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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน
187 คน โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างแบบมีวัตถุประสงค์จ�ำเพาะ (Purpose Sampling) ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product-moment
Correlation coefficient)
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โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .53 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

Abstract
The purposes of this research were to studied the leadership level of professional nurses in Chulabhorn
Hospital, the effectiveness of professional nurses in Chulabhorn hospital, and to studied the relationship
between leadership of professional nurses and their effectiveness in Chulabhorn hospital. The samples
used in this study were 187 nurses with at least one year of work experience in Chulabhorn Hospital,
using the criteria of purpose sampling. The data were analyzed by using percentage, mean, standard
deviation, and Pearson product moment correlation coefficient.
The results of this _study showed that: 1. The leadership level of professional nurses
_ in Chulabhorn
Hospital was at_a high level. (X=3.87). All of them were high level as follows:
1.
Support
(X=
3.98) 2. Individual
_
Consideration
(X= 3.96). 3. The influence of_ ideology and 4. Motivation (X= 3.91) 5. The_development of vision
_
(X= 3.84) 6.The inspirational motivation (X= 3.82) and 7. The Intellectual stimulation (X= 3.64),_ respectively.
2. The effectiveness of professional nurses
_ working in Chulabhorn hospital as_ a whole (X= 3.99) was
high. It was_ found that: 1.The quality (X= 4.25)_ was highest. 2. Development (X= 4.15) was high. 3. The
efficiency
(X= 3.94) was high. 4. Satisfaction (X= 3.93) was high. 5. The productivity and 6. Adaptability
_
(X= 3.82) were high, respectively. 3. Relationship between leadership of professional nurses and work
performance in Chulabhorn hospital. Have a positive relationship Moderate the correlation coefficient
(r=0.53) was statistically significant at 0.05 level
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ด้วยพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทรงมีพระด�ำริให้ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลทัว่ ไป” ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
4 กรกฎาคม 2558 ทรงปรับแนวพระนโยบายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้เพิ่มการรักษาแบบทั่วไปเพื่อ
ให้ครอบคลุมโรคต่างๆ มากขึน้ ด้วยมีจำ� นวนผูป้ ว่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง และมิใช่เฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งเท่านั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างอาคาร “ศูนย์
การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในปี พ.ศ. 2560 โดยศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นจี้ ะเป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สว่ นต่อขยายขนาด
400 เตียง นอกจากนี้ ด้วยพระวิสยั ทัศน์และสายพระเนตรทีย่ าวไกลว่าควรมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และมีจำ� นวนเพียงพอ ฉะนัน้ การทรงงานพัฒนาเพือ่ ก้าวไปข้างหน้าอีกประการหนึง่ คือ การจัดตัง้
“วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” หน่วยงานภายใต้ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย โดยคาดหวังให้ประสิทธิภาพการศึกษา และการวิจัยของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะส่งผลดีเกื้อหนุนผลของงานรักษาพยาบาล ของศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์
และในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล
ดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงได้ด�ำเนินโครงการจัดสร้างอาคารบนพื้นที่ 17 ไร่ ตั้งอยู่ภายในศูนย์
ราชการฯ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ เพือ่ ขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นอาคารผูป้ ว่ ยทั่วไป
และผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไป และโรคเฉพาะทางโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ขนาด 50 เตียง โดยเสด็จทรงเปิดอาคารในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ทรงพระราชทานนาม
“ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ”
ดังนัน้ ความต้องการพยาบาลวิชาชีพจึงเพิม่ มากขึน้ เพือ่ รองรับพันธกิจดังกล่าว แต่ในทางกลับกัน
