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บทคัดย่อ

ภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ คือ แบบการบริหารของผู้น�ำที่เน้นการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง การให้ความสนใจในการ
ส่งเสริมทีมให้ได้รับการพัฒนา การให้ความส�ำคัญด้านคุณธรรม การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีอย่างแท้จริงระหว่าง
ผู้น�ำและทีมในองค์กร การบริหารแบบใฝ่บริการท�ำให้ทีมเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน ได้รับการเสริมพลังส่งผล
ให้การปฏิบัติงานประสบความส�ำเร็จ บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลการสังเคราะห์คุณลักษณะของ
ภาวะผู้นำ� แบบใฝ่บริการในสถานการณ์ปัจจุบัน และทิศทางการน�ำแนวคิดภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ มาใช้พัฒนาการ
ปฏิบัติงานของผู้น�ำทางการพยาบาล เพื่อให้องค์การเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ; ภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ; องค์การพยาบาล
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Abstract

The servant leadership is a leadership style that focusing on being a role model, paying attention to
promote the team development, giving priority to moral, and fostering genuine relationships between leaders
and teams in the organization. The servant leadership management makes the team happy to work and empowers
the team, resulting in a successful achievement. This article aims to present a synthesis of the characteristics
of servant leadership in the current situation and a direction for nurse leaders to apply servant leadership
concept into their practice for a sustainable development of their organization.
Keywords: management; servant Leadership; nursing organization
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ความเป็นมาและความส�ำคัญ

การจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้กรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีเป้าหมายเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศกั ยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรม มีจติ ส�ำนึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม1 และเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ทีม่ คี วามผันผวน และการเปลีย่ นแปลงสูง ไม่แน่นอน ซับซ้อน ท�ำให้ขาดความชัดเจนในการตัดสินใจ2
ท�ำให้องค์การพยาบาลในฐานะหน่วยงานของพยาบาลวิชาชีพทีม่ หี น้าทีห่ ลักในการดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศ
ต้องมีการปรับเปลีย่ นและพัฒนาการปฏิบตั งิ านของทีมพยาบาลให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ผูน้ ำ� พยาบาลใน
องค์การพยาบาลปัจจุบนั ควรต้องได้รบั การพัฒนารวมถึงการตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาตนเองสูก่ าร
เป็นผู้นำ� แห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถน�ำความรู้มาใช้พัฒนาทีมภายใต้การบริหารให้มีศักยภาพ และความสามารถ พร้อมรับ
การก้าวสูก่ ารเป็นสังคมปกติใหม่ (The New Normal)ทีก่ ารบริหารจัดการทีมงานแบบควบคุมเข้มงวด ถือว่าเป็นความล้มเหลว
ของการบริหารโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถท�ำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลได้ ในทางตรงกันข้ามจะเป็นการบริหารที่ให้
ความส�ำคัญกับการท�ำความเข้าใจพื้นฐานแรงบันดาลใจของทีม ที่ท�ำให้เกิดความผูกพันระหว่างผู้นำ� และสมาชิกทีม3
ทีต่ อ้ งเริม่ จากภายใน จากเดิมทีผ่ นู้ ำ� จะค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นตน มาเป็นผูน้ ำ� ทีค่ ำ� นึงถึงประโยชน์ของผูอ้ นื่ 4 ภาวะผูน้ ำ�
ทีเ่ หมาะสมในยุคสังคมปกติใหม่จงึ ควรมีลกั ษณะการอ�ำนวยความสะดวก การควบคุมร่วมกัน ผูน้ ำ� จะปฏิบตั ติ วั เสมือน
ผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนมีส่วนร่วมสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ ด้วยเหตุนี้ หลักการของภาวะผู้น�ำ
แบบใฝ่บริการจึงถูกน�ำมาใช้บริหารองค์การในสังคมปัจจุบัน
ภาวะผูน้ ำ� แบบใฝ่บริการ (servant leadership) เป็นรูปแบบการบริหารทีผ่ นู้ �ำองค์การพยาบาลปัจจุบนั ให้ความสนใจ
และเลือกน�ำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการงานขององค์การ โดยพฤติกรรมของผู้น�ำองค์การจะให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
การพัฒนาตนให้เป็นผู้น�ำที่ไม่ใช้อ�ำนาจบังคับหรือก�ำกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน แต่จะเน้นการกระตุ้นด้วย
เทคนิคต่างๆ เพือ่ ให้ผลการปฏิบตั งิ านในองค์การเกิดการเปลีย่ นแปลงในระยะยาว และยัง่ ยืน มุง่ เน้นให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
สามารถพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านได้อย่างสูงสุด ภายใต้บทบาทการสนับสนุน และส่งเสริม
ของผู้น�ำในการบริหารทรัพยากร และแรงจูงใจ ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อบรรยากาศภายในองค์การ ท�ำให้สมาชิกทีมเกิด
ความรับผิดชอบร่วมกัน และรับรูใ้ นความสามารถของกันและกัน5-7 การใช้ภาวะผูน้ ำ� แบบใฝ่บริการของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
โดยการให้ความช่วยเหลือ การเยียวยาทางอารมณ์ การมีภมู ปิ ญ
ั ญา การวางแผนในการโน้มน้าว ส่งผลให้ทมี พยาบาล
วิชาชีพเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของหอผู้ป่วย ในด้านการให้ความช่วยเหลือ ความส�ำนึกในบทบาทหน้าที่
ความอดทนอดกลั้น การค�ำนึงถึงผู้อื่น และการให้ความร่วมมือ ท�ำให้การบริการพยาบาลในหอผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ
ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ทีมพยาบาลมีความพึงพอใจ เกิดความสามารถในการปรับตัว และการพัฒนา8
เห็นได้วา่ การบริหารจัดการงานในองค์การพยาบาลภายใต้การใช้ภาวะผูน้ �ำแบบใฝ่บริการ สามารถช่วยส่งเสริมความส�ำเร็จ
ของงานที่เกิดจากพยาบาลทุกคนในทีม
การบริหารจัดการ (management) เป็นกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันด�ำเนินการให้งานของ
องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยบุคคลในองค์การเป็นทรัพยากรหลักทีร่ ว่ มกันท�ำงาน และเป็นผูใ้ ช้ทรัพยากร วัตถุดบิ
เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือการให้บริการที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของสังคม 9
การบริหารจัดการจ�ำเป็นต้องกระท�ำโดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดวิธีที่ดีที่สุด ที่จะท�ำให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์ส�ำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการองค์การ
พยาบาล ผู้น�ำทางการพยาบาลจึงต้องเป็นผู้มีความสามารถในการร่วมก�ำหนดและการน�ำวิสัยทัศน์ขององค์การมา
โน้มน้าวทีมให้เกิดการยอมรับ ต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนทีม ทั้งด้านการให้ค�ำแนะน�ำ และการให้อ�ำนาจแก่ทีมใน
องค์การตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับบุคคล ทีมงาน และระดับองค์การทั้งใน
ด้านทัศนคติ การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ จากการศึกษาและค้นคว้า
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จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า การน�ำภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ (servant leadership) มาปรับใช้ในการ
บริหารจัดการภายในองค์การพยาบาล น่าจะส่งผลในทางบวกต่อการปฏิบตั งิ านขององค์กรพยาบาล การน�ำเสนอสาระ
ส�ำคัญของบทความนี้ ผู้เขียนจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการน�ำเสนอคุณลักษณะของผู้น�ำองค์การพยาบาลที่ใช้ภาวะผู้น�ำ
แบบใฝ่บริการมาปรับใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การพยาบาล ในสถานการณ์ปจั จุบนั และทิศทางของการน�ำ
ภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ มาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานของผู้น�ำทางการพยาบาล ซึ่งข้อมูลที่น�ำเสนอเป็นผลจากการ
ศึกษา และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ: รูปแบบและความส�ำคัญต่อการบริหารองค์การ

