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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงบรรยายแบบหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยม
หลัก การถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติ การถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติจาแนกตามค่านิยมหลัก และ
หาความสัมพันธ์ระหว่างการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักกับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติของหัวหน้า
หอผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพในเครือดุสิตเวชการภาคใต้ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 202 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ด้วยการหาค่า CVI ได้
เท่ากับ .93 ตรวจสอบความเที่ยงแบบสอบถามการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก และ การถ่ายทอดค่านิยมหลัก
สู่การปฏิบัติ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้เท่ากับ .95 และ .80 ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์ใช้สถิติสหสัมพันธ์
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักโดยรวมอยู่ในระดับสูง (M=4.14, SD=0.6)
2. ระดั บ การถ่า ยทอดค่า นิ ย มหลั กสู่ การปฏิบั ติ ของโดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก (M=4.05, SD=0.56)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการกาหนดคาจากัดความ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (M=4.08, SD=0.55)
3. ระดับ การให้ความสาคัญและการสร้างแรงบันดาลใจมีค่า เฉลี่ยต่าสุด (M=4.00, SD=0.58) การ
ถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติจาแนกตามค่านิยมหลักโดยรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.05, SD=0.55) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยด้านจรรยาบรรณธารงไว้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=4.07, SD=0.55)
เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (M=4.01, SD=0.57)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักกับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติ
ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพเครือดุสิตเวชการ ภาคใต้ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r =0.80,
p<0.001)
ผลการศึกษานี้ยืนยันว่าการนาที่ยึดมั่นในค่านิยมหลักทาให้ผู้นามีแนวทางที่ชัดเจนในการด้านถ่ายทอด
ค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ซึ่งผู้ปฏิบัติงานรับรู้ได้ ทาให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Abstract
This descriptive article intended to measure the level of core value- based leadership,
the level of implementation of core values into practice among nurses. The sample group was
202 registered nurses with more than 1 year of experience, determined by using the Yamane's
formula, as well as random sampling by multi- stage sampling. Data were collected with a
questionnaire that was validated by 3 experts, yielding a CVI value of 0. 93. Reliability of part 2
and 3 of questionnaire was tested by Cronbach’s alpha coefficient, which reached 0.95 and 0.80,
respectively. Data was analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation,
and Pearson’s Product Moment Correlation.
The results of the study showed the followings.
1. Core value-based leadership in head nurses was at a high level (M=4.14, SD=0.6).
2. Level of implementation of core values into the practice of head nurses, as perceived
by registered nurse, was at a high level (M=4.05, SD=0.56).
3. The highest mean score was in the dimension of setting definitions, and desirable
characteristics (M=4.08, SD=0.55).
4 . The lowest mean score was in dimension of awareness and inspiration creating
(M=4.00, SD=0.58).
5. Level of implementation of core values into the practice of head nurses, as perceived
by registered nurses, classified by core values, was at a high level ( M= 4. 05, SD= 0. 55) . The
implementation of core values regarding moral commitment was at the highest level (M = 4.07,
SD=0.55). And the dimension of deep empathy was at the lowest level (M=4.01, SD=0.57).
6. Relationships between core value-based leadership style and implementation of core
values among head nurses, as perceived by registered nurses, was statistically significant (r=0.80,
p<0.001).
Keyword: Core Values, Implementation, Core Value-Based Leadership

