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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพ
กายอุปกรณ์ในประเทศไทย วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบัติวิชาชีพ         
กายอุปกรณ์ในประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์ความสอดคลอ้งขององค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ          
ผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ กลุ่มตวัอย่าง เป็นแพทยด์า้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู    
นกักายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ท่ีจบการศึกษาจากสถาบนัเลิดสิน และพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  ผูบ้ริหารใน
สถาบนัทางการแพทย ์ในภาครัฐบาล จ านวน 754 คน ใชท้ั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมี 
2 ชุด ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  5  ระดบั โดย
ค่าความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) เท่ากบั 0.96 ค่าความเช่ือมัน่ (ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค) ของแบบสอบถาม
ของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย เท่ากบั 0.98 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลประกอบด้วยสถิติพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั    
 ข้อค้นพบการวิจัย แสดงว่า (1) องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบัติวิชาชีพกาย
อุปกรณ์ในประเทศไทย ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ เรียงตามล าดบัน ้ าหนกัองคป์ระกอบดงัน้ี ไดแ้ก่  (1.1)  ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองค์กร ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.99 (1.2) ดา้นการสร้างจิตวิญญาณการ
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 (1.3) ด้านการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์         
ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 (1.4) ด้านการสร้างพันธมิตร ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ  0.90                         
(1.5) ดา้นการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.88  (1.6) ดา้นการด าเนินการให้
ส าเร็จ ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.87 และ (1.7) การก าหนดทิศทางค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.83 และ 
(2) ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโครงสร้างเชิงองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพ
กายอุปกรณ์ในประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าวดัระดับความกลมกลืน ได้แก่ Chi-square (2)= 
1049.11, df = 660, 2/df (CMIN/DF) = 1.59, RMR = .02, RMSEA = .04, GFI = .90, AGFI = .86, TLI= .97 และ 
CFI = .98 แสดงว่า รูปแบบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบัติวิชาชีพกาย
อุปกรณ์ในประเทศไทย เชิงยืนยนัล าดบัท่ีสองมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์จากขอ้คน้พบการวจิยั ผูว้จิยั
เสนอแนะวา่ การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารงานดา้นกายอุปกรณ์และผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ ควร
ให้ความส าคญัองคป์ระกอบดา้นความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองค์กร การสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์กร และการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ในการบริหารจัดการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 The objectives of this research were to determine the components of the strategic leadership 
among prosthetic and orthotic practitioners in Thailand, and to test the validity of  factor analysis of 
strategic leadership among prosthetic and orthotic practitioners in Thailand with the empirical data. The 
samples are consisted of  754 prosthetic and orthotic practitioners from 200 government hospitals in 
Thailand. The two instruments employed in this research were structured interview and a set of 
questionnaires covering the components of strategic leadership among prosthetic and orthotic 
practitioners in Thailand. The contenl validity, tested and demonstrated in the form of Item-Objective 
Congruence (IOC), was 0.96 The reliability of questionnaire, tested and demonstrated in the form of 
Cronbach alpha coefficient, was 0.98. The descriptive statistics and inferential statistics, exploratory 
factor analysis, and confirmatory factor analysis, were used to analyse data.  
 The research findings were as follows: (1) The component of strategic leadership among 
prosthetic and orthotic practitioners in Thailand was consisted of 7 components. The orders of factor 
loadings were as follows: (1.1) Relating the parts to the whole (factor loading = 0.99), (1.2)  Corporate 
spirit (factor loading = 0.90), (1.3) Strategic thinking and planning (factor loading = 0.90), (1.4) Building 
partnerships (factor loading = 0.90), (1.5) Developing today’ and tomorrow’s leader (factor loading = 
0.88), (1.6)  Making it happen (factor loading = 0.87), and (1.7)  Giving direction (factor loading =0.82). 
(2) The validity test results of factor analysis of strategic leadership among prosthetic and orthotic 
practitioners in Thailand with the empirical data revealed that Chi-square (2) = 1049.11, df = 660, 2/df 
(CMIN/DF)  = 1.60, RMR = .02, RMSEA = .04, GFI = .90, AGFI = .86, TLI= .97 and CFI = .98 This 
confirmed that strategic leadership among prosthetic and orthotic practitioners in Thailand was 
significantly valid with the empirical data. From the research findings, the researcher suggests that in 
order to develop strategic leadership among the prosthetic and orthotic leaders and practitioners, relating 
the part to the whole, corporate spirit, and Strategic thinking and planning should be paid more attention 
for an efficient health services management.  
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บทน ำ 
 
 
 

ควำมส ำคัญของปัญหำวจัิย  
 
 จากข้อมูลทางสถิติขององค์การสหประชาชาติ  (World Health Statistic, 2011) พบว่า 
กลุ่มประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิคมีจ านวนประชากรท่ีเป็นบุคคลพิการมากท่ีสุดในโลก นบัตั้งแต่
องคก์ารสหประชาชาติ ประกาศปีพุทธศกัราช 2526-2535 เป็นทศวรรษคนพิการแห่งสหประชาชาติ
ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมไปถึงองคก์ารต่างๆ ในทุกภูมิภาคทัว่โลกไดต่ื้นตวัในการส่งเสริมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการอย่างกวา้งขวางมีการติดต่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่างประเทศองค์การ
สมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม การเสนอแนะจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติให้ใช้ทรัพยากรเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด การป้องกนัความพิการการตอบสนองความตอ้งการของคนพิการ การให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการในทุกรูปแบบต่อประเทศก าลงัพฒันา ตลอดจนรณรงคเ์ร่ืองสิทธิและความเท่า
เทียมกนัในสังคมเพื่อคนพิการ รวมไปถึงมีการจดักิจกรรมคนพิการเพื่อวตัถุประสงคใ์นการพฒันา
ทกัษะการช่วยตวัเอง การเพิ่มพูนสมรรถภาพทางกายจิตใจ อารมณ์ และสังคมของคนพิการ อีกทั้งยงั
เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีร่วมกนัระหวา่งคนพิการและคนปกติ ดงันั้นคนพิการท่ีไดรั้บบริการการ
รักษาและฟ้ืนฟูโดยผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ท่ีมีความรู้ความสามารถไดม้าตรฐานและเขา้ถึงได้
ง่ายจะสามารถกลบัไปด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กลายเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา
สังคมและประเทศของตนเองต่อไป โดยการไดรั้บกายอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมจะช่วยใหค้นพิการ
เหล่าน้ีสามารถกลบัไปด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 



2 

 จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกคนพิการท่ีต้องการงานบริการกายอุปกรณ์มีอยู่
ประมาณ 0.5 % ของประชากร ซ่ึงในปี ค.ศ. 2010 ทวปีแอฟริกาเอเชีย และลาตินอเมริกามีประชากร
รวมกนั 6,000 ลา้นคน ซ่ึงมีคนพิการท่ีตอ้งการบริการกายอุปกรณ์ถึงประมาณ 30 ลา้นคน ตอ้งการ    
ผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในการดูแลรักษา เช่น แพทยด์า้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และนักกายอุปกรณ์  
เป็นตน้ โดยเฉพาะการผลิตกายอุปกรณ์ ซ่ึงนักกายอุปกรณ์  1 คน สามารถดูแลผูป่้วยได้ 250 คน 
ดงันั้นจึงตอ้งการนักกายอุปกรณ์ 120,000 คน เพื่อรองรับการให้บริการกลุ่มคนพิการดงักล่าว แต่
สถานการณ์จริงในปัจจุบนัมีสถาบนัการศึกษาสามารถผลิตนกักายอุปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐานเพียง 34 
แห่ง และผลิตไดเ้พียง 600-800 คนต่อปีเท่านั้น ทั้งน้ีการผลิตนกักายอุปกรณ์ยงัคงเป็นปัญหาระดบั
สากล เน่ืองจากเป็นวิชาชีพท่ีมีความเฉพาะและมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายสูง ประกอบกบัการก่อตั้งสถาบนัท่ี
ได้มาตรฐานสากลเพื่อผลิตนกักายอุปกรณ์ ตอ้งลงทุนดา้นเคร่ืองจกัรหนัก เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนบุคลากรผูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญ ส่งผลใหเ้กิดความขาดแคลนนกักายอุปกรณ์อยา่งมากใน
ประเทศท่ีก าลงัพฒันา (World Health Statistic, 2011)  
 ส าหรับประเทศไทย จ านวนผูพ้ิการมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่1 จ  านวนผูพ้ิการ จ าแนกตามเพศ  
 

เดือน ปี ชำย หญงิ รวม (คน) 

มีนำคม   2559 839,160 729,687 1,568,847 
มิถุนำยน 2559 853,779 743,996 1,597,775 
กนัยำยน 2559 883,320 774,118 1,657,438 
ธันวำคม 2559 915,398 810,203 1,725,601 
มีนำคม   2560 928,594 828,255 1,756,849 
มิถุนำยน 2560 951,199 851,176 1,802,375 

 
ที่มำ: กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ 
 
 ในจ านวนผูพ้ิการทุกประเภท สถิติในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 รายงานว่ามีคนพิการ
ทั้งหมด 1,725,601 คน และมีคนพิการด้านการเคล่ือนไหวท่ีตอ้งการใช้กายอุปกรณ์ 836,224 คน 
(กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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แห่งชาติ, 2560) นัน่หมายความวา่ เม่ือจ านวนผูพ้ิการเพิ่มมากข้ึน ความตอ้งการกายอุปกรณ์จะเพิ่ม
มากข้ึนตามจ านวนผูพ้ิการ  
 นอกจากกายอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับผูพ้ิการแลว้ บุคลากรท่ีดูแลผูพ้ิการก็เป็นส่ิงส าคญั
การดูแลคนพิการด้านการเคล่ือนไหว จะเป็นการท างานประสานกันระหว่างผูป้ฏิบัติวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นกายอุปกรณ์ดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่แพทยเ์ฉพาะทางดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และนกั
กายอุปกรณ์ซ่ึงเป็นผูป้ระดิษฐ์กายอุปกรณ์จะท างานตามค าสั่งการรักษาของแพทย ์นกักายอุปกรณ์ 1 
คน สามารถดูแลผูป่้วยได ้250 คน จากการค านวณขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) โดยใชฐ้านการ
ค านวณว่าอุปกรณ์ 1 ช้ิน มีอายุการใช้งาน 3 ปี ดงันั้น จึงตอ้งการนักกายอุปกรณ์ (836,224/3/250) 
เท่ากบั 1,115 คน เพื่อรองรับการใหบ้ริการผูพ้ิการในประเทศไทย  
 อยา่งไรก็ตามขณะน้ีประเทศไทยมีสถาบนัการศึกษาท่ีผลิตนกักายอุปกรณ์เพียงแห่งเดียว 
คือ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงเปิดการ
เรียนการสอนมาตั้งแต่ ปีพุทธศกัราช 2545 ถึงปัจจุบนั นบัเป็นเวลาเพียง 12 ปี ผลิตนกักายอุปกรณ์
ชาวไทยไปแล้ว 9 รุ่น จ านวน 100 คน โดยเป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตด้านกายอุปกรณ์ระดับ  
ปริญญาตรีแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์ท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์รวิชาชีพกายอุปกรณ์สากล
ในระดบัปริญญา (ISPO category I) แต่จากจ านวนบณัฑิตท่ีจบการศึกษา จ านวน 100 คน พบวา่ มี
บัณฑิตกายอุปกรณ์จ านวน 71 คน เท่ านั้ น ท่ีประกอบอาชีพตรงตามสาขาท่ีจบการศึกษา                 
คือ นกักายอุปกรณ์ในประเทศไทย (โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร, 2558) ดงันั้น ประเทศไทยจึงยงัคง
ขาดแคลนนกักายอุปกรณ์อยา่งมาก 
 นอกจากการขาดแคลนนักกายอุปกรณ์อัน เน่ืองจากความสามารถในการผลิต              
นกักายอุปกรณ์มีขีดจ ากดัแลว้ กลุ่มบุคลากรผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ แพทยด์า้น          
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ซ่ึงตอ้งไดรั้บการอบรมมาโดยเฉพาะ เพื่อท าการรักษาและฟ้ืนฟูทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู    
และช่างกายอุปกรณ์ ปัจจุบันมีแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูท่ีอยู่ในระบบราชการ เพียง 381 คน       
(ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู, 2559) และทัว่ประเทศมีช่างกายอุปกรณ์และนกักายอุปกรณ์ท่ี
ผ่านการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์จ านวนเพียง 173 คน เท่านั้ น (โรงเรียน         
กายอุปกรณ์สิรินธร, 2558) 
 การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยเป็นโอกาสส าคญัในระบบภูมิภาคนิยมท่ีมา
พร้อมกับภาวะคุกคามจากการเปิดตลาดเสรีในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนด้านบริการ
สุขภาพซ่ึงประกอบดว้ยกลไกการคา้ท่ีก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเสรีของสินคา้บริการทุนและก าลงัคน
ด้านสาขาบริการสุขภาพ ผู ้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์  องค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน       

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9
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ประเทศไทย ไดมี้ความพยายามในการยกระดบัวชิาชีพกายอุปกรณ์ให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับมากข้ึน
ทั้งในระดบัประเทศ ภูมิภาคและระดบัสากล เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 
พ.ศ. 2558 ท าใหง้านดา้นกายอุปกรณ์สามารถด าเนินการไปตามมาตรฐานของประชาคมอาเซียนและ
เป็นสาขาบริการสุขภาพท่ีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความตอ้งการสูง ขณะเดียวกนัการ
แข่งขนัก็มีสูงเช่นเดียวกนั 
 จากขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ ของการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบักายอุปกรณ์และเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู รวมทั้ งภาวะคุกคามจากภายนอกดังกล่าว เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
(Competitive advantage) การบริหารจดัการองค์กรเชิงกลยุทธ์จึงเป็นเร่ืองส าคญั ผูป้ฏิบัติวิชาชีพ  
กายอุปกรณ์จะต้องมีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ Adair, J. เป็นผูเ้ช่ียวชาญอย่างมากใน เร่ือง “strategic 
leadership” ซ่ึงเป็นค าท่ีน ามาใช้ตั้ งแต่ในช่วงปี 1970 ซ่ึง Adair, J. (2010) น าเสนอว่า ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ มีองค์ประกอบ ดังน้ีคือ การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking and 
Planning) การก าหนดทิศทาง (Giving Direction) ความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร (Relating 
the part to the whole) การสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร (Corporate Spirit) การ
พัฒนาผู ้น าของปัจจุบันและอนาคต  (Developing Today’ and Tomorrow’s Leader) การส ร้าง
พันธมิตร (Building Partnerships) และการด าเนินการให้ส าเร็จ  (Making it happen) (จันทร์จิรา     
วงษข์มทอง และคณะ, 2557) 
 ภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์  (Strategic Leadership) เป็นคุณลักษณะของผู ้น าท่ีน าความ
เจริญก้าวหน้ามาสู่องค์กร ความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์เร่ิมจากการมีคุณสมบัติท่ีส าคัญคือ เป็นผูมี้
วิสัยทศัน์กวา้งไกล และน าวิสัยทศัน์มาสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นผลส าเร็จตามขั้นตอน (เนตร์พณัณา 
ยาวิราช, 2550) ผูน้ าระดบัสูงขององคก์รหรือผูบ้ริหาร เป็นบุคคลท่ีตอ้งมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อ
การบริหารเชิงกลยทุธ์ในทุกขั้นตอน ซ่ึงมีขั้นตอนส าคญั 3 ส่วน คือ (1) ขั้นการวางกลยทุธ์ (Strategic 
Formulation) (2) ขั้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั (Strategic Implementation) และ (3) ขั้นการควบคุม
และการประเมินผลเชิงกลยทุธ์ (Strategic Control& Evaluation) (สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 2550) 
 จากการทบทวนเอกสาร บทความ การศึกษาและงานวิจัย ยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกับ
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย บนพื้นฐาน
แนวคิดของ Adair, J. (2010) มีแต่การวจิยัเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารวชิาชีพอ่ืนๆ เช่น การศึกษา
เร่ืองสมรรถนะภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารฝ่ายการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จนัทร์จิรา  วงษข์มทอง และคณะ, 2557) หรือมิฉะนั้นก็ศึกษาบน
พื้นฐานตามกรอบแนวคิดของ Durbin เช่น การศึกษาเร่ืองรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (กล้าศักด์ิ  จิตต์สงวน, 2557) การศึกษาการพฒันา       
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กลยทุธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก (พชัรินทร์  จนัทาพนู และ  
ปิยพงษ์  สุเมตติกุล, 2557) การศึกษากลยุทธ์การพฒันาคุณลักษณะผูน้ าแบบไทย ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (พิมพฐ์ดา  วจันวงศปั์ญญา และคณะ, 2557) เป็นตน้ 
 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยั เร่ือง องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย ผลการศึกษาวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารงานด้านกายอุปกรณ์และผูป้ฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ ในการ
บริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการดา้นสุขภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ค ำถำมของกำรวจัิย 
 
 การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาค้นหาค าตอบในประเด็นท่ีว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบัติ
วิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และโครงสร้างองค์ประกอบผูน้ า        
เชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
หรือไม่อยา่งไร  
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 
 1. วิ เคราะห์องค์ประกอบภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์                 
ในประเทศไทย  
 2. วิ เคราะห์ตัวแปรแต่ละองค์ประกอบภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้ปฏิบัติวิชาชีพ              
กายอุปกรณ์ในประเทศไทย  
 3. วิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผู ้ปฏิบติัวิชาชีพ   
กายอุปกรณ์ในประเทศไทยกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 
กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 
 จากปัญหาท่ีพบในองค์กรได้แก่ ความตอ้งการกายอุปกรณ์ส าหรับผูพ้ิการเพิ่มข้ึนใน
ประเทศไทย การขาดแคลนนกักายอุปกรณ์ งานกายอุปกรณ์ตอ้งอาศยัทกัษะฝีมือและความเช่ียวชาญ
ช านาญเฉพาะบุคคลค่อนข้างสูง การยกระดับวิชาชีพให้เป็นท่ี รู้จักและยอมรับมากข้ึนทั้ งใน
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ระดบัประเทศ ภูมิภาคและระดบัสากล ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย  
 ดงันั้น จ  าเป็นตอ้งมีผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีสามารถสร้างวิสัยทศัน์และก าหนดทิศทางของ
องค์กร สามารถก ากบัดูแล บริหารจดัการองค์กร ให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์กรวางไว ้สามารถ
แกปั้ญหาเม่ือมีการด าเนินงานผดิพลาด สามารถบริหารจดัการองคก์ร ใหมี้ความสัมพนัธ์ระหวา่งงาน 
การท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างพนัธมิตรระหว่างองค์กรธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ลูกคา้ 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ยอมรับความเป็นปัจเจกบุคคลและความแตกต่างทางวฒันธรรม สังคมและ
วถีิชีวิตของบุคลากรในองคก์ร สามารถก าหนดแผนและพฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้ าของบุคลากร 
เพื่อให้องคก์รมีศกัยภาพและประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน สามารถวางแผนกลยุทธ์และถ่ายทอด
แผนกลยทุธ์  
 กรอบแนวคิดการวิจยัคร้ังน้ีสร้างข้ึนโดยใช้กรอบแนวคิดภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ 
Adair, J. (2010) ซ่ึงอธิบายขอบเขตหน้าท่ีของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร (Chief Executive 
Officer) ไว ้7 องค์ประกอบ ดงัน้ี (1) การก าหนดทิศทาง (Giving Direction) (2) การด าเนินการให้
ส าเร็จ (Making it happen) (3) ความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนในองค์กร (Relating the parts to the 
whole) (4) การสร้างพันธมิตร  (Building Partnerships) (5) การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking and Planning) (6) การสร้างจิตวญิญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร (Releasing 
Corporate Spirit) และ (7) การพัฒนาผู ้น าของปัจจุบันและอนาคต  (Developing Today’ and 
Tomorrow’s Leader) ดงัแผนภาพท่ี 1  
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แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์
ในประเทศไทย (Adair, J., 2010; จนัทร์จิรา  วงษข์มทอง และคณะ, 2557)  
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 
 1. ขอบเขตเชิงเน้ือหา  
 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติั
วชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยโดยจะศึกษาในตวัแปรท่ีคาดวา่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์
ของผู ้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ประกอบด้วย การก าหนดทิศทาง การด าเนินการให้ส าเร็จ
ความสัมพนัธ์กับทุกภาคส่วนในองค์กร การสร้างพนัธมิตร การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์    
การสร้างจิตวญิญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต 
 2. ขอบเขตเชิงประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นักกายอุปกรณ์    
ช่างกายอุปกรณ์ท่ีจบการศึกษาจากสถาบันเลิดสินและพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผูบ้ริหาร           
ในสถาบันทางการแพทย์ในภาครัฐ โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย  และโรงเรียนแพทยข์องคณะ

 

การก าหนดทิศทาง 
(Giving Direction) 

ความสมัพนัธ์กบัทุก
ภาคส่วนในองคก์ร 
(Relating the parts to 

the whole) 

การสร้างจิตวิญญาณ
การเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์ร 
(Corporate Spirit) 

 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้ปฏิบัตวิชิาชีพกาย
อุปกรณ์ในประเทศไทย 

การพฒันาผูน้ าของ
ปัจจุบนัและอนาคต 
(Developing Today’ 

and Tomorrow’s 
Leader) 

 
การสร้างพนัธมิตร 

(Building Partnerships) 

 

การด าเนินการให้ส าเร็จ
(Making it happen) 

การคิดและการวางแผน 
เชิงกลยทุธ์  

(Strategic Thinking and 
Planning) 



8 

แพทยศาสตร์หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติในประเทศไทย จ านวน 754 คน   
 3. ขอบเขตเชิงระยะเวลา  
 ผูว้ิจยัใช้เวลาในส่วนของการท าสนทนากลุ่มย่อย (Small group discussion) ตั้งแต่วนัท่ี  
1 กนัยายน ถึงวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ตั้งแต่วนัท่ี     
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ท าการปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือ ตั้งแต่ 
เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
 
ข้อจ ำกดัในกำรวจัิย 
 
 ตวัแปรจากแบบสอบถามมี 76 ตัวแปร หลังจากน าแบบสอบถามไปยืนยนัตัวแปร      
โดยการสนทนากลุ่มย่อย (Small group discussion) จากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพด้าน      
กายอุปกรณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผูบ้ริหารขององค์กรและผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นกายอุปกรณ์ พบว่า ตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ีมีจ  านวน 65 ตวัแปร เน่ืองจากประชากรทั้งหมดมี 
754 คน จึงให้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอย่าง Comrey and Lee (1992) เสนอว่า กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 300 คนข้ึนไป ถือวา่อยูใ่นระดบัดี  
 
นิยำมตัวแปรเชิงปฏิบัติกำร 
 
 ภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์  (Strategic leadership) หมายถึง  การก าหนดทิศทาง การ
ด าเนินการให้ส าเร็จ ความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองค์กร การสร้างพนัธมิตร การคิดและการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และการพฒันาผูน้ าของ
ปัจจุบนัและอนาคต 
 กำรก ำหนดทิศทำง (Giving direction) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของผูน้ าท่ีมี
ความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตลอดจนจูงใจกระตุ้น
ผูร่้วมงานให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อ
ก าหนดแผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
 กำรด ำเนินกำรให้ส ำเร็จ (Making it happen) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของ
ผูน้ าท่ีมีความสามารถของผูน้ าในการก ากบัดูแล การบริหารจดัการองคก์ร ดว้ยการประสานงานกบั
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ทีมและบุคลากรในองคก์ร ดว้ยความสัมพนัธ์ท่ีดี มีความสามคัคีกนัระหวา่งทีมในการท างานร่วมกนั 
กระตุน้ใหบุ้คลากรในองคก์รมีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีองคก์รวาง
ไว ้และสามารถแกปั้ญหาเม่ือมีการด าเนินงานผดิพลาด 
 ควำมสัมพันธ์กับทุกภำคส่วนในองค์กร (Relating the part to the whole) หมายถึง 
พฤติกรรมหรือการกระท าของผูน้ าท่ีมีความสามารถในการเขา้ใจองคก์รอยา่งถ่องแท ้สามารถท าให้
องค์กรมีความสามคัคีเป็นหน่ึงเดียวกนั มีความเขา้ใจในภาพรวมของโครงสร้างการบริหารจดัการ
ขององค์กร ความสัมพนัธ์ระหว่างงาน การท างานเป็นทีมและการบริหารบุคคลากร รวมทั้งการ
บริหารจดัการความเป็นผูน้ าของตนเองอยา่งเป็นระบบ     
 กำรสร้ำงพันธมิตร (Building partnerships) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของ
ผูน้ าท่ีมีความสามารถในการสร้างพนัธมิตรระหว่างองค์กรธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย รวมถึงการเป็นพนัธมิตรกบัสังคมในวงกวา้ง รวมทั้งการเป็นมิตรกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 กำรสร้ำงจิตวิญญำณกำรเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร (Corporate spirit) หมายถึง 
พฤติกรรมหรือการกระท าของผูน้ าท่ีมีความสามารถในการเข้าถึงบุคลากรทุกระดับ การสร้าง
ความคุน้เคยกบับุคลากร การยอมรับในความเป็นปัจเจกบุคคลและความแตกต่างทางวฒันธรรม 
สังคมและวถีิชีวติของบุคลากรในองคก์ร และความสามารถของบุคคลในแต่ละระดบั      
 กำรพัฒนำผู้น ำของปัจจุบันและอนำคต (Developing today’ and tomorrow’s leader)
หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของผูน้ าท่ีมีความสามารถในการก าหนดแผนการคน้หาและ
พฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้ าของบุคลากร เพื่อให้องค์กรมีศกัยภาพและประสบความส าเร็จอย่าง
ย ัง่ยนื   
 กำรคิดและกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  (Strategic thinking and planning) หมายถึง 
พฤติกรรมหรือการกระท าของผูน้ าท่ีมีความสามารถของผูน้ าในการคิดแผนกลยุทธ์อย่างรอบดา้น 
การคาดการณ์ผลลพัธ์การแกปั้ญหาในทุกสถานการณ์และสามารถวางแผนกลยทุธ์ การถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ให้แก่บุคลากร รวมทั้ งสามารถท าให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมและมีความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร 
 



บทที ่2 
 
 

วรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
 

 การวิจยัเร่ือง องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของนกักายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยขอบเขตของเน้ือหาแบ่งเป็น 2 ประเด็น มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 1. การศึกษาเร่ืองกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
  1.1 ประวติัความเป็นมาของกายอุปกรณ์ 
  1.2 สภาพปัจจุบนัของวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
  1.3 องคก์รวชิาชีพ 
  1.4 โครงสร้างการบริหารงานกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
  1.5 ความหมายของกายอุปกรณ์ 
  1.6 ความหมายของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า และภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 
  2.1 ความหมายของภาวะผูน้ า 
  2.2 ความหมายของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 
  2.3 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 
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1. การศึกษาเร่ืองกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 
 1.1 ประวตัิและความเป็นมาของกายอุปกรณ์ 
 กายอุปกรณ์ มีวิว ัฒนาการมาตั้ งแต่ยุคปิรามิดจนถึงสงครามโลกคร้ังท่ี  1 และมี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานและวิวฒันาการไปในทิศทางท่ีดีข้ึน หนทางอนัยาวไกลกว่าจะมาสู่การ
พฒันาดา้นกายอุปกรณ์ดว้ยการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประดิษฐ์เร่ิมมีมาตั้งแต่ 1,500 ปี
ก่อนคริสตกาล ตั้งแต่มือท่ีเป็นขอเก่ียวและขาเทียมไดน้ ามาสู่การพฒันาการประดิษฐก์ายอุปกรณ์ท่ีมี
ความเฉพาะส าหรับแต่ละบุคคลในปัจจุบนั ในช่วงท่ีอารยธรรมของอียิปตมี์ความเจริญรุ่งเรือง เป็น
ยคุแรกเร่ิมของการมีเทคโนโลยกีารประดิษฐ์กายอุปกรณ์เทียม (แขน ขาเทียม) ท าจากเส้นใย (Fiber) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้อวยัวะ “อยูค่รบ” มากกวา่การใชง้านจริงในชีวิตประจ าวนั อยา่งไรก็ตาม
นกัวิทยาศาสตร์คน้พบน้ิวเทา้เทียมเป็นคร้ังแรกของโลกจากมมัม่ีของประเทศอียิปต์ท่ีดูเหมือนว่า
สามารถใชง้านไดจ้ริง 

 
 
รูปภาพที ่1 ววิฒันาการของการท ากายอุปกรณ์ 
 
 ประมาณปี ค.ศ. 1858 มีการคน้พบขาเทียมท่ีผลิตข้ึนในช่วงเวลาประมาณ 300 ปีก่อน
คริสตกาล ณ เมืองคาเปา ประเทศอิตาลี ท าจากเหล็กและบรอนซ์โดยใช้แกนไม้ เป็นขาเทียมระดบั
ใตเ้ข่า อีกทั้งมีการคน้พบบนัทึกของฮีโรโดตสั ในช่วง 424 ปีก่อนคริสตกาล โดยได้บนัทึกว่าพบ 



12 

ชาวเปอร์เซียหนีเอาชีวิตรอดด้วยการตดัเทา้ของตนเองและท าเทา้ เทียมข้ึนจากไม ้เพื่อเดินเทา้กว่า   
30 ไมล ์จากเมืองหน่ึงไปยงัอีกเมืองหน่ึง 
 ยุคมืดของกายอุปกรณ์ (ช่วง ค.ศ. 476-1000) เป็นช่วงท่ีการพฒันากายอุปกรณ์มีไม่มาก
ไปกวา่การมีขอเก่ียวแทนมือและขาเทียมไมธ้รรมดาเพื่อปกปิดความพิการหรือผลจากการบาดเจ็บ
ในสงครามเท่านั้น อศัวินมีแขนปลอมเพื่อการถือโล่ห์และขาเทียมเพื่อตบตาศตัรูในการรบโดยไม่ได้
ค  านึงถึงประโยชน์ในการใช้งาน คนปกติทัว่ไปตอ้งมีฐานะดีจึงจะสามารถมีขอเก่ียวแทนมือและ   
ขาเทียมไมไ้วใ้ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 ในยุคเรเนสซอง (ศตวรรษท่ี 14-18) เป็นยุคใหม่ของศิลปะ ปรัชญา วิทยาศาสตร์และ
การแพทย ์มีการคน้พบทางการแพทยท่ี์ส าคญัจากยุคโรมนัและกรีกเก่ียวกบักายอุปกรณ์ เป็นยุคท่ี
กายอุปกรณ์ไดถื้อก าเนิดข้ึนใหม่อีกคร้ัง กายอุปกรณ์ในยคุน้ีท าข้ึนจากเหล็ก เงิน ทองแดงและไม ้
 
 

 
 
รูปภาพที ่2 การประดิษฐแ์ขนเทียมดว้ยวสัดุท่ีมาจากหนงัและเส้นใย  
 
 ยุคต้นคริสศตวรรษท่ี 15 ในปี ค.ศ. 1508 ทหารรับจ้างชาวเยอรมัน ช่ือ Gotz von 
Berlichingen ไดคิ้ดคน้การประดิษฐ์มือเทียมจากเหล็กดว้ยเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึนหลงัจากท่ีเขาสูญเสีย
มือทั้ ง 2 ข้าง จากสงครามแลนด์ชัต (Battle of Landshut) มือสามารถขยบัข้ึนลงได้อย่างยืดหยุ่น     
ดว้ยการใชส้ายหนงัมาเยบ็ติดกบัมือเทียม และในปี ค.ศ. 1512 ศลัยแพทยช์าวอิตาลีท่ีไดเ้ดินทางมาใน
ประเทศแถบเอเซีย ได้ท าการบนัทึกการสังเกตการผ่าตดัผูป่้วยท่ีถูกตดัแขนทั้งสองขา้งในระดับ   
เหนือขอ้ศอกทิ้งไปแต่ยงัสามารถถอดหมวก เปิดกระเป๋าเงิน เซ็นช่ือ และมีการบนัทึกเร่ืองแขนเทียม
ท่ีท าจากเงินท่ีประดิษฐ์ข้ึนส าหรับเป็นของขวญัให้แก่ Barbarossa ซ่ึงเป็นทหารเรือของสุลต่านใน
ประเทศตุรกี   
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รูปภาพที ่3 การประดิษฐข์าเทียมจากอะลูมิเนียมแบบมีขอ้เข่าขยบัได ้  
 
 ในช่วงกลางถึงปลายคริสศตวรรษท่ี 15 ศลัยแพทยช์าวฝร่ังเศสช่ือ Ambroise Paré ไดรั้บ
การยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนใหม่ในการผ่าตัดเพื่อตัดแขน-ขาและการออกแบบ          
กายอุปกรณ์ข้ึนในปี ค.ศ. 1529 ไดคิ้ดคน้วธีิการผา่ตดัแบบใหม่ และเร่ิมประดิษฐก์ายอุปกรณ์ส าหรับ
ผูท่ี้ถูกตดัแขนหรือขาทั้งระดบัเหนือขอ้และใตข้อ้ (upper-and lower-extremity amputees) ข้ึน และ
ในปี ค.ศ. 1536 ได้ประดิษฐ์ขาเทียมระดบัเหนือเข่าโดยมีขอ้เข่าท่ีสามารถงอเหยียดได้จนกระทัง่
พฒันามาเป็นขาเทียมท่ีมีกลไกเช่นในปัจจุบนั เป็นพฒันาการดา้นกายอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้
จริงอยา่งมีประสิทธิภาพ จนถึงในช่วงศตวรรษท่ี 17-19 ไดมี้วิวฒันาการ โดยในปีค.ศ. 1696 Pieter 
Verduyn ได้คิดค้นการประดิษฐ์ขาเทียมใตเ้ข่าแบบไม่มีตวัล๊อค (nonlocking below knee: BK) ซ่ึง
เป็นตน้ก าเนิดของขอ้ต่อและอุปกรณ์เคร่ืองพยุงล าตวั (corset devices) ในปัจจุบนั ต่อมาในปี ค.ศ. 
1843 Sir James Syme คน้พบวิธีการผา่ตดัเพื่อตดัเฉพาะขอ้เทา้ทิ้งไปโดยไม่ตอ้งตดัข้ึนไปถึงน่อง ซ่ึง
หมายความวา่ ผูป่้วยท่ีตอ้งถูกตดัอวยัวะ มีโอกาสท่ีจะเดินไดอี้กคร้ังโดยใส่กายอุปกรณ์เทา้เทียมแทน
การใส่ขาเทียม และในปี ค.ศ. 1858 นายแพทย ์Douglas Bly ไดป้ระดิษฐ์และจดลิขสิทธ์ิของขาเทียม 
ซ่ึงเขากล่าวว่าเป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีสมบูรณ์แบบและประสบความส าเร็จมากท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการ
ประดิษฐข์าเทียมข้ึน  
 ในปี ค.ศ. 1863 Dubois Parmlee ไดป้ระดิษฐ์ขาเทียมขั้นสูงท่ีมีเบา้ชนิดท่ียดึติดกบัตอขา
ได้พร้อมข้อเข่าท่ีมีหลายจุดหมุนและเท้าเทียมท่ีงอได้หลายทิศทาง หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1868 
Gustav Hermann ใช้อลูมิเนียมแทนโลหะในการประดิษฐ์กายอุปกรณ์ เพื่อให้มีน ้ าหนักเบาและ
สามารถใชง้านไดดี้ข้ึน และในปี ค.ศ. 1912 เม่ือ Marcel Desoutter ไดป้ระดิษฐข์าเทียมจากอลูมิเนียม  
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รูปภาพที ่4 การประดิษฐข์าเทียมและเทา้เทียมเหมือนจริงแบบมีขอ้เข่าขยบัได ้  
 
 เม่ือส้ินสุดสงครามโลก ทหารชาวอเมริกาท่ีสูญเสียอวยัวะในสงครามมีจ านวนมาก 
ส่งผลให้มีการก่อตั้ งศูนย์กายอุปกรณ์ข้ึน James Hanger ชาวเอมริกันรุ่นแรกท่ีถูกตัดอวยัวะได้
ประดิษฐ์และจดสิทธิบตัร Hanger Limb จาก whittled barrel staves ซ่ึงในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
ไม่ได้มีการคิดค้น พัฒนาการประดิษฐ์กายอุปกรณ์มากนักเน่ืองจากความขาดแคลนความรู้ 
เทคโนโลยี ศลัยแพทย์ในกองทัพในเวลานั้นตระหนักว่าการพฒันาเทคโนโลยีในการผลิตกาย
อุปกรณ์มีความส าคญัมาก จึงไดจ้ดัตั้งสมาคมกายอุปกรณ์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Orthotics & 
Prosthetics Association: AOPA) ข้ึน เม่ือเข้าสู่ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทหารผ่านศึกทั้ งหลาย
เรียกร้องให้มีการพัฒนา ปรับปรุงและคิดค้นเทคโนโลยีกายอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัย รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาจึงไดย้กเลิกสัญญาการพฒันาอาวุธสงครามและหนัมาพฒันาการประดิษฐ์กายอุปกรณ์
แทน ซ่ึงการกระท าดงักล่าวส่งผลให้มีการวิวฒันาการด้านการประดิษฐ์กายอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว    
ในปัจจุบนั กายอุปกรณ์ท่ีผลิตข้ึนมีน ้ าหนกัเบา มีความทนทาน ท าจากพลาสติก อลูมิเนียมและวสัดุ
ทดแทนท่ีท าให้การเคล่ือนไหวและการใช้งานในชีวิตประจ าวนัเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สะดวกสบายยิง่ข้ึน นอกเหนือจากการท่ีกายอุปกรณ์จะมีน ้าหนกัเบาข้ึน รูปแบบของกายอุปกรณ์ยงัมี
ความสวยงามข้ึน มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เคร่ืองกลและหุ่นยนตม์าช่วยในการ
ควบคุมการเคล่ือนไหว ช่วยให้ผูท่ี้สูญเสียอวยัวะสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติมากท่ีสุด 
รวมทั้งไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองความสวยงามของอวยัวะท่ีแยกแทบไม่ออกจากอวยัวะจริงตามธรรมชาติ 
กายอุปกรณ์มีความเสมือนจริงมากข้ึนด้วยการน าซิลิโคนมาใช้ในการประดิษฐ์ รวมทั้งสามารถ
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ควบคุมด้วยเคร่ืองกลและระบบคอมพิวเตอร์ให้เคล่ือนไหวได้อย่างใกล้เคียงธรรมชาติมากท่ีสุด 
(Kim M Norton, 2007)    
 ประวตัิและความเป็นมาของกายอุปกรณ์ในประเทศไทย  

ก่อนปีพุทธศักราช 2500 วิทยาการด้านการท าขาเทียมของประเทศไทยย ังไม่
เจริญก้าวหน้า ท าให้คนพิการต้องเดินทางไปใส่แขนขาเทียมท่ีต่างประเทศ ด้วยเหตุน้ีคนพิการ     
บางรายจึงปล่อยให้แขนขาขาดโดยไม่ใส่อวยัวะเทียมแต่อยา่งใด ส่วนบางรายตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะ
หน้าดว้ยการประดิษฐ์แขนขาเทียมข้ึนใช้กนัเองจากวสัดุธรรมชาติท่ีหาไดง่้ายในแต่ละทอ้งถ่ิน โดย
ในปีพ.ศ. 2494 ศาสตราจารยน์ายแพทยเ์ฟ่ือง สัตยส์งวน แห่งโรงพยาบาลศิริราชไดเ้ร่ิมท าแขนขา
เทียม โดยใชอ้ะลูมิเนียมและไมแ้ละในปี พ.ศ. 2502 ศาสตราจารยน์ายแพทยเ์ฟ่ือง สัตยส์งวน จึงได้
ชกัชวน ศาสตราจารยน์ายแพทยค์ลินิกด ารง กิจกุศล และช่างอีก 3 คนไปฝึกงานดา้นแขนขาเทียม ณ 
ประเทศพม่า กบัผูเ้ช่ียวชาญชาวเยอรมนัเป็นเวลา 4 เดือน เพื่อกลบัมารับผดิชอบโรงงานแขนขาเทียม
แ ห่ งแ รก ของป ระ เท ศไท ย  ภ าย ใต้โค รงก าร  “The Plan of Operation for Rehabilitation of 
handicapped Children” ซ่ึงมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี      