ภาวะผู้น�ำ (leadership) เป็นค�ำที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ “ผู้น�ำ” หมายถึง ตัวบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง และ
“สภาวะ หรือ ภาวะ” หมายถึง คุณลักษณะหรือความสามารถต่างๆ ที่ผู้น�ำพึงมี เช่น การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
ดังนั้นค�ำว่า “ภาวะผู้น�ำ” จึงหมายความว่า เป็นคุณลักษณะของบุคคลซึ่งเป็นผู้น�ำองค์การที่สามารถน�ำพาให้องค์การ
ไปสู่ความส�ำเร็จ หรือความล้มเหลวได้ ภาวะผู้นำ� จึงเป็นคุณลักษณะและความสามารถหลักของผู้นำ� องค์การ ที่ทีมใน
องค์การต้องสนใจ และให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพราะองค์การจะประสบความส�ำเร็จมากน้อยเพียงใดนัน้
สาเหตุหนึ่งมาจากผู้นำ� และภาวะผู้นำ� ขององค์การ
ในสภาวะของการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์การ
หรือหน่วยงานพยาบาล ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชน มีจุดเน้นให้การพัฒนาปรับปรุงมีความยั่งยืน
โดยในกระบวนการพัฒนาปรับปรุง ผู้น�ำขององค์การพยาบาลควรตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจะต้องไม่ใช่
การบีบบังคับ หรือชี้น�ำจากผู้น�ำเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องเป็นการตกลงใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ซึ่งถือ
เป็นหลักการส�ำคัญของรูปแบบการบริหารโดยใช้ภาวะผูน้ ำ� แบบใฝ่บริการ ทีม่ คี วามแตกต่างจากรูปแบบของผูน้ ำ� ประเภท
อื่นที่ดาฟท์10 ได้นำ� เสนอไว้ใน 4 รูปแบบประกอบด้วย
1. ผูน้ �ำแบบเผด็จการ ผูน้ �ำรูปแบบนีจ้ ะเน้นการสัง่ การแบบควบคุมทีมอย่างใกล้ชดิ ท�ำให้ทมี ไม่ กระตือรือร้น
เฉื่อยชา ไม่คาดหวังเกี่ยวกับตนเอง แต่จะท�ำงานตามค�ำสั่งที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
2. ผู ้ น� ำ แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม ผู ้ น� ำ รู ป แบบนี้ จ ะพยายามท� ำ ให้ ที ม มี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจและท� ำ ให้ มี
ความกระตือรือร้นในการท�ำงานมากขึ้น
3. ผู้น�ำแบบผู้พิทักษ์ ผู้นำ� รูปแบบนี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองที่เคยเน้นการควบคุมทีมมา
เป็นการมอบหมายความรับผิดชอบ และอ�ำนาจหน้าที่ไปสู่ทีมมากขึ้น
4. ผู้น�ำแบบใฝ่บริการ ผู้นำ� รูปแบบนี้เป็นผู้น�ำที่เกิดภายหลังผู้นำ� แบบผู้พิทักษ์ ผู้น�ำแบบนี้จะเลิก ควบคุมแต่
จะเลือกรับใช้ผู้ตาม
ภาวะผูน้ �ำแบบใฝ่บริการ ทีก่ ล่าวถึงมีความส�ำคัญต่อการพัฒนางานขององค์การ โดยจะเปลีย่ นรูปแบบการบริหารงาน
จากการควบคุมการท�ำงานเปลีย่ นเป็นการมอบอ�ำนาจให้กบั ทีม เปลีย่ นการแข่งขันเป็นการให้ความร่วมมือ เกิดความ
สัมพันธภาพทีด่ กี บั ทีม เนือ่ งจากการได้รบั ความใส่ใจด้านความต้องการของทีม และช่วยทีมให้ทำ� งานดีขนึ้ เต็มใจยอมรับ
ในความรับผิดชอบ และผู้น�ำต้องมีความสุจริตยุติธรรม11 ผู้น�ำใฝ่บริการจะเป็นผู้ที่พร้อมจะใช้ตนเพื่อการพัฒนาทีม
ขององค์การ ด้วยการรับฟังความคิดเห็น และการยอมรับผูอ้ นื่ ยอมรับความคิดเห็นและให้เกียรติผอู้ นื่ ผูน้ ำ� จะพยายาม
ตอบสนองความต้องการของทีมอย่างเต็มที่ โดยไม่บังคับ รักษาค�ำพูด ซื่อสัตย์ต่อคนอื่น ดูแลแต่ไม่ควบคุมมากเกินไป
มีความเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ทมี ได้ตดั สินใจด้วยตัวเองซึง่ กรีนลีฟ12 ได้กำ� หนดไว้ในค่านิยมของภาวะผูน้ ำ� แบบใฝ่บริการ
5 ประการ ได้แก่ 1) การรับใช้ ผู้นำ� จะใช้ตนเองเพื่อช่วยทีมให้เกิดการพัฒนาทีม 2) การน�ำ ผู้นำ� จะถือว่าทุกคนในทีม
มีความหมายและมีความส�ำคัญ การสร้างความสัมพันธ์ในทีมจะเลือกใช้การชักชวน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวและ
จิตส�ำนึก แทนการบังคับ 3) การให้ ผู้น�ำจะเคารพในศักดิ์ศรีและความส่วนตัวของแต่ละบุคคล 4) การเชื่อ ผู้นำ� จะเชื่อใน
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พรสวรรค์และความสามารถของแต่ละบุคคล ชืน่ ชม และมอบอ�ำนาจเพือ่ การท�ำงาน 5) การพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้น�ำจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง พัฒนาตนเองและทีม หาวิธีการน�ำองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

ภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ: คุณลักษณะ

ผูเ้ ขียนได้ศกึ ษา รวบรวมคุณลักษณะของภาวะผูน้ �ำแบบใฝ่บริการ และน�ำมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง
คุณลักษณะของภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการในแต่ละแนวความคิดไว้ในตารางดังนี้13-22
ตารางที่ 1 น�ำเสนอข้อมูลคุณลักษณะของภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ

NJPH Vol. 31 No. 3 September – December 2021 ISSN 2673-0693

Nursing Journal of the Ministry of Public Health

207

การก�ำหนดคุณลักษณะของภาวะผูน้ ำ� แบบใฝ่บริการของนักวิชาการทีน่ �ำเสนอในตารางเมือ่ น�ำมามาสังเคราะห์
พบว่า สามารถแบ่งคุณลักษณะของภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มคุณลักษณะของภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการภายนอก หมายถึง คุณลักษณะที่ผู้นำ� สามารถแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน ท�ำให้บุคคลภายนอกสังเกตเห็นได้ ประกอบด้วย
		 1.1 คุณลักษณะด้านทัว่ ไปภายนอก เป็นพฤติกรรมการแสดงออกทีท่ ำ� ให้ทราบว่าผูน้ ำ� มีเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ิ
จนเคยชิน เกิดเป็นกิจวัตร ได้แก่ การฟัง การเห็นอกเห็นใจ การไม่เห็นแก่ตัว และการห่วงใยผู้อื่น
		 1.2 คุณลักษณะด้านการท�ำงานภายนอก เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้น�ำที่เกิดขึ้นเฉพาะตนเอง
ในระหว่างกระบวนการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานส�ำเร็จ
เป็นไปตามขั้นตอน ได้แก่ การสร้างมโนทัศน์ การเป็นผู้ดูแล การเป็นต้นแบบ การบุกเบิก และการตัดสินใจ
		 1.3 คุณลักษณะด้านการบริหารภายนอก เป็นพฤติกรรมของผู้น�ำที่เกิดขึ้นระหว่างการท�ำงานร่วมกับทีม
มีการร่วมกันก�ำหนดแนวทาง และเป้าหมายของทีม รวมถึงมีการมอบหมายงานเพือ่ ให้แต่ละคนในทีมรูบ้ ทบาทหน้าที่
สามารถท�ำงานในส่วนของตนร่วมกันจนส�ำเร็จ ได้แก่ การเยียวยา การโน้มน้าวใจ การพัฒนาคน การสร้างชุมชน การเสริม
พลังอ�ำนาจ การพัฒนาอื่น การให้ค�ำปรึกษา การบริการ การยกย่องผู้อื่น การจูงใจ การก�ำหนดเป้าหมายองค์การ
การมีพันธะสัญญาต่อการเป็นผู้น�ำ การสร้างทีม และการน�ำ
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2. กลุ่มคุณลักษณะของภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการภายใน หมายถึง คุณลักษณะที่ผู้นำ� ไม่สามารถแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมชัดเจน จนท�ำให้บุคคลภายนอกสังเกตเห็นได้ ประกอบด้วย
		 2.1 คุณลักษณะด้านทั่วไปภายใน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในตัวของผู้น�ำที่ไม่สามารถแสดงออกให้
บุคคลอืน่ เห็นได้ ได้แก่ การรับรู้ การตระหนักรู้ การคิดเรือ่ งของตนเอง การมีคณ
ุ ธรรม การมองการไกล ความซือ่ ตรง
ความไว้วางใจ ความถ่อมตน ความศรัทธาต่อสิ่งที่นับถือ และการมีศักยภาพแห่งตน
		 2.2 คุณลักษณะด้านการท�ำงานภายใน เป็นลักษณะของการท�ำงานทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะตนเอง ในผูน้ ำ� ระหว่าง
กระบวนการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานส�ำเร็จ เป็นไปตาม
ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างมโนทัศน์ การมีวิสัยทัศน์ และความเสมอภาค
ผลการสังเคราะห์นี้สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องการประเมินคุณลักษณะของภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ
ทั้งภายนอกและภายใน ในประเด็นการเลือกกลุ่มบุคคลที่จะเป็นมาผู้ประเมินผู้น�ำ คือ หากวัตถุประสงค์ต้องการ
ประเมินคุณลักษณะของภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการภายนอก กลุ่มบุคคลที่ควรเลือกมาประเมินผู้น�ำควรเป็นบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องในงาน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้น�ำโดยตรง เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่มีการสื่อสาร มีส่วนร่วมใน
กระบวนการท�ำงาน ได้เห็น หรือได้สัมผัสกับคุณลักษณะของภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการที่ได้แสดงออกมาโดยตรง
แต่หากวัตถุประสงค์ต้องการประเมินคุณลักษณะของภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการภายใน การเลือกใช้วิธีการประเมิน
ตนเองโดยผู้น�ำที่ปฏิบัติหรือแสดงออกซึ่งคุณลักษณะของภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ ผลของการประเมินนี้น่าจะมีความ
สอดคล้องกับความเป็นจริง และชัดเจนที่สุด

ภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ: ผู้บริหารทางการพยาบาลและทิศทางการบริหารจัดการใน
องค์การพยาบาล

ผู้บริหารทางการพยาบาลมีความส�ำคัญต่อทุกองค์การพยาบาล การบริหารโดยใช้ภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ
สามารถท�ำให้การด�ำเนินงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมาย เป็นรูปแบบการบริหารที่มุ่งเน้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือทีม สามารถพัฒนาศักยภาพในการท�ำงาน และประสิทธิภาพ ในการท�ำงานอย่างสูงสุด ภายใต้บทบาทการสนับสนุน
และส่งเสริมของตนเองในด้านต่างๆ ทัง้ ทรัพยากร ทางการบริหารและแรงจูงใจ7 จากการเปลีย่ นแปลงปัจจุบนั ท�ำให้
ผู้บริหารทางการพยาบาลต้องปรับเปลี่ยน บทบาทหน้าที่ เพื่อความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของทั้งทีม
พยาบาลและผู้ใช้บริการ
ในบทความนี้ ได้น�ำผลการสังเคราะห์คุณลักษณะของภาวะผู้นำ� แบบใฝ่บริการ ของนักวิชาการ และลักษณะ
ส�ำคัญของภาวะผู้นำ� แบบใฝ่บริการ มาใช้ร่วมในการก�ำหนดทิศทางการบริหารจัดการในองค์การพยาบาล ได้แก่ การมุ่งให้
บริการของผูบ้ ริหารจนมัน่ ใจว่าความต้องการสูงสุดของทีมนัน้ ได้รบั การตอบสนอง23 โดยให้ความส�ำคัญในด้านวิสยั ทัศน์
ของผูน้ ำ� คุณธรรม จริยธรรม การบริการ และคุม้ ครองดูแลรักษา ตลอดจนการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการท�ำงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน6 ภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ จะไม่ใช้อ�ำนาจในการบังคับหรือก�ำกับผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่จะเน้นการกระตุ้นด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว และยั่งยืน5

คุณลักษณะของภาวะผูน้ ำ� แบบใฝ่บริการ ข้อทีน่ กั วิชาการค�ำนึงถึงและให้ความส�ำคัญมาก
ได้แก่

