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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําของพยาบาลวิชา ชีพ

และวิเคราะหอิทธิพลระหวางการรับรู คุณลักษณะงานและบรรยายกาศองคกรกับภาวะผูนําของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีเปน

ผูปฏิบัติงานในฝายการพยาบาลเต็มเวลาอยางนอย 1 ป ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

แหงหนึ่งจํานวน 330 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบวา  ระดับภาวะผูนําของพยาบาลวิชาชีพภาพรวมอยูในระดับมาก ปจจัย

ท่ีมีผลตอกับภาวะผูนําพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลพบวากลุมตัวแปร

การรับรูคุณลักษณะงานและกลุมตัวแปรบรรยายองคกรไดแก ความมีอิสระในการปฏิบั ติงาน

(Beta=0.323)  วัฒนธรรม (Beta=0.202)  ความมีเอกลักษณของงาน(Beta=0.166)  ความ

หลากหลายของงาน (Beta=0.136 โครงสราง (Beta=0.130 และสภาพแวดลอม (Beta=0.085) 

มีอิทธิพลตอภาวะผูนําพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติซ่ึงสงผลทางบวกกับภาวะ ผูนํา

พยาบาลวิชาชีพในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลไดรอยละ 58.2 

 การวิจัยนี้มีขอเสนอแนะคือ ผูบริหารควรใหกลุมงานพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานโดยมี

อิสระตัดสินใจเปล่ียนแปลงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ

ดวยตนเองภายใตขอบเขตวิชาชีพ 
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บทนํา (Introduction) 

ปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงเขาสูยุคแหงขอมูลขาวสาร รวมกับความเจริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยี  กอใหเ กิดความเปล่ียนแปลงการแขงขันและพัฒนาอยางไมหยุดย้ัง การ

เปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพและแนวโนมปญหาสุขภาพในอนาคตการ

ใหบริการสุขภาพจึงตองปรับเปล่ียนตามกลาวคือความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสารระบบ

คอมพิวเตอรและสารสนเทศทําให วิชาชีพพยาบาลตองมีการพัฒนาและเพ่ิมทักษะทางดานการ

บริหาร และการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือใหการพยาบาลมีมาตรฐานและตอบสนองตอความ

ตองการของสังคม และผูรับบริการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเชนเดียวกับพยาบาลวิชา ชีพใน

โรงพยาบาลในยุคท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วนั้น การปฏิบัติงานตองมีการปรับ

บทบาทและพัฒนาตนเองมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและรับการเปล่ียนแปลงใหมๆ เ พ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐาน ท้ังยังตองมีความสามารถดูแลผูรับบริการ

แบบองครวมสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงการปฏิบัติงานจะแสดงออกถึงความเปน

วิชาชีพการปฏิบัติงานจึงเปนสาระสําคัญอยางหนึ่งของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล (ปยรัตน 

วัฒนา, 2551) 

มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีครบวงจรดานสาธารณสุขท้ังดานการ

ใหบริการดานการเรียนการสอนและการทําวิจัยสรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป

และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม เ พ่ือสังคมไทย และประโยชน สุขแกมวลมนุษยชาติ 

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึงนับไดวาเปนโรงพยาบาลผูนําและผูช้ีนําทางการแพทย ท่ี

ไดรับความเช่ือถือระดับสากลและสรางองคความรูท่ีเปนประโยชนตอวงการแพทยระดับประเทศ

เปดดําเนินการระดับตติยภูมิข้ันสูง(Super tertiary care)มีการวิจัยและพัฒนาการจัดการความรู

ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาองคกร สูองคกรแหงการเรียนรู มุงสูความเปน

เลิศอยางย่ังยืน 

พยาบาลวิชาชีพซ่ึงเปนบุคลากรสวนใหญของโรงพยาบาล ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ

ดูแลผูมาใชบริการทางการพยาบาลใกลชิดท่ีสุด จึงจําเปนท่ีจะตองมีการเตรียมตัว ตองเรงพัฒนา

ตนเองเพ่ือใหเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ มีความรูความชํานาญและทักษะดานตาง ๆไมวาจะ