ยังมีพยาบาลวิชาชีพลาออกและโอนย้าย ด้วยเหตุผลด้านคุณภาพชีวิตการท�ำงาน ความพึงพอใจในงาน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการของหัวหน้าหรือหัวหน้าแผนกงาน จากสถิติในปี
2557-2558 พบว่า พยาบาลลาออกร้อยละ 9.48 และ 17.74 ตามล�ำดับ ซึง่ มีแนวโน้มสูงขึน้ ท�ำให้พยาบาลทีย่ งั อยู่
เกิดความเหนือ่ ยล้าขาดแรงจูงใจในการท�ำงาน คุณภาพชีวติ ลดลง และส่งผลให้พยาบาลลาออกจากองค์กร
ในทีส่ ดุ ซึง่ ถ้าเปรียบองค์กรหรือหน่วยงานเป็นร่างกายของมนุษย์ ผูบ้ ริหาร (Manager) จะเปรียบเสมือนเป็น
ส่วนสมองขององค์กรเพราะเป็นผู้สร้างระบบ ก�ำหนดกฎเกณฑ์และขับเคลื่อนให้การท�ำงานขององค์กร
ด�ำเนินไปตามที่ต้องการในขณะที่ผู้น�ำ (Leader) จะเปรียบเสมือนเป็นหัวใจขององค์กร เพราะเป็น
ผูส้ ร้างแรงบันดาลใจ กระตุน้ อ�ำนวยความสะดวก และท�ำงานร่วมไปกับคนในองค์กรเพือ่ สร้างความผูกพัน
และความกระตือรือร้นในการน�ำองค์กรให้เดินก้าวไปข้างหน้าตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ แต่การท�ำงานของ
องค์กรย่อมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การบริหารงานจะส�ำเร็จได้หรือไม่จึงต้องการ
ความสามารถในการน�ำการเปลีย่ นแปลง ภาวะผูน้ ำ� ของผูน้ ำ� ในองค์กรจึงมีความส�ำคัญ เพราะในยุคทีต่ อ้ ง
เผชิญกับ การเปลี่ยนแปลงผู้น�ำต้องสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นท�ำตามด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ผู้ที่จะน�ำผู้อื่น
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งท�ำให้อยากด�ำเนินรอยตามด้วย ผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริงจึงไม่ควรใช้อำ� นาจในการบังคับ
ให้ผู้อื่นท�ำในสิ่งที่ตนต้องการ แต่จะต้องเน้นที่การเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นกล้าที่จะท�ำในสิ่งใหม่ที่
แตกต่างไปจากสิง่ เดิม โดยผูน้ ำ� ต้องท�ำตนให้เป็นแบบอย่าง (สุพตั รา วัชรเกตุ, 2557, น. 59) ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
มีสว่ นส�ำคัญมากในการเป็นผูน้ ำ� เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้ผตู้ ามมีความเต็มใจ
และกระตือรือร้นทีจ่ ะท�ำงานให้บรรลุผล จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ ำ� ต่างๆ จะพบว่านักทฤษฎี
หลายท่าน มุ่งประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของแบส (Bass, 1985, p. 31) และที่พัฒนาใหม่ (Bass
and Bruce, 1994, p. 19) เนื่องจากเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่มีความจ�ำเป็นคือการแสดงบุคลิกภาพที่น่านับถือของ
ตัวผู้น�ำเอง และผู้น�ำแต่ละคนมักจะมีพฤติกรรมที่ผสมผสานความเป็นผู้น�ำแต่ละแบบในสัดส่วนปริมาณ
ที่แตกต่างกันไปมากกว่าที่จะมาเป็นการแสดงความเป็นผู้น�ำแบบใดแบบหนึ่งซึ่งพฤติกรรมความเป็นผู้น�ำ
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แสดงออกที่ผสมผสานกันไปใน 2 ลักษณะคือ ผู้น�ำมีพฤติกรรมที่ต้องการจูงใจให้ผู้ตามท�ำงานให้ได้
มากกว่าที่คาดหวังไว้ ได้แก่ 1.การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2.การสร้างแรงบันดาลใจ 3.การกระตุ้นทาง
ปัญญา 4.การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและผู้น�ำแบบจัดการ และดันแฮม และคลาเฟ่น (Dunham
and Klafehn, 1990, p. 28) ได้น�ำแนวคิดดังกล่าวจากการศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารการ
พยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากเพือ่ นร่วมงานว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถยอดเยีย่ มโดยศึกษาตามการรับรู้
ของผูบ้ ริหารและผูบ้ งั คับบัญชารับรูเ้ หมือนกันว่าผูบ้ ริหารมีพฤติกรรมเป็นผูน้ ำ� แบบการเปลีย่ นแปลงสูงกว่า
แบบจัดการแต่ผู้บริหารจะประเมินตนเองสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นภาวะผู้น�ำของผู้บริหารเป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลต่อการยอมรับ ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจ ความเชื่อมั่นและ
ศรัทธา ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำเหมาะสมย่อมท�ำให้เกิดขวัญและก�ำลังใจรวมทั้งความเลื่อมใสต่อผู้บริหาร
ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับสูงด้วย งานของหน่วยงานก็จะสามารถด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
แต่ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำไม่เหมาะสมย่อมส่งผลให้หน่วยงานขาดประสิทธิภาพ ผู้ใต้บังคับบัญชาขาด
ความเชื่อถือ ความเลื่อมใสและศรัทธาต่อผู้บริหารและขาดขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อศักยภาพในการบริหารงานและการสร้างการเปลี่ยนแปลงในงาน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ภาวะผู้น�ำ นับเป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวางในทุกองค์การ โดยทั่วไปมนุษย์
