บุุปผา กิิจสหวงศ์์ และคณะ

การวิิเคราะห์์เส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างบทบาทการจััดการต่่อพฤติิกรรม
สร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งานของผู้้บ� ริิหารการพยาบาลระดัับต้้น ในโรงพยาบาล
เอก น เขตกรุุงเทพมหานคร
บุุปผา กิิจสหวงศ์์* พย.ม. (การบริิหารการพยาบาล)
เพชรน้้อย สิิงห์์ช่่างชััย** ปร.ด. (ประชากรศาสตร์์)
เนตรชนก ศรีีทุุมมา*** Ph.D. (Nursing)
บทคััดย่่อ :

การวิิจัยั เชิิงปริิมาณนี้้มีีวั
� ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาระดัับการรัับรู้้บ� ทบาทการจััดการ และพฤติิกรรม
สร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งาน เส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างบทบาทการจััดการต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรม
ในการทำำ�งาน ของผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้นในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุุงเทพมหานคร และความ
สอดคล้้องของเส้้นทางความสััมพัันธ์์ตามโมเดลสมมุุติิฐานกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ ตััวอย่่างคืือ ผู้้�บริิหารการ
พยาบาลระดัับต้้นจำำ�นวน  371 ราย ใช้้การสุ่่�มตััวอย่่างแบบง่่าย เครื่่�องมืือวิิจััยเป็็นแบบสอบถาม 3 ส่่วน  ดัังนี้้�
1) ข้้อมููลทั่่�วไป 2) บทบาทการจััดการ และ 3) พฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งาน ซึ่่�งเป็็นกระบวนการที่่�
ต่่อเนื่่�องของพฤติิกรรม ประกอบด้้วย การสำำ�รวจความคิิดด้้านนวััตกรรม การเกิิดความคิิดด้้านนวััตกรรม
การนำำ�ความคิิดด้้านนวััตกรรมสู่่�การยอมรัับ และการนำำ�นวััตกรรมไปใช้้ในการทำำ�งาน  วิิเคราะห์์คุุณภาพ
แบบสอบถามส่่วนที่่� 2 และ 3 ด้้วยค่่าดััชนีีความตรงเชิิงเนื้้�อหา ค่่าสถิิติิแสดงถึึงความตรงเชิิงโครงสร้้างจาก
การวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิงยืืนยััน  และค่่าความเชื่่�อมั่่�น  วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนา ได้้แก่่ สถิิติิ
บรรยาย และสถิิติเิ ชิิงอนุุมาน ได้้แก่่ สถิิติกิ ารวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิงสำำ�รวจ เชิิงยืืนยััน และการวิิเคราะห์์เส้้น
ทาง ผลการวิิจััยพบว่่า ผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้นมีีบทบาทการจััดการและพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมใน
การทำำ�งานอยู่่�ในระดัับมาก การศึึกษาเส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรพบว่่า บทบาทการจััดการของ
ผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้นมีีอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งานทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
ผ่่านการสำำ�รวจความคิิดด้้านนวััตกรรมไปยัังการเกิิดความคิิดด้้านนวััตกรรม การนำำ�ความคิิดด้้านนวััตกรรม
สู่่�การยอมรัับ จนส่่งผลต่่อการนำำ�นวัตั กรรมไปใช้้ในการทำำ�งาน เป็็นเส้้นทางความสััมพัันธ์์ที่่ส่� ง่ ผลอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
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ั ทางสถิิติิ และมีีผลการทดสอบทางสถิิติแิ สดงให้้เห็็นว่า่ โมเดลเส้้นทางความสััมพัันธ์์
มีีความสอดคล้้องกัันระหว่่างโมเดลตามสมมติิฐานกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ ผลการวิิจััยชี้้�ให้้เห็็นว่่า บทบาทการ
จััดการของผู้้�บริิหารการพยาบาลมีีความสำำ�คััญต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งาน และทำำ�ให้้เห็็นถึึง
ทิิศทางและกระบวนการพััฒนาพฤติิกรรมนี้้�ที่่�ต่่อเนื่่�องตามลำำ�ดัับ ทำำ�ให้้เกิิดความชััดเจนของการพััฒนา
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Abstract:

The purposes of this quantitative research were to determine the level of managerial roles
and innovative work behavior, the path analysis of the relationship between managerial roles, and
innovative work behavior of first-line nurse managers at private hospitals in Bangkok Metropolis,
and examine the consistency of the hypothesized path model of the relationship between managerial
roles and innovative work behavior with the empirical data. The sample was 371 randomized firstline nurse managers selected by the simple random sampling method. The research tool was a
questionnaire comprising three sections: (1) demographic data, (2) managerial roles, and (3)
innovative work behavior, which had four continuous process behaviors including idea exploration,
idea generation, idea championing, and idea implementation. Sections 2 and 3 of the questionnaires
were analyzed by content validity. The statistical parameters revealed structural validity by the
confirmatory factor analysis (CFA) and the reliabilities. The data were analyzed using descriptive
statistics and inferential statistical analysis, including exploratory factor analysis (EFA), CFA, and
path analysis. The research results revealed a high mean score level of managerial roles and innovative
work behavior of first-line nurse managers. The study of the path of the relationships between
managerial roles and innovative work behavior showed that the managerial roles had direct and indirect
influences on the innovative work behavior through serially multiple variables (Serial Multiple
Mediators: SMM) from idea exploration, idea generation, idea championing, and idea implementation
with statistical significance. The hypothesized path model of relationships between managerial roles
and innovative work behavior was significantly consistent with the empirical data. The research results
indicated that the managerial roles of first-line nurse managers at private hospitals are important for
developing innovative work behavior, which should be done as a continuous process serially to clarify
innovation development in nursing organizations.
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ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
โรงพยาบาลเอกชนเป็็นองค์์กรสุุขภาพที่่�มุ่่�งในการ
พััฒนานวััตกรรม (innovation) เพื่่�อจะส่่งเสริิมการ
บริิการให้้มีีคุุณภาพเท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงของโลก
อาทิิ ความก้้าวหน้้าด้้านการแพทย์์ การระบาดอย่่าง
รุุนแรงของโรคอุุบัติั ใิ หม่่ อุบัุ ติั ซ้ำิ ำ�� เทคโนโลยีี เป็็นต้้น การ
พััฒนานวััตกรรมถืือเป็็นกลยุุทธ์์ระดัับองค์์กรเพื่่�อสร้้าง
ความแตกต่่าง เพิ่่�มศัักยภาพด้้านการแข่่งขััน และความ
อยู่่�รอด1-3 ผู้้�บริิหารในองค์์กรการพยาบาลจึึงมีีบทบาท
สำำ�คััญในการเพิ่่�มความสามารถด้้านพฤติิกรรมสร้้าง
นวััตกรรมในการทำำ�งาน ประกอบกัับกองการพยาบาล
สำำ�นัั ก งานปลัั ด กระทรวงสาธารณสุุ ข ได้้กำำ� หนด
ยุุทธศาสตร์์การบริิการพยาบาลระดัับประเทศ พ.ศ.
2560–2564 ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายไทยแลนด์์ 4.0
ที่่�รัฐั บาลกำำ�หนดให้้ใช้้นวััตกรรมเป็็นตัวขั
ั บั เคลื่่อ� นระบบ
เศรษฐกิิจของประเทศให้้บรรลุุเป้้าหมายตามแผนงาน 
โดยกำำ�หนดให้้การพััฒนาวิิทยาการ ความคิิดสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมและวิิจัยั ทางการพยาบาล เป็็นหนึ่่�งในแผนงาน
สำำ�คััญ4 องค์์กรการพยาบาลจึึงควรเร่่งตอบสนองโดย
การมุ่่�งความสนใจในการศึึ ก ษาทบทวนเกี่่� ย วกัั บ
พฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งานของบุุคลากร
อย่่างรีีบด่่วนและต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากพฤติิกรรมนี้้�ถููก
พิิจารณาเป็็นพฤติิกรรมพื้้�นฐานที่่�จะทำำ�ให้้องค์์กรเกิิด
การเปลี่่ย� นแปลง รวมถึึงการพััฒนานวััตกรรมในองค์์กร
ได้้5 สอดคล้้องกัับที่่�นัักวิิชาการกล่่าวไว้้ว่่า องค์์กรใดที่่�
สมาชิิกมีีพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งานสููงกว่่า
องค์์กรนั้้�นจะสามารถดำำ�รงสถานะได้้นานกว่่า6
จากการศึึกษานำำ�ร่่อง โดยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก
ตััวแทนผู้้�บริิหารการพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน เขต
กรุุงเทพมหานครจำำ�นวน 6 ราย พบว่่า ผู้้บ� ริิหารส่่วนใหญ่่
(4 ใน  6 ราย)ไม่่ ท ราบนโยบายของรัั ฐ บาลและ
ยุุทธศาสตร์์ด้้านนวััตกรรมของกองการพยาบาล แต่่มีี
ความเข้้าใจเกี่่� ย วกัั บ การพัั ฒ นานวัั ต กรรมทางการ
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พยาบาล ส่่วนหนึ่่�งให้้ข้้อมููลว่่า ในแต่่ละหอผู้้�ป่่วยของ
โรงพยาบาลเอกชนมีีจำำ�นวนนวัตั กรรมน้้อย ผู้้บ� ริิหารการ
พยาบาลยัั ง ไม่่ มีีคว ามเข้้าใจชัั ด เจนกัั บ บทบาทของ
ตนเอง และพฤติิกรรมการสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งาน 
จึึงเป็็นประเด็็นที่่ต้้� องศึึกษาให้้ทราบคำำ�ตอบเพื่่อ� นำำ�ไปหา
แนวทางแก้้ไข เพราะผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้น 
มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ที่่�จะส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จของโรงพยาบาล
ในด้้านนี้้ด้้ว
� ยบทบาทการเป็็นผู้้ส� ร้้างนวััตกรรม (innovator)
ที่่�จะนำำ�ทีีมสืืบค้้นเกี่่�ยวกัับการพััฒนานวััตกรรมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง7-9 ในประเทศไทย มีีการศึึกษาของสุุนีีย์์พร
แคล้้วปลอดทุุ ก ข์์ 10 พบว่่ า  ผลงานของโรงพยาบาล
มากกว่่าร้้อยละ 50 เกิิดจากบริิการการพยาบาลในระดัับ
หอผู้้�ป่่วย ดัังนั้้�น  กลุ่่�มบุุคลากรที่่�ควรพััฒนาพฤติิกรรม
สร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งาน จึึงควรเริ่่�มจากระดัับหอ
ผู้้�ป่่วย โดยผู้้�ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญ มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลทั้้�ง
บุุคลากรผู้้�ปฏิิบััติิงาน ผลลััพธ์์ทางการพยาบาลรวมถึึง
คุุณภาพของการปฏิิบัติั งิ านในระดัับนี้้ไ� ด้้แก่่ ผู้้บ� ริิหารการ
พยาบาลระดัับต้้น (first-line nurse manager)4,11-13
ในโรงพยาบาลเอกชน ผู้้บ� ริิหารการพยาบาลระดัับต้้นยััง
คงให้้การพยาบาลแก่่ผู้�้ป่่วยบางส่่วนด้้วยตนเอง ควบคู่่�
ไปกัับการทำำ�หน้้าที่่�บริิหารจััดการ จึึงมีีสถานะเป็็นทั้้�ง
ผู้้�ปฏิิบััติิการพยาบาลและผู้้�บริิหารในเวลาเดีียวกััน มีี
บทบาทเป็็นต้้นแบบ ให้้การส่่งเสริิมสนัับสนุุนการพััฒนา
บุุคลากรพยาบาลในความรัับผิิดชอบอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เป็็น
ผู้้� ที่่� ส ามารถโน้้มน้้าวให้้สมาชิิ ก ปฏิิ บัั ติิ ง านได้้ตาม
เป้้าหมาย จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงและการ
พััฒนานวััตกรรมในองค์์กร14-17 และมีีความสััมพัันธ์์กับั
พฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งานของบุุคลากร
พยาบาล18-20
พฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งาน หมายถึึง
พฤติิกรรมเฉพาะของบุุคลากรที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความ
ตั้้�งใจ และความพยายามที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นได้้เห็็นถึึงความ
ตั้้�งใจนั้้�นผ่่านความคิิด กระบวนการ หรืือวิิธีีการปฏิิบััติิ
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การวิิเคราะห์์เส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างบทบาทการจััดการต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรม
ในการทำำ�งานของผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้นในโรงพยาบาลเอก เขตกรุุงเทพมหานคร
งานใหม่่ในบทบาทหน้้าที่่�ที่่ไ� ด้้รัับมอบหมาย โดยสิ่่ง� ที่่�เกิิด
ขึ้้น� ใหม่่นั้้น� แตกต่่างไปจากความคิิด กระบวนการหรืือวิิธีี
การปฏิิบัติั เิ ดิิม เป็็นพฤติิกรรมพิิเศษที่่�เกิิดขึ้้นน
� อกเหนืือ
21,22
จากพฤติิกรรมปกติิตามบทบาท พฤติิกรรมการ
สร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งานเป็็นกระบวนการ มีีขั้้�นตอน
พฤติิกรรมย่่อยที่่�ต่่อเนื่่�องกััน  ดัังนั้้�น  ผู้้�บริิหารจึึงต้้องมีี
ความเข้้าใจ พฤติิกรรมนี้้มีี� หลายแนวคิิดแต่่คล้้ายกััน บาง
แนวคิิดเสนอว่่าประกอบด้้วย 3 องค์์ประกอบได้้แก่่ 1)
การเกิิดความคิิดด้้านนวััตกรรม (idea generation) 2)
การหาแนวร่่วมความคิิ ดด้้านนวัั ตกรรม (coalition
building) และ 3) การนำำ�ความคิิดด้้านนวััตกรรมลงสู่่�
การปฏิิบัติั ิ (implementation)23 หรืือ แจนส์์เซ่่น24 ที่่�ระบุุ
ว่่า ประกอบด้้วย พฤติิกรรมต่่อเนื่่�องกัันได้้แก่่ 1) การ
สร้้างความคิิดด้้านนวััตกรรม (idea generation) 2) การ
ส่่งเสริิมความคิิดด้้านนวััตกรรม (idea promotion) และ
3) การรัับรู้�้ ยอมรัับและส่่งเสริิมความคิิดด้้านนวััตกรรม
(idea realization) ขณะที่่� แ นวคิิ ด หนึ่่� ง ที่่� นิิ ย มใช้้ใน
ปััจจุุบัันคืือแนวคิิดพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�
งานของเดอ จอง และฮาร์์ท็็อก21,22 ที่่�มีีลัักษณะเป็็นชุุด
พฤติิกรรมต่่อเนื่่อ� ง ประกอบด้้วย พฤติิกรรมการสำำ�รวจ
ความคิิดด้้านนวััตกรรม (idea exploration) เมื่่อ� มีีโอกาส
เช่่น พบปััญหาในระหว่่างการทำำ�งาน  จากนั้้�นบุุคลากร
จะเกิิดพฤติิกรรมการเกิิดความคิิดด้้านนวััตกรรม (idea
generation) ใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ และการสืืบค้้นข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมจนเพีียงพอที่่�จะได้้ผลเป็็นผลิิตภััณฑ์์ วิิธีีการ
แนวทาง หรืือกระบวนการใหม่่ที่่�เชื่่�อว่่าจะแก้้ปััญหาที่่�
เกิิดขึ้้�นได้้ จากนั้้�นบุุคลากรนำำ�ความคิิดด้้านนวััตกรรมที่่�
คิิดสร้้างสรรค์์ด้้วยตััวเอง พยายามสื่่�อสาร แลกเปลี่่�ยน 
เผยแพร่่ เ พื่่� อ ให้้เกิิ ด การยอมรัั บ สนัั บ สนุุ น  (idea
championing) จากเพื่่อ� นร่่วมงาน หััวหน้้า หรืือผู้้บ� ริิหาร
ที่่�มีีอำำ�นาจในองค์์กร ก ระทั่่�งสามารถนำำ�ไปสู่่�ขั้้�นตอน
สุุดท้้ายที่่�เป็็นขั้้น� ตอนสำำ�คัญ
ั ที่่�สุด 
ุ คืือการนำำ�นวัตั กรรมไป
ใช้้ในการทำำ�งาน (idea implementation) ได้้สำำ�เร็็จ แนวคิิด
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นี้้�เป็็นแนวคิิดที่่�มีีความชััดเจนทำำ�ให้้มองเห็็นพฤติิกรรม
การปฏิิบััติิในแต่่ละขั้้�นตอนได้้
บุุปผา กิิจสหวงศ์์ เพชรน้้อย สิิงห์์ช่่างชััย และ
เนตรชนก ศรีีทุุ ม มา 25 ได้้ทำำ� การวิิ จัั ย เครื่่� อ งมืือวัั ด
พฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งานของผู้้�บริิหาร
การพยาบาลระดัับต้้น ในโรงพยาบาลเอกชน สำำ�หรัับ
ประเทศไทย มีีองค์์ ประกอบพฤติิ กรรมย่่ อยจำำ�นวน 
4 พฤติิกรรมตามแนวคิิดของเดอ จอง และฮาร์์ท็อ็ ก21,22
แต่่พฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งานตามแนวคิิด
นี้้�จะเกิิดขึ้้�นได้้  ต้้องขึ้้�นกัับการแสดงบทบาทการจััดการ
ของผู้้บ� ริิหารการพยาบาล บทบาทการจััดการ (managerial
roles) จึึงเสมืือนเป็็นตััวแปรที่่�เกิิดก่่อน (antecedent
variable) แต่่จะส่่งผลโดยตรงและหรืือโดยอ้้อมต่่อการ
เกิิดพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งานหรืือไม่่  การ
วิิจััยที่่�ผ่่านมายัังไม่่พบการศึึกษาเพื่่�อหาคำำ�ตอบนี้้�ใน
บริิบทของผู้้�บริิหารการพยาบาล ในโรงพยาบาลเอกชน 
ดัังนั้้�น  การวิิจััยนี้้�จึึงมีีความสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�บริิหาร
การพยาบาลในองค์์กรการพยาบาล เกิิดความเข้้าใจ
พฤติิ ก รรมสร้้างนวัั ต กรรมในการทำำ� งานชัั ด เจนขึ้้� น 
สามารถนำำ�ผลการวิิจััยมากระตุ้้�นสมาชิิกในองค์์กรให้้
เกิิดพฤติิกรรมที่่�จะส่่งเสริิมการพััฒนานวััตกรรม เพื่่อ� ให้้
เกิิดผลลััพธ์์การพยาบาลที่่�มีีประสิิทธิิภาพและคุุณภาพ
ต่่อไป18

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิิจััย
ผู้้� วิิ จัั ย ทบทวนวรรณกรรมที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัั บ การ
พัั ฒ นาพฤติิ ก รรมสร้้างนวัั ต กรรมในการทำำ� งานของ
ผู้้�บริิหารการพยาบาลพบว่่า ยัังมีีการศึึกษาค่่อนข้้าง
จำำ�กัดั โดยพบว่่า มีีการศึึกษาบ้้างในต่่างประเทศ เป็็นการ
ศึึกษาในกลุ่่�มพยาบาลระดัับปฏิิบััติิการทั้้�งที่่�ให้้ประเมิิน
ระดัับพฤติิกรรมตนเอง18 และให้้หััวหน้้าเป็็นผู้้ป� ระเมิิน21
แต่่ ยััง ไม่่ พ บการศึึ กษาที่่� ใ ห้้ผู้้� บ ริิ ห ารการพยาบาลได้้
ประเมิินตนเอง สำำ�หรัับการศึึกษาด้้านความสััมพัันธ์์
Rama Nurs J • May-August 2021

