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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลประจำ�การโรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์
อรพิม พุทธวงษ์ พย.ม.* มาริสา ไกรฤกษ์ PhD**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายแบบการศึกษาสหสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�การโรงพยาบาลศูนย์กลาง
นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) กลุม่ ตัวอย่าง คือ พยาบาลประจำ�การ
ระดับวิชาชีพที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร ชั้นกลางและชั้นต้นขึ้นไป จำ�นวน 205 คน
ซึ่งปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆของโรงพยาบาลจำ�นวน 4 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามภาวะผู้นำ�
ของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยและเครือ่ งมือแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ได้คา่ สัมประสิทธิค์ วามเทีย่ งของแบบสอบถาม
ทัง้ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2 ชุด�������������������������������������������������������������������������������������������������������
เท่ากับ 0.83
����������������������������������������������������������������������������������������������
และ 0.81 ตามลำ�ดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงหาค่
�������������������������������������������������������
าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำ�การโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับสูง และความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�การโดยรวม และในรายด้านอยู่ในระดับสูง การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ �ำ ของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�การมีความสัมพันธ์
ทางบวก (r
��������������������������������������������������������������������������������������������
= 0.51, P < .01) ตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�การคือ ภาวะผู้นำ�
ด้าน การเสริมสร้างกำ�ลังใจ และด้านการทำ�ให้ผอู้ นื่ ได้แสดงความสามารถ ได้รว่ มกันพยากรณ์ความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลประจำ�การได้ร้อยละ 25.7 ของความแปรปรวนสมการพยากรณ์ ได้แก่����
Z sat = .315 การเสริมสร้างกำ�ลังใจ
+ .242 การทำ�ให้ผู้อื่นได้แสดงความสามารถ (สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน)
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยควรมีการพัฒนาและส่งเสริมภาวะผู้นำ�ของตนเอง
ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และ เสริมสร้างกำ�ลังใจให้แก่พยาบาลประจำ�การเพื่อสร้างความพึงพอใจให้พวกเขามีขวัญ
และกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเป็นผลดีต่อหน่วยงานและองค์การต่อไป
คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำ� ความพึงพอใจในงาน

* พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

การที่หัวหน้าหอผู้ป่วยจะบริหารงานให้บรรลุ
เป้า หมายอย่ า งมี ป ระสิทธิภาพได้จะต้องมีคุณสมบัติ
พิเศษประการหนึง่ คือสามารถระดมพลังของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ฝ่ายต่างๆ เข้ามาร่วมงานกัน การที่จะใช้ความสามารถ
ในการนำ�ผู้อื่นให้เผชิญกับปัญหาต่างๆดังกล่าวได้นั้น
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องสร้างภาวะผู้นำ�ให้เกิด
ขึ้นกับตนเองก่อนที่จะนำ�ผู้อื่น1 ซึ่งภาวะผู้นำ�ของหัวหน้า
หอผู้ป่วยที่สำ�คัญ ดังที่คูซส์ และพอสเนอร์2,3 ได้กล่าวไว้
ว่า ภาวะผูน้ �ำ สามารถเรียนรูแ้ ละสังเกตเห็นได้ นอกจากนี้
ยังเชือ่ ว่า ภาวะผูน้ �ำ เป็นกิจธุระของทุกคนทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละ
ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์การ เพราะภาวะ
ผู้นำ�เป็นศิลปะของการกระตุ้นหรือชักจูงผู้อื่นให้เกิด
ความพยายามทุม่ เทในการปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันโดยเฉพาะผูบ้ ริหารทางการพยาบาลต้องมีวธิ กี าร
บริหารจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจใน
งานได้จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเห็นว่าผู้เป็น
หั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยในยุคปัจจุบันต้องรู้ในด้านการเป็น
ผูน้ �ำ ควบคูไ่ ปกับการบริหารเพราะต่างมีความสำ�คัญและ
จำ�เป็นต่อองค์กรโดยหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยบริหารจัดการตาม
แนวคิดเดิมนัน้ จะไม่ชว่ ยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูม้ ารับบริการต่อพนักงาน และบุคคล
อืน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่องค์กรในปัจจุบนั ต้องการ
หั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยที่ มีภาวะผู้นำ � ที่เข้มแข็งในการสร้าง
วิสัยทัศน์ สามารถสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
ในงานได้ดี รวมทั้งนำ�องค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องต่อสภาพการใหม่ นอกจากนั้นแนวโน้มของ
กระแสที่มุ่งเรื่องการกระจายอำ�นาจความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจที่มีมากขึ้นเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางใหม่ของ
วิธีการดำ�เนินงานที่มุ่งเน้นการร่วมมือกันมากกว่าการ
มุ่งแข่งขัน และ สร้างความขัดแย้ง4
ดั ง นั้ น หั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยต้ อ งปฏิ บั ติ บ ทบาท
ทางด้ า นภาวะผู้ นำ � ภายใต้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ค วาม
พึงพอใจในการทำ�งานน้อยให้พยาบาลประจำ�การเกิด
ความพึงพอใจในงานและปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
อย่างพึงพอใจตลอดไปและพบว่ายังไม่พบผู้ที่ศึกษา
วิจยั แนวคิดนีใ้ นการปฏิบตั บิ ทบาทภาวะผูน้ ำ�ของหัวหน้า
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หอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�การ
โรงพยาบาลศูนย์กลาง นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งผลที่
ได้ จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
ความรู้ความสามารถของหัวหน้าหอผู้ป่วยให้สามารถ
ปฏิ บั ติ บ ทบาทของภาวะผู้ นำ �ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน สำ�หรับการวางแผนการดำ�เนิน
การเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในงานให้แก่พยาบาล
ประจำ�การและส่งผลให้พยาบาลประจำ�การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการและ
สำ�เร็จตามเป้าหมายหน่วยงานและองค์กรวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในประเทศ
ลาวต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	1. เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลประจำ�การ
2. เพือ่ ศึกษาระดับภาวะผูน้ �ำ ของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
	3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ �ำ
ของหัวหน้าหอผู้ป่วย
4. เพื่อศึกษาการพยากรณ์ของภาวะผู้นำ�

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ภ าวะ
ผู้นำ�ของ Kouzes & Posner2 มาเป็นกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ศูนย์กลาง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว กล่าวโดยสรุป
คือ พยาบาลประจำ�การซึง่ มีลกั ษณะภาวะผูน้ �ำ ของหัวหน้า
หอผู้ป่วยเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะบริหารงานให้เกิดความพึง
พอใจในงานและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
ผู้บริหารการพยาบาลที่ใช้หลักการบริหารแบบกระจาย
อำ�นาจเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผน
แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจจะทำ �ให้ผู้ปฏิบัติงาน
รู้สึกภาคภูมิใจในความมีคุณค่าของตนเองและมีความ
พึงพอใจในงาน จากผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมผู้นำ �
ของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน
ของพยาบาลโดยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีสว่ นร่วมในการวางแผน
และตั ด สิ น ใจ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจใน
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งานของผู้ปฏิบัติงาน5 การบริหารงานที่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น และตั ด สิ น ใจจะ
ทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง
และทุ่มเทกำ�ลังในการปฏิบัติงานซึ่งมีผลทำ�ให้ผลผลิต
มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและหากหัวหน้าหอผู้ป่วยให้อิสระใน
การตัดสินใจแก่พยาบาลจะทำ�ให้พยาบาลมีความพึง
พอใจในงาน ซึ่งพบว่า หากพยาบาลได้รับอิสระในการ
ตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบจะทำ�ให้พยาบาลมีความพึง
พอใจในงานและผลงานมีคุณภาพ ซึ่งการแสดงภาวะ
ผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อ
ใช้แนวคิดการปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะผู้นำ �ที่สมควรเป็น
แบบอย่างตามลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการท้าทาย
กระบวนการ 2) ด้านการมีแรงบันดาลใจให้เกิดวิสัย
ทัศน์ร่วม 3) ด้านการทำ�ให้ผู้อื่นได้แสดงความสามารถ
4) ด้านการทำ�ตนให้เป็นแบบอย่าง 5) ด้านการเสริมสร้าง
กำ�ลังใจ ส่วนความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�
การนั้นผู้วิจัยใช้ความพึงพอใจในงานตามกรอบแนวคิด
ของ Stamps & Piedmonte6 ประกอบด้วย ปัจจัย 6 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านสภาพการทำ�งาน 2) ด้านความเป็นอิสระ
3) ด้านความต้องการในงาน 4) ด้านนโยบายขององค์กร
5) ด้านการมีปฏิสมั พันธ์ และ 6) ด้านสถานภาพของวิชาชีพ3