มักมีความเชือ่ และคาดหวังว่า บุคคลทีเ่ ป็นผูน้ ำ� จะต้องมีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้องค์การมีประสิทธิผล
ภาวะผู้น�ำเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์การ และสังเกตเห็นได้ทั่วไปจากพฤติกรรมการท�ำงาน เพื่อ
บรรลุเป้าหมายร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งไม่เฉพาะแต่มนุษย์เท่านั้น แม้กระทั่งในฝูงสัตว์ก็มีตัวที่ท�ำหน้าที่ผู้น�ำ
มีตำ� แหน่ง มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละ ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ภาวะผูน้ ำ� เป็นองค์ประกอบทางการ
บริหารอย่างหนึง่ ทีม่ คี วามเป็นพลวัต กล่าวคือ มีการเคลือ่ นไหวอยูใ่ นองค์กร บางครัง้ ภาวะผูน้ ำ� ช่วยกระตุน้
ผู้ตามให้ท�ำงานอย่างมีผลิตภาพสูง แต่บางครั้งภาวะผู้น�ำก็ท�ำลายความเข้มแข็งขององค์กร ดังนั้นจึงอาจ
กล่าวได้ว่า ภาวะผู้น�ำสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร (Trewatha and Newport, 1982, p. 383
อ้างใน ธิติมา ไชยมงคล, 2558, น.1) และได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น�ำไว้ ดังนี้
Bernard M. Bass & Bruce J. Avolio (1994, pp. 3-4) ได้น�ำแนวคิดภาวะผู้น�ำ(Leadership) กับ
ภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) มารวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยเรียกว่า โมเดลภาวะ
ผู้น�ำเต็มรูปแบบ (The Model of Full Range of Leadership) ซึ่งเป็นการแสดงถึงระดับของภาวะผู้น�ำที่มี
ประสิทธิผลต่างกัน โดยเริม่ จากภาวะผูน้ ำ� แบบตามสบาย (Laissez-Faire Leadership: LF) ซึง่ เป็นผูน้ ำ� ทีน่ บั
ได้วา่ มีประสิทธิผลต�ำ่ ทีส่ ดุ หรือไร้ประสิทธิผลหรือเป็นบุคคลทีข่ าดภาวะผูน้ ำ� (Non-Leadership) และในขัน้ ที่
สูงขึน้ ของผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิผล ผูน้ ำ� จะมีบทบาทมากขึน้ ตามล�ำดับจากผูน้ ำ� ทีม่ กี ารบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ
(Passive Management by Exception: MBE-P) มาสู่การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management
by Exception: MBE-A) เมือ่ ผูน้ ำ� เป็นฝ่ายทีร่ กุ มากขึน้ ในเรือ่ งการตอบสนองต่อความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของ
ผูต้ าม โดยการแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ซงึ่ กันและกันระหว่างผูน้ ำ� กับผูต้ าม โดยทีผ่ ลงานทีไ่ ด้ตามข้อตกลง
ระหว่างกัน ผู้น�ำจะให้รางวัลแก่ผู้ตามซึ่งอาจเป็นการเลื่อนขั้น ต�ำแหน่ง โบนัส เป็นต้น ซึ่งเรียกว่าการให้
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รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR) และจากระดับขัน้ ทัง้ 3 ขัน้ นี้ เป็นองค์ประกอบของภาวะ
ผูน้ ำ� แบบแลกเปลีย่ น (Transactional Leadership) ส่วนระดับทีผ่ นู้ ำ� จะมีประสิทธิผลมากทีส่ ดุ ก็คอื ภาวะผูน้ ำ�
จะมีพฤติกรรมทั้ง 4 อย่าง (4I’s) ที่มีประสิทธิผลมากกว่าภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน ผู้น�ำสามารถกระตุ้น
ดลใจแก่ผู้ตามในเรื่องระดับความต้องการให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการท�ำงานที่เกินความคาดหมายได้
ผู้น�ำจะพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างภาวะผู้น�ำให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตาม โดยผ่านการมอบหมายงานหรือการ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจ (Empowerment) การกระจายอ�ำนาจจะเกิดขึ้นในองค์กร นวัตกรรมใหม่ๆ จะถูก
สร้างขึน้ โดยผูต้ าม ทัง้ นีผ้ นู้ ำ� นัน้ จะกระตุน้ ให้ผตู้ ามคิดริเริม่ สิง่ ใหม่ๆการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่
โดยรวมแล้วผู้น�ำจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์การอีกด้วย
Noel M. Tichy & Mary Anne Devanna (1986, pp. 27-32) ได้ศึกษาผู้น�ำในองค์การใหญ่ๆ ซึ่งมี
ภารกิจและลักษณะแตกต่างกัน โดยสัมภาษณ์ผนู้ ำ� และผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์กรนัน้ ๆ ในประเด็นทีว่ า่ ผูน้ ำ� จะ
ต้องปรับเปลีย่ นหรือแปลงรูป (Transform) องค์กรอย่างไร เพือ่ ให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ ในขณะทีต่ อ้ ง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง หลายด้าน เช่น การแข่งขันทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว สังคมของการค้าขาย
ที่เปิดกว้างขึ้น วัฒนธรรมของการผลิตและบริโภคที่เปลี่ยนไปและต้องแข่งขันกับต่างชาติในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ทัง้ นี้ ผูน้ ำ� ขององค์กรต้องรูว้ ธิ กี ารทีจ่ ะบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพจาก
การศึกษา Noel M.Tichy & Mary Anne Devanna ได้อธิบายกระบวนการเปลี่ยนรูปองค์การ พฤติกรรม