บุุปผา กิิจสหวงศ์์ และคณะ
พบว่่ า  ส่่ วน ใหญ่่ เ ป็็ น การศึึ ก ษาความสัั ม พัั น ธ์์ ข อง
พฤติิ ก รรมสร้้างนวัั ต กรรมในการทำำ� งานกัั บ ภาวะ
ผู้้�นำำ�แนวคิิดต่่างๆ เช่่น  ภาวะผู้้�นำำ�แบบมีีส่่วนร่่วม21,22
ภาวะผู้้�นำำ�เชิิงผู้้�ประกอบกิิจการ18 และภาวะผู้้�นำำ�การ
เปลี่่�ยนแปลงซึ่่�งพบมากกว่่าแนวคิิดภาวะผู้้�นำำ�อื่่�นๆ ทั้้�ง
ในสาขาการพยาบาลและสาขาอื่่�น  อย่่างไรก็็ตามการ
ศึึ ก ษาที่่� ท บทวนเกืือบทั้้� ง หมด  เป็็ น การศึึ ก ษาความ
สััมพัันธ์์โดยใช้้ภาพรวมของตััวแปรภาวะผู้้�นำำ�  การนำำ�
เสนอผลการศึึกษาที่่�เฉพาะเจาะจงในแต่่ละบทบาทหรืือ
องค์์ประกอบของภาวะผู้้�นำำ�แต่่ละแนวคิิดยัังไม่่ชััดเจน 
ขณะที่่�ทฤษฎีีบทบาท (Role Theory) สรุุปไว้้ว่่า บทบาท
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�สื่่�อถึึงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของบุุคลากร
และมีีความสำำ�คัญ
ั ไม่่น้้อยต่่อองค์์กร26 ดัังนั้้�น เพื่่อ� ให้้การ
ศึึกษาครั้้�งนี้้�มีีความชััดเจนมากขึ้้�น  ผู้้�วิิจััยจึึงเลืือกศึึกษา
พฤติิ ก รรมสร้้างนวัั ต กรรมในการทำำ� งานกัั บ ตัั ว แปร
บทบาทการจััดการของผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้น 
เนื่่�องจากมีีการศึึกษาหลายฉบัับสนัับสนุุนให้้เห็็นความ
สำำ�คัั ญ ของการจัั ด การ (management) ว่่ า เป็็ น องค์์
ประกอบสำำ�คััญของความสำำ�เร็็จขององค์์กร7,8,9,27-29
ประกอบกัั บ ที่่� ก องการพยาบาลกำำ� หนดบทบาทของ
ผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้นไว้้หลายด้้าน แต่่ไม่่พบ
การกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ที่่ร� ะบุุถึงึ การพััฒนานวััตกรรม
ไว้้อย่่างชััดเจน ในขณะที่่�บทบาทนี้้�กำำ�ลัังมีีความสำำ�คััญ
อย่่างมากต่่อองค์์กร ดัังได้้กล่่าวในเบื้้�องต้้น การศึึกษา
แนวคิิดบทบาทการจััดการโดยเฉพาะที่่�มีีการระบุุถึึง
บทบาทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนานวััตกรรม จึึงน่่าจะ
เป็็ น การศึึ ก ษาที่่� จ ะให้้หลัั ก ฐานเชิิ ง ประจัั ก ษ์์ ที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์ทั้้�งต่่อการกำำ�หนดบทบาทของผู้้�บริิหารการ
พยาบาลในปััจจุุบัันที่่�ทัันสมััยขึ้้�น และการค้้นหาคำำ�ตอบ
เกี่่�ยวกัับปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์โดยเฉพาะความสััมพัันธ์์
ในเชิิงเหตุุผลต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งาน 
ของผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้น ได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
มากกว่่าแนวคิิดอื่่�น ๆ
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แนวคิิดเกี่่�ยวกัับบทบาทการจััดการของผู้้�บริิหาร
มีีหลายแนวคิิด  อาทิิ แนวคิิดของมิินต์์สเบอร์์ก28 ที่่�นำำ�
เสนอไว้้ 10 บทบาท แบ่่งเป็็น  3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่�
1 บทบาทระหว่่างบุุคคล (interpersonal roles) ประกอบ
ด้้วย บทบาทย่่ อ ยได้้แก่่ บ ทบาทหัั ว หน้้า ผู้้� นำำ�  และ
ผู้้� ป ระสานงาน  กลุ่่�มที่่� 2 บทบาทด้้านสารสนเทศ 
(informational roles) ได้้แก่่ บทบาทผู้้� ต รวจสอบ
ผู้้�เผยแพร่่ และโฆษกขององค์์กร กลุ่่�มที่่� 3 บทบาทด้้าน
การตััดสินิ ใจ (decisional roles) ประกอบด้้วย บทบาท
เจ้้าของกิิจการ ผู้้�จััดการสิ่่�งรบกวน ผู้้�จััดสรรทรััพยากร
และผู้้� เจรจาต่่ อรอง อย่่ างไรก็็ ตาม จากการทบทวน
แนวคิิดนี้้� ยัังไม่่พบการกำำ�หนดบทบาทที่่�ระบุุเกี่่�ยวกัับ
การส่่งเสริิมหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรม
ในการทำำ�งาน  หรืือการพััฒนานวััตกรรมในองค์์กรที่่�
ชััดเจน แนวคิิดบทบาทการจััดการโดย ควิินน์แ์ ละคณะ7,8
เป็็นแนวคิิดที่่ไ� ด้้รัับการยอมรัับอย่่างกว้้างขวางถึึงความ
แตกต่่างและความร่่วมสมััย แนวคิิดนี้้�พััฒนาขึ้้�นตาม
กรอบแนวคิิดคุุณค่่าการแข่่งขััน  (competing values
framework) ของควิินน์์และคณะ7,8 ที่่�เชื่่�อว่่า ผู้้�บริิหาร
สามารถบริิหารจััดการให้้องค์์กรประสบผลสำำ�เร็็จ มีี
ประสิิทธิิผลได้้ โดยการให้้ความสำำ�คััญ เห็็นคุุณค่่าของ
ความต่่าง หรืือความย้้อนแย้้งของมุุมมอง และวิิธีีการ
จััดการต่่างๆ ในองค์์กร สามารถบููรณาการบทบาทการ
จััดการทุุกบทบาทตามแนวคิิดนำำ�ไปปฏิิบัติั ใิ นการจััดการ
องค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล แนวคิิดนี้้มีีคว
� ามโดดเด่่น 
เพราะเป็็ น เพีียงไม่่ กี่่� แ นวคิิ ดที่่� ใ ห้้ความสำำ�คัั ญ และ
กำำ�หนดบทบาทการเป็็นผู้้�สร้้างนวััตกรรม (innovator
role) ของผู้้�บริิหาร ไว้้อย่่างชััดเจน จึึงเป็็นแนวคิิดที่่�จะ
ช่่วยส่่งเสริิมให้้เกิิดพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการ
ทำำ� งานของผู้้� บ ริิ ห ารได้้อย่่ า งเป็็ นรูู ปธรรม บทบาท
ทั้้�งหมดของแนวคิิดนี้้มีีจำ
� ำ�นวน 8 บทบาท ประกอบด้้วย
บทบาทผู้้�สร้้างนวััตกรรม (innovator role) บทบาท
ตััวแทนหน่่วยงาน (broker role) บทบาทผู้้�ผลิิตการ
บริิการ (producer role)  บทบาทผู้้อำ� ำ�นวยการ (director
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role) บทบาทผู้้ป� ระสานงาน (coordinator role) บทบาท
ผู้้�กำำ�กัับติิดตาม (monitor role) บทบาทผู้้�เอื้้�ออำำ�นวย
(facilitator role) และบทบาทพี่่�เลี้้�ยง (mentor role)7,8
จะเห็็นได้้ว่่าทุุกบทบาทของแนวคิิดนี้้ค่� อ่ นข้้างสอดคล้้อง
กัับบทบาทการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้านการบริิหารจััดการของ
ผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้น 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่ า แนวคิิ ด
บทบาทการจััดการของควิินน์์และคณะ8 ถููกนำำ�ไปศึึกษา
ขยายผลหลายมิิติทั้้ิ ง� ในองค์์กรธุุรกิิจ และองค์์กรบริิการ
สุุขภาพในต่่างประเทศในหลายบริิบท9,29 มิิติิหนึ่่�งคืือ
การประเมิินระดัับบทบาทการจััดการของผู้้�บริิหาร เพื่่�อ
ค้้นหาโอกาสพััฒนา แต่่อย่่างไรก็็ตามผลการวิิจััยยัังไม่่
ไปในทิิศทางเดีียวกัันและยัังไม่่มีีความชััดเจนเพีียงพอ
เช่่นเดีียวกัับผลจากการสััมภาษณ์์ตััวแทนผู้้�บริิหารการ
พยาบาล โรงพยาบาลเอกชน ในกรุุงเทพมหานครจำำ�นวน 
6 ราย ที่่� พ บว่่ า ผู้้� บ ริิ ห ารการพยาบาลระดัั บ ต้้น  ใน
โรงพยาบาลเอกชน ยัังไม่่มีีความเข้้าใจที่่�ชัดั เจนในความ
หมาย รวมถึึงการปฏิิบัติั บิ ทบาทการจััดการตามแนวคิิด 
ของควิินน์์และคณะทั้้�งแปดบทบาท7,8 นอกจากนี้้�ยััง
ไม่่พบการศึึกษาความสััมพัันธ์์ของแนวคิิดบทบาทการ
จััดการของควิินน์์ และคณะกัับตััวแปรพฤติิกรรมสร้้าง
นวััตกรรมในการทำำ�งาน  โดยเฉพาะการศึึกษาโมเดล
ความสััมพัันธ์์ในเชิิงเหตุุผล หรืือความมีีอิิทธิิพลกัับ
แนวคิิดพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งานของ       
เดอจองและฮาร์์ท็็อก21,22 โดยที่่�ทั้้�งสองแนวคิิดมีีความ
ชััดเจนและน่่าจะเป็็นประโยชน์์ในการสนัับสนุุนการ
พััฒนานวััตกรรมในองค์์กรการพยาบาลได้้เป็็นอย่่างดีี

วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เพื่่�อศึึกษาระดัับการรัับรู้้�บทบาทการจััดการ
และพฤติิ ก รรมสร้้างนวัั ต กรรมในการทำำ� งานของ
ผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้นในโรงพยาบาลเอกชน 
เขตกรุุงเทพมหานคร
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2. เพื่่�อศึึกษาความสอดคล้้องของเส้้นทางความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างบทบาทการจััดการ และพฤติิกรรมสร้้าง
นวััตกรรมในการทำำ�งาน ตามโมเดลสมมุุติฐิ านกัับข้้อมููล
เชิิงประจัักษ์์
3. เพื่่� อ ศึึ ก ษาเส้้นทางความมีีอิิ ท ธิิ พ ลของ
บทบาทการจััดการ ต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการ
ทำำ�งาน (ตลอดกระบวนการ ประกอบด้้วย พฤติิกรรม
องค์์ประกอบ ได้้แก่่ การสำำ�รวจความคิิดด้้านนวััตกรรม
การเกิิดความคิิดด้้านนวััตกรรม การนำำ�ความคิิดด้้าน
นวััตกรรมสู่่�การยอมรัับ และการนำำ�นวััตกรรมไปใช้้
ในการทำำ�งาน) ของผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้น ใน
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุุงเทพมหานคร

สมมติิฐานการวิิจััย
สมมติิฐานที่่� 1 เส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
บทบาทการจััดการ และพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมใน
การทำำ� งาน  ของผู้้� บ ริิ ห ารการพยาบาลระดัั บ ต้้น  ใน
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุุงเทพมหานคร ตามโมเดล
สมมติิฐานมีีความสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
สมมติิฐานที่่� 2 บทบาทการจััดการของผู้้�บริิหาร
การพยาบาลระดัั บ ต้้น  ในโรงพยาบาลเอกชน  เขต
กรุุงเทพมหานคร มีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อพฤติิกรรมการนำำ�
นวััตกรรมไปใช้้ในการทำำ�งาน (ซึ่่�งเป็็นพฤติิกรรมองค์์
ประกอบพฤติิ ก รรมสุุ ดท้้ ายของพฤติิ ก รรมสร้้าง
นวััตกรรมในการทำำ�งาน)
สมมติิฐานที่่� 3 บทบาทการจััดการของผู้้�บริิหาร
การพยาบาลระดัั บ ต้้น  ในโรงพยาบาลเอกชน  เขต
กรุุ ง เทพมหานคร มีีอิิ ท ธิิ พ ลทางอ้้อมต่่ อ พฤติิ ก รรม
การนำำ�นวััตกรรมไปใช้้ในการทำำ�งาน ผ่่านการสำำ�รวจ
ความคิิดด้้านนวััตกรรม การเกิิดความคิิดด้้านนวััตกรรม
และ การนำำ�ความคิิดด้้านนวััตกรรมสู่่�การยอมรัับ
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กรอบแนวคิิดที่่�ใ ในการวิิจััย
กรอบแนวคิิ ด ในการศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� ไ ด้้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่่�พบว่่า บทบาทเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�
สื่่�อถึึงการปฏิิบััติิ จึึงต้้องมีีการศึึกษาและเลืือกบทบาทที่่�
เหมาะสมเพื่่อ� ส่่งผลถึึงพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการ
ทำำ�งาน จากการทบทวนวรรณกรรมยัังไม่่พบการศึึกษา
ที่่� ใ ช้้แนวคิิ ด บทบาทการจััด การโดยตรงเป็็ นตัั ว แปร
สาเหตุุ โดยเฉพาะบทบาทการจััดการที่่�มีีการกำำ�หนด
บทบาทของผู้้�บริิหารในฐานะผู้้�สร้้างนวััตกรรมอย่่าง
ชััดเจน และเป็็นบทบาทที่่�มีีความสอดคล้้องกัับบทบาท
ของผู้้�บริิหารการพยาบาล ในโรงพยาบาลเอกชน ผู้้�วิิจััย
จึึ ง กำำ� หนดกรอบแนวคิิ ด เส้้นทางความสัั ม พัั น ธ์์ จ าก
แนวคิิดสองแนวคิิด ดัังนี้้�
แนวคิิดบทบาทการจััดการ ผู้้�วิิจััยเลืือกใช้้แนว
คิิดของควิินน์์ และคณะ7,8 ที่่�มีีการกำำ�หนดบทบาทผู้้ส� ร้้าง
นวัั ต กรรมไว้้เป็็ น หนึ่่� ง บทบาทที่่� สำำ�คัั ญ และเชื่่� อ ว่่ า
ผู้้� บ ริิ ห ารการพยาบาลระดัั บ ต้้นที่่� จ ะสามารถบริิ ห าร
จััดการให้้องค์์กรประสบผลสำำ�เร็็จ มีีประสิิทธิิผล ซึ่่ง� รวม
ถึึงจะสามารถพััฒนาพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการ
ทำำ�งานเพื่่�อนำำ�ทีีมพััฒนานวััตกรรมได้้ คืือผู้้�บริิหารที่่�ให้้
การสำำ�รวจความคิิดด้้าน
นวััตกรรม (Y1)

ความสำำ�คัั ญ และคุุ ณ ค่่ า ของความแตกต่่ า ง หรืือ
ความย้้อนแย้้งของการจััดการในหอผู้้�ป่่วยและสามารถ
บููรณาการบทบาทการจััดการทั้้�ง 8 บทบาทตามแนวคิิดนี้้�
นำำ�มาก่่อน
แนวคิิดพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งาน
เมื่่�อผู้้�บริิหารการพยาบาลใช้้บทบาทการจััดการตาม
แนวคิิ ด ดัั ง ที่่� ก ล่่ า วข้้างต้้น น่่ า จะเป็็ น สาเหตุุ ใ ห้้เกิิ ด
พฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งาน ซึ่่�งผู้้�วิิจััยเลืือก
แนวคิิดของ เดอ จอง และฮาร์์ท็็อก21,22 ที่่�ประกอบด้้วย
พฤติิกรรมย่่อย เป็็นกระบวนการต่่อเนื่่อ� งกััน 4 พฤติิกรรม
ซึ่่�งในการศึึกษาครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยใช้้คำำ�ให้้กระชัับขึ้้�น ดัังต่่อไปนี้้�
1) การสำำ�รวจความคิิดด้้านนวััตกรรม 2) การเกิิดความ
คิิดด้้านนวััตกรรม 3) การนำำ�ความคิิดด้้านนวััตกรรมสู่่�
การยอมรัับ และ 4) การนำำ�นวัตั กรรมไปใช้้ในการทำำ�งาน 
โดยกำำ�หนดให้้พฤติิกรรมในขั้้�นตอนที่่� 4 เป็็นตััวบ่่งชี้้�
สำำ�คััญของแนวคิิดในภาพรวม ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การประยุุกต์์
ใช้้นวััตกรรม หรืือการพััฒนานวััตกรรม เพื่่�อพััฒนาการ
ทำำ�งาน และนำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ และการบรรลุุเป้้าหมาย
ในการทำำ�งาน ทั้้�งเป้้าหมายระดัับบุุคคล หน่่วยงาน หรืือ
องค์์กรได้้   แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรเป็็น
แผนภาพ ได้้ดัังนี้้�

การสำำ�รวจความคิิดด้้าน
นวััตกรรม (Y21)

การนำำ�ความคิิดด้้าน
นวััตกรรมสู่่�การยอมรัับ (Y3)

การนำำ�นวััตกรรมไปใช้้ใน
การทำำ�งาน (Y4)

บทบาทการจััดการ (X)
แผนภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
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วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� เ ป็็ นการวิิ จัั ยเชิิ ง ปริิ มาณ เพื่่� อ
ศึึกษาบทบาทการจััดการ พฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมใน
การทำำ�งาน และวิิเคราะห์์เส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ตัั ว แปรของผู้้� บ ริิ ห ารการพยาบาลระดัั บ ต้้นใน
โรงพยาบาลเอกชน  เขตกรุุงเทพมหานคร ประชากร
ได้้แก่่ ผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้น ของหน่่วยงาน
ทางการพยาบาลทั้้� ง บริิ ก ารผู้้� ป่่ ว ยนอกและผู้้� ป่่ ว ยใน 
ของโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่่ ที่่� ตั้้� ง อยู่่�ในเขต
กรุุงเทพมหานคร จำำ�นวน  63 แห่่ง จำำ�นวน  1,765 คน 
คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างที่่เ� ป็็นผู้้บ� ริิหารการพยาบาลระดัับต้้น
จากการสุ่่�มตััวอย่่างแบบง่่าย (simple random sampling)
ด้้วยวิิธีีจัับฉลากแบบไม่่ใส่่กลัับคืืน คำำ�นวณขนาดตััวอย่่าง
ตามสููตรการคำำ�นวณของเครจซี่่�และมอร์์แกน30 โดยกำำ�หนด
ให้้สััดส่่วนของลัักษณะที่่�สนใจในประชากรเท่่ากัับ 0.5
ระดัับความคลาดเคลื่่อ� นที่่�ยอมรัับได้้ร้้อยละ 5 และระดัับ
ความเชื่่อ� มั่่�นร้้อยละ 95 และเพื่่อ� ป้้องกัันการสููญหายของ
ตััวอย่่าง (drop-out rate) และความไม่่ครบถ้้วนของ
จำำ�นวนตัวั อย่่าง31 จึึงเพิ่่�มจำำ�นวนตัวั อย่่างโดยใช้้อััตราการ
สููญหายของตััวอย่่างร้้อยละ 20 ทำำ�ให้้ได้้ขนาดตััวอย่่าง
จำำ�นวน  395 ราย โดยกำำ�หนดเกณฑ์์คััดเข้้าเป็็น  กลุ่่�ม
ตััวอย่่าง (inclusion criteria)  ได้้แก่่ เป็็นพยาบาลวิิชาชีีพ
ทั้้� ง เพศชายและหญิิ ง  ที่่� มีี ประสบการณ์์ ใ นตำำ� แหน่่ ง
ผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้น ในโรงพยาบาลเอกชน
ปััจจุุบััน  1 ปีีขึ้้�นไป (มากกว่่า 6 เดืือนถึึง 12 เดืือนนัับ
เป็็น  1 ปีี) ปฏิิบััติิงานในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่่
เขตกรุุงเทพมหานคร ตามนิิยามของประกาศกระทรวง
สาธารณสุุข และยิินดีีร่ว่ มโครงการวิิจัยั แสดงด้้วยการลง
นามยิินยอมในเอกสารที่่�ผู้วิ้� จัิ ยั ส่่งไปพร้้อมแบบสอบถาม
และส่่งกลัับถึึงผู้้วิ� จัิ ยั ผู้้บ� ริิหารการพยาบาลที่่ไ� ม่่อยู่่�ปฏิิบัติั งิ าน
ในช่่วงการเก็็บข้้อมููลเช่่น  ลาคลอด ลาป่่วย ลาพัักร้้อน 
จะคััดออกจากการเป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างในการวิิจััยนี้้�
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เครื่่อ� งมืือวิิจัยั และการตรวจสอบคุุณภาพเครื่่อ� งมืือ
เครื่่�องมืือวิิจััยประกอบด้้วยแบบสอบถาม 3 ส่่วน 
ได้้แก่่
1. แบบสอบถามข้้อมููลทั่่�วไป ผู้้วิ� จัิ ยั พััฒนาขึ้้น� เพื่่อ�
ให้้ทราบข้้อมููลพื้้�นฐานของกลุ่่�มตััวอย่่าง อาทิิ เพศ อายุุ
วุุฒิกิ ารศึึกษา ประสบการณ์์ในตำำ�แหน่่งปััจจุบัุ ัน เป็็นต้้น 
โดยให้้เลืือกตอบหรืือเติิมข้้อความจำำ�นวน 10 ข้้อ
2. แบบสอบถามบทบาทการจัั ด การ ผู้้� วิิ จัั ย
ดััดแปลงจากแบบวััดตามแนวคิิดและเครื่่อ� งมืือที่่�พัฒ
ั นา
7,8
โดยควิินน์์ และคณะ  มีีข้้อคำำ�ถามจำำ�นวน  25 ข้้อตาม
บทบาททั้้�ง 8 ได้้แก่่บทบาท 1) ผู้้ส� ร้้างนวััตกรรม จำำ�นวน 
3 ข้้อ 2) ตััวแทนหน่่วยงาน จำำ�นวน 3 ข้้อ 3) ผู้้�ผลิิตการ
บริิการ จำำ�นวน 3 ข้้อ 4) ผู้้อำ� ำ�นวยการ จำำ�นวน 3 ข้้อ 5)
ผู้้�ประสานงาน จำำ�นวน 4 ข้้อ 6) ผู้้�กำ�กั
ำ ับติิดตาม จำำ�นวน 
3 ข้้อ 7) ผู้้�เอื้้�ออำำ�นวย จำำ�นวน  3 ข้้อ และ 8) พี่่�เลี้้�ยง
จำำ�นวน 3 ข้้อ แบบสอบถามส่่วนนี้้�ออกแบบให้้ผู้้�บริิหาร
การพยาบาลระดัับต้้นแสดงระดัับการรัับรู้้�พฤติิกรรม
ของตนเองในบทบาทการจััดการ ตามข้้อคำำ�ถามของ
แต่่ละบทบาทจากมากไปหาน้้อย 5 ระดัับ (Likert scale)
โดยระดัับ 5 แทนการรัับรู้้�บทบาทตามข้้อความนั้้�นใน
ระดัับมากที่่�สุุด ระดัับ 4 คืือ มาก ระดัับ 3 คืือ ปานกลาง
ระดัับ 2 คืือ น้้อย และระดัับ 1 คืือน้้อยที่่�สุุด  การตรวจ
สอบคุุณภาพของเครื่่�องมืือวิิจััย ใช้้การวิิเคราะห์์ค่่าดััชนีี
ความตรงเชิิงเนื้้�อหา (content validity index: CVI)
แบบสอบถามมีีค่่าดััชนีีความตรงเชิิงเนื้้�อหาทั้้�งฉบัับ
(S-CVI) เท่่ากัับ .93 ค่่าดััชนีีความตรงเชิิงเนื้้�อหารายข้้อ
(I-CVI) อยู่่�ระหว่่าง .80–1.00 ซึ่�ง่ เป็็นค่่าที่่�ยอมรัับได้้
32
การหาความเชื่่อ� มั่่�นของเครื่่อ� งมืือวิิจัยั (Reliability)33
โดยการทดลองใช้้กัับผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้น 
ที่่�มีีลัักษณะใกล้้เคีียงกัับกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน  30 ราย
คำำ�นว ณค่่ า สัั ม ประสิิ ท ธิ์์� แ อลฟ่่ า ของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถาม
Rama Nurs J • May-August 2021

