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งาน วิ จ ั ย ครั้ งนี้ ส าเร็ จลงได้ ด้ ว ยก ารช่ วยเห ลื อและส นั บ ส นุ น อย่ า งดี ยิ่ ง จาก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ รีย ์ กาญจนวงศ์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก อาจารย์ ดร.ไพศาล จันทรังษี
ในฐานะอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม และอาจารย์ ดร.ชิ ษณุ พงศ์ ทองพวง ที่ได้กรุ ณาให้คาแนะนาประเด็น
ทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั รวมทั้งสนับสนุ นให้กาลังใจแก่ผวู ้ ิจยั มาโดยตลอด ผูว้ ิจยั ขอ
กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ จิรา วงษ์ขมทอง ประธานกรรมการ
สอบวิ ท ยานิ พนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ รี ย์ กาญจนวงศ์ อาจารย์ ดร.ไพศาล จัน ทรั ง ษี
รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ ง กมลทิ พ ย์ หาญผดุ ง กิ จ กรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ และอาจารย์
ดร.ชิ ษณุ พงศ์ ทองพวง ที่ได้กรุ ณาแนะนาและให้ขอ้ คิดที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ครั้งนี้ อย่างดียิ่ง
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุ ณคณาจารย์ทุ ก ท่ าน ที่ ช่วยในการวิพ ากษ์งานวิจยั และให้ข้อเสนอแนะที่ เป็ น
ประโยชน์ ตลอดจนแก้ไขจุดบกพร่ องต่างๆ ทาให้งานวิจยั ในครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงลงด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริ สเตียนทุกท่าน ที่กรุ ณา
ให้คาชี้ แนะในการท าวิจยั และการเรี ยนตลอดระยะเวลาที่ ได้มี โอกาสศึ กษาที่ มหาวิท ยาลัยแห่ งนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งได้ ก รุ ณ าช่ ว ยเหลื อ ในการรวบรวมข้อ มู ล
แบบสอบถาม และขอกราบขอบพระคุ ณ ผู ้ป ฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ทุ ก ท่ า นที่ ก รุ ณาตอบ
แบบสอบถามซึ่ งเป็ นข้อมูลที่มีค่ายิง่ ต่อการวิจยั นี้
สุ ด ท้า ยนี้ ผู ้วิ จ ัย ขอกราบขอบพระคุ ณ ทุ ก คนในครอบครั ว ผูเ้ ป็ นแรงบัน ดาลใจใน
การศึ กษาขั้นสู งสุ ด เป็ นผูใ้ ห้ความรัก กาลังใจและการสนับ สนุ นในทุ กๆ ด้าน รวมทั้งทุ ก ท่ านที่
เกี่ยวข้องโดยมิได้กล่าวมา ณ ที่น้ ีที่ให้ความช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจให้กบั ผูว้ จิ ยั ด้วยดีตลอดมา
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพ
กายอุ ป กรณ์ ในประเทศไทย วิเคราะห์ ปั จจัยแต่ ละองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ข องผูป้ ฏิ บัติ วิชาชี พ
กายอุปกรณ์ ในประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์ ความสอดคล้องขององค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของ
ผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง เป็ นแพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
นักกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ที่จบการศึกษาจากสถาบันเลิดสิ น และพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผูบ้ ริ หารใน
สถาบันทางการแพทย์ ในภาครัฐบาล จานวน 754 คน ใช้ท้ งั หมดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มี
2 ชุด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสาหรับสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย เป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.96 ค่าความเชื่อมัน่ (ค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบาค) ของแบบสอบถาม
ของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อ มูล ประกอบด้วยสถิ ติพ รรณนาและสถิ ติ เชิ งอนุ ม าน ได้แ ก่ การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิ งสารวจ และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อ ค้น พบการวิจัย แสดงว่า (1) องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ข องผูป้ ฏิ บัติ วิชาชี พ กาย
อุปกรณ์ในประเทศไทย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ เรี ยงตามลาดับน้ าหนักองค์ประกอบดังนี้ ได้แก่ (1.1) ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 (1.2) ด้านการสร้างจิตวิญญาณการ
เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร ค่าน้ าหนัก องค์ป ระกอบเท่ ากับ 0.90 (1.3) ด้านการคิ ดและการวางแผนเชิ งกลยุท ธ์
ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.90 (1.4) ด้ า นการสร้ างพัน ธมิ ต ร ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กับ 0.90
(1.5) ด้านการพัฒนาผูน้ าของปั จจุบนั และอนาคต ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.88 (1.6) ด้านการดาเนินการให้
สาเร็ จ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.87 และ (1.7) การกาหนดทิศทางค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.83 และ
(2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างเชิง องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพ
กายอุ ป กรณ์ ในประเทศไทยกับ ข้อมู ลเชิ งประจัก ษ์ พบว่า ค่าวัดระดับ ความกลมกลื น ได้แ ก่ 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 รู ปแบบโมเดลการวิเคราะห์ องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิ บัติวิชาชี พ กาย
อุปกรณ์ในประเทศไทย เชิงยืนยันลาดับที่สองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากข้อค้นพบการวิจยั ผูว้ จิ ยั
เสนอแนะว่า การพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารงานด้านกายอุปกรณ์และผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ ควร
ให้ความสาคัญองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร การสร้างจิ ตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ขององค์กร และการคิ ด และการวางแผนเชิ งกลยุท ธ์ ในการบริ ห ารจัด การเพื่ อ ให้ บ ริ การด้านสุ ข ภาพอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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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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บทที่ 1

บทนำ

ควำมสำคัญของปัญหำวิจัย
จากข้อมู ล ทางสถิ ติข ององค์ก ารสหประชาชาติ (World Health Statistic, 2011) พบว่า
กลุ่มประเทศแถบเอเชี ยและแปซิ ฟิคมีจานวนประชากรที่เป็ นบุคคลพิการมากที่สุดในโลก นับตั้งแต่
องค์การสหประชาชาติ ประกาศปี พุทธศักราช 2526-2535 เป็ นทศวรรษคนพิการแห่ งสหประชาชาติ
ส่ งผลให้ประเทศต่างๆ รวมไปถึงองค์การต่างๆ ในทุกภูมิภาคทัว่ โลกได้ตื่นตัวในการส่ งเสริ มฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการอย่างกว้างขวางมี การติดต่อช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันระหว่างประเทศองค์การ
สมาชิ ก อย่างเป็ นรู ปธรรม การเสนอแนะจากประเทศสมาชิ ก สหประชาชาติให้ใช้ทรัพ ยากรเพื่ อ
ประโยชน์สู งสุ ด การป้ องกันความพิการการตอบสนองความต้องการของคนพิก าร การให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการในทุกรู ปแบบต่อประเทศกาลังพัฒนา ตลอดจนรณรงค์เรื่ องสิ ทธิ และความเท่า
เทียมกันในสังคมเพื่อคนพิการ รวมไปถึ งมีการจัดกิจกรรมคนพิการเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ทักษะการช่วยตัวเอง การเพิ่มพูนสมรรถภาพทางกายจิตใจ อารมณ์ และสังคมของคนพิการ อีกทั้งยัง
เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างคนพิการและคนปกติ ดังนั้นคนพิการที่ได้รับบริ การการ
รักษาและฟื้ นฟูโดยผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพ กายอุปกรณ์ ที่มีความรู้ความสามารถได้ม าตรฐานและเข้าถึงได้
ง่ายจะสามารถกลับไปดารงชี วิตในสังคมได้อย่างมี ความสุ ข กลายเป็ นกาลังส าคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศของตนเองต่อไป โดยการได้รับกายอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมจะช่วยให้คนพิการ
เหล่านี้สามารถกลับไปดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข

2

จากข้อ มู ล ขององค์ก ารอนามัย โลกคนพิ ก ารที่ ต้อ งการงานบริ ก ารกายอุ ป กรณ์ มี อ ยู่
ประมาณ 0.5 % ของประชากร ซึ่ งในปี ค.ศ. 2010 ทวีปแอฟริ กาเอเชีย และลาตินอเมริ กามีประชากร
รวมกัน 6,000 ล้านคน ซึ่ งมีคนพิการที่ตอ้ งการบริ การกายอุปกรณ์ ถึงประมาณ 30 ล้านคน ต้องการ
ผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในการดูแลรักษา เช่ น แพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู และนักกายอุปกรณ์
เป็ นต้น โดยเฉพาะการผลิ ตกายอุปกรณ์ ซึ่ งนัก กายอุปกรณ์ 1 คน สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้ 250 คน
ดังนั้นจึงต้องการนักกายอุ ปกรณ์ 120,000 คน เพื่อรองรับการให้บริ การกลุ่ มคนพิการดังกล่าว แต่
สถานการณ์ จริ งในปั จจุบ นั มีสถาบันการศึกษาสามารถผลิตนักกายอุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานเพียง 34
แห่ ง และผลิตได้เพียง 600-800 คนต่อปี เท่านั้น ทั้งนี้ การผลิตนักกายอุปกรณ์ ยงั คงเป็ นปั ญหาระดับ
สากล เนื่องจากเป็ นวิชาชีพที่มีความเฉพาะและมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายสู ง ประกอบกับการก่อตั้งสถาบันที่
ได้มาตรฐานสากลเพื่อผลิตนักกายอุปกรณ์ ต้องลงทุนด้านเครื่ องจักรหนัก เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนบุคลากรผูส้ อนที่มีความเชี่ยวชาญ ส่ งผลให้เกิดความขาดแคลนนักกายอุปกรณ์อย่างมากใน
ประเทศที่กาลังพัฒนา (World Health Statistic, 2011)
สาหรับประเทศไทย จานวนผูพ้ ิการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตำรำงที่ 1 จานวนผูพ้ ิการ จาแนกตามเพศ
เดือน ปี
มีนำคม 2559
มิถุนำยน 2559
กันยำยน 2559
ธันวำคม 2559
มีนำคม 2560
มิถุนำยน 2560

ชำย
839,160
853,779
883,320
915,398
928,594
951,199

หญิง
729,687
743,996
774,118
810,203
828,255
851,176

รวม (คน)
1,568,847
1,597,775
1,657,438
1,725,601
1,756,849
1,802,375

ที่มำ: กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์
ในจานวนผูพ้ ิการทุกประเภท สถิ ติในเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2559 รายงานว่ามี คนพิการ
ทั้งหมด 1,725,601 คน และมีคนพิการด้านการเคลื่ อนไหวที่ ตอ้ งการใช้กายอุปกรณ์ 836,224 คน
(กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการ สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ
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แห่ งชาติ, 2560) นัน่ หมายความว่า เมื่อจานวนผูพ้ ิการเพิ่มมากขึ้น ความต้องการกายอุปกรณ์ จะเพิ่ม
มากขึ้นตามจานวนผูพ้ ิการ
นอกจากกายอุปกรณ์ ที่จาเป็ นสาหรับผูพ้ ิการแล้ว บุคลากรที่ดูแลผูพ้ ิการก็เป็ นสิ่ งสาคัญ
การดู แลคนพิ ก ารด้านการเคลื่ อนไหว จะเป็ นการท างานประสานกัน ระหว่า งผูป้ ฏิ บ ัติวิชาชี พ ที่
เกี่ยวข้องด้านกายอุปกรณ์ดา้ นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู และนัก
กายอุปกรณ์ซ่ ึ งเป็ นผูป้ ระดิษฐ์กายอุปกรณ์ จะทางานตามคาสั่งการรักษาของแพทย์ นักกายอุปกรณ์ 1
คน สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้ 250 คน จากการคานวณขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยใช้ฐานการ
คานวณว่าอุปกรณ์ 1 ชิ้ น มี อายุการใช้งาน 3 ปี ดังนั้น จึงต้องการนักกายอุปกรณ์ (836,224/3/250)
เท่ากับ 1,115 คน เพื่อรองรับการให้บริ การผูพ้ ิการในประเทศไทย
อย่างไรก็ตามขณะนี้ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักกายอุปกรณ์เพียงแห่งเดียว
คือ โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่ งเปิ ดการ
เรี ยนการสอนมาตั้งแต่ ปี พุทธศักราช 2545 ถึงปั จจุบนั นับเป็ นเวลาเพียง 12 ปี ผลิตนักกายอุปกรณ์
ชาวไทยไปแล้ว 9 รุ่ น จ านวน 100 คน โดยเป็ นหลัก สู ต รที่ ผ ลิ ต บัณ ฑิ ต ด้านกายอุ ป กรณ์ ระดับ
ปริ ญญาตรี แห่ งแรกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์สากล
ในระดับปริ ญญา (ISPO category I) แต่จากจานวนบัณฑิ ตที่จบการศึกษา จานวน 100 คน พบว่า มี
บัณ ฑิ ต กายอุ ป กรณ์ จ านวน 71 คน เท่ า นั้ นที่ ป ระกอบอาชี พ ตรงตามสาขาที่ จ บการศึ ก ษา
คือ นักกายอุปกรณ์ในประเทศไทย (โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร, 2558) ดังนั้น ประเทศไทยจึงยังคง
ขาดแคลนนักกายอุปกรณ์อย่างมาก
นอกจากการขาดแคลนนั ก กายอุ ป กรณ์ อัน เนื่ อ งจากความสามารถในการผลิ ต
นักกายอุปกรณ์ มีขีดจากัดแล้ว กลุ่มบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ดา้ นอื่นๆ ได้แก่ แพทย์ดา้ น
เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ซึ่ งต้องได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะ เพื่อทาการรักษาและฟื้ นฟูทางเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
และช่ า งกายอุ ป กรณ์ ปั จจุ บ ัน มี แพทย์ด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ที่ อ ยู่ในระบบราชการ เพี ย ง 381 คน
(ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู, 2559) และทัว่ ประเทศมีช่างกายอุปกรณ์และนักกายอุปกรณ์ ที่
ผ่านการสอบใบประกอบโรคศิ ล ปะสาขากายอุ ป กรณ์ จ านวนเพี ย ง 173 คน เท่ า นั้น (โรงเรี ย น
กายอุปกรณ์สิรินธร, 2558)
การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของประเทศไทยเป็ นโอกาสสาคัญในระบบภูมิภาคนิยมที่มา
พร้ อ มกับ ภาวะคุ ก คามจากการเปิ ดตลาดเสรี ใ นภู มิ ภ าคประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community: AEC) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเปิ ดเสรี ก ารค้า และการลงทุ น ด้ า นบริ ก าร
สุ ขภาพซึ่ งประกอบด้วยกลไกการค้าที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรี ของสิ นค้าบริ การทุนและกาลังคน
ด้า นสาขาบริ การสุ ขภาพ ผู ้ป ฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ กายอุ ป กรณ์ องค์ ก รและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งใน
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ประเทศไทย ได้มีความพยายามในการยกระดับวิชาชีพกายอุปกรณ์ให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรั บมากขึ้น
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ในปี
พ.ศ. 2558 ทาให้งานด้านกายอุปกรณ์สามารถดาเนินการไปตามมาตรฐานของประชาคมอาเซียนและ
เป็ นสาขาบริ การสุ ขภาพที่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการสู ง ขณะเดียวกันการ
แข่งขันก็มีสูงเช่นเดียวกัน
จากข้อจากัดในด้านต่างๆ ของการประกอบอาชี พที่เกี่ยวข้องกับกายอุปกรณ์และเวชศาสตร์
ฟื้ นฟู รวมทั้ง ภาวะคุ ก คามจากภายนอกดัง กล่ า ว เพื่ อ การสร้ างความได้เปรี ย บในการแข่ ง ขัน
(Competitive advantage) การบริ ห ารจัดการองค์ก รเชิ งกลยุทธ์ จึงเป็ นเรื่ องส าคัญ ผูป้ ฏิ บ ัติวิชาชี พ
กายอุ ป กรณ์ จะต้องมี ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ Adair, J. เป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญอย่างมากใน เรื่ อง “strategic
leadership” ซึ่ งเป็ นค าที่ น ามาใช้ ต้ งั แต่ ใ นช่ วงปี 1970 ซึ่ ง Adair, J. (2010) น าเสนอว่า ภาวะผูน้ า
เชิ งกลยุท ธ์ มี องค์ป ระกอบ ดังนี้ คื อ การคิ ด และการวางแผนเชิ งกลยุท ธ์ (Strategic Thinking and
Planning) การกาหนดทิศทาง (Giving Direction) ความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร (Relating
the part to the whole) การสร้ า งจิ ต วิญ ญาณการเป็ นส่ วนหนึ่ ง ขององค์ก ร (Corporate Spirit) การ
พั ฒ นาผู้น าของปั จจุ บ ั น และอนาคต (Developing Today’ and Tomorrow’s Leader) การสร้ า ง
พัน ธมิ ต ร (Building Partnerships) และการด าเนิ น การให้ ส าเร็ จ (Making it happen) (จัน ทร์ จิ ร า
วงษ์ขมทอง และคณะ, 2557)
ภาวะผู้น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Leadership) เป็ นคุ ณ ลัก ษณะของผู้น าที่ น าความ
เจริ ญ ก้าวหน้ามาสู่ องค์ก ร ความเป็ นผูน้ าเชิ ง กลยุท ธ์ เริ่ ม จากการมี คุ ณ สมบัติที่ ส าคัญ คื อ เป็ นผูม้ ี
วิสัยทัศน์กว้างไกล และนาวิสัยทัศน์มาสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นผลสาเร็ จตามขั้นตอน (เนตร์ พณั ณา
ยาวิราช, 2550) ผูน้ าระดับสู งขององค์กรหรื อผูบ้ ริ หาร เป็ นบุคคลที่ตอ้ งมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อ
การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ในทุกขั้นตอน ซึ่ งมีข้ นั ตอนสาคัญ 3 ส่ วน คือ (1) ขั้นการวางกลยุทธ์ (Strategic
Formulation) (2) ขั้นการนากลยุท ธ์ ไปปฏิ บ ตั ิ (Strategic Implementation) และ (3) ขั้นการควบคุ ม
และการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control& Evaluation) (สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์, 2550)
จากการทบทวนเอกสาร บทความ การศึ ก ษาและงานวิ จ ัย ยัง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ในประเทศไทย บนพื้นฐาน
แนวคิดของ Adair, J. (2010) มีแต่การวิจยั เกี่ยวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารวิชาชีพอื่ นๆ เช่น การศึกษา
เรื่ องสมรรถนะภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ของผูบ้ ริ หารฝ่ ายการพยาบาล สั งกัดโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (จันทร์ จิรา วงษ์ขมทอง และคณะ, 2557) หรื อมิฉะนั้นก็ศึกษาบน
พื้นฐานตามกรอบแนวคิดของ Durbin เช่ น การศึกษาเรื่ องรู ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์
ส าหรับ ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนระดับ มัธ ยมศึ ก ษา (กล้าศัก ดิ์ จิ ตต์ส งวน, 2557) การศึ ก ษาการพัฒ นา
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กลยุทธ์การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็ก (พัชริ นทร์ จันทาพูน และ
ปิ ยพงษ์ สุ เมตติ กุ ล , 2557) การศึ กษากลยุทธ์ การพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะผูน้ าแบบไทย ของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (พิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญา และคณะ, 2557) เป็ นต้น
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจยั เรื่ อง องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พ กายอุปกรณ์ ในประเทศไทย ผลการศึ กษาวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ข องผูบ้ ริ หารงานด้านกายอุ ป กรณ์ และผูป้ ฏิ บ ัติวิชาชี พ กายอุป กรณ์ ในการ
บริ หารจัดการเพื่อให้บริ การด้านสุ ขภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คำถำมของกำรวิจัย
การวิจยั นี้ มุ่ งศึ ก ษาค้น หาค าตอบในประเด็ น ที่ ว่า ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ของผูป้ ฏิ บ ัติ
วิช าชี พ กายอุป กรณ์ ในประเทศไทย มี องค์ป ระกอบอะไรบ้าง และโครงสร้ างองค์ประกอบผูน้ า
เชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
หรื อไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบภาวะผู้น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ป ฏิ บ ั ติ วิ ช าชี พ กายอุ ป กรณ์
ในประเทศไทย
2. วิ เคราะห์ ต ัว แปรแต่ ล ะองค์ ป ระกอบภาวะผู ้น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู ้ป ฏิ บ ั ติ วิ ช าชี พ
กายอุปกรณ์ในประเทศไทย
3. วิเคราะห์ ความสอดคล้องขององค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผู้ ปฏิ บตั ิวิชาชี พ
กายอุปกรณ์ในประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
จากปั ญหาที่ พ บในองค์กรได้แก่ ความต้องการกายอุ ป กรณ์ ส าหรับ ผูพ้ ิ การเพิ่ มขึ้ นใน
ประเทศไทย การขาดแคลนนักกายอุปกรณ์ งานกายอุปกรณ์ตอ้ งอาศัยทักษะฝี มือและความเชี่ยวชาญ
ช านาญเฉพาะบุ ค คลค่ อ นข้า งสู ง การยกระดับ วิ ช าชี พ ให้ เป็ นที่ รู้ จ ัก และยอมรั บ มากขึ้ น ทั้ง ใน
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ระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับสากล ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย
ดังนั้น จาเป็ นต้องมี ผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ที่ส ามารถสร้ างวิสัยทัศน์ และกาหนดทิ ศทางของ
องค์กร สามารถกากับดู แล บริ หารจัดการองค์กร ให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่องค์กรวางไว้ สามารถ
แก้ปัญหาเมื่อมีการดาเนินงานผิดพลาด สามารถบริ หารจัดการองค์กร ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างงาน
การทางานเป็ นที มอย่างเป็ นระบบ สามารถสร้ างพันธมิ ตรระหว่างองค์กรธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง ลูกค้า
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ยอมรับความเป็ นปั จเจกบุคคลและความแตกต่างทางวัฒนธรรม สังคมและ
วิถีชีวิตของบุคลากรในองค์กร สามารถกาหนดแผนและพัฒนาศักยภาพความเป็ นผูน้ าของบุคลากร
เพื่อให้องค์กรมีศกั ยภาพและประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน สามารถวางแผนกลยุทธ์ และถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์
กรอบแนวคิ ด การวิจยั ครั้ งนี้ สร้ างขึ้ น โดยใช้ก รอบแนวคิ ด ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ข อง
Adair, J. (2010) ซึ่ งอธิ บายขอบเขตหน้าที่ของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ของผูบ้ ริ หาร (Chief Executive
Officer) ไว้ 7 องค์ป ระกอบ ดังนี้ (1) การกาหนดทิ ศทาง (Giving Direction) (2) การดาเนิ นการให้
ส าเร็ จ (Making it happen) (3) ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ทุ ก ภาคส่ วนในองค์ก ร (Relating the parts to the
whole) (4) การสร้ า งพัน ธมิ ต ร (Building Partnerships) (5) การคิ ด และการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์
(Strategic Thinking and Planning) (6) การสร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร (Releasing
Corporate Spirit) และ(7) การพั ฒ นาผู้ น าของปั จจุ บ ั น และอนาคต (Developing Today’ and
Tomorrow’s Leader) ดังแผนภาพที่ 1

7

การกาหนดทิศทาง
(Giving Direction)

ความสัมพันธ์กบั ทุก
ภาคส่ วนในองค์กร
(Relating the parts to
the whole)

การคิดและการวางแผน
เชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking and
Planning)

การดาเนินการให้สาเร็ จ
(Making it happen)

ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้ปฏิบัตวิ ชิ าชีพกาย
อุปกรณ์ ในประเทศไทย

การสร้างพันธมิตร
(Building Partnerships)

การสร้างจิตวิญญาณ
การเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
องค์กร
(Corporate Spirit)

การพัฒนาผูน้ าของ
ปัจจุบนั และอนาคต
(Developing Today’
and Tomorrow’s
Leader)

แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์
ในประเทศไทย (Adair, J., 2010; จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง และคณะ, 2557)
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิ บตั ิ
วิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยโดยจะศึกษาในตัวแปรที่คาดว่ามีอิทธิ พลต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผู้ป ฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ประกอบด้ว ย การก าหนดทิ ศ ทาง การด าเนิ น การให้ ส าเร็ จ
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ทุ ก ภาคส่ วนในองค์กร การสร้ างพันธมิ ตร การคิ ดและการวางแผนเชิ งกลยุท ธ์
การสร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร และการพัฒนาผูน้ าของปัจจุบนั และอนาคต
2. ขอบเขตเชิงประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แก่ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู นัก กายอุ ป กรณ์
ช่ า งกายอุ ป กรณ์ ที่ จบการศึ ก ษาจากสถาบัน เลิ ด สิ น และพระจอมเกล้า พระนครเหนื อ ผูบ้ ริ ห าร
ในสถาบัน ทางการแพทย์ใ นภาครั ฐ โรงพยาบาลในมหาวิท ยาลัย และโรงเรี ย นแพทย์ข องคณะ
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แพทยศาสตร์ ห รื อ วิท ยาลัย แพทยศาสตร์ ศู น ย์สิ ริน ธรเพื่ อ การฟื้ นฟู ส มรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติในประเทศไทย จานวน 754 คน
3. ขอบเขตเชิงระยะเวลา
ผูว้ ิจยั ใช้เวลาในส่ วนของการทาสนทนากลุ่มย่อย (Small group discussion) ตั้งแต่วนั ที่
1 กันยายน ถึ งวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ทาการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth interview) ตั้งแต่วนั ที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ทาการปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องมือ ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2559 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
ข้ อจำกัดในกำรวิจัย
ตัว แปรจากแบบสอบถามมี 76 ตัวแปร หลังจากน าแบบสอบถามไปยืน ยัน ตัวแปร
โดยการสนทนากลุ่ มย่อย (Small group discussion) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูเ้ กี่ ยวข้องกับวิชาชี พด้าน
กายอุปกรณ์และการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth interview) จากผูบ้ ริ หารขององค์กรและผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านกายอุปกรณ์ พบว่า ตัวแปรในการวิจยั ครั้งนี้ มีจานวน 65 ตัวแปร เนื่ องจากประชากรทั้งหมดมี
754 คน จึ งให้ป ระชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่ ม ตัวอย่าง Comrey and Lee (1992) เสนอว่า กลุ่ ม ตัวอย่าง
จานวน 300 คนขึ้นไป ถือว่าอยูใ่ นระดับดี
นิยำมตัวแปรเชิงปฏิบัติกำร
ภำวะผู้ น ำเชิ งกลยุ ท ธ์ (Strategic leadership) หมายถึ ง การก าหนดทิ ศ ทาง การ
ดาเนิ นการให้สาเร็ จ ความสั มพันธ์ กบั ทุ กภาคส่ วนในองค์กร การสร้ างพันธมิตร การคิ ดและการ
วางแผนเชิ งกลยุท ธ์ การสร้ างจิ ตวิญ ญาณการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ก ร และการพัฒ นาผูน้ าของ
ปัจจุบนั และอนาคต
กำรกำหนดทิศทำง (Giving direction) หมายถึง พฤติกรรมหรื อการกระทาของผูน้ าที่มี
ความสามารถในการก าหนดวิสั ย ทัศ น์ และสามารถถ่ า ยทอดวิ สั ย ทัศ น์ ต ลอดจนจู ง ใจกระตุ ้น
ผูร้ ่ วมงานให้ปฏิ บตั ิงานได้อย่างสม่าเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อ
กาหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
กำรดำเนินกำรให้ สำเร็ จ (Making it happen) หมายถึ ง พฤติกรรมหรื อการกระทาของ
ผูน้ าที่มีความสามารถของผูน้ าในการกากับดูแล การบริ หารจัดการองค์กร ด้วยการประสานงานกับ
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ทีมและบุคลากรในองค์กร ด้วยความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคีกนั ระหว่างทีมในการทางานร่ วมกัน
กระตุน้ ให้บุคลากรในองค์กรมีความกระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่องค์กรวาง
ไว้ และสามารถแก้ปัญหาเมื่อมีการดาเนินงานผิดพลาด
ควำมสั ม พั น ธ์ กั บ ทุ ก ภำคส่ วนในองค์ ก ร (Relating the part to the whole) หมายถึ ง
พฤติกรรมหรื อการกระทาของผูน้ าที่มีความสามารถในการเข้าใจองค์ก รอย่างถ่องแท้ สามารถทาให้
องค์กรมีความสามัคคีเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน มีความเข้าใจในภาพรวมของโครงสร้างการบริ หารจัดการ
ขององค์ก ร ความสัม พันธ์ ระหว่างงาน การท างานเป็ นที ม และการบริ หารบุ ค คลากร รวมทั้งการ
บริ หารจัดการความเป็ นผูน้ าของตนเองอย่างเป็ นระบบ
กำรสร้ ำงพันธมิตร (Building partnerships) หมายถึ ง พฤติกรรมหรื อการกระทาของ
ผูน้ าที่มีความสามารถในการสร้ างพันธมิตรระหว่างองค์กรธุ รกิ จที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย รวมถึงการเป็ นพันธมิตรกับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งการเป็ นมิตรกับสังคมและสิ่ งแวดล้อม
กำรสร้ ำงจิ ต วิ ญ ญำณกำรเป็ นส่ วนหนึ่ ง ขององค์ ก ร (Corporate spirit) หมายถึ ง
พฤติ ก รรมหรื อ การกระท าของผูน้ าที่ มี ความสามารถในการเข้าถึ งบุ คลากรทุ ก ระดับ การสร้ าง
ความคุ น้ เคยกับ บุ ค ลากร การยอมรับ ในความเป็ นปั จเจกบุ คคลและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
สังคมและวิถีชีวติ ของบุคลากรในองค์กร และความสามารถของบุคคลในแต่ละระดับ
กำรพัฒนำผู้นำของปั จจุ บันและอนำคต (Developing today’ and tomorrow’s leader)
หมายถึ ง พฤติก รรมหรื อการกระทาของผูน้ าที่ มีความสามารถในการกาหนดแผนการค้นหาและ
พัฒนาศักยภาพความเป็ นผูน้ าของบุคลากร เพื่อให้องค์ก รมีศกั ยภาพและประสบความสาเร็ จอย่าง
ยัง่ ยืน
กำรคิ ด และกำรวำงแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic thinking and planning) หมายถึ ง
พฤติกรรมหรื อการกระทาของผูน้ าที่มีความสามารถของผูน้ าในการคิดแผนกลยุทธ์อย่างรอบด้าน
การคาดการณ์ผลลัพธ์การแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์และสามารถวางแผนกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผน
กลยุท ธ์ ใ ห้ แก่ บุ ค ลากร รวมทั้ง สามารถท าให้ บุ ค ลากรรู ้ สึ ก ว่าตนเองมี ส่ วนร่ วมและมี ค วามเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร

บทที่ 2

วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

การวิจยั เรื่ อง องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของนักกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
โดยผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาค้นคว้า แนวคิ ด ทฤษฎี จากเอกสาร บทความ วารสาร หนังสื อและงานวิจยั ที่
เกี่ ย วข้อ งเพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาวิ จ ัย โดยขอบเขตของเนื้ อ หาแบ่ ง เป็ น 2 ประเด็ น มี
รายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาเรื่ องกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
1.1 ประวัติความเป็ นมาของกายอุปกรณ์
1.2 สภาพปัจจุบนั ของวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
1.3 องค์กรวิชาชีพ
1.4 โครงสร้างการบริ หารงานกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
1.5 ความหมายของกายอุปกรณ์
1.6 ความหมายของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ า และภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
2.1 ความหมายของภาวะผูน้ า
2.2 ความหมายของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
2.3 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
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1. การศึกษาเรื่องกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
1.1 ประวัติและความเป็ นมาของกายอุปกรณ์
กายอุ ป กรณ์ มี วิ ว ัฒ นาการมาตั้ง แต่ ยุ ค ปิ รามิ ด จนถึ ง สงครามโลกครั้ งที่ 1 และมี
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานและวิวฒั นาการไปในทิศทางที่ดี ข้ ึน หนทางอันยาวไกลกว่าจะมาสู่ การ
พัฒนาด้านกายอุปกรณ์ดว้ ยการใช้ระบบคอมพิว เตอร์ มาช่วยในการประดิ ษฐ์เริ่ มมีมาตั้งแต่ 1,500 ปี
ก่อนคริ สตกาล ตั้งแต่มือที่เป็ นขอเกี่ยวและขาเทียมได้นามาสู่ การพัฒนาการประดิษฐ์กายอุปกรณ์ที่มี
ความเฉพาะสาหรับแต่ละบุคคลในปั จจุบนั ในช่วงที่อารยธรรมของอียิปต์มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง เป็ น
ยุคแรกเริ่ มของการมีเทคโนโลยีการประดิษฐ์กายอุปกรณ์เทียม (แขน ขาเทียม) ทาจากเส้นใย (Fiber)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้อวัยวะ “อยูค่ รบ” มากกว่าการใช้งานจริ งในชี วิตประจาวัน อย่างไรก็ตาม
นักวิทยาศาสตร์ คน้ พบนิ้ วเท้าเที ยมเป็ นครั้งแรกของโลกจากมัมมี่ของประเทศอียิปต์ที่ดูเหมื อนว่า
สามารถใช้งานได้จริ ง

รู ปภาพที่ 1 วิวฒั นาการของการทากายอุปกรณ์
ประมาณปี ค.ศ. 1858 มีการค้นพบขาเทียมที่ผลิ ตขึ้นในช่ วงเวลาประมาณ 300 ปี ก่อน
คริ สตกาล ณ เมืองคาเปา ประเทศอิตาลี ทาจากเหล็กและบรอนซ์โดยใช้แกนไม้ เป็ นขาเทียมระดับ
ใต้เข่า อีกทั้งมี การค้นพบบันทึ กของฮีโรโดตัส ในช่ วง 424 ปี ก่ อนคริ สตกาล โดยได้บนั ทึ กว่าพบ
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ชาวเปอร์ เซี ยหนี เอาชี วิตรอดด้วยการตัดเท้าของตนเองและทาเท้า เทียมขึ้ นจากไม้ เพื่อเดิ นเท้ากว่า
30 ไมล์ จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง
ยุคมืดของกายอุปกรณ์ (ช่วง ค.ศ. 476-1000) เป็ นช่วงที่การพัฒนากายอุปกรณ์มีไม่มาก
ไปกว่าการมีขอเกี่ ยวแทนมือและขาเทียมไม้ธรรมดาเพื่อปกปิ ดความพิการหรื อผลจากการบาดเจ็บ
ในสงครามเท่านั้น อัศวินมีแขนปลอมเพื่อการถือโล่ห์และขาเทียมเพื่อตบตาศัตรู ในการรบโดยไม่ได้
คานึ งถึ งประโยชน์ในการใช้งาน คนปกติ ทวั่ ไปต้องมี ฐานะดี จึงจะสามารถมี ขอเกี่ ยวแทนมื อและ
ขาเทียมไม้ไว้ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ในยุคเรเนสซอง (ศตวรรษที่ 14-18) เป็ นยุคใหม่ของศิลปะ ปรั ชญา วิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์ มี การค้นพบทางการแพทย์ที่สาคัญจากยุคโรมันและกรี กเกี่ ยวกับกายอุปกรณ์ เป็ นยุคที่
กายอุปกรณ์ได้ถือกาเนิดขึ้นใหม่อีกครั้ง กายอุปกรณ์ในยุคนี้ทาขึ้นจากเหล็ก เงิน ทองแดงและไม้

รู ปภาพที่ 2 การประดิษฐ์แขนเทียมด้วยวัสดุที่มาจากหนังและเส้นใย
ยุค ต้น คริ ส ศตวรรษที่ 15 ในปี ค.ศ. 1508 ทหารรั บ จ้า งชาวเยอรมัน ชื่ อ Gotz von
Berlichingen ได้คิดค้นการประดิ ษฐ์มือเทียมจากเหล็กด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้นหลังจากที่เขาสู ญเสี ย
มื อทั้ง 2 ข้าง จากสงครามแลนด์ชัต (Battle of Landshut) มื อสามารถขยับ ขึ้ น ลงได้อย่างยืด หยุ่น
ด้วยการใช้สายหนังมาเย็บติดกับมือเทียม และในปี ค.ศ. 1512 ศัลยแพทย์ชาวอิตาลีที่ได้เดินทางมาใน
ประเทศแถบเอเซี ย ได้ท าการบันทึ ก การสั งเกตการผ่าตัดผูป้ ่ วยที่ ถู กตัดแขนทั้งสองข้างในระดับ
เหนื อข้อศอกทิ้งไปแต่ยงั สามารถถอดหมวก เปิ ดกระเป๋ าเงิน เซ็นชื่อ และมีการบันทึกเรื่ องแขนเทียม
ที่ทาจากเงิ นที่ ประดิ ษฐ์ข้ ึ นสาหรับเป็ นของขวัญให้แก่ Barbarossa ซึ่ งเป็ นทหารเรื อของสุ ลต่านใน
ประเทศตุรกี
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รู ปภาพที่ 3 การประดิษฐ์ขาเทียมจากอะลูมิเนี ยมแบบมีขอ้ เข่าขยับได้
ในช่วงกลางถึงปลายคริ สศตวรรษที่ 15 ศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศสชื่ อ Ambroise Paré ได้รับ
การยกย่อ งว่า เป็ นบิ ด าแห่ ง การแพทย์แ ผนใหม่ ใ นการผ่ า ตัด เพื่ อ ตัด แขน-ขาและการออกแบบ
กายอุปกรณ์ข้ ึนในปี ค.ศ. 1529 ได้คิดค้นวิธีการผ่าตัดแบบใหม่ และเริ่ มประดิษฐ์กายอุปกรณ์สาหรับ
ผูท้ ี่ ถูกตัดแขนหรื อขาทั้งระดับเหนื อข้อและใต้ขอ้ (upper-and lower-extremity amputees) ขึ้น และ
ในปี ค.ศ. 1536 ได้ประดิ ษฐ์ข าเที ยมระดับเหนื อเข่าโดยมี ขอ้ เข่าที่ สามารถงอเหยียดได้จนกระทัง่
พัฒนามาเป็ นขาเทียมที่มีกลไกเช่นในปั จจุบนั เป็ นพัฒนาการด้านกายอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
จริ งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จนถึงในช่ วงศตวรรษที่ 17-19 ได้มีวิวฒั นาการ โดยในปี ค.ศ. 1696 Pieter
Verduyn ได้คิดค้นการประดิ ษ ฐ์ขาเที ยมใต้เข่ าแบบไม่ มีตวั ล๊อค (nonlocking below knee: BK) ซึ่ ง
เป็ นต้นกาเนิ ดของข้อต่อและอุ ปกรณ์ เครื่ องพยุงลาตัว (corset devices) ในปั จจุบนั ต่อมาในปี ค.ศ.
1843 Sir James Syme ค้นพบวิธีการผ่าตัดเพื่อตัดเฉพาะข้อเท้าทิ้งไปโดยไม่ตอ้ งตัดขึ้นไปถึงน่อง ซึ่ ง
หมายความว่า ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งถูกตัดอวัยวะ มีโอกาสที่จะเดินได้อีกครั้งโดยใส่ กายอุปกรณ์เท้าเทียมแทน
การใส่ ขาเทียม และในปี ค.ศ. 1858 นายแพทย์ Douglas Bly ได้ประดิษฐ์และจดลิขสิ ทธิ์ ของขาเทียม
ซึ่ งเขากล่ าวว่าเป็ นสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ที่ ส มบู รณ์ แบบและประสบความส าเร็ จมากที่ สุ ด เท่ าที่ เคยมี ก าร
ประดิษฐ์ขาเทียมขึ้น
ในปี ค.ศ. 1863 Dubois Parmlee ได้ประดิษฐ์ขาเทียมขั้นสู งที่มีเบ้าชนิ ดที่ยดึ ติดกับตอขา
ได้พ ร้ อมข้อเข่ าที่ มี หลายจุดหมุ น และเท้าเที ยมที่ งอได้ห ลายทิ ศทาง หลังจากนั้น ในปี ค.ศ. 1868
Gustav Hermann ใช้อ ลู มิ เนี ย มแทนโลหะในการประดิ ษ ฐ์ก ายอุ ป กรณ์ เพื่ อ ให้ มี น้ าหนัก เบาและ
สามารถใช้งานได้ดีข้ ึน และในปี ค.ศ. 1912 เมื่อ Marcel Desoutter ได้ประดิษฐ์ขาเทียมจากอลูมิเนียม
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รู ปภาพที่ 4 การประดิษฐ์ขาเทียมและเท้าเทียมเหมือนจริ งแบบมีขอ้ เข่าขยับได้
เมื่ อสิ้ นสุ ดสงครามโลก ทหารชาวอเมริ ก าที่ สู ญ เสี ย อวัย วะในสงครามมี จานวนมาก
ส่ ง ผลให้ มี ก ารก่ อ ตั้ง ศู น ย์ก ายอุ ป กรณ์ ข้ ึ น James Hanger ชาวเอมริ ก ัน รุ่ น แรกที่ ถู ก ตัด อวัย วะได้
ประดิษฐ์และจดสิ ทธิ บตั ร Hanger Limb จาก whittled barrel staves ซึ่ งในช่ วงสงครามโลกครั้งที่ 1
ไม่ ไ ด้มี ก ารคิ ด ค้น พัฒ นาการประดิ ษ ฐ์ ก ายอุ ป กรณ์ ม ากนั ก เนื่ อ งจากความขาดแคลนความรู ้
เทคโนโลยี ศัล ยแพทย์ในกองทัพ ในเวลานั้น ตระหนัก ว่าการพัฒ นาเทคโนโลยีใ นการผลิ ตกาย
อุปกรณ์มีความสาคัญมาก จึงได้จดั ตั้งสมาคมกายอุปกรณ์แห่ งสหรัฐอเมริ กา (American Orthotics &
Prosthetics Association: AOPA) ขึ้ น เมื่ อ เข้า สู่ ช่ ว งสงครามโลกครั้ งที่ 2 ทหารผ่ า นศึ ก ทั้ง หลาย
เรี ย กร้ องให้ มี ก ารพัฒ นา ปรั บ ปรุ งและคิ ด ค้น เทคโนโลยีก ายอุ ป กรณ์ ที่ มี ความทัน สมัย รั ฐ บาล
สหรัฐอเมริ กาจึงได้ยกเลิกสัญญาการพัฒนาอาวุธสงครามและหันมาพัฒนาการประดิษฐ์กายอุปกรณ์
แทน ซึ่ งการกระทาดังกล่ าวส่ งผลให้มีการวิวฒั นาการด้านการประดิ ษฐ์กายอุ ปกรณ์ อย่างรวดเร็ ว
ในปั จจุบนั กายอุปกรณ์ ที่ผลิตขึ้นมีน้ าหนักเบา มีความทนทาน ทาจากพลาสติก อลูมิเนียมและวัส ดุ
ทดแทนที่ ท าให้ ก ารเคลื่ อ นไหวและการใช้ ง านในชี วิ ต ประจ าวัน เป็ นไปอย่ า งเหมาะสมและ
สะดวกสบายยิง่ ขึ้น นอกเหนือจากการที่กายอุปกรณ์จะมีน้ าหนักเบาขึ้น รู ปแบบของกายอุปกรณ์ยงั มี
ความสวยงามขึ้น มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เครื่ องกลและหุ่ นยนต์มาช่วยในการ
ควบคุ ม การเคลื่ อนไหว ช่ วยให้ ผูท้ ี่ สู ญ เสี ย อวัยวะสามารถใช้ชี วิตได้ใกล้เคี ย งคนปกติ มากที่ สุ ด
รวมทั้งไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องความสวยงามของอวัยวะที่แยกแทบไม่ออกจากอวัยวะจริ งตามธรรมชาติ
กายอุ ป กรณ์ มีค วามเสมื อนจริ งมากขึ้ นด้วยการนาซิ ลิ โคนมาใช้ในการประดิ ษ ฐ์ รวมทั้งสามารถ
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ควบคุ ม ด้วยเครื่ องกลและระบบคอมพิ วเตอร์ ให้เคลื่ อนไหวได้อย่างใกล้เคี ยงธรรมชาติ ม ากที่ สุ ด
(Kim M Norton, 2007)
ประวัติและความเป็ นมาของกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
ก่ อ นปี พุ ท ธศั ก ราช 2500 วิ ท ยาการด้ า นการท าขาเที ย มของประเทศไทยยัง ไม่
เจริ ญ ก้าวหน้า ท าให้ ค นพิ ก ารต้องเดิ นทางไปใส่ แขนขาเที ยมที่ ต่างประเทศ ด้วยเหตุ น้ ี ค นพิ ก าร
บางรายจึงปล่อยให้แขนขาขาดโดยไม่ใส่ อวัยวะเทียมแต่อย่างใด ส่ วนบางรายต้องแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าด้วยการประดิ ษฐ์แขนขาเทียมขึ้นใช้กนั เองจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในแต่ละท้องถิ่น โดย
ในปี พ.ศ. 2494 ศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่ อง สัตย์สงวน แห่ งโรงพยาบาลศิริราชได้เริ่ มทาแขนขา
เทียม โดยใช้อะลูมิเนี ยมและไม้และในปี พ.ศ. 2502 ศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่ อง สัตย์สงวน จึงได้
ชักชวน ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกดารง กิจกุศล และช่างอีก 3 คนไปฝึ กงานด้านแขนขาเทียม ณ
ประเทศพม่า กับผูเ้ ชี่ยวชาญชาวเยอรมันเป็ นเวลา 4 เดือน เพื่อกลับมารับผิดชอบโรงงานแขนขาเทียม
แห่ งแ รก ข อ งป ระ เท ศ ไท ย ภ าย ใต้ โ ค รงก าร “The Plan of Operation for Rehabilitation of
handicapped Children” ซึ่ งมู ล นิ ธิ อนุ เคราะห์ ค นพิ ก ารในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ข องสมเด็จ พระศรี
น คริ น ท ราบ รม ราช ชน นี รั ฐ บ าล ไท ยแล ะอง ค์ ก าร
สหประชาชาติร่วมกันจัดตั้ง โดยสมเด็จพระศรี นคริ นทราบ
รมราชชนนีเสด็จไปทรงเปิ ดโรงงานเมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม
พ.ศ. 2503 พระราชทานชื่ อ ว่า “ตึ ก มู ล นิ ธิ อ นุ เคราะห์ ค น
พิการ” นับว่าเป็ นโรงงานทาแขนขาเทียมที่ทนั สมัยมากใน
ยุคนั้น