ที่สนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนรูป รวมทั้งคุณลักษณะและทักษะของผู้น�ำด้วยกระบวนการจะเน้นให้เห็น
ตามล�ำดับ ตัง้ แต่การรูถ้ งึ ความต้องการในการเปลีย่ นการสร้างวิสยั ทัศน์ใหม่ และการให้องค์การสนับสนุน
หรือผลักดันให้มกี ารเปลีย่ นแปลงตามต้องการ คือรูถ้ งึ สิง่ ทีต่ อ้ งการเปลีย่ นแปลง (Recognizing The Need
for Change) สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ (Creating A New Vision) สร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร
(Institutionalizing The Change)
Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel (2005, pp. 286-289) กล่าวว่า ผู้น�ำได้รับการคาดหวังว่า
เป็นผูท้ มี่ ลี กั ษณะส�ำคัญดังนี้ (1) สามารถก�ำหนดชีแ้ จงในเรือ่ งความต้องการจ�ำเป็นส�ำหรับการเปลีย่ นแปลง
ให้ชัดเจน (2) สร้างวิสัยทัศน์ใหม่และรวบรวมความผูกพันต่อวิสัยทัศน์นั้น (3) ดลใจผู้ตามให้มุ่งค�ำนึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ของตนเอง (4) เปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่
ได้ร่วมวางไว้มากกว่าที่จะท�ำงานภายในบริบทเดิม (5) เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ตามเพื่อที่จะให้
ผูต้ ามมีความรับผิดชอบทีม่ ากขึน้ ในเรือ่ งการพัฒนาตนเองและผูอ้ นื่ ทัง้ นี้ ผูต้ ามจะกลายเป็นผูน้ ำ� และผูน้ ำ�
จะกลายเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผู้น�ำในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และในที่สุด
จะสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้
จากทฤษฎีและแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ภาวะผู้น�ำ (Leadership) เป็นกระ
บวนการซึ่งผู้น�ำใช้ความมีบารมีส่งอิทธิพลต่อผู้ตาม โดยการปลุกเร้าความเข้มแข็งการกระตุ้นทางปัญญา
(Intellectual Stimulation) การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) และการสร้าง
แรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ผู้น�ำขององค์กรต้องรู้วิธีการที่จะบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะความเป็นผู้น�ำ มีการเรียนรู้ถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลง
การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับองค์การ และค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ประสิทธิผลในองค์กร
ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ คือ ความเป็นอันหนึง่
อันเดียวกันในองค์กร (integration) การปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (adaptability)
การปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับสังคม (social relevance) และผลผลิตขององค์กร (productivity)
ประสิทธิผลตามแนวคิดของ Ivancevich และ Matteson (2002) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
คุณภาพ (Quality) การรับรู้ที่มีต่อผลการด�ำเนินงานในหน่วยงาน ในการบริการที่มีคุณภาพได้
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความคาดหวัง ความต้องการของผูร้ บั บริการ บุคลากรปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ มีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหน่วยงานมีวิธีการ
แก้ไขและปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
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ผลผลิต (Productivity) การรับรู้ที่มีต่อผลการด�ำเนินงานในหน่วยงาน ว่ามีการบริหารเวลา
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีชั่วโมงการท�ำงานที่เหมาะสม มีอัตราก�ำลังที่เพียงพอใน
ให้บริการ บุคลากรมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ที่ส�ำคัญ รวมทั้งให้ดูแลได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัยจากภาวะเสี่ยง และภาวะแรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
ประสิทธิภาพ (Efficiency) การรับรูท้ มี่ ตี อ่ ผลการด�ำเนินงานในหน่วยงาน ทีไ่ ด้จากการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรในองค์กร ทีม่ กี ารใช้ทรัพยากรทัง้ ทางบุคคล เวลา และวัสดุอปุ กรณ์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดย
ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นในการใช้ รวมถึงการเก็บบ�ำรุงให้รกั ษาให้คงสภาพพร้อมใช้งาน เพือ่ ให้การผลิตหรือการ
บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ค�ำนึงถึงต้นทุนทีเ่ หมาะสมในการให้บริการแต่ละรายสมเหตุสมผล
ความพึงพอใจ (Satisfaction) การรับรูท้ มี่ ตี อ่ ความรูส้ กึ ของบุคลากรในหน่วยงาน ว่ามีทศั นคติทดี่ ี
ต่อหน่วยงาน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ต่องานที่ปฏิบัติ ไม่มีการแสดงพฤติกรรมโยกย้ายงาน
เฉื่อยชาและคับข้องใจ ในงาน ไม่ต้องการลาออกหรือขาดงาน