บุุปผา กิิจสหวงศ์์ และคณะ
บทบาทการจััดการได้้เท่่ากัับ .93  ตรวจสอบความตรง
เชิิงโครงสร้้าง โดยใช้้สถิิติกิ ารวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิง
ยืืนยััน พบว่่า แบบสอบถามมีีค่่าสถิิติผ่ิ า่ นเกณฑ์์การตรวจ
สอบความตรงเชิิงโครงสร้้างทุุกค่่า34,35 ได้้แก่่   p-value
= .57  χ2/df  = .55, GFI = .99,  NFI = .99,  CFI >
1.0,  RMR = .01,  RMSEA = 0.0  
3. แบบสอบถามพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมใน
การทำำ�งาน ผู้้�วิิจััยเลืือกแบบวััดตามแนวคิิดและเครื่่�อง
มืือที่่�พััฒนาโดยเดอ จอง และฮาร์์ท็็อก21,22  ที่่�บุุปผา
กิิจสหวงศ์์ และคณะ25 ได้้พััฒนาให้้สอดคล้้องกัับบริิบท
วััฒนธรรมของผู้้�บริิหารการพยาบาล ในโรงพยาบาล
เอกชนของประเทศไทย ประกอบด้้วย ข้้อคำำ�ถามจำำ�นวน 
16 ข้้อใน 4 พฤติิกรรมองค์์ประกอบได้้แก่่ 1) พฤติิกรรม
การสำำ�รวจความคิิด จำำ�นวน 5 ข้้อ 2) พฤติิกรรมการก่่อ
เกิิดความคิิดจำำ�นวน 3 ข้้อ 3) พฤติิกรรมการทำำ�ให้้ความ
คิิดได้้รัับการยอมรัับ จำำ�นวน  4 ข้้อ และ 4) พฤติิกรรม
การนำำ�ความคิิดลงสู่่�การปฏิิบััติิ จำำ�นวน  4 ข้้อ โดยให้้
ผู้้�ตอบแสดงระดัับการรัับรู้้�การปฏิิบััติิพฤติิกรรมสร้้าง
นวััตกรรมในการทำำ�งานของตนเอง ในแต่่ละพฤติิกรรม
องค์์ประกอบที่่�เป็็นกระบวนการ ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอน  แรก
จนถึึงขั้้�นตอนสุุดท้้าย ตามข้้อคำำ�ถามจากมากไปหาน้้อย
5 ระดัับ (Likert scale) โดยระดัับ 5 แทนการรัับรู้้�
พฤติิกรรมนั้้�นในระดัับมากที่่�สุด 
ุ ระดัับ 4 คืือ มาก ระดัับ
3 คืือ ปานกลาง ระดัับ 2 คืือ น้้อย และระดัับ 1 คืือ น้้อย
ที่่�สุุด แบบสอบถามในส่่วนนี้้�มีีค่า่ S-CVI = .98 ค่่า CVI
ของการสำำ�รวจความคิิดด้้านนวััตกรรม = 1.0 การเกิิด
ความคิิดด้้านนวััตกรรม = 1.0  การนำำ�ความคิิดด้้าน
นวััตกรรมสู่่�การยอมรัับ = 1.0  และ การนำำ�นวัตั กรรมไป
ใช้้ในการทำำ�งาน = .98 ค่่าความเชื่่อ� มั่่�นของเครื่่อ� งมืือวิิจัยั
(α) เท่่ากัับ .91 การวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิงยืืนยััน
พบว่่า แบบสอบถามมีีค่่าสถิิติิผ่่านเกณฑ์์การตรวจสอบ
ความตรงเชิิงโครงสร้้างทุุกค่่า34,35 ได้้แก่่  p-value = 1.0  
χ2/df  = .11, GFI = .99,  NFI = .95,  CFI > 1.0,  
RMR = .02,  RMSEA = 0.0  
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การพิิทัักษ์์สิิทธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง
การวิิ จัั ย เรื่่� อ งนี้้� ผ่่ า นการพิิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการพิิจารณาจริิยธรรมการทำำ�วิิจััยในมนุุษย์์ เลขที่่�
น.17/2561 ผู้้วิ� จัิ ยั มีีการชี้้แ� จงเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร ระบุุ
วััตถุุประสงค์์ ประโยชน์์จากการเข้้าร่่วมการวิิจััยให้้กลุ่่�ม
ตััวอย่่างรัับทราบ เก็็บข้้อมููลเฉพาะกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ลงนาม
ยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจััย การปฏิิเสธเข้้าร่่วมการวิิจััยจะ
ไม่่มีีผลกระทบใด ๆ ต่่อกลุ่่�มตััวอย่่าง ข้้อมููลการตอบ
ผู้้วิ� จัิ ยั เก็็บรัักษาไว้้เป็็นความลัับ อยู่่�ในสถานที่่�ที่่ป� ลอดภััย
และทำำ� ลายเมื่่� อ สิ้้� นสุุ ด การวิิ จัั ย การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมููล
ทั้้�งหมดทำำ�ในลัักษณะภาพรวม รายงานผลการวิิเคราะห์์
ในลัักษณะที่่�ไม่่เชื่่�อมโยงถึึงตััวบุุคคล หน่่วยงาน หรืือ
องค์์กรใดองค์์กรหนึ่่�ง

การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้วิ� จัิ ยั นำำ�เครื่่อ� งมืือวิิจัยั เอกสารชี้้แ� จงและเอกสาร
ยิินยอม พร้้อมจดหมายจากมหาวิิทยาลััย ส่่งถึึงผู้้อำ� ำ�นวย
การโรงพยาบาลเอกชน เพื่่�อขออนุุญาตทำำ�วิิจััย หลัังจาก
ได้้รัับอนุุญาต ผู้้�วิิจััยเก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยขอความ
ร่่วมมืือจากผู้้�ประสานงานการทำำ�วิิจััยซึ่่�งส่่วนใหญ่่คืือ
ฝ่่ายการพยาบาลของโรงพยาบาล สุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างแบบ
การสุ่่�มอย่่างง่่ายจากบััญชีีรายชื่่�อของผู้้�บริิหารระดัับต้้น
โดยไม่่ใส่่กลัับคืืน จำำ�นวน 395 ราย ผู้้วิ� จัิ ยั แยกแบบสอบถาม
ใส่่ซองเป็็นรายบุุคคลและกำำ�หนดให้้ใส่่คำำ�ตอบพร้้อม
เอกสารที่่�ลงนามยิินยอมกลัับคืืนในซองและปิิดผนึึก
ส่่งผู้้�ประสานงาน และผู้้�วิิจััยเก็็บแบบสอบถามกลัับด้้วย
ตััวเอง ได้้แบบสอบถามที่่�มีีความสมบููรณ์์สำำ�หรัับการนำำ�
มาวิิเคราะห์์ข้้อมููล จำำ�นวน  371 ฉบัับ คิิดเป็็นร้้อยละ
93.92 ของแบบสอบถามที่่�ส่่งไปทั้้�งหมด
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การวิิเคราะห์์เส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างบทบาทการจััดการต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรม
ในการทำำ�งานของผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้นในโรงพยาบาลเอก เขตกรุุงเทพมหานคร

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

ผลการวิิจััย

ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยโปรแกรม
สำำ�เร็็จรููปทางสถิิติิ ดัังนี้้�
1. สถิิติิเชิิงพรรณนา สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ทั่่�วไป ประกอบด้้วย จำำ�นวนความถี่่� ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ค่่าต่ำำ��สุุด ค่่าสููงสุุด  โดยตรวจ
สอบข้้อตกลงเบื้้�องต้้นพบว่่า ตััวแปรบทบาทภาวะผู้้�นำำ�
การจััดการมีีค่่า skewness index เท่่ากัับ .09 มีีค่่า
kurtosis index เท่่ากัับ - .23 และตััวแปรพฤติิกรรมสร้้าง
นวััตกรรมในการทำำ�งาน มีีค่่า skewness index เท่่ากัับ
.11 มีีค่่า kurtosis index เท่่ากัับ - .38 แสดงว่่าข้้อมููลมีี
การแจกแจงปกติิ (skewness index < 3 , kurtosis index
< 10)34
2. สถิิติิเชิิงอนุุมาน ประกอบด้้วย สถิิติิวิิเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปร การทดสอบข้้อตกลงเบื้้�อง
ต้้นของการวิิเคราะห์์เส้้นทาง (Path analysis) ตาม
เกณฑ์์36-38 มีีผลการทดสอบโดยสรุุป ดัังนี้้� 1) ตััวแปร
การวิิจััยทั้้�งหมดอยู่่�ในการวััดระดัับอัันตรภาค ตรงตาม
เกณฑ์์ 2) ค่่าความคลาดเคลื่่�อน (e) มีีลัักษณะแจกแจง
แบบปกติิสำำ�หรัับทุุกค่่าของตััวแปรอิิสระ ประเมิินจาก
กราฟ 3) ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรในโมเดลความ
สััมพัันธ์์เป็็นความสััมพัันธ์์เชิิงเส้้นตรงทางบวกและเป็็น
ความสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุ (causal relationship) ที่่�เป็็นไป
ในทิิศทางเดีียว (one –way causal flow) การทดสอบ
จากค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ของเพีียร์์สััน  (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่่า
ตััวแปรสัังเกตได้้แต่่ละคู่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกอย่่างมีี
นัั ย สำำ�คัั ญ ทางสถิิ ติิ ที่่� ร ะดัั บ 0.01 มีีค่่ า สัั ม ประสิิ ท ธิ์์�
สหสััมพัันธ์์ (r) อยู่่�ระหว่่าง 0.59 ถึึง 0.79 แสดงให้้เห็็นว่า่
ลัักษณะความสััมพัันธ์์ของตััวแปรสัังเกตได้้ทั้้�งหมดเป็็น
ความสััมพัันธ์์เชิิงเส้้นตรง และระหว่่างตััวแปรแต่่ละคู่่�ไม่่
พบค่่าความสััมพัันธ์์ที่่�สููงเกิิน  0.8539 แสดงว่่าตััวแปร
ทั้้�งหมดไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดปัญ
ั หาความสััมพัันธ์์ร่ว่ มพหุุเชิิงเส้้น
ตรง จึึงมีีความเหมาะสมที่่จ� ะนำำ�ไปใช้้ในการวิิเคราะห์์ต่อ่ ไป

