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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
เพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
เพ่ือทดลองหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และเพ่ือประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

 โดยผูวิจัย ไดดําเนินการสรางหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
สําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 10 ทาน 
และสอบถามความตองการเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลจากบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน จากนั้นนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ไดแก 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 30 คน  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
สําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง แบบประเมินระดับทักษะ
ภาวะผูนําสําหรับหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สําหรับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูวิจัยไดหาคุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคลองของหลักสูตร สวนแบบทดสอบวัดความรู  ผูวิจัยไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาแลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
พรอมท้ังนําไปทดลองเพื่อหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก สําหรับแบบวัดเจตคติ และ
แบบประเมินระดับทักษะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาแลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
 วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดทดสอบวัดความรูเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ
เจตคติเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมตัวอยางกอนการทดลองใชหลักสูตรจากนั้น
ดําเนินการทดลองใชหลักสูตรโดยผูวิจัยจัดการฝกอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นดวยตนเองและ
ทีมวิทยากรจนครบกระบวนการหลักสูตรมีการประเมินทักษะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
กลุมตัวอยางโดยใชแบบประเมินทักษะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงขณะดําเนินการทดลองและทดสอบ
วัดความรูเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและเจตคติเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของกลุมตัวอยางภายหลังสิ้นสุดการทดลองใชหลักสูตรนอกจากนี้ยังใหผูเขารับการฝกอบรมจัดทํา
แฟมผลงาน เพ่ือใชประกอบการอบรม 
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    การวิเคราะหขอมูล ใชคะแนนเฉลี่ย t-test แบบ dependent และการสังเคราะหขอมูล
จากเนื้อหา ซ่ึงผูวิจัยไดสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
  5.1.1 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสําหรับ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 การศึกษาความตองการเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการบริหาร
หนวยงานสาธารณสุขเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข ของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล และสอบถามจากบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล พบวา มีความตองการใหเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวก เปนความตองการสูงสุด
รองลงมาไดแก วิธีการสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคการสรางแรงจูงใจภายในและการพัฒนาคุณธรรม 

 ข้ันท่ี 2 จัดทําโครงรางหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
สําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล โดยนําผลการจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ และแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบ ตลอดจนผลจากการศึกษา
ความตองการในการเสริมสรางภาวะผูนํา มาสรุปเปนพฤติกรรมภาวะผูนํา คุณลักษณะภาวะผูนํา
ท่ีจะพัฒนา กําหนดกิจกรรมท่ีจะใชใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา ไดกิจกรรมการพัฒนาโดยใช
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบ จํานวน 9 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1 “ผูนําในอุดมคติ”
กิจกรรมท่ี 2 “วิธีคิดกระบวนระบบ” กิจกรรมท่ี 3 “วิเคราะหตนเอง” กิจกรรมท่ี 4 “กําหนดเข็มทิศ
การทํางาน” กิจกรรมท่ี 5 “การโคชเพ่ือเสริมสรางพลังชีวิต” กิจกรรมที่ 6 “บันทึกสะทอนคิด” 
กิจกรรมท่ี 7 “พลังกลุม สรางพลังใจ” กิจกรรมท่ี 8 “ชวนคิดสะกิดใจ”และ กิจกรรมท่ี 9 “เช็คเอาท
เราพลัง” 

 ข้ันท่ี 3 การหาคุณภาพของหลักสูตรโดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 ทาน ตรวจสอบเนื้อหา
หลักสูตร กิจกรรมและทฤษฎีที่นํามาใช และดําเนินการปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะใหมี
ความสอดคลอง เหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยพบวาโครงรางหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวามีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุดโดยมีรายการหลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสนใจและสงเสริม
ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนประโยชนสําหรับ
บุคลากรทุกระดับชั้นในการนําไปประยุกตใชอยูในระดับสูงสุดรองลงมา ไดแกเวลาในการอบรม
หลักสูตรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสม คําชี้แจงและคําสั่งในหลักสูตรการพัฒนา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความชัดเจนเขาใจงาย หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
สามารถฝกทักษะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงได นอกจากนี้องคประกอบของโครงรางหลักสูตร
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีความสอดคลองทุกรายการ  
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 5.1.2 ผลการทดลองหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
สําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