บทนา
ยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านของปัจจัยต่างๆในสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจส่งผลให้ การ
จัดการกับความต้องการของลูกค้ามีความท้าทายหลายประการ องค์กรต้องใช้ความคิดทักษะ พลังงานและความ
กระตือรือร้นของบุคลากรทั้งหมดเพื่อให้เกิดการพัฒนา สร้างความสาเร็จ และมีความยั่งยืนขององค์กร ค่านิยม
หลักเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนต้องยึดถือในการปฏิบัติ เป็นตัวผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ บอกถึงสิ่งที่องค์กร
ให้คุณค่า คุณลักษณะเด่นขององค์กร ทาให้ได้เปรียบคู่แข่งได้ (Pipatphokakul, 2010) องค์กรที่มีพนักงานใน
องค์กรมีพฤติกรรมในการทางานที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักองค์กรอย่างสม่าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดี สร้างผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืน (Great Place to Work, 2014)
บริษัทเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นองค์กรเอกชนทางสุขภาพ ที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร
ค่านิยมหลักเป็นเครื่องมื อหนึ่งที่จะนาพาองค์กรสู่ ความเป็น เลิ ศ มีเป้าหมายการทางานร่ว มกัน เกิดพลัง ขับ
เคลื่อนที่นาไปสู่ภาพลักษณ์อันพึงประสงค์ขององค์กร (Phutachote, 2013) บริษัทเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ มี
การกาหนดค่านิยมที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ โดยกาหนดเป็นชื่อย่อของเครือโรงพยาบาล คือ BDMS โดย B :
Beyond Expectation ให้ บ ริ ก ารเหนื อ กว่ า ความเป็ น เลิ ศ D : Deep Empathy เข้ า ใจความรู้ สึ ก และความ
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ต้ องการของผู้ รับ บริการ M : Moral Commitment ธ ารงจรรยาบรรณ S : Service with Thai Hospitality
คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ โดยใช้ค่านิยมดังกล่าวร่วมกันทุกโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ
เพื่อให้เกิดความครอบคลุม เป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างให้มีความเข้าใจร่วมกัน และมีพฤติกรรม
การแสดงออกไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนโยบายปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมดังกล่าวให้กับบุคลากรในองค์กร
ผ่านกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ โดยผู้นามีส่วนร่วม (Bankok Dusit Medical Services, 2015)
ผู้นาสามารถสร้างอิทธิพลต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน สร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
พัฒนาระบบการทางานที่มีประสิทธิผลไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์องค์กร (Satyendra, 2015)
ผู้นาจึงต้องมีภาวะผู้นาที่สามารถถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่บุคลากรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้น
ค่านิยมหลักซึง่ มีความสามารถในการเชื่อมโยง ค่านิยมตนเอง ค่านิยมองค์กร และค่านิยมของผู้ตาม ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันได้ โดยเคารพลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสาเร็จ (Frost,
2014) การถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติเป็นการแสดงพฤติกรรมของผู้นาให้เห็นเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อน
ค่านิยมหลักการให้พนักงานรับรู้ เข้าใจ ผู้นาระดับต้นซึ่งมีความใกล้ชิดกับบุคคลากร สามารถวางแผน ปฏิบัติ
ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดประสิทธิ์ ภาพ และประสิทธิ์ผลที่ดีต่อ
องค์กรได้ ผู้นาระดับต้นจึงต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดค่านิยมหลักองค์กรสู่การปฏิบัติ ซึง่ หัวหน้าหอผู้ป่วย
เป็นผู้นาระดับต้นที่มีผลต่อพนักงานทุกคนในหน่วยงานโดยทาหน้าที่ รับและส่งต่อนโยบายขององค์กร ออกแบบ
และใช้กลยุทธ์ จึงต้องมีความสามารถในการวางแผนและพัฒนาบุคลากรพยาบาลมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มีส่วนร่วม มีค่านิยม และพฤติกรรมในการปฏิบัติตามแผนไปในทางเดียวกัน เสริมสร้างและสนับสนุนให้พยาบาล
วิชาชีพมีพฤติกรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก อีกทั้งหัวหน้าหอผู้ป่วยมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
คุณภาพด้านการบริหารทางการพยาบาลและการบริการ การสื่อสารเพื่อให้พยาบาลได้รับทราบวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ
ค่ า นิ ย ม ทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารทางการพยาบาล หั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยจึ ง ต้ อ งใช้ ห ลายทั ก ษะ
ความสามารถในการเป็นผู้นารวมถึงการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมหลักองค์กร
การนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักของหัวหน้าหอผู้ป่วยจะสามารถเชื่อมโยง ถ่ายทอดค่านิยมหลัก
องค์ ก รเข้ า กั บ พยาบาลและประสานความร่ ว มมื อ กั น ของพนั ก งานและรั ก ษาเสถี ย รภาพค่ า นิ ย มร่ ว มกั น
(Shatalebi, & Yarmohammadian, 2011) ส่งผลให้การปฏิบัติการพยาบาลมีคุณภาพ ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจ เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพ และบรรลุเป้าหมาย
องค์กร (Nursing Organization Wachirabarami Hospital, 2018) ในทางตรงข้าม หากหัวหน้าหอผู้ป่วยไม่มี
การนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักจะไม่สามารถเชื่อมโยง สื่อสารให้พยาบาลเกิดเข้าใจในค่านิยมหลัก การปฏิบัติ
ของพยาบาลไม่เป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งบริษัทเครือกรุงเทพดุสิต เวชการ รวมถึงองค์กรพยาบาลในบริษัทเครือ
กรุงเทพดุสิตเวชการ ได้มีการนาค่านิยมมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลานานแต่ยังองค์กรยังไม่
เคยมีการศึกษาการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติ ซึ่งบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยทีมีประสิทธิภาพต้องยึดค่านิยม
หลักองค์กร และนาสู่การปฏิบัติของพยาบาลสร้างการขับเคลื่อนองค์กรตามค่านิยมหลักเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบการศึกษาถึงประโยชน์ของค่านิยมหลักเช่น เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์กรสู่ความสาเร็จ ความยึดมั่นผูกพันธุ์ของบุคลากร ความสุขของบุคลากรแต่ยัง ไม่พบศึกษาการถ่ายทอด
ค่านิยมสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรมีค่านิยมตามที่กาหนด และการนาผู้อื่ นแบบมุ่งเน้นค่านิยม
หลักพบว่ามีการศึกษาในสถานศึกษาและองค์กรสุขภาพในต่างประเทศไม่พบการศึกษาในบริบทของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยและในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในประเด็นการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก การถ่ายทอด
ค่านิยมสู่การปฏิบัติตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพในเครือดุสิตเวชการ ภาคใต้ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก และแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ค่ า นิ ย มองค์กร รวมทั้ ง สามารถน าไปใช้ ในการวางแผนการพั ฒ นา และปลู กฝั ง ค่า นิ ย มให้ คงอยู่ อย่ า งยั่ ง ยื น
เกิดผลลัพธ์ที่ดีขององค์กร
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วัตถุประสงค์วิจัย
1. ศึกษาระดับ การนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของ พยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ในเครือดุสิตเวชการ ภาคใต้
2. ศึกษาระดับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพในเครือดุสิตเวชการ ภาคใต้
3. ศึกษาระดับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติจาแนกตามค่านิยมหลัก ตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพในเครือดุสิตเวชการ ภาคใต้
4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักกับการถ่ายทอดค่านิยมหลัก สู่การ
ปฏิบัติของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพในเครือดุสิตเวชการ ภาคใต้

สมมุติฐานวิจัย
การนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติตามการ
รับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพในเครือดุสิตเวชการ ภาคใต้

