม
สภาพการณ
7. ใชวิกฤตเปนโอกาสและมุงอนาคต
8. สรางสรรคกิจกรรมตอเนื่องและกิจกรรมคูขนานเพื่อบรรลุ
เปาหมาย
9. รักษาความสมดุลในการปฏิบตั ิงาน
10. สรางความประหลาดในเพื่อไดเปรียบ
11. ใชความรวดเร็วใหไดเปรียบ
12. เรียนรูจุดแข็งและจุดออน
ความคิดเชิงกลยุทธมีมุมมองหลากหลาย โดยเนนกลยุทธในการ
แขงขัน ตอบ สนองการวางแผนกลยุทธและมุมมองระยะยาว มีการตัดสินใจและสามารถจัดอันดับ
ความสําคัญ การวางกําหนดวัตถุประสงคและสามารถตีความและวิเคราะหภาวะคุกคามและโอกาส
ได
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สรุปไดวา ความคิดเชิงกลยุทธ หมายถึงความสามารถในการกําหนดวิธีการ
ทํ า งานที่ ดี ที่ สุ ด มี ค วามยื ด หยุ น พลิ ก แพลงได ต ามสถานการณ เพื่ อ นํ า ไปสู ค วามสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค
1.2 กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 22) ไดกลาวถึงกระบวนการคิดเชิง
กลยุทธไวดังนี้
การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ มี ลั ก ษณะเป น กระบวนการความคิ ด เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี
เปาหมายบางอยางที่ตองการทําใหสําเร็จ เชน ชนะการแขงขัน ทําใหปญหาหมดไป ไดรับสิ่งที่
ต อ งการ เป น ต น การจะบรรลุ เ ป า หมายต อ งมี ก ารกํ า หนดทางเลื อ กที่ คิ ด ว า มี โ อกาสประสบ
ความสําเร็จมากที่สุดโดยประเมินกําลังความสามารถของตนเอง ประเมินสภาพแวดลอม รวมทั้งตอง
สามารถคาดการณอนาคตที่อาจเกิ ดขึ้นแลวจึ งกําหนดทางเลือกกลยุท ธที่คิ ดวามีโอกาสประสบ
ความสําเร็จมากที่สุดเพื่อมุงสูเปาหมายที่วางไว
การจะดําเนินกลยุทธจะตองทําดวยความเขาใจโลกแหงความเปนจริงที่มี
ความไมแนนอนผสมผสานอยู ดังนั้นเมื่อกําหนดทางเลือกกลยุทธไดแลว จึงยังไมสามารถนําไปใช
ไดจริงในภาคปฏิบัติ แตจะตองมีการทดสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแงมุมตางๆ จากนั้นจึงเลือก
ทางเลือกกลยุทธที่ คิดวาควบคุมไดมากที่สุด และคิดเผื่อไวสําหรับ การรับมือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ขณะเดียวกัน เมื่อนําออกปฏิบัติจะตองมีการตรวจสอบสภาพแวดลอมและผลกระทบที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถรับมือกรณีมีสิ่งที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น การคิดเชิงกลยุทธจึงมี
ลักษณะยืดหยุน ไมตายตัว แตพลิกแพลงโอนออนไปตามสถานการณที่แตกตางกัน การเตรียม
ความพรอมจะชวยใหเราสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็ว โดยยังคงพยายามที่จะยึด
แนวทางสูเปาหมายสูงสุดไว ทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดมากกวาคนที่ปราศจากการคิด
เชิงกลยุทธ
สุวิทย มูลคํา (2548: 19 - 41) อธิบายขัน้ ตอนกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ
ไวดังนี้
1. การกําหนดเปาหมาย
การกําหนดเปาหมายสําหรับการคิดเชิงกลยุทธ อาจมีได 2
ลักษณะคือ
1.1 การกําหนดเปาหมายในการแกปญ
 หา จะเกิดขึ้นเมื่อเจอปญหา
และมีความตองการจะแกปญหานั้นๆ
1.2 การกําหนดเปาหมายตามความตองการ จะเกิดขึ้นเมื่อตองการ
จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดความสําเร็จ
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมที่มีบทบาทตอการดําเนินงานมี 2 ประเภท คือ
สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก
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2.1 สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) เปนปจจัยที่
สามารถควบคุมได ซึ่งเปนปจจัยที่แสดงถึงจุดแข็งและจุดออนสําหรับนํามาใชในการกําหนด
กลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน หากสามารถบริหารจุดแข็งจุดออนไดถูกตองและ
เหมาะสมแลวปจจัยภายในจะมีความสําคัญมากกวาปจจัยภายนอก
จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอม
ภายในเปนขอดีหรือขอเดนที่จะสงผลใหการทํางานประสบความสําเร็จ
จุดออน (Weakness) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอม
ภายในที่เปนขอดอย ซึ่งจะสงผลเสียตอการทํางาน
2.2 สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) เปนปจจัยที่
ควบคุมไมไดและมีความสําคัญตอการกําหนดกลยุทธที่ตองนํามาพิจารณา และเนื่องจาก
สภาพ แวดลอมภายนอกนั้นมีขอบเขตกวางขวางและอยูนอกเหนือจากการควบคุม ซึ่งจะสงผลทั้งใน
ทางบวก เรียกวาโอกาสและในทางลบเรียกวา อุปสรรค
โอกาส (Opportunity) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เอื้ออํานวยหรือสนับสนุนใหการทํางานประสบความสําเร็จ
อุปสรรค (Threat) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอม
ภาย นอกที่เปนภัยคุกคามหรือขอจํากัดที่ทําใหการทํางานไมประสบความสําเร็จ
2.3 การประเมินสถานภาพ
การประเมินสถานภาพ เปนกระบวนการประมวลผล สรุป
เนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม ในลักษณะการสังเคราะหเพื่อตอบคําถามสําคัญวา
- ปจจุบันเราอยูตรงไหน
- สถานภาพของเราที่เปนอยูข ณะนี้เปนทีพ่ ึงประสงคมาก
นอยเพียงใด
- สภาวการณทเี่ ราเปนอยูขณะนี้เกิดจากอิทธิพลของปจจัย
ภายในหรือภายนอกมากกวากัน
2.4 กําหนดกลยุทธ
กลยุท ธ เปนสิ่ งสําคั ญ และจําเปนสํ าหรับการดํ ารงชีวิตของ
บุคคล โดยกลยุทธของบุคคลจะถูกกําหนดขึ้นตามลักษณะพื้นฐานของบุคคล และกลยุทธที่ดีตอง
พัฒนาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในที่เกี่ยวของกับบุคคล
2.5 การเลือกกลยุทธ
ทางเลื อ กกลยุ ท ธ ที่ กํา หนดไว ห ลายๆทาง จะต อ งถู ก นํ า มา
วิเคราะห เพื่อประเมินความเหมาะสมทีละกลยุทธ เปนการประเมินขอดีขอเสีย ผลประโยชน เงื่อนไข
และขอจํากัดในการใชกลยุทธ โดยการวิเคราะหเพื่อประเมินหรือคาดการณผลกระทบวา หากนํา
กลยุ ท ธ นี้ ไ ปใช ใ นการดํ า เนิ น งานจริ ง ๆ จะให ผ ลอย า งไร จากนั้ น ก็ เ รี ย งลํ า ดั บ ผลการวิ เ คราะห
ทางเลือกจากกลยุทธที่เอื้อประโยชนสูงสุดไปสูกลยุทธที่เอื้อประโยชนนอยที่สุดตามลําดับ ฉะนั้น
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การเลือกกลยุทธที่ดีที่สุดมาใชในการวางแผนปฏิบัติการจะขึ้นอยูกับสถานการณในขณะนั้น
2.6 การวางแผนสูการปฏิบัติ
หลั ง จากพิ จ ารณาเลื อ กกลยุ ท ธ ที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ นํ า ไปสู ก าร
ปฏิบัติแลว จะตองวางแผนปฏิบัติ การวางแผนเปนการเตรียมความพรอมกอนลงมือปฏิบัติจริง การ
วางแผนจึงสามารถตอบคําถามที่วา จะไปสูเปาหมายนั้นไดอยางไร จะตองทําอะไร ทําเมื่อไร ทํา
อยางไร ทําสิ่งใดกอน – หลังและใชเวลานานเทาใด
2.7 การดําเนินการ
หลังจากการวางแผนแลวก็เปนการดําเนินการตามแผน
สิ่งสําคัญที่จะตองตระหนักคือ ตองพยายามทําตามแผนที่วางไว รวมทั้งการใชทรัพยากรตางๆ อยาง
ประหยัดใหเกิดความคุมคา ในขณะเดียวกัน แผนที่วางไวก็พรอมที่จะยืดหยุนและสามารถปรับให
สอดคลองกับสถานการณจริงในขณะนั้นไดดวย
2.8 การประเมินผล
เปนการนําเอาผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติมาประมวล
เขาดวยกันเพื่อทําการวิเคราะหและสรุปวาผลงานที่เกิดขึ้นนั้นไดผลตามจุดมุงหมายหรือเปาหมายที่
วางไวหรือไม ซึ่งหากไมบรรลุเปาหมายก็จะตองกลับสูการเริ่มตนกระบวนการใหม
สรุปไดวา กระบวนการคิดเชิงกลยุทธจะชวยใหผูนําสามารถนําสิ่งที่เรียนรูไป
กําหนดทางเลือกที่คิดวามีโอกาสประสบความสําเร็จมากที่สุดโดยประเมินกําลังความสามารถของ
ตนเองประเมินสภาพแวดลอม รวมทั้งสามารถคาดการณอนาคตที่อาจเกิดขึ้น แลวจึงกําหนดทาง
เลือกกลยุทธที่คิดวามีโอกาสประสบความสําเร็จมากที่สุด และยังสามารถยืดหยุนเปลี่ยนแปลงหรือ
พลิกแพลงไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไปเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
1.3 การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงกลยุทธ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 281 - 303) สรุปวา ผูที่ปรารถนาจะ
เปนนักคิดเชิงกลยุทธ ตองเริ่มจากการพัฒนานิสัยมุงความสําเร็จและความคิดที่ยืดหยุน เพื่อให
พรอมเผชิญกับสภาวการณตางๆ ซึ่งการเดินทางสูความสําเร็จนั้นเริ่มตนดวยความตองการ ความ
ตั้งใจ และสุดทายคือ การตั้งเปาหมายเพื่อใหมองเห็นภาพความสําเร็จนั้นในจินตนาการได
ดังนั้น นักคิดเชิงกลยุทธจึงไมใชคนฝนเฟองที่มีความตองการหรือความ
ตั้งใจเทานั้นแตเปนคนที่มีความฝนอยางมีเปาหมาย มีภาพแจมชัดในจินตนาการ และมีพลังผลักดัน
หาวิธีดําเนินการสูเปาหมายนั้น ซึ่งการพัฒนานิสัยนักคิดเชิงกลยุทธมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. จับจองมองไปที่เปาหมายในอนาคต ความสําเร็จของนักคิดเชิง
กลยุทธตองเริ่มจากการกําหนดเปาหมายใหชัดเจนทั้งเปาหมายในระยะสั้นและเปาหมายในระยะยาว
เพราะเปาหมายเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการวางแผนและการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น
จากนั้นสายตาตองจองจับอยูที่เปาหมายในอนาคตดวย สิ่งที่ตัดสินใจลงมือทําจะตองสอดคลองกัน
และนําไปสูเปาหมาย การจดจออยูกับอนาคตชวยใหเราเลือกทําเฉพาะสิ่งที่ควรทํา ชวยจัดลําดับ
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ความสําคัญของกิจกรรมตางๆ ชวยใหเรารูวาการใชทรัพยากรตางๆ เชน เวลางบประมาณ แรงกาย
แรงสมอง ฯลฯ วาอยางไรจึงจะทําใหบรรลุเปาหมาย
2. ทาทายตัวเองใหกลาคิดแมมีอุปสรรค เมื่อพบปญหา นักคิดเชิง
กลยุทธ จะไมใชคนที่พูดวา “ทําไมได” โดยที่ยังไมไดทดลองทําอะไรกอน แตจะนําปญหานั้นมา
ใครครวญดู โดยตระหนักวา การไมกลาคิดเกี่ยวกับปญหาเปนเหมือนกําแพงปดกั้นไมใหแก ปญหา
ที่ เ ราสามารถแก ไ ขได ดั ง นั้ น ควรระลึ ก เสมอว า เมื่ อ ต อ งทํ า สิ่ ง ที่ ย าก สิ่ ง ที่ ไ ม คุ น เคยเราต อ งไม
หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธกอน แตตองฝกขยายความกลาของเราออกไป ตองเชื่อมั่นในความสามารถใน
การคิดการใชเหตุผลโดยตระหนักวา สมองมีศักยภาพในการหาทางเลือกกลยุทธที่ดีใหกับเราในการ
แกปญหาและการตัดสินใจเรื่องตางๆ
3. คิดแงบวก พลิกอุปสรรคเปนโอกาส คนที่คิดเปนและมีทัศนคติ
แงบวกตอปญหา จะสามารถพลิกผันปญหานั้นใหเปนโอกาสในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่แกไข
ปญหาไดดีกวาเดิมการเปลี่ยนปญหาเปนโอกาสทาทายใหเราคิดสิ่งใหมๆ
4. อยาดวนตัดสินสิ่งใด เรียนรูไว.ชา ชา อาจไดพราเลมงาม นักคิด
เชิงกลยุทธตองไมดวนตัดสินใจเมื่อเห็นผลประโยชนเฉพาะหนา โดยตองเรียนรูที่จะอดทน รอจังหวะ
เวลาที่ดีที่สุด
5. รูจักใช “ขอมูล” ควบ “ความรู” คู “ปญญา” การคิดเชิงกลยุทธจะ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หากมีองคประกอบ 3 ประการ คือ ขอมูล ความรูความเขาใจ และ
ป ญ ญาเกี่ย วกับ เรื่อ งนั้ น รวมทั้ งบริ บ ทที่ เ กี่ย วขอ ง โดยขอ มู ล จะช ว ยใหส ามารถประเมิ น ตนเอง
ประเมินฝายตรงขาม ประเมินสภาพแวดลอมทั้งในปจจุบันและคาดคะเนอนาคตไดอยางแมนยํามาก
ขึ้น ความรูความเข าใจในเรื่องที่จะคิด จะชว ยใหเ กิดความคลองตัว และยืดหยุนในการประเมิน
สถานการณ การคาดการณผลลัพธที่จะเกิดขึ้น ความแมนยําในการตัดสินใจ สวนปญญาจะชวยให
สามารถประยุกตความรูไดถูกที่ถูกเวลา ชวยใหรูจังหวะและโอกาสในการดําเนินการ ชวยใหรูวา
เมื่ อไรควรเปนฝา ยรุ ก เมื่ อ ไรควรเป นฝายรั บ เมื่ อไรควรหลบหลีก ดั งนั้น นั กคิดเชิงกลยุท ธจึ ง
จําเปนตองอาศัยขอมูลความรู และความมีปญญาในเรื่องนั้นเปนหลัก
6. ตื่นตัวเสมอ พรอมตลอดเวลา นักคิดเชิงกลยุทธจะตองเตรียมตัว
ใหพรอมหรือตื่นตัวตลอดเวลา ตองประเมินสถานการณอยางตอเนื่อง คิดคาดการณลวงหนาถึง
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ดขึ้ น จากป จจัยแวดลอ มตางๆ โดยตระหนักวา ทุ กนาทีที่ผ า นไป ย อมมีก าร
เปลี่ยนแปลงบางอยางเกิดขึ้นไดเสมอ จึงตองเตรียมตัวใหพรอมและยืดหยุนในการตัดสินใจเสมอ
7. มั่นคงทางอารมณ ยึดมั่นในเหตุผล นักคิดเชิงกลยุทธจะตอง
สามารถควบคุมอารมณตนเองไดดี ไมหวั่นไหวเมื่อมีเหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้น ไมตัดสินใจดวย
อารมณความรูสึกมากกวาเหตุผล
8. คิดแบบนักธุรกิจมากกวาแบบนักพนัน นักคิดเชิงกลยุทธจะไมหวัง
เพียงผลกําไรเฉพาะหนา แตจะถึงความอยูรอดที่ยั่งยืนในระยะยาว จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง
พัฒนาใหดีขึ้นตลอดเวลา พยายามปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และจะเลือก
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ตัดสินใจบนพื้นฐานความเสี่ยงต่ํา แมวาจะไดผลตอบแทนไมสูงนัก หรืออาจยอมขาดทุนในระยะแรก
เพื่อผล ตอบแทนในระยะยาว อันจะทําใหโอกาสประสบความสําเร็จตามเปาหมายเปนไปไดมากกวา
9. พัฒนานิสัยนักคิดมิติอื่นๆ การคิดเชิงกลยุทธมิใชการจินตนาการ
แตเปนการวางแผนทางความคิดที่สะทอนถึงความเปนไปไดเมื่อนําไปปฏิบัติในโลกความจริงนั่น
หมายความวาจะตองมีการพิจารณาทางเลือกตางๆ อยางรอบคอบและมีความยืดหยุน พลิกแพลง
ขณะดําเนินการสามารถรับมือกับสถานการณเฉพาะที่เกิดขึ้นได ฉะนั้นสิ่งที่นักคิดเชิงกลยุทธควรมี
ไดแก ความสามารถในการคิดมิติอื่นๆ อาทิ
การคิดเชิงสรางสรรค นักคิดเชิงกลยุทธจะเปนคนที่เปดใจกวาง ไม
ยึดติดกับความคิดของตนเอง นักคิดเชิงกลยุทธจึงตองมีนิสัยของนักคิดเชิงสรางสรรคดวย โดยยินดี
ขยายขอบเขตทางความคิดของตนออกไปใหกวาง มองออกไปนอกกรอบ หาความเปนไปไดจากสิ่ง
ที่จํากัดหรือสิ่งที่ดูเหมือนเปนไปไมได
การคิดเชิงวิเคราะห นักคิดเชิงกลยุทธจึงตองมีนิสัยของนักคิดเชิง
วิเคราะหในการเปนคนชางสังเกตสภาพแวดลอมรอบตัว ชางวิเคราะหวาสิ่งเหลานั้นเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกันอยางไรชางประเมินและคาดคะเนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อันจะนําไปสูการกําหนด
ทางเลือก กลยุทธที่เหมาะสมและชวยใหเราไมพลาดจากเปาหมาย
การคิดเชิงวิพากษ นักคิดเชิงกลยุทธจึงตองมีนิสัยของนักคิดเชิง
วิ พ ากษ คื อ ไม เ ชื่ อ ถื อ สิ่ ง ใดง า ยๆ แต ต อ งหาเหตุ ผ ลโต แ ย ง คิ ด ในมุ ม ตรงกั น ข า ม พยายามหา
ขอ บกพร องในแผนการที่ ว างไว ตั้ ง คํ า ถามกับ สภาวะปกติที่ เ กิดขึ้ น เพื่ อใหก ระบวนการคิดเชิ ง
กลยุทธมีโอกาสไปสูความสําเร็จไดมากที่สุด ไมพลาดไปเพราะสภาพความเคยชิน
นอกจากนี้ นักคิดเชิงกลยุทธควรมีนิสัยของนักคิดในมิติอื่นๆประกอบ ดวย
เชน การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงบูรณาการ การคิดเชิงสังเคราะห เปนตน เพื่อใหสามารถนํามาใช
ประโยชนเมื่อตองหาทางเลือกใหกับเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
10. อยูในขอบเขตของกติกาและยึดมั่นในคุณธรรม นักคิดเชิงกลยุทธ
ที่มีคุณธรรมจะตระหนักวาความสําเร็จที่ไดมาดวยกลยุทธที่ลอหลอก กลอุบายที่คดโกงผูอื่นนั้นไมมี
ค า อั น ใดเลยกลยุ ท ธ ที่ มี คุ ณ ค า และประสบความสํ า เร็ จ ระยะยาว มิ ใ ช ก ลยุ ท ธ ที่ ต อบสนองเพี ย ง
เปาหมายของตนดวยวิธีที่ทํารายผูอื่น ผิดกฎหมาย ไรกติกา โกหก สิ่งเหลานี้แมจะบรรลุเปาหมาย
แตความ สําเร็จนั้นจะถูกเรียกคืน และจะไดรับความลมเหลวกลับคืนมาแทน
สรุ ป ได ว า ความคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ เป น การใช ค วามคิ ด เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิ บั ติ ง านให เ ข า กั บ สภาพแวดล อ มและเหตุ ก ารณ และให เ กิ ด ความก า วหน า มี ก ารวิ เ คราะห
สังเคราะห และประยุกตการทํางานอยางเหมาะสม รวมทั้งสรางสรรค และคนหาแนวทางหลายๆ
ดานในการปฏิบัติงาน โดยมุงความสําเร็จของงานและมีความยืดหยุนในการทํางานใน