ด้านการปรับตัว (Adaptiveness) การรับรูท้ มี่ ตี อ่ การตอบสนองและพร้อมทีจ่ ะยอมรับระเบียบใหม่
และ การเปลีย่ นแปลงทางการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน ยอมรับการปรับเปลีย่ นวิธปี ฏิบตั งิ านให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ มีการริเริ่มสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาการบริการที่สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนา (Development) การรับรู้ที่มีต่อการพัฒนางานภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามการ
คาดการณ์ที่จะเกิดขึ้น มีการจัดเตรียมแผนในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน สนับสนุนในการศึกษา
ต่อ การศึกษาเฉพาะทาง รวมถึงการจัดเตรียมการอบรมความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท�ำงาน
ตลอดจนการให้เวลาและโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จากความหมายทีก่ ล่าวมาสรุปได้วา่ ประสิทธิผล คือ การบรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากร
ที่มีอย่างจ�ำกัดขององค์กร การประสานความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งของคนในองค์กรนั้นๆ จะ
น�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรและเป็นผลให้เกิดความส�ำเร็จในงานได้ในที่สุดจะประกอบไปด้วย
คุณภาพ (Quality) ผลผลิต (Productivity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ด้าน
การปรับตัว (Adaptiveness) การพัฒนา (Development) และการพัฒนา (Development)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำของพยาบาล
วิชาชีพกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผลของการศึกษาค้นหาข้อมูลงานวิจัย มีผู้
วิจัยสรุปผลการวิจัย ไว้ดังนี้
จารุณี อิฎฐารมณ์ (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำของหัวหน้าหอผู้ป่วย
การมีส่วนร่วมในงานกับประสิทธิผลของหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของหน่วยงาน ภาวะผูน้ ำ� ของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
และการมีสว่ นร่วมในงาน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย การมีสว่ นร่วมใน
งานกับประสิทธิผลของหน่วยงานผลการวิจยั สรุปได้ ดังนี้ 1) ประสิทธิผลของหน่วยงานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง (µ = 3.64, SD = .40) ภาวะผู้น�ำของหัวหน้าหอผู้ป่วย
อยู่ในระดับสูง (µ = 3.86, SD = .54) การมีส่วนร่วมในงานอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.35, SD = .52)
2) การมีสว่ นร่วมในงานและภาวะผูน้ ำ� ของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย มีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิผลของหน่วย
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พรจันทร์ เทพพิทักษ์ (2548) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้น�ำของหัวหน้าหอผู้ป่วยภาวะ
ผูต้ ามทีม่ ปี ระสิทธิผลของพยาบาลประจ�ำการ กับประสิทธิผลของหอผูป้ ว่ ยตามการรับรูข้ องพยาบาลประจ�ำ
การ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างคือพยาบาลประจ�ำการทีป่ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ยตัง้ แต่
1 ปี ขึ้นไป ในโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย
ภาวะผู้น�ำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลของพยาบาลประจ�ำการ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง 2) ภาวะผู้น�ำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลของ
พยาบาลประจ�ำการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (r = .680)
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ทิพย์รัตน์ กลั่นสกุล (2547) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำของหัวหน้าหอผู้ป่วย
การมีสว่ นร่วมในงานกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาล ตามการรับรูข้ องพยาบาลประจ�ำการ โรงพยาบาล
ทัว่ ไป เขตภาคกลาง ซึง่ การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาระดับและความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ ำ� ของ
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ย การมีสว่ นร่วมในงานและประสิทธิผลของทีมการพยาบาลตามการรับรูข้ องพยาบาลประจ�ำ
การโรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า 1. การมีส่วนร่วมในงาน ภาวะผู้น�ำของหัวหน้า
หอผู้ป่วยและประสิทธิผลของทีมการพยาบาลตาม การรับรู้ของพยาบาลประจ�ำการ โรงพยาบาลทั่วไป
เขตภาคกลาง อยูใ่ นระดับสูง (Mean = 4.34, 3.97 และ 3.92 จากช่วงคะแนน 1-5 ตามล�ำดับ) 2. การมีสว่ น
ร่วมในงาน ภาวะผูน้ ำ� ของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาล ตาม
การรับรู้ของพยาบาลประจ�ำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กรอบแนวคิดการวิจัย