 จากผลการวิจัย พบวา 
 1) คะแนนเฉลี่ยความรูดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลกอนการอบรม มีคะแนนเฉลี่ย 8.83 และหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 16.73 
แสดงวา หลังการอบรมผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีความรูดานภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสูงกวากอนการอบรม และความรูดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกอนการอบรมและหลังการอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2) เจตคติเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลพบวากอนการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
สําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 อยูในระดับมาก 
สวนหลังการอบรมมีเจตคติเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 อยูในระดับ
มากท่ีสุด  

 3) ระดับทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพบวา ผู อํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลง
กอนการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.24 สวนหลังการอบรม
มีทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39  

 สวนบุคลากรผูรวมงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เห็นวาระดับ
ทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกอนการฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.08 สวนหลังการอบรมมีทักษะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 

 5.1.3 การประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
สําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

 จากผลการวิจัย พบวาประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ระหวางอบรม (E1) มีคาเฉลี่ย
เทากับ 257.63 คิดเปนรอยละ 85.88 และหลังการอบรม (E2) มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.73 คิดเปนรอยละ 
83.67 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 และจากการศึกษาของแฟมผลงาน (portfolio) ของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง ในสวนของบันทึกการประเมินตามแผนพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของ
กับการแสดงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ท่ีเปนลักษณะพฤติกรรมในการทํางานหรือบริหารจัดการ
ตามองคประกอบเฉพาะ 4 องคประกอบ ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง แบบเต็มรูปแบบ ดังนี้ 

 องคประกอบท่ี 1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ไดมีการพูดคุยกับผูรวมงานฟง 
เรื่องอุดมการณ วิสัยทัศน คานิยมและเจตคติของผูนําท่ีคิดวาสําคัญในการทํางาน และพยายามแสดง
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ความตั้งใจและทุมเทในการทํางานใหผูรวมงานเห็นมากข้ึน ไดแสดงใหผูรวมงานเห็นวาสามารถควบคุม
ตนเอง หรือสงบสติอารมณไดมากข้ึนเชนเวลามีการโตเถียงกัน ในการประชุมไดพูดใหความม่ันใจและ
ไววางใจกับผูรวมงาน ไดแสดงใหผูรวมงานเห็นและรูสึกวาไดรับประโยชนจากการทํางาน  
เกิดความภาคภูมิใจในการทํางาน และยอมรับในตัวผูอํานวยการมากข้ึน เชน การขอบคุณผูรวมงาน  
การชวยเหลือผูรวมงานในการทํางานแมจะไมใชหนาท่ีของตน ไดเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชน
ขององคกรมากข้ึน เชน อยูกับผูรวมงาน คนไขมากขึ้น ในการประชุมพูดคุยกันในเรื่องเปาหมาย
การทํางาน มีการตั้งเปาหมายท่ีชัดเจนมากข้ึน การตัดสินใจตางๆ คํานึงถึงผลท่ีตามมาทางดานคุณธรรม
และจริยธรรม  
 องคประกอบท่ี 2 การสรางแรงบันดาลใจ ไดมีการใหกําลังใจผูรวมงานโดยการดูแลท้ังเรื่องงาน
และเรื่องสวนตัว ใหคําแนะนํากับผูรวมงานในการทํางาน ชมเชยผูรวมงานเม่ือปฏิบัติงานไดดีหรือ
ประสบผลสําเร็จ ปลอบใจเม่ือเกิดการผิดพลาดหรือประสบปญหาอุปสรรคในการทํางาน มีการพูดถึง
แรงบันดาลใจของผูอํานวยการและถามเรื่องแรงบันดาลใจของผูรวมงาน พยายามกระตุนใหผูรวมงาน
ทุกคนมีกําลังใจในการทํางาน แสดงใหเห็นความตั้งใจเพ่ือความสําเร็จ สรางความชัดเจนในการทํางาน 
โดยลงมือทํางานรวมกับผูรวมงาน มีการสรางแรงจูงใจภายใน พูดคุยเรื่องอนาคตถาทํางานสําเร็จ
จะมีผลเปนอยางไร ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการทํางานรูปแบบใหมใหทันสมัยมากขึ้น 
เพ่ือใหทันกับความเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือรนในการทํางาน โดยการพูดคุยซักถามถึงความตองการ 
เปดโอกาสใหผูรวมงานเสนอความคิดเห็นหรือรูปแบบการทํางานใหมๆ 

