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สรุปเนื้อหา
ผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลนั้นใหความสําคัญเปนพิเศษในเรื่อง“การกําหนดจํานวนผูปวยในโรงพยาบาล

ตอ จํานวนของผูเชี่ยวชาญทางการแพทยในโรงพยาบาล”   ซึ่งนําไปสูการออกแบบทางการพยาบาล ทั้งนี้การริเริ่ม
ในแนวคิดนี้หัวหนางานพยาบาลนั้นมีบทบาทมากในการออกแบบนี้ตั้งแต การคิดรูปแบบ การดําเนินกิจกรรม 
และการประเมินผล การออกแบบทางการพยาบาลที่วาดวย “ผูปวยเปนศูนยกลางในการรักษา” หัวหนาพยาบาล
นั้นจะสามารถชวยสรางสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการออกแบบการวิจัยที่ระบุผลที่ไดจากการมีสวนรวมของแพทย
ผูชํานาญการในโรงพยาบาลและหัวหนาพยาบาลในระดับคลินิก การออกแบบทางการพยาบาลนี้ผูเชี่ยวชาญ
ทางการพยาบาลมุงเนนที่จะปรับปรุงการดูแลที่ตอเนื่องโดยยินยอมใหใชเกณฑที่เทาเทียมกัน สงเสริมใหผูปวย
และครอบครัวมีความพอใจในการใหการดูแลรักษา  รวมทั้งลดคาใชจายและระยะเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล  
การเขาถึงและการมีผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลที่เขาใจในกฎเกณฑที่ตั้งไวจะชวยใหการใชเวลาในการดูแลผูปวย
เร็วขึ้น สวนนี้จะเกิดไดจากการประสานงานกันระหวาง ผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาล และผูจัดการในระดับคลินิก 
ซึ่งจะดําเนินการพรอมกันกับทีมงานของหนวยรักษาและทีมงานบริการ การเพิ่มจํานวนผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาล
จะมีผลดีเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆในเรื่องสิ่งแวดลอม คือ อาจจะมีสวนชวยลดระยะเวลาที่ผูปวยนอนรักษาอยูใน
โรงพยาบาล  ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง แตสิ่งแวดลอมในระยะยาวก็มีความจําเปนเชนกัน เชน ระยะสุดทายของชีวิต
ของผูปวยและการดูแลผูปวยเพื่อประคับประคองชีวิต  ระดับการใหการดูแลและความสัมพันธระหวางผูปวยกับ
ทีมรักษานั้นอาจจะทําเกิดประโยชนที่หลากหลายขึ้นได วัตถุประสงคในการดูแลใหความหมายวา “Free up” คือ 
การเพิ่มอิสระใหแกแพทยที่ดูแลผูปวยในการเตรียมตัวผูปวยที่จะเขารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยใชหลักผูปวยเปน
ศูนยกลางในการรักษา ในบทบาทนี้ อาจจะเชื่อมตอระหวางการเตรียมความพรอมในผูปวยนอกและแพทย
ผูเชี่ยวชาญโดยการใหคําแนะนําถึงจุดมุงหมายของการสงเสริมภาวะสุขภาพของตัวผูปวยเอง ทั้งนี้ การจัดการ
ผูปวยนั้นตองทําอยางตอเนื่องกันโดยอาศัยขอมูลทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัย ในเรื่องการพยาบาลนั้นยังเปน
กิจกรรมที่อยูในกรอบ กิจกรรมที่เหมาะกับผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลจึงเปนเรื่องการหมุนเวียนผูเชี่ยวชาญใน
โรงพยาบาลในการดูแลผูปวย การเตรียมสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและการประสานความรวมมือกัน ทั้งนี้ การ
รวมมือกันในระยะยาวระหวางผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลและหัวหนาพยาบาล สามารถทําใหมองเห็นขอดีในการ
พิทักษรักษาในการดูแลผูปวย ดังนั้น ความรูเกี่ยวกับความเกี่ยวของและประโยชนของการออกแบบการพยาบาล
และการนํารูปแบบการดูแลผูปวยในแบบลาสุดไปใชจึงเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด

ความสัมพันธระหวางผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลและการพยาบาล มีบทความที่แสดงความสัมพันธของ
ผลกระทบตางๆ เชน ผลกระทบจากความสัมพันธระหวางผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลกับภาระหนาที่มากเกินไป
ของพยาบาล การมีสวนรวมระหวางผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลกับพยาบาลผูปฏิบัติและบทบาทของผูเชี่ยวชาญใน
โรงพยาบาลในฐานะสมาชิกของทีมดูแลรักษาพยาบาล เพื่อลดภาระหนาที่ที่มากเกินไปของพยาบาล
การลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล  การลดภาระงานการพยาบาลที่ไมจําเปน 
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ในดานการออกแบบและการนําโปรแกรมไปใช นั้น หัวหนาพยาบาลหรือหัวหนาพยาบาลระดับสูงจะมี

บทบาทมาก ในการพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพ โดยการรวมมือกับสมาชิกในทีม ซึ่งความรวมมือ และ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกก็เปนการประเมินคาของทีมเชนกัน โปรแกรมนี้จะเปลี่ยนแนวคิดและ
วิสัยทัศนของรูปแบบการมีผูปวยเปนศูนยกลางและการใชความชํานาญและพื้นฐานความรูของผูเชี่ยวชาญใน
โรงพยาบาลและหัวหนาของพยาบาลในการใหบริการแกผูปวย

ดานเกณฑและการประเมินผล เกณฑเปนขอกําหนดขององคกร ซึ่งเปนผลจากการทํางานรวมกัน
ระหวางผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลและพยาบาล จะชวยอธิบายความหมายใหชัดขึ้นและการจัดลําดับเกณฑจะเปน
จุดเริ่มตนของโปรแกรมซึ่งคาเฉลี่ยของการรักษาตัวในโรงพยาบาลของผูปวย คาใชจายของผูปวยตอคน อัตราการ
เขารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลซ้ํา และอัตราตายเปนเกณฑการประเมินที่สําคัญ

ดานการสื่อสารเปนสิ่งสําคัญที่ตองใชในโปรแกรมประสิทธิภาพของผลงานจะมีสวนประกอบที่สําคัญ 
คือ ความสําเร็จในการสื่อสารและการสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยแกผูปวย

ดังนั้น หัวหนาพยาบาลจะมีโอกาสในการสรางสิ่งแวดลอมพื้นฐานที่มีมาตรฐาน โดยตองอาศัยความ
รวมมือกันระหวางผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลและผูนําพยาบาลเพื่อสรางใหเกิดผลจากการปฏิบัติที่แตกตางออกไป

การวิเคราะหงานวิจัย

เปรียบเทียบรายงานการวิจัยกับทฤษฎีการบริหารงานสาธารณสุข

จากงานการวิจัยเรื่อง Hospitalist : A Chief Nursing Officer’s Perspective. ของ Lynda Olender
สามารถวิเคราะหเกี่ยวกับบทบาทดานการบริหารงานของพยาบาลในโรงพยาบาลได 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระบวนการบริหารนั้น ผูบริหารควรตองเขาใจภาพรวมของการบริหารงานวามี
ความหมาย มีความสําคัญอยางไร เพื่อใหการบริหารงานนั้นนําไปสูผลสําเร็จขององคกรตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตอไป โดยอาศัยหลักการบริหารงานตางๆ ดังนี้

กระบวนการบริหารงาน
ซึ่งประกอบดวย4 ประการ คือ การวางแผน ( planning ) การจัดองคกร ( organizing ) การนํา 

( leading ) และการควบคุม ( controlling ) ( นิตยา , 2545 ) จากงานวิจัยนี้พบวา Hospitalist program นั้น ไดใช
หลักการบริหารขั้นตนนี้ครบทั้ง 4 ขั้นตอนดังนี้

การวางแผน(planning) ในงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การที่ทีมงานรวมกันตั้งเปาหมายในการบริหาร
จัดการในการดูแลผูปวยในโดยการใหผูปวยเปนศูนยกลางในการดูแลรักษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ใหดูแลรักษาพยาบาลผูปวยแตละรายทั้งในดานคาใชจายของผูปวยตอคน คาเฉลี่ยของการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ของผูปวยตอครั้ง อัตราการเขารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลซ้ํา และอัตราตาย 