รู ปภาพที่ 5 การประดิษฐ์ขาเทียมจากหวาย

รู ปภาพที่ 6 ตึกมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
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ในประเทศไทยได้มีการจัดท าหลักสู ตรเรี ยกว่า หลักสู ตรกายอุปกรณ์ เสริ มและเที ยม
ขึ้ น ที่ โ รงพยาบาลเลิ ด สิ น กรมการแพทย์ก ระทรวงสาธารณสุ ข เมื่ อ ปี พ.ศ. 2522 เป็ นโรงเรี ย น
กายอุ ป กรณ์ แห่ งแรกของประเทศไทย ท าการผลิ ต “ช่ างกายอุ ป กรณ์ ” ระดับประกาศนี ยบัตรวิชา
กายอุ ป กรณ์ เสริ ม และเที ย ม (อนุ ป ริ ญ ญา) โดยรั บ ผูท้ ี่ ส าเร็ จมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ม.ศ. 5 หรื อ
เทียบเท่า ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตร 2 ปี บรรจุเข้ารับราชการพลเรื อนสามัญไม่สูงกว่าระดับ 2
หลักสู ตรนี้ดาเนิ นการจนถึงปี พ.ศ. 2535 ได้จดั การเรี ยนการสอนจานวน 14 รุ่ น ผลิตช่างกายอุปกรณ์
เป็ นจ านวน 171 คน หลัง จากนั้ นได้ปิ ดตัว ลงในปี พุ ท ธศัก ราช 2537 เนื่ อ งมาจากปั ญ หาด้า น
งบประมาณ ช่ างกายอุ ป กรณ์ ที่ จบการศึ ก ษาส่ วนใหญ่ อ อกไปประจาการในโรงพยาบาลสั ง กัด
กระทรวงสาธารณสุ ข บางส่ วนอยูใ่ นโรงพยาบาลของทบวงมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดของ
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทยและประกอบอาชี พ อิ ส ระ 9 ต่ อมาในปี พ.ศ. 2537
กรมการแพทย์ก ระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมกับ สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ทบวงมหาวิทยาลัย ได้เปิ ดหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง สาขาเทคนิคกายอุปกรณ์ ใช้เวลา
ในการศึกษา 3 ปี หลักสู ตรนี้ได้ผลิตช่างกายอุปกรณ์ระดับ ปวส.ทั้งสิ้ น 4 รุ่ นผลิตช่างกายอุปกรณ์ได้
จานวน 54 คน ก่ อ นที่ จ ะปิ ดตัว ลงอี ก ครั้ งหนึ่ งโดยช่ า งกายอุ ป กรณ์ จ ากสถาบัน นี้ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้
ปฏิ บ ั ติ ง านตามโรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข บางส่ วนอยู่ ใ นโรงพยาบาลของ
ทบวงมหาวิท ยาลัย โรงพยาบาลในสั งกัด ของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และบาง
ส่ วนประกอบอาชีพอิสระ รวมช่างกายอุปกรณ์ที่กระทรวงสาธารณสุ ขผลิตขึ้นจานวนทั้งสิ้ น 225 คน
นอกจากนี้ ยงั มี ช่างกายอุ ปกรณ์ ที่ ไม่ผ่านหลักสู ตรดังกล่ าวของกระทรวงสาธารณสุ ข
แต่ เป็ นกลุ่ ม ช่ า งที่ ไ ด้รั บ การฝึ กอบรมจากผู ้เชี่ ย วชาญในโรงพยาบาลของทบวงมหาวิ ท ยาลัย
กระท รวงกลาโห มและองค์ ก ร Handicap International มาเป็ น ระยะเวล าไม่ ต่ ากว่ า 10 ปี
มีความสามารถและประสบการณ์ ที่จะท ากายอุปกรณ์ ที่ ถูกต้องตามค าสั่ งของแพทย์ผูร้ ั บผิดชอบ
ป ฏิ บั ติ งาน ต าม โรงพ ยาบ าล ทั้ งใน สั งกั ด ก ระท รวงส าธ ารณ สุ ข ก ระท รวงก ล าโห ม
กระทรวงมหาดไทย ทบวงมหาวิ ท ยาลัย ในปี พุ ท ธศัก ราช 2544 ศู น ย์สิ ริ น ธรเพื่ อ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้รับการประสานงานจากมูลนิ ธินิปปอน
ผ่านทาง Dr. Eiji Tazawa โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนาการศึกษาด้านกายอุปกรณ์ ในระดับปริ ญญา
ตรี แพทย์หญิงภัทริ ยา จารุ ทศั น์ ผูอ้ านวยการศูนย์สิรินธรฯ ในเวลานั้นจึงได้ขอความร่ วมมือจากคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ในการจัดทาหลักสู ตรดังกล่าว โดยศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและผูบ้ ริ หาร ได้
จัดทาเป็ นหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ตสาขากายอุปกรณ์ ปี พุทธศักราช 2545 และเริ่ มรับนักศึกษา
รุ่ น แรกในปี การศึ ก ษาดังกล่ าว ในการจัด ท าหลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ตสาขากายอุ ป กรณ์ ปี
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พุทธศักราช 2545 ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2545 “โครงการวิทยาลัยนักกายอุปกรณ์ ” ได้เปิ ดอย่าง
เป็ นทางการ นับเป็ นหลักสู ตรปริ ญญาตรี หลักสู ตรแรกของสาขาวิชานี้ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และ
ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โรงเรี ยนกายอุปกรณ์ ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุ ญาต ให้ใช้ชื่อโรงเรี ยนว่า “โรงเรี ยนกาย
อุปกรณ์ สิรินธร” ปั จจุบ นั มีนักกายอุปกรณ์ ส าเร็ จการศึกษาแล้วทั้งหมด 9 รุ่ น จานวน 100 คน รับ
นักศึกษาหลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตรนานาชาติ) มาแล้ว 5 รุ่ น ตั้งแต่ปีการศึกษา
2553 โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิ ดรับนักศึกษาใหม่ รุ่ นละ 30 คน โดยแต่ละรุ่ น
จะรับชาวไทยประมาณ 20 คน และชาวต่างชาติ 10 คน
ในการดาเนิ นการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตามแนวทางขององค์กรวิชาชี พ นานาชาติ โดยมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากองค์กรกายอุปกรณ์ สากล (International Society for Prosthetics and Orthotics; ISPO)
คื อ Mr. Daniel Paul Blocka และ Mr. Thomas John Carson มาให้ ค าแนะน าเป็ นระยะๆ พร้ อมทั้ง
เปลี่ยนชื่ อหลักสู ตรเป็ นหลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิ ต ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
ในปี พุทธศักราช 2550 และหลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ ) ได้รับอนุ มตั ิ
จากสภามหาวิทยาลัยมหิ ดล ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553 เพื่อรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ปี ละ 10 คน โดยมูลนิ ธินิปปอนเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายของนักศึกษา สื บเนื่องจากกระทรวง
สาธารณสุ ขมีโครงการจะผลิตบุคลากรระดับปริ ญญาตรี เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหา และผลิ ตกายอุ ปกรณ์ ชนิ ดต่ างๆที่ เหมาะสมได้ด้วยตนเองเมื่ อได้รับค าสั่งจากแพทย์
พัฒนาและค้นคว้าวิจยั เพื่อให้ได้กายอุปกรณ์ที่ดี ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูพ้ ิการ ซึ่ งนับวันจะมีจานวน
มากขึ้น เพราะความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลทาให้ผเู ้ จ็บป่ วยและผูบ้ าดเจ็บรอดชี วติ มากขึ้น และ
ความพิการที่หลงเหลือก็รุนแรงและซับซ้อน จาเป็ นจะต้องมีนกั กายอุปกรณ์ที่มีความรู ้ในการทากาย
อุปกรณ์ข้ นั สู ง (มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2555) สาขากายอุปกรณ์เป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อทดแทนส่ วน
ของร่ างกายที่สูญหายไป หรื อสู ญเสี ยหน้าที่ อนั เนื่ องมาจากความพิการผิดปกติแต่กาเนิ ด จากโรค
หรื ออุ บ ตั ิ เหตุ หรื อเพื่ อบรรเทาความเจ็บ ปวดทรมานที่ เกิ ดจากโรค หรื อความผิดปกติ ข องระบบ
ประสาท กล้ามเนื้ อและโครงสร้ าง ด้วยการใช้อุปกรณ์ หรื อเครื่ องช่ วยพยุงอวัยวะชนิ ดต่างๆ ของ
ร่ างกาย รวมทั้งอุปกรณ์ ช่วยในการเดิ น และเนื่ องจากการทากายอุปกรณ์ เป็ นการกระทาต่อร่ างกาย
มนุ ษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูพ้ ิการ ช่ างกายอุปกรณ์ จาเป็ นต้องมีมาตรฐานความรู ้ ในวิชาชี พ มีทกั ษะ
เพียงพอที่ จะทากายอุ ปกรณ์ ที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผูพ้ ิการใช้ได้ผลดี ช่ วยเหลื อตนเองได้
และไม่ เป็ นอัน ตรายต่ อ ร่ า งกายทั้ง ในระยะสั้ นและระยะยาว จะต้อ งมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
เนื่ องจากในบางครั้งจาเป็ นจะต้องวัดสัดส่ วนของอวัยวะ หรื อประกอบกายอุปกรณ์ เข้ากับตัวผูป้ ่ วย
จึ ง มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งมี ก ารควบคุ ม มาตรฐาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ เพื่ อ
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ประโยชน์ต่อผูพ้ ิการ จึงได้มีการดาเนิ นการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และมีการออกพระราช
กฤษฎี กา ก าหนดให้สาขากายอุ ปกรณ์ เป็ นสาขาการประกอบโรคศิ ลปะ ตามพระราชบัญญัติการ
ป ระกอบ โรคศิ ล ป ะ พ .ศ. 2542 พ .ศ. 2551 ตั้ งแต่ ว ั น ที่ 16 มกราคม พ .ศ. 2551 แล ะตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2556 (พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2556)
1.2 สภาพปัจจุบันของวิชาชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
ในประเทศไทยมีคนพิการด้านการเคลื่อนไหวที่ตอ้ งการใช้กายอุปกรณ์อนั เนื่ องมาจาก
ภาวะแขนขาลี บ/เหยียดงอไม่ได้, แขน ขา มือ ลาตัว คดงอเกร็ ง โกง กระตุก สั่น, เท้าปุก เท้าตะแคง
กลับ เท้า กลับ , อัม พาต, อัม พฤกษ์, สมองพิ ก าร มี ความต้องการใช้ก ายอุ ป กรณ์ ถึ ง 836,224 คน
(สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วติ คนพิการแห่ งชาติ,ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
ในขณะที่ นักกายอุ ปกรณ์ 1 คน สามารถดู แลผูป้ ่ วยได้ 250 คน และจากการค านวณขององค์การ
อนามัย โลก (WHO) โดยใช้ฐานการค านวณว่าอุ ป กรณ์ 1 ชิ้ น มี อายุก ารใช้ง าน 3 ปี ดังนั้น เราจึ ง
ต้องการนักกายอุปกรณ์ (836,224/3/250) = 1,115 คน เพื่อรองรับการให้บริ การผูพ้ ิการในประเทศ
ไทย สาหรับสถานการณ์ ในปี พ.ศ. 2555 หากพิจารณาจากจานวนช่ างกายอุปกรณ์ (สถาบันเลิ ดสิ น
และพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ) จานวน 225 คน และนักกายอุปกรณ์ (จากมหาวิทยาลัยมหิ ดล) ที่
อยู่ในสายงานตามโรงพยาบาลรัฐ ไม่นับเอกชน จานวน 73 คน (เสี ยชี วิต 1 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31
ตุ ล าคม พ.ศ. 2557) ปฏิ บั ติ ง านรวม 298 คน รองรั บ ผู้ พิ ก ารจ านวน 836,224 คน เฉลี่ ย
ช่างกายอุปกรณ์/นักกายอุปกรณ์ 1 คน รองรับผูพ้ ิการจานวน 2,806 คน ซึ่ งนับว่ามากเกินกว่าปริ มาณ
ที่ WHO ได้กล่าวไว้ถึง 10 เท่า
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แผนภาพที่ 2 จานวนช่างกายอุปกรณ์และนักกายอุปกรณ์ที่อยูใ่ นระบบราชการ
ทีม่ า: โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร (2558)
หากพิ จ ารณาในอั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ นและลดลงของจ านวนช่ า งกายอุ ป กรณ์ และ
นักกายอุปกรณ์ในอีก 20 ปี ข้างหน้า เมื่อนับจานวนช่ างกายอุปกรณ์ จากสถาบันเลิ ดสิ น ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า จะมี ป ริ ม าณลดลงจากการเกษี ยณอายุราชการ 50% ของจานวนที่ มี อยู่ และในอี ก 10 ปี
ข้างหน้า จะเกษียณอายุราชการทั้งหมด ในทานองเดี ยวกันกับสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
คือ ในอีก 15 ปี ข้างหน้า จะมีปริ มาณลดลงจากการเกษียณอายุราชการร้อยละ 50 ของจานวนที่มีอยู่
และในอี ก 20 ปี ข้ า งหน้ า จะเกษี ย ณอายุ ร าชการทั้ งหมด โดยมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดลจะผลิ ต
นัก กายอุป กรณ์ ได้เฉลี่ ยปี ละ 20-24 คน ดังนั้น ในอี ก 20 ปี ข้างหน้า จะมี เพี ยงนัก กายอุปกรณ์ จาก
มห าวิ ท ยาลั ย มหิ ดล ปฏิ บั ติ ง านรองรั บ ผู้ พิ ก ารที่ มี ค วามต้ อ งการกายอุ ป กรณ์ เที ยมและ
กายอุปกรณ์เสริ มเท่านั้น รายละเอียดตามแผนภาพที่ 2 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุ ขจึงได้กาหนดให้
มีตาแหน่ งนักกายอุ ปกรณ์ ในโครงสร้ างของโรงพยาบาลทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุ มชน
โรงพยาบาลทัว่ ไป จนถึ ง ระดับ ศู น ย์ค วามเชี่ ย วชาญระดับ สู ง โดยในปี พุ ท ธศัก ราช 2555-2560
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ว างแผนที่ จะก าหนดกรอบอัต ราก าลัง คนด้า นสุ ข ภาพของกระทรวง
สาธารณสุ ข ให้ มี นั ก กายอุ ป กรณ์ บ รรจุ เป็ นข้า ราชการหรื อ พนัก งานราชการในโรงพยาบาล
ทัว่ ประเทศ
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1.3 องค์ กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพสาหรับวิชาชีพ กายอุปกรณ์ ในประเทศไทย ในปั จจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างการ
ดาเนิ นการจัดตั้ง โดยยังไม่มีสมาคมที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย ที่ผา่ นมา
ได้มีองค์กรวิชาชีพของกายอุปกรณ์ ดังนี้
1.3.1 มู ล นิ ธิ ข าเที ย ม ในสมเด็ จพระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอเจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ กาเนิ ดขึ้ นด้วยพระกรุ ณาธิ คุณของ
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ที่ทรงอาทรถึงความทุกข์ของคนพิการขาขาดผูย้ ากไร้ และที่
ไม่สามารถเข้ารั บบริ การขาเที ยมจากภาครัฐ พระองค์เสด็จพระราชดาเนิ นไปทรงเยี่ยมราษฎรใน
ท้องถิ่นทุรกันดารทัว่ ทุกภาคของประเทศอย่างสม่าเสมอ ทาให้ทรงตระหนักถึงปั ญหาการขาดแคลน
ขาเทียมในกลุ่มคนพิการขาขาดที่ยากไร้ เมื่อทรงทราบว่าแพทย์ไทยสามารถประดิษฐ์ขาเทียมได้ จึง
ได้พระราชทานความช่วยเหลือนับแต่น้ นั มา “อย่าไปเอาเงินที่เขา มาเอาที่ฉนั ” รับสั่งประโยคนี้ ของ
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี กลายเป็ นอุดมการณ์ ของมูลนิ ธิขาเทียมฯ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึ ง
ปัจจุบนั
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นโดยมี
ส านัก งานแรกอยู่ที่ จงั หวัดเชี ย งใหม่ เมื่ อวัน ที่ 17 สิ ง หาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุ น จดทะเบี ย นส่ วน
พระองค์ มู ล นิ ธิ ข าเที ย มฯ ซึ่ งเป็ นองค์ก รสาธารณกุ ศ ลต้อ งพร้ อ มรั บ มื อ กับ ความเปลี่ ย นแปลง
ตลอดจนอุ ป สรรคต่ า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยต้อ งพัฒ นาเทคโนโลยี ก ารท าขาเที ย มตลอดเวลา
ความสาเร็ จในการพัฒนางานของมูลนิ ธิฯ เกิ ดขึ้นด้วยน้ าพระทัยของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรม
ราชชนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ผูท้ รง
ร่ วมก่อตั้งมูลนิ ธิฯ ด้วยทรงมีพระเมตตาต่อคนพิการที่ยากไร้ และมีพระวิริยะอุตสาหะในการเสด็จ
พระราชดาเนิ นไปทรงเยี่ยมหน่ วยทาขาเที ยมพระราชทานเคลื่ อนที่ ที่ออกไปให้บริ การประชาชน
ตามจัง หวัด ต่ างๆ โดยมี ส มเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงด ารงตาแหน่ ง
องค์นายกกิ ตติ ม ศัก ดิ์ สื บ ทอดพระราชปณิ ธานของสมเด็ จพระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี และ
ศาสตราจารย์เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์เกษม วัฒ นชัย เป็ นประธานกรรมการมูล นิ ธิ ขาเที ย มฯ โดยมี
วิสัยทัศน์ ที่ว่า มูลนิ ธิคุณภาพ คุ ณธรรมและยัง่ ยืน และมี พนั ธกิ จ ดังนี้ (1) จัดทาขาเที ยมให้แก่คน
พิ การขาขาด ทุ กเชื้ อชาติ ศาสนา โดยไม่ คิดมู ล ค่า (2) ผลิ ตชิ้ นส่ วนขาเที ยมให้ แก่ หน่ วยงานหรื อ
องค์ก รที่ ส ามารถท าขาเที ย มแบบมูล นิ ธิ ขาเที ย ม ในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เพื่ อ
หน่ วยงานหรื อองค์กรนั้นจัดทาขาเทียม โดยไม่คิดมูลค่าจากคนพิการขาขาด (3) จัดหาอุปกรณ์ เพิ่ม
เพื่อให้ผูท้ ี่ใช้ขาเทียมมี คุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน และสามารถประกอบอาชี พได้ (4) พัฒนาบุคลากรด้าน
กายอุ ป กรณ์ ระดับ ต่ ากว่าปริ ญ ญาทั้งในประเทศและต่ างประเทศเพื่ อให้ ส ามารถปฏิ บ ัติง านใน
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โรงพยาบาล หรื อ ศู น ย์ก ารแพทย์อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ (5) ค้น คว้า วิจ ัย และพัฒ นาคุ ณ ภาพขาเที ย ม
(6) บริ หารจัดการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ให้เป็ นมูลนิธิคุณธรรม
จากการที่มูลนิ ธิขาเทียมฯ ประสบความสาเร็ จในโครงการให้บริ การทาขาเทียมแก่ผูท้ ี่
ยากจนด้อ ยโอกาสในชนบท โดยการให้ บ ริ ก ารออกหน่ วยขาเที ย มพระราชทานเคลื่ อนที่ ปี ละ
ประมาณ 4-6 ครั้ง กระทรวงต่างประเทศโดยสานักงานความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(สพร. Thailand International Development Agency TICA) จึ ง ขอให้ มู ล นิ ธิ ขาเที ย มฯ ด าเนิ น
โครงการจัดตั้งโรงงานทาขาเที ยมให้แก่ประเทศที่ กาลังพัฒนา คื อ สาธารณรัฐบุ รุนดี สาธารณรั ฐ
เซเนกัล และเมืองบันดาอาเจะห์ ประเทศอินโดนี เซี ย เพื่อเป็ นการช่วยเหลือทางมนุ ษยธรรม และเพื่อ
เผยแพร่ ชื่อเสี ยงของประเทศไทย มูลนิ ธิขาเทียมฯ จึงได้ดาเนิ นการจัดตั้งโรงงานในประเทศดังกล่าว
ตามแบบแผนที่ดาเนินการจัดตั้งโรงงานขาเทียมประจาโรงพยาบาลชุ มชน (มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ
พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี, 2560)
1.3.2 ชมรมช่ างกายอุ ปกรณ์ แห่ งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอเจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ (THAI SOCIETY OF PROTHETISTS
AND ORTHOTISTS OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS GALYNI VADHANA KROM
LUANG NARADHIWAS RAJANAGARINDRA) ก่ อตั้งขึ้ นโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อช่ วยเหลื อช่ าง
กายอุปกรณ์ ให้เป็ นที่ รู้จกั และยอมรับในวงการแพทย์ และเพื่อช่ วยยกระดับของวิชาชี พ พร้ อมทั้ง
สนับสนุ นการดาเนิ นการของมูลนิ ธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ซึ่ งทรงรับเป็ นองค์อุปถัมภ์ของ
ชมรมตามหนังสื อสานักงานเลขานุ การในพระองค์ ที่ 434/202.10/2542 ลงวันที่ 18 สิ งหาคม พ.ศ.
2542 และทรงประทานทุ นทรั พ ย์ส่ วนพระองค์ เป็ นทุ นแรกเริ่ ม การจัดตั้ง ชมรม เป็ นจานวนเงิ น
600,000 บาท (หกแสนบาทถ้ว น) ส านัก งานตั้ง อยู่ ณ อาคารมู ล นิ ธิ ข าเที ย ม ในสมเด็ จ พระศรี
นคริ น ทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่ 4 ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ ริม จังหวัด เชี ยงใหม่ 50180
ปั จจุบนั หม่อมหลวงสกุล มาลากุล เป็ นเลขานุ การชมรมช่างกายอุปกรณ์ แห่ งประเทศไทย ในพระ
อุป ถัม ภ์ และเพื่ อให้ก ารดาเนิ นการของชมรมช่ างกายอุ ป กรณ์ แห่ งประเทศไทย ในพระอุ ป ถัม ภ์
สมเด็ จ พระเจ้า พี่ น างเธอ เจ้า ฟ้ ากัล ยาณิ ว ฒ
ั นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ จึงเห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับ ชมรมช่างกายอุปกรณ์แห่ งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ตามมติที่ประชุ ม
ใหญ่ครั้งที่ 11/ 2555 เมื่ อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ชมรมช่ างกายอุปกรณ์ แห่ งประเทศไทย ใน
พระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นากรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ , 2555)
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1.3.3 สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นสถาบัน การแพทย์ระดับ ชาติ ที่ มี ภ ารกิ จส าคัญ ในการให้ บ ริ ก ารฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ระดับตติยภูมิแก่ผปู ้ ่ วยและคนพิการ อีกทั้งยังมีบทบาทด้านวิชาการเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรและองค์กรที่ปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุ ข
ทั้ง ภายในประเทศและนานาชาติ สถาบัน สิ ริ น ธรเพื่ อ การฟื้ นฟู ฯ ถื อ ก าเนิ ด ขึ้ นด้ว ยพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ที่ ท รงสนพระทัย และทรง
สนับสนุ นงานด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่ผปู ้ ่ วยและคนพิการ เป็ นผลให้ในปี พ.ศ.
2529 ได้มีพ ระราชดาริ ให้ก่ อสร้ างศูนย์ฟ้ื นฟู ส มรรถภาพในประเทศไทยขึ้ น เพื่ อเป็ นสถานฟื้ นฟู
ทางการแพทย์แก่ผปู ้ ่ วยและคนพิการ ในเบื้องต้นมีหน่ วยงานสาคัญทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความ
ร่ วมมือ ได้แก่ มูลนิ ธิสายใจไทย, National Rehabilitation Centre for the Disabled (NRCD) ประเทศ
ญี่ ปุ่ น และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ร่วมกัน วางแผนในการดาเนิ น การดังกล่ า ว
จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการวางแผนก่อสร้ าง ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์แ ห่ ง ชาติ ข้ ึ น ที่ ซ อยบ าราศนราดู ร ถนนติ ว านนท์ จังหวัด นนทบุ รี โดยสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้อญั เชิญพระนามาภิไธยเป็ น
ชื่ อศู นย์ว่า “ศูนย์สิ รินธรเพื่ อการฟื้ นฟู ส มรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ ” ก่ อตั้งขึ้ นเมื่ อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และต่อมาทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ศูนย์ดงั กล่าวจัดให้มีการบริ การด้านการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพอย่างครบวงจร ประกอบด้วย งานด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและสังคม จึงทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิ นทุ นเริ่ มแรกในการก่ อตั้งมูลนิ ธิศูนย์สิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แ ห่ ง ชาติ และได้พ ระราชทานพระราชานุ ญ าต อัญ เชิ ญ อัก ษรพระ
นามาภิไธยย่อ “สธ” เป็ นเครื่ องหมายของมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อ การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
และธงประจ าศู น ย์สิ ริ น ธรเพื่ อ การฟื้ นฟู ฯ ซึ่ งในวัน ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2536 สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็ นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอานวยการศูนย์
สิ รินธร เพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ และในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ได้
เสด็จมาเป็ นองค์ประธานเปิ ดศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้ นฟูฯ อย่างเป็ นทางการ และเมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม
พ.ศ. 2558 ได้มีประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขได้ประกาศกฎกระทรวง
แบ่งส่ วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศให้เปลี่ยนชื่ อ
หน่ วยงานในสั งกัด กรมการแพทย์ จาก “ศู น ย์สิ ริน ธรเพื่ อการฟื้ นฟู ส มรรถภาพ ทางการแพทย์
แห่ งชาติ” เป็ น “สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ” โดยมีวิสัยทัศน์วา่
คนพิการ/ ประชาชนได้รับ บริ การด้านการฟื้ นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์ที่ มีคุณภาพ มาตรฐาน
วิชาชี พ อย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยพันธกิ จ ดังนี้ (1) จัดบริ การและพัฒนา
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ระบบด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีความเชี่ ยวชาญระดับสู งให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อ
เป็ นต้นแบบที่ดีของประเทศ โดยรองรับความต้องการของคนพิการและประชาชน (2) ศึกษา ค้นคว้า
วิจยั พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ (3) พัฒนา
และสนับสนุ นเครื อข่ายภาครัฐและเอกชน และภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง มีความรู ้ ทักษะ
ความสามารถในการฟื้ นฟูสมรรถภาพที่มีการตอบสนองต่อปั ญหาและแนวโน้มความต้องการของ
คนพิการและประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน (4) สร้างความร่ วมมือทางวิชาการ/ บริ การ
กับประชาคมอาเซี ยนและนานาชาติ (5) พัฒนาองค์กรสู่ สถาบันคุณภาพที่มีสมรรถนะสู ง ทันสมัย มี
ธรรมาภิบาล มุ่งสู่ มาตรฐานสากล
ในปั จจุบนั สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ มีเตียง
จานวน 48 เตียง เป็ นโรงพยาบาลให้บริ การดูแลระดับตติยภูมิ ให้การดูแลผูป้ ่ วยและผูพ้ ิการทางการ
เคลื่ อ นไหวที่ เป็ นสาเหตุ ม าจากโรคหลอดเลื อ ดสมอง (CVA, Hemiplegia) ไขสั น หลังบาดเจ็ บ
(Spinal injury) เด็ก สมองพิ ก าร (Cerebral palsy) ผูพ้ ิ ก ารแขนขาขาด (Amputation) และผูป้ ่ วยที่ มี
อาการปวดเนื่ องจากกล้ามเนื้ อ เส้ นเอ็นและข้อต่อ (Musculoskeletal pain) (สถาบันสิ รินธรเพื่อการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, 2559)
1.3.4 คณะกรรมการวิชาชี พสาขากายอุปกรณ์ สานักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ ได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็ นสาขา
การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่
5 มกราคม พ.ศ. 2551 ส าหรับ การสอบใบประกอบโรคศิ ลปะสาขากายอุ ปกรณ์ ในประเทศไทย
กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ โดยส านั ก สถานพ ยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะและ
คณะกรรมการวิช าชี พ สาขากายอุ ป กรณ์ เป็ นผูก้ าหนดการสอบความรู ้ ผูม้ ี สิ ท ธิ ข อสอบเพื่ อ ขึ้ น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์เป็ นประจาทุกปี ปั จจุบนั การ
ประกอบวิชาชี พกายอุปกรณ์และการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
มี ค วามตื่ น ตัวมากขึ้ น ไม่ ว่า จะเป็ นหน่ วยงาน หรื อคณะกรรมการวิช าชี พ ที่ เกี่ ย วข้อง ทั้ง ในการ
ยกระดับมาตรฐานของมาตรฐานวิชาชีพกายอุปกรณ์และการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพนี้
1 .3 .5 International Society of Prosthetics and Orthotics (ISPO) ห รื อ อ ง ค์ ก ร
กายอุปกรณ์สากล มีประเทศสมาชิกจาก 4 ทวีปจานวนเกือบ 100 ประเทศและมีสมาคมกายอุปกรณ์
ประจ าประเทศต่ า งๆ จ านวน 52 ประเทศทั่ ว โลก (ISPO Triennium report 2010-2012) โดยมี
วิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนด้วยกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริ ม เครื่ อง
ช่ วยเหลื อด้านการเคลื่ อนไหวและอุ ป กรณ์ ต่างๆ โดยมี พ นั ธกิ จเพื่ อให้ทุ กคนได้รับโอกาสในการ
ดารงชีวติ อย่างเท่าเทียมกันในสังคม ดัง นี้ (1) การปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาและความ
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เชี่ ยวชาญของนักกายอุป กรณ์ เพื่อประโยชน์ของผูป้ ่ วยและผูพ้ ิการทัว่ โลก (2) ส่ งเสริ มการวิจยั และ
การน าความรู ้ ที่ ดีที่ สุ ดไปปฏิ บ ัติแก่ ผูป้ ่ วย (3) การคิ ด ค้น นวัตกรรมและการพัฒ นาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีความเหมาะสม (4) ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่มีคุณภาพมาตรฐานและการสร้าง
เครื อข่าย
สมาชิ กองค์กรกายอุปกรณ์ นานาชาติ ประกอบด้วย นักกายอุ ปกรณ์ ช่ างกายอุ ปกรณ์
แพทย์สาขาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ แพทย์สาขาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู นักกายภาพบาบัด นักกิ จกรรมบาบัด
ช่างรองเท้า พยาบาลและวิศวกรกลศาสตร์ และเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ซึ่ งเป็ นเวลากว่า 40 ปี ที่ได้ก่อตั้งองค์กร
กายอุ ป กรณ์ น านาชาติ การสื่ อสารระหว่างสมาชิ กจะผ่านสมาคมกายอุ ปกรณ์ ในแต่ ละประเทศเพื่ อ
ติดต่อสื่ อสารแลกเปลี่ยนความรู้ในทุกด้านของวิทยาศาสตร์ การฝึ กปฏิบตั ิ การศึกษาในการให้การดูแล
ด้านกายอุปกรณ์ วิศกรรมเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูและศาสตร์ ดา้ นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยองค์กรกายอุปกรณ์สากล
(ISPO category I Professional Information Package, 2007) ได้ ก าหนดมาตรฐานของหลั ก สู ตร
มาตรฐานบัณฑิต มาตรฐานวิชาชี พ และจรรยาบรรณของสมาชิ กไว้ เพื่อให้วิชาชี พนี้ มีมาตรฐานเป็ น
ที่ เชื่ อ ถื อและไว้วางใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารและเพื่ อ ให้ มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บ ัติข องผูใ้ ช้วิช าชี พ นี้ อยู่ใ น
แนวทางที่ ถู ก ต้องตามกฎเกณฑ์ข ้อบังคับ ขององค์ก รกายอุ ป กรณ์ ส ากล (International Society of
Prosthetics and Orthotics, 2016)
1.4 โครงสร้ างการบริหารงานกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
จากการการทบทวนโครงสร้างในราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ได้พิ จ ารณาและอ.ก.พ.ส านัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้อ นุ ม ัติ โ ครงสร้ าง
หน่วยงานในราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่
1 เมษายน พ.ศ. 2555 สาหรับแนวทางการบริ หารอัตรากาลัง เนื่ องจากการกาหนดโครงสร้ างของ
ส่ วนราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค ไม่ ได้ระบุ จานวนและระดับตาแหน่ งของสายงานต่างๆ ไว้โดย
จานวนผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถกาหนดได้ตามความจาเป็ น ตามภารกิจและตามกรอบจานวนการบริ หาร
อัตราที่ ส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ใช้อยู่ในปั จจุ บ ัน เช่ น ระบบ GIS เป็ นต้น ส่ วนการ
กาหนดตาแหน่งเป็ นระดับสู งขึ้นให้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กาหนด ตามหนังสื อสานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่กาลังทบทวนร่ วมกับ
ก.พ.ส าหรั บ ตาแหน่ ง ในแต่ ล ะสายงานที่ เคยก าหนดได้ต าม พระราชบัญ ญัติ ระเบี ย บข้า ราชการ
พลเรื อน พ.ศ. 2535 คือ เกณฑ์พยาบาล และเกณฑ์ของสหวิชาชี พ เช่ น ตาแหน่ งนักกายภาพบาบัด
นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสี วทิ ยา เป็ นต้น สาหรับฝ่ ายงานกายอุปกรณ์/ นักกายอุปกรณ์และช่าง
กายอุป กรณ์ ที่ป ฏิ บตั ิ งานในโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุ มชน สั งกัด
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กระทรวงสาธารณสุ ข และในภาครัฐ จะอยูใ่ นกลุ่มงานเวชกรรมฟื้ นฟูโดยบางแห่ งมีการแบ่งสายงาน
บังคับบัญชาเป็ นงานกายอุปกรณ์หรื อไม่มีการแบ่งเป็ นหน่วยงานอย่างชัดเจน รายละเอียดโครงสร้าง
งานกายอุ ป กรณ์ ใ นโรงพยาบาลชุ ม ชนตามแผนภาพที่ 3 และโครงสร้ า งงานกายอุ ป กรณ์ ใน
โรงพยาบาลศู น ย์/ โรงพยาบาลทั่วไป รายละเอี ย ดตามแผนภาพที่ 4 (ส านัก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2555)

แผนภาพที่ 3 โครงสร้างฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ในโรงพยาบาลชุมชน
ทีม่ า: สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (2555)
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แผนภาพที่ 4 โครงสร้างฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป
ทีม่ า: สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (2555)
1.5 ความหมายของกายอุปกรณ์
สาหรับความหมาย หรื อนิยามของกายอุปกรณ์ มีหลายรู ปแบบและมีความคล้ายคลึงกัน
และมีการรวบรวม โดยความหมายตามพระราชกฤษฎี กากาหนดให้สาขากายอุปกรณ์ เป็ นสาขาการ
ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2551 มาตรา 3 และ
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 เมื่ อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และ
ได้เพิ่ มบทนิ ยาม คาว่า “กายอุป กรณ์ ” ไว้ในมาตรา 4 หมายความว่า การกระทาต่อร่ างกายมนุ ษ ย์
เกี่ ยวกับ การตรวจประเมิ นความพิ ก าร การผลิ ตอุ ป กรณ์ เสริ ม หรื ออุ ป กรณ์ เที ยมภายนอกร่ างกาย
สาหรับใช้ทดแทนส่ วนของร่ างกายที่สูญหายหรื อบกพร่ องเกี่ ยวกับระบบประสาท กล้ามเนื้ อและ
กระดูก ตามที่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมได้วินิจฉัยสั่งการรักษา ซึ่ งสุ วิชา เตชะภูวภัทร (2559) ได้
ให้ความหมายของกายอุปกรณ์ ไว้วา่ เป็ นอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้กบั ร่ างกายของผูป้ ่ วยหรื อผูพ้ ิการ
เพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหว เช่น แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ์ประคองหรื อดามหลัง อุปกรณ์ดามมือ
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เป็ นต้น สอดคล้อ งกับ นิ ศ ารั ต น์ โอภาสเกี ย รติ กุ ล (2555) ได้ก ล่ า วถึ งความหมายของค าว่า กาย
อุป กรณ์ ว่าเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ก ับ ร่ างกายเพื่ อช่ วยเหลื อการเคลื่ อนไหว เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพหรื อขี ด
ความสามารถ ป้ องกันแก้ไขลักษณะความผิดปกติ เพิ่มความสะดวกสบาย ตลอดจนทดแทนส่ วน
ของร่ างกาย เช่น ขาเทียม แขนเทียม อุปกรณ์ประคองแขน ขา อุปกรณ์ดามหลัง
นอกจากนี้ สุปรี ยา ราชสี ห์ (2551) ได้ให้ความหมายของคาว่ากายอุปกรณ์ หมายถึ ง
ขอบเขตที่แท้จริ งของกายอุปกรณ์ ยังรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้กบั ร่ างกายด้วย เช่น ลูกตาเทียม ข้อ
เข่าเทียมที่ใช้สาหรับผ่าตัดทดแทนเข่าเดิ มในผูป้ ่ วยข้อเข่าเสื่ อม เป็ นต้น และอุปกรณ์ ช่วยเหลื อการ
เคลื่ อนไหวต่างๆ เช่ น รถล้อเข็น (Wheelchair) ไม้เท้า เป็ นต้นและได้แบ่งประเภทของกายอุปกรณ์
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. กายอุปกรณ์เทียม (Prosthesis) หมายถึง กายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทดแทนอวัยวะ
หรื อชิ้นส่ วนของอวัยวะที่ขาดหายไป เช่น ขาเทียม แขนเทียม นิ้วมือเทียม เป็ นต้น
2. กายอุปกรณ์เสริ ม (Orthosis) หมายถึง กายอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้เพื่อเสริ มการทา
หน้า ที่ ข องอวัย วะที่ มี ปั ญ หาในการท างาน เช่ น อ่ อ นแรง, เจ็บ ปวด, เสื่ อ มสมรรถภาพ เป็ นต้น
อาจเรี ยกชื่ อสามัญว่า อุปกรณ์เสริ ม, อุปกรณ์ดาม หรื อที่ประคอง (Splint หรื อ Brace) ก็ได้ เมื่อ ดูจาก
คาจากัดความตาม ISO อุปกรณ์ ช่วยเหลื อการเคลื่ อนไหว (Mobility aids) ชนิ ดต่างๆ เช่น รถล้อเข็น
(Wheelchair), ไม้เท้า (Cane), ไม้ค้ ายัน (Crutches) ก็จดั ได้ว่าเป็ นกายอุปกรณ์ เสริ มชนิ ดหนึ่ งเช่ นกัน
และได้ให้ค วามหมายของค าว่า งานกายอุ ป กรณ์ ว่าหมายถึ ง การผลิ ต ประดิ ษ ฐ์ ดัดแปลง แก้ไ ข
ซ่ อ มแซม อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ก ับ ร่ า งกายให้ เหมาะสมกับ ผู ้ป่ วยแต่ ล ะราย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การ
เคลื่ อนไหวเท่านั้น งานกายอุปกรณ์ ตอ้ งอาศัยทักษะฝี มือและความเชี่ ยวชาญชานาญเฉพาะบุคคล
ค่อนข้างสู ง ร่ วมกับความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องวัสดุศาสตร์ และเรื่ องวิทยาศาสตร์ การแพทย์ดา้ นกาย
วิภาคประยุกต์ ด้านชีวกลศาสตร์ และการเคลื่อนไหวประยุกต์ และจัดเป็ นส่ วนหนึ่ งของทีมงานด้าน
เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู อีกด้วย
สรุ ปได้วา่ กายอุปกรณ์ (Prosthesis and Orthosis) หมายถึง การกระทาต่อร่ างกายมนุ ษย์
เกี่ ยวกับ การตรวจประเมิ นความพิ ก าร การผลิ ตอุ ป กรณ์ เสริ ม หรื ออุ ป กรณ์ เที ยมภายนอกร่ างกาย
สาหรับใช้ทดแทนส่ วนของร่ างกายที่สูญหายหรื อบกพร่ องเกี่ ยวกับระบบประสาท กล้ามเนื้ อและ
กระดูก สาหรับผูป้ ่ วยหรื อผูพ้ ิการ เพื่อช่ วยเหลื อและฟื้ นฟูความสามารถในการเคลื่ อนไหว ตามที่
ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมได้วินิจฉัยสั่งการรักษา กายอุปกรณ์ มี 2 ประเภท คือ กายอุปกรณ์ เทียม
(Prosthesis) ใช้ ส าหรั บ ทดแทนอวัย วะที่ ข าดหายไป เช่ น แขนเที ย ม ขาเที ย ม เป็ นต้น และกาย
อุป กรณ์ เสริ ม (Orthosis) ใช้สาหรั บเสริ ม การทาหน้าที่ ของอวัยวะที่ มีปั ญหาในการดารงชี วิต เช่ น
อุปกรณ์สาหรับใช้ดามหรื อประคอง เป็ นต้น
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1.6 ความหมายของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์
1.6.1 ความหมายของนักกายอุปกรณ์
นิ ศารัตน์ โอภาสเกี ยรติกุล (2555) ได้ให้ความหมายของคาว่านักกายอุปกรณ์ ไว้ว่า
เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทาหน้าที่ตรวจประเมิน ออกแบบ ประดิษฐ์ และผลิตกายอุปกรณ์เทียม
และกายอุปกรณ์เสริ มให้เหมาะแก่คนพิการ โดยนักกายอุปกรณ์จะต้องจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิ ต สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (2556) ที่
ได้ให้ความหมายว่า นักกายอุ ปกรณ์ เป็ นผูท้ ี่ประกอบโรคศิลปะทางกายอุปกรณ์ ที่ตอ้ งมีความรู้ใน
วิช าชี พ ซึ่ งต้องเป็ นผูไ้ ด้รับ ปริ ญ ญาหรื อประกาศนี ยบัตรเที ยบเท่ าปริ ญ ญาสาขากายอุ ป กรณ์ จาก
สถาบันการศึก ษาที่ค ณะกรรมการวิช าชี พ สาขากายอุ ปกรณ์ รับ รองและต้องสอบผ่านความรู ้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชี พสาขากายอุปกรณ์กาหนด ซึ่ ง National Health
Service (NHS) (2010) ในประเทศอังกฤษ ได้ให้ความหมายของนักกายอุ ปกรณ์ (Prosthetists and
Orthotists) ว่า เป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่ผทู้ ี่มีความต้องการกายอุปกรณ์เทียม (prosthesis) โดยการประดิษฐ์
กายอุ ป กรณ์ ที่ ท ดแทนอวัย วะที่ สู ญ เสี ย ไปแต่ ก าเนิ ดหรื อ จากสาเหตุ อื่ น ๆ และมี ค วามคล้า ยคลึ ง
ใกล้เคี ยงกับ ธรรมชาติ ม ากที่ สุ ด หรื อวัส ดุ อุป กรณ์ เครื่ องช่ วยในการควบคุ ม การเคลื่ อนไหวของ
ร่ างกาย (orthosis) เช่น splint เครื่ องพยุงลาตัว รองเท้าชนิ ดพิเศษที่ช่วยการเคลื่อนไหว จัดรู ปอวัยวะ
ที่มีความผิดปกติและลดอาการเจ็บปวด โดยต้องได้รับคาสั่งหรื อความเห็นจากแพทย์สาขาเวชศาสตร์
ฟื้ นฟู และจากความคิ ดเห็ น ของสุ วิช า เตชะภูวภัท ร (2559) ได้ให้ ค วามหมายของค าว่า นัก กาย
อุ ป กรณ์ หมายถึ ง ผูท้ ี่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการประเมิ น อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ นต้อ งใช้ ผลิ ต ซ่ อ มแซม
ดัดแปลง แก้ไขกายอุปกรณ์ แก่ผพู ้ ิการที่มีความจาเป็ นในการใช้กายอุปกรณ์ ดงั กล่าว เพื่อการฟื้ นฟู
สมรรถภาพของร่ างกาย ทั้งนี้ กายอุปกรณ์เป็ นหนึ่ งในงานด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูที่จะทาหน้าที่ร่วมกับ
ทีมเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู (Rehabilitation Team) เพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพร่ างกายของผูป้ ่ วยซึ่ งประกอบด้วย
สหสาขาวิช า เช่ น แพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู นัก กายภาพบ าบัด นัก กิ จกรรมบ าบัด นัก อรรถบ าบัด
นักจิตวิทยา พยาบาลทางเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่ส่งต่อการรักษาและร่ วมตรวจสอบกาย
อุปกรณ์กบั ผูป้ ่ วยคือ แพทย์ ซึ่ งมักเป็ นแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู หรื อศัลยแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์ ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 5
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PT
นักกายภาพบาบัด