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก ผู้วิจัยได้ดัดแปลงกรอบแนวคิดภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้ น
ค่านิยมตามแนวคิดของ ฟรอสท์ (Frost, 2014) ประกอบด้วย การนาตนเอง การนาผู้อื่น และการนาองค์กร ซึ่ง
การน าตนเองมี ลั กษณะของความเป็ น ปั จ เจกบุ คคลซึ่ ง ประเมิ น จากบุ คคลอื่ น ได้ ย าก และการน าองค์ก รใน
รายละเอียดพบว่ามีความทับซ้อนกับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงใช้หลักการการ
นาผู้อื่น เป็นการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเชื่อมโยงกับค่านิยมหลักองค์กร ซึ่ง
การนาผู้อื่น ในการบริหารงาน ผู้บริหารทางการพยาบาลจะต้องนาทีมพยาบาลเพื่อให้พยาบาลสามารถทางาน
ด้วยความเต็มใจในการปฏิบัติตามค่านิยมหลักได้และทราบวิธีการทางานร่วมกันเพื่ อเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
ซึ่งการนาผู้อื่นประกอบด้วย 1) เห็นคุณค่าของทีม 2) เชื่อใจ เคารพและสนับสนุน 3) ความร่วมมือ 4) การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน การนาของหัวหน้าหอผู้ป่วย ช่วยให้พยาบาลทางานร่วมกัน ระบุวิธีทางานร่วมกัน เห็นคุณค่าของ
ทีม ความเคารพและการสนับ สนุนการทางานร่วมกัน การพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างให้เกิด
ความเชื่อใจและความร่วมมือเพื่อให้การทางานของทีมพยาบาลเกิดผลลัพธ์ที่ดี
การถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติผู้วิจัยได้นาขั้นตอนการถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติของเบอร์เทค และดิ
เคอร์สัน (Byrtek, & Dickerson, 2013) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) การให้ความสาคัญและการสร้า งแรง
บันดาลใจ 2) กาหนดจากัดความและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) เป็นแบบอย่างที่ดี 4) การยึดมั่นและสร้างเสริม
พลังอานาจ 5) การจัดระบบสนับสนุน 6) การเสริมแรงจูงใจ 7) การกาหนดแนวทางในการประเมิ น 8) การวัด
ผลลัพธ์ และการตรวจสอบกระบวนการการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก การถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบตั ิ
และค่านิยมหลักมีความเชื่อมโยงกับค่านิยมหลัก (BDMS Values) ดังภาพประกอบ 1
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ค่านิยมหลักบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจากัด มหาชน (BDMS Values)
B : Beyond Expectation
D : Deep Empathy
M : Moral Commitment
S : Service with Thai
hospitality
การนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก
การถ่ายทอดค่านิยมหลักองค์กรสู่การปฏิบัติ
1. การนาผู้อื่น
1. การให้ความสาคัญและการสร้างแรงบันดาลใจ
1.1 เห็นความสาคัญของทีม
2. กาหนดคาจากัดความและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.2 การเชื่อใจ เคารพและสนับสนุน
3. เป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 ความร่วมมือ
4. การยึดมั่นและสร้างเสริมพลังอานาจ
1.4 การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบสนับสนุน
6. การเสริมแรงจูงใจ
7. การกาหนดแนวทางในการประเมิน
8. การวัดผลลัพธ์ และการตรวจสอบกระบวนการ
(Frost, 2014)
(Byrtek, & Dickerson, 2013)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายแบบหาความสัมพันธ์ (Descriptive Correlational Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในโรงพยาบาลกรุงเทพในเครือ
ดุ สิ ต เวชการ ภาคใต้ จ านวน 6 โรงพยาบาล ประกอบด้ ว ยโรงพยาบาลกรุง เทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพ
หาดใหญ่ โรงพยาบาลสิ ริโ รจน์ โรงพยาบาลดี บุ ก โรงพยาบาลกรุง เทพสมุ ย โรงพยาบาลกรุง เทพสุ ราษฏร์
รวม 345 คน (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรุงเทพเครือดุสิตเวช
การภาคใต้ ที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 195 ราย และเพื่อป้องกันการสูญหายจึงเพิ่มการเก็บกลุ่มตัวอย่าง
อีกร้อยละ 10 รวมเป็น 215 ราย และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างตามเกณณ์สัดส่วน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 86 คน โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 76 คน โรงพยาบาล
สิริโรจน์ 32 คน โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย 9 คน โรงพยาบาลดีบุก 6 คนโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฏร์ 6 คน การ
สุ่ ม จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพยาบาลวิ ช าชี พ จากแต่ ล ะโรงพยาบาลด้ ว ยการสุ่ ม กลุ่ ม อย่ า งเป็ น ระบบ ( Systematic
Random Sampling) โดยนารายชื่อพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปีเรียงลาดับตัวเลขและจับฉลากเลข
คู่หรือเลขคี่ในแต่ละโรงพยาบาล จนได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติที่กาหนดครบตามขนาดที่กาหนดในแต่ละ
โรงพยาบาล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 1 ชุดประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 ข้อ ได้แก่ อายุ เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา หอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วยปัจจุบัน ประสบการณ์การประชุมใน
รอบ 1 ปี ที่ ผ่ านมา ประสบการณ์ การอบรมเกี่ยวกับค่านิ ยมหลั กองค์กรในรอบ 3 ปี ที่ ผ่ านมา และการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของกลุ่มตัวอย่าง
_______________________________________________________________________________________________________________
วารสารฯผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 1
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563
The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. 2020; 7(3), 70-85 Vol.7 No.3 September-December 2020
https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet/index