การจัดองคกร ( organizing ) ในงานวิจัยนี้ คือ การจัดทรัพยากรตางๆในการใหการดูแล
รักษาพยาบาล ทั้งทางดานกําลังบุคลากร อันประกอบดวย แพทยผูเชี่ยวชาญ แพทยจบใหม หัวหนาพยาบาล 
พยาบาลผูปฏิบัติในทีมดานงบประมาณในที่นี้คือการบริหารจัดการผูปวยเพื่อลดคาใชจายในการดูแลรักษา
พยาบาลตอคน ลดคาใชจายในการรักษาตัวในโรงพยาบาลของผูปวยตอครั้ง ลดระยะเวลาในการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล และดานการจัดสรรเวลา โดยการวิจัยนี้เสนอแนะเกี่ยวกับการลดภาระงานที่ไมจําเปนในการดูแล
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ผูปวยของพยาบาลโดยความรวมมือของแพทยในเรื่องการลดการสั่งการในกิจกรรมที่ไมจําเปนของผูปวย และ
แพทยเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาพยาบาลรวมกับพยาบาล และในสวนการออกแบบและการนําโปรแกรม
ไปใชนั้น หัวหนาพยาบาลหรือหัวหนาพยาบาลระดับสูงจะมีบทบาทมาก เพื่อการพัฒนาโปรแกรมใหมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดในการใหบริการ

การนํา ( leading ) ในงานวิจัยนี้ คือ หัวหนาพยาบาลมีหนาที่ในการสรางแรงจูงใจแกพยาบาล
ผูปฏิบัติในทีม รวมไปถึงทีมแพทย โดยการดึงศักยภาพของบุคลากรแตละฝายออกมา รวมไปถึงการคนหาจุด
ขอดอยที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการผูปวยที่ต่ํา เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ในโปรแกรมนั้น
ไดประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยตามเปาหมายของโปรมแกรมที่ตั้งไว

การควบคุม ( controlling )   ในงานวิจัยนี้ คือ การสรางแรงจูงใจแกพยาบาลผูปฏิบัติในทีม 
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ในโปรแกรมนั้นไดประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยตามเปาหมาย
ของโปรมแกรมที่ตั้งไวรวมทั้งการทํางานรวมกันระหวางผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลและพยาบาลในการกําหนด
เกณฑและระดับการประเมินโปรแกรมเพื่อเปนเกณฑในการประเมินผลตอไป

บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
ในงานวิจัยนี้สามารถวิเคราะหบทบาทหนาที่ของผูบริหาร 10 ประการ ตามแนวคิด ของ 

Henry Mintzberg ไดดังนี้

ตารางที่ 1 บทบาทหนาที่ของผูบริหาร 10 ประการ ของ Henry Mintzberg
( อุบลรัตน  ประดิษฐกุล และ อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนน, 2545 )

บทบาทหนาที่ตามแนวคิดของ Mintzberg ขอเท็จจริงจากการวิจัย
บทบาทเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธกับผูอื่น ( Interpersonal Roles )

1. บทบาทตัวแทนองคกร ( Figurehead ) หัวหนาพยาบาลหรือผูนําพยาบาลในคลินิกทําหนา
เปนทีมผูจัดทําHospitalist program ตั้งแตการ
ออกแบบโปรแกรม การทดลองใช การตั้งเกณฑการ
ประเมินผล และการประเมินผล

2. บทบาทเปนผูนํา ( Leader ) หัวหนาพยาบาลมีหนาที่ในการสรางแรงจูงใจแก
พยาบาลผูปฏิบัติในทีม รวมไปถึงทีมแพทย โดยการ
ดึงศักยภาพของบุคลากรแตละฝายออกมา รวมไปถึง
การคนจุดขอดอยที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการผูปวยที่ต่ําเพื่อใหการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ในโปรแกรมนั้นไดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยตามเปาหมายของ   
โปรมแกรมที่ตั้งไว

3. บทบาทผูติดตอประสานงาน ( Liaison ) หัวหนาพยาบาลมีสวนสําคัญในการประสาน
ความรวมมือระหวางบุคลากรในทีมสุขภาพทั้งแพทย
ผูเชี่ยวชาญ แพทยจบใหม พยาบาลผูปฏิบัติ
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บทบาทหนาที่ตามแนวคิดของ Mintzberg ขอเท็จจริงจากการวิจัย
บทบาทเกี่ยวกับขาวสารขอมูล  ( Informational Roles )

4. บทบาทเปนศูนยกลางของขาวสาร ( Monitor ) หัวหนาพยาบาลจะมีสวนในการคนหาขอมูลหรือ
การหาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผูปวยที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ

5. บทบาทเปนผูกระจายขาว ( Disseminator ) หัวหนาพยาบาลมีบทบาทในการเชื่อมตอขอมูล
ใหกับพยาบาลผูปฏิบัติ และผูปวย