Physiatrist
(แพทย์เวชศาสตร์
ฟื้ นฟู)

OT
นักกิจกรรมบาบัด

Psychologist
นักจิตวิทยา

Nurse
พยาบาล

Patient
ผู้ป่วย

CPO
นักกายอุปกรณ์

แผนภาพที่ 5 การทางานร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team)
ทีม่ า: โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร (2558)
จากความหมายข้ า งต้ น สรุ ปได้ ว่ า นั ก กายอุ ป กรณ์ (Prosthetist and Orthotist)
หมายถึ ง บุ คลากรทางการแพทย์ที่ ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ มีความเชี่ ยวชาญในการ
ตรวจประเมิน ออกแบบ ประดิษฐ์ รวมทั้งผลิตกายอุปกรณ์ เทียมและกายอุปกรณ์ เสริ มให้เหมาะแก่
คนพิการ ทั้งนี้นกั กายอุปกรณ์จะต้องจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางด้านกายอุปกรณ์
1.6.2 ความหมายของช่ างกายอุปกรณ์
ช่างกายอุปกรณ์ (Prosthetist and Orthotist Technician) หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การออกแบบ ประดิ ษ ฐ์อุป กรณ์ ช่ วยคนพิ ก าร รวมทั้งการตกแต่ ง ดัดแปลง แก้ไ ข เสริ ม แต่ งและ
พัฒ นา อุ ป กรณ์ ช่ วยคนพิ ก ารให้ เหมาะสมกับ ความพิ ก าร ตลอดจนการตรวจวัดส่ วนต่ างๆ ของ
ร่ างกายผูป้ ่ วย และให้การวินิจฉัยเพื่อออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ เครื่ องช่วยคนพิการได้ถูกต้อง
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เหมาะสมกับความพิการ จบการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรหรื อสาเร็ จการศึกษาประกาศนี ยบัตร
ชั้นสู ง (พ.ศ. 2536-2542)
1.6.3 ความหมายของแพทย์ เวชศาสตร์ ฟื้นฟู
แพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู คือแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่ได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะ
เพื่อทาการรักษาและฟื้ นฟู ทางเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูในภาษาอังกฤษคาว่า แพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ใช้ว่า
Rehabilitation physician (แบบ UK) หรื อ Rehabilitation doctor (แบบ USA) หรื อ Physiatrist ท า
การตรวจวินิจฉัยโรค ประเมิ น รักษา ฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย ส่ งเสริ มสุ ขภาพ และป้ องกันการเป็ นซ้ า
หรื อภาวะแทรกซ้อน แก่ผปู ้ ่ วยที่มีความพิการ หรื อเสื่ อมสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีการใช้ยา การทา
หัตถการ การใช้เครื่ องมือ การออกกาลังกายจาเพาะ การให้คาแนะนาทางการแพทย์ การใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือหรื อทดแทนหรื อวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม การอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
ในประเทศไทยใช้เวลาอบรมนาน 3 ปี โดยรับแพทย์ที่ผ่านการปฏิบตั ิงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี เมื่อ
อบรมและสอบผ่านแล้ว จะได้รับวุฒิบตั รสาขาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูจากแพทยสภา และตั้งแต่แพทยสภา
ได้อนุ มตั ิให้เริ่ มมีการฝึ กอบรมวุฒิบตั รแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ปี พ.ศ. 2525 จวบจน
ปั จจุ บ ัน ปี พ.ศ. 2558 เรามี แ พทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ที่ จบจากการฝึ กอบรมในประเทศไทยทั้ง สิ้ น
497 คน คิดเป็ นสัดส่ วนแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูต่อประชากรไทย 1: 130,000 (คิดจากสถิติประชากร
ไทย ที่ ป ระกาศโดยอธิ บ ดี ก รมการปกครอง เมื่ อ วัน ที่ 13 มี น าคม พ.ศ. 2560 มี จ านวนราษฎร
ทัว่ ราชอาณาจักร ทั้งสิ้ น 65,931,550 คน) จากการรวบรวมการกระจายการท างานของแพทย์เวช
ศาสตร์ ฟ้ื นฟู โดยนายแพทย์วชั ระ ไชยแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้ นฟู โรงพยาบาลแพร่ พบว่า
ร้ อ ยละ 43 ของแพ ทย์ เ วชศาส ตร์ ฟื้ นฟู สั ง กั ด กระทรวงส าธารณ ะสุ ข ร้ อ ยละ 21 สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การ ร้ อยละ 22 อยู่ในภาคเอกชน อีกร้ อยละ 10 สั งกัดกระทรวงกลาโหม ส่ วนที่
เหลื อกระจายอยูใ่ นสานักงานตารวจแห่ งชาติ กระทรวงเกษตรฯ และองค์กรที่ไม่แสวงผลกาไร ถ้า
นับการกระจายแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูไปตามภาคต่างๆ พบว่า ร้อยละ 60 อยูใ่ นภาคกลาง ร้อยละ 13
อยูภ่ าคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ร้อยละ 12 อยูใ่ นภาคเหนือ ร้อยละ 9 อยูท่ างภาคใต้ และร้อยละ 6 อยูใ่ น
ภาคตะวันออก นอกจากนี้ พบว่า จัง หวัดที่ ไ ม่ มี แพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ได้แก่ พัง งา แม่ ฮ่องสอน
บึ ง กาฬ ชัย ภู มิ นครพนม มุ ก ดาหาร ยโสธร และอ านาจเจริ ญ (แพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู , 2559)
นอกจากนี้ หากเป็ นแพทย์ที่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ หรื อไม่ได้ผ่านการอบรมแต่ปฏิ บตั ิงาน
ด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูในโรงพยาบาลที่มีแผนกดังกล่าวเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ก็มีสิทธิ เข้าสอบเป็ น
แพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูได้ โดยได้รับอนุ มตั ิ บตั รสาขาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูจากแพทยสภาเมื่อสอบผ่าน
ในปั จจุบนั มีแพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู เพียง 497 คน (ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู, 2559) ไม่
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เพียงพอต่อความต้องการของประเทศและไม่สามารถครอบคลุมถึงโรงพยาบาลขนาดเล็กได้ดงั กล่าว
ข้างต้น
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภาวะผู้นาและภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์
2.1 ความหมายของภาวะผู้นา
นักทฤษฏีได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ าไว้ในหลายความหมาย เช่น Yukl (1998) กล่าว
ว่า ภาวะผูน้ าเป็ นพฤติกรรมส่ วนตัวของบุคคลคนหนึ่ งที่จะชักนากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้ าหมาย
ร่ วมกัน ส่ วน Durbin (2004) ได้กล่าวถึ งภาวะผูน้ าว่า เป็ นความสามารถที่จะสร้ างความเชื่ อมัน่ และ
ให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายองค์การ ซึ่ง Daft (2005) ได้แสดงความคิดเห็นถึงภาวะ
ผูน้ าว่า เป็ นความสาคัญที่มีอิทธิ พลระหว่างผูน้ าและผูต้ าม ซึ่ งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายร่ วมกัน สอดคล้องกับ Schermrthorn Hunt and Osboom (2005) ที่กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเป็ น
ลักษณะเฉพาะของการใช้อิทธิ พลระหว่างบุคคล (Interpersonal Influence) เพื่อให้บุคคลหรื อกลุ่มทา
ในสิ่ งที่ผนู้ าต้องการ
Robbins and Judge (2007) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเป็ นกระบวนการสร้างเสริ มอานาจและ
การสอนผูอ้ ื่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่ ออันจากัดของบุคคลให้เปี่ ยม
ไปด้วยพลังความสามารถ โดย Schermrthorn (2008) กล่ าวว่า ภาวะผูน้ าเป็ นกระบวนการในการ
ดลบันดาลใจ (Inspire) ให้บุคคลอื่นทางานให้ประสบผลสาเร็ จ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ Hill
and McSane (2008) ให้ ค วามหมายว่า ภาวะผูน้ า เป็ นกระบวนการที่ มี อิท ธิ พ ลในการดลใจ และ
โน้มน้าวให้บุคคลอื่นสามารถผลิตงานที่ให้ผลผลิตสู งในองค์การ ในการดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายขององค์การ เช่ นเดี ยวกับ ที่ Kinicki and Kreitner (2008) ให้ความหมายของภาวะผูน้ าว่า
เป็ นกระบวนการที่ผนู้ ามีอิทธิ พลในการโน้มน้าวให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามความต้องการของ
ผูน้ าและให้ความร่ วมมือเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จและบรรลุ เป้ าหมายขององค์การด้วยความสมัครใจ
และบุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร (2550) ที่ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าว่า เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่เป็ นผูน้ าที่
ดี (Good Leader) สามารถโน้มน้าวผูต้ ามหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อสมาชิ กในกลุ่มให้ความร่ วมมือ
กับ ผู ้น าในการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ าหมายอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
ฐิติมา จานงเลิศ (2550) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถและคุณลักษณะของ
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมและการปฏิ บ ัติ ข องผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา ส่ ง ผลให้ เกิ ด การ
ดาเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายองค์กร นาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การ สอดคล้อง
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กับความคิดเห็นของสุ นียพ์ ร แคล้วปลอดทุกข์ (2551) ที่กล่าวถึงภาวะผูน้ าว่า เป็ นพฤติกรรมที่บุคคล
ที่เป็ นผูน้ าสามารถจูงใจ หรื อโน้มน้าวผูต้ ามให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ
ความสาคัญของผู้นาและภาวะผู้นา
ปิ่ นปิ นัทธ์ นฤบาลบุญทรัพย์ (2553) ได้กล่าวถึง ความเป็ นผูน้ าเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ที่จะช่วย
ให้องค์การปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งความสาคัญของผูน้ าที่มีต่อองค์การ 4 ประการ คือ
(1) การก าหนดทิ ศ ทางขององค์ก าร เป็ นความสามารถของผูน้ าในการกาหนดทิ ศทางองค์การ มี
วิสัยทัศน์ กว้างไกล และคิ ดหาวิธีเพื่อการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดผลได้ตามต้องการ (2) การรวมใจคน
ความสามารถในการสื่ อสารทาความเข้าใจในทิศทาง ผลักดันความคิดสร้างสรรค์และความร่ วมมือ
ของทีมงาน ทาให้ผรู ้ ่ วมงานรับรู ้ เข้าใจและยอมรับในความถูกต้องในวิสัยทัศน์และวิธีการของผูน้ า
องค์การ (3) การจูงใจและการสร้างแรงบันดาลใจ ความสามารถในการกระตุน้ เพื่อเสริ มกาลังใจให้
ผูร้ ่ วมงานเอาชนะอุปสรรคต่างๆ โดยใช้หลักพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการจาเป็ นของมนุ ษย์ สร้าง
ความเปลี่ ยนแปลงที่ มีประโยชน์อย่างแท้จริ ง และ (4) การสร้ างค่านิ ยมที่ เหมาะสม การปฏิ บตั ิใน
ค่านิ ยมที่ เหมาะสม ใช้หลักธรรมเป็ นเกณฑ์ในการปฏิ บตั ิ สร้ างจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิ บ ัติ งาน มี ค วามซื่ อ สั ตย์สุ จริ ต มี ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่อ องค์ก าร และเห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ วนรวม
รวมทั้ง สร้างค่านิยมของบุคคลให้ผสมผสานกับเป้ าหมายขององค์การ
ความสาคัญของภาวะผูน้ าหรื อการเป็ นผูน้ า มีดงั นี้ (1) ภาวะผูน้ าเป็ นคุณสมบัติส่วนตัว
ของผูน้ าแต่ละคน ที่แสดงออกในพฤติกรรมต่างๆ เพื่อทาให้ผรู ้ ่ วมงานดาเนิ นกิจกรรมให้บรรลุล่วง
ตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ (2) ภาวะผูน้ าเป็ นสิ่ งที่ฝึกอบรมให้เกิดขึ้นได้ และขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์
ที่ เปลี่ ย นไป ผูน้ าที่ มี ภาวะผูน้ าสู งจะต้องแสดงพฤติ ก รรมในการน า และมี อิท ธิ พ ลต่ อผูร้ ่ วมงาน
(3) เป็ นผูน้ าในการเปลี่ ยนแปลงภายในหน่ วยงานหรื อกลุ่ ม ดังนั้น ภาวะผูน้ าจึ งมี ผ ลกระทบต่ อ
ผูร้ ่ วมงาน องค์การหรื อสิ่ งแวดล้อมซึ่ งก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลหรื อไม่เกิดประสิ ทธิ ผล
รู ปแบบของภาวะผู้นา
แบสและอโวลิ โ อ (Bass and Avolio, 1990) ได้แ บ่ ง พฤติ ก รรมของผู ้น าออกเป็ น 3
รู ปแบบ ดังนี้
1. ภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership) มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) ความเสน่ หา (Charisma หรื อ Idealized Influence) เป็ นพฤติกรรมของผูน้ าแสดงออกด้วยแบบ
ตัว อย่ า งบทบาทให้ ผู ้ต ามมองเห็ น เมื่ อ ผู ้ต ามรั บ รู ้ พ ฤติ ก รรมดั ง กล่ า วของผู ้น าก็ จ ะเกิ ด การ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมขึ้น ซึ่ งปกติผนู ้ าจะประพฤติปฏิบตั ิที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริ ยธรรม
สู ง จนเกิดการยอมรับว่าเป็ นสิ่ งถูกต้อดีงาม ได้รับการนับถือจากผูต้ าม ได้รับความไว้วางใจอย่างสู ง
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ผูน้ าจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมัน่ ในตนเอง ความ
แน่ วแน่ ในอุดมการณ์ ความเชื่ อและค่านิ ยมของเขาจะเสริ มความภาคภูมิใน ความจงรักภักดี และ
ความมัน่ ใจของผูต้ าม และท าให้ผูต้ ามมี ค วามเป็ นพวกเดี ยวกันกับผูน้ า ผูน้ าจึงสามารถทาหน้าที่
กาหนดวิสัยทัศน์ และสร้ างความเข้าใจต่อเป้ าหมายของพันธกิ จแก่ผตู ้ ามได้ (2) การสร้างแรงดลใจ
(Inspirational Motivation) เป็ นพฤติกรรมของผูน้ าแสดงออกด้วยการสื่ อสาร ให้ผตู้ ามทราบถึงความ
คาดหวัง ของผูน้ า ด้วยการสร้ างแรงดลใจโดยจู ง ใจให้ ยึด มั่น และร่ ว มสานฝั น ต่ อ วิสั ย ทัศ น์ ข อง
องค์การ ผูน้ าแสดงถึ งการอุทิศตัวหรื อความผูกพันต่อการบรรลุ เป้ าหมายขององค์การร่ วมกัน โดย
การใช้คาพูดและการกระทาที่ ให้กาลังใจ สนับสนุ น แสดงความเชื่ อมัน่ และกระตุ น้ ให้ผูต้ ามเกิ ด
ความกระตือรื อร้น อุทิศตน เห็นคุณค่าของงาน เกิดความเชื่อมัน่ และภาคภูมิใจว่าสามารถปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ ที่ ได้รับมอบหมายได้ส าเร็ จ ตลอดจนการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ผูต้ ามได้พ ฒ
ั นาตนเองเพื่ อ
ความก้าวหน้าและมี อิสระในการปฏิ บตั ิงาน มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการปฏิ บตั ิงานได้บรรลุ
ตามเป้ าหมายขององค์การ (3) การกระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็ นพฤติกรรม
ของผูน้ าที่แสดงออกด้วยการกระตุน้ ให้เกิ ดการริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จะสร้างความรู ้สึกท้าทาย
ให้เกิ ดขึ้ นแก่ ผูต้ าม และจะให้การสนับสนุ นหากผูต้ ามต้องการทดลองวิธีการใหม่ๆ ของตน หรื อ
ต้องการริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ใหม่ที่ เกี่ ยวกับ งานขององค์การ ส่ งเสริ มให้ผูต้ ามแสวงหาทางออก และ
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ด้ ว ยตนเอง และ (4) การมุ่ ง ความสั ม พัน ธ์ เป็ นรายคน(Individualized
Consideration) เป็ นพฤติ ก รรมของผูน้ าที่ มุ่ ง เน้น ความส าคัญ ในการส่ ง เสริ ม บรรยากาศของการ
ทางานที่ดี ด้วยการใส่ ใจ รับรู ้และพยายามตอบสนองต่อความต้องการเป็ นรายบุคคล แสดงความชื่น
ชม ยกย่องในความสามารถของผูต้ าม และแสดงบทบาทเป็ นที่ ปรึ กษาให้การช่ วยเหลื อผูต้ ามให้
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและในระดับที่สูงขึ้น
2. ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ ย น (Transactional Leadership) มี 3 องค์ ป ระกอบ ได้แ ก่
(1) การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward) เป็ นพฤติกรรมของผูน้ าด้วยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม ผูน้ าจะทาเงื่อนไขข้อตกลงว่า หากผูต้ ามทาสาเร็ จตามที่ตนต้องการ
แล้วจะได้อะไรตอบแทนบ้างตามเกณฑ์ที่ ตกลงไว้ (2) การบริ หารงานแบบวางเฉยเชิ งรุ ก (Active
Management by Exception) เป็ นพฤติกรรมของผูน้ าที่ใช้วิธีการทางานแบบเดิ มคือปล่อยให้เป็ นไป
ตามเดิ มตราบเท่าที่ วิธีการทางานแบบเก่ายังได้ผล แต่จะเข้าไปแทรกแซงเมื่อการทางานเกิ ดความ
ผิดพลาดหรื อต่ ากว่ามาตรฐาน โดยผูน้ าจะแสดงออกทางพฤติกรรมเข้าไปกากับตรวจสอบลูกน้อง
อย่างใกล้ชิดว่า ได้ทาผิดหรื อฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์หรื อไม่ จากตรวจพบจะเข้าไปแก้ไขทันที พฤติ กรรม
ของผูน้ าแบบจึ งมี ล ัก ษณะการเสริ มแรงเชิ งลบ และ (3) การบริ ห ารแบบวางเฉยเชิ งรับ (Passive
Management by Exception) เป็ นพฤติ ก รรมของผูน้ าที่ ค ล้ายกับ แบบวางเฉยเชิ งรุ ก กล่ าวคื อ เป็ น
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วิธี ก ารท างานปล่ อ ยให้ เป็ นไปตามเดิ ม ตราบเท่ า ที่ วิ ธี ก ารท างานแบบเก่ ายัง ได้ผ ล แต่ จ ะเข้า ไป
แทรกแซงเมื่ อการทางานเกิ ดความผิดพลาดหรื อต่ ากว่ามาตรฐาน โดยผูน้ าจะมีลกั ษณะคอยจับผิด
เมื่อพบการกระทาผิดหรื อฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์จะใช้วิธีการตาหนิ ลงโทษโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อให้โอกาสได้ปรับปรุ ง แก้ไขหรื อป้ องกันก่อน ซึ่ งจะส่ งผลร้ายต่อแรงจูงใจของผูต้ าม
3. ภาวะผูน้ าแบบตามสบาย (Laissez-Faire Leadership) เป็ นพฤติกรรมผูน้ าที่หลีกเลี่ยง
ต่อความรั บผิดชอบการปฏิ บตั ิ งาน เป็ นผูน้ าที่ มีลกั ษณะความเชื่ อว่า “ให้ทุกคนปฏิ บตั ิหน้าที่ของ
ตนเอง” ไม่ มี ค วามชั ด เจนในเป้ าหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ การสื่ อสารให้ ส มาชิ ก องค์ ก รได้เข้าใจ
การวางแผนน้อยมากหรื อไม่มีเลย ไม่มีความชัดเจนในการตัดสิ นใจ การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับมีน้อย
มาก เนื่ องจากผูน้ าไม่ใช้อานาจในการบริ หารงานเป็ นผลให้เกิ ดการแข่งขันระหว่างผูต้ ามที่จะแสดง
อานาจ ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้สมาชิ กขององค์การเกิดความขัดแย้งระหว่างพวกที่แข่งขันกัน ทาให้ขาด
ความร่ วมมือในการดาเนิ นงานตามภารกิ จ สมาชิ กในองค์การเกิดความสับสน ความเป็ นน้ าหนึ่ งใจ
เดียวกันมีนอ้ ยและขาดขวัญกาลังใจ
จากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ าข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปความหมายของภาวะผูน้ า ได้วา่ ภาวะ
ผูน้ าเป็ นความสามารถและคุ ณลักษณะของผูบ้ งั คับบัญชาที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและการปฏิ บตั ิ
ของผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา โดยบุ ค คลที่ เป็ นผู้น าจะใช้ อิ ท ธิ พ ล (Influence) หรื อ การดลบัน ดาลใจ
(Inspiration) แก่ ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา ส่ งผลให้ เกิ ดการดาเนิ น งานให้ บ รรลุ เป้ าหมายองค์ก ร น าไปสู่
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์การ
2.2 ความหมายของภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์
Nongthanathorn (2002) กล่ าวว่า ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ หมายถึ ง บุ คคลที่ มี ผลลัพ ธ์ ต่อ
องค์ ก าร เป็ นผู้มี วิ สั ย ทัศ น์ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ออกแบบวัฒ นธรรมขององค์ ก าร วิ เคราะห์
สิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอกอย่างทันท่วงที รับฟั งและเข้าใจผูร้ ่ วมงาน สามารถกาหนดและใช้
แผนกลยุท ธ์ มี ค วามยืดหยุ่น และเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม การเปลี่ ย นแปลง สร้ างสรรค์องค์ก ารในอนาคต ซึ่ ง
DuBrin (2004) กล่ าวว่า การเป็ นผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ (Strategic leadership) หมายถึ ง กระบวนในการ
กาหนดทิศทาง กระตุน้ และสร้ างแรงบันดาลใจให้แก่องค์การ ในการริ เริ่ มสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้
องค์การอยูร่ อดต่อไปได้ การเป็ นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ยงั เป็ นอีกหนึ่งในประเภทของภาวะผูน้ าที่จะเป็ นตัว
ผลักดันให้การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ประบความสพเร็ จลุล่วงด้วยดี สอดคล้องกับที่ Davies and Davies
(2004) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ไว้วา่ เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง
ขององค์การ เป็ นผูม้ ี วิสั ยทัศ น์ มี ค วามรู้ ความสามารถที่ ห ลากหลาย มี มุ มมองที่ ก ว้างไกล และมี
ความสามารถในการวัดผลกิจกรรมต่างๆ อย่างทันท่วงที
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สาหรับ Daft (2005) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ หมายถึ ง ผูท้ ี่มีความสามารถในการ
มองอนาคต รักษาความยืดหยุน่ มีความคิดเชิ งกลยุทธ์และกระตุน้ ริ เริ่ มให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การได้เปรี ย บทางการแข่ งขัน และLussier and Achua (2007) กล่ าวว่า ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ เป็ น
ความสามารถของบุคคลในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างวิสัยทัศน์ ทานายอนาคต และเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ สอดคล้องกับSchermrthorn (2008) ให้ความหมาย ภาวะผูน้ า
เชิ งกลยุท ธ์ ว่า เป็ นความสามารถของบุ คคลในการสร้ างแรงบันดาลใจ เพื่ อให้เกิ ดความส าเร็ จใน
กระบวนการเปลี่ ยนแปลง ปรั บ ปรุ งและพัฒ นากลยุทธ์ในการดาเนิ นงานเพื่ อให้องค์ ก รมีผลการ
ปฏิบตั ิงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่ วน Dess, Lumpkin and Eisner (2008) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง
ผูท้ ี่มีความสาคัญที่สุดในการวางแผนกลยุทธ์ กาหนดและใช้แผนกลยุทธ์ นาแผนกลยุทธ์มาพัฒนา
เพื่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของ ฐิติมา จานงเลิศ (2550) ที่กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ เป็ นภาวะที่ ผนู้ าที่มีความสามารถในการ
มองไปในอนาคตและกาหนดวิสัยทัศน์ได้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงจากสิ่ งแวดล้อมภายนอก
รวมทั้งมีความสามารถกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรี ยบต่อคู่แข่งขัน เช่นเดียวกับสุ นียพ์ ร
แคล้วปลอดทุกข์ (2551) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ เป็ นผูน้ าที่มีวิสัยทัศน์ในการกาหนดทิศทาง
นโยบายขององค์การและสามารถสื่ อสารนโยบายสู่ การปฏิ บตั ิได้ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
และเสริ มพลังให้บุคลากรในองค์การสร้ างการเปลี่ ยนแปลงเพื่อการได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และ
ทิพย์สุดา ดวงแก้ว (2552) ที่มีแนวคิดเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการ
มองและคาดการณ์ อนาคต มี มุมมองที่กว้างไกลในการกาหนดทิศทาง วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ขององค์การ สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่ การปฏิบตั ิได้จริ งในระดับปฏิบตั ิการ และใช้ทรัพยากรที่
มีอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น ผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ จึงต้องสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
และดาเนินการบริ หารองค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลเพื่อรักษาผลลัพธ์ที่สูงตลอดเวลา
และพัฒนาองค์การเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายอย่างรวดเร็ ว
สาหรับ เนตร์ พณั นา ยาวิราช (2550) กล่าวว่า ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง รู ปแบบของผูน้ า
ชนิ ดหนึ่ งที่นาความเจริ ญก้าวหน้ามาสู่ องค์การ การเป็ นผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ เริ่ มจากการมีคุณสมบัติหรื อ
คุ ณลักษณะที่ สาคัญ โดยเริ่ มต้นจากการเป็ นผูม้ ี วิสัยทัศน์ เป็ นผูท้ ี่มองการณ์ ไกลในอนาคตถึ งสิ่ งที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กรในระยะยาวข้างหน้า เช่น 5-10 ปี ข้างหน้า และการวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
ไปสู่ จุดหมายปลายทางที่ ต้ งั ไว้ ผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ตอ้ งมี ความสนใจต่อ สภาพแวดล้อมภายนอกที่ มี
ผลกระทบต่อการกาหนดกลยุทธ์ ความมีวิสัยทัศน์จึงมีความสาคัญต่อการบริ หารองค์การเป็ นอย่าง
มาก เพราะวิสัยทัศน์ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะช่วยเชื่ อมโยงระหว่างวันนี้ และอนาคตได้เป็ นอย่างดี ทาให้
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บุคลากรในองค์การเกิดแรงจูงใจที่จะก้าวไปสู่ อนาคต และทาให้การทางานของบุคลากรมีมาตรฐาน
มุ่งไปสู่ ความเป็ นเลิศขององค์การ
จากความหมายทั้งหมดที่ กล่าวมานี้ สรุ ปได้วา่ ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ หมายถึง ผูน้ าที่มี
ความสามารถในการมองไปในอนาคตและกาหนดวิสัยทัศน์ได้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงจาก
สิ่ งแวดล้อมภายนอก มีความสามารถกาหนดแผนกลยุทธ์ เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิได้จริ งใน
ระดับปฏิบตั ิการ และใช้ทรัพยากรที่มีอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อสร้างความได้เปรี ยบต่อคู่แข่งขัน
ทาให้บุคลากรในองค์การเกิ ดแรงจูงใจที่ จะก้าวไปสู่ อนาคต และทาให้ก ารท างานของบุ คลากรมี
มาตรฐาน มุ่งไปสู่ ความเป็ นเลิศขององค์การ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์
Davies and Davies (2004) ได้กาหนดโมเดลองค์ประกอบของการเป็ นผูน้ าเชิ งกลยุทธ์
ไว้ 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความสามารถในการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย
1.1 ความสามารถในการกาหนดทิ ศ ทางกลยุท ธ์ ขององค์ก าร ผูน้ ากลยุทธ์จะมี
ความสามารถในการกาหนดทิศทางกลยุทธ์ โดยมีแนวคิดเชิ งกลยุทธ์ สามารถพิจารณาภาพรวมของ
องค์การในระยะยาวและมีมุมมองที่กว้างไกล เข้าใจในบริ บทขององค์การในปั จจุบนั กาหนดแผน
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ละรู ปแบบการดาเนินงานในภาวะปั จจุบนั
1.2 ความสามารถในการถ่ ายทอดแผนกลยุท ธ์ไปสู่ การปฏิ บตั ิ ผูน้ าเชิ งกลยุทธ์
จะต้องสามารถแปลงกลยุทธ์ให้เป็ นแนวทางที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งในระดับปฏิบตั ิการการทบทวน
และพิจารณาถึงองค์ประกอบหลักขององค์การปั จจุบนั โครงสร้างทางกลยุทธ์ขององค์การ สามารถ
ชี้ น าผูอ้ ื่ น ในการก าหนดแบบแผนและโครงสร้ า งใหม่ ข งองค์ก ารในอนาคต เป็ นกระบวนการ
ขับเคลื่อนขององค์การจากภาวะปั จจุบนั เป็ นองค์การแห่งอนาคต
1.3 ความสามารถในการปรับสมาชิ กในองค์การให้เข้ากับองค์การ สร้างค่านิ ยม
ในองค์การที่ สนับสนุ นให้สมาชิ กเกิ ดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การ ปรับปรุ งพัฒนาองค์การไปสู่
เป้ าหมาย
1.4 ความสามารถในการกาหนด เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ สามารถสร้าง พัฒนาและ
เปลี่ ยนแปลงกลยุทธ์ได้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงภายนอก มี การตัดสิ นใจที่ ถูกต้อง ทันต่อเวลาและ
สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์ คือ ผูน้ าที่สามารถพัฒนากลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพในเชิ งลึ ก ทาให้องค์การมี ความเจริ ญก้าวหน้าและมี ความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน โดยการ
ส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้ สร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์
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ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม นาข้อมูลเชิงลึกมาแก้ปัญหาเพื่อส่ งเสริ มให้คนในองค์การมีความสามารถ
มากขึ้น
2. ด้านคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย
2.1 เป็ นผู ้ที่ ไ ม่ พึ ง พอใจกั บ สิ่ งที่ มี อ ยู่ เป็ นอยู่ ใ นปั จ จุ บ ั น (Dissatisfaction or
Restlessness with the present) คือ มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่หยุดนิ่ งอยู่กบั ที่ปรับปรุ งพัฒนาองค์การ
อยูต่ ลอดเวลา
2.2 มีความสามารถในการดูดซับความรู ้ใหม่ๆ (Absorptive capacity) สามารถนา
ความรู ้มาวิเคราะห์ ประยุกต์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ต่อองค์การ มีการเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา
2.3 มี ค วามสามารถในการปรับ ตัว (Adaptive capacity) เป็ นผูท้ ี่ ยอมรับ ในการ
เปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุน่ สู ง
2.4 มี ภาวะผูน้ า ฉลาดและมี ส ติ ปั ญ ญา (Leadership wisdom) มี ก ารตัดสิ น ใจที่
ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม สามารถวิเคราะห์และตัดสิ นใจได้วา่ สิ่ งไหนคือความคิดที่ดีหรื อไม่ดี ทา
ให้ผอู ้ ื่นยอมรับในคุณค่าและความคิดของตน นาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แนวคิดภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ Hitt, Ireland, and Hoskission (2007) มีดงั นี้
1. การกาหนดทิ ศ ทางเชิ งกลยุท ธ์ (Determining strategic direction) คื อ ความสามารถ
ในการก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ และสามารถถ่ า ยทอดวิ สั ย ทัศ น์ ต ลอดจนจู ง ใจกระตุ ้น ผู ้ร่ ว มงานให้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างสม่ าเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อกาหนดแผน
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
2. การบริ หารทรัพยากรในองค์การ (Effectively managing the firm’s resource portfolio)
มีความสามารถใช้กลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรในองค์การ ทั้งด้านงบประมาณและด้านทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุ ด มีความคุม้ ค่า คุม้ ทุน เพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน ผูใ้ ช้บริ การได้รับบริ การที่มีคุณภาพ
3. การส นั บ สนุ นวัฒ นธรรมองค์ ก ารที่ มี ป ระสิ ทธิ ผล (Sustaining and effective
organizational culture) มีความสามารถในการกาหนด เปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การและค่านิ ยม
ให้เหมาะสมกับ การเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมภายนอก สามารถเลื อกวัฒ นธรรมองค์ก ารที่ มี
อิทธิ พลต่อการดาเนินงานและเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการทางานของสมาชิก
4. การปฏิ บ ัติ อ ย่า งมี คุ ณ ธรรม (Emphasizing ethical practices) เป็ นผูน้ าที่ มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตเป็ นที่ น่าไว้วางใจ มีการตัดสิ นใจโดยคานึ งถึ งประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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5. การควบคุ มองค์การให้สมดุล (Establishing balanced organizational controls) มีการ
จัดการบริ หารงาน ดูแลในกระบวนการทางานให้มาตรฐานคุณภาพการบริ การ ผูใ้ ช้บริ การพึงพอใจ
ในบริ การที่ได้รับ และผูใ้ ห้บริ การมีความสุ ขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
แนวคิ ดภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของ Adair (2010) อธิ บายขอบเขตหน้าที่ ของภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร (Chief Executive Officer) ไว้ 7 องค์ประกอบดังนี้
1. การกาหนดทิศทาง (Giving direction: DR) หมายถึง พฤติกรรมหรื อการกระทาของ
ผูน้ าในการก าหนดวิสั ยทัศ น์ และสามารถถ่ ายทอดวิสั ยทัศ น์ ตลอดจนจูงใจกระตุ ้นผูร้ ่ วมงานให้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างสม่ าเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อกาหนดแผน
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยผูน้ าเชิงกลยุทธ์ควรมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 2 ประการคือ
(1) ความสามารถในการนาไปสู่ ทิศทางที่ กาหนดไว้ และบอกได้ว่าทิ ศทางนี้ ดีอย่างไรต่อองค์การ
ผูน้ าต้องมีป ระสบการณ์ และความรู้ ความสามารถในการนาองค์ก ารไป และ (2) ทิ ศทางที่ จะน า
องค์การไปต้องมีความชัดเจน ผูน้ าสามารถนาองค์การก้าวหน้าหรื อถอยหลังในทิศทางที่ดีหรื อไม่ดี
ได้ ผูน้ าต้องสามารถนาองค์การให้มีความก้าวหน้า ในทิศทางที่ถูกต้องและประสบผลสาเร็ จในที่สุด
รวมทั้งผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ตอ้ งมี ความสามารถในการกาหนดวิสั ยทัศน์ ค่านิ ยมและเป้ าประสงค์ของ
องค์การด้วย
2. การดาเนินการให้สาเร็ จ (Making it happen: HP) หมายถึง พฤติกรรมหรื อการกระทา
ของผูน้ าที่แสดงถึงความสามารถในการกากับดูแล การบริ หารจัดการองค์การ ด้วยการประสานงาน
กับที มและบุ คลากรในองค์กรด้วยความสั มพันธ์ ที่ดี มี ความสามัคคี กนั ระหว่างที ม ในการทางาน
ร่ วมกัน กระตุน้ ให้บุคลากรในองค์การมีความกระตือรื อร้นที่จะปฏิ บตั ิงานให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่
องค์การวางไว้ สามารถแก้ปัญหาเมื่อมีการดาเนินงานผิดพลาด
3. ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ทุ ก ภาคส่ วนในองค์ ก ร (Relating the part to the whole: RL)
หมายถึง พฤติกรรมหรื อการกระทาของผูน้ าที่แสดงถึงความสามารถในการเข้าใจองค์การอย่างถ่อง
แท้ สามารถทาให้องค์กรมีความสามัคคีเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน มีความเข้าใจในภาพรวมของโครงสร้าง
การบริ ห ารจัด การขององค์ก าร ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งงาน การท างานเป็ นที ม และการบริ ห าร
บุคคลากร รวมทั้งการบริ หารจัดการความเป็ นผูน้ าของตนเองอย่างเป็ นระบบ
4. การสร้างพันธมิตร (Building partnerships: PN) หมายถึง พฤติกรรมหรื อการกระทา
ของผูน้ าที่แสดงถึงความสามารถในการสร้ างพันธมิ ตรระหว่างองค์กรธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้อง ลู กค้า ผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย รวมถึ งการเป็ นพันธมิ ตรกับสั งคมในวงกว้าง รวมทั้งการเป็ นมิ ตรกับสั งคมและ
สิ่ งแวดล้อมด้วย
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5. การคิ ดและการวางแผนเชิ งกลยุท ธ์ (Strategic thinking and planning: ST) หมายถึ ง
พฤติกรรมหรื อการกระทาของผูน้ าที่แสดงถึงความสามารถของผูน้ าในการคิดแผนกลยุทธ์อย่างรอบ
ด้าน การคาดการณ์ ผ ลลัพ ธ์ ก ารแก้ปั ญ หาในทุ ก สถานการณ์ แ ละสามารถวางแผนกลยุท ธ์ การ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้แก่บุคลากร รวมทั้งสามารถทาให้บุคลากรรู ้ สึกว่าตนเองมี ส่วนร่ วมและมี
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร
ผูบ้ ริ หารที่มีภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ตอ้ งจาแนกการแก้ปัญหาออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การ
คิดแผนกลยุทธ์ (Strategic thinking) และ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning)
(1) การคิดแผนกลยุทธ์ (Strategic thinking) เป็ นการคิดวางแผนกลยุทธ์ที่ดีและมี
ประสิ ทธิ ภ าพที่ สุ ดในการให้ ไ ด้ม าซึ่ งผลลัพ ธ์ ที่ ต้อ งการ โดยเป็ นการคิ ด ในระยะยาวและมี
ความสาคัญมากในการคาดการณ์ผลลัพธ์การแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์ การมองทิศทางที่ผนู ้ าควร
หรื อไม่ควรนาองค์การไปในทิศทางนั้นๆ ผูน้ าไม่ควรประกาศแผนกลยุทธ์ก่อนก่อนที่จะสามารถเริ่ ม
ดาเนินการแผนกลยุทธ์ หรื อสามารถสรุ ปแผน สร้างความเชื่อมัน่ และทาให้เป็ นจริ งขึ้นมาเสี ยก่อน
(2) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) เป็ นแผนที่กาหนดกิจกรรมเพื่อการ
ตอบสนองกลยุทธ์ที่องค์การกาหนดขึ้น กระบวนการวางแผนกลยุทธ์เป็ นกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์
สองทาง ระหว่างผูน้ าและบุ ค ลากรในองค์ก ารซึ่ งจะเป็ นผูด้ าเนิ น การตามวางแผนกลยุ ท ธ์ ข อง
หน่ วยงาน การกาหนดวิสัยทัศน์ ไปจนถึ งการวางแผนหรื อการคาดการณ์ ผลลัพธ์อย่างชัดเจนยังไม่
เพี ย งพอ ผู ้น าจะต้อ งสามารถถ่ า ยทอดแผนการด าเนิ น การ แผนและเป้ าประสงค์ ใ นระยะยาว
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นแต่ ล ะระยะของแผนที่ ก าหนดขึ้ น รายละเอี ย ดของแผน ตารางกิ จ กรรม และ
งบประมาณที่มีความจาเป็ นในการทาให้วิสัยทัศน์เป็ นจริ ง โดยที่ทุกคนรู ้สึกว่าตนเองมีส่วนร่ วมและ
มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร
6. การสร้ างจิ ตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร (Releasing corporate spirit: SP)
หมายถึง พฤติกรรมหรื อการกระทาของผูน้ าที่แสดงถึงความสามารถในการเข้าถึงบุคลากรทุกระดับ
การสร้างความคุน้ เคยกับบุคลากร การยอมรับในความเป็ นปั จเจกบุคคล ความสามารถของบุคคลใน
แต่ละระดับและความแตกต่างทางวัฒนธรรม สังคมและวิถีชีวติ ของบุคลากรในองค์การ
7. การพัฒนาผูน้ าของปั จจุบนั และอนาคต (Developing today’ and tomorrow’s leader:
DV) หมายถึง พฤติกรรมหรื อการกระทาของผูน้ าที่แสดงถึงความสามารถในการวางแผนการพัฒนา
ความเป็ นผูน้ าให้ แก่ บุ ค ลากรในองค์การ ถื อเป็ นความท้าทายอย่างหนึ่ งของผูน้ า ในการก าหนด
แผนการค้นหาและพัฒนาศักยภาพความเป็ นผูน้ าของบุคลากร เพื่อให้องค์การมีศกั ยภาพและประสบ
ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
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จากการศึ ก ษาของไสว พลพุ ทธา (2557) เรื่ อง การพัฒ นาภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ข อง
ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา พบว่ าประกอบด้ วย
องค์ ป ระกอบหลัก 3 องค์ ป ระกอบ ดั ง นี้ (1) องค์ ป ระกอบหลัก ด้ า นการวางแผนกลยุ ท ธ์ มี
3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การกาหนดทิ ศทางขององค์กร
และการก าหนดกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร (2) องค์ ป ระกอบด้ า นหลั ก การน ากลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บ ัติ มี
4 องค์ ป ระกอบย่ อ ย ได้ แ ก่ การวางแผน การจัด องค์ ก ร การน าและการควบคุ ม องค์ ก ร และ
และ (3) องค์ป ระกอบการติ ดตามและการประเมิ นผลกลยุท ธ์ มี 3 องค์ป ระกอบย่อย ได้แก่ การ
กาหนดมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน การปฏิบตั ิงานกับมาตรฐานและการดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข ซึ่ ง
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของเชวงศัก ดิ์ พฤกษเทเวศ (2553) เรื่ อง การพัฒ นาตัวบ่ งชี้ ภาวะผูน้ าเชิ ง
กลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย (1) ด้าน
การกาหนดทิศทางขององค์การ ได้แก่ ความคิดความเข้าใจในระดับสู ง ความสามารถในการนาปัจจัย
นาเข้าต่างๆ มากาหนดกลยุทธ์ ความสามารถในการพยากรณ์ และกาหนดอนาคต ความสามารถใน
การคิดเชิงปฏิวตั ิ และความสามารถในการกาหนดวิสัยทัศน์ (2) ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ได้แก่
การวางแผน การจัดองค์การ การนาไปปฏิ บตั ิ และ (3) ด้านการควบคุ มและการประเมิ นกลยุทธ์
ได้แก่ การวัด ผลการปฏิ บ ัติ งานที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง การเปรี ย บเที ย บผลการปฏิ บ ัติง านกับ มาตรฐานที่
กาหนด และการแก้ไขหรื อปรับปรุ งสิ่ งที่ผิดพลาดหรื อเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานเป็ นตัวบ่งชี้ สาคัญ
ของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ตวัญ จลัก ษณ์ พวงนิ ล (2555) เรื่ อ ง โปรแกรมพัฒ นาภาวะผู้น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ส าหรั บ ผู้บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พบว่า ภาวะผูน้ าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ประกอบด้วย (1) ความคิ ด ความเข้าใจใน
ระดับสู ง (2) ด้านการกาหนดทิ ศทางขององค์การ (3) ด้านการกาหนดกลยุทธ์ และ(4) ด้านการนา
กลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ พานี สฤษฎ์วานิช (2553) ได้ศึกษาภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย (1) การกาหนดแผนกลยุทธ์ หรื อ การวางแผนกลยุทธ์เป็ นขั้นตอนที่สาคัญ
เริ่ มจากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ที่จะบอก
ทิ ศทางขององค์ก าร และภารกิ จของกิ จกรรม (2) การนาแผนกลยุทธ์ ไปปฏิ บตั ิ เน้นการวางแผน
ด าเนิ น งานและการน าแผนงานไปปฏิ บ ัติ และ (3) การติ ด ตามและประเมิ น กลยุ ท ธ์ เป็ นการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์
ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ของนฤมล สุ ภาทอง (2550) พบว่า (1) ภาวะผูน้ าเชิ ง
กลยุ ท ธ์ ข องผูบ้ ริ ห ารแบบผูส้ ร้ างสรรค์ ใ ห้ มี ส่ ว นร่ ว มมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ประสิ ท ธิ ผ ล
โรงเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 (2) ภาวะผู้น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้บ ริ ห ารแบบผู้
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สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่ วมและแบบรักษาสถานภาพเดิม มีอานาจพยากรณ์ ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน โดย
ผูบ้ ริ หารแบบผูส้ ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่ วมพยากรณ์ได้ร้อยละ 20.90 และ (3) แนวทางการพัฒนาภาวะ
ผูน้ าเชิ งกลยุทธ์เพื่ อยกระดับประสิ ทธิ ผลโรงเรี ย น พบว่า มี 2 แบบที่ ควรพัฒนาคือ ภาวะผูน้ าเชิ ง
กลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารแบบผูส้ ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่ วมและแบบรักษาสถานภาพเดิม
ปนัดดา วรกานต์ถิ วตั ถ์ (2555) ศึ ก ษาภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ ริ หารและครู โดยภาพรวมและรายด้านตาม
ระดับมาก ทั้งตามสภาพความเป็ นจริ งจากการรับรู ้ของผูบ้ ริ หารและครู และตามสภาพความคาดหวัง
เรี ยงตามลาดับดังนี้ (1) การกาหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ (2) ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสู ง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน (3) ด้านการนาปั จจัยต่างๆมากาหนดกลยุทธ์ (4) ด้านความคิดเชิ งปฏิวตั ิเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง และ (5) ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสาหรับอนาคต
กมลชนก สุ ขแสง (2559) ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ก ับ
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน ตามทัศนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 4 พบว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้ าหมาย เพื่อนาไปสู่ การกาหนดแผนงานดาเนิ นโครงการของโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบเพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
เกศรา สิ ท ธิ แ ก้ ว (2558) ท าการศึ ก ษาภาวะผู้น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี ประกอบด้วย ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษากับการกาหนดทิศทางเชิ งกลยุทธ์ การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษากับการปฏิ บตั ิ
อย่างมี คุ ณ ธรรมในการควบคุ ม องค์ก ารให้ ส มดุ ล และการจัด ท าแผนการพัฒ นาการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษากับ การบริ ห ารทรั พ ยากรภายในองค์ก ร มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกในระดับ สู ง เรี ย ง
ตามลาดับ และการจัดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากับการปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรมในการ
ควบคุมองค์กรให้สมดุลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า
ภัทรลดา ลิ้มกิ ติศุภสิ น (2556) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่ององค์กรกับ
การมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ การพยาบาล บุ คลากรมี ความผูก พันต่ ององค์ก รโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับระดับการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาคุ ณ ภาพการ
บริ การพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบความผูกพันต่ององค์กรกับการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาคุณภาพการบริ การพยาบาลพบว่ามีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
รุ่ ง นิ รั ญ พุ ท ธิ เสน (2557) ศึ ก ษาองค์ป ระกอบภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ ข องผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
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มหาสารคาม เขต 3 พบว่า ระดับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมและราย
องค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การนากลยุทธ์
ไปปฏิ บตั ิ การกาหนดทิศทางขององค์การ และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ตามลาดับ ระดับ
ประสิ ท ธิ ผลของโรงเรี ยน โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มาก จานวน 3 ด้าน โดยเรี ยงล าดับ ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
(1) ความพึ งพอใจในการท างานของครู (2) การมีส ภาพแวดล้อมที่ ดี และ (3) การมี ส่วนร่ วมของ
ผูป้ กครองและชุมชน ตามลาดับ ส่ วนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย
ผลการเปรี ยบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
พบว่ า โรงเรี ย นที่ มี ข นาดแตกต่ า งกัน โดยภาพรวมระดับ ภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ ข องผู้บ ริ ห าร
สถานศึ กษาแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบ
พบว่า โรงเรี ยนที่มีขนาดแตกต่างกัน การกาหนดทิศทางขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.01 ส่ วนการนากลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิ และการควบคุ มและประเมิ นกลยุทธ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการ
โครงสร้างองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (p<0.05)
เมษา เจริ ญโชควิทยา (2557) ทาการศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ความสัมพันธ์ในองค์กรที่ส่งผล
ต่ อพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ก รผ่านความผูก พัน ด้านจิ ตใจต่ อองค์ก รของพนัก งาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ ายภาคใต้และภาคตะวันตก พบว่า การรับรู้ความสัมพันธ์ในองค์กร ความ
ผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู ้ความสัมพันธ์ในองค์กรทางด้านโครงสร้างมีอิทธิ พล
ทางบวกต่อความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์ก ร การรับรู้
ความสัมพันธ์ในองค์กรทางด้านสังคมมี อิทธิ พลทางลบต่อความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กร แต่มี
อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ก ร ความผูก พัน ด้านจิ ตใจต่ อองค์ก ร
อิทธิ พลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร และความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กร
เป็ นตัวแปรกลางมีอิทธิ พลทางบวกระหว่างการรับรู้ความสัมพันธ์ในองค์กรและส่ งผลต่อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร และสรุ ปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมดังนี้
การกาหนดทิศทาง (DR) การดาเนินการให้สาเร็ จ (HP) ความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร (RL)
การสร้างพันธมิตร (PN) การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ST) การสร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วน
หนึ่งขององค์กร (SP) และการพัฒนาผูน้ าของปั จจุบนั และอนาคต (DV) รายละเอียดตามแผนภาพที่
6

