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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะร่วม คุณลักษณะความเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงและ
คุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิเขต8ผู้ให้ข้อมูลได้มาแบบเฉพาะ
เจาะจงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ประกอบด้วยบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในหน่วย
บริการปฐมภูมิทุกจังหวัด รวม 6 คนผู้น�ำชุมชน 6 คน เพื่อนร่วมงาน 30 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 30 คนและผู้รับบริการ
60 คนรวมทั้งสิ้น 132 คน เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคลากรที่มีความเป็นเลิศใน
การปฏิบัติงานที่ประยุกต์มาจากทฤษฎีภาวะผู้น�ำเชิงคุณลักษณะและคุณลักษณะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเป็นข้อค�ำถามแบบ
Rating scale 5 ระดับจ�ำนวน 35 ข้อ ที่ผ่านการประเมินความตรงของเนื้อหาและหาค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค เท่ากับ
0.92 และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะและปัจจัยสนับสนุนการท�ำงานจนเป็นที่ยอมรับ วิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานมีคุณลักษณะที่โดดเด่นดังนี้ 1) คุณลักษณะร่วม พบว่า
คุณลักษณะที่มีอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน ( = 4.69, S.D=.57) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
( 4.69, S.D.54) และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานผู้รับบริการและชุมชน ( = 4.71, S.D = .72) 2) การเป็นผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงพบว่าผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานมีการ
แสดงออกในระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน เรียงตามล�ำดับ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงานให้ผ้รู ่วมงานและคนรอบข้าง
( = 4.72, S.D = .34) การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานใช้สติปัญญาสร้างสรรค์วิธีการท�ำงาน ( = 4.69, S.D = .43) การค�ำนึงถึง
ความแตกต่างของบุคคล ( = 4.68, S.D=.41) การเป็นแบบอย่างที่ดีในการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต ( = 4.68, S.D = .34)
และ 3) คุณลักษณะเฉพาะ พบว่าบุคลากรทีม่ คี วามเป็นเลิศในการปฏิบตั งิ านทุกคนเป็นผูท้ ใี่ ฝ่รแู้ ละเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เป็น
คนในพืน้ ทีแ่ ละท�ำงานในพืน้ ทีม่ านานบูรณาการงานและท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ประยุกต์ใช้หลักธรรมในการท�ำงานและ
มีจติ ส�ำนึกในการท�ำประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม ผลการศึกษาท�ำให้องค์กรด้านสุขภาพได้แนวทางพัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
ที่เอื้อต่อการท�ำงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยงานการศึกษาได้ข้อมูลในการจัดบริการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ค�ำส�ำคัญ : หน่วยบริการปฐมภูมิ ความเป็นเลิศ คุณลักษณะของบุคลากร
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Abstract

This descriptive research aimed to study the characteristics of excellent health care providers in primary care
units, National Health Security Office Region 8, including with common Characteristics, transformative leadership
and specific Characteristics. The participants were 6 excellent Health Care Providers, 6 community leaders, 30
colleagues, 30 health volunteers and 60 clients of the candidates. Data was collected by interviewing with 5
rating scale toward leadership questionnaires and semi- structure questions for the specific characteristic and
supportive factors which applied from leadership theory, transformational leadership theory and excellence
healthcare indicators. The reliability was at 0.92. Descriptive statistic and content analysis were used in this study.
The results found that 1) common characteristics of the excellent health care providers had at the highest
level about dedication ( = 4.69 ,S.D = .57) creation ( = 4.69 ,S.D = .54) and relationship among co-worker and
clients ( = 4.71 S.D = .72) 2) transformative leadership had at the highest level about idealized influence as role
model in working and living ( =4.68 ,S.D =.34), inspirational motivation ( = 4.72 ,S.D = .34), intellectual
stimulation (=4.59 ,S.D =.43) and individual consideration ( = 4.68 ,S.D =.41), and 3) specific characteristics of
the excellent health care providers that obviously found were continuous learning, contact understanding and
engaging of their working area, integration, using Buddha way in working and have public consciousness.The
results of this study will be benefit for human resources development organization and education in improving
health care providers in primary care unit.
Keywords : primary care unit, excellence, characteristic.
