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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองศึกษาแบบกอนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมการโคชแบบเพียรตอความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน
ประชากรคือพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั หิ นาทีใ่ นแผนกผปู ว ยในกลมุ ตัวอยางจำนวน 60 คน แบงเปนกลมุ ทดลองและ
กลมุ ควบคุมกลมุ ละ 30 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก โปรแกรมการโคชแบบเพียร และแบบสอบถาม
ความสามารถการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือผานการตรวจสอบดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity index) จากผทู รงคุณวุฒิ 5 ทาน ไดเทากับ 0.86 และหาความเชือ่ มัน่ โดยหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาค(Alpha's Cronbach)ที่ 0.95 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและและสถิตเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระจากกันกำหนดระดับนัยสำคัญที่ .05 ผลการศึกษาพบวา
ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพของกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม
มีคะแนนความสามารถในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพกอนใชโปรแกรมการโคชแบบเพียรไมแตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p > .05) และพบวาหลังใชโปรแกรมการโคชแบบเพียรมคี ะแนนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) และเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพของกลุมทดลองหลังการใชโปรแกรมการโคชแบบเพียร
มากกวากอนทดลองและมีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .05) ผลการวิจยั ชีใ้ หเห็นวาโปรแกรม
การโคชแบบเพียรที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใชในการการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพทีป่ ฏิบตั หิ นาทีใ่ นแผนกผปู ว ยในได
คำสำคัญ: โปรแกรมการโคชแบบเพียร ความสามารถในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ
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Abstract
The purpose of this research was to study the effect of The Peer Coaching Program on the Competence
of Professional Nurses at Private Hospitals. It was a quasi-experimental study with both pre- and postexperiment. The sample group consisted of 60 registersnurses . The samples were divided into experimental
and control groups, each separated into groups of 30. The research tool was the peer coaching program model,
the peer coaching training plan, general questionnaires, and scale-competency of professional nurse's forms.
which was examined for content validity by five experts. The content validity index was at 0.86. Cronbach's
alpha coefficient was at 0.96. Data were analyzed using descriptive and statistical paired t-tests and
independent t-tests.As for the results of the study on professional nurses' competencyin both pre- and
post-experiment, it was found that comparing the level of professional nurses' competency between the
experimental and control groups, it was found that after using the peer coaching program, competence of
professional nurses had a statistically significant difference in competence scores (p > .05). Additionally,
compared with pre- and post-usage of the peer coaching program, it was found that the mean scores of postexperimental competence of professional nurses were significantly different (p < .05) and higher than the
pre-experimental one. The findings indicated that the peer coaching can be positively used to improve the
practical competence of professional nurses working in the inpatient department.
Keywords: The Peer Coaching Program, Competence of Professional Nurses
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
สังคมไทยมีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วทัง้ ทางดาน
สังคมเศรษฐกิจการเมืองและสภาพแวดลอมอืน่ ๆ รวมทัง้
ทางดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีขอ มูลขาวสารและ
ค า นิ ย มวั ฒ นธรรมต า งๆที่ ก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
สงผลใหโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชนเกิดการแขงขัน
และการพัฒนาคุณภาพการใหการรักษาพยาบาลและการ
ใหบริการ (Ministry of Public Health, Cabinet meeting,
2011) รวมถึงประชาชนมีความตองการและความคาดหวัง
ตอการบริการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและไดมาตรฐานตองการ
พยาบาลผูดูแลที่มีความรูตลอดจนสามารถใหขอมูลขาว
สารเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลไดอยางถูกตองประกอบกับ
สถิตกิ ารฟองรองทางการแพทยยอ นหลัง 20 ป (Soongkhang,
2019) พบวามีจำนวนการฟองรองดานการรักษาผิดพลาด
รักษาผิดมาตรฐาน จนนำมาสูการชำระเงินใหกับผูฟอง
ตามคำพิพากษาแลวสูงถึง 36 ลานบาท โรงพยาบาลทุกแหง
จึงตองมีการขับเคลือ่ นคุณภาพบริการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลองคกร จำเปนอยางยิง่ ทีผ่ บู ริหารองคกร
ตองสงเสริมใหพยาบาลมีความสามารถทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให
บริการผูปวยและผูมารับบริการที่มีคุณภาพ โดยหัวหนา
หนวยงานดานการพยาบาลถือวาเปนผทู มี่ บี ทบาทโดยตรง
ตอการบริหารคุณภาพการพยาบาลในหนวยงานและพัฒนา
ความสามารถพยาบาลทีถ่ อื วาเปนบุคลากรกลมุ ใหญและ
เปนกำลังหลักของโรงพยาบาล (Ministry of Public Health,
Office of the Permanent Secretary, Nursing Division,
1996) โดยปจจัยทีส่ ง ผลโดยตรงตอความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพคือ การอบรมพัฒนาและ
ไดรบั การสอนงานจากหัวหนาหนวยงานดานการพยาบาล
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ความสามารถใน
การปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพนัน้ เปนผลมาจากการที่
พยาบาลวิชาชีพไดมีการเรียนรู ไดรับประสบการณจาก
การทํางาน ไดรบั การอบรมพัฒนาและไดรบั การสอนงาน
จนทําใหมคี วามรแู ละความสามารถในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
สำหรับองคประกอบของความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ซึ่ ง สภาการพยาบาลได กำหนด
สมรรถนะหลักของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