 องคประกอบท่ี 3 การกระตุนทางปญญา ไดมีการจัดตั้งสภากาแฟเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่องตางท้ังการทํางานและเรื่องสวนตัว การสงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นตางๆ 
ในการทํางาน โดยการตั้งคําถามตางๆ เพื่อพิจารณาในเรื่องที่จะเปนปญหา มีการสรางประเด็น
เพ่ือปรับปรุงการทํางาน ไดแก การหาขอเปรียบเทียบขอดี –ขอเสียในการทํางานแบบเดิม และเสนอ
วิธีการทํางานแบบใหม ในระบบใหมๆ มีการหามุมมองการแกไขปญหา โดยการชี้ใหเห็นถึงปญหา 
การวิเคราะหปญหา การพูดคุย ซักถามแสดงความคิดเห็นรวมกัน ตลอดจนการระดมความคิด 

 องคประกอบท่ี 4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ไดมีการเขาไปพูดคุยกับผูรวมงาน
ท่ีไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร และมีความพยายามใหเขามามีสวนรวมในการทํางานมากขึ้น 
มีการสงเสริมใหผูรวมงานมีการพัฒนาตนเองมากข้ึน โดยมองหาจุดเดนของแตละคน และมอบหมายงาน
พรอมใหอํานาจในการตัดสินใจในการทํางาน อีกท้ังมีการพูดคุยเรื่องตางๆ ท้ังในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว
เปนรายบุคคลมากข้ึน ตลอดจนพยายามใหแตละบุคคลมีการพูดคุยระหวางกันมากขึ้น นอกจากนี้
ใหเวลาในการแนะนําการทํางาน ซักถามปญหา พูดคุยเปนการสวนตัวกับผูรวมงาน และฟงอยางตั้งใจ 
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5.2 อภิปรายผล 
  

 5.2.1 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสําหรับ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