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บทน�ำ

หน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นสถานบริการด่านแรกใน
ระบบสุขภาพที่ให้บริการแก่ประชาชน หัวใจส�ำคัญที่เป็น
คุณภาพของการบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ คือ การบริการ
แบบองค์รวม ต่อเนือ่ งผสมผสานและสนับสนุนการพึง่ ตนเอง
ของประชาชนเป็นหลักการส�ำคัญที่บุคลากรในหน่วยบริการ
ปฐมภูมติ อ้ งใช้ในการปฏิบตั งิ าน1 จากลักษณะงานในบทบาท
หน้าทีข่ องบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมทิ ตี่ อ้ งท�ำงานร่วม
กับทีมสุขภาพ เครือข่าย หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและประชาชน
การทีบ่ คุ ลากรในหน่วยบริการปฐมภูมจิ ะท�ำงานประสบความ
ส�ำเร็จได้นั้น จ�ำเป็นต้องมีคุณลักษณะของผู้น�ำ ประกอบกับ
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเตรียม
พร้อมของบุคลากรเพือ่ รับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และปรับ
สภาพการท�ำงานให้สอดคล้องกับปัญหาและชี้น�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะช่วยสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับหน่วย
งานและผู้รับบริการ2นอกจากนี้การที่บุคคลากรในหน่วย
บริการปฐมภูมิจะท�ำงานประสบความส�ำเร็จสามารถตอบ
สนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ภายใต้ข้อ
จ�ำกัดด้านก�ำลังคน ศักยภาพในการท�ำงานและบริบทพืน้ ทีท่ ี่
แตกต่างกันจ�ำเป็นต้องมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะทีม่ คี วามพิเศษที่
จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้มีผลงานโดดเด่นกว่าบุคคล
อื่นและเป็นที่ยอมรับในความส�ำเร็จ เนื่องจากบุคลากรเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในปัจจัยน�ำเข้าที่จะท�ำให้เกิดผลงานและ
ผลผลิ ต ดั ง นั้ น กลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี
ประสิทธิภาพจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพทีด่ ซี ง่ึ ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพเขต 8 มีกลวิธีในการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยบริการปฐมภูมดิ ว้ ยการสร้างขวัญก�ำลังใจ ยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานโดย
สร้างเกณฑ์คัดเลือกความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1) มีผลงานเด่นในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิต่อเนื่อง
อย่างน้อย 3 ปี 2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3) มีผลงานที่
สร้ า งแรงบั น ดาลใจ และ4) ผลงานดี เ ด่ น เป็ น รู ป ธรรมมี
ประโยชน์ ต ่ อ ส่ ว นรวม 3 วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี ในฐานะผู้ร่วมด�ำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความ
เป็นเลิศในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
สรรหา ตั้งแต่การสร้างเครื่องมือประเมิน การเก็บข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในพืน้ ทีก่ ารศึกษาเอกสารผลงานและการสัมภาษณ์
ถอดบทเรียนบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
พบว่ า บุ ค คลากรเหล่ า นี้ มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ โ ดดเด่ น
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แตกต่างจากบุคคลอื่น เนื่องจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมายัง
ไม่มีการศึกษาเรื่องนี้ที่ชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
คุณลักษณะของบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต 8 ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีเ่ อือ้ ต่อการ
ท�ำงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาคุณลักษณะร่วม คุณลักษณะความเป็นผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรที่มี
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิเขต 8

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาวะผูน้ ำ� เชิงคุณลักษณะและ
คุณลักษณะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของ Bernard M Bass4 มา
เป็นกรอบในการศึกษาเนื่องจากบุคลากรในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายท�ำงานร่วมกับทีม
สุขภาพและชุมชนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงต้องมี
คุณลักษณะของผูน้ ำ� ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงและคุณลักษณะ
เฉพาะที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นการท� ำ งานให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
ประกอบด้วยคุณลักษณะร่วมได้แก่ ความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการ
ท�ำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
คุณลักษณะด้านผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเป็นแบบ
อย่างทีด่ ใี นการท�ำงานและการด�ำเนินชีวติ การสร้างบันดาล
ใจให้ผู้อื่น การกระตุ้นสติปัญญาผู้ตาม การค�ำนึงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล และคุณลักษณะเฉพาะที่มีอย่าง
โดดเด่นในบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
วิธีด�ำเนินการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา
ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ประชากรที่ ศึ ก ษา
ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ ผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมเิ ป็นผูท้ มี่ คี วาม
เป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ผู้น�ำชุมชน เพื่อนร่วมงาน อาสา
สมัครสาธารณสุขและผูร้ บั บริการในพืน้ ทีข่ องผูท้ มี่ คี วามเป็น
เลิศในการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลได้มาแบบ
เฉพาะเจาะจงประกอบด้วย 1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จ�ำนวน 66 คน
ได้แก่ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในการ
ปฏิบัติงาน 6 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม 6 คนเพื่อนร่วม
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งานของผูท้ ม่ี คี วามเป็นเลิศในการปฏิบตั งิ านทุกคนทุกระดับ
รวม 30 คนและอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้ที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 5 ปี รวม
30 คน 2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัว่ ไป จ�ำนวน 66 คน ได้แก่ ผูน้ ำ� ชุมชน
ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของผูท้ มี่ คี วามเป็นเลิศในการปฏิบตั งิ าน
6 คน และผู้รับบริการในพื้นที่ของผู้ที่มีความเป็นเลิศใน
การปฏิบัติงาน จ�ำนวน60 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูน้ ำ� ชุมชน เพือ่ น
ร่วมงาน อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้รับบริการเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบุคลากรทีม่ คี วามเป็นเลิศในการปฏิบตั งิ าน
ที่ ป ระยุ ก ต์ ม าจากทฤษฎี ภ าวะผู ้ น� ำ เชิ ง คุ ณ ลั ก ษณะและ
คุณลักษณะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงเป็นข้อค�ำถามแบบ Rating
scale 5 ระดับจ�ำนวน 35 ข้อที่ผ่านการประเมินความตรง
ของเนื้ อ หาโดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญและหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
ครอนบาค เท่ากับ 0.92
2. แนวทางสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้างผูท้ มี่ คี วามเป็นเลิศ
ในการปฏิบัติงาน ผู้น�ำชุมชน เพื่อนร่วมงาน อาสาสมัคร
สาธารณสุขและผู้รับบริการ เป็นค�ำถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะเฉพาะและปัจจัยสนับสนุนการท�ำงานจนเป็นที่
ยอมรับจ�ำนวน 6 ข้อ
การรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ประสานพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ค�ำนึงถึงจริยธรรมในการท�ำวิจัย โดยรักษาความลับ
ของข้อมูลทีไ่ ด้จากกลุม่ ตัวอย่างและน�ำเสนอข้อมูลในภาพรวม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อคุณลักษณะของบุคคลา