ผดุงครรภชนั้ หนึง่ ไว (Thailand Nursing and Midwifery
Council, 1997) โดยกําหนดขอบเขตในการปฏิบัติการ
พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตามขอบเขต
การพยาบาลของผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติการพยาบาล
ขององคการอนามัยโลกประกอบดวยความสามารถใน
7 ดาน ดังนี้ 1) ดานการจัดการกับภาวะสุขภาพและความ
เจ็บปวย 2) ดานการเฝาระวังและติดตามเพื่อควบคุม
คุณภาพ 3) ดานการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ
4) ดานการชวยเหลือและการดูแลผรู บั บริการ 5) ดานการ
สอนเกี่ยวกับสุขภาพ 6) ดานการจัดการกับความเปลี่ยน
แปลงในสถานการณตางๆ 7) ดานการจัดระบบงานและ
กระบวนการให บ ริ ก ารโดยการใช ข อ มู ล สารสนเทศ
ทาง การพยาบาลและผวู จิ ยั ไดใหความสนใจแนวคิดของ
เมอริโตจา ไอโซอโฮ และไลโนคิลป(Meretoja , Isoahoh,
& Leino-Kilpi, 2004, Muangsiri, 2006) ซึ่งแบงความ
สามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพออกเปน
6 ดาน คือ 1) การประเมินและวินิจฉัยทางการพยาบาล
2) การชวยเหลือและบําบัดทางการพยาบาล 3) การสอนและ
ใหคาํ ปรึกษา 4) การจัดการสถานการณวกิ ฤต 5) การประกัน
คุณภาพ และ 6) การบริหาร เนือ่ งจากเหมาะสมกับบริบท
ของสังคมในปจจุบันและบริบทของโรงพยาบาลเอกชน
ที่ ผู วิ จั ย ตั้ ง ใจจะทำการศึ ก ษา อี ก ทั้ ง แนวคิ ด นี้ ยั ง เป น
เครือ่ งมือทีไ่ ดรบั การพัฒนาเพือ่ ใชประเมินความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลโดยตรง และสามารถนําไป
ใชไดทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ ซึ่งกลุม
การพยาบาลเปนองคกรวิชาชีพที่รับผิดชอบการพัฒนา
บุคลากรทางการพยาบาลโดยตรง ผูนําทางการพยาบาล
จะบริหารงานผานพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยูในหอผูปวย
ตางๆ ในโรงพยาบาล (Promma , 2016)
บทบาทหนาทีส่ าํ คัญของผนู าํ ทางการพยาบาลประการ
หนึง่ คือ การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลใหมศี กั ยภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยนําไปสเู ปาหมายสุดทาย คือ ผลการ
ปฏิบตั งิ านทีด่ ขี ององคกรอยางไรก็ตามการพัฒนาบุคลากร
สามารถทําไดหลายวิธี เชน การฝกอบรม การสอนหนางาน
การใหคําปรึกษา การใชระบบพี่เลี้ยงและการโคชงาน
เปนตนซึง่ ปจจุบนั หลายองคกรเริม่ ใชการโคช (Coaching)
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เปนวิธีในการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น เนื่องจาก การโคช
เปนวิธีพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถ
พัฒนาทักษะและผลการปฏิบัติงานของบุคคลรวมถึง
ประสิทธิภาพของงานได (Medland, 2009)โดยทีก่ ารโคช
ไมใชการสอนงาน การใหคําปรึกษา และการบอกหรือ
สัง่ ใหทาํ ตาม การโคชจึงเปนกระบวนการและทักษะเฉพาะ
ทีต่ อ งไดรบั การฝกปฏิบตั ิ คุณลักษณะสําคัญของการโคช
คือ มุงเนนใหเกิดการเรียนรูจากภายในตนเอง (Selfdirective) และการแกปญ
 หา (Solution focus) บนพืน้ ฐาน
ของความเขาใจความจริงในปจจุบนั เปนการเปลีย่ นแปลง
ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมด ว ยวิ ธี คิ ด ของบุ ค คลนั้ น ด ว ย
ตนเอง (Suksawang, 2017)
การศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวา กระบวนการโคชมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ปจจุบันการพัฒนาการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
หลายองคกรเริม่ ใชการโคช ซึง่ กระบวนการโคชสามารถ
ชวยเพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล
เพิม่ มากขึน้ ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดนำแนวคิด การโคช
แบบเพียรของจอยและเชาเวอร (Joyce & Showers , 1996)
ซึ่งเปนวิธีการสอนงานที่มุงเนนการชวยเหลือระหวาง
เพื่อนรวมงานดวยกัน ขั้นตอนการโคชแบบเพียร ดังนี้
1) จัดทีมใหมสี มาชิก 2 คนหรือมากกวา ตามความตองการ
และความสนใจรวมกัน 2) ใหสมาชิกทีมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือเกีย่ วกับการการตัง้ เปาหมาย
และวัตถุประสงคการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะความ
สามารถของผูโคชและผูรับการโคช ทบทวนความรูเดิม
และสอนแนวทางปฏิบตั ใิ หม วางแผนบทเรียน และวางแผน
การโคชรวมกัน ตลอดจนวิธกี ารทำงาน และเทคนิคการ
ทำงานของเพือ่ นรวมงาน 3)ใหจบั คกู นั เรียนรรู ะหวางผโู คช
กับผูถูกโคช โดยใหผูถูกโคชสังเกตการปฏิบัติงานของ
ผู โ ค ช ตามบทเรี ย นที่ ไ ด ว างแผนไว ผู โ ค ช ตรวจสอบ
ความเขาใจและนำไปฝกปฏิบัติซึ่งผูโคชติดตามดูแลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 4) หลังการฝกปฏิบัติแลวใหสมาชิกทีม
ทั้ ง ผู โ ค ช และผู ถู ก โค ช แลกเปลี่ ย นความเห็ น เกี่ ย วกั บ
ประสบการณทไี่ ดรบั นัน้ ใหขอ มูลปอนกลับสะทอนการคิด
วิเคราะหขอมูลพิจารณาพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงตอไป

รวมกับพิจารณาประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข เสนอวิธี
แกปญหา หรือ พิจารณาปญหาอื่นพรอมวิธีแกไขตอไป
(Joyce & Showers, 2002) สอดคลองกับการนิเทศแบบ
เพือ่ นชวยเพือ่ นเพือ่ พัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู
ของครูคณิตศาสตรชนั้ มัธยมศึกษาปที่ 3 (Kunsila, 2013)
พบวา ความสามารถการจัดการเรียนรูของครูที่ไดรับ
การนิเทศแบบเพือ่ นชวยเพือ่ นสูงขึน้ อยใู นระดับมากทุกดาน
และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการนิเทศแบบเพื่อน
ชวยเพือ่ นอยใู นระดับมากทีส่ ดุ สงผลใหนกั เรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปที่ 1-3 มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรสงู ขึน้
จากการสอนของครูที่ไดรับการนิเทศและการปฏิบัติตาม
กระบวนการนิ เ ทศแบบเพื่ อ นช ว ยเพื่ อ นและผลการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนแกอาจารย
โรงเรียนสาธิต แผนกอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
(Manajuti & Manoonsilp, 2016) พบวาการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศแบบเพือ่ นชวยเพือ่ นตามกระบวนการ 5 ขัน้ ตอน
ได แ ก ขั้ น ค น หาจุ ด แข็ ง ขั้ น เสริ ม แรงแบ ง ป น ขั้ น ขยั น
สังเกตขัน้ นิเทศแกปญ
 หาและขัน้ พัฒนารูปแบบและมีการ
กำหนดพฤติกรรมหลัก 5 ลักษณะ ไดแก ทดลองวิธใี หม
ๆคนควาเพิ่มเติมเรียนรูผูเรียนจัดการความรูและแบงปน
ฉันทมติ รทุกขัน้ ตอนและทุกพฤติกรรมมีระดับการปฏิบตั ิ
มากขึ้นหลังการดำเ นินงานนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนำการโคชแบบเพียรมาประยุกตใชใน
ดานการพยาบาลเพือ่ เปนกระบวนการของการปฏิบตั งิ าน
รวมกันระหวางพยาบาลและเพือ่ นรวมงานในทีมเดียวกัน
เปนการเสริมสราง ชวยเหลือและสนับสนุนของเพือ่ นพยาบาล
ในการเปนผูโคชและผูรับการโคช เพื่อใหการสอนงาน
เปนไปอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพลดความผิดพลาด
เสียหายและเวลาการทำงาน เกิดการถายทอดงานและเทคนิค
การปฏิบตั งิ านจากเพือ่ นรวมงาน สามารถปรับปรุงงานใหดขี นึ้
เพือ่ นรวมงานไววางใจกันและเปนโอกาสทีจ่ ะแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน และทำใหองคความรไู มตดิ กับตัวบุคคล
เมื่อมีการเขาออกจากงานก็มีผูสืบตองานไดซึ่งสามารถ
นำไปใชในการจัดพัฒนาวิชาชีพไดอกี กระบวนการหนึง่
โรงพยาบาลเอกชนที่ ผู วิ จั ย จะทำการศึ ก ษาเป น
โรงพยาบาลเอกชนไมแสวงหาผลกำไรจัดตั้งโดยมูลนิธิ

