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Extended Abstract
Relationship model, sequence and  

relationship direction of variables related to 

service innovation are necessary knowledge 

for the development of service innovation. 

This quantitative research aimed to study the 

levels and examine the direct and indirect 

effects of transformational leadership behavior 

of head nurses, the team climate for innova-

tion, market orientation behavior, and service 

innovation of nursing units in private hospitals. 

The research samples were 384 head nurses 

with at least 6 months experience at a  

nursing unit. Nursing unit was defined as a 

ward, intensive care unit, labor room, neonatal 

unit, or an outpatient department in a private 

hospital. The samples were recruited by 

simple random sampling. Research instruments 

consisted of a set of questionnaires with  

a five-point scale. The questionnaires were 

assessed by five experts. The content validity 

index of the transformational leadership  

behavior of head nurses, team climate for 

innovation, market orientation behaviors, and 

service innovation were 0.95, 1.00, 1.00, and 

1.00. The reliability of questionnaires in the 

form of Cronbach’s alpha coefficient was 

0.97, 0.94, 0.91, and 0.84. Three hundred  

and eighteen questionnaires were returned, 

representing 82.8% of the total number of 

questionnaires. The data were analyzed using 

descriptive statistics and inferential statistical 

analysis such as frequency, mean, standard 

deviation, and path analysis.

The results showed that the average 

scores of transformational leadership behaviors 

of head nurses, team climate for innovation, 

and market orientation behavior were at a 

high level and service innovation was at a 

medium level. Results from path analyses 

revealed that transformational leadership 

behavior, team climate for innovation, market 

orientation behavior, and service innovation 

were congruent with the empirical data  

(χ2 = 0.974, p = 0.324, CMIN/DF = 0.974, 

CFI = 1.000, GFI = 0.998, AGFI = 0.985, 

RMSEA = 0.000). For path analysis, the results 

of the study found transformational leadership 
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behavior had a positive direct effect on  

service innovation (β = 0.12, p <0.05),  

transformational leadership behavior had a 

positive indirect effect on service innovation 

through market orientation behavior (β = 0.24, 

p <0.05), and transformational leadership 

behavior had a positive indirect effect on 

service innovation through a team climate for 

innovation and market orientation behavior 

(β = 0.15, p <0.05). Also, transformational 

leadership behavior had a totally positive 

effect on service innovation (β = 0.51, p <0.05), 

team climate for innovation had a totally 

positive effect on service innovation (β = 0.19, 

p <0.05), and market orientation behaviors 

had a totally positive effect on service  

innovation (β = 0.61, p <0.05).

The results of this research serve as  

a guideline for head nurses in developing 

service innovation within nursing units in 

private hospitals. Thus, it is vitally important 

to have self-development opportunities for 

transformational leadership behavior, team 

climate for innovation, and market orientation 

behavior, in order to create more innovative 

services. Nurse administrators should empha-

size policy formulation, training programs  

for service innovation development, provide 

opportunities for the application of service 

innovation and support the presentation of 

service innovation in order to develop nursing 

work performance and quality of nursing 

service.

Keywords: Service innovation, Transforma-

tional leadership behavior, Team 

climate for innovation, Market 

orientation behavior, Head nurses 

of private hospitals
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บทนำ�
โรงพยาบาลเอกชนต้องการพัฒนาการบริการ

ให้ทันสมัยและทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ เพือ่เพิม่ความสามารถ

ในการแข่งขันในสถานการณ์ท่ีมีต้นทุนและบุคลากร

จำากัด จงึเกิดความตอ้งการการบรกิารท่ีมลีกัษณะเป็น

นวัตกรรมบริการ (Service innovation) ซ่ึงเป็น 

กระบวนการใหม่หรือข้อเสนอที่นำาไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงพยาบาล ผู้ให้บริการ 

และผู้รับบริการ1 นวัตกรรมบริการส่งผลต่อการบริการ

ของโรงพยาบาลท่ีมีการบริการพยาบาลเป็นบริการหลัก 

ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพบริการ 

และการจัดการต้นทุนการบริการของโรงพยาบาล 

องค์กรพยาบาลจึงมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนา

นวัตกรรมบริการของโรงพยาบาลเอกชน โดยมีหัวหน้า

หอผู้ป่วยเป็นผู้บริหารระดับต้นมีหน้าท่ีนำานโยบาย

ขององค์กรพยาบาลลงสู่ผู้ปฏิบัติและกำากับดูแล 

การส่งมอบ นวัตกรรมการบริการที่องค์กรและผู้รับ

บริการต้องการ องค์ประกอบสำาคัญของนวัตกรรม

การบริการ ตอบสนองความต้องการของสาธารณะ

และสังคมทำาให้การบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริการ ก่อให้เกิดความคุ้มค่า

