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บทคัดยอ

ผลการวิจัย พบวา ผลการดําเนินงานของฝาย
การพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิการกุศล
มี 7 องคประกอบซี่งมี 59 ตัวบงชี้ ความแปรปรวนรวมกัน
รอยละ 61.73 เรียงลําดับความสําคัญดังนี้ 1) ดานแผน
กลยุทธและแผนปฏิบตั งิ านประจําป มี 14 ตัวบงชี้ 2) ดาน
การบริหารงานตามความเชื่อและปรัชญาของฝายการ
พยาบาล มี 11 ตัวบงชี้ 3) ดานการจัดการเทคโนโลยี
การวิจัยและการจัดการความรู มี 12 ตัวบงชี้ 4) ดานการ
จัดการการเงินและงบประมาณ มี 5 ตัวบงชี้ 5) ดานการ
พัฒนาบุคลากรมี 9 ตัวบงชี้ 6) ดานผลลัพธทางการพยาบาล
มี 4 ตัวบงชี้ และ7) ดานการบริหารบุคลากร มี 4 ตัวบงชี้

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
องคประกอบและตัวบงชี้ของผลการดําเนินงานของฝาย
การพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศล
ประชากรคือผูบริหารฝายการพยาบาลจํานวน 253 คน
ของโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศล ขนาด 100
เตียงขึ้นไปจํานวน 10 โรงพยาบาล เครื่องมือวิจัยไดแก
แบบสัมภาษณชนิดกึง่ โครงสรางและแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนือ้ หา การวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
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Abstract
The purpose of this descriptive research was to study the components and indicators of nursing
organizational performance in private hospitals under non-profit foundation. The sample consisted of 253
personnel from nursing organizational managements of ten 100-bed hospitals. The research instruments
were semi-structured interviews and questionnaires. The data were analyzed using content analysis, factor
analysis: exploratory factor analysis, and confirmatory factor analysis.
The results were as follows. There were seven components of nursing organizational performance
in private hospitals under non-profit foundation. These components accounted for 61.73 percents of total
variance, and described by 59 indicators. According to confirmatory factor analysis, significant components
in the order of the highest to lowest scores were as follows. 1) The strategic plans and operational plans
including 14 indicators. 2) The management based on beliefs and philosophies of nursing organizational
including 11 indicators. 3) The technology management, research, and knowledge management including
12 indicators. 4) The finance and budget management including 5 indicators.5) The personnel development
including 9 indicators. 6) The nursing outcome including 4 indicators. 7) The personnel management
including 4 indicators.

ความสําคัญของปญหา
โรงพยาบาลเอกชนที่ไมมุงผลประโยชนสวนตน
(Non-profit private hospital) สวนใหญกอ ตัง้ ขึน้ จากมูลนิธิ
การกุศล และมูลนิธิทางศาสนา มีการประกอบกิจการ
สนับสนุนการชวยเหลือสังคมดานการดูแลรักษาผูเ จ็บปวย
โดยไมนําผลกําไรไปแบงประโยชนใหหุนสวนหรือผูถือหุน
แตนําไปใชสําหรับบริหาร และพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการ
จัดหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาบริการ มีการกําหนดคารักษา
พยาบาลเหมาะสมอยูใ นระดับทีผ่ รู บั บริการพึงจายได และ
พอเพียงสําหรับความอยูร อดของโรงพยาบาล โรงพยาบาล
กลุมนี้มีแนวคิดหลักคือ บริการดี มีมาตรฐาน บริหารดวย
คุณธรรม นําคุณคาสูสังคม แตโรงพยาบาลกลุมนี้ก็ตอง
ประกอบกิจการใหสามารถเลี้ยงตัวรอด ประกอบดวย
โรงพยาบาลจํานวน 13 แหง ไดแก กรุงเทพคริสเตียน
กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม คามิลเลียน เซนตหลุย เซนตเมรี่
ซานคามิลโล มิชชั่น แมคคอรมิค แมคเคน โอเวอรบรุค