102 Journal of Nursing and Health Sciences Vol. 15 No.3 September-December 2021

แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย เปนโรงพยาบาลทัว่ ไป
ระดับทุตยิ ภูมทิ มี่ บี ริการครอบคลุมทุกสาขาทางการแพทย
สามารถรองรับผปู ว ยไดจำนวน 120 เตียง ในป พ.ศ. 2563
มีจำนวนผปู ว ยนอกมารับบริการ 450- 500 คน/วัน รับผปู ว ย
ใน 35-50 คน/วัน อีกทัง้ คณะผบู ริหารมีความมงุ มัน่ ในการ
พัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง ทำใหบุคลากรใน
โรงพยาบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งพยาบาลซึ่งเปนบุคลากร
ด า นวิ ช าชี พ ที่ มี จำนวนมากที่ สุ ด ต อ งมี ค วามรอบรู ใ น
หลายๆ ดาน ทัง้ ในดานการบริหาร วิชาการ ปฏิบตั กิ ารและ
การใชเทคโนโลยี บุคลากรดานการพยาบาลจำเปนตอง
มีการเรียนรูหรือมีการแสวงหาความรูที่แปลกใหมและ
สรางสรรคเพือ่ การแขงขันสคู วามเปนเลิศในดานคุณภาพ
การพยาบาลของโรงพยาบาลองคกรพยาบาลจึงตองให
ความสำคัญเปนอันดับแรกที่จัดใหมีการนิเทศการปฏิบัติ
การพยาบาล แตปญ
 หาการวางระบบการนิเทศทีผ่ า นมาเปน
เพียงการจัดทำแผนนิเทศที่ตองปฏิบัติตามแผนในเวลา
ทีก่ ำหนด ใชการสอน/สาธิต การเยีย่ มตรวจ และประเมิน
ผลลัพธเพียงวาพยาบาลมีการปฏิบตั /ิ ไมปฏิบตั /ิ ครบ/ไมครบ
และทำการนิเทศไดเฉพาะเวรเชา ซึ่งในความเปนจริง
พยาบาลวิชาชีพตองมีการทำงานตลอด 24 ชม. การสอนงานจึง
ไมตอ เนือ่ ง (Bangkok Christian Hospital NakhonPathom,
Nursing Department, 2019) นอกจากนี้ยังพบปญหาที่
เกิดจากตัวผนู เิ ทศ เชน ผนู เิ ทศทีเ่ ปนผบู ริหารตองทำหนาที่
ทั้งการบริหารและบริการ จึงไมมีเวลาพอที่จะทำหนาที่
ในการนิเทศแกบคุ ลากรในทีมการพยาบาล เพือ่ ใหเกิดการ

พัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพและสามารถดึงศักยภาพ
ของพยาบาลออกมาใชไดอยางสูงสุด ดังนัน้ ผวู จิ ยั จึงสนใจ
ที่จะนำโปรแกรมการโคชแบบเพียรมาประยุกตใชแทน
กระบวนการนิเทศแบบเดิมกับพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ าน
โดยตรงกับผูปวย ซึ่งถือเปนเรื่องใหมที่นาจะนำมาขยาย
ความรู ด ว ยการวิ จั ย ในบริ บ ทของโรงพยาบาลเอกชน
พรอมติดตามระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพตามแนวคิดของเมอริโตจา ไอโซอโฮ และ
ไลโนคิลป (Meretoja, Isoahoh, & Leino-Kilpi, 2004;
Muangsiri, 2006) ทัง้ 6 ดานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ กอนและหลังเขารวมโปรแกรมการ
โคชแบบเพียรในโรงพยาบาลเอกชน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ในโรงพยาบาลเอกชน
สมมุติฐานของการวิจัย
1. คาเฉลีย่ ความสามารถการปฏิบตั งิ านของกลมุ ทดลอง
หลังไดรบั โปรแกรมมากกวากอนการไดรบั โปรแกรม
2. คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถการปฏิบัติงานของ
กลมุ ทดลองหลังไดรบั โปรแกรมมากกวากลมุ ควบคุม
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
โปรแกรมการโคชแบบเพียร
(Joyce & Showers, 2002)
1. ขัน้ ตอนการโคชการโคชแบบเพียรมี 4 ขัน้ ตอน
ดังนี้
1.1 จัดทีมใหมสี มาชิก 2 คนหรือมากกวา
1.2 ให ส มาชิ ก ที ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
หรือ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับวัตถุประสงค และวางแผน
บทเรียน
1.3 ให ส มาชิ ก ที ม สั ง เกตเพื่ อ นสอนตาม
บทเรียน ทีไ่ ดวางแผนนัน้
1.4 ใหสมาชิกทีมมาแลกเปลีย่ นความเห็นเกีย่ ว
กับประสบการณทไี่ ดรบั
2. การอบรมการโคชแบบเพียร
3. คมู อื การโคชแบบเพียร