เปนทักษะทางดานภาษาตางประเทศการดูแลชวยเหลือสามารถตัดสินใจแกปญหาไดดีวางแผนให

การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลสงเสริมและฟนฟูสุขภาพมีมนุษยสัมพันธท่ีดีใหคําปรึกษา

สอนสุขศึกษาแกผูใชบริการความสามารถดานการจัดการเปล่ียนแปลงดานภาวะผูนําพยาบาล

วิชาชีพทุกระดับยังตองการพัฒนาสมรรถนะทุกดานอยางเรงดวนโดยเฉพาะดานภาวะผูนํา การ
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จัดการ และการพัฒนาคุณภาพ ใหมีภาวะผูนํา การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพพยาบาล การ

ทํางานเปนทีม การใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด (สภาการพยาบาล:2553) 

 ภาวะผูนําพยาบาลวิชาชีพเปนสวนหนึ่งท่ีมี อิทธิพลตอความสําเร็จของการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกรพฤติกรรมภาวะผูนําแบบปฏิรูปเปนกระบวนการ

สรางความผูกพันของลูกนองผูปฏิบัติงานดวยคานิยมและวิสัยทัศนรวมเหมาะสมอยาง ย่ิง กับ

บริบทของการจัดการเปล่ียนแปลงยุคปจจุบันท่ีจําเปนตองสรางสัมพันธภาพของผูนํากับผูตามบน

พ้ืนฐานของความไววางใจตอกันสรางแรงบันดาลใจจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการนําองคกรให

ประสบความสําเร็จและการบริหารจัดการตนเองและงานท่ีรับผิดชอบไดอยางเหมาะสมวิชาชีพ

พยาบาลจึงตองมีการพัฒนา และเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากร โดยเพ่ิมทักษะดานบริหารทักษะ

ภาวะผูนํา และการปฏิบัติการพยาบาลการรับรูวัฒนธรรมองคกรบรรยากาศองคกรโครง สราง

องคกรและสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน เ พ่ือใหการพยาบาลมีมาตรฐานและไดผลลัพธท่ีดี 

ตอบสนองความตองการทางสังคมและประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ(Laura Mahlmeister, 

1999) การรับรูคุณลักษณะงานบรรยากาศองคกรและสภาพแวดลอมเปนองคประกอบภายใน

องคกร ซึง บุคคลในองคกรรับรู ท้ังทางตรงและทางออม และมีอิทธิพลตอการจูงใจและการ

ปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรเปนส่ิงสําคัญประการหนึ่งท่ีเ ก่ียวกับสภาพท่ีมองเห็นของแตละ

บุคคล ซ่ึงเขาใจถึงส่ิงตาง ๆภายในองคกรท่ีเปนอยู ลักษณะของสภาพแวดลอมภายในอง ค กร 

บรรยากาศองคกรนั้นมีผลกระทบตอทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางาน และมีบทบาทตอ

ประสิทธิภาพขององคกร(Steers) 

จากสาเหตุดังกลาวผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนําของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

แหงหนึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้มาใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน

ในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะภาวะผูนําของพยาบาลวิชาชีพดานการรับรู คุณลักษณะงาน

บรรยากาศองคกรท่ีมีผลตอภาวะผูนําพยาบาลวิชาชีพในองคกรและสามารถรับรูการปฏิบัติงาน

ตอองคกรและผูมารับบริการไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเพ่ือในการวางแผนการเตรียม

เปนผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงใหบรรลุเปาหมายขององคกรตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย (Objectives) 

 ศึกษาระดับภาวะผูนําของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

และอิทธิพลระหวางการรับรู คุณลักษณะงานบรรยายกาศองคกรกับภาวะผูนําของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 
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วิธีการดําเนินการวิจัย (Methods) 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรคือพยาบาลวิชาชีพท่ีเปนผูปฏิบัติงาน

ทุกหนวยในสังกัดฝายการพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลแหงหนึ่งเต็มเ วลา

อยางนอย 1 ป จํานวน 330 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามประเมินตนเอง  ประเด็น

แบบสอบถามประกอบดวย การรับรูคุณลักษณะงานบรรยายกาศองคกรและสภาพแวดลอมใน

องคกร การสรางเคร่ืองมือซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษาขอมูล แนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหโดยในการวิเคราะหขอมูลใช คา

รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) แบบstepwise 

การวิจัยคร้ังนี้ผานกระบวนการพิจารณาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการอนุมัติ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 

2563 (COA. NO. Si 152/2020)  

 

ผลการวิจัย (Results) 

 สวนท่ี1 ศึกษาขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ลักษณะบุคคลพบวา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ระยะเวลา

การปฏิบัติงานท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวนท้ังหมด 330 คน พบวา สวนใหญเปนหญิง จํานวน 319 

คน คิดเปนรอยละ 96.67 รองลงมา เปนเพศชาย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.33 พยาบาล

วิชาชีพมีอายุระหวาง 25 - 35 ป จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 47.58 รองลงมา มีอายุระหวาง 

36 - 45 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 20.00 มีอายุนอยกวา 25 ป จํานวน 59 คน คิดเปน

รอยละ 17.88 อายุระหวาง46 - 55 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 10.30 และสุดทายอายุ

มากกวา 55 ปข้ึนไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.24 ตามลําดับพยาบาลวิชาชีพสวนใหญมี

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 85.15 รองลงมา สูงกวาปริญญาตรี 

จํานวน 49  คน คิดเปนรอยละ 14.85 พยาบาลวิชาชีพสวนใหญมีระดับตําแหนงเปนพยาบาล

วิชาชีพระดับปฏิบัติงานจํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 89.09 รองลงมา พยาบาลวิชาชีพระดับ

ชํานาญการ จํานวน19 คน คิดเปนรอยละ 5.76 พยาบาลระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 16 คน 
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คิดเปนรอยละ 4.85 และสุดทายพยาลวิชาชีพระดับเช่ียวชาญ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ .30 

ตามลําดับพยาบาลวิชาชีพสวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป จํานวน 123 คน คิด

เปนรอยละ 37.27 รองลงมา ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง 5-15 ป จํานวน 112 คน คิดเปน

รอยละ 33.94 ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง 16 -25 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 19.70 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง 26-35 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 7.27 และสุดทาย

ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 35 ปข้ึนไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.82 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําของพยาบาลวิชาชีพ มีดังน้ี 

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานภาวะผูนําของพยาบาลวิชาชีพ 

ภาวะผูนํา Mean S.D. 

 

ระดับ 

 

ลําดับ 

ท่ี 

1. มีความสามารถสรางความ

ภาคภูมิใจในสัมพันธภาพระหวาง

การทํางานได 

3.65 .690 มาก 19 

2. งานท่ีทําสามารถทําในส่ิงท่ีเหนือ

ความคาดหมายไดเสมอ 

3.74 1.714 มาก 17 

3. มีความสามารถใชเชาวปญญา

เปล่ียนแปลงเพ่ือนรวมงานได 

3.45 .756 มาก 24 

4. การต่ืนตัวหรือเตรียมความ

พรอมกับเหตุการณทีกําลังจะ

เกิดข้ึน 

3.94 .596 มาก 11 

5. การเห็นคุณคาของผูรวมงาน

เสมอ 

4.29 .628 มากท่ีสุด 1 

6.การใหความสําคัญกับความเช่ือ

และคานิยมตนเองมากท่ีสุด 

3.96 .610 มาก 10 

7. การมุงเนนการพัฒนายกระดับ

การทํางานของเพ่ือนรวมงาน 

3.88 .637 มาก 12 
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ภาวะผูนํา Mean S.D. 

 

ระดับ 

 