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิ จั ย เชิ ง บรรยายเพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปร (Descriptive Correlation Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาล
ประจำ�การระดับวิชาชีพที่สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี
หรื อ ประกาศนี ย บั ต ร ชั้ น กลางและชั้ น ต้ น ขึ้ น ไป ซึ่ ง
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆของโรงพยาบาลศูนย์กลาง
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว จำ�นวน 4 แห่ง คือ
โรงพยาบาลมโหสถ โรงพยาบาลมิตรภาพ โรงพยาบาล
เชษฐาธิราช และโรงพยาบาลแม่และเด็ก จำ�นวน 720
คน กำ�หนดขนาดตัวอย่างจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
จากงานวิจัยเก่าที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยในครั้งนี้โดยมีค่า
r = 0.36 กำ�หนดค่า α = 0.05 และค่า power (1- β)
เท่ากับ .99 เปิดตารางจะได้จำ�นวนตัวอย่างที่ควรสุ่ม
เท่ากับ 205 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified
random sampling) ดังนี้ แบ่งโรงพยาบาลศูนย์กลาง
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2554
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นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว ออกเป็น 4 ชัน้ ภูมิ ได้แก่
โรงพยาบาลมโหสถ โรงพยาบาลมิตรภาพ โรงพยาบาล
เชษฐาธิราช และโรงพยาบาลแม่และเด็ก เมือ่ แบ่งเป็นชัน้
ภูมแิ ล้วได้ค�ำ นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างพยาบาลประจำ�การ
ระดับวิชาชีพตามสัดส่วนประชากรแต่ละโรงพยาบาลและ
แต่ละแผนกการพยาบาล หลังจากนั้นทำ�การสุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธกี ารสุม่ แบบง่ายโดยการจับฉลากซึง่ ก่อนจับฉลาก
ได้ จั ด ทำ � บั ญ ชี ร ายชื่ อ ของพยาบาลประจำ � การระดั บ
วิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละแห่งให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์จนได้ครบตามจำ�นวนที่ต้องการในแต่ละชั้นภูมิ
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทำ � วิ จั ย เป็ น
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
		 2.1	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
แบบสอบถามข้อคำ�ถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
และเติมคำ� ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ
พยาบาลประจำ�การ และข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้าหอผู้ป่วย
ที่พยาบาลประจำ�การปฏิบัติงานอยู่ด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ
พยาบาลประจำ�การ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หอ
ผู้ป่วยที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
		 ข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้าหอผู้ป่วย ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา การได้รบั การอบรมเกีย่ วกับการบริหารหรือ
ภาวะผู้นำ� ระยะเวลาในการดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย
		 2.2 แบบสอบถามภาวะผู้นำ�ของหัวหน้า
หอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำ�การซึ่งผู้วิจัย
ปรับข้อความ และตัดบางข้อคำ�ถามเพื่อให้เหมาะกับ
สภาพทาง สปป ลาว ประกอบด้วย ลักษณะ 5 ด้าน คือ
1) การท้าทายกระบวนการ 2) การมีแรงบันดาลใจ
ให้ เ กิ ด วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว ม 3) การให้ ผู้ อื่ น ได้ แ สดงความ
สามารถ 4) การทำ�ตนเป็นแบบอย่าง และ 5) การเสริม
สร้างกำ�ลังใจ มีข้อคำ�ถามรวมทั้งสิ้น 44 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมานค่าให้ผเู้ ลือกตอบ
ได้ 5 ระดับคะแนน แต่ให้ผู้ตอบเลือกคำ�ตอบเดียวโดย
มีเกณฑ์การเลือกตอบและแปรความหมายของคะแนน
ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 ภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยอยู่ในระดับสูงมาก ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง
ภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยอยู่ในระดับสูงค่าเฉลี่ย
2.50-3.49 หมายถึง ภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วย
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อยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 1.50- 2.49 หมายถึง
ภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยอยู่ในระดับตํ่าค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.49 หมายถึง ภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วย
อยู่ในระดับตํ่ามาก
		 2.3	 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