6. บทบาทผูประชาสัมพันธ ( Spokesperson ) หัวหนาพยาบาลมีสวนในการสงขาวสารเกี่ยวกับ 
โปรแกรมไปยังองคกรพยาบาลอื่นที่มีการพัฒนา
รูปแบบการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย

บทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจ( Decisional Roles )
7. บทบาทเสมือนผูประกอบการ ( Entrepreneur ) หัวหนาพยาบาลหรือผูนําพยาบาลในคลินิกทําหนาที่

เปนทีมผูจัดทําHospitalist program ตั้งแตการ
ออกแบบโปรแกรม การทดลองใช การตั้งเกณฑการ
ประเมินผล และการประเมินผล

8. บทบาทในการแกไขปญหาที่ยุงยาก
(Disturbance Handler )

หัวหนาพยาบาลมีสวนแกไขปญหาที่ยุงยากสําคัญ 
เชน การแกไขปญหาที่เกิดกับผูปวยโรคที่ซับซอน

9. บทบาทผูจัดสรรทรัพยากร ( Resource Allocator ) หัวหนาพยาบาลมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ผูปวยเพื่อลดคาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาลตอ
คน ลดคาใชจายในการรักษาตัวในโรงพยาบาลของ
ผูปวยตอครั้ง ลดระยะเวลาในการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล และดานการจัดสรรเวลา การลดภาระ
งานที่ไมจําเปนในการดูแลผูปวยของพยาบาลโดย
ความรวมมือของแพทยในเรื่องการลดการสั่งการใน
กิจกรรมที่ไมจําเปนของผูปวย และแพทยเขามามี
สวนรวมใน  การดูแลรักษาพยาบาลรวมกับพยาบาล 

10. บทบาทผูเจรจาตอรอง( Negotiator ) หัวหนาพยาบาลมีสวนในการเจรจาตอรองเพื่อรักษา
ผลประโยชนขององคกรพยาบาล

ภาวะผูนําในการบริหาร
ความสําเร็จของหนวยงานและองคกรมีความสัมพันธอยางมากกับภาวะผูนํา ( Leadership )

(วรพจน , 2549) เนื่องจากผูนํา คือ ผูที่สามารถควบคุมผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ 
มุงสูความสําเร็จขององคกร ซึ่งในการวิจัยนี้ หัวหนาพยาบาลและผูนําพยาบาล ไดใชความสัมพันธกับพยาบาลผู
ปฏิบัติใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานตามเกณฑที่ตั้งไวและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอสื่อสารกัน เพื่อให
พยาบาลผูปฏิบัติใตบังคับบัญชาใหความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติการพยาบาลใหบรรลุตามเกณฑที่ตั้งไว
(ไขแสง, 2544 )
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การประยุกตงานวิจัยมาใชในประเทศไทย
จากงานการวิจัยเรื่อง Hospitalist : A Chief Nursing Officer’s Perspective. ของ Lynda Olender

สามารถนําผลการวิเคราะหจากผลการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา มาประยุกตใชในการบริหารงานการพยาบาล
ในประเทศไทยได ในเรื่องตอไปนี้

1. กระบวนการบริหารงาน ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ซึ่ง การวางแผน ( planning ) การจัดองคกร ( organizing )
การนํา ( leading ) และการควบคุม ( controlling ) ที่มีความครอบคลุมและผลการวิจัยนั้นรายละเอียดสวนใหญ
สามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารงานการพยาบาลในหอผูปวยของประเทศไทย สามารถนํามาใชไดใน
โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งระดับตติยภูมิ 
ระดับทุติยภูมิ  และระดับปฐมภูมิ ทั้งใน โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลสังกัด
อื่นๆ รวมไปถึงศูนยสุขภาพชุมชน และสถานีอนามัย