กรทีม่ คี วามเป็นเลิศในการปฏิบตั งิ าน และการวิเคราะห์เนือ้ หา
เกีย่ วกับคุณลักษณะเฉพาะและปัจจัยสนับสนุนการท�ำงานจน
เป็นที่ยอมรับ

ผลการวิจัย

1. คุณลักษณะร่วม คุณลักษณะทีบ่ คุ ลากรทีม่ คี วาม
เป็นเลิศในการปฏิบัติงานมีอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตาม
ล�ำดับ ดังนี้
		 1.1 มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต ่ อ ผู ้ ร ่ ว มงานผู ้ รั บ
บริการและชุมชน ( = 4.71,S.D =.72) ทุกท่านเป็นบุคคล
ทีเ่ ข้ากับคนอืน่ ง่าย มีทกั ษะการพูดและการฟังทีด่ ี มีอธั ยาศัย
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ไมตรีดี ท�ำให้เปลี่ยนสัมพันธภาพจากเจ้านายและลูกน้อง
หมอและผู้ป่วย เป็นการสร้างความผูกพันฉันท์พี่น้องและ
เครือญาติช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือ
ทั้งจากผู้ร่วมงานและชุมชน ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันงาน
ต่างๆให้ส�ำเร็จลุล่วง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้รับ
บริการในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของบุคลากรทีม่ คี วามเป็นเลิศเป็น
ไปในทิศทางเดียวกันว่า...“หมอพูดดี ไม่ถอื ตัวกับคนไข้ ดูแล
เอาใจใส่ดี ไปหาก็รักษาทันที ไม่เกี่ยงงาน ไม่ว่าจะไปตอน
ไหนและเป็นลูกเป็นหลานของที่นี่ มีอะไรพอช่วยได้ก็อยาก
ช่วย เพราะหมอก็ดูแลพวกเราทุกเรื่อง”
		 1.2 ความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการท�ำงาน ( = 4.69,
S.D =.57) โดยพบว่าในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทุก
ท่านเอาจริงเอาจังในการท�ำงานดังเช่น งานฟื้นฟูผู้พิการที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระดับบุคคลของเขต 8 ใน
ปี 2558 ซึ่งได้ใช้ความพากเพียรในการพัฒนางานมาอย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นเวลามากกว่า 10 ปี จนสามารถพัฒนางานระดับ
ปฐมภู มิ แ ละขยายไปสู ่ เ ขต 8 มี ก ารจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การดูแลผูพ้ กิ ารทุกปี และรวบรวมเป็นหนังสือ
เล่าประสบการณ์เรือ่ ง “วันวานทีพ่ ากเพียร สูว่ นั นีท้ ภี่ าคภูม”ิ
และโครงการ“งานบุญประเพณี งานศพปลอดเหล้า”ที่สวน
กระแสสังคมและวัฒนธรรมความเชือ่ ของประชาชน ผลกระทบ
ของสุราท�ำให้เกิดปัญหาทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ถึงแม้วา่ จะเป็นงานทีย่ ากได้รบั การต่อต้านจากทัง้ ผูข้ ายและผูเ้ สพ
แต่บุคลากรที่มีความเป็นเลิศมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา
		 1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�ำงาน
( = 4.69,S.D=.54) โดยคิดค้นหาวิธกี ารใหม่ๆในการท�ำงาน
ท�ำให้การบริการรวดเร็วขึ้นและลดต้นทุน ดังเช่น การน�ำ
เทคโนโลยี Skype มาใช้ในการปรึกษาแพทย์เพื่อการรักษา
การนัดประชุมปรึกษาผ่านทาง Line กลุ่ม การให้ความรู้แก่
ผู้รับบริการโดยใช้ you tube ซึ่งมีทั้งภาพ เสียงและการ
เคลือ่ นไหว การใช้วทิ ยุชมุ ชนคนรักษ์สขุ ภาพให้ผพู้ กิ ารและ
อาสาสมัครสาธารณสุขจัดรายการให้ความรูก้ ารดูแลสุขภาพ
และการสร้างนวัตกรรมเช่น Family Folder Collector บน
Smart Phone เครื่องถ่ายภาพเท้าผู้ป่วยเบาหวานคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน หม้ออูดยูงกักเก็บยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก
กระจก Selfie ตรวจแผลฝีเย็บหลังคลอดและก้านตาลนวด
เท้าลดอาการชาในผู้ป่วยเบาหวาน
2. การเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า บุคลากรที่มีความเป็นเลิศ
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ในการปฏิบัติงานมีการแสดงออกในระดับมากที่สุดทุกด้าน
เรียงตามล�ำดับ ได้แก่
		 2.1 การสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงานให้ผู้
ร่วมงานและคนรอบข้าง ( = 4.72,S.D =.34) ทุกท่าน
เป็นผู้ที่ท�ำงานด้วยความกระตือรือร้น มองการณ์ไกลถึง
ความเป็นไปได้ใหม่ๆและแสดงให้ผู้ร่วมงานเห็นถึงความ
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะท�ำงานให้ส�ำเร็จท�ำให้เพื่อนร่วมงาน