หัวเฉียว เทียนฟามูลนิธิ และแพรคริสเตียน (ชมรม
โรงพยาบาลที่ไมมุงผลประโยชนสวนตน, 2555)
ฝายการพยาบาลเปนสวนหนึง่ ของโรงพยาบาลและ
จัดเปนหนวยงานทีม่ บี คุ ลากรจํานวนมากทีส่ ดุ ในโรงพยาบาล
โดยมีประมาณรอยละ 70 ของบุคลากรสุขภาพ และยัง
พบวารอยละ 90 ของการใหบริการในโรงพยาบาลเปน
บริการทีจ่ ดั ใหโดยพยาบาลหรือมีพยาบาลเขาไปมีสว นรวม
(ยุวดี เกตสัมพันธ, 2550) ผลการดําเนินงานของฝาย
การพยาบาลเปนภาพรวมขององคกรทีบ่ ง ชีก้ ารตอบสนอง
ตอความตองการของผูใ ชบริการและเปนมาตรฐานทีแ่ สดง
ใหเห็นวา องคกรมีความสามารถในการดําเนินการให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายมากนอยเพียงใด (Robbins,
1990) ผูบ ริหารฝายการพยาบาลโรงพยาบาลสังกัดมูลนิธิ
การกุศลไดปฏิบตั ติ ามพันธกิจของโรงพยาบาลเพือ่ ชวยเหลือ
สังคมตามหลักคําสอนทางศาสนา และดูแลรักษาพยาบาล
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ดวยคุณธรรมอยางมีคุณภาพพรอมพัฒนามาตรฐานเพื่อ
ความพอใจของผูมาใชบริการและประโยชนสุขของสังคม
โดยใชแนวทางการบริหารตามมาตรฐานของการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล ที่สําคัญคือการพัฒนาจิตใจของ
บุคลากรที่มีความศรัทธาในการชวยเหลือเพื่อนมนุษย
รวมทั้งดูแลบุคลากรใหมีชีวิตที่พอเพียง และมีความสุขที่
เกิดจากการให และไดดูแลผูรับบริการซึ่งเปนจุดมุงหมาย
ที่นํามาสูความยั่งยืนขององคกร
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบผลการ
ดําเนินงานขององคกร (Griesinger, 1990; Hax, & Majluf,
1991; Green, Wu, Whitten, & Medlin, 2006; Sheaff,
Schofield, Mannion, Powling, Matshall, & McNally,
2003) ชีใ้ หเห็นวาการปรับตัวขององคกรตอสิง่ แวดลอมคือ
ปจจัยหลักในการวัดผลการดําเนินงานขององคกร สรุปเปน
องคประกอบของผลการดําเนินงานขององคกรได 5 ดาน
คือ 1) การเงินและการตลาด 2) กระบวนการการดําเนินงาน
3) ความพึงพอใจในงานของพนักงาน 4) การเขาออกงาน
และ 5) รูปแบบระบบเปด ดังนัน้ โรงพยาบาลเอกชนสังกัด
มูลนิธกิ ารกุศลจําเปนตองใหความสําคัญกับผลการดําเนินงาน
ขององคกรเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารใหเกิด
ความเหมาะสมและสามารถสรางผลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาในเรื่องนี้เพื่อนํา
ไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบการบริหารองคกรการ
พยาบาลใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด

โรงพยาบาลใชกาํ หนดเปนทิศทางและพันธกิจทีต่ อ งดําเนินงาน
และประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
รวมทั้งศึกษารูปแบบผลการดําเนินงานของ Quinn และ
Rohrbaugh (1983) มากําหนดเปนประเด็นสําคัญของ
รางองคประกอบผลการดําเนินงานของฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศลได 9 ดานดังนี้
1) การดําเนินงานตามหลักความเชื่อ วิสัยทัศน พันธกิจ
2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3) การพัฒนาบุคลากร
4) กระบวนการดําเนินงาน 5) การพัฒนาเทคโนโลยี
6) ความพึงพอใจของบุคลากร 7) การเงิน/งบประมาณ
8) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และ 9) การวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจัย เปนการวิจัยเชิงบรรยาย
(Descriptive research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูบริหารฝายการพยาบาลที่มี
ประสบการณการทํางานในตําแหนงบริหารไมนอยกวา
1 ปในตําแหนงหัวหนาฝายการพยาบาล รองหัวหนาฝาย
การพยาบาล ผูชวยหัวหนาฝายการพยาบาล ผูตรวจการ
พยาบาล ผูจ ดั การฝายหรือแผนกการพยาบาล หัวหนาหอ
ผูปวย ผูชวยหัวหนาหอผูปวย ของโรงพยาบาลเอกชนใน
สังกัดมูลนิธิการกุศล ที่มีจํานวนเตียงตั้งแต 100 เตียงขึ้น
ไป และมีการรักษาพยาบาลโรคทัว่ ไปตามสาขาหลักไดแก
อายุรกรรมทั่วไป ศัลยกรรมทั่วไป สูติ-นรีเวชกรรม กุมาร
เวชกรรม และเวชปฏิบัติทั่วไป มีจํานวน 10 โรงพยาบาล
มีผูบริหารฝายการพยาบาล จํานวน 253 คน
เครือ่ งมือวิจยั เปนแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
ไดแก
1. แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบกึง่ โครงสราง (Semistructured interview) เปนคําถามปลายเปด จํานวน 9 ขอ
ทีไ่ ดจากการทบทวนขอมูลเบือ้ งตนของโรงพยาบาลเอกชน
ในสังกัดมูลนิธิการกุศล และจากแนวคิดพื้นฐานรูปแบบ

วัตถุประสงคการวิจัย
ศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้ของผลการดําเนิน
งานของฝายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน สังกัดมูลนิธิ
การกุศล
กรอบแนวคิดของการวิจัย ไดจากการศึกษา
ปรัชญา วิสยั ทัศน หลักการดําเนินพันธกิจ และวัตถุประสงค
ของโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศลที่มีปรากฎ
ระหวาง พ.ศ. 2555 ถึง 2556 ที่ฝายการพยาบาลของ
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ผลการดําเนินงานของ Quinn และ Rohrbaugh (1983)
2. แบบสอบถามองคประกอบผลการดําเนินงาน
ของฝายการพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิ
การกุศล จํานวน 64 ขอ เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating
scale) 5 ระดับจากเห็นดวยมากทีส่ ดุ ถึงเห็นดวยนอยทีส่ ดุ
กําหนดคะแนน 5-1 ตามลําดับ หาคาดัชนีความตรงเชิง
เนือ้ หา ( Content validity index: CVI ) โดยเฉลีย่ ไดเทากับ
0.92 และคาสัมประสิทธิ์อัลฟาไดเทากับ 0.97
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โครงการวิจัยไดผาน
การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 187 วันที่ 5
สิงหาคม พ.ศ. 2556 และไดรบั อนุญาตใหเก็บขอมูลไดจาก
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูวิจัยสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 8 คน วิเคราะหขอ มูลเชิงเนือ้ หา (Content analysis)
และนําผลมากําหนดองคประกอบและรายละเอียดของ
ผลการดําเนินงานของฝายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน
สังกัดมูลนิธกิ ารกุศล การเก็บรวบรวมขอมูลจากฝายการ
พยาบาลโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศล จํานวน
10 แหง ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามองคประกอบผลการ

7. การบริหารบุคลากร
มี 4 ตัวบงชี้

6. ผลลัพธทางการพยาบาล
มี 4 ตัวบงชี้

ดําเนินงานฯ จํานวน 253 ชุด ใชเวลา 2 เดือนระหวาง
วันที่ 3 มกราคม พ. ศ. 2557 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2557 ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 240 ชุด
คิดเปนรอยละ 94.86
การวิเคราะหขอ มูล โดยการวิเคราะหเนือ้ หา การ
วิเคราะหองคประกอบในเชิงสํารวจ (Exploratory factor
analysis) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis)

ผลการวิจัย มีดังนี้
1. องคประกอบของผลการดําเนินงานของฝาย
การพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศลมี
องคประกอบที่สําคัญ มี 7 องคประกอบ และ 59 ตัวบงชี้
แตละองคประกอบมีคา ไอเกน (Eigenvalues) อยูร ะหวาง
1.43 ถึง 24.73 และสามารถอธิบายคารอยละของความ
แปรปรวนไดรอยละ 4.96 ถึง 14.28 ทั้ง 7 องคประกอบ
ไดคารอยละของความแปรปรวนสะสมเทากับ 61.73
(แผนภาพ 1 และ ตาราง 1)

1. แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
มี 14 ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
ของฝายการพยาบาล
มี 59 ตัวบงชี้

2. การบริหารงานตามความเชื่อ
และปรัชญาฯ มี 11 ตัวบงชี้

3. การจัดการเทคโนโลยี การวิจัย
และการจัดการความรู
มี 12 ตัวบงชี้

4. การจัดการการเงินและ
งบประมาณ มี 5 ตัวบงชี้

5. การพัฒนาบุคลากร
มี 9 ตัวบงชี้

แผนภาพ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบของผลการดําเนินงานของฝายการพยาบาลโรงพยาบาล เอกชนสังกัดมูลนิธิ
การกุศล
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ตาราง 1 จํานวนตัวบงชี้ คาไอเกน รอยละของความแปรปรวนและรอยละสะสมของความแปรปรวน จําแนกตาม
องคประกอบผลการดําเนินงานของฝายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศล
ชื่อองคประกอบ

จํานวนตัวบงชี้ คาไอเกน

1. ดานแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
2. ดานการบริหารงานตามความเชื่อ
และปรัชญาของฝายการพยาบาล
3. ดานการจัดการเทคโนโลยี การวิจัย
และการจัดการความรู
4. ดานการจัดการการเงินและงบประมาณ
5. ดานการพัฒนาบุคลากร
6. ดานผลลัพธทางการพยาบาล
7. ดานการบริหารบุคลากร

รอยละของ รอยละสะสมของ
ความแปรปรวน ความแปรปรวน
14.28
14.28
10.71
24.98

14
11

24.73
4.65

12

2.99

10.02

35.00

5
9
4
4

2.19
1.97
1.56
1.43

8.58
7.52
5.67
4.96

43.58
51.11
56.78
61.73

การอภิปรายผลการวิจัย

2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลการวัดองคประกอบและตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ของฝายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการ
กุศล พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ดีมาก โดยพิจารณาจากคาผลหารระหวางคาไค-สแควร
กับคาองศาอิสระ(df) มีคาเทากับ 0.23 (คา χ2 = 0.92,
df = 4, p > .05) หมายความวาโมเดลการวัดตามทฤษฎี
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี เมือ่ พิจารณา
ดัชนีการวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index:
GFI) และดัชนีการวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว
(AGFI) เทากับ 1.00 และ 0.99 ตามลําดับ คาดัชนีรากของ
กําลังสองเฉลีย่ ของคาความคลาดเคลือ่ นจากการประมาณ
(the Root mean square error of approximation:
RMSEA) มีคานอยกวา .01 สามารถสรุปไดวาโมเดลการ
วัดนั้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก

ผลการวิจยั พบวา องคประกอบของผลการดําเนินงาน
ของฝายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิ
การกุศล มี 7 องคประกอบ และ 59 ตัวบงชี้ อภิปรายได
ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ดานแผนกลยุทธและแผน
ปฏิบัติงานประจําป เปนองคประกอบที่มีคานํ้าหนัก
องคประกอบมากที่สุด มี 14 ตัวบงชี้ แสดงใหเห็นวา
ผูบ ริหารฝายการพยาบาลไดใหความสําคัญกับองคประกอบ
นีเ้ ปนอันดับแรก อาจเนือ่ งจากทุกโรงพยาบาลเอกชนสังกัด
มูลนิธิการกุศลในปจจุบันมีการบริหารงานแบบสมัยใหม
ใชการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ
จึงใหความสําคัญกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ความ
ตองการดานสุขภาพของผูใชบริการ สอดคลองกับ เกศรา
อัญชันบุตร และอารียวรรณ อวมตานี (2552) ไดศึกษา
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ลักษณะฝายการพยาบาลทีเ่ ปนเลิศใน โรงพยาบาลตติยภูมิ
พ.ศ. 2555 พบวาลักษณะทั่วไปของฝายการพยาบาล
ประกอบดวย 1) โครงสรางองคกร ที่ยืดหยุนปรับเปลี่ยน
ไดตามสถานการณ 2) การดําเนินงานทีม่ กี ารวางแผนกลยุทธ
และกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน 3) บรรยากาศ
องคกรที่อบอุนและมีความเอื้ออาทรตอกัน และ 4) การ
สนับสนุนขององคกรเนนคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากร สารา วงษเจริญ, ธัญรดี จิรสิทธิปก, สุวิภา
นิตยางกูร, ศิริมา ลีละวงศ และวารี วณิชปญจพล (2552)
ไดพบวา ตนแบบระบบบริหารงานบริการพยาบาลที่
พึงประสงค หมวดที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตรดานการ
พยาบาล ประกอบดวย 1) การจัดทําแผนยุทธศาสตรดาน
การพยาบาลและการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ ไดแก
(1) กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรเกี่ยวกับการวางแผน
ยุทธศาสตรและกลยุทธ (2) เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธเกีย่ วกับการกําหนดเปาประสงคและตัวชีว้ ดั ที่
สําคัญตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และ 2) การถายทอด
กลยุทธหลักไปปฏิบตั ิ ประกอบดวย การจัดทําแผนปฏิบตั ิ
การและนําแผนไปปฏิบัติ และ D’Souza และ Sequeira
(2011) พบวาการบริหารคุณภาพมีความสัมพันธกับผล
การดําเนินงานของโรงพยาบาล (r = 0.767, p<.001) ไดแก
การนําองคกร (r = 0.590, p<.001) การวางแผนเชิง
กลยุทธ (r = 0.770, p<.001 )
องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงานตามความ
เชื่อ และปรัชญาของฝายการพยาบาล มี 11 ตัวบงชี้
ที่สะทอนใหเห็นวาฝายการพยาบาล ไดนําความเชื่อทาง
ศาสนามาเปนคุณคาหลักขององคกรพยาบาลในการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายในการดําเนินงานดาน
บริการการพยาบาล โดยมีเอกลักษณการดูแลรักษาพยาบาล
ทีเ่ นนความรัก ความเมตตา การอภิบาลดานจิตใจและจิต
วิญญาน ไมหวังผลกําไร มีความรับผิดชอบชวยเหลือสังคม
สารา วงษเจริญและคณะ (2552) ไดพบวา ระบบบริหารงาน
บริการพยาบาล ในหมวดที่ 1 การนําองคกรพยาบาล

