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อิทธิพลของภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อสมรรถนะ
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย (2) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และ(3) อิทธิพลของภาวะผู้น�ำแบบบริการ
ของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่มีต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ จ�ำนวน 256 คน ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากจ�ำนวนประชากร 765 คนคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย โรง
พยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 29 แห่ง เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยของณัฎชากรณ์
เทโหปการ (2552) พัฒนาตามแนวคิดของ Robert K. Greenleaf (1998) และ3) สมรรถนะในการปฏิบัติ
งานของพยาบาลวิชาชีพของสิริลักษณ์ อยู่เย็น (2552) พัฒนาจากข้อก�ำหนดสมรรถนะสภาการพยาบาล
(2553) 8 ด้าน ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เท่ากันคือ 0.93 และน�ำมาทดสอบหาค่าความเที่ยง ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาคในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เท่ากับ 0.98 และ 0.96 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั และวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
แบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า (1) ภาวะผูน้ ำ� แบบบริการของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 3.99, SD = 0.62) (2) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดย
รวมอยู่ในระดับสูง (M = 4.00, SD = 0.44) และ (3) ภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยสามารถ
พยากรณ์สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 28.70 (R2= 0.287)
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำแบบบริการ, สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ, หัวหน้าหอผู้ป่วย,
โรงพยาบาลชุมชน
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ โรงพยาบาลสีคิ้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�ำสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
รองศาสตราจารย์ ประจ�ำสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
2

25

1.indd 108

20/6/2562 8:28:58

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 1 January - June 2019

109

The Influence of Servant Leadership of Head Nurses on Professional Nurse
Competencies of Staff Nurses at Community Hospitals
in Nakhonratchasima Province
Uraiwan Kaewpetch, M.Sc.1
Pattaya Kaewsarn, Ph.D.2
Boontip Siritharungsri, Ph.D.3
(Received: February 11, 2018; Revised: March 3, 2018; Accepted: April 5, 2018)

Abstract

  
The purposes of this descriptive study were: (1) to investigate the level of servant leadership of
head nurses, (2) to study competency practices of staff nurses, and (3) to identify influence of servant
leadership of  head nurses on professional nurse Competencies of staff nurses at Community Hospitals in Nakhonratchasima Province.  The sample comprised 256 professional nurses who worked at
Community Hospitals, Nakhonratchasima Province. They were recruited by simple random sampling
from the population of 765. Questionnaires were used as research instruments, modified from Natchakorn Tahopakan (2009) and Sirilak Youyen (2009) and comprised three sections: personal factors,
servant leadership of head nurses which based on the concept of  Robert K. Greenleaf (1998), and
professional nurses competencies which developed under the regulations of Thai Nursing Council
(2010). The questionnaires were tested for validity (both the second and the third sections were equal
[0.93]). The reliability of the second and the third sections were 0.98 and 0.96 respectively. Data were
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation,
and stepwise multiple regression.  
The major findings were as follows: (1) Staff nurses rated servant leadership of  their head
nurses at the high level (M = 3.99,SD = 0.62) (2)They rated their nursing competency practices at
the high level (M =4.00, SD = 0.44) and (3) Servant leadership of  head nurses predicted competency
practices of staff  nurses. This predictor accounted for 28.70 % (R2 =  0.287).
Keywords: Servant leadership, professional nurse Competencies, Head nurse, Community hospital
Registered Nurse, Professional Level, Sikhio Hospital
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บทน�ำ

จากสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงในระบบ
สุขภาพของไทยในศตวรรษที่21ที่มุ่งเน้นนโยบาย
การให้บริการสุขภาพด้านคุณภาพและปริมาณให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (กระทรวง
สาธารณสุข, 2555) ตอบสนองกับแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการเสริมสร้างมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพทุกระดับเพื่อให้ตอบสนอง
ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย
และพัฒนาระบบการส่งต่อที่ไร้รอยต่อ รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และ
สอดรับกับนโยบายสาธารณสุขในยุคไทยแลนด์
4.0 ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่
มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) ส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพ
ของสถานบริการทุกระดับมีการปรับเปลี่ยนวิธี
การด�ำเนินงานให้สอดรับและทันสมัยมากขึ้นทั้ง
ด้านโครงสร้าง ระบบงานบริการ รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้บริหาร
หรือผู้น�ำทางการพยาบาล ถือเป็นบุคลากรที่มี
ความส�ำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวให้ประสบความส�ำเร็จ จึงต้องเป็นผู้ที่มีวิสัย
ทัศน์ มีการตัดสินใจที่ดี (อรพิม พุทธวงษ์, 2553)
และยั ง ต้ อ งอาศั ย การมี ส ่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากร
พยาบาล ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
ทุกระดับ ทัง้ ด้านการบริการพยาบาลและด้านอืน่ ๆ
(มาริสา ไกรฤกษ์ และล�ำดวน บุญที, 2555)
โรงพยาบาลชุ ม ชนเป็ น สถานบริ ก าร
ระดับทุติยภูมิที่มีความส�ำคัญมากในยุคปัจจุบัน
เนื่องจากเป็นสถานบริการที่ให้บริการผู้ป่วยและ
ประชาชน ที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับชุมชน
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และเป็นหน่วยส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน
สูส่ ถานพยาบาลระดับตติยภูมิ จากผลการประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล(Hospital Accreditation) ของ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมาปี 2558
ในภาพรวมด้านการน�ำองค์การพบประเด็นการ
พัฒนาผู้น�ำทางการพยาบาล ส่วนหนึ่งขาดการเต
รี ย มก่ อ นเข้ า สู ่ ต� ำแหน่ ง โดยเฉพาะหั ว หน้ า หอ
ผู ้ ป ่ ว ยเข้ า สู ่ ต� ำ แหน่ ง เมื่ อ ถึ ง วาระตามอาวุ โ ส
ขาดการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นภาวะผู ้ น� ำ การ
บริ ห ารการพยาบาล ดั ง นั้ น ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งมี
ภาวะผู้น�ำสูงทั้งการน�ำพาทีมงานในการบริหาร
จัดการและให้บริการ พยาบาลผู้ปฏิบัติงานต้องมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สอดรับกับลักษณะ
ของการให้บริการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ทั้งผู้บริหาร
การพยาบาลโดยเฉพาะหัวหน้าหอผู้ป่วย และ
พยาบาลวิ ช าชี พ ต้ อ งมี ก ารตื่ น ตั ว และเตรี ย ม
พร้อมในการรองรับระบบบริการตามแผนพัฒนา
ระบบสุขภาพ (Service plan)ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการพึง
พอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข และมีสมรรถนะ
เพียงพอในการปฏิบัติงานในระดับที่ได้มาตรฐาน
สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างปลอดภัยตาม
ขอบเขตของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และเป็น
ผู ้ ร ่ ว มงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ศั ก ยภาพในการ
พั ฒ นาตนเองและพั ฒ นางานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(ปิยนุช อนุแก่นทราย, 2557)
การปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ให้
บรรลุเป้าหมายนัน้ ผูบ้ ริหารระดับต้นหรือหัวหน้า
หอผูป้ ว่ ยมีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนินงานของพยาบาล
วิ ช าชี พ (มาริ ส า ไกรฤกษ์ และล� ำ ดวน บุ ญ ที ,
2555) มีการกระจายอ�ำนาจสู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมในการปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จ
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ตามเป้าหมายขององค์กร งานมีประสิทธิภาพและ
ท�ำให้องค์กรอยูร่ อดในสภาวะทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวได้ (อรพิม พุทธวงษ์, 2553) หัวหน้าหอ
ผู้ป่วยควรมีพฤติกรรมภาวะผู้น�ำที่สามารถโน้ม
น้ า วให้ บุ ค คลอื่ น ปฏิ บั ติ ง านและต้ อ งใช้ ค วาม
สามารถ ตลอดจนศิ ล ปะของการเป็ น ผู ้ น� ำ คื อ
สามารถพูดโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นท�ำตามในสิ่งที่
ถูกต้อง (สุพิศ กิตติรัชดา, 2551)
รูปแบบภาวะผู้น�ำของหัวหน้าหอผู้ป่วย
มีอิทธิพลต่อการที่จะท�ำให้พยาบาลเกิดความร่วม
มือ ร่วมใจและเต็มใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน (อรพิม พุทธวงษ์, 2553)
ซึ่ง Robert K. Greenleaf (1998) กล่าวว่าภาวะ
ผู้น�ำแบบบริการมี 10 ด้าน คือ การมีทักษะในการ
ฟัง (Listening) การยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Empathy) ความสามารถในการกระตุ้น
ให้ก�ำลังใจ (Healing) การตระหนักรู้ในตนเอง
(Awareness) ความสามารถในการเกลี้ยกล่อม
(Persuasion) ความสามารถในการมองภาพเชิง
องค์รวม (Conceptualization)ความสามารถในการ
คาดการณ์ในอนาคต (Foresight) ความรับผิดชอบ
(Stewardship) การให้ความส�ำคัญต่อการเจริญ
เติบโตและพัฒนาบุคลากร (Commitment to the
Growth of People) และ การสร้างชุมชนให้เกิดใน
องค์กร (Building Community) ซึ่งสอดคล้องกับ
AniWahyuRachmawati, Donalt C. Lantu (2014) ที่
ให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนและพัฒนาผู้ตาม
ให้เจริญก้าวหน้า เน้นความร่วมมือ การตัดสินใจ
ร่วมกัน การยอมรับโดยผ่านความเข้าใจที่ดีต่อกัน
และความซื่อสัตย์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรมีการ
พัฒนา
นอกจากนี้ ภ าวะผู ้ น� ำ แบบบริ ก ารยั ง ให้