 จากการวิจัย พบวา มีข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตร ไดแกข้ันท่ี 1 การศึกษาความตองการ
เสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู อํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณดานการบริหารหนวยงานสาธารณสุขเกี่ยวกับ
การบริหารงานสาธารณสุขของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสอบถามจาก
บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ขั้นที่ 2 
จัดทําโครงรางหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยนําผลการจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และแนวคิด
ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบ ตลอดจนผลจากการศึกษาความตองการ
ในการเสริมสรางภาวะผูนํา มาสรุปเปนพฤติกรรมภาวะผูนํา คุณลักษณะภาวะผูนําท่ีจะพัฒนา กําหนด
กิจกรรมท่ีจะใชใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา ไดกิจกรรมการพัฒนาโดยใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
แบบเต็มรูปแบบ จํานวน 9 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1 “ผูนําในอุดมคติ” กิจกรรมที่ 2 “วิธีคิด
กระบวนระบบ” กิจกรรมท่ี 3 “วิเคราะหตนเอง” กิจกรรมท่ี 4 “กําหนดเข็มทิศการทํางาน” กิจกรรมท่ี 5 
“การโคชเพ่ือเสริมสรางพลังชีวิต” กิจกรรมท่ี 6 “บันทึกสะทอนคิด” กิจกรรมท่ี 7 “พลังกลุมสรางพลังใจ” 
กิจกรรมท่ี 8 “ชวนคิดสะกิดใจ” และกิจกรรมท่ี 9 “เช็คเอาทเราพลัง” ข้ันท่ี 3 หาคุณภาพของหลักสูตร 
โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 ทาน ตรวจสอบเนื้อหาหลักสูตร กิจกรรมและทฤษฎีที่นํามาใช และ
ดําเนินการปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะใหมีความสอดคลอง เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตรเปนไปตามแนวคิดของทาบา (Taba, 1962, pp. 345-425) ในการจัดหลักสูตร
โดยเอาสิ่งท่ีรูจักในนามของวิธีการระดับลาง เปนหนทางไปสูการพัฒนาหลักสูตรคือ หลักสูตร
ควรจะออกแบบและกําหนดจากระดับลางมากกวาท่ีจะกําหนดลงไปโดยเจาหนาท่ีระดับสูง ไดกําหนด
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ ข้ันท่ี 1 วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ และ
ความจําเปนตางๆ ข้ันท่ี 2 กําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา ขั้นที่ 3 การคัดเลือกเนื้อหาวิชา
ท่ีจะนํามาใชในการจัดกิจกรรม ใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย ข้ันท่ี 4 การจัดลําดับเนื้อหาวิชาท่ีคัดเลือกมา 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการท่ีจะใหผูเรียนไดรับความรูใดกอนหรือหลัง ซ่ึงอาจจัดลําดับ
ความยากงาย ความกวาง ความแคบ หรือการเปนพ้ืนฐานตอเนื่องกัน ข้ันท่ี 5 การคัดเลือกประสบการณ
การเรียน ตองศึกษาถึงกระบวนการเรียนรูและวิธีสอนแบบตางๆ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการคัดเลือก
ประสบการณการเรียนที่มีคุณคาแกผูเรียนและสอดคลองกับจุดมุงหมาย ตลอดจนเนื้อหาวิชา
ท่ีกําหนดไวดวย ข้ันท่ี 6 การจัดลําดับประสบการณการเรียนตามลําดับกอนหลัง เพ่ือใหการจัดกิจกรรม
บรรลุตามจุดมุงหมายท่ีวางไว ข้ันท่ี 7 การประเมินผล จะพิจารณาจากการใชหลักสูตรคือผูเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวหรือไม เนื้อหาวิชาและกระบวนการของ
กิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงใด ขั้นที่ 8 การตรวจสอบความคงที่และความเหมาะสมในแตละขั้น 
และสอดคลองกับการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย วงษใหญ (2543, หนา 77) ที่ไดเสนอรูปแบบและ
แนวคิดข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้ (1) การกําหนดจุดมุงหมาย หลักการ โครงสราง
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และการออกแบบหลักสูตร (2) ยกรางเนื้อหาสาระแตละกลุมประสบการณ แตละหนวยการเรียนและ
แตละรายวิชา (3) นําหลักสูตรท่ีพัฒนาแลวไปทดลองใชในโรงเรียนนํารองและปรับปรุงขอบกพรอง 
(4) อบรมครู ผูบริหารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาใหเขาใจหลักสูตรใหม (5) นําหลักสูตรไปใช
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ประกาศใชหลักสูตร อีกทั้งยังสอดคลองกับ รัตติกรณ จงวิศาล (2543, 
หนา 112-113) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนํา
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี 6 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 2) สรางกรอบ
แนวคิดในการฝกอบรม 3) สรางหลักสูตร 4) หาคุณภาพหลักสูตรโดยใหเชี่ยวชาญตรวจและทดลองใช 
มีแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว 5) ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 6) ทดลองใชหลักสูตรท่ีแกไขแลว
ติดตามผลหลังการทดลอง 