75
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ประยุกต์ตาม
กรอบแนวคิดของ ฟรอสท์ (Frost, 2014) 15 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นคาถามปลายปิด มีคาตอบให้เลือกตอบเป็น
แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตั้งแต่ 1-5 แปลผลโดยใช้เกณฑ์การแบ่งอันตรภาคชั้น
ตามค่าพิสัยเป็น 3 ช่วง (Srisatidnarakul, 2010) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.67 - 5.00 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพรับรู้ว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยมีภาวะผู้นาแบบมุ่ งเน้น
ค่านิยมหลักอยู่ในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.67 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพรับรู้ว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยมีภาวะผู้นาแบบมุ่ งเน้น
ค่านิยมหลักอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพรับรู้ว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยมีภาวะผู้นาแบบมุ่ งเน้น
ค่านิยมหลักอยู่ในระดับต่า
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติ เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยประยุกต์
จากแนวคิดของ ของเบอร์เทค และดิเคอร์สัน (Byrtek & Dickerson, 2013) จานวน 44 ข้อ ลักษณะคาถามเป็น
คาถามปลายปิด มีคาตอบให้เลือกตอบเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตั้งแต่ 1-5
แปลผลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการให้ความหมายคะแนนเฉลี่ย (Healthcare Accreditation Institute,
2008) โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับการถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับการถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับการถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.50 หมายถึง มีระดับการถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติน้อยที่สุด
การแปลผลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นคุณค่าหลักกับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การ
ปฏิบัติใช้เกณฑ์การแปรผลความสัมพันธ์และให้ความหมายค่าความสัมพันธ์ (Hinkle, 1998) โดยแบ่งเป็น 5
ระดับ ดังนี้
0.91 - 1.00 หมายถึง ภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นคุณค่าหลักมีความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดค่านิยม
หลักสู่การปฏิบัติระดับสูงมาก
0.71 - 0.90 หมายถึง ภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นคุณค่าหลักมีความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดค่านิยม
หลักสู่การปฏิบัติระดับสูง
0.51 - 0.70 หมายถึง ภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นคุณค่าหลักมีความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดค่านิยม
หลักสู่การปฏิบัติระดับปานกลาง
0.31 - 0.50 หมายถึง ภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นคุ ณค่าหลักมีความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดค่านิยม
หลักสู่การปฏิบัติในระดับต่า
0.01 - 0.30 หมายถึง ภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นคุณค่าหลักมีความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดค่านิยม
หลักสู่การปฏิบัติในระดับต่ามาก
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ใช้วิธีการตรวจสอบโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 ท่าน หัวหน้าหอผู้ป่วยที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย
1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความสอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การ
วิจัยและกรอบแนวคิดและทาการปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามตาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนไปทดลองใช้ วิเคราะห์โดยค่าดัชนีความตรง (Content Validity Index: CVI) ได้เท่ากับ .93
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การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นา แบบสอบถาม ที่ผ่านการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้กับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
โดยใช้ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ เ ท่ า กั บ .95 และ .85
ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทาหนังสือรับรองโครงการวิจัยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล ถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลในเครือ
ดุสิตเวชการภาคใต้และแนบสาเนาถึงหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพในเครือดุสิตเวชการ ภาคใต้
2. ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ฝ่ า ยการพยาบาลหรื อ ผู้ ป ระสานงานเพื่ อ ขออนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ในการทาวิจัยรายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวนของพยาบาลวิชาชีพ ที่เป็นแหล่งเก็บ
ข้อมูลจานวน 6 โรงพยาบาล
3. เมื่อได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลผู้วิจัยติดต่อผู้ประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดของคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการทาวิจัย
4. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ไปยังผู้ประสานงานของกลุ่มการ
พยาบาลจานวน 6 โรงพยาบาล
5. ประสานงานกับผู้ประสานงานในการเก็บข้อมูล โดยกาหนดเวลาในการตอบแบบสอบถามและส่ง
แบบสอบถามคืนผู้วิจัยภายใน 4 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 1 มีนาคม 2562
6. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืน 202 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.9 และนามาตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนการบันทึกข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลระดับการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักของหัวหน้าหอผู้ป่วย ระดับการถ่ายทอดค่านิยมหลัก
สู่การปฏิบัติ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการนาผู้ อื่น แบบมุ่ง เน้น ค่านิยมหลั กของหัว หน้าหอผู้ป่ วยและการ
ถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชี พโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’
Sproduct Moment Correlation Coefficien) โดยใช้เกณฑ์ระดับค่าความสัมพันธ์ของฮิงเคิล (Hinkle, 1998)
ทั้งนี้ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย ได้ได้ตรวจสอบการแจกแจงข้อมูลแบบโค้งปกติโดยการทดสอบสถิติ Onesample Kolmogorov-Smirnov test ที่นัยสาคัญ > 0.05 พบว่าการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักของหัวหน้า
หอผู้ป่วย มีค่า Sig=0.68 การถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติมีค่า Sig=0.30 และทดสอบความสัมพันธ์ของตัว
แปรโดย Linearity test พบว่าข้อมูลมีค่า F-test 8.42 (sig=0.02) แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันเชิง
เส้นตรง

จริยธรรมวิจัย
โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาจากศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสหนังสือรับรอง PSU IRB 2018 - NSt 039
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 99.00) มีอายุเฉลี่ย 31.04 ปี (SD=
6.16) ระยะเวลาปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าอยู่ในช่วง 1-3 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 68.80) รองลงมาอยู่ในช่วง 4-6 ปี
(ร้อยละ14.90) ระยะเวลาทางานในโรงพยาบาลเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ภาคใต้ อยู่ในช่วง 1-3 ปี มากที่สุด
(ร้อยละ 37.50) หัวหน้าหอผู้ป่วยมีประสบการณ์เป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยเฉลี่ย 5.83 ปี โดยระดับ 1-3 ปีมีจานวน
มากที่สุด (ร้อยละ 49.00) ส่วนใหญ่ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาได้ผ่านการอบรมบุคลิกภาพของพนักงานและการส่งมอบ
บริการมากที่สุด (ร้อยละ35.10) รองลงมาคืออบรม/ประชุมความเข้าใจวัฒนธรรมองค์ กรโครงสร้างการบริการ
จัดการ (ร้อยละ21.10) และ อบรม/สัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก (ร้อยละ16.6) ตามลาดับ กลุ่ม
ตัวอย่างรับรู้การปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก (BDMS) ในระดับมากโดยเฉพาะด้าน Deep Empathy
(เข้ า ใจความรู้ สึ ก และความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร) (ร้ อ ยละ60.40) รองลงมาคื อ ด้ า นservice with Thai
Hospitality (คงเอกลักษณ์ไทยด้วยใจบริการ) (ร้อยละ57.40) และยังรับรู้ถึงการนาความต้องการของผู้รับบริการ
และครอบครัวมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการพยาบาล ระดับมาก (ร้อยละ 62.90) และหอผู้ป่วยมีการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่องระดับมาก (ร้อยละ 57.90)
2. ระดับการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักของหัวหน้าหอผู้ป่วย ระดับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การ
ปฏิบัติของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักของหัวหน้าหอผู้ป่วย
ด้านการนาผู้อื่นจาแนกเป็นรายข้อ
ด้านการนาผู้อื่น
1. สนับสนุนสมาชิกในทีมพยาบาลให้ยึดมั่นต่อพฤติกรรมบริการที่ดี
2. ชี้ให้เห็นความสาคัญของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีมพยาบาล
เพื่อความเป็นเลิศของบริการ
3. ให้ความไว้วางใจความมุ่งมั่นสู่ความสาเร็จของทีมพยาบาลในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมพยาบาลตามแนวทางที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมองค์กร
5. เป็นผู้นาทีมการพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์
6. สร้างความร่วมมือในทีมพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จ
7. ช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกในทีมในการปฏิบตั ิตามค่านิยมองค์กรใน
สถานการณ์ที่มีความเสีย่ ง
8. สนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและเคารพการตัดสินใจของทีมการ
พยาบาล
9. สร้างความร่วมมือของทีมพยาบาลต่อการเรียนรู้ปัญหาการปฏิบตั ิงาน
เพื่อผู้ใช้บริการ
10. รับฟังความกังวลใจของลูกน้องทุกคนในทีม
11. เป็นผู้นาทีมพยาบาลที่ปฏิบัตหิ น้าที่เพื่อผู้ใช้บริการ
12. ร่วมมือกับทีมพยาบาลออกแบบการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมองค์กร

