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บทคัดยอ 
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือทดลองหลักสูตรฝกอบรม
เพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและ
เพ่ือประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน และเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จํานวน 100 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แบบทดสอบวัดความรูเก่ียวกับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง แบบวัดเจตคติเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง แบบประเมินทักษะ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบคาที (t-test) และสังเคราะหขอมูลจากเนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบวา 
           1. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีข้ันตอน 3 ข้ันตอน ไดแก การศึกษาความตองการเสริมสราง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การจัดทําโครงรางหลักสูตร และการหาคุณภาพของหลักสูตรและไดหลักสูตร
การพัฒนาโดยใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบ จํานวน 9 กิจกรรม  
 2. ผลการทดลองหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
        2.1 ความรูดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล กอนการอบรมและหลังการอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
       2.2 เจตคติเก่ียวกับภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล กอนการฝกอบรม อยูในระดับปานกลาง และหลังการฝกอบรม อยูในระดับมาก 
            2.3 ทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
กอนการฝกอบรมอยูในระดับปานกลาง และหลังการฝกอบรม อยูในระดับมาก 
          3. การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
      3.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 
      3.2 ลักษณะพฤติกรรมในการทํางานหรือบริหารจัดการ ตามองคประกอบเฉพาะ 
4 องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
คําสําคัญ: หลักสูตรฝกอบรม, ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to 1) develop a training curriculum for the promotion 
of transformation leadership for directors of Tambol health promotion hospitals, 2) proceed 
the try out of the training curriculum for the promotion of transformational leadership for 
directors of Tambol health promotion hospitals, and 3) evaluate the training curriculum for 
the promotion of transformation leadership for directors of Tambol health promotion hospitals. 
The samples of the study consisted of 30 directors of Tambol health promotion hospitals 
under supervision Chachoengsao Provincial Public Health Office. The instruments used in 
this study were test forms for knowledge evaluation on transformation leadership, attitude 
test forms on transformation leadership, skill evaluation forms on transformation leadership. 
Data analysis was implemented by percentage, mean, standard deviation, dependent t-test, 
and data synthesis from content. 
             The results of the study were as follows: 
             1. There were 3 steps in the development of training curriculum for the promotion 
of transformational leadership for directors of Tambol health promotion hospitals i.e. 
the study on needs for the promotion of transformation leadership, issuing curriculum 
structure, and curriculum evaluation. 
             2. The try-out results of training curriculum for the promotion of transformational 
leadership for directors of Tambol health promotion hospitals revealed that: 
     2.1 Knowledge on transformational leadership for directors of Tambol health 
promotion hospitals, before the training and after the training, was statistically significant 
different at the .05 level. 
     2.2 Attitudes on transformational leadership for directors of Tambol health 
promotion hospitals, before the training were at moderate level, and after the training were 
at maximum level. 
    2.3 Skills on transformational leadership for directors of Tambol health promotion 
hospitals, before the training were at moderate level, and after the training were at maximum 
level. 
             3. The evaluation of the curriculum for the promotion of transformational leadership 
for directors of Tambol health promotion hospitals indicated that: 
           3.1 The efficiency of the training curriculum for the promotion of transformational 
leadership for directors of Tambol health promotion hospitals was higher than the fixed 
criteria 80/80. 
     3.2 Behavioral characteristics in working or management, according to 4 specific 
factors of full form of transformational leadership, had changed in better directions              
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