คุ้มทุนในการบริการพยาบาล นวัตกรรมการบริการ 

ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและผู้ใช้บริการ ต้องไม่

ซับซ้อนใช้ง่าย เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน2 ในการพัฒนา

นวัตกรรมการบริการในหอผู้ป่วยจะต้องอาศัยพฤติกรรม

ภาวะผู้นำาท่ีเหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง

กับบุคลากร และผู้รับบริการ

พฤติกรรมภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง (Trans-

formational leadership behavior) ทำาให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงและทำาให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีแตกต่าง

จากเดิมในทางท่ีดีข้ึน ทำาให้เกิดการพัฒนาความสามารถ

ของทีมไปสูร่ะดบัทีม่ศีกัยภาพทีส่งูข้ึน3 สามารถสรา้ง

แรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทีมมีความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ  

พบว่า องค์ประกอบของพฤติกรรมภาวะผู้นำาการ

เปล่ียนแปลง มีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมการบริการ4

บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงาน 

(Team climate for innovation)5 ซึ่งเป็นการรับรู้

ของสมาชิกในทีมต่อบรรยากาศในการทำางานท่ีเปิด

โอกาสให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการกำาหนด 

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ของทีม แสดงความคิดเห็นได้

อย่างเปิดกว้าง สมาชิกในทีมเห็นความสำาคัญของ 

ผลสำาเร็จของงานและสนับสนุนกันภายในทีมเพื่อให้

เกิดนวัตกรรม5 และพบว่าพฤติกรรมภาวะผู้นำา 

การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อบรรยากาศ 

ส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงาน6

พฤตกิรรมการมุง่เนน้ตลาด (Market orienta-

tion behavior) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ให้ความสำาคัญ

การตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังและข้อมูล

ของผู้รับบริการ คู่แข่งขันในตลาด และการประสาน

ความร่วมมือภายในหน่วยงาน7 เพ่ือส่งมอบการบริการ

ท่ีมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย พฤติกรรมการมุ่งเน้น

ตลาดมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการบริการ 8

การศึกษาที่ผ่านมายังไม่พบการศึกษาเส้นทาง

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำาการ

เปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย บรรยากาศส่งเสริม

นวัตกรรมของทีมงาน และพฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด

กับนวัตกรรมการบริการของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล

เอกชน ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปร ลำาดับ

และทิศทางความสมัพนัธ์เป็นความรู้ทีจ่ำาเป็นสำาหรับ

การพัฒนานวัตกรรมการบริการ การศึกษาครั้งนี้จึง

สนใจท่ีจะตรวจสอบเส้นทางความสัมพันธ์ทางตรง

ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหน้าหอผู้ป่วยกับนวัตกรรมบริการ และเส้นทาง
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ความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำา

การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับนวัตกรรม

บริการ โดยตรวจสอบ พฤติกรรมภาวะผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีอิทธิพลทางอ้อม

ต่อนวัตกรรมการบริการของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล

เอกชนโดยผ่าน (1) บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม

ของทีมงาน (2) พฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด และ 

(3) บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงาน และ

พฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด และตรวจสอบความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

กรอบแนวคิดการวิจัยสังเคราะห์ขึ้นจากทฤษฎี

พฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง3 แนวคิด

บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงาน5 แนวคิด

พฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด7 และแนวคิดนวัตกรรม

การบริการ8,10 โดยนำาข้อมูลจากการศึกษาก่อนหน้าน้ี

ที่พบว่าองค์ประกอบพฤติกรรมภาวะผู้นำาการ

เปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธกั์บนวตักรรมการบรกิาร4 

พฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล 

ทางตรงต่อบรรยากาศสง่เสริมนวัตกรรมของทมีงาน6 

พฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด9 และพบว่า พฤติกรรม

การมุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการบริการ10 

จึงนำามาลำาดับตัวแปรและเส้นทางความสัมพันธ์  

ตาม Figure 1

Figure 1 Conceptual framework

วิธีก�รศึกษ�
การวิจยัคร้ังนีเ้ป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ (Quan-

titative research design) เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์

แบบตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) 