ลําดับ 

ท่ี 

8. การไดรวมวางแผนใหผูปฏิบัติ

ตามผานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน 

3.85 .642 มาก 13 

9. การทํางานเปนทีม 4.29 .642 มากท่ีสุด 2 

10. มีความสามารถสรางแรง

บันดาลใจเพ่ือนรวมงานได 

3.55 .779 มาก 21 

11. มีความกระตือรืนรนตองานท่ี

ปฎิบัติ 

3.54 .784 มาก 22 

12.คํานึงถึงความตองการของเพ่ือน

รวมงานเสมอ 

3.99 .606 มาก 9 

13. มีความต้ังใจจนประสบ

ความสําเร็จจากการปฏิบัติงาน 

4.23 2.281 มากท่ีสุด 3 

14.มีความสามารถมีการกระจาย

อํานาจในการทํางานท่ัวถึง 

4.08 .628 มาก 6 

15. มีความสามารถโนมนาวผู

ปฏิบัติตามไดดี 

3.77 .667 มาก 16 

16. ความเสียสละผลประโยชน

สวนตัวเพ่ือสวนรวม 

3.70 .677 มาก 18 

17.ความเปดใจรับฟงความคิดเห็น

ของผูรวมงาน 

4.04 .602 มาก 7 

18.การปลอยใหลูกนองทํางานแบบ

สบายๆ 

4.19 .588 มาก 4 

19. การมีอิสระก็ทําไดใหองคกร

สําเร็จ 

3.46 .810 มาก 23 

20. การรับฟงปญหาเพ่ือนรวมงาน

เสมอ 

3.84 .720 มาก 14 
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ภาวะผูนํา Mean S.D. 

 

ระดับ 

 

ลําดับ 

ท่ี 

21. การทําใหผูปฏิบัติตามเกิด

ความเช่ือมั่นในการทําส่ิงตางๆ 

4.16 .574 มาก 5 

22. การทํางานโดยไมตองออก

คําส่ัง 

3.83 .628 มาก 15 

23. การรับฟงปญหาเพ่ือนรวมงาน

และชวยแกไขให 

3.58 .760 มาก 20 

24. การแนะนําการทํางานท่ีเปน

ประโยชนแกเพ่ือนรวมงาน 

4.02 .626 มาก 8 

คาเฉล่ียรวม 3.88 .422 มาก  

 

 ผลจากการศึกษาระดับภาวะผูนําของพยาบาลวิชาชีพ ภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉล่ีย 3.88 เมื่อพิจารณารายละเอียด พยาบาลวิชาชีพสวนใหญใหความสําคัญการเห็นคุณคา

ของผูรวมงานเสมอ และการทํางานเปนทีม มีคาเฉล่ีย 4.29 รองลงมา มีความต้ังใจจนประสบ

ความสําเร็จจากการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ีย 4.23ถาเปนผูนําการปลอยใหลูกนองทํางานแบบ

สบายๆ มีคาเฉล่ีย 4.19 มีความสามารถทําใหผูปฏิบัติตามเกิดความเช่ือมั่นในการทําส่ิงตางๆมี

คาเฉล่ีย 4.16 ความสามารถมีการกระจายอํานาจในการทํางานท่ัวถึงมีคาเฉล่ีย 4.08 เปดใจรับฟง

ความคิดเห็นของผูรวมงานมีคาเฉล่ีย 4.04 สามารถจะแนะนําการทํางานท่ีเปนประโยชนแกเพ่ือน

รวมงานมีคาเฉล่ีย 4.02 มีความคํานึงถึงความตองการของเพ่ือนรวมงานเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.99ให

ความสําคัญกับความเช่ือและคานิยมตนเองมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย 3.96 มีการต่ืนตัวหรือเตรียมความ

พรอมกับเหตุการณทีกําลังจะเกิดข้ึนมีคาเฉล่ีย 3.94 มุงเนนการพัฒนายกระดับการทํางานของ

เพ่ือนรวมงาน มีคาเฉล่ีย 3.88 การไดรวมวางแผนใหผูปฏิบัติตามผานการสรางวิสัยทัศนร วมกัน 

มีคาเฉล่ีย 3.85สามารถรับฟงปญหาเพ่ือนรวมงานเสมอ 3.84 สามารถทํางานโดยไมตองออก

คําส่ังมีคาเฉล่ีย 3.83 มีความสามารถโนมนาวผูปฏิบัติตามไดดี มีคาเฉล่ีย 3.77 งานท่ีทําสามารถ

ทําในส่ิงท่ีเหนือความคาดหมายไดเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.74 มีความเสียสละผลประโยชนสวนตัวเ พ่ือ