นค รินท ราบรมราชชน นี  รัฐบ าลไท ยและองค์ก าร
สหประชาชาติร่วมกนัจดัตั้ง โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีเสด็จไปทรงเปิดโรงงานเม่ือวนัพุธท่ี 16 มีนาคม 
พ.ศ. 2503 พระราชทานช่ือว่า “ตึกมูลนิธิอนุเคราะห์คน
พิการ” นบัว่าเป็นโรงงานท าแขนขาเทียมท่ีทนัสมยัมากใน
ยคุนั้น  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที ่5 การประดิษฐข์าเทียมจากหวาย                 รูปภาพที ่6 ตึกมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ 
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 ในประเทศไทยได้มีการจดัท าหลกัสูตรเรียกว่า หลกัสูตรกายอุปกรณ์เสริมและเทียม    
ข้ึนท่ีโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เม่ือปีพ.ศ. 2522 เป็นโรงเรียน         
กายอุปกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ท าการผลิต “ช่างกายอุปกรณ์” ระดบัประกาศนียบตัรวิชา          
กายอุปกรณ์เสริมและเทียม (อนุปริญญา) โดยรับผูท่ี้ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ. 5 หรือ
เทียบเท่า ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร 2 ปี บรรจุเขา้รับราชการพลเรือนสามญัไม่สูงกวา่ระดบั 2 
หลกัสูตรน้ีด าเนินการจนถึงปี พ.ศ. 2535 ไดจ้ดัการเรียนการสอนจ านวน 14 รุ่น ผลิตช่างกายอุปกรณ์
เป็นจ านวน 171 คน หลังจากนั้ นได้ปิดตัวลงในปีพุทธศักราช 2537 เน่ืองมาจากปัญหาด้าน
งบประมาณ ช่างกายอุปกรณ์ท่ีจบการศึกษาส่วนใหญ่ออกไปประจ าการในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข บางส่วนอยูใ่นโรงพยาบาลของทบวงมหาวิทยาลยั โรงพยาบาลในสังกดัของ
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทยและประกอบอาชีพอิสระ 9 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ทบวงมหาวิทยาลยั ไดเ้ปิดหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคกายอุปกรณ์ ใชเ้วลา
ในการศึกษา 3 ปี หลกัสูตรน้ีไดผ้ลิตช่างกายอุปกรณ์ระดบั ปวส.ทั้งส้ิน 4 รุ่นผลิตช่างกายอุปกรณ์ได้
จ  านวน 54 คน ก่อนท่ีจะปิดตัวลงอีกคร้ังหน่ึงโดยช่างกายอุปกรณ์จากสถาบันน้ีส่วนใหญ่ได้
ปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บางส่วนอยู่ในโรงพยาบาลของ
ทบวงมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และบาง
ส่วนประกอบอาชีพอิสระ รวมช่างกายอุปกรณ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขผลิตข้ึนจ านวนทั้งส้ิน 225 คน   
 นอกจากน้ียงัมีช่างกายอุปกรณ์ท่ีไม่ผ่านหลกัสูตรดงักล่าวของกระทรวงสาธารณสุข     
แต่เป็นกลุ่มช่างท่ีได้รับการฝึกอบรมจากผู ้เช่ียวชาญในโรงพยาบาลของทบวงมหาวิทยาลัย 
กระทรวงกลาโหมและองค์ก ร  Handicap International ม าเป็ น ระยะ เวล าไม่ ต ่ ากว่ า  10 ปี                     
มีความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะท ากายอุปกรณ์ท่ีถูกต้องตามค าสั่งของแพทยผ์ูรั้บผิดชอบ 
ป ฏิ บั ติ งานต ามโรงพ ยาบ าล  ทั้ งในสั งกัด กระท รวงส าธ ารณ สุ ข  กระท รวงกล าโหม 
กระทรวงมหาดไทย ทบวงมหาวิทยาลัย  ในปีพุทธศักราช 2544 ศูนย์สิ รินธรเพื่อการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ไดรั้บการประสานงานจากมูลนิธินิปปอน
ผา่นทาง Dr. Eiji Tazawa โดยมีเป้าหมายในการพฒันาการศึกษาดา้นกายอุปกรณ์ในระดบัปริญญา
ตรี แพทยห์ญิงภทัริยา จารุทศัน์ ผูอ้  านวยการศูนยสิ์รินธรฯ ในเวลานั้นจึงไดข้อความร่วมมือจากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ในการจดัท าหลกัสูตรดงักล่าว โดยศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทยปิ์ยะสกล สกลสัตยาธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผูบ้ริหาร ได้
จดัท าเป็นหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขากายอุปกรณ์ ปีพุทธศกัราช 2545 และเร่ิมรับนกัศึกษา
รุ่นแรกในปีการศึกษาดังกล่าว ในการจดัท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายอุปกรณ์ ปี
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พุทธศกัราช 2545 ในวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2545 “โครงการวิทยาลยันักกายอุปกรณ์” ได้เปิดอย่าง
เป็นทางการ นบัเป็นหลกัสูตรปริญญาตรีหลกัสูตรแรกของสาขาวิชาน้ีในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์และ
ในวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โรงเรียนกายอุปกรณ์ ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ช่ือโรงเรียนว่า “โรงเรียนกาย
อุปกรณ์สิรินธร” ปัจจุบนัมีนักกายอุปกรณ์ส าเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด 9 รุ่น จ านวน 100 คน รับ
นกัศึกษาหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) มาแลว้ 5 รุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2553 โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลยัฯ ไดเ้ปิดรับนกัศึกษาใหม่ รุ่นละ 30 คน โดยแต่ละรุ่น
จะรับชาวไทยประมาณ 20 คน และชาวต่างชาติ 10 คน   
 ในการด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนานาชาติ โดยมี
ผูเ้ช่ียวชาญจากองคก์รกายอุปกรณ์สากล (International Society for Prosthetics and Orthotics; ISPO) 
คือ Mr. Daniel Paul Blocka และ Mr. Thomas John Carson มาให้ค  าแนะน าเป็นระยะๆ  พร้อมทั้ ง
เปล่ียนช่ือหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต ซ่ึงได้รับอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั    
ในปีพุทธศกัราช 2550 และหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ไดรั้บอนุมติั
จากสภามหาวิทยาลยัมหิดล ในวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2553 เพื่อรับนกัศึกษาจากประเทศเพื่อนบา้น 
ปีละ 10 คน โดยมูลนิธินิปปอนเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายของนกัศึกษา สืบเน่ืองจากกระทรวง
สาธารณสุขมีโครงการจะผลิตบุคลากรระดบัปริญญาตรี เพื่อให้ไดบุ้คลากรท่ีมีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา และผลิตกายอุปกรณ์ชนิดต่างๆท่ีเหมาะสมได้ด้วยตนเองเม่ือได้รับค าสั่งจากแพทย ์
พฒันาและคน้ควา้วจิยั เพื่อใหไ้ดก้ายอุปกรณ์ท่ีดี ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูพ้ิการ ซ่ึงนบัวนัจะมีจ านวน
มากข้ึน เพราะความกา้วหนา้ในการรักษาพยาบาลท าใหผู้เ้จบ็ป่วยและผูบ้าดเจบ็รอดชีวติมากข้ึน และ
ความพิการท่ีหลงเหลือก็รุนแรงและซบัซอ้น จ าเป็นจะตอ้งมีนกักายอุปกรณ์ท่ีมีความรู้ในการท ากาย
อุปกรณ์ขั้นสูง (มหาวิทยาลยัมหิดล, 2555) สาขากายอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตข้ึนเพื่อทดแทนส่วน
ของร่างกายท่ีสูญหายไป หรือสูญเสียหน้าท่ีอนัเน่ืองมาจากความพิการผิดปกติแต่ก าเนิด จากโรค
หรืออุบติัเหตุ หรือเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทรมานท่ีเกิดจากโรค หรือความผิดปกติของระบบ
ประสาท กล้ามเน้ือและโครงสร้าง ดว้ยการใช้อุปกรณ์ หรือเคร่ืองช่วยพยุงอวยัวะชนิดต่างๆ ของ
ร่างกาย รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยในการเดิน และเน่ืองจากการท ากายอุปกรณ์เป็นการกระท าต่อร่างกาย
มนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูพ้ิการ ช่างกายอุปกรณ์จ าเป็นตอ้งมีมาตรฐานความรู้ในวิชาชีพ มีทกัษะ
เพียงพอท่ีจะท ากายอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม เพื่อให้ผูพ้ิการใช้ได้ผลดี ช่วยเหลือตนเองได ้
และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม 
เน่ืองจากในบางคร้ังจ าเป็นจะตอ้งวดัสัดส่วนของอวยัวะ หรือประกอบกายอุปกรณ์เขา้กบัตวัผูป่้วย 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการควบคุมมาตรฐาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ เพื่อ
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ประโยชน์ต่อผูพ้ิการ จึงไดมี้การด าเนินการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และมีการออกพระราช
กฤษฎีกา ก าหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบญัญติัการ
ประกอบโรค ศิลปะ  พ .ศ . 2542 พ .ศ . 2551 ตั้ งแ ต่ว ัน ท่ี  16 มกราคม  พ .ศ . 2551 และตาม
พระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2556 (พระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ (ฉบบัท่ี 
4) พ.ศ. 2556) 
 1.2 สภาพปัจจุบันของวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 ในประเทศไทยมีคนพิการดา้นการเคล่ือนไหวท่ีตอ้งการใชก้ายอุปกรณ์อนัเน่ืองมาจาก
ภาวะแขนขาลีบ/เหยียดงอไม่ได,้ แขน ขา มือ ล าตวั คดงอเกร็ง โกง กระตุก สั่น, เทา้ปุก เทา้ตะแคง
กลับ เท้ากลับ, อัมพาต, อัมพฤกษ์, สมองพิการ มีความต้องการใช้กายอุปกรณ์ถึง 836,224 คน 
(ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ,ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559) 
ในขณะท่ีนักกายอุปกรณ์ 1 คน สามารถดูแลผูป่้วยได้ 250 คน และจากการค านวณขององค์การ
อนามยัโลก (WHO) โดยใช้ฐานการค านวณว่าอุปกรณ์ 1 ช้ินมีอายุการใช้งาน 3 ปี ดังนั้ น เราจึง
ตอ้งการนักกายอุปกรณ์ (836,224/3/250) = 1,115 คน เพื่อรองรับการให้บริการผูพ้ิการในประเทศ
ไทย ส าหรับสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2555 หากพิจารณาจากจ านวนช่างกายอุปกรณ์ (สถาบนัเลิดสิน
และพระจอมเกลา้พระนครเหนือ) จ  านวน 225 คน และนกักายอุปกรณ์ (จากมหาวิทยาลยัมหิดล) ท่ี
อยู่ในสายงานตามโรงพยาบาลรัฐ ไม่นับเอกชน จ านวน 73 คน (เสียชีวิต 1 คน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 
ตุลาคม  พ .ศ . 2557)  ป ฏิบั ติ งานรวม  298 คน  รองรับผู ้พิ ก ารจ านวน  836,224 คน  เฉ ล่ี ย                    
ช่างกายอุปกรณ์/นกักายอุปกรณ์ 1 คน รองรับผูพ้ิการจ านวน 2,806 คน ซ่ึงนบัวา่มากเกินกวา่ปริมาณ
ท่ี WHO ไดก้ล่าวไวถึ้ง 10 เท่า  
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แผนภาพที ่2 จ านวนช่างกายอุปกรณ์และนกักายอุปกรณ์ท่ีอยูใ่นระบบราชการ  
ทีม่า: โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร (2558)  
 
 หากพิ จารณาในอัตราการเพิ่ ม ข้ึนและลดลงของจ านวนช่างกายอุปกรณ์และ                 
นกักายอุปกรณ์ในอีก 20 ปี ขา้งหน้า เม่ือนบัจ านวนช่างกายอุปกรณ์จากสถาบนัเลิดสิน ในอีก 5 ปี 
ขา้งหน้า จะมีปริมาณลดลงจากการเกษียณอายุราชการ 50% ของจ านวนท่ีมีอยู่ และในอีก 10 ปี
ขา้งหน้า จะเกษียณอายุราชการทั้งหมด ในท านองเดียวกนักบัสถาบนัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คือ ในอีก 15 ปี ขา้งหน้า จะมีปริมาณลดลงจากการเกษียณอายุราชการร้อยละ 50 ของจ านวนท่ีมีอยู ่
และในอีก  20 ปีข้างหน้ าจะ เกษียณอายุราชการทั้ งหมด โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะผลิต                    
นักกายอุปกรณ์ได้เฉล่ียปีละ 20-24 คน ดังนั้น ในอีก 20 ปีขา้งหน้า จะมีเพียงนักกายอุปกรณ์จาก
มหาวิทยาลัยม หิ ดลป ฏิบั ติ งานรองรับผู ้พิ ก ารท่ี มีความต้องการกายอุปกรณ์ เที ยมและ                      
กายอุปกรณ์เสริมเท่านั้น รายละเอียดตามแผนภาพท่ี 2 ดงันั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงไดก้ าหนดให้
มีต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ในโครงสร้างของโรงพยาบาลทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัโรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทั่วไป จนถึงระดับศูนย์ความเช่ียวชาญระดับสูง โดยในปีพุทธศักราช 2555-2560 
กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนท่ีจะก าหนดกรอบอัตราก าลังคนด้านสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ให้มีนักกายอุปกรณ์บรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการในโรงพยาบาล             
ทัว่ประเทศ 
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 1.3 องค์กรวชิาชีพ 
 องคก์รวิชาชีพส าหรับวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย ในปัจจุบนัยงัอยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการจดัตั้ง โดยยงัไม่มีสมาคมท่ีจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายในประเทศไทย ท่ีผา่นมา
ไดมี้องคก์รวชิาชีพของกายอุปกรณ์ ดงัน้ี 
  1.3.1 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่      
นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก าเนิดข้ึนดว้ยพระกรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงอาทรถึงความทุกขข์องคนพิการขาขาดผูย้ากไร้ และท่ี
ไม่สามารถเขา้รับบริการขาเทียมจากภาครัฐ พระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรใน
ทอ้งถ่ินทุรกนัดารทัว่ทุกภาคของประเทศอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหท้รงตระหนกัถึงปัญหาการขาดแคลน
ขาเทียมในกลุ่มคนพิการขาขาดท่ียากไร้ เม่ือทรงทราบวา่แพทยไ์ทยสามารถประดิษฐ์ขาเทียมได ้จึง
ไดพ้ระราชทานความช่วยเหลือนบัแต่นั้นมา “อยา่ไปเอาเงินท่ีเขา มาเอาท่ีฉนั” รับสั่งประโยคน้ีของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กลายเป็นอุดมการณ์ของมูลนิธิขาเทียมฯ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึง
ปัจจุบนั 

 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จดทะเบียนก่อตั้งข้ึนโดยมี
ส านักงานแรกอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนส่วน
พระองค์ มูลนิธิขาเทียมฯ ซ่ึงเป็นองค์กรสาธารณกุศลต้องพร้อมรับมือกับความเปล่ียนแปลง
ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยต้องพัฒนาเทคโนโลยีการท าขาเทียมตลอดเวลา 
ความส าเร็จในการพฒันางานของมูลนิธิฯ เกิดข้ึนดว้ยน ้ าพระทยัของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนี และสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผูท้รง
ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ ดว้ยทรงมีพระเมตตาต่อคนพิการท่ียากไร้ และมีพระวิริยะอุตสาหะในการเสด็จ
พระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยท าขาเทียมพระราชทานเคล่ือนท่ี ท่ีออกไปให้บริการประชาชน
ตามจงัหวดัต่างๆ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงด ารงต าแหน่ง       
องค์นายกกิตติมศกัด์ิ สืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทย์เกษม วฒันชัย เป็นประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ โดยมี
วิสัยทศัน์ ท่ีว่า มูลนิธิคุณภาพ คุณธรรมและย ัง่ยืน และมีพนัธกิจ ดงัน้ี (1) จดัท าขาเทียมให้แก่คน
พิการขาขาด ทุกเช้ือชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า (2) ผลิตช้ินส่วนขาเทียมให้แก่หน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีสามารถท าขาเทียมแบบมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อ
หน่วยงานหรือองคก์รนั้นจดัท าขาเทียม โดยไม่คิดมูลค่าจากคนพิการขาขาด (3) จดัหาอุปกรณ์เพิ่ม
เพื่อให้ผูท่ี้ใช้ขาเทียมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถประกอบอาชีพได ้(4) พฒันาบุคลากรดา้น
กายอุปกรณ์ ระดับต ่ากว่าปริญญาทั้ งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานใน
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โรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์อย่างมีคุณภาพ  (5) ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาคุณภาพขาเทียม            
(6) บริหารจดัการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใหเ้ป็นมูลนิธิคุณธรรม 
 จากการท่ีมูลนิธิขาเทียมฯ ประสบความส าเร็จในโครงการให้บริการท าขาเทียมแก่ผูท่ี้
ยากจนด้อยโอกาสในชนบท โดยการให้บริการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคล่ือนท่ี ปีละ
ประมาณ 4-6 คร้ัง กระทรวงต่างประเทศโดยส านกังานความร่วมมือเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ 
(สพร. Thailand International Development Agency TICA) จึงขอให้มู ล นิ ธิขาเที ยมฯ ด า เนิน
โครงการจดัตั้งโรงงานท าขาเทียมให้แก่ประเทศท่ีก าลงัพฒันา คือ สาธารณรัฐบุรุนดี สาธารณรัฐ
เซเนกลั และเมืองบนัดาอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และเพื่อ
เผยแพร่ช่ือเสียงของประเทศไทย มูลนิธิขาเทียมฯ จึงไดด้ าเนินการจดัตั้งโรงงานในประเทศดงักล่าว 
ตามแบบแผนท่ีด าเนินการจดัตั้งโรงงานขาเทียมประจ าโรงพยาบาลชุมชน (มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี, 2560) 
  1.3.2 ชมรมช่างกายอุปกรณ์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถมัภ์ สมเด็จพระเจา้พี่นาง
เธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (THAI SOCIETY OF PROTHETISTS 
AND ORTHOTISTS OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS GALYNI VADHANA KROM 
LUANG NARADHIWAS RAJANAGARINDRA) ก่อตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือช่าง
กายอุปกรณ์ให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในวงการแพทย ์และเพื่อช่วยยกระดบัของวิชาชีพ พร้อมทั้ง
สนบัสนุนการด าเนินการของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สมเด็จพระ
เจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซ่ึงทรงรับเป็นองคอุ์ปถมัภข์อง
ชมรมตามหนงัสือส านกังานเลขานุการในพระองค์ ท่ี 434/202.10/2542 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 
2542 และทรงประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเร่ิมการจดัตั้งชมรม เป็นจ านวนเงิน 
600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ส านักงานตั้ งอยู่ ณ อาคารมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรี           
นครินทราบรมราชชนนี เลขท่ี 199 หมู่ 4 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 50180 
ปัจจุบนั หม่อมหลวงสกุล  มาลากุล เป็นเลขานุการชมรมช่างกายอุปกรณ์แห่งประเทศไทย ในพระ
อุปถมัภ์ และเพื่อให้การด าเนินการของชมรมช่างกายอุปกรณ์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถมัภ ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์จึงเห็นควรให้แกไ้ขขอ้บงัคบั ชมรมช่างกายอุปกรณ์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถมัภ ์
สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามมติท่ีประชุม
ใหญ่คร้ังท่ี11/ 2555 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ชมรมช่างกายอุปกรณ์แห่งประเทศไทย ใน
พระอุปถมัภ ์สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, 2555)   
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  1.3.3 สถาบนัสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ กรมการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันการแพทย์ระดับชาติท่ีมีภารกิจส าคญัในการให้บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยร์ะดบัตติยภูมิแก่ผูป่้วยและคนพิการ อีกทั้งยงัมีบทบาทดา้นวิชาการเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทยแ์ก่บุคลากรและองคก์รท่ีปฏิบติังานดา้นสาธารณสุข
ทั้ งภายในประเทศและนานาชาติ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ถือก าเนิดข้ึนด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงสนพระทัยและทรง
สนบัสนุนงานดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ก่ผูป่้วยและคนพิการ เป็นผลให้ในปี พ.ศ. 
2529 ได้มีพระราชด าริให้ก่อสร้างศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพในประเทศไทยข้ึน เพื่อเป็นสถานฟ้ืนฟู
ทางการแพทยแ์ก่ผูป่้วยและคนพิการ ในเบ้ืองตน้มีหน่วยงานส าคญัทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีให้ความ
ร่วมมือ ไดแ้ก่ มูลนิธิสายใจไทย, National Rehabilitation Centre for the Disabled (NRCD) ประเทศ
ญ่ีปุ่น และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันวางแผนในการด าเนินการดังกล่าว 
จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2533 ไดมี้การวางแผนก่อสร้าง ศูนยสิ์รินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์แห่งชาติข้ึน ท่ีซอยบ าราศนราดูร ถนนติวานนท์ จังหวดันนทบุรี โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้อญัเชิญพระนามาภิไธยเป็น
ช่ือศูนยว์่า “ศูนยสิ์รินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ” ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 และต่อมาทรงมีพระประสงคท่ี์จะให้ศูนยด์งักล่าวจดัให้มีการบริการดา้นการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพอยา่งครบวงจร ประกอบดว้ย งานดา้นการแพทย ์การศึกษา อาชีพและสังคม จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินทุนเร่ิมแรกในการก่อตั้งมูลนิธิศูนยสิ์รินธรเพื่อการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และได้พระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญอักษรพระ
นามาภิไธยยอ่ “สธ” เป็นเคร่ืองหมายของมูลนิธิศูนยสิ์รินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์
และธงประจ าศูนย์สิ รินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ซ่ึงในวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองคป์ระธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอ านวยการศูนย์
สิรินธร เพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ และในวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ได้
เสด็จมาเป็นองคป์ระธานเปิดศูนยสิ์รินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ อยา่งเป็นทางการ และเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2558 ไดมี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 ประกาศให้เปล่ียนช่ือ
หน่วยงานในสังกัด กรมการแพทย์ จาก “ศูนยสิ์รินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์
แห่งชาติ” เป็น “สถาบนัสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ” โดยมีวิสัยทศัน์วา่ 
คนพิการ/ ประชาชนได้รับบริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ มาตรฐาน
วิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยพนัธกิจ ดังน้ี (1) จดับริการและพฒันา
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ระบบดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญระดบัสูงใหมี้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อ
เป็นตน้แบบท่ีดีของประเทศ โดยรองรับความตอ้งการของคนพิการและประชาชน (2) ศึกษา คน้ควา้ 
วจิยั พฒันาองคค์วามรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์(3) พฒันา
และสนบัสนุนเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และภาคประชาสังคมให้มีความเขม้แข็ง มีความรู้ ทกัษะ
ความสามารถในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีมีการตอบสนองต่อปัญหาและแนวโนม้ความตอ้งการของ
คนพิการและประชาชนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน (4) สร้างความร่วมมือทางวิชาการ/ บริการ 
กบัประชาคมอาเซียนและนานาชาติ (5) พฒันาองคก์รสู่สถาบนัคุณภาพท่ีมีสมรรถนะสูง ทนัสมยั มี
ธรรมาภิบาล มุ่งสู่มาตรฐานสากล  
  ในปัจจุบนัสถาบนัสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ มีเตียง
จ านวน 48 เตียง เป็นโรงพยาบาลให้บริการดูแลระดบัตติยภูมิ ให้การดูแลผูป่้วยและผูพ้ิการทางการ
เคล่ือนไหวท่ีเป็นสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง (CVA, Hemiplegia) ไขสันหลังบาดเจ็บ 
(Spinal injury) เด็กสมองพิการ (Cerebral palsy) ผูพ้ิการแขนขาขาด (Amputation) และผูป่้วยท่ีมี
อาการปวดเน่ืองจากกลา้มเน้ือ เส้นเอ็นและขอ้ต่อ (Musculoskeletal pain) (สถาบนัสิรินธรเพื่อการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ, 2559) 
 1.3.4 คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ไดมี้พระราชกฤษฎีกาก าหนดใหส้าขากายอุปกรณ์เป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2551 เม่ือวนัท่ี    
5 มกราคม พ.ศ. 2551 ส าหรับการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ในประเทศไทย        
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและ
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ เป็นผูก้  าหนดการสอบความรู้ผูมี้สิทธิขอสอบเพื่อข้ึน
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบนัการ
ประกอบวิชาชีพกายอุปกรณ์และการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ในประเทศไทย   
มีความต่ืนตัวมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน หรือคณะกรรมการวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งในการ
ยกระดบัมาตรฐานของมาตรฐานวชิาชีพกายอุปกรณ์และการพฒันาบุคลากรในวชิาชีพน้ี 
  1 .3 .5  International Society of Prosthetics and Orthotics (ISPO) ห รื อ  อ ง ค์ ก ร             
กายอุปกรณ์สากล มีประเทศสมาชิกจาก 4 ทวีปจ านวนเกือบ 100 ประเทศและมีสมาคมกายอุปกรณ์
ประจ าประเทศต่างๆ จ านวน 52 ประเทศทั่วโลก (ISPO Triennium report 2010-2012) โดยมี
วิสัยทศัน์ เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนดว้ยกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม เคร่ือง
ช่วยเหลือด้านการเคล่ือนไหวและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีพนัธกิจเพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสในการ
ด ารงชีวติอยา่งเท่าเทียมกนัในสังคม  ดังน้ี (1) การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและความ
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เช่ียวชาญของนกักายอุปกรณ์เพื่อประโยชน์ของผูป่้วยและผูพ้ิการทัว่โลก (2) ส่งเสริมการวิจยัและ
การน าความรู้ท่ีดีท่ีสุดไปปฏิบัติแก่ผูป่้วย (3) การคิดค้นนวตักรรมและการพฒันาเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและมีความเหมาะสม (4) ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและการสร้าง
เครือข่าย 
  สมาชิกองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ ประกอบด้วย นักกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ 
แพทยส์าขาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยส์าขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นกักายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดั 
ช่างรองเทา้ พยาบาลและวิศวกรกลศาสตร์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ซ่ึงเป็นเวลากวา่ 40 ปี ท่ีไดก่้อตั้งองค์กร
กายอุปกรณ์นานาชาติ การส่ือสารระหว่างสมาชิกจะผ่านสมาคมกายอุปกรณ์ในแต่ละประเทศเพื่อ
ติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้ในทุกดา้นของวิทยาศาสตร์ การฝึกปฏิบติั การศึกษาในการให้การดูแล
ดา้นกายอุปกรณ์ วิศกรรมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยองคก์รกายอุปกรณ์สากล 
(ISPO category I Professional Information Package, 2007) ได้ก าหนดมาตรฐานของหลักสูตร 
มาตรฐานบณัฑิต มาตรฐานวชิาชีพ และจรรยาบรรณของสมาชิกไว ้เพื่อใหว้ิชาชีพน้ีมีมาตรฐานเป็น
ท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของผูใ้ช้บริการและเพื่อให้มีการประพฤติปฏิบัติของผูใ้ช้วิชาชีพน้ีอยู่ใน
แนวทางท่ีถูกต้องตามกฎเกณฑ์ข้อบังคบัขององค์กรกายอุปกรณ์สากล (International Society of 
Prosthetics and Orthotics, 2016)  
 
 1.4 โครงสร้างการบริหารงานกายอุปกรณ์ในประเทศไทย  

จากการการทบทวนโครงสร้างในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข ได้พิจารณาและอ .ก.พ.ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติโครงสร้าง
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 
1 เมษายน พ.ศ. 2555 ส าหรับแนวทางการบริหารอตัราก าลงั เน่ืองจากการก าหนดโครงสร้างของ
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ไม่ได้ระบุจ านวนและระดับต าแหน่งของสายงานต่างๆ ไวโ้ดย
จ านวนผูป้ฏิบติังานสามารถก าหนดไดต้ามความจ าเป็น ตามภารกิจและตามกรอบจ านวนการบริหาร
อตัราท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบ GIS เป็นต้น ส่วนการ
ก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัสูงข้ึนใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.พ.ก าหนด ตามหนงัสือส านกังาน 
ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมท่ีก าลงัทบทวนร่วมกบั 
ก.พ.ส าหรับต าแหน่งในแต่ละสายงานท่ีเคยก าหนดได้ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ        
พลเรือน พ.ศ. 2535 คือ เกณฑ์พยาบาล และเกณฑ์ของสหวิชาชีพ เช่น ต าแหน่งนักกายภาพบ าบดั 
นกัเทคนิคการแพทย ์และนกัรังสีวทิยา เป็นตน้ ส าหรับฝ่ายงานกายอุปกรณ์/ นกักายอุปกรณ์และช่าง
กายอุปกรณ์ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลศูนย/์ โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัด
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กระทรวงสาธารณสุข และในภาครัฐ จะอยูใ่นกลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟูโดยบางแห่งมีการแบ่งสายงาน
บงัคบับญัชาเป็นงานกายอุปกรณ์หรือไม่มีการแบ่งเป็นหน่วยงานอยา่งชดัเจน รายละเอียดโครงสร้าง
งานกายอุปกรณ์ในโรงพยาบาลชุมชนตามแผนภาพท่ี 3 และโครงสร้างงานกายอุปกรณ์ ใน
โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป รายละเอียดตามแผนภาพท่ี 4 (ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2555)  
 

 
 
แผนภาพที ่3 โครงสร้างฝ่ายงานกายอุปกรณ์ในโรงพยาบาลชุมชน 
ทีม่า: ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข (2555) 
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แผนภาพที ่4 โครงสร้างฝ่ายงานกายอุปกรณ์ในโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป 
ทีม่า: ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข (2555) 
 
 1.5 ความหมายของกายอุปกรณ์ 
 ส าหรับความหมาย หรือนิยามของกายอุปกรณ์มีหลายรูปแบบและมีความคลา้ยคลึงกนั 
และมีการรวบรวม โดยความหมายตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็นสาขาการ
ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2551  มาตรา 3 และ
พระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2556 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 และ
ได้เพิ่มบทนิยาม ค าว่า “กายอุปกรณ์” ไวใ้นมาตรา 4 หมายความว่า การกระท าต่อร่างกายมนุษย์
เก่ียวกับการตรวจประเมินความพิการ การผลิตอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียมภายนอกร่างกาย 
ส าหรับใช้ทดแทนส่วนของร่างกายท่ีสูญหายหรือบกพร่องเก่ียวกบัระบบประสาท กล้ามเน้ือและ
กระดูก ตามท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมไดว้ินิจฉัยสั่งการรักษา ซ่ึงสุวิชา เตชะภูวภทัร (2559) ได้
ให้ความหมายของกายอุปกรณ์ ไวว้า่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทยใ์ช้กบัร่างกายของผูป่้วยหรือผูพ้ิการ 
เพื่อช่วยเหลือการเคล่ือนไหว เช่น แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ์ประคองหรือดามหลงั อุปกรณ์ดามมือ 
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เป็นต้น สอดคล้องกับนิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล (2555) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า กาย
อุปกรณ์ ว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้กับร่างกายเพื่อช่วยเหลือการเคล่ือนไหว เพิ่มประสิทธิภาพหรือขีด
ความสามารถ ป้องกนัแกไ้ขลกัษณะความผิดปกติ เพิ่มความสะดวกสบาย ตลอดจนทดแทนส่วน
ของร่างกาย เช่น ขาเทียม แขนเทียม อุปกรณ์ประคองแขน ขา อุปกรณ์ดามหลงั 
  นอกจากน้ีสุปรียา ราชสีห์ (2551) ได้ให้ความหมายของค าว่ากายอุปกรณ์ หมายถึง 
ขอบเขตท่ีแทจ้ริงของกายอุปกรณ์ ยงัรวมไปถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชก้บัร่างกายดว้ย เช่น ลูกตาเทียม ขอ้
เข่าเทียมท่ีใช้ส าหรับผา่ตดัทดแทนเข่าเดิมในผูป่้วยขอ้เข่าเส่ือม เป็นตน้ และอุปกรณ์ช่วยเหลือการ
เคล่ือนไหวต่างๆ เช่น รถลอ้เข็น (Wheelchair) ไมเ้ทา้ เป็นตน้และไดแ้บ่งประเภทของกายอุปกรณ์
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
   1. กายอุปกรณ์เทียม (Prosthesis) หมายถึง กายอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชท้ดแทนอวยัวะ
หรือช้ินส่วนของอวยัวะท่ีขาดหายไป เช่น ขาเทียม แขนเทียม น้ิวมือเทียม เป็นตน้  
   2. กายอุปกรณ์เสริม (Orthosis) หมายถึง กายอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชเ้พื่อเสริมการท า
หน้าท่ีของอวยัวะท่ีมีปัญหาในการท างาน เช่น  อ่อนแรง, เจ็บปวด , เส่ือมสมรรถภาพ เป็นต้น        
อาจเรียกช่ือสามญัวา่ อุปกรณ์เสริม, อุปกรณ์ดาม หรือท่ีประคอง (Splint หรือ Brace) ก็ได ้เม่ือ ดูจาก
ค าจ ากดัความตาม ISO อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคล่ือนไหว (Mobility aids) ชนิดต่างๆ เช่น รถลอ้เข็น 
(Wheelchair), ไมเ้ทา้ (Cane), ไมค้  ้ายนั (Crutches) ก็จดัไดว้่าเป็นกายอุปกรณ์เสริมชนิดหน่ึงเช่นกนั
และได้ให้ความหมายของค าว่า งานกายอุปกรณ์ ว่าหมายถึง การผลิต ประดิษฐ์ ดัดแปลง แก้ไข
ซ่อมแซม  อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้กับร่างกายให้เหมาะสมกับผู ้ป่วยแต่ละราย เพื่อช่วยเหลือการ
เคล่ือนไหวเท่านั้น งานกายอุปกรณ์ตอ้งอาศยัทกัษะฝีมือและความเช่ียวชาญช านาญเฉพาะบุคคล
ค่อนขา้งสูง ร่วมกบัความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวสัดุศาสตร์และเร่ืองวิทยาศาสตร์การแพทยด์า้นกาย
วภิาคประยุกต ์ดา้นชีวกลศาสตร์และการเคล่ือนไหวประยุกต ์และจดัเป็นส่วนหน่ึงของทีมงานดา้น
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู อีกดว้ย 
 สรุปไดว้า่ กายอุปกรณ์ (Prosthesis and Orthosis) หมายถึง การกระท าต่อร่างกายมนุษย์
เก่ียวกับการตรวจประเมินความพิการ การผลิตอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียมภายนอกร่างกาย 
ส าหรับใช้ทดแทนส่วนของร่างกายท่ีสูญหายหรือบกพร่องเก่ียวกบัระบบประสาท กล้ามเน้ือและ
กระดูก ส าหรับผูป่้วยหรือผูพ้ิการ เพื่อช่วยเหลือและฟ้ืนฟูความสามารถในการเคล่ือนไหว ตามท่ี     
ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมไดว้ินิจฉัยสั่งการรักษา กายอุปกรณ์มี 2 ประเภท คือ กายอุปกรณ์เทียม 
(Prosthesis) ใช้ส าหรับทดแทนอวยัวะท่ีขาดหายไป เช่นแขนเทียม ขาเทียม เป็นต้น และกาย
อุปกรณ์เสริม (Orthosis) ใช้ส าหรับเสริมการท าหน้าท่ีของอวยัวะท่ีมีปัญหาในการด ารงชีวิต เช่น 
อุปกรณ์ส าหรับใชด้ามหรือประคอง เป็นตน้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%A8%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%EF%BF%BD
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%C2%A8%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B9%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%C2%B9
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 1.6 ความหมายของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ 
  1.6.1 ความหมายของนักกายอุปกรณ์ 
  นิศารัตน์  โอภาสเกียรติกุล (2555) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่านกักายอุปกรณ์ไวว้่า 
เป็นบุคลากรทางการแพทยท่ี์ท าหนา้ท่ีตรวจประเมิน ออกแบบ ประดิษฐ์ และผลิตกายอุปกรณ์เทียม
และกายอุปกรณ์เสริมใหเ้หมาะแก่คนพิการ โดยนกักายอุปกรณ์จะตอ้งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ (2556) ท่ี
ได้ให้ความหมายว่า นักกายอุปกรณ์ เป็นผูท่ี้ประกอบโรคศิลปะทางกายอุปกรณ์ท่ีตอ้งมีความรู้ใน
วิชาชีพ ซ่ึงต้องเป็นผูไ้ด้รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาสาขากายอุปกรณ์จาก
สถาบนัการศึกษาท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์รับรองและตอ้งสอบผ่านความรู้ตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ก าหนด ซ่ึง National Health 
Service (NHS) (2010) ในประเทศองักฤษ ได้ให้ความหมายของนักกายอุปกรณ์ (Prosthetists and 
Orthotists) วา่ เป็นผูใ้ห้บริการแก่ผูท่ี้มีความตอ้งการกายอุปกรณ์เทียม (prosthesis) โดยการประดิษฐ์
กายอุปกรณ์ท่ีทดแทนอวยัวะท่ีสูญเสียไปแต่ก าเนิดหรือจากสาเหตุอ่ืนๆ และมีความคล้ายคลึง
ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากท่ีสุด หรือวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองช่วยในการควบคุมการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย (orthosis) เช่น splint เคร่ืองพยุงล าตวั รองเทา้ชนิดพิเศษท่ีช่วยการเคล่ือนไหว จดัรูปอวยัวะ
ท่ีมีความผิดปกติและลดอาการเจบ็ปวด โดยตอ้งไดรั้บค าสั่งหรือความเห็นจากแพทยส์าขาเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู และจากความคิดเห็นของสุวิชา เตชะภูวภัทร (2559) ได้ให้ความหมายของค าว่า นักกาย
อุปกรณ์ หมายถึง ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการประเมินอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ ผลิต ซ่อมแซม 
ดดัแปลง แกไ้ขกายอุปกรณ์แก่ผูพ้ิการท่ีมีความจ าเป็นในการใช้กายอุปกรณ์ดงักล่าว เพื่อการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของร่างกาย ทั้งน้ี กายอุปกรณ์เป็นหน่ึงในงานดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูท่ีจะท าหนา้ท่ีร่วมกบั
ทีมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (Rehabilitation Team) เพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายของผูป่้วยซ่ึงประกอบดว้ย
สหสาขาวิชา เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด นักอรรถบ าบัด 
นกัจิตวทิยา พยาบาลทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ซ่ึงเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีส่งต่อการรักษาและร่วมตรวจสอบกาย
อุปกรณ์กบัผูป่้วยคือ แพทย ์ซ่ึงมกัเป็นแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู หรือศลัยแพทยอ์อร์โธปิดิกส์ ดงัแสดง
ในแผนภาพท่ี 5 
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แผนภาพที ่5 การท างานร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ (Multidisciplinary Team) 
ทีม่า: โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร (2558)  
 
  จากความหมายข้างต้น  ส รุปได้ว่า นักกายอุปกรณ์  (Prosthetist and Orthotist) 
หมายถึง บุคลากรทางการแพทยท่ี์ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์  มีความเช่ียวชาญในการ
ตรวจประเมิน ออกแบบ ประดิษฐ์ รวมทั้งผลิตกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริมให้เหมาะแก่
คนพิการ ทั้งน้ีนกักายอุปกรณ์จะตอ้งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางดา้นกายอุปกรณ์ 
  1.6.2 ความหมายของช่างกายอุปกรณ์ 
  ช่างกายอุปกรณ์ (Prosthetist and Orthotist Technician) หมายถึง ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบั
การออกแบบ ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยคนพิการ รวมทั้งการตกแต่ง ดัดแปลง แก้ไข เสริมแต่งและ
พฒันา อุปกรณ์ช่วยคนพิการให้เหมาะสมกับความพิการ ตลอดจนการตรวจวดัส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายผูป่้วย และให้การวินิจฉัยเพื่อออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการไดถู้กตอ้ง

PT 
นักกายภาพบ าบัด 

Nurse 
พยาบาล 

 
Patient 
ผู้ป่วย 

CPO 
นักกายอุปกรณ์ 

Psychologist 
นักจิตวทิยา 

 

OT 

นักกจิกรรมบ าบัด 

Physiatrist  
(แพทย์เวชศาสตร์

ฟ้ืนฟู) 
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เหมาะสมกบัความพิการ จบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรหรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัร
ชั้นสูง (พ.ศ. 2536-2542)  
  1.6.3 ความหมายของแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
  แพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู คือแพทยเ์ฉพาะทางสาขาหน่ึง ท่ีไดรั้บการอบรมมาโดยเฉพาะ 
เพื่อท าการรักษาและฟ้ืนฟูทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในภาษาองักฤษค าว่า แพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู ใช้ว่า 
Rehabilitation physician (แบบ UK) หรือ Rehabilitation doctor (แบบ USA) หรือ Physiatrist ท า
การตรวจวินิจฉัยโรค ประเมิน รักษา ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกนัการเป็นซ ้ า
หรือภาวะแทรกซอ้น แก่ผูป่้วยท่ีมีความพิการ หรือเส่ือมสมรรถภาพทางกาย ดว้ยวิธีการใชย้า การท า
หตัถการ การใชเ้คร่ืองมือ การออกก าลงักายจ าเพาะ การให้ค  าแนะน าทางการแพทย ์การใชอุ้ปกรณ์
ช่วยเหลือหรือทดแทนหรือวธีิการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม การอบรมแพทยเ์ฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
ในประเทศไทยใชเ้วลาอบรมนาน 3 ปี โดยรับแพทยท่ี์ผ่านการปฏิบติังานมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี เม่ือ
อบรมและสอบผา่นแลว้ จะไดรั้บวุฒิบตัรสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูจากแพทยสภา และตั้งแต่แพทยสภา
ไดอ้นุมติัให้เร่ิมมีการฝึกอบรมวุฒิบตัรแพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ปี พ.ศ. 2525 จวบจน
ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2558 เรามีแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูท่ีจบจากการฝึกอบรมในประเทศไทยทั้ งส้ิน         
497 คน คิดเป็นสัดส่วนแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูต่อประชากรไทย 1: 130,000 (คิดจากสถิติประชากร
ไทย ท่ีประกาศโดยอธิบดีกรมการปกครอง เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีจ  านวนราษฎร                      
ทัว่ราชอาณาจกัร ทั้ งส้ิน 65,931,550 คน) จากการรวบรวมการกระจายการท างานของแพทยเ์วช
ศาสตร์ฟ้ืนฟู โดยนายแพทยว์ชัระ  ไชยแกว้ หวัหนา้กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลแพร่ พบวา่
ร้อยละ  43 ของแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ืนฟู สั งกัดกระทรวงส าธารณะสุข  ร้อยละ 21 สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 22 อยู่ในภาคเอกชน อีกร้อยละ 10 สังกดักระทรวงกลาโหม ส่วนท่ี
เหลือกระจายอยูใ่นส านกังานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรฯ และองค์กรท่ีไม่แสวงผลก าไร ถา้
นบัการกระจายแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูไปตามภาคต่างๆ พบวา่ ร้อยละ 60 อยูใ่นภาคกลาง ร้อยละ 13 
อยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 12 อยูใ่นภาคเหนือ ร้อยละ 9 อยูท่างภาคใต ้และร้อยละ 6 อยูใ่น
ภาคตะวนัออก นอกจากน้ีพบว่า จงัหวดัท่ีไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ได้แก่ พงังา แม่ฮ่องสอน        
บึงกาฬ ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร และอ านาจเจริญ  (แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู, 2559) 
นอกจากน้ี หากเป็นแพทยท่ี์ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ หรือไม่ไดผ้่านการอบรมแต่ปฏิบติังาน
ดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในโรงพยาบาลท่ีมีแผนกดงักล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ก็มีสิทธิเขา้สอบเป็น
แพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูได้ โดยได้รับอนุมติับตัรสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูจากแพทยสภาเม่ือสอบผ่าน     
ในปัจจุบนัมีแพทยด์า้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เพียง 497 คน (ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู, 2559) ไม่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9
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เพียงพอต่อความตอ้งการของประเทศและไม่สามารถครอบคลุมถึงโรงพยาบาลขนาดเล็กไดด้งักล่าว
ขา้งตน้ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้น าและภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
 
 2.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
 นกัทฤษฏีไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าไวใ้นหลายความหมาย เช่น Yukl (1998) กล่าว
วา่ ภาวะผูน้ าเป็นพฤติกรรมส่วนตวัของบุคคลคนหน่ึงท่ีจะชกัน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนั ส่วน Durbin (2004) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าวา่ เป็นความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และ
ใหก้ารสนบัสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองคก์าร ซ่ึง Daft (2005) ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงภาวะ
ผูน้ าวา่ เป็นความส าคญัท่ีมีอิทธิพลระหวา่งผูน้ าและผูต้าม ซ่ึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพื่อใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนั สอดคลอ้งกบั Schermrthorn Hunt and Osboom (2005) ท่ีกล่าววา่ ภาวะผูน้ าเป็น
ลกัษณะเฉพาะของการใชอิ้ทธิพลระหวา่งบุคคล (Interpersonal Influence) เพื่อใหบุ้คคลหรือกลุ่มท า
ในส่ิงท่ีผูน้ าตอ้งการ 
 Robbins and Judge (2007) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการสร้างเสริมอ านาจและ
การสอนผูอ่ื้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับเปล่ียนทศันคติและความเช่ืออนัจ ากดัของบุคคลให้เป่ียม
ไปด้วยพลงัความสามารถ  โดย Schermrthorn (2008) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการในการ     
ดลบนัดาลใจ (Inspire) ให้บุคคลอ่ืนท างานให้ประสบผลส าเร็จ สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ Hill 
and McSane (2008) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลในการดลใจ และ  
โน้มน้าวให้บุคคลอ่ืนสามารถผลิตงานท่ีให้ผลผลิตสูงในองค์การ ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ เช่นเดียวกบัท่ี Kinicki and Kreitner (2008) ให้ความหมายของภาวะผูน้ าว่า 
เป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลในการโน้มน้าวให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามความตอ้งการของ
ผูน้ าและให้ความร่วมมือเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององคก์ารดว้ยความสมคัรใจ 
และบุญใจ  ศรีสถิตยน์รากรู (2550) ท่ีไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าวา่ เป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเป็นผูน้ าท่ี
ดี (Good Leader) สามารถโน้มน้าวผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือสมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือ
กับผู ้น าในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ฐิติมา  จ  านงเลิศ (2550) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถและคุณลกัษณะของ
ผูบ้ ังคบับัญชาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติของผูใ้ต้บังคับบัญชา ส่งผลให้เกิดการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองคก์ร น าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ สอดคลอ้ง
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กบัความคิดเห็นของสุนียพ์ร  แคลว้ปลอดทุกข ์(2551) ท่ีกล่าวถึงภาวะผูน้ าวา่ เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคล
ท่ีเป็นผูน้ าสามารถจูงใจ หรือโนม้นา้วผูต้ามให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