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องมาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ				
ตัวแปรตาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ภาวะผู้น�ำ
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา
การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
การให้การสนับสนุน
การสร้างแรงจูงใจ
การพัฒนาวิสัยทัศน์

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

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านคุณภาพ
ด้านผลิตภาพ
ด้านประสิทธิภาพ
ด้านความพึงพอใจ
ด้านการปรับตัว
ด้านการพัฒนา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

ภาวะผูน้ ำ� ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลการปฏิบตั ิ
งานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยมีวิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและตัวอย่าง
		 1.1 ประชากร ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานสังกัดฝ่าย
การพยาบาลและกิจการพิเศษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จ�ำนวน 204 คน
		 1.2 ตัวอย่างการคัดเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง
แบบมีวัตถุประสงค์จ�ำเพาะ (Purpose Random Sampling) โดยเป็นพยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์
การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 187 คน
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2. เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
		
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
กลุม่ งานการพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ าน ประสบการณ์การปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ค�ำถามเป็นแบบ
เลือกตอบ
		
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้า
ทีมและปฏิบัติการ มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1.การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี
2.การสร้างแรงบันดาลใจ 3.การกระตุ้นทางปัญญา 4.การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 5.การให้การ
สนับสนุน 6.การสร้างแรงจูงใจ 7.การพัฒนาวิสัยทัศน์ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)
		
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิผลของหน่วยงาน มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านคุณภาพ
2.ด้านผลิตภาพ 3.ด้านประสิทธิภาพ 4.ด้านความพึงพอใจ 5.ด้านการปรับตัว 6.ด้านการพัฒนา ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
		 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมีดังนี้
		 3.1 น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับส�ำนวนภาษาให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ได้ข้อค�ำถามที่มีข้อความ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และปรับปรุงแก้ไข
		 3.2 น�ำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับที่ท�ำการวิจัยจ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อประเมิน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน โดยผลของ
การประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.8-1.0
		 3.3 น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้ว น�ำมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ให้พจิ ารณาความสมบูรณ์อกี ครัง้ และน�ำแบบสอบถามไปทดสอบกับพยาบาลวิชาชีพสถาบันบ�ำราศนราดูร
เมื่อน�ำมาค�ำนวณหาความเชื่อมั่นด้วย Cronbach’s Alpha ได้ค่าเท่ากับ 0.8786 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับสูง (มากกว่า 0.7) จึงน�ำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้
4. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ท� ำ หนั ง สื อ จากโครงการบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ธุรกิจบัณฑิตย์สง่ ไปยังผูบ้ ริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพือ่ ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการวิจยั ในคนโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ ท�ำการเก็บข้อมูลในวันราชการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยใช้แบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบมีวัตถุประสงค์จ�ำเพาะ (Purpose sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างกับพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทมี่ ปี ระสบการณ์การปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อย่างน้อย 1 ปีขนึ้ ไป
ในวันราชการตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561-19 มิถุนายน 2561 จนได้ครบ 187 คน ผู้วิจัยจะน�ำ
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ไปตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถามด้วยตนเอง
เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้จากกลุม่ ตัวอย่าง มาด�ำเนินการวิเคราะห์
ค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient)
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ผลการวิจัย

ผู้วิจัยแบ่งการน�ำเสนอผลการวิจัยออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2.วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 3.วิเคราะห์
ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 4.การทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ผู้ตอบตอบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20-29 ปี จ�ำนวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.80 มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.82 มีประสบการณ์การปฏิบัติในต�ำแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ 7 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.96 และปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยใน จ�ำนวน 75 ราย คิดเป็น ร้อยละ 40.11
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
พบว่าระดับภาวะผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 แยกเป็นรายด้านพบว่า อันดับแรกด้านการให้การสนับสนุนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 3.98 อยูใ่ นระดับสูง รองลงด้านการค�ำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.96 ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์หรือการสร้างบารมีและการสร้างแรงจูงใจมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.91 อยูใ่ นระดับสูง
ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.84 อยู่ในระดับสูงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 อยูใ่ นระดับสูงและด้านการกระตุน้ ทางปัญญามีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.64 อยูใ่ นระดับสูงตามล�ำดับ
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
พบว่าประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในภาพรวม มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับสูง แยกเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพ มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับสูงมาก รองลงมา ด้านการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับสูง
ด้านประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับสูงด้านความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 อยู่ใน
ระดับสูงด้านผลผลิตและด้านการปรับตัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 อยู่ในระดับสูง
ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ตัวแปร

ภาวะผู้น�ำ
1. การมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ (X1)
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
(X2)
3. การกระตุ้นทางปัญญา
(X3)
4. การค�ำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล(X4)
5. การให้การสนับสนุน
(X5)
6. การสร้างแรงจูงใจ(X6)
7. การพัฒนาวิสัยทัศน์(X7)
รวม (Xtot)

**p<.05

ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้านความ ด้านการ ด้านการ
คุณภาพ ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ พึงพอใจ ปรับตัว พัฒนา
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6