สวนรวม มีคาเฉล่ีย 3.70 มีความสามารถสรางความภาคภูมิใจในสัมพันธภาพระหวางการทํางาน

ไดมีคาเฉล่ีย 3.65การรับฟงปญหาเพ่ือนรวมงานและชวยแกไขให มีคาเฉล่ีย 3.58 มีความสามารถ
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สรางแรงบันดาลใจเพ่ือนรวมงานได มีคาเฉล่ีย 3.55 มีความกระตือรืนรนตองานท่ีปฏิบัติมี

คาเฉล่ีย 3.54การมีอิสระก็ทําใหองคกรสําเร็จ มีคาเฉล่ีย 3.46 และสุดทายมีความสามารถใชเชาว

ปญญาเปล่ียนแปลงเพ่ือนรวมงานได มีคาเฉล่ีย 3.45 ตามลําดับ 

 

การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอภาวะผูนําของพยาบาลวิชาชีพ 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของภาวะผูนําของพยาบาลวิชาชีพ  

ปจจัย B 
Std. 

Error 
Beta t Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

การรับรูคุณลักษณะงาน         

ความหลากหลายของงาน  0.117 0.040 0.136 2.907 0.004 0.038 0.196 

ความมีเอกลักษณของงาน  0.144 0.045 0.166 3.219 0.001 0.056 0.232 

ความมีอิสระในการ

ปฏิบัติงาน  

0.315 0.048 0.323 6.576 <0.001 0.221 0.409 

บรรยากาศขององคกร       

โครงสรางองคกร 0.094 0.032 0.130 2.930 0.004 0.031 0.157 

วัฒนธรรม  0.156 0.035 0.202 4.493 <0.001 0.088 0.224 

สภาพแวดลอมในการ

ทํางาน  

0.040 0.017 0.085 2.296 0.022 0.006 0.074 

** Selection variables based on stepwise elimination method. **  

 

       จากตาราง ท่ี 2 ผลการวิเคราะหสถิติถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis) 

เทากับ 0.763  คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.582 คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจท่ีปรับ

คาแลว (R2
adjusted)  เทากับ 0.574 และคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการตัดสินใจ 

(Standard Error) เทากับ 0.276 

       เมื่อพิจารณากลุมตัวแปร2กลุมหลังจากปรับตัวแปรกวน (Confounding Factors) แลว

พบวา ขนาดน้ําหนักกลุมตัวแปร การรับรูคุณลักษณะงานและบรรยากาศองคกร ไดแก ความมี
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อิสระในการปฏิบัติงาน (Beta=0.323)  วัฒนธรรม (Beta=0.202) ความมีเอกลักษณของงาน

(Beta=0.166)   ความหลากหลายของงาน (Beta=0.136)  โครงสราง (Beta=0.130)   และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน (Beta=0.085) เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนําของพยาบาล

วิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

การอภิปรายผล (Discussions) 

ระดับภาวะผูนําของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

จากผลวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําของพยาบาลวิชาชีพ ภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 3.88  

พยาบาลวิชาชีพสวนใหญเปนหญิง มีอายุระหวาง 25 - 35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับ

ตําแหนงเปนพยาบาลวิชาชีพในระดับปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป ซ่ึง

พยาบาลวิชาชีพสวนใหญใหความสําคัญเห็นคุณคาของผูรวมงานเสมอและทํางานเปนทีม 

มากกวา รองลงมา มีความต้ังใจจนประสบความสําเร็จจากการปฏิบัติงาน เปดใจรับฟงความ

คิดเห็นของผูรวมงาน รับฟงปญหา คํานึงถึงความตองการของเพ่ือนรวมงานเสมอ เสียสละ

ผลประโยชนสวนตัวเ พ่ือสวนรวม อภิปรายไดวา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลในสัง กัด

มหาวิทยาลัยมหิดลมีภาวะผูนําในตนเองในทุกระดับตําแหนงถึงมีอายุนอยมีประสบการณท่ี

ปฏิบัติงานนอยกวา5ปแตสามารถเห็นคุณคาการปฏิบัติงานวางแผนการภายในทํางานใหสําเ ร็จ

ลุลวงไดดีไมวาจะอยูสถานการณใดสามารถขับเคล่ือนการปฏิบัติงานใหบรรลุตามนโยบาย พันธ

กิจ เปาหมายขององคกรไดสําเร็จสาเหตุอาจเนื่องมาจากโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผูบริหารมีแนวคิดและปฏิบัติตัวนําองคกรเกิดการจัดการความรูในองคกรเพ่ือนํามา