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อ�ำนาจแก่ผตู้ ามในการพัฒนาตนเอง ยอมรับความ
สามารถของผู้ตาม (Dierendonck, 2010) และเป็น
ผู้น�ำที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน รับฟังความคิด
เห็น ให้เกียรติและตอบสนองความต้องการผู้อื่น
ไม่ใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งเพื่อเป็นค�ำสั่งบังคับให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม แต่จะโน้มน้าวให้ท�ำตามด้วย
เหตุผล (สัมฤทธิ์ กางเพ็งและสรายุทธ กันหลง,
2557) จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วามสุ ข
ในการท�ำงาน ไม่เกิดความรูส้ กึ กดดัน และให้ความ
เชื่ อ ถื อ ในตั ว ผู ้ น� ำ  เหมาะกั บ การเป็ น ผู ้ บั ง คั บ
บั ญ ชาของคนในยุ ค การเปลี่ ย นแปลงท� ำ ให้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของหอผู ้ ป ่ ว ย (ปราณี มี ห าญ
พงษ์, 2549) และการด�ำเนินงานของหอผู้ป่วย
บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย (กาญจนา แสนทวี
และสุกัญญา ประจุศิลป, 2549) จากคุณลักษณะ
ของภาวะผู้น�ำแบบบริการดังกล่าว มีความจ�ำเป็น
ส�ำหรับผู้บริหารในระบบบริการสุขภาพยุคใหม่
ของโรงพยาบาลระดับชุมชน ในการเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ได้
ผู้วิจัยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลโรง
พยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
จึงตระหนักถึงความส�ำคัญและท�ำการศึกษาอิทธิ
ผลของภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอผู้
ป่วยต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
โดยใช้แนวคิดของ Robert K. Greenleaf (1998) ที่
มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลชุมชน
ที่ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาระบบบริ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพ
สนับสนุนและพัฒนาผูใ้ ห้บริการให้เจริญก้าวหน้า
โดยใช้ในการประเมินภาวะผู้น�ำแบบบริการของ
หั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ย และใช้ ส มรรถนะพยาบาล
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วิชาชีพที่สภาการพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ
ในการก�ำกับมาตรฐานการบริการพยาบาล ได้
ก�ำหนดไว้ 8 ด้าน เพือ่ ใช้ในการประเมินสมรรถนะ
พยาบาล ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยา
บรรณและกฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการปฏิบัติ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านภาวะผูน้ ำ �
การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ 5) สมรรถนะ
ด้ า นวิ ช าการและการวิ จั ย 6) สมรรถนะด้ า น
การสื่อสารและสัมพันธภาพ 7) สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร และ 8) สมรรถนะด้าน
สังคม (สภาการพยาบาล, 2553) ทั้งนี้เพื่อน�ำผล
การวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�ำของ
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ย และสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำแบบบริการของ
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
2. เพือ่ ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำแบบ
บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยใน โรง
พยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive research) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อ
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สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ในมุมมอง
ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชน มีขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย ประกอบด้วย
ตัวแปรต้นคือภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้า
หอผู้ป่วยมี 10 ด้านได้แก่ การมีทักษะในการฟัง
(Listening) การยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Empathy) ความสามารถในการกระตุ้น
ให้ก�ำลังใจ (Healing) การตระหนักรู้ในตนเอง
(Awareness) ความสามารถในการเกลี้ยกล่อม
(Persuasion) ความสามารถในการมองภาพเชิง
องค์รวม (Conceptualization) ความสามารถใน
การคาดการณ์ในอนาคต (Foresight) ความรับผิด
ชอบ (Stewardship) การให้ความส�ำคัญต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาบุคลากร (Commitment to
the Growth of People) และ การสร้างชุมชนให้เกิด
ในองค์กร (Building Community)
ตัวแปรตามคือ สมรรถนะในการปฏิบัติ
งานของพยาบาลวิ ช าชี พ มี 10 ด้ า นได้ แ ก่ 1)
สมรรถนะด้ า นจริ ย ธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ
เชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านภาวะผูน้ ำ � การจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพ 5) สมรรถนะด้านวิชาการ
และการวิจัย 6) สมรรถนะด้านการสื่อสารและ
สัมพันธภาพ 7) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร และ 8) สมรรถนะด้านสังคม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ มี
ประสบการณ์การท�ำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ปฏิบัติ
งานหอผู ้ ป ่ ว ยใน โรงพยาบาลชุ ม ชน จั ง หวั ด
นครราชสีมา ทั้ง 29 แห่ง จ�ำนวนทั้งสิ้น 765 คน
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กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ
งานหอผู ้ ป ่ ว ยใน โรงพยาบาลชุ ม ชน จั ง หวั ด
นครราชสีมา จ�ำนวน 256 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปของเครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ท�ำการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ตาม
สัดส่วนประชากรของแต่ละโรงพยาบาลโดยใช้วธิ ี
การจับฉลากหมายเลขแบบไม่แทนที่จนได้กลุ่ม
ตัวอย่างครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน ขนาดโรงพยาบาล
ประสบการณ์การท�ำงาน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง
มีจ�ำนวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับของภาวะ
ผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับ
รูข้ องพยาบาลวิชาชีพ ซึง่ พัฒนาตามกรอบแนวคิด
พฤติ ก รรมภาวะผู ้ น�ำแบบบริ ก าร ของกรี น ลี ฟ
(Greenleaf, 1998) ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามภาวะผูน้ ำ�
แบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยของณัฏชากรณ์
เทโหปการ (2552) รวม 10 ด้าน ประกอบด้วย การ
มีทักษะในการฟัง (Listening) การยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Empathy) ความสามารถ
ในการกระตุ้นให้ก�ำลังใจ (Healing) การตระหนัก
รูใ้ นตนเอง (Awareness) ความสามารถในการเกลีย้
กล่อม (Persuasion) ความสามารถในการมองภาพ
เชิงองค์รวม (Conceptualization) ความสามารถ
ในการคาดการณ์ในอนาคต (Foresight) ความรับ
ผิดชอบ (Stewardship) การให้ความส�ำคัญต่อการ
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เจริญเติบโตและพัฒนาบุคลากร (Commitment to
the Growth of People) และ การสร้างชุมชนให้เกิด
ในองค์กร (Building Community)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับสมรรถนะ
ในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ใช้
แบบสอบถามการปฏิบัติตามสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพของสิริลักษณ์ อยู่เย็น (2552) ซึ่งพัฒนา
ตามสมรรถนะหลั ก พยาบาลวิ ช าชี พ ของสภา
การพยาบาล (2553) มีทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบ
ด้วย1) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ
เชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านภาวะผูน้ ำ � การจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพ 5) สมรรถนะด้านวิชาการ
และการวิจัย 6) สมรรถนะด้านการสื่อสารและ
สัมพันธภาพ 7) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร และ 8) สมรรถนะด้านสังคม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
คุณภาพของเครื่องมือในการศึกษาครั้ง
นี้ผู้วิจัยได้ขออนุญาตใช้แบบสอบถามส่วนที่ 2
และส่วนที่ 3 โดยแบบสอบถามทั้ง 2 ส่วนผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความตรง
เชิงเนื้อหาของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่
3เท่ากันคือ 0.93 จากการวิเคราะห์หาค่าความเทีย่ ง
ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ด้วยวิธี
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคได้คา่ ความเทีย่ ง
เท่ากับ 0.98 และ 0.96 ตามล�ำดับ
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองอนุมัติ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามเอกสาร
รับรองเลขที่ 45/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
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และผ่ า นการรั บ รองอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครราชสี ม าตามเอกสาร
รับรองเลขที่ KHE 2017 2017-003 วันที่ 4 มกราคม
2560
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นเตรียมการ
1) ผู้วิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ส าขาวิ ช าพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ตามเอกสารรับรองเลข
ที่ 45/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
2) เสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับ
การพิ จ ารณาจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมาผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ตามเอกสารรับรองเลขที่KHE 2017- 003 วันที่ 4
มกราคม 2560
3) ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงน�ำมาดัดแปลง
ภายใต้การให้ค�ำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัย
4) จัดเตรียมเอกสารโดยแนบค�ำ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วม
มือในการตอบแบบสอบถาม จัดแบบสอบถาม
ตามจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างแต่ละโรงพยาบาลรวม 29
แห่งใส่ซองปิดผนึกเพื่อเตรียมส่งมอบให้หัวหน้า
กลุ ่ ม การพยาบาลในวั น ประชุ ม ประจ� ำ เดื อ น
ที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
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2. ขั้นด�ำเนินการ
1) เก็บข้อมูลผู้วิจัยมีการชี้แจง
รายละเอียดงานวิจัย การตอบแบบสอบถามและ
ขออนุญาตเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ต่อผู้อ�ำนวย
การโรงพยาบาล และหัวหน้ากลุม่ การพยาบาล โรง
พยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 29 แห่ง
ตามจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทีค่ ำ� นวณได้ของแต่ละโรง
พยาบาล
2) ภ า ย ห ลั ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประจ� ำ เดื อ นของหั ว หน้ า กลุ ่ มการ ผู ้ วิ จั ย ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามและมอบแบบสอบถามให้
แก่หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และเดินทางไปเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองหลังจากแจก
แบบสอบถาม 2 สัปดาห์
3 ) ต ร ว จ ส อ บ จ� ำ น ว น
แบบสอบถามทั้ ง หมดและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ก่อนจะน�ำไปบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์
ทางสถิ ติ ซึ่ ง ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ
แบบสอบถามครบถ้วนและสมบูรณ์ร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาได้แก่
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลด้วยการแจกแจงความถี่
ร้ อ ยละค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’ Product Moment Correlation
Coefficient)ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และวิเคราะห์ปัจจัยท�ำนายด้วยการ
วิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็น
ขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย

ผลการวิ จั ย พบว่ า พยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน
256 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 92.2 มีอายุ
อยู่ระหว่าง 25-30 ปี ร้อยละ 55.5 มีสถานภาพโสด
ร้อยละ 52 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ
99.2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ 0.8 มี
ประสบการณ์การท�ำงาน 3-5 ปีร้อยละ 36.3 และ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง
ร้อยละ 35.2
พยาบาลวิชาชีพมีความเห็นว่าหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนใหญ่ มีภาวะผู้น�ำแบบบริการร้อยละ 85.2
และระดับภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (M = 3.99, SD = 0.62)
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า นการให้ ค วาม
ส� ำ คั ญ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาบุ ค ลากร
และ ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันและ
มีอันดับสูงสุดคือ M = 4.06 (SD = 0.71 และ SD
= 0.68 ตามล�ำดับ) ส่วนด้านความสามารถในการ
เกลี้ยกล่อมมีค่าเฉลี่ยระดับสูงอยู่ในอันดับต�่ำสุด
(M = 3.87, SD = 0.72)
ส่วนผลการวิจัยสมรรถนะในการปฏิบัติ
งานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทั้ง 8 ด้านพบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (M = 4.00, SD = 0.44)
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านจริยธรรม
จรรยาบรรณและกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยระดับสูงใน
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อันดับสูงสุด (M = 4.32, SD = 0.49) รองลงมาคือ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล และ การผดุงครรภ์
(M = 4.16, SD = 0.49) ส่วนสมรรถนะด้านสังคม
มีคา่ เฉลีย่ สูงในอันดับต�ำ่ สุด (M = 3.49, SD = 0.48)
ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้น�ำแบบ
บริการของหน้าหอผู้ป่วยต่อสมรรถนะในการ
ปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ โดยวิ เ คราะห์
การถดถอยพหุ คู ณ แบบเพิ่ ม ตั ว แปรเป็ น ขั้ น
ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พบว่ า ภาวะผู ้ น� ำ แบบ
บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยทั้ง10 ด้าน สามารถ
ร่ ว มกั น พยากรณ์ ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน
ของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมี 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ได้ในอันดับสูงสุด คือ ภาวะผูน้ ำ� ด้านการตระหนัก
รู้ในตนเอง และด้านการสร้างชุมชนให้เกิดใน
องค์กร ตามล�ำดับโดยมีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.536 และสามารถพยากรณ์
สมรรถนะพยาบาลวิ ช าชี พ ได้ ร ้ อ ยละ 28.70
(R2= 0.287)โดยภาวะผู้น�ำด้านการตระหนักรู้ใน
ตนเองมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนน
ดิบ(b) และคะแนนมาตรฐาน(Beta) เป็น 0.181และ
0.290 ตามล�ำดับ และภาวะผู้น�ำด้านการสร้าง
ชุมชนให้เกิดในองค์กรมีสัมประสิทธิ์การถดถอย
ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน (Beta)
เป็น 0.158 และ 0.278 ตามล�ำดับ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ภาวะผูน้ าํ แบบบริ การของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย ที่มีต่อสมรรถนะในการ
ปฏิ
บตั ิงานของพยาบาลวิ
พโดยรวมทัภ้ งาวะผู
8 ด้า้นน�ำแบบบริ
(COM) กในรู
ปคะแนนดิ
(b)้ปและคะแนนมาตรฐาน
ตารางที
่ 1 ค่าสัมประสิทชธิาชี
์การพยากรณ์
ารของหั
วหน้าบหอผู
่วย ที่มีต่อสมรรถนะใน(Beta)
(nการปฏิ
= 256)บตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทัง้ 8 ด้าน (COM) ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน
(Beta) (n = 256)
ตัวแปรพยากรณ์
Constant = 2.638
ด้านการตระหนักรู ้ในตนเอง (SER4)
ด้านการสร้างชุมชนให้เกิดในองค์กร (SER10)
R = 0.536
R2 = 0.287