ในลกัษณะการวิเคราะห์เสน้ทางความสมัพนัธ์ (Path 

analysis) โดยประชากร คือ หัวหน้าหอผู้ป่วยท่ี

ปฏิบัติงานประจำาในหอผู้ป่วยใน หออภิบาล ห้องคลอด 

ห้องทารกแรกเกิด และแผนกผู้ป่วยนอก มีประสบการณ์

ในตำาแหน่ง 6 เดือนขึ้นไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

เอกชนขนาด 101 เตียงขึ้นไป จำานวน 133 แห่ง 

จำานวน 1,510 คน กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากประชากร 

โดยการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย คำานวณขนาดของกลุม่

ตวัอย่าง (Sample size)11กำาหนดความคลาดเคลือ่น 

ท่ีระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่าง 

307 คน ส่งแบบสอบถามโดยเพิ่มอัตราการสูญหาย

ร้อยละ 2012 รวม 384 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืน 

318 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.8 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

เป็นไปตามข้อตกลงการวิเคราะห์เส้นทางท่ีกลุ่มตัวอย่าง

ควรมีมากกว่า 200 คน13
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1) แบบสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา 

ประสบการณก์ารเป็นหัวหนา้หอผูป้ว่ย ประสบการณ์

การฝกึอบรมด้านนวัตกรรม และประสบการณก์ารนำา

นวัตกรรมการบริการมาใช้ในการบริการพยาบาล 

หรือมีผลงานด้านนวัตกรรมการบริการในงานพยาบาล

จำานวน 6 ข้อ

2) แบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลงที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีภาวะผู้นำาการ

เปลีย่นแปลง3 ม ี4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ การมอีทิธพิล

ทางอุดมการณ์ (Idealized influence) การสร้าง 

แรงบันดาลใจ (Inspiration motivation) การกระตุ้น 

ทางปัญญา (Intellectual stimulation) และ การ

คำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized 

consideration) มีข้อคำาถามรวม 38 ข้อ

3) แบบสอบถามบรรยากาศสง่เสริมนวัตกรรม

ของทมีงาน5 ผูวิ้จยัได้รบัอนญุาตจากเจา้ของลขิสทิธิ์6 

ในการนำาเคร่ืองมอืมาปรบัใช้ม ี4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 

1) การมีวิสัยทัศน์ (Vision) (2) ความปลอดภัย 

ในการมีส่วนร่วม (Participative safety) (3) การ

มุ่งงาน (Task orientation) และ (4) การสนับสนุน

นวัตกรรมในกลุ่มงาน (Intragroup support for 

innovation) มีข้อคำาถามรวม 12 ข้อ

4) แบบสอบถามพฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด7 

ผู้วิจัยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์14 ในการนำา

เครื่องมือมาปรับใช้มี 3 องค์ประกอบได้แก่ (1) การ

มุ่งเน้นลูกค้า (Customer orientation) (2) การมุ่งเน้น

คู่แข่งขัน (Competitor orientation) และ (3) การ

ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter 

functional coordination) มีข้อคำาถามรวม 12 ข้อ

5) แบบสอบถามนวัตกรรมการบริการ (Service 

innovation) ผูวิ้จยัได้รบัอนญุาตจากเจา้ของลขิสทิธิ์9 

ในการนำาเครื่องมือมาปรับใช้มีข้อคำาถามรวม 5 ข้อ

แบบสอบถามส่วนท่ี 2-5 เป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) 

กำาหนดคะแนน ดงันี ้เห็นด้วยมากทีส่ดุ (5) เห็นดว้ย

มาก (4) เห็นด้วยปานกลาง (3) ไม่เห็นด้วย (2) และ

ไม่เห็นด้วยมากที่สุด (1) กำาหนดเกณฑ์ในการแปล

ค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วย

ในระดับน้อยท่ีสุด 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วย 

ในระดับน้อย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัมาก 

4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด15 

แบบสอบถามได้รบัการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 

(Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน 

แบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 

บรรยากาศส่งเสริมนวตักรรมของทีมงาน พฤตกิรรม

การมุ่งเน้นตลาดและนวัตกรรมการบริการ มีค่า 

ความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.95, 1, 1 และ 1  

ตามลำาดับ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

แบบสอบถามมีความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 

validity) และสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ทุกแบบสอบถาม และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง 