43

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=0.81 (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=0.73 (Janjira et al, 2014: Chief nurse
executive in private hospitals in Bangkok)
R=0.48 (Patlapa, 2013: Nurse and health
DR
administration)
RL
ST
R=0.71 (Mesa, 2014: Government housing
bank’s employees)

HP

SLSP
O
PN

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

SP

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

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

แผนภาพที่ 6 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรม
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี จากเอกสาร บทความ วารสาร หนังสื อและงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนาแนวคิดของ Adair, J. (2010) มาใช้
ในการศึกษาถึงองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศ
ไทยตามกรอบแนวคิ ดของการวิจยั ครั้งนี้ เนื่ องจากได้เคยมีการทาวิจยั ในกลุ่ มบุ คลากรด้านสุ ขภาพ
เรื่ อง สมรรถนะภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ของผูบ้ ริ หารฝ่ ายการพยาบาลสั งกัดโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยจัน ทร์ จิ รา วงษ์ข มทอง และคณะ (2557) ซึ่ งมี ก ารพัฒ นา
แบบสอบถามสาหรับผูบ้ ริ หารงานด้านการพยาบาลแล้ว
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ตวั แปรองค์ประกอบ ได้แก่ การกาหนดทิศทาง (Giving Direction)
การดาเนิ นการให้สาเร็ จ (Making it happen) ความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร (Relating the
part to the whole) การสร้ างพันธมิตร (Building Partnerships) การคิดและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์
(Strategic Thinking and Planning) การสร้ างจิ ต วิญ ญาณการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ก ร (Releasing
Corporate Spirit) แ ล ะ ก ารพั ฒ น าผู้ น าข อ งปั จจุ บั น แ ล ะ อ น าค ต (Developing Today’s and
Tomorrow’s Leader) สามารถสรุ ปองค์ประกอบที่สาคัญได้ดงั แผนภาพที่ 7 ดังนี้
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การกาหนดทิศทาง
(Giving Direction)
ความสั มพันธ์ กบั ทุกภาค
ส่ วนในองค์ กร
(Relating the part to the
whole)

การคิดและการวางแผน
เชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking
and Planning)

การดาเนินการให้ สาเร็จ
(Making it happen)

การสร้ างพันธมิตร
(Building artnerships)

ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้
ปฏิบัติวชิ าชีพกายอุปกรณ์
ในประเทศไทย

การสร้ างจิตวิญญาณการ
เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์ กร
(Corporate Spirit)

การพัฒนาผู้นาของ
ปัจจุบันและอนาคต
(Developing Today’ and
Tomorrow’s Leader)

แผนภาพที่ 7 กรอบแนวคิดองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์
ในประเทศไทย (Adair, J., 2010; จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง และคณะ, 2557)

บทที่ 3

ระเบียบวิธวี จิ ัย

การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ เป็ นการด าเนิ นการวิ จ ั ย เชิ ง พรรณ นาสหสั ม พั น ธ์ (Correlational
Descriptive Research) มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อวิเคราะห์ องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ของผูป้ ฏิ บตั ิ
วิชาชี พกายอุ ปกรณ์ ในประเทศไทย วิเคราะห์ ตวั แปรแต่ ละองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ของ
ผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ในประเทศไทย และวิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบภาวะผูน้ า
เชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยวิธีการทบทวน
เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์คน้ หาตัวแปรสังเกตได้ ผูว้ ิจยั ทาการยกร่ าง
แบบสอบถามทาการจัดสนทนากลุ่ มย่อย (Small group discussion) จานวน 20 คน (ภาคผนวก ก)
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกายอุปกรณ์และด้านบริ หารทรัพยากรบุคคล
เพื่อรวบรวมความคิดเห็ นข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์
ในประเทศไทย ในขั้นต่อไปเป็ นการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth interview) กับผูบ้ ริ หารขององค์กร
และผู้เชี่ ย วชาญด้า นกายอุ ป กรณ์ จ านวน 8 ท่ า น(ภาคผนวก ข) เพื่ อ ยืน ยัน ตัว แปร และได้น า
แบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน (ภาคผนวก ค) ตรวจสอบค่า IOC (Index of Item-Objective
Congruence) น าปั จ จัย ที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กและยืน ยัน มาปรั บ ปรุ ง ในแบบสอบถามเพื่ อ น าไป
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirm Factor Analysis) โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
ลักษณะประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรเป็ นผูบ้ ริ ห ารและผู้ป ฏิ บ ัติ วิช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในสถาบัน ทางการแพทย์
โรงพยาบาลระดับตติ ยภูมิ ทุ ติยภูมิของรั ฐบาลทัว่ ประเทศ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารในโรงพยาบาล
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จานวน 200 แห่ ง แห่ งละ 1 คน รวมจานวน 200 คน แพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู จานวน 381 คน นัก
กายอุปกรณ์จานวน 73 คน และช่างกายอุปกรณ์จานวน 100 คน รวมจานวนทั้งหมด 754 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ แพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู นักกายอุปกรณ์ ช่ างกายอุปกรณ์ ผูบ้ ริ หาร
ในสถาบันทางการแพทย์ภาครั ฐทัว่ ประเทศ ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size)ตาม
วิ ธี ก ารค านวณหาขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ เป็ นตั ว แทนของประชากรโดยตัว แปรจาก
แบบสอบถามมี 76 ตัวแปร หลังจากนาแบบสอบถามไปยืนยันตัวแปร โดยการสนทนากลุ่ มย่อย
(Small group discussion) จากผู ้เชี่ ย วชาญและผู ้เกี่ ย วข้ อ งกับ วิ ช าชี พ ด้ า นกายอุ ป กรณ์ แ ละการ
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth interview) จากผูบ้ ริ ห ารขององค์ก รและผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านกายอุ ป กรณ์
พบว่า ตัวแปรในการวิจยั ครั้ งนี้ มีจานวน 65 ตัวแปร เนื่ องจากประชากรทั้งหมดมี 754 คน ซึ่ งใช้
ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่ มตัวอย่างแต่แบบสอบถามที่ได้ตอบกลับมามีจานวน 427 ฉบับ Comrey
and Lee (1992) เสนอแนะว่ากลุ่มตัวอย่าง จานวน 300 คน อยูใ่ นระดับดีในการใช้สถิติวิเคราะห์โดย
ใช้ Factor Analysis
การสร้ างและการพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อในการวิจยั ประยุกต์จากแบบสอบถามสมรรถนะภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของ
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายการพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (จันทร์ จิรา
วงษ์ขมทอง และคณะ, 2557) ตามแนวคิดของ Adair, J. (2010) เกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ จานวน
77 ข้อ 76 ปัจจัย
1. ผู ้วิ จ ัย ติ ด ต่ อ ผูเ้ ป็ นเจ้า ของลิ ข สิ ท ธิ์ แบบสอบถามเพื่ อ ขออนุ ญ าต (Permission) ใช้
แบบสอบถามซึ่ งมีการแปลและการจัดทาเป็ นภาษาไทยแล้ว รวมทั้งนามาปรับให้มีความเหมาะสม
กับบริ บทของนักกายอุ ป กรณ์ (รายละเอียดเอกสารการขออนุ ญาตใช้และดัดแปลงแบบสอบถาม
(ภาคผนวก ง) ทาการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) โดยเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูเ้ กี่ยวข้อง
กับวิชาชี พด้านกายอุปกรณ์ จานวนประมาณ 20 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อปรับให้
มีความเหมาะสมกับบริ บทของผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุ ปกรณ์ ในประเทศไทย และปรึ กษาอาจารย์ที่
ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาไปใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
2. นาสรุ ปแบบสอบถามที่มีการปรับแก้ และทาการกาหนดกรอบการสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้ าง (Semi-structured interview) เพื่ อใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (Indepth interview) (ภาคผนวก ฌ) โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ดงั นี้
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2.1 ก าหนดประเด็ นหลักในการสั มภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ โดยก าหนดให้ ตรงตามกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ระบุ รายการข้อมูลที่ ตอ้ งการของแต่ละประเด็น ซึ่ งประกอบด้วยคาถามที่เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรื อผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ งงาน ภาระงานและความ
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับนักกายอุปกรณ์
2.2 จัดทาร่ างแบบสัมภาษณ์และรายการข้อคาถามเจาะลึกแต่ละประเด็น
2.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษา และความ
ตรงของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
3. ท าการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กับ ผูบ้ ริ ห ารขององค์ก รและผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นกายอุ ป กรณ์
จานวน 8 คน โดยใช้แบบสั ม ภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi-structured interview) ที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์แล้วจากกระบวนการในข้อ 2 ทั้งนี้ การเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ
ใช้วธิ ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive method) ได้แก่
3.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์ จานวน 3 คน
3.2 อาจารย์/ อาจารย์แพทย์ดา้ นกายอุปกรณ์หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 คน
3.3 ผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การในด้านกายอุปกรณ์ และผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใน
องค์กร จานวน 3 คน
โดยได้กาหนดเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ดังนี้
1) เป็ นผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ ท างานด้า นกายอุ ป กรณ์ หรื อ เป็ นผู้ส อน
ระดับอุดมศึกษาที่จบการศึกษากายอุปกรณศาสตรบัณฑิ ตโดยตรง มีประสบการณ์ การสอน หรื อ
ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารงานกายอุปกรณ์ หรื อเป็ นผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรด้านกายอุปกรณ์
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2) เป็ นผูท้ ี่ยินดี ที่ร่วมให้ขอ้ มูลตลอดกระบวนการของการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลในขั้นตอนนี้ผวู ้ จิ ยั โดยเริ่ มกระบวนการชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอความยินยอมจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สร้างสัมพันธภาพ และสัมภาษณ์ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลโดยใช้แนวคาถามที่สร้างขึ้นและอาจตั้งคาถามเพิ่มเติม
ตามความสอดคล้องกับการพูดคุ ยของผูใ้ ห้ขอ้ มูลขณะสัมภาษณ์ ระยะเวลาการสัมภาษณ์ แต่ละครั้ง
ประมาณ 45 นาที ถึ ง 1 ชั่วโมง ผูว้ ิจยั ขออนุ ญาตผูใ้ ห้ขอ้ มูล จดบันทึกภาคสนาม (Field note) และ
บัน ทึ ก เทป ผู ้วิ จ ัย น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ ม าท าการวิ เคราะห์ ด้ว ยการวิ เคราะห์ เนื้ อ หา
(Content analysis)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหา (Content Analysis) โดยการหาข้อความสาคัญ (Significant
statement) จากบทสั ม ภาษณ์ ที่ผ่านการถอดเทปคาต่ อคาในข้อ 3 จากนั้นท าการรวบรวมข้อความ
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สาคัญต่างๆ ให้อยูภ่ ายใต้คาสาคัญ (Key words) จากนั้นจัดแยกข้อความสาคัญที่ได้ตามกลุ่มคา และ
หาความสัมพันธ์ของกลุ่ มคาที่เกี่ ยวข้องกัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ ควรเป็ นองค์ประกอบของภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
การกาหนดเกณฑ์ การแปลค่ าเฉลีย่
ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์ ที่ใช้เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) โดยดัดแปลงจาก
มาตรวัดของลิ เคิร์ท (Likert scale) แบบบังคับตอบ (Forced choice) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ จากเห็ น
ด้วยมากที่สุด (5) ไปถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด (1) (Best, 1993) โดยให้เลือกตอบเฉพาะข้อที่คิดว่าตรงกับ
ความเป็ นจริ งของแต่ละข้อ ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานะการศึกษา
ประสบการณ์ในการทางานด้านกายอุปกรณ์ ลักษณะขององค์การที่สังกัด
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิวิชาชี พ กายอุป กรณ์ ในประเทศไทย เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) มี 5
ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1976) ดังนี้
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย แบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
โดยนาค่ าเฉลี่ ย ( X ) ไปเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ ตามแนวคิ ดของ Best, John W. and James V. Kahn
(1993) ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมื อในการวิจยั ประยุกต์จากแบบสอบถามภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของ
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายการพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (จันทร์ จิรา
วงษ์ขมทอง และคณะ, 2557) ตามแนวคิดของ Adair, J. (2010) เกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ที่มีการ
แปลเป็ นภาษาไทยซึ่ งมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้าง (Construct Validity) แล้วมาทา
การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริ บทของนักกายอุปกรณ์
2. การตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบเบื้ องต้น จากนั้นนาไปตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อโดยการหาความตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content validity) โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดนิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการของตัวแปรให้ผทู ้ รงคุ ณวุฒิพิจารณาว่าข้อ
กระทงแต่ ล ะข้อ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลัก ษณะที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นนิ ย ามตัว แปรที่ ต้ อ งการวัด ให้
ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้านเนื้ อ หาและด้า นการใช้ ภ าษาประเมิ น จ านวน 5 ท่ าน (ภาคผนวก ช) พิ จารณา
ตรวจสอบความถู กต้อง ความครอบคลุ มเนื้ อหาให้ ตรงตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ศึ กษา ตลอดจนความ
เหมาะสมและความชัดเจนของภาษาว่าข้อคาถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ระบุไว้
ในนิยามตัวแปรที่ตอ้ งการวัดหรื อไม่
3. น าเนื้ อหาข้อ ค าถามและนิ ย ามตัว แปรของการวิ จ ัย ให้ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท้ ั ง 5 ท่ า น
ลงความเห็ น และให้ ค ะแนน เพื่ อใช้ค านวณค่ าดัช นี ค วามสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ นิ ย าม
ตัว แปรของการวิจ ัย (IndexofItem-ObjectiveCongruency: IOC) โดยคะแนนรายข้อ ที่ ไ ด้จ ากการ
พิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 5 ท่าน ดังนี้
คะแนนเท่ากับ +1 ข้อความสอดคล้องกับนิยามตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ฯ
คะแนนเท่ากับ 0 เมื่อไม่แน่ ใจว่าข้อความสอดคล้องกับนิ ยามตัวแปรภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ฯ หรื อข้อคาถามมีลกั ษณะคลุมเครื อไม่ชดั เจน
คะแนนเท่ากับ - 1 ข้อความไม่สอดคล้องกับนิยามตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ฯ
4. รวบรวมความคิดเห็ นของผูท้ รงคุณวุฒิ นามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถาม (Index of Item-Objective Congruency: IOC) ตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ มี ค่าระหว่าง 0.8-1
โดยให้ผทู ้ รงคุ ณวุฒิพิจารณาให้ความเห็ นเกี่ ยวกับความสอดคล้องของข้อความกับคานิ ยามตัวแปร
โดยใช้สูตร
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IOC

= R
N

IOC
R
N

= ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
= ผลรวมคะแนนของความเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ
= จานวนผูท้ รงคุณวุฒิ

5. คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าระหว่าง .80-1.00 มาใช้เป็ นข้อคาถามในแบบสอบถามและ
ปรับปรุ งในข้อที่ได้รับคาแนะนาจากผูท้ รงคุณวุฒิโดยได้ค่า IOC ระหว่าง .80-1.00 (ภาคผนวก ซ)
6. หาค่ า ดัช นี ค วามตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity Index: CVI) ของข้อ ค าถามด้าน
ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ของผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยวิธีการตรวจสอบเช่นเดี ยวกับ
ขั้น ตอนการตรวจสอบ IOC แต่ ใ นการตรวจสอบค่ า CVI เป็ นการจับ คู่ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Waltz,
Strickland & Lenz, 1991) จากนั้นนับความถี่ของจานวนข้อกระทงที่ผทู ้ รงคุณวุฒิท้ งั คู่ให้คะแนน +1
หมายถึง “มีความสอดคล้อง และมีความตรงเชิงเนื้อหา” แล้วนามาคานวณเป็ นรายคู่ ดังนี้
CVI12 = จานวนประเด็นคาถามที่ผทู้ รงคุณวุฒิ คนที่ 1, 2 เห็นว่าสอดคล้อง
จานวนประเด็นคาถามทั้งหมด
จากนั้นหาค่า CVIเฉลี่ย = ผลรวมของ CVI รายคู่
จานวนคู่ท้ งั หมด
ผลการวิเคราะห์พบว่า ได้ค่าดัชนี ความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity Index: CVI) =
0.81 (ภาคผนวก ซ)
7. การตรวจสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) หมายถึ ง คุ ณ สมบัติที่ แสดงว่าเครื่ องมื อมี
ความคงเส้นคงวา (Stability) เชื่ อถื อได้ (Dependability) ถูกต้องแม่นยา (Accuracy) วัดกี่ ครั้งได้ผล
ใกล้เคี ยงกัน มี ความคลาดเคลื่ อนน้อยมากซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถาม ที่ ปรับปรุ งแล้วไปหาค่าความ
เชื่ อ มั่น (Reliability) โดยน าไปทดลอง (TryOut) กับ ผูบ้ ริ ห ารและนัก กายอุ ป กรณ์ ซึ่ งมี ล ัก ษณะ
เหมื อนกับกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั จานวน 30 ฉบับ โดยใช้วิธีการหาค่าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha coeffecient ) ได้ค่าเท่ากับ 0.98 (ภาคผนวก จ)
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การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ เู ข้ าร่ วมการวิจัย
ผูว้ จิ ยั จะมีการพิทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ส่ งโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ แบบสอบถามและเอกสารรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ใน
มนุ ษย์ โดยคณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ของมหาวิทยาลัยคริ สเตียน พร้ อม
แบบฟอร์ ม การขออนุ ญ าตเก็ บ ข้อ มู ล ไปยัง คณะกรรมการจริ ย ธรรมในมนุ ษ ย์ ของสถาบัน ทาง
การแพทย์แ ละโรงพยาบาลที่ เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง เพื่ อ ขอเอกสารรั บ รองผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมในมนุ ษ ย์ก่ อ นท าการขออนุ เคราะห์ ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ประกอบการท า
วิทยานิพนธ์
ในการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผูว้ ิจยั ท าการพิ ท กั ษ์สิ ท ธิ์ ของผูใ้ ห้ข ้อมู ล
ตั้งแต่เริ่ มต้นกระบวนการเก็บข้อมูลจนกระทัง่ นาเสนอผลงานวิจยั กล่าวคือ ในการขอความร่ วมมือ
กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนของการเก็บข้อมูลโดยไม่ปิดบัง พร้อม
ทั้งแจ้งให้ทราบถึงลักษณะการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการสัมภาษณ์
การพิมพ์เผยแพร่ ได้กระทาในภาพรวมเฉพาะในการเสนอเชิ งวิชาการโดยไม่เปิ ดเผยชื่ อ ในระหว่าง
การให้สัมภาษณ์หากมีคาถามใดไม่สะดวกใจที่จะให้ขอ้ มูล ก็มีอิสระที่จะยุติการให้ขอ้ มูลได้ รวมทั้ง
สามารถยุติการให้ความร่ วมมื อในขั้นตอนใดก็ได้ของการวิจยั และขอข้อมูลกลับคืนได้ตลอดเวลา
โดยไม่ ต้อ งบอกเหตุ ผ ล ผูว้ ิจยั ให้ โอกาสกลุ่ ม ตัวอย่า งได้ซัก ถามข้อข้องใจเพิ่ ม เติ ม ได้จนมี ค วาม
กระจ่างและมีเวลาในการคิดทบทวนก่อนตัดสิ นใจให้คาตอบด้วยความสมัครใจ โดยมีแบบคาชี้ แจง
และการพิ ทกั ษ์สิท ธิ์ ของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เมื่ อกลุ่ม ตัวอย่างยินดี ให้ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึ งดาเนิ นการเก็บ
ข้อมูล
2. ผู ้วิ จ ัย ชี้ แจงเรื่ อ งการพิ ท ั ก ษ์ สิ ทธิ์ อย่ า งเป็ นลายลั ก ษณ์ อ ัก ษร ในหน้ า แรกของ
แบบสอบถามการวิจยั โดยบอกวัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถาม อธิ บายประโยชน์เกี่ยวกับการ
เข้าร่ วมการวิจยั ให้กบั กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ และดาเนิ นการเก็บข้อมูลเฉพาะในกลุ่ มตัวอย่างที่
ยิน ยอมเข้าร่ วมการวิจยั เท่ านั้น ซึ่ งกลุ่ ม ตัวอย่างสามารถหยุด หรื อปฏิ เสธการเข้าร่ วมการวิจยั ได้
ทุกเวลาซึ่ งการปฏิเสธนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง
3. ผู ้วิ จ ัย รั ก ษาความลั บ ของการตอบแบบสอบถามของกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยการส่ ง
แบบสอบถามกลับมายังผูว้ จิ ยั ทางไปรษณี ยโ์ ดยตรงซึ่ งไม่มีการผ่านแบบสอบถามไปยังหน่วยงานใด
4. เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาแล้ว ผูว้ จิ ยั เก็บแบบสอบถามไว้เป็ นความลับและอยูใ่ นที่
ปลอดภัย
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5. วิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดในลักษณะภาพรวม การรายงานผลการวิเคราะห์ในลักษณะที่
ไม่สามารถเชื่ อมโยงถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หน่วยงาน หรื อองค์กรใดองค์กรหนึ่ งและได้ทาลาย
ทิ้งทันทีเมื่อสิ้ นสุ ดการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริ สเตียนส่ งถึงผูอ้ านวยการสถาบัน
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐและองค์กรภาครัฐที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดจานวน 200 แห่ ง เพื่อขอความ
อนุ เคราะห์ ในการเก็บข้อมูลประกอบการทาวิทยานิ พ นธ์ พร้ อมทั้งแนบเอกสารโครงร่ างการวิจยั
เอกสารรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์โดยคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์
ของมหาวิทยาลัยคริ สเตียน เพื่อขอรับรองการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ตามแบบฟอร์ ม
ของแต่ละองค์กร
2. เมื่อได้รับอนุ ญาตให้ทาการวิจยั จากสถาบันทางการแพทย์ โรงพยาบาลและองค์กร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่งแล้ว ผูว้ จิ ยั ติดต่อประสานงานกับผูร้ ับผิดชอบในการจัดการด้านการวิจยั
ของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อแนะนาตัวและชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั การพิทกั ษ์สิทธิ์ ของผูต้ อบ
แบบสอบถามตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน
3. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2559
4. การเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามกลับ คื น ผูว้ ิจ ัย ส่ ง แบบสอบถามการวิจ ัย ผ่านทาง
ไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษ (EMS) ถึงผูป้ ระสานงานเก็บข้อมูลงานวิจยั โดยขอความร่ วมมือผูป้ ระสานงาน
การวิจยั ในการแจกแบบสอบถาม จากนั้นกลุ่มตัวอย่างส่ งแบบสอบถามกลับคืนผูว้ ิจยั ทางไปรษณี ย ์
ด้วยซองจดหมายติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงผูว้ จิ ยั โดยตรง ภายใน 4-6 สัปดาห์โดยประมาณ
5. เมื่ อ ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น ผู้ วิ จ ัย ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ของ
แบบสอบถาม ตรวจสอบข้อ มู ล (Data verification) เพื่ อ น าไปวิ เคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 2 การวิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของตัว แปรแต่ ล ะ
องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบตั ิวิชาชี พ
กายอุปกรณ์ในประเทศไทย
โม เด ล อ งค์ ป ระ ก อ บ เชิ งยื น ยั น ห นึ่ งปั จ จั ย (One factor congeneric model) ซึ่ ง
ประกอบด้วยปั จจัยแฝง (Latent Variable) และตัวแปรสังเกตได้ (Observe Variable) โดยเป็ นการ
ยืนยันว่าตัวแปรสั งเกตได้มี อิท ธิ พ ลต่ อปั จจัย แฝงโมเดลองค์ป ระกอบเชิ งยืน ยัน สองปั จจัย (Two
factor congeneric model) เป็ นการยืนยันปั จจัยแฝงที่ มีอยู่ในโมเดลตั้งแต่สองปั จจัยแฝงขึ้ นไปว่ามี
ความน่าเชื่ อถือและเหมาะสมกับงานวิจยั หรื อไม่ และเพื่อเป็ นการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิ ง
โครงสร้างของปั จจัยแฝงทั้งสองปั จจัย
โมเดลองค์ประกอบเชิ งยืนยันสองชั้น (Secondary order factor model) เป็ นการยืนยันว่า
โมเดลสมมุติฐานเป็ นที่ยอมรับและน่ าเชื่ อถื อหรื อไม่ โมเดลมี ความกลมกลื นสอดคล้องกันโมเดล
สมมุติฐานที่ได้พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์หรื อไม่ โดยเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยแฝงหนึ่ งซึ่ งไม่ได้เป็ นปั จจัยจากการเก็บข้อมูลแต่หากเป็ นปั จจัยแฝงสมมุ ติฐานกับปั จจัยแฝง
สองปัจจัยที่ได้อิทธิพลมาจากตัวแปรสังเกตได้ตามข้อ 1 และข้อ 2
สาหรับค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ประกอบด้วย
1. การทดสอบความเหมาะสมรวม (Overall Model Fit Testing)
การทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) เป็ นการทดสอบเพื่ อพิ สูจน์ ว่า
ข้อมูลตัวแปรที่เก็บได้มีความเหมาะสมกับโมเดลที่กาหนดหรื อไม่ และเพื่อชี้ วา่ โมเดลนั้นๆ มีความ
น่าเชื่อถือเพียงใด การทดสอบความเหมาะสมรวมนี้แบ่งการทดสอบออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 : Absolute Fit Indices
กลุ่มค่าชี้ วดั นี้ โปรแกรมจะทาการประเมินความสามารถของโมเดลที่กาหนดว่า
สามารถสร้างชุ ดข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลชุดดั้งเดิมได้หรื อไม่ (Hair, Black et al., 2014) ตัวบ่งชี้ที่ใช้
ในการพิจารณาประกอบด้วย
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1) ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistic) ที่นิยมได้แก่ ค่าทดสอบค่า Degree of
freedom (df) และค่า Probability (p) (Hoyle, 1995) ซึ่ งเป็ นค่าที่ ใช้ตดั สิ นระดับความเหมาะสมของ
โมเดลสมมติฐานโดยจะเป็ นการทดสอบสมมติฐานแบบ Alternative hypothesis แทนการทดสอบ
แบบ Nullhy pothesis นั้นคื อถ้าค่ า 2 ที่ ท ดสอบไม่ มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ (ค่ า p-value มี ค่ ามากกว่า
0.05) แล้วจะสามารถสรุ ป ได้ว่า ข้อมู ล ที่ เก็บ ได้ไม่ มีค วามแตกต่ างกัน ดังนั้น ข้อมูล ที่ เก็ บ มาเพื่ อ
ทดสอบในงานวิจยั นั้นๆ เป็ นข้อมูลที่เหมาะสมกับโมเดลสมมติฐานที่กาหนด (Kline, 2005) กล่าวว่า
ค่า p-value เป็ นตัวชี้ วดั ความไม่เหมาะสม (Badness-of-fit Index) นั้นคือ ถ้าค่า p-value ที่สูงจะบอก
ถึงความเหมาะสมของโมเดลสู งสุ ด ค่าที่แนะนาคือต้องมีค่า p-value สู งกว่า 0.05
2) ดัช นี ค วามคลาดเคลื่ อ นในการประมาณค่ า พารามิ เตอร์ Root Mean Square
Error of Approximation (RMSEA) ค่ า RMSEA เป็ นค่ า ที่ แ สดงความไม่ เหมาะสมของโมเดล
(Badness-of-Fit Index) ค่าที่เป็ นศูนย์แสดงถึงความเหมาะสมของโมเดลที่ดีที่สุด และถ้าค่า RMSEA
ที่สูงจะแสดงให้เห็นว่าเป็ นโมเดลที่ไม่เหมาะสมค่า RMSEA ควรต่ากว่า 0.08 (Kline, 2005)
3) ดัชนี รากกาลังสองค่าเฉลี่ยของส่ วนเหลื อมาตรฐาน Standardized Root Mean
Square Residual (SRMR) เป็ นดัชนี ที่ วดั ค่าเฉลี่ ยส่ วนที่ เหลื อจากการเปรี ยบเที ยบขนาดของความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปรของประชากรกับการประเมินค่า ซึ่ งดัชนีจะใช้ได้
ดี เมื่ อ ตัว แปรสั ง เกตทั้ง หมดเป็ นตัว มาตรฐาน (Standard variables) ค่ า SRMR เป็ นค่ า ที่ ค วรอยู่
ระหว่าง 0.05-0.08 ซึ่งเป็ นช่วงที่ยอมรับได้ และค่าที่เป็ นศูนย์ถือว่าเป็ นค่าที่ดีที่สุด
4) ดั ช นี วัด ระดั บ ความกลมกลื น (Goodness of FitIndex=GFI) ควรมี ค่ า อยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 แสดงว่าโมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ซึ่ งเป็ นค่าที่แสดง
สั ดส่ วนของค่ า Observed Covariance ที่ ส ามารถอธิ บ ายได้โดยค่ า Covariance ของโมเดล (Kline,
2005) ค่า GFI ควรอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่า 1 หมายถึง ค่าชี้วดั ที่แสดงว่าโมเดลนั้นๆ เป็ นเหมาะสม
ที่ดีที่สุด
5) ดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) เป็ นค่าที่ได้จากการปรับแก้ดชั นี GFI เมื่อคานึ งถึงขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวนตัวแปรและองศา
อิสระ ค่าดัชนี AGFI มากกว่า .90 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กลุ่มที่ 2 : Comparative (Incremental) Fit Indices
เป็ นการทดสอบเปรี ยบเทียบระหว่างโมเดลสมมติฐานกับโมเดล Null model ที่มี
การตั้งสมมติ ฐานว่า ไม่มีความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร และไม่ได้รับอิท ธิ พ ลจากจานวนข้อมูลที่
ศึกษา (McDonald and Marsh, 1990) ผลการเปรี ยบเที ยบจะให้ค่ าระหว่าง 0 และ 1 (Arbuckle and
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Wothke, 1999; Kline, 2005) แนะว่ า ค่ า ดัช นี 0.90 เป็ นระดับ ที่ โ มเดลควรจะถู ก ยอมรั บ ตัว ชี้ วัด
ประกอบด้วย
1) ค่ าดัช นี Tucker Lewis หรื อ The Tucker Lewis Index (TLI) ค่ า TLI เป็ นการ
คานวณหาปริ มาณที่เปลี่ยนแปลง Degree of freedom หารด้วยโมเดลอิสระ (Hu and Bentler, 1998)
2) ดัชนี วดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเที ยบ Comparative Fit Index (CFI) ค่ า
CFI เป็ นค่ าเปรี ยบเที ยบสัดส่ วนที่ ปรั บ ให้ดีข้ ึ นระหว่างค่ าความเหมาะสมรวมของโมเดลที่ ศึก ษา
(Overall fit) กับโมเดล Null model (Kline, 2005)
กลุ่มที่ 3 : ดัชนีวดั อื่นๆ (Miscellaneous Measures) ประกอบด้วย
1) ค่าซี เอ็มไอเอ็น/ดีเอฟ Chi-square statistic comparing the tested model and the
independent model with the saturated model (CMIN/DF) ค่ า CMIN/DF เป็ น ค่ า Chi-square ห าร
ด้วยค่ า degrees of freedom โดยทัว่ ไปแล้วค่ าที่ ได้ที่น้อยกว่า 3 จะเป็ นค่าที่ ดีและค่าที่ เข้าใกล้หรื อ
เท่ า กับ 1 จะเป็ นค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด (Arbuckle and Wothke, 1999; Byrne, 2001) แสดงว่ า โมเดลมี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2) การทดสอบความเหมาะสมเชิงประกอบ (Component Fit Testing) ค่าทดสอบ
ความเหมาะสมของโมเดลเชิงประกอบค่าอื่นๆ ที่สาคัญ ได้แก่
2.1) ค่า Factor loading คือ ค่าน้ าหนักของตัวแปร ควรมีระหว่าง 0.3-1.0
2.2) ค่า Standard error คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรที่วดั ปั จจัย
2.3) ค่า Squared multiple correlations: R2 คื อ ค่าที่ บอกว่าโมเดลที่ ศึกษา
สามารถอธิ บายผลได้ร้อยละเท่าใด
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็ นการวิเคราะห์
ความสั ม พัน ธ์ เชิ งโครงสร้ างระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสั งเกตของทั้งตัวแปรภายนอกและ
ภายใน ซึ่ งการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรนั้นเป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรแฝง
ที่ ไ ม่ ส ามารถสั งเกตได้ และการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิ งยืน ยัน สองชั้น (Second Order Factors
Analysis) เพื่อยืนยันการวิเคราะห์องค์ประกอบครั้งแรกว่า ตัวแปรแฝงในองค์ประกอบเชิ งยืนยันอยู่
ภายใต้องค์ประกอบเดียวกัน โดยพิจารณาจากค่าสถิติของความสอดคล้องระหว่างโมเดลและข้อมูล
เชิงประจักษ์
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่ าสถิติ
Probability level (p-value)

เกณฑ์ ความสอดคล้อง
ควรมีค่ามากกว่า 0.05
แสดงว่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ มี ค วามเหมาะสมกั บ โมเดล
สมมุติฐาน
2
 /df (CMIN/DF)
ควรมีค่าไม่เกิน 5
แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
Root Mean Square Residual: RMR
ควรมี ค่าต่ากว่า 0.08
แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
Goodness-of-Fit: GFI
ควรมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0 ถึ ง 1
แสดงว่าโมเดลสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์
Adjusted Goodness-of-Fit: AGFI
มี ค่ า มากกว่ า 0.90
แสดงว่าโมเดลสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจักษ์
Root Mean Square Error of Approximate มี ค่าต่ากว่า 0.08
(RMSEA)
แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
Tucker Lewis Index (TLI)
มีค่ามากกว่า 0.90
แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
Comparative Fit Index (CFI)
มี ค่ า มากกว่ า 0.90
แสดงว่าโมเดลสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจักษ์
ที่มา: กริ ช แรงสู งเนิน (2554)
สรุ ปขั้นตอนการวิจัย
ผูว้ จิ ยั มีการดาเนินการวิจยั เป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั ซึ่ งสรุ ปขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั
ได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดเตรี ยมและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าและศึกษาข้อมูลจากจากเอกสาร บทความ วารสาร หนังสื อและ
งานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จ ั ย และขออนุ ญาต (Permission) ใช้
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แบบสอบถามซึ่ งมีการแปลและการจัดทาเป็ นภาษาไทยแล้ว รวมทั้งนามาปรับให้มีความเหมาะสม
กับ บริ บ ทของนัก กายอุ ป กรณ์ มี คุณ ลัก ษณะขององค์ป ระกอบของตัวแปรสั งเกตได้ (Observed
Variable) จานวน 65 ตัวแปร แบ่งเป็ น 7 ด้าน และใช้เป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้แบบสอบถาม
สาหรับการเก็บข้อมูล
2. การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือเพื่อการวิจยั
ผูว้ ิจ ัย น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาเอกสาร ท าการจัด สนทนากลุ่ ม ย่อ ย (Focus group
discussion) โดยเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูเ้ กี่ ยวข้องกับวิชาชี พด้านกายอุปกรณ์ จานวนประมาณ 20 คน
เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามเพื่อปรับให้มีความเหมาะสมกับบริ บทของผู ้
ปฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย และปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและนาสรุ ปแบบสอบถามที่มีการปรับแก้ และทาการกาหนดกรอบการสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้ าง (Semi-structured interview) เพื่ อใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (Indepth interview) กับผูบ้ ริ หารขององค์กรและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกายอุ ปกรณ์ จานวน 8 คน เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลสาหรับการสร้างและพัฒนาเป็ นเครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประเมิ น ค่ า 5 ระดับ (Rating scale) และน าไปตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาโดยน า
แบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ นให้ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญด้านการบริ หารจัดการและด้านกาย
อุปกรณ์ จานวน 5 ท่าน ประเมิ นความตรงเชิ งเนื้ อหา ความครอบคลุ ม ความถู กต้องเหมาะสมของ
ภาษา และความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยามตัวแปร แล้วนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) และค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้ อหา (CVI) พร้อมทั้งต้องปรับปรุ งข้อคาถามถ้าค่า
ดัช นี ที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์ ไ ม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดแล้ว จึ งน าไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ผูบ้ ริ หารและนักกายอุป กรณ์ จานวน 30 คน เพื่อนาข้อมูลมาตรวจสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่ ง
ต้องมีค่าเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาไปสอบถามความคิดเห็ นจากกลุ่ มตัวอย่าง คือ แพทย์
ด้า นเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู นัก กายอุ ป กรณ์ ช่ า งกายอุ ป กรณ์ ที่ จ บการศึ ก ษาจากสถาบัน เลิ ด สิ น และ
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ผูบ้ ริ ห ารในสถาบันทางการแพทย์ใ นภาครั ฐบาล จากสถาบันทาง
การแพทย์และโรงพยาบาลของรัฐบาล จานวน 200 แห่ง
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4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้รับกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว มา
บัน ทึ ก ข้อ มู ล และวิ เคราะห์ ผ ลโดยใช้ โ ปรแกรมวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ และโปรแกรมวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ส ถิ ติ เชิ งพ รรณ น า (Descriptive statistic) ใช้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับองค์การประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ภายในเพื่ อ การด าเนิ นการที่ เป็ นเลิ ศ และระดั บ ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ ประสิ ทธิ ผลของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยใช้ค่าสถิ ติความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.2 สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อทาการยืนยันตามทฤษฎีและวิเคราะห์ความสอดคล้อง
โมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิ งประจักษ์มีการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลทั้งหมดและตัว
แปรองค์ป ระกอบตามเงื่ อนไขข้อตกลงเบื้ อ งต้น ในการวิเคราะห์ ปั จจัย (Factor analysis) พบว่า
ข้อมูลทั้งหมดและตัวแปรองค์ประกอบมีความเหมาะสมในการใช้วิเคราะห์วิเคราะห์องค์ประกอบ
(ภาคผนวก ณ) มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการวิจยั โดยสรุ ปสามารถสร้างเป็ นแผนภาพ ตามแผนภาพที่ 8
ดังนี้
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ขั้นตอน

กระบวนการ

ผลลัพธ์

เวลา

ขั้นตอนที่ 1
การจัดเตรี ยมและ
รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั

1.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับ
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิ บตั ิ
วิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิด
การวิจยั

เมษายนกันยายน
2558

1.2 เลือกใช้กรอบแนวคิดของ Adair 2010 และ
ขออนุญาตใช้แบบสอบถามจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์
ขั้นตอนที่ 2
การสร้างและพัฒนา
เครื่ องมือเพื่อการวิจยั

2.1 สนทนากลุ่ ม ย่ อ ย (Small group discussion) 20 ท่ า น

ผูท้ รงคุณวุฒิ 10 คน (เชิงคุณภาพ)

ข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อพัฒนา
เครื่ องมือเพื่อ
การวิจยั

2.2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 8 ท่าน
2.3 พัฒนาเครื่ องมือเพื่อการวิจยั

กันยายน
2558เมษายน
2559

2.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาIOC จานวน 5 ท่าน

ขั้นตอนที่ 3
การเก็บรวบรวมข้อมูล

2.5 น าเครื่ องมื อ ไปตรวจสอบความเชื่ อ มั่น ของ
เครื่ องมือ (Reliability) จานวน 30 ท่าน
3.1 ส่ งแบบสอบถามเพื่ อ รวบรวมข้อ มู ล กับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง

แบบ
สอบถามเพื่อ
รวบรวม
ข้อมูล
ในการวิจยั

เมษายน –
กันยายน
2559

3.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
สรุ ปผลข้อมูลและรายงาน
ผลการวิจยั

4.1 วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Comfimmatory Factor Analysis) ภาวะผูน้ าเชิง
กลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ในประเทศ
ไทย
4.3 สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการวิจยั

แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั

องค์ประกอบ
ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์
ของผูป้ ฏิบตั ิ
วิชาชีพกาย
อุปกรณ์ใน
ประเทศไทย

