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การบริหารบุคคลโดยหลักสารณียธรรม 6 ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และ
การทำางานเป็นทีม ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำาการ โรงพยาบาล
ชุมชนภาคใต้ 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงบรรยายแบบหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารบุคคลโดยหลัก
สารณียธรรม 6 ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำาการ 2) ระดับการทำางานเป็นทีม และ 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารบุคคลโดยหลักสารณียธรรม 6 ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการทำางานเป็นทีม ตาม
การรับรู้ของพยาบาลประจำาการ โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างจำานวน 361 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
แบบไม่คืนท่ี จากรายช่ือพยาบาลประจำาการท่ีปฎิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เคร่ืองมือท่ีใช้ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารบุคคลโดยหลักสารณียธรรม 6 ของหัวหน้าหอผู้ป่วย 
ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำาการ ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนจากแนวคิดหลักสารณียธรรม 6 ตามแนวทางของพระพรหมคุณาภรณ์
และการบริหารบุคคลของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการทำางานเป็นทีม ผู้วิจัย
ดัดแปลงจากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากแนวคิดของโรมิก เคร่ืองมือผ่านการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และตรวจสอบความเที่ยง ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค แบบสอบถามส่วนที่ 2
และส่วนท่ี 3 เท่ากับ 0.97 และ 0.95 ตามลำาดับ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉล่ียการบริหารบุคคลโดยหลักสารณียธรรม 6 ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการ
รับรู้ของพยาบาลประจำาการ อยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.49, SD = 0.66) การทำางานเป็นทีม ตามการรับรู้
ของพยาบาลประจำาการ อยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.64, SD = 0.64) และพบว่า การบริหารบุคคลโดยหลัก
สารณียธรรม 6 ของหัวหน้าหอผู้ป่วย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r = 0.78) กับการทำางานเป็นทีม
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
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 ผลการวิจัยท่ีได้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำาหรับผู้บริหารทางการพยาบาล เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมให้หัวหน้า
หอผู้ป่วยมีการบริหารบุคคลโดยหลักสารณียธรรม 6 และมีการทำางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือนำาไป
สู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ

คำาสำาคัญ: การบริหารบุคคล; หลักสารณียธรรม 6; การทำางานเป็นทีม

ความเป็นมาของปัญหา
 กลุ่มการพยาบาลมีหัวหน้าพยาบาลเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้บริหาร
ระดับต้น ทำาหน้าท่ีกำากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชำานาญสูงในด้านการพยาบาล ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียาก ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้นแก่สมาชิก เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำาหนด ซ่ึงจะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรเป็นสำาคัญ เน่ืองจากบุคลากรเป็นปัจจัย
สำาคัญและเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาองค์กร เป็นส่ิงท่ีมีชีวิต มีจิตใจ จึงต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร 
หากบุคลากรมีคุณภาพ ให้ความร่วมมือ อุทิศแรงกาย แรงใจ ช่วยกันทำางาน จะทำาให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
องค์กรบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว1้-3 ดังน้ัน การบริหารบุคคลจึงเป็นบทบาทสำาคัญของผู้บริหารทางการพยาบาล
ทุกระดับ
 การบริหารบุคคลทางการพยาบาล เป็นกระบวนการ ประกอบด้วย การคาดการณ์แนวโน้มของบริบทสังคม
ท่ีกระทบต่อการจัดการบุคลากร การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การประเมินผล การจ่าย
ค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม4 เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร สร้าง
ผลงานท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากงานด้านการพยาบาลลักษณะงานมีความซับซ้อน จึงต้องจัดบุคลากรให้เพียงพอ เหมาะสม
กับปริมาณงาน บุคลากรจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ การบริหารบุคคลทางการพยาบาลท่ีดี จะต้องให้ความสำาคัญ
กับการส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าท่ีและสร้างแรงจูงใจในการทำางาน หากขาดการส่งเสริมขวัญและกำาลังใจ จะส่งผล
ให้มีการย้ายงานหรือลาออกจากงาน ผู้บริหารจึงต้องวางแผนกลยุทธ์เพ่ือจูงใจให้บุคลากรมีความยึดม่ันผูกพันต่อองค์กร 
ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุดในการบริหารโรงพยาบาล คือ การบริหารบุคคล เช่น การกำาหนดนโยบายไม่เป็น
รูปธรรม การส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ5 ดังน้ัน การบริหารบุคคลท่ีดี จะทำาให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามัคคี ทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความสมดุลในชีวิต3-4,6 โดย
พ้ืนฐานในการบริหารบุคคล คือ คุณธรรม เพราะทำาให้เกิดความเข้าใจกัน มีความเช่ือถือกัน และเคารพกันโดยสนิทใจ1 
 สังคมไทย ส่วนใหญ่ดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของพระพุทธองค์ ซ่ึงเป็นหลักพุทธธรรม มุ่งผลให้ทุกคนจัดการ
กับชีวิตท่ีเป็นอยู่จริง การประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของความดี เป็นส่ิงท่ีจำาเป็นสำาหรับทุกสังคม หลักสารณียธรรม 6
เป็นหลักพุทธธรรมท่ีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ ให้เกิดความสามัคคี เกิดความรักใคร่กลมเกลียว เป็นน้ำาหน่ึงใจเดียว
เป็นท่ีระลึกถึง เป็นท่ีรัก เป็นท่ีเคารพ เกิดความกลมกลืน ไม่มีการทะเลาะวิวาท ได้แก่ การช่วยเหลือผู้อ่ืน การกล่าว
วาจาสุภาพ การปรารถนาดีต่อกัน การแบ่งปัน การปฏิบัติตามกฏระเบียบ และการมีความเห็นชอบร่วมกัน หากนำา
มาใช้ในการทำางาน จะทำาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน มีความเมตตา ให้อภัยต่อกัน ส่งผล
ให้บุคลากรมีความสุข องค์กรบรรลุเป้าหมาย มีความสามัคคีเกิดข้ึน7-8 ดังน้ัน หากนำาหลักสารณียธรรม 6 มาใช้ใน
การบริหารบุคคล จะทำาให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรัก มีความสามัคคีกัน เกิดการทำางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ
 การทำางานเป็นทีม มีความสำาคัญมาก เน่ืองจากอัตรากำาลังถูกจำากัดมากข้ึน เพราะเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย
ระยะยาวขององค์กร ทำาให้บุคลากรมีภาระงานมากและงานซับซ้อนมากข้ึน การทำางานคนเดียวไม่สามารถทำาให้งาน
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Abstract

 The purposes of this correlational descriptive research were to study (1) human resource
management by Saraniyadhamma 6 of head nurses, (2) teamwork as perceived by registered nurses, 
and (3) the relationship between human resource management by Saraniyadhamma 6 and teamwork
of registered nurses working in community hospitals, southern Thailand. The sample comprised 
361 registered nurses were selected by non purposive sampling without replacement in community
hospitals, southern Thailand. The instrument comprised 3 parts: part 1 covered demographic data; 
part 2 was human resource management by Saraniyadhamma 6 of head nurses as perceived by 
registered nurses, which was developed based on Saraniyadhamma 6’s concept by Prapromkunaporn 
and human resource management by Lunenburg & Ornstein’s concept, and part 3 was a teamwork
questionnaire which was modified based on Romig’s concept. The instrument was tested for content 
validity by 3 experts and reliability was tested using Cronbach’s alpha coefficient, which yielded 
overall values of 0.97 and 0.95 respectively. The data were analyzed using frequency, percentage, 
mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.
 The results showed that the mean scores of human resource management by Saraniyadhamma 
6 of head nurses (M = 3.49, SD = 0.66) and of teamwork (M = 3.64, SD = 0.64) as perceived by 
registered nurses were at a moderate level. Human resource management by Saraniyadhamma 6 
of head nurses and teamwork was found statistically positively correlated. (r = 0.78; p < 0.01) 

* Registered Nurse, Chana Hospital, Songkhla, Thailand. Corresponding author: ppromsin@windowslive.com
** Associate Professor, Ph.D., Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
*** Lecture, Ph.D., Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
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       การบริหารบุคคลโดยหลักสารณียธรรม 6ฯ

 The results of the study can be used as baseline data for nurse administrators to encourage
head nurses to increase their understanding and awareness of human resource management by 
Saraniyadhamma 6 and working with an effective teamwork for a high performance organization. 

Keywords: human resource management; Saraniyadhamma 6; teamwork