b

Beta

t

p-val ue

0.181
0.158

0.290
0.278

3.409
3.273

.001
.001

สมการพยากรณ์สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม 8 ด้าน (COM) จากตารางที่ 4 สามารถแสดง
สมการพยากรณ์สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม 8 ด้าน (COM) จากตารางที่ 4 สามารถแสดงใน
ในรูปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบได้ดังนี้
รูสมการพยากรณ์
ปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิ
บได้ดงั (Z)
นี้
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
สมการพยากรณ์
ปคะแนนมาตรฐาน
(Z) = Beta (การตระหนักรู้ในตนเอง)
สมรรถนะพยาบาลวิ
ชาชีใพนรูโดยรวมทั
้ง 8 ด้าน (COM)
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทั้ง 8 ด้าน+(COM)
Beta (การตระหนั
Beta (ด้=านการสร้
างชุมชนให้กรูเกิ้ในตนเอง)
ดในองค์กร)
+ Beta
(ด้านการสร้
Z(COM) = Beta (SER4)
+ Beta
(SER10)างชุมชนให้เกิดในองค์กร)
Z(COM) == Beta
0.290(SER4)
(SER4)++Beta
0.278(SER10)
(SER10)
Z(COM)

Z(COM) = 0.290 (SER4) + 0.278 (SER10)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Y)
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทั้ง 8 ด้าน(COM)
= Constant + b (การตระหนักรู้ในตนเอง) + b (ด้านการสร้างชุมชนให้เกิดในองค์กร)
Y(COM) = 2.638 + 0.181 (SER4) + 0.158 (SER10)
Y(COM) = 2.638 + 0.181 (4.04) + 0.158 (3.96)
= 3.995
จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบพบว่า ภาวะผู้น�ำแบบบริการด้านการตระหนักรู้ในตนเอง
และการสร้างชุมชนให้เกิดในองค์กร สามารถพยากรณ์สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ
โดยรวมทั้ง 8 ด้านได้ในระดับสูง(ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 = ระดับสูง)
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อภิปรายผลการวิจัย

ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 3 ข้อ ดังนี้
1. พฤติกรรมภาวะผู้น�ำแบบบริการของ
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน จัง หวัดนครราชสีมาอยู ่ ใ น
ระดับสูง
จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าระดับภาวะผูน้ ำ�
แบบบริการของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย ตามการรับรูข้ อง
พยาบาลวิชาชีพโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
(M = 3.99, SD = 0.62) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
เนือ่ งจากโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา มี
การก�ำหนดนโยบายส่งเสริมภาวะผูน้ ำ� ของหัวหน้า
หอผู้ป่วย และจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรระดับ
หัวหน้าหอผู้ป่วยโดยก�ำหนด เป็นแผนฝึกอบรม
ประจ�ำปี แผนการอบรมเฉพาะทางการบริหาร
การพยาบาล และมีแผนการศึกษาต่อเนื่องระดับ
ที่สูงขึ้นคือ การศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการ
บริหารการพยาบาล โดยมีการสนับสนุนด้านงบ
ประมาณค่าลงทะเบียน ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยงใน
การฝึกอบรม สนับสนุนให้มีการน�ำความรู้ที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารการพยาบาลของ
องค์กรสอดคล้องกับ จีรวรรณ อัครานุชาต (2550)
ที่ศึกษาอิทธิพลของบทบาทบริหารการพยาบาล
ระดับต้นต่อบรรยากาศขององค์การในโรงพยาบาล
เขต 2 กระทรวงสาธารณสุข โดยศึกษากับผูบ้ ริหาร
ระดั บ ต้ น พบว่ า บทบาทผู ้ ป ระกอบการของ
ผูบ้ ริหารการพยาบาลระดับต้นโดยรวมอยูใ่ นระดับ
สูง ด้านการสนับสนุนบุคลากรให้ใช้ความรู้ความ
สามารถ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสอดคล้องกับการศึกษาของ อรพิม พุทธวงษ์
(2553) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำ
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ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงาน
ของพยาบาลประจ�ำการ โรงพยาบาลศูนย์กลาง
นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบว่า ภาวะผู้น�ำของหัวหน้าหอ
ผูป้ ว่ ยตามการรับรูข้ องพยาบาลประจ�ำการโดยรวม
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 กับความพึงพอใจใน
งานของพยาบาลประจ�ำการโรงพยาบาลศูนย์กลาง
นครหลวงเวียงจันทร์ มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
r = 0.51 ซึ่งหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องมีภาวะผู้น�ำที่
เหมาะสม เพราะผู้น�ำทางการพยาบาลต้องชี้น�ำ 
ส่งเสริมและช่วยพยาบาลวิชาชีพให้ปฏิบัติงาน
ด้วยความถูกต้องเหมาะสม กระตือรือร้นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ เช่นเดียวกับการศึกษา
ของทักษิณา สิทธิธรรม (2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารแบบมีสว่ นร่วมขององค์การ
พยาบาล โรงพยาบาลชุ ม ชนเขต 1 กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า การบริหารแบบมีสว่ นร่วมของ
องค์การพยาบาล ตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพ
โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ สู ง และตั ว แปรที่ สามารถ
พยากรณ์การบริหารองค์การแบบมีส่วนร่วมได้
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ได้มากทีส่ ดุ
คือการสนับสนุนการฝึกอบรม (Beta = 0.311)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการให้
ความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาบุคลากร
และด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ
อยู่ในอันดับสูงสุดคือ M = 4.06 (SD = 0.708
และ SD = 0.678 ตามล�ำดับ) จากการขับเคลื่อน
ประเทศไทยเข้าสูย่ คุ ไทยแลนด์ 4.0 ท�ำให้ระบบการ
ท�ำงานเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดี ผู้บริหารของโรงพยาบาลทุกระดับ จึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินงานให้ทันสมัยมาก
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ยิ่งขึ้นทั้งด้านโครงสร้าง ระบบงานบริการ รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการของประชาชน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ปวิมล ลิ้มสุธาวรพงศ์ (2553) ที่เสนอมุมมอง
ว่าโรงพยาบาลชุมชน มีการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร ให้ได้รับการศึกษา ฝึกอบรมเพิ่มเติมให้
ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยี ท�ำให้พยาบาล
วิชาชีพมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับการ
ศึกษาของ ณัฎชากรณ์ เทโหปการ (2552) ที่พบว่า
ภาวะผู้น�ำแบบผู้ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับประสิทธิผล
และประสิทธิภาพด้านบริการพยาบาลโรงพยาบาล
ศู น ย์ สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เขตภาคใต้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.497)
ซึง่ การทีพ่ ยาบาลวิชาชีพรับรูว้ า่ หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยที่
มีภาวะผู้น�ำแบบผู้ให้บริการ มีความรับผิดชอบจะ
ส่งผลให้ผปู้ ฏิบตั เิ กิดความพึงพอใจในงาน สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้บรรลุเป้าหมายตามทีอ่ งค์กรก�ำหนด
ได้ และสอดคล้องกับ Ramer (2008) ที่ศึกษาเรื่อง
การใช้ภาวะผู้น�ำแบบบริการเพื่อเอื้อให้เกิดการก
ระตุ้นให้ก�ำลังใจหลังจากประสบการณ์การเก็บยา
ผิด ผู้บริหารจึงต้องมีคุณลักษณะภาวะผู้น�ำแบบ
บริการโดยการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นอุทิศตน
การโน้มน้าวใจ การตระหนักรู้ และการมองการณ์
ไกลเพื่อขจัดความทุกข์และสร้างพลังสามัคคีใน
กลุ่มงานการพยาบาล เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย ซึ่งภาวะผู้น�ำแบบบริการจะมองข้าม
ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้ในสิ่งที่ผู้อ่ืนต้องการ
ส่งเสริมให้ผู้อื่นพัฒนา เจริญงอกงามและประสบ
ผลส�ำเร็จ (Daft, 2002)
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2. สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของ
พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลชุ ม ชน จั ง หวั ด
นครราชสีมา อยู่ระดับสูง
ผลการศึกษาพบว่าระดับสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลชุมชนอยู่ในระดับสูง (M = 4.00, SD
= 0.44) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก
พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง
25-30 ปี และเป็นกลุ่มมีประสบการณ์3-5 ปี คือ
เป็นผู้เรียนรู้ (Advance Beginner) มีการจดจ�ำ
ประสบการณ์ การรั บ รู ้ สู ง (สุ พิ ศ กิ ต ติ รั ช ดา,
2551) และพยาบาลวิชาชีพต้องมีความรู้ ทักษะ
และศักยภาพในการปฏิบัติการพยาบาล รวมถึงมี
คุณลักษณะที่แสดงออกในเชิงพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานการพยาบาลให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
เกิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ต ่ อ ผู ้ รั บ บริ ก ารและต่ อ องค์ ก าร
(สภาการพยาบาล, 2553) สอดคล้ อ งกั บ การ
ศึ ก ษาของสิ ริ ลั ก ษณ์ อยู ่ เ ย็ น (2552) ที่ ศึ ก ษา
