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บทคัดย่อ
		 การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ใฝ่บริการของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า 2) เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ ำ� ใฝ่บริการของหัวหน้า หอผูป้ ว่ ยต่อประสิทธิผลของหอผูป้ ว่ ยตามการรับรู้
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการที่มีสังกัดและปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็น
เวลา 1 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่าง 300 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก
		 ผลการวิจัยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ระหว่าง 0.270 - 0.845 และมีนัยส�ำคัญทุกตัวแปร
จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง พบว่าภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญและมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย
ร้อยละ 24.1 นอกจากนั้นภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการ
รับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อย่างมีนัยส�ำคัญ และอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญและมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย
ร้อยละ 79.90 สุดท้ายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของหอผู้ป่วย อย่างมีนัย
ส�ำคัญ และมีค่าดัชนีความเหมาะสม χ2 / df = 2.39 , CFI = 0.987, NNFI = 0.984 , RMSEA= 0.068 , และ 90% CI
for RMSEA = 0.056
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผู้น�ำใฝ่บริการ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย
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Abstract
		 The objectives of this research were 1) to study the relationship among Servant Leadership,
organizational citizenship Behavior, and Effectiveness of Patient Units as Perceived by Registered Nurses,
Pramongkutklao hospital. 2) to study the influence of Servant Leadership on Effectiveness of Patient
Units as Perceived by Registered Nurses, Pramongkutklao hospital both direct and indirect via organizational citizenship behavior, Sample was Registered Nurses, Pramongkutklao hospital working experience
1 years. Judgmental sampling was randomly, and completely sample size was 300.
		 The results found that correlation coefficient among observable variables were 0.270-0.845; and
every variables had a significant level. From structural equation modeling, it found that Servant Leadership had influence on organizational citizenship behavior with significantly and the variance predicted
by Servant Leadership with 24.1 percent. Moreover, Servant Leadership had direct effect to Effectiveness
of Patient Units as Perceived by Registered Nurses, Pramongkutklao hospital with significantly and had
indirect effect via organizational citizenship behavior with significantly and variance predicted by
Servant Leadership with 79.90 percent. Finally, organizational citizenship behavior had direct effect to
participation with significantly. Fit indices of the model were χ2 / df = 2.39; CFI = 0.987; NNFI = 0.984;
RMSEA = 0.068 and 90% CI for RMSEA = 0.056
Keywords: Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Effectiveness of Patient Units

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
		 จากสภาวการณ์ในปัจจุบนั ความต้องการของคนใน
สังคมที่เรียกร้องมาตรฐาน และคุณภาพของการบริการ
มากขึ้น อันเนื่องมาจากการศึกษาที่สูงขึ้น การรับรู้ข่าวสาร
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้องค์การต่างๆ ต้องปรับตัว
สู่สภาวะแวดล้อมใหม่เพื่อก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง และ
ให้ความสนใจกับประสิทธิผลขององค์การมากขึ้น (พิทยา
บวรวัฒนา, 2552) องค์การทางสุขภาพทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่างแข่งขันกันในด้านการให้บริการทางสุขภาพ
มีการพัฒนาคุณภาพในองค์การของตนเอง มีการประเมิน
วัดผล การรับรอง และประกันคุณภาพของโรงพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิธีการด�ำเนิน
งานให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก
แข่งขัน และสร้างสรรค์กระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ให้สอดคล้องกับความ
คาดหวังของประชาชนที่ต้องการบริการที่ได้คุณภาพและ