Ytot

.37**

.30**

.36**

.42**

.38**

.35**

.44**

.46**

.36**

.45**

.41**

.36**

.39**

.49**

.48**

.39**

.46**

.47**

.44**

.45**

.54**

.50**

.34**

.44**

.41**

.42**

.39**

.49**

.49**

.37**

.45**

.48**

.44**

.42**

.54**

.46**
.47**
.49**

.39**
.32**
.38**

.45**
.47**
.46**

.47**
.48**
.46**

.42**
.45**
.43**

.43**
.44**
.42**

.52**
.49**
.53**

สุทธิปริทัศน์
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จากตารางพบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ ของพยาบาลวิ ช าชี พ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .53 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีระดับภาวะผู้น�ำอยู่ในระดับสูง โดยมีการให้ก�ำลังใจ
และดูแลผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องการท�ำงาน มีการสนับสนุนให้ผู้ร่วมงาน/
ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาตนเอง เช่น การศึกษา การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ ฯลฯ มีการ
ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามความสามารถและความสนใจของผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน
มีความกระตือรือร้นที่จะท�ำงานให้มีความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีการใช้หลักการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแบสส์และบรูซ (Bass & Bruce, 1994) ที่ว่าการให้การสนับสนุนตาม
สถานการณ์เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
ระดับความสามารถของตนเอง และเพื่อให้งานประสบผลส�ำเร็จมากขึ้น เพื่อผลลัพธ์เป็นรางวัล การขึ้น
เงินเดือน การให้ค่าตอบแทน การเลื่อนต�ำแหน่ง และการยกย่องชมเชย ส่วนในด้านลบเมื่อกระท�ำผิด
กฎระเบียบจะมีการตักเตือนและท�ำโทษแต่อยูภ่ ายใต้ดลุ พินจิ และพิจารณาตามความเหมาะสม อีกทัง้ ยัง
สอดคล้องกับสมรรถนะ หลักข้าราชการกรุงเทพมหานครด้านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานและคุณภาพงานที่ก�ำหนด หรือให้เกินจากมาตรฐานที่ก�ำหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับส�ำนักการพยาบาล (2550) ที่ว่าสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation)
คือ ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลมาจากการ
ปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมาของตนเอง หรือเกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิท์ สี่ ว่ นราชการ/หน่วยงานก�ำหนดขึน้ โดยสอดคล้อง
กับนิภา อ�ำไพวรรณ (2554) ทีว่ า่ หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยจ�ำเป็นต้องท�ำงานเป็นทีมกับพยาบาล วิชาชีพ เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติการพยาบาลบรรลุตามเป้าหมายจึงต้องสร้างแรงจูงใจให้กับพยาบาลวิชาชีพที่เป็นปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค�้ำจุน โดยมีลักษณะของงานที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความส�ำเร็จของงาน ความรับผิดชอบ การได้รับ
การยอมรับนับถือ และความก้าวหน้าในงาน ทั้งนี้สอดคล้องกับ นภวรรณ คณานุรักษ์ (2554) ที่กล่าวไว้
ว่า การให้รางวัล (Reward) แก่บุคลากรโดยการสร้างสรรค์ระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรมและเหมาะสม
ลักษณะของการปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์ เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจทีด่ ี และ
ยังสอดคล้องกับผ่องฉวี เพียรรู้จบ (2546) ที่ว่าผู้บริหารทางการพยาบาล ควรให้ความส�ำคัญในการเสริม
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจในงานโดยเฉพาะ
ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวัสดิการ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว และด้าน
สภาพการท�ำงาน
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มกี ารรับรูค้ วามสามารถด้านการบริการงานการพยาบาลตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ทุกครัง้ มีการตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการได้อย่างถูกต้อง มีความตระหนักเรือ่ งความปลอดภัย
ให้กับผู้รับบริการตามมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาล รองลงมาคือ มีการรับรู้ความสามารถด้าน
การพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับสูง สามารถอธิบายได้ว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์มกี ารรับรูค้ วามสามารถด้านการพัฒนาบุคลากรโดยมีการส่งบุคลากรระดับต่างๆ เข้าร่วมประชุม
สัมมนา อบรมต่างๆ และมีการจัดประชุมวิชาการในหน่วยงานเป็นประจ�ำ มีข้อมูลสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น หนังสือ วารสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น มีความกระตือรือร้น
ในการเข้ารับการอบรมต่างๆ ทีฝ่ า่ ยการพยาบาล/โรงพยาบาลจัดให้ เช่น มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้
กับบุคลากรทุกคนทุกระดับ มีการนิเทศงานให้กบั บุคลากรในหน่วยงานเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการท�ำงาน
มีแผน IDP มีแผนนิเทศ และบุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมตามแผน เป็นต้น ด้านประสิทธิภาพ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับสูง สามารถอธิบายได้ว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มี
การรับรูค้ วามสามารถด้านการจัดการด้านเวลาในการดูแลผูป้ ว่ ย/ผูม้ ารับบริการแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
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เช่น ปรับกระบวนการ/ขัน้ ตอนการท�ำงานทีซ่ บั ซ้อนเพือ่ ให้งานส�ำเร็จทันเวลา เป็นต้น อีกทัง้ ยังมีบคุ ลากรที่
สามารถแก้ปญ