58
2. ดานการสื่อสารและการเจรจาตอรอง
2.1 การสื่อสาร
2.1.1 ความหมายของการสื่อสาร
โรเจอร (Rogers. 1976:9) ไดใหแนวคิดความหมายของการ
ติดตอสื่อสาร หมายถึง การถายทอดและแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ความคิด ความรูสึกหรือการกระทํา
ตางๆโดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่ง รวมถึงการเปลี่ยนในความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่แสดงออกโดยเปดเผย
ดาวิโต (Davito. 1978: 7) ไดสรุปความหมายของการติดตอสื่อสาร
หมายถึง การกระทําโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนในการสงและรับขาวสาร ซึ่งอาจถูกบิดเบือน
ดวยสิ่งรบกวนภายใตสภาพผลกระทบและโอกาส ทําใหเกิดขอมูลยอนกลับ
คอลบ จอยซ และเออรวิน (Kolb; Joyce; & Irwin. 1995: 419)
ไดใหแนวคิดความหมายของการติดตอสื่อสาร หมายถึง เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงขาวสารขอมูล
โดยการใชสัญลักษณ
เซอรจิโอวานนิ (Sergiovanni.1983: 334-336) ไดสรุปความหมาย
ของการติดตอสื่อสาร หมายถึง การติดตอประสานงานสรางความรวมมือระหวางบุคคลหรือกลุมให
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและเขาใจตรงกัน มีความยืนหยัดในหลักการอันจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกหนวยงานนั้น
คอลบ, โอสแลนด และ รูบิน (Kolb; Osland; & Rubin. 1995:
419) ไดสรุปความหมายของการการติดตอสื่อสาร หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของขาวสารขอมูลโดยการใชสัญลักษณ
เกรียงศักดิ์ เจดียแปง (2551: 8) ไดใหแนวคิดการติดตอสื่อสาร คือ
กระบวนการที่ขาวสารขอมูล ความคิดตางๆถูกสงจากผูสงสารโดยผานชองสารไปยังผูรับสาร โดยมี
วัตถุประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางประการของผูรับสาร การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจจะ
อยูในระดับความรู ทัศนคติหรือพฤติกรรมของผูรับสารก็ได
พิณฑิญา ขําออน (2552: 15)ไดสรุปวา การติดตอสื่อสาร หมายถึง
กระบวนการในการถายทอดและเปลี่ยนขาวสาร ความคิด และทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล
หนึ่งเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน หรือกระบวนการในการใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสม
จากความหมายดั ง กล า วข า งต น สามารถสรุ ป ความหมายของการ
ติดตอสื่อสาร หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมายของขาวสารขอมูลโดยการใชสัญลักษณ
ในการถายทอดและเปลี่ยนขาวสาร ความคิด และทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพื่อ
สรางความเขาใจรวมกัน หรือกระบวนการในการใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสม
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2.1.2 วัตถุประสงคของการสื่อสาร
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการสื่ อ สารนั้ น ในการสื่ อ สารวั ต ถุ ป ระสงค
หมายถึง การพิจารณาถึงสาเหตุของการสงและรับขาวสารในองคกร และบทบาทของการกระจาย
ขาวสาร โดยไดแบงการถายทอดขาวสารตามสาเหตุของการกระจายขาวสารในองคกร จะมีสาเหตุที่
สําคัญอยู 3 ประการ คือ เรื่องของงาน เรื่องของสภาพองคกร และเรื่องของบุคคล ดังตอไปนี้
(ดวงพร ทัตตะทองคํา. 2544: 41-45)
2.1.2.1 ขาวสารที่เกี่ยวกับงาน เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ บริการและ
กิ จกรรมที่ ต องให ค วามสํ า คัญ ในองคกร ตั ว อย า งเชน ขา วสารเกี่ยวกับ การพั ฒ นาด า นการขาย
การตลาด คุณภาพของบริการ และคุณภาพของผลิตภัณฑ
2.1.2.2 ขาวสารเกี่ยวกับการบํารุงรักษาองคกร เชน ขาวสาร
เกี่ยวกับนโยบาย หรือขอบังคับของบริษัท ขาวสารประเภทนี้ชวยองคกรเพื่อดําเนินงานอยูไดและ
ดํารงอยูตลอดไป
2.1.2.3 ขาวสารเกี่ยวกับบุคคล หมายถึง ขาวสารเกี่ยวกับบุคลากร
ภายในองคกร ในดานทัศนคติ ความพึงพอใจ และการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในองคกร
2.1.3 ความสําคัญของการสื่อสาร
การสื่อสารเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเปนปกติวิสัยของคนทุกคนและ
มีความเกี่ยวของไปถึงบุคคลอื่น ตลอดจนถึงสังคมที่แตละคนเกี่ยวของอยู ไมวาจะทําสิ่งใดลวนตอง
อาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือชวยใหบรรลุจุดประสงคทั้งสิ้น จะเห็นไดจากการที่คนพยายามคิดคน
และพัฒนาวิธีการสื่อสารมาตั้งแตสมัยโบราณ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนเครื่องมือ หรือ
เทคนิควิธีการตางๆ ลวนเกิดจากความพยายามอยางสูงของคน หากการสื่อสารไมมีความ สําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งแลว เครื่องมือและวิธีการสําหรับการสื่อสารตางๆเหลานี้ก็คงไมเกิดขึ้นและพัฒนา
มาใหเห็นดังเชนในปจจุบัน (ดวงพร ทัตตะทองคํา. 2544: 41-45)
สาธิต วิมลคุณารักษ และประยงค เนาวบุตร (2546: 135-136)
ไดสรุปวา กิจกรรมตางๆของผูบริหารสถานศึกษาลวนเกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารทั้งสิ้น การ
ติดตอสื่อสารจึงมีความสําคัญ ดังนี้
1. ความสําคัญดานมอบหมายงาน ผูบริหารของหนวยงานยอม
ต อ งมี ก ารมอบหมายงาน การสั่ ง การ ออกคํ า สั่ ง เพื่ อ ภารกิ จ ขององค ก ารดํ า เนิ น ไปด ว ยความ
เรี ย บร อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การมอบหมายงานจึง ต อ งอาศั ย การติ ด ต อสื่ อ สารที่ ดี ซึ่ ง ทํา ให ทั้ ง
ผูบริหารสถานศึกษา และผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจตรงกันในเรื่องที่มอบหมาย
2. ความสําคัญดานทําความเขาใจ งานประจําอยางหนึ่งของ
ผูบริหารสถานศึกษา คือ เรื่องการทําความเขาใจ ไมวาจะทําความเขาใจกับนักเรียน ผูปกครอง
นักเรียน ผูใตบังคับบัญชา คณะกรรมการตางๆ สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบังคับบัญชา ซึ่งตอง
อาศัยการติดตอสื่อสารที่ดี เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธที่ดี และเขาใจตรงกัน
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3. ความสําคัญดานขอมูลขาวสาร การติดตอสื่อสาร ถือเปน
ชองทางหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาจะไดขอมูลขาวสารตางๆมาใชในการบริหารสถานศึกษา เชน
การติดตอสื่อสารกับนักเรียนจะทราบถึงพฤติกรรมของครูผูสอนวามีความตั้งใจสอนแคไหน และถา
ติดตอสื่อสารกับครูผูใตบังคับบัญชาก็จะทราบปญหาอุปสรรคตางๆของการทํางาน หากผูบริหาร
สถานศึกษามีระบบการติดตอสื่อสารที่ดีก็จะมีแหลงขอมูลขาวสารที่ดี
4. ความสําคัญดานประสานงาน สิ่งสําคัญประการหนึ่งของ
ผูบริหารสถานศึกษา คือ การติดตอประสานงานกับผูบริหารระดับกรมหรือกระทรวง นักการเมือง
และสวนราชการตางๆเพื่อขอความรวมมือ ขอความชวยเหลือหรือของบประมาณ ซึ่งถาผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถใชการติดตอสื่อสารที่ดี การประสานงานจะบรรลุวัตถุประสงคและกอใหเกิดผลดี
ปานจักษ เหลารัตนวรพงษ (2548: 36) สรุปวา การสื่อสารมี
ความสําคัญสําหรับผูนําและผูตามในฐานะที่เปนเครื่องมือที่ทั้งสองฝายตางใชในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
สรุปไดวา การสื่อสารมีความสําคัญในองคกร โดยเฉพาะการสื่อสารทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานในองคกรเพื่อใหสื่อความหมายตรงกัน และบริหารงานไดอยาง
ราบรื่น
2.1.4 รูปแบบของการสื่อสาร
การติดตอสื่อสารนับวาเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารที่ใชในการ
บริ หาร งานในองคก รเพื่อใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งรูป แบบการติ ดตอสื่อสารของผูบ ริ หารมีค วาม
แตกตางกันออกไปตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก ทั้งนี้ รุสโซ (Russo. 1995: 32) ไดจําแนก
รูปแบบการติดตอสื่อสารของบริหารในองคกรโดยมีแนวคิดจากพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย และ
สามารถแบงแยกไดเปน 2 ประเภท คือ
2.1.4.1 มีความเชื่อมั่นสูง (Assertiveness) เปนระดับพฤติกรรม
ของผูพูดซึ่งเต็มไปดวยพลังและเปนไปในเชิงของการออกคําสั่ง พฤติกรรมแบบนี้ใชเพื่อควบคุม
สถานการณ
2.1.4.2 การแสดงออกทางความรูสึกสูง (Expressiveness) เปน
ระดับซึ่งพฤติกรรมของผูพูดเปนแบบตอบโตอยางรวดเร็วทางดานอารมณ ความรูสึก และแสดงออก
พฤติกรรมนี้รวมไปถึงการแสดงใหเห็นถึงอารมณ ความรูสึก และการสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคล
สโกเปค (Skopect. 1990: 94-95) ไดสรุปวา บุคคลโดยทั่วไปมี
รูปแบบการติดตอสื่อสารอยู 4 รูปแบบ ดังนี้
1. แบบวิเคราะห (Analysis) เปนการสื่อสารทิศทางเดียวโดย
ใชความรูความเชี่ยวชาญและขอมูลที่มีอยูในเรื่องนั้นมากกวาคนอื่นอยางมากในเรื่องนั้น ผูสื่อสาร
แบบนี้มักรุกเราใหผูอื่นทําตามวิธีการที่ตนเองวิเคราะหและคาดหวังวาผูอื่นจะทําตาม
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2. แบบสั่งการ (Directive) เปนการสื่อสารทิศทางเดียว โดยผู
สื่อสารจะใชปริมาณขอมูลขาวสารที่มีอยูในตัวผูสื่อสารและทําการสื่อสารโดยอาศัยอํานาจที่มีอยู
สวนใหญนิยมในผูบริหารโดยถามคําถามโดยไมรอฟงคําตอบ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับ
ผูใตบังคับบัญชาคอนขางนอย ใชอํานาจสั่งการกับผูอื่น
3. แบบปรึกษาหารือ (Consultative) เปนการสื่อสารโดยผู
สื่อสารมีขอมูลขาวสารอยางเพียบพรอม โดยจะใชวิธีการติดตอสื่อสาร 2 ทาง คือ ใชวิธีการพูดจา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการอภิปราย และสงเสริมใหเกิดทักษะความรวมมือในการแกปญหา
4. แบบพฤติกรรม (Behavior) มีลักษณะการติดตอสื่อสาร
2 ทิศทางโดยมีการมุงเนนพฤติกรรมดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล มากกวาที่จะมุง
ความสําเร็จของงาน และเนนการใชทักษะการใหผูอื่นมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆแตจะมีปริมาณ
ขอมูลขาวสารนอยกวาผูสื่อสารแบบปรึกษาหารือ
นอกจากนี้ รุสโซ (Russo. 1995: 33-39) ยังไดรวมพฤติกรรมที่มี
ความเชื่อมั่นสูงและการแสดงออกทางความรูสึกเขาดวยกัน โดยจําแนกรูปแบบการติดตอสื่อสารของ
ผูบริหารออกเปน 4 รูปแบบ ดังนี้
1. แบบสัง่ การ (Direct)
ผูนําแบบนี้มีลักษณะเปนผูที่มีการสั่งการ บงการ ภาษาที่ใช
เด็ดขาด พูดตรง พูดเร็ว เสียงดังฟงชัด ภาษาทางการ สัมผัสมือหนักแนน มองนาเกรงขาม เปน
ผูแสดงพฤติกรรมการสื่อสารที่มีความเชื่อมั่นสูง แสดงออกทางความรูสึกต่ํา ซึ่งภาษาพูด จะเปน
ลั กษณะ ตั ดสิ นในแน ว แน พูดจาตรงไปตรงมา เอ ยปากทั กทายเสมอ สว นลั กษณะการพูด จะมี
ลักษณะพูดเร็ว พูดเสียงดัง พูดอยางเปนทางการ ทางดานภาษากาย จะมีลักษณะของ การสบตา
โดยตรง จับมือทักทาย มีทาทางกลาหาญ และดานการจัดพื้นที่สวนตัวจะมีลักษณะรักษาระยะหางไว
วางปฏิทินแผนงานไว โตะทํางานดูกวางขวาง
2. แบบมีชีวติ ชีวา (Spirited)
ผูนําแบบนี้มีลักษณะเปนผูที่พูดเสียงสูงต่ําขึ้นลง ทําอะไร
รวดเร็ว สัมผัสมืออยางรวดเร็ว การทํางานมีลักษณะวุนวาย เปนผูแสดงพฤติกรรมการสื่อสารที่มี
ความเชื่อมั่นสูง แสดงออกทางความรูสึกสูง โดยพฤติกรรมดานภาษาพูดจะมีลักษณะของการแสดง
ความคิดเห็นทันที พูดกวาง พูดจูงใจ สวนดานลักษณะการพูด มักจะพูดเลน ระดับเสียง มีชีวิตชีวา
เสี ยงดัง สวนดานภาษากายจะมีป ฏิ กิริ ยารวดเร็ว การเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉง ทั กทายอยาง
กระตือรือรน และทางดานการจัดพื้นที่สวนตัว จะมีลักษณะของการแบงพื้นที่การทํางานเปนชอง
มีคําขวัญสวนตัวในที่ทํางาน ชอบระยะที่ใกลชิดกัน
3. แบบเห็นอกเห็นใจ (Considerate)
ผูนําแบบนี้มีลักษณะเปนผูที่มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่นรับ
ฟงผูอื่น พูดชา เสียงนุมนวล ชอบที่จะกอด เคลื่อนไหวชา สัมผัสมืออยางนุมนวล มีรูปครอบครัวในที่
ทํ า งาน ชอบนั่ ง ข า งผู อื่ น เป น ผู แ สดงพฤติ ก รรมการสื่ อ สารที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ํ า แสดงออกทาง
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ความรูสึกสูง โดยพฤติกรรมดานภาษาพูด จะมีลักษณะที่เปนผูฟงที่ดี เงียบขรึม พูดใหกําลังใจ สวน
ดานลักษณะการพูด พูดชา ใชน้ําเสียงนุมนวล ระดับเสียงเนิบ ๆ สวนดานภาษากายจะมีลักษณะ
การจับมือทักทายอยางสุภาพ สัมผัสรางกาย เชน แขน ไหล เคลื่อนไหวชา และดานการจัดพื้นที่
สวนตัว มีรูปครอบครัวในที่ทํางาน ชอบการนั่งติด ๆ กันไป พกพาของรักไปดวย
4. แบบมีระเบียบ (Systematic)
ผูนําแบบมีระเบียบ จะมีน้ําเสียงราบเรียบ พูดสั้น ๆ สื่อสาร
แบบงาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสรางกายผูอื่น เปนผูแสดงพฤติกรรมการสื่อสารที่มีความเชื่อมั่นต่ํา
แสดงออกทางความรูสึกต่ําโดยภาษาพูด ไมคอยเลนระดับเสียง พูดอยางกระชับ ระดับน้ําเสียง
ราบเรียบ สวนดานภาษากาย จะมีลักษณะสีหนาถมึงทึง สงวนทาทีเคลื่อนไหว หลีกเลี่ยงการสัมผัส
และดานการจัดพื้นที่สวนตัว จะมีลักษณะของการมีพื้นที่สวนตัวคอนขางมาก มีตารางการทํางาน
หรือกราฟในที่ทํางานโตะทํางานเรียบรอย
จากแนวคิ ด ของรุ ส โซที่ เ กี่ ย วกั บ การติ ด ต อ สื่ อ สารของ
ผูบริหารทั้ง 4 แบบ โดยเนนถึงพฤติกรรมที่มีการยืนยันอยางมั่นใจ และการแสดงออกทางความรูสึก
จะพบวา ผูบริหารที่มีรูปแบบการติดตอสื่อสารแบบสั่งการจะมีการยืนยันอยางมั่นใจสูง แตจะมีการ
แสดงออกดานความรูสึกต่ํา ผูบริหารรูปแบบการติดตอสื่อสารแบบมีชีวิตชีวาจะมีการยืนยันอยาง
มั่นใจสูง และมีการแสดงออกดานความรูสึกสูงดวย ผูบริหารรูปแบบการติดตอสื่อสารแบบเห็นอก
เห็นใจจะมีการยืนยันอยางมั่นใจต่ํา แตจะมีการแสดงออกดานความรูสึกสูง และผูบริหารรูปแบบการ
ติดตอสื่อสารแบบมีระเบียบจะมีการยืนยันอยางมั่นใจต่ํา และมีการแสดงออกดานความรูสึกต่ําดวย
เชนกัน
2.1.5 เครื่องมือที่ใชในการสือ่ สารขอความ
เครื่องมือตางๆที่ใชในการติดตอสื่อสารที่นิยมอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน พบวา สามารถจําแนกไดหลายประเภท ดังนี้ (กนกรัตน วงศลักษณพันธ. 2542: 37-38)
1) ปายประกาศ
2) การประชุม การหารือรวมกัน
3) หนังสือหรือจดหมายเวียน ซึ่งรวมถึงไปรษณียอิเลคทรอนิคส
(E-mail) ดวย
4) การพูดดวยวาจาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
5) การบันทึกขอความเปนลายลักษณอักษร
6) สมุดคูมือปฏิบัติงาน
7) ระบบขอเสนอแนะหรือระบบเสนอขอคิดเห็น
เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารมีหลายประเภท มีทั้งวัสดุ อุปกรณ
และเทคโนโลยี วาจาคําพูด จึงมีความสําคัญและจําเปนที่จะตองเลือกใชใหสอดคลองกับสิ่งที่เรา
ตองการจะสงถึงผูรับ เพื่อใหการสื่อสารเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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2.1.6 กลยุทธในการสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิผล
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 191 - 192) สรุปวา การ
ติดตอสื่อสารในองคกรใหเกิดประสิทธิผล มีดังนี้
1. ผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญกับการติดตอสื่อสาร
ผูบริหารระดับสูงจะตองเห็นความสําคัญ และมีความชํานาญในการรับรูและมีความตั้งใจที่จะสง
ขาวสาร ตลอดจนชี้แจงใหพนักงานทราบถึงความสําคัญของการติดตอสื่อสารวาเปนสิ่งจําเปนที่ทํา
ใหเปาหมายขององคกรประสบความสําเร็จ
2. ผูบริหารตองมีการกระทําและคําพูดที่สอดคลองกัน ขาวสาร
ซึ่งผูจัดการสงออกไปตองไมขัดแยงกับขาวสารที่เปนทางการเพราะจะทําใหผูจัดการสูญเสียความ
เชื่อถือจากพนักงาน ดังนั้น คําพูดตองสอดคลองกับการกระทํา
3. เงื่อนไขการติดตอสื่อสารแบบสองทาง บริษัทควรมีการ
สงเสริมใหมีการติดตอสื่อสารจากลางขึ้นบน และจากบนลงลาง โดยอนุญาตใหพนักงานถามคําถาม
และไดรับคําชี้แจงจากฝายจัดการระดับสูง สิ่งพิมพของบริษัทควรมีคอลัมนสําหรับการถามตอบ ควร
พัฒนากระบวนการรองทุกข ควรใชเทคนิคการปอนกลับขอมูลและมีการใหรางวัลแกผูที่ใชการ
ปอนกลับขอมูลดวย
4. การเนนเรื่องการติดตอสื่อสารแบบเผชิญหนา ผูบริหาร
ระดับสูงควรแสดงตนและใหขาวสารที่สําคัญดวยตนเอง ทําอยางตรงไปตรงมาและเปดเผย โดยใช
การติดตอสื่อสารแบบเผชิญหนากับพนักงาน
5. การแบงปนความรับผิดชอบสําหรับการติดตอสื่อสารกับ
พนั ก งาน ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานว า บริ ษั ท กํ า ลั ง เป น ไปในทิ ศ ทางใด
ผูบังคับบัญชาระดับตนจะแจงกับพนักงาน ทําใหพนักงานทราบถึงความรับผิดชอบอยางชัดเจนในสิ่ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง พนักงานจะชอบฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการดําเนินงานของ
บริษัท ซึ่งอาจจะมีผลตอตัวเขาจากผูบังคับบัญชามากกวาเพื่อนรวมงาน
6. ความเกี่ยวของกับขาวที่ไมดี องคกรที่มีการติดตอสื่อสารที่ดี
ยอมไมหวาดกลัวที่จะเผชิญหนากับขาวราย องคกรทุกองคกรจะมีผลิตภัณฑที่มีปญหา การขนสง
ลาชา ลูกคาตําหนิ ฯลฯ การติดตอสื่อสารที่ดีจะทําใหพนักงานไมอึดอัดที่จะตองอธิบายถึงปญหา
เหลานั้น โดยการแกปญหาเฉพาะหนากับขาวราย โดยการแถลงการณดวยความรวดเร็ว จริงใจและ
จริงจัง ดวยการเผชิญหนา
7. การวางรูปแบบขาวสารสําหรับผูฟงใหเหมาะสม บุคคลใน
องคกรจะตองการขอมูลที่แตกตางกัน ผูบริหารระดับตนและผูบริหารระดับกลางจะตองการขาวสารที่
แตกตางกัน แผนการผลิตและแผนกบัญชีจะตองการขอมูลที่แตกตางกันดวย ผูบริหารตองทราบวา
ขอมูลอะไรที่บุคคลและกลุมตองการและวิธีใดที่ดีที่สุดที่ควรใชกับบุคคลกลุมนั้น เชน สงขาวสารไปที่
บานจดหมายขาว E-mail การประชุมทีมงาน เปนตน
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8. ทําการติดตอสื่อสารใหเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง บริษัทชั้น
นํามองการติดตอสื่อสารกับพนักงานเปนกระบวนการบริหารที่สําคัญ 5 ประการ คือ
1) ผูจัดการตองสื่อความหมายโดยใชหลักเหตุผล การ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล
2) จังหวะเวลาคือสิ่งที่สําคัญยิ่ง
3) การติดตอสื่อสารอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ชวงเวลาที่วิกฤตตองสื่อสารโดยใหขอเท็จจริงดวยความรวดเร็ว เมื่อพนักงานตองการรับขอมูลแตไม
สามารถหามาไดเขาอาจยอนกลับไปเขาไปสูชองทางการติดตอสื่อสารที่ไมเปนทางการ
4) การใหเชื่อมโยงภาพรวมจากภาพเล็ก ๆ การติดตอ
สื่อสารที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นเมื่อพนักงานเขาใจภาพรวมทั้งหมดวามีผลกระทบตอเขาและงาน
ของเขาอยางไร การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การแขงขันระหวางคูแขงขันจะตองโยงใหเขาไป
เกี่ยวของกับแตละเขตที่ตั้งแผนกและพนักงาน ความรับผิดชอบนี้เปนหนาที่ของผูจัดการชั้นตน
5) ไมชี้นําสิ่งที่คนควรรูสึกเกี่ยวกับขาว พนักงานไมตองการ
ชี้นําในการตีความและความรูสึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตัวอยางที่ไมควรสื่อสาร เชน การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ อาจจะทําใหพนักงานเกิดความตื่นเตน หรือการจัดรูปแบบองคกรใหมเพราะ
อาจทําใหเกิดความลําเอียงหรือเกิดการตอตานได การติดตอสื่อสารที่จะเปนผลดีโดยใชคําถาม ใคร
อะไร เมื่อไหร ที่ไหน ทําไม และอยางไร แลวจึงใหพนักงานสรุปดวยตัวของเขาเองการติดตอสื่อสาร
นับวาเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารที่ใชในการบริหารงานในองคกรเพื่อใหประสบผลสําเร็จ ซึ่ง
รูปแบบการติดตอสื่อสารของผูบริหารมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก
นอกจากนี้ เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารการสื่ อ สารมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
จําเปนตองมีกลยุทธในการสื่อสาร ดังนี้ (National Speakers Bureau. 2001: Online)
1) Credibility (ความเชื่อถือ) เมื่อสื่อสารกับบุคลากรแลว
ต อ งติ ด ตามดู ว า บุ ค ลากรเต็ ม ใจพร อ มเชื่ อ ฟ ง และนํ า สิ่ ง ที่ ไ ด รั บ ไปปฏิ บั ติ ห รื อ ไม อย า งไร ควร
พยายามสื่อสารแกผูฟงใหเกิดความเขาใจและแกไขขอมูลที่ผิดพลาด
2) Context (บริบท) ผูนําจําตองใชถอยคําประกอบทาทาง
และลีลาในการพูด เพื่อใหผูฟงเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่พูดอยางชัดเจน
3) Content (เนื้อหา) เรื่องราวที่พูดควรเปนประโยชนและมี
ความสําคัญตอบุคลากรสวนใหญ ผูฟงจะเลือกขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอตนเอง ผลสัมฤทธิ์จึง
จะไดรับการตอบสนอง
4) Continuity (ความตอเนื่อง) การสื่อสารที่ดีและเกิด
ประสิทธิผล ควรใชชองทางอยางนอยสามชองทางเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน และผูฟงเกิดการ
ยอมรับ
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5) Consistency (ความมั่นคง) เรื่องใดที่เปนจริงควรยืนหยัด
ไวอยางมั่นคง เพราะมีขอมูลและตัวแปรหลากหลาย ผูนําตองรักษาความจริงใหคงอยู และไมแปร
เปลี่ยนไปตามสถานการณ อารมณ และความรูสึกตางๆ
6) Channels (ชองทาง) ควรใชชองทางตางๆใหเหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ และคํานึงถึงเวลาในการดําเนินงานที่สําคัญ ควรสื่อสารอยางรวดเร็วและตรงประเด็น
ซึ่งสามารถเลือกใชทั้งเทคโนโลยี วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท จดหมาย อิเล็กทรอนิกส เปนตน
7) Clarity (ความกระจาง) ใหขาวสารใชคํางายๆ กะทัดรัด
ชัดเจน ยกตัวอยางเปรียบเทียบ อยาใชคํายุงยากซับซอน
นอกจากนี้การสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพควรมีกลยุทธ 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) เพิ่มเติมเทคนิคการสื่อสารของ
พยาบาลวิชาชีพใหประสบผลสําเร็จ ดังนี้
1. ตั้งใจฟงอยางระมัดระวัง ฟงโดยไมพูดสอดแทรกและทํา
ความเขาใจกับคนปวย
2. ตอบสนองความรูสกึ ของคนปวยอยางรวดเร็ว
3. ใชชองทางการสื่อสารหลายๆอยาง
4. ใชสายตาดวยความเมตตาและเปนมิตร
5. ถามคําถามที่จะใหความชวยเหลือคนปวยตามความ
ตองการ
สรุ ป ได ก ารสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ควรเลื อ กกลยุ ท ธ ใ นการสื่ อ สารให
เหมาะสมและเทคนิคในการสื่อสาร รวมถึงมีการปรับปรุงคุณภาพของการสื่อสารใหเกิดประสิทธิผล
เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจตรงกันรับรูรวมกัน
2.1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
งานวิจัยในประเทศ
กรชวัล หอมไกรลาศ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง
รู ป แบบการสื่ อ สารกั บ ความพึ ง พอใจในการทํ า งานของพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวง
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คมนาคม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารและปจจัยทาง
ประชากร กับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่ง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบสอบถาม การวิ เ คราะห ข อ มู ล ใช ก ารแจกแจงความถี่ ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน คาสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวน ประมวลผลโดยใช
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยมีดังตอไปนี้ 1. รูปแบบการสื่อสารของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งการสื่อสารแบบเปนทางการและการสื่อสารสองทางอยูใน
ระดับปานกลาง 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีความพึงพอใจในการทํางานในระดับปานกลาง
โดยมีความพึงพอใจในดานความมั่นคงในงานมากที่สุด สวนในดานเงินเดือนนั้น มีความพึงพอใจ
นอยที่สุด 3. การสื่อสารสองทางมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน การสื่อสารแบบเปน
ทางการไมมีความสัมพันธกับสวนใหญของความพึงพอใจในการทํางาน ยกเวนการยอมรับนับถือ
จากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 4. พนักงานที่มีความแตกตางกัน ดานเพศ อายุ ระดับตําแหนง
(ซี) ระยะเวลาในการทํางานและระดับเงินเดือน มีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน ระดับ
การศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน
กาญจนา โลหประเสริฐ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง
รูป แบบการสื่ อสาร ความพึ งพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจในงานกับความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ง านพยาบาลประจํ า การในโรงพยาบาลตํ า รวจ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวาง 1) รูปแบบการสื่อสารกับความพึงพอใจในการสื่อสาร 2) ความพึงพอใจในการ
สื่อสารกับความพึงพอใจในงาน และ3) ศึกษาตัวแปรที่สามารถพยากรณความสามารถในการ
ปฏิบัติงานโดยใชกลุมตัวอยางที่เปนพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลตํารวจจํานวนทั้งสิ้น 290 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง
ความถี่คํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเปนขั้นตอน ประมวลผลโดยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัย
พบวา 1. พยาบาลประจําการมีการสื่อสารแนวนอนในระดับสูงมีความพึงพอใจในการสื่อสารระดับ
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
ในองคการและการสื่อสารจากบนลงลาง รวมทั้งสิ้น 9 ตัวแปร โดยสามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความสามารถในการปฏิบัติงานไดประมาณรอยละ 46
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ณัฎฐวุฒิ นิทธยุ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง รูปแบบ
การสื่อสารกับความพึงพอใจในการสื่อสารและการทํางานของพนักงานในองคการดานไฟฟาในชวง
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารกับความพึงพอใจใน
การสื่อสารและการทํางานของพนักงานในองคการดานไฟฟาในชวงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน ประกอบดวยพนักงาน กฟผ. 250 คน และ
พนักงาน กฟภ. 150 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูล
โดยคํานวณความถี่คารอยละและคาเฉลี่ย 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 เรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการสื่อสาร คุณลักษณะนาเชื่อถือของผูบังคับบัญชา และความพึงพอใจในการ
ทํางานของผูใตบังคับบัญชาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ความมุงหมายของการศึกษาคนควา
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการสื่อสารและคุณลักษณะนาเชื่อถือของผูบังคับบัญชา 2. เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 3.
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชากับคุณลักษณะ นาเชื่อถือของผูบังคับบัญชาในทัศนะของ
ผูใตบังคับบัญชา 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชากับ
ความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
นาเชื่อถือของผูบังคับบัญชากับความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบงั คับบัญชา 6. เพื่อสรางสมการ
พยากรณ ค วามพึ ง พอใจในการทํ า งานของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา จากพฤติ ก รรมการสื่ อ สารและ
คุณลักษณะนาเชื่อถือของผูบังคับบัญชา วิธีดําเนินการศึกษาคนควา การศึกษาคนควาครั้งนี้ ได
ศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนผูใตบังคับบัญชาของศึกษาธิการ จังหวัดในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตามเขตการศึกษา 12 จํานวน 275 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปน
แบบสอบถามความคิดเห็นผูใตบังคับบัญชาของศึกษาธิการ จังหวัดภายในสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารของ
ศึกษาธิการจังหวัดในทัศนะของผูใตบังคับบัญชา จํานวน 11 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราส ว นประมาณค า ใช ป ระเมิ น พฤติ ก รรมการสื่ อ สารของศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ในทั ศ นะของ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมีเกณฑการประเมิน 7 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย คอนขางนอย ปานกลาง
คอนขางมาก มาก มากที่สุด 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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มากที่สุด ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชาของ
ศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 48 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา ใชประเมิน
ความพึงพอใจในการทํางานในทัศนะของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมีเกณฑการประเมิน 5 ระดับ คือ นอย
ที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด แลวนําขอมูลไปวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม
SPSS/PC(+) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาคําตอบในการศึกษาคนควาและเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธอยางงาย
สหสัมพันธพหุคูณ และการถดถอยพหุคูณแตละขั้นตอน แลวทําการแปลผลและนําเสนอเปนตาราง
ประกอบการบรรยายความเรี ย ง สรุ ป ผลการศึก ษาค นคว า 1.
พฤติ ก รรมการสื่อ สารของ
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 ดังนี้ Y(^) = .9075+.2482 (บุคลิกที่ดึงดูดใจของ
ผูบังคับบัญชา)+.1619 (ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา)+.0801 (การเปดโอกาส
ในการติดตอสื่อสาร)+.0655 (ความถูกตองของสาร) 7.1 บุคลิกที่ดึงดูดใจของผูบังคับบัญชา
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา ความถูกตองของสาร การเปดโอกาสในการ
ติดตอสื่อสารเปนตัวพยากรณความพึงพอใจตอสํานักงาน ผูใตบังคับบัญชาโดยมีคาอํานาจพยากรณ
เทากับ 77.19 เปอรเซนต ดังสมการพยากรณความพึงพอใจตอสํานักงานของผูใตบังคับบัญชา ใน
รูปคะแนนดิบ ดังนี้Y(^)(,1) = .9111+.2426 (บุคลิกที่ดึงดูดใจของผูบังคับบัญชา) +.1643
(ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา) +.0750 (ความถูกตองของสาร) +.0752
(การเปดโอกาสในการติดตอสื่อสาร) 7.2 บุคลิกที่ดึงดูดใจของผูบังคับบัญชา ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา การเปดโอกาสในการติดตอ สื่อสารเปนตัวพยากรณความพึงพอใจตอ
งานที่ทําของผูใตบังคับบัญชา โดยมีคาอํานาจพยากรณเทากับ 69.76 เปอรเซนต ดังสมการ
พยากรณความพึงพอใจต องานที่ทําของผูใตบังคั บบัญชา ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้Y(^)(,2)
=
.9330+.2593 (บุคลิกที่ดึงดูดใจของผูบังคับบัญชา) +.1812 (ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผูบังคับบัญชา) +.1095 (การเปดโอกาสในการติดตอสื่อสาร)
วาสนา สุขไพศาล (2546: บทคัดยอ) การประสานงานของทีมงาน
ที่ปฏิบัติงานในเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่อยูตางสังกัดกัน การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ
ศึ ก ษาความหมายและแบบแผนของการประสานงานป ญ หา และแนวทางแก ไ ขป ญ หาในการ
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ประสานงานของทีมงานที่ปฏิบัติงานในเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่อยูตางสังกัดกัน ดวยการ
ประยุกตใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเอกสารการสังเกตแบบมีสวนรวม การ
สัมภาษณแบบเจาะลึกและสัมภาษณอยางไมเปนทางการจากทีมงานซึ่งประกอบ ดวยบุคลากร
พยาบาล ผูบริหาร และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการประสานงานของทีมงานรวม 25 คน วิเคราะห
ขอมูลดวยการใหรหัส จัดหมวดหมูและสรางเปนบทสรุปมานําเสนอในเชิงพรรณนา ผลการวิจัย
พบวาทีมงานใหความหมายของการประสานงานเปน 2 ดานคือ ดานวัตถุประสงคและดานวิธีการ
โดยมีความเห็นวาการประสาน งานมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน เกิดความรวมมือใน
การทํ า งานให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ไ ม เ กิ ด การขั ด แย ง กั น และเพื่ อ เป น การวางแผนหรื อ ติ ด ตาม
ประเมินผลการทํางาน มีความ เห็นดานวิธีการวาเปนการสื่อสารภายในหรือภายนอกองคการทั้ง
แนวดิ่งและแนวราบโดยใชวิธีแบบเปนทางการหรือไมเปนทางการ ทีมงานเห็นวาการประสานงานมี
ความสําคัญเพราะจะมีผลกับความสําเร็จของงาน การติดตามประเมินผล การรักษาพยาบาล และ
เปนการสะทอนภาพองคการแบบแผนการประสานงานของทีมงานพบวา มีทั้งแบบเปนทางการและ
ไมเปนทางการ โดยในหนวยคูสัญญาหลักจะมีการประสานงานที่เปนทางการมากกวาหนวยบริการ
ปฐมภูมิ ปญหาการประสาน งาน พบวา เกิดจาก 4 ประเด็นหลักคือ 1) ผูบริหาร: ความไมชัดเจนใน
บทบาทของ PCU. อุปสรรคจากการสื่อสารมีทัศนคติทางลบตองาน และอยูตางสังกัดกัน 2)
ผูรวมงาน: ความไมชัดเจนในบทบาทของ PCU. ความรวมมือในบางเรื่องนอย อุปสรรคจากการ
สื่ อ สาร การเตรี ย มพร อ มในการทํ า งานไม ค รอบคลุ ม การส ง ต อ ข อ มู ล ในการทํ า งานร ว มกั น ไม
ครอบคลุมและไมสม่ําเสมอไมมีอํานาจในการตัดสินใจในบางเรื่อง เห็นความสําคัญของงานนอยและ
ขัดแยงกันภายในทีม 3) ผูประสานงาน: ไมไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ ความเขาใจในงาน
และบทบาทไม ชั ด เจน อุ ป สรรคจากการสื่ อ สาร มี ค วามยื ด หยุ น น อ ย ไม อ ยู ป ระจํ า การ วิ ธี ก าร
ประสานงานไม เ หมาะสมประสานงานล า ช า ซ้ํ า ซ อ น หรื อ ไม ไ ด ป ระสานงานในบางเรื่ อ ง มี ผู
ประสานงานฝายเดียวและคุณลักษณะของผูประสานงานไมเหมาะสม 4) กระบวนการทํางาน: เกิด
จากระบบการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงบอย สายบังคับบัญชาไมชั ดเจน การประชุมรวมกั นไม
ครอบคลุ ม และไม ส ม่ํ า เสมอ ขาดการประสานงานอย า งเป น ทางการในบางเรื่ อ ง ขั้ น ตอนการ
ประสานงานมาก และการอยูตางสังกัดกัน แนวทางแกไขปญหาในการประสานงาน ไดแก 1) จัดตั้ง
คณะกรรมการกลางระดับหนวยบริการปฐมภูมิ 2) ปรับเปลี่ยนวิธีการประสานงาน 3) เนนคนจาก
ชุมชน 4) ตระหนักในความสําคัญของผูบริหารสูงสุดขององคการบริหารสวนทองถิ่น 5) กําหนด
รูปแบบและสายบังคับบัญชา
ปานจักษ เหลารัตนวรพงษ (2548: 34-35) ไดศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวกับความสามารถในการติดตอสื่อสาร (Communication Competence) กับการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับผูตาม (Leader Member Exchange) ซึ่งสรุปความสัมพันธของตัวแปรความ
คลายคลึงกันทางประชากรศาสตรกับการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม และไดมีการกลาวถึง
ประเด็นของการสื่อสารดวยการอธิบายวา ผูนํากับผูตามที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีแนวโนม
ที่จะทําการสื่อสารระหวางกันคอนขางนอย เมื่อพิจารณาการศึกษาในขอบเขตของการสื่อสารที่มี
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ความเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามตามแนวทางที่แฟรเฮริสท ไดสรุปไววา
ประเด็ น การสื่ อ สารอยู ใ นกลุ ม การศึ ก ษาที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ การคงความสั ม พั น ธ (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)
ที่ศึกษาเกี่ ย วกับการสื่ อสารระหว างผูรว มงาน (Coworker
Communication) (Fairhurst. 2000: 413-417)
งานวิจัยตางประเทศ
เมราสตี (Merasty. 1996: 2116-A) ไดศึกษาวิจัยการติดตอสื่อสาร
ของผูบริหารโรงเรียน: กรณีศึกษา การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและกลยุทธการ
ติดตอสื่อสารทั้งทางวาจาและทาทางของผูบริหารในการพัฒนา และปรับปรุงการติดตอสื่อสารของ
โรงเรียน ชุมชน ประกอบ ดวยพื้นฐานทางภาษา คําพูดที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา ความตองการ และ
ผลกระทบของการติดตอสื่อสารของครูอาจารยในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนมี
ความเชื่อวาอะไรที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน คือ ผลของการทํางานรวมกันของชุมชน ที่จะตัดสินใจไดวา
อะไรดีที่สุดสําหรับนักเรียน และการวิเคราะหการติดตอสื่อสารของผูบริหารโรงเรียนมีลักษณะเปน
ผูนํา มีวิสัยทัศน เปนที่ปรึกษาและยังพบวา เขามีพัฒนาและปรับปรุงการติดตอสื่อสารในโรงเรียนให
ดีขึ้น
ฮิโนโจซา (Hinojosa. 1998: 1024-A) ไดศึกษาความ สัมพันธ
ระหวางคุณสมบัติสวนตัวและทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารโรงเรียน พบวา ความสัมพันธมี
นัยสําคัญระหว างคุ ณสมบั ติสว นตัว และทักษะการเก็บรวบรวมสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารของ
ผูบริหารตอสังคมที่เปนทางการและไมเปนทางการ องคกรที่เปนทางการและองคกรที่ไมเปนทางการ
คุณสมบัติสวนตัวของผูบริหารสามารถที่จะทํานายไดวา คานิยมของการติดตอสื่อสารในโรงเรียนมี
ทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
2.2 การเจรจาตอรอง
เปนการสื่อสารชนิดหนึ่ง เพื่อชวยแกปญหาในองคกร ภาวะผูนํากลยุทธ
ในผูบริหารนอกจากจะมีความสามารถในการสื่อสารไดดีแลว จําตองมีความสามารถในการเจรจา
ตอรองอีกดวย (Marriage. 2008: Online)
2.2.1 ความหมายของการเจรจาตอรอง
การเจรจาตอรอง (Negotiation) มีผูใหความหมายหลายแนวคิด
ดวยกัน ดังนี้
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 หรือความขัดแยงระหวางผูที่เกี่ยวของมากกวา 2 ฝายขึ้นไปโดย
วัตถุประสงคของผูที่เขารวมเจรจาตอรองนั้นตองการที่จะหาขอสรุปที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย
วรานนท ตั้งจักรวรานนท (2546: 12) ไดใหแนวคิดวา การเจรจา
ตอรอง หมายถึง กระบวนการที่เราใชเพื่อที่จะตอบสนองความตองการของเรา 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 โดยทุกฝายที่เกี่ยวของพยายามหาขอยุติที่สามารถยอมรับรวมกัน
ได
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551: 22) ไดสรุปใหความหมายของการ
เจรจาตอรอง คือ การที่มีคนเกี่ยวของอยางนอยสองฝาย ซึ่งมีทั้งประโยชนรวมและประโยชนที่
ขัดแยงกัน โดยจะชวงแสวงหาประโยชนรวมกันและลดขอขัดแยง และนําไปสูขอตกลง ซึ่งมักจะเปน
ประโยชนแกคูเจรจามากกวากรณีที่ไมมีขอตกลง
บารน (Barnes, G.P. 1998: 123) ไดใหแนวคิดความหมายของ
การเจรจาตอรอง คือ การรวมกันแสดงความคิดเห็นขอมูล และการหาทางออกที่เปนที่ยอมรับไดของ
ทุ ก ฝ า ย เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาที่ เ ป น ข อ ถกเถี ย ง ด ว ยการให แ ละรั บ ข อ เสนอของแต ล ะฝ า ย ภายใต
สัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน
รอบบินส (Robbins .1998: 111) ไดสรุปความหมายของการเจรจา
ตอรอง คือ เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมหรือในองคกร เพื่อทําใหปราศจากขอสงสัย โดยการ
กําหนดขอตกลงในการบริหารงาน ผูบริหารที่มีความสามารถในการเจรจาตอรองกับลูกจางและ
ลูกคาเพื่อใหเกิดความสําเร็จในการทํางานจะตองเปนผูที่มีทักษะในการเจรจาตอรอง
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ฮูเบอร (Huber .2000: 218) ไดใหแนวคิดความหมายของการ
เจรจาตอรอง คือ เปนเครื่องมือ กลยุทธและเทคนิคในการใชความสามารถในการพูดเพื่อลดความ
ขัดแยง
โทมีย (Tomey. 2000: 100) ไดสรุปวา การเจรจาตอรองมี 2 วิธี
ใหญๆ ไดแก วิธีแข็งและวิธีออนนุม
ทูพีย (Tupy. 2003: Online) ไดใหแนวคิดความหมายของการ
เจรจาต อ รอง หมายถึ ง กระบวนการสนทนาพู ด คุ ย เพื่ อ แก ป ญ หาให ป ระสบผลสํ า เร็ จ โดยเกิ ด
ผลประโยชนที่ดีรวมกันทั้งสองฝาย และที่สําคัญจูงใจใหบุคลากรเขาใจและยอมรับในวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร
จากความหมายดั ง กล า วข า งต น สามารถสรุ ป ความหมาย การเจรจา
ตอรอง หมายถึง กระบวนการเพื่อทําการแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรและ
บริการ โดยการพยายามที่จะทําความตกลงเพื่อใหเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝาย
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเจรจาตอรอง
ไดมีนักวิจัยหลายทานทําการแบงประเภทของการเจรจาตอรอง
ออกเปนหลายดาน ดังนั้นผูวิจัยจึงสามารถสรุปประเภทของการเจรจาตอรองไดเปน 4 แนวคิด ที่มี
ความแตกตางกันอยางมากในมุมมองของการเจรจาตอรอง สรุปไดดังตอไปนี้
1. แนวคิดของ อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ (2536: 15) ไดสรุปการ
เจรจาตอรองมีทั้งหมด 2 ประเภท คือ
1.1.การเจรจาตอรองตามผลประโยชนที่ไดรับ มี 3 แบบ ไดแก
1)
การเจรจาตอรองแบบที่ไดประโยชนทั้งสองฝาย
หมายถึง การเจรจาตอรองที่ทั้งสองฝายตางก็ตั้งความหวังถึงผลลวงหนา และมาเจรจาตอรองเพื่อให
ไดในสิ่งที่ตองการโดยที่ทั้ง 2 ฝายตางก็มีความสุขจากผลลัพธที่เกิดขึ้น เชน การเจรจาตอรองเพื่อ
ซื้อขายสินคาการเจรจาตอรองเพื่อรับคนเขาทํางาน เปนตน
2) การเจรจาตอรองแบบจูงใจใหเห็นคลอยตาม หมายถึง
การเจรจาตอรองที่ฝายหนึ่งแสดงใหเห็นถึงความตองการบางอยางออกมา แตอีกฝายไมสนใจเทาใด
นักผลคือฝายที่มีความตองการบางอยางจะพยายามทําใหอีกฝายเกิดความตองการขึ้นมาบางการ
เจรจาตอรองแบบนี้ตองมีวิธีการโนมนาวฝายตรงขามใหเชื่อวาเขาจะไดรับประโยชนจากการตอรอง
ดวยเหมือนกัน
3) การเจรจาตอรองแบบฝายหนึ่งไดประโยชน อีกฝายหนึ่ง
เสียประโยชนหมายถึง การเจรจาตอรองที่มีฝายหนึ่งไดผลประโยชนจากการเจรจาตอรอง โดยที่อีก
ฝายไมไดประโยชนแลวยังตองเสียผลประโยชนในการเจรจาตอรองอีกดวย
2. แนวคิดของสมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2545: 143) ไดสรุปการ
เจรจาตอรอง มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ
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2.1 การเจรจาตอรองในทางการทูต เนื้อหาในการเจรจาตอรอง
ยอมถูกกําหนดดวยขอเท็จจริงที่วาการเจรจาตอรองดังกลาวจะมีความเปนทางการสูงอยางมากและ
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชนของระเทศชาติ 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
การเจรจาต อ รองทางธุ ร กิ จ ของคนจี น ต อ งอาศั ย
ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนสวนใหญ วัตถุประสงคในการเจรจาตอรองจะทําเพื่อหมูคณะ สังคม
ของจีนจะยึดถือความสุภาพออนโยนและการออนนอมถอมตน การเจรจาตอรองมักจะพูดถึงเรื่องใกล
ตัวกอนเสมอหลังจากนั้นจึงจะเขาสูการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการ
เจรจาตอรองคนจีนจะใชประสบการณที่เคยมีในอดีตเปนขอมูลในการพิจารณาใหความไวเนื้อเชื่อใจ
สัมพันธภาพที่ดี และยาวนานจะทําใหคนจีนเกิดความไวเนื้อเชื่อใจไดดีกวา
3.2 การเจรจาตอรองทางธุรกิจของคนญี่ปุน มีลักษณะการเจรจา
แบบนุมนวลมีการตัดสินใจรวมกันในหมูคณะ คนญี่ปุนมักมีบุคลิกภาพที่สงบ สุภาพ นุมนวล และมัก
เปนนักฟงที่ดี พยายามเขาใจความคิดและปญหาของคูเจรจาตอรองอยูเสมอ ในการเจรจาตอรอง
มักจะเริ่มตนจากพูดคุยอยางไมเนนรายละเอียด โดยจะพูดถึงสภาพแวดลอมและเรื่องอื่นๆ ที่สราง
ความสัมพันธระหวางกัน กอนที่จะเขาสูประเด็นสําคัญของเรื่อง มักใหความสําคัญตอเวลาโดยสวน
ใหญการตรงตอเวลาที่นัดหมายถือเปนสิ่งจําเปนหรือเปนธรรมเนียมปฏิบัติ และความไววางใจกัน
เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหการเจรจาตอรองประสบผลสําเร็จได
3.3 การเจรจาตอรองทางธุรกิจของคนญี่ปุน เนนการทําสัญญา
และการใช ก ฎหมายมากกว า ที่ จ ะใช ค วามสั ม พั น ธ ส ว นตั ว หรื อ ระบบเครื อ ญาติ นิ ย มความ
ตรงไปตรงมาใหความสําคัญในการพึ่งพาตนเองสูง มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยูเสมอ ในการ
เจรจาตอรองกับคนอเมริกันตองมุงเขาประเด็นเรื่องที่สนทนาอยางไมเยิ่นเยอ เปาหมายของการ
เจรจาตอรองคือ ผลประโยชนที่จะไดรับหรือผลตอบแทนที่มีมูลคาเปนตัวเงิน
3.4 การเจรจาตอรองทางธุรกิจของคนซาอุดิอาระเบีย จะตองให
ความสนใจในรายบุคคล การใชชองทางความสําพันธสวนตัวจะทําใหไดรับความสะดวก และสิทธิ
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พิเศษความไวเนื้อเชื่อใจมีความสําคัญในการติดตอสื่อสาร มักจะไมเชื่อคนที่เคยกระทําผิดมากอน
การตัดสินใจขั้นสุดทายจะเปนหนาที่ของผูนําสูงสุดในองคกร
4. แนวคิดของ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551) ไดแนวคิดในการ
เจรจาตอรองมี 3 แนวคิดใหญๆ คือ
แนวคิดที่ 1 มองวา การเจรจาตอรองเปนเครื่องมือที่ชวยใหผู
เจรจาไดในสิ่งที่ตนเองตองการ โดยไมคํานึงถึงวิธีการที่ใช ตามแนวคิดนี้ ผูเจรจาจะใชกลยุทธและ
กลวิธีทุกอยางเพื่อเอาชนะในการเจรจาตอรอง และทําใหคูเจรจาตองยอมรับขอเสนอที่หยิบยื่นให
การเจรจาตอรองตามแนวคิดนี้ เรียกวา การเจรจาตอรองแบบแขงขัน (Competitive Negotiation)
แนวคิดที่ 2 มองวา การเจรจาตอรองเปนเรื่องของการสราง
ความรวมมือระหวางคูเจรจา ผลสําเร็จของการเจรจาตอรองไมไดอยูที่การเอาแพเอาชนะในการ
เจรจา แตอยูที่การหาขอยุติ ซึ่งทําใหทั้งสองฝายไดประโยชน ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน
รวมกัน เรียกแนวคิดนี้วา การเจรจาตอรองแบบรวมมือ (Integrative Negotiation)
แนวคิดที่ 3 มองวา การเจรจาตอรองเปนเครื่องมือของการสราง
ความสัมพันธ ดังนั้น แมจะไมไดประโยชนสูงสุดในการเจรจา แตหากไดความสัมพันธที่ดีกับคูเจรจา
ก็จะสงผลใหการเจรจาตอรองในครั้งตอไปงายและทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานรวมกัน เรียก
แนวคิดนี้วา การเจรจาตอรองแบบสรางความสัมพันธ (Relationship Negotiation)
แนวคิดทฤษฎีดานการเจรจาตอรองจะเกี่ยวของกับทฤษฎีเกมส
โดยเนนเปาหมายสําคัญในการเลนวาตองการจะเปนผูชนะหรือผูแพหรือจะชนะทั้งคู ขณะเดียวกัน
ทฤษฎีดานการสื่อสารที่เนนประสิทธิผลของการสื่อสารเปนหลัก โดยผูนําตองพัฒนาทักษะดานการ
สื่อสารทั้งการฟง พูด อานและเขียน เขาใจกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการ
สื่ อ สารให เ กิ ด ความรวดเร็ ว คล อ งตั ว โดยเฉพาะการใช ว าทศิ ล ป ใ นการพู ด คุ ย เจรจานั บ ว า มี
ความสําคัญ ในทํานองเดียวกันจะเกี่ยวของกับทฤษฎีแรงจูงใจ โดยใชเปนแนวทางในการสรางแรง
ขับเคลื่อนและพลังใจใหเกิดกับบุคลากร ใชแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก และทฤษฎีการแกปญหา
เปนตน
2.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจรจาตอรอง
ทฤษฎีดานการเจรจาตอรองมีมากมายหลายทฤษฎี แตใน
งานวิจัยนี้จะยกตัวอยางเพียง 4 ทฤษฎี คือ (วิชัย โถสุวรรณจินดา. 2551: 56)
1. ทฤษฎีเกม (Game theory)
ทฤษฎีนี้มองการเจรจาเหมือนการเลนเกมอยางหนึ่ง โดย
ตั้งอยูบนสมมติฐานวา ผูเจรจานั้นมีความรูความสามารถเทาเทียมกัน และมีขอมูลมากเทาๆกัน
ความสําเร็จในการเจรจาตอรองจึงอยูที่การใชกลยุทธตางๆในการเจรจาตอรองของคูเจรจาและ
แนวคิดในการเจรจา แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ เกมบวก เกมลบ และเกมศูนย
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1.1 เกมบวก (Positive Sum Game)
เปน ทฤษฎีที่คู เจรจามองการเจรจาตอรองที่ทํ า ใหทุ ก
ฝายได ผลประโยชน คูเจรจาที่ ใชทฤษฎีนี้จะพยายามหันหนามาเจรจากัน 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 เมื่อคูเจรจาเขาสู
การเจรจาตอรอง แตละฝายจะมีเปาหมายในการเจรจา เปน 3 ระดับ คือ
H (High) เปนการบรรลุผลสูงสุดตามเปาหมายที่วาง
ไว 100% ในการเจรจาตอรอง ซึ่งถือเปนเปาหมายในอุดมคติ (Ideal Position)
L (Low) เปนจุดต่ําสุด ที่คูเจรจาจะรับได ถือวาได
อยางนอย 50% และถือเปนระดับต่ําสุดที่จะยอมรับไดในการเจรจาตอรอง หากบรรลุผลต่ํากวานี้จะ
ไมยินยอมตกลงดวย
M (Medium) เปนเปาหมายระดับกลาง ซึ่งแมจะไม
บรรลุเปาหมายสูงสุด แตเปนการบรรลุผลสูงสุดตามเปาหมายที่วางไว 75%
4. ทฤษฎีปจจัยในการเจรจาตอรอง (Exchange Factors)
ทฤษฎีปจจัยในการเจรจาตอรอง ถูกมองวา การเจรจามี
ปจจัยการตอรองหลายปจจัยขึ้นอยูกับเงื่อนไขและความตองการของคูเจรจา และมีปจจัยทั้งที่จับตอง
ได (Tangible Factors) เชน ปริมาณ และปจจัยที่จับตองไมได (Intangible Factors) เชน เวลา
คุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเปาหมายในการเจรจาตอรองของแตละฝาย
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2.2.4 ความสําคัญของการเจรจาตอรอง
การเจรจาตอรองถูกนํามาใชในการประกอบธุรกิจอยูเสมอ
เพื่อใหไดประโยชนตามที่องคกรตองการและพึงพอใจ รวมถึงเพื่อบรรเทาความขัดแยงที่เกิดจากการ
ดําเนินธุรกิจ เพราะฉะนั้นจึงถือไดวาการเจรจาตอรองมีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจ ซึ่งสมชาย
ภคภาสนวิวัฒน (2545: 3) สรุปความสําคัญของการเจรจาตอรองไดดังตอไปนี้
1.
การเจรจาตอรองเปนเครื่องมือในการใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนสูงสุดทางธุรกิจในรู ปตัวเงิน โดยวัตถุประสงคของการเจรจาตอรองทางธุรกิจนั้นก็
เพื่อใหไดในสิ่งที่ตองการ เชนสัญญาทางการคา การขายสินคา การซื้อสินคาหรือวัตถุดิบในราคาที่
เหมาะสม เปนตน การศึกษาถึงวิธีและเทคนิคการเจรจาตอรองที่ถูกตองเหมาะสมนั้น จึงเปนสิ่งที่
จําเปนอยางยิ่ง เพราะผลลัพธของการเจรจาตอรองจะนํามาซึ่งประโยชนและความกาวหนาตอธุรกิจ
หรือในทางตรงกันขามถาเจรจาไมสําเร็จก็จะนําความลมเหลวมาสูธุรกิจได
2. การเจรจาตอรองเปนเครื่องมือในการขจัดความขัดแยง
ดานแรงงาน ในองคกรต างๆ ยอมมี โอกาสที่ จะเกิ ดความขัดแยงดานแรงงานไดเสมอ จะส งผล
กระทบตอธุรกิจขององคกรดังนั้นถามีการเจรจาตอรองที่มีประสิทธิภาพแลวจะในการไดมาซึ่งการ
รวมมือทางธุรกิจระหวาง 2 ฝายการเจรจาตอรองนอกจากเพื่อประโยชนสามารถแกปญหาความ
ขัดแยงได
3. การเจรจาตอรองเปนเครื่องมือในรูปตัวเงินแลว ยังมี
ประโยชนในแงของการแสวงหาความรวมมือในการทํางานตาง ๆ ดวย
นอกจากนี้ การเจรจาตอรองเปนปจจัยสําคัญของผูนํานับวามี
ความสําคัญในการสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรและสงเสริมการบริหารจัดการแบบการมี
สวนรวม สามารถแกปญหาไดตรงประเด็นตามความตองการของบุคลากร ทําใหกระบวนการบริหาร
จั ด การสามารถดํ า เนิ น ไปอย า งต อ เนื่ อ งไม ห ยุ ด ชะงั ก ทํ า ให ผู นํ า ต อ งพั ฒ นาตนเองให เ กิ ด
ความกาวหนาอยูเสมอ ลดชองวางระหวางผูนํากับบุคลากร สรางความใกลชิดผูกพันแกบุคลากรใน
องคกร อีกทั้งจูงใจใหบุคลากรเขาใจและยอมรับในวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร (Marriage
Builders. 2008: Online)
2.2.5. หลักของการเจรจาตอรอง
ในการเจรจาตอรอง ผูเจรจาตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้
(Ventures. 2006: Online)
1) มีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะเจรจาอยางแทจริง และรู
สาเหตุของการเจรจาและวิธกี ารแกปญหาในการเจรจา
2) ตองตั้งเกณฑขนั้ ต่ําสุดในการไดรับผลจากการเจรจา
3) รูเรื่องขอมูลในการชี้แจงใหบุคลากรไดรับทราบอยาง
ชัดเจน
4) รักษาทัศนคติทางบวกและสรางบรรยากาศที่ดี
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5) ตองเขาใจหลักการเจรจาวาไมใชปญหา และตั้งใจตอ
การเจรจาและยอมรับผลการเจรจา
6) ใชสภาพแวดลอมตามธรรมชาติในการเจรจา
7) วางตัวเปนกลางและไมจําเปนตองชี้ขาดหรือตัดสินใจ
ผูมีบทบาทในการเจรจาตอรองควรทําความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของปญหาอยางถองแท เพื่อ
สามารถตั้งวัตถุประสงคการเจรจาตอรอง รวมถึงสรางบรรยากาศแบบมิตรภาพ โดยเนนเปาหมาย
แหงความสําเร็จ
นอกจากนี้ การเจรจาตอรองยังมีหลักสําคัญ ดังนี้ (Oregon
Mediation Center. 2006: Online)
1) จําแนกบุคคลจากปญหา
2) ใหความสนใจกับปญหาโดยไมเนนตําแหนง
3) สรางสรรคทางเลือกใหบรรลุทั้งสองฝาย
4) เลือกแนวทางที่ดีที่สุดโดยใชมาตรฐานเปรียบเทียบ
5) ใชหลักแหงความเขาใจ ไววางใจและเห็นอกเห็นใจ
ดังนั้น ผูนําจึงควรทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักของการเจรจา
ตอรอง เพื่อเลือกหนทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาในองคกร เพื่อใหการบริหารงานประสบผลสําเร็จ
2.2.6 แนวทางในการเจรจาตอรองใหประสบผลสําเร็จ
ในการเจรจาตอรอง เพื่อใหประสบผลสําเร็จ 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 เพื่อแกไขปญหารวมกัน สรางการ
ยอมรับนับถือรวมกันและถือเปนกุญแจสูความสําเร็จในการเจรจา โดยนําปญหามารวมกันแกไข
กําหนดเปาหมายแกปญหา โดยเนนใหมีชัยชนะรวมกัน Win-Win Solution ผูเจรจาสามารถรับรู
เปาหมายที่สัมพันธกับบุคลากรทั้งสองฝาย และสามารถหาวิธีการตางๆใหบรรลุเปาหมาย
3) การเตรียมการเจรจา ผูเจรจาตองเขาใจระบบของการ
เจรจา จําตองศึกษาขอมูลและเตรียมความพรอมในการเจรจา ทําความเขาใจกับปญหาและความ
ตองการของบุคลากร
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4) ระดมสมองเพื่อหายุทธศาสตร ทั้งสองฝายรวมกันคิด
และวางแผนแกปญหาดวยกันอยางมีความสุข โดยหาแนวทางที่เปนไปไดในการดําเนินงานใหทุกคน
มีสวนรวมในการคิดและจดบันทึกทุกกรณี
5) เลือกยุทธศาสตรและหนทางที่ดีที่สุด หาหนทางที่ดี
ที่สุด โดยยึดนโยบายและพันธะสัญญาเปนหลัก
6) ประเมินและวัดผลความสําเร็จ ผูเจรจาตรวจสอบ
ทบทวนผลของการเจรจากับเปาหมายวาประสบผลสําเร็จเพียงใด และมีจุดใดที่ตองสรางความเขาใจ
เพิ่มเติมและสื่อสารใหเกิดความเขาใจตรงกัน
ดังนั้น เพื่อใหประสบผลสําเร็จในการเจรจาตอรอง ผูนําจึงควร
เลือกแนวทางที่ดีที่สุดหลายๆแนวทาง เพื่อใหการบริหารงานราบรื่น บุคลากรเขาใจกัน และใหความ
รวมมือดวยดี
2.2.7 กระบวนการเจรจาตอรอง
กระบวนการเจรจาตอรองโดยทั่วไปมีลักษณะที่คลายกัน แต
อาจจะแตกตางกันในสวนของรายละเอียดเทานั้น จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของ พบวา มีนักวิจัยไดศึกษาถึงกระบวนการเจรจาตอรอง ซึ่งแบงออกไดหลายกระบวนการ
สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
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 สาเหตุเพราะผูที่ทําการเจรจาตอรองขาดการเตรียมตัวมากกวาสาเหตุอื่นๆ ดังนั้นผูเจรจา
ตอรองที่ดีจะเตรียมตัวอยางดี โดยตองจักธุรกิจของตนเองและของคูแขง อีกทั้งรูวาตนเองตองการ
อะไร และตองทําอยางไรจึงจะไดสิ่งนั้นมา
2. หาความตองการของทั้ง 2 ฝาย ไดแก การกําหนด
บรรยากาศ การคนหาจุดยืนของอีกฝาย อํานาจของการใชคําถาม ศิลปะการฟง การกลาแสดงออก
ทางคําพูดที่เหมาะสม ฯลฯ
3. สัญญาณแสดงความคืบหนา โดยจะตองอานสัญญาณ
ใหออก และสงสัญญาณใหได รวมถึงรูจักตั้งคําถามเพื่อความเขาใจอันดี
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 และนํามาวางแผน
2. การกําหนดกฎเบื้องตน ไดแกการติดตอนัดหมาย
ลวงหนา
3. การขยายความใหชัดเจน และการแสดงหลักฐาน เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญเรื่องที่จะเจรจา
4. การตอรองและการไขปญหาใหเปนประโยชนทั้ง 2
ฝาย
5. การปดการเจรจาตอรองและการลงมือปฏิบตั ิตาม
ขอตกลง
เรคคและลอง (วารุณี ผสมบุญ. 2544: 13; อางอิงจาก
Moorhead; & Griffin. 1998: unpaged) ไดอธิบายกระบวนการเจรจาตอรองไว 4 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผนประสานประโยชน โดยกําหนดเปาหมาย
ของตนเอง รวมทั้งทําการคาดคะเนเปาหมายของอีกฝายหนึ่ง แยกสวนที่เห็นพองตองกันออกไป
สรางทางออกแหงการประสานประโยชน เพื่อประนีประนอมสวนที่ขัดแยง
2. การสรางสัมพันธภาพประสานประโยชน โดยกําหนด
กิจกรรมตางๆ ขึ้นมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธในเชิงบวกระหวางกันและกัน สรางความรูสึกไววางใจ
ซึ่งกันและกันและรวมสรางสัมพันธภาพอยางตอเนื่องเต็มที่กอนจะตอรอง
3. การสรางขอตกลงประสานประโยชน โดยการย้ํา
เปาหมายในการเจรจาตอรองของแตละฝาย การแยกสวนที่เห็นรวมกัน การเสนอแนะและรับฟง
ขอเสนอของอีกฝาย การรวมกันแกปญหาสวนที่เหลือในการเจรจาตอรองทุกขั้นตอนใหพยายาม
สรางแบบแผน และเมื่อถึงเวลาใกลสรุป อีกฝายจะไดรูวาเรารูจักยืดหยุนและไมดันทุรัง ถาการเจรจา
ตอรองดําเนินไปอยางเหมาะสมบรรยากาศในการประนีประนอมก็จะเกิดขึ้นเอง โดยแตละฝายก็จะ
ตระหนักถึงขอดีในขอโตแยงของอีกฝาย และแตละฝายก็จะรูสึกวาสามารถประนีประนอมไดที่จุดใด
จุดหนึ่ง (คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสกลนคร. 2550: เว็บไซต)