มาตรฐานเพิ่มสูงขึ้น
		 หอผู้ป่วย ถือเป็นหน่วยบริการที่ส�ำคัญของโรง
พยาบาล เป็นหน่วยงานทีผ่ ปู้ ว่ ยและญาติเข้ามามีปฏิสมั พันธ์
กันอย่างใกล้ชิดกับบุคลากรทางการพยาบาล มีการติดต่อ
สื่อสารระหว่างกันและมีกิจกรรมบริการทางสุขภาพเกิดขึ้น
มากทีส่ ดุ การประเมินประสิทธิผลของหอผูป้ ว่ ยเป็นพืน้ ฐาน
ส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริการและท�ำให้ทราบถึง
ศักยภาพของหอผู้ป่วยว่าอยู่ระดับใด และต้องด�ำเนินงาน
การต่อไปอย่างไร จึงจะบรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาล
(Cameron & Whetten,1981) ผลงานมากกว่าร้อยละ 50
ในการน�ำไปสู่ประสิทธิผลของโรงพยาบาล เป็นผลจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานพยาบาล และส่วนใหญ่
อยู่ในระดับหอผู้ป่วยนั่นเอง โดยบุคลากรส�ำคัญในการ
ปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการด�ำเนินการต่างๆ คือ พยาบาล
บุคลากรกลุ่มใหญ่ในระบบการบริการสุขภาพ เป็นตัวจักร
ส�ำคัญในการสร้างสรรค์งาน
		 องค์การพยาบาลต้องการผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�ำ
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เนื่ อ งจากเป็ น องค์ ก ารขนาดใหญ่ แ ละมี บุ ค ลากรหลาย
ระดับส่งผลให้การบริหารงานมีความซับซ้อน หัวหน้าหอผู้
ป่ ว ยเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการท� ำ
หน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน จึงจ�ำเป็น
ต้องปรับและเพิ่มบทบาทภาวะผู้น�ำเพื่อให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อน�ำพาองค์การไปสู่เป้าหมาย
สูงสุด (เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, 2542) ภาวะผู้น�ำใฝ่บริการ
เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน โดยเริ่ม
มาจากแนวคิดของ Greenleaf โดยน�ำเสนอว่า ผู้น�ำควร
เห็นแก่คนอื่นมากกว่าตนเอง ต้องปฏิบัติเสมือนเป็นผู้ให้
และปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ เสมือนตนเองเป็นผูร้ บั ใช้ (Servant) โดย
ความต้องการที่จะรับใช้ผู้อื่น ต้องเริ่มมาจากจิตส�ำนึก
(Conscious) ก่อน แล้วบุคคลนั้นจึงจะเกิดความต้องการที่
จะกระท�ำสิ่งนั้นอย่างแท้จริง (ชนิกานต์ เสียงเย็น, 2557)
เมื่อหัวหน้าหอผู้ป่วยมีภาวะผู้น�ำที่ดีจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของพยาบาลในหอผู้ป่วย และการที่
บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การก็จะ
ช่วยส่งเสริมให้หน้าทีต่ า่ งๆ ในองค์การมีประสิทธิผล สามารถ
ช่วยให้องค์การประสบความส�ำเร็จได้ (Robbins, 2009)
พฤติกรรมในแง่บวก ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบหลัก
ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ พฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือ การค�ำนึงถึงผู้อื่น การมีน�้ำใจเป็นนักกีฬา
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมและการส�ำนึกในหน้าที่ มีสว่ นช่วย
ให้เกิดประสิทธิผลในองค์การ (Organ, 1988)
		 ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจใน
ประเด็นของอิทธิพลของภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของหัวหน้า
หอผู้ป่วยและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่
ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของหอผู ้ ป ่ ว ยตามการรั บ รู ้ ข อง
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิผลองค์การ ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์การและผู้รับบริการต่อไป
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ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทัง้ ทางตรง
และทางอ้ อ มผ่ า นพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การ

ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย

		 1. ผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถน�ำผลที่ได้
จากการวิจยั ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และก�ำหนด
นโยบายการด�ำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิผลของหอผู้ป่วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
โรงพยาบาลและผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น
		 2. เป็นข้อมูลส�ำหรับนักวิจัยอื่นได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการท�ำวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม

		 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดภาวะผู้น�ำ
ใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยจากแนวคิดของ Barbuto
and Wheeler (2006) เนื่องจากเป็นคุณลักษณะของผู้น�ำ
ที่มีความเหมาะสมในการบริหารองค์การในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงและแข่งขัน ประกอบด้วยภาวะผู้น�ำใฝ่บริการ
ด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruistic calling : SVL_AL)
การเยียวยาทางอารมณ์ (Emotional healing : SVL_EH)
การมีภูมิปัญญา (Wisdom : SVL_WD) การวางแผนใน
การโน้มน้าว (Persuasive mapping : SVL_PM) และการ
เป็นเสมือนผู้รับใช้องค์การ (Organization stewardship :
SVL_OS)
		 แนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การผู้
วิจยั ได้ประยุกต์จากแนวคิดของ Konovsky & Organ (1996)
ประกอบด้วยพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (altruism :
OCB_AL) ความส�ำนึกในหน้าที่ (conscientiousness :
OCB_CS) ความอดทนอดกลั้น (sportsmanship : OCB_
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
SM) การค�ำนึงถึงผู้อื่น (courtesy : OCB_CT) และการให้
		 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำใฝ่ ความร่วมมือ (civic virtue : OCB_CV)
บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 		 แนวคิดประสิทธิผลของหอผู้ป่วยผู้วิจัยได้ประยุกต์
ขององค์การ และประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ จากแนวคิดประสิทธิผลองค์การของ Ivancevich and
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Matteson (1999) ประกอบด้วยประสิทธิผลองค์การด้าน
		 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของ ความสามารถในการผลิต (Productivity : OE_PD) การ
หัวหน้าหอผู้ป่วยต่อประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ บริการ (Efficiency : OE_EF) ความพึงพอใจ (Satisfication
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: OE_SF) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptiveness :
OE_AD) และการพัฒนา (Development : OE_DL
		 จากการศึกษาของธมลวรรณ มีเหมย (2553) พบ
ว่าภาวะผูน้ ำ� แบบผูร้ บั ใช้ และจิตวิญญาณในองค์การมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ
ต้น สอดคล้องกับณัฎชากรณ์ เทโหปการ (2552) ที่พบว่า
ภาวะผู้น�ำแบบผู้ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความ
สัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิผลของหอ
ผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ จากการทบทวน
วรรณกรรมข้างต้น จึงสามารถอนุมานได้ว่าภาวะผู้น�ำใฝ่
บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของหอผู้ป่วย
		 จากการศึกษาของ Podsakoff, Aheame and
Mackenzie (1997) พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับปราณี มีหาญพงษ์ (2547) ที่พบว่าพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลางกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยจึงสามารถ
อนุมานได้ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย
ภาวะผู้นาใฝ่บริการ
1. การให้ความช่วยเหลือ
2. การเยียวยาทางอารมณ์
3. การมีภูมิปัญญา
4. การวางแผนในการโน้มน้าวใจ
5. การเป็นเสมือนผู้รับใช้องค์การ
( Barbuto and Wheeler, 2006)

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
1. การให้ความช่วยเหลือ
2. การคานึงถึงผู้อื่น
3. ด้านความอดทนอดกลั้น
4. การให้ความร่วมมือ
5. ความสานึกในหน้าที่

		 จากการศึกษาของสมประสงค์ เรือนไทย (2551)
พบว่า ภาวะผูน้ ำ� แบบผูร้ บั ใช้ การท�ำงานเป็นทีม พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารระดับต้นองค์การและยัง
สามารถท�ำนายผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารระดับต้นได้
จึงสามารถอนุมานได้ว่าภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของหัวหน้าหอ
ผู ้ ป ่ ว ยและพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย
		 จากการศึกษาของ Vondey (2010) พบว่า
พฤติ ก รรมของภาวะผู ้ น� ำ แบบผู ้ รั บ ใช้ ท� ำ นายพฤติ ก รรม
การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารได้ ใ นระดั บ ปานกลาง
สอดคล้องกับชนิกานต์ เสียงเย็น (2557) ที่พบว่าภาวะผู้น�ำ
แบบผู้รับใช้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การของหัวหน้างานในธุรกิจบัตรเครดิต
และสินเชื่อวิชาชีพ จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จึง
สามารถอนุมานได้ว่าภาวะผู้น�ำ ใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้
ป่วยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
6
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงน�ำเสนอ
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย
1. ความสามารถในการผลิต
2. ประสิทธิภาพการบริการ
3. ความพึงพอใจ
4. ความสามารถในการปรับตัว
5. การพัฒนา

ภาพ 1ภาพกรอบแนวคิ
ด
1 กรอบแนวคิด
สมมติฐานการวิจัยH1: ภาวะผูน้ าใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ีขององค์การ และ
ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกH2: ภาวะ
ผู้นาใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยสามารถอธิบายและทานายประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ขอบเขตการวิจัย
- ขอบเขตด้านเนื้อหา ด้านภาวะผู้นาจะใช้แนวคิดภาวะผู้นาใฝ่บริการ Barbuto and Wheeler, (2006)
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สมมติฐานการวิจัย

		 H1:		 ภาวะผู ้ น� ำ ใฝ่ บ ริ ก ารของหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผล
ของหอผูป้ ว่ ยตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
		 H2:		 ภาวะผู ้ น� ำ ใฝ่ บ ริ ก ารของหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ย
สามารถอธิบายและท�ำนายประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตาม
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ

ขอบเขตการวิจัย

- ขอบเขตด้านเนือ้ หา ด้านภาวะผูน้ ำ� จะใช้แนวคิด
ภาวะผู้น�ำใฝ่บริการ Barbuto and Wheeler, (2006)
ด้านเนื้อหาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจะใช้
แนวคิดของ Konovsky & Organ (1996) ด้านเนื้อหา ด้าน
ประสิทธิผลขององค์การจะใช้แนวคิดของประสิทธิผลหอผู้
ป่วยที่สร้างตามแนวคิดของ Ivancevich and Matteson
(1999)
- ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้คือ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานใน
หอผู้ป่วย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร มี
ประสบการณ์การท�ำงาน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
		 - ขอบเขตด้านเวลา ในการศึกษาได้ท�ำการเก็บ
ข้อมูลในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2559
และในช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.
2559 เป็นช่วงท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน

วิธีการวิจัย

		 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพ
ระดับปฏิบัติการที่มีสังกัดและปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในโรง
พยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป รวมจ�ำนวน
ประชากรทั้งหมด 500 คน การประมาณค่าขนาดตัวอย่าง
ควรก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของจ�ำนวน
ตัวแปรในโมเดล (กริช แรงสูงเนิน, 2554) ซึ่งค�ำนวณได้
ผลลัพธ์เท่ากับ 300 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
สะดวก ด�ำเนินการเก็บข้อมูลในรูปแบบของการวิจัยเชิง
ส�ำรวจ โดยโครงการวิจัยได้ผ่านการพิจารณารับรองจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยกรมแพทย์ทหาร
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บก ว่าสอดคล้องกับปฏิญญาเฮลซิงกิ และแนวปฏิบัติ ICH
GCP ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจ�ำนวน 320 ชุด ได้กลับมา
310 ชุด หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล เหลือ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 300 ชุด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น
ตัวแทนของประชากรที่ดีและเหมาะสม มีการเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือด้วยค�ำถามแบบช่วง
มาตร 5 ระดับ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 มีการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมด้วยค่าอัลฟา
ครอนบัค ได้ 0.969 และทดสอบความเชือ่ มัน่ ของภาวะผูน้ ำ�
ใฝ่บริการได้ 0.972 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้ 0.930 และประสิทธิผลของหอผู้ป่วยได้ 0.931
และตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงลู่ (convergent validity)
และความน่าเชือ่ ถือทางโครงสร้าง (composite reliability)
ของตัวแบบมาตรวัด พบว่าตัวแบบมาตรวัดภาวะผู้น�ำใฝ่
บริการของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย (SVL) ตัวแบบมาตรวัดพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) ตัวแบบมาตรวัด
ประสิทธิผลองค์การ (OE) มีค่า λ ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติทุก
ค่าซึ่งแสดงว่ามีความเที่ยงตรงเชิงลู่ และมีค่า AVE (ρv)
เท่ากับ 0.7978, 0.6257 และ 0.668 ตามล�ำดับ และความ
น่าเชือ่ ถือทางโครงสร้าง (ρc) เท่ากับ 0.9517 , 0.8929 และ
0.909 ตามล�ำดับ
		 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ PHI (φ) และตัวแบบสมการ
โครงสร้าง ดัชนีความเหมาะสม (Fit Indices) ใช้เกณฑ์
ดังนี้ χ2 (p value) คือ 0.05 ≤ p ≤ 1.00 : good fit; 0.01
≤ p ≤ .05 : acceptable fit; χ2/df ≤ 5.0; RMSEA ≤
0.10; 90% CI on RMSEA คือ left boundary of CI ≤
0.10 ; CFI ≥ 0.90; NNFI (TFI) ≥ 0.90; และ SRMR ≤
0.08 (Hooper, Coughlan and Mullen ,2008)
		 ส�ำหรับการตีความความเข้มแข็งของค่าอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรใน R Family สามารถตีความว่า Rหมายถึง
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (r) ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝง (φ) ค่าสัมประสิทธิ์ γ และ β ซึ่งค่า R
มีความสัมพันธ์ต�่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก เมื่อมีค่า
เท่ากับ 0.10 - 0.35, 0.36 - 0.50, 0.51- 0.69 และ 0.70+
ตามล�ำดับ ส่วน R2 มีอ�ำนาจในการอธิบายและท�ำนายต�่ำ
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ปานกลาง สูง และสูงมาก เมื่อมีค่าเท่ากับ 0.01 - 0.12,
0.13 - 0.25, 0.26 - 0.48 และ 0.49+ ตามล�ำดับ (Leech,
Barrett and Morgan, 2005)