บรรยากาศส่งเสริมนวตักรรมของทีมงาน พฤตกิรรม

การมุ่งเน้นตลาดและนวัตกรรมการบริการ มีค่า

สมัประสทิธ์ิแอลฟาครอนบารค (Cronbach’s Coef-

ficience) เท่ากับ 0.97, 0.94, 0.91 และ 0.84  

ตามลำาดับ

ก�รรับรองจริยธรรมก�รวิจัย การวิจัยนี้ผ่าน

การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจยัในมนษุย์ของมหาวิทยาลยัครสิเตียน เอกสาร

รับรองเลขที่ N.16/2561 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน  
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พ.ศ. 2562 การพทิกัษส์ทิธิข์องกลุม่ตวัอย่าง โดยกลุม่

ตัวอย่างได้รับช้ีแจงเร่ืองการพิทักษ์สิทธิและวัตถุประสงค์

การวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามให้คำายินยอม

ในการตอบแบบสอบถาม มีระบบการรักษาความลับ

ของข้อมูลและการนำาเสนอ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด

ในลักษณะภาพรวม

ก�รเกบ็รวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนมถุินายน 

2562 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ก�รวเิคร�ะหข้์อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

จำานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบคำาถาม

และระดับของตัวแปรและใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 

การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path analysis)

ผลก�รวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

99.1) อายุเฉล่ีย 42.22 ปี กลุ่มอายุท่ีมีจำานวนมากท่ีสุด

คือ 41-50 ปี (ร้อยละ 45.3) กลุ่มที่มีประสบการณ์

ในตำาแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย 5 ปีข้ึนไปมีจำานวน 

มากที่สุด (ร้อยละ 49.7) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.6 

ไมไ่ด้รับการฝกึอบรมด้านนวัตกรรม และร้อยละ 68.5 

ไม่มีประสบการณ์ในการนำานวัตกรรมมาใช้ในงาน

บริการพยาบาล

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

คะแนนของตัวแปรที่ศึกษา แสดงใน Table 1

Table 1  Mean, standard deviation and level of variables and components of service innovation 

and related factors (n = 318)

Variables and components X SD Level

Transformational leadership behavior

Individualized consideration

Idealized influence

Intellectual stimulation

Inspirational motivation

Team climate for innovation

Participative safety

Vision

Intragroup support for innovation

Task orientation

Market orientation behavior

Customer orientation

Inter-functional coordination

Competitor orientation

Service innovation

4.00

4.09

3.96

3.97

3.96

4.03

4.14

4.06

3.98

3.94

3.83

4.06

3.81

3.57

3.38

0.38

0.41

0.42

0.47

0.42

0.42

0.50

0.47

0.46

0.50

0.49

0.46

0.58

0.67

0.64

high

high

high

high

high

high

high

high

high

high

high

high

high

high

medium

X, Mean; SD, Standard Deviation
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กับนวัตกรรม

บริการ ตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรทั้ง 4 ตัวมีค่าอยู่ระหว่าง 0.45-0.77 

(p < 0.001) ตัวแปรที่ศึกษาไม่พบปัญหาการร่วม 

เส้นตรง (Multicollinearity)12

การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path 

analysis) พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

(χ2 = 0.974, p = 0.324, CMIN/DF = 0.974, 

CFI = 1.000, GFI = 0.998, AGFI = 0.985, 

RMSEA = 0.000) และพบว่าพฤติกรรมภาวะผู้นำา

การเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีอิทธิพลทางตรง

ต่อนวัตกรรมการบริการของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล

เอกชน (β = 0.12, p < 0.05) โดยทิศทาง 

ความสัมพันธ์เป็นบวก พบว่าพฤติกรรมภาวะผู้นำา 

การเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีอิทธิพลทางอ้อม

ต่อนวัตกรรมการบริการของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล

เอกชนโดยผ่านพฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด (β = 0.24, 

p < 0.05) โดยทิศทางความสัมพันธ์เป็นบวก และ 

พฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางอ้อม 

ต่อนวัตกรรมการบริการโดยผ่านบรรยากาศส่งเสริม

นวัตกรรมของทีมงาน และพฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด 

(β = 0.15, p < 0.05) โดยทิศทางความสัมพันธ์ 

เป็นบวก แสดงเส้นทางและค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล

ตาม Figure 2 และ Tables 2-3

χ2 = 0.974, p = 0.324, CMIN/DF = 0.974, CFI = 1.000, GFI = 0.998, AGFI = 0.985, RMSEA = 0.000

Figure 2 A path analysis model of service innovation and related factors (n = 318)