80
4. การบํารุงรักษาสัมพันธภาพประสานประโยชน โดยให
ขอมูลยอนกลับในการปฏิบัติงาน รักษาสัญญาในสวนของตน ย้ําความไววางใจระหวางกัน และ
ติดตอกันอยางสม่ําเสมอ
เพ็ญศิริ สุธรรมโน (2547: 63) ไดอธิบายกระบวนการเจรจา
ตอรองไว 2 ขั้นตอน คือ
1. การเตรียมการกอนการเจรจาตอรอง ผูเขารวมการ
เจรจาตองมีขอมูลที่ชัดเจนและเปนที่เชื่อถือได ตองมีการประเมินคูเจรจาตอรองหรือฝายตรงขาม
รวมถึงสถานการณที่จะเกิดขึ้น และกําหนดหัวขอหรือขั้นตอนที่จะเขาสูการเจรจาตอรองที่ไดผลดี
นอกจากนี้จะตองกําหนดสถานที่ เวลา และผูรวมทีมเจรจาตอรองดวย
2. ในการเขาสูการเจรจาตอรองนั้น ผูทําการเจรจาตอรอง
จะตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ คือ
2.1 การพบปะเพื่อสรางความไววางใจ เปนการสราง
บรรยากาศของการเจรจาตอรอง หรือเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางคูตอรองในทางที่ดีกอน เชน
การเอยถึงเรื่องที่คูเจรจาสนใจหรืองานอดิเรกของคูเจรจา ความสําเร็จในอดีตของคูเจรจา เปนตน
2.2 การมุงสูประเด็นหลัก หรือวัตถุประสงคของการ
เจรจาตอรอง เปนสิ่งสําคัญที่ผูเจรจาตอรองจะตองใหความสําคัญหลังจากการไดสรางบรรยากาศ
แลว โดยผูเจรจาตอรองจะตองกําหนดลําดับขั้นตอนใหเหมาะสม เพื่อใหไดผลในการเจรจามากที่สุด
2.3 การชักจูงใจ เปนขั้นตอนตอไปของการเขาสูการ
เจรจาตอรองคืออาจเปนการชักจูงใจเชิงรุก เชิงรับ หรือการชักจูงใจอยางคอยเปนคอยไป
2.4 การยินยอมและตกลง เปนขั้นตอนสุดทายของการ
เขาสูการเจรจาตอรองจากการศึกษาขางตนจะเห็นไดวากระบวนการเจรจาตอรองที่สําคัญจะมีสวน
คลายกันจะแตกตางกันแคในสวนรายละเอียดปลีกยอยเทานั้น
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551) กลาววา กระบวนการในการ
เจรจาตอรองเปนกระบวนการที่เริ่มตนเมื่อคูเจรจาเขาสูโตะเจรจาหรือมีการติดตอเพื่อการเจรจา
ตอรองกัน กระบวนการนี้จึงประกอบดวย
1. ขั้นตอนการใหขอเสนอ
2. ขั้นตอนการเจรจาตอรอง
3. ขั้นตอนการสรุปผลเพื่อทําขอตกลง
4. ขั้นตอนการติดตามผลของการเจรจาตอรอง
ดังนั้น กระบวนการเจรจาตอรอง ตองมีการวางแผน 3 ขั้นตอน
โดยมีกอนการเจรจาตอรอง ระหวางการเจรจาตอรอง และการปดการเจรจาตอรอง
2.2.8 เทคนิคในการเจรจาตอรอง
ในการเจรจาตอรอง ผูนําสามารถใชเทคนิค ดังตอไปนี้
(Tupy. 2008: Online)
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1) รูจักตนเอง ผูเจรจาตรวจสอบดูวา ตนเองมีทศั นคติกับการ
เจรจาตอรองอยางไร สนใจและชอบเปนนักเจรจาหรือไม เพราะถามีทัศนคติที่ดตี อการเจรจาตอรอง
จะเปนแรงผลักดันใหประสบผลสําเร็จไดงาย
2) หมั่นทําการบานสม่ําเสมอ ผูเจรจาตองหมั่นฝกฝนการ
เจรจาตอรอง และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะดานการพูด ฝกใหเปนผูมี “สาลิกาลิ้น
ทอง”
3) ผูเจรจาตองตีความโจทยและปญหาใหแตก และคิด
ทบทวนการเจรจาตอรองเกี่ยวกับปญหาและความตองการอยางนอยสามครั้ง
4) การสื่อสารที่มีประสิทธิผล เกิดจากบรรยากาศความ
ไววางใจ บอกความจริงและเปดเผย และสรางความเชื่อมั่นในการเจรจา
5) ควรรับฟงเสียงจากภายนอกใหมาก ผูที่ไมไดอยูใน
เหตุการณจะมีสวนใหขอมูลในการตัดสินใจแกผูเจรจาขับเคลื่อนสถานภาพใหหลุดพน
6) ไมควรยึดติดกับตําแหนง เมื่อไดรับความไววางใจ ควร
ถอดหัวโขนเพื่อใหผูรวมเจรจาใหขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง จะชวยหาคําตอบและแกไขปญหา
และความตองการไดตรงจุด
7) ใชพลังอํานาจอยางเหมาะสม รูปแบบการใชอํานาจมี
หลากหลาย ควรใชอิทธิพลมากกวาอํานาจ โดยจูงใจใหเกิดผลดวยความเต็มใจมากกวาการขูบังคับ
โดยเนนทั้งพลังภายในและภายนอก
8) รูวาอะไรคือชัยชนะ สามารถวาดภาพความฝนไดอยาง
ชัดเจน (Big Picture) สัมพันธกับวิสัยทัศน โดยสามารถคาดการณอนาคตไดอยางแมนยําและหยั่งรู
วาจะไดรับชัยชนะทั้งสองฝาย
9)
ร า เริ งกั บ กระบวนการของการเจรจา ผู นํา จะไม
เครงเครียดในการเจรจา พยายามสรางบรรยากาศในทางบวกใหทุกคนมีความสุขรวมกัน
เทคนิ ค สํ า คั ญ ของการเจรจาต อ รอง ได แ ก เน น การสื่ อ สารที่ มี
ประสิ ท ธิ ผ ล ใช ห ลั ก ของอิ ท ธิ พ ล และสนุ ก สนาน ไม เ คร ง เครี ย ดกั บ การเจรจาต อ รอง และเน น
เปาหมายเปนสําคัญ
2.2.9 ศิลปะของการเจรจาตอรอง
ในการเจรจาต อรอง ผู เจรจาควรใชศิลปะมากกวาศาสตร
หรือความรู เพราะปญหาสวนใหญเกิดจากอารมณความรูสึกของบุคลากรที่ไมพึงพอใจตอสถานภาพ
ปจจุบัน และพยายามผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนที่ตนไดรับผลประโยชนมากขึ้น ดังนั้นผู
เจรจาจึงตองใชศิลปะในการเจรจาตอรองที่สําคัญ ดังนี้ (Ventures. 2006: Online)

82
1) ตองรูและเขาใจจุดประสงคในการเจรจาตอรองอยาง
ชัดเจน
2) ขอมูล คือ พลังอํานาจ จึงนํามาใชใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด
3) อยาใชการขูบังคับและสรางแรงกดดัน
4) ตั้งความหวังไวสูง
5) ใชวาทศิลปจูงใจ
6) อดทนตอการเจรจา
7) อยากลัวการเจรจา
ดังนั้ น ผูเจรจาควรใชศิ ลปะในการเจรจาตอรองดังกลาวขางตน
เพื่อผลการเจรจาที่บรรลุเปาหมาย
2.2.10 คุณลักษณะของนักเจรจาตอรอง
สมยศ นาวีการ (2543) ไดกลาวถึง คุณลักษณะสวนบุคคล
ที่สําคัญของผูเ จรจาตอรอง ซึ่งแบงไดดังนี้
ผูบริหารอเมริกัน ตองการคุณลักษณะของผูเจรจาตอรอง
เรียงตามความสําคัญดังนี้
1) ทักษะการเตรียมการและการวางแผน
2) การมีแนวคิดภายใตแรงกดดัน
3) ดุลยพินิจและไหวพริบ
4) ความลึกซึ้งของถอยคํา
5) ความรูเรื่องผลิตภัณฑ
6) การรับรูและการใชอํานาจ
7) ความซือ่ สัตย
ผูบริหารบราซิล ตองการคุณลักษณะของผูเจรจาตอรอง
เรียงตามความสําคัญดังนี้
1) ทักษะการเตรียมการและการวางแผน
2) การมีแนวคิดภายใตแรงกดดัน
3) ดุลยพินิจและไหวพริบ
4) ความลึกซึ้งของถอยคํา
5) ความรูเ รื่องผลิตภัณฑ
6) การรับรูและการใชอํานาจ
7) การแขงขัน
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ผูบริหารจีน (ไตหวัน) ตองการคุณลักษณะของผูเจรจา
ตอรองเรียงตามความสําคัญดังนี้
1) ความอุตสาหะและความเอาใจใส
2) การใหความเคารพและความเชื่อมัน่
3) ทักษะการเตรียมการและการวางแผน
4) ความรูเรื่องผลิตภัณฑ
5) ความสนใจ
6) ดุลยพินิจและไหวพริบ
ผูบริหารญี่ปุน ตองการคุณลักษณะของผูเ จรจาตอรองเรียง
ตามความสําคัญดังนี้
1) การอุทิศใหกับงาน
2) การรับรูและการใชอํานาจ
3) การใหความเคารพ
4) ความซือ่ สัตย
5) ทักษะการฟง
6) มุมมองที่กวาง
7) ความลึกซึ้งของถอยคํา
คุณลักษณะของนักเจรจาตอรองตามแนวคิดของ นิธินา
ศรีประเสริฐ(2544) มีดังนี้
1) ควรฟงผูอื่นอยางตั้งใจ ไมแสดงวาจาที่กาวราว
2) มีการตั้งเปาหมายไวสูง
3) เมื่อถึงเวลาควรพูดก็ตองพูดอยางเปนเหตุเปนผล
และมีความมั่นใจ
4) ควรพูดใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพราะใน
ระหวางความเงียบนั้น ผูทที่ นไมไดกอนก็จะเสนอขอเสนอของตนออกมา และก็มักจะเปนผู
เสียเปรียบ
5) สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว แมวาคุณจะ
เตรียมตัวมาดีอยางไรในการเจรจาตอรอง แตความรวดเร็วในการตัดสินใจก็มีความจําเปน
6) สามารถคิดไดแมตอ งเผชิญกับสภาวะกดดัน
7) สามารถอานใจของผูอื่นไดทะลุ
8) ควรสรางสัมพันธทดี ีกับอีกฝายหนึ่งในเงื่อนไข
เวลาที่ผอนคลายและวิกฤต เพื่อใหไดรบั ความเชื่อมั่นจากฝายตรงขาม
9) รูจักยินยอมในขอยินยอมเล็กๆเพื่อใหไดขอตกลงที่
มีคามากกวา
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10) ถาจําตองยินยอม ก็ยินยอมอยางชาๆ
11) ไมยินยอมที่จะไมไดประโยชนอะไรกลับมาเลย
กล า วโดยรวม ผู เ จรจาต อ รองต อ งเป น ผู มี ไ หวพริ บ มี
ความรู มีความซื่อสัตย เปนที่นาเชื่อถือ เปนนักวางแผนที่ดี เปนผูฟงที่ดี มีการตัดสินใจดีและรวดเร็ว
และตองมีทักษะในการเจรจาตอรอง ทั้งนี้ตองใหความสําคัญกับทุกขั้นตอนของการเจรจาตอรอง
เพราะตางมีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการเจรจานั้นๆทั้งสิ้น
2.2.11 กลยุทธของการเจรจาตอรอง
เนื่องจากการเจรจาตอรองเปนกลไกที่สําคัญในการแกไข
ขอขัดแยงตางๆ ระหวางผูรวมเจรจา รวมทั้งเปนการหาขอยุติในเรื่องที่กําลังสนทนาอยูในขณะนั้น
ซึ่งผลที่ไดจากการเจรจาตอรองยอมเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ จึงไดมีนักวิชาการหลาย
ทานไดเสนอกลยุทธสําคัญในการเจรจาตอรอง ดังนี้
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
ภาพตอไปนี้
2. กลยุทธการเนนขอยุติแบบชนะ-ชนะแทนแบบชนะ-แพ
(Win-Win Versus Win-Lose Orientation) สิ่งที่สําคัญมากที่สุดของการเจรจาตอรองที่ประสบ
ความสําเร็จก็คือ การไดขอยุติเปนที่พอใจทั้งสองฝาย Walton และ McKersie เคยเสนอไวกวา 30 ป
ที่แลววาผูที่รวมการเจรจาตอรองมีขอยุติที่เปนทางเลือกสําคัญอยูสองทาง คือ มองวาการเจรจา
ตอรองใดๆตองมีฝายหนึ่งเปนผูชนะในขณะที่อีกฝายตองเปนผูแพ (Win–Lose Situations) สวน
อยางหลัง คือ ผูเขารวมการเจรจาตอรองสามารถทําใหทั้งสองฝายเปนผูชนะ (Win–Win Situations)
กล า วคื อ มองว า ผลประโยชน ข องทั้ ง สองฝ า ยมี ค วามสํ า คั ญ เท า เที ย มกั น โดยพยายามให ไ ด
ผลประโยชนที่สูงสุดแตไมใชทุกสถานการณที่สามารถทําไดเชนนี้ 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 ซึ่งพยายามเอื้อประโยชนให
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มากที่สุด อยางไรก็ตามกลยุทธนี้ ถาสรางแรงกดดันตอคูเจรจามาก ก็อาจจะพบทางตันของการ
เจรจาตอรอง และฝายคูเจรจาก็อาจหาพันธมิตรใหมมารวมงานไดเชนกัน แตในทางกลับกัน ถาคู
เจรจาเห็นวาเงื่อนไขผลประโยชนจากขอเสนอสูง การเจรจาตอรองก็บรรลุผล
4. กลยุทธใชบุคคลที่สามเขาแทรกแซง (Third–Party
Intervention) ในการเจรจาตอรองแกไขความขัดแยงกันเองของสองฝายหลังจากใชเทคนิควิธีตางๆ
แลว ปรากฏวายังไมสามารถหาขอยุติรวมที่ทั้งสองฝายตองการและพอใจได ก็จะทําใหการเจรจา
ตอรองพบทางตันไมอาจเจรจาตอรองตอไปได สถานการณเชนนี้ จําเปนตองอาศัยบุคคลที่สามเขา
ชวยเหลือเพื่อหาขอยุติใหมโดยทั่วไปพบวาบุคคลที่ 3 มีบทบาทใน 4 แบบ ไดแก บทบาทที่ปรึกษา
(Consultant) อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) ผูปรองดอง (Conciliator) และ คนกลางไกลเกลี่ย
(Mediator)
1) ที่ปรึกษา (Consultant) เปนบุคคลที่สามที่มีทักษะ
และมีใจเที่ยงธรรมที่พยายามเอื้ออํานวยใหเกิดการแกปญหาโดยการสื่อสารและชวยวิเคราะหให
ความรู แก คูกรณี ใ หสามารถแกไ ขข อขัดแยงได บทบาทของที่ปรึกษาจะไมเน นที่ป ระเด็น ความ
ขัดแยง แตมุงปรับปรุงความสัมพันธของคูกรณีทั้งสองฝายใหดีขึ้นจนสามารถรวมกันแกปญหาไดเอง
นอกจากไมเขาไปแกปญหาโดยตรงแลวที่ปรึกษายังพยายามชวยใหทั้งสองฝายเรียนรูการสราง
ความเขาใจและการทํางานรวมกัน ดังนั้นในการทํางานของที่ปรึกษาจึงเปนการหวังผลระยะยาว
ชวยสรางเจตคติและการรับรูใหมที่เปนแงบวกใหแกคูขัดแยงทั้งสองฝาย
2) อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) เปนบุคคลที่สามที่มี
อํานาจในการกํากับใหเกิดขอยุติ ผูเปนอนุญาโตตุลาการอาจมาจากการรองขอของทั้งสองฝาย หรือ
อาจมาโดยการบังคับหรือระบุไวในกฎหมายหรือขอสัญญาตางๆ อนุญาโตตุลาการมีอํานาจมากนอย
แลวแตจะกําหนดและตกลงโดยคูเจรจาตอรองของทั้งสองฝาย ในการทําหนาที่ตัดสินขอขัดแยงของ
อนุญาโตตุลาการนั้นยอมไดขอยุติออกมาแนนอนกวาการเปนผูไกลเกลี่ย แตถาผลการตัดสินปรากฏ
วาฝายหนึ่งเปนผูแพอยางสิ้นเชิง ฝายนั้นจะไมพอใจและไมเต็มใจรับคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งจะสงผลใหความขัดแยงเกิดขึ้นไดใหมในเวลาตอมา
3) ผูปรองดอง (Conciliator) เปนบุคคลที่สามที่ไดรับ
ความไววางใจจากคูกรณีทั้งสองฝายใหทําหนาที่เชื่อมตอระหวางผูเจรจากับฝายตรงกันขาม ซึ่งเปน
การสื่อสารในแบบที่ไมเปนทางการ การปรองดองเปนวิธีการเจรจาตอรองที่ใชมากในการคลี่คลาย
ความขั ด แย ง ระหว า งประเทศ กลุ ม ผู ใ ช แ รงงาน ครอบครั ว และชุ ม ชน ซึ่ ง บทบาทในการเป น ผู
ปรองดองจะใกลเคียงหรือซ้ํากับบทบาทของผูไกลเกลี่ยคอนขางมาก รวมทั้งเปนผูทําหนาที่เสาะหา
ขอเท็จจริงตีความขอมูลขาวสาร และโนมนาวใจใหคูขัดแยงไดขอยุติ
4) ผูไกลเกลี่ย (Mediator) ไดแก บุคคลที่สามที่มีความ
เปนกลางและสามารถทําหนาที่ในการชวยเหลืออํานวยความสะดวกใหการเจรจาตอรองไดขอยุติ
โดยการใชเหตุผลตางๆโนมนาวใจและเสนอทางเลือกตางๆ เปนตน ผูไกลเกลี่ยใชมากในการบริหาร
ความขัดแยงทางดานแรงงานและขอพิพาทในศาลแขวงหรือศาลครอบครัว
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นอกจากนี้ การเจรจาตอรองควรคํานึงถึงความสมดุลใน
ชีวิต (Balance of Life) และคํานึงถึงจุดหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของ
นักเรียน รวมถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรในโรงเรียน จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดานการ
เจรจาตอรอง สามารถนํายุทธศาสตรการเจรจาตอรอง โดยใช “Balance” ยอมาจากคําดังตอไปนี้
(Ventures. 2006: Online)
B ยอมาจาก Brainstorming หมายถึง การระดมสมอง
ควรเปดโอกาสใหทุกคนที่เกี่ยวของระดมสมอง เพื่อหาวิธีการและหาหนทางมาสนับสนุนการเจรจา
ตอรองใหประสบผลสําเร็จ
A ยอมาจาก AIM หมายถึง จุดมุงหมายที่ตองการ ผู
เจรจาตองทราบจุดมุงหมายที่ชัดเจนวาทําไปเพื่ออะไร และมีประโยชนตอการพัฒนานักเรียน หรือ
หนวยงานอยางไร
L ยอมาจาก Law หมายถึง กฎ กติกา แผน หรือ
นโยบาย รวมทั้งมาตรฐานตางๆที่กําหนดในองคกร การเจรจาตอรองเพื่อใหไดขอยุติ ตองทําภายใต
กรอบกติกาและคํานึงถึงมารยาทอีกดวย การเจรจาตอรองจะไมประสบผลสําเร็จ ถาไปใชกับคนพาล
เพราะจะไมยอมรับกฎ กติกา จนกวาจะลมกระดานไดสําเร็จ
A ยอมาจาก Adapt หมายถึง การปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงาน ปรับปรุงทั้งในส วนที่ เกี่ยวของกับปจจัยและกระบวน 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
กลยุ ท ธ ใ นการเจรจานั บ ว า มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ภาวะผู นํ า
กลยุทธของผูบริหาร จึงควรศึกษาหลักการและทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของใหเกิดความเขาใจอยาง
ชัดเจน โดยใชหลักแหงความไววางใจจริงใจ และสรางความอบอุนและใหความรูสึกปลอดภัยแก
บุคลากร
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โดยสรุปบุคคลที่มีภาวะผูนํากลยุทธจะตองกําหนดวัตถุประสงค
ของการสื่อสารและการเจรจาตอรอง เลือกวิธีการสื่อสาร และการเจรจาตอรองไดอยางเหมาะสม โดย
เนนประสิทธิผลในการสื่อสาร นําเทคนิคและกลยุทธในการสื่อสาร และการเจรจาตอรองมาใชเพื่อให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
2.2.12 ความสําเร็จของการเจรจาตอรอง
ความสามารถทางดานการเจรจาตอรองของผูบริหาร ซึ่ง
เปนการจัดการกับความขัดแยง ความแตกตางและหาขอตกลงรวมกัน ไมวาความขัดแยงหรือความ
แตกตางจะเกี่ยวของกับเรื่องใด การเจรจาตอรองจะประสบผลสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับความสามารถ
ทางดานการเจรจาตอรอง
ซึ่งแนวคิดของ ลอวอีรี่ (Lowery. 2004: 71) ไดกลาววา
การเจรจาต อ รองที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ความสามารถทางด า นการเจรจาต อ รองของผู บ ริ ห าร
(Negotiation Competency) หมายถึง ความสามารถในการใชอํานาจจากการเจรจาตอรองอยางเปน
ทางการ เพื่อการยอมรับและความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงของขอเสนอที่ไดทําการเจรจากัน มี
องคประกอบทั้งสิ้น 11 ดาน ไดแก
1. ความรูในเรื่องที่สนทนา (Knowledge of Issues)
หมายถึง การที่สามารถรูในขอเท็จจริง และสามารถนําเอาความรูที่มีอยูไปขยายความเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุง ดัดแปลงโดยสามารถที่จะบรรยายสิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุผล เพื่อนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจได
2. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal
Skills) หมายถึงความสามารถในการเขาใจ รับรู แยกแยะความแตกตางในอารมณ แรงกระตุน และ
ความรูสึกของผูอื่น
3. ความอดทนตอความเสี่ยง (Risk Tolerance)
หมายถึง การมีความอดทนและยอมรับในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการทําธุรกิจ
4.
ความยืดหยุน (Flexibility)
หมายถึง ระดับ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน รวมทั้งความสามารถในการแกปญหาใหสอดคลอง
กับภาวการณเปลี่ยนแปลงที่ไมอาจคาดคิดมากอน
5. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individualization)
หมายถึง ความแตกตางของบุคคลทั้งจากบุคลิกภาพ สติปญญา ความสนใจ พื้นฐาน และความรู
6. ความนาเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ภาพลักษณ
หรื อบุค ลิกภาพที่ ทํา ให ผู รว มสนทนาเกิดความมั่ น ใจในการสนทนา รวมทั้งใหค วามเชื่อถือและ
ไววางใจ
7. การจูงใจ (Persuasion) หมายถึง ความสามารถใน
การชักชวนบุคคลใหสามารถคลอยตามความคิดเห็นของตนได
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8. ความชัดเจน (Clearness) หมายถึง การสื่อ
ความหมาย โดยใชภาษาที่ถูกตองเพื่อใหผูรวมสนทนาเขาใจในเรื่องที่สนทนาอยู
9. ทักษะการแกปญหา (Facilitation) หมายถึง ทักษะใน
การเอาชนะอุปสรรคหรือ ขอจํากัดตางๆ ในการแกปญหาไดอยางมีระบบ
10.
ทั ก ษะการจั ด การความขั ด แย ง (Conflict
Management Skills) หมายถึง กระบวนการกําหนดและปองกันสถานการณที่ไมพึงประสงคไมให
เกิดจากการเผชิญหนา และสามารถแกไขปญหาความขัดแยง และไมเห็นพองดวย ในลักษณะการ
สรางสรรค และการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางลบ
11. กลยุทธการตัดสินใจ (Affirmation Strategies)
หมายถึง กระบวนการเลือกดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง โดยพิจารณาจากขอมูล ปญหา ประเมิน
ทางเลือกและผลลัพธเพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่ดีที่สุดและประสบผลสําเร็จในการทําธุรกิจ
นอกจากนี้ แนวคิดของทูพีย (Tupy. 2008: Online) ได
กลาววา ในการเจรจาตอรอง ผูนําสามารถใชเทคนิค ดังตอไปนี้
1) รูจักตนเอง ผูเจรจาตรวจสอบดูวา ตนเองมีทัศนคติ
กับการเจรจาตอรองอยางไร สนใจและชอบเปนนักเจรจาหรือไม เพราะถามีทัศนคติที่ดีตอการเจรจา
ตอรองจะเปนแรงผลักดันใหประสบผลสําเร็จไดงาย
2) หมั่นทําการบานสม่ําเสมอ ผูเจรจาตองหมั่นฝกฝน
การเจรจาตอรอง และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะดานการพูด ฝกใหเปนผูมี “สาลิกาลิ้น
ทอง”
3) ผูเจรจาตองตีความโจทยและปญหาใหแตก และคิด
ทบทวนการเจรจาตอรองเกี่ยวกับปญหาและความตองการอยางนอยสามครั้ง
4) การสื่อสารที่มีประสิทธิผล เกิดจากบรรยากาศความ
ไววางใจ บอกความจริงและเปดเผย และสรางความเชื่อมั่นในการเจรจา
5) ควรรับฟงเสียงจากภายนอกใหมาก ผูที่ไมไดอยูใน
เหตุการณจะมีสวนใหขอมูลในการตัดสินใจแกผูเจรจาขับเคลื่อนสถานภาพใหหลุดพน
6) ไมควรยึดติดกับตําแหนง เมื่อไดรับความไววางใจ
ควรถอดหัวโขนเพื่อใหผูรวมเจรจาใหขอมูลที่ต รงกับความเปนจริง 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
โดยสรุปการสื่อสารและการเจรจาตอรองจะสอดคลองกับ
การที่พยาบาลวิชาชีพมีการศึกษาทําความเขาใจกับบุคลากรอยางทั่วถึง มีการเลือกวิธีการการสื่อสาร
และมีเทคนิควิธีการสื่อสารใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรที่มารับบริการ รวมทั้งกําหนด
วัตถุประสงคของการเจรจาตอรอง มีการเจรจาตอรองไดอยางเหมาะสม โดยเนนประสิทธิผลในการ
สื่อสารและการเจรจาตอรองใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
2.2.13 ปญหาของการเจรจาตอรอง
มงคล ตันติสุขุมาล (2542) ไดทําการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
ในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ พบวา กอนการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ผูบริหารประสบปญหาเรื่องการ
ขาดขอมูลและการเลือกกลยุทธที่จะใชมากที่สุด ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการเจรจาตอรองทางธุรกิจ
ไดแก ความแตกตางด านภาษาและวัฒธรรม การใชกลโกง และป ญหาในเรื่ องของสถานที่แ ละ
สภาพแวดลอม ปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ไดแก ปญหาดานขอมูลที่ถูก
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และปญหาดานกฎหมาย
วารินทร สินสูงสุด และประชุม โพธิกุล (2543)
ได
กล า วถึ ง ความผิ ด พลาดสํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ การเจรจาต อ รอง คื อ การเตรี ย มการไม เ พี ย งพอ ใช
พฤติกรรมที่กาวราวขมขู ขาดความอดทน อารมณเสีย เมินเฉยตอความขัดแยง โตเถียงแทนการ
สรางอิทธิพล พูดมากเกินไปแลวฟงนอยเกินไป
ผองศรี จิตมโนวรรณ (2548) ในการเจรจาตอรองอาจมี
ปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ดังนั้นการเตรียมตัวที่ดี การมีความรูเปนอยางดีในเรื่องที่
กําลังเจรจาตอรอง จะทํา ให ปญ หาและอุปสรรคของการเจรจาต อรองลดน อ ยลง ทํ า ใหสามารถ
แกปญหาไดเปนอยางดี
จะพบวาการเจรจาตอรองเปนเรื่องที่ละเอียดออนและตองอาศัย
ความระมัดระวังเปนอยางมากและยังตองพบกับปญหาตางๆ ในการเจรจาตอรองอยูตลอดเวลา
ฉะนั้นการเตรียมตัวหรือเตรียมความพรอมที่ดีจะชวยทําใหสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา
ได ปญหาตางๆ ที่มักเกิดขึ้นในการเจรจาตอรองสามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ
1. ปญหาที่เกิดกอนการเจรจาตอรอง
1) ปญหาเรื่องการเตรียมตัวกอนการเจรจาตอรอง ใน
การเตรียมตัวกอนการเจรจาตอรองนั้น ขอมูลเปนสิ่งที่สําคัญมากจะตองมีการเตรียมขอมูลใหพรอม
เสมอกอนการเจรจาตอรอง
2) ปญหาในการเลือกกลยุทธที่จะใช การเลือกกลยุทธที่
จะใชในการเจรจาตอรองก็เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ การเลือกกลยุทธที่ถูกตองจะทํา
ใหประสบผลสําเร็จในการเจรจาตอรอง
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2. ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการเจรจาตอรอง
1) กลโกงที่ใชในการเจรจาตอรอง ในการเจรจาตอรอง
ตางฝายตางใชความพยายามเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดของตนเอง ดังนั้นยอมมีความเปนไป
ไดที่นักเจรจาบางคนพยายามที่จะใชวิธีการตางๆ ซึ่งในบางครั้งไมเหมาะสม เชน กลโกงตางๆ
เพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบในการเจรจาตอรอง ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังในเรื่องนี้เปนอยาง
มาก
2) ความแตกตางดานภาษา และวัฒนธรรม ในเรื่องนี้
ตองมีการปรับตัวอยางมาก การเรียนรูวัฒนธรรมของอีกฝายเปนเรื่องที่ดี เพราะความเขาใจอันดี
ระหวางสองวัฒนธรรมที่แตกตางกันนั้นจะสงเสริมใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางองคกรตอไป
3. ปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาตอรอง
1) ปญหาดานขอตกลงที่ถูกเปลี่ยนแปลงในอนาคต
หลั ง จากการเจรจาต อ รองสิ้ น สุ ด ลง ควรมี ก ารทบทวนประเด็ น ข อ ตกลงระหว า งกั น ให ชั ด เจน
ตรวจสอบความเขาใจระหวางกันและแกไขปญหาที่อาจจะตีความผิดดวย จะเปนการลดปญหาดาน
ขอตกลงที่ถูกเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2)
ปญหาดานกฎหมาย ระบบกฎหมายมักจะมี
ผลกระทบตอการเจรจาตอรองโดยทั่วไปจะถือไดวาขอตกลงในการเจรจาตอรองคือขอสัญญาที่
คูกรณีทั้งสองฝายคาดหวังที่จะใหมีผลบังคับใชตอกัน รวมทั้งการแกไขปญหาที่อาจจะตีความผิด
ดวย จะเปนการลดปญหาดานขอตกลงที่ถูกเปลี่ยนแปลงในอนาคตได
2.2.14 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเจรจาตอรอง
งานวิจยั ในประเทศ
เยาวลักษณ โพธิดารา (2536: บทคัดยอ) ไดศึกษา
พฤติกรรมการเจรจาตอรองของหัวหนาหอผูปวยในโรงพยาบาลศูนย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 216 คน ผลการศึกษาพบวา หัวหนาหอผูปวยมีพฤติกรรมการเจรจาตอรองอยูในระดับสูง
การศึกษาครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดของ 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
การวิจัยครั้งนี้ขอเสนอแนะวา ควรจัดอบรมพยาบาลประจําการในเรื่องการเจรจาตอรอง และควรมี
โปรแกรมการเตรียมความพรอมในดานการเจรจาตอรองกอนเขาสูตําแหนงหัวหนาหอผูปวย
มงคล ตันติสุขุมาล (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเจรจา
ตอรองทางธุรกิจ:ประยุกตกรอบแนวคิดของเร็คและลอง แนวคิดของเฟลมมิ่งและมิลส พบวา นัก
ธุรกิจที่เ ปนผูบ ริหารมักจะใช วิธี การหรือกระบวนการเจรจาตอรองที่ สอดคลองกั บกรอบแนวคิด
ของเร็คและลอง แนวคิดของเฟลมมิ่งและมิลสเพียงบางเรื่องเทานั้น ปญหาของการเจรจาตอรองทาง
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ธุรกิจนั้นมีในทุกขั้นตอนซึ่งปญหาตางๆ ที่พบสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ ปญหากอนการเจรจาตอรอง
ทางธุรกิจ ไดแก การเตรียมตัวกอนการเจรจาและการเลือกกลยุทธที่จะใช ปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
การเจรจาตอรองทางธุรกิจ ไดแก กลโกงที่มักจะใชในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ความแตกตาง
ทางดานภาษาและวัฒนธรรม และปญหาในเรื่องสถานที่และสภาพแวดลอม ปญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง
การเจรจาตอรองทางธุรกิจ ไดแก ปญหาดานขอตกลงถูกเปลี่ยนแปลงในอนาคตและปญหาดาน
กฎหมาย และผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะวาแนวคิดการเจรจาตอรองแตละแนวคิดลวนมีขอดีที่แตกตาง
กัน ขึ้นอยูกับการนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณและบุคคล จึงจะสงผลดีตอการเจรจา
ตอรอง
เฐิดชัย นิทัศนสันติคุณ และคณะ (2542: บทคัดยอ) ได
ศึกษาการเจรจาตอรองทางธุรกิจของผูบริหาร พบวา ความสําคัญของการเจรจาตอรองในแงของ
ธุรกิจสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบงตามผลประโยชนที่ไดรับ และแบงตามลักษณะของ
กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวของ 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 แตโดยรวมแลวพบวานักธุรกิจซึ่งเปนผูบริหารไดใชวิธีการ และหลักการเจรจาตอรอง
ทางธุรกิจที่สอดคลองกับหลักสากลเพียงบางเรื่องเทานั้น
รัฐกิตติ์ เลิศวิศววาณิชย (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบการเจรจาตอรองของญี่ปุน-ไทย พบวา รูปแบบการเจรจาตอรองของญี่ปุนและ
ไทยมีลักษณะใกลเคียงกันหลายขอ กลาวคือทั้ง 2 ฝายนิยมเจรจาตอรองเปนทีมมากกวาการเจรจา
ตอรองแบบคนเดียวเนื่องจากไมมีความเด็ดเดี่ยว และไมมั่นใจในการตัดสินใจของตนเพียงคนเดียว
จึ ง ต อ งมี ก ารร ว มประชุ ม ปรึ ก ษา หารื อ กั บ ที ม งานของตนก อ นที่ จ ะทํ า ข อ ตกลงต า ง 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 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 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 มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางโปรแกรมการฝ กทั กษะการเจรจาตอรองดานการบริหารการพยาบาลแลว นําโปรแกรมไป
ทดลองใช และประเมินผลการทดลองโดยการเปรียบเทียบสัมพันธภาพระหวางบุคลากรทางการ
พยาบาลกอนและหลังการใชโปรแกรมการฝกทักษะการเจรจาตอรองดานการบริหารการพยาบาล
สําหรับผูบริหารหอผูปวย ผลการวิจัย สัมพันธภาพระหวางบุคลากรทางการพยาบาลกับผูบริหารหอ
ผูปวยหลังใชโปรแกรมการฝกทักษะการเจรจาตอรองดานการบริหารการพยาบาลสูงกวากอนใช
โปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานวิจัยตางประเทศ
เอ็ดดี้และเชอรเมอร (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 การใชวิธีฝกปฏิบัติแบบพยาบาลพี่เลี้ยงระหวางนักศึกษาพยาบาลปที่
4 กับหัวหนาหอผูปวย จะทําใหมีการเพิ่มจํานวนนักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการเจรจาตอรองแบบ
ใหความรวมมือ และชวยลดจํานวนพยาบาลที่มีรูปแบบการเจรจาตอรองแบบเอาชนะ และยังให
ขอเสนอแนะวา องคการสุขภาพควรคัดเลือกผูที่มีรูปแบบการเจรจาตอรองแบบใหความรวมมือเขา
ทํางานก็จะเปนสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้น
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ไบรท; พารคกิน และ เวลสฮ (Bright; Parkin; & Welsh.
2001: 566) ไดศึกษาทักษะในการเจรจาตอรองทางธุรกิจสําหรับอนาคต พบวา เจาของธุรกิจตางๆ
หรือผูบริหารที่ตองการทําการเจรจาตอรองใหมีประสิทธิภาพในอนาคต จะตองมีการพัฒนาทักษะใน
การเจรจาตอรองอยูเสมอ เพื่อใหทันตอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งไดขอมูลมาจากการทําวิจัย 2 ชิ้น
ซึ่งเปนของผูศึกษาเอง งานวิจัยนี้จะมุงเนนไปที่การสรางภาษาสําหรับฝกฝน พัฒนา และปรับปรุง
สําหรับการเจรจาตอรองที่เกิดประสิทธิภาพดีจากการเริ่มตนคนควาพบวานักเจรจาตอรองมักจะใช
ถอยคําที่ไมมีความจําเปน เปนขอความที่เปนการหวานลอมคูสนทนา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจใน
ตัวนักเจรจากอน ซึ่งการกระทําเชนนี้จะมีผลตอกระบวนการเจรจาตอรอง กรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี ได
ทําการทดลองถึงความแตกต างของความคาดหวังในพฤติกรรมการเจรจาต อรองของนัดเจรจา
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 เพื่อชวยใหการเจรจาตอรองบรรลุวัตถุประสงค ที่ไดผลอยางชาญฉลาด
เจนเซ็น และ อันท (Jensen; & Unt. 2004: 533) ไดศึกษา
การเปนหุนสวนธุรกิจจากการเจรจาตอรอง: การเพิ่มผลประโยชนและลดความเสี่ยง พบวา ในการ
ลงทุนทําธุรกิจรวมกันนั้นแนนอนวาทั้ง 2 บริษัทยอมตองการผลประโยชนจากการเจรจาตอรองทาง
ธุรกิจ แตก็ไมไดหมายความวาการเจรจาตอรองทุกครั้งจะประสบผลสําเร็จเสมอไป เนื่องจากมี
เหตุผลหลายประการที่ทําใหการเจรจาตอรองไมประสบผลสําเร็จ คือ ขอเสนอที่ดีกวาของบริษัท
คูแขง, การไดรับผลประโยชนที่ต่ําเกินไป, เกิดการโตเถียงกันขึ้นในขณะที่ทําการเจรจาตอรอง, การ
เรียกรองผลประโยชนที่สูงเกินกวาที่ตนเองควรจะได,
การเจรจาโดยปราศจากยุทธศาสตร,
ขอบกพรองที่เกิดจากขอมูล, การไมยอมรับฟงความคิดเห็นของอีกฝายที่รวมเจรจาตอรองดวย เปน
ตน ในการหลีกเลี่ยงความลมเหลวในการเจรจาตอรองนั้น ผูเจรจาตอรองควรมีการวางแผนที่ดีกอน
และควรฝกฝนจนเกิดความชํานาญ
3. ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ
เปนคุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผูนํากลยุทธของผูนําที่ชวยขจัดอุปสรรค
และแกปญหาในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จ การแกปญหาและการตัดสินใจเปนกระบวนการที่
มีความสัมพันธกัน ดังนั้นจึงนําเสนอแนวคิดการแกปญหาและการตัดสินใจที่สําคัญ มีดังนี้
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3.1 การแกปญหา
3.1.1 ความหมายของปญหา
มีสถาบันและผูเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา ไดใหคําจํากัดความของปญหาไว พอสรุปไดดังนี้
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 139) สรุปวา ปญหา
หมายถึง กิจกรรมที่ตองการบรรลุเปาหมายและมีเหตุขัดของเกิดขึ้นทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ได
อังเดร (Andre. 1986: 170) สรุปวา ปญหา หมายถึง
สถานการณซึ่งบุคคลตองการที่จะทําอะไร แตไมรูวิธีการในการลงมือปฏิบัติ เพื่อที่จะทําใหบรรลุผล
ตามเปาหมายที่ตองการ
ครูลิค และ รูดริก (Krulik; & Rudrick. 1996: 3) ไดใหแนวคิด
ความหมายของ ปญหา หมายถึง สถานการณ เหตุการณที่เมื่อพบแลวตองตัดสินใจเพื่อหาทางออก
ของปญหา
จากคําจํากัดความของปญหา สรุปความหมายของปญหา หมายถึง
สถานการณหรือเหตุการณที่เผชิญแลวไมสามารถที่จะใชวิธีการใดในการแกปญหาไดทันที หรือเปน
สิ่งที่มีเหตุขัดของที่ไมสามารถทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวได ปญหาเปนสิ่งที่ตองการการ
ตัดสินใจในการหาทางออกของปญหา เพื่อใหการดําเนินงานนั้นสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวได
3.1.2 ความหมายของการแกปญหา
ไดมีนักการศึกษาใหความหมายของการแกปญหา ไวมากมาย
ดังนี้
สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
(2546: 272) ใหความหมายของการแกปญหา หมายถึง การหาคําตอบของปญหาที่ยังไมรูวิธีการมา
กอน ทั้งปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในวิทยาศาสตรโดยตรงและปญหาในชีวิตประจําวัน 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 กระบวนการที่ใชเพื่อใหไดมาซึ่งทางออกของปญหาในชีวิตประจําวัน
เลตัน และ สเตรนเบริก (Leighton; & Sternberg. 2003: 623)
สรุปวา การแกปญหา หมายถึง กระบวนการที่ใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเอาชนะอุปสรรค ซึ่ง
เปนสิ่งที่ขัดขวางแนวทางในการหาคําตอบของปญหา
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ซูแนล และ ซูแนล (Sunal ;& Sunal. 2003: 90) สรุปวา การ
แกปญหา หมายถึง ยุทธศาสตรของการคิดที่พยายามใช เพื่อแกไขอุปสรรค ปญหา
โดยสรุ ป การแก ป ญ หา หมายถึ ง การใช ค วามคิ ด ในการ
ตอบสนองดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยระบุสาเหตุ และใชกระบวนการในการดําเนินการและหา
หนทางในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ
3.1.3 กระบวนการในการแกปญหา
ไดมีนักการศึกษาเสนอกระบวนการแกปญหาหลากหลาย ดังนี้
จิค (Gick. 1988: 99-120) ไดเสนอแนะไว 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสรางตัวแทนปญหา โดยทําความเขาใจ เชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมที่มีอยู และสรางเปนตัวแทนของปญหาในรูปแบบตางๆ เชน สัญลักษณ เพื่อใหเขาใจ
ปญหาไดชัดเจน
2. การคิดวิธีการแกปญหา เปนการรวบรวมวิธีการตางๆที่
เกี่ยวของกับปญหา เพื่อนําไปสูการหาคําตอบรวมถึงการวางแผน การจัดลําดับขั้นในการดําเนินการ
แกปญหา
3. การดําเนินการแกปญหา เปนการปฏิบัติงานตามแผนการ
และขั้นตอนที่ไดวางไว
4. การประเมินผลการดําเนินการแกปญหา เพื่อพิจารณามุง
ไปสูคําตอบหรือเปาหมายที่วางไวจนบรรลุผลสําเร็จ
นอกจากนี้ โคชาค; และ เอกเจน; โทรบริดจ; และ ไบบี
(Kauchak ; & Eggen. 1998: 311-314; Trowbridge; & Bybee. 1996: 181) ยังไดแนะนําครูใน
ฐานะเปนผูอํานวยความสะดวกแกนักเรียนในการแกปญหา ดังนี้
1. ควรนําเสนอปญหาที่สอดคลองกับบทเรียน ซึ่งจะชวยให
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงปญหากับประสบการณจริงในชีวิตประจําวันได
2. ยกตัวอยางปญหาที่มีความหลากหลายที่สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง หลักการ กฎ และชีวิตประจําวันของนักเรียน
3. อภิปรายในรายละเอียดของปญหา เพื่อสรางความเขาใจ
ในปญหา
4. เตรียมการปฏิบัติการแกปญหา ครูควรชวยใหผูเรียนระบุ
ปญหาและสรางแนวทางในการแกปญหาดวยตัวเอง
5. ครูใหความชวยเหลือนักเรียน สําหรับนักเรียนที่เริ่มฝก
แกปญหาใหมๆ
6. ครูชว ยใหนักเรียนเห็นปญหาและแสดงปญหาที่แทจริง
7. ครูสอนนักเรียนเกีย่ วกับยุทธศาสตรในการแกปญหา
โดยทั่วไป
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8. มอบหมายงานใหเด็กแตละกลุมใหมีความหลากหลาย
9. เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการแกปญหาแบบ
รวมมือลอวสนั (Lawson. 1995: 158) ไดสรุปขั้นตอนในการแกปญหา ระบุถึง พฤติกรรมนักเรียนใน
แตละขั้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนสํารวจ ตรวจสอบปรากฎการณ ปญหา
และถามคําถาม เพื่อใหทราบสถานการณของปญหานั้นๆ
ขั้นตอนที่ 2 ครูกระตุนนักเรียนใหแสดงความคิดเห็น
ตั้งสมมติฐานในการแกปญหา
ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนออกแบบและทําการทดลองเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน
ขั้นตอนที่ 4 นักเรียนรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
การทดลอง
ขั้นตอนที่ 5 นักเรียนไดรับคําแนะนํา เพื่อสรุปผลหรือ
บางครั้งเพื่อตัดสินใจในการยกเลิกผลการทดลอง และลงมือทําการทดลองใหมอีกครั้ง
นอกจากนั้น ลอวสัน กลาวสรุปถึงการแกปญหาก็คือ การ
สืบเสาะหาความรู หรือการคนพบแบบใหคําแนะนํานั่นเอง (Problem as Inquiry & As Guide
Discovery)
สวน แอลิออท และคณะ (Elliott ;& et al. 2000: 311-318) ได
เสนอรูปแบบการแกปญหาที่ชื่อวา DUPE MODEL ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1. D ขั้นกําหนดธรรมชาติของปญหา
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. ความรูพื้นฐาน เปนสาระสําคัญที่จะนําไปใชในการ
แกปญหา
2. ความจํา ผูชํานาญการมีความสามารถในการระลึก
ความจําระยะสั้นไดดีกวาผูเริ่มฝกหัดและสามารถขยายกรอบความคิดเพื่อเปนพื้นฐานในความจํา
ระยะยาวได
3. ขอคิดเห็น ผูเริ่มฝกหัดและผูชํานาญการจะมีขอคิดเห็น
ตอปญหาที่แตกตางกัน
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4. วิธีในการแกปญหา การเลือกวิธีการในการแกปญหาที่ดี
จะสงผลตอการแกปญหา
5. การวางแผนอยางละเอียดในขั้นเริ่มตนการแกปญหา
6. ความวองไวและความถูกตองในการแกปญหา
7. ทักษะดานการรูคิด (Metacognition)
ในชีวิตประจําวันทุกคนตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมาย ซึ่ง
ปญหาที่เผชิญนั้นอาจเปนปญหาที่แกไดงายหรือเปนปญหาที่ไมสามารถแกไดในทันที ตองอาศัย
ความรูความเขาใจ ขั้นตอน/วิธีการ และประสบการณมาชวยแกปญหา ถานักเรียนมีความรูหรือ
แหลงความรูที่เพียงพอ เขาใจกระบวนการแกปญหา มีขั้นตอน/วิธีการที่เหมาะสม ก็จะทําใหนักเรียน
สามารถแก ป ญ หาได ดี ขึ้ น ในการแก ป ญ หาหนึ่ ง ๆ นอกจากนั ก เรี ย นจะต อ งมี ค วามรู พื้ น ฐานที่
เพียงพอและเขาใจกระบวนการแกปญหาดีแลว การเลือกใชกลยุทธในการแกปญหาที่เหมาะสมก็
เป น อี ก ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให นั ก เรี ย นประสบความสํ า เร็ จ ในการแก ป ญ หานั้ น ปรี ช า เนาว เ ย็ น ผล
(2537: 23–79) และ สสวท. (2550: 11–35) ไดแบงประเภทของกลยุทธในการแกปญหา พอสรุปได
ดังนี้
1. การคนหาแบบรูป
เป น การวิ เ คราะห ป ญ หาและค น หาความสั ม พั น ธ ข อง
ขอมูลที่มีลักษณะเปนระบบหรือเปนรูปแบบในสถานการณปญหานั้นๆ แลวคาดเดาคําตอบ ซึ่ง
คําตอบที่ไดจะถูกยอมรับวาเปนคําตอบที่ถูกตองเมื่อผานการตรวจสอบยืนยัน กลยุทธนี้มักจะใชใน
ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องจํานวนและเรขาคณิต
2. การสรางตาราง
เปนการจัดระบบขอมูลใสในตาราง ตารางที่สรางขึ้นจะ
ชวยในการวิเคราะหหาความสัมพันธอันจะนําไปสูการคนพบแบบรูปหรือขอชี้แนะอื่นๆ ตลอดจนชวย
ใหไมหลงลืมหรือสับสนในกรณีใดกรณีหนึ่ง เมื่อตองแสดงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดของปญหา
3. การเขียนภาพหรือแผนภาพ
เปนการอธิบายสถานการณและแสดงความสัมพันธของ
ขอมูลตางๆ ของปญหาดวยภาพหรือแผนภาพ ซึ่งการเขียนภาพหรือแผนภาพจะชวยใหเขาใจ
ปญหาไดงายขึ้น และบางครั้งก็สามารถหาคําตอบของปญหาไดโดยตรงจากภาพหรือแผนภาพนั้น
4. การแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด
เป นการจัด ระบบขอมูล โดยแยกเปน กรณี ๆ ที่ เ กิดขึ้ น
ทั้งหมด ในการแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดนักเรียนอาจขจัดกรณีที่ไมใชออกกอน แลวคอยคนหา
ระบบหรือแบบรูปของกรณีที่เหลืออยู ซึ่งถาไมมีระบบในการแจงกรณีที่เหมาะสมกลยุทธนี้ก็จะไมมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธนี้จะใชไดดีถาปญหานั้นมีจํานวนกรณีที่เปนไปไดแนนอน ซึ่งบางครั้งเราอาจ
ใชการคนหาแบบรูปและการสรางตารางมาชวยในการแจงกรณีดวยก็ได
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5. การคาดเดาและตรวจสอบ
เป น การพิ จ ารณาข อ มู ล และเงื่ อ นไขต า ง ๆ ที่ ป ญ หา
กําหนดผสมผสานกับประสบการณเดิมที่เกี่ยวของมาสรางขอความคาดการณ แลวตรวจสอบความ
ถูกตองของขอความคาดการณนั้น ถาการคาดเดาไมถูกตองก็คาดเดาใหมโดยอาศัยประโยชนจาก
ความไมถูกตองของการเดาในครั้งแรก ๆ เปนกรอบในการคาดเดาคําตอบของปญหาครั้งตอไป
นักเรียนควรคาดเดาอยางมีเหตุผลและมีทิศทางเพื่อใหสิ่งที่คาดเดานั้นเขาใกลคําตอบที่ตองการมาก
ที่สุด
6. การเขียนสมการ
เปนการแสดงความสัมพันธข องขอมูล ที่กําหนดในรูป
ของสมการหรือบางครั้งอาจเปนอสมการก็ได ในการแกสมการนักเรียนตองวิเคราะหสถานการณ
ปญหาเพื่อหาวาขอมูลและเงื่อนไขที่กําหนดมาใหมีอะไรบาง และสิ่งที่ตองการหาคืออะไร หลังจาก
นั้นกําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่ตองการหาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวของกับขอมูลที่กําหนดมาใหแลวเขียน
สมการหรืออสมการแสดงความสัมพันธของขอมูลเหลานั้น ในการหาคําตอบของสมการมักใชสมบัติ
ของการเทากันมาชวยในการแกสมการ ซึ่งไดแก สมบัติสมมาตร สมบัติถายทอด สมบัติการบวกและ
สมบัติการคูณ และสุดทายตองมีการตรวจสอบคําตอบของสมการตามเงื่อนไขของปญหา กลยุทธนี้
มักใชบอยในปญหาทางพีชคณิต
7. การคิดแบบยอนกลับ
เป น การวิ เ คราะห ป ญ หาที่พิ จ ารณาจากผลย อ นกลั บ
ไปสูเหตุโดยเริ่มจากขอมูลที่ไดในขั้นตอนสุดทาย แลวคิดยอนขั้นตอนกลับมาสูขอมูลที่ไดในขั้นตอน
เริ่มตน การคิดแบบยอนกลับใชไดดีกับการแกปญหาที่ตอ งการอธิบายถึงขัน้ ตอนการไดมาซึ่งคําตอบ
8. การเปลี่ยนมุมมอง
เปนการเปลี่ยนการคิดหรือมุมมองใหแตกตางไปจากที่
คุ น เคยหรื อ ที่ ต อ งทํ า ตามขั้ น ตอนที ล ะขั้ น เพื่ อ ให แ ก ป ญ หาได ง า ยขึ้ น กลยุ ท ธ นี้ มั ก ใช ใ นกรณี ที่
แกปญหาดวยกลยุทธอื่นไมไดแลว สิ่งสําคัญของกลยุทธนี้ก็คือ การเปลี่ยนมุมมองที่แตกตางไปจาก
เดิม
9. การแบงเปนปญหายอย
เป น การแบ ง ป ญ หาใหญ ห รื อ ป ญ หาที่ มี ค วามซั บ ซ อ น
หลายขั้นตอนออกเปนปญหายอยๆ ซึ่งในการแบงเปนปญหายอยนั้นนักเรียนอาจลดจํานวนของ
ขอมูลลง หรือเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปที่คุนเคยและไมซับซอน หรือเปลี่ยนใหเปนปญหาที่เคยแกมา
กอนหนานี้
10. การใหเหตุผลทางตรรกศาสตร
เปนการอธิบายขอความหรือขอมูลที่ปรากฏอยูในปญหา
นั้นวาเปนจริงโดยใชการใหเหตุผลทางตรรกศาสตรมาชวยในการแกปญหา บางปญหาเราใชการให
เหตุผลทางตรรกศาสตรรวมกับการคาดเดาและตรวจสอบ การเขียนภาพหรือแผนภาพจนทําให
บางครั้งเราไมสามารถแยกการใหเหตุผลทางตรรกศาสตรออกจากกลยุทธอื่นไดอยางเดนชัด
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กลยุทธนี้มักใชบอยในปญหาทางเรขาคณิตและพีชคณิต
11. การใหเหตุผลทางออม
เป น การแสดงหรื อ อธิ บ ายข อ ความที่ ป รากฏอยู ใ น
ป ญ หานั้ น ว า เป น จริ ง โดยการสมมติ ว า ข อ ความที่ ต อ งการแสดงนั้ น เป น เท็ จ แล ว หาข อ ขั ด แย ง
กลยุทธนี้มักใชกับปญหาที่ยากแกการแกปญหาโดยตรงและงายที่จะหาขอขัดแยงเมื่อกําหนดให
ขอความที่จะแสดงเปนเท็จ
3.2 การตัดสินใจ
บทบาทหน า ที่ สํ า คั ญ ของผู นํ า ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมใด
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 เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการแกปญหา
พีดริกติ (Pedretti. 1999: 178) ไดสรุปความหมายการ
ตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่ซับซอนที่ตองกระทําเพื่อเลือกทางเลือกที่เปนไปได จากทางเลือก
อันหลากหลายในการแกปญหาตางๆ
แมทลิน (Matlin. 2002: 401) ใหแนวคิดความหมายการ
ตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่ใชประเมินทางเลือกเพื่อเลือกทางเลือกในการปฏิบัติจากที่เลือกที่มี
อยูหลายๆทางเลือก
สรุปไดวา การตัดสินใจ เปนกระบวนการที่ใชเหตุผลในการพิจารณา
วิเคราะห และหาทางเลือกเพื่อนําไปสูขั้นของการปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งจะนําไปสูเปาหมายที่กําหนด
การตั ด สิน ใจจึ งต อ งเป น ไปตามขั้ น ตอนของกระบวนการอย า งรอบคอบ เพื่ อ ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลของการบริหารองคกร
3.2.2 ประเภทของการตัดสินใจ
เยสต (Yates. 1990: 3 - 5) แบงการตัดสินใจออกเปน 3
ประเภท ดังนี้
1. การตัดสินใจเลือกทางเลือก (Choice) ในสถานการณนี้ ผู
ตัดสินใจจะเผชิญกับทางเลือกที่หลากหลาย ใหผูตัดสินใจพิจารณาทางเลือกอยางรอบคอบ แลว
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกทั้งหมด