ตุลาคม
2559มกราคม
2560

รายงานการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์

มกราคมกรกฎาคม
2560

บทที่ 4

ผลการวิจัย

การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาองค์ป ระกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ข อง
ผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
ใช้ตารางประกอบคาบรรยายแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของตัวแปรแต่ ล ะ
องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ งยืน ยัน ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุ ท ธ์ ของผูป้ ฏิ บ ัติ
วิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
ข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับลักษณะของกลุ่ มตัวอย่างและการแจกแจงตัวแปรด้วยค่าสถิ ติ
พื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย รวมจานวน 427 คน
จากโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ภาครัฐจานวน 200 แห่ง มีความครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน
427 ชุ ด แบ่ งเป็ น เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชี พ ประสบการณ์ การทางานด้านกายอุปกรณ์
ประสบการณ์ ในการทางานด้านบริ หารฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ระดับการศึกษาสู งสุ ด สาขาการศึกษา
การศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ในสถาบันการศึกษา องค์กรที่ทางาน สามารถสรุ ปข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 สรุ ปข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
4. อาชีพ
แพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
แพทย์ดา้ นอื่นๆ
อาจารย์/ผูช้ ่วยอาจารย์กายอุปกรณ์
นักกายอุปกรณ์
ช่างกายอุปกรณ์
อื่นๆ
5. ประสบการณ์ในการทางาน
ต่ากว่า 5 ปี
5 – 9 ปี
10 – 14 ปี
15 ปี ขึ้นไป

จานวน

ร้ อยละ

214
213

50.10
49.90

85
143
117
82

19.90
33.50
27.40
19.20

182
234
7
4

42.60
54.80
1.60
0.90

123
40
30
57
97
80

28.80
9.40
7.00
13.30
22.70
18.70

104
108
57
158

24.35
25.30
13.35
37.00
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ตารางที่ 3 สรุ ปข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
6. ประสบการณ์ในการทางานด้านบริ หารฝ่ ายงานกายอุปกรณ์
ไม่มีประสบการณ์เลย
ต่ากว่า 5ปี
5 – 9 ปี
10 – 14ปี
15 ปี ขึ้นไป
7. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อื่นๆ
8. สาขาการศึกษาที่ศึกษาในระดับสู งสุ ด
แพทยศาสตรบัณฑิต
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์
บริ หารธุ รกิจ
วิทยาศาสตร์
ครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
บัญชี/ การเงิน
อื่นๆ
9. การศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ในสถาบันการศึกษา
เคย
ไม่เคย

จานวน

ร้ อยละ

88
145
68
38
88

20.60
34.00
15.90
8.90
20.60

21
36
209
80
81

4.90
8.40
48.90
18.70
19.00

148
67
14
24
35
15
5
0
119

34.70
15.70
3.30
5.60
8.20
3.50
1.20
0
27.90

224
203

52.50
47.50
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ตารางที่ 3 สรุ ปข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
10. สถานที่ศึกษาในสาขากายอุปกรณ์
(กรณี ที่ตอบว่าเคยศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ในสถาบันการศึกษา)
ในประเทศ
ต่างประเทศ
11. ระดับการศึกษาสาขากายอุปกรณ์ (จาก 224 คน)
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริ ญญาโท
อื่น ๆ
12. รู ปแบบองค์กรที่ทางาน
โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย/ โรงเรี ยนแพทย์ของ
คณะแพทยศาสตร์/ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่างๆ
สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทัว่ ไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
โรงพยาบาลในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
โรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆ

จานวน

ร้ อยละ

220
4

51.50
2.90

47
43
91
2
5
36

20.99
19.20
40.62
0.89
2.23
16.07
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14.10

25
246
23
73

5.90
57.60
5.30
17.10

จากตารางที่ 3 ผลการวิจยั แสดงข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับลักษณะของกลุ่ มตัวอย่าง และ
การแจกแจงตัวแปรด้วยค่าสถิติพ้นื ฐานพบว่า จานวน 472 คน มีผลสรุ ปได้ดงั นี้ คือ เพศชายมีจานวน
ใกล้เคี ย งกับ เพศหญิ ง ส่ วนใหญ่ อายุ 31-40 ปี สถานภาพ สมรส เป็ นแพทย์ด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
มีประสบการณ์ในการทางานด้านกายอุปกรณ์ ต่ากว่า 5 ปี มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี
แต่มีประสบการณ์ในการทางานด้านบริ หารฝ่ ายงานกายอุปกรณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี
ระดับการศึกษาสู งสุ ดอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี สาขาการศึกษาที่ศึกษาในระดับสู งสุ ด คือ
สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต เคยศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ในสถาบันการศึกษา สถานที่ศึกษาในสาขา
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กายอุปกรณ์ ภายในประเทศ และส่ วนใหญ่ ทางานในโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทัว่ ไป สังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรแต่ ละองค์ ประกอบ
ภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
ตารางที่ 4 ค่ าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับระดับ ความคิ ดเห็ น ปั จจัย ตาม
ลักษณะองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
องค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พ
กายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
1. ด้านการกาหนดทิศทาง
2. ด้านการดาเนินการให้สาเร็ จ
3. ด้านการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. ด้านความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร
5. ด้านการพัฒนาผูน้ าของปัจจุบนั และอนาคต
6. ด้านการสร้างพันธมิตร
7. ด้านการสร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
เฉลีย่

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ
X
4.56 .58
มากที่สุด
4.53 .59
มากที่สุด
4.46 .62
มากที่สุด
4.43 .63
มากที่สุด
4.32 .67
มากที่สุด
4.31 .68
มากที่สุด
4.14 .74
มาก
4.39 .65
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 4 แสดงว่า ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ตัวแปรองค์ป ระกอบภาวะผูน้ าเชิ ง
กลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยมี 6 องค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่ สุด
และมี 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่ มีค่าระดับความเห็ นสู งที่สุด คือ ด้านการ
กาหนดทิศทาง ( X = 4.56, S.D. = .58) และองค์ประกอบที่มีค่าระดับความเห็นน้อยที่สุด คือ ด้าน
การสร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร ( X = 4.14, S.D. = .74)
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นปัจจัยตามลักษณะ
องค์ป ระกอบภาวะผูน้ าเชิ ง กลยุท ธ์ ของผูป้ ฏิ บ ัติวิช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ใ นประเทศไทยด้านการ
กาหนดทิศทาง
ปัจจัยตามลักษณะองค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของ
ผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
ด้ านการกาหนดทิศทาง
1. ผูน้ าต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของฝ่ ายงานเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู/
กายอุปกรณ์หรื อองค์กรชัดเจนว่าต้องทาอย่างไรในปั จจุบนั และ
ในอนาคต
2. ผูน้ าต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อนาไปสู่ การเป็ นองค์กร
แห่งอนาคตของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์
3. ผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในองค์กรต้องเข้าใจบทบาทที่
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร/หน่วยงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองชัดเจน
4. ผูน้ าสามารถอธิ บาย ค่านิยมหลักของฝ่ ายงานที่รับผิดชอบ
ได้ชดั เจน
5. ผูน้ าสามารถอธิ บาย ค่านิยมหลักหรื อจริ ยธรรม (Core Value)
ที่เป็ นตัวกาหนดทิศทางขององค์กร/ หน่วยงานได้
เฉลีย่

X

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ

4.73

.45

มากที่สุด

4.57

.60

มากที่สุด

4.56

.58

มากที่สุด

4.48

.63

มากที่สุด

4.46

.64

มากที่สุด

4.56

.58

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 5 แสดงว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ตัว แปรองค์ป ระกอบด้านการก าหนด
ทิศทาง ทุกตัวแปรอยู่ในระดับมากที่สุด ตัวแปรที่ มีค่าระดับความเห็ น สู งที่สุด คือ ผูน้ าต้องเข้าใจ
วัตถุ ประสงค์หลักของฝ่ ายงานเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู/กายอุปกรณ์ หรื อองค์กรชัดเจนว่าต้องทาอย่างไรใน
ปั จจุบนั และในอนาคต ( X = 4.73, S.D. = .45) และตัวแปรที่มีค่าระดับความเห็นน้อยที่สุด คือ ผูน้ า
สามารถอธิ บ าย ค่ า นิ ย มหลัก หรื อ จริ ย ธรรม (Core value) ที่ เป็ นตัว ก าหนดทิ ศ ทางขององค์ก ร/
หน่วยงานได้ ( X = 4.46, S.D. = .64)
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็ นปั จจัยตามลักษณะ
องค์ป ระกอบภาวะผู้น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ป ฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ใ นประเทศไทยด้านการ
ดาเนินการให้สาเร็ จ
ปัจจัยตามลักษณะองค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของ
ผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
ด้ านการดาเนินการให้ สาเร็จ
1. ผูน้ าต้องมีการบริ หารจัดการให้ทุกส่ วนงานในสังกัดฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์มุ่งเน้นที่ ผูใ้ ช้บริ การ โดยการจัดระบบการควบคุม
ด้านความปลอดภัยในการให้บริ การ
2. ผูน้ าต้องมีการบริ หารจัดการให้ผปู้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ใน
สังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์มุ่งเน้นที่ผใู ้ ช้บริ การ โดยจัดระบบ
การควบคุมด้านคุณภาพของการให้บริ การด้านกายอุปกรณ์
3. ผูน้ าควรมีส่วนช่วยแก้ไขปั ญหาในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารในสังกัด
ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ปฏิบตั ิงานได้ไม่สาเร็ จตามเป้ าหมาย
4. ผูน้ าต้องมีการบริ หารจัดการให้ทุกส่ วนงานในสังกัดฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์มุ่งเน้นที่ผใู ้ ช้บริ การ โดยจัดระบบการควบคุมด้าน
คุณภาพของการให้บริ การด้านกายอุปกรณ์
5. ผูน้ าควรมีการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนแผนปฏิบตั ิ
การเชิงกลยุทธ์ฝ่ายงานกายอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
เฉลีย่

X

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ

4.60

.58

มากที่สุด

4.56

.57

มากที่สุด

4.54

.59

มากที่สุด

4.50

.61

มากที่สุด

4.46

.61

มากที่สุด

4.53

.59

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 6 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบด้านการดาเนินการให้
สาเร็ จ ทุ ก ตัวแปรอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ตัวแปรที่ มี ค่าระดับ ความเห็ นสู งที่ สุ ด คื อ ผูน้ าต้องมีก าร
บริ หารจัดการให้ทุกส่ วนงานในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ มุ่งเน้นที่ ผูใ้ ช้บริ การ โดยการจัดระบบ
การควบคุ มด้านความปลอดภัยในการให้บริ การ ( X = 4.60, S.D. = .58) และตัวแปรที่ มี ค่าระดับ
ความเห็นน้อยที่สุด คือ ผูน้ าควรมีการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนแผนปฏิบตั ิการเชิ งกลยุทธ์
ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ ( X = 4.46, S.D. = .61)
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็ นปั จจัยตามลักษณะ
องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยด้านความสัมพันธ์
กับทุกภาคส่ วนในองค์กร
ปัจจัยตามลักษณะองค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของ
ผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
ด้ านความสั มพันธ์ กบั ทุกภาคส่ วนในองค์ กร
1. ผูน้ าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเป้ าหมายขององค์กร/ หน่วยงาน
ที่สังกัด
2. ผูน้ าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเป้ าหมายของฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ
3. ผูบ้ ริ หารทุกคนในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์สามารถทางานเป็ นทีม
เพื่อให้เกิดทีมผูบ้ ริ หารหรื อทีมผูน้ าที่มีผลการดาเนินงานสู ง
(High performance team)
4. ผูน้ าสามารถทาให้ทุกส่ วนงานในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์
สามารถทางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรได้
5.ผูน้ าสามารถทาให้ทุกส่ วนงานในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์สามารถ
ทางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ได้
6. ผูน้ าควรมีวธิ ี การจัดการกับชีวติ ส่ วนตัวและการทางานเพื่อให้เป็ น
ผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
7. ผูน้ าควรสร้างความสมดุลระหว่างการดาเนินชีวติ ส่ วนตัวกับงาน
ของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ
8. การทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฝ่ ายงานกายอุปกรณ์บ่อยครั้งอาจ
ก่อให้เกิดความสับสนและความไม่เป็ นระเบียบในการทางานของ
ผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฯได้
เฉลีย่

ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
X
4.65

.57

มากที่สุด

4.61

.56

มากที่สุด

4.59

.58

มากที่สุด

4.46

.58

มากที่สุด

4.45

.58

มากที่สุด

4.31

.69

มากที่สุด

4.25

.74

มากที่สุด

4.08

.73

มาก

4.43

.63

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 7 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบด้านด้านความสัมพันธ์
กับทุกภาคส่ วนในองค์กร มี 7 ตัวแปรอยูใ่ นระดับมากที่สุดและ 1 ตัวแปรอยูใ่ นระดับมาก ตัวแปรที่มี
ค่าระดับความเห็ นสู งที่ สุด 2 อันดับ คือ ผูน้ าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับเป้ าหมายขององค์กร/
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หน่ วยงานที่สังกัด ( X = 4.65, S.D. = .57) และผูน้ าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับเป้ าหมายของฝ่ าย
งานกายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ ( X = 4.61, S.D. = .56) และตัวแปรที่มีค่าระดับความเห็นน้อยที่สุด คือ
การทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ บ่อยครั้งอาจก่อให้เกิดความสับสนและความ
ไม่เป็ นระเบียบในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฯได้ ( X = 4.08, S.D. = .73)
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็ นปั จจัยตามลักษณะ
องค์ป ระกอบภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ของผูป้ ฏิ บตั ิ วิชาชี พ กายอุปกรณ์ ในประเทศไทยด้านการสร้าง
พันธมิตร
ปัจจัยตามลักษณะองค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์
ของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
ด้ านการสร้ างพันธมิตร
1. ผูน้ าควรมีส่วนร่ วมในการทาให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถ
ทางานได้เป็ นอย่างดีกบั พันธมิตรภายนอกโรงพยาบาล
ในประเทศ
2. นอกจากการคานึงถึงผลประโยชน์ที่ผปู้ ฏิบตั ิวชิ าชีพ
กายอุปกรณ์ได้รับจากการจ้างงานแล้ว ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์
ยังต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนด้วย
3. ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์จะประสบความสาเร็ จยิง่ ขึ้น หากผูน้ ามีการ
ขยายพันธมิตรในการให้บริ การกายอุปกรณ์
4. การคานึงถึงผลผลิตของการบริ การด้านกายอุปกรณ์ นโยบาย
การจ้างงานและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ
5. ผูน้ าควรมีส่วนร่ วมในการทาให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถ
ทางานได้เป็ นอย่างดีกบั พันธมิตรในต่างประเทศหรื อต่าง
วัฒนธรรม
เฉลีย่

X

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ

4.43

.64

มากที่สุด

4.33

.66

มากที่สุด

4.32

.69

มากที่สุด

4.27

.71

มากที่สุด

4.20

.74

มาก

4.31

.68

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 8 แสดงว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ตัว แปรองค์ป ระกอบด้า นการสร้ า ง
พัน ธมิ ตร มี 4 ตัวแปรอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด และ 1 ตัวแปรอยู่ใ นระดับ มาก ตัวแปรที่ มี ค่ าระดับ
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ความเห็ นสู งที่สุด คือ ผูน้ าควรมี ส่วนร่ วมในการทาให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ สามารถทางานได้เป็ น
อย่างดีกบั พันธมิตรภายนอกโรงพยาบาลในประเทศ ( X = 4.43, S.D. = .64) และตัวแปรที่มีค่าระดับ
ความเห็นน้อยที่สุด คือ ผูน้ าควรมีส่วนร่ วมในการทาให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ สามารถทางานได้เป็ น
อย่างดีกบั พันธมิตรในต่างประเทศหรื อต่างวัฒนธรรม ( X = 4.20, S.D. = .74)
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็ นปั จจัยตามลักษณะ
องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยด้านการสร้างจิต
วิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
ปัจจัยตามลักษณะองค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของ
ผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
ด้ านการสร้ างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์ กร
1. ผูน้ าต้องสามารถดึงศักยภาพหรื อความเข้มแข็งในตัวบุคลากร
ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ออกมาใช้ในการทางานได้
2. ผูน้ าต้องมีความเชื่อถือในตัวบุคลากรในสังกัดฝ่ ายกายอุปกรณ์
ที่รับผิดชอบจนกว่าเขาจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ
3. บุคลากรในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์คาดหวังในความเป็ นผูน้ า
เชิงกลยุทธ์และการทางานเป็ นทีมของผูน้ า
4. จิตวิญญาณของมนุษย์มีความยิง่ ใหญ่ ทาให้บุคลากรในสังกัด
ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์สามารถทางานที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นพิเศษได้
5. ธรรมชาติของบุคลากรในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์เป็ นมนุษย์
ซึ่ งเป็ นคนดีโดยพื้นฐาน
เฉลีย่

X

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ

4.37

.62

มากที่สุด

4.27

.67

มากที่สุด

4.24

.68

มากที่สุด

3.93

.87

มาก

3.91

.85

มาก

4.14

.74

มาก

จากตารางที่ 9 แสดงว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ตัว แปรองค์ป ระกอบด้า นการสร้ า ง
จิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร มี 3 ตัวแปรอยูใ่ นระดับมากที่สุดและ 2 ตัวแปรอยูใ่ นระดับ
มาก ตัวแปรที่มีค่าระดับความเห็นสู งที่สุด คือ ผูน้ าต้องสามารถดึงศักยภาพหรื อความเข้มแข็งในตัว
บุ คลากรในสังกัดฝ่ ายงานกายอุ ปกรณ์ ออกมาใช้ในการทางานได้ ( X = 4.37, S.D. = .62) และตัว
แปรที่ มีค่าระดับความเห็ นน้อยที่ สุด คื อ ธรรมชาติของบุ คลากรในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ เป็ น
มนุษย์ซ่ ึ งเป็ นคนดีโดยพื้นฐาน ( X = 3.91, S.D. = .85)
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็ นปั จจัยตามลักษณะ
องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยด้านการพัฒนาผูน้ า
ของปัจจุบนั และอนาคต
ปัจจัยตามลักษณะองค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของ
ผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
ด้ านการพัฒนาผู้นาของปัจจุบันและอนาคต
1. เมื่อมีการแต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์เป็ นผูบ้ ริ หารผูน้ าต้องมีการประเมินผลคุณลักษณะ
ของบุคคลในการเป็ นหัวหน้าด้วย
2. เมื่อมีการแต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์เป็ นผูบ้ ริ หารผูน้ าต้องมีการประเมินผล
ความสามารถในการบริ หารงานตามลักษณะของงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วย
3. ผูน้ าควรมีการกาหนดเป็ นนโยบายให้แก่ผบู ้ ริ หารในสังกัดฝ่ าย
งานกายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบทุกคนให้มีความรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาตนเอง
4. เมื่อมีการแต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูน้ าต้องมีการประเมินผลการ
บริ หารงานเป็ นทีม ของผูบ้ ริ หารแต่ละคนด้วย
5. เมื่อมีการแต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์เป็ นผูบ้ ริ หารผูน้ าต้องมีการประเมินผลภาวะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารในสังกัดเป็ นประจา
6. ผูน้ าควรทาให้ผบู ้ ริ หารที่สังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ทุกคนเชื่อ
ว่าแต่ละคนมีบทบาทในการเป็ นผูฝ้ ึ กความเป็ นผูน้ าให้แก่ผู ้
ปฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดของแต่ละคนได้

X

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ

4.40

.64

มากที่สุด

4.37

.61

มากที่สุด

4.34

.66

มากที่สุด

4.32

.65

มากที่สุด

4.31

.67

มากที่สุด

4.25

.72

มากที่สุด
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็ นปั จจัยตามลักษณะ
องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยด้านการพัฒนาผูน้ า
ของปัจจุบนั และอนาคต (ต่อ)
ปัจจัยตามลักษณะองค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของ
ผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
ด้ านการพัฒนาผู้นาของปัจจุบันและอนาคต
7. ผูน้ าควรจัดให้มีระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่
รับผิดชอบเพื่อเตรี ยมการเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งในอนาคต
เฉลีย่

ระดับความคิดเห็น
X
S.D. ระดับ
4.24

.73

มากที่สุด

4.32

.67

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 10 แสดงว่า ความคิดเห็ นเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบด้านการพัฒนาผูน้ า
ของปั จจุบนั และอนาคต ทุกตัวแปรอยู่ในระดับมากที่สุด ตัวแปรที่ มีค่าระดับความเห็ นสู งที่ สุ ด 2
อันดับ คือ เมื่อมีการแต่งตั้งผูป้ ฏิ บตั ิ วิชาชี พกายอุปกรณ์ ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ เป็ นผูบ้ ริ หาร
ผูน้ าต้องมีการประเมินผลคุณลักษณะของบุคคลในการเป็ นหั วหน้าด้วย ( X = 4.40, S.D. = .64) และ
เมื่อมีการแต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์เป็ นผูบ้ ริ หารผูน้ าต้องมีการ
ประเมินผลความสามารถในการบริ หารงานตามลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายด้วย ( X = 4.3
S.D. = .61) และตัว แปรที่ มี ค่ า ระดับ ความเห็ น น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ผูน้ าควรจัด ให้ มี ร ะบบการพัฒ นา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิวชิ าชี พกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ
เพื่อเตรี ยมการเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งในอนาคต ( X = 4.24, S.D. = .73)
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นปั จจัยตามลักษณะ
องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยด้านการคิดและ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ปัจจัยตามลักษณะองค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของ
ผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
ด้ านการคิดและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์
1. ผูน้ าควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่
รับผิดชอบมีส่วนร่ วมในการพัฒนานวัตกรรมของส่ วนงานกาย
อุปกรณ์ในสังกัดฯ
2. ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบมีส่วนในการส่ งเสริ มให้เกิด
ความสาเร็ จทั้งในระดับบุคคลระดับทีมงานและผลผลิตของ
ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์
3. ผูน้ าควรมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนให้มีการให้รางวัลเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางกายอุปกรณ์ของแต่ละส่ วนงาน
กายอุปกรณ์ในสังกัดฯ
4. แผนปฏิบตั ิเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่ผนู ้ ากาหนด
ควรมีความยืดหยุน่ และทันเหตุการณ์
5. ผูน้ าควรพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์
ที่รับผิดชอบให้ง่ายต่อการนาไปใช้ในการให้บริ การด้านกาย
อุปกรณ์
6. ผูน้ าควรรับฟังแนวคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดเชิงนวัตกรรมใน
การบริ หารจากผูบ้ ริ หารหรื อทีมผูบ้ ริ หารของโรงพยาบาล/
องค์กรอย่างสม่าเสมอ
7. ผูน้ าควรรับฟังแนวคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดเชิงนวัตกรรม
ทางการบริ หารงานกายอุปกรณ์จากทีมผูบ้ ริ หารส่ วนงานกาย
อุปกรณ์ในสังกัดฯ อย่างสม่าเสมอ
เฉลีย่

X

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ

4.53

.56

มากที่สุด

4.49

.61

มากที่สุด

4.48

.64

มากที่สุด

4.46

.60

มากที่สุด

4.43

.62

มากที่สุด

4.43

.59

มากที่สุด

4.41

.655 มากที่สุด

4.46

.61

มากทีส่ ุ ด
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จากตารางที่ 11 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ ยวกับตัวแปรองค์ประกอบด้านการคิดและการ
วางแผนเชิ งกลยุทธ์ ทุกตัวแปรอยูใ่ นระดับมากที่สุด ตัวแปรที่มีค่าระดับความเห็ นสู งที่สุด 2 อันดับ
คือ ผูน้ าควรเปิ ดโอกาสให้บุ คลากรในสั งกัดฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ ที่ รับ ผิดชอบมี ส่ วนร่ วมในการ
พัฒนานวัตกรรมของส่ วนงานกายอุปกรณ์ในสังกัดฯ ( X = 4.53 S.D. = .56) และความคิดสร้างสรรค์
เชิ ง นวัต กรรมที่ เกิ ด ขึ้ นในฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ส่ วนในการส่ งเสริ มให้ เกิ ด
ความสาเร็ จทั้งในระดับบุ คคลระดับทีมงานและผลผลิตของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ( X = 4.49 S.D. =
.61) และตัวแปรที่มีค่าระดับความเห็ นน้อยที่สุด คือ ควรรับฟั งแนวคิดเชิ งกลยุทธ์และความคิดเชิ ง
นวัตกรรมทางการบริ หารงานกายอุ ป กรณ์ จากที มผูบ้ ริ หารส่ วนงานกายอุ ป กรณ์ ในสั งกัดฯ อย่าง
สม่าเสมอ ( X = 4.41, S.D. = .65)
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยืน ยัน ภาวะผู้ น าเชิ งกลยุ ทธ์ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ วิช าชี พ กาย
อุปกรณ์ ในประเทศไทย
3.1 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวิชาชี พกายอุปกรณ์
ในประเทศไทยแต่ ละด้ าน
3.1.1 ด้านการกาหนดทิศทาง
ตารางที่ 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการกาหนดทิศทาง
ดัชนีความสอดคล้อง
Chi-square (2)
Degrees of freedom (df)
Probability level
2/df (CMIN/DF)
Goodness of Fit Index (GFI)
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI)
Tucker Lewis Index (TLI)
Comparative Fit Index (CFI)
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA)
Root Mean Squared Residual (RMR)

ระดับที่
ยอมรับได้

มากกว่า 0.05
น้อยกว่า 3
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
น้อยกว่า 0.08
ไม่เกิน 0.8

โมเดลเชิงสมมติฐาน
ค่ าสถิติ ความสอดคล้อง
3.669
2
.160
สอดคล้อง
1.834
สอดคล้อง
.997
สอดคล้อง
.974
สอดคล้อง
.992
สอดคล้อง
.998
สอดคล้อง
.044
สอดคล้อง
.003
สอดคล้อง
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จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน ขององค์ป ระกอบภาวะผูน้ า
เชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยด้านการกาหนดทิ ศทาง โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า Chi-square เท่ากับ 3.669 ซึ่ งมี ค่าความน่ าจะ
เป็ นมากกว่า 0.05 (p = .160) ที่องศาอิสระ Degrees of freedom (df) เท่ากับ 2 ค่า 2/df (CMIN/DF)
เท่ ากับ 1.834 ค่ าดัช นี วดั ความกลมกลื น Goodness of Fit Index (GFI) มี ค่ าเท่ า กับ .997 ค่ าดัช นี ที่
ปรับแก้แล้ว Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มีค่าเท่ากับ .974 ค่าดัชนี รากของกาลังสองเฉลี่ ย
ของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation (RMSEA) เท่ า กับ .044 ซึ่ งมี ค่ าเข้า ใกล้ศู น ย์
ค่ า ดัช นี ว ดั ความสอดคล้อ ง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ า กับ . 992 และค่ า ดัช นี ว ดั ระดับ ความ
สอดคล้องเปรี ยบเทียบ Comparative Fit index (CFI) เท่ากับ .998 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์

แผนภาพที่ 9 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการกาหนดทิศทาง
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ตารางที่ 13 ตัวแปรและน้ าหนักองค์ประกอบด้านการกาหนดทิศทาง
ลาดับ

ตัวแปรองค์ ประกอบ

1

ผูน้ าต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อนาไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ ง
อนาคตของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ (DR5)
ผูน้ าสามารถอธิ บาย ค่านิ ยมหลักของฝ่ ายงานที่รับผิดชอบได้ชดั เจน
(DR4)
ผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ในองค์กรต้องเข้าใจบทบาทที่สอดคล้อง
กับ ทิ ศทางขององค์ก ร/ หน่ วยงานและหน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบของ
ตนเองชัดเจน (DR2)
ผูน้ าสามารถอธิ บาย ค่านิ ยมหลักหรื อจริ ยธรรม (Core Value) ที่เป็ น
ตัวกาหนดทิศทางขององค์กร/ หน่วยงานได้ (DR3)
ผู ้น าต้อ งเข้า ใจวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ของฝ่ ายงานเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู /
กายอุปกรณ์ หรื อองค์กรชัดเจนว่าต้องทาอย่างไรในปั จจุบนั และใน
อนาคต (DR1)

2
3

4
5

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.79
.76
.75

.74
.67

จากแผนภาพที่ 9 และตารางที่ 13 พบว่า ตัวแปรองค์ประกอบด้านการกาหนดทิศทางมี
ทั้งหมด 5 ตัวแปร ค่า R2 อยู่ระหว่าง .45-.63 มี น้ าหนัก องค์ป ระกอบอยู่ระหว่าง .67-.79 แสดงว่า
ตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถเป็ นตัวแทนองค์ประกอบด้านการกาหนดทิ ศ ทางได้ และตัวแปรที่ มี ค่ า
น้ าหนัก องค์ป ระกอบมากไปหาน้อย 3 อัน ดับ แรกคื อ ผูน้ าต้องมี ก ารสร้ างวิสั ยทัศ น์ ร่วมกัน เพื่ อ
นาไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่งอนาคตของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ผูน้ าสามารถอธิบายค่านิยมหลักของฝ่ าย
งานที่รับผิดชอบได้ชดั เจน และผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ในองค์กรต้องเข้าใจบทบาทที่สอดคล้อง
กับทิศทางขององค์กร/ หน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองชัดเจน
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3.1.2 ด้านการดาเนินการให้สาเร็ จ
ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการดาเนินการให้สาเร็ จ
ดัชนีความสอดคล้อง
Chi-square (2)
Degrees of freedom (df)
Probability level
2/df (CMIN/DF)
Goodness of Fit Index (GFI)
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI)
Tucker Lewis Index (TLI)
Comparative Fit Index (CFI)
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA)
Root Mean Squared Residual (RMR)

ระดับที่
ยอมรับได้

มากกว่า 0.05
น้อยกว่า 3
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
น้อยกว่า 0.08
ไม่เกิน 0.8

โมเดลเชิงสมมติฐาน
ค่ าสถิติ ความสอดคล้อง
5.894
3
.117
สอดคล้อง
1.965
สอดคล้อง
.995
สอดคล้อง
.973
สอดคล้อง
.991
สอดคล้อง
.997
สอดคล้อง
.048
สอดคล้อง
.005
สอดคล้อง

จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของโมเดลองค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย ด้านการดาเนินการให้สาเร็ จโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า Chi-square เท่ากับ 5.894 ซึ่ งมี ค่าความ
น่ า จ ะ เป็ น ม า ก ก ว่ า 0 .05 (p = .117) ที่ อ ง ศ า อิ ส ร ะ Degrees of freedom (df) เท่ า กั บ 3
ค่ า 2/df (CMIN/DF) เท่ า กับ 1.965 ค่ า ดัช นี ว ดั ความกลมกลื น Goodness of Fit Index (GFI) มี ค่ า
เท่ากับ .995 ค่าดัชนีที่ปรับแก้แล้ว Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มีค่าเท่ากับ .973 รวมทั้งค่า
ดัชนี รากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation (RMSEA) เท่ากับ
.048 ซึ่ งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ค่าดัชนี วดั ความสอดคล้อง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ากับ .991 และค่า
ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ Comparative Fit index (CFI) เท่ากับ .997 แสดงว่าโมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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แผนภาพที่ 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการดาเนินการให้สาเร็ จ
ตารางที่ 15 ตัวแปรและน้ าหนักองค์ประกอบด้านการดาเนินการให้สาเร็ จ
ลาดับ

ตัวแปรองค์ ประกอบ

1

ผู ้น าต้ อ งมี ก ารบริ หารจัด การให้ ทุ ก ส่ วนงานในสั ง กั ด ฝ่ ายงาน
กายอุ ป กรณ์ มุ่ ง เน้ น ที่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก าร โดยจัด ระบบการควบคุ ม ด้า น
คุณภาพของการให้บริ การด้านกายอุปกรณ์ (HP2)
ผูน้ าต้องมีการบริ หารจัดการให้ผปู ้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ในสังกัด
ฝ่ ายงานกายอุ ปกรณ์ มุ่งเน้นที่ ผูใ้ ช้บริ การ โดยจัดระบบการควบคุ ม
ด้านคุณภาพของการให้บริ การด้านกายอุปกรณ์ (HP1)
ผู ้น าต้ อ งมี ก ารบริ หารจัด การให้ ทุ ก ส่ วนงานในสั ง กั ด ฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์ มุ่งเน้นที่ ผูใ้ ช้บริ การ โดยการจัดระบบการควบคุ มด้าน
ความปลอดภัยในการให้บริ การ (HP3)
ผูน้ าควรมีส่วนช่ วยแก้ไขปั ญหาในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารในสังกัดฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์ปฏิบตั ิงานได้ไม่สาเร็ จตามเป้ าหมาย (HP5)
ผูน้ าควรมี ก ารติ ด ตามความก้าวหน้า และทบทวนแผนปฏิ บ ัติ ก าร
เชิงกลยุทธ์ฝ่ายงานกายอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ (HP4)

2

3

4
5

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.84

.82

.78

.71
.67
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จากแผนภาพที่ 10 และตารางที่ 15 พบว่า ตัวแปรองค์ประกอบด้านการดาเนิ นการให้
สาเร็ จมีท้ งั หมด 5 ตัวแปร ค่า R2 อยูร่ ะหว่าง .45-.71 มีน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .67-.84 แสดง
ว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถเป็ นตัวแทนองค์ประกอบด้านการดาเนินการให้สาเร็ จได้ และตัวแปรที่มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ ผูน้ าต้องมีการบริ หารจัดการให้ทุกส่ วนงาน
ในสั งกัดฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ มุ่ งเน้นที่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารโดยจัดระบบการควบคุ มด้านคุ ณภาพของการ
ให้บริ การด้านกายอุปกรณ์ ผนู ้ าต้องมีการบริ หารจัดการให้ผปู ้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในสังกัดฝ่ าย
งานกายอุปกรณ์ มุ่งเน้นที่ ผใู ้ ช้บริ การ โดยจัดระบบการควบคุ มด้านคุ ณภาพของการให้บริ การด้าน
กายอุ ป กรณ์ ผูน้ าต้องมี ก ารบริ ห ารจัดการให้ ทุ ก ส่ วนงานในสั งกัดฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ มุ่ ง เน้น ที่
ผูใ้ ช้บริ การ โดยการจัดระบบการควบคุมด้านความปลอดภัยในการให้บริ การ
3.1.3 ด้านความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร
ตารางที่ 16 ค่าดัชนี ความสอดคล้องกลมกลื นขององค์ประกอบเชิ งยืนยัน ด้านความสัมพันธ์กบั ทุ ก
ภาคส่ วนในองค์กร
ดัชนีความสอดคล้อง
Chi-square (2)
Degrees of freedom (df)
Probability level
2/df (CMIN/DF)
Goodness of Fit Index (GFI)
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI)
Tucker Lewis Index (TLI)
Comparative Fit Index (CFI)
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA)
Root Mean Squared Residual (RMR)

ระดับที่
ยอมรับได้

มากกว่า 0.05
น้อยกว่า 3
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
น้อยกว่า 0.08
ไม่เกิน 0.8

โมเดลเชิงสมมติฐาน
ค่ าสถิติ ความสอดคล้อง
22.833
14
.063
สอดคล้อง
1.631
สอดคล้อง
.987
สอดคล้อง
.966
สอดคล้อง
.992
สอดคล้อง
.996
สอดคล้อง
.038
สอดคล้อง
.019
สอดคล้อง

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของโมเดลองค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยด้านความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนใน
องค์กรโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า Chi-square เท่ากับ 22.883
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ซึ่ งมีค่าความน่าจะเป็ นมากกว่า 0.05 (p = .063) ที่องศาอิสระ Degrees of freedom (df) เท่ากับ 14 ค่า
2/df (CMIN/DF) เท่ากับ 1.631 ค่าดัชนี วดั ความกลมกลืน Goodness of Fit Index (GFI) มีค่าเท่ากับ
.987 ค่าดัชนี ที่ป รับแก้แล้ว Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มี ค่าเท่ากับ .966 รวมทั้งค่าดัชนี
รากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation (RMSEA) เท่ากับ .038
ซึ่ งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ค่าดัชนี วดั ความสอดคล้อง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ากับ .992 และค่าดัชนี
วัดระดับ ความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ Comparative Fit index (CFI) เท่ ากับ .996 แสดงว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

แผนภาพที่ 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร
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ตารางที่ 17 ตัวแปรและน้ าหนักองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร
ลาดับ

ตัวแปรองค์ ประกอบ

1

ผูน้ าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเป้ าหมายของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์
ที่รับผิดชอบ (RL3)
ผูน้ าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเป้ าหมายขององค์กร/หน่วยงานที่
สังกัด (RL2)
ผูบ้ ริ หารทุกคนในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ สามารถทางานเป็ นทีม
เพื่อให้เกิ ดที มผูบ้ ริ หารหรื อที มผูน้ าที่ มีผลการดาเนิ นงานสู ง (High
performance team) (RL1)
ผูน้ าสามารถทาให้ทุกส่ วนงานในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์สามารถ
ทางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรได้ (RL4)
ผูน้ าสามารถทาให้ทุกส่ วนงานในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์สามารถ
ท างานร่ วมกัน เพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมายของฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ ไ ด้
(RL5)
ผูน้ าควรมีวิธีก ารจัดการกับชี วิตส่ วนตัวและการท างานเพื่ อให้เป็ น
ผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น (RL8)
ผูน้ าควรสร้างความสมดุลระหว่างการดาเนิ นชี วติ ส่ วนตัวกับงานของ
ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ (RL7)
การทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในฝ่ ายงานกายอุ ปกรณ์ บ่อยครั้งอาจ
ก่ อให้เกิ ดความสับ สนและความไม่เป็ นระเบี ยบในการทางานของ
ผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฯได้ (RL6)

2
3

4
5

6
7
8

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.79
.76
.75

.72
.70

.61
.57
.35

จากแผนภาพที่ 11 และตารางที่ 17 พบว่าตัวแปรองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์กบั ทุก
ภาคส่ วนในองค์ ก ร มี 8 ตั ว แปร มี ท้ ั งหมด 8 ตั ว แปร ค่ า R2 อยู่ ร ะหว่ า ง .11-.62 มี น้ าหนั ก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .35-.79 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 8 ตัว สามารถเป็ นตัวแทนองค์ประกอบด้าน
ความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กรได้ และตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก คือ ผูน้ าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับ เป้ าหมายของฝ่ ายงานกายอุป กรณ์ ที่รับผิดชอบ
ผูน้ าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเป้ าหมายขององค์กร/หน่ วยงานที่สังกัดผูบ้ ริ หารทุกคนในสังกัด
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ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์สามารถทางานเป็ นทีม เพื่อให้เกิดทีมผูบ้ ริ หารหรื อทีมผูน้ าที่มีผลการดาเนิ นงาน
สู ง (High performance team)
3.1.4 ด้านการสร้างพันธมิตร
ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการสร้างพันธมิตร
ดัชนีความสอดคล้อง
Chi-square (2)
Degrees of freedom (df)
Probability level
2/df (CMIN/DF)
Goodness of Fit Index (GFI)
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI)
Tucker Lewis Index (TLI)
Comparative Fit Index (CFI)
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA)
Root Mean Squared Residual (RMR)

ระดับที่
ยอมรับได้

มากกว่า 0.05
น้อยกว่า 3
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
น้อยกว่า 0.08
ไม่เกิน 0.8

โมเดลเชิงสมมติฐาน
ค่ าสถิติ ความสอดคล้อง
4.659
2
.097
สอดคล้อง
2.330
สอดคล้อง
.996
สอดคล้อง
.968
สอดคล้อง
.987
สอดคล้อง
.997
สอดคล้อง
.056
สอดคล้อง
.005
สอดคล้อง

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของโมเดลองค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยด้านการสร้างพันธมิตรโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า Chi-square เท่ากับ 4.659 ซึ่ งมี ค่าความน่ าจะ
เป็ นมากกว่า 0.05 (p = .097) ที่องศาอิสระ Degrees of freedom (df) เท่ากับ 2 ค่า 2/df (CMIN/DF)
เท่ ากับ 2.330 ค่ าดัช นี วดั ความกลมกลื น Goodness of Fit Index (GFI) มี ค่ าเท่ ากับ .996 ค่ าดัช นี ที่
ปรั บ แก้แล้ว Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มี ค่าเท่ ากับ .968 รวมทั้งค่าดัชนี รากของกาลัง
สองเฉลี่ ยของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation (RMSEA) เท่ ากับ .056 ซึ่ งมี ค่ าเข้า
ใกล้ศูนย์ ค่าดัชนี วดั ความสอดคล้อง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ากับ .987 และค่าดัชนี วดั ระดับ
ความสอดคล้อ งเปรี ย บเที ย บ Comparative Fit index (CFI) เท่ า กับ .997 แสดงว่ า โมเดลมี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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แผนภาพที่ 12 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันด้านการสร้างพันธมิตร
ตารางที่ 19 ตัวแปรและน้ าหนักองค์ประกอบด้านการสร้างพันธมิตร
ลาดับ

ตัวแปรองค์ ประกอบ

1

นอกจากการคานึ งถึงผลประโยชน์ที่ผปู้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ได้รับ
จากการจ้างงานแล้ว ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ยงั ต้องคานึ งถึ งผลประโยชน์
ของชุมชนด้วย (PN3)
ผูน้ าควรมีส่วนร่ วมในการทาให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ สามารถทางานได้
เป็ นอย่างดีกบั พันธมิตรภายนอกโรงพยาบาลในประเทศ (PN4)
การคานึงถึงผลผลิตของการบริ การด้านกายอุปกรณ์ นโยบายการจ้างงาน
และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ (PN2)
ผูน้ าควรมีส่วนร่ วมในการทาให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ สามารถทางานได้
เป็ นอย่างดีกบั พันธมิตรในต่างประเทศหรื อต่างวัฒนธรรม (PN5)
ฝ่ ายงานกายอุ ปกรณ์ จะประสบความส าเร็ จยิ่งขึ้ น หากผูน้ ามี การขยาย
พันธมิตรในการให้บริ การกายอุปกรณ์ (PN1)

2
3

4
5

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.81

.79
.73

.72
.71
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จากแผนภาพที่ 12 และตารางที่ 19 พบว่า ตัวแปรองค์ประกอบด้านการสร้างพันธมิตร มี
ทั้งหมด 5 ตัวแปร มีค่า R2 อยูร่ ะหว่าง .50-.66 มีน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .71-.81 แสดงว่าตัว
แปรทั้ง 5 ตัว สามารถเป็ นตัวแทนองค์ประกอบด้านการสร้างพันธมิตรได้ และตัวแปรที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ นอกจากการคานึ งถึงผลประโยชน์ที่ผปู้ ฏิ บตั ิวิชาชี พ
กายอุปกรณ์ได้รับจากการจ้างงานแล้ว ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ยงั ต้องคานึ งถึงผลประโยชน์ของชุมชน
ด้วย ผูน้ าควรมีส่วนร่ วมในการทาให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ สามารถทางานได้เป็ นอย่างดีกบั พันธมิตร
ภายนอกโรงพยาบาลในประเทศ และการคานึ งถึงผลผลิตของการบริ การด้านกายอุปกรณ์ นโยบาย
การจ้างงานและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ที่
รับผิดชอบ
3.1.5 ด้านการสร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
ตารางที่ 20 ค่าดัชนี ความสอดคล้องกลมกลื นขององค์ประกอบเชิ งยืนยันด้านการสร้างจิตวิญญาณ
การเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
ดัชนีความสอดคล้อง
Chi-square (2)
Degrees of freedom (df)
Probability level
2/df (CMIN/DF)
Goodness of Fit Index (GFI)
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI)
Tucker Lewis Index (TLI)
Comparative Fit Index (CFI)
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA)
Root Mean Squared Residual (RMR)

ระดับที่
ยอมรับได้

มากกว่า 0.05
น้อยกว่า 3
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
น้อยกว่า 0.08
ไม่เกิน 0.8

โมเดลเชิงสมมติฐาน
ค่ าสถิติ ความสอดคล้อง
3.087
3
.378
สอดคล้อง
1.029
สอดคล้อง
.997
สอดคล้อง
.985
สอดคล้อง
1.00
สอดคล้อง
1.00
สอดคล้อง
.008
สอดคล้อง
.006
สอดคล้อง
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จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของโมเดลองค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ข องผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยด้านการสร้างจิตวิญญาณการเป็ น
ส่ วนหนึ่ งขององค์กรโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า Chi-square
เท่ากับ 3.087 ซึ่ งมีค่าความน่าจะเป็ นมากกว่า 0.05 (p = .378) ที่องศาอิสระ Degrees of freedom (df)
เท่ า กับ 3 ค่ า 2/df (CMIN/DF) เท่ า กับ 1.029 ค่ า ดัช นี ว ดั ความกลมกลื น Goodness of Fit Index
(GFI) มี ค่ า เท่ า กับ .997 ค่ า ดัช นี ที่ ป รั บ แก้แ ล้ว Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มี ค่ า เท่ า กับ
.985 รวมทั้ง ค่ าดัช นี รากของก าลัง สองเฉลี่ ย ของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation
(RMSEA) เท่ ากับ .008 ซึ่ งมี ค่ าเข้าใกล้ศูนย์ ค่ าดัช นี วดั ความสอดคล้อง Tucker Lewis Index(TLI)
เท่ากับ 1.00 และค่าดัชนี วดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ Comparative Fit index (CFI) เท่ากับ
1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