ผลการวิจัย

		 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
		 ภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย (SVL)
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) และ
ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย (OE) ตามตาราง 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.84 - 4.30 ซึ่งเป็นค่าระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาตัวแปรสังเกตได้ตามตาราง 2 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของหอผู้ป่วย (OE) กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) มีค่า

ระหว่าง 0.480 - 0.685 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทุกตัวแปร ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�ำใฝ่บริการ (SVL) กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (OCB) มีค่าระหว่าง 0.270 - 0.487 โดยมีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทุกตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของหอผู้ป่วย (OE) กับภาวะ
ผู้น�ำใฝ่บริการ (SVL) มีค่าระหว่าง 0.309 - 0.478 และมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทุกตัวแปร จึงยอมรับ
สมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า ภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ
ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความสัมพันธ์เชิงบวก

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
				

M

1. SVL_AC

4.13

2. SVL_EH

4.03

3. SVL_WD 4.08

SD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0.62 1														
0.6

.826** 1													

0.59 .776** .845**

1												

4. SVL_PM 4.13

0.62 .774** .831**

.882**

1											

5. SVL_OS 4.3

0.59 .705** .725**

.768**

.826** 1										

6. OCB_AL 4.21

0.46 .392** .392**

.411**

.447** .487**

1									

7. OCB_CS 4.22

0.46 .435** .313**

.357**

.367** .413**

.695** 1								

8. OCB_SM 3.84

0.46 .408** .323**

.361**

.387** .312**

.541** .603** 1							

9. OCB_CT 4.06

0.46 .388** .270**

.315**

.378** .356**

.592** .641** .623** 1						

10. OCB_CV 4.24

0.48 .361** .305**

.315**

.370** .407**

.600** .668** .570** .701** 1					

11. OE_PD 3.98

0.42 .372** .309**

.358**

.405** .433**

.574** .565** .516** .610** .609** 1				

12. OE_EF

4.06

0.44 .339** .347**

.365**

.386** .383**

.554** .504** .480** .568** .554** .707**

1			

13. OE_SF

4.13

0.5

.384** .359**

.398**

.387** .430**

.582** .543** .534** .564** .552** .610**

.667** 1		

14. OE_AD 4.01

0.44 .378** .335**

.403**

.411** .443**

.559** .547** .557** .685** .601** .629**

.688** .709** 1

15. OE_DL 4.13

0.5

.437**

.467** .478**

.547** .568** .503** .637** .595** .610**

.653** .632** .766** 1

.396** .388**

หมายเหตุ: N = 300, *p<0.05, **p<0.01
ตาราง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
		 ตัวแปร			
		 SVL
		 OCB			
		 OE				
หมายเหตุ: N = 300, *p<0.05, **p<0.01

SVL
OCB
1.000		
0.49**
1.000
0.53**
0.89**

OE
1.000
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		 ส�ำหรับค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ภาวะผูน้ ำ� ใฝ่บริการของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย (SVL) พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (OCB) และประสิทธิผลของ
หอผู้ป่วย (OE) ตามตาราง 3 แสดงว่า ภาวะผู้น�ำใฝ่บริการ
ของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย (SVL) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
สูงกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย (OE) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (φ = 0.53, p<0.01) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับปานกลางกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
(OCB) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (φ = 0.49, p<0.01) ส่วน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย
(OE) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (φ = 0.89, p<0.01)
		 การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
		 ผลการวิเคราะห์ ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะ
ผู้น�ำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย (SVL) พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) และประสิทธิผลของหอ
ผู้ป่วย (OE) ตามภาพ 2 และตาราง 3 พบว่า ภาวะผู้น�ำใฝ่
บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย (SVL) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) อย่างมีนัยส�ำคัญ
(DE = 0.491, p<0.01) และมีค่าความแปรปรวนที่ถูก
ท�ำนายโดยภาวะผูน้ ำ� ใฝ่บริการของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย ร้อยละ
24.10 (R2 = 24.10) ในระดับปานกลาง จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 2 ทีว่ า่ ภาวะผูน้ ำ� ใฝ่บริการของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
สามารถอธิบายและท�ำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