TLB = Transformational leadership behaviors, TIC = Team climate for innovation, MOB = 

Market orientation behaviors, SI = Service innovation

Table 2  Estimation of total indirect and direct effect of path analysis model of service  

innovation and related factors (n = 318)

MOB TIC SI
TE IE DE TE IE DE TE IE DE

TLB 0.64 0.25 0.39 0.77 - 0.77 0.51 0.39 0.12
TIC 0.32 - 0.32 - - - 0.19 0.19 -
MOB - - - - - - 0.61 0.61

TLB, Transformational leadership behavior; TIC, Team climate for innovation; MOB, Market 

orientation behavior; SI, Service innovation; TE, Total effects; IE, Indirect effects; DE, Direct 

effects
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Table 3  Structural path relationship among transformational leadership behavior, team climate 

for innovation, market orientation behavior, and service innovation (n = 318)

Structural Path Relationship Effect Effect estimations

TLB ➞ SI Direct Effects 0.12

TLB ➞ MOB ➞ SI Indirect Effects 0.24

TLB ➞ TCI ➞ MO ➞ SI Indirect Effects 0.15

TLB, Transformational leadership behaviors; TIC, Team climate inventory; MOB, Market  

orientation behaviors; SI, Service innovation

อภิปร�ยผลก�รวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 

42.22 ปี กลุ่มที่มีจำานวนมากที่สุดคืออายุระหว่าง 

41-50 ปี กลุ่มที่มีประสพการณ์ในตำาแหน่งหัวหน้า

หอผู้ป่วยมากกว่า 5 ปีข้ึนไปมีจำานวนมากท่ีสุด ซ่ึงเป็น

ช่วงวัยและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในการดำารง

ตำาแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย แต่การที่หัวหน้าหอผู้ป่วย

ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านนวัตกรรม

ถึงร้อยละ 61.6 และไม่มีประสบการณ์ในการนำา

นวัตกรรมมาใช้ในงานบริการพยาบาลร้อยละ 68.5 

อาจส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมบริการได้

การศึกษาระดับของตัวแปรที่เ ก่ียวข้องกับ

นวัตกรรมการบริการ อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

พฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า 

หอผู้ ป่วยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก และ 

องคป์ระกอบรายดา้นทกุดา้น มคีา่เฉลีย่ในระดับมาก 

แสดงให้เห็นว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยมีพฤติกรรมภาวะ 

ผู้นำาไปในแนวทางเดียวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำา 

การเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎี3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

หัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 

ต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเรว็ ทำาให้หัวหนา้หอผูป่้วย ในโรงพยาบาลเอกชน

ทุกระดับต้องเพิ่ม ขีดความสามารถให้รองรับ 

การเปล่ียนแปลง ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษา

ในต่างประเทศ16 ท่ีศึกษาในภาคการดูแลสุขภาพเอกชน

ในจอร์แดน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าหน่วยงาน

พยาบาลพบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง

อยู่ในระดับมากเช่นกัน

บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงานและ

องค์ประกอบรายด้านทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

แสดงให้เห็นว่าบรรยากาศในหอผู้ป่วยโรงพยาบาล

เอกชนมีลักษณะส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงาน

สอดคล้องกับทฤษฎี5 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรม

ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของหัวหนา้หอผูป่้วยท่ีอยู่

ในระดับมากส่งผลต่อการสร้างบรรยากาศภายใน

หน่วยงานให้เอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม17 เห็นได้

จากบรรยากาศในโรงพยาบาลเอกชนจะมีการจัด

กิจกรรมการนำาเสนอผลงานด้านนวัตกรรมบริการ

และให้รางวัลแก่ผลงานที่ดี จัดให้มีการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรมการบริการผ่านระบบ

สารสนเทศของโรงพยาบาล ในลักษณะคลังความรู้ 

ทีส่มาชิกสามารถเข้าถึงได้ สนบัสนนุการแลกเปลีย่น

ความเห็นในการประชุมคุณภาพและการประชุมบริหาร 

การศกึษาครัง้นีส้อดคลอ้งกับผลการศกึษาบรรยากาศ
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ส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงานในโรงพยาบาลเอกชน

ในกัลกัตตา ประเทศอินเดีย18

พฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาดและองค์ประกอบ

รายด้านทุกด้านของพฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาดของ

หัวหน้าหอผู้ป่วยและทีมพยาบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก แสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมการมุง่เนน้ตลาด