ประกอบดวย (1) การกําหนดทิศทางขององคกรพยาบาล
ควรกําหนดเกีย่ วกับกระบวนการ ไดมาซึง่ วิสยั ทัศน พันธกิจ
และการถายทอดไปสูก ารปฏิบตั ิ การเสริมสรางบรรยากาศ
องคกรตอระบบการบริหารงาน (2) การกํากับดูแลตนเอง
ที่ดี ควรมีการกํากับดูแลภายในองคกรพยาบาลใหเกิด
ความโปรงใส (3) การทบทวนผลการดําเนินงานขององคกร
พยาบาล
องคประกอบที่ 3 ดานการจัดการเทคโนโลยี
การวิจัยและการจัดการความรู มี 12 ตัวบงชี้ เนื่องจาก
โลกยุคปจจุบัน เปนยุคที่โลกไรพรมแดน มีความกาวหนา
ของเครือขายสารสนเทศ ที่ทําใหการติดตอสื่อสารและ
การเขาถึงขอมูลเปนไปไดงาย รวดเร็ว และเทาเทียมกัน
งานพยาบาลเปนงานที่ตองรับผิดชอบตอชีวิตมนุษย ตอง
มีการศึกษาคนควาความกาวหนาในวิทยาการใหมๆที่
เกี่ยวของกับการดูแลรักษาพยาบาลเพื่อพัฒนาวิชาชีพให
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยูเ สมอ การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนงาน
พบวามีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงาน (Dehnimq,
& Richardson, 2002) นอกจากนีก้ ารคิดสรางสรรควธิ กี าร
ทํางานแบบใหมๆ นวัตกรรมทางการพยาบาลที่ชวย
ลดตนทุน เพิ่มคุณคา ตอผลลัพธทางการพยาบาล ฝาย
การพยาบาลตองมีทุนความรู และเพิ่มพูนความรูภายใน
องคกรอยางตอเนื่อง โดยอาจเปนการพัฒนาความรูดวย
การจัดการความรูอยางเปนระบบ การทําวิจัยและพัฒนา
ซึง่ อาจเปนการพัฒนาความรูท แี่ สวงหาจากทัง้ ภายในและ
ภายนอกองคกร ที่เปนสมาชิกเครือขายวิสาหกิจความรู
(Knowledge cluster) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอ ยาง
ตอเนื่องขององคกรจะชวยใหบุคลากรสามารถนําความรู
มาปรับใชประโยชนในเชิงพาณิชยได (Dehnimq, 2002;
Matusik, & Heeley, 2005)
องคประกอบที่ 4 ดานการจัดการการเงินและ
งบประมาณ มี 5 ตัวบงชี้ ฝายการพยาบาล มีการบริหาร
ตนทุนโดยคํานึงถึงความคุม คา คุม ทุนมีการควบคุมการใช
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จายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงบประมาณอยางโปรงใส
ตรวจสอบได มีกจิ กรรมเสริมสรางคุณภาพชีวติ และความสุข
ของบุคลากรในการทํางานซึ่งการวัดผลประกอบการของ
องคกรที่สามารถชี้วัดผลสําเร็จขององคกรไดชัดเจน ที่
นักวิชาการสวนใหญใหความสําคัญคือ การวัดดานการเงิน
(Griesinqer, 1990; Hax, & Majluf, 1991) การจัดการ
งบประมาณเปนสมรรถนะที่จําเปนของหัวหนาฝายการ
พยาบาล ตองมีความรูเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารธุรกิจ
ควบคูไปกับการบริหารงาน Scoble และ Russell (2003)
พบวาผูน าํ ทางการพยาบาลในอนาคตตองมีความชํานาญ
ดานการเงิน มีองคความรูแ ละทักษะการจัดทํางบประมาณ
การวางแผนและการจัดการงบประมาณ เกศรา อัญชันบุตร
และอารียว รรณ อวมตานี (2552) ไดพบวาฝายการพยาบาล
ที่เปนเลิศ ควรมีการจัดการงบประมาณและบริหารพัสดุ
และเวชภัณฑโดยเฉพาะในเรื่องการจายคาตอบแทนควร
อยูบนพื้นฐานของความยุติธรรมเหมาะกับภาระงาน
สิ่งเหลานี้สามารถจูงใจบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ใหคงอยูใ นงาน พัชราภรณ บุญมี และอารียว รรณ อวมตานี
(2554) พบวา ทุกหนวยงานในองคการพยาบาลควรมีระบบ
การดูแลและควบคุมในเรื่องตนทุนตอหนวยบริการ มีการ
ใชทรัพยากรรวมกันกับทุกสาขาวิชาชีพใหเกิดความคุม คา
คุม ทุน และเกิดประโยชนสงู สุดแกผรู บั บริการและองคการ
พยาบาล นอกจากนี้องคกรพยาบาลควรหางบประมาณ
ไวใชในการบริหารองคกรดานตางๆ เพือ่ ใชในการดําเนินการ
ใหองคกรอยูรอดไดดวยตัวเอง
องคประกอบที่ 5 ดานการพัฒนาบุคลากร มี
9 ตัวบงชี้ ฝายการพยาบาล มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม
ใหเขาใจในคานิยมหลักและวัฒนธรรมองคกร ตามหลัก
ความเชื่อทางศาสนา มีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม
ในการชวยเหลือผูป ว ย ซึง่ องคกรพยาบาลตองมีการกําหนด
สมรรถนะผูปฏิบัติงาน มีการมอบหมายภาระงานอยาง
เหมาะสม เพื่อใหการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีคณ
ุ ภาพตอบสนองความคาดหวัง