ข้้อมููลทั่่�วไป พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 371 ราย
ส่่ วน ใหญ่่ เ ป็็ น เพศหญิิ ง  ร้้อยละ 97.04 อายุุ เ ฉลี่่� ย
43.08 ปีี  สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีีร้้อยละ
74.66  ส่่วนใหญ่่มีีประสบการณ์์โรงพยาบาลเอกชน
จำำ�นวน  2–3 แห่่ง ร้้อยละ 56.06 โดยมีีประสบการณ์์
โรงพยาบาลเอกชนมากกว่่า 15 ปีี ร้้อยละ 60.65 และมีี
ประสบการณ์์ในตำำ�แหน่่งปััจจุบัุ น 
ั (ผู้้บ� ริิหารการพยาบาล
ระดัับต้้น) เฉลี่่�ย 7.34 ปีี เป็็นผู้้�บริิหารการพยาบาลของ
แผนกบริิการผู้้�ป่่วยนอกร้้อยละ 40.70 แผนกบริิการ
ผู้้ป่� ว่ ยในร้้อยละ 39.89 และบริิการผู้้ป่� ว่ ยตรวจรัักษาวิิธีี/
หััตถการพิิเศษ และอื่่�น ๆ ร้้อยละ 19.41 กลุ่่�มตััวอย่่าง
เคยเข้้ารัั บ การอบรมด้้านการบริิ ห ารทุุ ก หลัั ก สููตร
(หลัักสููตรน้้อยกว่่า 10 วัันถึึงมากกว่่า 4 เดืือน) ร้้อยละ
67.12 และด้้านนวััตกรรม ร้้อยละ 60.11
ผลการวิิเคราะห์์การรัับรู้้�บทบาทการจััดการ และ
พฤติิกรรมสร�างนวััตกรรมในการทำำ�งานของผู้้�บริิหาร
การพยาบาลระดัับต้้น  รวมทั้้�งผลการวิิเคราะห์์ความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรพบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 371
รายรัับรู้้�พฤติิกรรมตามบทบาทการจััดการ (X) ของ
ตนเองในภาพรวม และรายด้้าน อยู่่�ในระดัับมาก (Mean
= 4.04, SD = .40) โดยบทบาทที่่�มีีคะแนนเฉลี่่�ยการรัับ
รู้้� สูู งกว่่ า บทบาทอื่่� น ๆ ได้้แก่่ บทบาทผู้้� ป ระสานงาน 
(Mean = 4.31,SD = .50) และบทบาทที่่�มีีคะแนนเฉลี่่ย�
การรัับรู้้เ� ป็็นลำำ�ดัับสุุดท้้ายได้้แก่่บทบาทผู้้ส� ร้้างนวััตกรรม
(Mean = 3.64, SD =.59)  กลุ่่�มตััวอย่่างรัับรู้้�พฤติิกรรม
สร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งานในภาพรวมอยู่่�ในระดัับ
มาก (Mean = 3.82, SD = .49) เช่่นเดีียวกัับการรัับรู้้�
พฤติิกรรมย่่อยต่่อเนื่่�องแต่่ละพฤติิกรรมในระดัับมาก
ทั้้� ง 4 พฤติิ ก รรม โดยมีีค่่ า เฉลี่่� ย และส่่ วน เบี่่� ย งเบน
มาตรฐานดัังนี้้� การสำำ�รวจความคิิดด้้านนวััตกรรม(Y1)
(Mean = 4.07, SD = .49) การเกิิดความคิิดด้้าน
นวััตกรรม(Y2) (Mean =3.89, SD = .56) การนำำ�ความ
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คิิดด้้านนวััตกรรมสู่่�การยอมรัับ (Y3) (Mean = 3.61,
SD = .58) และการนำำ�นวััตกรรมไปใช้้ในการทำำ�งาน 
(Y4) (Mean = 3.72, SD=.60) โดยมีีผลการวิิเคราะห์์

ความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งบทบาทการจัั ด การ (X) กัั บ
พฤติิ ก รรมสร้้างนวัั ต กรรมในการทำำ� งานในแต่่ ล ะ
พฤติิกรรมย่่อยอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังแสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่�ย ส่่ วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เมตริิ กซ์์สหสััมพัันธ์์ระหว่่างบทบาทการจััดการกัับพฤติิกรรมสร้้าง
นวััตกรรมในการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง (N = 371)
ตัวแปร
X
Y1
Y2
Y3
Y4
*p < .01

Mean
4.04
4.07
3.89
3.61
3.72

SD
.40
.64
.56
.58
.60

X
1
.69*
.71*
.63*
.69*

จากตารางที่่� 1 พบว่่า บทบาทการจััดการ (X) มีี
ความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมใน
การทำำ�งานในแต่่ละพฤติิกรรมย่่อย (Y1, Y2, Y3,
และY4) อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิทุุกคู่่� (r =  .69, 71,
.63, และ .69 , p < .01 ตามลำำ�ดัับ) และพฤติิกรรมสร้้าง
นวััตกรรมในการทำำ�งานทั้้�ง 4 พฤติิกรรม มีีความสััมพัันธ์์
ด้้วยกัันเองทางบวกในระดัับปานกลางถึึงระดัับสููงอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (r = .59-.79, p < .01) โดยคู่่�
ตััวแปรที่่�มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์สููงกว่่าคู่่�อื่่น 
� ๆ คืือ
การนำำ�ความคิิดด้้านนวััตกรรมสู่่�การยอมรัับ (Y3) กัับ
การนำำ�นวััตกรรมไปใช้้ในการทำำ�งาน (Y4)  (r = .79,
p < .01)
ผลการวิิ เคราะห์์ โมเดลเส้้นทางความสัั มพัั น ธ์์
ระหว่่างตััวแปร ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั นำำ�เสนอผลการ
วิิเคราะห์์โมเดลเส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปร
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Y1

Y2

Y3

Y4

1
.73*
.59*
.62*

1
.62*
.66*

1
.79*

1

หลัั ง การปรัั บ โมเดลที่่� ไ ด้้ในครั้้� ง แรกซึ่่� ง ให้้ผลการ
วิิเคราะห์์ค่า่ สถิิติไิ ด้้แก่่ค่า่ Chi-Square, p-value และค่่า
RMSEA ที่่�ยัังไม่่แสดงความสอดคล้้องของโมเดลตาม
สมมุุติิฐานกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ ผู้้�วิิจััยปรัับโมเดลตาม
ค่่าดััชนีีการปรัับโมเดล (Modification Indices) จนครบถ้้วน 
จึึงได้้โมเดลเส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างบทบาทการ
จััดการกัับพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งาน ทั้้�ง 4
พฤติิกรรม ที่่�ให้้ค่่าสถิิติแิ สดงความสอดคล้้องของโมเดล
ตามสมมุุติฐิ านกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์35 (c2= 0.15, df =
1, c2/df = 0.15, p – value = 0.70, GFI = 1.00, AGFA
= 1.00, RMR = 0.006, RMSEA = 0.00, CFI = 1.00)
ทำำ�ให้้สามารถสรุุปโมเดลเส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
บทบาทการจััดการกัับพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการ
ทำำ� งาน  แต่่ ล ะพฤติิ ก รรมย่่ อ ยที่่� ต่่ อ เนื่่� อ งกัั นทั้้� ง 4
พฤติิกรรมได้้ ดัังแผนภาพที่่� 2
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การวิิเคราะห์์เส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างบทบาทการจััดการต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรม
ในการทำำ�งานของผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้นในโรงพยาบาลเอก เขตกรุุงเทพมหานคร
Finalized Path Diagram: Serial Multiple Mediators Path Diagram for IWB
บทบาท
การจััดการของ
ผู้้�บริิหาร 0.69
การพยาบาล
ระดัับต้้น
(X1)
1.00

การสำำ�รวจ
ความคิิด
ด้้าน
นวััตกรรม
(Y)

0.46

การเกิิด
ความคิิด
ด้้าน
นวััตกรรม
(Y2)

0.52

0.38

การนำำ�
การนำำ�
ความคิิด
นวััตกรรมไป
ค้้าน
0.28
0.96 ใช้้ในการ
นวััตกรรม
ทำำ�งาน
สู่่�การยอมรัับ
(Y4)
(Y3)
0.54

0.38

Chi-Square = 0.15, df= 1, p-value = 0.70, RMSEA = 0.00
แผนภาพที่่� 2 สรุุปผลเส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปร
จากแผนภ าพที่่� 2 หลัั ง ปรัั บ โมเดลพบว่่ า 1)
บทบาทการจััดการมีีอิิทธิิพลทางตรงเชิิงบวกกัับการ
สำำ�รวจความคิิดด้้านนวััตกรรม อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
(b11= 0.69, SE = 0.52, t = 18.36, p < .01) 2) การ
สำำ�รวจความคิิดด้้านนวััตกรรมมีีอิิทธิิพลทางตรงเชิิงบวก
กัับการเกิิดความคิิดด้้านนวััตกรรม อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทาง
สถิิติิ   (b21 = 0.46, SE = 0.38, t = 10.43, p < .01)
3) การเกิิดความคิิดด้้านนวััตกรรมมีีอิิทธิิพลทางตรงเชิิง
บวกกัับการนำำ�ความคิิดด้้านนวััตกรรมสู่่�การยอมรัับ
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (b32 = 0.28, SE = 0.54, t =
4.87, p < .01 ) 4) การนำำ�ความคิิดด้้านนวััตกรรมสู่่�การ
ยอมรัับมีีอิิทธิิพลทางตรงเชิิงบวกกัับการนำำ�นวััตกรรม
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ไปใช้้ในการทำำ�งาน อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (b43 =
0.96, SE = 0.38, t = 8.08, p < .01) สำำ�หรัับบทบาท
การจััดการกัับการนำำ�นวััตกรรมไปใช้้ในการทำำ�งาน พบ
ว่่ามีีอิิทธิิพลทางตรงเชิิงบวกต่่อกัันอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ (b41= 0.06, SE = 0.38, t = 1.02, p > .05)
  จากโมเดลเส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ตััวแปรที่่�ผ่า่ นการปรัับโมเดลจนได้้โมเดลเส้้นทางความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดแล้้ว จึึงนำำ�ค่่าสถิิติิที่่�ได้้ในระหว่่างเส้้น
ทางมาคำำ�นวณค่่าอิิทธิิพลทางตรง(Direct effect: DE)
อิิทธิิพลทางอ้้อม (Indirect effect: IE) และอิิทธิิพลรวม
(Total effect: TE) ได้้ผล ดัังตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2 ค่่าอิิทธิิพลทางตรง อิิทธิิพลทางอ้้อม และอิิทธิิพลรวม ระหว่่างตััวแปร
*p < .01
ค่าอิทธิพล (Effects)
ตัวแปรตาม
Direct
Indirect Effect:
ตัวแปร
(พฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
Effect:
(IE)
ในการทำ�งาน 4 ขั้นตอน)
(DE)
บทบาท                   การสำ�รวจความคิดด้าน
0.69
0.00
การจัดการ นวัตกรรม
บทบาท                   การเกิดความคิดด้าน
0.00
0.69* 0.46
การจัดการ นวัตกรรม
บทบาท                   การนำ�ความคิดด้าน
0.00
0.69* 0.46* 0.28
การจัดการ นวัตกรรมสู่การยอมรับ
บทบาท                   การนำ�นวัตกรรมไปใช้ในการ
0.00
0.69* 0.46* 0.28* 0.96
การจัดการ ทำ�งาน
*p < .01
จากตารางที่่� 2 สรุุปได้้ว่่า เมื่่�อพิิจารณาจากค่่า
อิิทธิิพลรวม ตััวแปรบทบาทการจััดการ มีีเฉพาะอิิทธิิพล
ทางอ้้อมที่่�จะไปถึึงการนำำ�นวััตกรรมไปใช้้ในการทำำ�งาน 
โดยต้้องผ่่านพฤติิกรรม 3 ขั้้�นตอนแรกของพฤติิกรรม
สร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งาน ในลัักษณะของชุุดความ
สััมพัันธ์์ ผ่่านตััวแปรส่่งผ่่าน ดัังกล่่าวข้้างต้้น ได้้แก่่ การ
สำำ�รวจความคิิดด้้านนวััตกรรม การเกิิดความคิิดด้้าน
นวััตกรรม การนำำ�ความคิิดด้้านนวััตกรรมสู่่�การยอมรัับ
ตามลำำ�ดัับ จึึงจะไปสู่่�การนำำ�นวัตั กรรมไปใช้้ในการทำำ�งาน
โดยมีีขนาดอิิทธิิพลรวม เท่่ากัับ 0.09