ความส าคัญของผู้น าและภาวะผู้น า 
ป่ินปินทัธ์  นฤบาลบุญทรัพย ์(2553) ไดก้ล่าวถึง ความเป็นผูน้ าเป็นส่ิงส าคญัยิง่ท่ีจะช่วย

ให้องค์การปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงความส าคญัของผูน้ าท่ีมีต่อองค์การ 4 ประการ คือ 
(1) การก าหนดทิศทางขององค์การ เป็นความสามารถของผูน้ าในการก าหนดทิศทางองค์การ มี
วิสัยทศัน์กวา้งไกล และคิดหาวิธีเพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดผลได้ตามตอ้งการ (2) การรวมใจคน 
ความสามารถในการส่ือสารท าความเขา้ใจในทิศทาง ผลกัดนัความคิดสร้างสรรคแ์ละความร่วมมือ
ของทีมงาน ท าให้ผูร่้วมงานรับรู้ เขา้ใจและยอมรับในความถูกตอ้งในวิสัยทศัน์และวิธีการของผูน้ า
องคก์าร (3) การจูงใจและการสร้างแรงบนัดาลใจ ความสามารถในการกระตุน้เพื่อเสริมก าลงัใจให้
ผูร่้วมงานเอาชนะอุปสรรคต่างๆ โดยใช้หลกัพื้นฐานเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นของมนุษย ์สร้าง
ความเปล่ียนแปลงท่ีมีประโยชน์อย่างแท้จริง และ (4) การสร้างค่านิยมท่ีเหมาะสม การปฏิบติัใน
ค่านิยมท่ีเหมาะสม ใช้หลกัธรรมเป็นเกณฑ์ในการปฏิบติั สร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อองค์การ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
รวมทั้ง สร้างค่านิยมของบุคคลใหผ้สมผสานกบัเป้าหมายขององคก์าร 

ความส าคญัของภาวะผูน้ าหรือการเป็นผูน้ า มีดงัน้ี (1) ภาวะผูน้ าเป็นคุณสมบติัส่วนตวั
ของผูน้ าแต่ละคน ท่ีแสดงออกในพฤติกรรมต่างๆ เพื่อท าให้ผูร่้วมงานด าเนินกิจกรรมให้บรรลุล่วง
ตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้(2) ภาวะผูน้ าเป็นส่ิงท่ีฝึกอบรมใหเ้กิดข้ึนได ้และข้ึนอยูก่บัสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนไป ผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าสูงจะต้องแสดงพฤติกรรมในการน า และมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน        
(3) เป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงภายในหน่วยงานหรือกลุ่ม ดังนั้ น ภาวะผูน้ าจึงมีผลกระทบต่อ
ผูร่้วมงาน องคก์ารหรือส่ิงแวดลอ้มซ่ึงก่อใหเ้กิดประสิทธิผลหรือไม่เกิดประสิทธิผล 
 รูปแบบของภาวะผู้น า 
 แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1990) ได้แบ่งพฤติกรรมของผู ้น าออกเป็น 3 
รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง(Transformational Leadership) มี 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
(1) ความเสน่หา (Charisma หรือ Idealized Influence) เป็นพฤติกรรมของผูน้ าแสดงออกด้วยแบบ
ตัวอย่างบทบาทให้ผู ้ตามมองเห็น เม่ือผู ้ตามรับรู้พฤติกรรมดังกล่าวของผู ้น าก็จะเกิดการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมข้ึน ซ่ึงปกติผูน้ าจะประพฤติปฏิบติัท่ีมีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรม
สูง จนเกิดการยอมรับวา่เป็นส่ิงถูกตอ้ดีงาม ไดรั้บการนบัถือจากผูต้าม ไดรั้บความไวว้างใจอยา่งสูง 
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ผูน้ าจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเช่ือมัน่ในตนเอง ความ
แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยมของเขาจะเสริมความภาคภูมิใน ความจงรักภกัดี และ
ความมัน่ใจของผูต้าม และท าให้ผูต้ามมีความเป็นพวกเดียวกนักบัผูน้ า ผูน้  าจึงสามารถท าหน้าท่ี
ก าหนดวิสัยทศัน์ และสร้างความเขา้ใจต่อเป้าหมายของพนัธกิจแก่ผูต้ามได ้(2) การสร้างแรงดลใจ 
(Inspirational Motivation) เป็นพฤติกรรมของผูน้ าแสดงออกดว้ยการส่ือสาร ให้ผูต้ามทราบถึงความ
คาดหวงัของผูน้ า ด้วยการสร้างแรงดลใจโดยจูงใจให้ยึดมั่นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ของ
องค์การ ผูน้ าแสดงถึงการอุทิศตวัหรือความผูกพนัต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกนั โดย
การใช้ค  าพูดและการกระท าท่ีให้ก าลงัใจ สนับสนุน แสดงความเช่ือมัน่ และกระตุน้ให้ผูต้ามเกิด
ความกระตือรือร้น อุทิศตน เห็นคุณค่าของงาน เกิดความเช่ือมัน่และภาคภูมิใจวา่สามารถปฏิบติังาน
ต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนให้ผูต้ามได้พฒันาตนเองเพื่อ
ความกา้วหน้าและมีอิสระในการปฏิบติังาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานไดบ้รรลุ
ตามเป้าหมายขององค์การ (3) การกระตุน้การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นพฤติกรรม
ของผูน้ าท่ีแสดงออกดว้ยการกระตุน้ให้เกิดการริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ จะสร้างความรู้สึกทา้ทาย
ให้เกิดข้ึนแก่ผูต้าม และจะให้การสนับสนุนหากผูต้ามตอ้งการทดลองวิธีการใหม่ๆของตน หรือ
ตอ้งการริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ท่ีเก่ียวกบังานขององค์การ ส่งเสริมให้ผูต้ามแสวงหาทางออก และ
วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง  และ (4) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน (Individualized 
Consideration) เป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมุ่งเน้นความส าคัญในการส่งเสริมบรรยากาศของการ
ท างานท่ีดี ดว้ยการใส่ใจ รับรู้และพยายามตอบสนองต่อความตอ้งการเป็นรายบุคคล แสดงความช่ืน
ชม ยกย่องในความสามารถของผูต้าม และแสดงบทบาทเป็นท่ีปรึกษาให้การช่วยเหลือผูต้ามให้
พฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพและในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 2. ภาวะผู ้น าแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) มี 3 องค์ประกอบ  ได้แก่       
(1) การให้รางวลัตามสถานการณ์ (Contingent Reward) เป็นพฤติกรรมของผูน้ าด้วยกระบวนการ
แลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม ผูน้ าจะท าเง่ือนไขขอ้ตกลงวา่ หากผูต้ามท าส าเร็จตามท่ีตนตอ้งการ
แล้วจะได้อะไรตอบแทนบา้งตามเกณฑ์ท่ีตกลงไว ้(2) การบริหารงานแบบวางเฉยเชิงรุก (Active 
Management by Exception) เป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีใชว้ิธีการท างานแบบเดิมคือปล่อยให้เป็นไป
ตามเดิมตราบเท่าท่ีวิธีการท างานแบบเก่ายงัไดผ้ล แต่จะเขา้ไปแทรกแซงเม่ือการท างานเกิดความ
ผิดพลาดหรือต ่ากว่ามาตรฐาน โดยผูน้ าจะแสดงออกทางพฤติกรรมเขา้ไปก ากบัตรวจสอบลูกน้อง
อย่างใกลชิ้ดว่า ได้ท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือไม่ จากตรวจพบจะเขา้ไปแกไ้ขทนัที พฤติกรรม
ของผูน้ าแบบจึงมีลักษณะการเสริมแรงเชิงลบ และ (3) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive 
Management by Exception) เป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีคล้ายกับแบบวางเฉยเชิงรุก กล่าวคือ เป็น
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วิธีการท างานปล่อยให้เป็นไปตามเดิมตราบเท่าท่ีวิธีการท างานแบบเก่ายงัได้ผล แต่จะเข้าไป
แทรกแซงเม่ือการท างานเกิดความผิดพลาดหรือต ่ากว่ามาตรฐาน โดยผูน้ าจะมีลกัษณะคอยจบัผิด 
เม่ือพบการกระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์จะใชว้ิธีการต าหนิ ลงโทษโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อใหโ้อกาสไดป้รับปรุง แกไ้ขหรือป้องกนัก่อน ซ่ึงจะส่งผลร้ายต่อแรงจูงใจของผูต้าม 
 3. ภาวะผูน้ าแบบตามสบาย (Laissez-Faire Leadership) เป็นพฤติกรรมผูน้ าท่ีหลีกเล่ียง
ต่อความรับผิดชอบการปฏิบติังาน เป็นผูน้ าท่ีมีลกัษณะความเช่ือว่า “ให้ทุกคนปฏิบติัหน้าท่ีของ
ตนเอง” ไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย วตัถุประสงค์ การส่ือสารให้สมาชิกองค์กรได้เข้าใจ            
การวางแผนน้อยมากหรือไม่มีเลย ไม่มีความชดัเจนในการตดัสินใจ การให้ขอ้มูลป้อนกลบัมีน้อย
มาก เน่ืองจากผูน้ าไม่ใช้อ  านาจในการบริหารงานเป็นผลให้เกิดการแข่งขนัระหวา่งผูต้ามท่ีจะแสดง
อ านาจ ซ่ึงอาจจะส่งผลให้สมาชิกขององคก์ารเกิดความขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีแข่งขนักนั ท าให้ขาด
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามภารกิจ สมาชิกในองคก์ารเกิดความสับสน ความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนัมีนอ้ยและขาดขวญัก าลงัใจ 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าขา้งตน้ ผูว้จิยัไดส้รุปความหมายของภาวะผูน้ า ไดว้า่ ภาวะ
ผูน้ าเป็นความสามารถและคุณลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการปฏิบติั
ของผู ้ใต้บังคับบัญชา โดยบุคคลท่ีเป็นผู ้น าจะใช้อิทธิพล  (Influence) หรือการดลบันดาลใจ 
(Inspiration) แก่ผูใ้ต้บังคบับัญชา ส่งผลให้เกิดการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร น าไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร 
 
 2.2 ความหมายของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

 Nongthanathorn (2002) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง บุคคลท่ีมีผลลัพธ์ต่อ
องค์การ เป็นผู ้มีวิสัยทัศน์  ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบวฒันธรรมขององค์การ วิเคราะห์
ส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกอย่างทนัท่วงที รับฟังและเขา้ใจผูร่้วมงาน สามารถก าหนดและใช้
แผนกลยุทธ์ มีความยืดหยุ่นและเป็นผูริ้เร่ิมการเปล่ียนแปลง สร้างสรรค์องค์การในอนาคต ซ่ึง
DuBrin (2004) กล่าวว่า การเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership) หมายถึง กระบวนในการ
ก าหนดทิศทาง กระตุน้และสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่องค์การ ในการริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ให้
องคก์ารอยูร่อดต่อไปได ้การเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ยงัเป็นอีกหน่ึงในประเภทของภาวะผูน้ าท่ีจะเป็นตวั
ผลกัดนัให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ประบความสพเร็จลุล่วงดว้ยดี สอดคลอ้งกบัท่ี Davies and Davies 
(2004) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ไวว้า่ เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีหลกัในการก าหนดทิศทาง
ขององค์การ เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย มีมุมมองท่ีกวา้งไกล และมี
ความสามารถในการวดัผลกิจกรรมต่างๆ อยา่งทนัท่วงที 
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 ส าหรับ Daft (2005) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผูท่ี้มีความสามารถในการ
มองอนาคต รักษาความยืดหยุน่ มีความคิดเชิงกลยุทธ์และกระตุน้ ริเร่ิมให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อ
การได้เปรียบทางการแข่งขนั และLussier and Achua (2007) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ เป็น
ความสามารถของบุคคลในการสร้างแรงบนัดาลใจ สร้างวิสัยทศัน์ ท านายอนาคต และเปล่ียนแปลง
กลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ สอดคลอ้งกบัSchermrthorn (2008) ให้ความหมาย ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ว่า เป็นความสามารถของบุคคลในการสร้างแรงบนัดาลใจ เพื่อให้เกิดความส าเร็จใน
กระบวนการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้องค์กรมีผลการ
ปฏิบติังานท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 ส่วน Dess, Lumpkin and Eisner (2008) ใหค้วามหมายวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ หมายถึง 
ผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสุดในการวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดและใช้แผนกลยุทธ์ น าแผนกลยุทธ์มาพฒันา 
เพื่อให้เกิดผลการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็น
ของ ฐิติมา จ านงเลิศ (2550) ท่ีกล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ เป็นภาวะท่ีผูน้ าท่ีมีความสามารถในการ
มองไปในอนาคตและก าหนดวิสัยทศัน์ไดส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
รวมทั้งมีความสามารถก าหนดแผนกลยทุธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบต่อคู่แข่งขนั เช่นเดียวกบัสุนียพ์ร 
แคลว้ปลอดทุกข์ (2551) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ เป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ในการก าหนดทิศทาง 
นโยบายขององคก์ารและสามารถส่ือสารนโยบายสู่การปฏิบติัได ้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผูริ้เร่ิม
และเสริมพลงัให้บุคลากรในองค์การสร้างการเปล่ียนแปลงเพื่อการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และ
ทิพยสุ์ดา  ดวงแกว้ (2552) ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการ
มองและคาดการณ์อนาคต มีมุมมองท่ีกวา้งไกลในการก าหนดทิศทาง วตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององคก์าร สามารถเปล่ียนแปลงกลยทุธ์สู่การปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัปฏิบติัการ และใชท้รัพยากรท่ี
มีอยูไ่ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูน้  าเชิงกลยุทธ์ จึงตอ้งสามารถบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล
และด าเนินการบริหารองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลลพัธ์ท่ีสูงตลอดเวลา 
และพฒันาองคก์ารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งรวดเร็ว 
 ส าหรับ เนตร์พณันา ยาวิราช (2550) กล่าววา่ ผูน้  าเชิงกลยทุธ์ หมายถึง รูปแบบของผูน้ า
ชนิดหน่ึงท่ีน าความเจริญกา้วหนา้มาสู่องคก์าร การเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ เร่ิมจากการมีคุณสมบติัหรือ
คุณลกัษณะท่ีส าคญั โดยเร่ิมตน้จากการเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ เป็นผูท่ี้มองการณ์ไกลในอนาคตถึงส่ิงท่ี
ตอ้งการให้เกิดข้ึนในองคก์รในระยะยาวขา้งหน้า เช่น 5-10 ปีขา้งหนา้ และการวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
ไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีตั้ งไว ้ผูน้  าเชิงกลยุทธ์ตอ้งมีความสนใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ ความมีวิสัยทศัน์จึงมีความส าคญัต่อการบริหารองคก์ารเป็นอยา่ง
มาก เพราะวิสัยทศัน์ท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยเช่ือมโยงระหวา่งวนัน้ีและอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้
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บุคลากรในองคก์ารเกิดแรงจูงใจท่ีจะกา้วไปสู่อนาคต และท าให้การท างานของบุคลากรมีมาตรฐาน 
มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององคก์าร 
 จากความหมายทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี สรุปได้วา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผูน้ าท่ีมี
ความสามารถในการมองไปในอนาคตและก าหนดวิสัยทศัน์ไดส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงจาก
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก มีความสามารถก าหนดแผนกลยทุธ์ เปล่ียนแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบติัไดจ้ริงใน
ระดบัปฏิบติัการ และใชท้รัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบต่อคู่แข่งขนั 
ท าให้บุคลากรในองค์การเกิดแรงจูงใจท่ีจะก้าวไปสู่อนาคต และท าให้การท างานของบุคลากรมี
มาตรฐาน มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององคก์าร 
 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎภีาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
 Davies and Davies (2004) ได้ก าหนดโมเดลองค์ประกอบของการเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ไว ้2 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ดา้นความสามารถในการจดัการ ซ่ึงประกอบดว้ย 
   1.1 ความสามารถในการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ขององค์การ ผูน้ ากลยุทธ์จะมี
ความสามารถในการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ โดยมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถพิจารณาภาพรวมของ
องคก์ารในระยะยาวและมีมุมมองท่ีกวา้งไกล เขา้ใจในบริบทขององค์การในปัจจุบนั ก าหนดแผน
กลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ละรูปแบบการด าเนินงานในภาวะปัจจุบนั 
   1.2 ความสามารถในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั ผูน้ าเชิงกลยุทธ์
จะตอ้งสามารถแปลงกลยุทธ์ให้เป็นแนวทางท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัปฏิบติัการการทบทวน
และพิจารณาถึงองคป์ระกอบหลกัขององคก์ารปัจจุบนั โครงสร้างทางกลยุทธ์ขององคก์าร สามารถ
ช้ีน าผูอ่ื้นในการก าหนดแบบแผนและโครงสร้างใหม่ขงองค์การในอนาคต เป็นกระบวนการ
ขบัเคล่ือนขององคก์ารจากภาวะปัจจุบนัเป็นองคก์ารแห่งอนาคต 
   1.3 ความสามารถในการปรับสมาชิกในองคก์ารให้เขา้กบัองค์การ สร้างค่านิยม
ในองค์การท่ีสนับสนุนให้สมาชิกเกิดความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การ ปรับปรุงพฒันาองค์การไปสู่
เป้าหมาย 
   1.4 ความสามารถในการก าหนด เปล่ียนแปลงกลยุทธ์ สามารถสร้าง พฒันาและ
เปล่ียนแปลงกลยุทธ์ไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงภายนอก มีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง ทนัต่อเวลาและ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนความสามารถในการพฒันากลยุทธ์ คือ ผูน้ าท่ีสามารถพฒันากลยุทธ์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพในเชิงลึก ท าให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้าและมีความมัน่คงอย่างย ัง่ยืน โดยการ
ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ สร้างวฒันธรรมองคก์ารให้มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา มีความคิดสร้างสรรค ์
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ส่งเสริมการท างานเป็นทีม น าขอ้มูลเชิงลึกมาแกปั้ญหาเพื่อส่งเสริมใหค้นในองคก์ารมีความสามารถ
มากข้ึน 
  2. ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงประกอบดว้ย 
   2.1 เป็นผู ้ท่ีไม่พึงพอใจกับส่ิงท่ี มีอยู่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน (Dissatisfaction or 
Restlessness with the present) คือ มีความคิดสร้างสรรค ์ไม่หยุดน่ิงอยู่กบัท่ีปรับปรุงพฒันาองคก์าร
อยูต่ลอดเวลา 
   2.2 มีความสามารถในการดูดซบัความรู้ใหม่ๆ (Absorptive capacity) สามารถน า
ความรู้มาวเิคราะห์ ประยกุต ์เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ใหม่ต่อองคก์าร มีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 
   2.3 มีความสามารถในการปรับตวั (Adaptive capacity) เป็นผูท่ี้ยอมรับในการ
เปล่ียนแปลงและมีความยดืหยุน่สูง 
   2.4 มีภาวะผูน้ า ฉลาดและมีสติปัญญา (Leadership wisdom) มีการตดัสินใจท่ี
ถูกตอ้งในเวลาท่ีเหมาะสม สามารถวิเคราะห์และตดัสินใจไดว้า่ ส่ิงไหนคือความคิดท่ีดีหรือไม่ดี ท า
ใหผู้อ่ื้นยอมรับในคุณค่าและความคิดของตน น าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 แนวคิดภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของ Hitt, Ireland, and Hoskission (2007) มีดงัน้ี 
 1. การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (Determining strategic direction) คือ ความสามารถ  
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตลอดจนจูงใจกระตุ้นผู ้ร่วมงานให้
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อก าหนดแผน
กลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
 2. การบริหารทรัพยากรในองคก์าร (Effectively managing the firm’s resource portfolio) 
มีความสามารถใชก้ลยทุธ์ในการบริหารทรัพยากรในองคก์าร ทั้งดา้นงบประมาณและดา้นทรัพยากร
บุคคล เพื่อใหท้รัพยากรเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุม้ค่า คุม้ทุน เพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ 
 3. การสนับส นุนวัฒนธรรมองค์การท่ี มีประสิท ธิผล  (Sustaining and effective 
organizational culture) มีความสามารถในการก าหนด เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์การและค่านิยม 
ให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมภายนอก สามารถเลือกวฒันธรรมองค์การท่ีมี
อิทธิพลต่อการด าเนินงานและเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการท างานของสมาชิก 
 4. การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (Emphasizing ethical practices) เป็นผูน้ าท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์สุจริตเป็นท่ีน่าไวว้างใจ มีการตดัสินใจโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
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 5. การควบคุมองค์การให้สมดุล (Establishing balanced organizational controls) มีการ
จดัการบริหารงาน ดูแลในกระบวนการท างานให้มาตรฐานคุณภาพการบริการ ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจ
ในบริการท่ีไดรั้บ และผูใ้หบ้ริการมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 แนวคิดภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ Adair (2010) อธิบายขอบเขตหน้าท่ีของภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร (Chief Executive Officer) ไว ้7 องคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. การก าหนดทิศทาง  (Giving direction: DR) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของ
ผูน้ าในการก าหนดวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์ตลอดจนจูงใจกระตุ้นผูร่้วมงานให้
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อก าหนดแผน
กลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง โดยผูน้ าเชิงกลยุทธ์ควรมีคุณสมบติัพื้นฐาน 2 ประการคือ 
(1) ความสามารถในการน าไปสู่ทิศทางท่ีก าหนดไว ้และบอกไดว้่าทิศทางน้ีดีอย่างไรต่อองค์การ 
ผูน้ าต้องมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการน าองค์การไป และ (2) ทิศทางท่ีจะน า
องค์การไปตอ้งมีความชดัเจน ผูน้ าสามารถน าองค์การกา้วหนา้หรือถอยหลงัในทิศทางท่ีดีหรือไม่ดี
ได ้ผูน้  าตอ้งสามารถน าองคก์ารให้มีความกา้วหนา้ ในทิศทางท่ีถูกตอ้งและประสบผลส าเร็จในท่ีสุด 
รวมทั้งผูน้  าเชิงกลยุทธ์ตอ้งมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทศัน์ ค่านิยมและเป้าประสงค์ของ
องคก์ารดว้ย 
 2. การด าเนินการให้ส าเร็จ (Making it happen: HP) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท า
ของผูน้ าท่ีแสดงถึงความสามารถในการก ากบัดูแล การบริหารจดัการองคก์าร ดว้ยการประสานงาน
กบัทีมและบุคลากรในองค์กรด้วยความสัมพนัธ์ท่ีดี มีความสามคัคีกนัระหว่างทีมในการท างาน
ร่วมกนั กระตุน้ให้บุคลากรในองคก์ารมีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
องคก์ารวางไว ้สามารถแกปั้ญหาเม่ือมีการด าเนินงานผดิพลาด 
 3. ความสัมพัน ธ์กับ ทุกภาคส่วนในองค์กร  (Relating the part to the whole: RL) 
หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของผูน้ าท่ีแสดงถึงความสามารถในการเขา้ใจองค์การอยา่งถ่อง
แท ้สามารถท าให้องค์กรมีความสามคัคีเป็นหน่ึงเดียวกนั มีความเขา้ใจในภาพรวมของโครงสร้าง
การบริหารจัดการขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน การท างานเป็นทีมและการบริหาร
บุคคลากร รวมทั้งการบริหารจดัการความเป็นผูน้ าของตนเองอยา่งเป็นระบบ 
 4. การสร้างพนัธมิตร (Building partnerships: PN) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท า
ของผูน้ าท่ีแสดงถึงความสามารถในการสร้างพนัธมิตรระหว่างองค์กรธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ลูกคา้ ผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการเป็นพนัธมิตรกบัสังคมในวงกวา้ง รวมทั้งการเป็นมิตรกบัสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
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 5. การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking and planning: ST) หมายถึง 
พฤติกรรมหรือการกระท าของผูน้ าท่ีแสดงถึงความสามารถของผูน้ าในการคิดแผนกลยุทธ์อยา่งรอบ
ด้าน การคาดการณ์ผลลัพธ์การแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์และสามารถวางแผนกลยุทธ์ การ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้แก่บุคลากร รวมทั้งสามารถท าให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมและมี
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร 
  ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ตอ้งจ าแนกการแกปั้ญหาออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
คิดแผนกลยทุธ์ (Strategic thinking) และ การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic planning)  
   (1) การคิดแผนกลยทุธ์ (Strategic thinking) เป็นการคิดวางแผนกลยุทธ์ท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดในการให้ได้มาซ่ึงผลลัพธ์ท่ีต้องการ โดยเป็นการคิดในระยะยาวและมี
ความส าคญัมากในการคาดการณ์ผลลพัธ์การแกปั้ญหาในทุกสถานการณ์ การมองทิศทางท่ีผูน้ าควร
หรือไม่ควรน าองคก์ารไปในทิศทางนั้นๆ ผูน้ าไม่ควรประกาศแผนกลยทุธ์ก่อนก่อนท่ีจะสามารถเร่ิม
ด าเนินการแผนกลยทุธ์ หรือสามารถสรุปแผน สร้างความเช่ือมัน่และท าใหเ้ป็นจริงข้ึนมาเสียก่อน 
   (2) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) เป็นแผนท่ีก าหนดกิจกรรมเพื่อการ
ตอบสนองกลยทุธ์ท่ีองคก์ารก าหนดข้ึน กระบวนการวางแผนกลยทุธ์เป็นกระบวนการมีปฏิสัมพนัธ์
สองทาง ระหว่างผูน้ าและบุคลากรในองค์การซ่ึงจะเป็นผูด้  าเนินการตามวางแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน การก าหนดวิสัยทศัน์ ไปจนถึงการวางแผนหรือการคาดการณ์ผลลพัธ์อยา่งชดัเจนยงัไม่
เพียงพอ ผู ้น าจะต้องสามารถถ่ายทอดแผนการด าเนินการ แผนและเป้าประสงค์ในระยะยาว 
วตัถุประสงค์ในแต่ละระยะของแผนท่ีก าหนดข้ึน รายละเอียดของแผน ตารางกิจกรรม และ
งบประมาณท่ีมีความจ าเป็นในการท าให้วิสัยทศัน์เป็นจริง โดยท่ีทุกคนรู้สึกวา่ตนเองมีส่วนร่วมและ
มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร 
 6. การสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร (Releasing corporate spirit: SP)
หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของผูน้ าท่ีแสดงถึงความสามารถในการเขา้ถึงบุคลากรทุกระดบั 
การสร้างความคุน้เคยกบับุคลากร การยอมรับในความเป็นปัจเจกบุคคล ความสามารถของบุคคลใน
แต่ละระดบัและความแตกต่างทางวฒันธรรม สังคมและวถีิชีวติของบุคลากรในองคก์าร 
 7. การพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต (Developing today’ and tomorrow’s leader: 
DV) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของผูน้ าท่ีแสดงถึงความสามารถในการวางแผนการพฒันา
ความเป็นผูน้ าให้แก่บุคลากรในองค์การ ถือเป็นความท้าทายอย่างหน่ึงของผูน้ า ในการก าหนด
แผนการคน้หาและพฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้ าของบุคลากร เพื่อใหอ้งคก์ารมีศกัยภาพและประสบ
ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 
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จากการศึกษาของไสว  พลพุทธา (2557) เร่ือง การพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบว่าประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก  3 องค์ประกอบ  ดังน้ี  (1) องค์ประกอบหลักด้านการวางแผนกลยุทธ์มี                    
3 องค์ประกอบย่อย ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององค์กร การก าหนดทิศทางขององค์กร
และการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร (2) องค์ประกอบด้านหลักการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มี                     
4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร  การน าและการควบคุมองค์กร และ                  
และ (3) องค์ประกอบการติดตามและการประเมินผลกลยุทธ์  มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน การปฏิบติังานกบัมาตรฐานและการด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของเชวงศกัด์ิ  พฤกษเทเวศ (2553) เร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิง       
กลยทุธ์ของผูบ้ริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ประกอบดว้ย (1) ดา้น
การก าหนดทิศทางขององคก์าร ไดแ้ก่ ความคิดความเขา้ใจในระดบัสูง ความสามารถในการน าปัจจยั
น าเขา้ต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์ ความสามารถในการพยากรณ์และก าหนดอนาคต ความสามารถใน
การคิดเชิงปฏิวติั และความสามารถในการก าหนดวิสัยทศัน์ (2) ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั ไดแ้ก่ 
การวางแผน การจดัองค์การ การน าไปปฏิบติั และ (3) ด้านการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ 
ได้แก่ การวดัผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานท่ี
ก าหนด และการแกไ้ขหรือปรับปรุงส่ิงท่ีผิดพลาดหรือเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานเป็นตวับ่งช้ีส าคญั
ของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ตวญัจลักษณ์  พวงนิล (2555) เร่ือง  โปรแกรมพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย (1) ความคิดความเข้าใจใน
ระดบัสูง (2) ดา้นการก าหนดทิศทางขององค์การ (3) ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ และ(4) ดา้นการน า       
กลยุทธ์ไปปฏิบติั รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุพานี  สฤษฎ์วานิช (2553) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ประกอบดว้ย (1) การก าหนดแผนกลยุทธ์ หรือ การวางแผนกลยุทธ์เป็นขั้นตอนท่ีส าคญั
เร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองค์การเพื่อก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีจะบอก
ทิศทางขององค์การ และภารกิจของกิจกรรม (2) การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบติั เน้นการวางแผน
ด าเนินงานและการน าแผนงานไปปฏิบัติ  และ (3) การติดตามและประเมินกลยุทธ์  เป็นการ
ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามท่ีระบุไวใ้นแผนกลยทุธ์ 

ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 ของนฤมล สุภาทอง (2550) พบว่า (1) ภาวะผูน้ าเชิง   
กลยุทธ์ของผูบ้ริหารแบบผูส้ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
โรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (2) ภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารแบบผู้
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สร้างสรรคใ์ห้มีส่วนร่วมและแบบรักษาสถานภาพเดิม มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน โดย
ผูบ้ริหารแบบผูส้ร้างสรรคใ์ห้มีส่วนร่วมพยากรณ์ไดร้้อยละ 20.90 และ (3) แนวทางการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดบัประสิทธิผลโรงเรียน พบว่า มี 2 แบบท่ีควรพฒันาคือ ภาวะผูน้ าเชิง     
กลยทุธ์ของผูบ้ริหารแบบผูส้ร้างสรรคใ์หมี้ส่วนร่วมและแบบรักษาสถานภาพเดิม 

ปนัดดา  วรกานต์ถิวตัถ์ (2555) ศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู โดยภาพรวมและรายดา้นตาม
ระดบัมาก ทั้งตามสภาพความเป็นจริงจากการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูและตามสภาพความคาดหวงั 
เรียงตามล าดบัดงัน้ี (1) การก าหนดวิสัยทศัน์เชิงสร้างสรรค ์(2) ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูง
ของผูบ้ริหารโรงเรียน (3) ดา้นการน าปัจจยัต่างๆมาก าหนดกลยุทธ์ (4) ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อ
การเปล่ียนแปลง และ (5) ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสส าหรับอนาคต 

กมลชนก  สุขแสง (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและ
เป้าหมาย เพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนงานด าเนินโครงการของโรงเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 เกศรา  สิทธิแก้ว (2558) ท าการศึกษาภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ประกอบด้วย ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษากบัการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษากบัการปฏิบติั
อย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล และการจัดท าแผนการพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษากับการบริหารทรัพยากรภายในองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงเรียง
ตามล าดบั และการจดัการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากบัการปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการ
ควบคุมองคก์รใหส้มดุลมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่า 
 ภทัรลดา  ล้ิมกิติศุภสิน (2556) พบว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่ององคก์รกบั
การมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริการพยาบาล บุคลากรมีความผูกพนัต่ององค์กรโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการ
บริการพยาบาลอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบความผูกพนัต่ององค์กรกบัการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาคุณภาพการบริการพยาบาลพบวา่มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 
 รุ่งนิรัญ  พุทธิเสน (2557) ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
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มหาสารคาม เขต 3 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและราย
องคป์ระกอบ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ การน ากลยทุธ์
ไปปฏิบติั การก าหนดทิศทางขององค์การ และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์  ตามล าดบั ระดบั
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก จ านวน 3 ด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่     
(1) ความพึงพอใจในการท างานของครู (2) การมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และ (3) การมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองและชุมชน ตามล าดบั ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย 
ผลการเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่า โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน  โดยภาพรวมระดับภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
พบวา่ โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั การก าหนดทิศทางขององคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลสมการ
โครงสร้างองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(p<0.05) 
 เมษา  เจริญโชควิทยา (2557) ท าการศึกษาเร่ือง การรับรู้ความสัมพนัธ์ในองคก์รท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรผ่านความผูกพนัด้านจิตใจต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก พบวา่ การรับรู้ความสัมพนัธ์ในองคก์ร ความ
ผกูพนัดา้นจิตใจต่อองคก์รและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การรับรู้ความสัมพนัธ์ในองคก์รทางดา้นโครงสร้างมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความผกูพนัดา้นจิตใจต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร การรับรู้
ความสัมพนัธ์ในองค์กรทางด้านสังคมมีอิทธิพลทางลบต่อความผูกพนัดา้นจิตใจต่อองค์กร แต่มี
อิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ความผูกพนัด้านจิตใจต่อองค์กร
อิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร และความผูกพนัดา้นจิตใจต่อองค์กร
เป็นตวัแปรกลางมีอิทธิพลทางบวกระหวา่งการรับรู้ความสัมพนัธ์ในองคก์รและส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร และสรุปตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมดงัน้ี  
การก าหนดทิศทาง (DR) การด าเนินการใหส้ าเร็จ (HP) ความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร (RL) 
การสร้างพนัธมิตร (PN) การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ST) การสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วน
หน่ึงขององค์กร (SP) และการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต (DV) รายละเอียดตามแผนภาพท่ี 
6  
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แผนภาพที ่6 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรม 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าแนวคิดของ Adair, J. (2010) มาใช้
ในการศึกษาถึงองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศ
ไทยตามกรอบแนวคิดของการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากไดเ้คยมีการท าวิจยัในกลุ่มบุคลากรดา้นสุขภาพ 
เร่ือง สมรรถนะภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารฝ่ายการพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง และคณะ (2557) ซ่ึงมีการพัฒนา
แบบสอบถามส าหรับผูบ้ริหารงานดา้นการพยาบาลแลว้ 
 ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์ตวัแปรองค์ประกอบ ไดแ้ก่ การก าหนดทิศทาง (Giving Direction) 
การด าเนินการให้ส าเร็จ (Making it happen) ความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองค์กร (Relating the 
part to the whole) การสร้างพนัธมิตร (Building Partnerships) การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking and Planning) การสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร (Releasing 
Corporate Spirit) แ ล ะก ารพัฒ น าผู ้น าข อ ง ปั จ จุบัน แล ะอน าคต  (Developing Today’s and 
Tomorrow’s Leader) สามารถสรุปองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดด้งัแผนภาพท่ี 7 ดงัน้ี 

R=0.81 (Chawengsak, 2010: Educational service area) 
R=0.35 (Janjira et al, 2014: Chief nurse executive in 
private hospitals in Bangkok) 
R=0.49 (Kamonchanok, 2016School Administrator) 
R=0.73 (Kamonchanok, 2016School Administrator) 
R=0.73 (Ketsara, 2015: Educational service area) 
R=0.83 (Rungnirun, 2014: Educational service area) 
 

R=0.77 (Chawengsak, 2010: Educational service 
area) 
R=0.78 (Janjira et al, 2014: Chief nurse executive in 
private hospitals in Bangkok) 
R=0.57 (Kamonchanok, 2016School Administrator) 
R=0.72 (Ketsara, 2015: Educational service area) 
R=0.81 (Rungnirun, 2014: Educational service area) 

R=0.60 (Janjira et al, 2014: Chief nurse 
executive in private hospitals in Bangkok) 
R=0.71 (Ketsara, 2015: Educational service 
area) 
R=0.94 (Rungnirun, 2014: Educational 
service area) 

R=0.48 (Janjira et al, 2014: Chief 
nurse executive in private hospitals in 
Bangkok) 

R=0.73 (Janjira et al, 2014: Chief nurse 
executive in private hospitals in Bangkok) 
R=0.48 (Patlapa, 2013: Nurse and health 
administration) 
R=0.71 (Mesa, 2014: Government housing 
bank’s employees) 
 
 

 

R=0.41 (Janjira et al, 2014: Chief 
nurse executive in private hospitals 
in Bangkok) 

R=0.71 (Janjira et al, 2014: Chief nurse executive in 
private hospitals in Bangkok) 
R=0.56 (Ketsara, 2015: Educational service area) 
 

 

DR 
RL 

SP SLSP
O 

DV PN 

HP 
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แผนภาพที่ 7 กรอบแนวคิดองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์
ในประเทศไทย (Adair, J., 2010; จนัทร์จิรา วงษข์มทอง และคณะ, 2557)  
 

 

การก าหนดทศิทาง 
(Giving Direction) 

 

ความสัมพนัธ์กบัทุกภาค
ส่วนในองค์กร 

(Relating the part to the 
whole) 

 
การสร้างจิตวญิญาณการ
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  

(Corporate Spirit) 

 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้
ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์

ในประเทศไทย 

การพฒันาผู้น าของ
ปัจจุบันและอนาคต 

(Developing Today’ and 
Tomorrow’s Leader) 

 

การสร้างพนัธมติร 
(Building  artnerships) 

 
 

การด าเนินการให้ส าเร็จ 
(Making it happen) 

 

การคดิและการวางแผน 
เชิงกลยุทธ์  

(Strategic Thinking 
and Planning) 



บทที ่3 
 
 

ระเบียบวธิวีจิัย 
 
 
 

 การวิจัยค ร้ังน้ี เป็นการด าเนินการวิจัย เชิงพรรณนาสหสัมพัน ธ์  (Correlational 
Descriptive Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติั
วิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย วิเคราะห์ตวัแปรแต่ละองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ          
ผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย และวิเคราะห์ความสอดคลอ้งขององค์ประกอบภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยวิธีการทบทวน 
เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวเิคราะห์คน้หาตวัแปรสังเกตได ้ผูว้ิจยัท าการยกร่าง
แบบสอบถามท าการจดัสนทนากลุ่มย่อย (Small group discussion) จ านวน 20 คน (ภาคผนวก ก)
โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นกายอุปกรณ์และดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์
ในประเทศไทย ในขั้นต่อไปเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กบัผูบ้ริหารขององค์กร
และผู ้เช่ียวชาญด้านกายอุปกรณ์  จ านวน 8 ท่าน(ภาคผนวก ข) เพื่อยืนยนัตัวแปร และได้น า
แบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน (ภาคผนวก ค) ตรวจสอบค่า IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) น าปัจจัยท่ีได้รับการคัดเลือกและยืนยนัมาปรับปรุงในแบบสอบถามเพื่อน าไป
สอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
(Confirm Factor Analysis) โดยผูว้จิยัด าเนินการตามระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
 
ลกัษณะประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากร 
 ประชากรเป็นผูบ้ริหารและผู ้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ ในสถาบันทางการแพทย ์
โรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ ทุติยภูมิของรัฐบาลทัว่ประเทศ ประกอบด้วย ผูบ้ริหารในโรงพยาบาล
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จ านวน 200 แห่ง แห่งละ 1 คน รวมจ านวน 200 คน แพทยด์า้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู จ  านวน 381 คน นกั
กายอุปกรณ์จ านวน 73 คน และช่างกายอุปกรณ์จ านวน 100 คน รวมจ านวนทั้งหมด 754 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ แพทยด์า้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นกักายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ผูบ้ริหาร
ในสถาบนัทางการแพทยภ์าครัฐทัว่ประเทศ ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size)ตาม
วิธีการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ เป็นตัวแทนของประชากรโดยตัวแปรจาก
แบบสอบถามมี 76 ตวัแปร หลงัจากน าแบบสอบถามไปยืนยนัตวัแปร โดยการสนทนากลุ่มย่อย 
(Small group discussion) จากผู ้เช่ียวชาญและผู ้เก่ียวข้องกับวิชาชีพด้านกายอุปกรณ์และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผูบ้ริหารขององค์กรและผูเ้ช่ียวชาญด้านกายอุปกรณ์ 
พบว่า ตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ีมีจ  านวน 65 ตวัแปร เน่ืองจากประชากรทั้งหมดมี 754 คน ซ่ึงใช้
ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอย่างแต่แบบสอบถามท่ีไดต้อบกลบัมามีจ านวน 427 ฉบบั Comrey 
and Lee (1992) เสนอแนะวา่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 300 คน อยูใ่นระดบัดีในการใชส้ถิติวิเคราะห์โดย
ใช ้Factor Analysis  
 
การสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 เคร่ืองมือในการวิจยัประยุกต์จากแบบสอบถามสมรรถนะภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารฝ่ายการพยาบาลสังกดัโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จนัทร์จิรา 
วงษข์มทอง และคณะ, 2557) ตามแนวคิดของ Adair, J. (2010) เก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ จ  านวน 
77 ขอ้ 76 ปัจจยั 
 1. ผู ้วิจ ัยติดต่อผูเ้ป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิแบบสอบถามเพื่อขออนุญาต (Permission) ใช้
แบบสอบถามซ่ึงมีการแปลและการจดัท าเป็นภาษาไทยแลว้ รวมทั้งน ามาปรับให้มีความเหมาะสม
กบับริบทของนักกายอุปกรณ์ (รายละเอียดเอกสารการขออนุญาตใช้และดดัแปลงแบบสอบถาม 
(ภาคผนวก ง) ท าการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus group discussion) โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัวชิาชีพดา้นกายอุปกรณ์ จ านวนประมาณ 20 คน เพื่อรวบรวมขอ้มูลและความคิดเห็นเพื่อปรับให้
มีความเหมาะสมกบับริบทของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย และปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก   
 2. น าสรุปแบบสอบถามท่ีมีการปรับแก ้และท าการก าหนดกรอบการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structured interview) เพื่อใช้ในการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-
depth interview) (ภาคผนวก ฌ) โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ดงัน้ี 
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  2.1 ก าหนดประเด็นหลกัในการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ โดยก าหนดให้ตรงตามกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ระบุรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการของแต่ละประเด็นซ่ึงประกอบด้วยค าถามท่ีเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูล หรือผูถู้กสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ต  าแหน่งงาน ภาระงานและความ
รับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบันกักายอุปกรณ์  
  2.2 จดัท าร่างแบบสัมภาษณ์และรายการขอ้ค าถามเจาะลึกแต่ละประเด็น   
  2.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นการใช้ภาษา และความ
ตรงของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
 3. ท  าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ริหารขององค์กรและผูเ้ช่ียวชาญด้านกายอุปกรณ์
จ านวน 8 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้จากกระบวนการในขอ้ 2 ทั้งน้ีการเลือกผูท้รงคุณวุฒิ
ใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive method) ไดแ้ก่  
   3.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกายอุปกรณ์ จ านวน 3 คน 
   3.2 อาจารย/์ อาจารยแ์พทยด์า้นกายอุปกรณ์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 2 คน 
   3.3 ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการในดา้นกายอุปกรณ์ และผูบ้ริหารทรัพยากรมนุษยใ์น
องคก์ร จ านวน 3 คน  
  โดยไดก้ าหนดเกณฑพ์ิจารณาคุณสมบติัของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัน้ี 
    1) เป็นผู ้ท่ี มีประสบการณ์ท างานด้านกายอุปกรณ์ หรือเป็นผู ้สอน
ระดบัอุดมศึกษาท่ีจบการศึกษากายอุปกรณศาสตรบณัฑิตโดยตรง มีประสบการณ์การสอน หรือ
ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารงานกายอุปกรณ์ หรือเป็นผูบ้ริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รดา้นกายอุปกรณ์
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
    2) เป็นผูท่ี้ยินดีท่ีร่วมให้ขอ้มูลตลอดกระบวนการของการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัโดยเร่ิมกระบวนการช้ีแจงวตัถุประสงค ์และขอความยินยอมจากผูใ้หข้อ้มูล 
สร้างสัมพนัธภาพ และสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลโดยใชแ้นวค าถามท่ีสร้างข้ึนและอาจตั้งค  าถามเพิ่มเติม
ตามความสอดคลอ้งกบัการพูดคุยของผูใ้ห้ขอ้มูลขณะสัมภาษณ์ ระยะเวลาการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง 
ประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ผูว้ิจยัขออนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูลจดบนัทึกภาคสนาม (Field note) และ
บันทึกเทป ผู ้วิจ ัยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis) 
 4. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยการหาขอ้ความส าคญั (Significant 
statement) จากบทสัมภาษณ์ท่ีผ่านการถอดเทปค าต่อค าในข้อ 3 จากนั้นท าการรวบรวมขอ้ความ
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ส าคญัต่างๆ ให้อยูภ่ายใตค้  าส าคญั (Key words) จากนั้นจดัแยกขอ้ความส าคญัท่ีไดต้ามกลุ่มค า และ
หาความสัมพนัธ์ของกลุ่มค าท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีควรเป็นองค์ประกอบของภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 การก าหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลีย่ 
 ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ท่ีใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยดดัแปลงจาก
มาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) แบบบงัคบัตอบ (Forced choice) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั จากเห็น
ดว้ยมากท่ีสุด (5) ไปถึงเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด (1) (Best, 1993) โดยให้เลือกตอบเฉพาะขอ้ท่ีคิดวา่ตรงกบั
ความเป็นจริงของแต่ละขอ้ ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานะการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานดา้นกายอุปกรณ์ ลกัษณะขององคก์ารท่ีสังกดั 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1976) ดงัน้ี 
 

ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด      
ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
ระดบั 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

    
  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์การแปลผลระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
โดยน าค่าเฉล่ีย ( X ) ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ Best, John W. and James V. Kahn 
(1993) ดงัน้ี 
 4.21 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 2.61 – 3.40 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.81 – 2.60 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.80 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
 1. ผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือในการวิจยัประยุกต์จากแบบสอบถามภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารฝ่ายการพยาบาลสังกดัโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จนัทร์จิรา 
วงษข์มทอง และคณะ, 2557) ตามแนวคิดของ Adair, J. (2010) เก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ท่ีมีการ
แปลเป็นภาษาไทยซ่ึงมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง  (Construct Validity) แลว้มาท า
การประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบับริบทของนกักายอุปกรณ์  
 2. การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบเบ้ืองต้น จากนั้นน าไปตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการหาความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content validity) โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปรให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาวา่ขอ้
กระทงแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีระบุไว้ในนิยามตัวแปรท่ีต้องการวดัให้
ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านเน้ือหาและด้านการใช้ภาษาประเมินจ านวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ช) พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมเน้ือหาให้ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีศึกษา ตลอดจนความ
เหมาะสมและความชดัเจนของภาษาวา่ขอ้ค าถามแต่ละขอ้มีความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีระบุไว้
ในนิยามตวัแปรท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ 
 3. น าเน้ือหาข้อค าถามและนิยามตัวแปรของการวิจัยให้ผู ้ทรงคุณวุฒิทั้ ง 5 ท่ าน              
ลงความเห็นและให้คะแนน เพื่อใช้ค  านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยาม        
ตัวแปรของการวิจัย (IndexofItem-ObjectiveCongruency: IOC) โดยคะแนนรายข้อท่ีได้จากการ
พิจารณาของผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 5 ท่าน ดงัน้ี 
  คะแนนเท่ากบั +1 ขอ้ความสอดคลอ้งกบันิยามตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ฯ 
  คะแนนเท่ากบั   0 เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้ความสอดคล้องกบันิยามตวัแปรภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ฯ หรือขอ้ค าถามมีลกัษณะคลุมเครือไม่ชดัเจน 
  คะแนนเท่ากบั - 1 ขอ้ความไม่สอดคลอ้งกบันิยามตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ฯ 
 
 4. รวบรวมความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถาม (Index of Item-Objective Congruency: IOC) ตามเกณฑ์ท่ียอมรับได้ คือ มีค่าระหว่าง 0.8-1 
โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของขอ้ความกบัค านิยามตวัแปร
โดยใชสู้ตร 
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IOC = 
N

R  

IOC = ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
R = ผลรวมคะแนนของความเห็นผูท้รงคุณวฒิุ  
N = จ านวนผูท้รงคุณวฒิุ  

 
 5. คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าระหวา่ง .80-1.00 มาใช้เป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถามและ
ปรับปรุงในขอ้ท่ีไดรั้บค าแนะน าจากผูท้รงคุณวฒิุโดยไดค้่า IOC ระหวา่ง .80-1.00 (ภาคผนวก ซ) 
 6. หาค่าดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index: CVI) ของข้อค าถามด้าน
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยวิธีการตรวจสอบเช่นเดียวกบั
ขั้ นตอนการตรวจสอบ IOC แต่ในการตรวจสอบค่า CVI เป็นการจับคู่ผู ้ทรงคุณวุฒิ  (Waltz, 
Strickland & Lenz, 1991) จากนั้นนบัความถ่ีของจ านวนขอ้กระทงท่ีผูท้รงคุณวฒิุทั้งคู่ให้คะแนน +1 
หมายถึง “มีความสอดคลอ้ง และมีความตรงเชิงเน้ือหา” แลว้น ามาค านวณเป็นรายคู่ ดงัน้ี 
 

CVI12    =   จ านวนประเด็นค าถามท่ีผูท้รงคุณวฒิุ คนท่ี 1, 2 เห็นวา่สอดคลอ้ง 
      จ านวนประเด็นค าถามทั้งหมด 

 

   จากนั้นหาค่า CVIเฉล่ีย = ผลรวมของ CVI รายคู่ 
                       จ  านวนคู่ทั้งหมด 

 
 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ไดค้่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index: CVI) = 
0.81 (ภาคผนวก ซ)  
 7. การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) หมายถึง คุณสมบติัท่ีแสดงว่าเคร่ืองมือมี
ความคงเส้นคงวา (Stability) เช่ือถือได้ (Dependability) ถูกตอ้งแม่นย  า (Accuracy) วดัก่ีคร้ังได้ผล
ใกล้เคียงกนั มีความคลาดเคล่ือนน้อยมากซ่ึงผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถาม ท่ีปรับปรุงแล้วไปหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) โดยน าไปทดลอง (TryOut) กับผูบ้ริหารและนักกายอุปกรณ์ ซ่ึงมีลักษณะ
เหมือนกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จ  านวน 30 ฉบบั โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha coeffecient ) ไดค้่าเท่ากบั 0.98 (ภาคผนวก จ) 
 
 
 



51 

การพทิกัษ์สิทธ์ิผู้เข้าร่วมการวจัิย 
 
 ผูว้จิยัจะมีการพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ แบบสอบถามและเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย ์โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยข์องมหาวิทยาลยัคริสเตียน พร้อม
แบบฟอร์มการขออนุญาตเก็บข้อมูลไปยงัคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ ของสถาบันทาง
การแพทย์และโรงพยาบาลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอเอกสารรับรองผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ก่อนท าการขออนุเคราะห์การเก็บข้อมูลประกอบการท า
วทิยานิพนธ์ 
 ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูว้ิจยัท าการพิทกัษ์สิทธ์ิของผูใ้ห้ข้อมูล
ตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการเก็บขอ้มูลจนกระทัง่น าเสนอผลงานวิจยั กล่าวคือ ในการขอความร่วมมือ
กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัแจง้ให้ทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนของการเก็บขอ้มูลโดยไม่ปิดบงั พร้อม
ทั้งแจง้ให้ทราบถึงลกัษณะการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะใชใ้นการสัมภาษณ์ 
การพิมพเ์ผยแพร่ ไดก้ระท าในภาพรวมเฉพาะในการเสนอเชิงวิชาการโดยไม่เปิดเผยช่ือ ในระหวา่ง
การให้สัมภาษณ์หากมีค าถามใดไม่สะดวกใจท่ีจะใหข้อ้มูล ก็มีอิสระท่ีจะยุติการให้ขอ้มูลได ้รวมทั้ง
สามารถยุติการให้ความร่วมมือในขั้นตอนใดก็ได้ของการวิจยัและขอขอ้มูลกลบัคืนไดต้ลอดเวลา 
โดยไม่ต้องบอกเหตุผล ผูว้ิจยัให้โอกาสกลุ่มตวัอย่างได้ซักถามข้อข้องใจเพิ่มเติมได้จนมีความ
กระจ่างและมีเวลาในการคิดทบทวนก่อนตดัสินใจให้ค  าตอบดว้ยความสมคัรใจ โดยมีแบบค าช้ีแจง
และการพิทกัษ์สิทธ์ิของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั เม่ือกลุ่มตวัอย่างยินดีให้ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงด าเนินการเก็บ
ขอ้มูล 
 2. ผู ้วิจ ัย ช้ีแจงเร่ืองการพิทักษ์สิท ธ์ิอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในหน้าแรกของ
แบบสอบถามการวจิยัโดยบอกวตัถุประสงคใ์นการตอบแบบสอบถาม อธิบายประโยชน์เก่ียวกบัการ
เขา้ร่วมการวิจยัให้กบักลุ่มตวัอย่างได้รับทราบ และด าเนินการเก็บขอ้มูลเฉพาะในกลุ่มตวัอย่างท่ี
ยินยอมเข้าร่วมการวิจยัเท่านั้ น ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างสามารถหยุดหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจยัได ้      
ทุกเวลาซ่ึงการปฏิเสธน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. ผู ้วิจ ัยรักษาความลับของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างโดยการส่ง
แบบสอบถามกลบัมายงัผูว้จิยัทางไปรษณียโ์ดยตรงซ่ึงไม่มีการผา่นแบบสอบถามไปยงัหน่วยงานใด 
 4. เม่ือไดแ้บบสอบถามกลบัมาแลว้ ผูว้จิยัเก็บแบบสอบถามไวเ้ป็นความลบัและอยูใ่นท่ี
ปลอดภยั  
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 5. วิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดในลกัษณะภาพรวม การรายงานผลการวิเคราะห์ในลกัษณะท่ี
ไม่สามารถเช่ือมโยงถึงตวับุคคลใดบุคคลหน่ึง หน่วยงาน หรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงและไดท้ าลาย
ทิ้งทนัทีเม่ือส้ินสุดการวจิยั 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัคริสเตียนส่งถึงผูอ้  านวยการสถาบนั
ทางการแพทย ์โรงพยาบาลรัฐและองค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจ านวน 200 แห่ง เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งแนบเอกสารโครงร่างการวิจยั 
เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษยโ์ดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์
ของมหาวิทยาลยัคริสเตียน เพื่อขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยต์ามแบบฟอร์ม
ของแต่ละองคก์ร 
 2. เม่ือไดรั้บอนุญาตให้ท าการวิจยัจากสถาบนัทางการแพทย ์โรงพยาบาลและองค์กร
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละแห่งแลว้ ผูว้จิยัติดต่อประสานงานกบัผูรั้บผิดชอบในการจดัการดา้นการวิจยั
ของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อแนะน าตวัและช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั การพิทกัษสิ์ทธ์ิของผูต้อบ
แบบสอบถามตลอดจนวธีิการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืน 
 3. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2559  
 4. การเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน ผูว้ิจ ัยส่งแบบสอบถามการวิจัยผ่านทาง
ไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS) ถึงผูป้ระสานงานเก็บขอ้มูลงานวิจยัโดยขอความร่วมมือผูป้ระสานงาน
การวิจยัในการแจกแบบสอบถาม จากนั้นกลุ่มตวัอยา่งส่งแบบสอบถามกลบัคืนผูว้ิจยัทางไปรษณีย์
ดว้ยซองจดหมายติดแสตมป์จ่าหนา้ซองถึงผูว้จิยัโดยตรง ภายใน 4-6 สัปดาห์โดยประมาณ 
 5. เม่ือได้รับแบบสอบถามกลับคืน ผู ้วิจ ัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม ตรวจสอบข้อมูล (Data verification) เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะห์ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรแต่ละ
องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 ส่วนท่ี  3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผู ้ปฏิบติัวิชาชีพ
กายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 
 โม เด ล อ งค์ ป ระกอบ เชิ งยืน ย ัน ห น่ึ ง ปั จ จัย  (One factor congeneric model) ซ่ึ ง
ประกอบด้วยปัจจยัแฝง (Latent Variable) และตวัแปรสังเกตได้ (Observe Variable) โดยเป็นการ
ยืนยนัว่าตวัแปรสังเกตได้มีอิทธิพลต่อปัจจยัแฝงโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัสองปัจจยั (Two 
factor congeneric model) เป็นการยืนยนัปัจจยัแฝงท่ีมีอยู่ในโมเดลตั้งแต่สองปัจจยัแฝงข้ึนไปว่ามี
ความน่าเช่ือถือและเหมาะสมกบังานวิจยัหรือไม่ และเพื่อเป็นการวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างของปัจจยัแฝงทั้งสองปัจจยั 
 โมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนัสองชั้น (Secondary order factor model) เป็นการยืนยนัวา่
โมเดลสมมุติฐานเป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือหรือไม่ โมเดลมีความกลมกลืนสอดคลอ้งกนัโมเดล
สมมุติฐานท่ีไดพ้ฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่ โดยเป็นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัแฝงหน่ึงซ่ึงไม่ไดเ้ป็นปัจจยัจากการเก็บขอ้มูลแต่หากเป็นปัจจยัแฝงสมมุติฐานกบัปัจจยัแฝง
สองปัจจยัท่ีไดอิ้ทธิพลมาจากตวัแปรสังเกตไดต้ามขอ้ 1 และขอ้ 2 
  ส าหรับค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลการวจิยักบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ประกอบดว้ย 
  1. การทดสอบความเหมาะสมรวม (Overall Model Fit Testing) 
  การทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) เป็นการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่า
ขอ้มูลตวัแปรท่ีเก็บไดมี้ความเหมาะสมกบัโมเดลท่ีก าหนดหรือไม่ และเพื่อช้ีวา่โมเดลนั้นๆ มีความ
น่าเช่ือถือเพียงใด การทดสอบความเหมาะสมรวมน้ีแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
   กลุ่มท่ี 1 : Absolute Fit Indices 
   กลุ่มค่าช้ีวดัน้ีโปรแกรมจะท าการประเมินความสามารถของโมเดลท่ีก าหนดว่า
สามารถสร้างชุดขอ้มูลท่ีเหมือนกบัขอ้มูลชุดดั้งเดิมไดห้รือไม่ (Hair, Black et al., 2014) ตวับ่งช้ีท่ีใช้
ในการพิจารณาประกอบดว้ย 
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   1) ค่าสถิติไค-สแควร์(Chi-square statistic) ท่ีนิยมไดแ้ก่ ค่าทดสอบค่า Degree of 
freedom (df) และค่า Probability (p) (Hoyle, 1995) ซ่ึงเป็นค่าท่ีใช้ตดัสินระดบัความเหมาะสมของ
โมเดลสมมติฐานโดยจะเป็นการทดสอบสมมติฐานแบบ Alternative hypothesis แทนการทดสอบ

แบบ Nullhy pothesis นั้นคือถ้าค่า 
2 ท่ีทดสอบไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (ค่า p-value มีค่ามากกว่า 

0.05) แล้วจะสามารถสรุปได้ว่า ขอ้มูลท่ีเก็บได้ไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ขอ้มูลท่ีเก็บมาเพื่อ
ทดสอบในงานวิจยันั้นๆ เป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัโมเดลสมมติฐานท่ีก าหนด (Kline, 2005) กล่าววา่
ค่า p-value เป็นตวัช้ีวดัความไม่เหมาะสม (Badness-of-fit Index) นั้นคือ ถา้ค่า p-value ท่ีสูงจะบอก
ถึงความเหมาะสมของโมเดลสูงสุด ค่าท่ีแนะน าคือตอ้งมีค่า p-value สูงกวา่ 0.05 

   2) ดัชนีความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ Root Mean Square 
Error of Approximation (RMSEA) ค่ า RMSEA เป็นค่ าท่ีแสดงความไม่ เหมาะสมของโมเดล 
(Badness-of-Fit Index) ค่าท่ีเป็นศูนยแ์สดงถึงความเหมาะสมของโมเดลท่ีดีท่ีสุด และถา้ค่า RMSEA 
ท่ีสูงจะแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นโมเดลท่ีไม่เหมาะสมค่า RMSEA ควรต ่ากวา่ 0.08 (Kline, 2005) 
   3) ดชันีรากก าลงัสองค่าเฉล่ียของส่วนเหลือมาตรฐาน Standardized Root Mean 
Square Residual (SRMR) เป็นดัชนีท่ีวดัค่าเฉล่ียส่วนท่ีเหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมระหวา่งตวัแปรของประชากรกบัการประเมินค่า ซ่ึงดชันีจะใชไ้ด้
ดี เม่ือตัวแปรสังเกตทั้ งหมดเป็นตัวมาตรฐาน (Standard variables) ค่า SRMR เป็นค่าท่ีควรอยู่
ระหวา่ง 0.05-0.08 ซ่ึงเป็นช่วงท่ียอมรับได ้และค่าท่ีเป็นศูนยถื์อวา่เป็นค่าท่ีดีท่ีสุด 
   4) ดัชนีว ัดระดับความกลมกลืน (Goodness of FitIndex=GFI) ควรมีค่ าอยู่
ระหวา่ง 0 ถึง 1 แสดงวา่โมเดลสมมติฐานมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดง
สัดส่วนของค่า Observed Covariance ท่ีสามารถอธิบายได้โดยค่า Covariance ของโมเดล (Kline, 
2005) ค่า GFI ควรอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 โดยค่า 1 หมายถึง ค่าช้ีวดัท่ีแสดงวา่โมเดลนั้นๆ เป็นเหมาะสม
ท่ีดีท่ีสุด 
   5) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index: 
AGFI) เป็นค่าท่ีไดจ้ากการปรับแกด้ชันี GFI เม่ือค านึงถึงขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวนตวัแปรและองศา
อิสระ ค่าดชันี AGFI มากกวา่ .90 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
   กลุ่มท่ี 2 : Comparative (Incremental) Fit Indices 
   เป็นการทดสอบเปรียบเทียบระหวา่งโมเดลสมมติฐานกบัโมเดล Null model ท่ีมี
การตั้งสมมติฐานว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร และไม่ได้รับอิทธิพลจากจ านวนขอ้มูลท่ี
ศึกษา (McDonald and Marsh, 1990) ผลการเปรียบเทียบจะให้ค่าระหว่าง 0 และ 1 (Arbuckle and 
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Wothke, 1999; Kline, 2005) แนะว่าค่าดัชนี 0.90 เป็นระดับท่ีโมเดลควรจะถูกยอมรับตัวช้ีวดั
ประกอบดว้ย  
   1) ค่าดัชนี Tucker Lewis หรือ The Tucker Lewis Index (TLI) ค่า TLI เป็นการ
ค านวณหาปริมาณท่ีเปล่ียนแปลง Degree of freedom หารดว้ยโมเดลอิสระ (Hu and Bentler, 1998) 
   2) ดัชนีวดัระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ Comparative Fit Index (CFI) ค่า 
CFI เป็นค่าเปรียบเทียบสัดส่วนท่ีปรับให้ดีข้ึนระหว่างค่าความเหมาะสมรวมของโมเดลท่ีศึกษา 
(Overall fit) กบัโมเดล Null model (Kline, 2005) 
   กลุ่มท่ี 3 : ดชันีวดัอ่ืนๆ (Miscellaneous Measures) ประกอบดว้ย 
   1) ค่าซีเอ็มไอเอ็น/ดีเอฟ Chi-square statistic comparing the tested model and the 
independent model with the saturated model (CMIN/DF) ค่ า  CMIN/DF เป็ นค่ า  Chi-square ห าร
ด้วยค่า degrees of freedom โดยทัว่ไปแล้วค่าท่ีได้ท่ีน้อยกว่า 3 จะเป็นค่าท่ีดีและค่าท่ีเข้าใกล้หรือ
เท่ากับ 1 จะเป็นค่าท่ีดีท่ีสุด (Arbuckle and Wothke, 1999; Byrne, 2001) แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
   2) การทดสอบความเหมาะสมเชิงประกอบ (Component Fit Testing) ค่าทดสอบ
ความเหมาะสมของโมเดลเชิงประกอบค่าอ่ืนๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
    2.1) ค่า Factor loading คือ ค่าน ้าหนกัของตวัแปร ควรมีระหวา่ง 0.3-1.0 
    2.2) ค่า Standard error คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรท่ีวดัปัจจยั 
    2.3) ค่า Squared multiple correlations: R2 คือ ค่าท่ีบอกว่าโมเดลท่ีศึกษา
สามารถอธิบายผลไดร้้อยละเท่าใด 
 
 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตของทั้งตวัแปรภายนอกและ
ภายใน ซ่ึงการวิเคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรนั้นเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรแฝง 
ท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัสองชั้น (Second Order Factors 
Analysis) เพื่อยืนยนัการวิเคราะห์องคป์ระกอบคร้ังแรกวา่ ตวัแปรแฝงในองคป์ระกอบเชิงยืนยนัอยู่
ภายใตอ้งคป์ระกอบเดียวกนั โดยพิจารณาจากค่าสถิติของความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลและขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ 
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ตารางที ่2 ค่าสถิติความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งโมเดลและขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

ค่าสถิติ เกณฑ์ความสอดคล้อง 
Probability level (p-value) 
 
 

2/df (CMIN/DF)  
 
Root Mean Square Residual: RMR 
 
Goodness-of-Fit: GFI 
 
Adjusted Goodness-of-Fit: AGFI  
 
Root Mean Square Error of Approximate 
(RMSEA) 
Tucker Lewis Index (TLI) 
 
Comparative Fit Index (CFI) 

ควรมีค่ามากกวา่ 0.05  
แสดงว่าข้อมูล ท่ี ได้มีความ เหมาะสมกับโม เดล
สมมุติฐาน 
ควรมีค่าไม่เกิน 5  
แสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ควรมีค่าต ่ากว่า 0.08  
แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง  1 
แสดงวา่โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
มีค่ามากกว่า  0.90  
แสดงวา่โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ ์
มีค่าต ่ากว่า 0.08  
แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
มีค่ามากกวา่ 0.90  
แสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
มีค่ามากกว่า  0.90  
แสดงวา่โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ ์

 
ท่ีมา: กริช แรงสูงเนิน (2554) 
 
สรุปข้ันตอนการวจัิย 
 
 ผูว้จิยัมีการด าเนินการวิจยัเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงสรุปขั้นตอนการด าเนินการวจิยั
ได ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การจดัเตรียมและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และศึกษาขอ้มูลจากจากเอกสาร บทความ วารสาร หนงัสือและ
งานวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้องเพื่ อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและขออนุญาต (Permission) ใช้
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แบบสอบถามซ่ึงมีการแปลและการจดัท าเป็นภาษาไทยแลว้ รวมทั้งน ามาปรับให้มีความเหมาะสม
กับบริบทของนักกายอุปกรณ์ มีคุณลักษณะขององค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ (Observed 
Variable) จ  านวน 65 ตวัแปร แบ่งเป็น 7 ดา้น และใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้แบบสอบถาม
ส าหรับการเก็บขอ้มูล  
 2. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวจิยั 
 ผูว้ิจ ัยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ท าการจดัสนทนากลุ่มย่อย (Focus group 
discussion) โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพดา้นกายอุปกรณ์ จ านวนประมาณ 20 คน 
เพื่อรวบรวมขอ้มูล ความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบสอบถามเพื่อปรับให้มีความเหมาะสมกบับริบทของผู ้
ปฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย และปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
เหมาะสมและน าสรุปแบบสอบถามท่ีมีการปรับแก ้และท าการก าหนดกรอบการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structured interview) เพื่อใช้ในการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth interview) กบัผูบ้ริหารขององค์กรและผูเ้ช่ียวชาญดา้นกายอุปกรณ์จ านวน 8 คน เพื่อใช้เป็น
ขอ้มูลส าหรับการสร้างและพฒันาเป็นเคร่ืองมือวจิยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating scale) และน าไปตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยน า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการและด้านกาย
อุปกรณ์จ านวน 5 ท่าน ประเมินความตรงเชิงเน้ือหา ความครอบคลุม ความถูกตอ้งเหมาะสมของ
ภาษา และความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามตวัแปร แลว้น าผลการประเมินมาวเิคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) และค่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหา (CVI) พร้อมทั้งตอ้งปรับปรุงขอ้ค าถามถา้ค่า
ดัชนีท่ีได้จากการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้วจึงน าไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ผูบ้ริหารและนักกายอุปกรณ์ จ านวน 30 คน เพื่อน าขอ้มูลมาตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึง
ตอ้งมีค่าเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าไปสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง คือ แพทย์
ด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นักกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ท่ีจบการศึกษาจากสถาบันเลิดสิน และ         
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผูบ้ริหารในสถาบันทางการแพทยใ์นภาครัฐบาล จากสถาบันทาง
การแพทยแ์ละโรงพยาบาลของรัฐบาล จ านวน 200 แห่ง 
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 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดรั้บกลบัคืนจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ มา
บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ และโปรแกรมวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
   4.1 ส ถิ ติ เชิ งพ รรณนา (Descriptive statistic) ใช้ วิ เค ราะ ห์ ข้อมู ล เก่ี ยวกับ
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่ อการด าเนินการท่ี เป็น เลิศ  และระดับความคิด เห็น เก่ี ยวกับประสิท ธิผลของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยใช้ค่าสถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
   4.2 สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อท าการยนืยนัตามทฤษฎีและวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง
โมเดลองคป์ระกอบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษมี์การตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มูลทั้งหมดและตวั
แปรองค์ประกอบตามเง่ือนไขข้อตกลงเบ้ืองต้น ในการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) พบว่า 
ขอ้มูลทั้งหมดและตวัแปรองค์ประกอบมีความเหมาะสมในการใช้วิเคราะห์วิเคราะห์องค์ประกอบ 
(ภาคผนวก ณ) มีขั้นตอนการด าเนินการวิจยัโดยสรุปสามารถสร้างเป็นแผนภาพ ตามแผนภาพท่ี 8 
ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่8 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลลพัธ์ 

ขั้นตอนท่ี 1 
การจดัเตรียมและ
รวบรวมขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
 

ขั้นตอนท่ี 3 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติั
วิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 

กรอบแนวคิด
การวิจยั 

1.2 เลือกใชก้รอบแนวคิดของ Adair 2010 และ
ขออนุญาตใชแ้บบสอบถามจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ ขอ้มูลพ้ืนฐาน

เพื่อพฒันา
เคร่ืองมือเพื่อ
การวิจยั 

2.1 สนทนากลุ่มย่อย (Small group discussion) 20 ท่าน
ผูท้รงคุณวฒิุ 10 คน (เชิงคุณภาพ) 
 2.2 สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 8 ท่าน 

2.3 พฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวิจยั 
 

แบบ 

สอบถามเพื่อ
รวบรวม
ขอ้มูล 

ในการวิจยั 3.1 ส่งแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง  

4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

4.3 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ
ในการวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 2 
การสร้างและพฒันา
เคร่ืองมือเพื่อการวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 4 
การวิเคราะห์ขอ้มูลการ

สรุปผลขอ้มูลและรายงาน
ผลการวิจยั 

 

3.2 เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

รายงานการวิจยั 
ฉบบัสมบูรณ์ 

 

เวลา 

เมษายน-
กนัยายน 

2558 

กนัยายน
2558-
เมษายน 

2559 

เมษายน –
กนัยายน

2559 

ตุลาคม 
2559-
มกราคม 

2560 

2.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาIOC จ านวน 5 ท่าน 

2.5 น าเคร่ืองมือไปตรวจสอบความเช่ือมั่นของ
เคร่ืองมือ (Reliability) จ านวน 30 ท่าน 
 

มกราคม-
กรกฎาคม

2560 

องคป์ระกอบ
ภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์
ของผูป้ฏิบติั
วิชาชีพกาย
อุปกรณ์ใน
ประเทศไทย 

4.2 วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
(Comfimmatory Factor Analysis) ภาวะผูน้ าเชิง 
กลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศ
ไทย 
 



 

บทที ่4 
 
 

ผลการวจิัย 
 
 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ          
ผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดย
ใชต้ารางประกอบค าบรรยายแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรแต่ละ
องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบัติ
วชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 
 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัลักษณะของกลุ่มตวัอย่างและการแจกแจงตวัแปรด้วยค่าสถิติ
พื้นฐาน ประกอบด้วย ขอ้มูลของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย รวมจ านวน 427 คน
จากโรงพยาบาลและสถาบนัทางการแพทยภ์าครัฐจ านวน 200 แห่ง มีความครบถว้นสมบูรณ์ จ านวน 
427 ชุด แบ่งเป็น เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ประสบการณ์การท างานด้านกายอุปกรณ์ 
ประสบการณ์ในการท างานดา้นบริหารฝ่ายงานกายอุปกรณ์ ระดบัการศึกษาสูงสุด สาขาการศึกษา 
การศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ในสถาบนัการศึกษา องคก์รท่ีท างาน สามารถสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่3 สรุปขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 

 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย   214 50.10 
 หญิง  213 49.90 
2. อาย ุ   
 ต ่ากวา่ 30 ปี  85 19.90 
 31-40 ปี  143 33.50 
 41-50 ปี                                     117 27.40 
 51 ปีข้ึนไป  82 19.20 
3. สถานภาพการสมรส   
 โสด  182 42.60 
 สมรส  234 54.80 
 หยา่  7 1.60 
 หมา้ย  4 0.90 
4. อาชีพ   
 แพทยด์า้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู   123 28.80 
 แพทยด์า้นอ่ืนๆ  40 9.40 
 อาจารย/์ผูช่้วยอาจารยก์ายอุปกรณ์ 30 7.00 
 นกักายอุปกรณ์  57 13.30 
 ช่างกายอุปกรณ์  97 22.70 
 อ่ืนๆ   80 18.70 
5. ประสบการณ์ในการท างาน   
 ต ่ากวา่ 5 ปี 104 24.35 
 5 – 9 ปี 108 25.30 
 10 – 14 ปี  57 13.35 
 15 ปีข้ึนไป 158 37.00 
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ตารางที ่3 สรุปขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย (ต่อ) 
 

 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
6. ประสบการณ์ในการท างานดา้นบริหารฝ่ายงานกายอุปกรณ์   
 ไม่มีประสบการณ์เลย 88 20.60 
 ต ่ากวา่ 5ปี 145 34.00 
 5 – 9 ปี 68 15.90 
 10 – 14ปี  38 8.90 
 15 ปีข้ึนไป 88 20.60 
7. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 ประกาศนียบตัร 21 4.90 
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา     36 8.40 
 ปริญญาตรี 209 48.90 
 ปริญญาโท     80 18.70 
 อ่ืนๆ 81 19.00 
8. สาขาการศึกษาท่ีศึกษาในระดบัสูงสุด 
 แพทยศาสตรบณัฑิต 148 34.70 
 กายอุปกรณศาสตรบณัฑิต 67 15.70 
 วศิวกรรมศาสตร์ 14 3.30 
 บริหารธุรกิจ 24 5.60 
 วทิยาศาสตร์ 35 8.20 
 ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ 15 3.50 
 เศรษฐศาสตร์ 5 1.20 
 บญัชี/ การเงิน 0 0 
 อ่ืนๆ 119 27.90 
9. การศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ในสถาบนัการศึกษา   
 เคย 224 52.50 
 ไม่เคย 203 47.50 
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ตารางที ่3 สรุปขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย (ต่อ) 
 

 
 จากตารางท่ี 3 ผลการวิจยัแสดงขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง และ
การแจกแจงตวัแปรดว้ยค่าสถิติพื้นฐานพบวา่ จ  านวน 472 คน มีผลสรุปไดด้งัน้ี คือ เพศชายมีจ านวน
ใกล้เคียงกับเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี สถานภาพ สมรส เป็นแพทยด์้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู        
มีประสบการณ์ในการท างานดา้นกายอุปกรณ์ต ่ากวา่ 5 ปี มีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี 
แต่มีประสบการณ์ในการท างานดา้นบริหารฝ่ายงานกายอุปกรณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี  
 ระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี สาขาการศึกษาท่ีศึกษาในระดบัสูงสุด คือ 
สาขาแพทยศาสตรบณัฑิต เคยศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ในสถาบนัการศึกษา สถานท่ีศึกษาในสาขา

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
10. สถานท่ีศึกษาในสาขากายอุปกรณ์  
      (กรณีท่ีตอบวา่เคยศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ในสถาบนัการศึกษา) 
 ในประเทศ 220 51.50 
 ต่างประเทศ 4 2.90 
11. ระดบัการศึกษาสาขากายอุปกรณ์ (จาก 224 คน)   
 ประกาศนียบตัร 47 20.99 
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา     43 19.20 
 ปริญญาตรี 91 40.62 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิต 2 0.89 
 ปริญญาโท     5 2.23 
 อ่ืน ๆ 36 16.07 
12. รูปแบบองคก์รท่ีท างาน   
 โรงพยาบาลในสังกดัมหาวทิยาลยั/ โรงเรียนแพทยข์อง 

คณะแพทยศาสตร์/ วทิยาลยัแพทยศาสตร์ต่างๆ 
60 14.10 

 สถาบนัสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ 25 5.90 
 โรงพยาบาลศูนย/์ โรงพยาบาลทัว่ไปสังกดักระทรวงสาธารณสุข 246 57.60 
 โรงพยาบาลในสังกดักรุงเทพมหานคร 23 5.30 
 โรงพยาบาลในสังกดัอ่ืนๆ 73 17.10 
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กายอุปกรณ์ภายในประเทศ และส่วนใหญ่ท างานในโรงพยาบาลศูนย/์ โรงพยาบาลทัว่ไป สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข  
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรแต่ละองค์ประกอบ
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับระดับความคิดเห็นปัจจยัตาม
ลกัษณะองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 

องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวชิาชีพ 
กายอุปกรณ์ในประเทศไทย 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 
1. ดา้นการก าหนดทิศทาง 4.56 .58 มากท่ีสุด 
2. ดา้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ 4.53 .59 มากท่ีสุด 
3. ดา้นการคิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 4.46 .62 มากท่ีสุด 
4. ดา้นความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร 4.43 .63 มากท่ีสุด 
5. ดา้นการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต 4.32 .67 มากท่ีสุด 
6. ดา้นการสร้างพนัธมิตร 4.31 .68 มากท่ีสุด 
7. ดา้นการสร้างจิตวญิญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 4.14 .74 มาก 

เฉลีย่ 4.39 .65 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4 แสดงว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับตวัแปรองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิง        
กลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยมี 6 องค์ประกอบอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
และมี 1 องค์ประกอบอยู่ในระดบัมาก องค์ประกอบท่ีมีค่าระดบัความเห็นสูงท่ีสุด คือ ดา้นการ
ก าหนดทิศทาง (X = 4.56, S.D. = .58) และองคป์ระกอบท่ีมีค่าระดบัความเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้น
การสร้างจิตวญิญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร (X = 4.14, S.D. = .74) 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นปัจจยัตามลกัษณะ
องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยด้านการ
ก าหนดทิศทาง 
 

ปัจจัยตามลกัษณะองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 

ด้านการก าหนดทศิทาง    
1. ผูน้  าตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคห์ลกัของฝ่ายงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู/ 
    กายอุปกรณ์หรือองคก์รชดัเจนวา่ตอ้งท าอยา่งไรในปัจจุบนัและ   
    ในอนาคต 

4.73 .45 มากท่ีสุด 

2. ผูน้  าตอ้งมีการสร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนัเพื่อน าไปสู่การเป็นองคก์ร 
    แห่งอนาคตของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ 

4.57 .60 มากท่ีสุด 

3. ผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในองคก์รตอ้งเขา้ใจบทบาทท่ี  
    สอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร/หน่วยงานและหนา้ท่ีความ  
    รับผดิชอบของตนเองชดัเจน 

4.56 .58 มากท่ีสุด 

4. ผูน้  าสามารถอธิบาย ค่านิยมหลกัของฝ่ายงานท่ีรับผดิชอบ 
    ไดช้ดัเจน 

4.48 .63 มากท่ีสุด 

5. ผูน้  าสามารถอธิบาย ค่านิยมหลกัหรือจริยธรรม (Core Value)  
    ท่ีเป็นตวัก าหนดทิศทางขององคก์ร/ หน่วยงานได ้

4.46 .64 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.56 .58 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี  5 แสดงว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับตวัแปรองค์ประกอบด้านการก าหนด
ทิศทาง ทุกตวัแปรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ตวัแปรท่ีมีค่าระดบัความเห็นสูงท่ีสุด คือ ผูน้ าตอ้งเขา้ใจ
วตัถุประสงคห์ลกัของฝ่ายงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู/กายอุปกรณ์หรือองค์กรชดัเจนว่าตอ้งท าอย่างไรใน
ปัจจุบนัและในอนาคต (X = 4.73, S.D. = .45) และตวัแปรท่ีมีค่าระดบัความเห็นน้อยท่ีสุด คือ ผูน้ า
สามารถอธิบาย ค่านิยมหลักหรือจริยธรรม (Core value) ท่ีเป็นตัวก าหนดทิศทางขององค์กร/
หน่วยงานได ้(X = 4.46, S.D. = .64) 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นปัจจยัตามลกัษณะ
องค์ประกอบภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยด้านการ
ด าเนินการใหส้ าเร็จ 
 

ปัจจัยตามลกัษณะองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 

ด้านการด าเนินการให้ส าเร็จ    
1. ผูน้  าตอ้งมีการบริหารจดัการใหทุ้กส่วนงานในสังกดัฝ่ายงาน 
    กายอุปกรณ์มุ่งเนน้ท่ี ผูใ้ชบ้ริการ โดยการจดัระบบการควบคุม  
    ดา้นความปลอดภยัในการใหบ้ริการ 

4.60 .58 มากท่ีสุด 

2. ผูน้ าตอ้งมีการบริหารจดัการใหผู้ป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ใน  
    สังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์มุ่งเนน้ท่ีผูใ้ชบ้ริการ โดยจดัระบบ  
    การควบคุมดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการดา้นกายอุปกรณ์ 

4.56 .57 มากท่ีสุด 

3. ผูน้  าควรมีส่วนช่วยแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีผูบ้ริหารในสังกดั  
    ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ปฏิบติังานไดไ้ม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 

4.54 .59 มากท่ีสุด 

4. ผูน้  าตอ้งมีการบริหารจดัการใหทุ้กส่วนงานในสังกดัฝ่ายงาน 
    กายอุปกรณ์มุ่งเนน้ท่ีผูใ้ชบ้ริการ โดยจดัระบบการควบคุมดา้น 
    คุณภาพของการใหบ้ริการดา้นกายอุปกรณ์ 

4.50 .61 มากท่ีสุด 

5. ผูน้  าควรมีการติดตามความกา้วหนา้และทบทวนแผนปฏิบติั 
    การเชิงกลยทุธ์ฝ่ายงานกายอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ 

4.46 .61 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.53 .59 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 6 แสดงวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรองคป์ระกอบดา้นการด าเนินการให้
ส าเร็จ ทุกตวัแปรอยู่ในระดับมากท่ีสุด ตวัแปรท่ีมีค่าระดับความเห็นสูงท่ีสุด คือ ผูน้ าตอ้งมีการ
บริหารจดัการให้ทุกส่วนงานในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์มุ่งเน้นท่ี ผูใ้ช้บริการ โดยการจดัระบบ
การควบคุมด้านความปลอดภยัในการให้บริการ ( X = 4.60, S.D. = .58) และตวัแปรท่ีมีค่าระดับ
ความเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ผูน้ าควรมีการติดตามความกา้วหนา้และทบทวนแผนปฏิบติัการเชิงกลยุทธ์
ฝ่ายงานกายอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ (X = 4.46, S.D. = .61) 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นปัจจยัตามลกัษณะ
องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยดา้นความสัมพนัธ์
กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร 
 

ปัจจัยตามลกัษณะองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 

ด้านความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองค์กร    
1. ผูน้  าตอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายขององคก์ร/ หน่วยงาน  
    ท่ีสังกดั 

4.65 .57 มากท่ีสุด 

2. ผูน้  าตอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายของฝ่ายงาน 
    กายอุปกรณ์ท่ีรับผดิชอบ 

4.61 .56 มากท่ีสุด 

3. ผูบ้ริหารทุกคนในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานเป็นทีม  
    เพื่อใหเ้กิดทีมผูบ้ริหารหรือทีมผูน้ าท่ีมีผลการด าเนินงานสูง  
    (High performance team) 

4.59 .58 มากท่ีสุด 

4. ผูน้  าสามารถท าใหทุ้กส่วนงานในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ 
    สามารถท างานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รได ้

4.46 .58 มากท่ีสุด 

5.ผูน้ าสามารถท าใหทุ้กส่วนงานในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถ  
   ท  างานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ได ้ 

4.45 .58 มากท่ีสุด 

6. ผูน้ าควรมีวธีิการจดัการกบัชีวติส่วนตวัและการท างานเพื่อให้เป็น 
    ผูน้  าท่ีมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

4.31 .69 มากท่ีสุด 

7. ผูน้ าควรสร้างความสมดุลระหวา่งการด าเนินชีวติส่วนตวักบังาน 
    ของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผดิชอบ 