ของพยาบาลประจำ�การเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พยาบาลประจำ �การ
และแบบสอบถามโดยปรับปรุงข้อความ และตัดบางข้อ
คำ�ถามเพือ่ ให้เหมาะกับสภาพทาง สปป ลาว จากเครือ่ งมือ
ดัชนีความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ
1) สภาพการทำ�งาน 2) ความเป็นอิสระ 3) เงื่อนไข
ของงาน 4) นโยบายขององค์กร 5) การมีปฏิสัมพันธ์
6) สถานภาพของวิชาชีพ มีข้อคำ�ถามรวมทั้งสิ้น 41 ข้อ
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
ให้ผู้เลือกตอบได้ 5 ระดับคะแนน แต่ให้ผู้ตอบเลือก
คำ�ตอบเดียวโดยมีเกณฑ์การเลือกตอบและแปลความ
หมายของคะแนนดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 ความพึง
พอใจในงานอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49
หมายถึงความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย
2.50-3.49 หมายถึงความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับ
ปานกลางค่าเฉลี่ย1.50- 2.49 หมายถึงความพึงพอใจ
ในงานอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง
ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ผู้ วิ จั ย หา
คุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงและความ
ตรงดังนี้โดยผู้วิจัยนำ�แบบสอบถามนำ�ไปดัดแปลงเพื่อ
ให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศที่ผู้วิจัยศึกษา ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 5 ท่านผู้ทรงคุณวุฒิประเทศไทย 3
ท่านและประเทศลาว 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ �ำ ทางการพยาบาล เพือ่ พิจารณาตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา นำ�มาหาความเที่ยงโดยนำ�ไปทดลองใช้
กับพยาบาลประจำ�การจำ�นวน 30 คน ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลจำ�ปาสัก จากนั้นนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
หาความเทีย่ ง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สตู ร
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค ได้คา่ ความเทีย่ ง 0.83
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำ�หนังสือ
ถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นและทางสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชน
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ลาว เพื่ อ ขออนุ ญ าตทำ � การวิ จั ย กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ทำ �
หนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงผูอ้ ำ�นวย
การและหัวหน้ากลุม่ งานการพยาบาล โรงพยาบาลมโหสถ
โรงพยาบาลมิตรภาพ โรงพยาบาลเชษฐาธิราช และ
โรงพยาบาลแม่และเด็ก ประเทศ สปป ลาว เพื่อขอ
จำ�นวนตัวเลขของพยาบาลประจำ�การในหอผู้ป่วย และ
ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเมื่อได้
รับ อนุ ญาตแล้ ว ผู้วิ จัย เข้า พบหัว หน้ าแผนกพยาบาล
โรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการ
ทำ�วิจัย โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และ
ทำ � กล่ อ งปิ ด ผนึ ก นำ � ไปไว้ ที่ แ ผนกพยาบาล เพื่ อ ให้
พยาบาลส่งแบบสอบถามกลับคืน โดยกำ�หนดเวลาใน
การตอบแบบสอบถาม และการส่งแบบสอบถามกลับ
คืนมายังผู้วิจัยภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นผู้วิจัยจะ
เป็นผู้เปิดกล่องด้วยตนเองเพื่อเก็บรวบรวมและตรวจ
สอบแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง จนครบถ้วน นำ�
แบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับคืนมาตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมดก่อนนำ�ไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS/FW Version
11.5 ในการประมวลผลข้อมูลดังนี้
		1) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
ประชากรด้วยค่าความถี่ ร้อยละ
		 2) วิเคราะห์ภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�การ
ด้วยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) จำ�แนกเป็นรายข้อ รายด้านและ
โดยรวม
		3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลประจำ�การโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) และสร้างสมการพยากรณ์ความพึงพอใจ
ในงานจากตัวแปรภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโดย
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็น
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ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดย
มีตัวแปรพยากรณ์เป็นตัวแปรทำ�นายตัวแปรเกณฑ์ /
ตัวแปรตามที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่.05