การปฏิ บัติต ามสมรรถนะพยาบาลวิ ชาชี พ ของ
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตาม
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับมาก เช่น
เดียวกับ Mason et al. (2005) ได้ศึกษาการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน โดยพัฒนา
แบบสอบถามทดสอบการปฏิบัติทางคลีนิกกับ
พยาบาลเวชปฏิบัติจ�ำนวน 17 คน ในปี 2001 และ
ประเมินซ�้ำในปี 2002 ผลพบว่ามีการปรับปรุง
ระดั บ สมรรถนะของกลุ ่ ม พยาบาลเวชปฏิ บั ติ
ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และผล
สะท้อนกลับด้านประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้แบบทดสอบการปฏิบัติได้ผลดี แสดงให้เห็น
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ว่าการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพส่งผลต่อ
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
เมื่ อ พิ จ ารณาสมรรถนะในการปฏิ บั ติ
งานของพยาบาลวิชาชีพรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ย
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายมีค่า
เฉลี่ยระดับสูงอยู่ในอันดับสูงสุด (M = 4.32, SD
= 0.49)แสดงให้เห็นว่าพยาบาลวิชาชีพต้องมีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลภายใต้ขอบเขต
ของจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายเพื่อให้
ผู้ป่วยปลอดภัย สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริ
ญญ์ รุ่งหิรัญ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี พบว่า
สมรรถนะการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยด้านจริยธรรม จรรยา
บรรณ และกฎหมายมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด การศึกษาของ
สิริลักษณ์ อยู่เย็น (2552) ที่ศึกษาการปฏิบัติตาม
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดสมุทรสาคร
พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบัติตามสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมาย อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ด้านอื่นๆ และการศึกษาของ สุรีพร ดวงสุวรรณ
และคณะ (2553) พบว่าระดับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทั้ง 8 ด้าน
และรายด้านอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ ด้าน
จริยธรรม
3. พฤติกรรมภาวะผู้น�ำแบบบริการของ
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยสามารถร่วมพยากรณ์สมรรถนะ
ในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
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ชุมชน จังหวัดนครราชสีมาได้ในระดับสูง
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�ำแบบบริการ
ของหัวหน้าหอผู้ป่วยทั้ง 10 ด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดั บ ปานกลางกั บ สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .01 (r = 0.542) และพบว่าปัจจัย
ภาวะผู ้ น� ำ แบบบริ ก ารของหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ยที่
สามารถพยากรณ์สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของ
พยาบาลวิชาชีพได้ในอันดับสูง คือ ปัจจัยภาวะผูน้ ำ�
แบบบริการ ด้านตระหนักรูใ้ นตนเอง และด้านการ
สร้างชุมชนให้เกิดในองค์กร โดยพยากรณ์ได้ถึง
ร้อยละ 28.7 (R2=0.287) ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
แสดงให้เห็นว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยให้ความส�ำคัญ
และสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นในหอผู้ป่วย ใช้หลักศีล
ธรรม จริยธรรมในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
มองภาพรวมในหอผู ้ ป ่ ว ยได้ บริ ห ารงานอย่ า ง
ยุติธรรม ส่งผลให้พยากรณ์สมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพ โดยรวมได้ในอันดับสูงด้วย สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Mark and Nena (2008) พบว่า
พฤติกรรมภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยท�ำให้คุณภาพการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น โดยการก
ระตุ้นพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพิ่มความพึงพอใจ
ให้แก่พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน ท�ำให้เกิดแรงบันดาล
ใจในการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. เสนอผลงานวิจัยต่อผู้บริหารเพื่อน�ำไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพของพยาบาลเพือ่
เตรียมเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารการพยาบาล ตลอด
จนพัฒนาหัวหน้าหอผู้ป่วยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ให้ มี ภ าวะผู ้ น� ำ แบบบริ ก ารด้ ว ยการจั ด อบรม
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาวะผู้น�ำแบบบริการโดย
ส่ ง เสริ ม ให้ หั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ยมี ภ าวะผู ้ น� ำ แบบ
บริการด้านการให้ความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาบุคลากร และด้านความรับผิดชอบ และ
พัฒนาภาวะผูน้ ำ� แบบบริการด้านความสามารถใน
การเกลี้ยกล่อมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเมื่อ
เกิดข้อขัดแย้งในองค์กรได้ และพัฒนาภาวะผู้น�ำ
แบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยด้านตระหนัก
รู้ในตนเอง และด้านการสร้างชุมชนให้เกิดใน
องค์กร เพื่อช่วยในการสนับสนุนและเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง
2. ผู้บริหารองค์กรพยาบาล โรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมาควรสนับสนุน ส่งเสริม
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทุกระดับในองค์กรมีภาวะผูน้ ำ�
แบบบริการ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมองการณ์ไกล
การฟังอย่างตั้งใจ ส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ความ
คิดสร้างสรรค์งานบริการพยาบาล เพื่อเอื้อต่อการ
พัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาวิจยั
เชิงปริมาณ ควรมีการวิจยั ในลักษณะการศึกษาเชิง
คุณภาพร่วมด้วยเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก ซึง่ จะท�ำให้
ผลการวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ภาวะผู ้ น� ำ
แบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการร่วมกัน
พยากรณ์ตัวแปรด้านอื่นๆ เช่น ประสิทธิผลของ
งาน ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน และบรรยากาศ
องค์กรเพิ่มเติม เพื่อจะได้น�ำมาพัฒนาปรับปรุง
การบริการพยาบาลในหอผูป้ ว่ ยให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด
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ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูอ้ ำ� นวยการ หัวหน้า
พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ที่อ�ำนวยความสะดวก และ
ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างส�ำคัญยิ่งในการ
วิจัยครั้งนี้
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