ของทมีพยาบาลหอผูป่้วยมคีวามสอดคลอ้งกับทฤษฎี7 

อาจเปน็เพราะหัวหนา้หอผูป่้วยในโรงพยาบาลเอกชน

ให้ความสำาคัญต่อความต้องการผู้รับบริการ เห็นได้

จากการนำาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับ

บริการมาวิเคราะห์หาความต้องการของผู้รับบริการ

และปรับปรุงการบริการที่ตรงตามความต้องการ 

ของผู้รับบริการ มีการติดตามข้อมูลของโรงพยาบาล

คู่แข่งขัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

เกิดแนวทางการจัดบริการใหม่ เช่น การบริการแบบ 

one stop service

นวัตกรรมการบริการของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล

เอกชน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง 

อภปิรายได้ว่าเมือ่ประเมนินวัตกรรมการบรกิารในมติิ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดกับการบริการ นวัตกรรม 

การบริการของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนยังมีโอกาส

ในการพัฒนา อาจเป็นเพราะการขาดประสบการณ์ 

พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง หัวหน้า 

หอผู้ป่วย ร้อยละ 61.6 ไม่มีประสบการณ์การฝึกอบรม

ด้านนวัตกรรม และร้อยละ 68.5 ไม่มีประสบการณ์

การนำานวัตกรรมการบริการมาใช้ในงานบริการพยาบาล 

ดังนั้น ผู้บริหารการพยาบาลต้องให้ความสำาคัญกับ

การอบรมเก่ียวกับนวัตกรรมการบริการและเปิดโอกาส

ในการนำานวัตกรรมการบริการมาประยุกต์ใช้ในงาน

บริการทางการพยาบาล

การศกึษาเสน้ทางความสมัพนัธข์องพฤติกรรม

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย 

บรรยากาศส่งเสริมนวตักรรมของทีมงาน พฤตกิรรม

การมุ่งเน้นตลาด และนวัตกรรมการบริการของหอผู้ป่วย

ในโรงพยาบาลเอกชน อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

พฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า 

หอผู้ป่วยมีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมการบริการของ

หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (β = 0.12, p < 0.05) 

โดยทิศทางความสัมพันธ์เป็นบวก อภิปรายได้ว่า  

องค์ประกอบรายด้านของพฤติกรรมภาวะผู้นำา 

การเปลีย่นแปลง ได้แก่ การมอีทิธพิลทางอดุมการณ ์

การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาและ 

การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 

ในระดับมากอาจทำาให้หัวหน้าหอผู้ป่วยสามารถพัฒนา

นวัตกรรมการบริการข้ีนได้โดยเฉพาะการกระตุ้น 

ทางปัญญาและการสร้างแรงบันดาลใจจะส่งผลต่อ

การพัฒนาการบริการที่แตกต่างจากบริการเดิม  

ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศ 

ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเตหะรานพบว่า มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบริการ19

พฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของหัวหน้า

หอผู้ป่วยมีอิทธิพลทางอ้อมต่อนวัตกรรมการบริการ

ของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน โดยผ่านพฤติกรรม

การมุ่งเน้นตลาด (β = 0.24, p < 0.05) โดยทิศทาง

ความสัมพันธ์เป็นบวก อภิปรายได้ว่า หัวหน้าหอผู้ป่วย

ที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงจะพัฒนา

นวัตกรรมบริการ โดยให้ความสำาคัญกับการตอบสนอง

ความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยมุ่งสร้างสรรค์ 

การบริการที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย และมี

การประสานความร่วมมือภายในหอผู้ป่วยเพ่ือจัดบริการ

ทีท่ำาให้ผูร้บับรกิารเห็นว่าเหนอืกว่าคูแ่ข่งขัน สง่ผลให้

เกิดนวัตกรรมบริการในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ 
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ท่ีพบว่าพฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล

ต่อกับพฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด9 และงานวิจัยท่ีพบว่า

พฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด มีอิทธิพลทางตรงต่อ

นวัตกรรมการบริการ9 เช่นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้

พฤติกรรมภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงมอีทิธิพล

ทางอ้อมต่อนวัตกรรมการบริการโดยผ่านบรรยากาศ

ส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงาน และพฤติกรรมการ 

มุ่งเน้นตลาด (β = 0.15, p < 0.05) โดยมีทิศทาง

ความสัมพันธ์เป็นบวก อภิปรายว่า พฤติกรรมภาวะ

ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อบรรยากาศส่งเสริม

นวัตกรรมของทีมงาน6 และบรรยากาศส่งเสริม

นวัตกรรมของทีมงานส่งผลต่อพฤติกรรมการมุ่งเน้น

การตลาด อาจเกิดจากการท่ีหอผู้ป่วยมีบรรยากาศ 

ส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงานในระดับมากจะทำาให้

ทีมพยาบาลมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการทำางาน 

และให้ความสำาคญักับความสำาเรจ็ของงาน และมกีาร

สนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มงาน จึงทำาให้

เกิดความต้องการความสำาเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน

ของทมี สง่ผลต่อพฤติกรรมการมุง่เนน้ตลาด เกิดการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ การนำาเสนอ

บรกิารทีเ่หนอืกว่าคู่แข่งขัน จดัการบรกิารทีป่ระสาน

ความร่วมมือของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ส่งผลต่อ

การพัฒนานวัตกรรมบริการเกิดการยกระดับการบริการ

ท่ีมีอยู่เดิม การนำาเสนอบริการแบบใหม่ท่ีสามารถขยาย

กลุม่ผูร้บับรกิารและเปลีย่นพฤตกิรรมของผู้รบับรกิาร

จากเดิม เห็นได้ว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยท่ีมีพฤติกรรมภาวะ

ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการสร้างบรรยากาศ

ส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การมุ่งเน้นตลาด ซ่ึงพฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาดมี

อิทธิพลต่อนวัตกรรมบริการ

จุดอ่อนและจุดแข็งของงานวิจัยครั้งนี้
งานวิจัยนี้มีจุดอ่อนคือการวิจัยนี้เป็นการวิจัย

เชิงปรมิาณเพยีงอย่างเดียวจงึขาดข้อมลูเชิงคณุภาพ

มาสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ แต่จุดแข็งของการ

วิจัยนี้คือ การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้ทำาการเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของหัวหน้าหอผู้ป่วย

ทั่วประเทศ ข้อมูลท่ีได้รับเป็นความเห็นของหัวหน้า 

หอผู้ป่วยครอบคลุมทุกภาคในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ
1, ผู้บริหารองค์กรพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน

ควรกำาหนดนโยบายดา้นการพฒันานวัตกรรมบรกิาร

ในหอผู้ป่วยโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยคร้ังนี้ เป็น 

ข้อมูลประกอบการกำาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ 

การพัฒนานวัตกรรมบริการ การพัฒนาภาวะผู้นำา

ของผูบ้รหิารทางการพยาบาล การพฒันาบรรยากาศ

ในการทำางานที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และ

การพัฒนาสมรรถนะด้านการตลาดของบุคลากร 

ในทีมพยาบาล

2. ผู้บริหารองค์กรพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน

ควรนำาข้อมลูทีไ่ดจ้ากงานวิจยัไปปรบัใช้ในการกำาหนด

ระดับสมรรถนะ กรอบความรู้ ความสามารถด้าน 

การพฒันานวัตกรรมการบรกิารทีจ่ำาเป็นของผูบ้ริหาร

ในองค์กรพยาบาลท่ีรับผิดชอบงานด้านการพัฒนา

นวัตกรรมการบรกิาร และจดัการอบรม การสอนงาน 

เพ่ือเพ่ิมอัตราส่วนของหัวหน้าหอผู้ป่วยท่ีมีประสบการณ์

การอบรมด้านนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

1. ควรเพ่ิมการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) 

เพ่ือได้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ

เพื่อได้ความเข้าใจในเชิงลึก
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2. ควรนำาเคร่ืองมือวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ซ้ำาเพื่อ

โอกาสในการพัฒนาเครื่องมือต่อไป

3. ควรมีการศึกษาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุของตัวแปรท้ัง 4 ตัวแปร เพ่ือเป็นการขยาย

องค์ความรู้ด้านการวิจัยต่อไป

สรุปผลก�รวิจัย 
การศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างแสดง 

ให้เห็นว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ยังไม่มีประสบการณ์ 

ในการอบรมและการนำานวัตกรรมการบริการมาใช้ 

ในหอผู้ป่วยมากกว่าครึ่งหนึ่ง และพบว่า นวัตกรรม 

การบริการของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในระดับ

ปานกลาง จากการศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ พบว่า 

พฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรง

และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อนวัตกรรมการบริการ โดยผ่าน

พฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด และผ่านท้ังบรรยากาศ

ส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงาน และพฤติกรรมการมุ่งเน้น

ตลาดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี

ทิศทางความสัมพันธ์เป็นบวก แสดงว่าปัจจัยเหล่านี้

ส่งผลต่อนวัตกรรมบริการ ดังน้ันในการพัฒนานวัตกรรม

การบรกิาร ผูบ้รหิารองคก์รพยาบาลของโรงพยาบาล

เอกชนควรให้ความสำาคัญในการพัฒนาปัจจัยเหล่านี้ 

ไปพร้อมกับการพัฒนาประสบการณ์การอบรมด้าน

นวัตกรรมบริการและการนำานวัตกรรมบริการมาใช้ 

ในการบริการพยาบาล

กิตติกรรมประก�ศ
ในการวิจัยคร้ังนี้ขอขอบคุณผู้บริหารองค์กร

พยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลเอกชน 

ท่ีเข้าร่วมวิจัย ทำาให้การศึกษาคร้ังน้ีสำาเร็จลุล่วงด้วยดี

การมีส่วนร่วมของผู้นิพนธ์ 
ผู้นิพนธ์ทุกคนร่วมกันออกแบบการวิจัย และ

วิเคราะห์ข้อมลู โดยนภาพร สายชู เปน็ผูเ้ก็บรวบรวม

ข้อมูลและร่างบทความ ผู้นิพนธ์ทุกคนอ่านและ 

ตรวจสอบบทความก่อนส่งตีพิมพ์

แหล่งทุนวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ทุนส่วนตัว

ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้นิพนธ์ทุกคนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจาก 

งานวิจัยนี้
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การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้าหอผู้ป่วย บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงาน

พฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาดและนวัตกรรมการบริการ

ของหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเอกชน

นภาพร สายชู 1 พัชราภรณ์ อารีย์ 2 เนตรชนก ศรีทุมมา 2 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 2

บทคัดย่อ
รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปร ลำาดับและทิศทาง

ความสัมพันธ์จำาเป็นสำาหรับการพัฒนานวัตกรรมการบริการ 

การวิจยัเชิงปริมาณนีม้วัีตถุประสงค์เพือ่ศกึษาระดับและ

เสน้ทางความความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมภาวะผูน้ำา

การเปลี่ยนแปลง บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของทีม 

พฤตกิรรมการมุง่เนน้ตลาดและนวัตกรรมการบรกิารของ

หอผูป่้วยในโรงพยาบาลเอกชน กลุม่ตัวอย่างเป็นหัวหนา้

หอผู้ป่วย 318 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ ดชันคีวามตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.95-1.00 

ความเช่ือมั่นโดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบารคอยู่

ระหว่าง 0.84-0.97 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

และเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เส้นทาง

ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระอยู่ใน

ระดับมาก นวัตกรรมการบริการอยู่ในระดับปานกลาง 

รูปแบบเส้นทางความสัมพันธ์ความสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ (χ2 = 0.974, p = 0.324, CMIN/DF = 

0.974, CFI = 1.000, GFI= 0.998, AGFI = 0.985, 

RMSEA = 0.000) พฤติกรรมภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง

มีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมการบริการ (β = 0.12,  

p < 0.05) พฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล

ทางอ้อมต่อนวัตกรรมการบริการโดยผ่านพฤติกรรม 

การมุ่งเน้นตลาด (β = 0.24, p < 0.05) และพฤติกรรม

ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อนวัตกรรม

การบริการโดยผ่านท้ังบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม 

ของทีมงานและพฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด (β = 0.15, 

p < 0.05)

ข้อเสนอแนะ หัวหน้าหอผู้ป่วยควรพัฒนาตนเอง 

เรื่อง พฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด พฤติกรรมภาวะผู้นำา

การเปลีย่นแปลง และบรรยากาศสง่เสริมนวัตกรรมของ

ทีมงาน ผู้บริหารควรให้ความสำาคัญนโยบายและการฝึก

อบรมด้านนวัตกรรมการบริการและสนับสนุนการใช้ 

และนำาเสนอนวัตกรรมบริการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏบัิติงานของพยาบาลและคณุภาพบรกิารพยาบาล

คำ�สำ�คัญ: นวัตกรรมการบริการ, พฤติกรรมภาวะผู้นำา

การเปลี่ยนแปลง, บรรยากาศท่ีส่งเสริม

นวัตกรรมของทีม, พฤติกรรมการมุ่งเน้น 

การตลาด, หัวหน้าหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล
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