 นอกจากนีผ้ลการวิจัยไดสนับสนุนผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับการสรางหลักสูตรของ ชอเพชร เบาเงิน 
(2545, หนา 137-140) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
ดานการตระหนักรูตนเองของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
มีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน จากการศึกษา
เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และสํารวจขอมูลเบื้องตนจากผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือจัดอันดับองคประกอบ
ความฉลาดทางอารมณ ข้ันตอนท่ี 2 การสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนการพัฒนารางหลักสูตร
ใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐาน หลักสูตรฝกอบรมประกอบดวยหลักการเหตุผล จุดมุงหมายของหลักสูตร 
และโครงสรางหลักสูตร หลักสูตรฉบับนี้มี 3 หนวยการฝกอบรมแตละหนวย ประกอบดวยคําอธิบาย
หนวยการฝกอบรม ผูวิจัยนํารางหลักสูตรฝกอบรมใหผูทรงคุณวุฒิ 9 ทานประเมิน พบวา หลักสูตร
ฝกอบรมมีความเหมาะสมและองคประกอบมีความสอดคลองกัน และนํารางหลักสูตรมาปรับปรุง
เพ่ือใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ข้ันตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรฝกอบรม นํารางหลักสูตร
ไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 40 คน 
และสอดคลองกับ อุเทน นวสุธารัตน (2551, หนา 111-115) ไดนําเสนอรูปแบบการฝกอบรม
แบบผสมผสานหลักสูตรผูบริหารองคกรแนวใหมสําหรับบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบการฝกอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรผูบริหารองคกรแนวใหม
สําหรับบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อนําเสนอรูปแบบและแนวทางการฝกอบรม
แบบผสมผสานหลักสูตรผูบริหารองคกรแนวใหมสําหรับบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
กลุมตัวอยางไดแก ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 58 คน 
ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของรูปแบบการฝกอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรผูบริหารองคกร
แนวใหมสําหรับบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบดวย 1) หลักสูตรฝกอบรม          
2) ความจําเปนในการฝกอบรม 3) หลักสูตรฝกอบรม 4) การดําเนินการฝกอบรม 5) การประเมินผล
การฝกอบรม 6) การรายงานผลการฝกอบรม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อติญาณ ศรเกษตริน 
(2543, หนา 112-113) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความเปนผูนํา
สําหรับนักศึกษาพยาบาล มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความเปนผูนํา 
สําหรับนักศึกษาพยาบาลใหมีผลสัมฤทธิ ์มีเจตคติ และมีพฤติกรรมความเปนผูนํา มีข้ันตอนในการวิจัย 
4 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 การศึกษาความตองการ เปนการศึกษาและวิเคราะหคุณลักษณะความเปนผูนํา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ นาํมาวิเคราะห และสังเคราะห ไดคุณลักษณะความเปนผูนํา 
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8 คุณลักษณะ จากนั้นใชเครื่องมือซึ่งเปนแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่เปนผูเชี่ยวชาญ 20 คน 
เพ่ือจัดอันดับคุณลักษณะความเปนผูนําท่ีจําเปนตองเสริมสรางกอน ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบหลักสูตร 
เปนการนําผลการศึกษาความตองการมารางเปนหลักสูตรฝกอบรม และนํารางท่ีหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน
ไปใหผูเชี่ยวชาญ 9 คน ประเมินเพ่ือหาความเหมาะสมและความสอดคลองของรางหลักสูตร ข้ันตอนท่ี 3 
การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรท่ีไดสรางและปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช
กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปท่ี 4 ปการศึกษา 2542 จํานวน 30 คน การทดลองใชแบบแผน 
การทดลองแบบ one – group pretest-posttest design กอนการทดลองใหผูเขารับการฝกอบรม
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ วัดเจตคติแลวทําการฝกอบรมในแตละหนวยและแตละหัวขอวิชาตามหลักสูตร 
ขณะฝกอบรมสังเกตทักษะความเปนผูนํา เม่ือเสร็จสิ้นการฝกอบรมใหผูเขารับการฝกอบรมทดสอบ
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดเจตคติตอความเปนผูนําสําหรับนักศึกษาพยาบาลชุดเดียวกับ
ท่ีใชทดสอบกอนการทดลอง และใชแบบประเมินผลการฝกอบรม การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบวัดเจตคติความเปนผูนํา กอนและหลัง
การฝกอบรมโดยใชสถิติ t-test การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรในแตละหัวขอใชเกณฑ 80/80 
การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลท่ีไดนําเสนอในรูปตารางและ
แปลผลของขอมูลท่ีวิเคราะหไดตามจุดประสงค ข้ันท่ี 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร หลังการทดลองใช
หลักสูตรแลว  และสอดคลองกับงานวิจัยของฉรัต ไทยอุทิศ (2547, หนา 164-169) ท่ีศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใชหลักการ 
“balanced scorecard“ ที่มี 5 ขั้นตอน ไดแก ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลสําหรับการวางแผน
สรางหลักสูตรฝกอบรม โดยการสํารวจความตองการรับการฝกอบรม ตอนท่ี 2 การออกแบบหลักสูตร
ฝกอบรม ตอนท่ี 3 ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ตอนท่ี 4 การประเมินหลักสูตรฝกอบรม ตอนที่ 5  
การปรับปรุงหลกัสตูรการฝกอบรม 

 5.2.2 ผลการทดลองหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
สําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