100
2. การตัดสินใจประเมินคา (Evaluation) การประเมินคา
สถานการณ มุงพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สดุ ในขณะนั้น ตองชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ ประโยชนของ
ทางเลือกที่เลือกเอาไว
3. การตัดสินใจสรางสรรคทางเลือก (Constructions)
ในสถานการณสรางสรรคทางเลือก หนาที่ของผูตัดสินใจ คือ ใชทรัพยากรที่มีอยูเพื่อสรางสรรค
ทางเลือกที่นาสนใจ การตัดสินใจทั้ง 3 ประเภท มีความสัมพันธเกี่ยวของกันทุกๆสถานการณ ผู
ตัดสินใจจะเริม่ ตั้งแตการสรางสรรคทางเลือก (Construction) การประเมินคาทาง เลือก
(Evaluation) และการตัดสินใจเลือกทางเลือก (Choice) เพื่อที่จะลงมือปฏิบัติการแกปญหาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว
สรุปไดวา ผูบริหารแตละคนจะมีการตัดสินใจในแตละลักษณะ
แตกตางกันตามงานของตน และตองมีศกั ยภาพ ตองสามารถตัดสินใจในปญหาหรือวิกฤตการณของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําองคกรฝาวิกฤตและดําเนินไปสูจุดมุงหมายที่ตองการ
อยางราบรื่น
3.2.3 กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจ เปนกระบวนการที่มีหลาย
ขั้นตอน นักการศึกษาไดเสนอกระบวนการ/ขั้นตอนที่ใชในการตัดสินใจเพื่อแกปญหา ดังนี้
เบเยอร (Beyer. 1991: 17) ไดเสนอขั้นตอนใน
การตัดสินใจ ดังนี้
1. กําหนดเปาหมาย/จุดประสงคทตี่ องการให
บรรลุผลสําเร็จ
2. ระบุทางเลือกหลากหลาย
3. วิเคราะหทางเลือก
4. จัดลําดับทางเลือก
5. เลือกทางเลือกที่ดีไวพจิ ารณา โดยการ
ประเมินความเสี่ยง
6. เลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ เพื่อแกปญหา
เอคเคิล, วิกฟวส ;และบายส ;และทิสแมน, เพอรกิน,
และ เจย (Eccles; Wigfield; & Byenes. 2003: 328; & Tishman; Perkins ;& Jay. 1995: 141115) ไดเสนอขั้นตอนในการตัดสินใจแกปญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ตั้งเปาหมายของการตัดสินใจ
2. รวบรวมทางเลือกสําหรับตัดสินใจเพือ่ ใหบรรลุผล
เปาหมาย
3. ประเมินทางเลือกที่หลากหลาย
4. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
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สรุปไดวา ขั้นตอนในการตัดสินใจเพื่อแกปญหานั้น เริ่มตั้งแต
การตั้งเปาหมายของการตัดสินใจ การระบุทางเลือกไวรอสําหรับการตัดสินใจ การวิเคราะหทางเลือก
การจัดลําดับทางเลือก การประเมินความเสี่ยง การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อแกปญหา
3.2.4 ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการตัดสินใจ
เอเคนเฮด (Aikenhead. 1985: 468-471) สรุปปจจัยที่อาจจะ
เปนอุปสรรค ดังนี้
1.
ความรู พื้ น ฐานที่ ค วรมี ม าก อ น (Prerequisite
Knowledge)
2. ความสามารถในการประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
3. ความมีเหตุผล (Rationality) ใชวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล
4. การยอมรับของชุมชน เกี่ยวกับทางเลือกที่ตัดสินใจ เมื่อ
ไดตัดสินใจลงมือปฏิบัติไปแลวไดรับการยอมรับจากชุมชนมากนอยเพียงใด
โดยสรุปบุคคลที่มีภาวะผูนํากลยุทธจะตองการแกปญหาและ
การตัดสินใจ ไดอยางมีประสิทธิผล โดยรวบรวมปญหาสําคัญ หรือปญหาเรงดวน เพื่อใชในการ
แกป ญ หาและการตั ด สิน ใจอย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ก ารกําหนดประเด็ นป ญหาสํ า คั ญหรื อป ญ หา
เรงดวนไดอยางชัดเจน ใชเทคนิคในการแกปญหาสําคัญหรือเรงดวน มีการตัดสินใจเลือกแนวทางที่
ดีที่สุดในการแกปญหาสําคัญหรือเรงดวน โดยเนนการตัดสินใจอยางรวดเร็ว เปนระบบและตอเนื่อง
รวมถึงมีการตรวจสอบ ปรับปรุงการแกปญหาและการตัดสินใจทุกครั้ง เพื่อใหเกิดความรอบคอบใน
การบริหารงาน
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตัดสินใจ
งานวิจัยภายในประเทศ
บุญเรือน ภาณุทัต (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัย
คัดสรรที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการจัดการความขัดแยงของหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาล
ทั่วไป เขตภาคกลาง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถใน
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 ทดสอบความเชื่อมั่น
ดวยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีคาความเชื่อมั่น 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
ไลนและคนอื่นๆ (Lynn ;& Others. 2004 : 23) ศึกษาภาวะผูนํากล
ยุทธในพยาบาลวิชาชีพของสถาบันสุขภาพ รูปแบบงานวิจัยเปนแบบศึกษาพหุกรณี ผูวิจัยศึกษา
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในมุมมองของภาวะผูนํากลยุทธ ผลวิจัยสรุปวา ภาวะผูนํากลยุทธของ
พยาบาลวิชาชีพมีการแกปญหาและตัดสินใจที่ชดั เจน และรวดเร็วทันเหตุการณ ทําใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการใหความสําคัญแกผูรับบริการ โดยจัดลําดับการดําเนินงานอยาง
เหมาะสม เน น หลั ก ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ แ ละให ค วามช ว ยเหลื อ เป น พิ เ ศษ มี ก ารสื่ อ สารโดยใช
เทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกในการบริการคนปวย ผลวิจัยที่สําคัญโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่มี
ภาวะผูนํากลยุทธจะชวยทําใหการปฎิบัติงานประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น
มารติน (Martin. 2011: Online) วิจัยการประเมินโครงการภาวะผูนํา
ของพยาบาลวิชาชีพ ในมหาวิทยาลัยพยาบาล ประเทศบราซิล โดยการสัมภาษณเชิงลึก พบวา
พยาบาลวิชาชีพมีการใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนไปสูการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพทําใหคนปวยพึงพอใจ การขับเคลื่อนวิสัยทัศนเปนกุญแจสูความสําเร็จ พยาบาลวิชาชีพ
มีปญหาดานทักษะการสื่อสาร และการแกปญหาและการตัดสินใจ รวมถึงการใหบริการคนปวย
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาวะผูนํากลยุทธ
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 การเปนนองที่มีพี่ๆใหการสนับสนุน และการ
ฝกฝนของบิดามารดาที่ทําใหเกิดความเฉลียวฉลาดในวัยเด็ก การศึกษาในระบบประกอบไปดวยการ
มี ค รู ดี การได เ รี ย นในวิ ช าที่ เ ป น ประโยชน โ ดยตรง และการได ทํ า กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
ประสบการณในการเรียนระดับปริญญา ตรี โท และเอก และประสบการณในการทํางาน วัฒนธรรม
ขององคการประกอบไปดวยความเชื่อและคานิยมของผูนําเกี่ยวกับการบริหารองคการ วิสัยทัศนใน
การบริหารอุดมศึกษาของผูบริหารระดับสูงมี 5 ประการ คือ มหาวิทยาลัยทางไกลและมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐบาล การบริหารความขัดแยง ความเปนสากลของอุดมศึกษา การกระจายอํานาจและการ
บริหารองคการเชิงธุรกิจ การใชวิสัยทัศนและกลยุทธในการบริหารอุดมศึกษาของผูบริหารระดับสูงมี
4 ขั้นตอน คือ ขั้นจุดประกาย ขั้นขายความคิด ขั้นพิชิตการเปลี่ยนแปลง และขั้นสรางความตอเนื่อง
นิติมา เทียนทอง (2544: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องภาวะผูนําของ
ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาในทศวรรษหนาโดยใชเทคนิคเดลฟาย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 24 คน ซึ่งเปนผูมีบทบาทเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาตาม
นัยในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสรางและแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก คามัธยฐาน และ
คาพิสัยระหวางควอไทล ผลการวิจัยจากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา ภาวะผูนํา
ของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาในทศวรรษหนา สอดคลองกับแบบจําลองความคิดในอนาคตของ
อลูริช คือ 1) คุณลักษณะสวนตนดานความนาเชื่อถือมี 5 ประการ ไดแก เปนผูมีความฉลาดและ
วิ สั ย ทั ศ น ก ว า งไกล เป น ผู มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร เป น ผู ที่ มี ค วามมั่ น ใจในตนเองและมุ ง มั่ น ต อ
ความสําเร็จ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการมี 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการวิเคราะห
และวางแผน ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนรวม ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร
ความสามารถในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ความสามารถในการติดตามงานและประเมินผล
อนุชิต วรรณสุทธิ์ (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะของ
ผูบ ริหารสถานศึกษามื ออาชีพในอนาคต พบวา ผูบ ริหารมื ออาชี พในด านความเป นผูนํา ควรมี
วิสัยทัศนกวางไกล สามารถกําหนดเปาหมายสถานศึกษาไดอยางชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาปฏิรูป ปรับปรุงและพรอมที่จะเปนผูนําในการ
เปลี่ยนแปลง มีความสามารถประสานงานกับชุมชน องคการตางๆ สามารถจูงใจผูใตบังคับบัญชาให
ทํางานเปนทีมมุงสูเปาหมายที่กําหนดไว มีการกําหนดยุทธศาสตรการทํางานแบบมีสวนรวม มี
ความสามารถในการสรางทีมงาน ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา มีวุฒิภาวะทาง
อารมณและความคมทางปญญา กลาคิดกลาทํา กลานําเสนอโครงการใหมๆ มีความสุขุม มีความ
มั่นคง 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) เรื่องความรับผิดชอบตอการพัฒนาโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2) เรื่องการสราง การสื่อ
และการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 3) เรื่องการวางแผนงาน แผนกลยุทธ การกํากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) เรื่องการสรางภาวะผูนํา 5) เรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6) เรื่องการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหารงาน
กัลยรัตน เมืองสง (2550) ไดศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธของผูบ ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาลักษณะภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธ วิธีการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ และนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการสรางรูปแบบ ไดแก ผูเชี่ยวชาญในเรื่อง
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ จํานวน 18 คน ซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใชเทคนิคเดลฟาย
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากเทคนิคเดลฟายไปสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา โดยใชสถิติ
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล และใหผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 176 คน ใหขอคิดเห็น จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย องคประกอบที่ 1 การมีกิจกรรมที่ใชความคิด
ความเขาใจในระดับสูง ไดแก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยสามารถจําแนกแยกแยะ
องคประกอบตางๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได องคประกอบที่ 2 มีความสามารถรวบรวมขอมูลตางๆมา
กําหนดกลยุทธ ไดแก มีการรายงานผลแผนงานและโครงการเพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนางาน
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
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ประเด็นสําคัญตามองคประกอบทั้ง 5 คือ องคประกอบที่ 1 ไดแก มีการ
สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อคุณภาพของการศึกษา องคประกอบที่ 2 ไดแก มี
การทํางานที่มีเปาหมาย และมีความสุขในการทํางาน องคประกอบที่ 3 ไดแก เปนนักวางแผน
กลยุทธ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและคิดเชิงรุกได องคประกอบที่ 4 ไดแก มีความคิดเชิงรุกและสราง
แรงบันดาลใจใหเพื่อนรวมงานเกิดความคิดริเริ่มในการทํางานและการแกปญหา และองคประกอบที่
5 ไดแก กําหนดวิสัยทัศนไดชัดเจนสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สถานการณปจจุบัน
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และเปาหมายกลยุทธภาครัฐ
ฐิติมา จํานงคเลิศ (2550:
บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวย บรรยากาศองคการกับประสิทธิผล
ของหอผูปวยตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวย บรรยากาศองคการ กับ
ประสิทธิผลของหอผูปวยตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุม
ตัวอยาง คือ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการที่มีประสบการณทํางานตั้งแต 1
ป ขึ้นไป ใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 360 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยาง โดยใชวิธีแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi- Stage Sampling) เครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามภาวะผูนําเชิง
กลยุ ท ธ ข องหั ว หน า หอผู ป ว ย บรรยากาศองค ก าร และประสิ ท ธิ ผ ลของหอผู ป ว ย ซึ่ ง ผ า นการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะหคาความเที่ยง โดยทดสอบคาสัมประสิท ธิ์แอลฟา
ครอนบาค ไดแก ความเที่ยงของแบบสอบถามเทากับ .97, .96 และ .87 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูล
โดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 1. ประสิทธิผลของหอผูปวย ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนา
หอผูปวย และบรรยากาศองคการตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
อยูในระดับสูง 2. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธหัวหนาหอผูปวย มีความสัมพันธในระดับปานกลางกับ
ประสิทธิผลของหอผูปวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. บรรยากาศองคการมี
ความสัมพันธในระดับสูงกับประสิทธิ ผลของหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นฤมล สุภาทอง (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
เขต 2 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารและประสิทธิผลโรงเรียน
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน และ
ลักษณะการเปดสอนแตกตางกันเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารและประสิทธิผลโรงเรียน
เพื่อหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารและประสิทธิผลโรงเรียน เพื่อหา
อํานาจพยากรณของภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน และเพื่อหา
แนวทางพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารเพื่อยกระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
ในการวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยางเปนผูบ ริหารโรงเรียน
ปการศึกษา 2550 จํานวน 136 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
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 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ประสิทธิผลโรงเรียนดานการบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน 7. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารแบบผู
สรางสรรคใหมีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 8. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารแบบผูสรางสรรคใหมีสวนรวมและแบบ
ผูรักษาสถานภาพเดิ ม มี อํานาจพยากรณป ระสิท ธิ โรงเรียน โดยแบบผูสร างสรรคใ หมีส ว นรว ม
พยากรณไดรอยละ 20.90 เมื่อรวมกันทั้งสองแบบสามารถพยากรณไดรอยละ 23.70 9. แนวทาง
พัฒนาภาวะเชิงกลยุทธเพื่อยกระดับประสิทธิผลโรงเรียน พบวา มี 2 แบบ ที่ควรนําไปพัฒนา คือ
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธแบบผูสรางสรรคใหมีสวนรวม และแบบผูรักษาสถานภาพเดิม
ธิญารัตน ชวยรักษ (2551:
บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมการทํางาน ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวยกับ
ผลผลิตของหอผูปวย โรงพยาบาลชุมชน เขตภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสภาพแวดลอมการทํางาน ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวยกับผลผลิตของหอ
ผูปวย โรงพยาบาลชุมชน เขตภาคใต กลุมตัวอยาง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผูปวย
โรงพยาบาลชุมชนภาคใตที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตั้งแต 1 ปขึ้นไป จํานวน 333 คน ใชวิธีสุม
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสอบถามสภาพแวดลอมการ
ทํางาน แบงเปน 4 มิติ ไดแก การรวมกันเปนหนึ่งเดียวของทีมการพยาบาล 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
ดังนี้ 1. คาเฉลี่ยผลผลิตของหอผูปวยโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคใตอยูในระดับสูง 2. ดานการ
รวมกันเปนหนึ่งเดียวของทีมการพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกกับผลผลิตของหอผูปวยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 3. ดานการสนับสนุนจากผูนิเทศการพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกกับผลผลิต
ของหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 4. ดานการมีอิสระในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลผลิตของหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5. ดานความกดดันจากการทํางานมีความสัมพันธ
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ทางลบกับผลผลิตของหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 6. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลผลิตของหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปนฤทัย ประดิษฐศิลป (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวย บรรยากาศ
องคการกับความตั้งใจที่จะอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวย บรรยากาศ
องคการ และความตั้งใจที่จะอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ และ
ศึ ก ษาหาความ สั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ภาวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ข องหั ว หน า หอผู ป ว ย
บรรยากาศองคการ กับความตั้งใจที่จะอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของ
รัฐ กลุมตัวอยาง คือ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการที่มีประสบการณทํางานตั้งแต 1 ปขึ้นไป ใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 350 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของหัวหนาหอผูปวย บรรยากาศองคการ และความตั้งใจที่จะอยูในงาน ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา และหาคาความเที่ยง โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีคาเทากับ 0.97
และ 0.93 วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติไคสแควร ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 1. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐสวน
ใหญมีค วามตั้ งใจที่ จะอยู ในงานตอไปมาก 2.
ภาวะผูนําเชิง กลยุท ธของหัว หนาหอผูป ว ย
โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ มี ค า เฉลี่ ย โดยรวมอยู ใ นระดั บ สู ง และบรรยากาศองค ก าร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดี 3. ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับ
การศึ ก ษา มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความตั้ ง ใจที่ จ ะอยู ใ นงานของพยาบาลวิ ช าชี พ 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
เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ (2553: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เรื่ อ ง การพั ฒ นาตั ว บ ง ชี้ ภ าวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห าร สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงกล
ยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห าร สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและเพื่ อ ทดสอบความ
สอดคล อ งของโมเดล ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องตั ว บ ง ชี้ ภ าวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห าร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยคือ ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา จํานวน 388 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
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หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบ สอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชขอมูลในการหาคาสถิติพื้นฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่ 2 เพื่อ
ทดสอบความสอดคลองของรูปแบบโครงสรางองคประกอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับขอมูล
เชิงประจักษ ผลการวิจัย ตัวแปรที่เปนองคประกอบหลักของภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ดังนี้ 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
ภาวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห าร สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประกอบด ว ย ตั ว บ ง ชี้ ที่ เ ป น
องคประกอบหลักรวม 3 องคประกอบ เรียงลําดับตามน้ําหนักจากมากไปนอยไดดังนี้ 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 เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
หัวหนากลุมการพยาบาลและการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารการพยาบาลของหัวหนากลุม
การพยาบาลตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของหัวหนากลุมการพยาบาลกับการบริหารงาน
ตามมาตรฐานการบริหารการพยาบาลของหัวหนากลุมการพยาบาล ตามการรับรูของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชการ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัย ดังนี้ 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 การบริหารโดยใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผนและ
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) มีความซื่อสัตย (Integrity) 2) มีวิสัยทัศน (Vision) 3) มีความคิดเชิงกลยุทธ (Strategic
Thinker) 4) ทํางานเปนทีม (Team Player) 5) มีความสามารถตัดสินใจ (Decisive) 6)
มีความสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง (Able to Adjust to Change) 7) มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (Confident) 8) มีความสามารถคิดคนนวัตกรรม (Innovative) 9) กลาเสี่ยง (Risk Taker)
10) มีอารมณมั่นคง (Persistent)
ฟอรด (นฤมล สุภาทอง. 2550: 43; อางอิงจาก Ford. 1999:
Abstract) ไดศึกษาการรับรูของศึกษาธิการเกี่ยวกับทักษะภาวะผูนําและคุณลักษณะของผูนํา
โรงเรียนสําหรับคริสตศตวรรษที่ 21 พบวา 1) ผูตอบแบบสํารวจเชื่อวาวิสัยทัศนเกี่ยวกับภาวะผูนํามี
ความสําคัญอยางยิ่ง 2) การสื่อสารจะมีความสําคัญมาก 3) ทักษะขององคกรจําเปนตองมีการเนน
มากขึ้นในรายวิชาการเตรียมภาวะผูนํา
มารเลย (นฤมล สุภาทอง. 2550: 43; อางอิงจาก Marley. 2003:
Abstract) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของอาจารยใหญ โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบวา การใชแรงบันดาลใจใหมีวิสัยทัศนรวมกันอาจจะเปนพื้นฐานของความสําเร็จได
ดวย ขอมูลบงชี้วาการทําใหผูอื่นสามารถปฏิบัติไดหรือการใชอํานาจ และการมอบอํานาจอยางมี
ประสิทธิผลนั้นมีอิทธิพลตอความสําเร็จ
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4. ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูนํา
กลยุทธ
การที่หนวยงานจะสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมยอม
ขึ้นอยูกับความรู ความสามารถและทักษะของผูบริหาร ดวยเหตุนี้จึงตองมีการพัฒนาผูบริหารใหเปน
ไปในทิศทางที่ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม และเปาหมายขององคการอยาง
ต อ เนื่ อ ง การพั ฒ นาผู บ ริ ห ารเป น เรื่ อ งที่ มี เ หตุ ผ ล และเป น ความจํ า เป น ของหน ว ยงาน เพราะ
สภาพแวดลอมของผูบริหารมีความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยอาจจะเริ่มตนการพัฒนาผูชํานาญดาน
เทคนิคที่มีอาวุโสนอยใหเปนผูบริหารมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อปองกันและแกไขความลาสมัยทางการ
บริหาร ดังนั้น การพัฒนาผูบริหารควรถือเปนนโยบายขององคการ ผูบริหารควรรับรูถึงความจําเปน
ที่ตนตองไดรับการพัฒนา โดยผูบริหารระดับสูงขึ้นไปในทุกระดับของหนวยงานตองมีความเขาใจ
และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาผู บ ริ ห ารอย า งต อ เนื่ อ งในระยะยาว ทั้ ง ในเชิ ง การจั ด สิ่ ง แวดล อ มหรื อ
บรรยากาศการทํางาน และเปดโอกาสใหผูบริหารที่ไดรับการพัฒนานั้นไดใชความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยางเต็มที่ (Yukl. 1998: 5-9)
ในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนาํ กลยุทธ ผูวิจยั แบงการศึกษาออกเปน 3 ดาน
คือ
4.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูน ํา
4.2 วิธีการพัฒนาภาวะผูนาํ
4.3 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูนํา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา
ผูบริหารถือเปนบุคลากรที่สําคัญขององคการ ดังนั้นการพัฒนาผูบริหารจึงถือเปนการ
พัฒนาบุ คลากร ซึ่งโดยทั่ วไปถาหากกลาวถึงการพัฒนาบุ คลากร มั ก จะเปนที่เ ขาใจวาเปนการ
ฝกอบรมเสมอ โดยเห็นวาการฝกอบรมกับการพัฒนาเปนเรื่องเดียวกันและมีความหมายเหมือนกัน
แตอยางไรก็ตามยังมีนักวิชาการอีกกลุมหนึ่งที่เห็นวา คําทั้งสองมีความแตกตางกันจะใชแทนกัน
ไมได สําหรั บความเห็นของนักวิชาการที่มีตอคําวาการพัฒนากับ การฝกอบรมนั้นสามารถแบง
ออกเปน 3 กลุม ดังนี้ (รังสรรค ประเสริฐศรี. 2544: 461)
4.1.1 กลุมที่เห็นวาการพัฒนาแตกตางจากการฝกอบรม
นักวิชาการกลุมนี้เห็นวา การพัฒนาบุคลากรแตกตางจากการฝกอบรม โดยเห็น
วา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินกรรมวิธีใดๆที่ใชในการเพิ่มพูนสมรรถภาพในการ
ทํางาน การฝกอบรมอาจถูกใชเปนกรรมวิธีอยางหนึ่งในการพัฒนา นอกจากนี้ ในทัศนะของบริษัท
AT&T เห็นวา การฝกอบรมกับการพัฒนามีความแตกตางกัน การฝกอบรมเปนการดําเนินตาม
กิจกรรมที่กําหนดหรืออกแบบไวลวงหนา เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานไดรับความรู ทักษะและทัศนคติ
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เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปจจุบันเพิ่มมากขึ้นจนชวยใหสามารถทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคของ
องคการ สวนการพัฒนาเปนการดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดเพื่อทําใหผูปฏิบัติงานมีความรู
ทักษะ และเจตคติในการทํางานเชนเดียวกับการฝกอบรม แตมีจุดเนนแตกตางกันคือ มุงเตรียม
ความพรอมเพื่อการทํางานในอนาคต
ความแตกตางระหวางการฝกอบรมกับการพัฒนา (กัลยรัตน เมืองสง. 2550: 54 55) อาจจําแนกไดดังนี้
1. ดานตัวบุคคล การพัฒนามักทํากับบุคลากรระดับบริหาร สวนการฝกอบรม
มักทํากับบุคลากรระดับปฏิบัติการ
2. ดานขอบเขตการเรียนรู การพัฒนามีขอบเขตเนื้อหาสาระที่กวางขวาง เชน
การพัฒนาความสามารถเชิงมโนทัศน สวนการฝกอบรม เปนการเรียนรูเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน
การซอมแซมอุปกรณ เปนตน
3. ดานระยะเวลาดําเนินการ การพัฒนาใชระยะเวลาที่ยาวนานกวาการ
ฝ ก อบรม เพราะในการถ า ยทอดความรู แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ ใช เ วลามากกว า การฝ ก ให
ปฏิบัติการ
4. ดานระยะเวลาในการทํางาน การพัฒนา มุงตอบสนองการทํางานในอนาคต
สวนการฝกอบรม มุงตอบสนองการทํางานในปจจุบัน
4.1.2 กลุมที่เห็นวา การฝกอบรมมีความหมายเชนเดียวกับการพัฒนา
นักวิชาการกลุมนี้มีความคิดเห็นวา การฝกอบรมเปนสิ่งเดียวกับการพัฒนา เมื่อ
กล าวถึ ง การพั ฒ นาบุค ลากรแล ว ยอ มต องอาศั ย การฝ ก อบรมเปน หลัก เพราะการฝกอบรมเป น
กระบวนการสรางเสริมความรู ทักษะ ความชํานาญงานแกผูปฏิบัติงาน
4.1.3 กลุมที่ใชคําวา “การฝกอบรมและพัฒนา”
นักวิชาการกลุมนี้นิยมใชสองคําพรอมๆกัน โดยเห็นวา การฝกอบรมและพัฒนา
หมายถึง การสรางเสริมความรู ความเขาใจ ความชํานาญใหแกพนักงานในองคการ
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามคิ ด เห็น ว า การฝ ก อบรมเป น สิ่ ง เดี ยวกั บ การพัฒ นา เมื่ อ
กล าวถึง การพั ฒ นาบุ ค ลากรแล ว ย อ มตองอาศัย การฝ ก อบรมเปน หลัก เพราะการฝ กอบรมเป น
กระบวนการสรางเสริมความรู ทักษะ ความเขาใจ ความชํานาญงานแกผูปฏิบัติงาน
4.2 วิธีการพัฒนาภาวะผูน ํา
จากการศึ ก ษาวิ ธี ก ารในการพั ฒ นาภาวะผู นํ า พบว า มี คํ า ภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช ใ น
ความหมายเดียวกัน 3 คํา ไดแก 1) วิธี (Method) 2) เทคนิค (Technic) และ 3) การสงมอบ
(Delivery) ในการวิจัยนี้ ใชคําวา “วิธี” และการที่เลือกใชวิธีการใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับลักษณะ
(Characteristic) ธรรมชาติ (Nature) ของคุณลักษณะ (Trait) ที่จะทําการพัฒนา ซึ่งนักวิชาการ
หลายทานไดเสนอแนวความคิดเห็นไวดังนี้
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ดูบริน (DuBrin. 1995: 330-356) จําแนกวิธีการพัฒนาภาวะผูนําเปน 5 วิธี คือ
1) การทําความรูจักตนเอง 2) การสรางวินัยในตนเอง 3) การศึกษา 4) การแสวงหาประสบการณ
และ 5) การใหคําปรึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การทําความรูจักตนเอง หลักสําคัญในการพัฒนาภวะผูนํา คือการทําความรูจัก
ตนเองโดยอาศัยกระบวนการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับตัวผูบริหารอยางแจมชัด ทั้งนี้
เพื่อชวยใหสามารถปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิผลมากขึ้น เชน การที่ผูบริหารพบวา พนักงานที่มี
คุณภาพสูงกลุมหนึ่งลาออกจากงานผูบริหาสรก็จะทําการตรวจสอบภาวะผูนําของตนเอง โดยอาศัย
ขอมูลที่ใชบุคคลภายนอกเปนผูสัมภาษณพนักงานเหลานั้น เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงภาวะผูนําของ
ตนเองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
2. การสรางวินัยในตนเอง การพัฒนาภาวะผูนํานั้นจําเปนตองมีวินัยในตนเอง ใน
ที่นี้ หมายถึง ความพยายามที่จะรักษาระดับความสนใจที่มีตอการบรรลุเปาหมายไวใหมั่นคง ซึ่งมี
ความจําเปนตอการพัฒนาภาวะผูนําทุกรูปแบบ ตัวอยาง เชน การที่ผูนําเห็นวาการเปนผูฟงที่ดี เปน
พฤติกรรมภาวะผูนําที่สําคัญ ผูนําก็จะตองอานหรือศึกษา หรือเขาฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟง
ทั้งนี้เพื่อสรางความเปนผูฟงที่ดี สามารถจับประเด็นไดถูกตอง วินัยในตนเองมีความจําเปนเพราะ
สภาวะต า งๆที่ เ กิ ด ขึ้น มั ก จะหั น เหความสนใจของผู นํ า ไปสู ทิ ศ ทางอื่น อยู เ สมอ วินั ย ในตนเองมี
บทบาทสําคัญตอการศึกษาติดตามพฤติกรรมของบุคคลอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาบุคคล
ดังกลาวไดมีการพัฒนาตนเองจริง
3. การศึกษา โดยทั่วไป การศึกษาหมายถึง การถายทอดความรูโดยไมคํานึงถึง
การนํ า ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช อ ย า งทั น ที ทั น ใด ยกตั ว อย า ง เช น หากผู บ ริ ห ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
คณิตศาสตร ก็เปนที่หวังวาสักวันหนึ่งเขาอาจจะมีโอกาสใชหลักคณิตศาสตรที่เรียนมาในการอธิบาย
เหตุผลของเหตุการณหรือปญหาทางการบริหารขององคการ ซึ่งจะเปนการเพิ่มความเปนผูนําใหเปน
ที่ยอมรับ การศึกษาอยางเปนทางการมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารและ
ตําแหนงของผูนํา นอกจากนี้ ปริมาณของการศึกษาอยางเปนทางการยังมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ระดับของตําแหนงที่ผูนําปฏิบัติงาน
4. การแสวงหาประสบการณ ประสบการณที่เกิดจากการทํางาน นับเปนสิ่งที่มี
ประโยชน ตอ การใช ภ าวะผู นํ า ให มีป ระสิ ท ธิผล เพราะถา หากขาดประสบการณก็จ ะไม ส ามารถ
แปรเปลี่ยนความรูใหเปนทักษะได แหลงที่มาของประสบการณมี 2 แหลงหลักๆ คือ เพื่อนรวมงาน
และเนื้ อ งาน เพื่ อ นร ว มงานสามารถให ป ระสบการณ ไ ด อ ย า งดี การให ข อ มู ล ย อ นกลั บ หรื อ ให
คําแนะนําอยางทันทีทันใดอาจมีทั้งผลดีและผลเสียตอการพัฒนาภาวะผูนํา การหาประสบการณอาจ
ใชการสังเกตเวลาผูบังคับบัญชาเผชิญปญหาในระหวางประชุม แลวพยายามนําเทคนิคการแก
ปญหานั้นมาใชกับผูใตบังคับบัญชาของตนอีกทีหนึ่งหรืออาจจะเรียนรูที่จะไมใชภาวะผูนําเชนนั้น
หากพบวาไมใชภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล แหลงหรือบุคคลที่สามารถใหประสบการณ ประกอบดวย
ผูบริหารหรือผูนําในระดับตําแหนงที่สูงกวา กลุมผูนําระดับเดียวกัน รวมทั้งคณะผูจัดทํารายงาน
(Reporting Staff) การทํางานในหนาที่รับผิดชอบจะชวยพัฒนาภาวะผูนํา เพราะบทบาทสวนหนึ่ง
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ของผูนําคือ ตองเปนนักแกปญหา และปญหาใหมๆที่เกิดขึ้นมักมีความซับซอน และคลุมเครือ
มากขึ้นเรื่อยๆ
ความกว า งขวางของประสบการณ ภ าวะผู นํ า ด า นต า งๆนั้ น มั ก ขึ้ น อยู กั บ แต ล ะ
สถานการณ ดังนั้น การพัฒนาภาวะผูนําจึงจําเปนตองพยายามรวบรวมประสบการณการบริหารจาก
สถานการณที่แตกตางกันในองคการทางธุรกิจ ผูที่หวังจะเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จมักจะถูก
แนะนําใหหาประสบการณในองคการอยางนอยใน 2 ดาน คือ ดานการตลาดกับดานการผลิต ซึ่ง
ลักษณะเชนนี้ แฮมบริค (Hambrick) เรียกวา การพัฒนาการบริหารโดยอาศัยการทํางานหลาย
หนาที่
5. การใหคําปรึกษา ในการใหคําปรึกษาเปนวิธีพัฒนาภาวะที่ยึดประสบการณเปน
หลั ก อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ เ ชื่ อ ว า การพั ฒ าภาวะผู นํ า ควรจะมี ก ารฝ ก สอนโดยผู นํ า ที่ มี ทั้ ง ความรู แ ละ
ประสบการณ ซึ่งเรียกวา ที่ปรึกษา (Mentor) ซึ่งจะคอยพัฒนาภาวะผูนําแกผูเรียนโดยอาศัย
การสอน (Tutoring) การฝก (Coaching) การแนะนํา (Guidance) และการใหกําลังใจ (Emotional
Support) ที่ปรึกษาตองเปนผูที่ไดรับความไววางใจในการใหคําปรึกษาและคําแนะนํา สวนใหญมัก
ไดแก ผูบริหาร เพื่อนรวมงานหรือนักวิชาชีพดานบริหารบุคคล
การใหคําปรึกษาสวนใหญมักเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นอยางไมเปนทางการ โดย
อาศัยความสัมพันธสวนตัวระหวางผูใหกับผูรับคําปรึกษา แตบางแหงอาจจะมีระบบการใหคําปรึกษา
ที่เปนทางการก็ได ผูใหคําปรึกษาสามารถใหตัวอยางในการใชภาวะผูนําที่มีและไมมีประสิทธิผล
หนา ที่ข องผูใ ห คํ า ปรึ ก ษา คื อ คอยฝก สอนผูเ รี ย นใหส ามารถใชภ าวะผู นํา แต ใ นระหว างที่ ผูรั บ
คําปรึกษา (Mentored) ฝกใชภาวะผูนํานั้น ผูใหคําปรึกษามักจะไมเขามาแทรกแซง โดยปลอยใหฝก
ใชภาวะผูนําโดยอิสระ
แฮรริส (Harris. 1997: 310 - 321) ไดกลาวถึงวิธีการฝกอบรมสามารถจําแนก
ออกเปน
1. การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน คือ การสอนแบบตัวตอตัว การสอนงาน การ
หมุนเวียนงาน การฝกงาน
2. การฝกอบรมนอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติ ใชวิธีการบรรยาย วิดีโอเทป ฝกอบรม
โดยใชคอมพิวเตอร ใชเครื่องมือจําลอง และสรุปดวยวิธีการเพิ่มเติมบางอยาง
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 ขั้นตอนดังนี้
1. หาความตองการขององคกร (Identify the Need of Organization) เปน
การศึกษาความตองการใหเกิดสิ่งใดตอองคกรนอกเหนือจากสิ่งที่ทําอยูในปจจุบันหรือศึกษาวา
องคกรตองการเครื่องมือ เทคโนโลยี มาตรการ หรือบางสิ่งบางอยางมาแทนสิ่งที่มีอยูแลวหรือไม
อยางไร
2. กําหนดลักษณะเฉพาะของงานที่ตองการ (Specify Job Performance) เปน
การกําหนดคุณลักษณะของบุคลากรทางการศึกษาของที่เขาฝกอบรมตามที่องคกรตองการ เพื่อเปน
ประโยชนในการวางแผนการฝกอบรม
3. หาความตองการของผูเขารับการฝกอบรม (Identify Learner Need) เปน
การศึกษาวาผูเขารับการฝกอบรมมีความตองการการเรียนรูและมีธรรมชาติของการเรียนรูอยางไร
4. กําหนดจุดประสงคของการฝกอบรม (Determine Objectives) เปนการกําหนด
ความตองการที่จะใหผูเขาอบรมเกิดพฤติกรรมอยางไร เพื่อใหมีลักษณะที่ตองการ
5. สรางหลักสูตรฝกอบรม (Build Curriculum) ในขั้นตอนนี้ตองกําหนดสิ่งตางๆ
ใหมีความสอดคลองกันระหวางจุดประสงคของการฝกอบรม ทฤษฎีการเรียนรู และประสบการณที่
ตองการใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
6. เลือกวิธีการในการฝกอบรม (Select Instructional Strategies) เปนกระบวน
การที่ผูออกแบบเลือกวิธีการเรียนรูของการฝกอบรม เพื่อใหกระบวนการฝกอบรมสามารถทําใหผู
เขารับการฝกอบรมมีประสบการณเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม
7. กําหนดแหลงเรียนรูในการฝกอบรม (Obtain Instructional Resources) เปน
การหาแหลงขอมูลที่จะใชในการเรียนรูระหวางการฝกอบรม
8. การใหการฝกอบรม (Conduct Training) เปนการใหผูเขารับการฝกอบรม
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและบรรลุจุดมุงหมายตามที่หลักเกณฑกําหนดไว
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. วิเคราะหลกั ษณะผูเขาฝกอบรมโดยรวม
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3. ศึกษาองคประกอบของการจัดการฝกอบรม
4. หาแหลงเรียนรูและวัสดุอุปกรณ
5. กําหนดพฤติกรรมทีต่ องการใหเกิดกับผูเขารับการฝกอบรม
6. ศึกษาความเปนไปไดและสวนสนับสนุนในการจัดการฝกอบรม
เลสลาย (Leslie. 1998: 30-31) ไดเสนอรูปแบบกระบวนการเรียนรู เรียกวา “Kolb’s
Learning Cycle” ประกอบดวย กระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเกิดประสบการณ (Experience) ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลไดสัมผัสกับ
สิ่ ง ต า งๆ เหตุ ก ารณ โ ดยประสาทสั ม ผั ส จึ ง เกิ ด เป น ประสบการณ ขึ้ น เพราะผลจากการผ า น
ประสบการณโดยการปฏิบัติจริงดวยตนเอง
ขั้นที่ 2 การคิดไตรตรอง (Reflecting) เปนการสรุปเกีย่ วกับเหตุการณวาอะไรดี
ไมดี อะไรควรไมควร เพราะอะไร
ขั้นที่ 3 การลงสรุป (Concluding) เปนการชี้ชัดเจาะจงวา ไดเรียนรูสิ่งใดแลว
ขั้นที่ 4 การวางแผน (Planning) เปนขั้นการจัดวาง/กําหนดวิธีที่จะปฏิบัติ
(Behave) ในสถานการณที่เปนจริงสําหรับอนาคต ผลที่ไดรับจะกําหนดเปนสิ่งที่ไดเกิดการเรียนรู
และมีความมั่นใจในการดําเนินการเรียนรูตามวงจรตามลําดับไป มีภาพประกอบเปนกระบวนการ
ดังนี้