4.25 .74 มากท่ีสุด 

8. การท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในฝ่ายงานกายอุปกรณ์บ่อยคร้ังอาจ 
    ก่อใหเ้กิดความสับสนและความไม่เป็นระเบียบในการท างานของ 
    ผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฯได ้

4.08 .73 มาก 

เฉลีย่ 4.43 .63 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 7 แสดงวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรองคป์ระกอบดา้นดา้นความสัมพนัธ์
กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร มี 7 ตวัแปรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและ 1 ตวัแปรอยูใ่นระดบัมาก ตวัแปรท่ีมี
ค่าระดบัความเห็นสูงท่ีสุด 2 อนัดบั คือ ผูน้ าตอ้งเขา้ใจอย่างชัดเจนเก่ียวกบัเป้าหมายขององค์กร/
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หน่วยงานท่ีสังกดั (X = 4.65, S.D. = .57) และผูน้ าตอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายของฝ่าย
งานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบ (X = 4.61, S.D. = .56) และตวัแปรท่ีมีค่าระดบัความเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ 
การท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในฝ่ายงานกายอุปกรณ์บ่อยคร้ังอาจก่อให้เกิดความสับสนและความ
ไม่เป็นระเบียบในการท างานของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฯได ้(X = 4.08, S.D. = .73) 
 
ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นปัจจยัตามลกัษณะ
องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยด้านการสร้าง
พนัธมิตร 
 

ปัจจัยตามลกัษณะองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
ของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ 

ด้านการสร้างพนัธมิตร    
1. ผูน้  าควรมีส่วนร่วมในการท าใหฝ่้ายงานกายอุปกรณ์สามารถ 
    ท  างานไดเ้ป็นอยา่งดีกบัพนัธมิตรภายนอกโรงพยาบาล 
    ในประเทศ 

4.43 .64 มากท่ีสุด 

2. นอกจากการค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูป้ฏิบติัวชิาชีพ  
    กายอุปกรณ์ไดรั้บจากการจา้งงานแลว้ ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ 
    ยงัตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนดว้ย 

4.33 .66 มากท่ีสุด 

3. ฝ่ายงานกายอุปกรณ์จะประสบความส าเร็จยิง่ข้ึน หากผูน้ ามีการ 
    ขยายพนัธมิตรในการใหบ้ริการกายอุปกรณ์ 

4.32 .69 มากท่ีสุด 

4. การค านึงถึงผลผลิตของการบริการดา้นกายอุปกรณ์ นโยบาย 
    การจา้งงานและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นความรับผดิชอบ 
    ต่อสังคมของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผดิชอบ 

4.27 .71 มากท่ีสุด 

5. ผูน้  าควรมีส่วนร่วมในการท าใหฝ่้ายงานกายอุปกรณ์สามารถ 
    ท  างานไดเ้ป็นอยา่งดีกบัพนัธมิตรในต่างประเทศหรือต่าง 
    วฒันธรรม 

4.20 .74 มาก 

เฉลีย่ 4.31 .68 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี  8 แสดงว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรองค์ประกอบด้านการสร้าง
พนัธมิตร มี 4 ตัวแปรอยู่ในระดับมากท่ีสุดและ 1 ตัวแปรอยู่ในระดับมาก ตวัแปรท่ีมีค่าระดับ
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ความเห็นสูงท่ีสุด คือ ผูน้ าควรมีส่วนร่วมในการท าให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานได้เป็น
อยา่งดีกบัพนัธมิตรภายนอกโรงพยาบาลในประเทศ (X = 4.43, S.D. = .64) และตวัแปรท่ีมีค่าระดบั
ความเห็นน้อยท่ีสุด คือ ผูน้ าควรมีส่วนร่วมในการท าให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานไดเ้ป็น
อยา่งดีกบัพนัธมิตรในต่างประเทศหรือต่างวฒันธรรม (X = 4.20, S.D. = .74) 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นปัจจยัตามลกัษณะ
องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยดา้นการสร้างจิต
วญิญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
 

ปัจจัยตามลกัษณะองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 

ด้านการสร้างจิตวญิญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร    
1. ผูน้  าตอ้งสามารถดึงศกัยภาพหรือความเขม้แขง็ในตวับุคลากร 
    ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ ออกมาใชใ้นการท างานได ้

4.37 .62 มากท่ีสุด 

2. ผูน้  าตอ้งมีความเช่ือถือในตวับุคลากรในสังกดัฝ่ายกายอุปกรณ์ 
    ท่ีรับผดิชอบจนกวา่เขาจะแสดงพฤติกรรมท่ีไม่น่าไวว้างใจ 

4.27 .67 มากท่ีสุด 

3. บุคลากรในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์คาดหวงัในความเป็นผูน้ า 
    เชิงกลยทุธ์และการท างานเป็นทีมของผูน้ า 

4.24 .68 มากท่ีสุด 

4. จิตวญิญาณของมนุษยมี์ความยิง่ใหญ่ ท าใหบุ้คลากรในสังกดั 
    ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานท่ียิง่ใหญ่เป็นพิเศษได ้

3.93 .87 มาก 

5. ธรรมชาติของบุคลากรในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นมนุษย ์
    ซ่ึงเป็นคนดีโดยพื้นฐาน 

3.91 .85 มาก 

เฉลีย่ 4.14 .74 มาก 

 
 จากตารางท่ี  9 แสดงว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรองค์ประกอบด้านการสร้าง           
จิตวญิญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร มี 3 ตวัแปรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและ 2 ตวัแปรอยูใ่นระดบั
มาก ตวัแปรท่ีมีค่าระดบัความเห็นสูงท่ีสุด คือ ผูน้ าตอ้งสามารถดึงศกัยภาพหรือความเขม้แข็งในตวั
บุคลากรในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ ออกมาใช้ในการท างานได้ ( X = 4.37, S.D. = .62) และตวั
แปรท่ีมีค่าระดบัความเห็นน้อยท่ีสุด คือ ธรรมชาติของบุคลากรในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็น
มนุษยซ่ึ์งเป็นคนดีโดยพื้นฐาน (X = 3.91, S.D. = .85) 
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ตารางที่ 10 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นปัจจยัตามลักษณะ
องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยดา้นการพฒันาผูน้ า
ของปัจจุบนัและอนาคต 
 

ปัจจัยตามลกัษณะองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ 

ด้านการพฒันาผู้น าของปัจจุบันและอนาคต    
1. เม่ือมีการแต่งตั้งผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงาน 
    กายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหารผูน้ าตอ้งมีการประเมินผลคุณลกัษณะ  
    ของบุคคลในการเป็นหวัหนา้ดว้ย 

4.40 .64 มากท่ีสุด 

2. เม่ือมีการแต่งตั้งผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงาน 
    กายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหารผูน้ าตอ้งมีการประเมินผล   
    ความสามารถในการบริหารงานตามลกัษณะของงานท่ีไดรั้บ     
    มอบหมายดว้ย 

4.37 .61 มากท่ีสุด 

3. ผูน้ าควรมีการก าหนดเป็นนโยบายใหแ้ก่ผูบ้ริหารในสังกดัฝ่าย   
    งานกายอุปกรณ์ท่ีรับผดิชอบทุกคนใหมี้ความรับผดิชอบต่อการ 
    พฒันาตนเอง 

4.34 .66 มากท่ีสุด 

4. เม่ือมีการแต่งตั้งผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงาน 
    กายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหาร ผูน้ าตอ้งมีการประเมินผลการ  
    บริหารงานเป็นทีม ของผูบ้ริหารแต่ละคนดว้ย 

4.32 .65 มากท่ีสุด 

5. เม่ือมีการแต่งตั้งผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงาน 
    กายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหารผูน้ าตอ้งมีการประเมินผลภาวะผูน้ า   
    ของผูบ้ริหารในสังกดัเป็นประจ า 

4.31 .67 มากท่ีสุด 

6. ผูน้ าควรท าใหผู้บ้ริหารท่ีสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ทุกคนเช่ือ   
    วา่แต่ละคนมีบทบาทในการเป็นผูฝึ้กความเป็นผูน้ าใหแ้ก่ผู ้ 
    ปฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัของแต่ละคนได ้

4.25 .72 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 10 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นปัจจยัตามลักษณะ
องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยดา้นการพฒันาผูน้ า
ของปัจจุบนัและอนาคต (ต่อ) 
 

ปัจจัยตามลกัษณะองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ 

ด้านการพฒันาผู้น าของปัจจุบันและอนาคต    
7. ผูน้ าควรจดัใหมี้ระบบการพฒันาความกา้วหนา้ในวชิาชีพใหแ้ก่ 
    ผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ี 
    รับผดิชอบเพื่อเตรียมการเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในอนาคต 

4.24 .73 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.32 .67 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 10 แสดงวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรองค์ประกอบดา้นการพฒันาผูน้ า
ของปัจจุบนัและอนาคต ทุกตวัแปรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ตวัแปรท่ีมีค่าระดบัความเห็นสูงท่ีสุด 2 
อนัดบั คือ เม่ือมีการแต่งตั้งผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหาร
ผูน้ าตอ้งมีการประเมินผลคุณลกัษณะของบุคคลในการเป็นหัวหนา้ดว้ย (X = 4.40, S.D. = .64) และ
เม่ือมีการแต่งตั้งผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหารผูน้ าตอ้งมีการ
ประเมินผลความสามารถในการบริหารงานตามลกัษณะของงานท่ีไดรั้บมอบหมายด้วย  (X = 4.3 
S.D. = .61) และตัวแปรท่ีมีค่าระดับความเห็นน้อยท่ีสุด คือ ผูน้ าควรจัดให้มีระบบการพัฒนา
ความกา้วหนา้ในวิชาชีพให้แก่ผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบ
เพื่อเตรียมการเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในอนาคต (X = 4.24, S.D. = .73) 
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ตารางที่ 11 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นปัจจยัตามลกัษณะ
องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยดา้นการคิดและ
การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
 

ปัจจัยตามลกัษณะองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 

ด้านการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์    
1. ผูน้ าควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ี  
    รับผดิชอบมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมของส่วนงานกาย  
    อุปกรณ์ในสังกดัฯ 

4.53 .56 มากท่ีสุด 

2. ความคิดสร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนในฝ่ายงาน 
    กายอุปกรณ์ท่ีรับผดิชอบมีส่วนในการส่งเสริมใหเ้กิด 
    ความส าเร็จทั้งในระดบับุคคลระดบัทีมงานและผลผลิตของ 
    ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ 

4.49 .61 มากท่ีสุด 

3. ผูน้ าควรมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนใหมี้การใหร้างวลัเก่ียวกบั   
    การสร้างสรรคน์วตักรรมทางกายอุปกรณ์ของแต่ละส่วนงาน 
    กายอุปกรณ์ในสังกดัฯ 

4.48 .64 มากท่ีสุด 

4. แผนปฏิบติัเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีผูน้ าก าหนด 
    ควรมีความยดืหยุน่และทนัเหตุการณ์ 

4.46 .60 มากท่ีสุด 

5. ผูน้ าควรพฒันากลยทุธ์การบริหารงานของฝ่ายงานกายอุปกรณ์  
    ท่ีรับผดิชอบใหง่้ายต่อการน าไปใชใ้นการใหบ้ริการดา้นกาย 
    อุปกรณ์ 

4.43 .62 มากท่ีสุด 

6. ผูน้ าควรรับฟังแนวคิดเชิงกลยทุธ์และความคิดเชิงนวตักรรมใน 
    การบริหารจากผูบ้ริหารหรือทีมผูบ้ริหารของโรงพยาบาล/ 
    องคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 

4.43 .59 มากท่ีสุด 

7. ผูน้ าควรรับฟังแนวคิดเชิงกลยทุธ์และความคิดเชิงนวตักรรม 
    ทางการบริหารงานกายอุปกรณ์จากทีมผูบ้ริหารส่วนงานกาย 
    อุปกรณ์ในสังกดัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

4.41 .655 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.46 .61 มากทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี 11 แสดงวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรองคป์ระกอบดา้นการคิดและการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ทุกตวัแปรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตวัแปรท่ีมีค่าระดบัความเห็นสูงท่ีสุด 2 อนัดบั 
คือ ผูน้ าควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบมีส่วนร่วมในการ
พฒันานวตักรรมของส่วนงานกายอุปกรณ์ในสังกดัฯ (X = 4.53 S.D. = .56) และความคิดสร้างสรรค์
เชิงนวัตกรรมท่ี เกิด ข้ึนในฝ่ายงานกายอุปกรณ์ ท่ี รับผิดชอบมีส่วนในการส่งเส ริมให้ เกิด    
ความส าเร็จทั้งในระดบับุคคลระดบัทีมงานและผลผลิตของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ (X = 4.49 S.D. = 
.61) และตวัแปรท่ีมีค่าระดบัความเห็นน้อยท่ีสุด คือ ควรรับฟังแนวคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดเชิง
นวตักรรมทางการบริหารงานกายอุปกรณ์จากทีมผูบ้ริหารส่วนงานกายอุปกรณ์ในสังกัดฯ อย่าง
สม ่าเสมอ (X = 4.41, S.D. = .65) 
 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพกาย
อุปกรณ์ในประเทศไทย 
 

 3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์
ในประเทศไทยแต่ละด้าน 
 

  3.1.1 ดา้นการก าหนดทิศทาง 
 

ตารางที ่12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนขององคป์ระกอบเชิงยนืยนัดา้นการก าหนดทิศทาง 
 

ดัชนีความสอดคล้อง 
ระดับที่ 
ยอมรับได้ 

โมเดลเชิงสมมติฐาน 

ค่าสถิติ ความสอดคล้อง 

Chi-square (2)  3.669  
Degrees of freedom (df)  2  
Probability level มากกวา่ 0.05 .160 สอดคลอ้ง 
2/df (CMIN/DF) นอ้ยกวา่ 3 1.834 สอดคลอ้ง 
Goodness of Fit Index (GFI) มากกวา่ 0.9 .997 สอดคลอ้ง 
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มากกวา่ 0.9 .974 สอดคลอ้ง 
Tucker Lewis Index (TLI) มากกวา่ 0.9 .992 สอดคลอ้ง 
Comparative Fit Index (CFI) มากกวา่ 0.9 .998 สอดคลอ้ง 
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA) นอ้ยกวา่ 0.08 .044 สอดคลอ้ง 
Root Mean Squared Residual (RMR) ไม่เกิน 0.8 .003 สอดคลอ้ง 
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 จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยด้านการก าหนดทิศทาง โมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่า Chi-square เท่ากบั 3.669 ซ่ึงมีค่าความน่าจะ
เป็นมากกว่า 0.05 (p = .160) ท่ีองศาอิสระ Degrees of freedom (df) เท่ากบั 2 ค่า 2/df (CMIN/DF) 
เท่ากับ 1.834 ค่าดัชนีวดัความกลมกลืน Goodness of Fit Index (GFI) มีค่าเท่ากับ .997 ค่าดัชนีท่ี
ปรับแกแ้ลว้ Adjust Goodness of  Fit Index (AGFI) มีค่าเท่ากบั .974 ค่าดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ีย
ของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation (RMSEA) เท่ากับ .044 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ศูนย ์   
ค่าดัชนีวดัความสอดคล้อง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ากับ . 992 และค่าดัชนีวดัระดับความ
สอดคลอ้งเปรียบเทียบ Comparative Fit index (CFI) เท่ากบั .998 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่9 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัดา้นการก าหนดทิศทาง  
 
 
 
 
 
 
 



75 

ตารางที ่13 ตวัแปรและน ้าหนกัองคป์ระกอบดา้นการก าหนดทิศทาง  
 

ล าดับ ตัวแปรองค์ประกอบ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 ผูน้ าตอ้งมีการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนัเพื่อน าไปสู่ การเป็นองคก์รแห่ง

อนาคตของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ (DR5) 
.79 

2 ผูน้ าสามารถอธิบาย ค่านิยมหลกัของฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบไดช้ดัเจน 
(DR4) 

.76 

3 ผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในองค์กรตอ้งเขา้ใจบทบาทท่ีสอดคลอ้ง
กบัทิศทางขององค์กร/ หน่วยงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ตนเองชดัเจน (DR2) 

.75 

4 ผูน้ าสามารถอธิบาย ค่านิยมหลกัหรือจริยธรรม (Core Value) ท่ีเป็น
ตวัก าหนดทิศทางขององคก์ร/ หน่วยงานได ้(DR3) 

.74 

5 ผู ้น าต้องเข้าใจว ัตถุประสงค์หลักของฝ่ายงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู /        
กายอุปกรณ์หรือองค์กรชัดเจนว่าตอ้งท าอย่างไรในปัจจุบนัและใน
อนาคต (DR1) 

.67 

  
 จากแผนภาพท่ี 9 และตารางท่ี 13 พบวา่ ตวัแปรองค์ประกอบดา้นการก าหนดทิศทางมี
ทั้งหมด 5 ตวัแปร ค่า R2 อยู่ระหว่าง .45-.63 มีน ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .67-.79 แสดงว่า      
ตวัแปรทั้ง 5 ตวั สามารถเป็นตวัแทนองค์ประกอบด้านการก าหนดทิศทางได้ และตวัแปรท่ีมีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย 3 อนัดับแรกคือ ผูน้ าต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อ
น าไปสู่การเป็นองคก์รแห่งอนาคตของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ ผูน้ าสามารถอธิบายค่านิยมหลกัของฝ่าย
งานท่ีรับผดิชอบไดช้ดัเจน และผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในองคก์รตอ้งเขา้ใจบทบาทท่ีสอดคลอ้ง
กบัทิศทางขององคก์ร/ หน่วยงานและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเองชดัเจน  
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 3.1.2 ดา้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ  
 
ตารางที ่14 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนขององคป์ระกอบเชิงยนืยนัดา้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ 
 

ดัชนีความสอดคล้อง 
ระดับที่ 
ยอมรับได้ 

โมเดลเชิงสมมติฐาน 

ค่าสถิติ ความสอดคล้อง 

Chi-square (2)  5.894  
Degrees of freedom (df)  3  
Probability level มากกวา่ 0.05 .117 สอดคลอ้ง 
2/df (CMIN/DF) นอ้ยกวา่ 3 1.965 สอดคลอ้ง 
Goodness of Fit Index (GFI) มากกวา่ 0.9 .995 สอดคลอ้ง 
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มากกวา่ 0.9 .973 สอดคลอ้ง 
Tucker Lewis Index (TLI) มากกวา่ 0.9 .991 สอดคลอ้ง 
Comparative Fit Index (CFI) มากกวา่ 0.9 .997 สอดคลอ้ง 
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA) นอ้ยกวา่ 0.08 .048 สอดคลอ้ง 
Root Mean Squared Residual (RMR) ไม่เกิน 0.8 .005 สอดคลอ้ง 
  
 จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย ดา้นการด าเนินการให้ส าเร็จโมเดลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่า Chi-square เท่ากบั 5.894 ซ่ึงมีค่าความ
น่ า จ ะ เป็ น ม าก ก ว่ า  0 .05 (p = .117)  ท่ี อ ง ศ า อิ ส ร ะ  Degrees of freedom (df)  เท่ า กั บ  3                           
ค่า 2/df (CMIN/DF) เท่ากับ 1.965 ค่าดัชนีวดัความกลมกลืน Goodness of Fit Index (GFI) มีค่า
เท่ากบั .995 ค่าดชันีท่ีปรับแกแ้ลว้ Adjust Goodness of  Fit Index (AGFI) มีค่าเท่ากบั .973 รวมทั้งค่า
ดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation  (RMSEA) เท่ากบั 
.048 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกลศู้นย ์ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ากบั .991 และค่า
ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ Comparative Fit index (CFI) เท่ากบั .997 แสดงวา่โมเดล
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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แผนภาพที ่10 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัดา้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ 
 
ตารางที ่15 ตวัแปรและน ้าหนกัองคป์ระกอบดา้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ  
 

ล าดับ ตัวแปรองค์ประกอบ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 ผู ้น าต้องมีการบริหารจัดการให้ทุกส่วนงานในสังกัดฝ่ายงาน         

กายอุปกรณ์มุ่งเน้นท่ีผู ้ใช้บริการ โดยจัดระบบการควบคุมด้าน
คุณภาพของการใหบ้ริการดา้นกายอุปกรณ์ (HP2) 

.84 

2 ผูน้ าตอ้งมีการบริหารจดัการให้ผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดั
ฝ่ายงานกายอุปกรณ์มุ่งเน้นท่ีผูใ้ช้บริการ โดยจดัระบบการควบคุม
ดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการดา้นกายอุปกรณ์ (HP1) 

.82 

3 ผู ้น าต้องมีการบริหารจัดการให้ทุกส่วนงานในสังกัดฝ่ายงาน         
กายอุปกรณ์มุ่งเน้นท่ี ผูใ้ช้บริการ โดยการจดัระบบการควบคุมดา้น
ความปลอดภยัในการใหบ้ริการ (HP3) 

.78 

4 ผูน้ าควรมีส่วนช่วยแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีผูบ้ริหารในสังกดัฝ่ายงาน
กายอุปกรณ์ปฏิบติังานไดไ้ม่ส าเร็จตามเป้าหมาย (HP5) 

.71 

5 ผูน้ าควรมีการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนแผนปฏิบัติการ
เชิงกลยทุธ์ฝ่ายงานกายอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ (HP4) 

.67 
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 จากแผนภาพท่ี 10 และตารางท่ี 15 พบว่า ตวัแปรองค์ประกอบดา้นการด าเนินการให้
ส าเร็จมีทั้งหมด 5 ตวัแปร ค่า R2 อยูร่ะหวา่ง .45-.71 มีน ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .67-.84 แสดง
วา่ตวัแปรทั้ง 5 ตวั สามารถเป็นตวัแทนองคป์ระกอบดา้นการด าเนินการให้ส าเร็จได ้และตวัแปรท่ีมี
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรกคือ ผูน้ าตอ้งมีการบริหารจดัการให้ทุกส่วนงาน
ในสังกัดฝ่ายงานกายอุปกรณ์มุ่งเน้นท่ีผูใ้ช้บริการโดยจดัระบบการควบคุมด้านคุณภาพของการ
ให้บริการดา้นกายอุปกรณ์ผูน้ าตอ้งมีการบริหารจดัการให้ผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่าย
งานกายอุปกรณ์มุ่งเน้นท่ีผูใ้ช้บริการ โดยจดัระบบการควบคุมดา้นคุณภาพของการให้บริการดา้น
กายอุปกรณ์ผูน้ าต้องมีการบริหารจดัการให้ทุกส่วนงานในสังกัดฝ่ายงานกายอุปกรณ์มุ่งเน้นท่ี 
ผูใ้ชบ้ริการ โดยการจดัระบบการควบคุมดา้นความปลอดภยัในการใหบ้ริการ  
 

 3.1.3 ดา้นความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร 
 

ตารางที่ 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยนัดา้นความสัมพนัธ์กบัทุก
ภาคส่วนในองคก์ร 
 

ดัชนีความสอดคล้อง 
ระดับที่ 
ยอมรับได้ 

โมเดลเชิงสมมติฐาน 

ค่าสถิติ ความสอดคล้อง 

Chi-square (2)  22.833  
Degrees of freedom (df)  14  
Probability level มากกวา่ 0.05 .063 สอดคลอ้ง 
2/df (CMIN/DF) นอ้ยกวา่ 3 1.631 สอดคลอ้ง 
Goodness of Fit Index (GFI) มากกวา่ 0.9 .987 สอดคลอ้ง 
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มากกวา่ 0.9 .966 สอดคลอ้ง 
Tucker Lewis Index (TLI) มากกวา่ 0.9 .992 สอดคลอ้ง 
Comparative Fit Index (CFI) มากกวา่ 0.9 .996 สอดคลอ้ง 
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA) นอ้ยกวา่ 0.08 .038 สอดคลอ้ง 
Root Mean Squared Residual (RMR) ไม่เกิน 0.8 .019 สอดคลอ้ง 
 
 จากตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยดา้นความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนใน
องคก์รโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่า Chi-square เท่ากบั 22.883
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ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ 0.05 (p = .063) ท่ีองศาอิสระ Degrees of freedom (df) เท่ากบั 14 ค่า 
2/df (CMIN/DF) เท่ากบั 1.631 ค่าดชันีวดัความกลมกลืน Goodness of Fit Index (GFI) มีค่าเท่ากบั 
.987 ค่าดชันีท่ีปรับแก้แล้ว Adjust Goodness of  Fit Index (AGFI) มีค่าเท่ากบั .966 รวมทั้งค่าดชันี
รากของก าลงัสองเฉล่ียของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation (RMSEA) เท่ากบั .038 
ซ่ึงมีค่าเขา้ใกลศู้นย ์ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ากบั .992 และค่าดชันี
วดัระดบัความสอดคล้องเปรียบเทียบ Comparative Fit index (CFI) เท่ากบั .996 แสดงว่าโมเดลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่11 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัดา้นความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร 
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ตารางที ่17 ตวัแปรและน ้าหนกัองคป์ระกอบดา้นความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร 
 

ล าดับ ตัวแปรองค์ประกอบ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 ผูน้ าตอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายของฝ่ายงานกายอุปกรณ์

ท่ีรับผดิชอบ (RL3) 
.79 

2 ผูน้ าตอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายขององคก์ร/หน่วยงานท่ี
สังกดั (RL2) 

.76 

3 ผูบ้ริหารทุกคนในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานเป็นทีม 
เพื่อให้เกิดทีมผูบ้ริหารหรือทีมผูน้ าท่ีมีผลการด าเนินงานสูง (High 
performance team) (RL1) 

.75 

4 ผูน้ าสามารถท าให้ทุกส่วนงานในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถ
ท างานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รได ้(RL4) 

.72 

5 ผูน้ าสามารถท าให้ทุกส่วนงานในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถ
ท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ได ้
(RL5) 

.70 

6 ผูน้ าควรมีวิธีการจดัการกบัชีวิตส่วนตวัและการท างานเพื่อให้เป็น
ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน (RL8) 

.61 

7 ผูน้ าควรสร้างความสมดุลระหวา่งการด าเนินชีวติส่วนตวักบังานของ
ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผดิชอบ (RL7) 

.57 

8 การท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในฝ่ายงานกายอุปกรณ์บ่อยคร้ังอาจ
ก่อให้เกิดความสับสนและความไม่เป็นระเบียบในการท างานของ      
ผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฯได ้(RL6) 

.35 

 
 จากแผนภาพท่ี 11 และตารางท่ี 17 พบวา่ตวัแปรองค์ประกอบดา้นความสัมพนัธ์กบัทุก
ภาคส่วนในองค์กร มี  8 ตัวแปร มีทั้ งหมด 8 ตัวแปร ค่ า R2 อยู่ระหว่าง .11-.62 มีน ้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .35-.79 แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 8 ตวั สามารถเป็นตวัแทนองค์ประกอบด้าน
ความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์รได ้และตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ย 3 
อนัดบัแรก คือ ผูน้ าตอ้งเขา้ใจอย่างชัดเจนเก่ียวกบัเป้าหมายของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบ 
ผูน้ าตอ้งเขา้ใจอย่างชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายขององคก์ร/หน่วยงานท่ีสังกดัผูบ้ริหารทุกคนในสังกดั
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ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดทีมผูบ้ริหารหรือทีมผูน้ าท่ีมีผลการด าเนินงาน
สูง (High performance team)  
 
 3.1.4 ดา้นการสร้างพนัธมิตร 
 
ตารางที ่18 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนขององคป์ระกอบเชิงยนืยนัดา้นการสร้างพนัธมิตร 
 

ดัชนีความสอดคล้อง 
ระดับที่ 
ยอมรับได้ 

โมเดลเชิงสมมติฐาน 

ค่าสถิติ ความสอดคล้อง 

Chi-square (2)  4.659  
Degrees of freedom (df)  2  
Probability level มากกวา่ 0.05 .097 สอดคลอ้ง 
2/df (CMIN/DF) นอ้ยกวา่ 3 2.330 สอดคลอ้ง 
Goodness of Fit Index (GFI) มากกวา่ 0.9 .996 สอดคลอ้ง 
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มากกวา่ 0.9 .968 สอดคลอ้ง 
Tucker Lewis Index (TLI) มากกวา่ 0.9 .987 สอดคลอ้ง 
Comparative Fit Index (CFI) มากกวา่ 0.9 .997 สอดคลอ้ง 
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA) นอ้ยกวา่ 0.08 .056 สอดคลอ้ง 
Root Mean Squared Residual (RMR) ไม่เกิน 0.8 .005 สอดคลอ้ง 
  
 จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยดา้นการสร้างพนัธมิตรโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่า Chi-square เท่ากบั 4.659 ซ่ึงมีค่าความน่าจะ
เป็นมากกว่า 0.05 (p = .097) ท่ีองศาอิสระ Degrees of freedom (df) เท่ากบั 2 ค่า 2/df (CMIN/DF) 
เท่ากับ 2.330 ค่าดัชนีวดัความกลมกลืน Goodness of Fit Index (GFI) มีค่าเท่ากับ .996 ค่าดัชนีท่ี
ปรับแก้แล้ว Adjust Goodness of  Fit Index (AGFI) มีค่าเท่ากบั .968 รวมทั้งค่าดชันีรากของก าลัง
สองเฉล่ียของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation (RMSEA) เท่ากับ .056 ซ่ึงมีค่าเข้า
ใกล้ศูนย ์ค่าดชันีวดัความสอดคล้อง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ากบั .987 และค่าดชันีวดัระดบั
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ Comparative Fit index (CFI) เท่ากับ .997 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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แผนภาพที ่12 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัดา้นการสร้างพนัธมิตร 
 
ตารางที ่19 ตวัแปรและน ้าหนกัองคป์ระกอบดา้นการสร้างพนัธมิตร 
 

ล าดับ ตัวแปรองค์ประกอบ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 นอกจากการค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ได้รับ

จากการจา้งงานแล้ว ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ยงัตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์
ของชุมชนดว้ย (PN3) 

.81 

2 ผูน้ าควรมีส่วนร่วมในการท าให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานได้
เป็นอยา่งดีกบัพนัธมิตรภายนอกโรงพยาบาลในประเทศ (PN4) 

.79 

3 การค านึงถึงผลผลิตของการบริการดา้นกายอุปกรณ์ นโยบายการจา้งงาน
และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นความรับผดิชอบต่อสังคมของฝ่ายงาน
กายอุปกรณ์ท่ีรับผดิชอบ (PN2) 

.73 

4 ผูน้ าควรมีส่วนร่วมในการท าให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานได้
เป็นอยา่งดีกบัพนัธมิตรในต่างประเทศหรือต่างวฒันธรรม (PN5) 

.72 

5 ฝ่ายงานกายอุปกรณ์จะประสบความส าเร็จยิ่งข้ึน หากผูน้ ามีการขยาย
พนัธมิตรในการใหบ้ริการกายอุปกรณ์ (PN1) 

.71 
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 จากแผนภาพท่ี 12 และตารางท่ี 19 พบวา่ ตวัแปรองคป์ระกอบดา้นการสร้างพนัธมิตร มี
ทั้งหมด 5 ตวัแปร มีค่า R2 อยูร่ะหวา่ง .50-.66 มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .71-.81 แสดงวา่ตวั
แปรทั้ง 5 ตวั สามารถเป็นตวัแทนองคป์ระกอบดา้นการสร้างพนัธมิตรได ้และตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกั
องค์ประกอบมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรกคือ นอกจากการค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูป้ฏิบติัวิชาชีพ
กายอุปกรณ์ไดรั้บจากการจา้งงานแลว้ ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ยงัตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน
ดว้ย ผูน้ าควรมีส่วนร่วมในการท าให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานไดเ้ป็นอยา่งดีกบัพนัธมิตร
ภายนอกโรงพยาบาลในประเทศ และการค านึงถึงผลผลิตของการบริการดา้นกายอุปกรณ์ นโยบาย
การจา้งงานและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ี
รับผดิชอบ  
 
 3.1.5 ดา้นการสร้างจิตวญิญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
 
ตารางที่ 20 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยนัดา้นการสร้างจิตวิญญาณ
การเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
 

ดัชนีความสอดคล้อง 
ระดับที่ 
ยอมรับได้ 

โมเดลเชิงสมมติฐาน 

ค่าสถิติ ความสอดคล้อง 

Chi-square (2)  3.087  
Degrees of freedom (df)  3  
Probability level มากกวา่ 0.05 .378 สอดคลอ้ง 
2/df (CMIN/DF) นอ้ยกวา่ 3 1.029 สอดคลอ้ง 
Goodness of Fit Index (GFI) มากกวา่ 0.9 .997 สอดคลอ้ง 
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มากกวา่ 0.9 .985 สอดคลอ้ง 
Tucker Lewis Index (TLI) มากกวา่ 0.9 1.00 สอดคลอ้ง 
Comparative Fit Index (CFI) มากกวา่ 0.9 1.00 สอดคลอ้ง 
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA) นอ้ยกวา่ 0.08 .008 สอดคลอ้ง 
Root Mean Squared Residual (RMR) ไม่เกิน 0.8 .006 สอดคลอ้ง 
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 จากตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยดา้นการสร้างจิตวิญญาณการเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์รโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่า Chi-square 
เท่ากบั 3.087 ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ 0.05 (p = .378) ท่ีองศาอิสระ Degrees of freedom (df) 
เท่ากับ 3 ค่า 2/df (CMIN/DF) เท่ากับ 1.029 ค่าดัชนีวดัความกลมกลืน Goodness of  Fit Index 
(GFI) มีค่าเท่ากับ .997 ค่าดัชนีท่ีปรับแก้แล้ว Adjust Goodness of  Fit Index (AGFI) มีค่าเท่ากับ 
.985 รวมทั้ งค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉล่ียของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation  
(RMSEA) เท่ากับ .008 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ค่าดชันีวดัความสอดคล้อง Tucker Lewis Index(TLI)
เท่ากบั 1.00 และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ Comparative Fit index (CFI) เท่ากบั 
1.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 13 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดา้นการสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร 
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ตารางที ่21 ตวัแปรและน ้าหนกัองคป์ระกอบดา้นการสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
 

ล าดับ ตัวแปรองค์ประกอบ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 ผูน้ าต้องสามารถดึงศักยภาพหรือความเข้มแข็งในตัวบุคลากร      

ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ออกมาใชใ้นการท างานได ้(SP3) 
.85 

2 บุคลากรในสังกัดฝ่ายงานกายอุปกรณ์คาดหวงัในความเป็นผูน้ า
เชิงกลยทุธ์และการท างานเป็นทีมของผูน้ า (SP5) 

.80 

3 ผูน้ าต้องมีความเช่ือถือในตัวบุคลากรในสังกัดฝ่ายกายอุปกรณ์       
ท่ีรับผดิชอบจนกวา่เขาจะแสดงพฤติกรรมท่ีไม่น่าไวว้างใจ (SP4) 

.79 

4 จิตวิญญาณของมนุษย์มีความยิ่งใหญ่ ท าให้บุคลากรในสังกัด     
ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานท่ียิง่ใหญ่เป็นพิเศษได ้(SP2) 

.61 

5 ธรรมชาติของบุคลากรในสังกดัองค์ประกอบฝ่ายงานกายอุปกรณ์
เป็นมนุษยซ่ึ์งเป็นคนดีโดยพื้นฐาน (SP1) 

.60 

 
 จากแผนภาพท่ี 13 และตารางท่ี 21 พบวา่ตวัแปรองคป์ระกอบดา้นการสร้างจิตวิญญาณ
การเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร มีทั้งหมด 5 ตวัแปร มีค่า R2 อยูร่ะหวา่ง .50-.66 มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
อยู่ระหว่าง .60-.85 แสดงว่าตวัแปรทั้ง 5 ตวั สามารถเป็นตวัแทนองค์ประกอบด้านการสร้างจิต
วิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรได ้และตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมากไปหาน้อย 3 
อนัดับแรก คือ ผูน้ าต้องสามารถดึงศักยภาพหรือความเข้มแข็งในตวับุคลากรในสังกัดฝ่ายงาน       
กายอุปกรณ์ออกมาใชใ้นการท างานได้ บุคลากรในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์คาดหวงัในความเป็น
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์และการท างานเป็นทีมของผูน้ า ผูน้  าตอ้งมีความเช่ือถือในตวับุคลากรในสังกดัฝ่าย
กายอุปกรณ์ท่ีรับผดิชอบจนกวา่เขาจะแสดงพฤติกรรมท่ีไม่น่าไวว้างใจ  
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 3.1.6 ดา้นการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต 
 
ตารางที่ 22 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยนัด้านการพฒันาผูน้ าของ
ปัจจุบนัและอนาคต 
 

ดัชนีความสอดคล้อง 
ระดับที่ 
ยอมรับได้ 

โมเดลเชิงสมมติฐาน 

ค่าสถิติ ความสอดคล้อง 

Chi-square (2)  8.247  
Degrees of freedom (df)  6  
Probability level มากกวา่ 0.05 .410 สอดคลอ้ง 
2/df (CMIN/DF) นอ้ยกวา่ 3 1.031 สอดคลอ้ง 
Goodness of Fit Index (GFI) มากกวา่ 0.9 .994 สอดคลอ้ง 
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มากกวา่ 0.9 .981 สอดคลอ้ง 
Tucker Lewis Index (TLI) มากกวา่ 0.9 1.00 สอดคลอ้ง 
Comparative Fit Index (CFI) มากกวา่ 0.9 1.00 สอดคลอ้ง 
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA) นอ้ยกวา่ 0.08 .009 สอดคลอ้ง 
Root Mean Squared Residual (RMR) ไม่เกิน 0.8 .006 สอดคลอ้ง 
 
 จากตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยดา้นการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและ
อนาคตโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่า Chi-square เท่ากบั 8.247
ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นมากกว่า 0.05 (p = .410) ท่ีองศาอิสระ  Degrees of freedom (df) เท่ากับ 8       
ค่า 2/df (CMIN/DF) เท่ากับ 1.031 ค่าดัชนีวดัความกลมกลืน Goodness of Fit Index (GFI) มีค่า
เท่ากบั .994 ค่าดชันีท่ีปรับแกแ้ลว้ Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มีค่าเท่ากบั .981 รวมทั้งค่า
ดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation (RMSEA) เท่ากบั 
.009 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกลศู้นย ์ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ากบั 1.00 และค่า
ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ Comparative Fit index (CFI) เท่ากบั 1.00 แสดงวา่โมเดล
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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แผนภาพที ่14 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัดา้นการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต 
 
ตารางที ่23 ตวัแปรและน ้าหนกัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต 
 

ล าดับ ตัวแปรองค์ประกอบ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 เม่ือมีการแต่งตั้ งผู ้ป ฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ายงาน            

กายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหาร ผูน้ าต้องมีการประเมินผลการบริหารงาน
เป็นทีม ของผูบ้ริหารแต่ละคนดว้ย (DV2) 

.93 

2 เม่ือมีการแต่งตั้ งผู ้ป ฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ายงาน           
กายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหารผูน้ าตอ้งมีการประเมินผลความสามารถใน
การบริหารงานตามลกัษณะของงานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ย (DV3) 

.89 

3 เม่ือมีการแต่งตั้ งผู ้ป ฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ายงาน           
กายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหารผูน้ าต้องมีการประเมินผลภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารในสังกดัเป็นประจ า (DV1) 

.87 

4 เม่ือมีการแต่งตั้ งผู ้ป ฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ายงาน           
กายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหารผูน้ าต้องมีการประเมินผลคุณลกัษณะของ
บุคคลในการเป็นหวัหนา้ดว้ย (DV4) 

.76 
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ตารางที ่23 ตวัแปรและน ้าหนกัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต (ต่อ) 
 

ล าดับ ตัวแปรองค์ประกอบ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
5 ผูน้ าควรจดัให้มีระบบการพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพให้แก่ผูป้ฏิบติั

วิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบเพื่อ
เตรียมการเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในอนาคต (DV5) 

.72 

6 ผูน้ าควรท าให้ผูบ้ริหารท่ีสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ทุกคนเช่ือว่าแต่ละ
คนมีบทบาทในการเป็นผู ้ฝึกความเป็นผู ้น าให้แก่ผู ้ปฏิบัติวิชาชีพ        
กายอุปกรณ์ในสังกดัของแต่ละคนได ้(DV6) 

.69 

7 ผูน้ าควรมีการก าหนดเป็นนโยบายให้แก่ผู ้บริหารในสังกัดฝ่ายงาน     
กายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบทุกคนให้มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนา
ตนเอง (DV7) 

.69 

 
 จากแผนภาพท่ี 14 และตารางท่ี 23 พบว่าตวัแปรองค์ประกอบดา้นการพฒันาผูน้ าของ
ปัจจุบันและอนาคต มีทั้ งหมด 7 ตวัแปร มีค่า R2 อยู่ระหว่าง .48-.86 มีน ้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหวา่ง .69-.93 แสดงวา่ตวัแปรทั้ง 7 ตวั สามารถเป็นตวัแทนองคป์ระกอบดา้นการพฒันาผูน้ าของ
ปัจจุบนัและอนาคตได ้และตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรกคือเม่ือมี
การแต่งตั้งผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหาร ผูน้ าตอ้งมีการ
ประเมินผลการบริหารงานเป็นทีมของผูบ้ริหารแต่ละคนดว้ย เม่ือมีการแต่งตั้งผูป้ฏิบติัวิชาชีพกาย
อุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหารผูน้ าตอ้งมีการประเมินผลความสามารถในการ
บริหารงานตามลกัษณะของงานท่ีได้รับมอบหมายด้วย และเม่ือมีการแต่งตั้งผูป้ฏิบติัวิชาชีพกาย
อุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหารผูน้ าตอ้งมีการประเมินผลภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
ในสังกดัเป็นประจ า  
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 3.1.7 ดา้นการคิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
 
ตารางที ่24 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนขององคป์ระกอบเชิงยนืยนัดา้นการคิดและการวางแผน
เชิงกลยทุธ์ 
 

ดัชนีความสอดคล้อง 
ระดับที่ 
ยอมรับได้ 

โมเดลเชิงสมมติฐาน 

ค่าสถิติ ความสอดคล้อง 

Chi-square (2)  10.565  
Degrees of freedom (df)  8  
Probability level มากกวา่ 0.05 .228 สอดคลอ้ง 
2/df (CMIN/DF) นอ้ยกวา่ 3 1.321 สอดคลอ้ง 
Goodness of Fit Index (GFI) มากกวา่ 0.9 .993 สอดคลอ้ง 
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มากกวา่ 0.9 .975 สอดคลอ้ง 
Tucker Lewis Index (TLI) มากกวา่ 0.9 .997 สอดคลอ้ง 
Comparative Fit Index (CFI) มากกวา่ 0.9 .999 สอดคลอ้ง 
Root M ean  Square  E ffort o f A ppr . 
(RMSEA) 

นอ้ยกวา่ 0.08 .027 สอดคลอ้ง 

Root Mean Squared Residual (RMR) ไม่เกิน 0.8 .004 สอดคลอ้ง 
 
 จากตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยด้านการคิดและการวางแผนเชิง       
กลยุทธ์โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่า Chi-square เท่ากับ 
10.565 ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ 0.05 (p = .228) ท่ีองศาอิสระ Degrees of freedom (df) เท่ากบั 
8 ค่า 2/df (CMIN/DF) เท่ากับ 1.321ค่าดัชนีวดัความกลมกลืนGoodness of Fit Index (GFI) มีค่า
เท่ากบั .993 ค่าดชันีท่ีปรับแก้แลว้ Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มีค่า .975 รวมทั้งค่าดชันี
รากของก าลงัสองเฉล่ียของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation (RMSEA) เท่ากบั .027 
ซ่ึงมีค่าเขา้ใกลศู้นย ์ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ากบั .997และค่าดชันี
วดัระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ Comparative Fit index (CFI) เท่ากบั .999 แสดงว่าโมเดลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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แผนภาพที ่15 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัดา้นการคิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
 