ผู้น�ำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนยินดีมา
ร่วมท�ำงานด้วย ดังเช่น โครงการงานบุญประเพณีงานศพ
ปลอดเหล้าที่บุคลากรที่มีความเป็นเลิศได้มีความมุ่งมั่น
ท�ำงานสวนกระแสสังคมจนท�ำให้ผู้ร่วมงานและประชาชน
เห็นถึงความตั้งใจจริงและให้ความร่วมมือโครงการฟื้นฟู
ผู้พิการ โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ด�ำเนินการอย่างจริงจัง
และต่ อ เนื่ อ งมานานหลายปี แ ละโครงการต� ำ บลจั ด การ
สุขภาพดีเยี่ยมระดับเขต
		 2.2 การเป็นแบบอย่างที่ดีในการท�ำงานและ
การด�ำเนินชีวิต ( = 4.68,S.D =.34) ทุกท่านมาท�ำงาน
ก่อนเวลา ไม่เคยมาสาย มีสมั มาคารวะกับผูใ้ หญ่ไม่มหี นีส้ นิ
ไม่เล่นการพนัน ประหยัด เสียสละ ด�ำรงตนอยู่ในหลัก
ศีลธรรม ต้องการให้คนอื่นท�ำอย่างไร ตนเองต้องท�ำให้
ดูก่อน ดังเช่น การเป็นแบบอย่างในการดูแลสถานบริการ
เน้นการปฏิบัติให้ผู้ร่วมงานเห็นด้วยตาสิ่งที่มองเห็นได้ง่าย
คือ ความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ โดยเริ่มจากการ
ท�ำความสะอาดห้องน�ำ้ ทีร่ พ.สต ด้วยตนเองเพราะเป็นพืน้ ที่
เล็กและท�ำง่ายจนผู้ร่วมงานมีใจโน้มเอียงท�ำตามและขยาย
วงไปยังพื้นที่ส่วนอื่นจน รพ.สตแห่งนี้ได้รับรางวัล สถาน
บริการสะอาดสวยงาม ดังค�ำกล่าวของผู้รับบริการในพื้นที่
ว่า...“สุดยอดของการท�ำงาน ดีกับชาวบ้านเสมอต้นเสมอ
ปลายหาเหมือนไม่ได้ ติดดินเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้าน
และคนที่ท�ำงานด้วย ถ้าไม่มีหมอจะล�ำบาก”
		 2.3 การค� ำ นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งของบุ ค คล
( = 4.68,S.D =.41) บุคลากรที่มีความเป็นเลิศรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น อย่างตั้งใจและให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์
ต่อการท�ำงานและการพัฒนาตนเอง เข้าใจความรูส้ กึ และเห็น
ว่าทุกคนไม่เหมือนกันรู้ศักยภาพของผู้ร่วมงานและอาสา
สมัครสาธารณสุขแต่ละคนว่าจะขอความร่วมมือในเรื่องใด
เนือ่ งจากอยูด่ ว้ ยกันมานานและเคยร่วมงานกันหลายครัง้ ดัง
เช่นค�ำกล่าวของเพือ่ นร่วมงานทีก่ ล่าวว่า...”หัวหน้ารับฟังแม้
กระทั่งเด็กฝึกงาน เพราะเห็นว่าทุกคนมีความหมายเหมือน
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กั น คนที่ ไ ม่ เ ป็ น ก็ ค ่ อ ยๆสอนให้ ค� ำ แนะน� ำ และพั ฒ นา
อาสาสมัครสาธารณสุขตามศักยภาพของแต่ละคน”
		 2.4 การกระตุ ้ น ให้ ผู ้ ร ่ ว มงานใช้ ส ติ ป ั ญ ญา
สร้างสรรค์วธิ กี ารท�ำงาน ( = 4.52,S.D =.43) การท�ำงาน
ร่วมกับทีมสุขภาพและภาคีเครือข่าย บุคลากรที่มีความเป็น
เลิศใช้การประชุมโดยผ่านทาง Line กลุ่มให้ผู้ร่วมงานแสดง
ความคิดเห็นช่วยให้ผู้ร่วมงานมองปัญหาในหลายแง่มุม
สนับสนุนให้มีการคิดแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วด้วยวิธีการ
ใหม่การพาทีมงานไปร่วมโครงการต่างๆเพือ่ เรียนรู้ เก็บเกีย่ ว
ประสบการณ์ความส�ำเร็จและปัญหาอุปสรรคน�ำมาปรับใช้ใน
การท�ำโครงการ การน�ำแนวคิดทางพุทธศาสนา“การดับทุกข์
ทีต่ น้ เหตุ” ซึง่ เป็นหลักธรรมทีช่ าวบ้านคุน้ เคยมาเป็นแนวทาง
ในการแก้ ป ั ญ หาการควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก
โครงการตู้ยาชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการยาและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นไว้ใช้ในชุมชน โครงการ
หมู่บ้านดีวิถีไทย ซึ่งชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคราะห์
ปัญหา การวางแผน การด�ำเนินงาน และการประเมินผล
3. คุณลักษณะเฉพาะ พบว่าบุคลากรที่มีความเป็น
เลิศมีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้
		 3.1 การเป็นผูใ้ ฝ่รแู้ ละเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ทุก
ท่านเป็นผู้ใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเรียนต่อเฉพาะ
ทาง เช่น แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว การเรียนเพิ่มวุฒิการ
ศึกษาระดับปริญญาโทด้านการพยาบาล การสาธารณสุข