แผนภาพที่ 13 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้านการสร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
องค์กร
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ตารางที่ 21 ตัวแปรและน้ าหนักองค์ประกอบด้านการสร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
ลาดับ

ตัวแปรองค์ ประกอบ

1

ผูน้ าต้อ งสามารถดึ ง ศัก ยภาพหรื อ ความเข้ม แข็ งในตัว บุ ค ลากร
ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ออกมาใช้ในการทางานได้ (SP3)
บุ ค ลากรในสั งกัดฝ่ ายงานกายอุ ปกรณ์ ค าดหวังในความเป็ นผูน้ า
เชิงกลยุทธ์และการทางานเป็ นทีมของผูน้ า (SP5)
ผูน้ าต้อ งมี ค วามเชื่ อ ถื อในตัวบุ ค ลากรในสั ง กัด ฝ่ ายกายอุ ป กรณ์
ที่รับผิดชอบจนกว่าเขาจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ (SP4)
จิ ต วิ ญ ญาณของมนุ ษ ย์มี ค วามยิ่ ง ใหญ่ ท าให้ บุ ค ลากรในสั ง กัด
ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์สามารถทางานที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นพิเศษได้ (SP2)
ธรรมชาติของบุคลากรในสังกัดองค์ประกอบฝ่ ายงานกายอุปกรณ์
เป็ นมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นคนดีโดยพื้นฐาน (SP1)

2
3
4
5

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.85
.80
.79
.61
.60

จากแผนภาพที่ 13 และตารางที่ 21 พบว่าตัวแปรองค์ประกอบด้านการสร้างจิตวิญญาณ
การเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร มีท้ งั หมด 5 ตัวแปร มีค่า R2 อยูร่ ะหว่าง .50-.66 มีน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .60-.85 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถเป็ นตัวแทนองค์ป ระกอบด้านการสร้ างจิ ต
วิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กรได้ และตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย 3
อัน ดับ แรก คื อ ผูน้ าต้องสามารถดึ งศัก ยภาพหรื อความเข้ม แข็ง ในตัวบุ ค ลากรในสั ง กัดฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์ออกมาใช้ในการทางานได้ บุคลากรในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ คาดหวังในความเป็ น
ผูน้ าเชิ งกลยุทธ์และการทางานเป็ นทีมของผูน้ า ผูน้ าต้องมีความเชื่ อถื อในตัวบุคลากรในสังกัดฝ่ าย
กายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบจนกว่าเขาจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ
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3.1.6 ด้านการพัฒนาผูน้ าของปัจจุบนั และอนาคต
ตารางที่ 22 ค่าดัชนี ความสอดคล้องกลมกลื นขององค์ประกอบเชิ งยืนยัน ด้านการพัฒนาผูน้ าของ
ปัจจุบนั และอนาคต
ดัชนีความสอดคล้อง
Chi-square (2)
Degrees of freedom (df)
Probability level
2/df (CMIN/DF)
Goodness of Fit Index (GFI)
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI)
Tucker Lewis Index (TLI)
Comparative Fit Index (CFI)
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA)
Root Mean Squared Residual (RMR)

ระดับที่
ยอมรับได้

มากกว่า 0.05
น้อยกว่า 3
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
น้อยกว่า 0.08
ไม่เกิน 0.8

โมเดลเชิงสมมติฐาน
ค่ าสถิติ ความสอดคล้อง
8.247
6
.410
สอดคล้อง
1.031
สอดคล้อง
.994
สอดคล้อง
.981
สอดคล้อง
1.00
สอดคล้อง
1.00
สอดคล้อง
.009
สอดคล้อง
.006
สอดคล้อง

จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของโมเดลองค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิ วิชาชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยด้านการพัฒนาผูน้ าของปั จจุบนั และ
อนาคตโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า Chi-square เท่ากับ 8.247
ซึ่ งมี ค่ า ความน่ าจะเป็ นมากกว่า 0.05 (p = .410) ที่ อ งศาอิ ส ระ Degrees of freedom (df) เท่ า กับ 8
ค่ า 2/df (CMIN/DF) เท่ ากับ 1.031 ค่ า ดัช นี วดั ความกลมกลื น Goodness of Fit Index (GFI) มี ค่ า
เท่ากับ .994 ค่าดัชนี ที่ปรับแก้แล้ว Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มีค่าเท่ากับ .981 รวมทั้งค่า
ดัชนี รากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation (RMSEA) เท่ากับ
.009 ซึ่ งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ค่าดัชนี วดั ความสอดคล้อง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ากับ 1.00 และค่า
ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ Comparative Fit index (CFI) เท่ากับ 1.00 แสดงว่าโมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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แผนภาพที่ 14 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการพัฒนาผูน้ าของปั จจุบนั และอนาคต
ตารางที่ 23 ตัวแปรและน้ าหนักองค์ประกอบด้านการพัฒนาผูน้ าของปัจจุบนั และอนาคต
ลาดับ
1

2

3

4

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
เมื่ อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู ้ป ฏิ บ ั ติ วิ ช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในสั ง กั ด ฝ่ ายงาน
.93
กายอุป กรณ์ เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูน้ าต้องมี ก ารประเมิ นผลการบริ ห ารงาน
เป็ นทีม ของผูบ้ ริ หารแต่ละคนด้วย (DV2)
เมื่ อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู ้ป ฏิ บ ั ติ วิ ช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในสั ง กั ด ฝ่ ายงาน
.89
กายอุปกรณ์ เป็ นผูบ้ ริ หารผูน้ าต้องมีการประเมินผลความสามารถใน
การบริ หารงานตามลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายด้วย (DV3)
เมื่ อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู ้ป ฏิ บ ั ติ วิ ช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในสั ง กั ด ฝ่ ายงาน
.87
กายอุ ป กรณ์ เป็ นผูบ้ ริ ห ารผูน้ าต้อ งมี ก ารประเมิ น ผลภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารในสังกัดเป็ นประจา (DV1)
เมื่ อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู ้ป ฏิ บ ั ติ วิ ช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในสั ง กั ด ฝ่ ายงาน
.76
กายอุ ปกรณ์ เป็ นผูบ้ ริ หารผูน้ าต้องมีก ารประเมิ นผลคุ ณ ลักษณะของ
บุคคลในการเป็ นหัวหน้าด้วย (DV4)
ตัวแปรองค์ ประกอบ
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ตารางที่ 23 ตัวแปรและน้ าหนักองค์ประกอบด้านการพัฒนาผูน้ าของปั จจุบนั และอนาคต (ต่อ)
ลาดับ
5

6

7

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
ผูน้ าควรจัดให้มีระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชี พให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิ
.72
วิ ช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ใ นสั ง กัด ฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ
เตรี ยมการเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งในอนาคต (DV5)
ผูน้ าควรทาให้ผูบ้ ริ หารที่สังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ทุกคนเชื่ อว่าแต่ละ
.69
คนมี บ ทบาทในการเป็ นผู ้ฝึ กความเป็ นผู ้น าให้ แ ก่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ
กายอุปกรณ์ในสังกัดของแต่ละคนได้ (DV6)
ผูน้ าควรมี ก ารก าหนดเป็ นนโยบายให้ แ ก่ ผู ้บ ริ ห ารในสั ง กัด ฝ่ ายงาน
.69
กายอุ ป กรณ์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบทุ ก คนให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การพัฒ นา
ตนเอง (DV7)
ตัวแปรองค์ ประกอบ

จากแผนภาพที่ 14 และตารางที่ 23 พบว่าตัวแปรองค์ประกอบด้านการพัฒนาผูน้ าของ
ปั จจุ บ ัน และอนาคต มี ท้ งั หมด 7 ตัวแปร มี ค่ า R2 อยู่ระหว่าง .48-.86 มี น้ าหนัก องค์ป ระกอบอยู่
ระหว่าง .69-.93 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 7 ตัว สามารถเป็ นตัวแทนองค์ประกอบด้านการพัฒนาผูน้ าของ
ปั จจุบนั และอนาคตได้ และตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือเมื่อมี
การแต่งตั้งผูป้ ฏิ บตั ิ วิช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูน้ าต้องมี การ
ประเมินผลการบริ หารงานเป็ นทีม ของผูบ้ ริ หารแต่ละคนด้วย เมื่อมีการแต่งตั้งผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกาย
อุปกรณ์ ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ เป็ นผูบ้ ริ หารผูน้ าต้องมีการประเมินผลความสามารถในการ
บริ หารงานตามลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายด้วย และเมื่ อมี การแต่งตั้งผูป้ ฏิ บ ตั ิ วิชาชี พกาย
อุปกรณ์ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ เป็ นผูบ้ ริ หารผูน้ าต้องมีการประเมินผลภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
ในสังกัดเป็ นประจา
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3.1.7 ด้านการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ตารางที่ 24 ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการคิดและการวางแผน
เชิงกลยุทธ์
ดัชนีความสอดคล้อง

ระดับที่
ยอมรับได้

Chi-square (2)
Degrees of freedom (df)
Probability level
2/df (CMIN/DF)
Goodness of Fit Index (GFI)
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI)
Tucker Lewis Index (TLI)
Comparative Fit Index (CFI)
R oot M ean Square Effort of A ppr.
(RMSEA)
Root Mean Squared Residual (RMR)

มากกว่า 0.05
น้อยกว่า 3
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.9
น้อยกว่า 0.08
ไม่เกิน 0.8

โมเดลเชิงสมมติฐาน
ค่ าสถิติ
ความสอดคล้อง
10.565
8
.228
สอดคล้อง
1.321
สอดคล้อง
.993
สอดคล้อง
.975
สอดคล้อง
.997
สอดคล้อง
.999
สอดคล้อง
.027
สอดคล้อง
.004

สอดคล้อง

จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของโมเดลองค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ข องผูป้ ฏิ บ ตั ิวิชาชี พ กายอุ ปกรณ์ ในประเทศไทยด้านการคิ ดและการวางแผนเชิ ง
กลยุท ธ์ โมเดลมี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยพิ จ ารณาจากค่ า Chi-square เท่ ากับ
10.565 ซึ่ งมีค่าความน่าจะเป็ นมากกว่า 0.05 (p = .228) ที่องศาอิสระ Degrees of freedom (df) เท่ากับ
8 ค่ า 2/df (CMIN/DF) เท่ ากับ 1.321ค่ าดัช นี วดั ความกลมกลื น Goodness of Fit Index (GFI) มี ค่ า
เท่ากับ .993 ค่าดัชนี ที่ปรับแก้แล้ว Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) มี ค่า .975 รวมทั้งค่าดัชนี
รากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ Root Mean Square Effort of Approximation (RMSEA) เท่ากับ .027
ซึ่ งมี ค่าเข้าใกล้ศูนย์ ค่าดัชนี วดั ความสอดคล้อง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ากับ .997และค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องเปรี ยบเที ยบ Comparative Fit index (CFI) เท่ ากับ .999 แสดงว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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แผนภาพที่ 15 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ตารางที่ 25 ตัวแปรและน้ าหนักองค์ประกอบด้านการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ลาดับ

ตัวแปรองค์ ประกอบ

1

ผูน้ าควรรับฟั งแนวคิดเชิ งกลยุทธ์และความคิดเชิ งนวัตกรรมทางการ
บริ หารงานกายอุปกรณ์ จากทีมผูบ้ ริ หารส่ วนงานกายอุปกรณ์ในสังกัด
ฯ อย่างสม่าเสมอ (ST4)
แผนปฏิ บ ตั ิ เชิ งกลยุท ธ์ ข องฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ ที่ ผูน้ าก าหนดควรมี
ความยืดหยุน่ และทันเหตุการณ์ (ST2)
ผูน้ าควรรับ ฟั งแนวคิดเชิ ง กลยุทธ์และความคิดเชิ งนวัตกรรมในการ
บริ หารจากผูบ้ ริ ห ารหรื อที มผูบ้ ริ ห ารของโรงพยาบาล/องค์ก รอย่าง
สม่าเสมอ (ST3)
ผูน้ าควรพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารงานของฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ ที่
รั บ ผิดชอบให้ง่ายต่อการนาไปใช้ในการให้บ ริ ก ารด้านกายอุ ป กรณ์
(ST1)

2
3

4

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.89

.87
.84

.82
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ตารางที่ 25 ตัวแปรและน้ าหนักองค์ประกอบด้านการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ต่อ)
ลาดับ

ตัวแปรองค์ ประกอบ

5

ผูน้ าควรมี ส่วนร่ วมในการสนับสนุ นให้มีการให้รางวัลเกี่ ยวกับการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางกายอุปกรณ์ของแต่ละส่ วนงานกายอุปกรณ์
ในสังกัดฯ (ST7)
ผู้น าควรเปิ ดโอกาสให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด ฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์
ที่ รับ ผิดชอบมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นานวัตกรรมของส่ วนงานกาย
อุปกรณ์ในสังกัดฯ (ST6)
ความคิ ดสร้ างสรรค์เชิ งนวัตกรรมที่ เกิ ดขึ้ นในฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์
ที่ รับ ผิดชอบมี ส่ วนในการส่ งเสริ ม ให้ เกิ ดความส าเร็ จทั้งในระดับ
บุคคล ระดับทีมงานและผลผลิตของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ (ST5)

6

7

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.81

.81

.79

จากแผนภาพที่ 15 และตารางที่ 25 พบว่า ตัวแปรองค์ป ระกอบด้านการคิ ด และการ
วางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ มี ท้ งั หมด 7 ตัวแปร มี ค่ า R2 อยู่ระหว่าง .63-.79 มี น้ า หนัก องค์ป ระกอบอยู่
ระหว่าง .79-.89 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 7 ตัว สามารถเป็ นตัวแทนองค์ป ระกอบด้านการคิ ดและการ
วางแผนเชิ งกลยุทธ์ ได้ และตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือผูน้ า
ควรรับ ฟั งแนวคิ ดเชิ งกลยุท ธ์และความคิดเชิ งนวัตกรรมทางการบริ หารงานกายอุ ปกรณ์ จากที ม
ผูบ้ ริ หารส่ วนงานกายอุ ปกรณ์ ในสังกัดฯ อย่างสม่ าเสมอ แผนปฏิ บตั ิเชิ งกลยุทธ์ของฝ่ ายงานกาย
อุปกรณ์ ที่ผนู ้ ากาหนดควรมีความยืดหยุน่ และทันเหตุการณ์ และผูน้ าควรรับฟั งแนวคิดเชิ งกลยุทธ์
และความคิดเชิ งนวัตกรรมในการบริ หารจากผูบ้ ริ หารหรื อที มผูบ้ ริ หารของโรงพยาบาล/ องค์กร
อย่างสม่าเสมอ
3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่ 2 (Second Order Factor Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่ 2 (Second Order Factor Analysis) เป็ นการ
วิเคราะห์ องค์ป ระกอบล าดับ สอง เพื่ อเป็ นการวิเคราะห์ โมเดลความสัม พัน ธ์ เชิ งโครงสร้ างของ
องค์ ป ระกอบ ซึ่ งประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบของภาวะผู้น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ป ฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ
กายอุปกรณ์ ในประเทศไทย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการกาหนดทิศทาง ด้านการ
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ดาเนิ นการให้สาเร็ จด้านความสัมพันธ์กบั ทุ กภาคส่ วนในองค์กร ด้านการสร้างพันธมิตร ด้านการ
สร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร ด้านการพัฒนาผูน้ าของปั จจุบนั และอนาคต ด้านการ
คิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยแสดงการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 26 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันลาดับที่ 2 องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์
ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
ดัชนีความสอดคล้อง

ระดับที่
ยอมรับได้

Chi-square (2)
Degrees of freedom (df)
Probability level
มากกว่า 0.05
น้อยกว่า 3
2/df (CMIN/DF)
Goodness of Fit Index (GFI)
มากกว่า 0.9
Adjust Goodness of Fit Index (AGFI)
มากกว่า 0.9
Tucker Lewis Index (TLI)
มากกว่า 0.9
Comparative Fit Index (CFI)
มากกว่า 0.9
Root Mean Square Effort of Appr. (RMSEA) น้อยกว่า 0.08
Root Mean Squared Residual (RMR)
ไม่เกิน 0.8

โมเดลเชิงสมมติฐาน
ค่ าสถิติ ความสอดคล้อง
1049.113
660
.000
ไม่สอดคล้อง
1.590
สอดคล้อง
.900
สอดคล้อง
.863
สอดคล้อง
.968
สอดคล้อง
.975
สอดคล้อง
.037
สอดคล้อง
.018
สอดคล้อง

จากตารางที่ 26 ผูว้ ิจยั ได้ท าการวิเคราะห์ ป รับ ปรุ งสมการโครงสร้ าง และได้ผลการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลแล้วได้ค่าดังนี้ ค่า 2/df(CMIN/DF) เท่ ากับ 1.590 ค่ าดัช นี รากกาลังสองเฉลี่ ยของ
ส่ ว นเหลื อ มาตรฐาน Root Mean Squared Residual (RMR) เท่ า กับ .018 ซึ่ งเข้า ใกล้ 0 แสดงว่ า
รู ปแบบโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทยค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื น Goodness of Fit Index
(GFI) เท่ า กับ .900 ค่ าดัช นี ว ดั ระดับ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้แ ล้ว Adjust Goodness of Fit Index
(AGFI) เท่ากับ .863 ใกล้เคียงเกณฑ์ซ่ ึ งเป็ นค่าที่สูงกว่า 0.8 และเข้าใกล้ 1.00 ถือว่ายยอมรับได้ แสดง
ว่ารู ปแบบโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ในองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์
ของผู้ป ฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในประเทศไทยค่ า ดัช นี ค วามคลาดเคลื่ อ นในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ Root Mean Square Effort of Approximation (RMSEA) เท่ากับ .037 ค่าดัชนี วดั ความ
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สอดคล้อ ง Tucker Lewis Index (TLI) เท่ า กับ .968 มี ค่ า สู ง กว่ า 0.9 และค่ า ดัช นี ว ดั ระดับ ความ
สอดคล้องเปรี ยบเทีย บ Comparative Fit index (CFI) เท่ ากับ .975 ซึ่ งเป็ นค่าที่ สู งกว่า 0.9 แสดงว่า
รู ปแบบโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
ดัง นั้ น จากผลการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ล าดับ 2 (Second Order Factor
Analysis) ข้างต้นพบว่า องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ใน
ประเทศไทยประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการกาหนดทิ ศทางด้านการดาเนิ นการให้สาเร็ จด้าน
ความสัมพันธ์กบั ทุ กภาคส่ วนในองค์กร ด้านการสร้างพันธมิตร ด้านการสร้างจิตวิญญาณการเป็ น
ส่ วนหนึ่ งขององค์ก ร ด้านการพัฒ นาผูน้ าของปั จจุ บ ันและอนาคต ด้านการคิ ดและการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ดังแผนภาพที่ 16
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.516

.484
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.512

แผนภาพที่ 16 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่ 2 ของตัวแปรองค์ประกอบของภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย

95

ตารางที่ 27 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันลาดับที่ 2 องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์
ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ตัวแปรองค์ ประกอบ
ด้านความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร (RL)
ด้านการสร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร (SP)
ด้านการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ST)
ด้านการสร้างพันธมิตร (PN)
ด้านการพัฒนาผูน้ าของปัจจุบนั และอนาคต (DV)
ด้านการดาเนินการให้สาเร็ จ (HP)
การกาหนดทิศทาง (DR)

นา้ หนักองค์ ประกอบ
.997
.904
.899
.896
.878
.865
.823

จากแผนภาพที่ 13 และตารางที่ 27 พบว่า ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับ
ที่ 2 องค์ ป ระกอบภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ ข องผู้ป ฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในประเทศไทย มี 7
องค์ประกอบ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .823-.997 เรี ยงตามน้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดงั นี้
1. ด้ านความสั มพันธ์ กับ ทุกภาคส่ วนในองค์ กร มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่า กับ .997
ประกอบด้วย 8 ตัวแปร เรี ยงตามลาดับความสาคัญ ดังนี้ คือ (1) ผูน้ าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
เป้ าหมายของฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ (RL3) (2) ผู ้น าต้อ งเข้า ใจอย่า งชัด เจนเกี่ ย วกับ
เป้ าหมายขององค์ก ร/ หน่ วยงานที่ สังกัด (RL2) (3) ผูบ้ ริ หารทุ กคนในสั งกัดฝ่ ายงานกายอุ ปกรณ์
สามารถท างานเป็ นที ม เพื่ อ ให้ เกิ ด ที ม ผู ้บ ริ หารหรื อที ม ผู ้น าที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานสู ง (High
performance team) (RL1) (4) ผูน้ าสามารถทาให้ ทุกส่ วนงานในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ สามารถ
ทางานร่ วมกันเพื่ อให้บ รรลุ เป้ าหมายขององค์กรได้ (RL4) (5) ผูน้ าสามารถทาให้ทุก ส่ วนงานใน
สังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ สามารถทางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ได้
(RL5) (6) ผูน้ าควรมี วิธีการจัดการกับชี วิตส่ วนตัวและการทางานเพื่ อให้เป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผล
ยิ่งขึ้น (RL8) (7) ผูน้ าควรสร้างความสมดุ ลระหว่างการดาเนิ นชี วิตส่ วนตัวกับงานของฝ่ ายงานกาย
อุปกรณ์ที่รับผิดชอบ (RL7) และ (8) การทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ บ่อยครั้ง
อาจก่อให้เกิดความสับสนและความไม่เป็ นระเบียบในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ใน
สังกัดฯได้ (RL6)
2. องค์ ป ระกอบด้ านการสร้ างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์ กร มี ค่า น้ า หนัก
องค์ป ระกอบเท่า กับ .904 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร เรี ยงตามลาดับความสาคัญ ดังนี้ คือ (1) ผูน้ าต้อง
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สามารถดึงศักยภาพหรื อความเข้มแข็งในตัวบุคลากรในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ออกมาใช้ในการ
ทางานได้ (SP3) (2) บุคลากรในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์คาดหวังในความเป็ นผูน้ าเชิ งกลยุทธ์และ
การทางานเป็ นทีมของผูน้ า (SP5) (3) ผูน้ าต้องมีความเชื่ อถือในตัวบุคลากรในสังกัดฝ่ ายกายอุปกรณ์
ที่รับผิดชอบจนกว่าเขาจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ (SP4) (4) จิตวิญญาณของมนุษย์มีความ
ยิ่งใหญ่ ท าให้บุ คลากรในสั งกัดฝ่ ายงานกายอุ ปกรณ์ ส ามารถท างานที่ ยิ่งใหญ่ เป็ นพิ เศษได้ (SP2)
และ (5) ธรรมชาติของบุคลากรในสังกัดองค์ประกอบฝ่ ายงานกายอุปกรณ์เป็ นมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นคนดีโดย
พื้นฐาน (SP1)
3. องค์ ประกอบด้ านการคิดและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ
.899 ประกอบด้วย 7 ตัวแปร เรี ยงตามลาดับความสาคัญ ดังนี้ (1) ผูน้ าควรรับฟังแนวคิดเชิงกลยุทธ์
และความคิดเชิงนวัตกรรมทางการบริ หารงานกายอุปกรณ์จากทีมผูบ้ ริ หารส่ วนงานกายอุปกรณ์ใน
สังกัดฯ อย่างสม่าเสมอ (ST4) (2) แผนปฏิบตั ิเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่ผนู ้ ากาหนดควรมี
ความยื ด หยุ่น และทัน เหตุ ก ารณ์ (ST2) (3) ผูน้ าควรรั บ ฟั งแนวคิ ด เชิ งกลยุท ธ์ แ ละความคิ ด เชิ ง
นวัตกรรมในการบริ หารจากผูบ้ ริ หารหรื อที มผูบ้ ริ หารของโรงพยาบาล/ องค์ก รอย่างสม่ าเสมอ
(ST3) (4) ผูน้ าควรพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้ง่ายต่อการ
นาไปใช้ในการให้บริ การด้านกายอุปกรณ์ (ST1) (5) ผูน้ าควรมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นให้มีการ
ให้ รางวัล เกี่ ย วกับ การสร้ างสรรค์น วัตกรรมทางกายอุ ป กรณ์ ข องแต่ ล ะส่ วนงานกายอุ ปกรณ์ ใ น
สังกัดฯ (ST7) (6) ผูน้ าควรเปิ ดโอกาสให้บุคคลากรในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนานวัตกรรมของส่ วนงานกายอุปกรณ์ในสังกัดฯ (ST6) และ (7) ความคิดสร้างสรรค์
เชิ งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ที่รับผิดชอบมีส่วนในการส่ งเสริ มให้เกิดความสาเร็ จ
ทั้งในระดับบุคคล ระดับทีมงานและผลผลิตของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ (ST5)
4. องค์ ป ระกอบ ด้ า นการสร้ างพั น ธมิ ต ร มี น้ าหนัก องค์ป ระกอบเท่า กับ .896
ประกอบด้วย 5 ตัวแปร เรี ยงตามลาดับความสาคัญ ดังนี้ คือ (1) นอกจากการคานึงถึงผลประโยชน์
ที่ ผูป้ ฏิ บ ัติ วิช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ไ ด้รั บ จากการจ้างงานแล้ว ฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ ย งั ต้อ งค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของชุมชนด้วย (PN3) (2) ผูน้ าควรมีส่วนร่ วมในการทาให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถ
ทางานได้เป็ นอย่างดี กบั พันธมิตรภายนอกโรงพยาบาลในประเทศ (PN4) (3) การคานึ งถึงผลผลิ ต
ของการบริ ก ารด้า นกายอุ ป กรณ์ น โยบายการจ้างงานและผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มเป็ นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ที่รับผิดชอบ (PN2) (4) ผูน้ าควรมีส่วนร่ วมในการทา
ให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถทางานได้เป็ นอย่างดีกบั พันธมิตรในต่างประเทศหรื อต่างวัฒนธรรม
(PN5) และ (5) ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์จะประสบความสาเร็ จยิง่ ขึ้น หากผูน้ ามีการขยายพันธมิตรในการ
ให้บริ การกายอุปกรณ์ (PN1)
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5. องค์ ประกอบด้ านการพัฒนาผู้นาของปั จจุบันและอนาคต มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .878 ประกอบด้วย 7 ตัวแปร เรี ยงตามลาดับความสาคัญ ดังนี้ คือ (1) เมื่อมีการแต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิ
วิช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ใ นสั ง กัด ฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ เป็ นผูบ้ ริ ห าร ผูน้ าต้อ งมี ก ารประเมิ น ผลการ
บริ หารงานเป็ นที ม ของผู ้บ ริ ห ารแต่ ล ะคนด้ ว ย (DV2) (2) เมื่ อ มี ก ารแต่ ง ตั้ง ผู ้ป ฏิ บ ั ติ วิ ช าชี พ
กายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์เป็ นผูบ้ ริ หารผูน้ าต้องมีการประเมินผลความสามารถในการ
บริ หารงานตามลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายด้วย (DV3) (3) เมื่อมีการแต่งตั้งผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พ
กายอุ ป กรณ์ ในสั งกัดฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ เป็ นผูบ้ ริ ห ารผูน้ าต้องมี ก ารประเมิ นผลภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ ห ารในสั ง กัด เป็ นประจ า (DV1) (4) เมื่ อ มี ก ารแต่ ง ตั้ง ผูป้ ฏิ บ ัติ วิช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ใ นสั ง กัด
ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์เป็ นผูบ้ ริ หารผูน้ าต้องมีการประเมินผลคุณลักษณะของบุคคลในการเป็ นหัวหน้า
ด้วย (DV4) (5) ผูน้ าควรจัดให้มี ระบบการพัฒ นาความก้าวหน้าในวิช าชี พ ให้ แก่ ผูป้ ฏิ บ ัติวิช าชี พ
กายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบเพื่อเตรี ยมการเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งในอนาคต
(DV5) (6) ผูน้ าควรทาให้ผบู ้ ริ หารที่สังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ทุกคนเชื่อว่าแต่ละคนมีบทบาทในการ
เป็ นผูฝ้ ึ กความเป็ นผูน้ าให้ แก่ ผูป้ ฏิ บ ัติวิช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในสั ง กัดของแต่ ล ะคนได้ (DV6) และ
(7) ผูน้ าควรมีการกาหนดเป็ นนโยบายให้แก่ผบู ้ ริ หารในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ที่รับผิดชอบทุก
คนให้มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง (DV7)
6. องค์ ป ระกอบด้ า นการด าเนิ น การให้ ส าเร็ จ มี ค่ าน้ าหนักองค์ ประกอบเท่ า กับ .865
ประกอบด้วย 5 ตัวแปร เรี ยงตามลาดับความสาคัญ ดังนี้ คือ (1) ผูน้ าต้องมีการบริ หารจัดการให้ทุก
ส่ วนงานในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์มุ่งเน้นที่ผใู ้ ช้บริ การ โดยจัดระบบการควบคุมด้านคุณภาพของ
การให้บริ การด้านกายอุปกรณ์ (HP2) (2) ผูน้ าต้องมีการบริ หารจัดการให้ผปู้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์
ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุ ปกรณ์ มุ่ งเน้นที่ผูใ้ ช้บริ การ โดยจัดระบบการควบคุ มด้านคุ ณภาพของการ
ให้บริ การด้านกายอุปกรณ์ (HP1) (3) ผูน้ าต้องมีการบริ หารจัดการให้ทุกส่ วนงานในสังกัดฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์มุ่งเน้นที่ ผูใ้ ช้บริ การ โดยการจัดระบบการควบคุมด้านความปลอดภัยในการให้บริ การ
(HP3) (4) ผูน้ าควรมีส่วนช่วยแก้ไขปั ญหาในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ปฏิบตั ิงาน
ได้ ไ ม่ ส าเร็ จ ตามเป้ าหมาย (HP5) และ (5) ผู ้น าควรมี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า และทบทวน
แผนปฏิบตั ิการเชิงกลยุทธ์ฝ่ายงานกายอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ (HP4)
7. องค์ ประกอบด้ านการก าหนดทิ ศ ทาง มี ค่ าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ .823
ประกอบด้วย 5 ตัวแปร เรี ยงตามลาดับความสาคัญ ดังนี้ คือ (1) ผูน้ าต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
เพื่ อนาไปสู่ การเป็ นองค์ก รแห่ งอนาคตของฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ (DR5) (2) ผูน้ าสามารถอธิ บาย
ค่านิ ยมหลักของฝ่ ายงานที่รับผิดชอบได้ชดั เจน (DR4) (3) ผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ในองค์กรต้อง
เข้าใจบทบาทที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร/ หน่ วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
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ชัดเจน (DR2) (4) ผูน้ าสามารถอธิ บาย ค่านิ ยมหลักหรื อจริ ยธรรม (Core Value) ที่ เป็ นตัวกาหนด
ทิ ศ ทางขององค์ก ร/ หน่ วยงานได้ (DR3) และ (5) ผูน้ าต้องเข้าใจวัตถุ ประสงค์หลัก ของฝ่ ายงาน
เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู/ กายอุปกรณ์หรื อองค์กรชัดเจนว่าต้องทาอย่างไรในปั จจุบนั และในอนาคต (DR1)

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

การวิจยั เรื่ อง องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ใน
ประเทศไทยครั้ งนี้ เป็ นการด าเนิ น การวิจ ัย เชิ ง พรรณนาสหสั ม พัน ธ์ (Correlational Descriptive
Research) มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ (1) วิเคราะห์ องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ข องผูป้ ฏิ บ ัติ
วิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย (2) วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์
ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย และ (3) วิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ข องผูป้ ฏิ บ ัติวิช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในประเทศไทยกับ ข้อมู ลเชิ งประจัก ษ์
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ แพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู นักกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ผูบ้ ริ หารในสถาบัน
ทางการแพทย์ภาครัฐบาลทัว่ ประเทศ จานวน 427 คนจากกลุ่มตัวอย่าง 754 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.6
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
สรุ ปข้ อค้ นพบจากการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเพศชาย
และเพศหญิ งเกื อบเท่าๆ กัน เป็ นเพศชาย ส่ วนใหญ่ มี อายุอยู่ในช่ วง 31-40 ปี ขึ้ นไป สมรสแล้ว มี
สถานภาพการสมรส เป็ นแพทย์ด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูมากที่สุด มีประสบการณ์ ในการท างานด้าน
กายอุปกรณ์ มากที่สุดมากกว่า 15 ปี ส่ วนใหญ่มีการศึกษาสู งสุ ด ระดับปริ ญญาตรี สาขาการศึกษาที่
ศึ ก ษาได้แ ก่ ส าขาแพทยศาสตร ส่ วนใหญ่ ท างานที่ โรงพยาบาลศูน ย์/ โรงพยาบาลทั่วไป สั งกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข
2. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ที่มีต่อองค์ ประกอบของ
ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ วิ ช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในประเทศไทย พบว่า ผู้ป ฏิ บ ัติ วิช าชี พ
กายอุปกรณ์เห็นด้วยมากที่สุดต่อองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์
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เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ (1) ด้านการกาหนดทิ ศทาง ( X = 4.56) (2) ด้านการ
ดาเนิ นการให้สาเร็ จ ( X = 4.53) (3) ด้านการคิดและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ ( X = 4.46) (4) ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร ( X = 4.43) (5) ด้านการพัฒนาผูน้ าของปัจจุบนั และอนาคต
( X = 4.32) (6) ด้านการสร้างพันธมิตร ( X = 4.31) และ (7) ด้านการสร้ างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วน
หนึ่งขององค์กร กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก ( X = 4.14)
3. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยันลาดับที่ 2 ของตัวแปรองค์ ประกอบของภาวะ
ผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อ มู ล เชิ งประจัก ษ์ องค์ป ระกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ข องผูป้ ฏิ บ ัติวิชาชี พ กายอุ ป กรณ์ ใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ เรี ยงตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ดังนี้
(1) ด้านความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .99 (2) ด้านการ
สร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .90 (3) ด้านการคิด
และการวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ มี ค่ าน้ า หนัก องค์ป ระกอบ เท่ ากับ .90 (4) ด้านการสร้ างพัน ธมิ ต ร
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .90 (5) ด้านการพัฒนาผูน้ าของปั จจุบนั และอนาคต มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .88 (6) ด้านการดาเนินการให้สาเร็ จ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .87 และ
(7) ด้านการกาหนดทิศทาง มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .83
4. ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรแต่ ละองค์ ประกอบของภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิ บั ติ
วิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย มีขอ้ ค้นพบ ดังนี้
1. ด้ านความสั มพันธ์ กับทุกภาคส่ วนในองค์ กร มี 8 ตัวแปร โดยผูน้ าต้องเข้าใจอย่าง
ชัดเจนเกี่ ยวกับเป้ าหมายของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ที่รับผิดชอบ มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด
(0.79) และการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ บ่อยครั้งอาจก่อให้เกิดความสับสน
และความไม่ เป็ นระเบี ยบในการท างานของผูป้ ฏิ บ ตั ิ วิชาชี พ กายอุ ป กรณ์ ในสั งกัดฯ มี ค่ าน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุด (0.35)
2. ด้ านการสร้ างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์ กร มี 5 ตัวแปร โดยผูน้ าต้อง
สามารถดึงศักยภาพหรื อความเข้มแข็งในตัวบุ คลากรในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ออกมาใช้ในการ
ทางานได้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด (0.85) และธรรมชาติของบุคลากรในสังกัดฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์เป็ นมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นคนดีโดยพื้นฐาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด (0.60)
3. ด้ านการคิดและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ มี 7 ตัวแปร โดยผูน้ าควรรับฟังแนวคิดเชิงกล
ยุทธ์และความคิดเชิงนวัตกรรมทางการบริ หารงานกายอุ ปกรณ์จากทีมผูบ้ ริ หารส่ วนงานกายอุปกรณ์
ในสังกัดฯ อย่างสม่ าเสมอ มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่ สุด (0.89) และความคิดสร้างสรรค์เชิ ง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ที่รับผิดชอบมีส่วนในการส่ งเสริ มให้เกิดความสาเร็ จทั้ง
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ในระดับบุคคล ระดับทีมงานและผลผลิตของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย
ที่สุด (0.79)
4. ด้ านการสร้ างพันธมิตร มี 5 ตัวแปร เรี ยงลาดับตามน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ คือ นอกจากการคานึ งถึงผลประโยชน์ที่ผปู้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ได้รับจากการจ้าง
งานแล้ว ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ยงั ต้องคานึงถึ งผลประโยชน์ของชุมชนด้วย ผูน้ าควรมีส่วนร่ วมในการ
ทาให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์สามารถทางานได้เป็ นอย่างดีกบั พันธมิตรภายนอกโรงพยาบาลในประเทศ
การค านึ ง ถึ ง ผลผลิ ต ของการบริ ก ารด้ า นกายอุ ป กรณ์ นโยบายการจ้า งงานและผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ที่รับผิดชอบ ผูน้ าควรมีส่วนร่ วม
ในการทาให้ฝ่ายงานกายอุปกรณ์ สามารถทางานได้เป็ นอย่างดีกบั พันธมิตรในต่างประเทศหรื อต่าง
วัฒนธรรม และฝ่ ายงานกายอุปกรณ์จะประสบความสาเร็ จยิง่ ขึ้นหากผูน้ ามีการขยายพันธมิตรในการ
ให้บริ การกายอุปกรณ์
5. ด้ านการพัฒ นาผู้นาของปั จจุ บันและอนาคต มี 7 ตัวแปรโดยการแต่งตั้งผูป้ ฏิ บ ตั ิ
วิช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ใ นสั ง กัด ฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ เป็ นผู ้บ ริ ห าร ผูน้ าต้อ งมี ก ารประเมิ น ผลการ
บริ หารงานเป็ นที ม ของผูบ้ ริ หารแต่ละคนด้วย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่ สุด (0.93) และผูน้ า
ควรมีการกาหนดเป็ นนโยบายให้แก่ผบู ้ ริ หารในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบทุกคนให้มี
ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด (0.69)
6. ด้ านการดาเนินการให้ สาเร็จ มี 5 ตัวแปร โดยผูน้ าต้องมีการบริ หารจัดการให้ทุกส่ วน
งานในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์มุ่งเน้นที่ผใู ้ ช้บริ การ โดยจัดระบบการควบคุมด้านคุณภาพของการ
ให้บ ริ การด้านกายอุ ปกรณ์ มี ค่าน้ าหนักองค์ป ระกอบมากที่ สุ ด (0.84) และผูน้ าควรมี การติดตาม
ความก้ า วหน้ า และทบทวนแผนปฏิ บ ัติ ก ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ อ ย่ า งสม่ า เสมอ
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด (0.67)
7. ด้ า นการก าหนดทิ ศ ทาง มี 5 ตัวแปร โดยผูน้ าต้องมี การสร้ างวิ สั ยทัศน์ ร่ วมกันเพื่ อ
นาไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งอนาคตของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด (0.79)
และผูน้ าต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของฝ่ ายงานเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู/ กายอุปกรณ์ หรื อองค์กรชัดเจนว่าต้อง
ทาอย่างไรในปั จจุบนั และในอนาคต มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด (0.67)
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การคิดและการวางแผน
เชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking and
Planning)

การดาเนินการให้สาเร็ จ
(Making it happen)

การกาหนดทิศทาง
(Giving Direction)

.823
.899

.997

ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกาย
อุปกรณ์ในประเทศไทย

.865

การสร้างพันธมิตร
(Building Partnerships)

ความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วน
ในองค์กร
(Relating the part to the whole)

.896

.904

การสร้างจิตวิญญาณการ
เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร
(Corporate Spirit)

.878
การพัฒนาผูน้ าของปัจจุบนั และ
อนาคต (Developing Today’ and
Tomorrow’s Leader)