M
4.24

SD
0.68

ระดับ
สูง

4.20

0.66

สูง

4.19

0.71

สูง

4.18
4.15

0.68
0.72

สูง
สูง

4.15

0.69

สูง

4.14

0.72

สูง

4.12

0.68

สูง

4.12
4.11
4.11

0.66
0.75
0.66

สูง
สูง
สูง

4.11

0.67

สูง
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ตาราง 1 (ต่อ)
ด้านการนาผู้อื่น
13. สร้างความเชื่อมั่นในตนเองของทีมพยาบาลในการพัฒนาการบริการ
พยาบาลร่วมกัน
14. ยึดหลักการทางานเป็นทีมเพือ่ ผลการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน
ระดับสูง
15. ร่วมทีมออกแบบบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสูง
รวม

M

SD

ระดับ

4.10

0.70

สูง

4.07
4.03
4.14

0.70
0.72
0.60

สูง
สูง
สูง

จากตาราง 1 การนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักนิยมหลักของหัวหน้าหอผู้ป่วยด้านการนาผู้อื่นโดยรวม
อยู่ในระดับสูง (M=4.14, SD=0.60) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อคือ การสนับสนุน
สมาชิกในทีมพยาบาลให้ยึดมั่นต่อพฤติกรรมบริการที่ดี (M=4.24, SD=0.68) การชี้ให้เห็นความสาคัญของการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีมพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศของบริการ (M=4.20, SD=0.66) ให้ความไว้วางใจความ
มุ่งมั่นสู่ความสาเร็จของทีมพยาบาลในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (M=4.19, SD=0.71) โดยมีค่าเฉลี่ยรองลงมา
ตามลาดับ
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติของหัวหน้าหอผู้ป่วย
ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโดยภาพรวมและรายด้าน
การถ่ายทอดค่านิยมหลักสูก่ ารปฏิบัติ
1. กาหนดคาจากัดความและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เป็นแบบอย่างที่ดี
3. ยึดมั่นและสร้างเสริมพลังอานาจ
4. วัดผลลัพธ์ และการตรวจสอบกระบวนการ
5. จัดระบบสนับสนุน
6. เสริมแรงจูงใจ
7. กาหนดแนวทางในการประเมิน
8. ให้ความสาคัญและการสร้างแรงบันดาลใจ
รวม

M
4.08
4.08
4.07
4.05
4.04
4.04
4.03
4.00
4.05

SD
0.56
0.58
0.59
0.62
0.60
0.62
0.61
0.58
0.55

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 การถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.05, SD=0.56) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดย
ด้ า นที่ มีค่ าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ด้ า นคือด้านการกาหนดคาจ ากัด ความและคุณ ลักษณะที่พึง ประสงค์ (M=4.08,
SD=0.55) รองลงมาได้แก่ การเป็นแบบอย่างที่ดี (M=4.08, SD=0.58) การยึดมั่นและสร้างเสริมพลังอานาจ
(M=4.07 SD=0.59) มีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามลาดับ
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติจาแนกตามค่านิยมหลัก
การถ่ายทอดค่านิยมหลักสูก่ ารปฏิบัติจาแนกตามค่านิยมหลัก
1. ให้บริการเหนือกว่ามาตรฐาน (Beyond Excellence)
2. เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้รับบริการ (Deep Empathy)
3. ธารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ (Moral commitment)
4. คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ (Service with Thai Hospitality)
รวม

M
4.06
4.01
4.07
4.05
4.05

SD
0.56
0.57
0.55
0.55
0.55

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 3 การถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติจาแนกตามค่านิยมหลักโดยรวมอยู่ในระดับมาก
(M=4.05, SD=0.55) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ทุ ก ข้ อ อยู่ ใ นระดั บ มากโดยข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ
จรรยาบรรณธ ารงไว้ อยู่ ใ นระดั บ มาก (M=4.07, SD=0.55) เหนื อ กว่ า มาตรฐาน (M=4.06, SD=0.56)
คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ (M=4.05, SD=0.55) เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้รับบริการ
(M=4.01, SD=0.57) มีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามลาดับ
ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการนาผูอ้ ื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักของหัวหน้าหอผู้ป่วยและการถ่ายทอดค่านิยม
หลักสู่การปฏิบัติตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
ถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติ
กาหนดคาจากัดความ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นแบบอย่างที่ดี
การยึดมั่นและสร้างเสริมพลังอานาจ
การวัดผลลัพธ์และการตรวจสอบกระบวนการ
การจัดระบบสนับสนุน
การกาหนดแนวทางในการประเมิน
การเสริมแรงจูงใจ
การให้ความสาคัญ และการสร้างแรงบันดาลใจ
รวม
***p

การนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก
(ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์: r)
0.84***
0.83***
0.83***
0.81***
0.81***
0.79***
0.76***
0.76***
0.80***

< 0.001

จากตาราง 3 พบว่าการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักมีความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดค่านิยมสู่ การ
ปฏิ บั ติ ในระดั บสูงอย่ างมีนัย สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 (r=0.80) โดยมี ความสั มพั นธ์กันในทางบวกเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าความสัมพันธ์สูง สุด คือ ด้านการกาหนดคาจากัดความและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (r=0.84) รองลงมาคือ ด้านเป็นแบบอย่างที่ดี (r=0.83) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการนาผู้อื่นแบบ
มุ่งเน้นค่านิยมหลักอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