ประสบการณ
(Experience)
การวางแผน
(Planning)

การคิดไตรตรอง
(Reflecting)

การลงสรุป
(Concluding)
ภาพประกอบ 4 รูปแบบกระบวนการเรียนรูของคอลบ “Kolb’s Learning Cycle”
ที่มา: คอลบ (Leslie. 1998: 30-31)
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จากวงจรการเรี ย นรู ข อง เลสลายอ า งอิ ง ของคอล บ นี้ ฮัน นี และมั ม ฟอร ด (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 ิ
(Pragmatic)

ผูคิดไตรตรอง
(Reflector)

นักทฤษฎี
(Theorist)

ภาพประกอบ 5 รูปแบบกระบวนการเรียนรูของฮันนี และมัมฟอรด
ทีม่ า: ฮันนี และมัมฟอรด (Leslie. 1998: 31-32; citing Honey & Mumford)
จากภาพประกอบ 5 แสดงรูปแบบกระบวนการเรียนรูของฮันนี และมัมฟอรด มีลําดับ
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูที่เปนวงจรตอเนื่องกันเปนวงกลม เริ่มขั้นตอนแรก บุคคลจะแสดง
บทบาทเปนนักกิจกรรม (Activist) จะไดทําสิ่งตางๆจนเกิดประสบการณอยางมาก เพื่อพิจารณา
นําไปใชในขั้นตอไปจะเปนนักสะทอนกลับ (Reflector) เปนผูที่จะพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น และตัดสินใจ
เลือกแนวทางไปปฏิบัติตอไป จากนั้นจะเปนนักทฤษฎี (Theorist) ซึ่งเปนการสรุปวาจะไดเรียนรู
สิ่งใดจากการไดตัดสินใจ จากนั้นจะเปนนักปฏิบัติ (Pragmatist) โดยใชสิ่งที่สรุปวาไดเรียนรูแลว
นําไปใชในการปฏิบัติ
นอกจากนี้ เลสลาย (Leslie. 1998: 34-35) ไดเสนอวา ทัศนคติดานความรูสึก
(Sensory Attitudes) นั้น มีผลตอทักษะการปฏิบัติ ซึ่งวิธีการเรียนรูเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ไดผลดี
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 ดังนี้
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1. การอาน (Reading)
2. การเห็น (Seeing)
3. การทําใหเกิดมโนภาพ (Visualization)
4. การเขียน (Writing)
สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ คอลบ
(Leslie. 1998: 30-31; citing Kolb. 1960) มาใชเปนแนวทางการจัดการเรียนรูในองคประกอบของ
กิจกรรมการฝกอบรมและกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตรฝกอบรม รวมทั้งสังเคราะหกระบวนการ
ฝกอบรมจากแนวคิดตางๆ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมกอนปฏิบัติการจัดการเรียนรูในการจัดหลักสูตรฝกอบรม
ประกอบดวย
1.1 การประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรมกอน
จัดการฝกอบรม
1.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร
ฝกอบรมและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละหัวขอวิชาการฝกอบรม
1.3 การจัดเตรียมสื่อการฝกอบรมใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูในแตละ
หัวขอวิชาการฝกอบรม
1.4 การเตรียมผูรับผิดชอบเปนวิทยากรเพื่อเปนผูอํานวยการเรียนรูในแตละ
กิจกรรมในลักษณะเปนทีมจํานวน 2-3 คน
1.5 การเตรียมตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการฝกอบรมตลอดหลักสูตร
ฝกอบรม
1.6 จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการฝกอบรมตามกิจกรรมการเรียนรูทไี่ ดกําหนดไว
1.7 เตรียมเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรูไวใหครบถวน
ขั้นตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูในขณะการฝกอบรม ประกอบดวย
2.1 ประเมินผลการเรียนรูกอ นการฝกอบรมโดยใชเครือ่ งมือที่กําหนดไว
2.2 จัดกิจกรรมกะเทาะเปลือก ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรม
เกิดความรู ความเขาใจที่ชัดเจนตรงกันตลอดแนวเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการฝกอบรม วิธีการ
ฝกอบรม กิจกรรมการเรียนรูตางๆ เพื่อปรับสภาพผูเขารับการฝกอบรมกอนนําเสนอกิจกรรมการ
เรียนรูที่เปนเนื้อหาสาระการฝกอบรม
2.3
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเขารับการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมในแตละหัวขอวิชาการฝกอบรมตามลําดับ โดยใชกระบวนการเรียนรูใหเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรูที่ถาวร ดังตอไปนี้
2.3.1 การใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดประสบการณ (Experience) โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดประสบการณตรงดานความรู ความเขาใจเนื้อหา
สาระของหลักสูตรฝกอบรม ตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว
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2.3.2 การใหผูเขารับการฝกอบรมคิดไตรตรอง (Reflecting) โดยการจัด
กิจกรรมใหผูเขารับการฝกอบรม อาจเปนสถานการณที่เปนเงื่อนไข เปนคําถาม เพื่อกระตุนใหผูเขา
รับการฝกอบรมไดเปรียบเทียบ ไดใชองคความรูที่ไดรับจากประสบการณที่ไดเรียนรูมาแลว และ
พิจารณาวาอะไรควร ไมควร อะไรดีไมดี เพราะอะไร
2.3.3 การวางแผน (Planning) เปนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผู
เขารับการฝกอบรมไดนําควมคิดรวบยอดที่ไดจากการเรียนรูไปแลวเพื่อนําไปใชในการวางแผน
กําหนดวิธีที่จะปฏิบัติในหนวยงานตามสภาพจริงภายหลังการฝกอบรม ผลที่ไดรับจะกําหนดเปน
ขอมูลที่ไดเรียนรูและมีความมั่นใจในการดําเนินการเรียนรูตามวงจรเริ่มตนตามลําดับไป
2.4 จัดกิจกรรมผสมผสานทางวิชาการ เพื่อสรุปประเด็นและเชื่อมตอประเด็นใน
แตละหัวขอการฝกอบรม
2.5 ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมหลังการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 3 การสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายหลังการฝกอบรม ประกอบดวย
3.1 การวิเคราะหผลการประเมินกอน ระหวาง และหลังการฝกอบรมตามหลักสูตร
ฝกอบรมแลว
3.2 การวิเคราะหผลการประเมิน นําผลที่ไดมาทบทวน เพื่อทําการปรับปรุง
หลักสูตรฝกอบรม
3.3 นําเสนอรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ผูวิจัยไดศึกษาในเรื่อง
ความหมายของการฝกอบรม จุดมุงหมายของการฝกอบรม ความสําคัญของการฝกอบรม หลัก
จิ ต วิท ยาและพฤติ ก รรมศาสตร ที่ เ กี่ย วข อ งกั บ การฝ ก อบรม กระบวนการฝ ก อบรม เทคนิ ค การ
ฝกอบรม การวัดและการประเมินผลการฝกอบรม งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
ดังรายละเอียดตอไปนี้

5. ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
เลิดสิน ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยมีรายละเอียดแตละ
เรื่อง ดังนี้
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร มีประเด็นตาง ๆ ดังนี้
5.1.1 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
กรมวิชาการ (2540: 34) ใหแนวคิดความหมายของหลักสูตรไวใน 2 ลักษณะ
คือ ความหมายในวงกวางและความหมายในวงแคบ ความหมายในวงกวาง หมายถึง ประสบการณ
ทั้งมวลที่โรงเรียนจัดใหนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อใหนักเรียนไดความรู มีทักษะ เกิด
ความคิ ด และทั ศ นคติ ที่ ดี อั น จํ า เป น ต อ การดํ า รงชี วิ ต ความหมายในวงแคบ หมายถึ ง วิ ช าหรื อ
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เนื้ อหาวิชาต าง ๆ ที่ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเ รียนในแตล ะชั้นเรียนวาจะตองเรียนอะไร
บาง มากนอยเพียงใด
วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542: 10) ไดสรุปความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
วา เปนการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม หรือการจัดทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้นดวยวิธีการปรับหรือ
ขยาย
ธํารง บัวศรี (2542:28) ไดกลาววา หลักสูตร หมายถึงประสบการณทาง
การศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นจั ด ขึ้ น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได รั บ การฝ ก ฝนอบรมในด า นต า ง ๆ อย า งดี ที่ สุ ด จน
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมของตนไดอยางเปนสุข
บรูเบเกอร (Brubaker. 1982: 2) ไดสรุปความหมายของหลักสูตรวา เปน
ประสบการณของแตละบุคคลที่ไดสะสมมา
โอลิวา (Oliva. 1992: 10) ใหแนวคิดความหมายของหลักสูตรวา เปนการ
สรางใหมของความรูและประสบการณอยางเปนระบบ พัฒนาภายใตความอุปถัมภของสถานศึกษา
เพื่ อเปดโอกาสให ผูเ รียนได เพิ่ มพูนความรูและประสบการณของตน แนวคิดนี้ จะเนนการลําดับ
หลักสูตร เพื่อใหการวางแผนการเรียนรูเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
อารมสตรอง (Armstrong. 2003: 20) ไดสรุปความหมายหลักสูตรวา หมายถึง
กระบวนการตัดสิ นใจ และสรางหลักสูต ร ซึ่งมีเ ปาหมายสําหรับการเตรี ยมการและการประเมิน
แผนการตัดสินใจที่จะพัฒนาผูเรียนโดยเฉพาะดานความรู ทักษะ และมีความเกี่ยวของกับ การ
ถายโอนความรู กระบวนการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และการสรางการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนเขาถึงขอมูล ความรู และเทคโนโลยีใหมๆ
สรุปการพั ฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจเลือกแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งอาจเปนการสรางขึ้นใหม หรือปรับหลักสูตรที่
มีอยูแลวโดยครอบคลุมระบบที่เกี่ยวของ ไดแก ระบบรางหลักสูตร ระบบการใชหลักสูตรและระบบ
การประเมินหลักสูตร
5.1.2 รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร
แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนั้น มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอ
แนวคิดและรูปแบบไวจํานวนมาก ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนแตกตางกันไป ไดแก
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba. 1962: 12) ทาบา ไดจัด
เรียงลําดับการพัฒนาหนวยการเรียนการสอนไวดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบหนวยการเรียนการสอนที่สรางขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและดําเนินการใหมีแนวทางที่สอดคลองกัน
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากรอบงาน โดยการตรวจสอบหนวยการเรียนการ
สอนทั้งหมดที่สรางขึ้น เพื่อเรียงลําดับและกําหนดขอบเขต
ขั้นตอนที่ 4 การนําไปใชและเผยแพรหนวยการเรียนการสอนใหม เพื่อให
สามารถนําไปปฏิบตั ิในการเรียนการสอนในหองเรียนได
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เซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส (Sayler; Alexander; & Lewis. 1981: 30) สรุปถึง
การพัฒนาหลักสูตรที่เริ่มจากเปาหมายและจุดประสงคของการพัฒนาหลักสูตรแลวก็จะตัดสินใจ
เลือกรูปแบบของหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับเปาหมายและจุดประสงคของผูเรียนและสังคม
นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงขอกําหนดตางๆ ทางการเมืองและสังคมดวย เมื่อไดหลักสูตรแลวจะตองมี
การนําหลักสูตรไปใช ซึ่งจําเปนจะตองกลาวถึงรูปแบบของการเรียนการสอน เพื่อใหครูไดเลือกใช
วิธีการสอนและสื่อการสอนที่เหมาะสม สวนขั้นตอนสุดทายเปนการประเมินผล ไดแก การประเมิน
ความกาวหนาของนักเรียนซึ่งเกิดจากการสอนของครู และการประเมินหลักสูตร ซึ่งดําเนินการโดย
กลุมผูรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร ขอมูลจากการประเมินผลจะเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ
ปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสตอไป
วิชัย วงษใหญ (2535: 16-17) เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร
ซึ่งประกอบดวยระบบที่สัมพันธกัน 3 ระบบ คือ ระบบการรางหลักสูตร ระบบการนําหลักสูตรไปใช
และระบบการประเมินหลักสูตร แตละระบบประกอบดวยขั้นตอนยอยตาง ๆ ดังนี้
1) ระบบการรางหลักสูตร มี 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 สิ่งที่กําหนดหลักสูตร คือ การเตรียมการศึกษาขอมูลพื้นฐานดาน
ต า ง ๆ ที่ จ ะนํ า มาใช สํ า หรั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร อาจเริ่ ม จากทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ให ท ราบ
ขอเท็จจริงหลายอยางที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ทั้งในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออม
เชน ตองการทราบสภาพความตองการของสังคมในดานการศึกษา ตองการทราบการศึกษาใน
ปจจุบัน แนวโนมของสังคม และความตองการทางการศึกษาในอนาคต การศึกษาขอมูลพื้นฐานที่
จํ า เป น ในการกํ า หนดหลั ก สู ต ร ประกอบไปด ว ยสิ่ ง กํ า หนดทางวิ ช าการ สิ่ ง กํ า หนดทางสั ง คม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ สิ่งกําหนดทางการเมือง
ขั้นที่ 2 รูปแบบหลักสูตร หลังจากศึกษาขอมูลพื้นฐานจากสิ่งกําหนด
หลักสูตรแลว ก็เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบหลักสูตร เชน หลักสูตรแบบรายวิชา หลักสูตรแบบ
บูรณาการ หรือหลักสูตรแบบแกนวิชา เปนตน รูปแบบหลักสูตรจะประกอบดวย โครงสรางและ
องคประกอบหลักสูตร ซึ่งจะสะทอนใหเห็นภาพรวมและมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตร
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เมื่อรางหลักสูตรเสร็จเรียบรอย
แลว กอนจะนําหลักสูตรไปใชตองตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อศึกษาความเปนไปได
พรอมทั้งปรับปรุงแกไขบางสวนกอนนําไปใชจริง การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรอาจจะใชวิธีการ
ประชุมสัมมนาหรือใหผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณชวยพิจารณาการทดลองใชหลักสูตรแบบนํารอง
เพื่อศึกษาความเปนไปไดของหลักสูตร
ขั้นที่ 4 การปรับแกหลักสูตรกอนนําไปใช ตองอาศัยการจัดทําขอมูลที่
ชัดเจน อันจะเปนการทําใหการปรับแกหลักสูตรเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2) ระบบการใชหลักสูตร การใชหลักสูตรมีอยู 3 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 การขออนุมัติหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่ผา นการปรับแกแลว
เสนอหนวยงานบังคับบัญชา เพื่อใหเห็นชอบสั่งการ
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ขั้นที่ 2 การวางแผนการใชหลักสูตร เปนขั้นตอนเตรียมการใชหลักสูตร
ซึ่งจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังนี้
- การประชาสัมพันธหลักสูตร
- การเตรียมงบประมาณ
- การเตรียมความพรอมของบุคลากร
- วัสดุหลักสูตร
- บริการสนับสนุนและอาคารสถานที่
- ระบบบริหารของสถาบันการศึกษา
- การฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการใหกับผูสอน
- 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 มีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้
ขั้นที่ 1
วางแผนประเมินหลักสูตร เปนการพิจารณาวาจะประเมิน
หลักสูตรในสวนใดมาก เชน ประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ประเมินการสอนของผูสอน ประเมินการบริหารของผูบริหาร ประเมินติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา
และประเมินการยอมรับหลักสูตรจากผูปกครองหรือชุมชนเหลานี้ เปนตน
ขั้นที่ 2 การเก็บขอมูล ไดแก การรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ โดยใช
เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะขอมูลจากแหลงนั้น
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหขอมูล คือ การจัดกระทํากับขอมูลที่รวบรวมมาได
จัดเปนหมวดหมูวิเคราะหดวยวิธีการที่เหมาะสมกับขอมูลนั้น
ขั้นที่ 4 การรายงานขอมูล เปนการนําเสนอขอมูลที่ผานการวิเคราะห
มาแลว โดยใชการตีความ อธิบายลงสรุปเกี่ยวกับขอมูลนั้น เพื่อนําขอคนพบจากรายงานขอมูลไป
ปรับปรุงแกไขในสวนตาง ๆ ของหลักสูตรตอไป
5.1.3 การประเมินผลหลักสูตร
เปนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอเนื่องมาตั้งแตเริ่มตน จนกระทั่งไดมีการ
นําหลักสูตรไปใชแลวโดยนําผลจากการวัดในแงมุมตางๆ เพื่อนํามาใชในการกําหนดคุณคาของ
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หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมา การประเมินผลหลักสูตรจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอคุณภาพของ
หลักสูตร และสามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
แบรดี้ (Brady. 1990: 174-175) สรุปวา รูปแบบการประเมินหลักสูตรมีผู
นําเสนอไวหลายรูปแบบ ไดแก
1. รูปแบบที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment Model) รูปแบบนี้
จะเนนวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเปนหลัก ไดแก รูปแบบของ ไทเลอร (Tyler’s Objective Model)
รูปแบบของแฮมมอนด (Hammond’s Objective Model) รูปแบบของ โปรวุส (Provus’s Objective
Model)
2. รูปแบบทีย่ ดึ หลักเกณฑเปนหลัก (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 ดังนี้
การฝ ก อบรม เปน เครื่อ งมือ หรื อกิ จ กรรมตางๆ ที่ ใ ช ใ นการติ ดต อสื่ อสาร และการ
ถายทอดความรูและประสบการณระหวางผูฝกอบรมและผูเขารับการอบรมและระหวางผูรับการ
อบรมดว ยกั น เอง เพื่ อ ทํา ให ผู รั บ การอบรมมีค วามรู ทั ก ษะความสามารถ และเจตคติ ต ามวั ต ถุ
ประสงคของการฝกอบรม (ชูชัย สมิทธิไกร. 2542: 172) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง
ภายในที่เปนการเพิ่มพูนความรู เจตคติ การตระหนักรูและแรงจูงใจในการทํางานและพฤติกรรม
ภายนอกที่แสดงออกถึงทักษะในการทํางาน โดยผานการเรียนรูจากประสบการณจริงและการเรียนรู
อยางเปนระบบ โดยมุงเนนใหสามารถนําผลการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานจริงทั้งในปจจุบัน
และอนาคตได (พรพรรณ ศรีรุงเรือง. 2551: 31)
ขณะเดียวกัน แนดเลอร (Nadler. 1970: 9) ไดใหความเห็นวา การอบรมเปนกิจกรรม
ทั้งหลายที่กําหนดขึ้นเพื่อปรับปรุงการทํางานของผูปฏิบัติงานหรือพนักงานใหดียิ่งขึ้นในขณะที่ดํารง
ตําแหนงอยูเปนกระบวนการในการพัฒนาบุคคลอยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคคล โดยมุงเพิ่มพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง โดยผานการจัดการที่เปนรูปแบบอยางเหมาะสม ทําใหเกิดความรูสึกที่ตองการเสริมสราง
เชื่อมตอชองวางของการปฏิบัติงานที่เกิดจากการขาดความรูหรือทักษะ เปนกระบวนการเพิ่มพูน
ทักษะในการทํางาน ปรั บระดับความตระหนักรูในตนเอง และเพิ่มพูนแรงจูงใจของแตล ะคนให
สามารถใชความรูความสามารถที่มีอยูมาสรางผลงาน (Wexley; & Latham. 1981: 4-5) การจัด
สภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการเรียนรู ซึ่งสามารถทํานายหรือคาดเดาดวยความเชื่อมั่นภายใต
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สถานการณหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว เปาหมายของการฝกอบรมจะมุงเนนที่การปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ทักษะที่ตองการ เพื่อใหบุคคลที่ไดรับการฝกอบรมมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานไดสูงกวาปกติ
เปนแนวทางที่สงเสริมใหบุคลากรในองคกรไดพัฒนาสมรรถภาพของตนเองอยางมีประสิทธิผล
(Posner. 1992: 73); (Silberman. 1998: 1) จนสามารถกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
เจตคติ เพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่ (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 เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (Buckley; & Caple. 1995: 13)
การฝกอบรมตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบในอันที่จะถายทอดความรู หรือทักษะจากบุคคล
หนึ่งซึ่งมีความรูหรือมีความสามารถไปสูอีกบุคคลหนึ่งที่ไมมีความรูหรือขาดทักษะนั้น ๆ (Pont.
1995: 7)
การฝ ก อบรมเป น การจั ด กิ จ กรรมที่ มุ ง เน น ด า นการจํ า แนกแยกแยะ การประกั น
การทําใหมั่นใจ การพัฒนา การปรับปรุง โดยผานกระบวนการเรียนรู เพื่อใหบุคลากรมีสมรรถภาพ
ในการปฏิบัติงานตามที่ตองการ ดังนั้นการฝกอบรมจึงเปนการสนองตอบในสิ่งที่บุคคลตองการรูหรือ
สิ่ ง ที่ อ งค ก รต อ งการให เ พิ่ ม สมรรถภาพ เพื่ อ มุ ง พั ฒ นาให ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
(Rothwell. 1996: 26) วิธีการตางๆที่ใชเพื่อการฝกทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน
ทั้งที่ปฏิบัติงานอยูและที่เพิ่งเขามาใหม (Dessler. 1999: 128 - 135) การทําใหไดมาซึ่งความรู
ทักษะ และศั กยภาพ ซึ่งเปนผลมาจากการสอนโดยการอบรม หรื อฝกฝนทักษะ และความรูซึ่ง
สัมพันธกับสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนประโยชน อาจอยูในรูปของการฝกหัดงาน
หรือจัดหาความรูมาสนับสนุนงาน ซึ่งเปนการฝกหัดพื้นฐานทางดานการคา การประกอบอาชีพ และ
เปนมืออาชีพ (Wikipedia. 2008: Online) และเปนวิธีการที่จะสื่อสารเกี่ยวกับความรูใหม ทักษะและ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และเปนการเพิ่มความตระหนักในตนเอง ตลอดจนเพิ่มโอกาสใหตนเองใน
การหาความรูเพิ่มเติม (Healthlink worldwide. 2010: Online)
กลาวโดยสรุปไดวา ฝกอบรม หมายถึง เปนการวางแผน การสรางและการเตรียมความ
พรอมใหกับบุคลากรในการทํางาน โดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งภายในที่เปนการ
เพิ่มพูนความรู เจตคติ การตระหนักรูและแรงจูงใจในการทํางานและพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออก
ถึงทักษะในการทํางาน โดยผานการเรียนรูจากประสบการณจริงและการเรียนรูอยางเปนระบบ โดย
มุงเนนใหสามารถนําผลการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานจริงทั้งในปจจุบันและอนาคตได
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5.2.1 จุดมุงหมายของการฝกอบรม
จุดมุงหมายของการฝกอบรมนอกจากจะเปนจุดเริ่มตนในการบงบอกคุณสมบัติ
ความสามารถของผูรับการฝกอบรมแลวก็ยังเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร
ในทาง ด า นความรู ทั ก ษะ และเจตคติ เพื่ อ ให ผู เ ข า รั บ การอบรมได นํ า ความรู ไ ปปฏิ บั ติ จ ริ ง
(ทวีป อภิสิทธ. 2538: 24 - 26) สวน แวคซเลย และลาทัม (Wexley; & Latham. 1981: 4 - 5);
สมคิด บางโม (2544: 14) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายในการฝกอบรม คือ เพื่อปรับปรุงแกไขความรูเพื่อ
การปฏิบัติงานของแตละคน เพิ่มทักษะความชํานาญ และเพื่อจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานใหดีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การฝกอบรมเปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางานเฉพาะอยาง
อาจจําแนกวัตถุประสงคในการฝกอบรมได 4 ประการ เรียกยอๆวา KUSA ดังนี้
5.2.1.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู (Knowledge = K) ใหมีความรู หลักการ ทฤษฎี
แนวคิดในเรื่องที่อบรมเพื่อนําไปใชในงาน
5.2.1.2 เพื่อเพิ่มพูนความเขาใจ (Understand = U) เปนลักษณะทีต่ อเนื่อง
จากความรู กลาวคือ เมื่อรูในหลักการและทฤษฎีแลว สามารถตีความ แปลความ ขยายความ และ
อธิบายใหคนอื่นทราบไดรวมทั้งสามารถนําไปประยุกตได
5.2.1.3 เพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Skill = S) ทักษะคือความชํานาญหรือความ
คลองแคลวในการปฏิบตั ิอยางใดอยางหนึ่งไดโดยอัตโนมัติ เชน การใชเครื่องมือตางๆ การขับรถ
การขี่จักรยาน เปนตน
5.2.1.4 เพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude = A) เจตคติหรือทัศนคติ คือความ
รูสึกที่ดีหรือไมดีตอสิ่งตางๆ การฝกอบรมมุงใหเกิดหรือเพิ่มความรูสึกที่ดีตอองคกร ตอผูบังคับ
บัญชา ตอเพื่อนรวมงานและตองานที่มีหนาที่รับผิดชอบ เชน ความจงรักภักดีตอองคกร ความ
ภาคภู มิ ใ จต อ สถาบั น ความสามั ค คี ใ นหมู ค ณะ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ งาน ความเอาใจใส ต อ งาน
(รักงาน ไมเบื่อไมเซ็ง) ความกระตือรือรน เปนตน
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั มีจุดมุงหมายในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู และ
พัฒนาภาวะผูน ํากลยุทธของผูเขารับการฝกอบรม
5.2.2 ความสําคัญของการฝกอบรม
การฝกอบรมมีความสําคัญตอผูเขารับการฝกอบรมดังนี้ (Leopold; Harris; &
Watson. 1999: 219)
1. ทําใหทราบเหตุการณปจ จุบันและอนาคตเกี่ยวกับความมั่นคงของ
องคกร
2. เพื่อใหบรรลุผลสวนตัวภายในองคกร
3. ชวยใหองคกรไดเรียนรูและสามารถรับมือไดดีกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมอยางรวดเร็ว
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นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงความสําคัญของการฝกอบรมที่เพิ่มความรูและทักษะ
ใหมๆ อีกทั้งคงไวซึ่งความสามารถที่วาการฝกอบรม (Healthlink worldwide. 2010: Online)
1. เปนการเพิม่ ความมั่นใจใหแกผูรับการฝกอบรม
2. ชวยยืนยันถึงคุณคาในสิง่ ที่ผูรับการฝกอบรมไดรับจากการฝก
3. ชวยใหผูรบั การฝกอบรมไดผานการฝกทักษะใหมๆเพื่อสามารถ
ปฏิบตั ิงานรวมกับเพื่อนรวมงานได
4. เพิ่มความตระหนักทัว่ ไป
5. เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูเขารับการฝกอบรม
6. พัฒนาความรับผิดชอบของผูเขารับการฝกอบรม
นอกจากนี้ การฝกอบรมยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
ในการเรียนรูกระบวนการพัฒนาตั้งแตขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับชํานาญการ เปนการพัฒนาทักษะ
และความรูเพื่อชวยใหผูรับการฝกอบรมแกไขปญหาในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2.3 หลักจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรที่เกี่ยวของกับประเภทของการฝกอบรม
บีช (Beach. 1970: 78 - 379); บายอารและรู (Byars; & Rue. 1994: 219 222); และ แฮริส (Harris. 1997: 310 - 321) ไดแบงประเภทของการฝกอบรม โดยใชระยะเวลาเปน
เกณฑไดดังนี้
1. การฝกอบรมเกี่ยวกับงานที่ทํา (On-The-Job Training) เปนการอบรม
ในสภาวะการทํางานปกติ โดยใชเครื่องมือที่เปนอยูจริง อีกทั้งเอกสารและอุปกรณซึ่งผูเขารับการ
อบรมสามารถใชไดเมื่อเขารับการฝก ประเภทการฝกอบรมนี้จะเปนที่นิยมทั่วไปวามีประสิทธิภาพ
สําหรับงานอาชีพที่ตองการฝกหัดจริง และหมายถึง กระบวนการที่ผูสอนงานไดถายทอดความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานใหกับผูอื่น การฝกอบรมในหนวยงานจะเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงานหรือใน
หนวยงานนั้นๆ หรือ เกิดขึ้นใกลๆ กับสถานที่ปฏิบัติงานมากที่สุด โดยมุงเนนการเรียนรูและการ
ปฏิบัติในเวลาเดียวกัน เปนวิธีการเบื้องตนที่องคกรนํามาใชสําหรับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานใน
ระดับที่เหมาะสมตามความตองการ (Jacobs. 2003: 12)
2. การฝกอบรมนอกเหนือจากงานที่ทํา (On-The-Job Training) เปนการ
อบรมนอกสถานที่ทํางานตามปกติ ไมสามารถนับเปนผลผลิตในงาน เปนการหลบออกจากงานที่ทํา
อยู แ ละให ค วามสนใจในสิ่ ง ที่ ต อ งการฝ ก อบรม การฝ ก อบรมประเภทนี้ ไ ด รั บ การยอมรั บ ว า มี
ประสิทธิภาพในการอบรมดานหลักการและแนวคิด
บีช (Beach. 1980: 3) และพรามเลย (Pramley. 1991: 15) ไดกลาวถึง การ
ฝกอบรมปฏิบัติการไวอยางสอดคลองกันวา การฝกอบรมปฏิบัติการเปนกระบวนการพัฒนาบุคคล
ในดานความรู เจตคติและทักษะอยางเปนระบบ โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมที่มีความสนใจ
รวมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ฝกปฏิบัติรวมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผูเชี่ยวชาญ
ดานนั้ นๆ คอยเป นผูใ ห คําปรึ ก ษาและคําแนะนํา เพื่อชว ยกันทํางานที่ไดรั บมอบหมายอย างใด
อยางหนึ่งใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว การประชุมปฏิบัติการจะเนนชั่วโมงปฏิบัติมากกวาการ