พัฒนาการจัดการความรูในองคกรใหเหมาะสมกับการบริหารการจัดการและวัฒนธรรมองค กร

ของโรงพยาบาลสามารถใชความรูในองคกรของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนนํามาใช

ประโยชนในการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศสูองคกรแหงการ

เรียนรูมุงความเปนเลิศอยางยังยืนตามเปาหมายขององคกรยกตัวอยางเคร่ืองมือสําคัญในการ

พัฒนาองคกรในท่ีนี่ ในการจัดการความรูของโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลคือ การ

ประยุกตเคร่ืองมือและวิธีการประเมินความรู เปนตน ท้ังหมดนี้จะ ขับเคล่ือนพรอมกันท้ังองคกร 

โดยสงเสริมใหมี CQI, Innovation, KM, R2R ซ่ึงมีผลทางออมตอการมีภาวะผูนําของพยาบาล

วิชาชีพในแผนกตางๆของโรงพยาบาลศิริราชสอดคลองกับพันทิวา สุพัฒนาภรณ (2556) ท่ีวา 

ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีผูนําใช อิทธิพลหรืออํานาจท่ีมีอยูในการชักนําหรือโนมนาวให

ผู ใตบัง คับบัญชาปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร
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สอดคลอง กับงานวิจัยของ  M Moradi (2016)  ท่ีศึกษาการวิเคราะหทฤษฎีภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงพบวาภาวะผูนําขององคกรมีบทบาทสําคัญมากข้ึนและถือเปนปจจัยแหงความสําเร็จ

ผูนําการเปล่ียนแปลงตองกระตุนสมาชิกขององคองคกรเ พ่ือทําการเปล่ียนแปลงพ้ืนฐานใหเปน

รากฐานขององคกรเพ่ือเตรียมพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการกาวไปสูทิศทาง

ใหมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกับภาวะผู นําของพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลในสัง กัด

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ความมีอิสระในการปฏิบัติงานสามารถสงผลเชิงบวกตอภาวะผูนําพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลมากท่ีสุดท่ีเปนเชนนี้พบวาโรงพยาบาลศิริราชใหความอิสระ

ในทํางานของพยาบาลวิชาชีพเปนลักษณะงานท่ีเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีอิสรเสรีภาพ สามารถ

ใช ดุลพินิจ และตัดสินใจดวยตนเองในการกําหนดเวลาทํางาน และวิธีปฏิบัติงาน บุคลากรได

ปฏิบัติงานอยางเต็ม ความรูความสามารถ จะมีความรูสึกวาตองทุมเทกําลังความสามารถ ทํา

ประโยชนใหแกองคกร และยังทําใหเกิด ความรูสึกของความเปนเจาขององคกร ซ่ึงจะเพ่ิมความ

รับผิดชอบตอความปลอดภัยในองคกรมากข้ึนการท่ีองคกรมีความเปนอิสระในการทํางาน มีความ

อิสระในการตัดสินใจมีความอิสระเลือกวิธีการทํางานพรอม ๆกับการสนับสนุนของผูนําในองคกร

สอดคลอง กับฉันทวรรณ เองฉวน(2560) ท่ีพบวา ความมีอิสระในงานมีอิทธิพลทางบวกกับ

ประสิทธิผลของการทํางาน สอดคลองแนวคิด Hackman and Oldham (1980) งานท่ีปฏิบัติมี

เสรีภาพอิสระในการปฏิบัติงานใชความพยายามความคิดริเร่ิม สรางสรรคงาน ตัดสินใจเร่ืองตาง  

ๆ ในงานของตนเองโดยไมตองรับการควบคุมจากผูบังคับบัญชาหรือปฏิบัติตามคูมือแตเพียงอยาง

เดียว  

2.วัฒนธรรมขององคกรสามารถสงผลเชิงบวกตอภาวะผูนําพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลพบวาวัฒนธรรมองคกรสงผลใหภาวะผูนําพยาบาลวิชาชีพ

ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลมีความตระหนักรูรวมกันของสมาชิกในองคกรเปน

คานิยมหลักท่ีบุคลากรยึดถืออยางมั่งคงสุภานี สฤษฎวานิช (2552) กลาววา วัฒนธรรมองคกร

เปนส่ิง สําคัญท่ีมีบทบาทตอองคกรเปนกลไกควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรในองคกรทําให

บุคลากรรู สึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมีความภูมิใจท่ีเปนสมาชิกขององคกรชวยสง เสริมการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุภารกิจขององคกร Sveiby (2001) ระบุวา วัฒนธรรมของการทํางานรวมกัน

และความไววางใจ ชวยสงเสริมกระบวนการจัดการจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกรซ่ึงเปน ความ

เช่ือ ความคิด คานิยม และวิธีปฏิบัติของสมาชิก สอดคลองกับรุง โอชารส(2559)ท่ีศึกษาวิจัย 
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พบวา ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการได รับอิทธิพลทางตรงจากปจจัยดานภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลง สามารถทํานายวัฒนธรรมองคกรไดรอยละ 59.00 ไดรับอิทธิพลทางตรงจากปจจัย

ดานวัฒนธรรมองคการในระดับสูง (DE=1.19, p<.05) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

3. ความมีเอกลักษณของงานสามารถสงผลเชิงบวกตอภาวะผูนําพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จากผลวิจัยพบวา องคกรพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลมีการปฏิบัติงานตามคูมืองานการพยาบาลทําใหความมีเอกลักษณของ

งานท่ีบุคลากรในองคกรรับรูและปฏิบัติในตําแหนงท่ีของแตละบุคคลทุกข้ันตอนของการทํางาน

และบุคลากรสามารถทํางานตามข้ันตอนไดต้ังแตเร่ิมตนจนกระท่ังเสร็จส้ินกระบวนการทํางานทํา

ใหเกิดผลงาน โดยมีการจัดแบงบทบาทและหนาท่ี ความรับผิดชอบ กระจายงานกันตามความรู  

ความสามารถ และความถนัดของสมาชิก ซ่ึงสอดคลองกับสมคิด บางโม (2550, หนา 116) การ

กําหนดหนาท่ีงานกิจกรรมหรือภารกิจหนาท่ี งานท่ีตองปฏิบัติเ พ่ือใหบรรลุวัตถุประสง ค ของ

องคกร 

4. ความหลากหลายของงานสามารถสงผลเชิงบวกตอภาวะผูนําพยาบาลวิชา ชีพใน

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลจากผลวิจัยองคกรโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลมี

ขนาดใหญท่ีมีหลากหลายแผนกหลากหลายสวนงานยอมเกิดความหลากหลายทาง วิชาชีพ

ตลอดจนทักษะในการทํางานท่ีแตกตาง กันอยูแลว แตละวิชาชีพตางก็ถูกปูพ้ืนฐานความรู

ตลอดจนความคิดเห็นในลักษณะท่ีแตกตางกันอีกดวย ดังนั้นองคกรขนาดใหญจึงมีความ

หลากหลายทางความคิด การแสดงความคิดเห็น วิธีการจัดการ ตลอดจนความสามารถท่ีแตกตาง

กัน ซ่ึงจะเปนประโยชนทําใหองคกรเคล่ือนท่ีไปไดอยางสมบูรณดวยงานหลากหลายลักษณะซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ Hackman & Oldham (1980) ท่ีกลาววา ในการทํางานนั้นผูทําไดใช

ความรู หรือทักษะท่ีหลากหลายในการทํางานมากนอยแคไหนย่ิงทาทายมาก รับรูวางานท่ีปฏิบัติ

ไดใชทักษะกิจกรรม ประสบการณ และความชํานาญหลายๆดาน ลักษณะของงานท่ีท าทาย

ความสามารถและมีความหมาย มีองคความรูกับความรูและความรับผิดชอบในงานนั้น รวมท้ังได

ใชสติปญญาในการปฏิบัติงานเพ่ือใหงานสําเร็จบรรลุเปาหมาย 

5. โครงสรางขององคกรสามารถสงผลเชิงบวกตอภาวะผูนําพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลพบวาโครงสรางองคกรเปนพ้ืนฐานและความสําคัญ ของ