และการบริหารในวันหยุด การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในหลักสูตรที่จะเอื้อต่อการท�ำงานเช่น พยาบาลเวชปฏิบัติ
		 3.2 เข้าใจบริบทและมีความผูกพันกับพื้นที่
โดยร้อยละ 83.3 ท�ำงานในพื้นที่มานานท�ำให้ได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชน สามารถน�ำภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการ
ท�ำงาน และร้อยละ 16.7 เป็นบุคคลที่เติบโตมาจากชุมชน
เข้าใจบริบทชุมชนและรักการท�ำงานในชุมชนซึ่งข้อมูลที่ได้
จากชุมชนเป็นไปในทางเดียวกันว่า...“หมอเป็นคนบ้าน
เดียวกัน พูดภาษาเดียวกันเป็นลูกเป็นหลานและเป็นคนติด
ดิน มีอะไรที่พอช่วยได้ก็อยากช่วยเหลือ”ดังจะเห็นได้จาก
โครงการขับร้องสรภัญญะของชาวบ้านในการสอนสุขศึกษา
การส่งเสริมให้ชาวบ้านน�ำวัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ ลูกไม้
ใยบวบ มาใช้ในการดูแลสุขภาพและพัฒนาเป็นนวัตกรรม
สหบาทาก้ามปูชกู ำ� ลัง ก้านตาลนวดเท้าลดภาวะแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยเบาหวาน โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
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		 3.3 การบูรณาการงานกับหน่วยงานทัง้ ภายใน
ภายนอกและน�ำภาคีเครือข่ายมาร่วมด�ำเนินงาน ดังจะ
เห็นได้จากโครงการหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย การขับร้อง
สรภัญญะสอนสุขศึกษาและนวัตกรรมธง 5 ห่วงที่มีการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างพระ บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน
โครงการหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพและการสร้าง
ฐานการเรียนรูส้ สู่ ขุ ภาพ จนได้รบั รางวัลดีเยีย่ มระดับเขตใน
เรื่องต�ำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน
		 3.4 การใช้หลักธรรมในการบริหารงานและ
ประยุกต์ใช้ในการท�ำโครงการ ได้แก่หลักอิทธิบาท 4 หลัก
สัปปุริสธรรม 7 รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จัก
กาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคลการนิมนต์พระเจ้าอาวาสวัดร่วม
เป็นกรรมการงานสาธารณสุข พระเทศน์สอนสุขศึกษา การ
งดเหล้า บุหรี่ ของมึนเมาต่างๆ ในงานศพ งานบุญ
		 3.5 การมีจิตส�ำนึกสาธารณะเป็นผู้เสียสละ
และอุทศิ แรงกายแรงใจเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม เช่น
แพทย์จบเวชศาสตร์ครอบครัวมาท�ำงานทุ่มเทให้กับชุมชน
และการท�ำผ้าป่าสามัคคีพัฒนาหน่วยบริการ

การอภิปรายผล

จากผลการศึกษา มีประเด็นที่ควรน�ำมาอภิปราย ดังนี้
1. คุณลักษณะร่วม ที่ปรากฏให้เห็นอย่างโดดเด่น
ที่สุดในตัวบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความเป็น
เลิศในการปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ การมี
มนุษย์สมั พันธ์ทดี่ ี ความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการท�ำงาน และความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี จะช่วยลด
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงาน ชุมชนและผู้รับ
บริการนอกจากนีค้ วามมุง่ มัน่ ทุ่มเทในการท�ำงานและความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ท�ำงานนอกเหนืองานตามนโยบายหรือ
งานประจ� ำ ยั ง เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของผู ้ ที่ จ ะท� ำ งาน
ประสบความส� ำ เร็ จ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู ้ ที่ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องและชุมชน ซึ่งข้อค้นพบที่ได้มีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีผู้น�ำเชิงคุณลักษณะของBass (1999)และสอดคล้อง
กั บ เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ของ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 ซึง่ คุณลักษณะดังกล่าว
จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถท�ำงาน
ร่วมกับผูอ้ นื่ ได้อย่างราบรืน่ อยูร่ ว่ มกันมีความสุขงานประสบ
ความส�ำเร็จและมีคุณภาพชีวิตการท�ำงานที่ดีผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับคุณลักษณะของผู้