 จากผลการวิจัย พบวา ความรูดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล กอนการอบรมและหลังการอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เจตคติเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา
กอนการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อยูในระดับมาก สวนหลังการอบรมมีเจตคติเก่ียวกับภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง อยูในระดับมากที่สุด และผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีทักษะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงกอนการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
สําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อยูในระดับปานกลาง สวนหลังการอบรม
มีทักษะผูนาํการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับมาก สวนผูรวมงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล เห็นวาทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
กอนการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อยูในระดับปานกลาง สวนหลังการอบรมมีทักษะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
อยูในระดับมาก เชนกัน แสดงใหเห็นวาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
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สําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนหลักสูตรท่ีสามารถพัฒนาทักษะภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงไดสอดคลองแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับประโยชนของการฝกอบรมและกอใหเกิดผลดี
ของ นิรันดร จุลทรัพย (2542, หนา 9-12) ที่กลาววาการฝกอบรมเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนา 
กอใหเกิดความกระตือรือรนเพ่ือการพัฒนาวิธีทํางานและพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในอาชีพ 
รวมท้ังชวยใหบุคลากรมีความรูเทาทันวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเกิดจากความเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม ชวยใหขวัญของคนงานดีข้ึนเพราะเปนการสรางความมั่นใจใหแก
ผูปฏิบัติงานวาสามารถทํางานไดถูกตอง ตามแนวทางท่ีไดรับจากการฝกอบรมนอกจากนี้การฝกอบรม
สงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุกระดับมีเจตคติท่ีดีตอองคการ เปนสรางความเขาใจท่ีดีตอวัตถุประสงคและ
แนวทางในการดาํเนินงาน อันจะนําไปสูการสนับสนุนและการใหความรวมมือชวยใหเกิดความคลองตัว
ในการทํางานและชวยเพ่ิมพูนทักษะความชํานาญงานแกบุคลากร อันจะสงผลใหงานมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
อีกท้ังใหเกิดความรักความสามัคคีขึ้นระหวางบุคลากรที่อยูในองคการเดียวกันเพราะในระหวาง
การฝกอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน หากิจกรรมรวมกันแกไขปญหารวมกัน 
กอใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางมีความสุข 

 ผลการวิจัยสอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพจากแฟมผลงานของผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ท่ีพบวาภาวะผูนําตามองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนคือการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ไดมีการพูดคุยกับผูรวมงานฟง เรื่องอุดมการณ 
วิสัยทัศน คานิยมและเจตคติของผูนําท่ีคิดวาสําคัญในการทํางาน และพยายามแสดงความตั้งใจและ
ทุมเทในการทํางานใหผูรวมงานเห็นมากข้ึน การไดไดแสดงใหผูรวมงานเห็นและรูสึกวาไดรับประโยชน
จากการทํางาน เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานและยอมรับในตัวผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลมากข้ึน การมีความกระตือรือรนในการทํางาน โดยการพูดคุยซักถามถึงความตองการ 
เปดโอกาสใหผูรวมงานเสนอความคิดเห็นหรือรูปแบบการทํางานใหมๆ การสงเสริมใหผูรวมงาน
แสดงความคิดเห็นตางๆ ในการทํางาน โดยการตั้งคําถามตางๆ เพื่อพิจารณาในเรื่องที่จะเปนปญหา 
การสรางประเด็นเพ่ือปรับปรุงการทํางาน การหามุมมองการแกไขปญหาโดยการชี้ใหเห็นถึงปญหา 
การวิเคราะหปญหา การพูดคุยซักถามแสดงความคิดเห็นรวมกัน ตลอดจนการระดมความคิด ตลอดจน
มีการสงเสริมใหผูรวมงานมีการพัฒนาตนเองมากข้ึน โดยมองหาจุดเดนของแตละคน และมอบหมายงาน
พรอมใหอํานาจในการตัดสินใจในการทํางาน  