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi-experimental research) ศึกษาแบบกอนและหลังการทดลอง (Pretestposttest two group design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติหนาที่ในแผนกผูปวยในของโรงพยาบาลเอกชน
สังกัดมูลนิธไิ มแสวงหากำไร 2 แหง สมุ ตัวอยางแบบงาย
(Simple random sampling) โดยใหหัวหนาหนวยงาน
จับฉลากคัดเลือกกลมุ ตัวอยาง คำนวณขนาดกลมุ ตัวอยาง
โดยใชโปรแกรมคำนวน กำหนดอำนาจการทดสอบ (β) .95
คาความเชือ่ มัน่ (α ) .05 และคาอิทธิพล (Effect size) .90
โดยใชงานวิจัยที่คลายคลึงกันรวมใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้น
60 คน แบงเปนกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุมกลมุ ละ 30 คน
เกณฑการคัดเขา คือพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั หิ นาทีใ่ นหนวยงาน
ผปู ว ยของโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธไิ มแสวงหากำไร
2 แหงมาแลวตัง้ แต 1 ปขนึ้ ไป สามารถเขารวมการวิจยั ได

ความสามารถในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ
ตามแนวคิดของเมอริโตจา ไอโซอโฮ และไลโนคิลป
(Meretoja , Isoahoh, & Leino-Kilpi, 2004; Muangsiri,
2006) 6 ดาน ไดแก
1. ดานการประเมินและวินจิ ฉัยทางการพยาบาล
(Diagnostic function)
2. ดานการชวยเหลือและการบําบัดทางการพยาบาล
(Helping role and therapeutic intervention)
3. ดานการสอนและใหคาํ ปรึกษา (Teaching)
4. ดานการจัดการสถานการณ (Managing situations)
5. ดานการประกันคุณภาพ (Ensuring quality)
6. ดานการบริหาร (Management)

ตลอดโครงการ เกณฑการคัดออก คือ อยรู ะหวางการพักรอน
หรือลาอบรมหรือลาปวย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการดำเนินการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบดวย
2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 โปรแกรมการโคชแบบเพียร โดยผวู จิ ยั ประยุกต
ใชแนวคิดของจอยและเชาเวอร (Joyce & Showers, 2002)
ประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1.ขัน้ ตอนการโคชการโคชแบบเพียรมี 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1.1 จัดทีมใหมสี มาชิก 2 คนหรือมากกวา
1.2 ใหสมาชิกทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ปรึกษาหารือเกีย่ วกับวัตถุประสงค และวางแผน บทเรียน
1.3 ใหสมาชิกทีมสังเกตเพื่อนสอนตามบทเรียน
ทีไ่ ดวางแผนนัน้
1.4 ใหสมาชิกทีมมาแลกเปลีย่ นความเห็นเกีย่ วกับ
ประสบการณทไี่ ดรบั
2. การอบรมการโคชแบบเพียร
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3. คมู อื การโคชแบบเพียร
ชุดที่ 2 แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของ
ผู ต อบแบบสอบถาม เป น แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ไดแก อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ
การทำงาน แผนกทีป่ ฏิบตั งิ าน และโรงพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ าน
โดยมีลกั ษณะคําถามใหเปนแบบใหเลือกตอบและเติมคํา
ในชองวาง
สวนที่ 2 แบบสอบถามความสามารถการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลวิชาชีพโดยใชแบบประเมินที่ผูวิจัยพัฒนา
ตามแนวคิดของเมอริโตจา ไอโซอโฮ และไลโนคิลป
(Meretoja , Isoahoh, & Leino-Kilpi, 2004; Muangsiri,
2006) จำนวน 17 ขอ แบงเปน 6 สวน เปนแบบสอบถาม
ปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับของไลเคิรท (Likert's five
rating scale) ซึ่งมีความหมายของคะแนนความสามารถ
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ คะแนน 1 หมายถึง
นอยที่สุด คะแนน 2 หมายถึงนอย คะแนน 3 หมายถึง
ปานกลาง คะแนน 4 หมายถึงมาก และคะแนน 5 หมายถึง
มากที่สุด พรอมกำหนดเกณฑการแปลผลคะแนนความ
สามารถการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพมี 5 ระดับ
(Wichitwanna, Angsuchot, & Pinyopanuwat, 2013) ดังนี้
ชวงคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง คะแนนความสามารถ
การปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพมากทีส่ ดุ ชวงคะแนน
3.51-4.50 หมายถึง คะแนนความสามารถการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลวิชาชีพมาก ชวงคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง
คะแนนความสามารถการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ
ปานกลาง ชวงคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง คะแนนความสามารถ
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพนอยและชวงคะแนน
1.00-1.50 หมายถึง คะแนนความสามารถการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลวิชาชีพนอยทีส่ ดุ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยนำแบบสอบถามความสามารถการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโดยใชแบบประเมินทีผ่ วู จิ ยั พัฒนาขึน้
โดยการคนควาจากแนวคิดทฤษฎี/หลักการเกีย่ วกับการโคช
แบบเพียร ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล

วิชาชีพ และเอกสารตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ เสนอใหผทู รงคุณวุฒิ
5 ทานตรวจสอบและพิจารณาความครอบคลุมความสอดคลอง
ความถูกตองของแบบสอบถาม ผวู จิ ยั ปรับแกตามขอเสนอแนะ
พรอมนำผลการพิจารณามาคำนวณหาคาดัชนีความตรง
เชิงเนือ้ หา (Content validity index: CVI) ไดคา เทากับ 0.86
และตรวจสอบความเทีย่ ง (Reliability) กับพยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 30 คน ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
นครปฐม ทีอ่ ยใู นแผนกผปู ว ยพิเศษซึง่ มีลกั ษณะคลายคลึง
กับกลมุ ตัวอยางและไมไดเปนกลมุ ตัวอยางในการทําวิจยั
ครั้งนี้ ผลการวิเคราะหหาความเชื่อมั่นดวยคาคอนบาค
อัลฟาในแตละสวนของแบบสอบถามไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามภาพรวมทัง้ ฉบับที่ 0.95 โดยคา Cronbach
alpha ทีไ่ ดมคี า ยอมรับได (0.7 - 0.9) (Wanichbancha, 2007)
การเก็บรวบรวมขอมูล ดำเนินการหลังไดรบั หนังสือรับรอง
โครงการวิจยั ตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยมหาวิทยาลัย
คริสเตียนโดยผูวิจัยไดนัดพบกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม
ไดแก พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหนาที่ในแผนกผูปวยใน
ของโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิไมแสวงหากำไร
60 คน เพือ่ อธิบายวัตถุประสงค รายละเอียดของโครงการ
วิจัย สิทธิของผูเขารวมวิจัยที่จะไดรับการดูแลตลอดการ
ทดลอง รวมทั้งผลประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมการ
วิจยั พรอมชีแ้ จงใหประชากรกลมุ ตัวอยางทราบถึงสิทธิใน
การตอบรับหรือ ปฏิเสธการเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้
สรุปการดำเนินการวิจยั ไดดงั นี้
กลุมทดลอง (30 คน)
1. กลุ ม ทดลองจำนวน 30 คน ทํ า แบบสอบถาม
Pre test ครั้งที่ 1 ใชเวลา 20 นาที ในสัปดาหแรกเพื่อ
ประเมินระดับความสามารถในการปฏิบตั งิ านของพยาบาล
วิชาชีพกอนการไดรบั โปรแกรมการโคชแบบเพียร
2. สั ป ดาห ที่ 1 เริ่ ม จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง
"โปรแกรมเพื่อพัฒนาความสามารถการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ" โดย นาง จิราภรณ ไชยชมภู หัวหนาศูนย
คุณภาพ หัวหนาฝายผปู ว ยใน มีประสบการณในการเปน
ผวู างแผนการนิเทศ ออกแบบการนิเทศ มามากกวา 10 ป
และเคยเปนโคชทางการพยาบาล เปนวิทยากรในการ
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บรรยายใหความรเู กีย่ วกับโปรแกรมเพือ่ พัฒนาความสามารถ
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ จัดอบรมในวันที่ 30
มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น ซึง่ ประกอบดวย
กิจกรรมการสอนในรูปแบบบรรยาย (Lecture) การฝก
เชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) คมู อื และแผนการสอนเกีย่ วกับ
การโปรแกรมเพื่อพัฒนาความสามารถการ ปฏิบัติงาน
ตามหนาทีข่ องพยาบาลวิชาชีพโดยกําหนดแบงเปน 4 กลมุ
กลมุ ละ 6 คน วิเคราะหสถานการณทสี่ รางขึน้ และฝกทักษะ
การใชโปรแกรมเพื่อพัฒนาความสามารถการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อใหมีความสามารถ ความเขาใจ
โดยประยุกต แนวคิดโปรแกรม ตามกรอบแนวคิดการโคช
แบบเพียร ของจอยและเชาเวอร (Joyce & Showers, 2002)
กำหนดกิจกรรมกลุมยอยทั้งหมด 4 กิจกรรมไดแก
1) การเสริมสรางความรจู ากเพือ่ นทีช่ ำนาญกวา 2) กิจกรรม
เลาประสบการณการทำงาน (Story telling) ความสำเร็จ
ในบทบาทพยาบาลวิชาชีพแตละดาน โดยใชประสบการณ
การทำงานของเพือ่ นรวมงานมาแลกเปลีย่ นกัน 3) การพัฒนา
การปฏิบตั กิ ารดานการพยาบาลรวมกัน (Material development)
4) การเสริมสรางความรใู นการปฏิบตั งิ านตามหนาทีแ่ ละ
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โดยการรวมกันแกปญหา
เฉพาะดานหรือเฉพาะเรือ่ ง (Problem solving) โดยใชปญ
 หา
จากหนาที่และบทบาทพยาบาล 6 ดาน มาวิเคราะหและ
แกปญ
 หารวมกัน
3. พยาบาลวิชาชีพกลมุ ทดลองนําโปรแกรมการโคช
แบบเพียรในหอผปู ว ยไปใชกบั พยาบาลวิชาชีพ
4. สัปดาหที่ 2 ใชเวลา 1 วันติดตามกลมุ ทดลองหลัง
การอบรม ผวู จิ ยั ติดตามการปฏิบตั ติ ามการใชโปรแกรมการ
โคชแบบเพียรและใหคาํ แนะนํา
5. สัปดาหที่ 3-7 หลังการใชโปรแกรมการโคชแบบ
เพียรใชเวลา 18 วันๆ ละ 1-2 ชั่วโมง จัดอภิปรายกลุม
ผวู จิ ยั เสนอรายละเอียดทีไ่ ดจากการติดตามการใชโปรแกรม
การโคชแบบเพียร และปญหาที่พบ ขอเสนอแนะแสดง
ความคิดเห็นถึงประสบการณการใชโปรแกรม จากกลมุ ตัวอยาง
เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งจะเปน
ประโยชนแกผูที่ใชโปรแกรม การโคชแบบเพียร ทั้งนี้
ผูวิจัยเปนผูบันทึกความคิดเห็นจากผูเขารวมอภิปราย