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ที่ท�ำงานในชุมชนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมุ่งมั่น มีมนุษย์
สัมพันธ์ดีเป็นมิตรกับผู้รับบริการการมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลอื่น ความขัดแย้งและความผูกพันระหว่างกัน เป็น
ปัจจัยท�ำนายคุณภาพชีวติ การท�ำงานของบุคลากรในหน่วย
บริการปฐมภูมิ 5-8
2. การเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง บุคคลากรทีม่ คี วาม
เป็นเลิศในการปฏิบัติงานมีการแสดงออกในระดับมากที่สุด
ทุ ก ด้ า น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงและการ
เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพผู้น�ำจึงต้องมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาให้บุคลากรมี
คุณลัก ษณะดังกล่า ว สามารถท�ำได้โดยการส่งเสริมให้
บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง มอบหมายงานให้ตรงกับความ
สามารถ และการเสริมแรง สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา
พบว่าลักษณะของผูน้ ำ� ทีด่ ตี อ้ งเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง9,10
ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานจะมีภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลงสูง11 และการเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะในการท�ำงานของบุคลากร12
เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดทฤษฎีความเป็นผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงแต่ละด้าน มีดังนี้
		 1) การเป็นแบบอย่างที่ดี จากผลการศึกษาพบ
ว่าบุคลากรที่มีความเป็นเลิศมีการแสดงออกในระดับมาก
ที่สุด ทั้งในด้านการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต ซึ่งการเป็น
แบบอย่างทีด่ จี ะท�ำให้ผรู้ ว่ มงานและคนรอบข้างเกิดการลอก
เลี ย นแบบพฤติ ก รรมที่ ดี น� ำ ไปปฏิ บั ติ แ ละเกิ ด ความ
ภาคภูมใิ จเมือ่ ได้รว่ มงานด้วย สอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผูน้ ำ�
ของ bass ทีอ่ ธิบายว่า บุคลิกภาพทีน่ า่ นับถือเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ท�ำให้คนอยากท�ำงานด้วย ภูมิใจที่มีโอกาสได้ร่วมงาน
และทุ่มเทท�ำงานให้ด้วยความเต็มใจ
		 2) การสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงานให้แก่ผู้
ร่วมงานและคนรอบข้าง พบว่าบุคลากรที่มีความเป็นเลิศมี
การแสดงออกในระดับมากทีส่ ดุ แต่ละท่านได้สร้างคุณความ
ดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วย
สร้างความประทับใจ เลือ่ มใสศรัทธาให้เกิดขึน้ กับผูร้ ว่ มงาน
และคนรอบข้ า งและแสดงออกโดยการเต็ ม ใจเสี ย สละ
แรงกายแรงใจมาท�ำงานด้วยอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนงานบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า แรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน13
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

		 3) การกระตุน้ ให้ใช้สติปญ
ั ญาการท�ำงาน บุคลากร
ที่มีความเป็นเลิศในการท�ำงานมีการกระตุ้นให้ผู้ตามใช้ความรู้
และประสบการณ์สร้างสรรค์วธิ กี ารท�ำงานใหม่ๆ เช่น การน�ำ
แนวคิดทางพุทธศาสนา การดับทุกข์ทตี่ น้ เหตุเป็นหลักธรรม
ทีช่ าวบ้านคุน้ เคยมาเป็นแนวทางในการแก้ปญ
ั หาการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งการน�ำหลักทางศาสนามาท�ำงาน
ในชุมชน เนือ่ งจากคนไทยได้รบั การปลูกฝังมาตัง้ แต่เด็ก เข้าวัด
ท�ำบุญตักบาตรและถือศีล เป็นการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมและใช้สติปัญญา
		 4) การค� ำ นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งของบุ ค คล
บุคลากรที่มีความเป็นเลิศเป็นผู้ที่เข้าใจถึงความแตกต่าง
ของบุ ค คลและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ อื่ น ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนางานและการพัฒนาคนเนื่องจาก
บุคคลมีคณ
ุ ลักษณะส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการท�ำงานที่