บรรยากาศองคกรท่ีมีผลตอภาวะผูนําพยาบาลวิชาชีพบรรยากาศองคกรเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับสภาพ

ท่ีมองเห็นของแตละบุคคลซ่ึงเขาใจถึงส่ิงตาง ๆ ภายในองคกรท่ีเปนอยู Litwin & Stringer (1968) 

กลาววาโครงสราง ปจจัยนี้กลาวถึงการกําหนดขนาดของโครงสรางขององคกรท่ีนําไปใชกับงาน
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ซ่ึงเปนขอจํากัดท่ีกําหนดข้ึนมาโดยผูบัง คับบัญชาหรือองคกรตอบุคคลใดบุคคลหนึง่ สุมณทิพย 

สามิภักด์ิ(2557)ท่ีทําการศึกษาการศึกษาความสัมพันธของโครงสรางองคการกับพฤติกร รมท่ี

แสดงถึง ความพึงพอใจในการท างานและระดับความสุขของพนักงาน : กรณีศึกษา พนักงานใน

บริษัทในพ้ืนท่ีแขวงสีลม พบวา โครงสรางองคกรมีความสัมพันธตอความรูสึก ทางบวก หรือทาง

ลบของพนักงานและกอใหเกิดเปนความสุขของพนักงานตามมาโดยปจจัยท่ีสัมพันธ กับระดับ

ความสุขในการทํางานของพนักงานคือ ภาระงานท่ีพนักงานไดรับมอบหมาย ความสัมพันธ กับ

เพ่ือนรวมงานผูบังคับบัญชา ดานความรักในการทํางาน ดานการทํางานใหสําเร็จและการได รับ

การ เปนท่ียอมรับจากบุคคลรอบขาง 

6. สภาพแวดลอมในการทํางานขององคกรสามารถสงผลเชิงบวกตอภาวะผูนําพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลพบวาสภาพแวดลอมการทํางานในองคกรใหเ อ้ือ

ตอการทํางาน สรางแรงจูงใจท่ีดีพัฒนาศักยภาพการทํางาน ความรูความสามารถของพยาบาล

วิชาชีพและทําใหพยาบาลวิชาชีพไววางใจ ยอมรับ ความสามารถเปนแบบอยางท่ีดีสงเสริมการ

ทํางานเปนทีมสรางบรรยากาศการทํางานเปนมิตร ชวยเหลือและรวมมือกันเมื่อหนวยงานมี

สภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี Pearcell (2007) กลาววาสภาพแวดลอมในการทํางานวาเปน

ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอ ความศรัทธาคุณคา ทัศนคติและการดําเนินชีวิตของบุคลากรในองคกร

ศิวพร  โปรยานนท (2554, หนา. 28) ไดกลาววาส่ิงตาง ๆท่ีอยูรอบตัวบุคคลท่ีสงผลตอพฤติกรรม

และความรูสึกของบุคคลนั้น ๆโดยอาจเปนส่ิงท่ีสงเสริมเอ้ือประโยชนตอการทํางานหรืออาจเปน

อุปสรรคตอการทํางานสอดคลองกับ ศุภลักษณ พรมศร (2558) ท่ีพบวาสภาพแวดลอมในการ

ทํางานท่ีมีความเหมาะสมท้ังทางดานกายภาพ ดานสังคม และดานจิตใจ มีความสัมพันธทางบวก

กับความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย (Recommendations) 

1. ผูบริหารฝายการพยาบาลควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหเกิดความกาวหนาใน

สายวิชาชีพและการปฏิบัติงานใหตามเปาหมายขององคกรโดยคํานึงถึงความสามารถทักษะ สวน

บุคคลท่ีปฏิบัติงานเพ่ือใหสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย 

 2. ผูบริหารฝายการพยาบาลพิจารณาใหพยาบาลวิชาชีพมีอิสระตัดสินใจเปล่ียนแปลง

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบดวยตนเองภายใตขอบเ ขต

วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานตามคูมือหรือตามคําส่ังอยางเหมาะสม 
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