 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการฝกอบรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีพบวามีเจตคติและมีทักษะผูนําเพ่ิมข้ึนได ไดแก รัตติกรณ จงวิศาล (2543, หนา 112-113) ไดศึกษา 
วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนํานิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พบวา ผูนํานิสิตท่ีไดรับการฝกอบรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีเจตคติท่ีดีตอภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงหลังการฝกอบรมมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีผูนําประเมินตนเองและมีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงท่ีผูรวมงานประเมินหลังสิ้นสุดการทดลอง มากกวาผูนํานิสิตท่ีไมไดรับการฝกอบรม
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมพบวาผูนํานิสิตที่ไดรับ
การฝกอบรม มีเจตคติท่ีดีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหลังจากสิ้นสุดการทดลอง และมีความพึงพอใจ
ในการทํางานของผูรวมงานหลังสิ้นสุดการทดลองมากกวาผูนํานิสิตท่ีไมไดรับการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตมีแนวโนมวาผูนํานิสิตท่ีไดรับการฝกอบรมจะมีความพึงพอใจในการทํางานของผูรวมงาน
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หลังสิ้นสุดการทดลองมากกวากลุมผูนําที่ไมไดรับการฝกอบรม อติญาณ ศรเกษตริน (2543, 
หนา 112-113) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําสําหรับ
นักศึกษาพยาบาล พบวาผลสัมฤทธิ์และเจตคติหลังการทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกท้ังทักเคอร (Tucker, 1990, p. 773-A) ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารระดับอุดมศึกษาที่ผูสงผลตอความพึงพอใจ ประสิทธิผลและความพยายามเปนพิเศษ 
ผลการวิจัยพบวาโครงราง (profile) ของผูนําแตละคนมีพฤติกรรมกระจายตั้งแตภาวะผูนําแบบตามสบาย
จนถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลตอความพึงพอใจ ประสิทธิผล และ
ความพยายามเปนพิเศษ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงชวยทําใหภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลตอ
ความพึงพอใจ ประสิทธิผลและความพยายามเปนพิเศษมากยิ่งข้ึน และยังพบวาภาวะผูนําแบบตามสบาย
มีความสัมพันธทางลบกับความพึงพอใจ ประสิทธิผลและความพยายามเปนพิเศษ โคช (Koh, 1991, 
p. 602-A) ไดศึกษาและทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในประเทศสิงคโปร 
ในกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหารและอาจารยจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร จํานวน 90 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 20 คน ผลการวิจัยพบวา ผลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
สามารถทํานายการเปนพลเมืองดีขององคการ (organizational citizenship behavior) ความผูกพัน
กับองคการ ความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานขององคการโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและพบวา 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทํานายความพึงพอใจ และความผูกพันไดเพ่ิมข้ึนจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
  5.2.3 การประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
สําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

 จากผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 
และจากการศึกษาของแฟมผลงาน (portfolio) ของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ท่ีไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในสวนของบันทึกการประเมิน
ตามแผนพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับการแสดงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเปนลักษณะพฤติกรรมในการทํางานหรือบริหารจัดการ ตามองคประกอบเฉพาะ 4 องคประกอบ 
ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบ พบวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน แสดงใหเห็นวา
หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล มีประสิทธิภาพในการใชดําเนินการพัฒนาไดจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ อุเทน 
นวสุธารัตน (2551, หนา 111-115) ไดนําเสนอรูปแบบการฝกอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรผูบริหาร
องคกรแนวใหมสําหรับบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยองคประกอบของรูปแบบ
การฝกอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรผูบริหารองคกรแนวใหมสําหรับบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ประกอบดวย 1) หลักสูตรฝกอบรม 2) ความจําเปนในการฝกอบรม 3) หลักสูตรฝกอบรม    
4) การดําเนินการฝกอบรม 5) การประเมินผลการฝกอบรม 6) การรายงานผลการฝกอบรม 
การดําเนินการฝกอบรม ประกอบดวย การฝกอบรมผานเครือขายอินเตอรเน็ตและการฝกอบรม
แบบพักคาง ผลการใชรูปแบบการฝกอบรมพบวาหลังการฝกอบรมดวยรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน ผูฝกอบรม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรมสูงข้ึนกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ความคิดเห็น
เก่ียวกับรูปแบบการฝกอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรผูบริหารองคกรแนวใหมสําหรับบุคลากร
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ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก อีกทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อติญาณ ศรเกษตริน (2543, หนา 112-113) ที่ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
เพ่ือเสริมสรางความเปนผูนําสําหรับนักศึกษาพยาบาลผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา ประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝกอบรมแตละหัวขอวิชาผานตามเกณฑ 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติ
กอนและหลังการใชหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธิ์และเจตคติหลังการทดลองใชหลักสูตรสูงกวา
กอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับฮารทเลย และฮิงคแมน 
(Hartley & Hinksman, 2003, pp. 182-194) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะผูนํา: การทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบ โดยคนควาขอมูลจากเอกสารสิ่งพิมพตางๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 
ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาภาวะผูนํามีความเก่ียวของกับการพัฒนาความสามารถของปจเจกบุคคล
เพ่ือชวยใหสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดวยวิธีการใหมๆ โดยการพัฒนาภาวะผูนําท่ีดีท่ีสุดควรมุงให
ความสนใจท่ียุทธศาสตรและบริบทขององคกร เพ่ือจะไดออกแบบและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
เหมาะสม การพัฒนาภาวะผูนําสามารถทําไดใน 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะท่ีเปนทางการ เชน หลักสูตร
ฝกอบรม โปรแกรมการพัฒนา และโปรแกรมการศึกษา และ 2) ลักษณะท่ีไมเปนทางการซ่ึงเปนกิจกรรม
ท่ีสนับสนุนการพัฒนาภาวะผูนํา เชน ประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงในสวนของการประเมิน
ความตองการพัฒนาภาวะผูนํา ควรนํากรอบแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาเปนตัวระบุภาวะผูนําท่ีจําเปนตองมี
ในแตละองคการ เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณาทักษะหลัก และเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ท่ีขาดของพนักงานแตละคน รวมท้ังยังควรนําการประเมินผล เชน การประเมินแบบ 360 องศา 
มาใชควบคูกับกรอบแนวคิดเรื่องสมรรถนะ วิธีการท่ีนิยมนํามาใชในการพัฒนาภาวะผูนํา ประกอบดวย
การประเมินแบบ 360 องศา การเปนพ่ีเลี้ยง การสอนงาน การมีเครือขาย การเรียนรูจากการปฏิบัต ิ
การไดรับมอบหมายงานท่ีทาทาย การไปเรียนรูงานจากหนวย งานอ่ืนชั่วคราว การวางแผนผูสืบทอด 
การฝกอบรมแบบเปนทางการ การพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง การพัฒนาองคการ และ
การทํางานรวมกันแบบพันธมิตร ทั้งนี้ตัวแบบภาวะผูนําที่นํามาใชในการพัฒนาภาวะผูนํา ไดแก 
ตัวแบบผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership model) และตัวแบบคุณลักษณะพิเศษ 
หรือบารมี (charismatic model) และเนื่องจากการพัฒนาภาวะผูนํามีความสัมพันธกับการสรางทุนมนุษย 
และทุนทางสังคม การประเมินผลความคุมคาของการลงทุนในเรื่องการพัฒนาภาวะผูนําจึงเปนสิ่งท่ีจําเปน 
โดยนําตัวแบบของ Kirkpatrick ท่ีแบงการประเมินผลออกเปน 4 ระดับ มาใชสําหรับผูนําในภาครัฐ 
ภาวะผูนําท่ีตองมีคือ การมีความโปรงใส และความรับผิดรับชอบสูง รวมถึงมีภาวะผูนําทางการเมือง  
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
       จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
        5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช  
    1) ในการนาํหลักสูตรการฝกอบรมไปใช ผูใชควรศึกษารายละเอียดเก่ียวกับแนวคิด
คําแนะนําการใชโครงสรางเนื้อหา อีกท้ังในเรื่องทฤษฎี ความรูพ้ืนฐานและวิธีดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูท่ีเปนวิทยากรหรือผูใหการฝกอบรม เนื่องจากตองเปนผูดําเนินการใหการฝกอบรมประสบผลสําเร็จ 
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   2) ระยะเวลาในการอบรมของกิจกรรมแตละกิจกรรมในการพัฒนาภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง สามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับเนื้อหาและผูท่ีเขารับการอบรม
  3) วิทยากรหรือผูใหการอบรมควรศึกษารายละเอียดเก่ียวกับผูเขารับการอบรม ไดแก 
ลักษณะของงาน บทบาทหนาท่ี ตลอดจนความรูความสามารถเบื้องตน เพ่ือใชประกอบการในฝกอบรม 
  4) สื่อวัสดุ อุปกรณท่ีใชประกอบในการฝกอบรม สามารถประยุกตหรือปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสมกับงบประมาณ แตใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาของการอบรม เชน ภาพผูนํา 
สื่อวีดีทัศน เอกสาร เปนตน 
  5) การประเมินผล วิทยากรและคณะทํางานตองใหความสําคัญกับการเก็บรายละเอียด
ของขอมูลใหไดมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของ
ผูเขารับการฝกอบรม 

 5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
   1) ควรศึกษาความคงทนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หลังจากฝกอบรมตามหลักสูตร
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไปแลวประมาณ 3 - 4 เดือน 
   2) ควรนําหลักสูตรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไปทดลองใชกับผูบริหารขององคกรอ่ืน 
หรือหนวยงานอ่ืน 
   3) ควรสรางหลักสูตรการอบรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีใชรูปแบบท่ีสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหมๆ 
 
 
 
 
 

 
 

 