126
อภิปรายหรือการบรรยายทําใหสามารถนําความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม และ
สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณในปจจุบันไดอยางเหมาะสม ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติและ
แนวคิ ด ใหม ๆ ที่ จ ะนํ า ไปริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ช ว ยในการพั ฒ นาความรู เ กี่ ย วกั บ ตั ว เองเข า ใจใน
ความสามารถของตนเอง ชวยในการปฏิสัมพันธของบุคคล ชวยเพิ่มพูนความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานของตนเองใหดีขึ้น
ชาง (Chang. 1995: 15-16) ไดเสนอแนวคิดในการดําเนินการฝกอบรมแบบ
High-IMPACTโดยมีกระบวนการดังนี้
1. กําหนดความตองการของการฝกอบรม (Identify Training Needs) โดย
การกําหนดเปาหมายที่ตองการและความเปนไปไดของการฝกอบรม เมื่อการฝกอบรมสิ้นสุดลง
2. กําหนดวิธีการที่เหมาะสม (Map the approach) โดยการเลือกวิธีการที่
สามารถทําใหการฝกอบรมบรรลุเปาหมายตามตองการ
3. สรางเครื่องมือการเรียนรูในการฝกอบรม (Produce Learning Tools)
เปนขั้นตอนที่ผูวางแผนการฝกอบรม กําหนดสิ่งประกอบตางๆที่จะใชในการฝกอบรมทั้งหมด เชน
วัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม เครื่องมือโสตทัศนอุปกรณ แบบฝกกิจกรรม ฯลฯ เพื่อทําใหการ
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 เนื่องจากการทําแบบฝกหัดนั้น
ผูทํามักจะทําเปนครั้งคราว หรือเพื่อเปนกิจกรรมสันทนาการ หรือเพื่อความบันเทิง
สวนการฝกอบรมนั้น มีเปาหมายเฉพาะ นั่นคือ เปนการปรับปรุงความสามารถ
ประสิทธิภาพ และการกระทําของผูเขารับการฝกอบรม
ซึ่งแกลททอรน และฟอกซ (Glatthorn; & Fox. 1996: 8) กลาวถึงสิ่งที่มีความ
สําคัญในการฝกอบรมเรียนรูของผูใหญไว 4 สวนใหญๆ คือ
1. การจัดประสบการณทตี่ องการ
2. บรรยากาศในการเรียน
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3. จุดเนนในการเรียนรู
4. วิธีการสอนและสื่อ
องคประกอบดังกลาว สรุปรวมแลวมีนักการศึกษาและนักวิชาการที่เกี่ยวของ
กับการฝกอบรมไดใหเสนอแนวคิดในหลักในการจัดการเรียนรูของผูใหญไวมากมาย ซึ่งกลาวถึงการ
เรียนรูของผูใหญไปในทํานองเดียวกัน ไดแก โนลส (Knowles. 1984: 38) เดลาเฮย (Delahaye.
2000: 34-36) มิลาโน และอัลเลียส (Milano; & Ullius. 2002: 24) โดลาซินสกี (Dolasinski. 2004:
54-55) ซึ่งสรุปลักษณะที่ผูใหญตองการในการเรียนรูเปนหัวขอใหญๆไดดังนี้ (Glatthorn; & Fox.
1996: 7 - 8)
1. การจัดประสบการณทตี่ องการ
1.1 ผูใหญตองการกําหนดการที่ยืดหยุนได ซึ่งทําใหมีเวลาในการ
เรียนรู
1.2 ผูใหญจะเรียนรูไดดี เมื่อมีโอกาสใหมีกิจกรรมเปนรายบุคคล
1.3 ชอบการสอนลักษณะเฉพาะตัวตอตัวและมีการปฏิบัตเิ พื่อใหเกิด
ประสบการณ
1.4 การจัดการเรียนรูจะไดประโยชน ถามีการจัดหองใหมีโอกาส
ปฏิสัมพันธในลักษณะคละอายุ และมีหลากหลายมุมมอง
1.5 การเรียนรูตรงกับประสบการณ ความตองการ และความสนใจ
ของตน
2. บรรยากาศในการเรียน
2.1 ในการเรียนรูตองจัดบรรยากาศใหมกี ารชวยเหลือซึ่งกันและกัน
และมีสิ่งอํานวยความสะดวก
2.2 ไมตองการบรรยากาศการเรียนที่มีลักษณะตองฝนใจปฏิบัติ แต
ตองการความเชื่อถือและการยอมรับในสิ่งที่แตกตางออกจากกิจกรรมที่กาํ หนด
2.3 ตองการมีโอกาสแสดงออกและเรียนรูจ ากผูอื่น
2.4 ผูใหญจะพรอมใจศึกษาหรือปฏิบัติเมื่อมีจุดหมายที่ชัดเจนและ
แนนอนจากผูใหการฝกอบรม
3. จุดเนนในการเรียนรู
3.1 ตองการการเรียนรูที่เนนการโตตอบ การวิเคราะห และแบบฝกที่
ใชวิจารณญาณ
3.2 มีความสนใจการเรียนที่เนนคําถามที่วา “อยางไร” ซึ่งชวยให
สามารถไปประยุกตใชกับงานที่ทําอยูได เรียนแลวจะนําไปใชประโยชนอะไรในการประกอบอาชีพ
ผูสอนจึงตองชี้จุดหมายใหเขาเห็นอยางชัดเจน
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4. วิธีการสอนและสื่อ
4.1 ชอบการสอนแบบแกปญ
 หาและการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ
4.2 ตองการใหเกิดการสอนใหผูเรียน เกิดความกระตือรือรนในการ
สรางองคความรูโดยการยอนกลับขอมูล
4.3 ผูใหญจะเรียนรูไดดีเมื่อไดรับความพอใจในการเรียน ซึ่งอาจจะ
เกิดจาก
4.3.1 ไดรับผลการเรียนเปนที่พอใจ ฉะนั้น ควรใหคําชมเชย ให
กํ าลั งใจ อย าตํ าหนิ ติเ ตี ย น หรือ วางเฉย เมื่อผู ใหญไดแ สดงความสามารถ อย า ให ผู ใหญเ สี ย ใจ
กลุมใจ กังวลใจนอยใจ ผูใหญไมชอบการวิจารณ การใชประสบการณของผูใหญ ชวยในการสอน
หรือใหเปนวิทยากรในบางเรื่องบางวิชาได
4.3.2 การตอนรับ การพูดจา การปฏิบัติ การเอาใจใส การให
เกียรติ ความเคารพนับถือจากผูสอน วิทยากร
4.3.3 การไดรับรางวัล ซึ่งอาจจะเปนประกาศนียบัตร คําชมเชยใน
ผลงานที่ทํา
4.3.4 เกิดความพอใจในวิทยากร เนื้อหาวิชา เพื่อนรวมการ
ฝกอบรม พอใจในผลงาน หรือประสบความสําเร็จในผลผลิตที่ปรากฏออกมา ไดปรับปรุงกิจการงาน
ที่ตนทําอยู
นอกจากนี้ ชีล (Sheal. 1994: 19 – 37) มีความเห็นวาการพัฒนาครูใน
รูปแบบของการใชหลักการจัดการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงหลักทฤษฎีการเรียนรูและ
ประสบการณ ซึ่งปจจัยที่มีสวนใหการจัดการฝกอบรมสําเร็จมีดังนี้
1. แรงจูงใจในการเรียนรู (Motivation to learn) ผูใหญจะเกิดการเรียนรู
ไดตองอาศัยเหตุผลหลายอยาง ซึ่งผูใหการฝกอบรม จะตองปฏิบตั ิดงั ตอไปนี้
1.1 ใหเกิดความสนใจ
1.2 เชื่อมโยงเนื้อหาที่ฝก อบรมใหเขากับสิ่งทีต่ องการพัฒนา
1.3 ใหความมั่นใจวาสิ่งที่ไดรับการฝกอบรม สามารถนําไปใชไดตาม
จุดมุงหมายของผูเขารับการฝกอบรม
1.4 ใหความพึงพอใจในการเขารับการฝกอบรม โดยการใหโอกาส
แสดงออกในสิ่งที่ผูเขารับการฝกอบรมประสบความสําเร็จ นอกจากนั้นยังอาจตองมีสิ่งอื่น เชน
วุฒิบตั ร รางวัล ฯลฯ
2.บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู (Comfortable Learning Environments)
เนื่องจากผูเขารับการฝกอบรมซึ่งผูใหญมีความรูสึกวาตองกลับมาเขาเรียนในชั้นเรียนอีกครั้ง ตอง
สรางสิ่งแวดลอมที่สะดวกและทํ าใหผูเขารับการฝกอบรมไมมีความรูสึกวิต กกังวลในการเรียนรู
นอกจากนั้นยังตองใหความชวยเหลืออยางใกลชิด เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการประสบความสําเร็จ
ในการทํากิจกรรม
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3. ความตองการและรูปแบบในการเรียนรูของแตละคน (Individual
Learning Needs and Styles) เนื่องจากผูเขารับการฝกอบรมมีความถนัดในการใชสมองซีกซายและ
ซีกขวาไมเหมือนกัน จึงทําใหมีความชอบในรูปแบบของการเรียนรูไมเหมือนกัน จึงตองออกแบบ
กิจกรรมในการเรียนรูที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังตองสังเกตการณตอบสนองของผูเขารับการ
ฝกอบรมในระหวางการดําเนินการฝกอบรม
4. ความรูและประสบการณที่หลากหลายของผูเขารับการฝกอบรม
(Previous Knowledge and Experiences) การใหความรูแกครูซึ่งเปนผูใหญที่มีความรูและ
ประสบการณที่หลากหลาย ผูใหการฝกอบรมตองตระหนักในสิ่งตอไปนี้
4.1 ผูใหญพรอมที่จะใหความรูแกผูอื่น ดังนั้น แตละคนจึงนับเปน
แหลงขอมูลของการฝกอบรมดวย
4.2 ประสบการณของผูเขารับการฝกอบรมที่มีอยูจะทําใหสามารถนํา
ความรูที่มีอยูเดิมมาใชสรางความรูใหมจากสิ่งที่เก็บไวในความจําของตนได
4.3 ผูเขารับการฝกอบรมมีแนวคิดที่สะสมในตนเองมานาน จึงทําให
ยากที่จะรับสิ่งใหมๆที่มีในการจัดกิจกรรม จึงตองวางแผนการฝกอบรมใหดีและเปดโอกาสใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันได
5. การควบคุมการดําเนินการฝกอบรมใหอยูในเนื้อหาสาระและกิจกรรม
การเรียนรู (Control Cover Learning Content and Activity) ผูเขารับการฝกอบรมจะมีความสุขใน
การเรียนรูมากขึ้น ถามีการควบคุมองคประกอบตางๆใหอยูในทิศทางที่จะใหผูเขารับการฝกอบรม
ทํากิจกรรมไดดีและมาก
6. การมุงไปสูปญหาดวยสิ่งที่มีอยูในชีวิตจริงและสามารถนําไปประยุกต
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) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมที่สงผลสูงสุด (High-IMPACT Training
Model) ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. วิเคราะหความตองการการฝกอบรม (Identify Training Needs)
ผูพัฒนาการฝกอบรมจะตองสามารถบงชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการฝกอบรมอยางมีเหตุผลที่
เหมาะสม เปนการฝกอบรมเพื่อปรับปรุงทักษะเดิมหรือทักษะใหม ตัดสินใจเลือกทักษะที่ตองการ
พัฒนา สอบถามผูมีสวนรวมเพื่อศึกษาพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ และบรรยากาศการทํางาน
ของผูมีสวนรวม เขาใจถึงความรูสึกของผูมีสวนรวม ประเมินคุณคาของความตองการการฝกอบรม
และการสรางความเชื่อมั่นในการฝกอบรม
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2. วางแผนแนวทางการฝกอบรม (Map The Approach) วางแผนอยางมี
ระบบและไมมีขอจํากัดโดยการเขาใจความตองการของผูเขารวมฝกอบรม และความคาดหวังของผู
จัดอบรม ซึ่งเปนการวางแผนเกี่ยวกับการนําเสนอ การอภิปราย การปฏิบัติ การใหขอมูลยอนกลับ
การเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ การผลิตโปรแกรมตามความตองการของผูเขารับการฝกอบรม ความ
จําเปนทางดานเวลา งบประมาณ และแหลงทรัพยากร
3. ผลิตสื่อหรือเครื่องมือการเรียนรู (Produce Learning Tools) เปนจัดหาสื่อ
เครื่ อ งมื อ การเรี ย นรู โ ดยการให ผู เ ชี่ ย วชาญภายในองค ก ร ซึ่ ง อาจจะผลิ ต เองหรื อ จั ด ทํ า โดยผู
เชี่ยวชาญจากภายนอกองคกร ซึ่งจะตองตรวจสอบถึงความเหมาะสมของกิจกรรมและแบบฝก การ
เสริมแรงและความตอเนื่อง ความเหมาะสมของขนาด และโครงสรางของกิจกรรมและโปรแกรม
ทั้งหมด
4. การประยุกตเทคนิคการฝกอบรม (Apply Training Techniques) โดย
ตรวจสอบถึงสิ่งที่ทําใหการฝกอบรมบรรลุเปาหมาย เกิดผลดีแกผูเขารับการฝกอบรม การฝกอบรม
สามารถสร างประสบการณ ที่ เ พียงพอตอความตองการ คุ ณคาที่ได จากการอบรม ลั กษณะของ
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 ติดตามผลตั้งแตกอนเริ่มการฝกอบรม ระหวางการฝกอบรม และหลังการฝกอบรม เปน
หนาที่ของผูจัดการฝกอบรมที่ตองกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และเครื่องมือที่จําเปนตอการ
ติดตามผลการฝกอบรม
นอกจากนี้ เวลลา (Vella. 1995: 10 - 14) ไดเสนอแนะแนวทางในการ
วางแผนเพื่อจัดการฝกอบรมใหแกบุคลากรในองคกรทั่วไปไดเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และเปน
องคกรแหงการเรียนรู 7 ขั้นตอนดังนี้
1. ผูอบรมหรือเปาหมายคือใคร (Who) เปนการตอบคําถามเพื่อใหทราบ
วาผูมีสวนรวมในการฝกอบรมเปนใคร จํานวนทั้งหมดเทาใด และมีความคาดหวังอยางไร
2. เหตุผลของการฝกอบรม (Why) เปนการแสวงหาคําตอบเพื่อทราบ
สถานการณ วิเคราะหความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม
3. เวลาในการจัดการฝกอบรม (When) ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับ
การฝกอบรมนั้นควรเปนอยางไร ควรจัดเมื่อใด ระยะเวลาเทาใด
4. สถานที่จัดการฝกอบรม (Where) เปนการบอกใหทราบวาสถานที่จัด
ควรเปนที่ใด ใชหองประชุมหรือหองเรียน จัดฝกอบรมที่ไหน จึงจะเหมาะสมกับการฝกอบรม
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5. เนื้อหาของหลักสูตรเนนอะไร (What) เนื้อหาในการฝกอบรมเนนหนัก
ทางดาน ทักษะ ความรู หรือเจตคติตอสิง่ ที่องคกรคาดหวังไว
6. สิ่งที่คาดหวังคืออะไร (What for) เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว
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) ไดเสนอขั้นตอนไวดังนี้
1.
ประเมินความจําเปนในการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรม
(Assess the Needs for Training and the Participants) เปนการพิจารณาความจําเปนและ
ประสิทธิผลที่ผูเขารับการอบรมจะไดรับเปนการประเมินในชวงเริ่มตนของโปรแกรม 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
เครื่องมือสําหรับการจัดการ 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 ตัดสิ่งที่ไมมีความสําคัญ ปฏิบัติไมไดหรือบกพรอง
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8. ประเมินโปรแกรมการฝกอบรม (Evaluate the Total Result)
ตรวจสอบแผนการฝกอบรมวามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเรียนรูที่พึงประสงคเพื่อใหผลลัพธที่ดี
ยิ่งขึ้น
สรุปไดวา การวางแผนการฝกอบรมในแตละแนวคิดนั้นมีกระบวนการและขั้นตอน
ที่ ส อดคล อ งกั น คื อ กิ จ กรรมในขั้ น ตอนแรกเป น กิ จ กรรมก อ นการปฏิ บั ติ ก ารฝ ก อบรม(PreImplementation) ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ตองเตรียมไวลวงหนากอนที่จะดําเนินการ
ฝกอบรม โดยเริ่มตั้งแตทําการประเมินความจําเปนในการฝกอบรม การวิเคราะหงานที่เกี่ยวของกับ
การฝกอบรม การออกแบบการจัดฝกอบรม และมีการจัดเตรียมการเพื่อทดลองทําการฝกอบรม
ขั้นตอนที่สองเปนกิจกรรมระหวางการฝกอบรม (During Implementation) รวมตลอดไปถึงกิจกรรม
ทางดานวิชาการ เทคนิคการจัดฝกอบรม และในขั้นตอนสุดทายเปนกิจกรรมหลังจากมีการจัดการ
ฝกอบรม (Post-Implementation) ครอบคลุมขั้นตอนที่จําเปนไดแก การจัดทํารายงานหลังการ
ฝกอบรมไดดําเนินสิ้นสุดลง การติดตามผลภายหลังการจัดฝกอบรมและการทบทวนขอผิดพลาด
ตลอดจนมีการประเมินถึงปญหาเพื่อการปรับปรุงการฝกอบรมใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว โดยคํานึงถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการฝกอบรม เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ
วางแผนการฝกอบรม ความรูในหลักการฝกอบรมจะชวยใหผูจัดการฝกอบรมมีความมั่นใจในการ
วางแผนดําเนินงานฝกอบรมมากขึ้น
5.2.6 กระบวนการฝกอบรม
เพื่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ อั น สู ง สุ ด แก ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม ก อ นการสร า งหลั ก สู ต ร
ฝกอบรม ผูจัดการฝกอบรมควรใหความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการของการฝกอบรมที่ใชในการ
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 เพื่อใหมองเห็นวาเทคนิคดังกลาวนั้นปนอยางไร การสาธิตอาจจะ
ใชความรูบรรยาย
2. การทํากิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม (Pair and Group Activities)
กิจกรรมประเภทนี้เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น 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
เทคนิ ควิ ธีการสอนที่เหมาะสมและเกิ ดพัฒนาการในการสอนเองได กิจกรรมที่ เ สริมสรางความ
ตระหนักในการสอน แบงออกไดเปน 2 สวนยอย คือ
1.1 สงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความตระหนักในการสอน
ของตนเอง โดยวิธีการศึกษาวิเคราะหขอมูล จากการบันทึกแถบเสียง การบันทึกภาพหรือวีดิทัศน
โดยบันทึกการสอนของตนเองหรือของผูอื่น ตลอดจนจัดกิจกรรม (Tasks)
ใหค รูผูเ ขารับ
การฝกอบรมไดทําเพื่อการประเมินผลการสอนของตนเอง โดยมุงเนนใหสามารถวางแผน ปรับปรุง
การสอนใหดีขึ้น
1.2 สรางความตระหนักถึงขั้นตอนการสอน (Procedures) คือ วิธีการ
ดําเนินการที่ผฝู กอบรมใชเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความตระหนักในพฤติกรรมการสอนของ
ตนเอง
2. การฝกประสบการณในการสอน (Experiential Practices) คือ การ
ปฏิบัติการสอน เพื่อใหมีประสบการณตรงในการสอน ซึ่งสามารถทําได 2 วิธี คือ
2.1 ทําการสอนนักเรียนในชัน้ เรียนจริง ๆ
2.2 ทําการสอนผูเขารับการฝกอบรมดวยกันเอง
ในการฝกอบรมนั้น นอกจากเนื้อหาที่ใชในการนําเสนอแลว ผูทํา
การฝกอบรมควรคํานึงถึงเทคนิคหรือกิจกรรมที่ใชในการฝกอบรม ซึ่งควรมีความหลากหลาย เพื่อให
ผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูไดมากที่สุด ไมใหเกิดการเบื่อหนาย (Woodward. 1992: 5) เทคนิคหรือ
กิจกรรมตางๆ ที่ใชในการฝกอบรม ควรเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมใหมากที่สุด
เพื่อใหมีการผสมผสานประสบการณและความรูที่มีอยูแลวเขากับความรูใหม ตลอดจนการไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูอื่นทําใหเกิดการพัฒนาความรูและประสบการณ ซึ่ง
เปนประโยชนตอการเรียนการสอนในหองเรียน
5.2.7 เทคนิคการฝกอบรม
เทคนิคการฝกอบรมพัฒนาเปนวิธีการถายทอดความรู ทักษะ และเจตคติใหแก
ผูรับการอบรม เพื่อใหผูรับการอบรมไดเรียนรูมากที่สุดในเวลาที่กําหนด ชวยกระตุนใหผูรับการ
อบรมเกิดความตองการที่จะเรียนรูมากขึ้น และไดรับประสบการณจริง และชวยใหการฝกอบรม
บรรลุจุดมุงหมายตามที่กําหนด
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การแบงประเภทเทคนิคการฝกอบรมสามารถทําไดหลายวิธี ในที่นจี้ ะกลาวถึง
การแบงประเภทโดยยึดวัตถุประสงค หรือลักษณะของการเรียนรู (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
การฝกอบรมเพื่อรูเขารูเรา (Sensitivity Training) การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงพฤติกรรม การ
ฝกปฏิบัติ และกรณีศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการฝกอบรมที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะและเจตคติ ข องผู รั บ การอบรม พบว า บางเทคนิ ค สามารถใช เ พื่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม พู น ได ห ลายวั ต ถุ ป ระสงค เช น กรณี ศึ ก ษา สามารถใช เ พื่ อ เปลี่ ย นแปลง
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 และพฤติกรรมของตนเองและผูอื่นได
5.2.8 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เปนกระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทุกประเภทแกผูเขารับการฝกอบรมใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค และความมุงหมาย
ของหลักสูตรที่กําหนดไว (อภิชาต เลนะนันท. 2543:45)
วิจิตร อาวะกุล (2540: 141) ไดกลาวไววา ในการสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมมี
สิ่งที่ตองคิดและยึดถือเปนหลักไวดังนี้
1. การกําหนดความมุงหมายนโยบายของหลักสูตร เปนการกําหนด
พฤติกรรมที่ตองการเปลี่ยนแปลงผูเขารับการอบรม เพื่อใชเปนเกณฑหรือมาตรฐานที่ตองการบรรลุ
ถึง
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2. การบรรจุวิชาตางๆ ลงในหลักสูตร เลือกวิชา จัดเนื้อหา วิทยากร กิจกรรม
เทคนิควิธี การฝกอบรม ที่จะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเกิด
การพัฒนาการจนบรรลุวัตถุประสงค
3. การนําหลักสูตรไปดําเนินการหรือบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล สวนนี้สําคัญอยูที่การเลือกผูรับการอบรม วิทยากร เทคนิค วิธีการฝกอบรม
โสตทัศนศึกษา จิตวิทยา บรรยากาศของการฝกอบรม
4. การประเมินผลหลักสูตร เพื่อนําผลมาปรับปรุงแกไขในทุกๆ ดานไมวา
จะเปนดานเนื้อหาลําดับขั้นตอน การถายทอดของวิทยากร เทคนิคที่ใชการฝกปฏิบัติ วิธีการตางๆ
เมื่อแกไขขอบกพรองตางๆ ออกไปแลวจึงนํากลับมาใช แลวทําเชนนี้ซ้ําตอไปเรื่อยๆ เปนวงจรของการ
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรจะไดรับการพัฒนาขึ้น แข็งแกรงขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ชาง (Chang. 1995: 15-16) ไดเสนอแนวการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโดยมี
กระบวนการดังนี้
1. กําหนดความตองการของการฝกอบรม (Identify Training Needs)
โดยการกําหนดเปาหมายที่ตองการและความเปนไปไดของการฝกอบรม เมื่อการฝกอบรมสิ้นสุดลง
2. กําหนดวิธีการที่เหมาะสม (Map The Approach) โดยการเลือกวิธีการ
ที่สามารถทําใหการฝกอบรมบรรลุเปาหมายตามตองการ
3. สรางเครื่องมือการเรียนรูในการฝกอบรม (Produce learning Tools)
เปนขั้นตอนที่ผูวางแผนการฝกอบรม กําหนดสิ่งประกอบตางๆที่จะใชในการฝกอบรมทั้งหมด เชน
วัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม เครื่องมือโสตทัศนอุปกรณ แบบฝก กิจกรรม ฯลฯ เพื่อทําใหการ
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 FollowThrough) เปนขั้นตอนฝกหัดและทบทวนดําเนินการตามที่กําหนดไวใหแนใจวาไมมีสิ่งใดสง
ผลกระทบใหการฝกอบรมมีขอบกพรอง
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวยกิจกรรมหลัก 5 ประการ (เครือวัลย
ลิ่มอภิชาติ. 2540: 64 - 69) ดังนี้
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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 ความซาบซึ้ง แบงออกเปน 5 ระดับ การเรียนรูระดับที่สูงขึ้น
ตองอาศัยการเรียนรูต่ํากวา ระดับการเรียนรูจําแนกจากระดับต่ําไปสูงดังนี้ คือ 1) การรับรูสิ่งเรา
2) การสนองตอบสิ่งเรา 3) การสรางคานิยม เปนการยอมรับวาสิ่งเรานั้นมีคุณคาและเริ่มผูกพัน
4) การจัดรวบรวมคานิยมตางๆ ใหเปนหมวดหมูที่มีความสัมพันธกันอยางมีความหมาย และ
นําไปใชเปนประจํา 5) การพัฒนาคุณลักษณะ เปนการผสมผสานระบบคานิยมจนกลายเปน
พฤติกรรม คุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล
1.3 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนวัตถุประสงคที่รวมการ
เรียนรูทางดานทักษะในการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานการกระทํา ขั้นตอนการ
เรียนรูมีระดับจากต่ําไปสูงดังนี้ 1) การเลียนแบบ 2) การลงมือทําตามแบบได 3) การกระทําอยาง
ถูกตองภายใตการแนะนํา 4) การกระทําที่มีการตอเนื่องและประสานกันดวยตนเอง และกระทําจน
เกิดความเคยชิน
2. การเลือก การจัดเนื้อหา และเทคนิคการฝกอบรม เนื้อหา (Content)
เปนเนื้อหาสาระ ความรูและประสบการณการเรียนรู เปนขั้นตอนที่กําหนดวาผูรับการอบรมควรรู
และมีประสบการณ และการจัดลําดับความรูและประสบการณนั้นอยางไร เพื่อใหเกิดผลการฝกอบรม
ที่สูงสุด
3. การนําเอาหลักสูตรไปใช เปนการนําเอาหลักสูตรของหลักสูตรไป
ฝ ก อบรมให เ กิ ด ผลอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเป า หมาย โดยการดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมต า งๆที่
เกี่ยวของทั้งในระยะกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และหลังดําเนินการฝกอบรม
4. การประเมินผลหลักสูตร เปนการหาคําตอบวาหลักสูตรสัมฤทธิผ์ ล
ตามที่วตั ถุประสงคกําหนดหรือไม โดยสรางเกณฑสําหรับการประเมินใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
5. การปรับปรุงหลักสูตร เปนการนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ชาญ สวัสดิ์สาลี (2550: 88-97) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางหลักสูตร
ฝกอบรม ดังนี้
1. ทบทวนความจําเปนในการฝกอบรม ในการสรางหลักสูตรฝกอบรม
จะตองเริ่มจากการทบทวนความจําเปนในการฝกอบรมกอนวามีความจําเปนในการฝกอบรมจริง
หรื อไม โดยการวิ เ คราะห องค กร วิ เ คราะหง าน และวิเ คราะหรายบุค คล ซึ่งสว นที่ยังขาดอยู จ ะ
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สามารถเพิ่มเติมใหสมบูรณไดดวยการฝกอบรม
2. ระบุภารกิจที่เปนปญหา เมื่อไดทบทวนความจําเปนในการฝกอบรม
แลวก็ตองระบุภารกิจที่เปนปญหาโดยสรุปจากการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม
3. กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม เมื่อไดทราบภารกิจที่เปนปญหา
แลว จึงนํามาใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรมตอไป
4. วิเคราะหภารกิจกับเกณฑเพื่อหาระดับความสําคัญ เมื่อไดกําหนดวัตถุ
ประสงคในการฝกอบรมแลว ขั้นตอไปก็ตองวิเคราะหภารกิจกับเกณฑเพื่อหาระดับความสําคัญ
สําหรับเกณฑที่ใชในการวิเคราะหภารกิจหรือหนาที่ที่เปนปญหานั้น ในทรรศนะของ ทราซี่ (ชาญ
สวัสดิ์สาลี. 2550: 98; อางอิงจาก Tracy. 1971: Unpaged) จะใชเกณฑ คือ ความจําเปนขั้นมูลฐาน
ความยากงายในการเรียนรูความสําคัญ ความบอยในการปฏิบัติ ความสัมพันธระหวางคาใชจายและ
ผลประโยชนความสําเร็จตามวัตถุประสงค คุณภาพ ความบกพรองของภารกิจ ชวงเวลาของการ
รักษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง และความจําเปนที่จะตองฝกอบรมเพิ่มเติม
5. กําหนดหัวขอวิชาและหมวดวิชา หลังจากวิเคราะหภารกิจกับเกณฑ
เพื่อหาระดับความสําคัญแลว ก็จะไดแนวทางกําหนดหัวขอวิชาและหมวดวิชา โดยพิจารณาจาก
ระดับความสําคัญของภารกิจ แลวกําหนดหัวขอวิชาที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน จากนั้นนําหัวขอวิชา
ตางๆมาจัดหมวดหมู เปนวิชาตางๆสําหรับการฝกอบรมในหลักสูตรนั้นๆ
6. กําหนดวัตถุประสงคของหัวขอวิชา เมื่อไดกําหนดหัวขอและหมวดวิชา
ตางๆแลว ก็จะกําหนดวัตถุประสงคของหัวขอวิชาตางๆใหชัดเจนวา ตองการจะใหผูเขาฝกอบรมเกิด
การเรียนรู มีทักษะ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติในลักษณะอยางไร ภายหลังการฝกอบรม
วิชานั้นๆแลว
7. กําหนดแนวการฝกอบรม หลักจากที่ไดกําหนดวัตถุประสงคของแตละ
หัวขอวิชาแลวนํามาพิจารณาถึงขอบเขต แนวการฝกอบรมของแตละวิชาวาควรจะประกอบดวย
ทฤษฎี แนวคิดหลักการและขั้นตอนอะไรบาง จึงจะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู
8. กําหนดแนวการประเมินผล เมื่อไดกําหนดแนวการฝกอบรมของแตละ
วิชาแลว ก็ ม าพิจ ารณาแนวการประเมิ น ผลวา ควรใชวิธี ก ารประเมินผลอย างไร เพื่อใหผ ลการ
ประเมินนั้นเชื่อถือได
9. กําหนดเทคนิคและสื่อในการฝกอบรม เมื่อไดกําหนดแนวการฝกอบรม
ก็ตองพิจารณาหัวขอวิชาวาควรใชเทคนิคหรือวิธีการฝกอบรมอยางไร รวมถึงสื่อตางๆดวย เพื่อใหผู
เขาฝกอบรมเกิดการเรียนรู มีทักษะ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือทัศนคติไดตรงตาม
วัตถุประสงคของหัวขอวิชานั้นๆ
10. กําหนดระยะเวลาของหัวขอและหลักสูตร หลังจากที่ไดกําหนด
เทคนิคและสื่อในการฝกอบรมของแตละหัวขอวิชาแลว ก็ตองพิจารณากําหนดระยะเวลาของแตละ
หัวขอวิชาใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละหัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหา เทคนิค
และสื่อที่ใช ภูมิหลังและจํานวนของผูเขาฝกอบรมในหลักสูตรนั้น ก็จะไดระยะเวลาที่เหมาะสมของ
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แตละหัวขอวิชา และระยะเวลาที่เหมาะสมของหลักสูตรนั้นๆ
11. เรียงลําดับหัวขอ และกําหนดการฝกอบรม เมื่อไดรายละเอียดตางๆ
ในหลักสูตรฝกอบรมทั้งหมดแลว นําเอาหัวขอวิชาตางๆทั้งหมดในหลักสูตรฝกอบรมนั้น มาจัดเรียง
ตามลําดับกอนหลังตามหลักการการเรียนรูของผูใหญ เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเกิดการเรียนรู มีทักษะ
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือทัศนคติไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
สมคิด บางโม (2527: 67-68) ไดเสนอวิธีการพัฒนาหลักสูตรไว 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การคนหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs) เปน
การคนหาปญหาเกี่ยวกับบุคคลในองคการหรือการบริหาร ซึ่งสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม
เพื่อใหองคการสามารถดําเนินการไปสูเปาหมายดวยดี ผูรับผิดชอบการฝกอบรมควรสนใจและศึกษา
วิเคราะหอยางจริงจัง ในการหาความจําเปนในการฝกอบรม เจาหนาที่ตองสนใจศึกษาวิธีหาความ
จําเปนในการฝกอบรม เชน ปญหาบุคลากรในองคกร การบริหารหรือปญหาที่เกี่ยวของใหเขาใจ
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 เพื่อใหทราบวารายวิชาที่
กําหนดไวนั้น ผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารไดมากนอยเพียงใด วิทยากร
ทําหนาที่เหมาะสมหรือไม เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับพัฒนาหลักสูตรตอไป
ขั้นที่ 4 การติดตามประเมินผลการฝกอบรม (Follow-Up Evaluation)
เมื่อผูเขารับการอบรมกลับไปปฏิบัติงานแลวควรมีการติดตามประเมินผลเพื่อใหทราบวา ไดนํา
ความรูจากการฝกอบรมไปใชมากนอยเพียงใด เจตคติและพฤติกรรมการบริหารของผูเขารับการ
อบรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือไม
ณรงค ฉายายนต (2536: 61-67) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
คุณ ลักษณะดานการบริหารสําหรับหัวหนาแผนกในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การวิจัย มี 6
ขั้นตอน คือ
1. การสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การประเมินโครงรางหลักสูตร
4. การปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใช
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5. การทดลองใชหลักสูตร
6. การปรับปรุงหลักสูตรหลังการทดลอง
กําธร ไพจิตต (2542: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง
“การส ง เสริ ม ไม สู บ บุ ห รี่ ” สํ า หรั บ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น เขตเทศบาล จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของประชาชน
2. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
3. ทดลองใชหลักสูตร
4. ประเมินผลหลักสูตร
ศิริมาส พฤหัสนันท (2543: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง
ทักษะและวิธีสอน สําหรับครูโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี มีขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม 4 ขั้นตอน คือ
1. สํารวจขอมูลพื้นฐานในการสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
2. สรางโครงรางหลักสูตร
3. ทดลองใชหลักสูตร
4. ประเมินผลหลักสูตร
จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ควรประกอบดวย 4
ขั้นตอน คือ 1) การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การนําหลักสูตรไปทดลองใช
และ 4) การประเมินผลหลักสูตร
จากแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ภาวะผูนํากลยุทธการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเลิดสินโดยกําหนดเปน 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อเตรียมการพัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม
โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อเตรียมการพัฒนาหลักสูตร
การเตรียมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จําเปนตองศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อ
นํามากําหนดจุดมุงหมาย และองคประกอบของหลักสูตร ซึ่งแหลงที่มาของขอมูลนั้นมาจากหลาย
แหลง และนักวิชาการทางดานหลักสูตรไดเสนอไว ดังนี้
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เทเลอร (1960, อางถึงใน คุณาวุฒิ รานจันทร. 2532: 52-54) เสนอแนะวา
แหลงที่มา ของขอมูลพื้นฐานในการกําหนดจุดมุงหมายมี 3 ประการคือ
1. มาจากตัวผูเรียนเอง
2. มาจากการศึกษาสังคม
3. มาจากขอเสนอแนะของนักวิชาการ
วิชัย วงษใหญ (2525: 131) เสนอวา ขอมูลที่นํามาประกอบการพิจารณาเปน
จุดมุงหมายนั้น อาจกระทําไดดังนี้
1. การศึกษาจากเอกสาร
2. การศึกษาจากตัวผูเ รียน
3. การศึกษาจากสังคม
4. การศึกษาและกลัน่ กรองขอเสนอแนะจากผูเชีย่ วชาญ นักวิชาการและ
นักการศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จําเปนตองมีการสํารวจความตองการในการ
ฝกอบรม เพื่อทราบปญหาและความตองการของบุคคล นอย ศิริโชติ (2524: 41-47) เสนอวิธีการใน
การสํารวจดังนี้
1. การสัมภาษณ (Interview) เปนการสนทนาอยางมีจุดมุงหมายระหวางผู
ดําเนินการในการจัดฝกอบรม และบุคลากรของหนวยงานตางๆ เพื่อหาขอมูลที่ถูกตองตามความเปน
จริง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดหัวขอในการฝกอบรมใหถูกตองและเหมาะสม
2. การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนการตั้งคําถามขึ้นหลายๆ
คําถามที่สั้นหรือยาวก็ได หลายรูปแบบ แลวแจกจายใหบุคลากรในหนวยงาน เพื่อขอความรวมมือ
กรอกขอมูลตอบคําถามกลับคืนมา
3. การสังเกต (Observation) เปนการดูโดยไมใหผูถูกสังเกตรูตัว หรือดู
ตอหนาใหรูตัวการสังเกตตองมีจุดหมายวา จะสังเกตใคร ลักษณะใด เพื่ออะไร เมื่อสังเกตแลวตอง
บันทึก
4. การใชแบบสอบถาม เปนเทคนิคที่ใชสําหรับการระบุความจําเปนในการ
ฝกอบรมอยางชัดแจง โดยเปนแบบทดสอบทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ
5.
การปรึกษาหารือ มักจะดําเนินการหลังจากการสัมภาษณ เพื่อ
ประโยชนที่จะทราบถึงความรูสึกเกี่ยวกับการฝกอบรม ลักษณะปญหา และการแกปญหา
6. จากคํารองของผูปฏิบัติงาน โดยผูปฏิบัติงานสามารถแจงให
หัวหนางานทราบวาตนเองขอเขารับการอบรมโดยสมัครใจ
7. ใชวิธีการวิเคราะหงาน และประเมินผลงาน ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญใน
การหาความจําเปนในการฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน การวิเคราะหงานเปนกระบวนการกําหนด และ
รายงานขอความที่เกี่ยวกับลักษณะของแตละตําแหนงวา ตองการความรูความสามารถ และความ
รับผิดชอบอยางไรบาง ไดผลตามมาตรฐานหรือไม
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
วิน เชื้อโพธิ์หกั (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 เปนปจจัยหนึ่งที่จะตองนํามาพิจารณา
ในการสรางหลักสูตร การสรางหลักสูตรที่ดีจะตองใหสอดคลองและเหมาะสมกับบุคคลผูเขารับการ
ฝกอบรมโดยคํานึงถึง เพศ อายุ ประสบการณการทํางาน สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่สําคัญที่จะตองนํามา
พิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรที่สรางขึ้นนั้นควรมีองคประกอบของหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดหัวขอวิชา และหัวขอวิชา
2. วัตถุประสงคของแตละวิชา
3. ขอบเขต เนื้อหาวิชา
4. เทคนิคการฝกอบรม
5. กําหนดระยะเวลาของแตละวิชา
6. กําหนดวิทยากรแตละวิชา
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 การจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวของ 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 เพื่อใหมองเห็นวาเทคนิคดังกลาวนั้นปนอยางไร การสาธิตอาจจะ
ใชความรูบรรยาย
2. การทํากิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม (Pair and Group Activities)
กิจกรรมประเภทนี้เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น 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
พัฒนาการในดานนี้มากพอจะสามารถเลือกใชเทคนิควิธีการที่เหมาะสมและเกิดพัฒนาการได สวน
การฝกประสบการณ (Experiential Practices) คือ การปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสบการณตรง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม
การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม เปนการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ
เพื่อประเมินความสําเร็จของหลักสูตรฝกอบรม หรือการประเมินผลการใชเทคนิคการฝกอบรม ซึ่ง
คํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมเปนเกณฑในการพิจารณาวาการฝกอบรมนั้นสามารถ
ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวหรือไม เคริกแพทริก (Kirkpatrick. 1998: 317) ไดเสนอแนวคิดไววาการประเมินผลการอบรมจะตองทําใหไดความรูอยางนอย 3 ประการ คือ
1. การฝกอบรมนั้นไดใหอะไร หรือเกิดประโยชนตอหนวยงานในลักษณะ
ใดบาง
2. ควรยุติหลักสูตรชัว่ คราวกอน หรือควรดําเนินการตอไปเรื่อยๆ
3. ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมในสวนใดบาง และควร
ปรับปรุงอยางไร
นอกจากนี้ เคริ์กแพทริก (Kirkpatrick) ไดเสนอรูปแบบการประเมินการ
ฝกอบรมไว 4 ลําดับขั้น ดังนี้
1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction evaluation) การประเมิน
ขั้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหรูวาผูที่เขามารับการฝกอบรมมีความรูสึกอยางไรจากการฝกอบรม พอใจ
หรื อ ไม ต อ สิ่ ง ที่ ไ ด รั บ จากการฝ ก อบรมเช น หลั ก สู ต ร เนื้ อ หาสาระ วิ ท ยากร เอกสาร สถานที่
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โสตทั ศ นู ปกรณ ระยะเวลา ฯลฯ และพอใจมากนอยเพียงใดในขั้ นตอนนี้ การประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองนั้นตองการไดรับขอมูลที่เปนปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรมที่มีความหมาย
และความเปนจริงขอมูลเหลานี้จะเปนตัวบงชี้ประสิทธิผลของการฝกอบรมเปนอันดับแรก เคิรก
แพทริก (Kirkpatrick) กลาววา มีอยูบอยครั้งที่ผูบริหารตัดสินใจใหลมเลิกโปรแกรมการฝกอบรม
หรือไมก็ตองตัดสินใจใหดําเนินการฝกอบรมตอไปโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองเปนพื้นฐาน วิธีการที่จะชวยใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมายและ
ตรงตามความจริงจากผูเขารับการฝกอบรม ไดแก
1.1 การกําหนดใหแนนอนชัดเจนลงไปวาตองการไดรับขอมูลอะไร
เชน ปฏิกิริยาตอบสนองของเนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝกอบรม วิทยาการ สถานที่ฝก อบรม ระยะเวลา
ที่ใชในการฝกอบรม บรรยากาศการฝกอบรม ฯลฯ
1.2 การออกแบบของเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่จะใชเก็บขอมูล
1.3 ขอคําถามที่ใชควรเปนชนิดที่เมื่อไดรับขอมูล หรือไดรับคําตอบ
แลวสามารถนํามาแปลงเปนตัวเลขแจกแจงความถี่และวิเคราะหในเชิงปริมาณได
1.4 กระตุนใหผูไดรับการฝกอบรมไดเขียนแสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในขอคําถามตางๆ
1.5 ไมควรใหผูเขารับการฝกอบรมเขียนชื่อตนเองในแบบสอบถาม
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนองผานแบบสอบถามโดยไมตองกังวลใดใด อนึ่ง
ในการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ ผูประเมินตองแนใจวาไดใหเวลาอยาง
เพียงพอที่ผูเขารับการฝกอบรมจะใหคําตอบครบทุกขอ ควรอธิบายกอนที่ผูเขารับการฝกอบรมจะ
ออกจากหองฝกอบรมเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม พึงหลีกเลี่ยงการปลอยใหผูเขารับการฝกอบรมนําแบบ
สอบถามติดตัวออกไปและสงคืนกลับมาในภายหลัง
2. การประเมินการเรียนรู (Learning Evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้
มีวัตถุประสงคที่จะใหรูวา ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู เกิดความเขาใจ และทักษะอะไรบาง
และมี เ จตคติ อ ะไรบ า ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ทั้ ง นี้ เพราะความรู ทั ก ษะ เจตคติ ล ว นเป น
องคประกอบพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมใน
โอกาสตอไป เคิรกแพทริก (Kirkpatrick) ไดใหขอเสนอแนะสําหรับการประเมินการเรียนรูไว ดังนี้
2.1 ตองวัดความรูทักษะ และเจตคติ ของผูเขารับการฝกอบรมทั้ง
กอนและหลังการฝกอบรม
2.2 วิเคราะหทั้งคะแนนรายขอและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบ
ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม
2.3 ถาเปนไปได ควรใชกลุมควบคุมซึ่งเปนกลุมของผูที่ไมไดรับการ
ฝกอบรม แลวเปรียบเทียบคะแนนความรูทักษะ เจตคติ ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ซึ่งเปน
กลุมของผูเขารับการฝกอบรมวาแตกตางกันหรือ ไมอยางไร