ั หาในการปฏิบตั งิ านเมือ่ เผชิญภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที มีการบ�ำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ เป็นอย่างดีและพร้อมใช้งาน ด้านความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับสูง
สามารถอธิบายได้ว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีความพึงพอใจสูงต่อหน่วยงานที่ตนเอง
ปฏิบัติงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ/โรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีความตั้งใจและมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ าน มีความสุขกับงานทีท่ ำ� มีความภาคภูมใิ จกับผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
ด้านผลิตภาพและด้านการปรับตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 อยู่ในระดับสูง สามารถอธิบายได้ว่า พยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีการรับรู้ว่าหน่วยงานของตนเองมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการให้บริการ
กับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ นอกจากนี้รับรู้ว่ามีบุคลากรที่มีความรู้และความช�ำนาญในการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทสี่ ำ� คัญต่างๆ และสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ เช่น นโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ ขององค์การ/โรงพยาบาล มีความกระตือรือร้นเมือ่ ต้องมีการปรับเปลีย่ นแนวทาง
การปฏิบัติงานใหม่ๆ และยอมรับการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานแม้ว่าภาระงานจะเพิ่ม
มากขึน้ ก็ตาม ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิดของ Ivancevich และ Matteson (2002) ทีก่ ล่าวไว้วา่
คุณภาพ (Quality) การรับรู้ที่มีต่อผลการด�ำเนินงานในหน่วยงานในการบริการที่มีคุณภาพได้ตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ มีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหน่วยงานมีวิธีการแก้ไข
และปรับปรุงคุณภาพบริการ อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์มคี วามสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .53 อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อธิบายได้ว่า พยาบาลวิชาชีพมีภาวะผู้นำ� ที่มีประสิทธิผลนั้นจะเป็นผู้ท่ี
เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยมุง่ มัน่ ในการท�ำงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ มีความสุขและพึงพอพอใจในการท�ำงาน เต็มใจทีจ่ ะ
ทุม่ เทในการพัฒนาหน่วยงานโดยยึดมัน่ ต่อผลการปฏิบตั งิ านทัง้ ส่วนบุคคลและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
และองค์การเป็นหลัก นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาตนเองโดยเพิม่ พูนความรูอ้ ยูเ่ สมอ มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
และกล้าแสดงออกในขอบเขตที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่องาน รวมทั้งมีทักษะ
ทีด่ รี ะหว่างบุคคลด้วย จะเป็นผูส้ ามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บรรลุผลส�ำเร็จตาม
เป้าหมายได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ลดาวัลย์ ปฐมชัยคุปต์ (2549) ทีพ่ บว่าภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิผล
ของพยาบาลประจ�ำการ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย โรงพยาบาล
ศูนย์และองค์การที่ประสบความส�ำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับการมีภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติด้วย
(Curphy, Ginnett and Hughes, 1999; Kelley, 1988)
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิ จั ย ระดั บ ภาวะผู ้ น� ำ ของพยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์ ใ นด้ า น
การกระตุ้นทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าทุกด้าน ดังนั้นควรพัฒนาเรื่อง การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน/
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงการท�ำงานที่ดีขึ้น การมีวิธีที่การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน/
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน แสดงความคิดเห็นในทางที่สร้างสรรค์การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับ
บัญชาในหน่วยงานริเริม่ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน การสนับสนุนให้ผรู้ ว่ มงาน/
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนางานด้วยตนเอง โดยการสอนงาน (Coaching) และการกระตุน้ ให้
ผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
2. จากผลการวิจัยประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ด้าน
ผลิตภาพและการปรับตัว มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดกว่าทุกด้าน ดังนั้นควรพัฒนาเรื่อง หน่วยงานต้องมีบุคลากร
ที่เพียงพอต่อการให้บริการกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ หน่วยงานต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และความช�ำนาญใน
การใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทสี่ ำ� คัญต่างๆ บุคลากรต้องยอมรับและมีการปฏิบตั งิ านได้อย่างสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ ขององค์การ/โรงพยาบาล บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมีความกระตือรือร้นเมือ่ ต้องมีการปรับเปลีย่ นแนวทางการปฏิบตั งิ านใหม่ๆ และบุคลากร
ในหน่วยงานของท่านยอมรับการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานแม้ภาระงานจะเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่
ส่งผลต่อภาวะผู้น�ำและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยใช้วิธี
การวิจยั เชิงคุณภาพ อาทิ การสนทนากลุม่ (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
มาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์
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