การเสริมพลังอ�ำนาจ (Empowerment) ความถ่อมตน (Humility) และการบริการ (Service) ซึง่ เมือ่ พิจารณา
พบว่าทั้ง 3 คุณลักษณะ สภาการพยาบาล24ได้น�ำมาใช้ร่วมเพื่อการก�ำหนดให้เป็นสมรรถนะหลักของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย “สมรรถนะที่ 7 การสอนและให้การปรึกษาบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน เพื่อการ
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มีภาวะสุขภาพทีด่ ”ี “สมรรถนะที่ 8 การติดต่อสือ่ สารกับบุคคล ครอบครัว กลุม่ คน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
และ “สมรรถนะที่ 9 การแสดงภาวะผู้น�ำและการบริหารจัดการตนเอง และงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม”
ที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยเฉพาะผู้บริหารทางการพยาบาลควรได้รับการพัฒนา เพื่อการน�ำไปใช้ในการปฏิบัติ
งานด้านการบริหาร ที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน อย่างเหมาะสม
มีสอดคล้องกับความต้องการ
บทความนีข้ อน�ำเสนอทิศทางการบริหารจัดการในองค์การพยาบาล ของผูบ้ ริหารทางการพยาบาลทีใ่ ช้ภาวะผูน้ ำ�
แบบใฝ่บริการเพื่อการบริหารหน่วยงาน ดังนี้
ทิศทางที่ 1 การพัฒนาบุคลากรในทีมโดยมุง่ เสริมสร้างพลังอ�ำนาจ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจของทีมพยาบาล ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลจะต้องน�ำเอาภาวะผูน้ ำ� แบบใฝ่บริการ มาใช้กบั ทีม ด้านการจัดท�ำแผนงาน
และการแสดงออกที่ชัดเจนในการสนับสนุน การพัฒนา และ เสริมสร้างความสามารถของทีม ในประเด็นการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง การให้อ�ำนาจในการตัดสินใจ การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ และการให้การยอมรับ การชื่นชม
ในผลงาน พลังอ�ำนาจของทุกคนในทีมทีเ่ กิดขึน้ จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้การท�ำงานของทีมประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ทิศทางที่ 2 การพัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การได้รับการยอมรับ
อย่างยัง่ ยืน โดยผูบ้ ริหารทางการพยาบาลจะต้องน�ำเอาภาวะผูน้ ำ� แบบใฝ่บริการ ด้านการแสดงออกทัง้ ของตนเอง และ
สนับสนุนให้เกิดขึ้นกับทุกคนในทีมองค์การ โดยแสดงถึงการอ่อนน้อมถ่อมตน มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี กล้าเผชิญกับ
ความจริง ยอมรับนับถือผู้อื่น การแสดงกิริยาท่าทางที่สุภาพ นุ่มนวล แสดงความเคารพผู้ใหญ่ การบอกความจริง
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ ใช้คําพูดที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ และถูกกับบุคคล และการมีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี
การแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนดังกล่าวจะเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั บริการเกิดการยอมรับ ให้คณ
ุ ค่ากับการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาล เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพ
ทิศทางที่ 3 การพัฒนาระบบการพยาบาลด้วยทีมคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้องค์การเกิดระบบการให้บริการ
ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารทางการพยาบาลจะต้องน�ำเอาภาวะผู้นำ� แบบใฝ่บริการ ด้านการจัดระบบ
การบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของทีมมาใช้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และตอบสนองได้ทันที โดยใช้
ความรูค้ วามชํานาญ และให้บริการ อย่างต่อเนื่อง

บทสรุป

ภาวะผู้น�ำแบบใฝ่บริการ เป็นแบบการบริหารของผู้น�ำที่ส่งเสริมทีมให้ได้รับการพัฒนา การให้ความส�ำคัญ
ด้านคุณธรรม การสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศทีส่ ง่ เสริมความสัมพันธ์อนั ดี เพือ่ เป้าหมายสูงสุดคือการท�ำให้ทมี เกิดความสุข
การปฏิบตั งิ านส�ำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กลุม่ คุณลักษณะของภาวะผูน้ ำ� แบบใฝ่บริการทัง้ ภายนอก
และภายใน ของแต่ละองค์การพยาบาลจะเป็นปัจจัยทีน่ ำ� มาก�ำหนดทิศการบริหารจัดการในหน่วยงานด้านการพยาบาล
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
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