144
3. การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม (Behavior
Evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวาผูเขารับการฝกอบรมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม การประเมินผลในขั้นนี้นับวา
ยากและใชเวลามากกวาการประเมินผลในสองขั้นแรก เพราะจะตองติดตามประเมินผลในสถานที่
ทํางานจริงๆ ของผูเขารับการฝกอบรม เคิรกแพทริก (Kirkpatrick) ไดเสนอแนะวา
3.1 ควรวัดพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอน
และหลังการฝกอบรม
3.2 ระยะเวลาระหวางการฝกอบรมกับการประเมินผลหลังการ
ฝกอบรมนั้นควรจะใหหางกันพอสมควร เพื่อใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานได
เกิดขึ้นจริงๆ ทางที่ดีควรจะประเมินหลายๆ ครั้ง เปนระยะๆไป เชน ประเมินทุก 3 เดือน เปนตน
3.3 ควรจะไดเก็บขอมูลจากหลายๆแหง เชน จากผูบงั คับบัญชา จาก
เพื่อนรวมงาน และจากกลุมผูที่ผานการอบรม
4. การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร (Results Evaluation) การ
ประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะใหรูวาการฝกอบรมไดกอใหเกิดผลดีตอหนวยงานอยางไรบาง
เปนการประเมินผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับหนวยงาน เชน ลดคาใชจายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางาน การเพิ่มปริมาณการขายและการผลิต อัตราการลาออกลดลง เปนตน ซึ่งนับวาเปนการ
ประเมิ น ผลที่ ย ากที่ สุ ด เพราะในความเป น จริง นั้ น มีตั ว แปรอื่ น ๆอี ก มากมายนอกเหนื อ จากการ
ฝกอบรมที่มีผลกระทบตอหนวยงานในทางที่ดี จึงสรุปไดยากวาเปนผลจากโปรแกรมการฝกอบรม
เคิรกแพทริก(Kirkpatrick) ใหขอเสนอแนะในการประเมินขอมูลนี้ไววา
4.1 ควรวัดสภาวการณ หรือเงื่อนไขตางๆกอนการฝกอบรมไวแลวจึง
นําไปเปรียบเทียบกับสภาวการณภายหลังการฝกอบรมโดยใชขอมูลที่สังเกตไดหรือวัดได
4.2 พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่นๆ ซึ่งคาดวานาจะมีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนแปลงในผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับหนวยงาน วิธีหนึ่งที่พอจะทําได คือการใชกลุมควบคุม
หรือกลุมทดลอง จะเห็นไดวา รูปแบบการประเมินการฝกอบรมของเคิรกแพทริค (Kirkpatrick) ไมได
มุงประเมินเฉพาะความพึงพอใจและความรูความเขาใจระหวางการฝกอบรมเทานั้น แตจะมีการ
ติดตามประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป และผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงหลังการฝกอบรมเปนระยะๆ ดวย จึง
นับไดวาเปนรูปแบบการประเมินที่เปนระบบครบกระบวนการที่นาสนใจนําไปใชอยางยิ่งรูปแบบหนึ่ง
กลาวโดยสรุปแลว รูปแบบของการฝกอบรมประกอบดวยการวิเคราะหความตองการหรือความ
จํ า เป น ก อ น แล ว จึ ง กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ส ร า งหลั ก สู ต รฝ ก อบรม เลื อ กเทคนิ ค การฝ ก อบรมที่
เหมาะสมสําหรับผูเขารับการฝกอบรม ออกแบบวิธีวัดผล ดําเนินการฝกอบรม ประเมินผล แลวจึงนํา
ขอมูลที่ไดรับจากการประเมินมาปรับปรุงการจัดการฝกอบรมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหการฝกอบรมในครั้ง
ตอไปมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรงตามเจตนารมณที่ไดตั้งไว
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สวน โรบินสันและโรบินสัน (Robinson; & Robinson. 1989: 55-57) ได
กลาวถึงวัตถุประสงคของการประเมินไวดังนี้
1. ตรวจสอบวาการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม
2. คนหาจุดดีและจุดที่ควรแกไข
3. ตรวจสอบความคุมคาของหลักสูตรฝกอบรมโดยเปรียบเทียบคาใชจาย
ของหลักสูตรกับประโยชนหรือคุณคาที่ไดรับตอบแทน
4. วินิจฉัยวาผูรับการฝกอบบรมคนใดหรือกลุมใดที่ไดรับประโยชนมาก
ที่สุดและนอยที่สุดจากการฝกอบรม
5. รวบรวมขอมูลซึ่งจะชวยในการจัดการฝกอบรมในอนาคต การประเมิน
และติดตามผลอาจทําการประเมินตามชวงการฝกอบรม ไดแก 1) ประเมินกอนการฝกอบรม
2) ประเมินขณะดําเนินการฝกอบรม และ 3) ประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมและดําเนินการติดตาม
ผล
สวนเฟอรจานิซ; และทรอทแมน (Furjanic; & Trotman. 2000: 81-84) ได
เสนอแนวคิดของการประเมินคุณลักษณะที่เกิดจากการฝกอบรมไวในแนวทางเดียวกันสรุปไดเปน 2
ประการคือ
1. คุณลักษณะของผูเขารับการฝกอบรม ไดแกการประเมินในสิ่งตอไปนี้
1.1 การเปลี่ยนแปลงในดานความรู (Knowledge) ของผูเขารับการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความกาวหนาของผลการเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาหรือขอมูลที่ใหแกผูเขารับการฝก
อบรม การประเมินสวนนี้ประเมินหลังจบการฝกอบรมโดยใชแบบทดสอบ และแบบประเมินอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงดานทักษะ (Skill) ของผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งรวมถึงทักษะใหมที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมดวย
1.2 การเปลี่ยนแปลงดานเจตคติ (Attitude) ของผูเขารับการฝกอบรม
โดยพิจารณาวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดและมากนอยเพียงใด เปน
การวัดความรูสึก เชน ความสนใจ คานิยม ศรัทธา ตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางบวกหรือทางลบ จนเกิด
ความพรอมที่จะแสดงการกระทําออกมาซึ่งอาจจะเปนทางดีหรือไมดีก็ได เจตคติไมเปนพฤติกรรม
แตเปนตัวการที่จะทําใหเกิดพฤติกรรม 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 EqualAppearing 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 ประกอบดวยขอความที่แสดงความรูสึกตอสิ่งใดทั้ง
ในทางที่ดี (ทางบวก) และในทางที่ไมดี (ทางลบ) และมีจํานวนพอๆกัน
1.2.3. วิธีของกัททแมน (Guttman’s Salogram) เปนแนวคิดใน
การวัดที่มีการจัดมาตรามีความเขมตางกันตามลําดับ เพื่อวัดองคประกอบที่มีมิติเดียว 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
ทดสอบการปฏิ บั ติ ง านแต ล ะบุ ค คล เช น หลั ง การฝ ก อบรมการผลิ ต สื่ อการสอนแล ว ให ผู เ ข า รั บ
ฝกอบรมมาปฏิบัติใหดู เครื่องมือที่ใชในการประเมินนอกจากแบบทดสอบวัดทักษะแลว เครื่องมืออีก
อยางหนึ่งที่สามารถประเมินทักษะการปฏิบัติไดดีคือ การประเมินตามสภาพจริงซึ่งประเมินโดยการ
สรางเกณฑการประเมินคุณลักษณะ (Rubric Score) เปนเครื่องมือที่มีการกําหนดเกณฑแนวทางให
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
ทําใหมีความหมายของคุณภาพงานในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง
2.3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior) มีวัตถุประสงคเพื่อจะใหรูวา
เมื่อไดรับการฝกอบรมไปแลว ผูเขารับการฝกอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานไป
ในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม การประเมินผลในขั้นนี้นับวายากและใชเวลามากกวาการประเมินใน
สองขั้นแรก เพราะตองออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ทํางานจริงของผูเขารับการฝกอบรม ซึ่ง
จะมีคําถามอยูหลายขอที่ผูประเมินจะตองตอบใหได เชน ควรออกไปประเมินผลเมื่อไร ควรเก็บ
ขอมูลจากใครจึงจะเชื่อถือไดมากที่สุด
ขอควรคํานึงในการประเมินพฤติกรรม
2.3.1 ควรมีการวัดพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรม
ทั้งกอนและหลังการฝกอบรม
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2.3.2 ระยะเวลาระหวางการฝกอบรมกับการประเมินผลหลังการ
ฝกอบรมนั้นควรใหหางกันพอควร เพื่อใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไดเกิดขึ้น
จริง และควรมีการประเมินหลายๆครั้ง เปนระยะ เชน ประเมินทุกๆ 3 เดือน
2.3.3 ควรเก็บขอมูลจากหลายแหลง เชน ผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงานของผูเขารับการฝกอบรม
2.3.4. การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร (Results) มีวัตถุ
ประสงคเพื่อจะใหรูวา ในที่สุดแลวการฝกอบรมไดกอใหเกิดผลตอหนวยงานอยางไร ซึ่งนับวาเปน
การประเมินผลที่ยากที่สุด แนวทางในการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร มีดังนี้
1) ควรมีการวัดสภาวการณหรือเงื่อนไขตางๆ กอนการ
ฝกอบรมเอาไว แลวนําไปเปรียบเทียบกับสภาวการณหรือเงื่อนไขภายหลังการฝกอบรม โดยใช
ขอมูลที่สังเกตไดหรือวัดได
2) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งคาดวาจะมี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับองคกร วิธีการหนึ่งที่พอจะทําไดก็คือ การ
ใชกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง
สรุปไดวา การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จะตองมีการประเมินทั้ง
กอนการฝกอบรม ระหวางการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม
3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เปนการพิจารณาผลรวม
ของบุคคลจากลักษณะการปฏิบัติงานหรือการใชความรู ทักษะและการมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
เชน การพิจารณาวามีผลงานเพิ่มมากขึ้น เปนตน
การประเมินดังกลาว ถือวาเปนการประเมินปฏิกิริยา (Reaction) ของ
ผูเขารับการฝกอบรมเปนการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝกอบรมและกระบวนการที่ให
การฝกอบรม
วิชัย วงษใหญ (2537: 192-193) จัดลําดับขั้นของการประเมิน สรุป
ไดดังนี้
1. การประเมินจุดมุงหมายในระดับตางๆ เพื่อดูวาจุดมุงหมาย
เหลานั้นเหมาะสมสอดคลองกับผูเขียน และสภาพแวดลอมหรือไมเพียงไร
2. การประเมินโครงการทั้งหมด เพื่อชวยใหหลักสูตรบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดไว เชน การเตรียมความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ สถานที่และอุปกรณ
3. การประมินผลการเลือกเนื้อหาสาระของวิชา การจัดสื่อการเรียน
ประสบการณวาเหมาะสมมากนอยเพียงใด
4. การประเมินผลการสอนเพื่อดูวา ผูสอนไดยึดหลักสูตรหรือไม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียนเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม
5. การประเมินผลโครงการของหลักสูตร เพื่อสรุปผลและตรวจสอบ
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จากแนวคิดในการประเมินผลการฝกอบรมดังกลาว จะเห็นไดวาการประเมินผล
การอบรมเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งการประเมินผลจะทําใหทราบวา ผลของการอบรมนั้น
เปนอยางไร บรรลุวัตถุประสงคหรือไม ผูเขารับการอบรมไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด และยัง
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการอบรมในโอกาสตอไป
5.2.9. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
งานวิจัยในประเทศ
วาสนา คงมั่น (2544: 67) ไดทําการศึกษาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่องการ
นิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4
ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 3) การทดลองใชหลักสูตร
4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา กอนและหลังการฝกอบรม ผูเขารับการ
ฝกอบรม มีความรูเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยหลังการฝกอบรม มีความรูสูงกวากอนฝกอบรม ผลการปรับปรุงหลักสูตร ไดดําเนินการ
จัดทําสื่อประกอบ การอบรมครบทุกหนวย และเพิ่มเวลาอบรมเปน 3 วัน การติดตามผลการอบรม
พบวา ผูบริหารโรงเรียนไดนําความรูไปใชในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน โดยวางแผน
ปฏิบัติงานนิเทศรวมกับคณะครู มีการใชเทคนิคและเครื่องมือการนิเทศ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนเพิ่มมากขึ้น
วิจิตรพร หลอสุวรรณกุล (2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาลสําหรับนักศึกษาพยาบาล หลักการของ
หลักสูตร คือ การเรียนรูที่ผสมผสานระหวางการเรี ยนรูที่ผู เรียนเปนผูกระทํา การเรียนรูแบบมี
ส ว นร ว ม และการเรี ย นรู แ บบชี้ นํ า ตนเองที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู เ รี ย น การพั ฒ นา
หลักสูตรเสริมนี้ ผูวิจัยกําหนดเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 2) การ
สรางหลักสูตรเสริม 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร และ 4) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร
เสริ ม ผลการศึ ก ษาพบว า หลั ก สู ต รเสริ ม สามารถนํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ ในกระบวนการพยาบาลที่สอดคลองกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไดอยางดี
ยิ่ง ในการศึกษาของนักเรียนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนของโรงเรียนตองสัญญาและปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ กับโรงเรียน สําหรับงานวิจัยตางประเทศ พบวา ความคาดหวังของนักเรียนเตรียม
ทหารในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนควรพอใจในกิจกรรมที่ทางโรงเรียน สงเสริมนักเรียนให
เรียนรูเกี่ยวกับดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตางกัน และพบวาโรงเรียนเตรียม
ทหารมีการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนในแตละยุค
ทรัพยมณี สุทธิโพธิ์ (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
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) ไดศึกษาเรื่องหลักสูตรฝกอบรมเพิ่มอํานาจ
ในการทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กระทรวงศึกษาธิการ
การ ศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักสูตร และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเพิ่ม
อํ า นาจในการทํ า งานเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะของเจ า หน า ที่ วิ เ คราะห น โยบายและแผน กระทรวง
ศึกษาธิการ การสรางหลักสูตรฝกอบรมดําเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา พบวา คะแนน
หลังการทดลองมากกวาคะแนนกอนการทดลอง ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว แสดงวา หลักสูตร
ฝกอบรมสามารถพัฒนาสมรรถนะดานความรู ดานทักษะในการปฏิบัติงานและดานบุคลิกลักษณะใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนไดจริง
พิเชฎษ จับจิตต (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมการพั ฒนาความเข มแข็งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ านเครือข ายอินเทอร เ น็ต
การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อสราง ทดลองใช และประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม การพัฒนา
ความเขม แข็ งของสํ า นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาผา นเครื อข า ยอิน เทอร เ น็ ต โดยใช แ นวคิ ด ของ
คอทเทอร (John P. Kotter) ที่วาองคกรที่จะประสบความสําเร็จตองมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
องคกรใน 3 ดาน ไดแก ดานโครงสราง ดานระบบ และดานวัฒนธรรม กระบวนการในการสรางและ
ปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม
วิชาญ พันธุประเสริฐ (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น การวิจัยครั้งนี้มี
จุดมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น 2) ศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับครูที่สอนสาระวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 โดยมีวิธีดําเนินการ 4
ขั้นตอน คือ การศึกษาขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและสรางหลักสูตร
การทดลองใชหลักสูตร และการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร การดําเนินการใน 2 ขั้นตอนแรก
ทําใหสามารถสรางและพัฒนาหลักสูตรสําหรับฝกอบรมและคูมือการใชหลักสูตรที่ผานการพิจารณา
ดานความเหมาะสมและความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พบวา หลักสูตรมีองคประกอบที่
เหมาะสมและสอดคลองกัน โดยหลักสูตรที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว
งานวิจัยตางประเทศ
โรบินสัน (Robinson. 1992: 68) ไดศึกษาเรื่อง ความเชื่อมโยงระหวาง
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบวา การจัดการศึกษาควรเปดโอกาสใหปราชญทองถิ่น
หรือปราชญชาวบานเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อที่จะแกปญหาของชุมชนไดอยาง
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
ฝ ก อบรมภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ต อ การรั บ รู เจตคติ และผลลั พ ธ ที่ เ ป น รายได ข อง
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
โดยมีการปฏิบัติมากกวาครูกลุมอื่น และครูที่ไดรับการชวยเหลือตามโปรแกรมมีความมั่นใจในการ
สอนและพอใจในการไดรับการพัฒนามาก
วิลสัน (Wilson. 2004: 179) ไดศึกษาผลกระทบของการจัดการฝกอบรม
เฉพาะกิ จ ใหม ใ ห แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในด า นการสั ง เกตพฤติ ก รรม และการนิ เ ทศการสอน
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เพื่ อ หาทางพั ฒ นาความสามารถ และทั ก ษะของผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา ในการ ศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ใ ช รู ป แบบการฝ ก อบรมเฉพาะกิ จ ที่ ชื่ อ ว า Saphier
Training Model ซึ่งมีลักษณะของการนิเทศการสอนโดยใชการสอบถาม หรือการซักถามตอบ
(Collegial Inquiry) แทนการบรรยายลวนๆ รวมทั้งการใชการสังเกตการณและการอภิปราย กลุม
ตัวอยางของการวิจัยไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนอยางละ 11 คน ซึ่งผูถูกสัมภาษณและ
การสังเกตการณจากผูวิจัยจากระยะแรกของการวิจัย ตอจากนั้นมีการขยายกลุมตัวอยางออกไปเปน
กลุมผูบริหารและกลุมครูในโรงเรียนเขตเมือง และปริมณฑลของเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา สรุป
ผลการวิจัยไดวา รูปแบบการฝกอบรมเฉพาะกิจที่เลือกใชมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชเพื่อพัฒนา
ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา การฝกอบรมควรมีการเปลี่ยนรูปแบบ
ใหมๆ เพื่อใหสอดคลองกับความจริงใหมากขึ้น
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เชา (Shao. 2004: 130) ไดทําการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการ
สอนและการฝกอบรมครูของโรงเรียนเกษตรกรรมของจีน เปาหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพ
การจัดการฝกอบรม และความตองการพัฒนาตนเองทางดานความรูทางวิชาการของครู ตลอดจน
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาหลักสูตรใหม พบวา ครูสวนใหญมีประสบการณในการสอนและ
การทํางานเฉลี่ย 13-14 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และการสอนของโรงเรียนที่
ปฏิบัติงานอยู ซึ่งเห็นวาการฝกอบรมจะมีประโยชนตอการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ทางการเรียนการ
สอน อยางไรก็ตาม ครูมีความเห็นวาการปฏิรูปการเรียนการสอน มีความเปนไปไดยาก เนื่องจากครู
มีภาระงานสอนมาก ไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหารนอย ยังมีปญหาเกี่ยวกับงบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณในการสอน โดยสรุป ครูมีความตองการมีความรู และทักษะในระดับสูงเกี่ยวกับหลักสูตร
และการสอนแบบยึดสมรรถนะของผูเรียนเปนหลัก
ชองปแอร โอเบอรเฮาเซอร และฟรีแมน (Jeanpierre; Oberhauser; &
Freeman. 2005: 668-690) ไดศึกษาผลของการฝกอบรมครูวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพในรัฐมินเนโซตาและรัฐเท็กซัส เนื้อหาเรื่องระบบนิเวศนของผีเสื้อขนาดใหญ โดยใชวิธี
สืบเสาะหาความรูแลววิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองฝกอบรมทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพ
พบวา ครูที่เขารับการฝกอบรมสามารถเตรียมกิจกรรมโดยใชพื้นฐานของการสืบเสาะหาความรูที่
ไดรับการฝกอบรมไดดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และหลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมชวยใหครู
ประสบความสํ า เร็ จ ในการจั ด การเรี ย นรู วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ทั้ ง ด า นเนื้ อ หาและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร นอกจากนั้นยังชวยกระตุนใหครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรูใหดีขึ้นดวย
คาสเซิล ฟอกซ และซอนเดอร (Castle; Fox; & Sounder. 2006: 65-80)
ศึกษาเปรียบเทียบการใหการฝกอบรมครูโรงเรียนพัฒนาอาชีพจากสถาบันใหการฝกอบรม (PDS)
และไมไดฝกอบรมจากสถาบันฝกอบรม (non - PDS) ของครูใหม โดยเก็บขอมูลจากผลการประเมิน
การสอนนักเรียนและแฟมสะสมขอมูล ผลการศึกษาพบวา ครูที่ ไดรับ การฝกอบรมจากสถาบัน
ฝ ก อบรมมี ค วามสามารถในการวางแผนการจั ด การเรี ย นรู การจั ด การในชั้ น เรี ย นและการวั ด
ประเมินผลดีกวาครูที่ไมไดรับการฝกอบรมจากสถาบันการฝกอบรมใหการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ
นอกจากนั้น นักเรียนยังประทับใจในการเรียนกับครูที่ไดรับการฝกอบรมจากสถาบันการฝกอบรม
มากกวา

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ ผูวิจัยได
ดําเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบดวยการบริหาร
หลักสูตร โดยผูวิจัยดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และมีขั้นตอนใน
การวิจัย ดังนี้

ขั้นตอนการวิจัย
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการใน
การพัฒนา
เป น การศึ ก ษาและความต อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมพยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีภาวะ
ผู นํ า กลยุ ท ธ เป น การจั ด เตรี ย มคุ ณ ลั ก ษณะที่ พั ฒ นาด ว ยการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรม โดยมี
3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารขอมูลและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะในการพัฒนา
หลัก สู ต รฝ ก อบรมพยาบาลวิ ชาชี พ โรงพยาบาลรัฐ สั งกั ด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีภาวะผูนํากลยุทธ ขั้นที่ 2
การสัมภาษณ และการตอบ
แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน และขั้นที่ 3 การนําขอมูลมาวิเคราะหปญหาและความตองการ เพื่อนํา
ผลมาสรุ ป คุ ณ ลั ก ษณะและนํ า มาหาประเด็ น ในการสร า งหลั ก สู ต รฝ ก อบรมพยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีภาวะ
ผูนํากลยุทธ
ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม
เปนการสรางหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีภาวะผูนํากลยุทธ ที่จําเปนตองพัฒนาที่ได
ดําเนินการไวในตอนที่ 1 ซึ่งในตอนที่ 2 แบงการดําเนินการเปน 3 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การสรางโครง
รางหลักสูตรฝกอบรม ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ดวยการจัดกลุมสนทนา
(Focus group) และขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝกอบรม เพื่อนําไปทดลองใชตอไป
ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม
เปนการประเมินผลของหลักสูตรฝกอบรม ในการเพิ่มความรู ความเขาใจ และเจตคติ
ตอคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ และมีคุณภาพ โดยประเมินจากผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
และพิจารณาจากเกณฑ ดังนี้ 1. ดานหลักสูตร ประกอบดวยการประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม
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โดยคํ า นึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต รฝ ก อบรมมาใช เ ป น เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาว า หลั ก สู ต ร
ฝกอบรมทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และมีเจตคติตอภาวะผูนํา
กลยุทธ 2. ดานผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวยการประเมินผลกอนและเมื่อสิ้นสุดหลังการ
ฝกอบรม
ตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม
เปนการแกไขหลักสูตรฝกอบรมจากการนําไปทดลองใช เพื่อใหไดหลักสูตรฝกอบรม
ฉบั บ สมบู ร ณ พร อ มที่ จ ะนํ า ไปใช พั ฒ นาพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลรั ฐ สั ง กั ด กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรั ฐ สั งกั ด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวัด กรุ ง เทพมหานคร ในครั้ง นี้
สามารถแสดงเปนแผนภาพการดําเนินงานได ดังภาพประกอบ 6
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ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

การศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานที่เปน
ปญหาและความตองการ
ในการพัฒนา

การสรางหลักสูตร
ฝกอบรม

การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรม

การปรับปรุง
แกไข
หลักสูตร
ฝกอบรม

วิธีการ

วิธีการ

วิธีการ

วิธีการ

1. ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัย
2. การสัมภาษณและการ
ตอบแบบสอบถามขอมูล
พื้นฐาน
3. การนํามาวิเคราะหหา
ปญหาและความตองการ
เพื่อหาประเด็นในการ
จัดทําโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรม

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

1.การนําหลักสูตร
ฝกอบรมที่ไดนําไปใช
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
ตองการเพื่อพัฒนา
พยาบาลวิชาชีพเพื่อใหมี
คุณลักษณะ
ผูนํากลยุทธ

ตรวจสอบโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรมโดยผูทรงคุณวุฒิ
และไดแกไขปรับปรุงหลัง
ตรวจสอบพรอมที่จะ
นําไปใช

1. หลักสูตรฝกอบรมที่
ใชไดตามวัตถุประสงค
2. ไดขอมูลในการ
ปรับปรุงแกไขการใช
หลักสูตรฝกอบรม

หลักสูตร
ฝกอบรม
ฉบับ
สมบูรณ

ภาพประกอบ 6 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมี
คุณลักษณะสูภาวะผูนาํ กลยุทธ
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รายละเอียดของการดําเนินการวิจัยแตละขั้นตอน มีดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการในการพัฒนา
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อใหมีภาวะผูนํากลยุทธ
ในขั้นตอนนี้ เปนการจัดเตรียมขอมูลเพื่อกําหนดขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ตองการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีภาวะผูนํากลยุทธ
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารขอมูลและผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
ในขั้นนี้เปนการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมขอมูล เพื่อกําหนดขอมูลคุณลักษณะ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หลั ก สู ต รฝ ก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร า งภาวะผู นํ า กลยุ ท ธ สํ า หรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีภาวะผูนํา
กลยุทธ และไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ผูวิจัยไดวิเคราะห
สังเคราะห เพื่อนํามาสรุปกําหนดคุณลักษณะ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา
กลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีภาวะผูนํากลยุทธ
ขั้นที่ 2 การสัมภาษณและการตอบแบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน
ในขั้นนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลสํารวจความตองการจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
พัฒนาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพ
มหานคร โดยใชวิธีการสัมภาษณ และตอบแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานตอเนื่องมาจากขั้นที่ 1 โดยนํา
รายละเอียดขอมูลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมี
ภาวะผูนํากลยุทธ ที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะห จากเอกสารขอมูล หลักการ บทความ แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาใชประกอบในขอคําถาม ผลที่ไดจากการสัมภาษณ และการตอบ
แบบสอบถาม ทําใหไดองคประกอบที่เปนคุณลักษณะสอดคลองกับขั้นที่ 1
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการติดตอกับผูใหสัมภาษณและการตอบ
แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน นํามาวิเคราะหหาประเด็นและความตองการ เพื่อนํามาหาประเด็นใน
การจัดทําโครงรางหลักสูตรเพื่อใหไดคุณลักษณะเกี่ยวกับการสรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด กรุงเทพมหานค และแนวทางวิธีการในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
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1. ผูใหขอมูลหลัก (Key Information)
ในการจัดการสัมภาษณไดกําหนดผูใหสัมภาษณ จํานวน 6 คน
ตาราง 2 รายชื่อผูใหสัมภาษณ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - นามสกุล
คุณ สมหมาย หิรัญนุช
ดร. พรทิพย ลยานันท
คุณ สายธรรม วงศสถิตวิไลรุง
คุณ เข็มจิรา ชวยเกื้อ
คุณ รังสิยา แดงสรรค
คุณ ศศิธร ทองปาน

ตําแหนง
ที่ปรึกษากองการพยาบาล กรมการแพทย
รองผูอํานวยการภารกิจบริการวิชาการ รพ.เลิดสิน
ผูชวยดานวิชาการ รองผูอํานวยการภารกิจบริการ
วิชาการ รพ.เลิดสิน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ. สงฆ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ. นพรัตนราชธานี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ. เด็ก

2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ สมุดบันทึกการสนทนา และกลอง
ถายภาพ เทปบันทึกการสนทนา โดยกําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณ และแบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐาน ดังนี้
2.1 แบบของการสัมภาษณจะสนทนาในคุณลักษณะทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
เชน สภาพปญหาดานบุคลากรทางการพยาบาล และปญหาดานภาวะผูนําของพยาบาล และความ
คิดเห็นที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ให มี คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู นํ า กลยุ ท ธ มี
องคประกอบใดบางที่สําคัญ ที่เปนคุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพที่เห็นวาจําเปนอยางยิ่งและพยาบาล
วิชาชีพยังตองพัฒนา เพื่อนําไปสูองคประกอบ 3 ดาน ไดแก ความคิดเชิงกลยุทธ การสื่อสารและ
การเจรจาตอรอง การแกปญหาและการตัดสินใจ ตามลําดับความตองการในการฝกอบรม
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ใหทานไดแสดงความ
คิดเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่นําไปสูองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
3.1 ผูวิจัยไดดําเนินการติดตอประสานงานกับกลุมผูใหสัมภาษณที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ จํานวน 6 คน และผูตอบแบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน จํานวน 30 คน
3.2 ผูวิจัย สัมภาษณผูใหขอมูลรวมกันตามประเด็นที่กําหนด จนไดขอมูล
ครบถวน ตรงประเด็น ระยะเวลาการสนทนาใหมีการบันทึกการสัมภาษณดวยเทป และการจด
บันทึกการสัมภาษณควบคูกัน พรอมทั้งถายภาพประกอบการสนทนา และรวบรวมขอมูลที่ไดจาก
การสนทนาและแบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน
ขั้นที่ 3 การนําขอมูลมาวิเคราะห
ในขั้ น นี้ ผู วิ จั ย ได ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ และการตอบแบบสอบถามข อ มู ล
พื้นฐาน นํามาวิเคราะหหาประเด็นและความตองการ เพื่อนํามาหาประเด็นในการจัดทําโครงราง
หลั กสู ต รฝก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร า งภาวะผู นํา กลยุ ท ธ สํ า หรั บ พยาบาลวิช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครและแนวทางวิธีการในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม

ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นาโครงร า งหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งคุ ณ ลั ก ษณะในการพั ฒ นา
หลั กสู ต รฝ ก อบรมเพื่อ เสริม สร า งภาวะผู นํา กลยุ ท ธ สํ า หรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ
รวมทั้งประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
ในขั้นตอนนี้ เปนการเขียนโครงรางหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานที่
ไดจากตอนที่ 1 ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากล
ยุ ท ธ สํ า หรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
กรุงเทพ มหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ไดองคประกอบ 3 ดาน ไดแก ความคิด
เชิงกลยุทธ การสื่อสารและการเจรจาตอรอง การแกปญหาและการตัดสินใจ ตามลําดับความตองการ
ในการพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การสรางโครง
รางหลักสูตรฝกอบรม ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครง
รางหลักสูตรฝกอบรม มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
ผูวิจัยนําขอมูลคุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากล
ยุ ท ธ สํ า หรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ในตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรม และกิจกรรมในการฝกอบรม ใช
เทคนิควิธีการสงเสริมแรงจูงใจภายใน เปนแนวทางในการฝกอบรม โดยมีองคประกอบของหลักสูตร
ฝกอบรม (วิชัย วงษใหญ. 2537) มีดังนี้
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1. หลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม
2. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม
3. โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม
4. กิจกรรมการฝกอบรม
5. การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
โดยมีวิธีดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. การกําหนดหลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม โดยพิจารณาจากปญหา
และความตองการจากขอมูลคุณลักษณะที่ไดจากตอนที่ 1 มากําหนดเปนขอบเขตของหลักการและ
เหตุผลของหลักการฝกอบรม และเปนแนวทางในการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรการฝกอบรม
2.
การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม โดยนําผลที่ไดจากการ
วิเคราะห สังเคราะห เพื่อสรุปเปนขอคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ จากตอนที่ 1 เกี่ยวกับการพัฒนา
หลั กสู ต รฝก อบรมเพื่อ เสริม สร า งภาวะผู นํา กลยุ ท ธ สํ า หรั บ พยาบาลวิช าชี พ โรงพยาบาลสัง กั ด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากล
ยุทธ มากําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของหลักสูตรฝกอบรมดังนี้
2.1 เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการเรียนรู และมีความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการพัฒนา
หลั กสู ต รฝ ก อบรมเพื่อ เสริม สร า งภาวะผู นํา กลยุ ท ธ สํ า หรั บ พยาบาลวิช าชี พ โรงพยาบาลสัง กั ด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ
2.2 เพื่อใหนําการเรียนรู ความเขาใจและเจตคติที่ไดรับจากการฝกอบรมไป
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. การกําหนดโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม โดยการกําหนดใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม โดยกําหนด ดังนี้
หนวยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
หนวยที่ 2 การพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ
หนวยที่ 3 การติดตอสื่อสารเชิงกลยุทธและการเจรจาตอรอง
หนวยที่ 4 การแกปญหาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
หนวยที่ 5 การอบรมดูงานเกี่ยวกับภาวะผูนํากลยุทธนอกสถานที่
ใชเวลาในการฝกอบรม 5 วัน 30 ชั่วโมง
ในแตละหนวย ประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้
(1) สาระสําคัญของหนวยการฝกอบรม เปนคําอธิบายสาระสําคัญของ
หนวยการฝกอบรมในแตละหนวย
(2) วัตถุประสงคกิจกรรม เปนการแสดงถึงสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเขา
รับการฝกอบรม เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการฝกอบรม
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(3) ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อใหการดําเนินกิจกรมอยูในกรอบ
เวลาที่กําหนด
(4) เนื้อหากิจกรรม เปนเนื้อหาจากองคการแหงการเรียนรู และการสงเสริม
แรงจูงใจภายใน ที่กําหนดใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรู เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
(5) วิธีการดําเนินกิจกรรม เปนวิธีที่ใหผูเขารับการฝกอบรมบรรลุตาม
วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรม โดยกําหนดใหสอดคลองกับเนื้อหา ดวยวิธีการบรรยาย วิธีการแสดง
บทบาทสมมติ และวิธีการลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง
(6) ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม เปนการกําหนดลําดับการดําเนินกิจกรรม
ใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนกอนและหลัง
(7) สื่อการฝกอบรม ไดแก เอกสารประกอบการฝกอบรม คือ แบบวัดตางๆ
เชน แบบขอคําถาม แบบประเมินกิจกรรม และเอกสารประกอบกิจกรรม คอมพิวเตอร
(8) การประเมินผล เปนการประเมินผลระหวางการดําเนินกิจกรรมในแตละ
หนวย ซึ่งใชกจิ กรรมกระตุนเพื่อสงเสริมแรงจูงใจภายใน โดยใชแบบวัดที่หลากหลายครอบคลุมการ
เรียนรู ความเขาใจ และการมีเจตคติที่ดี
4. กิจกรรมการฝกอบรม เปนการจัดกิจกรรมตามคุณลักษณะที่ตองการพัฒนา
พยาบาลวิชาชีพเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค กําหนดใหสอดคลองกับสภาพปญหาปจจุบัน ดวย
กิจกรรมการเสริมสรางเพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ไดแก วิธีการบรรยาย วิธีการอภิปราย
กลุม วิธีการตั้งคําถาม วิธีการแสดงบทบาทสมมติ และวิธีการลงมือปฏิบัติในสถานการณทํางานจริง
โดยเนนใหผูเขารับการอบรมไดมีสวนรวม
5. การวัดและประเมินผลการฝกอบรม เปนการกําหนดตามคุณลักษณะพยาบาล
วิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร ให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เนื่องจากการฝกอบรมดวย
กิจกรรมการฝกอบรม และการสื่อสารการฝกอบรม โดยการสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรูของผู
เขารับการอบรมในแตละหนวยการฝกอบรม ดังนี้
5.1 การประเมินผลกอนการฝกอบรม ไดแก การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ให มี คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู นํ า กลยุ ท ธ ก อ นการฝ ก อบรมในแต ล ะหน ว ยการ
ฝกอบรม
5.2 การประเมินผลระหวางการฝกอบรม ไดแก การวัดและประเมินผลของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธในแตละหนวยการฝกอบรม ประเมินจากการถามคําถาม และ
การแสดงความคิดเห็น แบบทดสอบวัดการเรียนรูซึ่งใชวัดกอนและหลังฝกอบรม และแบบสังเกตที่
ใชวัดและประเมินผลขณะดําเนินการอบรม
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5.3 การประเมินผลหลังการฝกอบรม ไดแก การวัดและประเมินผลของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ โดยใชแบบประเมินฉบับเดียวกันกับกอนการฝกอบรม โดย
ประเมินเมื่อจบการฝกอบรมแลวในแตละหนวยการฝกอบรมมีการเพิ่มหรือมีการพัฒนาภาวะผูนํากล
ยุทธมากนอยเพียงไรเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
หลั ง จากสร า งโครงร า งหลั ก สู ต รฝ ก อบรมตามคุ ณ ลั ก ษณะแล ว ผู วิ จั ย นํ า โครงร า ง
หลักสูตรฝกอบรมมาดําเนินการจัดกลุมสนทนา (Focus Group) ใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคลอง กอนนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการประเมิน
เพื่อประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
ดังนี้
1.1 เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรในการพิจารณาแตละ
องคประกอบของหลั กสู ตร ไดแก หลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม วัต ถุประสงคของ
หลักสูตรฝกอบรม โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม กิจกรรมการฝกอบรมและการวัดและประเมินผล
การฝกอบรม มีความเหมาะสมกับผูเขารับการอบรมเพียงใด มีการเพิ่มหรือพัฒนาเพียงใด
1.2 เพื่อประเมินความสอดคลองของแตละองคประกอบของโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรมที่จัดทําขึ้นกับวัตถุประสงคในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม มีความสอดคลองกันเพียงใด
พรอมขอเสนอแนะ
2. เครื่องมือที่ใชในการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรม
การประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ใชเครื่องมือในการ
ประเมิน 2 ฉบับ ไดแก
2.1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร เปนขอความเพื่อให
ผูทรงคุณวุฒิ ประเมินความเหมาะสม 5 ระดับ ตั้งแต เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสม
ปานกลาง เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยที่สุด โดยแตละระดับกําหนดคาคะแนนไวดังนี้
มีความเห็นวา
มีความเห็นวา
มีความเห็นวา
มีความเห็นวา
มีความเห็นวา

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสมมากที่สุด

ใหคะแนนเปน 5
ใหคะแนนเปน 4
ใหคะแนนเปน 3
ใหคะแนนเปน 2
ใหคะแนนเปน 1

161
2.2 เปนแบบประเมินความสอดคลององคประกอบตางๆในโครงรางหลักสูตร
เปนแบบสอบถามเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความสอดคลองของขอคําถามกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ โดยใชคาดัชนี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2548: 68) ซึ่งมี
เกณฑในการพิจารณาใหคะแนน 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 เมื่อขอคําถามนั้นไมเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ระดับ 2 เมื่อขอคําถามนั้นเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แต
ตองปรับปรุงอีกมาก
ระดับ 3 เมื่อขอคําถามนั้นเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แต
ตองปรับปรุงเล็กนอย
ระดับ 4 เมื่อขอคําถามนั้นเกี่ยวของอยางชัดเจนกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม
หลังจากนั้น ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห
ดัชนีความสอดคลอง พบวา ขอคําถามมีคา CVI เทากับ .84 ถือวาใชได
3. ผูทําการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได คั ด เลื อ กผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการประเมิ น โครงร า ง
หลักสูตรฝกอบรม จํานวน 8 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
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
ขั้ น ตอนในการสร า งแบบประเมิ น โครงร า งหลั ก สู ต รฝ ก อบรม มี ขั้ น ตอน
ดังตอไปนี้
4.1 ทําการศึกษารายละเอียดขององคประกอบตางๆของหลักสูตรฝกอบรม
กําหนดเปนขอคําถามที่ตองการใหผูทรงคุณวุฒิทําการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
4.2 นําแบบประเมินที่สรางขึ้น ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาวาครอบคลุมขอคําถาม
ที่ควรทําการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรมหรือไม โดยทําการประเมินลักษณะของขอคําถาม
และความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใชในการตั้งขอคําถาม
4.3 ปรับปรุงแกไขแบบประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรมตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยได
ทํ า การประสานงานขอความอนุ เ คราะห จ ากผูท รงคุณ วุ ฒิด ว ยตนเอง โดยนํา โครงร างหลั กสู ต ร
ฝกอบรมและแบบประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรมไปมอบใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 ทาน พรอม
ทั้งขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูทรงคุณวุฒิที่ไดทําการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมแลว
6. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมจากการประเมินความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอง โดยทําการพิจารณาความเหมาะสม
ของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม โดยทําการหาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นที่ใกลเคียงกันหรือเหมือนกัน
และคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ พรอมทั้งแปลความหมายของคาเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสม
ของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยทํ า การเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ที่ ไ ด ทํ า การกํ า หนดไว แ ล ว ดั ง นี้
(พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 124) ดังนี้
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
คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิมคี าตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ถือวาการฝกอบรมที่สรางขึ้นมีคณ
ุ ภาพเหมาะสม
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ขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
ผูวิจัยนําขอมูลในการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมจากผูทรงคุณวุฒินํามา
ปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงพื้นฐานของผูเขารับการอบรม โดยปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม
โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ถือวามีความ
เหมาะสม ผูวจิ ัยใหคงไวในหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
2. นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยพิจารณาเพิ่มไวในหลักสูตรฝกอบรม
โดยคํานึงถึงพื้นฐานของผูเ ขารับการฝกอบรมดวย

ตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
วัตถุประสงค เพื่อการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
ขั้ น ตอนนี้ เป น การทดลองใช ห ลั ก สู ต รฝ ก อบรม ที่ พั ฒ นามาแล ว มาใช ท ดลองกั บ กลุ ม
ทดลอง ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในสถานการณจริง เพื่อทําการประเมินและทําการทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรม ใหมีความสมบูรณ แบงออกเปน 2 ขั้น ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชตามแผนการทดลอง
เปนการนําหลักสูตรฝกอบรมที่ไดนําไปใชตามแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Post-test Design (Campbell; & Stanley. 1966: 7) กับกลุมเปาหมาย มีดังนี้
1. จุดมุงหมายของการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
การนําหลักสูตรฝกอบรมมาทดลองใช เพื่อประเมินวาหลักสูตรฝกอบรมมีความ
เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมเพียงใด มีดังตอไปนี้
1.1 หลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ให มี
คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธของผูเขารับการฝกอบรมนั้นมีพัฒนาการมากนอยเพียงใด ทั้งกอนและ
หลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
1.2 การประเมินดานเจตคติ ปญหา ตลอดจนอุปสรรคตอการพัฒนาพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมี
คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
เพื่อใชเปนขอยืนยันในการสนับสนุนการใชหลักสูตรฝกอบรมเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดทําการ
ตั้งไว
2. กระบวนการการทดลอง
ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
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กรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ กับกลุมทดลองกลุมเดียวกันทดลองใน
ชวงเวลาตางกัน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง เปนแบบแผนการทดลอง One Group Pre-testPost-test (Campbell; & Stanley. 1966: 7) โดยมีลักษณะ ดังนี้
สอบกอนฝกอบรม

จัดการฝกอบรม

สอบหลังการฝกอบรม

X

O2

O1
โดยกําหนดให
X

แทน กิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แทน การทดสอบความรูกอนการเขารับการฝกอบรม
แทน การทดสอบความรูหลังการเขารับการฝกอบรม

O1
O2
โดยมีแผนการวิจัยดังนี้
O1

X1 X2

1 วัน

X2

1 วัน

X3

X3

1 วัน

X4

1 วัน

X4

X5

X5 O2

1 วัน

โดยกําหนดให
O1

X1

แทน การทดสอบความรูกอนการเขารับการฝกอบรม สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แทน กิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดกรุงเทพมหานครครั้งที่ 1 ในเรื่อง ความคิดเชิงกลยุทธ โดย
ผูวิจัยใชวีดิทัศน หนังสือคูมือประกอบการฝกอบรม แผนใส
ภาพพลิก แผนพับ
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X2

แทน กิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ในเรื่อง การสื่อสาร โดยการ
กระตุนใหเกิดเจตคติและความเขาใจในการสื่อสาร โดยใหดูวิดีโอ
เรื่อง กรณีศึกษา ตัวอยางเหตุการณในสถานการณจําลองและ
วิธีการสื่อสาร
X3 แทน กิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ในเรื่อง การเจรจาตอรอง โดย
การกระตุนใหเกิดเจตคติและความเขาใจในการเจรจาตอรองโดยให
ดูวิดีโอ เรื่อง กรณีศึกษา ตัวอยางเหตุการณในสถานการณจําลอง
และวิธีการเจรจาตอรอง
X4 แทน กิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 ในเรื่อง การแกปญหา โดยผูวิจัย
จัดกลุมอภิปรายยอย (Group Discussion) เพื่อใหเกิดทักษะการ
แกปญหาและมีแนวคิดในการแกปญหา
X5 แทน กิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5 ในเรื่อง การตัดสินใจ โดยผูวิจัย
จัดกลุมอภิปรายยอย (Group Discussion) เพื่อใหเกิดทักษะการ
ตัดสินใจ และมีแนวคิดในการตัดสินใจ
O2 แทน การทดสอบความรูหลังการเขารับการฝกอบรม สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพื่ อเป น การยื นยั นพิ สูจ นไ ด วา หลั กสู ต รฝก อบรมภาวะผูนํ า กลยุท ธ สํา หรั บ พยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถ
พั ฒ นาพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ไดมีการเพิ่มหรือมีการพัฒนาเมื่อสิ้นสุดการ
ฝกอบรม
3. กลุมทดลอง
กลุ ม ตั ว อย า งในการการตรวจสอบคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รฝ ก อบรม ได แ ก
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเลิดสิน ที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 1 ป ขึ้นไป จํานวน 30 คน
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4. เครื่องมือที่ใชในการทดลองหลักสูตรฝกอบรม
4.1 หลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร
4.1.1 หลักสูตรฝกอบรมที่ผวู ิจัยสรางขึ้น
4.1.2
สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรม คือ แบบวัดตางๆไดแก
แบบทดสอบ แบบประเมินผลกิจกรรม
4.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางเครื่องมือวัดเพื่อประเมินการพัฒนาของผูเขารับการฝกอบรม เปน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลครอบคลุมทุกองคประกอบ ดังนี้
4.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมมีคุณลักษณะตามความ
ต อ งการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมภาวะผู นํ า กลยุ ท ธ สํ า หรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ให มี
คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ของผูเขารับการอบรมกอนและหลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดย
ใชแบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ใชคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity Index: CVI) ถาพบวา ขอคําถามใดมีคา CVI เทากับ .84 ถือวาใชได ก็จะคงขอคําถามนั้น
ไว
5. การดําเนินการทดลอง
การดําเนินการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยไดเตรียมการกอนและหลัง
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม มีขั้นตอนดังนี้
5.1 การประเมินผลกอนการทดลอง
แบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับ
พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสัง กัด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กรุ งเทพมหานคร มี
คุณลักษณะความคิดเชิงกลยุทธ การสื่อสารและการเจรจาตอรอง การแกปญหาและการตัดสินใจ
ครอบคลุ ม ทุ ก องค ป ระกอบ ในการพั ฒ นาพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ กอนฝกอบรม
(Pre-test)
5.2 วิธีการดําเนินการฝกอบรม
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมตาม หลั ก สู ต รฝ ก อบรมภาวะผู นํ า กลยุ ท ธ สํ า หรั บ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพื่อใหมี
คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ผูวิจัยไดกําหนดและออกแบบกิจกรรมโดยเรียงลําดับตามความสําคัญ
ของการจัดกิจกรรมอบรม โดยคอยๆเริ่มที่ความรู ความเขาใจ สรางเจตคติที่ดี เรียนรูการทํางาน
รวมกัน โดยมีการดําเนินกิจกรรมตามวันและเวลาที่กําหนดไว เพื่อใหหลักสูตรฝกอบรมไดผลมาก
ที่สุด
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5.3 การประเมินผลหลังการทดลอง
แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต รฝ ก อบรมภาวะผู นํ า กลยุ ท ธ
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
มีคุณลักษณะความคิดเชิงกลยุทธ การสื่อสารและการเจรจาตอรอง การแกปญหาและการตัดสินใจ
ครอบคลุ ม ทุ ก องค ป ระกอบ ในการพั ฒ นาพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธหลังฝกอบรม
(Post-test) โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิม ดวยการใชเกณฑประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยหลังฝกอบรมมีการพัฒนาสูงกวากอนการฝกอบรม
6. ระยะเวลาในการทดลอง
ผูวิจัยดําเนินการฝกอบรมกับกลุมทดลองโดยใชเวลา 5 วัน 30 ชั่วโมง
7. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั วิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
7.1 นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบวัดการเรียนรู ความเขาใจ ในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุ ทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ มาหาคา
รอยละ
7.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ทดสอบวัดการเรียนรู ความเขาใจ
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมภาวะผูนํ า กลยุ ท ธ สํ า หรับ พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากล
ยุทธ ของผูเขารับการอบรมกอนและหลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดยใชสถิติทดสอบแบบ t-test
7.3 การวิเคราะหและสรุปผลการประเมินการใชหลักสูตรฝกอบรมของแบบ
ประเมินการใชหลักสูตรฝกอบรม
ขั้นที่ 2 การประเมินผลเจตคติตอภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
มีเกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม พิจารณาเกณฑดังนี้
1. ผูวิจัยทําการกําหนดเกณฑการวัดคุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม และพิจารณาผลตางของคาเฉลี่ยจากแบบประเมินการวัดการ
เรียนรู ความเข าใจ เจตคติ ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมี
คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ ของผูเขารับการอบรมกอนและหลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดย
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กําหนดวาหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีคาเฉลี่ยมากกวากอน
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
2. หลังจากสิ้นสุดการฝกอบรมแลว ผูวิจัยไดทําการติดตามผูรับการฝกอบรม
โดยผูเขารับการฝกอบรมยังคงมีการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรฝกอบรมอยางตอเนื่องดวยการ
สังเกตพฤติกรรมการดําเนินกิจกรรมโครงการ 3 ครั้ง 8 ชั่วโมง
3. พิจารณาจากความพึงพอใจที่มีตอการใชหลักสูตรฝกอบรมจากผูเขารับการ
ฝกอบรม และผูใชหลักสูตรฝกอบรม

ตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม
วัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรหลังการทดลองใช
การปรั บ ปรุง หลั กสู ต รฝก อบรม เป น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต รฝ ก อบรมหลั ง จากนํ า
หลักสูตรไปทดลองใชในการฝกอบรม ผูวิจัยนําผลการประเมินมาวิเคราะหปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ฝกอบรม เพื่อใหไดหลักสูตรฝกอบรมฉบับสมบูรณ ในดานโครงสรางหลักสูตรฝกอบรม และใน
รายละเอียดที่เปนองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม มีความถูกตองเหมาะสม เพื่อนําไปใชเปน
หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ โดยพิจารณา
ปรับปรุงจาก
1. การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ซึ่งเปนการนําขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมนํามาพิจารณา และประเมินคุณคาของหลักสูตรวามีขอดีและขอเสีย
2. การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม หลังจากการนําหลักสูตรไปทดลองใช ผูวิจัยไดนํา
ปญหา อุปสรรค พรอมทั้งขอเสนอแนะตางๆมาปรับปรุงแกไขในรายละเอียดตางๆเพื่อใหไดหลักสูตร
ที่สมบูรณ และจากแบบประเมินความพึงพอใจการใชหลักสูตรฝกอบรม
จากการดําเนินการวิจัยทั้ง 4 ตอนนั้น ผูวิจัยตองการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํา
กลยุทธ และพัฒนาตนเอง และนําความรู ความเขาใจ อีกทั้งเจตคติที่ดี ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การเขารับการฝกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ดีขึ้น

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา
กลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 4 ตอน ดังนี้ คือ
1. การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการในการพัฒนา
2. การสรางหลักสูตรฝกอบรม
3. การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม
4. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม

ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการใน
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
การวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา
กลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมี 3 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารขอมูลและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีภาวะผูนํากลยุทธ ขั้นที่ 2 การสัมภาษณและ
การตอบแบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน และขั้นที่ 3 การนําขอมูลมาวิเคราะหปญหาและความตองการ
เพื่อนําผลมาสรุปคุณลักษณะและนํามาหาประเด็นในการสรางหลักสูตรฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒืจํานวน 6 คน เพื่อใหไดขอสรุปตามประเด็นคําถามที่
ไดกําหนดไว เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาการสรางหลักสูตรฝกอบรม ดังตาราง 5
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ตาราง 3 แสดงความถี่ของความตองการจําเปนตองเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ
ความรูเกี่ยวกับภาวะผูนําและบทบาทหนาที่ของผูนํา
กลยุทธ
ความคิดเชิงกลยุทธ
การแกปญหาและการตัดสินใจ
การสื่อสารและการเจรจาตอรอง
แรงจูงใจ
การพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพ
คุณธรรมและจริยธรรม
ความฉลาดทางอารมณ
การสรางวิสัยทัศน
อื่นๆ (การวิเคราะห ความคิดสรางสรรค)

จําเปน
5
6
6
6
3
2
4
3
3
2

จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลเห็นวามีความจําเปนตองเสริมสรางภาวะผูนํากล
ยุทธ โดยเรียงลําดับสูงสุดสามลําดับ ไดแก ความคิดเชิงกลยุทธ การแกปญหาและการตัดสินใจ และ
การสื่อสารและการเจรจาตอรอง และเพิ่มความรูเกี่ยวกับภาวะผูนําและบทบาทหนาที่ของผูนํากล
ยุทธ เพื่อเกริ่นนําเขาหลักสูตรฝกอบรม
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ตาราง 4 ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถามขอมูลเพือ่ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุขจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถานภาพขอมูลทั่วไป

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม
สถานภาพขอมูลทั่วไป

5
25
30
จํานวน (คน)

16.70
83.30
100.00
รอยละ

8
20
2
30
จํานวน (คน)

26.70
66.60
6.70
100.00
รอยละ

5
17
8
30

16.66
56.67
26.67
100.00

ตําแหนงงาน
1. ผูบริหาร
2. ผูใหบริการ

ระดับการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. สูงกวาปริญญาตรี
รวม
สถานภาพขอมูลทั่วไป
อายุงาน
1. ต่ํากวา 2 ป
2. 2-5 ป
3. มากกวา 5 ป
รวม

จากตาราง 4 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เมื่อจําแนกตาม 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 คาเฉลี่ยความตองการจากแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถานภาพขอมูลทั่วไป

X

ความรูเกี่ยวกับภาวะผูนําและบทบาทหนาที่ของผูนํากลยุทธ
ความคิดเชิงกลยุทธ
การแกปญหาและการตัดสินใจ
การสื่อสารและการเจรจาตอรอง
การพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพ
คุณธรรมและจริยธรรม
การสรางวิสัยทัศน

3.80
4.15
4.11
4.03
2.92
2.88
2.91

ระดับความ
ตองการ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 5 พบวา คาเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
หลั กสู ต รฝก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร า งภาวะผู นํา กลยุ ท ธ สํ า หรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสัง กั ด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
ตองการการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธอยูในระดับมากและระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามลําดับดังนี้ ความคิดเชิงกลยุทธ ( X = 4.15) การแกปญหาและ
การตัดสินใจ ( X = 4.11) และการสื่อสารและการเจรจาตอรอง ( X = 4.03)

ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห ข อ มู ล พื้ น ฐาน ผู วิ จั ย ได นํ า ข อ มู ล มาเป น แนวทางในการสร า ง
หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อสรางโครงรางของหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อตรวจสอบโครงรางของหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ในขั้นตอนนี้ เปนการ
เขียนโครงรางหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานที่ไดจากตอนที่1 ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
หลั กสู ต รฝก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร า งภาวะผู นํา กลยุ ท ธ สํ า หรั บ พยาบาลวิช าชี พ โรงพยาบาลสัง กั ด
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 ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
ผูวิจัยนําขอมูลคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธจากการนําขอมูลพื้นฐานในตอนที่ 1 มาสราง
เปนหลักสูตรฝกอบรม และกิจกรรมในการฝกอบรม ใชเทคนิควิธีการสงเสริมแรงจูงใจภายใน เปน
แนวทางในการฝกอบรม โดยมีองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม มีดังนี้
1 หลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม
2 วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม
3 โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม
4 กิจกรรมการฝกอบรม
5 การวัดและประเมินผล
มีรายละเอียด ดังนี้

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
1. หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ ก ษาพยาบาลวิ ช าชี พ ในประเทศไทย ได คํ านึ ง ถึ ง การส ง เสริ ม และพั ฒ นา
การศึกษาพยาบาลวิชาชีพ ใหมีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพและสังคม โดยพยายามสรางคานิยม
ใหม ใ ห เ ห็ น ว า ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาพยาบาลวิ ช าชี พ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ผู รั บ บริ ก าร โดยสภาการ
พยาบาล ไดพยายามสงเสริมการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ใหมีความคิ ดสรางสรรค กล าคิดกลา
แสดงออก ที่นอกเหนือจากทักษะความชํานาญในวิชาชีพแลว ยังสงเสริมใหพยาบาลวิชาชีพมีภาวะ
ผูนํากลยุทธอีกทางหนึ่ง แตในดานหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพของสถานศึกษาพบวา ยังไมมีการ
พัฒนาภาวะผูนํากลยุทธโดยตรง ดังนั้น เพื่อใหผูสําเร็จพยาบาลวิชาชีพ ไดมีคุณลักษณะภาวะผูนํา
กลยุท ธที่ จําเปน ต องมี ลั ก ษณะของความเปนผูนํ า ในเวลาเดีย วกัน โดยมีองค ป ระกอบที่สํ าคั ญ
3 ดาน คือ ความคิดเชิงกลยุทธ การสื่อสาร และการเจรจาตอรอง และการแกปญหาและการตัดสินใจ
2 วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม มีดังนี้
2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ในการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ
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สํ า หรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
3 โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม
โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 6
หนวย ดังนี้
หนวยที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํากลยุทธ
หนวยที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความคิดเชิงกลยุทธ
หนวยที่ 3 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการแกปญหา
หนวยที่ 4 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการตัดสินใจ
หนวยที่ 5 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร
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
การวัดผลและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละหนวยเรียนดวย
เครื่องมือวัดในแตละหนวยเรียน โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมเปนเกณฑในการ
พิจารณาวา หลักสูตรฝกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลง ความรู ความเขาใจ1 และเจตคติตอภาวะผูนํา
กลยุ ท ธ ไ ด ห รื อ ไม โดยมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวั ด และประเมิ น ผลตามหลั ก สู ต รฝ ก อบรม ได แ ก
แบบทดสอบกอนและหลังเขารับการอบรม แบบวัดเจตคติ เปนตน
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ขั้นที่ 2. การตรวจสอบโครงรางหลักสูตร
หลั งจากสร างโครงร างหลัก สูต รฝ กอบรมแลว ผูวิจั ยนํ าโครงร างหลั กสูต รฝกอบรมมา
ดําเนินการจัดกลุมสนทนา (Focus group) ใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคลอง กอนนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร ในการพิจารณาแตละองคประกอบ
ของหลักสูตรฝกอบรม ไดแก หลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม วัตถุประสงคของหลักสูตร
ฝกอบรม โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม กิจกรรมการฝกอบรม และ มีความสอดคลองกันและ
เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมเพียงใด
ตาราง 6 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา
กลยุทธสาํ หรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รายการประเมิน
1. หลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม
2. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม
3. โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม
4. กิจกรรมการฝกอบรม
5. การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
รวม

X

S.D.

3.67
3.67
3.67
3.79
3.67
3.69

0.58
0.58
0.58
0.51
0.58
0.45

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีคาเฉลี่ย 3.69 อยูในระดับมาก
2. ผลประเมินความสอดคลองของแตละองคประกอบของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมที่
จัดทําขึ้นกับวัตถุประสงคในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยใชคาดัชนี ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity Index: CVI) พบวา มีคา CVI เทากับ .84 แสดงวา โครงรางหลักสูตรฝกอบรมมี
ความสอดคลองกัน
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นอกจากนี้ผลการตรวจสอบโครงรางของหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากล
ยุ ท ธ สํ า หรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นจากการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน ไดดังนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาหลักสูตร มีลักษณะการนําเสนอคลายจะเปน
หลักการ ใหปรับใหเหมาะสม ควรเพิ่มเติมวาขอมูลสวนนี้มีความเปนมาอยางไร
2.2 หลักการและเหตุผลควรปรับใหมีเนื้อหากระชับ และเรียบเรียงใหมใหมีการอางอิง
ขยายคําในบางคําใหผูอานเขาใจ
2.3 วัตถุประสงคในหลักสูตรควรปรับใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่งานวิจัยตองการ
และวัตถุประสงคในแตละหนวยควรเขียนใหถูกตองกับการเรียนรู จนถึงการวัด แตถาวัดทักษะจะวัด
จากการสังเกตพฤติกรรมจะวัดไดงายกวา เชน การวัดความสามารถ เปนตน
2.4 โครงสรางหลักสูตร ใหปรับเวลาในหนวยที่ 1 ใหนอยลง และไปเพิ่มในหนวยที่ 2
และหนวยที่ 3 มากขึ้น เนื่องจากหนวยที่ 1 เปนเสมือนบทนํา หนวยที่ 2 และหนวยที่ 3 เกี่ยวกับการ
เสริมทักษะควรมีเวลามากขึ้น และควรเพิ่มหนวยที่ 6 เพื่อสรุปองครวม
2.5 การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูไมควรดูวีดิทัศนแลวคุยกันในทุก
หนวย แตควรมีกิจกรรมหลากหลายกวานี้ เชน ควรเสริมกิจกรรมการวิเคราะหแผนภูมิกางปลา การ
ทําแผนภูมิทางความคิด ฯลฯ
2.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรเพิ่มกิจกรรมใหมากขึ้นทุกหนวย เนื่องจากเปน
หลักสูตรพัฒนาทักษะ จึงตองเนนกิจกรรมใหมากๆ อาจจะเพิ่มกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role Play)
หรือสถานการณจําลอง เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ เปนตน
2.7 สื่อและแหลงการเรียนรู สื่อที่เปนเพาเวอรพ็อยท (Power Point) ไมจําเปนตอง
เนนมากทุกหนวย ความเนนสื่อที่เกี่ยวกับการพัฒนาดานทักษะมากกวา
2.8 การวัดและประเมินผล ควรหาวิธีการวัดประเมินทีห่ ลากหลายมากกวานี้ และแบบ
วัดทักษะควรประเมิน กอนและหลังการทดลอง โดยใหเพิ่มรายละเอียดของขอประเมินดานทักษะให
ครบองคประกอบยอยทั้ง 4 องคประกอบ ในการประเมินควรแยกแยะระหวางความรู กับความเขาใจ
จะไดประเมินถูก
2.9 อื่นๆ มีดังนี้
2.9.1 ในหนวยของการคิดเชิงกลยุทธอาจจะตองเพิ่มจํานวนเวลาใหมากขึ้นและ
ควรปรับใหเหมาะสมและเสริมทักษะใหเกิดขึ้น
2.9.2 ในสวนของคําอธิบายแตละหนวยควรเขียนรายละเอียดขององคประกอบ
ยอยใหเห็นชัด
2.9.3 ในแตละหนวยใหมีขนั้ ตอนการสรุปทุกหนวย
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ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
ขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรงฝกอบรมที่พัฒนามาแลว มาใชทดลอง
กับกลุมทดลอง กลุมทดลองที่ใชพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ไดแก พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเลิดสินที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 1 ป ขึ้นไป จํานวน 30
คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมใหสมบูรณยิ่งขึ้น มี 2 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชตามแผนการทดลอง
เปนการนําหลักสูตรฝกอบรมที่ไดนําไปใชตามแผนการทดลองแบบ One-Group Pre-testPost-test กับกลุมเปาหมาย ดังตาราง 9 และ 10
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความรูและความเขาใจ กอนและหลังการ
ทดลองใชหลักสูตรเสริมสรางภาวะผูนาํ กลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
การทดสอบความรูและความเขาใจ
กอนทดลองใชหลักสูตร
หลังทดลองใชหลักสูตร

N
30
30

X

15.53
22

S.D. df
1.21 29
1..20

t
47.37**

p-value
.01

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 7 แสดงผลคะแนนเฉลี่ย พบวา คาคะแนนเฉลี่ยความรูและความเขาใจตอ
หลักสูตรการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ หลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเจตคติที่มตี อภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ กอน
และหลังการทดลองใชหลักสูตร โดยรวม
การประเมินเจตคติ
กอนทดลองใชหลักสูตร
หลังทดลองใชหลักสูตร

N
30
30

X

2.52
4.40

S.D df.
1.21 29
1.20

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

t
47.36**

p-value
.01
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จากตาราง 8 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ พบวา ผลคะแนนเฉลี่ย
เจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ หลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเจตคติที่มตี อภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
รายดานความคิดเชิงกลยุทธ
ขอ

ความคิดเชิงกลยุทธ

กอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม

1. ความคิดเชิงกลยุทธชวยในการพัฒนางานใหประสบผลสําเร็จ

X
2.23

2. ความคิดเชิงกลยุทธชวยใหพัฒนาองคการใหไดเปรียบองคกรอื่นๆ

S.D.

S.D.

0.43

X
4.3

0.53

2.3

0.53

4.4

0.56

3. การเปนนักคิดเชิงกลยุทธที่สรางสรรคเหมาะสําหรับการเปนภาวะ
ผูนํากลยุทธในองคการ

3.06

0.94

4.46

0.57

4. ภาวะผูนํากลยุทธใชความคิดพลิกแพลงเพื่อนําวิกฤติมาสรางเปน
โอกาสในการบริหารงาน

2.3

0.53

4.4

0.56

5. ความคิดเชิงกลยุทธ เปนหัวใจของความสําเร็จในการทํางาน

2.46

0.63

4.4

0.56

6. ภาวะผูนํากลยุทธควรเปดใจกวางตอความคิดและขอมูลใหม ๆ
ของสมาชิกเพื่อใชในการแกปญหา

2.5

0.57

4.4

0.56

7. องคการจะพัฒนาไดอยางรวดเร็วถาผูนํามีความคิด
เชิงกลยุทธ

3.06

0.94

4.46

0.57

8. ภาวะผูนํากลยุทธตองมีความคิดเชิงกลยุทธเพื่อสรางแรงบันดาลใจ
ใหแกผูตาม

2.23

0.43

4.3

0.53

9. ภาวะผูนํากลยุทธมักจะตัดสินใจโดยใชความคิดเชิงกลยุทธ เปนหลัก 2.23

0.43

4.3

0.53

10. ความคิดเชิงกลยุทธ เปนหัวใจของผูนํากลยุทธในการทํางาน

0.63

4.4

0.56

2.46

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

การสื่อสารและการเจรจาตอรอง

กอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม

S.D.

0.53

0.56

0.57

4.4

0.56

3. ภาวะผูนํากลยุทธที่ดีตองกรองขอมูลขาวสารที่ไดรับมาใชรวมในการ 3.06
แกปญหา

0.94

4.46

0.57

4. การติดตอสื่อสารอยางเปนทางเปนการสรางความไววางใจกัน
ในการทํางาน

2.46

0.63

4.4

0.56

5. การเจรจาตอรองเปนเรื่องยุงยากและสรางความยุงยากใจแกภาวะ
ผูนํากลยุทธ

2.3

0.53

4.4

0.56

6. ภาวะผูนํากลยุทธที่ดีตองสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
เจรจาตอรองไดเปนอยางดี

2.23

0.43

4.3

0.53

7. การเจรจาตอรองที่ดีเปนสิ่งที่มีประโยชนสําหรับภาวะผูนํากลยุทธ

2.5

0.57

4.4

0.56

8. ภาวะผูนํากลยุทธที่มีประสิทธิภาพตองสามารถทําการเจรจาตอรอง 2.3
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝาย

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

2. องคกรจะพัฒนาลาชาถาผูนําไมสามารถสื่อสารใหสมาชิกเขาใจ
เปาหมายองคกร

2.5

S.D.

X
4.4

1. การติดตอสื่อสารเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาองคกร

X
2.3

จากตาราง 10 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ พบวา ผลคะแนน
เฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ ของพยาบาลวิชาชีพ รายดานการสื่อสารและการเจรจาตอรอง
หลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
รายดานการแกปญหาและการตัดสินใจ
ขอ

การแกปญหาและการตัดสินใจ

กอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม

X
1. ภาวะผูนํากลยุทธตองมีการแกปญหาและตัดสินใจที่ดี
2.23
2. ภาวะผูนํากลยุทธมีการใชการสื่อสารสองทางเพื่อสรางความเขาใจให 2.23
เกิดขึ้นในองคกร

3. ผูนําตองแกปญหาและตัดสินใจเกงเพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จ

S.D.

S.D.

0.43
0.43

X
4.3
4.3

0.53
0.53

2.3

0.53

4.4

0.56

4. จุดออนของภาวะผูนํากลยุทธคือการไมกลาตัดสินใจ

2.23

0.43

4.3

0.53

5. การมีภาวะผูนํากลยุทธที่ดีเปนสิ่งที่ทุกองคกรพึงประสงค

2.5

0.57

4.4

0.56

6. ภาวะผูนํากลยุทธตองเลือกใชวิธีการติดตอสื่อสารที่มีทางเดียว
เทานั้น

3.06

0.94

4.46

0.57

7. การเจรจาตอรองที่ดีตองใหผูเกี่ยวของมีความรูสึกวาไดรับประโยชน 2.3
และประสบผลสําเร็จทั้งสองฝาย

0.53

4.4

0.56

8. การแกปญหาดวยวิธีเดิมๆของภาวะผูนํากลยุทธยอมดีกวาวิธีการ
ใหมๆ

2.23

0.43

4.3

0.53

9 ผูนําที่มีภาวะผูนํากลยุทธจะแกปญหาและตัดสินใจและทําใหสมาชิก 2.46
เชื่อถือยอมรับในการทํางาน

0.63

4.4

0.56

10 กระบวนการแกปญหาที่มีประสิทธิผลมีความสําคัญตอภาวะ
ผูนํากลยุทธ

0.43

4.3

0.53

2.23

จากตาราง 11 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ พบวา ผลคะแนน
เฉลี่ยเจตคติที่มีตอภาวะผูนํากลยุทธ ของพยาบาลวิชาชีพ รายดานการแกปญหาและการตัดสินใจ
หลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขั้นที่ 2 การประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม
มีเกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ดังนี้
1. ผูวิจัยกําหนดเกณฑการวัดความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพ และเจตคติตอภาวะผูนํากลยุทธ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร กอนและหลังการทดลอง โดย
กําหนดวาหลังการทดลอง ผูเขารับการฝกอบรมตองมีคาเฉลี่ยของคะแนนมากกวากอนการทดลอง
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ตอนที่ 4 ผลการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมเปนการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมหลังจาก
การนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชในการฝกอบรม ผูวิจัยนําผลการประเมินมาวิเคราะหปรับปรุง
แกไขหลักสูตรฝกอบรมเพื่อใหไดหลักสูตรฝกอบรมฉบับสมบูรณ มีความเหมาะสมถูกตอง เพื่อ
นํ า ไปใช เ ป น หลั ก สู ต รฝ ก อบรมพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการทดลองใชหลักสูตรฝกบรม ผูวิจัยไดนําผลมาปรับปรุง
หลักสูตร ดังตอไปนี้
1. ขยายเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม ในหนวยที่ 2 และหนวยที่ 3 เนื่องจากกิจกรรม
ของทั้ง2 หนวย ตองใชเวลามากในการเตรียมเกม และขอมูลที่ตองนําเสนอของทั้งสองหนวย
ตามลําดับโดยกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติหมวก 6 ใบ ปรับจาก 1 ชั่วโมง เปน 2 ชั่วโมง
2. ปรับหนวยการเรียนรู จากหนวยที่ 2 เดิมไปอยูหนวยที่ 3 เนื่องจากความตอเนื่อง
ในการเรียนรูเนื้อหาที่เปนบริบทเดียวกัน คือการพัฒนาการแกปญหาและการตัดสินใจ
3. เพิ่มแบบวัดและประเมินในบางหนวยการเรียนรู ดังนี้
2.1 หนวยที่ 2 ถึง หนวยที่ 6 เพิ่มแบบสังเกตการณ สถิติจํานวนครั้งการถามตอบ
และเสนอความคิดเห็น
2.2 หนวยที่ 2 เพิ่มแบบประเมินการคิดเชิงกลยุทธ เพื่อชวยเปนขอมูลในการ
ประเมินคุณลักษณะดานความคิดเชิงกลยุทธ เพราะตองใชเวลาในการฝกทักษะดานนี้มาก
4. ปรับปรุงแบบวัดเจตคติใหครอบคลุมคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธทั้งสามดานและ
ใหมีความสมดุลกัน
5. ปรับปรุงแบบวัดความรูและความเขาใจ โดยเพิ่มแบบทดสอบดานการวิเคราะห
สังเคราะหและการประเมินคา

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการดําเนินการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรโดยสรุป ดังนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ในการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ
สํ า หรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร

วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนการวิจัย
4 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการใน
การพัฒนา
เปนการศึกษาและความตองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีภาวะผูนํา
กลยุทธ โดยมี 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารขอมูล และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ และการตอบ
แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน และขั้นที่ 3 การนําขอมูลมาวิเคราะหปญหาและความตองการ เพื่อนํา
ผลมาสรุปคุณลักษณะและนํามาหาประเด็นในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา
กลยุทธ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
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ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม
เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ สําหรับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสั งกั ด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จั งหวัดกรุ งเทพมหานครที่ไ ด
ดําเนินการไวในตอนที่ 1 ซึ่งในตอนที่ 2 แบงการดําเนินการเปน 3 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การสรางโครง
รางหลักสูตรฝกอบรม ขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ดวยการจัดกลุมสนทนา
(Focus Group) และขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝกอบรม เพื่อนําไปทดลองใชตอไป
ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม
เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ในการเพิ่มความรู ความเขาใจ
และเจตคติตอคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ โดยประเมินผลจากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอน
และหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม และพิจารณาจากเกณฑวา หลังจากการฝกอบรมหลักสูตร
ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และมีเจตคติตอภาวะผูนํากลยุทธสูง
กวากอนทดลองผลการนําหลักสูตร ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนพยาบาลวิชาชีพ จํานวน
30 คน ของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา
3.1 ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต ร โดยเปรี ย บเที ย บคะแนนด า น
ความรู ดานความเขาใจและดานเจตคติ ที่มีตอการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ
กอนการทดลองใชหลักสูตรและหลังการทดลองใชหลักสูตร มีดังนี้
3.1.1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนดานความรูที่มีตอการเสริมสราง
ภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาลวิชาชีพ กอนการทดลองใชหลักสูตรและหลังการทดลองใชหลักสูตร
แตกตางกัน โดยผลการประเมินหลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอน
การทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.1.2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนเจตคติที่มีตอการเสริมสรางภาวะ
ผู นํ า กลยุ ท ธ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ ก อ นการทดลองใช ห ลั ก สู ต รและหลั ง การทดลองใช ห ลั ก สู ต ร
แตกตางกัน โดยผลการประเมินหลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอน
การทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ในแตละหนวยระหวางทดลองใชหลักสูตร
ผลปรากฏดังนี้
3.2.1 หนว ยที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีเ กี่ ยวกับการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุ ท ธของ
พยาบาลวิชาชีพ พบวา พยาบาลวิชาชีพสามารถอธิบายความหมายและความแตกตางของภาวะ
ผูนํากลยุทธและภาวะผูนําแบบอื่นไดเปนอยางดี โดยสังเกตจากการถามตอบระหวางทํากิจกรรมการ
เรียนรู ที่มีการบันทึกแบบประเมินความถี่ในการตั้งคําถาม ตอบคําถาม หรือเสนอความคิดเห็นอยาง
นอยคนละ 1 ครั้ง 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 เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับปญหาการเปนผูนํา 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 มีการประเมินการนําเสนอกระบวนการของการแกปญหาที่ดี โดย
สมาชิกฝายเสนอไดนําเสนอรายละเอียดของแนวคิดการแกปญหาที่ดีอยางครบถวน ทั้งในกลุมยอย
และกลุมใหญ อีกทั้งไดเสนอแนะแนวทางออกใหพยาบาลวิชาชีพเมื่อเจอสถานการณตางกันควร
แกปญหาตางกัน ทําใหพยาบาลวิชาชีพไดมีการพัฒนาทักษะการแกปญหาที่ดีในการทํางาน และทํา
ใหพยาบาลวิชาชีพเกิดการมองตางมุม เพื่อสงเสริมใหฝกทักษะ การมองโลกในแงดี
3.2.4 หน ว ยที่ 4 การพั ฒ นาทั ก ษะด า นการตั ด สิ น ใจ พบว า พยาบาลวิ ช าชี พ
สามารถอธิบายความหมายและคุณลักษณะของการตัดสินใจที่ดีไดเปนอยางดีโดยสังเกตจากการ
พูดคุย และการถามตอบ ระหวางการเรียนรูเนื้อหาสาระของพยาบาลวิชาชีพ และการประชุมกลุม
การแสดงบทบาทสมมติในใบงาน 4/2 ทําใหพยาบาลวิชาชีพ สามารถแสดงออกถึงการเปนผูนํากล
ยุทธที่ดีตอสถานการณจําลองที่ตองการแสดงบทบาทสมติในการเปนผูนํา และสําหรับพยาบาล
วิชาชีพที่แสดงเปนลูกนองไดแสดงออกถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอบกพรองของผูที่แสดงเปนหัวหนา
งาน สิ่งที่ทําใหเห็นวา พยาบาลวิชาชีพสามารถฝกทักษะดานการตัดสินใจที่ดีไดจากใบงานที่ 4/1
และ นอกจากนี้พยาบาลวิชาชีพไดแสดงเจตคติที่ดีตอการพัฒนาทักษะการมอบหมายงานโดยการ
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สังเกตจากการอภิปรายสรุปกิจกรรมทั้งหมด ในตอนทายของหนวยที่ 4 ซึ่งมีการบันทึกการพูดคุย
ถามตอบ ถึงขอดีขอเสียของการตัดสินใจ ความสําคัญและความจําเปนในการเปนหัวหนางานที่มี
ทักษะในการเปนหัวหนางานที่ดี และอื่นๆ
3.2.5 หนวยที่ 5 การพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร พบวา พยาบาลวิชาชีพสามารถ
อธิบายความหมายและหลักของการสื่อสารได โดยสังเกตจากการทํางานกลุมและการตอบคําถาม
ระหว า งการเรี ย นรู เ นื้ อ หาสาระของหน ว ย พยาบาลวิ ช าชี พ ได พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร โดยใช
กิจกรรมกรณีศึกษาจากวีดิทัศน ใบงานที่ 5/2 และใบงานที่ 5/3 กิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติ
พบวา พยาบาลวิชาชีพไดนําหลักการสื่อสารมาใชในการแสดงบทบาทสมมติ รวมถึงความสามารถ
ในการกําหนดกลยุทธในการสรางทีมงาน โดยกลุมพยาบาลวิชาชีพมีการแบงหนาที่และสามารถจัด
กิจกรรมบทบาทสมมติไดอยางดี พยาบาลวิชาชีพมีเจตคติตอการพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดย
สังเกตจากการมีสวนรวมของพยาบาลวิชาชีพในแตละกลุมอยางจริงจังและมุงมั่นที่จะทํากิจกรรม
ทั้งหมด เพื่อใหไดผลงานของกลุมอยางเปนที่นาพอใจ
3.2.6 หนวยที่ 6 การพัฒนาทักษะดานการเจรจาตอรอง พบวา พยาบาลวิชาชีพ
สามารถอธิบายความหมายและหลักของการเจรจาตอรองได โดยสังเกตจากการทํางานกลุมและการ
ตอบคําถามระหวางการเรียนรูเนื้อหาสาระของหนวย พยาบาลวิชาชีพไดพัฒนาทักษะการเจรจา
ตอรอง โดยใชกิจกรรมกรณีศึกษาจากวีดิทัศน ใบงานที่ 6/2 และใบงานที่ 6/3 กิจกรรม การแสดง
บทบาทสมมติ พบวา พยาบาลวิชาชีพไดนําหลักการเจรจาตอรองมาใชในการแสดงบทบาทสมมติ
รวมถึงความ สามารถในการกําหนดกลยุทธในการสรางทีมงาน โดยกลุมพยาบาลวิชาชีพมีการแบง
หนาที่และสามารถจัดกิจกรรมบทบาทสมมติไดอยางดี พยาบาลวิชาชีพมีเจตคติตอการพัฒนาทักษะ
การเจรจาตอรอง โดยสังเกตจากการมีสวนรวมของพยาบาลวิชาชีพในแตละกลุมอยางจริงจังและ
มุงมั่นที่จะทํากิจกรรมทั้งหมด เพื่อใหไดผลงานของกลุมอยางเปนที่นาพอใจ
3.2.7 หนวยที่ 7 สรุปการนําภาวะผูนํากลยุทธไปใชจริง พบวา พยาบาลวิชาชีพ
สามารถประยุกตความรู และทักษะในการแสดงภาวะผูนํากลยุทธโดยสังเกตและบันทึกผลการทํา
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติทั้ง 4 องคประกอบซึ่งผลจากการประเมินของพยาบาลวิชาชีพ รวม
30 คน ที่เขารวมประเมินการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธสําหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในหลักสูต รนี้อยูใ นระดับมาก และพบวา พยาบาล
วิชาชีพมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาทักษะผูนํากลยุทธ แบบองครวม โดยสังเกตจากการทํากิจกรรม
การแสดงบทบาทสมมติ และการระดมสมองในการประชุมกลุมยอยและกลุมใหญ
3.3 ผลการประเมินความเหมาะสมในการทดลองใชหลักสูตร โดยพยาบาลวิชาชีพเมื่อ
สิ้นสุดการสอน โดยใหพยาบาลวิชาชีพประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรใน 5 ดาน คือ ดาน
เนื้อหาวิชา ดานวิธีการจัดการเรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อและแหลงการเรียนรูและดาน
การวัดและการประเมินผล พบวามีความเหมาะสมในระดับมากในทุกดาน
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3.4 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพตอหลักสูตร พบวา
3.4.1 จุดมุงหมายของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ ในโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มีความสอดคลองกับความตองการของพยาบาลวิชาชีพ
เนื่องจากหลักสูตรนี้ชวยใหกลาแสดงออกถึงภาวะผูนํา เรียนรูวิธีคิดเชิงกลยุทธ เรียนรูวิธีการแกไข
ปญหา เขาใจวิธีการการตัดสินใจ ตลอดจนการติดตอสื่อสารรวมกับผูอื่นและที่สําคัญพยาบาลวิชาชีพ
เห็นวา หลักสูตรนี้ชวยใหมีเจตคติที่ดี ตอการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธในพยาบาลวิชาชีพมากขึ้น
3.4.2 ดานเนื้อหาสาระที่สามารถนําไปสูการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธใน
พยาบาลวิชาชีพไดเนื่องจากเนื้อหาตางๆตรงตามความตองการในการพัฒนาผูนํากลยุทธในการนํา
เนื้อหาสาระไปปรับประยุกตใช โดยองคประกอบที่พยาบาลวิชาชีพมีความเห็นวาเปนองคประกอบที่
สามารถนําไปสูการพัฒนาทักษะชัดเจน คือ การคิดเชิงกลยุทธ การตัดสินใจ การแกปญหา การ
ติดตอสื่อสาร และการเจรจาตอรอง ตามลําดับ
3.4.3 ดานสื่อการเรียนรู มีความเหมาะสมและชวยใหมีการเสริมสรางภาวะผูนํา
กลยุทธ เนื่องจากสื่อที่ใชเปนรูปธรรม มีความชัดเจน มีความหลากหลายเขาใจงาย และที่สําคัญสื่อ
การเรียนรูถูกจัดวางอยางเหมาะสมจากขั้นพื้นฐานไปสูการประยุกตใช
3.4.4 ดานกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพมีความเห็นวาสามารถ
ชวยใหพยาบาลวิชาชีพ เกิดความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีตอการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธ
3.4.5 ดานรูปแบบและวิธีการประเมินผลในหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพมีความเห็น
วา รูปแบบและวิธีการประเมินผลมีความถูกตอง เหมาะสม และนาเชื่อถือ และวิธีการประเมินผลที่
หลากหลาย ทั้งกอนหลักสูตร ระหวางหลักสูตร และหลังการทดลองหลักสูตร สอดคลองกับเนื้อหา
สาระ และกิจกรรมการเรียนรู ประเมินตามสภาพจริง
3.4.6 สําหรับขอเสนอแนะอื่นๆ ใหขยายเวลาหรือจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับการ
ประชุมกลุม และควรมีการเตรียมอุปกรณเลนเกมสในกิจกรรมที่พยาบาลวิชาชีพตองเตรียมใหพรอม
กอนการทํากิจกรรม
ตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม
เปนการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมจากการนําไปทดลองใช เพื่อใหไดหลักสูตร
ฝกอบรมฉบับสมบูรณ พรอมที่จะนําไปใชพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีคุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธ

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการในการพัฒนา
พบวา คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธที่มีความจําเปนในการฝกอรมไดแก การใชความคิดเชิงกลยุทธ
การสื่อสารและการเจรจาตอรอง และการแกปญหาและการตัดสินใจ
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2. ผลการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมดวยการจัดกลุมสนทนา (Focus group) กับ
ผูทรงคุณวุฒิ พบวาผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกันและเห็นวาโครงรางหลักสูตรฝกอบรมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก
3. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมดานความรูและความเขาใจ พบวา
คาคะแนนเฉลี่ยความรูและความเขาใจตอหลักสูตรการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาล
วิชาชีพ หลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมดานเจตคติตอภาวะผูนํากลยุทธ
พบวา ค าคะแนนเฉลี่ย เจตคติ ที่ มีตอภาวะผูนํ า กลยุท ธของพยาบาลวิชาชีพ หลังการทดลองใช
หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
5. ผลการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม พบวา หนวยการเรียนรูบางหนวยตองมีการ
ขยายเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมใหมากขึ้น แบบวัดความรูและความเขาใจยังขาดดานการวิเคราะห
สังเคราะหและการนําไปใช ปรับปรุงแบบวัดเจตคติใหครอบคลุมเนื้อหาภาวะผูนํากลยุทธและใหเกิด
ความสมดุลกัน

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เปนปญหาและความตองการในการพัฒนา
พบวา คุณลักษณะภาวะผูนํากลยุทธที่มีความจําเปนในการฝกอรมไดแก การใชความคิดเชิงกลยุทธ
การสื่อสารและการเจรจาตอรอง และการแกปญหาและการตัดสินใจ ที่เปนเชนนี้เพราะวา ภาวะกล
ยุทธมีความ สําคัญมากตอความสําเร็จของกิจการขององคกรเนื่องจากมีความสําคัญ ชวยใหผูบริหาร
สามารถมองเห็นภาพรวมและขอบเขตไดกวางขวางและชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น (Betty. 2005:
25) โดยชวยใหสมาชิกเขาใจในวิสัยทัศน วัตถุประสงคและทิศทางที่แนนอนขององคกร ไมกอใหเกิด
ความสับสนหรือความขัดแยงในการทํางาน ทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายและวัตุประสงคที่
ตองการอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอองคกรในการสรางความเขาใจระหวางการทํางานและ
บุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ 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
เป น ผู นํ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสร า งและการเปลี่ ย นแปลงต า งๆขององค ก าร อั น ได แ ก ด า น
สภาพแวดลอม วัฒนธรรม กลยุทธ โครงสราง ภาวะผูนําและเทคโนโลยี และยังมีหนาที่ในการจูงใจ
ใหบุคลากรนําการตัดสินใจของตนลงสูการปฏิบัติ ผูนํากลยุทธจึงมีบทบาทสองดานที่เปนบทบาท
คูขนานกัน (Dual Role) กลาวคือ บทบาทแรก ในฐานะเปนผูวางแผนออกแบบหรือกําหนดวิสัยทัศน
และกลยุทธใหแกองคการ สวนบทบาทที่สอง ในฐานะที่นําเอากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น ผูนํากล
ยุทธจึงเปนทั้งผูกําหนด (Formulator) และผูนําสูการปฏิบัติ (Implementer) (Adair. 2002: 62-65)
โดยเฉพาะการใชความคิดเชิงกลยุทธ ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ทําให
เกิดความชัดเกี่ยวกับผลผลิตกอนปฏิบัตงิ าน พัฒนาแผนเพื่อขับเคลื่อนไปสูผลผลิต สามารถกําหนด
ขอบขายของสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกัน ปรับกลยุทธ เทคนิคใหยืดหยุนสอดคลอง
กัน. สรางสรรคกิจกรรมตอเนื่องและกิจกรรมคูขนานเพื่อบรรลุเปาหมาย รักษาความสมดุลในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความรวดเร็วในการทํางาน ตอบสนองการวางแผนกลยุทธและมุมมองระยะยาว
และสามารถจัดอันดับความสําคัญ (Albano. 1999: Online)
คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู นํ า กลยุ ท ธ ด า นการสื่ อ สารและการเจรจาต อ รองนั บ ว า มี
ความสําคัญเปนเครื่องมือชวยใหบรรลุจุดประสงค (ดวงพร ทัตตะทองคํา. 2544: 41-45) รวมทั้ง
สรางความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรและสงเสริมการบริหารจัดการแบบการมีสวนรวม สามารถ
แกปญหาไดตรงประเด็นตามความตองการของบุคลากร ทําใหกระบวนการบริหารจัดการสามารถ
ดําเนินไปอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก ทําใหผูนําตองพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาอยูเสมอ ลด
ชองวางระหว างผู นํากั บ บุคลากร สรางความใกลชิ ดผูกพั นแกบุคลากรในองค กร อีกทั้ งจูงใจให
บุคลากรเขาใจและยอมรับในวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร (Marriage Builders. 2008:
Online)
อีกทั้งการแกปญหาและการตัดสินใจมีความสําคัญตอภาวะผูนํากลยุทธ เพราะ
รวบรวมป ญ หาสํ า คั ญ หรื อ ป ญ หาเร ง ด ว น เพื่ อ ใช ใ นการแก ป ญ หาและการตั ด สิ น ใจอย า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถกําหนดประเด็นปญหาสําคัญหรือปญหาเรงดวนไดอยางชัดเจน ใชเทคนิคใน
การแกปญหาสําคัญหรือเรงดวน ชวยใหแกปญหาและตัดสินใจอยางรวดเร็ว เปนระบบและตอเนื่อง
รวมถึงสามารถตรวจสอบ ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
(Aikenhead. 1985: 473)
2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมดานความรูและความเขาใจ พบวา
คาคะแนนเฉลี่ยความรูและความเขาใจตอหลักสูตรการเสริมสรางภาวะผูนํากลยุทธของพยาบาล
วิชาชีพ หลังการทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตร
อย า งมีนั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ผลวิ จัย สอดคลอ งกับ วาสนา คงมั่ น (2544:67)
ได
ทํ า การศึ กษาพั ฒ นาหลั ก สูต รฝ ก อบรมเรื่ อ งการนิ เ ทศภายในโรงเรี ย นสํา หรั บ ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น
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ประถมศึกษา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม 3) ทดลองใชหลักสูตร 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา
กอนและหลังการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรม มีความรูเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการฝกอบรม มีความรูสูงกวากอนฝกอบรม
สอดคลองกับผลวิจัยของ สุเมธ งามกนก (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องหลักสูตรฝกอบรมเพิ่ม
อํ า นาจในการทํ า งานเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะของเจ า หน า ที่ วิ เ คราะห น โยบายและแผน
กระทรวงศึกษาธิการ ผลวิจัยพบวา คะแนนหลังการทดลองมากกวาคะแนนกอนการทดลอง ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไว แสดงวา หลักสูตรฝกอบรมสามารถพัฒนาสมรรถนะดานความรู ดานทักษะ
ในการปฏิบัติงานและดานบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ไดจริงสอดคลองกับ พิเชฎษ จับจิตต (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมการพัฒนาความเขมแข็ งของสํานั ก งานเขตพื้นที่การศึกษาผานเครือข ายอิ นเทอรเ น็ต
การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อสราง 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 ค าคะแนนเฉลี่ย เจตคติ ที่ มีตอภาวะผูนํ า กลยุ ท ธของพยาบาลวิชาชีพ 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
วิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพในรัฐมินเนโซตาและรัฐเท็กซัส เนื้อหาเรื่องระบบ
นิเวศนของผีเสื้อขนาดใหญ โดยใชวิธีสืบเสาะหาความรูแลววิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง
ฝกอบรมทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพ พบวา ครูที่เขารับการฝกอบรมสามารถเตรียมกิจกรรม
โดยใชพื้นฐานของการสืบเสาะหาความรูที่ไดรับการฝกอบรมไดดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
หลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมชวยใหครูประสบความ สําเร็จในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรทั้ง
ดานเนื้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติที่ดี นอกจากนั้นยังชวยกระตุนใหครูมีความ
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มั่นใจในการจัดการเรียนรูใหดีขึ้นดวย 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 ในแตละครั้งไมควรเกิน 30 คน เพื่อใหการอบรมมี
ประสิทธิภาพและสามารถจัดกิจกรรมไดอยางทั่วถึง
1.3 เวลาในการจัดการฝกอบรม ควรใชเวลาติดตอกันเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง
1.4 ระยะเวลาในการจัดการฝกอบรม ควรปรับใหเหมาะสม กระชับ เนื่องจากผูเขารับการ
ฝกอบรมมีภาระหนาที่รับผิดชอบคอนขางมาก
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการทําวิจัยเพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อจะไดทราบ
ผลการปฏิบัตงิ าน และเปนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะกลยุทธอยางตอเนื่องและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน
2.2 ควรมีการทําวิจัยเพือ่ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะกลยุทธ ในพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลสังกัดหนวยงานอื่นๆที่เหมาะสม
2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะกลยุทธ ในคุณลักษณะอื่นๆ ควรมี
หลากหลายวิธี เชน การสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมจากสถานการณการทํางานจริง การสราง
สถานการณจําลอง (Simulation) หรือเปนกรณีเหตุการณ (Incident Cases) เปนตน
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