แผนภาพที่ 17 องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศ
ไทยและค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั ครั้งนี้ มีประเด็นสาคัญที่คน้ พบ จากองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผู้
ปฏิ บ ัติวิช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในประเทศไทย สามารถน ามาอภิ ป รายผลตามวัตถุ ป ระสงค์ก ารวิจยั
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย ได้ดงั นี้
1. ความแตกต่ างระหว่ างความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
กับการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวิชาชี พกายอุปกรณ์ ใน
ประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นของผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุ ปกรณ์ ที่มีต่อองค์ประกอบของ
ภาวะผูน้ าเชิ ง กลยุท ธ์ ข องผู้ป ฏิ บ ัติ วิช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในประเทศไทย พบว่า ผู้ป ฏิ บ ัติ วิช าชี พ
กายอุ ป กรณ์ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ องค์ ป ระกอบของภาวะผู้น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ป ฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ
กายอุปกรณ์ เรี ยงลาดับดังนี้ คือ ด้านการกาหนดทิศทาง ด้านการดาเนินการให้สาเร็ จ ด้านการคิดและ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร ด้านการพัฒนาผูน้ าของปั จจุบนั
และอนาคตองค์กร ด้านการสร้ างพันธมิตร และด้านการสร้ างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
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องค์กร ขณะที่ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยื นยัน ได้ความสาคญขององค์ประกอบเรี ยงลาดับ
ดังนี้คือ ด้านความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร ด้านการสร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งของ
องค์กร ด้านการคิดและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ ด้านการสร้ างพันธมิ ตร ด้านการพัฒนาผูน้ าของ
ปัจจุบนั และอนาคต ด้านการดาเนินการให้สาเร็ จ และการกาหนดทิศทาง
ความแตกต่ างของล าดับ ความส าคัญ ที่ พ บจากการวิจยั เป็ นเพราะว่าผูป้ ฏิ บตั ิ วิชาชี พ
กายอุปกรณ์พิจารณาองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ แบบแยกส่ วน โดยพิจารณาสิ่ งแวดล้อม
ภายนอกเป็ นสาคัญ ได้แก่การเพิ่มขึ้นของผูพ้ ิการที่ทาให้ความต้องการด้านกายอุปกรณ์และบุคลากร
ที่ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพกายอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น (World Health Statistic, 2011) นอกจากนี้ การแข่งขัน
ที่นบั วันจะยิ่งรุ นแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของประเทศไทยเป็ น
โอกาสส าคัญ ในระบบภู มิ ภ าคนิ ย มที่ ม าพร้ อมกับ ภาวะคุ ก คามจากการเปิ ดตลาดเสรี ใ นภู มิ ภาค
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ดังนั้น การกาหนดทิ ศทางจึ ง
เป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ที่ สุ ดส าหรับ ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ของผูป้ ฏิ บตั ิ วิชาชี พ กายอุป กรณ์ ใ น
ประเทศไทย ส่ วนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันเป็ นการทดสอบทฤษฎี การวัดผลเชิ งยืนยัน
(To provide a conformatory test of measurement theory) ทฤษฎีการวัดผลเป็ นการวัดตัวแปรว่าเป็ น
ตัวแปรที่เป็ นตัวแทนภาวะสันนิษฐาน (Construct) ในโมเดลตามทฤษฎีอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและเป็ น
ระบบหรื อไม่ (Hair, Jr., Black, Babin and Anderson, 2014) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
แต่ละตัวแปรจะมีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน และคานึ งถึงความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมของ
โมเดล ดังนั้นการนาผลการวิจยั ไปใช้ในการบริ หารองค์กรจึงจาเป็ นต้องคานึ งถึงความคิดเห็นของผู ้
ประกอบวิชาชีพกายอุปกรณ์และผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
2. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวิชาชี พ
กายอุปกรณ์ ในประเทศไทย พบว่ าองค์ ประกอบทั้ง 7 องค์ ประกอบมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ ง
ประจั กษ์ ผลการวิเคราะห์ ยืนยันองค์ป ระกอบภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ของ Adair, J. (2010) ในการ
กาหนดและอธิ บายขอบเขตหน้าที่ของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร (Chief Executive Officer)
ทั้ง 7 องค์ป ระกอบ สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของจัน ทร์ จิรา วงษ์ข มทอง และคณะ (2557) เรื่ อง
สมรรถนะภาวะผู ้น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู ้บ ริ ห ารฝ่ ายการพยาบาลสั ง กัด โรงพยาบาลเอกชนใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ยืนยันองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ Adair, J. (2010)
ทั้ง 7 ประการ
ผลการวิจยั ครั้งนี้ ยืนยันว่า ผูน้ าเชิ งกลยุทธ์จะต้องสามารถมองภาพในอนาคตได้เพื่อการ
กาหนดทิศทางขององค์กร และกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อไปสู่ จุดหมายปลายทางที่ต้ งั ไว้ (เนตร์ พณั นา
ยาวิราช, 2550) นอกจากนี้ แต่ละองค์กรยังต้องมีการบริ หารภายในองค์กรให้มีความเป็ นหนึ่งเดียว คือ
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การสร้ า งจิ ต วิ ญ ญานให้ เป็ นหนึ่ งเดี ย ว โดยสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ทุ ก ภาคส่ วนในองค์ ก รและ
ขณะเดียวกันก็สร้างพันธมิตรภายนอกองค์กรด้วย
อย่างไรก็ ตาม ความส าคัญ ของแต่ ล ะองค์ป ระกอบอาจแตกต่ างกัน ตามลัก ษณะของ
องค์กร ในการวิจยั ครั้งนี้ ซ่ ึ งศึกษาในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิ งยืนยัน พบว่า องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ 2 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความสั มพันธ์ ก ับทุ กภาคส่ วนใน
องค์กร และด้านการสร้ างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร ทั้ง 2 องค์ประกอบเป็ นปั จจัย
ภายใน ทั้งนี้ ผนู ้ าเชิ งกลยุทธ์ของกลุ่มผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ จะต้องสร้างความเข้มแข็งภายใน
ก่ อนที่ จะวางแผนดาเนิ นงานและดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นตามแผนที่ วางไว้ ต่างกับ ผลการวิจยั ของ
จันทร์ จิรา วงษ์ขมทอง และคณะ (2557) ได้ทาการวิจยั สมรรถนะภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร
ฝ่ าย การพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพหานครและปริ มณฑล พบว่า องค์ประกอบที่
สาคัญของผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ได้แก่ การคิดและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ ส่ วนความสัมพันธ์กบั ทุกภาค
ส่ วนในองค์กร เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญรองลงมา
แม้ว่า ผลการวิ จ ัย ในกลุ่ ม ผู ้ป ฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ การอุ ป กรณ์ จ ะค้น พบอัน ดับ ความส าคัญ
แตกต่ า งจากผลการศึ ก ษาของจัน ทร์ จิ รา วงษ์ข มทอง และคณะ(2557) ก็ ต ามแต่ ก็ มี ล ัก ษณะที่
คล้ายคลึ งกันกันในองค์ป ระกอบสาคัญ 3 อันดับ แรก กล่ าวคื อ ผลจากการศึ กษาในกลุ่ มผูป้ ฏิ บ ตั ิ
วิชาชี พกายอุปกรณ์ พบว่า องค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ นอันดับแรก ได้แก่ ความสัมพันธ์กบั ทุ ก
ภาคส่ วนในองค์กร รองลงมาได้แก่การสร้ างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร และการคิด
และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตามลาดับ ขณะที่ผลการวิจยั ในกลุ่มผูบ้ ริ หารการพยาบาลของจันทร์ จิรา
และคณะ (2557) พบว่า การคิดและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ น
อันดับแรก รองลงมาได้แก่ ความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร และการพัฒนาผูน้ าของปั จจุบนั
และอนาคตเป็ นองค์ประกอบสาคัญ ตามลาดับ ความคล้ายคลึ งเช่นนี้ เป็ นเพราะผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกาย
อุ ป กรณ์ เป็ นบุ ค ลากรทางการแพทย์ที่ ท าหน้าที่ ตรวจประเมิ น ออกแบบ ประดิ ษ ฐ์ และผลิ ตกาย
อุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริ มให้ เหมาะแก่คนพิการ (นิ ศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, 2555) ขณะที่
ผูป้ ระกอบการพยาบาลเป็ นการปฏิ บตั ิหน้าที่การพยาบาลต่อบุคคล ครอบครัว และชุ มชน โดย การ
สอน การแนะนา การให้คาปรึ กษา และให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย การกระทาต่อร่ างกาย
และจิตใจของบุคคล รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการแก้ปัญหาความเจ็บป่ วย การบรรเทาอาการ
ของโรค การลุ ก ลามของโรค และการฟื้ นฟู ส ภาพ การกระท าตามวิธี ที่ ก าหนดไว้ใ นการรั ก ษา
เบื้องต้น และการให้ภูมิคุม้ กันโรคและช่วยเหลือแพทย์กระทาการรักษาโรค (พระราชบัญญัติวชิ าชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์, 2540) ซึ่ งทั้งสองวิชาชี พต่างก็ต่างก็เป็ นวิชาชี พที่ เกี่ ยวข้องกับสาย
การแพทย์ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผูท้ ี่เจ็บป่ วยและพิการเหมือนกัน
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3. องค์ ประกอบของภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชี พกายอุปกรณ์ ด้านความ
ความสั มพันธ์ กับทุกภาคส่ วนในองค์ กรมีความสาคัญเป็ นอันดับแรก ทั้งนี้เพราะการดูแลผูป้ ่ วยต้องมี
การประสานระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ สาขาต่างๆ ได้แก่ นักกายอุปกรณ์ ช่ างกายอุปกรณ์
แพทย์สาขาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ แพทย์สาขาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู นักกายภาพบาบัด นักกิ จกรรมบาบัด
ช่ างรองเท้า พยาบาล และวิศวกรกลศาสตร์ และเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ความสั มพันธ์ ทุ กภาคส่ วนจึ งเป็ น
องค์ประกอบที่มีค่าน่ าหนักมากที่สุด ผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ตอ้ งมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเป้ าหมายของ
ฝ่ ายงานองค์กรอุปกรณ์ ที่รับผิดชอบ ต้องเข้าใจชัดเจนเกี่ ยวกับเป้ าหมายขององค์กร/ หน่ วยงานที่สังกัด
และสามารถทางานเป็ นทีมเพื่อให้เกิดทีมผูบ้ ริ หารหรื อทีมผูน้ าที่มีผลการดาเนินงานสู ง
ข้ อเสนอแนะ
ผลจากการวิจยั องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์
ในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ในการบริหารองค์ กร
1.1 จากผลการวิจยั ที่ พบว่า การสร้ างความสัมพันธ์ กบั ทุ กภาคส่ วนในองค์กร เป็ น
องค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด ดังนั้นองค์กรจึงควรให้ความสาคัญกับองค์ประกอบนี้ ในการ
นาไปพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องของการ
เข้าใจเป้ าหมายของฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ สอดรั บ กับ เป้ าหมายของโรงพยาบาล/ องค์ก รที่ สั งกัด
โดยต้องทางานเป็ นทีมเพื่อให้เกิดทีมผูบ้ ริ หารหรื อทีมผูน้ าที่มีผลการดาเนินงานสู ง
1.2 จากผลการวิจยั ที่พบว่า การกาหนดทิศทาง เป็ นองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักน้อย
ที่ สุ ด แต่ เป็ นองค์ป ระกอบที่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ วิชาชี พ กายอุ ป กรณ์ เห็ น ด้วยมากที่ สุ ด ดัง นั้น องค์ก รจึ งควร
เสริ มสร้างและพัฒนาให้ดีข้ ึน ด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อนาไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งอนาคต
ของฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ และเพิ่ ม ความชั ด เจนของค่ า นิ ย มหลั ก ของฝ่ ายงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ในขณะเดี ยวกันต้องมีความเข้าใจในบทบาท และทิศทางขององค์กร/ หน่ วยงานและหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเอง
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีทาวิจยั เพื่อสร้ างคู่มือการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิ บตั ิวิชาชี พ
กายอุ ป กรณ์ ในประเทศไทย และการนาไปพัฒ นาโดยการจัดการอบรมการพัฒ นาภาวะผูน้ าเชิ ง
กลยุทธ์
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2.2 ควรมีการทาวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยขององค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบตั ิงาน (Job performance) ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์
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รายนามการจัดสนทนากลุ่มย่ อย (Focus group discussion)
1. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิ ทธิ์ วัฒนาภา
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วศิ ิษฎ์ วามวาณิ ชย์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงนิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล
4. นางสาวศศิธร สุ ขถมยา
5. นางสาวธันยพร รักบางบูรณ์
6. นายธนธัช จรัสรุ่ งโอฬาร
7. นางสาวจุฑามาศ พินิจเลิศสกุล
8. นางสาวจุฑามณี ปุ่ นศิริ
9. นายพิชญะ ระโยธี
10. นางสาวพาขวัญ นวลนิ่ม
11. นางสาววรลักษณ์ ปรากฏมงคล
12. นายณัฐพงษ์ พลหาญ
13. นางสาวศิริกาญจน์ ตันติวสิ ุ ทธิธารง
14. นางสาวปวีณา สุ ดเดช
15. นางสาวเขมิสา เองมหัสสกุล
16. นางสาวภาวิตา ศรี อาริ ยวงศ์
17. นางสาวบงกช แพรวพิพฒั น์
18. นางสาวสิ ริกญั ญา นิ่มแย้ม
19. นางสาวพิชญ์พนิต คงถาวรวณิ ชย์
20. นางสาววิชชุดา สิ ริปัญญาเขมะกุล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศิริราช
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
อาจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยอาจารย์
ผูช้ ่วยอาจารย์
ผูช้ ่วยอาจารย์
ผูช้ ่วยอาจารย์
ผูช้ ่วยอาจารย์
ผูช้ ่วยอาจารย์
ผูช้ ่วยอาจารย์
นักกายอุปกรณ์
นักกายอุปกรณ์
นักกายอุปกรณ์
นักกายอุปกรณ์
นักกายอุปกรณ์
นักกายอุปกรณ์
นักกายอุปกรณ์
นักกายอุปกรณ์
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการสั มภาษณ์ เชิ งลึก
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านกายอุปกรณ์
1. อาจารย์ ศศิธร สุ ขถมยา
หัวหน้าอาจารย์ โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย์ จุฑามาศ พินิจเลิศสกุล
อาจารย์ โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. อาจารย์ ธนธัช จรัสรุ่ งโอฬาร
อาจารย์ โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ อาจารย์/ อาจารย์ แพทย์ ด้านกายอุปกรณ์ หรือสาขาทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลภา ศรี สวัสดิ์
รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวพร ชัชวาลพาณิ ชย์
อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้บริหารหรือผู้จัดการในด้ านกายอุปกรณ์ / ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์ กร
1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิ ทธิ์ วัฒนาภา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วศิ ิษฎ์ วามวาณิ ชย์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิทตี่ รวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิ ทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารจัดการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนิ ศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กายอุปกรณ์สิรินธร ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกายอุปกรณ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย รั งสิ นัน ท์ อดี ต อธิ ก ารบดี มหาวิท ยาลัย นานาชาติ
แสตมฟอร์ด ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นสถิติและการบริ หารจัดการ
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ ง นวพร ชั ช วาลพาณิ ชย์ รองหั ว หน้ า ภาควิ ช า
เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกายอุปกรณ์
5. อาจารย์ ศ ศิ ธ ร สุ ขถมยา หั ว หน้ า อาจารย์ โรงเรี ยนก ายอุ ป กรณ์ สิ ริ นธร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกายอุปกรณ์

ภาคผนวก ง
เอกสารการขออนุญาตใช้ และดัดแปลงแบบสอบถาม
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ภาคผนวก จ
ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
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Case Processing Summary
N
Cases

%

Valid
Excludeda
Total

30

100.0

0

.0

30

100.0

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

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.982

N of Items
65
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การวิเคราะห์ ค่ าความเชื่ อ มั่ นของแบบสอบองค์ ประกอบของภาวะผู้ น าเชิ งกลยุท ธ์ ของผู้ ป ฏิ บั ติ
วิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย ทั้งฉบับเท่ากับ .98 ดังรายละเอียดตามตาราง
ตาราง ผลการแสดงค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามจาแนกตามรายด้าน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

องค์ ประกอบที่ประเมิน

จานวนข้ อคาถาม

การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking and Planning)
การพัฒนาผูน้ าของปัจจุบนั และอนาคต
(Developing Today’ and Tomorrow’s Leader)
ความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร
(Relating the part to the whole)
การดาเนินการให้สาเร็ จ (Making it happen)
การสร้ า งจิ ต วิ ญ ญาณการเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
องค์กร (Releasing Corporate Spirit)
การกาหนดทิศทาง (Giving Direction)
การสร้างพันธมิตร (Building Partnerships)
รวมทั้งฉบับ

14

ค่ าความเชื่อมั่น
(α)
.967

10

.947

15

.926

7
6

.891
.869

7
6
65

.883
.880
.983

ภาคผนวก ฉ
จดหมายเชิ ญผู้ทรงคุณวุฒิ

130

131

ภาคผนวก ช
แบบสอบถามส่ งผู้ทรงคุณวุฒิ
เพือ่ ใช้ คานวณค่ าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้ อคาถามกับนิยามตัวแปรของการวิจัย
(Index of Item-Objective Congruency: IOC)
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(ร่ าง) แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
โดย นางสาวธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม
หลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัย
คริ สเตียน
อาจารย์ทปี่ รึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สุ รีย ์ กาญจนวงศ์
ข้ อมูลประกอบการตรวจสอบความตรงเชิ งเนือ้ หาของเครื่องมือวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั มีดงั นี้
1. ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
2. ศึกษาปั จจัยแต่ละองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ใน
ประเทศไทย
3. วิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกาย
อุปกรณ์ในประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือวิจัย
เรื่อง องค์ ประกอบของภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
คาชี้แจง ขอให้ท่านตรวจสอบข้อคาถามว่ามีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบตั ิการหรื อไม่ และทา
เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
ทาเครื่ องหมาย

ทาเครื่ องหมาย

ทาเครื่ องหมาย


ในช่อง +1
เมื่อท่านเห็นว่า
ในช่อง 0
เมื่อท่านเห็นว่า
ในช่อง -1
เมื่อท่านเห็นว่า

ท่านแน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ฯ
ท่านไม่แน่ใจว่าข้อความสอดคล้องกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ฯ
หรื อข้อคาถามมีลกั ษณะคลุมเครื อไม่ชดั เจน
ท่านแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์
ฯ

ในกรณี ที่ท่านมีความเห็นหรื อข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งคานิ ยามและข้อคาถามแต่ละข้อ
โปรดเขียนข้อเสนอแนะของท่านลงในช่องเสนอแนะหรื ออาจให้ขอ้ เสนอแนะโดยตรงแก่ผวู ้ ิจยั จัก
เป็ นพระคุณอย่างยิง่

ข้ อที่

ข้ อรายการ

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ

การกาหนดทิศทาง (Giving Direction) คื อ ความสามารถในการก าหนดวิสั ย ทัศ น์ และสามารถ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตลอดจนจูงใจกระตุน้ ผูร้ ่ วมงานให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างสม่าเสมอ สามารถวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
1. ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของโรงพยาบาลที่ท่าน
สังกัดอย่างชัดเจน
2. ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของฝ่ ายงานเวชศาสตร์
ฟื้ นฟู/กายอุปกรณ์หรื อองค์การชัดเจนว่าต้องทาอย่างไร
ในปัจจุบนั และในอนาคต
3. …………………………………………………………
4. …………………………………………………………
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ข้ อที่

ข้ อรายการ

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ

5. …………………………………………………………
6. …………………………………………………………
7. …………………………………………………………
การดาเนินการให้ สาเร็จ (Making it happen) คือ ความสามารถของผูน้ าในการกากับดูแล การบริ หาร
จัดการองค์การ ด้วยการประสานงานกับที มและบุ คลากรในองค์กร ด้วยความสัมพันธ์ที่ดี มีความ
สามัคคีกนั ระหว่างทีมในการทางานร่ วมกัน กระตุน้ ให้บุคลากรในองค์การมีความกระตือรื อร้นที่จะ
ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่องค์การวางไว้ สามารถแก้ปัญหาเมื่อมีการดาเนินงานผิดพลาด
8. ท่ านสามารถส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรของทุ ก ส่ วนงานใน
ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ มีความสัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสม
และมีความเป็ นเอกภาพในการทางานที่รับผิดชอบ
9. ท่านมีการบริ หารจัดการให้ผปู ้ ฏิ บตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์
ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ มุ่งเน้นที่ผใู ้ ช้บริ การ โดย
จัดระบบการควบคุมด้านคุณภาพของการให้บริ การด้าน
กายอุปกรณ์
10. …………………………………………………………
11. …………………………………………………………
12. …………………………………………………………
13. …………………………………………………………
14. …………………………………………………………
ความสั มพันธ์ กับทุกภาคส่ วนในองค์ กร (Relating the part to the whole) ความสามารถในการเข้าใจ
องค์การอย่างถ่องแท้ สามารถทาให้องค์กรมีความสามัคคีเป็ นหนึ่ งเดียวกัน มีความเข้าใจในภาพรวม
ของโครงสร้างการบริ หารจัดการขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน การทางานเป็ นทีมและการ
บริ หารบุคคลากร รวมทั้งการบริ หารจัดการความเป็ นผูน้ าของตนเองอย่างเป็ นระบบ
15. ผูบ้ ริ หารทุ กคนในสั งกัดฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ ส ามารถ
ทางานเป็ นที ม เพื่อให้เกิ ดที มผูบ้ ริ หารหรื อทีมผูน้ าที่ มี
ผลการดาเนินงานสู ง (High performance team)
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ข้ อที่

ข้ อรายการ

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ

16. ท่ าน เข้ า ใจอ ย่ า งชั ด เจน เกี่ ย วกั บ เป้ าห ม าย ข อ ง
โรงพยาบาล/ องค์การที่ท่านสังกัด
17. ท่ านเข้าใจอย่างชัด เจนเกี่ ย วกับ เป้ าหมายของฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์ที่ท่านรับผิดชอบ
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

การสร้ างพันธมิตร (Building Partnerships) คือ ความสามารถในการสร้ างพันธมิตรระหว่างองค์กร
ธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย รวมถึงการเป็ นพันธมิตรกับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งการ
เป็ นมิตรกับสังคมและสิ่ งแวดล้อมด้วย
30. ท่านเห็นว่าการสร้างพันธมิตรเป็ นหน้าที่หลักผูบ้ ริ หารที่
จะเป็ นผูน้ าเชิงกลยุทธ์
31. ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่ท่านรับผิดชอบจะประสบ
ความสาเร็ จยิง่ ขึ้น หากท่านมีการขยายพันธมิตรในการ
ให้บริ การกายอุปกรณ์
32. การค านึ ง ถึ ง ผลผลิ ต ของการบริ ก ารด้านกายอุ ป กรณ์
นโยบายการจ้างงานและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ น
ความรั บ ผิ ดชอบต่ อสั งคมของฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ ที่
รับผิดชอบ
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ข้ อที่

ข้ อรายการ

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
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ข้ อเสนอแนะ

33. …………………………………………………………
34. …………………………………………………………
35. …………………………………………………………
การสร้ างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์ กร (Corporate Spirit) คือ ความสามารถในการเข้าถึง
บุคลากรทุกระดับ การสร้างความคุน้ เคยกับบุคลากร การยอมรับในความเป็ นปั จเจกบุคคลและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สังคมและวิถีชีวิตของบุคลากรในองค์การ ความสามารถของบุคคลในแต่ละ
ระดับ
36. ท่ า นเชื่ อ ว่ า การท างานของกลุ่ ม คนที่ มี ค วามคิ ด ที่
หลากหลายจะทาให้บรรลุเป้ าหมายเดียวกันได้
37. ท่านเชื่ อว่าธรรมชาติของบุคลากรในสังกัดฝ่ ายงานกาย
อุปกรณ์เป็ นมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นคนดีโดยพื้นฐาน
38. …………………………………………………………
39. …………………………………………………………
40. …………………………………………………………
41. …………………………………………………………
การพั ฒ น าผู้ น าของปั จจุ บั น และอน าคต (Developing Today’ and Tomorrow’s Leader) คื อ
ความสามารถในการกาหนดแผนการค้นหาและพัฒนาศักยภาพความเป็ นผูน้ าของบุคลากร เพื่อให้
องค์การมีศกั ยภาพและประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
42. ท่ านก าหนดกลยุท ธ์ ที่ ชัดเจนในการพัฒ นาภาวะผูน้ า
ของรอง/ผูช้ ่วย และหัวหน้าส่ วนงานของแต่ละระดับใน
สังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่ท่านรับผิดชอบ
43. เมื่อท่านแต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ าย
งานกายอุปกรณ์ ที่ ท่านรั บผิดชอบเป็ นผูบ้ ริ หาร ท่ านมี
การประเมิ น ผลภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารในสั ง กัด เป็ น
ประจา
44. …………………………………………………………
45. …………………………………………………………
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46. …………………………………………………………
47. …………………………………………………………
48. …………………………………………………………
49. …………………………………………………………
50. …………………………………………………………
51. …………………………………………………………
การคิดและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Thinking and Planning) คือความสามารถของผูน้ าใน
การคิดแผนกลยุทธ์อย่างรอบด้าน การคาดการณ์ผลลัพธ์การแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์และสามารถ
วางแผนกลยุท ธ์ การถ่ ายทอดแผนกลยุท ธ์ ให้แก่ บุ ค ลากร รวมทั้งสามารถท าให้บุ ค ลากรรู ้ สึ ก ว่า
ตนเองมีส่วนร่ วมและมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร
52. ท่านได้มีการกาหนดกลยุทธ์การดาเนิ นงานของฝ่ ายงาน
กายอุ ป กรณ์ ที่ ส อดคล้องกับ วัตถุ ป ระสงค์ คุ ณ ค่ าร่ วม
และวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล/องค์กรที่ท่านสังกัด
53. เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานการณ์ ใ นองค์ ก รที่ ท่ า น
สังกัด ท่านได้ทบทวนและประเมิ นผลกลยุทธ์ของฝ่ าย
งานกายอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับองค์กรทุกครั้ง
54. ท่านได้พ ฒ
ั นากลยุทธ์ การบริ หารงานของฝ่ ายงานกาย
อุปกรณ์ ที่ท่านรับผิดชอบให้ง่ายต่อการนาไปใช้ในการ
ให้บริ การด้านกายอุปกรณ์
55. …………………………………………………………
56. …………………………………………………………
57. …………………………………………………………
58. …………………………………………………………
59. …………………………………………………………
60. …………………………………………………………
61. …………………………………………………………
62. …………………………………………………………
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+1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ

63. …………………………………………………………
64. …………………………………………………………
65. …………………………………………………………
ข้ อคิดเห็นเพิม่ เติมสาหรับภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณอย่างสู งในการตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ซ
ค่ าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้ อคาถาม (Index of Item-Objective Congruency: IOC)
และ ค่ าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: CVI)
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ข้ อที่

ข้ อรายการ

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

การกาหนดทิศทาง (Giving Direction)
1. ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของโรงพยาบาล +1 +1 +1 +1 +1
ที่ท่านสังกัดอย่างชัดเจน
2. ท่านเข้าใจวัตถุ ประสงค์หลักของฝ่ ายงานเวช +1 +1 +1 +1 +1
ศาสตร์ ฟ้ื นฟู/กายอุปกรณ์ หรื อองค์การชัดเจน
ว่าต้องทาอย่างไรในปั จจุบนั และในอนาคต
3. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1

คะแนน/ร้ อยละ

5/1
5/1

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

การดาเนินการให้ สาเร็จ (Making it happen)
8. ท่านสามารถส่ งเสริ มให้บุคลากรของทุกส่ วน +1 +1 +1 +1 +1
งานในฝ่ ายงานกายอุปกรณ์มีความสัมพันธ์กนั
อย่างเหมาะสมและมีความเป็ นเอกภาพในการ
ทางานที่รับผิดชอบ
9. ท่านมีการบริ หารจัดการให้ผปู ้ ฏิบตั ิวชิ าชีพ
+1 +1 +1 +1 +1
กายอุปกรณ์ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์
มุ่งเน้นที่ผใู ้ ช้บริ การ โดยจัดระบบการควบคุม
ด้านคุณภาพของการให้บริ การด้านกาย
อุปกรณ์
10. ....................................................................... +1 +1 0 +1 +1

4/0.8

11.

5/1

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

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

5/1
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ข้ อที่

ข้ อรายการ

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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

ความสั มพันธ์ กบั ทุกภาคส่ วนในองค์ กร (Relating the part to the whole)
15. ผู ้บ ริ ห ารทุ ก คนในสั ง กัด ฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ +1 +1 +1 +1 +1

5/1

คะแนน/ร้ อยละ

สามารถท างานเป็ นที ม เพื่ อให้เกิ ด ที มผูบ้ ริ ห าร
หรื อที ม ผู ้น าที่ มี ผ ลการด าเนิ นงานสู ง (High
performance team)

16. ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับ เป้ าหมายของ +1 +1 0 +1 +1
โรงพยาบาล/ องค์การที่ท่านสังกัด
17. ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับ เป้ าหมายของ +1 +1 0 +1 +1
ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่ท่านรับผิดชอบ
18. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1

4/0.8

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

4/0.8
5/1
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ข้ อที่

ข้ อรายการ

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

27.

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

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

28.

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

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

29.

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

+1

การสร้ างพันธมิตร (Building Partnerships)
30. ท่านเห็นว่าการสร้างพันธมิตรเป็ นหน้าที่หลัก
ผูบ้ ริ หารที่จะเป็ นผูน้ าเชิงกลยุทธ์
31. ฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ ที่ ท่ า นรั บ ผิ ด ชอบจะ
ประสบความสาเร็ จยิง่ ขึ้น หากท่านมีการขยาย
พันธมิตรในการให้บริ การกายอุปกรณ์
32. ท่านเชื่ อว่าการคานึ งถึงผลผลิตของการบริ การ
ด้า นกายอุ ป กรณ์ นโยบายการจ้า งงานและ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมของฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ ที่ ท่ า น
รับผิดชอบ
33. .......................................................................

0

คะแนน/ร้ อยละ

+1 +1 +1

4/0.8

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

34.

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

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

35.

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

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

การสร้ างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์ กร (Corporate Spirit)
36. ท่านเชื่ อว่าการทางานของกลุ่มคนที่มีความคิด +1 +1 +1 +1 +1
ที่หลากหลายจะทาให้บรรลุ เป้ าหมายเดียวกัน
ได้
37. ท่ า นเชื่ อ ว่า ธรรมชาติ ข องบุ ค ลากรในสั ง กัด +1 +1 +1 +1 +1
ฝ่ ายงานกายอุ ป กรณ์ เป็ นมนุ ษ ย์ซ่ ึ งเป็ นคนดี
โดยพื้นฐาน

5/1

5/1
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ข้ อที่

ข้ อรายการ

38.

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

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
+1 +1 0 +1 +1

39.

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

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

40.

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

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

41.

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

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

คะแนน/ร้ อยละ

การพัฒนาผู้นาของปัจจุบันและอนาคต (Developing Today’ and Tomorrow’s Leader)
42. ท่ า นก าหนดกลยุ ท ธ์ ที่ ชัด เจนในการพัฒ นา +1 +1 +1 +1 +1
ภาวะผูน้ าของรอง/ผูช้ ่วย และหัวหน้าส่ วนงาน
ของแต่ละระดับในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์
ที่ท่านรับผิดชอบ
43. เมื่ อท่ านแต่ งตั้งผูป้ ฏิ บ ัติวิช าชี พ กายอุ ป กรณ์ +1 +1 +1 +1 +1
ในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่ท่านรับผิดชอบ
เป็ นผูบ้ ริ หาร ท่านมีการประเมินผลภาวะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารในสังกัดเป็ นประจา
44. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1

4/0.8

5/1

5/1

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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ข้ อที่

ข้ อรายการ

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

การคิดและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Thinking and Planning)
52. ท่านได้มีการกาหนดกลยุทธ์การดาเนิ นงานของ +1 +1 +1 +1 +1

คะแนน/ร้ อยละ

5/1

ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คุณค่าร่ วม และวิสยั ทัศน์ของโรงพยาบาล/องค์กร
ที่ท่านสังกัด

53. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในองค์กรที่ +1 +1 +1 +1 +1
ท่านสังกัด ท่านได้ทบทวนและประเมินผลกล
ยุทธ์ของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับ
องค์กรทุกครั้ง
54. ท่านได้พฒั นากลยุทธ์การบริ หารงานของฝ่ าย +1 +1 +1 +1 +1
งานกายอุ ป กรณ์ ที่ ท่ านรั บ ผิ ดชอบให้ ง่ ายต่ อ
การนาไปใช้ในการให้บริ การด้านกายอุปกรณ์
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. ในแผนปฏิบตั ิการเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายงานกาย +1 +1 +1 +1 +1
อุ ปกรณ์ ท่ านได้กาหนดตัวชี้ วดั ความส าเร็ จที่
ชัดเจนและครอบคลุม
62. ....................................................................... +1 +1 +1 +1 +1

5/1

63.

5/1

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

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

5/1

5/1
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ข้ อที่

ข้ อรายการ

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

64.

....................................................................... +1

65.

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

คะแนน/ร้ อยละ

+1 +1 +1 +1 5/1

+1 +1 +1 +1 +1

5/1

ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
1. คาถามคล้ายกันมาก น่าจะมีการเน้น/ทาตัวหนาให้เห็นความแตกต่างไม่ให้สับสนเช่นข้อ 43-47
2. เปลี่ยนคาว่า “ท่าน” เป็ น “ผูน้ า” เพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น
ตารางที่ 28 ผลการตรวจสอบคุ ณภาพค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) และดัชนี ความตรงเชิ งเนื้ อหา
(CVI)
องค์ ประกอบที่ประเมิน

1.
2.

การกาหนดทิศทาง(Giving Direction)
การดาเนินการให้สาเร็ จ (Making it happen)

3.

ความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร (Relating
the part to the whole)
การสร้างพันธมิตร (Building Partnerships)
การสร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
(Releasing Corporate Spirit)
การพัฒนาผูน้ าของปั จจุบนั และอนาคต (Developing
Today’ and Tomorrow’s Leader)
การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking and Planning)
รวมทั้งฉบับ

4.
5.
6.
7.

จานวน
ข้ อ
คาถาม
7
7

ค่ า IOC
ทีไ่ ด้ อยู่
ระหว่าง
.8-1.0
.8-1.0

ค่ า ค่ า
IOC CVI
.97
.97

.85
.85

15

.8-1.0

.91

.53

6
6

.8-1.0
.8-1.0

1
.97

1.0
.83

10

.8-1.0

.94

.70

14

.8-1.0

.98

.93

.96

.81

65

ภาคผนวก ฌ
แบบสั มภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้ าง (Semi-structured interview)
แบบสั มภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง
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(ภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย)
หัวเรื่อง

คาถามหลัก

คาถามติดตาม

คาถามล้ วงลึก

1. ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกาย
อุปกรณ์
1.1 การกาหนดทิศทาง
1.2 การดาเนินการให้
สาเร็ จ
1.3 ความสัมพันธ์กบั ทุก
ภาคส่ วนในองค์กร
1.4 การสร้างพันธมิตร
1.5 การคิดและการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
1.6 การสร้างจิตวิญญาณ
การเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
องค์กร
1.7 การพัฒนาผูน้ าของ
ปัจจุบนั และอนาคต
2. การพัฒนาภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิ
วิชาชีพกายอุปกรณ์

1.1 ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผู ้
ปฏิบตั ิวิชาชีพกาย
อุปกรณ์ควรมี
องค์ประกอบ
อะไรบ้าง

1.1.1 ภาวะผูน้ าเชิงกล
ยุทธ์ท้ งั 7 ด้านของผู ้
ปฏิบตั ิวิชาชีพ
กายอุปกรณ์ควรมี
องค์ประกอบอย่างไร

1.1.1.1 ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท้ งั
7 ด้านของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพ
กายอุปกรณ์ที่องค์การต้องการ
ควรมีลกั ษณะและ
องค์ประกอบอย่างไรบ้าง
1.1.1.2 ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกาย
อุปกรณ์ที่องค์การคาดหวังมี
คุณลักษณะอย่างไรบ้าง
1.1.2.2 ผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกาย
อุปกรณ์ที่คาดหวังว่าจะมีภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ มีคุณลักษณะ
อย่างไรบ้าง

2.1 ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนา
ภาวะผูน้ าเชิงกล
ยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิ
วิชาชีพกายอุปกรณ์
ควรเป็ นอย่างไร

2.1.1 ปัญหาของการมี
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพ
กายอุปกรณ์ใน
ประเทศไทย
2.1.2 การพัฒนาผู ้
ปฏิบตั ิวิชาชีพกาย
อุปกรณ์เพื่อให้มีภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์

2.1.1.1 ปัญหาในด้านการ
พัฒนาภาวะผูน้ า
2.1.1.2 ปัญหาอื่นๆ ของการ
ปฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์
2.1.2.1 จากปัญหาของการ
ปฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์
ข้างต้น การพัฒนาภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพ
กายอุปกรณ์ควรทาอย่างไร
2.1.2.3 ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆในการพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิ
วิชาชีพกายอุปกรณ์

ภาคผนวก ญ
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง องค์ ประกอบของภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้มีจานวนทั้งหมด 2 ส่ วน ซึ่งประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์
2. ให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความคิดเห็ นของท่าน โดยผลที่ ได้น้ นั จักเป็ นประโยชน์ต่อ
แนวทางการพัฒนาทางด้านการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชี พกายอุปกรณ์ใน
ประเทศไทย อีกทั้งเป็ นการยกระดับและสร้างการยอมรับในวิชาชีพกายอุปกรณ์มากยิง่ ขึ้น
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุของท่าน___________ปี (โปรดระบุจานวนเต็ม หากเกิน 6 เดือนกรุ ณาปั ดจานวนปี ขึ้น)
3. สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส
 หย่า
 หม้าย
4. อาชีพ
 แพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
 แพทย์ดา้ นอื่นๆ (โปรดระบุ).....................
 อาจารย์/ผูช้ ่วยอาจารย์กายอุปกรณ์  นักกายอุปกรณ์
 ช่างกายอุปกรณ์
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................
5. ประสบการณ์ในการทางานด้านกายอุปกรณ์ของท่าน_______ปี
(โปรดระบุจานวนเต็ม หากเกิน 6 เดือนกรุ ณาปั ดจานวนปี ขึ้น)
6. ประสบการณ์ในการทางานด้านบริ หารฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ของท่าน_______ปี
(โปรดระบุจานวนเต็ม หากเกิน 6 เดือนกรุ ณาปั ดจานวนปี ขึ้น)
7. ระดับการศึกษาสู งสุ ดของท่าน
 ประกาศนียบัตร
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท
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 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
8. สาขาการศึกษาที่ท่านศึกษาในระดับสู งสุ ด
 แพทยศาสตรบัณฑิต
 กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
 วิศวกรรมศาสตร์
 บริ หารธุ รกิจ
 วิทยาศาสตร์
 ครุ ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์
 บัญชี/ การเงิน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)________________
9. ท่านเคยศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ในสถาบันการศึกษาหรื อไม่ ?
 เคย (กรุ ณาตอบคาถามข้อ 9.1-9.2)
 ไม่เคย
9.1 ถ้าท่านเคยศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ ท่านศึกษาที่ใด
 ภายในประเทศ
 ต่างประเทศ (โปรดระบุ) ..............................................................
9.2 ถ้าท่านเคยศึกษาในสาขากายอุปกรณ์ ท่านศึกษาในระดับใด
 ประกาศนียบัตร
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา
 ปริ ญญาตรี
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ปริ ญญาโท
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
10. องค์กรที่ท่านทางานมีลกั ษณะในรู ปแบบใด
 โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย/โรงเรี ยนแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์
/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่างๆ
 สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
 โรงพยาบาลในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
 อื่นๆ (โปรดระบุ)_________________________________
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวิชาชี พกายอุปกรณ์
ในประเทศไทย
คาชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาองค์ ประกอบและตัวชี้วดั ทีจ่ าเป็ นของภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติ
วิชาชี พกายอุปกรณ์ และการทางานในวิชาชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย ข้อคาถามแต่ละข้อใช้มาตร
วัดประมาณค่า 5 ระดับ ให้ท่านทาเครื่ องหมาย “  ” ในช่ องระดับคะแนนที่ ตรงกับ ความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยค่าระดับการให้คะแนนมีดงั นี้
ระดับ
5
หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ
4
หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ
3
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ
2
หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับ
1
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
การดาเนินการให้ สาเร็จ (Making it happen)
ข้ อ
1
2

3
4
5
6
7

องค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์
ในประเทศไทย
การกาหนดทิศทาง (Giving Direction)
ผูน้ าต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ หลักขององค์ กร/หน่ วยงานที่ตนเอง
สั งกัดอย่างชัดเจน
ผูน้ าต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของฝ่ ายงานเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู/กาย
อุปกรณ์หรื อองค์กรชัดเจนว่าต้องทาอย่างไรในปัจจุบนั และใน
อนาคต
ผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ที่สังกัดในองค์กรต้องรับรู ้และเข้าใจ
ชัดเจนในคุณค่าของงานประจาที่ทา
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ข้ อ
8

9

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

องค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ระดับความคิดเห็น
ในประเทศไทย
5 4 3 2 1
การดาเนินการให้ สาเร็จ (Making it happen)
ผูน้ าสามารถส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรของทุ ก ส่ วนงานในฝ่ ายงานกาย
อุปกรณ์ มีความสัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสมและมี ความเป็ นเอกภาพ
ในการทางานที่รับผิดชอบ
ผูน้ าต้องมีการบริ หารจัดการให้ผ้ ปู ฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในสังกัด
ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ มุ่งเน้นที่ผูใ้ ช้บริ การ โดยจัดระบบการควบคุ ม
ด้ านคุณภาพของการให้บริ การด้านกายอุปกรณ์
ผูน้ าต้องมี ก ารบริ ห ารจัดการให้ทุ ก ส่ วนงานในสั งกัดฝ่ ายงานกาย
อุปกรณ์ มุ่งเน้นที่ผใู ้ ช้บริ การ โดยจัดระบบการควบคุมด้ านคุณภาพ
ของการให้บริ การด้านกายอุปกรณ์
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
ความสั มพันธ์ กบั ทุกภาคส่ วนในองค์ กร (Relating the part to the whole)
ผูบ้ ริ หารทุกคนในสังกัดฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ สามารถทางานเป็ นทีม
เพื่อให้เกิ ดที มผูบ้ ริ หารหรื อที มผูน้ าที่ มีผลการดาเนิ นงานสู ง (High
performance team)
ผูน้ าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์ กร/หน่ วยงานที่
สังกัด
ผู ้น าต้อ งเข้ า ใจอย่ า งชั ด เจนเกี่ ย วกับ เป้ าหมายของฝ่ ายงานกาย
อุปกรณ์ ทรี่ ับผิดชอบ
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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ข้ อ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41

องค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ระดับความคิดเห็น
ในประเทศไทย
5 4 3 2 1
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
การสร้ างพันธมิตร (Building Partnerships)
การสร้างพันธมิตรเป็ นหน้าที่หลักผูบ้ ริ หารที่จะเป็ นผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์จะประสบความสาเร็ จยิง่ ขึ้น หากผูน้ ามีการขยาย
พันธมิตรในการให้บริ การกายอุปกรณ์
การคานึงถึงผลผลิตของการบริ การด้านกายอุปกรณ์ นโยบายการจ้าง
งานและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
การสร้ างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์ กร (Corporate Spirit)
การท างานของกลุ่ ม คนที่ มี ค วามคิ ด ที่ ห ลากหลายจะท าให้บ รรลุ
เป้ าหมายเดียวกันได้
ธรรมชาติ ของบุ คลากรในสังกัดฝ่ ายงานกายอุ ปกรณ์ เป็ นมนุ ษย์ซ่ ึ ง
เป็ นคนดีโดยพื้นฐาน
จิตวิญญาณของมนุ ษ ย์มี ความยิ่งใหญ่ ท าให้บุ คลากรในสั งกัดฝ่ าย
งานกายอุปกรณ์สามารถทางานที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นพิเศษได้
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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ข้ อ
42

43

44

45
46
47
48
49
50
51
52

53

54
55

องค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ระดับความคิดเห็น
ในประเทศไทย
5 4 3 2 1
การพัฒนาผู้นาของปัจจุบันและอนาคต (Developing Today’ and Tomorrow’s Leader)
ผูน้ าต้องเป็ นผูก้ าหนดกลยุทธ์ที่ชดั เจนในการพัฒนาภาวะผูน้ าของ
รอง/ผูช้ ่ วย และหัวหน้าส่ วนงานของแต่ละระดับในสังกัดฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ
เมื่ อมี ก ารแต่งตั้งผูป้ ฏิ บ ตั ิ วิชาชี พ กายอุ ปกรณ์ ในสั งกัดฝ่ ายงานกาย
อุ ป กรณ์ เป็ นผู้บ ริ ห าร ผู้น าต้อ งมี ก ารประเมิ น ผลภาวะผู้ น าของ
ผูบ้ ริ หารในสังกัดเป็ นประจา
เมื่ อมี ก ารแต่งตั้งผูป้ ฏิ บ ตั ิ วิชาชี พ กายอุ ปกรณ์ ในสั งกัดฝ่ ายงานกาย
อุปกรณ์เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูน้ าต้องมีการประเมินผลการบริ หารงานเป็ น
ทีม ของผูบ้ ริ หารแต่ละคนด้วย
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
การคิดและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Thinking and Planning)
ผูน้ าควรมีการปรับปรุ งวัฒนธรรมองค์กรและคุณค่าร่ วมของฝ่ ายงาน
กายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ ในช่วงเวลาตั้งแต่ผนู ้ าได้รับการแต่งตั้งเป็ น
ผูบ้ ริ หารของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ในองค์กร ผูน้ าควรทบทวนและ
ประเมินผลกลยุทธ์ของฝ่ ายงานกายอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับองค์กร
ทุกครั้ง
ผูน้ าควรพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารบริ หารงานของฝ่ ายงานกายอุ ปกรณ์ ที่
รับผิดชอบให้ง่ายต่อการนาไปใช้ในการให้บริ การด้านกายอุปกรณ์
……………………………………………………………………
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ข้ อ
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

องค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์
ในประเทศไทย
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้ อคิดเห็นเพิม่ เติมสาหรับภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้ปฏิบัติวชิ าชี พกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ขอขอบพระคุ ณอย่างสู งในการตอบแบบสอบถาม และขอความกรุ ณาส่ งแบบสอบถามกลับมายัง
ผู้วจิ ัยทางไปรษณีย์ โดยใส่ ซองจดหมายติดแสตมป์ ทีไ่ ด้ แนบมานีค้ ่ ะ