เพือ่ นําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขตอไป
6. สัปดาหที่ 8 ในสัปดาหสดุ ทายหลังการใชโปรแกรม
การโคชแบบเพียร ใชเวลา 20 นาทีโดยใหกลมุ ทดลองตอบ
แบบสอบถามครัง้ ที่ 2 เปน Posttest โดยใชแบบสอบถาม
ฉบับเดียวกันกับกอนการอบรม
กลมุ ควบคุม (30 คน)
สัปดาหที่ 1ประเมินผลความสามารถการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลวิชาชีพกอนการใชโปรแกรมการโคชแบบ
เพียร
สัปดาหที่ 2-7 การนิเทศงานพยาบาลตามแนวทางปกติ
สัปดาหที่ 8ประเมินผลความสามารถการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
ผวู จิ ยั ดำเนินการขออนุมตั วิ จิ ยั ผานการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยมหาวิทยาลัย
คริสเตียน รับรองเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 หมายเลข
น.14/2563 และผวู จิ ยั ชีแ้ จงเรือ่ งการพิทกั ษสทิ ธิอยางเปน
ลายลั ก ษณ อั ก ษรก อ นการเข า ร ว มการวิ จั ย ให กั บ กลุ ม
ผเู ขารวมวิจยั ไดรบั ทราบและดำเนินการเก็บขอมูลเฉพาะ
ในผทู ยี่ นิ ยอมเขารวมการวิจยั เทานัน้ โดยผเู ขารวมการวิจยั
สามารถหยุดหรือปฏิเสธการเขารวมการวิจัยไดทุกเวลา
และการปฏิเสธนีจ้ ะไมมผี ลกระทบใด ๆ ตอกลมุ ตัวอยาง
ผูวิจัยรักษาความลับของขอมูลจากผูเขารวมการวิจัยโดย
ไมเปดเผยผใู หขอ มูลและ วิเคราะหขอ มูลทัง้ หมดในลักษณะ
ภาพรวมการรายงานผลการวิเคราะหในลักษณะทีไ่ มสามารถ
เชือ่ มโยงถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึง่ หนวยงานหรือองคกร
ใดองคกรหนึง่
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอ มูลสวนบุคคลเกีย่ วกับอายุ เพศ การศึกษา
ประสบการณการทำงาน แผนกทีป่ ฏิบตั งิ าน และโรงพยาบาล
ทีป่ ฏิบตั งิ าน ดวยสถิตบิ รรยาย ประกอบดวย การแจกแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลระหวางกลุมทดลองและ
กลมุ ควบคุมโดยใชสถิติ Chi-square test ใช Independent
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t-test เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมและ
Paired t-test เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพกอนกับหลังการใชโปรแกรม
ของกลมุ ทดลองโดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ผลการวิจัย
การนำเสนอผลการวิจยั นี้ ไดนำเสนอผลการวิจยั เปน
2 สวน คือขอมูลสวนบุคคล และผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค
การวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลจำแนกเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีจำนวนกลุมตัวอยางกลุมละ
30 คน โดยทั้งหมดเปนเพศหญิงและสำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี และขอมูลอืน่ ๆ สรุปไดดงั นี้
พบวาพยาบาลวิชาชีพกลมุ ทดลองเปนเพศหญิงทัง้ หมด
(รอยละ 100.0) สวนใหญมอี ายุอยใู นชวง 25-35 ป (รอยละ
66.7) การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (รอยละ100.0)
สวนใหญเปนพยาบาลหัวหนาทีม จํานวน 17 คน (รอยละ 56.7)
สวนใหญเคยมีประสบการณในการอบรมเรือ่ งการโคชทาง
การพยาบาล (รอยละ 53.3)