ตารางที ่25 ตวัแปรและน ้าหนกัองคป์ระกอบดา้นการคิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
 

ล าดับ ตัวแปรองค์ประกอบ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
1 ผูน้ าควรรับฟังแนวคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดเชิงนวตักรรมทางการ

บริหารงานกายอุปกรณ์จากทีมผูบ้ริหารส่วนงานกายอุปกรณ์ในสังกดั
ฯ อยา่งสม ่าเสมอ (ST4) 

.89 

2 แผนปฏิบติัเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีผูน้ าก าหนดควรมี
ความยดืหยุน่และทนัเหตุการณ์ (ST2) 

.87 

3 ผูน้ าควรรับฟังแนวคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดเชิงนวตักรรมในการ
บริหารจากผูบ้ริหารหรือทีมผูบ้ริหารของโรงพยาบาล/องค์กรอย่าง
สม ่าเสมอ (ST3) 

.84 

4 ผูน้ าควรพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานของฝ่ายงานกายอุปกรณ์  ท่ี
รับผิดชอบให้ง่ายต่อการน าไปใช้ในการให้บริการด้านกายอุปกรณ์  
(ST1) 

.82 
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ตารางที ่25 ตวัแปรและน ้าหนกัองคป์ระกอบดา้นการคิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์ (ต่อ) 
 

 
 จากแผนภาพท่ี 15 และตารางท่ี 25 พบว่า ตวัแปรองค์ประกอบด้านการคิดและการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ มีทั้ งหมด 7 ตัวแปร มีค่า R2 อยู่ระหว่าง .63-.79 มีน ้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .79-.89 แสดงว่าตวัแปรทั้ง 7 ตวั สามารถเป็นตวัแทนองค์ประกอบด้านการคิดและการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ได ้และตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรกคือผูน้ า
ควรรับฟังแนวคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดเชิงนวตักรรมทางการบริหารงานกายอุปกรณ์จากทีม
ผูบ้ริหารส่วนงานกายอุปกรณ์ในสังกดัฯ อย่างสม ่าเสมอ แผนปฏิบติัเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายงานกาย
อุปกรณ์ท่ีผูน้ าก าหนดควรมีความยืดหยุน่และทนัเหตุการณ์ และผูน้ าควรรับฟังแนวคิดเชิงกลยุทธ์
และความคิดเชิงนวตักรรมในการบริหารจากผูบ้ริหารหรือทีมผูบ้ริหารของโรงพยาบาล/  องค์กร
อยา่งสม ่าเสมอ     
 
 3.2 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ี 2 (Second Order Factor Analysis) 
 
 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัล าดบัท่ี 2 (Second Order Factor Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบล าดับสอง เพื่อเป็นการวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของ
องค์ประกอบ ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบของภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้ปฏิบัติวิชาชีพ              
กายอุปกรณ์ในประเทศไทย ประกอบดว้ย 7 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดทิศทาง ดา้นการ

ล าดับ ตัวแปรองค์ประกอบ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
5 ผูน้ าควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้มีการให้รางวลัเก่ียวกบัการ

สร้างสรรคน์วตักรรมทางกายอุปกรณ์ของแต่ละส่วนงานกายอุปกรณ์
ในสังกดัฯ (ST7) 

.81 

6 ผู้น าควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดฝ่ายงานกายอุปกรณ์               
ท่ีรับผิดชอบมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมของส่วนงานกาย
อุปกรณ์ในสังกดัฯ (ST6) 

.81 

7 ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนในฝ่ายงานกายอุปกรณ์       
ท่ีรับผิดชอบมีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จทั้ งในระดับ
บุคคล ระดบัทีมงานและผลผลิตของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ (ST5) 

.79 
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ด าเนินการให้ส าเร็จดา้นความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองค์กร ดา้นการสร้างพนัธมิตร ดา้นการ
สร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ดา้นการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต ดา้นการ
คิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์โดยแสดงการวเิคราะห์ ดงัน้ี  
 
ตารางที่ 26 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัล าดบัท่ี 2 องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 

ดัชนีความสอดคล้อง 
ระดับที่ 
ยอมรับได้ 

โมเดลเชิงสมมติฐาน 

ค่าสถิติ ความสอดคล้อง 

Chi-square (2)  1049.113  
Degrees of freedom (df)  660  
Probability level มากกวา่ 0.05 .000 ไม่สอดคลอ้ง 
2/df (CMIN/DF) นอ้ยกวา่ 3 1.590 สอดคลอ้ง 
Goodness of Fit Index (GFI) มากกวา่ 0.9 .900 สอดคลอ้ง 
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มากกวา่ 0.9 .863 สอดคลอ้ง 
Tucker Lewis Index (TLI) มากกวา่ 0.9 .968 สอดคลอ้ง 
Comparative Fit Index (CFI) มากกวา่ 0.9 .975 สอดคลอ้ง 
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA) นอ้ยกวา่ 0.08 .037 สอดคลอ้ง 
Root Mean Squared Residual (RMR) ไม่เกิน 0.8 .018 สอดคลอ้ง 

 
 จากตารางท่ี 26 ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ปรับปรุงสมการโครงสร้าง และได้ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลแล้วได้ค่าดงัน้ี ค่า 2/df(CMIN/DF) เท่ากับ 1.590 ค่าดชันีรากก าลังสองเฉล่ียของ
ส่วนเหลือมาตรฐาน Root Mean Squared Residual (RMR) เท่ากับ .018 ซ่ึ งเข้าใกล้ 0 แสดงว่า
รูปแบบโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน Goodness of Fit Index 
(GFI) เท่ากับ .900 ค่าดัชนีวดัระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว Adjust Goodness of  Fit Index 
(AGFI) เท่ากบั .863 ใกลเ้คียงเกณฑ์ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงกวา่ 0.8 และเขา้ใกล ้1.00 ถือวา่ยยอมรับได ้แสดง
วา่รูปแบบโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผู ้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยค่าดัชนีความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ Root Mean Square Effort of Approximation (RMSEA) เท่ากบั .037 ค่าดชันีวดัความ
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สอดคล้อง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ากับ .968 มีค่าสูงกว่า 0.9 และค่าดัชนีวดัระดับความ
สอดคล้องเปรียบเทียบ Comparative Fit index (CFI)  เท่ากบั .975 ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงกว่า 0.9 แสดงว่า
รูปแบบโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 ดังนั้ น จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัล าดับ  2 (Second Order Factor 
Analysis) ขา้งตน้พบว่า องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ใน
ประเทศไทยประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการก าหนดทิศทางด้านการด าเนินการให้ส าเร็จด้าน
ความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองค์กร ดา้นการสร้างพนัธมิตร ดา้นการสร้างจิตวิญญาณการเป็น
ส่วนหน่ึงขององค์กร ด้านการพฒันาผูน้ าของปัจจุบันและอนาคต ด้านการคิดและการวางแผน      
เชิงกลยทุธ์ ดงัแผนภาพท่ี 16  
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แผนภาพที ่16 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ี 2 ของตวัแปรองคป์ระกอบของภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
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ตารางที่ 27 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัล าดบัท่ี 2 องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 

ล าดับ ตัวแปรองค์ประกอบ น า้หนักองค์ประกอบ 
1 ดา้นความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร (RL) .997 
2 ดา้นการสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร (SP) .904 
3 ดา้นการคิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์ (ST) .899 
4 ดา้นการสร้างพนัธมิตร (PN) .896 
5 ดา้นการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต (DV) .878 
6 ดา้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ (HP) .865 
7 การก าหนดทิศทาง (DR) .823 

  
 จากแผนภาพท่ี 13 และตารางท่ี 27 พบวา่ ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัล าดบั
ท่ี 2 องค์ประกอบภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย มี 7 
องคป์ระกอบ มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .823-.997 เรียงตามน ้าหนกัองคป์ระกอบ ไดด้งัน้ี 
 1. ด้านความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนในองค์กร มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั .997 
ประกอบดว้ย 8 ตวัแปร เรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี คือ (1) ผูน้ าตอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบั
เป้าหมายของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบ (RL3) (2) ผู ้น าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับ
เป้าหมายขององค์กร/ หน่วยงานท่ีสังกดั (RL2) (3) ผูบ้ริหารทุกคนในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์
สามารถท างานเป็นทีม เพื่อให้ เกิดทีมผู ้บริหารหรือทีมผู ้น าท่ี มีผลการด าเนินงานสูง (High 
performance team) (RL1) (4) ผูน้ าสามารถท าให้ทุกส่วนงานในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถ
ท างานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ (RL4) (5) ผูน้ าสามารถท าให้ทุกส่วนงานใน
สังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ได ้
(RL5) (6) ผูน้ าควรมีวิธีการจดัการกบัชีวิตส่วนตวัและการท างานเพื่อให้เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน (RL8) (7) ผูน้ าควรสร้างความสมดุลระหว่างการด าเนินชีวิตส่วนตวักบังานของฝ่ายงานกาย
อุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบ (RL7) และ (8) การท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในฝ่ายงานกายอุปกรณ์บ่อยคร้ัง
อาจก่อใหเ้กิดความสับสนและความไม่เป็นระเบียบในการท างานของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ใน
สังกดัฯได ้(RL6)  
 2. องค์ประกอบด้านการสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากบั .904 ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร เรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี คือ (1) ผูน้  าตอ้ง



96 

สามารถดึงศกัยภาพหรือความเขม้แข็งในตวับุคลากรในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ออกมาใชใ้นการ
ท างานได ้(SP3) (2) บุคลากรในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์คาดหวงัในความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์และ
การท างานเป็นทีมของผูน้ า (SP5) (3) ผูน้ าตอ้งมีความเช่ือถือในตวับุคลากรในสังกดัฝ่ายกายอุปกรณ์
ท่ีรับผิดชอบจนกวา่เขาจะแสดงพฤติกรรมท่ีไม่น่าไวว้างใจ (SP4) (4) จิตวิญญาณของมนุษยมี์ความ
ยิ่งใหญ่ ท าให้บุคลากรในสังกัดฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานท่ียิ่งใหญ่เป็นพิเศษได้ (SP2)  
และ (5) ธรรมชาติของบุคลากรในสังกดัองคป์ระกอบฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นมนุษยซ่ึ์งเป็นคนดีโดย
พื้นฐาน (SP1)                               
 3. องค์ประกอบด้านการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 
.899 ประกอบดว้ย  7 ตวัแปร เรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี (1) ผูน้ าควรรับฟังแนวคิดเชิงกลยุทธ์
และความคิดเชิงนวตักรรมทางการบริหารงานกายอุปกรณ์จากทีมผูบ้ริหารส่วนงานกายอุปกรณ์ใน
สังกดัฯ อยา่งสม ่าเสมอ (ST4) (2) แผนปฏิบติัเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีผูน้ าก าหนดควรมี
ความยืดหยุ่นและทันเหตุการณ์ (ST2) (3) ผูน้ าควรรับฟังแนวคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดเชิง
นวตักรรมในการบริหารจากผูบ้ริหารหรือทีมผูบ้ริหารของโรงพยาบาล / องค์กรอย่างสม ่าเสมอ 
(ST3) (4) ผูน้ าควรพฒันากลยุทธ์การบริหารงานของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบให้ง่ายต่อการ
น าไปใช้ในการให้บริการดา้นกายอุปกรณ์ (ST1) (5) ผูน้ าควรมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนให้มีการ
ให้รางวลัเก่ียวกับการสร้างสรรค์นวตักรรมทางกายอุปกรณ์ของแต่ละส่วนงานกายอุปกรณ์ใน    
สังกดัฯ (ST7) (6) ผูน้ าควรเปิดโอกาสให้บุคคลากรในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบมีส่วน
ร่วมในการพฒันานวตักรรมของส่วนงานกายอุปกรณ์ในสังกดัฯ (ST6) และ (7) ความคิดสร้างสรรค์
เชิงนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนในฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบมีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จ
ทั้งในระดบับุคคล ระดบัทีมงานและผลผลิตของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ (ST5)  
 4. องค์ประกอบ ด้านการสร้างพันธมิตร มีน ้ าหน ักองค ์ประกอบ เท ่ากบั  .896 
ประกอบด้วย  5 ตวัแปร เรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี คือ (1) นอกจากการค านึงถึงผลประโยชน์
ท่ีผูป้ฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ได้รับจากการจ้างงานแล้ว ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ยงัต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ของชุมชนดว้ย (PN3) (2) ผูน้ าควรมีส่วนร่วมในการท าใหฝ่้ายงานกายอุปกรณ์สามารถ
ท างานได้เป็นอย่างดีกบัพนัธมิตรภายนอกโรงพยาบาลในประเทศ (PN4) (3) การค านึงถึงผลผลิต
ของการบริการด้านกายอุปกรณ์นโยบายการจ้างงานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบ (PN2)  (4) ผูน้ าควรมีส่วนร่วมในการท า
ให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานไดเ้ป็นอยา่งดีกบัพนัธมิตรในต่างประเทศหรือต่างวฒันธรรม 
(PN5) และ (5) ฝ่ายงานกายอุปกรณ์จะประสบความส าเร็จยิ่งข้ึน หากผูน้ ามีการขยายพนัธมิตรในการ
ใหบ้ริการกายอุปกรณ์ (PN1)                       
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 5. องค์ประกอบด้านการพัฒนาผู้น าของปัจจุบันและอนาคต มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
เท่ากบั .878 ประกอบดว้ย 7 ตวัแปร เรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี คือ (1) เม่ือมีการแต่งตั้งผูป้ฏิบติั
วิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหาร ผูน้ าต้องมีการประเมินผลการ
บริหารงานเป็นทีม ของผู ้บ ริหารแต่ละคนด้วย (DV2) (2) เม่ือมีการแต่งตั้ งผู ้ปฏิบัติวิชาชีพ             
กายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหารผูน้ าตอ้งมีการประเมินผลความสามารถในการ
บริหารงานตามลกัษณะของงานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ย (DV3) (3) เม่ือมีการแต่งตั้งผูป้ฏิบติัวิชาชีพ
กายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหารผูน้ าต้องมีการประเมินผลภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารในสังกัดเป็นประจ า (DV1) (4) เม่ือมีการแต่งตั้ งผูป้ฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกัด        
ฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นผูบ้ริหารผูน้ าตอ้งมีการประเมินผลคุณลกัษณะของบุคคลในการเป็นหวัหนา้
ด้วย (DV4) (5) ผูน้ าควรจดัให้มีระบบการพฒันาความก้าวหน้าในวิชาชีพให้แก่ผูป้ฏิบัติวิชาชีพ     
กายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผดิชอบเพื่อเตรียมการเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในอนาคต 
(DV5) (6) ผูน้ าควรท าให้ผูบ้ริหารท่ีสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ทุกคนเช่ือวา่แต่ละคนมีบทบาทในการ
เป็นผูฝึ้กความเป็นผูน้ าให้แก่ผูป้ฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดของแต่ละคนได้ (DV6) และ       
(7) ผูน้ าควรมีการก าหนดเป็นนโยบายให้แก่ผูบ้ริหารในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบทุก
คนใหมี้ความรับผดิชอบต่อการพฒันาตนเอง (DV7)                  
 6. องค์ประกอบด้านการด าเนินการให้ส าเร็จ  มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .865
ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร เรียงตามล าดบัความส าคญั ดังน้ี คือ (1) ผูน้ าตอ้งมีการบริหารจดัการให้ทุก
ส่วนงานในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์มุ่งเนน้ท่ีผูใ้ชบ้ริการ โดยจดัระบบการควบคุมดา้นคุณภาพของ
การใหบ้ริการดา้นกายอุปกรณ์ (HP2) (2) ผูน้ าตอ้งมีการบริหารจดัการใหผู้ป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์
ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์มุ่งเน้นท่ีผูใ้ช้บริการ โดยจดัระบบการควบคุมด้านคุณภาพของการ
ให้บริการดา้นกายอุปกรณ์ (HP1) (3) ผูน้ าตอ้งมีการบริหารจดัการให้ทุกส่วนงานในสังกดัฝ่ายงาน
กายอุปกรณ์มุ่งเนน้ท่ี ผูใ้ช้บริการ โดยการจดัระบบการควบคุมดา้นความปลอดภยัในการให้บริการ 
(HP3) (4) ผูน้ าควรมีส่วนช่วยแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีผูบ้ริหารในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ปฏิบติังาน
ได้ไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย (HP5) และ (5) ผู ้น าควรมีการติดตามความก้าวหน้าและทบทวน
แผนปฏิบติัการเชิงกลยทุธ์ฝ่ายงานกายอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ (HP4)                      
 7. องค์ประกอบ ด้านการก าหนดทิศทาง  มีค่ าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ ากับ  .823 
ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร เรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี คือ (1) ผูน้ าตอ้งมีการสร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนั
เพื่อน าไปสู่ การเป็นองค์กรแห่งอนาคตของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ (DR5) (2) ผูน้ าสามารถอธิบาย 
ค่านิยมหลกัของฝ่ายงานท่ีรับผดิชอบไดช้ดัเจน (DR4) (3) ผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในองคก์รตอ้ง
เขา้ใจบทบาทท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางขององค์กร/ หน่วยงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง
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ชัดเจน (DR2) (4) ผูน้ าสามารถอธิบาย ค่านิยมหลักหรือจริยธรรม (Core Value) ท่ีเป็นตวัก าหนด
ทิศทางขององค์กร/ หน่วยงานได้ (DR3) และ (5) ผูน้ าต้องเข้าใจวตัถุประสงค์หลักของฝ่ายงาน       
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู/ กายอุปกรณ์หรือองคก์รชดัเจนวา่ตอ้งท าอยา่งไรในปัจจุบนัและในอนาคต (DR1)                                                   



 

 

บทที ่5 
 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 การวิจยัเร่ือง องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ใน
ประเทศไทยคร้ังน้ี เป็นการด าเนินการวิจัยเชิงพรรณนาสหสัมพันธ์ (Correlational Descriptive 
Research) มีวตัถุประสงค์ เพื่อ (1) วิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบัติ
วิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย (2) วิเคราะห์ปัจจยัแต่ละองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย และ (3) วเิคราะห์ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบ
ของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจกัษ ์          
กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ แพทยด์า้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นกักายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ผูบ้ริหารในสถาบนั
ทางการแพทยภ์าครัฐบาลทัว่ประเทศ จ านวน 427 คนจากกลุ่มตวัอยา่ง 754 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม    
 
สรุปข้อค้นพบจากการวจัิย 
 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีเพศชาย
และเพศหญิงเกือบเท่าๆ กนั เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปีข้ึนไป สมรสแล้ว มี
สถานภาพการสมรส เป็นแพทยด์้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูมากท่ีสุด มีประสบการณ์ในการท างานด้าน    
กายอุปกรณ์มากท่ีสุดมากกวา่ 15 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญาตรี สาขาการศึกษาท่ี
ศึกษาได้แก่สาขาแพทยศาสตร ส่วนใหญ่ท างานท่ีโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 2. ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ที่มีต่อองค์ประกอบของ
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย พบว่า ผู ้ปฏิบัติวิชาชีพ         
กายอุปกรณ์เห็นดว้ยมากท่ีสุดต่อองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์  
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เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี (1) ดา้นการก าหนดทิศทาง (X = 4.56)  (2) ดา้นการ
ด าเนินการให้ส าเร็จ ( X = 4.53)  (3) ด้านการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ( X = 4.46)  (4) ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร (X = 4.43)  (5) ดา้นการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต 
( X = 4.32)  (6) ดา้นการสร้างพนัธมิตร (X = 4.31) และ (7) ดา้นการสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วน
หน่ึงขององคก์ร กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมาก (X = 4.14)    
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัล าดับที่ 2 ของตัวแปรองค์ประกอบของภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ข้อมูลเชิงประจกัษ์ องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ ใน
ประเทศไทย ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ เรียงตามค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
(1) ดา้นความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั .99  (2) ดา้นการ
สร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั .90  (3) ดา้นการคิด
และการวางแผนเชิงกลยุทธ์  มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .90  (4) ด้านการสร้างพนัธมิตร          
มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ เท่ากบั .90  (5) ดา้นการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต มีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบ เท่ากบั .88  (6) ดา้นการด าเนินการให้ส าเร็จ มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั .87 และ  
(7) ดา้นการก าหนดทิศทาง มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั .83  
 4. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติ
วชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 
  1. ด้านความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนในองค์กร มี 8 ตวัแปร โดยผูน้ าตอ้งเขา้ใจอย่าง
ชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบ มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด
(0.79) และการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในฝ่ายงานกายอุปกรณ์บ่อยคร้ังอาจก่อให้เกิดความสับสน
และความไม่เป็นระเบียบในการท างานของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฯ มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด (0.35) 
  2. ด้านการสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มี 5 ตวัแปร โดยผูน้ าตอ้ง
สามารถดึงศกัยภาพหรือความเขม้แข็งในตวับุคลากรในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ออกมาใชใ้นการ
ท างานได ้มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด (0.85) และธรรมชาติของบุคลากรในสังกดัฝ่ายงาน
กายอุปกรณ์เป็นมนุษยซ่ึ์งเป็นคนดีโดยพื้นฐาน มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด (0.60) 
   3. ด้านการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มี 7 ตวัแปร โดยผูน้ าควรรับฟังแนวคิดเชิงกล
ยทุธ์และความคิดเชิงนวตักรรมทางการบริหารงานกายอุปกรณ์จากทีมผูบ้ริหารส่วนงานกายอุปกรณ์
ในสังกดัฯ อย่างสม ่าเสมอ มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด (0.89) และความคิดสร้างสรรค์เชิง
นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนในฝ่ายงานกายอุปกรณ์ ท่ีรับผิดชอบมีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จทั้ง



101 

 

ในระดบับุคคล ระดบัทีมงานและผลผลิตของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบน้อย
ท่ีสุด (0.79) 
 4. ด้านการสร้างพันธมิตร มี 5 ตวัแปร เรียงล าดบัตามน ้าหนกัองคป์ระกอบจากมากไป
หาน้อย ดงัน้ีคือ นอกจากการค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ไดรั้บจากการจา้ง
งานแลว้ ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ยงัตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนดว้ย ผูน้ าควรมีส่วนร่วมในการ
ท าให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานไดเ้ป็นอยา่งดีกบัพนัธมิตรภายนอกโรงพยาบาลในประเทศ 
การค านึงถึงผลผลิตของการบริการด้านกายอุปกรณ์ นโยบายการจ้างงานและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ผูน้ าควรมีส่วนร่วม
ในการท าให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานไดเ้ป็นอย่างดีกบัพนัธมิตรในต่างประเทศหรือต่าง
วฒันธรรม และฝ่ายงานกายอุปกรณ์จะประสบความส าเร็จยิง่ข้ึนหากผูน้ ามีการขยายพนัธมิตรในการ
ใหบ้ริการกายอุปกรณ์ 
  5. ด้านการพัฒนาผู้น าของปัจจุบันและอนาคต มี 7 ตวัแปรโดยการแต่งตั้งผูป้ฏิบติั
วิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นผู ้บริหาร ผูน้ าต้องมีการประเมินผลการ
บริหารงานเป็นทีม ของผูบ้ริหารแต่ละคนดว้ย มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมากท่ีสุด (0.93) และผูน้ า
ควรมีการก าหนดเป็นนโยบายให้แก่ผูบ้ริหารในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบทุกคนให้มี
ความรับผดิชอบต่อการพฒันาตนเอง มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด (0.69)   
 6. ด้านการด าเนินการให้ส าเร็จ มี 5 ตวัแปร โดยผูน้ าตอ้งมีการบริหารจดัการให้ทุกส่วน
งานในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์มุ่งเนน้ท่ีผูใ้ชบ้ริการ โดยจดัระบบการควบคุมดา้นคุณภาพของการ
ให้บริการด้านกายอุปกรณ์ มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด (0.84) และผูน้ าควรมีการติดตาม
ความก้าวหน้าและทบทวนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ฝ่ายงานกายอุปกรณ์อย่างสม ่ าเสมอ                   
มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด (0.67)      
 7. ด้านการก าหนดทิศทาง มี 5 ตัวแปร โดยผูน้ าต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อ
น าไปสู่ การเป็นองค์กรแห่งอนาคตของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมากท่ีสุด (0.79) 
และผูน้ าตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคห์ลกัของฝ่ายงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู/ กายอุปกรณ์หรือองคก์รชดัเจนวา่ตอ้ง
ท าอยา่งไรในปัจจุบนัและในอนาคต มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด (0.67) 
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แผนภาพที่ 17 องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศ
ไทยและค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 
 จากการวจิยัคร้ังน้ี มีประเด็นส าคญัท่ีคน้พบ จากองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผู ้
ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์การวิจยั
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย ไดด้งัน้ี 
 1. ความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
กบัการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ใน
ประเทศไทย 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ท่ีมีต่อองค์ประกอบของ
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผู ้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย พบว่า ผู ้ปฏิบัติวิชาชีพ          
กายอุปกรณ์ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้ปฏิบัติวิชาชีพ              
กายอุปกรณ์ เรียงล าดบัดงัน้ี คือ ดา้นการก าหนดทิศทาง ดา้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ ดา้นการคิดและ
การวางแผนเชิงกลยทุธ์ ดา้นความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร ดา้นการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนั
และอนาคตองค์กร  ด้านการสร้างพนัธมิตร และด้านการสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงของ

.997 
.823 

.899 

.865 

.896 .878 

.904 

ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของ

ผูป้ฏิบติัวชิาชีพกาย

อุปกรณ์ในประเทศไทย 

การก าหนดทิศทาง 
(Giving Direction) 

ความสมัพนัธ์กบัทุกภาคส่วน 
ในองคก์ร 

(Relating the part to the whole) 

การสร้างจิตวิญญาณการ
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร

(Corporate Spirit) 

การพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและ
อนาคต (Developing Today’ and 

Tomorrow’s Leader) 

การสร้างพนัธมิตร 
(Building Partnerships) 

การด าเนินการให้ส าเร็จ 
(Making it happen) 

การคิดและการวางแผน 
เชิงกลยทุธ ์

(Strategic Thinking and 
Planning) 
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องค์กร ขณะท่ีผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ไดค้วามส าค ญขององค์ประกอบเรียงล าดบั
ดงัน้ีคือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร  ดา้นการสร้างจิตวญิญาณการเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กร ด้านการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ด้านการสร้างพนัธมิตร ด้านการพฒันาผูน้ าของ
ปัจจุบนัและอนาคต ดา้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ และการก าหนดทิศทาง  
 ความแตกต่างของล าดับความส าคญัท่ีพบจากการวิจยั เป็นเพราะว่าผูป้ฏิบติัวิชาชีพ     
กายอุปกรณ์พิจารณาองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์แบบแยกส่วน โดยพิจารณาส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกเป็นส าคญั ไดแ้ก่การเพิ่มข้ึนของผูพ้ิการท่ีท าให้ความตอ้งการดา้นกายอุปกรณ์และบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานในวิชาชีพกายอุปกรณ์เพิ่มมากข้ึน (World Health Statistic, 2011) นอกจากน้ีการแข่งขนั
ท่ีนบัวนัจะยิ่งรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยเป็น
โอกาสส าคญัในระบบภูมิภาคนิยมท่ีมาพร้อมกับภาวะคุกคามจากการเปิดตลาดเสรีในภูมิภาค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ดงันั้น การก าหนดทิศทางจึง
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ใน
ประเทศไทย ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัเป็นการทดสอบทฤษฎีการวดัผลเชิงยืนยนั 
(To provide a conformatory test of measurement theory) ทฤษฎีการวดัผลเป็นการวดัตวัแปรวา่เป็น
ตวัแปรท่ีเป็นตวัแทนภาวะสันนิษฐาน (Construct) ในโมเดลตามทฤษฎีอยา่งเป็นเหตุเป็นผลและเป็น
ระบบหรือไม่ (Hair, Jr., Black, Babin and Anderson, 2014) ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
แต่ละตวัแปรจะมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั และค านึงถึงความคลาดเคล่ือนท่ีจะเกิดข้ึนในภาพรวมของ
โมเดล ดงันั้นการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการบริหารองคก์รจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความคิดเห็นของผู ้
ประกอบวชิาชีพกายอุปกรณ์และผลจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพ
กายอุปกรณ์ในประเทศไทย พบว่าองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ยืนยนัองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ Adair, J. (2010) ในการ
ก าหนดและอธิบายขอบเขตหนา้ท่ีของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร (Chief Executive Officer) 
ทั้ ง 7 องค์ประกอบ สอดคล้องกับผลการวิจยัของจนัทร์จิรา วงษ์ขมทอง และคณะ (2557) เร่ือง 
สมรรถนะภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารฝ่ายการพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ียืนยนัองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ Adair, J. (2010) 
ทั้ง 7 ประการ  
 ผลการวิจยัคร้ังน้ียืนยนัวา่ ผูน้  าเชิงกลยุทธ์จะตอ้งสามารถมองภาพในอนาคตไดเ้พื่อการ
ก าหนดทิศทางขององคก์ร และก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีตั้งไว ้(เนตร์พณันา 
ยาวริาช, 2550) นอกจากน้ีแต่ละองคก์รยงัตอ้งมีการบริหารภายในองคก์รให้มีความเป็นหน่ึงเดียว คือ 
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การสร้างจิตวิญญานให้ เป็นหน่ึงเดียว โดยสร้างความสัมพันธ์ทุกภาคส่วนในองค์กรและ
ขณะเดียวกนัก็สร้างพนัธมิตรภายนอกองคก์รดว้ย  
 อย่างไรก็ตาม ความส าคญัของแต่ละองค์ประกอบอาจแตกต่างกันตามลักษณะของ
องคก์ร ในการวิจยัคร้ังน้ีซ่ึงศึกษาในกลุ่มผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยืนยนัพบว่า องค์ประกอบท่ีส าคญั 2 อนัดับแรก ได้แก่ ด้านความสัมพนัธ์กับทุกภาคส่วนใน
องค์กร และด้านการสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ทั้ง 2 องค์ประกอบเป็นปัจจยั
ภายใน ทั้งน้ีผูน้  าเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์จะตอ้งสร้างความเขม้แข็งภายใน
ก่อนท่ีจะวางแผนด าเนินงานและด าเนินการให้เสร็จส้ินตามแผนท่ีวางไว ้ต่างกบัผลการวิจยัของ
จนัทร์จิรา วงษข์มทอง และคณะ (2557) ไดท้  าการวิจยัสมรรถนะภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
ฝ่าย  การพยาบาลสังกดัโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพหานครและปริมณฑล  พบวา่ องคป์ระกอบท่ี
ส าคญัของผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ไดแ้ก่ การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ส่วนความสัมพนัธ์กบัทุกภาค
ส่วนในองคก์ร เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัรองลงมา  
 แม้ว่าผลการวิจัยในกลุ่มผู ้ปฏิบัติวิชาชีพการอุปกรณ์จะค้นพบอันดับความส าคัญ
แตกต่างจากผลการศึกษาของจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง และคณะ(2557) ก็ตามแต่ก็มีลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกนักนัในองค์ประกอบส าคญั 3 อนัดบัแรก กล่าวคือ ผลจากการศึกษาในกลุ่มผูป้ฏิบติั
วิชาชีพกายอุปกรณ์พบว่า องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัทุก
ภาคส่วนในองค์กร  รองลงมาไดแ้ก่การสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และการคิด
และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตามล าดบั ขณะท่ีผลการวจิยัในกลุ่มผูบ้ริหารการพยาบาลของจนัทร์จิรา
และคณะ (2557) พบว่า การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร และการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนั
และอนาคตเป็นองค์ประกอบส าคญั ตามล าดบั ความคลา้ยคลึงเช่นน้ีเป็นเพราะผูป้ฏิบติัวิชาชีพกาย
อุปกรณ์เป็นบุคลากรทางการแพทย์ท่ีท าหน้าท่ีตรวจประเมิน ออกแบบ ประดิษฐ์ และผลิตกาย
อุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริมให้เหมาะแก่คนพิการ (นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, 2555) ขณะท่ี
ผูป้ระกอบการพยาบาลเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีการพยาบาลต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดย การ
สอน การแนะน า การให้ค  าปรึกษา และให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั การกระท าต่อร่างกาย
และจิตใจของบุคคล รวมทั้งการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการแกปั้ญหาความเจ็บป่วย การบรรเทาอาการ
ของโรค การลุกลามของโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ  การกระท าตามวิธีท่ีก าหนดไวใ้นการรักษา
เบ้ืองตน้ และการให้ภูมิคุม้กนัโรคและช่วยเหลือแพทยก์ระท าการรักษาโรค (พระราชบญัญติัวชิาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์, 2540) ซ่ึงทั้งสองวิชาชีพต่างก็ต่างก็เป็นวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาย
การแพทยท่ี์มีหนา้ท่ีช่วยเหลือผูท่ี้เจบ็ป่วยและพิการเหมือนกนั 
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 3. องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ด้านความ
ความสัมพนัธ์กับทุกภาคส่วนในองค์กรมีความส าคัญเป็นอนัดับแรก ทั้งน้ีเพราะการดูแลผูป่้วยตอ้งมี
การประสานระหวา่งผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์สาขาต่างๆ ไดแ้ก่ นกักายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ 
แพทยส์าขาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยส์าขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นกักายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดั 
ช่างรองเท้า พยาบาล และวิศวกรกลศาสตร์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ความสัมพันธ์ทุกภาคส่วนจึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีค่าน ่าหนกัมากท่ีสุด ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายของ
ฝ่ายงานองค์กรอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ตอ้งเขา้ใจชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายขององค์กร/ หน่วยงานท่ีสังกดั
และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อให้เกิดทีมผูบ้ริหารหรือทีมผูน้ าท่ีมีผลการด าเนินงานสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ผลจากการวิจยัองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์
ในประเทศไทย ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กร  
  1.1 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า การสร้างความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองค์กร เป็น
องคป์ระกอบท่ีมีค่าน ้ าหนกัมากท่ีสุด ดงันั้นองค์กรจึงควรให้ความส าคญักบัองค์ประกอบน้ีในการ
น าไปพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของการ
เข้าใจเป้าหมายของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ สอดรับกับเป้าหมายของโรงพยาบาล/ องค์กรท่ีสังกัด        
โดยตอ้งท างานเป็นทีมเพื่อใหเ้กิดทีมผูบ้ริหารหรือทีมผูน้ าท่ีมีผลการด าเนินงานสูง 
  1.2 จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ การก าหนดทิศทาง เป็นองค์ประกอบท่ีมีค่าน ้ าหนกัน้อย
ท่ีสุด แต่เป็นองค์ประกอบท่ีผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์เห็นด้วยมากท่ีสุด ดงันั้นองค์กรจึงควร
เสริมสร้างและพฒันาให้ดีข้ึน ดว้ยการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนัเพื่อน าไปสู่การเป็นองคก์รแห่งอนาคต
ของฝ่ายงานกายอุปกรณ์  และเพิ่มความชัดเจนของค่านิยมหลักของฝ่ายงานท่ี รับผิดชอบ                 
ในขณะเดียวกนัตอ้งมีความเขา้ใจในบทบาท และทิศทางขององค์กร/ หน่วยงานและหน้าท่ีความ
รับผดิชอบของตนเอง  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีท าวิจยัเพื่อสร้างคู่มือการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพ
กายอุปกรณ์ในประเทศไทย และการน าไปพฒันาโดยการจดัการอบรมการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง        
กลยทุธ์   
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  2.2 ควรมีการท าวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัขององค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อผลการปฏิบติังาน (Job performance) ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ 
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รายนามการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) 
 
1. ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยว์ศิิษฎ ์ วามวาณิชย ์  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศิริราช 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.แพทยห์ญิงนิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล  ผูอ้  านวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
4. นางสาวศศิธร  สุขถมยา   อาจารย ์
5. นางสาวธนัยพร  รักบางบูรณ์  อาจารย ์
6. นายธนธชั  จรัสรุ่งโอฬาร  ผูช่้วยอาจารย ์
7. นางสาวจุฑามาศ  พินิจเลิศสกุล  ผูช่้วยอาจารย ์
8. นางสาวจุฑามณี  ปุ่นศิริ  ผูช่้วยอาจารย ์
9. นายพิชญะ  ระโยธี  ผูช่้วยอาจารย ์
10. นางสาวพาขวญั  นวลน่ิม  ผูช่้วยอาจารย ์
11. นางสาววรลกัษณ์  ปรากฏมงคล  ผูช่้วยอาจารย ์
12. นายณฐัพงษ ์ พลหาญ  ผูช่้วยอาจารย ์
13. นางสาวศิริกาญจน์  ตนัติวสุิทธิธ ารง  นกักายอุปกรณ์ 
14. นางสาวปวณีา  สุดเดช  นกักายอุปกรณ์ 
15. นางสาวเขมิสา  เองมหสัสกุล  นกักายอุปกรณ์ 
16. นางสาวภาวติา  ศรีอาริยวงศ ์  นกักายอุปกรณ์ 
17. นางสาวบงกช  แพรวพิพฒัน์  นกักายอุปกรณ์ 
18. นางสาวสิริกญัญา  น่ิมแยม้  นกักายอุปกรณ์ 
19. นางสาวพิชญพ์นิต  คงถาวรวณิชย ์    นกักายอุปกรณ์ 
20. นางสาววชิชุดา  สิริปัญญาเขมะกุล  นกักายอุปกรณ์ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 
ผู้เช่ียวชาญด้านกายอุปกรณ์  
 1. อาจารย ์ศศิธร  สุขถมยา 
  หวัหนา้อาจารย ์โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. อาจารย ์จุฑามาศ  พินิจเลิศสกุล 
  อาจารย ์โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 3. อาจารย ์ธนธชั  จรัสรุ่งโอฬาร  
  อาจารย ์โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ อาจารย์/ อาจารย์แพทย์ด้านกายอุปกรณ์หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง  
 1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกุลภา  ศรีสวสัด์ิ 
  รองหวัหนา้ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนวพร  ชชัวาลพาณิชย ์
  อาจารย ์ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
ผู้บริหารหรือผู้จัดการในด้านกายอุปกรณ์/ ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  
 1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 
  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. รองศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงนิศารัตน์  โอภาสเกียรติกุล 
  ผูอ้  านวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยว์ศิิษฎ ์ วามวาณิชย ์
  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศิริราช   
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
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123 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิทีต่รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 
 

  1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารจดัการ  
   2. รองศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงนิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล ผูอ้  านวยการโรงเรียน
กายอุปกรณ์สิรินธร ผูท้รงคุณวฒิุดา้นกายอุปกรณ์ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย รังสินันท์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติ         
แสตมฟอร์ด ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสถิติและการบริหารจดัการ  
  4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นวพร ชัชวาลพาณิชย์ รองหัวหน้าภาควิชา            
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผูท้รงคุณวฒิุดา้นกายอุปกรณ์  
  5. อาจารย์ศ ศิธร สุขถมยา หั วหน้ าอาจารย์ โรงเรียนก ายอุปกรณ์ สิ รินธร               
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผูท้รงคุณวฒิุดา้นกายอุปกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง  
เอกสารการขออนุญาตใช้และดัดแปลงแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  จ  
ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.982 65 
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การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติ
วชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย ทั้งฉบบัเท่ากบั .98 ดงัรายละเอียดตามตาราง 
 
ตาราง ผลการแสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจ าแนกตามรายดา้น 
 

 องค์ประกอบที่ประเมิน จ านวนข้อค าถาม ค่าความเช่ือมั่น 
(α) 

1. การคิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์  
(Strategic Thinking and Planning) 

14 .967 

2. การพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต 
(Developing Today’ and Tomorrow’s Leader) 

10 .947 

3. ความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร  
(Relating the part to the whole) 

15 .926 

4. การด าเนินการใหส้ าเร็จ (Making it happen) 7 .891 
5. การสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์ร (Releasing Corporate Spirit) 
6 .869 

6. การก าหนดทิศทาง (Giving Direction) 7 .883 
7. การสร้างพนัธมิตร (Building Partnerships) 6 .880 

 รวมทั้งฉบับ 65 .983 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ   
จดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก  ช   
แบบสอบถามส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพือ่ใช้ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามตัวแปรของการวจัิย  
(Index of Item-Objective Congruency: IOC) 
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(ร่าง) แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง  องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
โดย นางสาวธชัชนนัท ์มโนเพช็รเกษม 
หลกัสูตร  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิา   การจดัการภาครัฐและเอกชน 
มหาวทิยาลยั  คริสเตียน 
อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารย ์ดร. สุรีย ์กาญจนวงศ ์
 

ข้อมูลประกอบการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือวจัิย 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั มีดงัน้ี 

1. ศึกษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
2. ศึกษาปัจจยัแต่ละองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ใน

ประเทศไทย  
3. วเิคราะห์ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกาย

อุปกรณ์ในประเทศไทยกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
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แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือวจัิย 
เร่ือง องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 

 
ค าช้ีแจง ขอใหท้่านตรวจสอบขอ้ค าถามวา่มีความสอดคลอ้งกบันิยามปฏิบติัการหรือไม่ และท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่านโดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี  
 
ท าเคร่ืองหมาย 

 
ในช่อง +1 

เม่ือท่านเห็นวา่ 
ท่านแน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัภาวะผูน้ า 
เชิงกลยทุธ์ฯ 

ท าเคร่ืองหมาย 
 

ในช่อง 0 
เม่ือท่านเห็นวา่ 

ท่านไม่แน่ใจวา่ขอ้ความสอดคลอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ฯ 
หรือขอ้ค าถามมีลกัษณะคลุมเครือไม่ชดัเจน 

ท าเคร่ืองหมาย 
 

ในช่อง -1 
เม่ือท่านเห็นวา่ 

ท่านแน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์
ฯ 

 

  
 ในกรณีท่ีท่านมีความเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงค านิยามและขอ้ค าถามแต่ละขอ้ 
โปรดเขียนขอ้เสนอแนะของท่านลงในช่องเสนอแนะหรืออาจให้ขอ้เสนอแนะโดยตรงแก่ผูว้ิจยั จกั
เป็นพระคุณอยา่งยิง่ 
 

 
ข้อที ่

 
ข้อรายการ 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

การก าหนดทิศทาง (Giving Direction) คือความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ และสามารถ
ถ่ายทอดวิสัยทศัน์ตลอดจนจูงใจกระตุน้ผูร่้วมงานให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ สามารถวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อก าหนดแผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง   

1. ท่านเขา้ใจวตัถุประสงคห์ลกัของโรงพยาบาลท่ีท่าน
สังกดัอยา่งชดัเจน 

    