อภิปรายผล
1. การน าผู้ อื่ น แบบมุ่ ง เน้ น ค่ า นิ ย มหลั ก ของหั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยตามการรั บ รู้ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลกรุงเทพในเครือดุสิตเวชการ ภาคใต้พบว่าภาวะผู้ นาแบบมุ่นเน้นค่านิยมหลักด้านการนาผู้อื่นมี
ค่าเฉลี่ยในระดับสูง (M=4.14, SD=0.6) อธิบายได้ว่า หัวหน้าหอผู้ป่วย มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าเฉลี่ย 5.8
ปี ตามเส้นทางความก้าวหน้าขององค์กรในเครือดุสิตเวช หัวหน้าหอผู้ป่วยต้องมี อายุงาน 7 ปีขึ้นไป และหรือผล
การประเมินอยู่ในกลุ่ม Talent ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหาร ภาวะผู้นาอย่างต่อเนื่องโดยกาหนด
ตามระดับขั้นของผู้บริหาร การปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี คือผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจสถานการณ์อย่าง
ลึ กซึ้ ง สามารถวิ นิ จ ฉัย ปั ญ หาได้ ถูกต้ อง รวดเร็ว วิ เคราะห์ เรื่องราวหรือสถานการณ์ ไ ด้ รู้วิ ธี แก้ปั ญ หาอย่ าง
เหมาะสม ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน (Benner, 1984) สอดคล้องกับการศึกษาของ Curtis, & Sheerin
(2011) พบว่าประสบการณ์เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพด้านภาวะผู้นาซึ่งเป็นทักษะที่
สาคัญในการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยและต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมประสบการณ์ และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Kaseng, Boonyoung, & Apichato (2008) ที่พบว่าระยะเวลาการปฏิบัติงานและเวลาในการ
ดารงตาแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพแตกต่างกับหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ร อการ
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รับรองคุณภาพอย่างชัดเจนโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ผ่านการรับรองคุณภาพมีระยะเวลาการปฏิบัติงานและการ
ด ารงต าแหน่ ง นานกว่ า ซึ่ ง อาจเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท าให้ การปฏิ บั ติ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ไ ด้ แ ละหากปฏิบั ติ ง านใน
สิ่ ง แวดล้ อ มที ส นั บ สนุ น จะท าให้ เ พิ่ ม สมรรถนะให้ สู ง ขึ้ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Arbabisarjou,
Foroghameri, Sarani, Mahmoudi, & Bahrampour (2016) ที่พบว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความรู้ความสามารถ
ในวิ ช าชี พ ทั ก ษะการบริ ห ารหอผู้ ป่ ว ยในรั บ ดั บ ดี โ ดยไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งตั ว แปรอายุ ประสบการณ์
ประสบการณ์หลายปีในฐานะหัวหน้าหอผู้ป่วย
บทบาทหน้าที่หัวหน้าหอผู้ป่วยคือปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารระดับต้น มีความรับผิดชอบบริหารการ
พยาบาลในระดับหน่วยงานหรือหอผู้ป่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มการพยาบาลและ
โรงพยาบาล มีบทบาทบังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นผู้เชื่อมโยงนโยบายจากองค์กร
พยาบาลสู่การปฏิบัติในหอผู้ป่วย จัดระบบบริการพยาบาลและระบบพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงานให้
มี ม าตรฐาน เกิ ด การให้ บ ริ ก าร พยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Nursing Division Ministry of Public
Health, 2018) การมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนทาให้หัวหน้าหอผู้ป่วยแสดงออกถึงการเป็นผู้นาได้ชัดเจนเป็นที่รับรู้
ของพยาบาลในหอผู้ป่วยนั้นๆโดยจากศึกษาครั้งนี้พบว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยให้ความสาคัญกับสนับสนุนสมาชิกในทีม
พยาบาลให้ยึดมั่นต่อพฤติกรรมบริการที่ดีได้ในระดับสูง (M=4.2, SD=6.8) สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีม
พยาบาลตามแนวทางที่ ส อดคล้ องกับ ค่า นิ ย มองค์กรในระดั บ สู ง (M=4.18, SD=6.8) การแสดงออกถึง การ
สนับสนุน ส่งเสริมทาให้พยาบาลรู้สึกว่าหัวหน้างานให้ความเอาใจใส่ ให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงาน สร้างสัมพันธ์
ที่ดีต่อการทางานในองค์กร มีความเป็นกันเอง ตลอดจนการได้รับการปฏิบัติอย่างยุ ติธรรมและส่งเสริมพัฒนา
บุ ค ลากรให้ ป ฏิ บั ติ ง านบรรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Rhoades, &
Eisenberger (2002) ที่พบว่าเพราะหัวหน้าเปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กรหากพนักงานรับรู้การสนับสนุน จาก
หัวหน้าที่ดีพนักงานจะเกิดความไว้วางใจมีความสุขในการทางาน ได้รับการชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา
ที่ดีในการทางาน ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการงาน พนักงานจะพิจารณาบทบาทของหัวหน้าในฐานะผู้นาจาก
การให้คุณค่าในการทางานและการศึกษาของ Chomsri, Jullamate, & Krajaiklang (2018) พบว่าบุคคลากรจะ
รับรู้ว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้จากการได้รับการพัฒนางานที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของ การเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมอบหมาย งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง นอกจากนี้
การศึกษาพบว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยยังชี้ให้เห็นความสาคัญของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในที มพยาบาลเพื่อความ
เป็นเลิศของบริการในระดับสูง (M=4.20, SD=0.66) อธิบายได้ว่าพยาบาลรับรู้ถึงการให้ความสาคัญกับการ
ท างานเป็ น ที ม ของหั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยซึ่ ง การเห็ น ความส าคัญ ของที ม คือความไว้ ว างใจสร้า งแรงจู ง ใจ เคารพ
สนับสนุนการทางานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน เชื่อใจ มุ่งมั่นในเป้าหมายเดียวกันเพื่อผลลัพธ์ทดี่ ีขององค์กร (Byrtek,
& Dickerson, 2013) สอดคล้องกับการวิจัยของ Badri, & Mohammad (2011) บทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่
ให้ความสาคัญในการประสานความร่วมมือกันของพนักงานเป็นการรักษาเสถียรภาพค่านิยมร่วมกันและคานึงถึง
ความแตกต่างส่วนบุคคลที่สาคัญการทางานแบบมีค่านิยมร่วมกันเป็นรูปแบบผู้นาแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักซึ่งช่วย
ให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
2. ระดับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติของหัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (M=4.8, SD=0.58) อธิบายได้ว่า จากลักษณะผู้นาองค์กรหัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้นาระดับต้นสามารถมี
อิทธิพลต่อพยาบาลในหน่วยงาน มีหน้าที่รับและส่งต่อนโยบายขององค์กร เป็น แบบอย่างและมีอิทธิ พ ลต่ อ
พนักงานคนอื่น ๆ ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการจึงสามารถถ่ายทอดค่านิยมหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สะท้อนได้จากหัวหน้าหอผู้ป่วยได้ให้ความสาคัญในด้านกาหนดคาจากัดความและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (M=
4.08. SD=0.56) และการเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับมาก (M=4.08, SD=0.58) (ตาราง 2) ซึ่งการถ่ายทอดค่านิยม
ให้เกิดความชัดเจนผู้นาต้องเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นตลอดเวลาว่ายึดค่านิยมเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจค่านิยมหลัก ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติในองค์กร (Tangkittithavorn, 2016) ค่านิยม
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หลักเป็นเรื่องที่เกือบทุกองค์กรให้ความสาคัญ เช่นเดียวกันกับ บริษัทเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ได้ให้ความสาคัญ
ในการปฏิบัติตามค่านิยมหลักเนื่องจากค่านิยมหลักเป็นตัวช่วยให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Pipatphokakul,
2010) อี กทั้ ง ในภาวะปั จ จุ บั น มี การแข่ง ขัน ทางด้ า นธุ ร กิจ สู ง ท าให้ องค์ ก รพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อง มี ความเป็ น
เอกลักษณ์ สร้างความแตกต่าง สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อ ผู้รับบริการ จึงกาหนดและได้ดาเนินการถ่ายทอดพันธ
กิจวิสัยทัศน์ค่านิยมสู่การปฏิบัติผ่านระบบการนาไปยังบุคลากร ทุกคนและหน่ วยงานโดยการสื่อสารทุกช่องทาง
ทั้งทางตรงทางอ้อมตลอดจนนาสู่การกาหนดค่านิยมองค์กร เชื่อมโยงสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อให้สามารถ
เข้าใจและนาไปปฏิบัติได้และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
พิจารณารายด้านของการถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้านอภิปรายดังนี้
ด้านกาหนดคาจากัดความและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย พบว่าอยู่ในระดับมาก
(M=4.08, SD=0.56) อธิบายได้ว่า การนาค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติต้องกาหนดคาจากัดความแต่ละค่านิยมหลัก
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนนาสู่การปฏิบัติและวัดผลที่ชัดเจน (Byrtek & Dickerson, 2013) ซึ่งการกาหนด
คุณลักษณะที่ชัดเจนทาให้พยาบาลสามารถนาไปปฏิบัติได้ง่าย โดยการกาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์พร้อม