ภาคผนวก ฎ
เอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมวิจัย และหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่ วมการวิจัย
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เอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมวิจัย
(Participant Information Sheet)
ชื่อโครงการวิจัย องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย
ชื่อหัวหน้ าโครงการวิจัย นางสาวธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม
สถานทีว่ จิ ัย หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน/ศูนย์/โรงพยาบาลภาครัฐในประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ของหัวหน้ าโครงการวิจัยที่ติดต่ อได้ ตลอดเวลา หมายเลขโทรศัพท์
08-1962-8499 E-mail thatchanan.mao@mahidol.edu
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ไม่มี
ระยะเวลาในการวิจัย 2 ปี
โครงการวิจัยนี้ทาขึ้นเพื่อ เพื่ อศึ กษาองค์ป ระกอบ และวิเคราะห์ กลุ่ มองค์ป ระกอบที่ เกี่ ยวข้องกับ
ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ ข องผูป้ ฏิ บ ัติวิชาชี พ กายอุ ปกรณ์ ในประเทศไทย และเพื่ อตรวจสอบความ
สอดคล้องของโครงสร้างองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย คือ สามารถนาองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผู้
ปฏิ บตั ิ วิชาชี พ กายอุ ปกรณ์ ไปใช้ในการบริ หารจัดการปฏิ บตั ิ วิชาชี พ กายอุ ปกรณ์ ในองค์กรให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภ าพและน าไปวางแผนกลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรบุ ค คลผู้ป ฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ
กายอุ ป กรณ์ ประกอบการตัดสิ น ใจต่ อการก าหนดนโยบายของการผลิ ต บัณ ฑิ ตกายอุ ป กรณ์ ไ ด้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่ วยงานที่ ให้บริ การด้านกายอุปกรณ์ ในประเทศไทย การพัฒนา
หลัก สู ตรกายอุ ป กรณศาสตรบัณ ฑิ ต ใช้เป็ นแนวทางในการพิ จารณาการวางแผนเชิ งกลยุท ธ์ ให้
เหมาะสมและพัฒนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรมด้านกายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
ท่านได้ รับเชิ ญให้ เข้ าร่ วมการวิจัยครั้งนีเ้ พราะ ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพกายอุปกรณ์ของ
หน่ วยงาน/องค์กร/สถาบัน/ศูนย์/โรงพยาบาลภาครัฐในประเทศไทย และโครงการวิจยั นี้ ทาขึ้นเพื่อ
เป็ นข้อมู ล ในการส่ งเสริ ม ปั จจัย ที่ ท าให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ วิช าชี พ กายอุ ป กรณ์ ในประเทศไทยมี ก ารพัฒ นา
คุณภาพองค์การอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
จะมีผ้ เู ข้ าร่ วมการวิจัยนีท้ ้งั สิ้นประมาณ 472 คน
หากท่านตัดสิ นใจเข้ าร่ วมการวิจัยแล้ว จะมีข้นั ตอนการวิจัยดังต่ อไปนีค้ ือ
1. ตอบแบบสอบถามจานวน 65 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
2. เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็ จ นาใส่ ซองสี น้ าตาลปิ ดผนึ กที่ผวู ้ ิจยั จัดให้ส่งคืนทางไปรษณี ย ์
มีเพียงผูว้ จิ ยั เท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลได้
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หากมีขอ้ ข้องใจที่จะสอบถามเกี่ยวข้องกับการวิจยั หรื อหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่ พึงประสงค์จากการ
วิจยั ท่านสามารถติดต่อผูว้ ิจยั คือ นางสาวธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม หมายเลขโทรศัพท์ 08-19628499
การวิจยั นี้ ไม่มีค่าตอบแทนแก่ผรู ้ ่ วมการวิจยั และไม่มีค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะต้อง
รับผิดชอบ
หากมีขอ้ มูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จะแจ้งให้
ทราบโดยรวดเร็ วและไม่ปิดบัง
ข้อมูลส่ วนตัวของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเป็ น
รายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจยั เป็ นข้อมูลส่ วนรวมโดยไม่สามารถระบุขอ้ มูลรายบุคลได้ ข้อมูล
ของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่ น สถาบันหรื อ
องค์การของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ เป็ นต้น
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั มีสิทธิ ถอนตัวออกจากโครงการเมื่ อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เข้าร่ วมการวิจยั หรื อถอนตัวออกจากโครงการวิจยั นี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการ
ทางานแต่ประการใด
หากท่านได้รับการปฏิ บตั ิที่ไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้ แจงนี้ ท่านสามารถแจ้ง
ให้ป ระธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ทราบได้ที่ ส านักคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียนโทร 0-3422-9480 โทรสาร 0-3422-9499
ลงชื่อ..............................................................ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั /วันที่.................
(...............................................................)
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หนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่ วมการวิจัย
(Informed Consent Form)
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า .......................................................... อายุ .............ปี อาศัยอยูบ่ า้ นเลขที่.................
ถนน .................................... แขวง/ตาบล ............................. เขต/อาเภอ...........................................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณี ย ์ ..................... โทรศัพท์......................................................
ขอแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั เรื่ อง องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์
ของผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและ
จุดมุ่งหมายในการทาวิจยั รายละเอียดขั้นตอนต่างๆที่จะต้องปฏิบตั ิหรื อได้รับการปฏิบตั ิ ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั และความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการเข้าร่ วมการวิจยั รวมทั้งแนวทาง
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาหากเกิดอันตรายขึ้น โดยได้อ่านข้อความที่มีรายละเอียดอยูใ่ นเอกสารชี้ แจง
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั โดยตลอด
ข้าพเจ้าจึ งสมัครใจเข้าร่ วมในโครงการวิจยั นี้ หากข้าพเจ้ามีขอ้ ขัดข้องเกี่ ยวกับขั้นตอนใน
การวิจยั หรื อหากเกิ ดผลข้างเคี ยงที่ ไม่พึ งประสงค์จากการวิจยั ขึ้ นกับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสามารถ
ติ ด ต่ อ กับ นางสาวธัช ชนัน ท์ มโนเพ็ ช รเกษม หมายเลขโทรศัพ ท์ 08-1962-8499หรื อ E-mail
thatchanan.mao@mahidol.edu
หากข้าพเจ้าได้รับ การปฏิ บ ตั ิ ที่ ไม่ ตรงตามที่ ได้ระบุ ไว้ในเอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
ข้าพเจ้าสามารถแจ้งให้ประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ทราบได้ที่คณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียนโทร 0-3422-9480 โทรสาร 0-3422-9499
ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิ ทธิ ที่ขา้ พเจ้าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษจากการ
เข้าร่ วมการวิจยั และสามารถถอนตัวหรื องดเข้าร่ วมการวิจยั ได้ทุ กเมื่ อโดยไม่ ต้องแจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้าหรื อระบุเหตุผล โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการทางานแต่ประการใด และยินยอมให้ผวู ้ ิจยั ใช้
ข้อมูลส่ วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการวิจยั แต่จะไม่เผยแพร่ ต่อสาธารณะเป็ นรายบุคคล โดยจะ
นาเสนอเป็ นข้อมูลโดยรวมจากการวิจยั เท่านั้น
ข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในเอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และหนังสื อแสดงเจตนายินยอม
นี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้
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ลงชื่อ .............................................................. เข้าร่ วมการวิจยั /วันที่ .................................................
(...........................................................)
ลงชื่อ ........................................................หัวหน้าโครงการวิจยั /วันที่ ..............................................
(นางสาวธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม)

ภาคผนวก ฏ
เอกสารรับรองจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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ภาคผนวก ฐ
เอกสารขออนุญาตเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ฑ
รายนามสถาบัน/ ศู นย์ / โรงพยาบาลของรั ฐทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
และจานวนกลุ่มตัวอย่ างทีส่ ่ งแบบสอบถามแยกตามสถาบัน/ ศู นย์ / โรงพยาบาลของรัฐ
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รายนามสถาบัน/ศู นย์ /โรงพยาบาลของรัฐทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์
1. โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยความร่ วมมื อกับ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กองทัพ บก โดยความร่ วมมื อกับ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
5. โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุ งเทพมหานคร โดยความร่ วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิ
รพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
7. โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยความร่ ว มมื อ กับ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
8. โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนคริ นทร์
10. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิ มพระเกี ยรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภายใต้การ
กากับดูแลของสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
11. ศู น ย์ก ารแพทย์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี คณ ะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
12. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
14. โรงพยาบาลสวนสุ นนั ทา ภายใต้การกากับดูแลของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่ วมกับ
วิทยาลัยพยาบาลและสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
15. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
16. โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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17. ศู นย์วิจยั และกิ จกรรมทางการแพทย์ วิทยาลัย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
19. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
20. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
21. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
22. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โรงพยาบาลรัฐบาลสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
สั งกัดกรมการแพทย์
1. สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี
2. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ ขิง) จ.นครปฐม
3. โรงพยาบาลราชวิถี กรุ งเทพมหานคร
4. โรงพยาบาลเลิดสิ น กรุ งเทพมหานคร
5. โรงพยาบาลสงฆ์ กรุ งเทพมหานคร
6. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุ งเทพมหานคร
7. สถาบันโรคผิวหนัง กรุ งเทพมหานคร
8. สถาบันพยาธิวทิ ยา กรุ งเทพมหานคร
9. สถาบันโรคทรวงอก กรุ งเทพมหานคร
โรงพยาบาลส่ วนภูมิภาค
เป็ นโรงพยาบาลในสั ง กัด ส านั ก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นโรงพยาบาล
ประจาจ.หรื ออาเภอต่างๆ มีหลากหลายระดับตามขีดความสามารถ
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)
เป็ นโรงพยาบาลสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข โดยเป็ นโรงพยาบาลประจาจ.ประจ า
ภู มิ ภ าคที่ มี ขี ด ความสามารถระดับ ตติ ย ภู มิ (Tertiary Care) มี จานวนเตี ย งมากกว่า 500 เตี ย ง ใน
ประเทศไทย มีอยู่ 26 แห่ง จาแนกตามภาคดังต่อไปนี้
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ภาคเหนือ
1.โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
2. โรงพยาบาลลาปาง จ.ลาปาง
3. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
4. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
5. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา จ.นครราชสี มา
2. โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
3. โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4. โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
5. โรงพยาบาลศรี สะเกษ จ.ศรี สะเกษ
6. โรงพยาบาลสุ รินทร์ จ.สุ รินทร์
7. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
8. โรงพยาบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ภาคตะวันออก
1. โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
2. โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี
3. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
4. โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง
5. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
6. โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ภาคกลาง
1. โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
2. โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี
3. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุ พรรณบุรี
4. โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม
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5. โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา
6. โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ
ภาคใต้
1. โรงพยาบาลมหาราช นครศรี ธรรมราช จ.นครศรี ธรรมราช
2. โรงพยาบาลสุ ราษฎร์ธานี จ.สุ ราษฎร์ธานี
3. โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
4. โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา
5. โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง
6. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.)
เป็ นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข โดยเป็ นโรงพยาบาลประจาจ.ทัว่ ไปหรื อ
โรงพยาบาลประจาอาเภอขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) มีจานวน
เตียง 120 - 500 เตียง ในประเทศไทยมีอยู่ 74 แห่ ง (รวมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วด้วย)
จาแนกตามภาค ดังนี้
ภาคเหนือ
1. โรงพยาบาลพิจิตร จ.พิจิตร
2. โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
3. โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน
4. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
5. โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่
6. โรงพยาบาลลาพูน จ.ลาพูน
7. โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา
8. โรงพยาบาลกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร
9. โรงพยาบาลสุ โขทัย จ.สุ โขทัย
10. โรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุ โขทัย
11. โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก
12. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช จ.ตาก
13. โรงพยาบาลศรี สังวร จ.สุ โขทัย
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14. โรงพยาบาลเชียงคา จ.พะเยา
15. โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย
16. โรงพยาบาลศรี สงั วาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
2. โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร
3. โรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์ จ.กาฬสิ นธุ์
4. โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
5. โรงพยาบาลจัตุรัส จ.ชัยภูมิ
6. โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร
7. โรงพยาบาลหนองคาย จ.หนองคาย
8. โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม
9. โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์
10. โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสี มา จ.นครราชสี มา
11. โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสี มา
12. โรงพยาบาลสิ รินธร จ.ขอนแก่น
13. โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น
14. โรงพยาบาลเลย จ.เลย
15. โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
16. โรงพยาบาลอานาจเจริ ญ จ.อานาจเจริ ญ
17. โรงพยาบาลหนองบัวลาภู จ.หนองบัวลาภู
18. โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
19. โรงพยาบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิ
20. โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี
21. โรงพยาบาลวาริ นชาราบ จ.อุบลราชธานี
22. โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี
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ภาคตะวันออก
1. โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
2. โรงพยาบาลตราด จ.ตราด
3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
4. โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง
5. โรงพยาบาลมาบตาพุด จ.ระยอง
ภาคกลาง
1. โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า จ.นนทบุรี
2. โรงพยาบาลบ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
3. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
4. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท
5. โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
6. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
7. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม
9. โรงพยาบาลอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
10. โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
11. โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก
12. โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี
13. โรงพยาบาลสิ งห์บุรี จ.สิ งห์บุรี
14. โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง
15. โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
16. โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
17. โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
18. โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิ งห์บุรี
19. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จ.สุ พรรณบุรี
20. โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรี อยุธยา
21. โรงพยาบาลประจวบคีรีขนั ธ์ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
22. โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
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23. โรงพยาบาลดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
24. โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ภาคใต้
1. โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช
2. โรงพยาบาลปากพนัง จ.นครศรี ธรรมราช
3. โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
4. โรงพยาบาลสิ ชล จ.นครศรี ธรรมราช
5. โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง
6. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
7. โรงพยาบาลพัทลุง จ.พัทลุง
8. โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี
9. โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่
10. โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา
11. โรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า จ.พังงา
12. โรงพยาบาลสตูล จ.สตูล
13. โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ธานี
14. โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา
15. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริ นทร์ จ.นราธิวาส
16. โรงพยาบาลสุ ไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
17. โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา
โรงพยาบาลสั งกัดหน่ วยงานอืน่ ๆ
สภากาชาดไทย
1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุ งเทพมหานคร
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา จ.ชลบุรี
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สานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร
มีอยู่ท้ งั หมด 10 แห่ ง โดยมีโรงพยาบาลวชิ รพยาบาลเป็ นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซึ่ ง
บริ หารโดยตรงโดยคณะแพทยศาสตร์วชิ รพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1. วชิรพยาบาล
2. โรงพยาบาลกลาง
3. โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์
4. โรงพยาบาลตากสิ น
5. โรงพยาบาลราชพิพฒั น์
6. โรงพยาบาลลาดกระบัง
7. โรงพยาบาลเวชการุ ณย์รัศมิ์
8. โรงพยาบาลสิ รินธร
9. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
10. โรงพยาบาลผูส้ ู งอายุ บางขุนเทียน
กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม
1. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
3. โรงพยาบาลอานันทมหิดล (1,000 เตียง)
4. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิ ทธิ ประสงค์ (120 เตียง)
5. โรงพยาบาลค่ายสุ รนารี (400 เตียง)
กรมแพทย์ทหารเรือ กระทรวงกลาโหม
1. โรงพยาบาลทหารเรื อกรุ งเทพ
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า (120 เตียง)
3. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
4. โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ (150 เตียง)
กรมแพทย์ทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม
1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
สานักงานแพทย์ใหญ่ สานักงานตารวจแห่ งชาติ
1. โรงพยาบาลตารวจ
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โรงพยาบาล
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงพยาบาลศิริราช
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ (สวนดอก)
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรม
แพทย์ทหารบก กองทัพบก
โรงพยาบาลรามาธิบดี

9

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
กรุ งเทพมหานคร
10 สถาบันประสาทวิทยา
(30 เตียง) กรมการแพทย์ สธณ.
11 โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนคริ นทร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนคริ นทร์
13 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีอ่ ยู่

ผอ./ พ.ว.ฟ นัก ช่ าง รวม
รอง
กาย กาย
1
1
1

25
1
1

1

17

1

1

1

21

315 ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
270 ถ.พระราม 1
เขตราชเทวี กทม.
681 ถ.สามเสน แขวงวชิระ
เขตดุสิต กทม.
312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
แขวงทุ่งพญาไท กทม.
10400
123 ถนน มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002
99 ต. โคกเคียน
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

1

18

1

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

1

110 ถนนอินทวโรรส
ต.ศรี ภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50200
1873 ถ. พระราม 4
ปทุมวัน กทม.10330

28
0

0
0

26
30
2
18

5

0

7

0

22

1

0

20

14

1

0

16

1

4

0

2

7

1

5

1

0

7

1

13

0

2

16

1

1

5

2

0

8
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โรงพยาบาล
14 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
15 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
16 โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
17 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
สานักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
19 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
20 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี
นคริ นทราบรมราชชนนี
21 สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ
22 โรงพยาบาลราชวิถี
กรุ งเทพมหานคร
23 โรงพยาบาลสงฆ์
กรุ งเทพมหานคร

ทีอ่ ยู่

ผอ./ พ.ว.ฟ นัก ช่ าง รวม
รอง
กาย กาย

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

1

3

1

0

5

99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลกนครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
15 ถนนกาญจนวณิ ชย์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
111 ถ.มหาวิทยาลัย
ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสี มา 30000

1

4

1

0

6

1

4

1

1

7

269 ตาบลตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
169/382 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
20131
222 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี 11120
199 หมู่ 4 ถ.เลียบคลอง
ชลประทาน ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ซ.บาราศนราดูร ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
2 ถ.ราชวิถี ต.ทุ่งพญาไท
เขตพญาไท กทม. 10400
445 ถ.ศรี อยุธยา ต.ทุ่งพญา
ไท เขตพญาไท กทม.

1

1

1

1
1

2

3

1

3

4

1

2

1

0

4

1

13

15

2

31

1

4

2

2

9

1

1

2
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โรงพยาบาล
24 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

25 สถาบันโรคทรวงอก
กรุ งเทพมหานคร
26 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
27 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี
28 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวร เพื่อผูส้ ูงอายุ

ทีอ่ ยู่
ถ.รามอินทรา (กม.ที่10)
แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม
กทม 10240
74 ถ. ติวานนท์ ต.บางกระ
สอ อ. เมือง จ.นนทบุรี
11000
2 ถ. สุเทพ อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50200
420/8 ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี
กทม 10400
444 หมู่ 11 ตาบลห้วยใหญ่
อาเภอบางละมุง จ.ชลบุรี
20260 /ตู ้ ปณ.2 ปณ.บ้าน
อาเภอ ต.นาจอมเทียน
อ.สัตหี บ จ.ชลบุรี 20250

สังกัดกรมการแพทย์
29 โรงพยาบาลเลิดสิ น
190 ถ.ศรี เวียง แขวงสี ลม
กรุ งเทพมหานคร
เขตบางรัก กทม. 10500
โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
เป็ นโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ น
โรงพยาบาลประจาจ.หรื ออาเภอต่างๆ มีหลากหลายระดับตามขีด
ความสามารถโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) เป็ นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยเป็ นโรงพยาบาลประจาจ.ประจาภูมิภาคที่มีขีด
ความสามารถระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มีจานวนเตียงมากกว่า 500
เตียง ในประเทศไทยมีอยู่ 26 แห่ง จาแนกตามภาคดังต่อไปนี้
ภาคเหนือ
30 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 90 ถ.ศรี ธรรมไตรปิ ฎก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
31 โรงพยาบาลลาปาง จ.ลาปาง
280 ถ.พหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง
จ.ลาปาง 52000

ผอ./ พ.ว.ฟ นัก ช่ าง รวม
รอง
กาย กาย
1

3

4

1

1

2

1

1

0

0

2

1

2

0

0

3

1

1

2

1

7

2

0

10

1

4

0

2

7

1

4

0

1

6
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โรงพยาบาล
32 โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
33 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์
34 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์
35 โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

36 โรงพยาบาลสมเด็จพระญานสังวร
เชียงราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
38 โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
39 โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น
40 โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี

41 โรงพยาบาลศรี สะเกษ จ.ศรี สะเกษ

42 โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
43 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ทีอ่ ยู่

ผอ./ พ.ว.ฟ นัก ช่ าง รวม
รอง
กาย กาย

1039 ถ.สถานพยาบาล
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
57000
43 ถ.อรรถกวี อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
38 ถ.เจษฏาบดินทร์
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
159 ม.4 ถ.โชตินา ต.ดอน
แก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
50000
263 ม.3 ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย จ. เชียงราย

1

49 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.นครราชสี มา 30000
122 ถ.สรรพสิ ทธิ์ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
54 ถ.ศรี จนั ทร์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
33 ถ.เพาะนิยม
ต.หมากแข็ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
0859 ถ.กสิ กรรม
ต.เมืองใต้ อ.เมือง
จ.ศรี สะเกษ 33000
68 ถ.หลักเมือง ต.เมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
1 ถ.หนัาสถานีรถไฟ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000

3

1

0

0

4

0

3

4

1

3

0

1

5

1

2

0

1

4

1

1

0

0

2

1

3

1

2

7

1

4

0

2

7

1

4

0

1

6

1

4

1

2

8

1

1

0

1

3

1

3

1

1

6

1

4

2

2

9
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โรงพยาบาล
44 โรงพยาบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ทีอ่ ยู่

ผอ./ พ.ว.ฟ นัก ช่ าง รวม
รอง
กาย กาย

12 ถ.บรรณากร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

1

ภาคตะวันออก
45 โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี

1

46

69 ม.2 ถ.สุขมุ วิท
ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี
669 ม.5 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี 38 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง
138 ถ.สุขมุ วิท
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32/7 ม.12 ต.ท่างาม
จ.ปราจีนบุรี
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
25000
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 74 หมู่ 5 ถ.ฉะเชิงเทรานครราชสี มา ต.กบินทร์
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
25110
ภาคกลาง
โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
84 ถ.สมบูรณ์กลุ
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี
18 ถ.เทศบาล 4
ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
950 ถ.พระพันวษา
จ.สุพรรณบุรี
อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
72000

1

47
48

49

50

51

52

53

5

0

0

1

0

2

8

1

1

3

0

2

6

1

2

0

1

4

1

2

0

2

5

1

1

1

2

0

5

8

1

3

0

2

6

1

2

0

1

4
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54 โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม

55 โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา
จ.พระนครศรี อยุธยา

56 โรงพยาบาลบางพลี
จ.สมุทรปราการ
ภาคใต้
57 โรงพยาบาลมหาราช
จ.นครศรี ธรรมราช
58 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
59 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

60 โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา
61 โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง
62 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต

โรงพยาบาล

ทีอ่ ยู่

ผอ./ พ.ว.ฟ นัก ช่ าง รวม
รอง
กาย กาย

196 ถ.เทศ 7
ต.พระปฐมเจดีย ์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
46/1 ม.4 ต.ประตูชยั
อ.พระนครศรี อยุธยา
จ.พระนครศรี อยุธยา
13000
88/1 ม.8 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

1

3

1

1

6

1

2

0

1

4

1 ถ.ราชดาเนิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
80000
56 ม.2 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
84000
182 ถ.รักการ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110
152 ถ.สิ โรรส อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
353 ถ.เยาวราช
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

1

3

1

0

5

1

2

0

2

5

1

4

0

0

5

1

1

0

3

5

1

2

0

2

5

1

2

0

0

3

ทีอ่ ยู่

1

1

ผอ./ พ.ว.ฟ นัก ช่ าง รวม
รอง
กาย กาย
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โรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.)
เป็ นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข โดยเป็ นโรงพยาบาลประจาจ.ทั่วไปหรื อ
โรงพยาบาลประจาอาเภอขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) มี
จานวนเตี ยง 120 - 500 เตี ยง ในประเทศไทยมี อยู่ 74 แห่ ง (รวมโรงพยาบาลสมเด็ จพระ
ยุพราชสระแก้วด้วย) จาแนกตามภาค ดังนี้
ภาคเหนือ
63 โรงพยาบาลพิจิตร จ.พิจิตร
136 ถ.บึงสี ไฟ ต.บึงศรี ไฟ 1
1
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
64 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
70 หมู่ 6 บ้านสวนดอก
1
1
ต.วรนคร อ.ปั ว จ.น่าน
55120
65 โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน
1 ถ.วรวิชยั ต.ในเวียง
1
1
อ.เมือง จ.น่าน 55000
66 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
203 ถ.สามัคคีชยั
1
1
จ.เพชรบูรณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
67 โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่
144 ถ.ช่อแฮ่ ต.ใบเรี ยง
1
2
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
68 โรงพยาบาลลาพูน จ.ลาพูน
177 ม. 1 ต.ต้นธง อ.เมือง
1
1
จ.ลาพูน 51000
69 โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา
269 ถ.พหลโยธิน ต.ต๋ อม
1
1
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
70 โรงพยาบาลกาแพงเพชร
382 ถ.ราชดาเนิน อ.เมือง
1
2
จ.กาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร 62000
71 โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย
2/1 ม.5 ต.บ้านกล้วย
1
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
77 โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย
101 ม.10
1
ถ.พรหมมหาราช
ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย
จ.เชียงราย 57130

โรงพยาบาล
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78 โรงพยาบาลศรี สงั วาลย์
จ.แม่ฮ่องสอน
79 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
(80 เตียง)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
80 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

101 ถ.สี หนาทบารุ ง
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
58000
1 หมุ่ 1 ต.พิชยั อ.เมือง
จ.ลาปาง 52000

286 ถ.สุริยเดชบารุ ง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
81 โรงพยาบาลสกลนคร
1041 ถ.เจริ ญเมือง อ.เมือง
จ.สกลนคร
จ.สกลนคร 47000
82 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่าง 291 หมู่ 11 ถ.ภูมิภกั ดี
แดนดิน จ.สกลนคร (90)
ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
83 โรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์ จ.กาฬสิ นธุ์
283 ถ.กาฬสิ นธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสิ นธุ์ 46000
84 โรงพยาบาลมหาสารคาม
1105 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
44000
85 โรงพยาบาลจัตุรัส จ.ชัยภูมิ
9 ม.7 ถ.สี คิว้ -ชัยภูมิ
ต.หนองบัวใหญ่ จตุรัส
จ.ชัยภูมิ 36130
86 โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร
26 ม.8 ถ.แจ้งสนิท
ต.ตาดทอง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
87 โรงพยาบาลหนองคาย
1158 ถ.มีชยั อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
88 โรงพยาบาลนครพนม
270 ถ.อภิบาลบัญชา
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
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89 โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์

90 โรงพยาบาลเทพรัตน์
จ.นครราชสี มา

91 โรงพยาบาลปากช่องนานา
จ.นครราชสี มา
92 โรงพยาบาลสิ รินธร จ.ขอนแก่น

93 โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น

94 โรงพยาบาลเลย จ.เลย
95 โรงพยาบาลมุกดาหาร
96 โรงพยาบาลอานาจเจริ ญ

97 โรงพยาบาลหนองบัวลาภู

98 โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

99 โรงพยาบาลภูเขียว
จ.ชัยภูมิ

โรงพยาบาล

692 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
ต.นางรอง อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์ 31110
345/5 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ
ต.โคกกรวด
อ.นครราชสี มา
จ.นครราชสี มา 30280
400 ถ.มิตรภาพ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
30130
ต.บ้านแฮด
กิ่งอาเภอบ้านแฮด
จ.ขอนแก่น 40110
82 ม.1 ถ.มะลิวลั ย์
ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130
32/1 ถ.มะลิวลั ย์ ต.กุดป่ อง
อ.เมือง จ.เลย 42000
24 ถ.พิทกั ษ์พนมเขต
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
291 ม.6 ถ.อรุ ณประเสริ ฐ
ต.มุ่ง อ.เมือง
จ.อานาจเจริ ญ 37000
153 ม.1 ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู
39000
บ้านพักผูอ้ านวยการ 255/1
ถ.เจ้าแม่สองนาง
ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 43140
149 ม.4 ต.ผักบัง อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ 36110
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100 โรงพยาบาลกุมภวาปี
จ.อุดรธานี
101 โรงพยาบาลวาริ นชาราบ

102 โรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี

102 โรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์
จ.อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก
103 โรงพยาบาลพุทธโสธร
จ.ฉะเชิงเทรา
104 โรงพยาบาลตราด จ.ตราด

105 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
จ.สระแก้ว
106 โรงพยาบาลแกลง
จ.ระยอง
107 โรงพยาบาลมาบตาพุด จ.ระยอง
ภาคกลาง
108 โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า จ.นนทบุรี

โรงพยาบาล

7 ม.5.จิตรประสงค์
ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี 41110
ถ.ศรี สะเกษ ต.คาน้ าแซบ
อ.วาริ นชาราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
300 หมู่ 3 ถ.อุบลตระการ
(บ้านปลาดุก) ต.ไร่ นอ้ ย
อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
300 หมู่ 3 ถ.อุบลตระการ
(บ้านปลาดุก) ต.ไร่ นอ้ ย
อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
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174 ถ.มรุ พงษ์ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
24000
108 ถ.สุขมุ วิท หมู่ 1
ต.วังระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด 23000
725 ม.2 ถ.สุวรรณศร
ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
254 ถ.สุขมุ วิท
ต.ทางเกวียน อ.แกลง
จ.ระยอง 21110
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
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206 ม.6 ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
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109 โรงพยาบาลบ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

12 ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ ง
จ.ราชบุรี 70110
110 โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
29 ถ.ทางรถไฟ
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
70120
111 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
572/1 ม.3 ถ.แสงชูโต
จ.กาญจนบุรี
ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
112 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
199 ม.5 ต.บ้านกล้วย
จ.ชัยนาท
อ.อินทร์บุรี จ.ชัยนาท
17000
113 โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี 86 ม.8 ต.ธารเกษม
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
18120
114 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
53 ถ.รถไฟ
จ.เพชรบุรี
ต.คลองกระแซง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
115 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 260 ม.1 ถ.พหลโยธิน
จ.ลพบุรี
ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
116 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708 ถ.ประสิ ทธิพฒั นา
จ.สมุทรสงคราม
ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
117 โรงพยาบาลอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
56 ถ.รักการดี ต.อุทยั ใหม่
อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 61000
118 โรงพยาบาลสมุทรปราการ
71 ถ.จักรกะพาด ต.ปากน้ า
จ.สมุทรปราการ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10270
119 โรงพยาบาลนครนายก
100 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง
จ.นครนายก
จ.นครนายก 26000

โรงพยาบาล

ทีอ่ ยู่

1

1

0

1

3

1

1

1

2

0

1

4

1

1

0

0

2

1

1

1

1

0

1

3

1

1

0

1

3

1

1

0

2

1

0

1

2

2

2

1

1

0

1

3

1

1

0

1

3

ผอ./ พ.ว.ฟ นัก ช่ าง รวม
รอง
กาย กาย

192

120 โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี

121 โรงพยาบาลสิ งห์บุรี จ.สิ งห์บุรี
122 โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง
123 โรงพยาบาลมะการักษ์
จ.กาญจนบุรี
124 โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี

125 โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิ งห์บุรี

126 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี
127 โรงพยาบาลเสนา
จ.พระนครศรี อยุธยา
128 โรงพยาบาลประจวบคีรีขนั ธ์
129 โรงพยาบาลหัวหิ น
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
130 โรงพยาบาลดาเนินสะดวก
จ.ราชบุรี

โรงพยาบาล

7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว

ต.บางปรอท อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
917/3 ถ.ขุนสรรค์ อ.เมือง
จ.สิ งห์บุรี 16000
3 ถ.เทศบาล ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
47/12 ม.4 ต.ท่ามะกา
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
71120
139 ถ.ประชาอุทิศ
ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี 15110
37/7 ม.1 ต.ทับยา
อ.อินทร์บุรี จ.สิ งห์บุรี
16110
ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรี่ ยง
ต.สองพี่นอ้ ง อ.สองพี่นอ้ ง
จ.สุพรรณบุรี 72110
51 ม.1 ถ.สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด
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อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา
13110

237 ถ.พิทกั ษ์ชาติ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
30/2 ถ.เพชรเกษม
ต.หัวหิ น อ.หัวหิน
จ.ประจวบ 77110
146 ม.4 ต.ท่านัด
อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
70130
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131 โรงพยาบาลสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
ภาคใต้
132 โรงพยาบาลท่าศาลา
จ.นครศรี ธรรมราช

133 โรงพยาบาลปากพนัง
จ.นครศรี ธรรมราช
134 โรงพยาบาลทุ่งสง
135 โรงพยาบาลสิ ชล
จ.นครศรี ธรรมราช
136 โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง

137 โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

138 โรงพยาบาลพัทลุง จ.พัทลุง
139 โรงพยาบาลปั ตตานี จ.ปั ตตานี
140 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สายบุรี จ.ปั ตตานี (60)
141 โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่

โรงพยาบาล

1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000

1

158 ม.3 ถ.นครศรี ฯสุราษฎร์ธานี ต.ท่าศาลา
อ.ท่าศาลา
จ.นครศรี ธรรมราช
80160
212 ถ.ชายน้ า ต.ปากพนัง
อ.ปากพนัง
จ.นครศรี ธรรมราช 80140
อ.ทุ่งสง
จ.นครศรี ธรรมราช 80110
189 ม.5 ถ.ศุภโยคพัฒนา
ต.สิ ชล อ.สิ ชล
จ.นครศรี ธรรมราช 80120
11 ถ.กาลังทรัพย์
ต.เขานิวาศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง 85000
4008 ถ.พิดิษฐ์พยาบาล
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
4211 ถ.ราเมศร์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
2 ถ.หนองจิก อ.เมือง
จ.ปั ตตานี 94000
162 ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบนั
อ. สายบุรี จ.ปั ตตานี
94110
325 ถ.อุดรกิจ ต.ปากน้ า
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

1

1

1

1

1

1

1

1

ทีอ่ ยู่

3

0

1

5

1

0

1

2

1

0

1

2

1

3

0

2

6

1

1

0

1

3

1

0

1

3

1

1
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142 โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา

143 โรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า จ.พังงา

144 โรงพยาบาลสตูล จ.สตูล

145 โรงพยาบาลเกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี
146 โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา
147 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริ นทร์
148 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส

149 โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา

436 ถ.เพชรเกษม
ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา
82000
39/2 ถ.เพชรเกษม
ต.บางนายชี อ.ตะกัว่ ป่ า
จ.พังงา 82110
55/1 ถ.หัตถกรรมศึกษา
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
91000
61 ม.1 ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฏร์ธานี 84140
106 ถ.รัตนกิจ อ.เบตง
จ.ยะลา 95110
80 ถ.ระแงะมรรดา อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000
1 ถ.ทรายทอง 5

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

3

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

4

ต.สุ ไหงโก-ลก
อ.สุ ไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส 96120

ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โรงพยาบาลสังกัดหน่ วยงานอืน่ ๆ
สภากาชาดไทย
150 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 290 ถ.เจิมจอมพล
ณ ศรี ราชา
ต.ศรี ราชา อ.ศรี ราชา
จ.ชลบุรี 20110

1

3

1

5

สานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร
มีอยูท่ ้ งั หมด 10 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็ นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซึ่งบริ หาร
โดยตรงโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

6

195

151 โรงพยาบาลกลาง

152 โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์

153 โรงพยาบาลตากสิ น

154 โรงพยาบาลราชพิพฒั น์

155 โรงพยาบาลลาดกระบัง
156 โรงพยาบาลเวชการุ ณย์รัศมิ์

157 โรงพยาบาลสิ รินธร
158 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ

159 โรงพยาบาลผูส้ ูงอายุ
บางขุนเทียน

โรงพยาบาล

514 ถ.หลวง ป้ อมปราบ
เขตป้ อมปราบ กทม.
10100
8 ถ.เจริ ญกรุ ง
แขวงบางคอแหลม
เขตยานนาวา กทม. 10120
543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กทม.
10600
18 ถนนพุทธมณฑลสาย 3
ซ.10 แขวงบางไผ่
เขตบางแค กทม. 10160
เขตลาดกระบัง กทม.
10520
48 หมู่ 2 เลียบวารี
แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กทม.
10530
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม. 10250
6 ซ.หนองแขม-ศรี นวล 1
แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม.
10160
1075/1 ถนนบางขุนเทียน
- ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม.
10150

ทีอ่ ยู่
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160 สานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร

1

9

กรมแพทย์ ทหารบก
กระทรวงกลาโหม
161 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

1

4

162

1

2

163
164

165

166

167
168

111 ศาลาว่าการ
กรุ งเทพมหานคร 2 อาคาร
1 ชั้น 7 ถ.มิตรไมตรี เขต
ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
สานักเลขานุการศาลา
ว่าการกรุ งเทพมหานคร
2 อาคาร 1 ชั้น 7
ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง
กทม.10400

39 ถ.วิภาวดีรังสิ ต
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
โรงพยาบาลอานันทมหิ ดล
ต. เขาสามยอด อ.เมือง
(1,000 เตียง)
จ. ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์ อ.วาริ นชาราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสี มา
(400 เตียง)
30000
กรมแพทย์ ทหารเรือ
กระทรวงกลาโหม
โรงพยาบาลทหารเรื อกรุ งเทพ
224 ถนนริ มทางรถไฟ
สายเก่า แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า
1028 ถ.ตากสิ น
(120 เตียง)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กทม. 10600
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า
ต.พลูตาหลวง อ. สัตหี บ
สิ ริกิต์ ิ
จ. ชลบุรี
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
ต. สัตหี บ อ. สัตหี บ
(150 เตียง)
จ. ชลบุรี

โรงพยาบาล

ทีอ่ ยู่

10

2

0

7

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

2

1

5

3
0
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กรมแพทย์ ทหารอากาศ
กระทรวงกลาโหม
169 โรงพยาบาลโรงเรี ยนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
170 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

99 ถ.สุวรรณศร
ต.พรหมณี อ.เมือง
จ.นครนายก 26001
ถ.พหลโยธิน แขวงคลอง
ถนน บางเขน กทม. 10220

ส านั ก งานแพทย์ ใ หญ่ ส านั ก งาน
ตารวจแห่ งชาติ
171 โรงพยาบาลตารวจ
492/1 ถ.พระราม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กทม. 10330
172 รพ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
148 หมู่ 4 ถ.สิ งหวัฒน์
ต.บ้านกร่ าง อ.กงไกรลาศ
จ. สุโขทัย 64170
173 สถาบันราชประชาสมาสัย
15 หมู่ 7 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย
(ส่วนพระประแดง) กรมควบคุมโรค ต.บางหญ้าแพรก
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
174 สวางคนิวาส สภากาชาดไทย
หมู่ 2 ถนนสุขมุ วิท
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
175 ศูนย์บริ การสาธารณสุข 44
96/5 หมู่ 9 ถ.สุวนิ ทวงศ์
หนองจอก
ลาผักชี หนองจอก กทม.
10530
176 โรงพยาบาลรัตบุรี
150 ถนนศรี รัตน์ รัตนบุรี
จ.สุรินทร์ 32130
177 ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนงาน
97 หมู่ 3 ถนนรังสิ ตบางพูน จ.ปทุมธานี
ปทุมธานี ต.บางพูน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โรงพยาบาล

ทีอ่ ยู่
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1
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1

0
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178 ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนงาน
จ.เชียงใหม่

179 สานักงานสาธารณสุขจ.ชลบุรี
(นพ.สธณ)
180 สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

181 รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (รพช)

182 ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนงาน
จ.ระยอง
183 ประธานมูลนิธิพฒั นาคนพิการไทย
จ.นนทบุรี
โรงงานกายอุปกรณ์ที่จดั ตั้งโดย
มูลนิธิขาเทียม (รพช.)
184 รพ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช

185 รพ.แม่ลาว จ.เชียงราย
186 รพ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

โรงพยาบาล

หมู่ที่ 3 ถ.เลียบคลอง
ชลประทาน ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
50180
ถ.วชิรปราการ
ต. านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
ชั้น 4 อาคารสุขภาพ
แห่งชาติ เลขที่ 88/39
ถ.ติวานนท์
14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
4 ถ.สุวรรณศร
ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ
จ. สระแก้ว 27120
เลขที่ 12 หมู่ 2 ซ.8
ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180
78/14 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี 11120
มีช่าง 4 เดือน สานัก
ปลัดกระทรวงฯ
หมู่ 4 ถ.นครศรี ฯ-หัวไทร
ต.หัวไทร อ.หัวไทร
จ. นครศรี ธรรมราช 80170
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
57250
279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

ทีอ่ ยู่
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187 รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย 168 ม.3 ตาบลด่านซ้าย
อาเภอด่านซ้าย จ.เลย
42120
188 รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เลขที่ 149 หมู่ 4 ถ.ภูเขียวชุมแพ ต.ผักปั ง อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ 36110
189 รพ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
62 ถ.หัสนัย ต.ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
60140
190 รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
191 รพ.ยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี
เลขที่ 5 หมู่ 8 จ.จอมบึง
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
192 รพ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม
256 หมู่ 13 ถ.ศรี โกสุม
ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสยั
จ. มหาสารคาม 44140
193 รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง
17 หมู่ 2 ถ.เทศารัษฎา
ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง 92130
194 รพ.ภาชี จ.พระนครศรี อยุธยา
หมู่ 2 ต.ภาชี อ.ภาชี
จ.พระนครศรี อยุธยา
13140
195 รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
692 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
ต.นางรอง อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์ 31110
196 รพ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
215 หมู่ 6 ต.โคกคราม
อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี 72150
197 รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. 193 ต.บัวขาว
กาฬสิ นธุ์
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสิ นธุ์
46110

โรงพยาบาล

ทีอ่ ยู่
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200

198 รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
จ.สงขลา
199 รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม

200 รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

20 ถ.นาทวี-ประกอบ
ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
90160
183 หมู่ 5 ต.สามง่าม
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
73150
1 หมู่ 9 ถ.พังโคน-บึงกาฬ
ต.คอนสวรรค์
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
47120

1

1

1

1

1

1

200

381

73

100

754

ภาคผนวก ฒ
รหัสการบันทึกผลทีไ่ ด้ จากแบบสอบถาม
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รหัสการบันทึกผลทีไ่ ด้ จากแบบสอบถาม
ข้ อคาถาม

ชื่อตัวแปร

มาตรวัดตัวแปร

การอ่านค่ า

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ

gender

Nominal scale

อายุ

age

Ratio scale

สถานภาพการสมรส status

Nominal scale

อาชีพ

Nominal scale

Occupation

ประสบการณ์ในการ
Experience
ทางาน
ประสบการณ์ในการ
ทางานด้านบริ หาร Admin
ฝ่ ายงานกายอุปกรณ์

ระดับการศึกษา
สู งสุ ด

Education

Ratio scale

ชาย = 1 หญิง = 2
(Missing = 99)
จานวนปี
(Missing = 99)
โสด = 1 สมรส = 2
หย่า =3 หม้าย = 4
(Missing = 99)
แพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู = 1
แพทย์ดา้ นอื่นๆ = 2
อาจารย์/ผูช้ ่วยอาจารย์กายอุปกรณ์ =3
นักกายอุปกรณ์ = 4
ช่างกายอุปกรณ์ = 5
อื่นๆ = 6
(Missing = 99)
จานวนปี
(Missing = 99)

Ratio scale

จานวนปี
(Missing = 99)

Nominal scale

ประกาศนียบัตร = 1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื อ
อนุปริ ญญา = 2
ปริ ญญาตรี =3
ปริ ญญาโท = 4
อื่นๆ
=5
(Missing = 99)

203

ข้ อคาถาม

ชื่อตัวแปร

มาตรวัดตัวแปร

การอ่านค่ า

Nominal scale

แพทยศาสตรบัณฑิต = 1
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต = 2
วิศวกรรมศาสตร์ =3
บริ หารธุ รกิจ = 4
วิทยาศาสตร์ = 5
ครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ = 6
เศรษฐศาสตร์ = 7
บัญชี/ การเงิน = 8
อื่นๆ
=9
(Missing = 99)

Institute

Nominal scale

เคย = 1 ไม่เคย = 2
(Missing = 99)

Venue

Nominal scale

ระดับการศึกษาสาขา
Level
กายอุปกรณ์

Nominal scale

รู ปแบบองค์กรที่
ทางาน

Nominal scale

สาขาการศึกษาที่
Specialty
ศึกษาในระดับสู งสุ ด

การศึกษาในสาขา
กายอุปกรณ์ใน
สถาบันการศึกษา
สถานที่ศึกษาใน
สาขากายอุปกรณ์

Hospital

ในประเทศ = 1 ต่างประเทศ = 2
(Missing = 99)
ประกาศนียบัตร = 1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื อ
อนุปริ ญญา = 2
ปริ ญญาตรี =3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต = 4
ปริ ญญาโท = 5
อื่นๆ
=6
(Missing = 99)
โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย/
โรงเรี ยนแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์/
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่างๆ = 1
สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ = 2
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไปสังกัด
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ข้ อคาถาม

ชื่อตัวแปร

มาตรวัดตัวแปร

การอ่านค่ า
กระทรวงสาธารณสุ ข = 3
โรงพยาบาลในสังกัดกรุ งเทพมหานคร = 4
อื่นๆ = 5
(Missing = 99)

ภาคผนวก ณ
การตรวจสอบความเหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงเบื้องต้น
ข้ อความ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
Sphericity (df)
Sig.

ค่ าสถิติ
.957
25941.473
2080
.000

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงด้านการกาหนดทิศทาง
ข้ อความ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
Sphericity (df)
Sig.

ค่ าสถิติ
.846
1297.281
21
.000

ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงด้านการดาเนินการให้สาเร็ จ
ข้ อความ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
Sphericity (df)
Sig.

ค่ าสถิติ
.876
1151.516
21
.000
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ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงด้านความสัมพันธ์กบั ทุกภาคส่ วนในองค์กร
ข้ อความ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
Sphericity (df)
Sig.

ค่ าสถิติ
.903
4039.319
105
.000

ตารางที่ 5 ผลการตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงด้านการสร้างพันธมิตร
ข้ อความ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
Sphericity (df)
Sig.

ค่ าสถิติ
.843
1302.501
15
.000

ตารางที่ 6 ผลการตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงด้านการสร้างจิตวิญญาณการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
ข้ อความ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
Sphericity (df)
Sig.

ค่ าสถิติ
.826
1337.099
15
.000
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ตารางที่ 7 ผลการตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงด้านการพัฒนาผูน้ าของปั จจุบนั และอนาคต
ข้ อความ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
Sphericity (df)
Sig.

ค่ าสถิติ
.932
3472.239
45
.000

ตารางที่ 8 ผลการตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงด้านการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ข้ อความ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
Sphericity (df)
Sig.

ค่ าสถิติ
.955
5750.394
91
.000
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล

นางสาวธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม

ทีอ่ ยู่

77/634 ซอยเพชรทองคา 1 แยก 8 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร

ทีท่ ำงำน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ถนนอรุ ณอัมริ นทร์ แขวงอรุ ณอัมริ นทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร 10700
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2541

สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาพยาบาลศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2548

สาเร็ จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. 2541

พยาบาลวิชาชีพ หอผูป้ ่ วยสลาก 5
งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์ โธปิ ดิกส์
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

พ.ศ. 2545

พยาบาลวิชาชีพ หน่วยบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิศิริราช
งานการพยาบาลปฐมภูมิ ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

พ.ศ. 2547

พยาบาลวิชาชีพ (ช่วยราชการในตาแหน่งเจ้าหน้าที่วเิ ทศสัมพันธ์)
งานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานคณบดี คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2549

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ (นักวิชาการศึกษา)
งานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานคณบดี คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2556

นักวิชาการศึกษาชานาญการ
เลขานุการโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