การอภิิปรายผล
จากผลการวิิจัยั ที่่�พบว่่า กลุ่่�มต�วอย่่างรัับรู้้บ� ทบาท
การจัั ด การของตนเองในภาพรวมและรายด้้าน ทุุ ก
บทบาทอยู่่�ในระดัับมาก โดยเฉพาะบทบาทผู้้�ประสาน
งานที่่�มีีคะแนนเฉลี่่�ยสููงกว่่าบทบาทอื่่�น  ๆ นั้้�นอภิิปราย
ได้้ว่่า อาจเนื่่�องจากกลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ
60.65) มีีประสบการณ์์ ก ารทำำ� งานในโรงพยาบาล
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Total Effect:
(TE)
0.69
0.32
0.09
0.09

เอกชนมานานมากกว่่า 15 ปีี โดยมากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�ง
(ร้้อยละ 56.06) มีีประสบการณ์์โรงพยาบาลเอกชนมา
แล้้วจำำ�นวน  2-3 แห่่ง และมีีประสบการณ์์ในตำำ�แหน่่ง
ปัั จจุุ บัั นคืื อตำำ� แหน่่ ง ผู้้� บ ริิ ห ารการพยาบาลระดัั บ ต้้น
โดยเฉลี่่� ย 7.34 ปีี  จึึง อาจจะทำำ� ให้้เข้้าใจบริิ บ ทของ
โรงพยาบาลเอกชนได้้ค่่อนข้้างดีี สามารถปรัับใช้้บทบาท
การจััดการได้้ อีีกทั้้�งยัังเคยมีีประสบการณ์์เข้้ารัับการ
อบรมเพิ่่�มเติิมด้้านการบริิหาร ตั้้�งแต่่หลัักสููตรน้้อยกว่่า
3 วัันถึึง 4 เดืือน ร้้อยละ 67.12  จึึงอาจจะช่่วยให้้เข้้าใจ
รายละเอีียดของแนวคิิ ด บทบาทการจัั ด การของ
ควิินน์แ์ ละคณะ7,8 แต่่ละบทบาทและสามารถเปรีียบเทีียบ
กัั บ การทำำ� หน้้าที่่� ต ามบทบาทในภารกิิ จ ประจำำ�วัั น ได้้
ชััดเจนโดยเฉพาะบทบาทผู้้ป� ระสานงาน ซึ่่ง� ตามแนวคิิด
การจััดการของควิินน์์และคณะ บทบาทนี้้�ยึึดหลัักการ
จััดการองค์์กรแบบมุ่่�งเน้้นการควบคุุม และให้้ความ
สนใจกิิ จ การภายในองค์์ ก รเป็็ นสำำ�คัั ญ โดยเชื่่� อ ว่่ า
กระบวนการทำำ�งานในองค์์กรควรเป็็นกระบวนการที่่�
ชัั ดเจน มีีระเบีียบแบบแผนเคร่่งครัั ด  เพื่่�อให้้บรรลุุ
เป้้าหมายสููงสุุดและมีีประสิิทธิิผล เช่่นเดีียวกัับลัักษณะ
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การวิิเคราะห์์เส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างบทบาทการจััดการต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรม
ในการทำำ�งานของผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้นในโรงพยาบาลเอก เขตกรุุงเทพมหานคร
การปฏิิบัติั งิ านของพยาบาลที่่�ต้้องยึึดตามมาตรฐานการ
พยาบาลโดยเคร่่งครััด 
ผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้นจึึงต้้องใช้้บทบาท
ผู้้�ประสานงาน  ระหว่่างบุุคคล กลุ่่�ม หน่่วยงาน  หรืือ
องค์์กร เพื่่�อให้้ระบบงานแต่่ละอย่่างดำำ�เนิินไปได้้อย่่าง
ราบรื่่� น  ประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ทัั ก ษะในการติิ ดต่่ อ หรืือสร้้าง
สััมพัันธภาพได้้อย่่างเหมาะสม รวมถึึงการจััดการความ
รู้้�ทั้้�งที่่�เป็็นความรู้้�ภายใน (tacit knowledge) และความ
รู้้�ภายนอก (explicit knowledge) ได้้อย่่างเหมาะสม จึึง
จะสามารถปฏิิ บััติิตามบทบาทนี้้� ได้้ประสบผลสำำ�เร็็ จ 
สามารถธำำ�รงรัักษาโครงสร้้าง สายงาน และระบบการลื่่น�
ไหลของงาน รวมถึึงสามารถคาดการณ์์ได้้ล่่วงหน้้าก่่อน
จะเกิิดปััญหาที่่�รุุนแรงในระดัับหอผู้้�ป่่วยได้้7,8  ผลการ
ศึึกษานี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษาของบุุปผา กิิจสหวงศ์์ 25
ที่่�ศึกึ ษาในกลุ่่�มพยาบาลระดัับปฏิิบัติั กิ าร พบว่่ามีีคะแนน
การรัับรู้้�บทบาทการจััดการของผู้้�บริิหารการพยาบาล
ของตนเองในภาพรวมและรายด้้านทุุกบทบาทอยู่่�ใน
ระดัับมากเช่่นเดีียวกััน  เป็็นการสนัับสนุุนให้้เห็็นความ
ชััดเจนของบทบาทการจััดการของผู้้บ� ริิหารการพยาบาล
ระดัับต้้นที่่�รัับรู้้�ได้้ทั้้�งโดยตนเองและผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา
การรัับรู้้�พฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งาน 
จากที่่�ผลการวิิจััยพบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างรัับรู้้�ในระดัับมาก
ทั้้�งในภาพรวมและในแต่่ละพฤติิกรรมองค์์ประกอบทั้้�ง
4 พฤติิกรรม ได้้แก่่ การสำำ�รวจความคิิดด้้านนวััตกรรม
การเกิิดความคิิดด้้านนวััตกรรม การนำำ�ความคิิดด้้าน
นวััตกรรมสู่่�การยอมรัับ และการนำำ�นวััตกรรมไปใช้้ใน
การทำำ�งาน โดยเฉพาะการสำำ�รวจความคิิดด้้านนวััตกรรม
ที่่�มีีค่า่ เฉลี่่ย� สููงกว่่าพฤติิกรรมอื่่น 
� ๆ อาจเป็็นเพราะในการ
ปฏิิบัติั งิ านประจำำ�วันั ผู้้บ� ริิหารการพยาบาลระดัับต้้นต้้อง
พบปััญหาเฉพาะหน้้าอยู่่�เสมอ ทั้้�งปััญหาด้้านการบริิการ
ผู้้� ป่่ ว ย ด้้านบุุ ค ลากร หรืือด้้านการบริิ ห ารจัั ด การ
ทรััพยากรทางการพยาบาลหรืืออื่่น� ๆ ซึ่่ง� ตามแนวคิิดของ
เดอ จอง และฮาร์์ท็็อก21,22 เหตุุการณ์์เหล่่านี้้�คืือ โอกาส
ในการสำำ�รวจความคิิดด้้านนวััตกรรม การที่่�ผู้บ้� ริิหารการ
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พยาบาลใส่่ ใ จกัั บ ประเด็็ น หรืือปัั ญ หาต่่ างๆ มองหา
โอกาสที่่�จะปรัับปรุุงสิ่่ง� ต่่างๆ ในหน่่วยงานให้้ดีีขึ้้�น มีีการ
คิิดทบทวนถึึงวิิธีีการต่่างๆ ที่่�อาจจะช่่วยให้้ทำำ�งานได้้ดีี
กว่่าเดิิม เป็็นโอกาสในการเริ่่�มต้้นการสำำ�รวจความคิิด
ด้้านนวััตกรรม การรัับรู้้�ในระดัับมากของกลุ่่�มตััวอย่่าง
จึึ ง สอดคล้้องกัั บ แนวคิิ ดที่่� นำำ� มาศึึ ก ษา ที่่� จ ะนำำ� ไปสู่่�
พฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในขั้้�นอื่่�นๆ ได้้ต่่อไปจนถึึง
พฤติิกรรมการนำำ�นวััตกรรมไปใช้้ในการทำำ�งาน
จากผลการศึึกษาเส้้นทางความสััมพัันธ์์ที่่�พบว่่า
บทบาทการจััดการกัับพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการ
ทำำ�งาน รวมถึึงพฤติิกรรมองค์์ประกอบทั้้�ง 4 พฤติิกรรม
ตามกรอบแนวคิิดของการศึึกษาครั้้�งนี้้� มีีความสััมพัันธ์์
กัันในทางบวกอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .01 โดย
โมเดลเส้้นทางความสััมพัั นธ์์ตามสมมุุ ติิฐานมีีความ
สอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์นั้้�น  เป็็นการยืืนยัันว่่า
บทบาทการจััดการของผู้้บ� ริิหารการพยาบาลระดัับต้้นมีี
ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการเกิิดพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการ
ทำำ�งานทุุกบทบาท แม้้ว่่าบางบทบาทจะดููย้้อนแย้้งกัันเช่่น
บทบาทผู้้�สร้้างนวััตกรรม ที่่�ผู้้�บริิหารการพยาบาลต้้อง
เปิิดใจพร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง มีีการแสดงออกซึ่่�ง
ความคิิดในเชิิงการประดิิษฐ์์ สร้้างสรรค์์ มีีการทดลอง
แนวความคิิดและกระบวนการทำำ�งานใหม่่ๆ และวิิธีีการ
ที่่�เห็็นว่่าดีีกว่่าในการแก้้ไขปััญหา สนใจสืืบค้้นเกี่่�ยวกัับ
การพััฒนาและนวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้ความสำำ�คััญ
และสนัับสนุุนการพััฒนานวััตกรรมต่่าง ๆ ของบุุคลากร
เพื่่อ� ประสิิทธิิผลของบริิการการพยาบาล ซึ่่ง� จะเห็็นได้้ว่่า
ตรงกัันข้้ามและแตกต่่างจากบทบาทผู้้�กำำ�กัับติิดตามที่่�
ต้้องยึึดตามกฎระเบีียบ มาตรฐานและจริิยธรรมวิิชาชีีพ 
ทุุกประการอย่่างเคร่่งครััดเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเกิิด
ผลลััพธ์์ที่่ดีีทั้้
� ง� ด้้านคุุณภาพและประสิิทธิิภาพของบริิการ
พยาบาล แต่่ทั้้ง� สองบทบาทต่่างมีีความสำำ�คัญ
ั ที่่�ผู้บ้� ริิหาร
การพยาบาลต้้องใช้้ทั้้�งคู่่�การบริิหารจััดการจึึงจะประสบ
ผลสำำ�เร็็จ  สอดคล้้องกัับแนวคิิดที่่�เลืือกมาเป็็นกรอบใน
การศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� 7,8 โดยเพื่่� อ จะเกิิ ดพ ฤติิ ก รรมสร้้าง
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บุุปผา กิิจสหวงศ์์ และคณะ
นวััตกรรมในการทำำ�งานผู้้�บริิหารการพยาบาลต้้องใช้้
บทบาทการจััดการอย่่างบููรณาการทุุกบทบาท
อย่่างไรก็็ตามในแต่่ละขั้้�นตอนพฤติิกรรมองค์์
ประกอบตามแนวคิิดของเดอ จอง และฮาร์์ท็็อก21,22
ย่่ อ มต้้องการบทบาทการจัั ด การที่่� แ ตกต่่ า งและใน
สััดส่วนที่่
่ แ� ตกต่่างกัันอาทิิ ในขั้้�นตอนการสำำ�รวจความคิิด 
ที่่�ต้้องการโอกาส บทบาทการจััดการที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมขั้้น�
ตอนนี้้ไ� ด้้มากกว่่า ได้้แก่่ บทบาทผู้้กำ� ำ�กับั ติิดตาม บทบาท
ผู้้�เอื้้�ออำำ�นวย และบทบาทพี่่�เลี้้�ยง เพราะด้้วยการกำำ�กัับ
ติิดตามจะทำำ�ให้้พบปััญหาของการทำำ�งานหรืือโอกาส
พััฒนาได้้ ขณะที่่�บทบาทผู้้�เอื้้�ออำำ�นวยจะช่่วยกระตุ้้�นส่่ง
เสริิมให้้เกิิดการตััดสิินใจร่่วมกัันของทีีม เป็็นความเห็็น
ร่่วม และบทบาทพี่่�เลี้้ย� งจะทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนให้้กำำ�ลังั ใจ
และความมั่่�นใจ ส่่งเสริิมในการพััฒนาขั้้�นต่่อไป เป็็นต้้น 
การใช้้บทบาทการจััดการในลัักษณะนี้้จ� ะดำำ�เนิินไปตลอด
กระบวนการของพฤติิ ก รรมสร้้างนวัั ต กรรมในการ
ทำำ� งานทีีละพฤติิ ก รรมองค์์ ป ระกอบจนเกิิ ด การนำำ�
นวััตกรรมไปใช้้ในการทำำ�งานได้้จริิงตามกรอบแนวคิิด 
จากผลการวิิจััยที่่�พบว่่า เส้้นทางความสััมพัันธ์์
ระหว่่างตััวแปรไม่่มีีเส้้นทางอิิทธิิพลทางตรงจากบทบาท
การจััดการไปถึึงการนำำ�นวัตั กรรมไปใช้้ในการทำำ�งาน ค่่า
สััมประสิิทธิ์์เ� ส้้นทางที่่�มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ พ
ิ บเฉพาะเส้้น
ทางอิิทธิิพลทางอ้้อมเท่่านั้้�น โดยมีีลัักษณะเฉพาะเป็็นชุดุ
ความสััมพัันธ์์ต่อ่ กัันอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เป็็นลำำ�ดัับ สอดคล้้อง
กัับแนวคิิดที่่�นำำ�มาศึึกษาในครั้้�งนี้้�21,22   แสดงให้้เห็็นว่่า
บทบาทการจัั ด การไม่่ ส ามารถทำำ� ให้้เกิิ ด การนำำ�
นวัั ต กรรมไปใช้้ในการทำำ� งานได้้ทัั นทีี  ไม่่ ว่่ า จะด้้วย
บทบาทองค์์ประกอบบทบาทใด การพััฒนานวััตกรรม
จะเกิิดได้้ต้้องผ่่านการคิิดสร้้างสรรค์์อย่่างเป็็นระบบ14-16
ซึ่่� ง ต้้องการโอกาสที่่� เ อื้้� อ อำำ�นว ย 21,22 และเมื่่� อ พัั ฒ นา
กระทั่่�งลงตััวแล้้ว การยอมรัับสนัับสนุุนยัังเป็็นปััจจััยที่่�
สำำ�คัญ
ั มากจึึงจะสามารถนำำ�ไปใช้้ในการปฏิิบัติั งิ านจริิงได้้ 
และเป็็นขั้้�นตอนที่่�มีีค่่าอิิทธิิพลมากที่่�สุุดกว่่าขั้้�นตอน 
อื่่�นๆ (b43 = 0.96, SE = 0.38, t = 8.08*) ผลการวิิจััย
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ครั้้�งนี้้�จึึงพิิสููจน์์และยืืนยัันให้้เห็็นโครงสร้้างของตััวแปร
พฤติิ ก รรมสร้้างนวัั ต กรรมในการทำำ� งานตามกรอบ
แนวคิิดที่่ชั� ดั เจนยิ่่�งขึ้้น 
� สอดคล้้องกัับแนวคิิดของเดอจอง
21,22
และฮาร์์ ท็็ อ ก และสอดคล้้องกัั บ คำำ� อธิิ บ ายของ
แจนส์์เซ่่น24 ที่่�ว่า่ พฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งาน 
เป็็ น กระบวนการมีีองค์์ ป ระกอบที่่� มีีคว ามสัั ม พัั น ธ์์
เกี่่�ยวข้้องระหว่่างกััน 