		 ส่ ว นภาวะผู ้ น� ำ ใฝ่ บ ริ ก ารของหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ย
(SVL) มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของหอผู้ป่วย (OE)
อย่างมีนัยส�ำคัญ (DE = 0.122, p<0.01) และมีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
(OCB) อย่างมีนัยส�ำคัญ (IE = 0.406, p<0.01) และมีค่า
ความแปรปรวนที่ถูกท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของ
หัวหน้าหอผู้ป่วย ร้อยละ 79.90 (R2 = 0.799) ในระดับสูง
มาก และเมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง 0.122
และทางอ้อม 0.406 รวมเป็น 0.528 ซึ่งหมายความว่า
ภาวะผู ้ น� ำ ใฝ่ บ ริ ก ารของหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ยมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยโดยรวมในระดับสูงมาก อย่างมี
นัยส�ำคัญ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ที่ว่าภาวะผู้น�ำใฝ่บริการ
ของหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ยสามารถอธิ บ ายและท� ำ นาย
ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
		 นอกจากนั้ น พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การ (OCB) มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของหอผู้
ป่วย (OE) อย่างมีนัยส�ำคัญ (DE = 0.828, p<0.01) ซึ่ง
หมายถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสามารถ
ท�ำนายประสิทธิผลของหอผูป้ ว่ ย (OE) อย่างมีนยั ส�ำคัญ ส่วน
ค่าดัชนีความเหมาะสม χ2 / df = 2.39 , CFI = 0.987,
NNFI = 0.984 , RMSEA= 0.068 , และ 90% CI for
RMSEA = 0.056

ตาราง 3 สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลทางอ้อม (IE)
			 ETA
KSI g ETA
ETA g ETA
DE
IE
1
			 OE
SVLg OE		
0.122**
0.406*
					
OCB g OE
0.828**		
2
			 OCB
SVLgOCB		
0.491**		
Goodness of Fi Statistics
χ2 = 196.08; df = 82; χ2 / df = 2.39 , CFI = 0.987, NNFI = 0.984,
RMSEA= 0.068 , และ 90% CI for RMSEA = 0.056
หมายเหตุ: N = 300, *p <0.05, **p < 0.01

TE
0.528**
0.828**
0.491**

R2
0.799
0.241

หอผู้ ป่ ว ยมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของหอผู้ ป่ ว ยโดยรวมในระดับ สู ง มาก อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐานที่ 2 ที่ว่าภาวะผู้นาใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยสามารถอธิบายและทานายประสิทธิผลของหอ
ผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

82

นอกจากนั้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ(OCB) มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของ
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หอผู้ป่วย(OE) อย่างมีนัยสาคัญ (DE = 0.828, p<0.01) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สามารถทานายประสิทธิผลของหอผู้ป่วย(OE) อย่างมีนัยสาคัญ ส่วนค่าดัชนีความเหมาะสม χ2 / df = 2.39 ,
CFI = 0.987, NNFI = 0.984 , RMSEA= 0.068 , และ 90% CI for RMSEA = 0.056

ภาพ 2

ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การและประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สรุปและอภิปรายผล

		 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของ
หัวหน้าหอผู้ป่วยมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตาม
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยที่ค่าความแปรปรวนของ
ประสิ ท ธิ ผ ลของหอผู ้ ป ่ ว ยที่ ถู ก อธิ บ ายโดยภาวะผู ้ น� ำ ใฝ่
บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การถึงร้อยละ 79.90 ได้ในระดับสูงมาก และ
ภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีอิทธิพลทางตรง
ต่อ โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การร้อยละ 24.10 มีอ�ำนาจในการ
อธิบายในระดับปานกลาง
		 การให้ความช่วยเหลือ การเยียวยาทางอารมณ์ การ
มีภูมิปัญญา การวางแผนในการโน้มน้าว การเป็นเสมือน
ผู้รับใช้องค์การของภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้
ป่ ว ยได้ ส ่ ง ผลให้ พ ยาบาลวิ ช าชี พ มี พ ฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การในด้านการให้ความช่วยเหลือ ความ
ส�ำนึกในหน้าที่ ความอดทนอดกลั้น การค�ำนึงถึงผู้อื่น การ
ให้ความร่วมมือ ตามล�ำดับและมีผลต่อประสิทธิผลของหอ
ผู้ป่วยในด้านความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพการ

บริการ ความพึงพอใจ ความสามารถในการปรับตัว และ
การพัฒนา ตามล�ำดับ
		 ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้น
มีอทิ ธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลของหอผูป้ ว่ ย ไม่วา่ จะเป็น
การให้ความช่วยเหลือ ความส�ำนึกในหน้าที่ ความอดทน
อดกลั้น การค�ำนึงถึงผู้อื่น การให้ความร่วมมือล้วนท�ำให้
เพิ่มประสิทธิผลของหอผู้ป่วย

ข้อเสนอแนะ

		 แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ผู้วิจัย
มองออกเป็น 2 แนวทาง คือ การเพิ่มภาวะผู้น�ำใฝ่บริการ
ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการเพิ่มระดับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความ
ตระหนักถึงประสิทธิผลของหอผูป้ ว่ ยมากขึน้ โดยรายละเอียด
แยกเป็นประเด็นตามปัจจัยที่ผู้วิจัยท�ำการศึกษา ได้ดังนี้
		 1. ภาวะผู้น�ำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย : ด้าน
การวางแผนในการโน้มน้าวมีน�้ำหนักองค์ประกอบที่ส่งต่อ
ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมี
ภูมปิ ญ
ั ญา แสดงให้เห็นว่าพยาบาลเป็นคนทีม่ คี วามอ่อนโยน
ต้องการผู้น�ำที่มีความเห็นอกเห็นใจ และในขณะเดียวกัน
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พยาบาลวิชาชีพก็ต้องการผู้น�ำที่มีความสามารถ มีความ
ชาญฉลาดด้วย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกอง
การพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่ว่า เสริมความ
เข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคลให้ เ ป็ น องค์ ก ร
พยาบาลทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง บุคลากรผูกพันกับองค์กร การ
บริหารจัดการบุคลากรมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีสมรรถนะ
ดี ผู้น�ำทางการพยาบาลทุกระดับเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
(แผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2559)
		 2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: ด้าน
ความส� ำ นึ ก ในหน้ า ที่ มี น้� ำ หนั ก องค์ ป ระกอบที่ ส ่ ง ต่ อ
ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าพยาบาล
ตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
และวิธีปฏิบัติของโรงพยาบาลด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ใช้
ทรัพยากรของโรงพยาบาลเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว ความตัง้ ใจ
ท�ำงานให้คุ้มค่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับจากโรงพยาบาล ใน
ประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรเพิ่มขวัญก�ำลังใจ ให้รางวัล ให้
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่
พร้อมจะท�ำงานเพื่อองค์การ
		 3. ประสิทธิผลองค์การ : ด้านความสามารถในการ
ปรับตัวมีนำ�้ หนักองค์ประกอบมากทีส่ ดุ คือสามารถใช้เครื่อง
มือ / อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานกับผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้อง มีการปรับปรุงนโยบาย/แนวทางปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ ยินดีปรับเปลี่ยน
และยอมรับค่านิยมใหม่ๆ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา สามารถน�ำความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
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ปฏิบัติงานได้อยู่เสมอ และมีคู่มือการเรียนรู้เทคนิคการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ใน
ประเด็นนี้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าผูบ้ ริหารระดับสูงควรให้ความส�ำคัญ
กับประสิทธิผลองค์การด้านความสามารถในการปรับตัว
โดยจัดให้มีแผนการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมและจ�ำเป็น
ให้เพียงพอต่อการใช้งานในหอผู้ป่วย ซึ่งมีการด�ำเนินการ
จัดท�ำแผนงบประมาณมาอย่างต่อเนือ่ ง อันจะส่งผลประสิทธิผล
ของโรงพยาบาลต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 1. ควรศึกษาถึงรูปแบบของภาวะผู้น�ำและรูปแบบ
ของพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์การที่เหมาะ
สมในโรงพยาบาลกองทัพบก รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบที่
เหมาะสมในแต่ละรูปแบบของภาวะผู้น�ำ และรูปแบบของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
		 2. ควรมีการศึกษาซ�้ำในกลุ่มประชากรเดิม ในช่วง
ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ
Longitudinal Design ซึ่งจะมีตัวแปรด้านเวลาเข้ามา
เกี่ยวข้อง โดยเป็นการทดสอบความน่าเชื่อถือและความ
เที่ยงตรง ของตัวแบบตามทฤษฎีหรือตัวแบบภายใต้บริบท
ผ่านกาลเวลา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
		 3. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์การนอกเหนือจากปัจจัยภาวะผู้น�ำ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อันได้แก่
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น
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