2. บทบาทหนาที่ของผูบริหารจากการวิจัยนี้หัวหนาพยาบาลและผูนําพยาบาลไดใชบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารที่ชัดเจน เชน หัวหนาพยาบาลหรือผูนําพยาบาลในคลินิกทําหนาเปนทีมผูจัดทําโปรแกรมการบริหาร
จัดการผูปวย ตั้งแตการออกแบบโปรแกรม การทดลองใช การตั้งเกณฑการประเมินผล และการประเมินผล ซึ่งถือ
เปนการคิดคนและสรางนวตกรรมใหมกับการพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้งมีหนาที่ในการสรางแรงจูงใจแก
พยาบาลผูปฏิบัติในทีม รวมไปถึงทีมแพทย โดยการดึงศักยภาพของบุคลากรแตละฝายออกมารวมไปถึงการ
คนหาจุดขอดอยที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการผูปวยที่ต่ําเพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ใหได
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยตามเปาหมายที่ตั้งไว และหัวหนาพยาบาลมีสวนสําคัญในการ
ประสานความรวมมือระหวางบุคลากรในทีมสุขภาพทั้งแพทยผูเชี่ยวชาญ แพทยจบใหม พยาบาลผูปฏิบัติให
ปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในประเทศไทยไดอยางเหมาะสมเชนกัน

3. ภาวะผูนําในการบริหารจากการวิจัยนี้ หัวหนาพยาบาลและผูนําพยาบาล ไดใชความสัมพันธกับ
พยาบาลผูปฏิบัติใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานตามเกณฑที่ตั้งไวและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอสื่อสาร
กัน  เพื่อใหพยาบาลผูปฏิบัติใตบังคับบัญชาใหความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติการพยาบาลใหบรรลุตามเกณฑ
ที่ตั้งไว ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในประเทศไทยไดอยางเหมาะสมเชนกัน
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การกําหนดจํานวนผูปวยในโรงพยาบาลตอ
จํานวนของผูเชี่ยวชาญทางการแพทยในโรงพยาบาล

สรุปเนื้อหา

การออกแบบทางการพยาบาล



ขั้นตอน
การออกแบบ

ทางการพยาบาล

การคิดรูปแบบการพยาบาล

การดําเนินกิจกรรมโดยนํา
รูปแบบการพยาบาลไปใช

การประเมินผล



เนน“ผูปวยเปนศูนยกลางในการรักษา”

สรางสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนตอการรักษาพยาบาล

สงเสริมใหผูปวยและครอบครัวมีความพอใจ
ในการใหการดูแลรักษา

ลดคาใชจายและระยะเวลาที่รักษาตัว
ในโรงพยาบาล

การออกแบบทางการพยาบาล



ประโยชนของการออกแบบทางการพยาบาล

การดูแลผูปวยเพื่อประคับประคองชีวิต
ระยะสุดทายของชีวิตของผูปวย

ระยะเวลาสั้น

ระยะยาว

ลดระยะเวลาที่ผูปวยนอนรักษาอยูในโรงพยาบาล



กิจกรรมที่เหมาะสมของการพยาบาล

การหมุนเวียนผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลในการดูแลผูปวย
การเตรียมสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

การประสานความรวมมือกันของสหวิชาชีพ
ในการดูแลผูปวย



การวิเคราะหงานวิจัยการวิเคราะหงานวิจัย
เปรียบเทียบรายงานการวิจัยเปรียบเทียบรายงานการวิจัย

กับทฤษฎีการบริหารงานสาธารณสุขกับทฤษฎีการบริหารงานสาธารณสุข



การวางแผน
( planning )

การจัดองคกร
( organizing )

การนํา
( leading )

การควบคุม
( controlling )

กระบวนการบริหาร



บทบาทหนาที่ของผูบริหาร10 ประการ
ตามแนวคิดของ

Henry Mintzberg



1. บทบาทตัวแทนองคกร( Figurehead )
2. บทบาทเปนผูนํา( Leader )

3. บทบาทผูติดตอประสานงาน( Liaison )

บทบาทเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธกับผูอื่น
( Interpersonal Roles )



4. บทบาทเปนศูนยกลางของขาวสาร( Monitor )
5. บทบาทเปนผูกระจายขาว( Disseminator )

6. บทบาทผูประชาสัมพันธ( Spokesperson )

บทบาทเกี่ยวกับขาวสารขอมูล
( Informational Roles )



บทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจ
( Decisional Roles )

7. บทบาทเสมือนผูประกอบการ( Entrepreneur )
8. บทบาทในการแกไขปญหาที่ยุงยาก

(Disturbance Handler )
9. บทบาทผูจัดสรรทรัพยากร
( Resource Allocator )

10. บทบาทผูเจรจาตอรอง( Negotiator )



การประยุกตงานวิจัยการประยุกตงานวิจัย
มาใชในประเทศไทยมาใชในประเทศไทย



กระบวนการบริหารงาน

บทบาทหนาที่ของผูบริหาร

การประยุกตงานวิจัยมาใชในประเทศไทย



Thanks for your attention