2. ท่านเขา้ใจวตัถุประสงคห์ลกัของฝ่ายงานเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู/กายอุปกรณ์หรือองคก์ารชดัเจนวา่ตอ้งท าอยา่งไร
ในปัจจุบนัและในอนาคต 

    

3. …………………………………………………………     
4. …………………………………………………………     
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ข้อที ่

 
ข้อรายการ 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

5. …………………………………………………………     
6. …………………………………………………………     
7. …………………………………………………………     

การด าเนินการให้ส าเร็จ (Making it happen) คือ ความสามารถของผูน้ าในการก ากบัดูแล การบริหาร
จดัการองค์การ ด้วยการประสานงานกบัทีมและบุคลากรในองค์กร ด้วยความสัมพนัธ์ท่ีดี มีความ
สามคัคีกนัระหวา่งทีมในการท างานร่วมกนั กระตุน้ให้บุคลากรในองคก์ารมีความกระตือรือร้นท่ีจะ
ปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีองคก์ารวางไว ้สามารถแกปั้ญหาเม่ือมีการด าเนินงานผดิพลาด 
8. ท่านสามารถส่งเสริมให้บุคลากรของทุกส่วนงานใน

ฝ่ายงานกายอุปกรณ์มีความสัมพนัธ์กนัอย่างเหมาะสม
และมีความเป็นเอกภาพในการท างานท่ีรับผดิชอบ 

    

9. ท่านมีการบริหารจดัการให้ผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์
ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ มุ่งเน้นท่ีผูใ้ช้บริการ โดย
จดัระบบการควบคุมดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการดา้น
กายอุปกรณ์ 

    

10. …………………………………………………………     
11. …………………………………………………………     
12. …………………………………………………………     
13. …………………………………………………………     
14. …………………………………………………………     

ความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนในองค์กร (Relating the part to the whole) ความสามารถในการเขา้ใจ
องคก์ารอยา่งถ่องแท ้สามารถท าใหอ้งคก์รมีความสามคัคีเป็นหน่ึงเดียวกนั มีความเขา้ใจในภาพรวม
ของโครงสร้างการบริหารจดัการขององคก์าร ความสัมพนัธ์ระหวา่งงาน การท างานเป็นทีมและการ
บริหารบุคคลากร รวมทั้งการบริหารจดัการความเป็นผูน้ าของตนเองอยา่งเป็นระบบ     
15. ผูบ้ริหารทุกคนในสังกัดฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถ

ท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดทีมผูบ้ริหารหรือทีมผูน้ าท่ีมี
ผลการด าเนินงานสูง (High performance team) 
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ข้อที ่

 
ข้อรายการ 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

16. ท่ าน เข้ า ใจอ ย่ างชั ด เจน เก่ี ย วกับ เป้ าห ม ายขอ ง
โรงพยาบาล/ องคก์ารท่ีท่านสังกดั 

    

17. ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับเป้าหมายของฝ่ายงาน
กายอุปกรณ์ท่ีท่านรับผดิชอบ 

    

18. …………………………………………………………     
19. …………………………………………………………     
20. …………………………………………………………     
21. …………………………………………………………     
22. …………………………………………………………     
23. …………………………………………………………     
24. …………………………………………………………     
25. …………………………………………………………     
26. …………………………………………………………     
27. …………………………………………………………     
28. …………………………………………………………     
29. …………………………………………………………     

การสร้างพันธมิตร (Building Partnerships) คือ ความสามารถในการสร้างพนัธมิตรระหวา่งองค์กร
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึงการเป็นพนัธมิตรกบัสังคมในวงกวา้ง รวมทั้งการ
เป็นมิตรกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
30. ท่านเห็นวา่การสร้างพนัธมิตรเป็นหนา้ท่ีหลกัผูบ้ริหารท่ี

จะเป็นผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 
    

31. ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีท่านรับผดิชอบจะประสบ
ความส าเร็จยิง่ข้ึน หากท่านมีการขยายพนัธมิตรในการ
ใหบ้ริการกายอุปกรณ์ 

    

32. การค านึงถึงผลผลิตของการบริการด้านกายอุปกรณ์ 
นโยบายการจา้งงานและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ี
รับผดิชอบ 
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ข้อที ่

 
ข้อรายการ 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

33. …………………………………………………………     
34. …………………………………………………………     
35. …………………………………………………………     

การสร้างจิตวิญญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร (Corporate Spirit) คือ ความสามารถในการเขา้ถึง
บุคลากรทุกระดบั การสร้างความคุน้เคยกบับุคลากร การยอมรับในความเป็นปัจเจกบุคคลและความ
แตกต่างทางวฒันธรรม สังคมและวถีิชีวิตของบุคลากรในองคก์าร ความสามารถของบุคคลในแต่ละ
ระดบั      
36. ท่ าน เช่ือว่าการท างานของก ลุ่มคนท่ี มีความคิด ท่ี

หลากหลายจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนัได ้
    

37. ท่านเช่ือวา่ธรรมชาติของบุคลากรในสังกดัฝ่ายงานกาย
อุปกรณ์เป็นมนุษยซ่ึ์งเป็นคนดีโดยพื้นฐาน 

    

38. …………………………………………………………     
39. …………………………………………………………     
40. …………………………………………………………     
41. …………………………………………………………     

การพัฒ นาผู้น าของปัจ จุบั น และอนาคต  (Developing Today’ and Tomorrow’s Leader) คื อ 
ความสามารถในการก าหนดแผนการคน้หาและพฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้ าของบุคลากร เพื่อให้
องคก์ารมีศกัยภาพและประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื   
42. ท่านก าหนดกลยุทธ์ท่ีชัดเจนในการพฒันาภาวะผูน้ า

ของรอง/ผูช่้วย และหวัหนา้ส่วนงานของแต่ละระดบัใน
สังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีท่านรับผดิชอบ 

    

43. เม่ือท่านแต่งตั้งผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่าย
งานกายอุปกรณ์ท่ีท่านรับผิดชอบเป็นผูบ้ริหาร ท่านมี
การประเมินผลภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในสังกัดเป็น
ประจ า   

    

44. …………………………………………………………     
45. …………………………………………………………     
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ข้อที ่

 
ข้อรายการ 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

46. …………………………………………………………     
47. …………………………………………………………     
48. …………………………………………………………     
49. …………………………………………………………     
50. …………………………………………………………     
51. …………………………………………………………     

การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking and Planning) คือความสามารถของผูน้ าใน
การคิดแผนกลยทุธ์อยา่งรอบดา้น การคาดการณ์ผลลพัธ์การแกปั้ญหาในทุกสถานการณ์และสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้แก่บุคลากร รวมทั้งสามารถท าให้บุคลากรรู้สึกว่า
ตนเองมีส่วนร่วมและมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร 
52. ท่านไดมี้การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานของฝ่ายงาน

กายอุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ คุณค่าร่วม 
และวสิัยทศัน์ของโรงพยาบาล/องคก์รท่ีท่านสังกดั 

    

53. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ในองค์กรท่ีท่าน
สังกดั ท่านไดท้บทวนและประเมินผลกลยุทธ์ของฝ่าย
งานกายอุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัองคก์รทุกคร้ัง 

    

54. ท่านได้พฒันากลยุทธ์การบริหารงานของฝ่ายงานกาย
อุปกรณ์ท่ีท่านรับผิดชอบให้ง่ายต่อการน าไปใช้ในการ
ใหบ้ริการดา้นกายอุปกรณ์ 

    

55. …………………………………………………………     
56. …………………………………………………………     
57. …………………………………………………………     
58. …………………………………………………………     
59. …………………………………………………………     
60. …………………………………………………………     
61. …………………………………………………………     
62. …………………………………………………………     
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ข้อที ่

 
ข้อรายการ 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

63. …………………………………………………………     
64. …………………………………………………………     
65. …………………………………………………………     

 
ข้อคิดเห็นเพิม่เติมส าหรับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ   
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม (Index of Item-Objective Congruency: IOC) 

และ ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) 
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ข้อที ่

 
ข้อรายการ 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
คะแนน/ร้อยละ 

1 2 3 4 5 

การก าหนดทศิทาง (Giving Direction)  
1. ท่านเขา้ใจวตัถุประสงค์หลกัของโรงพยาบาล

ท่ีท่านสังกดัอยา่งชดัเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

2. ท่านเขา้ใจวตัถุประสงค์หลกัของฝ่ายงานเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟู/กายอุปกรณ์หรือองค์การชดัเจน
วา่ตอ้งท าอยา่งไรในปัจจุบนัและในอนาคต 

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

3. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

4. ....................................................................... +1 +1 +1 0 +1 4/0.8 

5. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

6. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

7. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

การด าเนินการให้ส าเร็จ (Making it happen)  
8. ท่านสามารถส่งเสริมให้บุคลากรของทุกส่วน

งานในฝ่ายงานกายอุปกรณ์มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งเหมาะสมและมีความเป็นเอกภาพในการ
ท างานท่ีรับผดิชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

9. ท่านมีการบริหารจดัการใหผู้ป้ฏิบติัวชิาชีพ
กายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ 
มุ่งเนน้ท่ีผูใ้ชบ้ริการ โดยจดัระบบการควบคุม
ดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการดา้นกาย
อุปกรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

10. ....................................................................... +1 +1 0 +1 +1 4/0.8 

11. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 
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ข้อที ่

 
ข้อรายการ 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
คะแนน/ร้อยละ 

1 2 3 4 5 

12. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

13. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

14. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

ความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองค์กร (Relating the part to the whole) 
15. ผู ้บริหารทุกคนในสังกัดฝ่ายงานกายอุปกรณ์

สามารถท างานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดทีมผูบ้ริหาร
หรือทีมผู ้น าท่ี มีผลการด าเนินงานสูง (High 
performance team) 

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

16. ท่านเขา้ใจอย่างชัดเจนเก่ียวกบัเป้าหมายของ
โรงพยาบาล/ องคก์ารท่ีท่านสังกดั 

+1 +1 0 +1 +1 4/0.8 

17. ท่านเขา้ใจอย่างชัดเจนเก่ียวกบัเป้าหมายของ
ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีท่านรับผดิชอบ 

+1 +1 0 +1 +1 4/0.8 

18. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

19. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

20. ....................................................................... +1 0 +1 +1 +1 4/0.8 

21. ....................................................................... +1 0 +1 +1 +1 4/0.8 

22. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

23. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

24. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

25. ....................................................................... +1 +1 0 +1 +1 4/0.8 

26. ....................................................................... +1 +1 +1 0 +1 4/0.8 
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ข้อที ่

 
ข้อรายการ 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
คะแนน/ร้อยละ 

1 2 3 4 5 

27. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

28. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

29. ....................................................................... +1 0 +1 +1 +1 4/0.8 

การสร้างพนัธมิตร (Building Partnerships) 
30. ท่านเห็นวา่การสร้างพนัธมิตรเป็นหน้าท่ีหลกั

ผูบ้ริหารท่ีจะเป็นผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 
+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

31. ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ ท่ีท่ านรับผิดชอบจะ
ประสบความส าเร็จยิง่ข้ึน หากท่านมีการขยาย
พนัธมิตรในการใหบ้ริการกายอุปกรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

32. ท่านเช่ือวา่การค านึงถึงผลผลิตของการบริการ
ด้านกายอุปกรณ์ นโยบายการจ้างงานและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นความรับผดิชอบ
ต่อสั งคมของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ ท่ีท่ าน
รับผดิชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

33. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

34. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

35. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

การสร้างจิตวญิญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร (Corporate Spirit) 
36. ท่านเช่ือวา่การท างานของกลุ่มคนท่ีมีความคิด

ท่ีหลากหลายจะท าให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั
ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

37. ท่านเช่ือว่าธรรมชาติของบุคลากรในสังกัด
ฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นมนุษย์ซ่ึงเป็นคนดี
โดยพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 
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ข้อที ่

 
ข้อรายการ 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
คะแนน/ร้อยละ 

1 2 3 4 5 

38. ....................................................................... +1 +1 0 +1 +1 4/0.8 

39. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

40. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

41. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

การพฒันาผู้น าของปัจจุบันและอนาคต (Developing Today’ and Tomorrow’s Leader) 
42. ท่านก าหนดกลยุทธ์ท่ีชัดเจนในการพัฒนา

ภาวะผูน้ าของรอง/ผูช่้วย และหวัหนา้ส่วนงาน
ของแต่ละระดบัในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์
ท่ีท่านรับผดิชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

43.  เม่ือท่านแต่งตั้งผูป้ฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์
ในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีท่านรับผดิชอบ
เป็นผูบ้ริหาร ท่านมีการประเมินผลภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารในสังกดัเป็นประจ า   

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

44. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

45. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

46. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

47. ....................................................................... +1 0 +1 +1 +1 4/0.8 

48. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

49. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

50. ....................................................................... +1 +1 +1 0 +1 4/0.8 

51. ....................................................................... +1 +1 +1 0 +1 4/0.8 
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ข้อที ่

 
ข้อรายการ 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
คะแนน/ร้อยละ 

1 2 3 4 5 

การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking and Planning) 
52. ท่านไดมี้การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานของ

ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
คุณค่าร่วม และวิสยัทศันข์องโรงพยาบาล/องคก์ร
ท่ีท่านสงักดั 

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

53. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ในองคก์รท่ี
ท่านสังกดั ท่านไดท้บทวนและประเมินผลกล
ยทุธ์ของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ให้สอดคลอ้งกบั
องคก์รทุกคร้ัง 

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

54. ท่านไดพ้ฒันากลยุทธ์การบริหารงานของฝ่าย
งานกายอุปกรณ์ท่ีท่านรับผิดชอบให้ง่ายต่อ
การน าไปใชใ้นการใหบ้ริการดา้นกายอุปกรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

55. ....................................................................... +1 +1 0 +1 +1 4/0.8 

56. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

57. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

58. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

59. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

60. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

61. ในแผนปฏิบติัการเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายงานกาย
อุปกรณ์ท่านได้ก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ี
ชดัเจนและครอบคลุม 

+1 +1 +1 +1 +1 5/1 

62. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

63. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 
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ข้อที ่

 
ข้อรายการ 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
คะแนน/ร้อยละ 

1 2 3 4 5 

64. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

65. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1 5/1 

 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
 1. ค  าถามคลา้ยกนัมาก น่าจะมีการเนน้/ท าตวัหนาให้เห็นความแตกต่างไม่ใหส้ับสนเช่นขอ้ 43-47  
 2. เปล่ียนค าวา่ “ท่าน” เป็น “ผูน้ า” เพื่อให้อ่านเขา้ใจง่ายข้ึน 
 

ตารางที่ 28 ผลการตรวจสอบคุณภาพค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และดชันีความตรงเชิงเน้ือหา 
(CVI)  
 

 องค์ประกอบที่ประเมิน จ านวน
ข้อ

ค าถาม 

ค่า IOC  
ทีไ่ด้อยู่
ระหว่าง 

ค่า  
IOC 

ค่า 
CVI 

1. การก าหนดทิศทาง(Giving Direction) 7 .8-1.0 .97 .85 
2. การด าเนินการใหส้ าเร็จ (Making it happen) 7 .8-1.0 .97 .85 

3. ความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร (Relating 
the part to the whole) 

15 .8-1.0 .91 .53 

4. การสร้างพนัธมิตร (Building Partnerships) 6 .8-1.0 1 1.0 
5. การสร้างจิตวญิญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

(Releasing Corporate Spirit) 
6 .8-1.0 .97 .83 

6. การพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต (Developing 
Today’ and Tomorrow’s Leader) 

10 .8-1.0 .94 .70 

7. การคิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์  
(Strategic Thinking and Planning) 

14 .8-1.0 .98 .93 

 รวมทั้งฉบับ 65  .96 .81 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฌ  
แบบสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง (Semi-structured interview) 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
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(ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย) 
 

หัวเร่ือง ค าถามหลกั ค าถามตดิตาม ค าถามล้วงลกึ 

1. ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์
ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกาย
อุปกรณ์ 
1.1 การก าหนดทิศทาง   
1.2 การด าเนินการให้
ส าเร็จ  
1.3 ความสมัพนัธ์กบัทุก
ภาคส่วนในองคก์ร  
1.4 การสร้างพนัธมิตร  
1.5 การคิดและการ
วางแผนเชิงกลยทุธ์ 
1.6 การสร้างจิตวิญญาณ
การเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร 
1.7 การพฒันาผูน้ าของ
ปัจจุบนัและอนาคต 

1.1 ภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผู ้
ปฏิบติัวิชาชีพกาย
อุปกรณ์ควรมี
องคป์ระกอบ
อะไรบา้ง 
 
 
 
 
 

1.1.1 ภาวะผูน้ าเชิงกล
ยทุธ์ทั้ง 7 ดา้นของผู ้
ปฏิบติัวิชาชีพ          
กายอุปกรณ์ควรมี
องคป์ระกอบอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.1 ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ทั้ง 
7 ดา้นของผูป้ฏิบติัวิชาชีพ     
กายอุปกรณ์ท่ีองคก์ารตอ้งการ
ควรมีลกัษณะและ
องคป์ระกอบอยา่งไรบา้ง 
 
1.1.1.2 ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์
ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกาย
อุปกรณ์ท่ีองคก์ารคาดหวงัมี
คุณลกัษณะอยา่งไรบา้ง 
1.1.2.2 ผูป้ฏิบติัวิชาชีพกาย
อุปกรณ์ท่ีคาดหวงัวา่จะมีภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยทุธ์ มีคุณลกัษณะ
อยา่งไรบา้ง 

2. การพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติั
วิชาชีพกายอุปกรณ์ 

2.1 ปัญหาและแนว
ทางการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงกล
ยทุธ์ของผูป้ฏิบติั
วิชาชีพกายอุปกรณ์
ควรเป็นอยา่งไร 
 
 
 
 
 

2.1.1 ปัญหาของการมี
ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์
ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพ
กายอุปกรณ์ใน
ประเทศไทย 
2.1.2 การพฒันาผู ้
ปฏิบติัวิชาชีพกาย
อุปกรณ์เพ่ือใหมี้ภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 
 

2.1.1.1 ปัญหาในดา้นการ
พฒันาภาวะผูน้ า 
2.1.1.2 ปัญหาอ่ืนๆ ของการ
ปฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ 
2.1.2.1 จากปัญหาของการ
ปฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์
ขา้งตน้ การพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพ
กายอุปกรณ์ควรท าอยา่งไร
2.1.2.3 ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆในการพฒันาผูป้ฏิบติั
วิชาชีพกายอุปกรณ์ 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ญ  
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามชุดน้ีมีจ านวนทั้งหมด 2 ส่วน ซ่ึงประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ 
2. ให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยผลท่ีไดน้ั้นจกัเป็นประโยชน์ต่อ
แนวทางการพฒันาทางดา้นการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ใน
ประเทศไทย อีกทั้งเป็นการยกระดบัและสร้างการยอมรับในวชิาชีพกายอุปกรณ์มากยิง่ข้ึน 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
   ชาย   หญิง 
2. อายขุองท่าน___________ปี (โปรดระบุจ านวนเตม็ หากเกิน 6 เดือนกรุณาปัดจ านวนปีข้ึน) 
3. สถานภาพสมรส 

  โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย 
4. อาชีพ 

  แพทยด์า้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู      แพทยด์า้นอ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................... 
  อาจารย/์ผูช่้วยอาจารยก์ายอุปกรณ์   นกักายอุปกรณ์     
  ช่างกายอุปกรณ์     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 

5. ประสบการณ์ในการท างานดา้นกายอุปกรณ์ของท่าน_______ปี 
   (โปรดระบุจ านวนเตม็ หากเกิน 6 เดือนกรุณาปัดจ านวนปีข้ึน) 
6. ประสบการณ์ในการท างานดา้นบริหารฝ่ายงานกายอุปกรณ์ของท่าน_______ปี 
   (โปรดระบุจ านวนเตม็ หากเกิน 6 เดือนกรุณาปัดจ านวนปีข้ึน) 
7. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน                                        

    ประกาศนียบตัร 
   ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา       
    ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท       
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    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)      
8. สาขาการศึกษาท่ีท่านศึกษาในระดบัสูงสุด 
 แพทยศาสตรบณัฑิต      กายอุปกรณศาสตรบณัฑิต 
 วศิวกรรมศาสตร์    บริหารธุรกิจ 
 วทิยาศาสตร์        ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์         บญัชี/ การเงิน 
      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________ 

9. ท่านเคยศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ในสถาบนัการศึกษาหรือไม่ ?    
 เคย (กรุณาตอบค าถามขอ้ 9.1-9.2)   ไม่เคย 
9.1 ถา้ท่านเคยศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ ท่านศึกษาท่ีใด 

   ภายในประเทศ 
   ต่างประเทศ (โปรดระบุ) ..............................................................       

9.2 ถา้ท่านเคยศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ ท่านศึกษาในระดบัใด 
   ประกาศนียบตัร 
   ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา       
   ปริญญาตรี 
   ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
   ปริญญาโท       

     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)      
10. องคก์รท่ีท่านท างานมีลกัษณะในรูปแบบใด 
                 โรงพยาบาลในสังกดัมหาวทิยาลยั/โรงเรียนแพทยข์องคณะแพทยศาสตร์ 
         /วทิยาลยัแพทยศาสตร์ต่างๆ 

   สถาบนัสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ  
 โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไปสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
       โรงพยาบาลในสังกดักรุงเทพมหานคร  
       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)_________________________________ 
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ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์
ในประเทศไทย 
ค าช้ีแจง  ขอใหท้่านพจิารณาองค์ประกอบและตัวช้ีวดัทีจ่ าเป็นของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติ
วชิาชีพกายอุปกรณ์และการท างานในวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย ขอ้ค าถามแต่ละขอ้ใชม้าตร
วดัประมาณค่า 5 ระดบั ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย       “  ”     ในช่องระดบัคะแนนท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยค่าระดบัการใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

ระดบั   5  หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ระดบั   4  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
ระดบั   3    หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
ระดบั   2  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
ระดบั   1   หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
 

การด าเนินการให้ส าเร็จ (Making it happen) 

ข้อ 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ 

ในประเทศไทย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 การก าหนดทศิทาง (Giving Direction)      

1 ผูน้ าตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงค์หลกัขององค์กร/หน่วยงานที่ตนเอง
สังกดัอยา่งชดัเจน 

     

2 ผูน้ าตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคห์ลกัของฝ่ายงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู/กาย
อุปกรณ์หรือองคก์รชดัเจนวา่ตอ้งท าอยา่งไรในปัจจุบนัและใน
อนาคต 

     

3 ผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ท่ีสังกดัในองคก์รตอ้งรับรู้และเขา้ใจ
ชดัเจนในคุณค่าของงานประจ าท่ีท า 

     

4 ……………………………………………………………………      
5 ……………………………………………………………………      
6 ……………………………………………………………………      
7 ……………………………………………………………………      
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ข้อ 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ 

ในประเทศไทย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 การด าเนินการให้ส าเร็จ (Making it happen) 
8 ผูน้ าสามารถส่งเสริมให้บุคลากรของทุกส่วนงานในฝ่ายงานกาย

อุปกรณ์มีความสัมพนัธ์กนัอย่างเหมาะสมและมีความเป็นเอกภาพ
ในการท างานท่ีรับผดิชอบ 

     

9 ผูน้ าตอ้งมีการบริหารจดัการให้ผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดั
ฝ่ายงานกายอุปกรณ์มุ่งเน้นท่ีผูใ้ช้บริการ โดยจัดระบบการควบคุม
ด้านคุณภาพของการใหบ้ริการดา้นกายอุปกรณ์ 

     

10 ผูน้ าตอ้งมีการบริหารจัดการให้ทุกส่วนงานในสังกัดฝ่ายงานกาย
อุปกรณ์มุ่งเน้นท่ีผูใ้ช้บริการ โดยจัดระบบการควบคุมด้านคุณภาพ
ของการใหบ้ริการดา้นกายอุปกรณ์ 

     

11 ……………………………………………………………………      
12 ……………………………………………………………………      
13 ……………………………………………………………………      
14 ……………………………………………………………………      

 ความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองค์กร (Relating the part to the whole) 
15 ผูบ้ริหารทุกคนในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถท างานเป็นทีม 

เพื่อให้เกิดทีมผูบ้ริหารหรือทีมผูน้ าท่ีมีผลการด าเนินงานสูง (High 
performance team) 

     

16 ผูน้ าตอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายขององค์กร/หน่วยงานท่ี
สังกดั 

     

17 ผู ้น าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับ เป้าหมายของฝ่ายงานกาย
อุปกรณ์ทีรั่บผดิชอบ 

     

18 ……………………………………………………………………      
19 ……………………………………………………………………      
20 ……………………………………………………………………      
21 ……………………………………………………………………      
22 ……………………………………………………………………      
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ข้อ 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ 

ในประเทศไทย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
23 ……………………………………………………………………      
24 ……………………………………………………………………      
25 ……………………………………………………………………      
26 ……………………………………………………………………      
27 ……………………………………………………………………      
28 ……………………………………………………………………      
29 ……………………………………………………………………      

 การสร้างพนัธมิตร (Building Partnerships) 
30 การสร้างพนัธมิตรเป็นหนา้ท่ีหลกัผูบ้ริหารท่ีจะเป็นผูน้ าเชิงกลยทุธ์      
31 ฝ่ายงานกายอุปกรณ์จะประสบความส าเร็จยิง่ข้ึน หากผูน้ ามีการขยาย

พนัธมิตรในการใหบ้ริการกายอุปกรณ์ 
     

32 การค านึงถึงผลผลิตของการบริการดา้นกายอุปกรณ์ นโยบายการจา้ง
งานและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นความรับผดิชอบต่อสังคมของ
ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ีรับผดิชอบ 

     

33 ……………………………………………………………………      
34 ……………………………………………………………………      
35 ……………………………………………………………………      

 การสร้างจิตวญิญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร (Corporate Spirit) 
36 การท างานของกลุ่มคนท่ีมีความคิดท่ีหลากหลายจะท าให้บรรลุ

เป้าหมายเดียวกนัได ้
     

37 ธรรมชาติของบุคลากรในสังกดัฝ่ายงานกายอุปกรณ์เป็นมนุษยซ่ึ์ง
เป็นคนดีโดยพื้นฐาน 

     

38 จิตวิญญาณของมนุษยมี์ความยิ่งใหญ่ ท าให้บุคลากรในสังกัดฝ่าย
งานกายอุปกรณ์สามารถท างานท่ียิง่ใหญ่เป็นพิเศษได ้

     

39 ……………………………………………………………………      
40 ……………………………………………………………………      
41 ……………………………………………………………………      
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ข้อ 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ 

ในประเทศไทย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 การพฒันาผู้น าของปัจจุบันและอนาคต (Developing Today’ and Tomorrow’s Leader) 
42 ผูน้ าตอ้งเป็นผูก้  าหนดกลยุทธ์ท่ีชดัเจนในการพฒันาภาวะผูน้ าของ

รอง/ผูช่้วย และหัวหน้าส่วนงานของแต่ละระดบัในสังกดัฝ่ายงาน
กายอุปกรณ์ท่ีรับผดิชอบ 

     

43 เม่ือมีการแต่งตั้งผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงานกาย
อุปกรณ์เป็นผู ้บริหาร ผู้น าต้องมีการประเมินผลภาวะผู้น าของ
ผูบ้ริหารในสังกดัเป็นประจ า   

     

44 เม่ือมีการแต่งตั้งผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกดัฝ่ายงานกาย
อุปกรณ์เป็นผูบ้ริหาร ผูน้ าตอ้งมีการประเมินผลการบริหารงานเป็น
ทมี ของผูบ้ริหารแต่ละคนดว้ย  

     

45 ……………………………………………………………………      
46 ……………………………………………………………………      
47 ……………………………………………………………………      
48 ……………………………………………………………………      
49 ……………………………………………………………………      
50 ……………………………………………………………………      
51 ……………………………………………………………………      

 การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking and Planning) 
52 ผูน้ าควรมีการปรับปรุงวฒันธรรมองคก์รและคุณค่าร่วมของฝ่ายงาน

กายอุปกรณ์ท่ีรับผดิชอบ ในช่วงเวลาตั้งแต่ผูน้ าไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
ผูบ้ริหารของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ 

     

53 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ในองค์กร ผูน้ าควรทบทวนและ
ประเมินผลกลยุทธ์ของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ให้สอดคลอ้งกบัองคก์ร
ทุกคร้ัง 

     

54 ผูน้ าควรพฒันากลยุทธ์การบริหารงานของฝ่ายงานกายอุปกรณ์ท่ี
รับผดิชอบใหง่้ายต่อการน าไปใชใ้นการใหบ้ริการดา้นกายอุปกรณ์ 

     

55 ……………………………………………………………………      
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ข้อคิดเห็นเพิม่เติมส าหรับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงในการตอบแบบสอบถาม และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามกลับมายัง
ผู้วจัิยทางไปรษณย์ี โดยใส่ซองจดหมายติดแสตมป์ทีไ่ด้แนบมานีค่้ะ 

 
 
 

ข้อ 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวชิาชีพกายอุปกรณ์ 

ในประเทศไทย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
56 ……………………………………………………………………      
57 ……………………………………………………………………      
58 ……………………………………………………………………      
59 ……………………………………………………………………      
60 ……………………………………………………………………      
61 ……………………………………………………………………      
62 ……………………………………………………………………      
63 ……………………………………………………………………      
64 ……………………………………………………………………      
65 ……………………………………………………………………      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฎ  
เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมวจัิย และหนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมการวจัิย 
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เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมวจัิย 
(Participant Information Sheet)  

ช่ือโครงการวจัิย องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 
ช่ือหัวหน้าโครงการวจัิย นางสาวธชัชนนัท ์มโนเพช็รเกษม  
สถานทีว่จัิย  หน่วยงาน/องคก์ร/สถาบนั/ศูนย/์โรงพยาบาลภาครัฐในประเทศไทย 
หมายเลขโทรศัพท์และ E-mail ของหัวหน้าโครงการวิจัยที่ติดต่อได้ตลอดเวลา หมายเลขโทรศพัท ์
08-1962-8499 E-mail thatchanan.mao@mahidol.edu 
ผู้สนับสนุนทุนวจัิย ไม่มี 
ระยะเวลาในการวจัิย 2 ปี 
โครงการวิจัยนี้ท าขึ้นเพื่อ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และวิเคราะห์กลุ่มองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย และเพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของโครงสร้างองคป์ระกอบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย คือ  สามารถน าองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผู ้
ปฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ไปใช้ในการบริหารจดัการปฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพและน าไปวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลผู้ปฏิบัติวิชาชีพ            
กายอุปกรณ์ ประกอบการตดัสินใจต่อการก าหนดนโยบายของการผลิตบัณฑิตกายอุปกรณ์ได้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงานท่ีให้บริการดา้นกายอุปกรณ์ในประเทศไทย การพฒันา
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้
เหมาะสมและพฒันาไปสู่การสร้างนวตักรรมดา้นกายอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล  
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวจัิยคร้ังนีเ้พราะ ท่านเป็นผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ของ
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบนั/ศูนย/์โรงพยาบาลภาครัฐในประเทศไทย และโครงการวิจยัน้ีท าข้ึนเพื่อ
เป็นขอ้มูลในการส่งเสริมปัจจยัท่ีท าให้ผูป้ฏิบติัวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยมีการพฒันา
คุณภาพองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อพฒันาการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

จะมีผู้เข้าร่วมการวจัิยนีท้ั้งส้ินประมาณ 472 คน 

หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวจัิยแล้ว จะมีขั้นตอนการวจัิยดังต่อไปนีค้ือ 
 1. ตอบแบบสอบถามจ านวน 65 ขอ้ ใชเ้วลาประมาณ  30 นาที 
 2. เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จ น าใส่ซองสีน ้ าตาลปิดผนึกท่ีผูว้ิจยัจดัให้ส่งคืนทางไปรษณีย ์
มีเพียงผูว้จิยัเท่านั้นท่ีเขา้ถึงขอ้มูลได ้
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หากมีขอ้ขอ้งใจท่ีจะสอบถามเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั หรือหากเกิดผลขา้งเคียงท่ีไม่ พึงประสงคจ์ากการ
วิจยั ท่านสามารถติดต่อผูว้ิจยัคือ นางสาวธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม หมายเลขโทรศพัท์ 08-1962-
8499  

การวิจยัน้ีไม่มีค่าตอบแทนแก่ผูร่้วมการวิจยัและไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

หากมีขอ้มูลเพิ่มเติมทั้งดา้นประโยชน์และโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะแจง้ให้
ทราบโดยรวดเร็วและไม่ปิดบงั 

ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั จะถูกเก็บรักษาไวโ้ดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็น
รายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจยัเป็นขอ้มูลส่วนรวมโดยไม่สามารถระบุขอ้มูลรายบุคลได ้ขอ้มูล
ของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเขา้มาตรวจสอบได ้เช่น สถาบนัหรือ
องคก์ารของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์เป็นตน้ 

ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัมีสิทธิถอนตวัออกจากโครงการเม่ือใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เขา้ร่วมการวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยัน้ี จะไม่มีผลกระทบต่อการ
ท างานแต่ประการใด 

หากท่านไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่ตรงตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารช้ีแจงน้ี ท่านสามารถแจง้
ให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยท์ราบได้ท่ี ส านักคณะกรรมการจริยธรรม            
การวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยัคริสเตียนโทร 0-3422-9480 โทรสาร 0-3422-9499 

ลงช่ือ..............................................................ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั/วนัท่ี................. 
         (...............................................................) 
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หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมการวจัิย 
(Informed Consent Form) 

 
วนัท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

ขา้พเจา้ .......................................................... อาย ุ.............ปี  อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี.................  
ถนน .................................... แขวง/ต าบล ............................. เขต/อ าเภอ........................................... 
จงัหวดั ............................. รหสัไปรษณีย ์..................... โทรศพัท.์..................................................... 
 
 ขอแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยัเร่ือง องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูป้ฏิบติัวชิาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย โดยขา้พเจา้ไดรั้บทราบรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีมาและ
จุดมุ่งหมายในการท าวจิยั รายละเอียดขั้นตอนต่างๆท่ีจะตอ้งปฏิบติัหรือไดรั้บการปฏิบติั ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะไดรั้บจากการวิจยั และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเขา้ร่วมการวิจยั รวมทั้งแนวทาง
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหากเกิดอนัตรายข้ึน โดยไดอ่้านขอ้ความท่ีมีรายละเอียดอยูใ่นเอกสารช้ีแจง
ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัโดยตลอด  
 ขา้พเจา้จึงสมคัรใจเขา้ร่วมในโครงการวิจยัน้ี หากขา้พเจา้มีขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบัขั้นตอนใน
การวิจยั หรือหากเกิดผลขา้งเคียงท่ีไม่พึงประสงค์จากการวิจยัข้ึนกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะสามารถ
ติดต่อกับ นางสาวธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม หมายเลขโทรศัพท์ 08-1962-8499หรือ E-mail 
thatchanan.mao@mahidol.edu 

หากขา้พเจา้ได้รับการปฏิบติัท่ีไม่ตรงตามท่ีได้ระบุไวใ้นเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
ขา้พเจา้สามารถแจง้ให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยท์ราบไดท่ี้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยัคริสเตียนโทร 0-3422-9480 โทรสาร 0-3422-9499 

ขา้พเจา้ไดท้ราบถึงสิทธิท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมทั้งดา้นประโยชน์และโทษจากการ
เข้าร่วมการวิจยั และสามารถถอนตวัหรืองดเข้าร่วมการวิจยั ได้ทุกเม่ือโดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้หรือระบุเหตุผล โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการท างานแต่ประการใด และยินยอมให้ผูว้ิจยัใช้
ขอ้มูลส่วนตวัของขา้พเจา้ท่ีไดรั้บจากการวิจยั แต่จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดยจะ
น าเสนอเป็นขอ้มูลโดยรวมจากการวจิยัเท่านั้น 

ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ใจขอ้ความในเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัและหนงัสือแสดงเจตนายนิยอม
น้ีโดยตลอดแลว้ จึงลงลายมือช่ือไว ้
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ลงช่ือ .............................................................. เขา้ร่วมการวจิยั/วนัท่ี ................................................. 
          (...........................................................) 
ลงช่ือ  ........................................................หวัหนา้โครงการวจิยั/วนัท่ี .............................................. 
             (นางสาวธชัชนนัท ์มโนเพช็รเกษม) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฏ   
เอกสารรับรองจริยธรรมการวจัิยในมนุษย์ 
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ภาคผนวก  ฐ 

เอกสารขออนุญาตเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ฑ    
รายนามสถาบัน/ ศูนย์/ โรงพยาบาลของรัฐทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

และจ านวนกลุ่มตัวอย่างทีส่่งแบบสอบถามแยกตามสถาบัน/ ศูนย์/ โรงพยาบาลของรัฐ 
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รายนามสถาบัน/ศูนย์/โรงพยาบาลของรัฐทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
โรงพยาบาลในมหาวทิยาลยัและโรงเรียนแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์หรือวิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
 
 1. โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  
 2. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทยท์หารบก กองทพับก โดยความร่วมมือกับ
วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ 
 5. โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 
 6. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกบัคณะแพทยศาสตร์วชิ
รพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 
 7. โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือกับ
วทิยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 8. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 9. โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
 10. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 
 11. ศูนย์การแพทย์สม เด็ จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 12. โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
 13. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 14. โรงพยาบาลสวนสุนนัทา ภายใตก้ารก ากบัดูแลของวิทยาลยัสหเวชศาสตร์ ร่วมกบั
วทิยาลยัพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา วทิยาเขตสมุทรสงคราม 
 15. โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี 
 16. โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
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 17. ศูนยว์ิจยัและกิจกรรมทางการแพทย ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 18. โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
 19. ศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัทกัษิณ โครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ 
 20. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 
 21. ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวทิยาลยัมหิดล 
 22. ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
โรงพยาบาลรัฐบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 สังกดักรมการแพทย์ 
 1. สถาบนัธญัญารักษ ์จ.ปทุมธานี 
 2. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์(วดัไร่ขิง) จ.นครปฐม 
 3. โรงพยาบาลราชวถีิ กรุงเทพมหานคร 
 4. โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร 
 5. โรงพยาบาลสงฆ ์กรุงเทพมหานคร 
 6. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร 
 7. สถาบนัโรคผวิหนงั กรุงเทพมหานคร 
 8. สถาบนัพยาธิวทิยา กรุงเทพมหานคร 
 9. สถาบนัโรคทรวงอก กรุงเทพมหานคร 
 
โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 
 เป็นโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาล
ประจ าจ.หรืออ าเภอต่างๆ มีหลากหลายระดบัตามขีดความสามารถ 
 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)  
 เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลประจ าจ.ประจ า
ภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มีจ  านวนเตียงมากกว่า 500 เตียง ใน
ประเทศไทย มีอยู ่26 แห่ง จ าแนกตามภาคดงัต่อไปน้ี 
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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 ภาคเหนือ 
 1.โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
 2. โรงพยาบาลล าปาง จ.ล าปาง 
 3. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย 
 4. โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์จ.นครสวรรค ์
 5. โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์จ.อุตรดิตถ ์
 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 1. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
 2. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์จ.อุบลราชธานี 
 3. โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 4. โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี 
 5. โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
 6. โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
 7. โรงพยาบาลบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย ์
 8. โรงพยาบาลชยัภูมิ จ.ชยัภูมิ 
 
 ภาคตะวนัออก 
 1. โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี 
 2. โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี 
 3. โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จ.จนัทบุรี 
 4. โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง 
 5. โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 
 6. โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
 
 ภาคกลาง 

 1. โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี 
 2. โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี 
 3. โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 
 4. โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม 
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 5. โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 
 6. โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ 
 
 ภาคใต้ 
 1. โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
 2. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
 3. โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา 
 4. โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา  
 5. โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง 
 6. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
 
โรงพยาบาลทัว่ไป (รพท.)  
 เป็นโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลประจ าจ.ทัว่ไปหรือ
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอขนาดใหญ่ท่ีมีขีดความสามารถระดบัทุติยภูมิ (Secondary Care) มีจ านวน
เตียง 120 - 500 เตียง ในประเทศไทยมีอยู ่74 แห่ง (รวมโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ดว้ย) 
จ  าแนกตามภาค ดงัน้ี 
 ภาคเหนือ 
 1. โรงพยาบาลพิจิตร จ.พิจิตร 
 2. โรงพยาบาลนครพิงค ์จ.เชียงใหม่ 
 3. โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน 
 4. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
 5. โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่ 
 6. โรงพยาบาลล าพนู จ.ล าพนู 
 7. โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา 
 8. โรงพยาบาลก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 
 9. โรงพยาบาลสุโขทยั จ.สุโขทยั 
 10. โรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุโขทยั 
 11. โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก 
 12. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช จ.ตาก 
 13. โรงพยาบาลศรีสังวร จ.สุโขทยั 
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 14. โรงพยาบาลเชียงค า จ.พะเยา 
 15. โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย 

 16. โรงพยาบาลศรีสงัวาลย ์จ.แม่ฮ่องสอน 
 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 1. โรงพยาบาลร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ 
 2. โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร 
 3. โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 
 4. โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 
 5. โรงพยาบาลจตุัรัส จ.ชยัภูมิ 
 6. โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร 
 7. โรงพยาบาลหนองคาย จ.หนองคาย 
 8. โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม 
 9. โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย ์
 10. โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
 11. โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 
 12. โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 
 13. โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น 
 14. โรงพยาบาลเลย จ.เลย 
 15. โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
 16. โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 
 17. โรงพยาบาลหนองบวัล าภู จ.หนองบวัล าภู 
 18. โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
 19. โรงพยาบาลภูเขียว จ.ชยัภูมิ 
 20. โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี 
 21. โรงพยาบาลวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
 22. โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี 
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 ภาคตะวนัออก 
 1. โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 
 2. โรงพยาบาลตราด จ.ตราด 
 3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ จ.สระแกว้ 
 4. โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง 
 5. โรงพยาบาลมาบตาพุด จ.ระยอง 
 
 ภาคกลาง 
 1. โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ จ.นนทบุรี 
 2. โรงพยาบาลบา้นโป่ง จ.ราชบุรี 
 3. โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา จ.กาญจนบุรี 
 4. โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร จ.ชยันาท 
 5. โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี 
 6. โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จ.เพชรบุรี 
 7. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี 
 8. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ จ.สมุทรสงคราม 
 9. โรงพยาบาลอุทยัธานี จ.อุทยัธานี 
 10. โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
 11. โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก 
 12. โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
 13. โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 
 14. โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง 
 15. โรงพยาบาลมะการักษ ์จ.กาญจนบุรี 
 16. โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 
 17. โรงพยาบาลบา้นหม่ี จ.ลพบุรี 
 18. โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
 19. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคท่ี์ 17 จ.สุพรรณบุรี 
 20. โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 
 21. โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
 22. โรงพยาบาลหวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
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 23. โรงพยาบาลด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
 24. โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
 
 ภาคใต้ 
 1. โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
 2. โรงพยาบาลปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 
 3. โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
 4. โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช 
 5. โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง 
 6. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จ.ชุมพร 
 7. โรงพยาบาลพทัลุง จ.พทัลุง 
 8. โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี 
 9. โรงพยาบาลกระบ่ี จ.กระบ่ี 
 10. โรงพยาบาลพงังา จ.พงังา 
 11. โรงพยาบาลตะกัว่ป่า จ.พงังา 
 12. โรงพยาบาลสตูล จ.สตูล 
 13. โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
 14. โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา 
 15. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส 
 16. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
 17. โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา 
 
โรงพยาบาลสังกดัหน่วยงานอืน่ๆ 
 
สภากาชาดไทย 
 1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร 
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา จ.ชลบุรี 
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ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 มีอยู่ทั้งหมด 10 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัซ่ึง
บริหารโดยตรงโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช  
 1. วชิรพยาบาล 
 2. โรงพยาบาลกลาง 
 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์
 4. โรงพยาบาลตากสิน 
 5. โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ 
 6. โรงพยาบาลลาดกระบงั 
 7. โรงพยาบาลเวชการุณยรั์ศม์ิ 
 8. โรงพยาบาลสิรินธร 
 9. โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
 10. โรงพยาบาลผูสู้งอาย ุบางขนุเทียน 
 

กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม 
 1. โรงพยาบาลทหารผา่นศึก 
 2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
 3. โรงพยาบาลอานนัทมหิดล (1,000 เตียง) 
 4. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค ์(120 เตียง) 
 5. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี (400 เตียง) 
 

กรมแพทย์ทหารเรือ กระทรวงกลาโหม 
 1. โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ (120 เตียง) 
 3. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
 4. โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ ์(150 เตียง) 
 

กรมแพทย์ทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม 
 1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 
ส านักงานแพทย์ใหญ่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 1. โรงพยาบาลต ารวจ 
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 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 

1 โรงพยาบาลศิริราช    1 25   26 
2 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร    1 1 28 0 30 
3 โรงพยาบาลมหาราช 

นครเชียงใหม่ (สวนดอก)  
110 ถนนอินทวโรรส  
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

1 1 0 0 2 

4 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ 50200 1 17   18 

5 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย 

1873 ถ. พระราม 4  
ปทุมวนั กทม.10330 

1 1 5 0 7 

6 คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  1 21  0 22 

7 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ กรม
แพทยท์หารบก กองทพับก 

315 ถ.ราชวถีิ ทุ่งพญาไท 
 เขตราชเทว ีกทม. 10400 

1 18 1 0 20 

8 โรงพยาบาลรามาธิบดี  270 ถ.พระราม 1  
เขตราชเทว ีกทม. 