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคล พยาบาลประจำ�การเป็น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง 186 คน
ร้อยละ 90.7 โดยมีอายุตํ่ากว่า 30 ปี มากที่สุด จำ�นวน
72 คน ร้อยละ 35.1 สถานภาพสมรสคู่มากที่สุด 110
คน ร้อยละ 53.7 วุฒิการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่สำ�เร็จชั้น
กลาง 163 คน ร้อยละ 79.5 ประสบการณ์ในการทำ�งาน
ระหว่าง 6-10 ปี 59 คน ร้อยละ 28.8 หน่วยงานทีป่ ฏิบตั ิ
งานอยู่แผนกศัลยกรรม 56 คน ร้อยละ 27.3 ระดับชั้น
ตำ�แหน่งส่วนใหญ่เป็นพยาบาลระดับชั้นกลาง 162 คน
ร้อยละ 79.0 ระดับการศึกษาของหัวหน้าหอผู้ป่วยเป็น
ชัน้ กลาง 140 เป็นร้อยละ 68.3 อายุของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
ระหว่าง 41-45 ปี 79 คน ร้อยละ 38.5 และเคยได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับการบริหารหรือภาวะผู้นำ� 182 คน
ร้อยละ 88.8
2. ภาวะผูน้ �ำ ของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย ตามการ
รับรูข้ องพยาบาลประจำ�การทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 3.89, SD = 0.82)
และเมื่อจำ�แนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับสูงทุก
ด้าน โดยด้านทำ�ให้ผอู้ นื่ ได้แสดงความสามารถมีคา่ เฉลีย่
มากที่สุด ( X = 4.01, SD =0.79) รองลงมา คือ ด้าน
การท้าทายกระบวนการ ( X = 3.96, SD = 0.77) และ
ด้านการเสริมสร้างกำ�ลังใจมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ และอยูใ่ น
ระดับสูง ( X = 3.78, SD = 0.90)
	3. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�
การ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.90,
SD = 0.76) และเมื่อจำ�แนกเป็นรายด้าน พบว่า ความ
พึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�การอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ พบว่า ด้านความต้องการในงานและด้านสถานภาพ
ของวิชาชีพมีคะแนนเฉลี่ยมาก ( X = 4.17, SD = 0.64)
( X = 4.17, SD = 0.65) ด้านทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ
ด้านสภาพการทำ�งาน ( X = 3.55, SD = 0.82)
4. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ว ะ ผู้ นำ �
ของหั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยกั บ ความพึ ง พอใจในงานของ
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พยาบาลประจำ�การ ภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยมี
ความ สัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลประจำ�การในโรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวง
เวียงจันทน์ สปป ลาว มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เท่ากับ
0.51 และเมื่อจำ�แนกเป็นรายด้าน ประกอบด้วย ด้าน
การท้าทายกระบวนการ ด้านการมีแรงบันดาลใจให้เกิด
วิสัยทัศน์ร่วม ด้านการทำ�ให้ผู้อื่นแสดงความสามารถ
ด้านการทำ�ตนเป็นแบบอย่าง ด้านการเสริมสร้างกำ�ลังใจ
พบว่ า ทุ ก ด้ า นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกในระดั บ ปาน
กลางกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�การใน
โรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว
โดยมีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เท่ากับ 0.36, 0.34, 0.36,
0.37 และ 0.37 ตามลำ�ดับ (P < 0.01)
5. การพยากรความพึ ง พอใจในงานของ
พยาบาลประจำ�การ การถดถอยพหุคณ
ู แบบเพิม่ ตัวแปร
เป็ น ขั้ น ตอน พบว่ า การเสริ ม สร้ า งกำ � ลั ง ใจสามารถ
อภิ ป รายความแปรปรวนความพึ ง พอใจในงานของ
พยาบาลประจำ�การได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
2
.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การณ์พยากรณ์ ( R ) เท่ากับ
.230 และเมื่อเพิ่มตัวพยากรณ์การทำ�ให้ผู้อื่นได้แสดง
ความสามารถเข้าไปค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เพิ่มขึ้น
2
เป็น 25.7 ( R =.257) สามารถเพิ่มประสิทธิ์ภาพการ
พยากรณ์ได้ (P < 0.05)