แตกต่างกัน การรู้ถึงแรงจูงใจในการท�ำงานและศักยภาพที่
แตกต่างกันของผูร้ ว่ มงานและคนในชุมชนจะเป็นการค้นหา
ทุ น ทางสั ง คมที่ มี อ ยู ่ ใ นชุ ม ชนและน� ำ มาร่ ว มพั ฒ นางาน
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาพบว่ า บุ ค ลากรที่ มี
คุณลักษณะแตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันและแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ
การทํางาน4,15 และปัจจัยท�ำนายสมรรถนะของบุคลากรใน
หน่วยงาน คือ ภาวะผู้น�ำและแรงจูงใจในการท�ำงาน16
3. คุณลักษณะเฉพาะ บุคลากรที่มีความเป็นเลิศทุก
คนมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษทีแ่ ตกต่างจากบุคลากรทัว่ ไป คือ เป็น
ผู้ใฝ่รู้และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน
วิชาชีพและการบริหารท�ำให้รเู้ ท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงซึง่
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ การท� ำ งานบรรลุ เ ป้ า หมาย
สอดคล้องกับการวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า บุคลากรทีม่ กี ารพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องจะมีสมรรถนะความเป็นผู้น�ำสูง และมี
พฤติกรรมเชิงบวกในการท�ำงาน17 นอกจากนี้คุณลักษณะ
เฉพาะที่พบในบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
คือ การเป็นคนในพื้นที่ เติบโตมาจากชุมชน เข้าใจบริบท
ชุมชน ท�ำให้เข้ากับชุมชนได้งา่ ยและได้รบั ความร่วมมือจาก
ชุมชน ท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่ท�ำงาน
คนเดียว จะช่วยให้ได้งานหลายๆ อย่างไปพร้อมกันและมี
ผูร้ ว่ มด�ำเนินการ ใช้หลักธรรมในการบริหารงานและประยุกต์
ใช้ในการท�ำโครงการซึง่ มีความสอดคล้องกับวิถชี วี ติ และความ
เป็นอยูข่ องคนในชุมชนท�ำให้ได้รบั ความร่วมมือในการท�ำงาน
มีจติ ส�ำนึกสาธารณะเป็นผูเ้ สียสละและอุทศิ แรงกายแรงใจเพือ่
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ประโยชน์ต่อส่วนรวม ท�ำให้ผู้ร่วมงานและประชาชนเลื่อมใส
ศรัทธาซึ่งคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวที่พบในตัวบุคลากรที่มี
ความเป็นเลิศในหน่วยบริการปฐมภูมิ จะเป็นแนวทางในการ
ค้นหาคนต้นแบบ เพือ่ ธ�ำรงรักษาคนในระบบและพัฒนาก�ำลัง
คนในหน่วยบริการปฐมภูมิของการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการศึกษาที่พบว่า บุคลากรที่มีความเป็น
เลิศในหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นผูใ้ ฝ่รแู้ ละเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพสาขาจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ โรงพยาบาลแม่ข่าย
และหน่วยบริการปฐมภูมิ จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริก ารปฐมภูมิ ได้มีก าร
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ ภาวะผูน้ ำ�
และการท�ำงานเป็นทีม การสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงาน
เพื่อน�ำความรู้มาใช้ในการพัฒนางานและฝึกให้เป็นคนใฝ่รู้
รอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. จากผลการศึกษาที่พบว่า บุคลากรที่มีความเป็น
เลิศมีคุณลักษณะของการมีจิตส�ำนึกสาธารณะเสียสละและ
อุทศิ แรงกายแรงใจเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมท�ำให้ผรู้ ว่ มงาน
และประชาชนเลื่อมใส ศรัทธา และให้ความร่วมมือในการ
ท�ำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้มีการ
พัฒนาด้านการสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะซึ่งจะเป็นแนวทาง
ในการรักษาบุคลากรให้ทำ� งานในพืน้ ที่ เพิม่ คุณภาพของการ
ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8
อุ ด รธานี วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี อุ ด รธานี
คณะกรรมการตรวจประเมินบุคคลทรงคุณค่า ผู้น�ำชุมชน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่และบุคคลากรที่มีความเป็น
เลิศที่ให้ความร่วมมือในการศึกษา
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