ของผูใชบริการ (Sullivan, & Decker, 2005) การพัฒนา
บุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สงผลใหบคุ ลากรมีความพึงพอใจ
ในการทํางาน สามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย ซึง่ สอดคลองกับ Green, Wu, Whitten และ
Medlin (2006) ทีพ่ บวาการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
มีความสัมพันธกบั ความพึงพอใจในงานและผลการดําเนินงาน
ของแตละบุคคล รวมทัง้ สงผลตอการดําเนินงานขององคกร
อีกดวย เกศรา อัญชันบุตรและอารียว รรณ อวมตานี (2552)
พบวา การจัดการทรัพยากรมนุษยของฝายการพยาบาลที่
เปนเลิศควรมีการกําหนดสมรรถนะผูป ฏิบตั งิ าน มีการมอบหมาย
งาน และมีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภาระงาน มีแผนการพัฒนาบุคลากรทีช่ ดั เจน มีการติดตาม
วัดและประเมินผลงานเปนระยะๆ และจายคาตอบแทนที่
เปนธรรม มีการกําหนดคุณลักษณะของของบุคลากรใน
องคกรพยาบาลประกอบดวย สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะ
เฉพาะของผูน าํ องคกรพยาบาลและผูป ฏิบตั กิ ารพยาบาล
สารา วงษเจริญและคณะ (2552) ไดพบวา ระบบบริหาร
งานบริการพยาบาลในองคประกอบหมวดที่ 5 การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล ผูบริหารตองดําเนินการ ดังนี้ 1) กําหนด
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั พิ ฒ
ั นาบุคลากร สอดคลอง
กับความตองการของหนวยงานและบุคลากร 2) เตรียม
ความพรอมใหพยาบาลระดับปฏิบัติ การกาวสูการเปน
พยาบาลระดับผูบ ริหารหรือพยาบาลผูเ ชีย่ วชาญ 3) กําหนด
ระดับธํารงรักษาบุคลากร 4) การกําหนดระบบการพัฒนา
บุคลากรดวยเทคนิคที่เหมาะสม 5) กําหนดวิธีการเสริม
สรางขวัญกําลังใจและสวัสดิการ 6) กําหนดตัวชี้วัดดาน
ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 7) วัดความ
ผาสุกและความพึงพอใจ/บรรยากาศการทํางานของบุคลากร
8) กําหนดระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากร 9) กําหนด
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั่วไปของบุคลากร
10) กําหนดระบบการประเมินผลการเสริมสรางพลังอํานาจ
11) จัดหา/เพิม่ อัตรากําลังพยาบาลใหเหมาะสมกับภาระงาน
12) กําหนดระบบติดตามประเมินผลการนําผลการฝก
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อบรม/ประชุมมาใชในการพัฒนา และ 13) กําหนดระบบ
การนิเทศโดยการกําหนดแผนการนิเทศ การสรุปผล
การนิเทศและผลการพัฒนาที่เกิดจากการนิเทศ เยาวภา
ปฐมศิริกุล (2554) พบวา ปจจัยการจัดการธุรกิจบริการ
สุขภาพทีม่ ผี ลตอผลสัมฤทธิก์ ารดําเนินงานของโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทย ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก กลยุทธ
ระบบบริหารจัดการ และการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่ง
สําคัญมากทีส่ ดุ Green, Wu, Whitten และ Medlin (2006)
ไดพบวาการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธมผี ลตอผล
การดําเนินงานขององคกรทัง้ ภาพรวมและของแตละบุคคล
รวมทัง้ มีผลตอความผูกพันตอองคกรและสัมพันธกบั ความ
พึงพอใจในงานของผูปฏิบัติงานดวย
องคประกอบที่ 6 ดานผลลัพธทางการพยาบาล
มี 4 ตัวบงชี้ ผลลัพธทางการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถ
ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูใชบริการ เปนตัวบงชี้ของประสิทธิผลตามพันธกิจของ
ฝายการพยาบาล ทีส่ ง มอบการบริการพยาบาลทีม่ มี าตรฐาน
ทางวิชาชีพใหแกผใู ชบริการ ซึง่ เปนความสําเร็จในการบรรลุ
เปาหมายของการพยาบาล เกศรา อัญชันบุตรและอารีย
วรรณ อวมตานี (2552) พบวาคุณภาพการบริการและการ
พัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล ประกอบดวย ใหการ
พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลผูป ว ยทีม่ คี วามซับซอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุงงานอยางตอเนือ่ ง
ใหบริการในเชิงรุกรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ กําหนดผลลัพธ
ทางการพยาบาลที่ชัดเจนสอดคลองกับพันธกิจของฝาย
การพยาบาล พัชราภรณ บุญมีและอารียวรรณ อวมตานี
(2554) ไดรายงานวาองคกรพยาบาลตองสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทั้งผูใหและผูรับบริการโดยเนนการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง พัฒนา และปรับพฤติกรรมการใหบริการ
เนนความเปนเลิศดานบริการ ใหบริการที่มีคุณภาพโดยมี
งานวิจัยรองรับ จะทําใหผูรับบริการเกิดความมั่นใจใน
บริการทีไ่ ดรบั สมาคมพยาบาลอเมริกนั ไดกาํ หนดใหความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาลเปนเปาหมายสําคัญของการดูแล