1 14 1 0 16 

9 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
กรุงเทพมหานคร 

681 ถ.สามเสน แขวงวชิระ  
เขตดุสิต กทม. 

1 4 0 2 7 

10 สถาบนัประสาทวทิยา  
(30 เตียง) กรมการแพทย ์สธณ. 

312 ถนนราชวถีิ เขตราชเทว ี
แขวงทุ่งพญาไท กทม. 
10400  

1 5 1 0 7 

11 โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
คณะแพทยศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

123 ถนน มิตรภาพ  
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40002 

1 13 0 2 16 

12 โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์  
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยันราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

99 ต. โคกเคียน  
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

1    1 

13 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

95 หมู่ 8 ต.คลองหน่ึง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120 

1 5 2 0 8 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
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 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 

14 ศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

62 หมู่ 7 ต.องครักษ ์ 
อ.องครักษ ์จ.นครนายก 
26120  

1 3 1 0 5 

15 โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-
นครสวรรค ์ต.ท่าโพธ์ิ  
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

1 4 1 0 6 

16 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

15 ถนนกาญจนวณิชย ์ 
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110   

1 4 1 1 7 

17 โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี 
ส านกัวชิาแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

111 ถ.มหาวทิยาลยั  
ต.สุรนารี อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 

1    1 

17 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

269 ต าบลตลาด อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 44000 

1    1 

18 โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา 
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยับูรพา 

169/382 ถ.ลงหาดบางแสน  
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20131 

1 2   3 

19 ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุ
ชลประทาน มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

222 หมู่ 1 ถ.ติวานนท ์ 
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี 11120 

1 3   4 

20 มูลนิธิขาเทียมในสมเดจ็พระศรี
นครินทราบรมราชชนนี 

199  หมู่  4 ถ.เลียบคลอง
ชลประทาน ต.ดอนแกว้   
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

1 2 1 0 4 

21 สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ 

ซ.บ าราศนราดูร ถ.ติวานนท ์
ต.ตลาดขวญั อ.เมือง  
จ.นนทบุรี  11000 

1 13 15 2 31 

22 โรงพยาบาลราชวถีิ 
กรุงเทพมหานคร 

2 ถ.ราชวถีิ ต.ทุ่งพญาไท  
เขตพญาไท กทม. 10400 

1 4 2 2 9 

23 โรงพยาบาลสงฆ ์
กรุงเทพมหานคร 

445 ถ.ศรีอยธุยา ต.ทุ่งพญา
ไท เขตพญาไท กทม. 

1 1   2 
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 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 

24 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ถ.รามอินทรา (กม.ท่ี10)  
แขวงคนันายาว เขตบึงกุ่ม 
กทม 10240 

1 3   4 

25 สถาบนัโรคทรวงอก 
กรุงเทพมหานคร 

74 ถ. ติวานนท ์ต.บางกระ
สอ อ. เมือง  จ.นนทบุรี 
11000 

1 1   2 

26 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 2  ถ. สุเทพ อ. เมือง 
จ. เชียงใหม่ 50200 

1 1 0 0 2 

27 สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
มหาราชินี 

420/8 ถ. ราชวถีิ เขตราชเทว ี
กทม 10400 

1 2 0 0 3 

28 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช
ญาณสงัวร เพื่อผูสู้งอาย ุ

444 หมู่ 11 ต าบลหว้ยใหญ่ 
อ าเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 
20260 /ตู ้ปณ.2 ปณ.บา้น
อ าเภอ  ต.นาจอมเทียน  
อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 20250 

1 1     2 

 สังกดักรมการแพทย์       
29 โรงพยาบาลเลิดสิน 

กรุงเทพมหานคร 
190 ถ.ศรีเวยีง แขวงสีลม  
เขตบางรัก กทม. 10500 

1 7 2 0 10 

โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 
เป็นโรงพยาบาลในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็น
โรงพยาบาลประจ าจ.หรืออ าเภอต่างๆ มีหลากหลายระดบัตามขีด
ความสามารถโรงพยาบาลศูนย ์(รพศ.) เป็นโรงพยาบาลสงักดักระทรวง
สาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลประจ าจ.ประจ าภูมิภาคท่ีมีขีด
ความสามารถระดบัตติยภูมิ (Tertiary Care) มีจ านวนเตียงมากกวา่ 500 
เตียง ในประเทศไทยมีอยู ่26 แห่ง จ าแนกตามภาคดงัต่อไปน้ี 

     

 ภาคเหนือ       
30 โรงพยาบาลพทุธชินราช พิษณุโลก  90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก  

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
1 4 0 2 7 

31 โรงพยาบาลล าปาง จ.ล าปาง 280 ถ.พหลโยธิน  
ต.หวัเวยีง อ.เมือง  
จ.ล าปาง 52000 

1 4 0 1 6 
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 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 

32 โรงพยาบาลเชียงราย 
ประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย 

1039 ถ.สถานพยาบาล  
ต.เวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57000 

1 3 0 0 4 

33 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์
นครสวรรค ์

43 ถ.อรรถกว ีอ.เมือง  
จ.นครสวรรค ์60000 

1  0 3 4 

34 โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์ 
จ.อุตรดิตถ ์

38 ถ.เจษฏาบดินทร์  
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง  
จ.อุตรดิตถ ์53000 

1 3 0 1 5 

35 โรงพยาบาลนครพิงค ์จ.เชียงใหม่ 159 ม.4 ถ.โชตินา ต.ดอน
แกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
50000 

1 2 0 1 4 

36 โรงพยาบาลสมเด็จพระญานสงัวร 
เชียงราย 

263 ม.3 ต.เวยีงชยั  
อ.เวยีงชยั จ. เชียงราย 

1 1 0 0 2 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       
37 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถ.ชา้งเผือก อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา 30000 
1 3 1 2 7 

38 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ 122 ถ.สรรพสิทธ์ิ อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี 34000 

1 4 0 2 7 

39 โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 54 ถ.ศรีจนัทร์ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

1 4 0 1 6 

40 โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี 33 ถ.เพาะนิยม  
ต.หมากแขง็ อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000 

1 4 1 2 8 

41 โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 0859 ถ.กสิกรรม  
ต.เมืองใต ้อ.เมือง  
จ.ศรีสะเกษ 33000 

1 1 0 1 3 

42 โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 68 ถ.หลกัเมือง ต.เมือง 
 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 

1 3 1 1 6 

43 โรงพยาบาลบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย ์ 1 ถ.หนาัสถานีรถไฟ  
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.บุรีรัมย ์31000 

1 4 2 2 9 
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 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 

44 โรงพยาบาลชยัภูมิ จ.ชยัภูมิ 12 ถ.บรรณากร ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 36000 

1  0 0 1 

 ภาคตะวนัออก       
45 โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี 69 ม.2 ถ.สุขมุวทิ  

ต.บา้นสวน อ.เมือง  
จ.ชลบุรี 20000 

1 5 0 2 8 

46 โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี 669 ม.5 ต.นาเกลือ  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 

1    1 

47 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จ.จนัทบุรี 38 ถ.เลียบเนิน ต.วดัใหม่  
อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 

1 3 0 2 6 

48 โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง 138 ถ.สุขมุวทิ  
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง  
จ.ระยอง 21000 

1 2 0 1 4 

49 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร  
จ.ปราจีนบุรี 

32/7 ม.12 ต.ท่างาม  
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 
25000 

1 2 0 2 5 

50 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 74 หมู่ 5 ถ.ฉะเชิงเทรา-
นครราชสีมา ต.กบินทร์  
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
25110 

1    1 

 ภาคกลาง       
51 โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี 84 ถ.สมบูรณ์กลุ  

ต.หนา้เมือง อ.เมือง  
จ.ราชบุรี 70000 

1 2 0 5 8 

52 โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี 18 ถ.เทศบาล 4  
ต.ปากเพรียว อ.เมือง  
จ.สระบุรี 18000 

1 3 0 2 6 

53 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช  
จ.สุพรรณบุรี 

950 ถ.พระพนัวษา  
อ.สองพี่นอ้ง จ.สุพรรณบุรี 
72000 

1 2 0 1 4 



186 

 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 

54 โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม 196 ถ.เทศ 7  
ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

1 3 1 1 6 

55 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

46/1 ม.4 ต.ประตูชยั  
อ.พระนครศรีอยธุยา  
จ.พระนครศรีอยธุยา 
13000 

1 2 0 1 4 

56 โรงพยาบาลบางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

88/1 ม.8 ถ.เทพารักษ ์ 
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540 

1    1 

 ภาคใต้       
57 โรงพยาบาลมหาราช  

จ.นครศรีธรรมราช 
1 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80000 

1 3 1 0 5 

58 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
จ.สุราษฎร์ธานี 

56 ม.2 ต.มะขามเต้ีย  
อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 
84000 

1 2 0 2 5 

59 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา 182 ถ.รักการ ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 

1 4 0 0 5 

60 โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา 152 ถ.สิโรรส อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000 

1 1 0 3 5 

61 โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง 69 ถ.โคกขนั ต.ทบัเท่ียง  
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

1 2 0 2 5 

62 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต 353 ถ.เยาวราช  
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง  
จ.ภูเก็ต 83000 

1 2 0 0 3 

        
        
        
        

 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 
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โรงพยาบาลทัว่ไป (รพท.)  
เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลประจ าจ.ทั่วไปหรือ
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอขนาดใหญ่ท่ีมีขีดความสามารถระดบัทุติยภูมิ (Secondary Care) มี
จ านวนเตียง 120 - 500 เตียง ในประเทศไทยมีอยู่ 74 แห่ง (รวมโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยพุราชสระแกว้ดว้ย) จ าแนกตามภาค ดงัน้ี 

   

 ภาคเหนือ       
63 โรงพยาบาลพิจิตร จ.พิจิตร 136 ถ.บึงสีไฟ ต.บึงศรีไฟ  

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 
1 1 0 1 3 

64 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชปัว 70 หมู่ 6 บา้นสวนดอก 
ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 
55120 

1 1 0 0 2 

65 โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน 1 ถ.วรวชิยั ต.ในเวยีง  
อ.เมือง จ.น่าน 55000 

1 1 0 0 2 

66 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  
จ.เพชรบูรณ์ 

203 ถ.สามคัคีชยั  
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.เพชรบูรณ์ 67000 

1 1 0 2 4 

67 โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่ 144 ถ.ช่อแฮ่ ต.ใบเรียง  
อ.เมือง จ.แพร่ 54000 

1 2 0 1 4 

68 โรงพยาบาลล าพนู จ.ล าพนู 177 ม. 1 ต.ตน้ธง อ.เมือง  
จ.ล าพนู 51000 

1 1 0 1 3 

69 โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา 269 ถ.พหลโยธิน ต.ต๋อม  
อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

1 1 0 0 2 

70 โรงพยาบาลก าแพงเพชร  
จ.ก าแพงเพชร 

382 ถ.ราชด าเนิน อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 62000 

1 2 0 0 3 

71 โรงพยาบาลสุโขทยั จ.สุโขทยั 2/1 ม.5 ต.บา้นกลว้ย  
อ.เมือง จ.สุโขทยั 64000 

1  0 2 3 

77 โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย 101 ม.10  
ถ.พรหมมหาราช  
ต.เวยีงพางค า อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย 57130 

1    1 

        
 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 

รอง 
พ.ว.ฟ นัก

กาย 
ช่าง
กาย 

รวม 
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78 โรงพยาบาลศรีสงัวาลย ์ 
จ.แม่ฮ่องสอน 

101 ถ.สีหนาทบ ารุง  
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
58000 

1  0 1 2 

79 โรงพยาบาลค่ายสุรศกัด์ิมนตรี   
(80 เตียง) 

1 หมุ่ 1 ต.พิชยั อ.เมือง  
จ.ล าปาง 52000  

1 1 0 0 2 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       
80 โรงพยาบาลร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ 286 ถ.สุริยเดชบ ารุง  

อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 
1 3 0 2 6 

81 โรงพยาบาลสกลนคร  
จ.สกลนคร 

1041 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง  
จ.สกลนคร 47000 

1 1 0 1 3 

82 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่ง
แดนดิน จ.สกลนคร (90) 

291 หมู่ 11 ถ.ภูมิภกัดี  
ต.สวา่งแดนดิน  
อ.สวา่งแดนดิน  
จ.สกลนคร 47110 

1 1   2 

83 โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 283 ถ.กาฬสินธ์ุ อ.เมือง  
จ.กาฬสินธ์ุ 46000 

1 3 0 1 5 

84 โรงพยาบาลมหาสารคาม  1105 ถ.ผดุงวถีิ ต.ตลาด  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
44000 

1 3 0 0 4 

85 โรงพยาบาลจตัุรัส จ.ชยัภูมิ 9 ม.7 ถ.สีคิ้ว-ชยัภูมิ  
ต.หนองบวัใหญ่ จตุรัส  
จ.ชยัภูมิ 36130 

1    1 

86 โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร 26 ม.8 ถ.แจง้สนิท  
ต.ตาดทอง อ.เมือง  
จ.ยโสธร 35000 

1  0 0 1 

87 โรงพยาบาลหนองคาย  1158 ถ.มีชยั อ.เมือง  
จ.หนองคาย 43000 

1 2 0 1 4 

88 โรงพยาบาลนครพนม  270 ถ.อภิบาลบญัชา  
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครพนม 48000 

1  0 1 2 

        
 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 

รอง 
พ.ว.ฟ นัก

กาย 
ช่าง
กาย 

รวม 
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89 โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย ์ 692 ถ.โชคชยั-เดชอุดม  
ต.นางรอง อ.นางรอง  
จ.บุรีรัมย ์31110 

1 1   2 

90 โรงพยาบาลเทพรัตน ์
จ.นครราชสีมา  

345/5 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ  
ต.โคกกรวด  
อ.นครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 30280 

1    1 

91 โรงพยาบาลปากช่องนานา  
จ.นครราชสีมา 

400 ถ.มิตรภาพ  
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
30130 

1    1 

92 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น ต.บา้นแฮด  
ก่ิงอ าเภอบา้นแฮด  
จ.ขอนแก่น 40110 

1  0 1 2 

93 โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น 82 ม.1 ถ.มะลิวลัย ์ 
ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ  
จ.ขอนแก่น 40130 

1    1 

94 โรงพยาบาลเลย จ.เลย 32/1 ถ.มะลิวลัย ์ต.กดุป่อง  
อ.เมือง จ.เลย 42000 

1 1 0 1 3 

95 โรงพยาบาลมุกดาหาร  24 ถ.พิทกัษพ์นมเขต  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

1  0 1 2 

96 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  291 ม.6 ถ.อรุณประเสริฐ 
ต.มุ่ง อ.เมือง  
จ.อ านาจเจริญ 37000 

1  0 0 1 

97 โรงพยาบาลหนองบวัล าภู  153 ม.1 ต.หนองบวั  
อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู 
39000 

1 1 0 0 2 

98 โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ บา้นพกัผูอ้  านวยการ 255/1  
ถ.เจา้แม่สองนาง  
ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ  
จ.บึงกาฬ 43140 

1  0 0 1 

99 โรงพยาบาลภูเขียว  
จ.ชยัภูมิ 

149 ม.4 ต.ผกับงั อ.ภูเขียว  
จ.ชยัภูมิ 36110 

1    1 

 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 
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100 โรงพยาบาลกมุภวาปี  
จ.อุดรธานี 

7 ม.5.จิตรประสงค ์ 
ต.กมุภวาปี อ.กมุภวาปี  
จ.อุดรธานี 41110 

1    1 

101 โรงพยาบาลวารินช าราบ  ถ.ศรีสะเกษ ต.ค าน ้ าแซบ  
อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธานี 34190 

1    1 

102 โรงพยาบาล 50 พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี 

300 หมู่ 3 ถ.อุบลตระการ 
(บา้นปลาดุก) ต.ไร่นอ้ย  
อ.เมืองอุบลราชธานี  
จ.อุบลราชธานี 34000 

1    1 

102 โรงพยาบาล 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ์  
จ.อุบลราชธานี 

300 หมู่ 3 ถ.อุบลตระการ 
(บา้นปลาดุก) ต.ไร่นอ้ย  
อ.เมืองอุบลราชธานี  
จ.อุบลราชธานี 34000 

1    1 

 ภาคตะวนัออก       
103 โรงพยาบาลพทุธโสธร  

จ.ฉะเชิงเทรา 
174 ถ.มรุพงษ ์ต.หนา้เมือง  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
24000 

1 1 0 1 3 

104 โรงพยาบาลตราด จ.ตราด 108 ถ.สุขมุวทิ หมู่ 1  
ต.วงัระแจะ อ.เมือง  
จ.ตราด 23000 

1 1 0 2 4 

105 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 
จ.สระแกว้ 

725 ม.2 ถ.สุวรรณศร  
ต.สระแกว้ อ.เมือง  
จ.สระแกว้ 27000 

1 2   3 

106 โรงพยาบาลแกลง  
จ.ระยอง 

254  ถ.สุขมุวทิ  
ต.ทางเกวยีน อ.แกลง  
จ.ระยอง 21110 

1    1 

107 โรงพยาบาลมาบตาพดุ จ.ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 1    1 
 ภาคกลาง       
108 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ จ.นนทบุรี 206 ม.6 ต.บางกระสอ  

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
1 4 0 2 7 

        
 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 

รอง 
พ.ว.ฟ นัก

กาย 
ช่าง
กาย 

รวม 
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109 โรงพยาบาลบา้นโป่ง จ.ราชบุรี 12 ถ.แสงชูโต อ.บา้นโป่ง  
จ.ราชบุรี 70110 

1 1 0 1 3 

110 โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 29 ถ.ทางรถไฟ  
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
70120 

1 1   2 

111 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา  
จ.กาญจนบุรี 

572/1 ม.3 ถ.แสงชูโต  
ต.ปากแพรก อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี 71000 

1 2 0 1 4 

112 โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร  
จ.ชยันาท 

199 ม.5 ต.บา้นกลว้ย  
อ.อินทร์บุรี จ.ชยันาท 
17000 

1 1 0 0 2 

113 โรงพยาบาลพระพทุธบาท จ.สระบุรี 86 ม.8 ต.ธารเกษม  
อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี 
18120 

1 1   2 

114 โรงพยาบาลพระจอมเกลา้  
จ.เพชรบุรี 

53 ถ.รถไฟ  
ต.คลองกระแซง อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี 76000 

1 1 0 1 3 

115 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  
จ.ลพบุรี 

260 ม.1 ถ.พหลโยธิน  
ต.เขาสามยอด อ.เมือง  
จ.ลพบุรี 15000 

1 1 0 1 3 

116 โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้ 
จ.สมุทรสงคราม 

708 ถ.ประสิทธิพฒันา  
ต.แม่กลอง อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม 75000 

1  1 0 2 

117 โรงพยาบาลอุทยัธานี จ.อุทยัธานี 56 ถ.รักการดี ต.อุทยัใหม่  
อ.เมือง จ.อุทยัธานี 61000 

1  0 1 2 

118 โรงพยาบาลสมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ 

71 ถ.จกัรกะพาด ต.ปากน ้ า 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10270 

1 1 0 1 3 

119 โรงพยาบาลนครนายก  
จ.นครนายก 

100 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง 
จ.นครนายก 26000 

1 1 0 1 3 

        
 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 

รอง 
พ.ว.ฟ นัก

กาย 
ช่าง
กาย 

รวม 
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120 โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว้ 
ต.บางปรอท อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 12000 

1 3 0 1 5 

121 โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 917/3 ถ.ขนุสรรค ์อ.เมือง  
จ.สิงห์บุรี 16000 

1  0 2 3 

122 โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง 3 ถ.เทศบาล ต.บางแกว้  
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 

1  0 1 2 

123 โรงพยาบาลมะการักษ ์
จ.กาญจนบุรี 

47/12 ม.4 ต.ท่ามะกา  
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
71120 

1    1 

124 โรงพยาบาลบา้นหม่ี จ.ลพบุรี 139 ถ.ประชาอุทิศ  
ต.บา้นหม่ี อ.บา้นหม่ี  
จ.ลพบุรี 15110 

1  0 0 1 

125 โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 37/7 ม.1 ต.ทบัยา  
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
16110 

1   0 1 

126 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช 
องคท่ี์ 17 จ.สุพรรณบุรี 

ถ.บางล่ี-หนองวลัยเ์ปร่ียง  
ต.สองพี่นอ้ง อ.สองพี่นอ้ง  
จ.สุพรรณบุรี 72110 

1 1   2 

127 โรงพยาบาลเสนา  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

51 ม.1 ถ.สุขาภิบาลเจา้เจ็ด  
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา  
13110 

1 1   2 

128 โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ ์ 237 ถ.พิทกัษช์าติ อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 

1 1 0 0 2 

129 โรงพยาบาลหวัหิน  
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

30/2 ถ.เพชรเกษม  
ต.หวัหิน อ.หวัหิน  
จ.ประจวบ 77110 

1 1   2 

130 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก  
จ.ราชบุรี 

146 ม.4 ต.ท่านดั  
อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
70130 

1    1 

 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 
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131 โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร 

1500 ถ.เอกชยั ต.มหาชยั  
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
74000 

1 3 0 1 5 

 ภาคใต้       
132 โรงพยาบาลท่าศาลา  

จ.นครศรีธรรมราช 
158 ม.3 ถ.นครศรีฯ- 
สุราษฎร์ธานี ต.ท่าศาลา  
อ.ท่าศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช  
80160 

1    1 

133 โรงพยาบาลปากพนงั  
จ.นครศรีธรรมราช 

212 ถ.ชายน ้ า ต.ปากพนงั  
อ.ปากพนงั  
จ.นครศรีธรรมราช 80140 

1    1 

134 โรงพยาบาลทุ่งสง  อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 80110 

1    1 

135 โรงพยาบาลสิชล  
จ.นครศรีธรรมราช 

189 ม.5 ถ.ศุภโยคพฒันา  
ต.สิชล อ.สิชล  
จ.นครศรีธรรมราช 80120 

1    1 

136 โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง 11 ถ.ก าลงัทรัพย ์ 
ต.เขานิวาศน์ อ.เมือง  
จ.ระนอง 85000 

1  0 1 2 

137 โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ  4008 ถ.พิดิษฐพ์ยาบาล  
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง  
จ.ชุมพร 86000 

1  0 1 2 

138 โรงพยาบาลพทัลุง จ.พทัลุง 4211 ถ.ราเมศร์ อ.เมือง  
จ.พทัลุง 93000 

1 3 0 2 6 

139 โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี 2 ถ.หนองจิก อ.เมือง  
จ.ปัตตานี 94000 

1 1 0 1 3 

140 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 
สายบุรี จ.ปัตตานี (60) 

162  ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบนั 
อ. สายบุรี จ.ปัตตานี 
94110  

1     

141 โรงพยาบาลกระบ่ี จ.กระบ่ี 325 ถ.อุดรกิจ ต.ปากน ้ า  
อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 

1 1 0 1 3 

 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 
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142 โรงพยาบาลพงังา จ.พงังา 436 ถ.เพชรเกษม  
ต.ทา้ยชา้ง อ.เมือง จ.พงังา 
82000 

1  0 0 1 

143 โรงพยาบาลตะกัว่ป่า จ.พงังา 39/2 ถ.เพชรเกษม  
ต.บางนายชี อ.ตะกัว่ป่า 
จ.พงังา 82110 

1    1 

144 โรงพยาบาลสตูล จ.สตูล 55/1 ถ.หตัถกรรมศึกษา  
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 
91000 

1 1 0 1 3 

145 โรงพยาบาลเกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธานี 

61 ม.1 ต.อ่างทอง  
อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฏร์ธานี 84140 

1    1 

146 โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา 106 ถ.รัตนกิจ อ.เบตง  
จ.ยะลา 95110 

1  0 0 1 

147 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  80 ถ.ระแงะมรรดา อ.เมือง  
จ.นราธิวาส 96000 

1  0 0 1 

148 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  
จ.นราธิวาส 

1 ถ.ทรายทอง 5  
ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก  
จ.นราธิวาส 96120 

1  0 0 1 

149 โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา  ถ.รามวถีิ ต.บ่อยาง  
อ.เมือง จ.สงขลา 90000  

1 3 0 0 4 

 โรงพยาบาลสังกดัหน่วยงานอืน่ๆ       

 สภากาชาดไทย       
150 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ี

ณ ศรีราชา 
290 ถ.เจิมจอมพล  
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี 20110 

1 5   6 

        
        
        
        
ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
มีอยูท่ั้งหมด 10 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัซ่ึงบริหาร
โดยตรงโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 
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151 โรงพยาบาลกลาง 514 ถ.หลวง ป้อมปราบ  
เขตป้อมปราบ กทม. 
10100 

1 2 0 0 3 

152 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์ 8 ถ.เจริญกรุง  
แขวงบางคอแหลม 
เขตยานนาวา กทม. 10120 

1 3   4 

153 โรงพยาบาลตากสิน 543 ถ.สมเด็จเจา้พระยา  
แขวงคลองสาน  
เขตคลองสาน กทม. 
10600 

1 2 1 0 4 

154 โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ 18 ถนนพทุธมณฑลสาย 3  
ซ.10 แขวงบางไผ ่ 
เขตบางแค กทม. 10160 

1 1   2 

155 โรงพยาบาลลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม. 
10520 

1    0 

156 โรงพยาบาลเวชการุณยรั์ศม์ิ  48 หมู่ 2 เลียบวารี  
แขวงกระทุ่มราย  
เขตหนองจอก กทม. 
10530 

    0 

157 โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ เขตประเวศ  
กทม. 10250 

1 1   2 

158 โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิ 
ชุตินฺธโร อุทิศ 

6 ซ.หนองแขม-ศรีนวล 1 
แขวงหนองแขม  
เขตหนองแขม กทม. 
10160 

1 1   2 

159 โรงพยาบาลผูสู้งอาย ุ 
บางขนุเทียน 

1075/1 ถนนบางขนุเทียน 
- ชายทะเล แขวงท่าขา้ม 
เขตบางขนุเทียน กทม.
10150 

1    0 

 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 
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160 ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 111 ศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 
1 ชั้น 7 ถ.มิตรไมตรี เขต
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ส านกัเลขานุการศาลา 
วา่การกรุงเทพมหานคร  
2 อาคาร 1 ชั้น 7  
ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง 
กทม.10400 

1 9   10 

 กรมแพทย์ทหารบก 
กระทรวงกลาโหม 

      

161 โรงพยาบาลทหารผา่นศึก 39 ถ.วภิาวดีรังสิต  
แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กทม. 10400 

1 4 2 0 7 

162 โรงพยาบาลอานนัทมหิดล  
(1,000 เตียง) 

ต. เขาสามยอด อ.เมือง   
จ. ลพบุรี 15000 

1 2   3 

163 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค ์ อ.วารินช าราบ   
จ.อุบลราชธานี 34190  

1    1 

164 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  
(400 เตียง) 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 

1    1 

 กรมแพทย์ทหารเรือ 
กระทรวงกลาโหม 

      

165 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 224 ถนนริมทางรถไฟ 
สายเก่า แขวงบางนา  
เขตบางนา กทม. 10260 

1    1 

166 โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ 
(120 เตียง) 

1028 ถ.ตากสิน  
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กทม. 10600  

1 4   5 

167 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิต์ิ 

ต.พลูตาหลวง อ. สตัหีบ 
จ. ชลบุรี 

1 2   3 

168 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ ์
(150 เตียง) 

ต. สตัหีบ อ. สตัหีบ  
จ. ชลบุรี  

1    0 

 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 
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 กรมแพทย์ทหารอากาศ 
กระทรวงกลาโหม 

      

169 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกลา้ 

99 ถ.สุวรรณศร  
ต.พรหมณี อ.เมือง  
จ.นครนายก 26001 

1 1   2 

170 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถ.พหลโยธิน แขวงคลอง
ถนน บางเขน กทม. 10220 

1 11   12 

 ส านักงานแพทย์ใหญ่  ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ

      

171 โรงพยาบาลต ารวจ 492/1 ถ.พระราม 1  
แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กทม. 10330 

1 5 1 0 7 

172 รพ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 148 หมู่ 4 ถ.สิงหวฒัน์  
ต.บา้นกร่าง อ.กงไกรลาศ  
จ. สุโขทยั 64170 

1 1 0 0 2 

173 สถาบนัราชประชาสมาสยั   
(ส่วนพระประแดง) กรมควบคุมโรค 

15 หมู่ 7 ถ.ปู่เจา้สมิงพราย   
ต.บางหญา้แพรก    
อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ  10130  

1 2   3 

174 สวางคนิวาส สภากาชาดไทย หมู่ 2 ถนนสุขมุวทิ  
ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 10270    

1 1 0 0 2 

175 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 44  
หนองจอก 

96/5 หมู่ 9 ถ.สุวนิทวงศ ์
ล าผกัชี หนองจอก กทม.
10530  

1 1   2 

176 โรงพยาบาลรัตบุรี 150 ถนนศรีรัตน์ รัตนบุรี 
จ.สุรินทร์ 32130  

1 1   2 

177 ศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพคนงาน 
บางพนู จ.ปทุมธานี 

97 หมู่ 3 ถนนรังสิต-
ปทุมธานี ต.บางพนู  
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  

1  0 1 2 

 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 
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178 ศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพคนงาน  
จ.เชียงใหม่  

หมู่ท่ี 3 ถ.เลียบคลอง
ชลประทาน ต.ดอนแกว้  
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
50180 

1  0 1 2 

179 ส านกังานสาธารณสุขจ.ชลบุรี  
(นพ.สธณ) 

ถ.วชิรปราการ  
ต. านสวน อ.เมือง  
จ.ชลบุรี 20000  

1  0 1 2 

180 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพ
แห่งชาติ เลขท่ี 88/39  
ถ.ติวานนท ์ 
14 ต.ตลาดขวญั อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000 

1 1   2 

181 รพ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ (รพช) 4 ถ.สุวรรณศร  
ต.อรัญประเทศ  
อ.อรัญประเทศ  
จ. สระแกว้ 27120 

1  0 0 1 

182 ศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพคนงาน  
จ.ระยอง 

เลขท่ี 12 หมู่ 2 ซ.8  
ต.พนานิคม อ.นิคมพฒันา 
จ.ระยอง 21180 

1  0 0 1 

183 ประธานมูลนิธิพฒันาคนพิการไทย 
จ.นนทบุรี 

78/14 หมู่ 1 ถ.ติวานนท ์ 
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี 11120 

1  0  1 

 โรงงานกายอุปกรณ์ท่ีจดัตั้งโดย
มูลนิธิขาเทียม (รพช.) 

มีช่าง 4 เดือน ส านกั
ปลดักระทรวงฯ 

     

184 รพ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช หมู่ 4 ถ.นครศรีฯ-หวัไทร 
ต.หวัไทร อ.หวัไทร 
จ. นครศรีธรรมราช 80170 

1    1 

185 รพ.แม่ลาว จ.เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
57250 

1    1 

186 รพ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็ 279 หมู่ 7 ต.ขวญัเมือง  
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็ 45120  

1    1 

 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 
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187 รพ.สมเด็จพระยพุราชด่านซา้ย จ.เลย 168 ม.3 ต าบลด่านซา้ย 
อ าเภอด่านซา้ย จ.เลย 
42120 

1    1 

188 รพ.ภูเขียว จ.ชยัภูมิ เลขท่ี 149 หมู่ 4 ถ.ภูเขียว- 
ชุมแพ ต.ผกัปัง อ.ภูเขียว  
จ.ชยัภูมิ 36110 

1    1 

189 รพ.ตาคลี จ.นครสวรรค ์ 62 ถ.หสันยั ต.ตาคลี  
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ์
60140 

1    1 

190 รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร 74110 

1    1 

191 รพ.ยพุราชจอมบึง จ.ราชบุรี เลขท่ี 5 หมู่ 8 จ.จอมบึง  
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

1    1 

192 รพ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม 256 หมู่ 13 ถ.ศรีโกสุม  
ต.หวัขวาง อ.โกสุมพิสยั  
จ. มหาสารคาม 44140 

1    1 

193 รพ.หว้ยยอด จ.ตรัง 17 หมู่ 2 ถ.เทศารัษฎา  
ต.เขาขาว อ.หว้ยยอด  
จ.ตรัง 92130 

1    1 

194 รพ.ภาชี จ.พระนครศรีอยธุยา หมู่ 2 ต.ภาชี อ.ภาชี  
จ.พระนครศรีอยธุยา 
13140 

1    1 

195 รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย ์ 692 ถ.โชคชยั-เดชอุดม  
ต.นางรอง อ.นางรอง  
จ.บุรีรัมย ์31110 

1    1 

196 รพ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 215 หมู่ 6 ต.โคกคราม  
อ.บางปลามา้  
จ.สุพรรณบุรี 72150 

1    1 

197 รพ.สมเด็จพระยพุราชกฉิุนารายณ์ จ.
กาฬสินธ์ุ 

193 ต.บวัขาว  
อ.กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
46110 

1    1 

 โรงพยาบาล ทีอ่ยู่ ผอ./ 
รอง 

พ.ว.ฟ นัก
กาย 

ช่าง
กาย 

รวม 
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198 รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
จ.สงขลา 

20 ถ.นาทว-ีประกอบ  
ต.นาทว ีอ.นาทว ีจ.สงขลา 
90160 

1    1 

199 รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม 183 หมู่ 5 ต.สามง่าม  
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 
73150 

1    1 

200 รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 1 หมู่ 9 ถ.พงัโคน-บึงกาฬ  
ต.คอนสวรรค ์ 
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
47120 

1    1 

   200 381 73 100 754 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฒ 
รหัสการบันทึกผลทีไ่ด้จากแบบสอบถาม 
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รหัสการบันทึกผลทีไ่ด้จากแบบสอบถาม 
 

ข้อค าถาม ช่ือตัวแปร มาตรวดัตัวแปร การอ่านค่า 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ gender Nominal scale 
ชาย = 1     หญิง = 2 
(Missing = 99) 

อาย ุ age Ratio scale 
จ านวนปี 
(Missing = 99) 

สถานภาพการสมรส status Nominal scale 
โสด = 1    สมรส = 2 
หยา่ =3     หมา้ย = 4 
(Missing = 99) 

อาชีพ Occupation Nominal scale 

แพทยด์า้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  = 1     
แพทยด์า้นอ่ืนๆ = 2 
อาจารย/์ผูช่้วยอาจารยก์ายอุปกรณ์ =3      
นกักายอุปกรณ์ = 4 
ช่างกายอุปกรณ์ = 5 
อ่ืนๆ = 6 
(Missing = 99) 

ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

Experience Ratio scale 
จ านวนปี 
(Missing = 99) 

ประสบการณ์ในการ
ท างานดา้นบริหาร
ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ 

Admin Ratio scale 
จ านวนปี 
(Missing = 99) 

ระดบัการศึกษา
สูงสุด 

Education Nominal scale 

ประกาศนียบตัร = 1     
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา      = 2 
ปริญญาตรี      =3      
ปริญญาโท      = 4 
อ่ืนๆ                = 5 
(Missing = 99) 
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ข้อค าถาม ช่ือตัวแปร มาตรวดัตัวแปร การอ่านค่า 

สาขาการศึกษาท่ี
ศึกษาในระดบัสูงสุด 

Specialty Nominal scale 

แพทยศาสตรบณัฑิต = 1     
กายอุปกรณศาสตรบณัฑิต = 2 
วศิวกรรมศาสตร์ =3      
บริหารธุรกิจ = 4 
วทิยาศาสตร์  = 5 
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์  = 6 
เศรษฐศาสตร์  = 7 
บญัชี/ การเงิน  = 8 
อ่ืนๆ               = 9 
(Missing = 99) 

การศึกษาในสาขา
กายอุปกรณ์ใน
สถาบนัการศึกษา 

Institute Nominal scale 
เคย = 1     ไม่เคย = 2 
(Missing = 99) 

สถานท่ีศึกษาใน
สาขากายอุปกรณ์ 

Venue Nominal scale 
ในประเทศ = 1     ต่างประเทศ = 2 
(Missing = 99) 

ระดบัการศึกษาสาขา
กายอุปกรณ์ 

Level Nominal scale 

ประกาศนียบตัร = 1     
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา      = 2 
ปริญญาตรี      =3      
ประกาศนียบตัรบณัฑิต = 4 
ปริญญาโท       = 5 
อ่ืนๆ                = 6 
(Missing = 99) 

รูปแบบองคก์รท่ี
ท างาน 

Hospital Nominal scale 

โรงพยาบาลในสังกดัมหาวทิยาลยั/
โรงเรียนแพทยข์องคณะแพทยศาสตร์/
วทิยาลยัแพทยศาสตร์ต่างๆ = 1     
สถาบนัสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยแ์ห่งชาติ = 2 
โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไปสังกดั
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ข้อค าถาม ช่ือตัวแปร มาตรวดัตัวแปร การอ่านค่า 

กระทรวงสาธารณสุข  = 3 
โรงพยาบาลในสังกดักรุงเทพมหานคร = 4 
อ่ืนๆ     = 5 
(Missing = 99) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ณ 
การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการใช้การวเิคราะห์องค์ประกอบ 
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ตารางที ่1 ผลการตรวจสอบเง่ือนไขขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
 

ข้อความ ค่าสถิติ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .957 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 25941.473 
Sphericity (df) 2080 
                                             Sig. .000 

 
 
ตารางที ่2 ผลการตรวจสอบเง่ือนไขขอ้ตกลงดา้นการก าหนดทิศทาง 

 

ข้อความ ค่าสถิติ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .846 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1297.281 
Sphericity (df) 21 
                                             Sig. .000 

 
 
ตารางที ่3 ผลการตรวจสอบเง่ือนไขขอ้ตกลงดา้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ 

 

ข้อความ ค่าสถิติ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .876 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1151.516 
Sphericity (df) 21 
                                             Sig. .000 
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ตารางที ่4 ผลการตรวจสอบเง่ือนไขขอ้ตกลงดา้นความสัมพนัธ์กบัทุกภาคส่วนในองคก์ร 

 

ข้อความ ค่าสถิติ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .903 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4039.319 
Sphericity (df) 105 
                                             Sig. .000 

 
 
ตารางที ่5 ผลการตรวจสอบเง่ือนไขขอ้ตกลงดา้นการสร้างพนัธมิตร 

 

ข้อความ ค่าสถิติ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .843 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1302.501 
Sphericity (df) 15 
                                             Sig. .000 

 
 

ตารางที ่6 ผลการตรวจสอบเง่ือนไขขอ้ตกลงดา้นการสร้างจิตวญิญาณการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

 

ข้อความ ค่าสถิติ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .826 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1337.099 
Sphericity (df) 15 
                                             Sig. .000 
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ตารางที ่7 ผลการตรวจสอบเง่ือนไขขอ้ตกลงดา้นการพฒันาผูน้ าของปัจจุบนัและอนาคต 

 

ข้อความ ค่าสถิติ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .932 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3472.239 
Sphericity (df) 45 
                                             Sig. .000 

 
 
ตารางที ่8 ผลการตรวจสอบเง่ือนไขขอ้ตกลงดา้นการคิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
 

ข้อความ ค่าสถิติ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .955 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5750.394 
Sphericity (df) 91 
                                             Sig. .000 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ-สกุล   นางสาวธชัชนนัท ์มโนเพช็รเกษม  

ทีอ่ยู่ 77/634 ซอยเพชรทองค า 1 แยก 8 ถนนบางกระด่ี แขวงแสมด า 

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

ทีท่ ำงำน โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

14 ถนนอรุณอมัรินทร์  แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร 10700 

ประวตัิกำรศึกษำ 

 พ.ศ. 2541 ส าเร็จการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล 

 พ.ศ. 2548 ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

สาขาสังคมศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข  มหาวทิยาลยัมหิดล 

ประวตัิกำรท ำงำน 

พ.ศ. 2541 พยาบาลวชิาชีพ หอผูป่้วยสลาก 5  

งานการพยาบาลศลัยศาสตร์และศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

พ.ศ. 2545 พยาบาลวชิาชีพ หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช  

งานการพยาบาลปฐมภูมิ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  

พ.ศ. 2547 พยาบาลวชิาชีพ (ช่วยราชการในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีวเิทศสัมพนัธ์)  

งานวเิทศสัมพนัธ์  ส านกังานคณบดี คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล   

พ.ศ. 2549 หวัหนา้งานวเิทศสัมพนัธ์ (นกัวชิาการศึกษา)   

งานวเิทศสัมพนัธ์  ส านกังานคณบดี คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล   

พ.ศ. 2556 นกัวชิาการศึกษาช านาญการ  

เลขานุการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  