การอภิปรายผล

ภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้
ของพยาบาลประจำ�การโดยรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย
3.89 เมื่อพิจารณารายด้านและรายข้อ พบว่า ด้านการ
เสริมสร้างกำ�ลังใจข้อ 7 หัวหน้าหอผู้ป่วยให้รางวัลและ
ยกย่องท่านหรือผูร้ ว่ มงานทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านอย่างทุม่ เทและ
เสียสละเพือ่ หน่วยงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนด้านอืน่
และข้ออื่นๆ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้คงเนื่องมาจาก
ว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยได้เปิดโอกาสให้พยาบาลประจำ�การ
แสวงหาโอกาสในการทำ� งานที่ ท้ า ทาย ปรั บ ปรุ ง และ
พั ฒ นากระบวนการทำ � งานเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ์ ผ ลของ
องค์การและให้โอกาสพยาบาลได้มีส่วนร่วมในการช่วย
เหลืองาน สร้างทีมงานรับฟังความคิดเห็น ให้ทางเลือก
ที่ดี มอบหมายงานที่สำ�คัญและพร้อมที่จะช่วยเหลือ

56
สนับสนุนให้โอกาสในการตัดสินใจ ให้ความอิสระใน
การปฏิบัติงานทำ�ให้พยาบาลรู้สึกมีความสามารถและ
ตั้งใจทำ�งานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด7,8,9 หัวหน้า
หอผู้ป่วยต้องประพฤติตนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผูร้ ว่ มงาน ใฝ่เรียนรูก้ า้ วทันต่อสังคม มีความรูค้ วามสามารถ
ที่จะจูงใจผู้ร่วมงานให้เกิดการยอมรับในตนและมีความ
คงเส้นคงวาชัดเจนในหลักการต่างๆ แต่ยงั พบว่าหัวหน้า
หอผู้ป่วยยังมองข้ามความสำ�คัญของแรงจูงใจที่มีให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยงานให้กำ�ลังใจ ยกย่องชมเชย
ให้แก่บางบุคคลและเป็นในบางครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
วัฒนธรรมการยกย่องต่อหน้าจะมีนอ้ ยมาก ดังนัน้ หัวหน้า
หน่วยงานจะต้องตระหนักถึงความสำ�เร็จของบุคลากรทุก
คนและหาวิถที างในการเฉลิมฉลองในรูปแบบต่างๆเพือ่
เป็นการเสริมแรง ทำ�ให้ทุกคนมีคุณค่าและเสริมสร้าง
กำ�ลังใจให้แก่ทุกคนในองค์การและพร้อมจะปฏิบัติงาน
ให้เกิดความพึงพอใจขึ้น
ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�การ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.90, SD = 0.76) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
งานอยูใ่ นระดับมาก อธิบายได้วา่ พยาบาลประจำ�การทีม่ ี
ความพึงพอใจในงานในระดับมากก็จะมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานสูงเนื่องจากความพึงพอใจในงานเป็น
ความสุขทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านและได้รบั ผลตอบแทน
ทำ�ให้เกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น มีขวัญและ
กำ�ลังใจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทำ � งาน รวมทั้ ง ส่ ง ผลต่ อ ความสำ � เร็ จ และเป็ น ไปตาม
เป้าหมายขององค์การ10,11
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�การ
โดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกในระดั บ ปานกลาง
กั บ ความพึ ง พอใจในงานของพยาบาลประจำ � การใน
โรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ R = 0.51 (r= 0.51,
P- value < 0.01) อภิปรายได้ว่า วิชาชีพการพยาบาล
หั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยจะต้ อ งมี ภ าวะผู้ นำ � ที่ เ หมาะสมเพราะ
ผู้ นำ � ทางการพยาบาลนั้ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ชี้ นำ �
ส่งเสริมและช่วยเหลือผูอ้ นื่ ให้ท�ำ งานด้วยความเหมาะสมถูก
ต้อง กระตือรือร้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
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ภาวะผู้นำ�ที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ความพึง
พอใจในงาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ที่
ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ (P < .05) พบว่า��������������
ภาวะผู
�������������
้นำ�ที่
ร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในงาน ได้แก่ การเสริม
สร้างกำ�ลังใจ และการทำ�ให้ผู้อื่นได้แสดงความสามารถ
โดยตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวสามารถอธิบายความผันแปร
ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�การได้ ร้อยละ
26.4 (R change = .264) ซึง่ อภิปรายได้วา่ ตัวแปรทีร่ ว่ ม
กันพยากรณ์ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำ�
การในครั้งนี้ พบว่า มีปัจจัยด้านการเสริมสร้างกำ�ลังใจ
เป็นปัจจัยพยากรณ์ความพึงพอใจในงานของพยาบาล
ประจำ�การได้ดีกว่าปัจจัยด้านการทำ�ให้ผู้อื่นได้แสดง
ความสามารถ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ�
ด้านการเสริมสร้างกำ�ลังใจทำ�ให้ผู้น�ำ สามารถสร้างสรรค์
และประคับประคอง ความมีนํ้าใจ ความร่วมใจของ
ทีมงาน12,13 สนับสนุนจุดสนใจของทีม มีการค้นหาวิธกี าร
เฉลิมฉลองในรูปแบบต่างๆ มากมาย เพื่อเป็นการคงไว้
ซึ่งการเสริมแรงและทำ�ให้ทุกคนมีคุณค่าและเสริมสร้าง
กำ�ลังใจให้แก่ทุกคนในองค์การและพร้อมจะปฏิบัติงาน
ให้เกิดความพึงพอใจขึน้ ในหน่วยงานและองค์การต่อไป