ผูป ว ย และสามารถประเมินจากตัวบงชี้ 2 ตัว คืออัตราการ
เกิดภาวะหกลม (Fall rates) ในโรงพยาบาลและการบาด
เจ็บจากการหกลมในโรงพยาบาล (ANA, 2013)
องคประกอบที่ 7 ดานการบริหารบุคลากร มี
จํานวน 4 ตัวบงชี้ ฝายการพยาบาลตองมีการกําหนดเสนทาง
ความกาวหนา โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผน
และการเตรียมความพรอมของตนเอง เนื่องจากบุคลากร
ถือเปนทุนมนุษยทสี่ าํ คัญขององคกร เปนโครงสรางพืน้ ฐาน
ขององคกรในการขับเคลือ่ นใหการดําเนินงานประสบความ
สําเร็จตามเปาหมาย เยาวภา ปฐมศิริกุล (2554) ไดพบวา
ปจจัยการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพทีม่ ผี ลตอผลสัมฤทธิ์
การดําเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก กลยุทธ ระบบบริหารจัดการ
และการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งสําคัญมากที่สุด Yang
และ Lin (2009) ไดพบวาสวนประกอบ 3 อยางของทุนทาง
ปญญาคือ ทุนมนุษย (Human capital) ทุนความสัมพันธ
(Relational capital) และทุนทางดานองคกร (Organization
capital) เปนตัวเชื่อมความสัมพันธระหวางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและผลการดําเนินงานขององคกร (r =
0.62 - 0.72) ซึง่ ตนทุนทัง้ 3 นีส้ ามารถอธิบายผลการดําเนินงาน
ขององคกรไดอยางมีนัยสําคัญ นอกเหนือไปจากนั้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย สามารถอธิบายผลการดําเนินงาน
ขององคกรไดผานทางการพอกพูน (Accumulation) ของ
ทุนมนุษย ทุนความสัมพันธและทุนทางดานองคกร ไดเปน
อยางดี

ขอเสนอแนะ
1. การนําผลวิจัยไปใชควรคํานึงถึงองคประกอบ
หลัก และตัวบงชีโ้ ดยพิจารณาจากคานํา้ หนักองคประกอบ
จากมากไปหานอย
2. ควรนําผลวิจยั ไปกําหนดนโยบาย แนวทางการ
บริหารงานของฝายการพยาบาล และพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของผูบริหารการพยาบาลทุกระดับเพื่อ
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บริหารผลการดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. ควรมีการประสานงานระหวางฝายบริการการ
พยาบาลและฝายการศึกษาพยาบาลในการกําหนดทิศทาง
การพัฒนาบุคลากร การวิจยั และการจัดการความรูร ว มกัน
4. ควรทําการวิจัยและพัฒนา ในการสรางเครื่อง

มือประเมินผลการดําเนินงานของฝายการพยาบาลที่เนน
การคงอยูขององคกรเปนหลัก ศึกษาการบริหารบุคลากร
และพัฒนาโปรแกรมในการปรับปรุงผลการดําเนินงานของ
ฝายการพยาบาล อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลตอไป
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