ตั ว อย่ า งการปฏิบั ติ ที่สอดคล้องกับพฤติ กรรมนั้นๆ ผู้ น ามี บทบาทในการทาการทบทวน ปรับ ปรุง สนับสนุน
กาหนดคาจากัดความให้ออกมาเรียบง่าย ชัดเจน ตรงตามเป้าหมาย สื่อสารค่านิยมและพฤติกรรมนั้นให้พยาบาล
ในหอผู้ป่วยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การสื่อสารจะเป็นกระบวนการในการสร้างความเข้าใจและจุดหมาย
ร่ว มกัน ท าให้ เกิด การยอมรับและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้ องกับการศึกษาของ Punthawornwong,
Boonyoung, & Tongsook. (2015) พบว่าการสื่อสารโดยการบอกอธิบายทาให้พยาบาลรับทราบข้อมูลและ
ยอมรับวิสัยทัศสู่การปฏิบัติ
ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีของหัวหน้าหอผู้ป่วย พบว่าอยู่ในระดับมาก (M=4.08, SD=0.58) อธิบายได้
ว่า กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง (ร้อยละ68.8) ปฏิบัติงานร่วมกันหัวหน้าหอผู้ป่วย 1-3 ปี ซึ่งสามารถเห็นได้ถึงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของหัวหน้าได้อย่างใกล้ชิด โดยจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการตัดสินใจของหัวหน้าอยู่บนพื้นฐาน
หลั กการของค่า นิ ย มหลั กองค์กรค่า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด (M=4.13, SD=0.61) และมี พ ฤติ กรรมบริการที่ เป็ น เลิ ศ
สอดคล้องกับค่านิยมในระดับมาก (M=4.07, SD=0.65) เนื่องจากผู้นาคือผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นสามารถกระตุ้นให้
เชื่อถือ ยอมรับ ในการกระทาเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Chongvisal, 2007) สอดคล้องกับการศึกษาของ
Rattikarnsuka, & Oumtanee (2014) ในการบริหารของหั วหน้า งานดี เด่ นพบว่าการเป็ นแบบอย่ างที่ ดีของ
หัวหน้าหอผู้ป่วยทั้งในด้านการทางาน การให้ความสาคัญกับการเรียนรู้พัฒนาทักษะจะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของพยาบาล
การยึดมั่นและการเสริมสร้างพลังอานาจ พบว่าอยู่ในระดับมาก (M=4.07, SD=0.59) อธิบายได้ว่า
หัวหน้าหอผู้ป่วยมีใช้กลยุทธ์การส่งเสริมค่านิยมในแนวทางเดียวกับองค์กรแสดงให้เห็นถึงความสาคัญในการ
พัฒนาบุคลากรมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้ ามารับรู้ มีส่วนร่วมจาก
การศึกษาพบว่า หัวหน้าสนับสนุนให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
หอผู้ ป่ ว ยสอดคล้องกับค่านิย มองค์กร (M=4.09, SD=0.61) การมี ส่ ว นร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมเป็น การ
เสริมสร้างพลังอานาจจะมีผลต่อพฤติกรรมขององค์กรและทั ศนคติ ของบุคคล การได้รับอานาจและโอกาสได้รับ
การสนั บ สนุ นทาให้ มี ทั ศนคติ และพฤติ กรรมในการท างานเปลี่ย นไป เป็ น การเพิ่ ม แรงจู ง ใจลดความขัดแย้ง
(Dubrin, 2013) สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Umaporn, Somchart, & Sukhontha (2012) พบว่ า การ
เสริมสร้างพลังอานาจให้พยาบาลเข้าถึงอานาจเป็นการเปิดโอกาสให้มีอิสระในการตัดสินใจภายในขอบเขตวิชาชีพ
ทาให้รู้สึกมีคุณค่ามีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง การเสริมพลังอานาจส่งผลให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติ ของ
พยาบาลสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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3. ระดับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัตจิ าแนกตามค่านิยมหลัก ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ ในเครือดุสติ เวชการ ภาคใต้พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.05, SD=0.55)
เมื่อพิจารณารายด้านตามค่านิยมหลักพบว่าและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่ สุ ด คือ ธ ารงไว้ซึ่ งจรรยาบรรณ (M=4.07, SD=0.55) อธิ บ ายได้ ว่ า หั ว หน้ า หอผู้ ป่วยมี ส่ ว นส าคัญต่อ
จรรยาบรรณ มีบทบาทในการจัดระบบสนับสนุนให้พยาบาลปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานจรรยาบรรณและ
จริย ธรรม ซึ่ ง พยาบาลเป็ นวิ ชาชีพ ที่ไ ด้ รับ การปลู กฝัง จรรยาบรรณวิช าชีพ อย่ า งต่ อเนื่ อง ในการกระท าเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ป่วย การกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น การกระทาด้วยความซื่อสัตย์ การ
กระทาต่อผู้รับบริการด้วยความยุติธรรม การบอกความจริง (Nursing Association of Thailand, 2003)
พยาบาลปฏิบัติงานโดยตรงกับผู้รับบริการต้องคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในการ
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งสู ง ท าให้ หัว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยสามารถสื่ อสาร เชื่ อมโยง ถ่า ยทอดค่า นิ ย มหลั กด้ า นธ ารงไว้ ซึ่ ง
จรรยาบรรณให้พยาบาลเข้าใจและนาไปปฏิบัติได้ง่าย
ด้านเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก แต่ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในการ
ถ่ายทอดค่านิยมหลักทั้ง 4 ด้าน (M=4.01, SD=0.57) อธิบายได้ว่า องค์กรและหัวหน้าหอผู้ป่วยให้ความสาคัญใน
การดูแลผู้รับบริการด้วยความใส่ใจ เอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าถึงความรู้สึกและจิตวิญญาณ ทาการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการสามารถเป็นแบบอย่างรับฟังผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงานด้วยความเห็นอกเห็นใจและรับฟัง
อย่ า งตั้ ง ใจ ท าความเข้า ใจผู้ รับ บริการและเพื่ อนร่ว มงาน สร้า งความเชื่ อถือและสนับ สนุน ด้ วยความเต็ มใจ
(Bankok Dusit Medical Services, 2015) อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจผู้อื่น
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ด้านจิตใจ การสะท้อนคิด การตระหนักรู้ รวมถึงประสบการณ์เรียนรู้
การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Dallas, 2015) ซึ่งบางทักษะพยาบาลต้องพั ฒนาด้วยตนเอง หัวหน้าหอผู้ป่วยจึงต้องเน้น
ย้ าการเรีย นรู้เพิ่ ม เติ ม ส่ ง เสริม พั ฒ นาให้ พ ยาบาลสามารถประเมิ นความต้ องการของผู้รับ บริการได้ ชัดเจน
ครอบคลุมและรวดเร็ว
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักกับการถ่ายทอดค่านิยมหลัก สู่การปฏิบัติ
ของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูง เมื่อพิจารณาพบว่าการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก
เป็นผู้นาที่ขับเคลื่อนด้วยการทางานเป็นทีม มีอิทธิพลต่อผู้อื่น มีความสามารถในการนาค่านิยมหลักสู่การกระทา
และสร้างแรง บันดาลใจมีความสามารถในการเชื่อมโยงค่านิยมตนเอง องค์กร และพยาบาลได้ ทาให้ได้รับความ
ร่วมมือจากพยาบาลในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยสร้างความ
ร่วมมือในทีมพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้สาเร็จในระดับสูง (M=4.15, SD=0.69)
หัวหน้าหอผู้ป่วยสามารถสร้างอิทธิพลต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน สร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจ
ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาระบบการท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ งค์ ก ร
(Satyendra, 2015) ในการขับเคลื่อนค่านิยมหลักผู้นาเป็นปัจจัยสาคัญ มีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดค่านิยม
หลัก โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม มีความสามารถในการมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในการนาค่านิยมสู่การกระทา
คาพูด สร้างแรงบันดาลใจ (Kraemer, 2011) การนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักเป็นภาวะผู้นาที่แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะผู้นาที่ใช้ค่านิยมหลัก สื่อสารค่านิยมขององค์กรให้สมาชิกในองค์กรทราบว่าควรปฏิบัติตน อย่างไรเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์กร วิเคราะห์และกาหนดรูปแบบพฤติกรรมที่สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับค่านิ ยมองค์กร
และพนักงานเป็น รากฐานของการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับการศึกษาของ Fongprae (2016)
ที่พบว่าปัจจัยด้านค่านิยมร่วมมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสูงขึ้น
สมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การทางานอีกทั้ง วิชาชีพพยาบาลได้ปลูกฝังการ
พัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักกับการกาหนดคาจากัดความและ
คุณลักษณะมีความสัมพันธ์สูงสุด (r=0.84) อธิบายได้ว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยมีสมรรถนะเกี่ยวกับการให้ความหมาย
และคานิยาม ซึงเป็นองค์ประกอบที่มาจากความรู้ ทักษะ จิตสานึกและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและมี
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อิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ในการทางาน (Saenprasang, 2005) สอดคล้องกับการศึกษาของ Zydziunaite,
(2018) การนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลั ก ส่งผลให้พนักงานมีความก้าวหน้า โดยผู้นาที่เรียนรู้การมีส่วนร่วม
ค่านิยม มีการเชื่อมโยงระหว่างผู้นาองค์กรและพนักงานอย่างใกล้ชิด มีความคิดบวกในการปฏิบัติต่อพนักงานจะ
เพิ่มผลผลิตความคิดสร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในองค์กร เกิดความพึงพอใจของพนักงาน ทา
ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในองค์กร

การนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยพบว่า การนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก มีความสัมพันธ์กับ การถ่ายทอดค่านิยมสู่การ
ปฏิบัติในทางบวก จึงควรสนับสนุนและนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก
2. การศึกษาระดับขั้นตอนการถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติสามารถนาเป็นแนวทางให้ผู้บริหารทางการ
พยาบาลพัฒนาการถ่ายทอดค่านิยมองค์กรสู่พยาบาลในขั้นตอนที่พบค่าเฉลี่ยน้อยเช่น การกาหนดแนวทางในการ
ประเมิน การให้ความสาคัญและการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก ทาให้
องค์กรมีความก้าวหน้าบรรลุวิสัยทัศน์พันธ์กิจ พัฒนาคุณภาพการบริการที่ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนพัฒนาการนาผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักซึ่งเป็นภาวะผู้นาที่สามารถ
ถ่ายทอดค่านิยมหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรส่งเสริมให้มีการกาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลักที่เฉพาะเจาะจงในการปฏิบัติงาน
ระดั บ หน่ ว ยงานที่ ชัดเจนเพื่ อให้ บุ คลากรสามารถนาไปปฏิบัติ ได้ ง่า ยเนื่ องจากจากการศึกษาพบว่ าเป็นสิ่งที่
พยาบาลรับรู้และปฏิบัติได้ง่าย
3. ควรพั ฒ นารูป แบบการสั ง เคราะห์ ความรู้สึ กและความต้ องการของผู้ รับ บริการที่ รวดเร็ว โดยใช้
แอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว
4. ควรมีการศึกษาในด้านผลลัพธ์การถ่ายทอดค่านิยมหลักที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
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