ข้อเสนอแนะ

	1. ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น โดย
หัวหน้าหอผู้ป่วยควรตระหนักและให้ความสำ�คัญเพื่อ
พั ฒ นาตนเองให้ ส ามารถแสดงภาวะผู้ นำ � ทางด้ า นนี้
ให้เพิ่มมากขึ้นโดยพยายามค้นหาความต้องการของ
พยาบาลประจำ�การแต่ละบุคคลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการตามความเหมาะสม สร้างบรรยากาศการสือ่ สาร
ที่ดี แสดงออกถึงความเอื้ออาทร เสริมสร้างขวัญและ
กำ�ลังใจให้แก่พยาบาลประจำ�การโดยการให้กำ�ลังใจเมือ่
เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายในการทำ�งาน ให้อิสระในการ
ปฏิบตั งิ านไม่เข้มงวดจนเกินไปเพือ่ ให้พวกเขามีขวัญและ
กำ�ลังใจและให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพสูงและควรมีการให้
รางวัลและการยกย่องชมเชยเมือ่ สามารถปฏิบตั งิ านได้ดี
เพื่อให้เกิดความภูมิใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นผลดี
ต่ อ หน่ ว ยงานและองค์ ก ารและเป็ น ข้ อ มู ล ในการ
เตรียมพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถมีภาวะผู้นำ�ใน
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วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การที่จะขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยในอนาคตได้
อย่างเหมาะสม
2. พยาบาลประจำ � การควรได้ รั บ การ
สนับสนุนให้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถและนำ �ไปปฏิบัติงานต่อผู้มาใช้
บริการให้เกิดประโยชน์และเกิดความพึงพอใจให้แก่
บุคคลและสังคมต่อไป
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Abstract

The purpose of this descriptive and predictive research was to study the relationship between head
nurse’s leadership and job satisfaction of staff nurses working in Vientiane capital center hospitals in Lao
People’s Democratic Republic. A random sample of 205 registered nurses who graduated Bachelor degree or
Certificate in Middle and First level of nursing education and working in 4 hospitals participated in this study.
Head nurse’s leadership and job satisfaction were measured by a questionnaire. The reliability coefficients of
the two questionnaires were 0.83 and 0.81, respectively. Frequency, percentage, mean and standard deviation
calculations and Pearson correlation and stepwise regression analysis were used to assess research data.
The results of the present research showed that head nurses’ leadership in overall and in each perspective
perceived by registered nurses were in high level. Registered nurses’ job satisfactions in overall and in each
perspective were in high level. An analysis of relationships between head nurses’ leadership behaviors and job
satisfaction revealed significant positive relationships (r = .051) at (P < .01). A stepwise regression analysis
demonstrated that two perspectives of leadership including encouraging the heart and enabling others to act
positively influenced job satisfaction and accounted for 25.7 percent of the variances. A standardized regression
function derived from the analysis was: Z sat = .315 encouraging the heart + .242 enabling others to act
Suggestions from this study focus on head nurses’ roles of encouraging nurses to work effectively and
enabling nurses to act by performing their competencies. These will enhance nurses’ satisfaction in work and stay
in the organization.
Keywords: leadership, job’s satisfaction

* Master Nursing Science (Adult Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University
** Associate Professor, Nursing Administration, Faculty of Nursing, Khon Kaen University

VOLUME 29 NO.1 : January - March 2011