ประโย น์์ที่่�ได้้รัับจากการวิิจััย
1. ด้้านการบริิหารการพยาบาล
1.1. ผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้น ควรได้้
รัับการพััฒนาบทบาทการจัั ดการโดยเฉพาะบทบาท
ผู้้ส� ร้้างนวััตกรรม รวมถึึงการพััฒนาด้้านพฤติิกรรมสร้้าง
นวััตกรรมในการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่อ� งทั้้�ง 4 ขั้้น� ตอน เพื่่อ�
ให้้เกิิดพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการทำำ�งานได้้อย่่าง
เป็็นรููปธรรม สามารถปรัับใช้้ในการบริิหารจััดการหน่่วย
งานทัั นต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลง และนำำ� ไปสู่่�การพัั ฒ นา
นวััตกรรมได้้ต่่อไป
1.2 ผู้้บ� ริิหารฝ่่ายการพยาบาล ควรใช้้แนวคิิด
บทบาทการจััดการ และพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมใน
การทำำ�งาน เป็็นแนวทางในการพััฒนาเครื่่�องมืือสำำ�หรัับ
การพััฒนาผู้้บ� ริิหารการพยาบาลเพื่่อ� เพิ่่�มสมรรถนะด้้าน
การบริิหารจััดการที่่�ทัันสมััย โดยเฉพาะในบทบาทและ
พฤติิกรรมที่่�จะส่่งเสริิมศัักยภาพด้้านนวััตกรรม รวมทั้้�ง
เป็็นแนวทางในการจัั ดเตรีียม สรรหา และคััดเลืือก
ผู้้�บริิหารการพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน ในปััจจุบัุ ัน
และอนาคต
1.3 ผู้้�บริิหารโรงพยาบาลเอกชน ควรนำำ�ข้้อ
ค้้นพบที่่�ได้้ไปปรัับใช้้ในการวางแผน ด้้านการพััฒนา
ทรััพยากรบุุคคลให้้แก่่ผู้้�บริิหารอื่่�นๆ ของโรงพยาบาล
เพื่่� อเพิ่่� มประสิิ ทธิิ ผ ลขององค์์ กร และสอดคล้้องกัั บ
ทิิศทางการพััฒนาประเทศของรััฐบาลในเวลาเดีียวกััน         
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การวิิเคราะห์์เส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างบทบาทการจััดการต่่อพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรม
ในการทำำ�งานของผู้้�บริิหารการพยาบาลระดัับต้้นในโรงพยาบาลเอก เขตกรุุงเทพมหานคร
2. ด้้านการนำำ�ไปสู่่�การบริิการการพยาบาลเชิิง
นวััตกรรม ฝ่่ายการพยาบาล ควรใช้้ผลการวิิจััย เป็็น
แนวทางในการพััฒนาในกลุ่่�มพยาบาลทุุกระดัับ เพื่่อ� ให้้
บุุคลากรมีีศัักยภาพด้้านนวััตกรรมอย่่างเป็็นรููปธรรม

ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
เนื่่� อ งจากการวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� ผู้้� วิิ จัั ย ได้้เริ่่� ม ต้้นการ
พััฒนาเครื่่�องมืือวััดพฤติิกรรมสร้้างนวััตกรรมในการ
ทำำ�งานของผู้้บ� ริิหารการพยาบาล เป็็นเครื่่อ� งมืือวิิจัยั ใหม่่
ของประเทศไทย โดยการดััดแปลงจากเครื่่อ� งมืือของต่่าง
ประเทศ จึึงควรมีีการวิิจััยต่่อยอดและมีีการตรวจสอบ
เครื่่�องมืือวิิจััยด้้วยสถิิติิขั้้�นสููงในกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีบริิบท
แตกต่่างกัันทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่�อทำำ�ให้้เครื่่�องมืือ
มีีมาตรฐานยิ่่�งขึ้้�น

ข้้อจำำ�กััดของงานวิิจััย
ควรมีีการศึึกษาในโรงพยาบาลเอกชนทุุกขนาด 
และในทุุกภาคของประเทศ เพื่่อ� ผลการวิิจัยั ที่่�ครอบคลุุม
และชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
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