สวนกลมุ ควบคุมจำนวนตัวอยาง 30 คน หญิงทัง้ หมด
(ร อ ยละ 100.0) ส ว นใหญ มี อ ายุ อ ยู ใ นช ว ง 20-35 ป
(รอยละ 43.3) การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (รอยละ96.7 )
สวนใหญเปนพยาบาลหัวหนาทีม จํานวน 19 คน (รอยละ
63.3) สวนใหญเคยมีประสบการณในการอบรมเรือ่ งการ
โคชทางการพยาบาล (รอยละ 63.3)
จากข อ มู ล ทั่ ว ไปทั้ ง กลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม
ดังกลาวเนือ่ งจากวัตถุประสงคการวิจยั ตองการเปรียบเทียบ
ระหวาง 2 กลมุ ผวู จิ ยั จึงตองทดสอบความเปนอิสระของ
กลุมตัวอยาง ทั้ง 2 กลุม ดวย Chi-square พบวา ไมมี
ความสัมพันธกนั (p > .05) จึงสามารถนํามาเปรียบเทียบ
คา Independent t-test ได
2. การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความแตกต า งของ
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ
ไดนำเสนอผลการวิจัยกอนและหลังการใชโปรแกรม
ระหวางกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม
2.1 ผลการวิจยั กอนการใชโปรแกรมระหวางกลมุ
ทดลองและกลุมควบคุม ดังแสดงในตาราง 1 หลังนำมา
ทดสอบทางสถิติใช Independent t-test พบวา คะแนน
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านของทัง้ 2 กลมุ ไมมคี วาม
แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p > .05)

ตาราง 1 เปรียบเทียบคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตราฐานและระดับความสามารถการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ กอนการ
ใชโปรแกรมการโคชแบบเพียรของกลมุ ทดลอง (n = 30) และกลมุ ควบคุม (n = 30) โดยรวม
ความสามารถการปฏิบัติงาน

กลมุ ทดลอง

กลมุ ควบคุม
S.D.

แปลผล

t

p-value

x

S.D.

แปลผล

x

ดานการประเมินและการวินจิ ฉัย
ดานการชวยเหลือและบําบัด
ดานการสอนและใหคำปรึกษา
ดานการจัดการสถานการณวกิ ฤต
ดานการประกันคุณภาพ
ดานการบริหารทีม

3.37
3.05
3.24
3.27
2.76
3.47

.59
.44
.32
.29
.56
.33

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.42
3.08
3.32
3.30
2.96
3.53

.60
.39
.35
.28
.61
.35

ปานกลาง -.287
ปานกลาง -.308
ปานกลาง -.882
ปานกลาง -.331
ปานกลาง -1.308
มาก
-.662

.775
.759
.381
.742
.196
.511

โดยรวม
* p < .05

3.11

.32

ปานกลาง

3.27

.29

ปานกลาง

.326

-.990
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2.2. การวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยความสามารถการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ หลังการใชโปรแกรม
ระหวางกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม ดังแสดงในตาราง 2

พบวาเมื่อนำมาทดสอบทางสถิติใช Independent t-test
กลมุ ทดลองมีคา มากกวากลมุ ควบคุม และมีความแตกตาง
กันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .05)

ตาราง 2 เปรียบเทียบคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของความสามารถการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ
หลังการใชโปรแกรม ของกลมุ ทดลอง ( n = 30) และกลมุ ควบคุม (n = 30) จำแนกตามรายดานและโดยรวม
ความสามารถการปฏิบัติงาน
ดานการประเมินและการวินจิ ฉัย
ดานการชวยเหลือและบําบัด
ดานการสอนและใหคำปรึกษา
ดานการจัดการสถานการณวกิ ฤต
ดานการประกันคุณภาพ
ดานการบริหารทีม
โดยรวม
*p <.05

กลมุ ทดลอง

กลมุ ควบคุม

x

S.D.

แปลผล

x

4.70
4.43
4.64
4.59
4.30
4.48
4.55

.46
.40
.26
.43
.46
.31
.28

มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ

3.32
3.02
3.18
3.27
2.72
3.41
3.32

2.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความ
สามารถการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพของกลมุ ทดลอง
ดังแสดงในตาราง 3 ทดสอบความแตกตางดวย Paired t-test

S.D.
.78
.59
.31
.19
.72
.41
.51

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

t

p-value

9.15
12.98
16.41
13.48
9.46
11.02
16.82

< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001

พบวาคะแนนความสามารถการปฏิบตั งิ านของกลมุ ทดลอง
หลังเขารวมโปรแกรมการโคชแบบเพียรเพิ่มสูงมากขึ้น
กวากอนการใชโปรแกรมอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .05)

ตาราง 3 เปรียบเทียบคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของความสามารถการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ
กอนและหลังใชโปรแกรมของกลมุ ทดลอง (n = 30)
ความสามารถการปฏิบัติงาน

กลมุ ทดลอง

กลมุ ควบคุม

p-value
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001

S.D.

แปลผล

4.70
4.43
4.64
4.59
4.30
4.48

.46
.40
.26
.43
.46
.31

มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก

-9.61
-12.56
-18.31
-13.64
-11.42
-12.10

4.55

.28

มากทีส่ ดุ

-18.61 < .001

x

S.D.

แปลผล

x

ดานการประเมินและการวินจิ ฉัย
ดานการชวยเหลือและบําบัด
ดานการสอนและใหคำปรึกษา
ดานการจัดการสถานการณวกิ ฤต
ดานการประกันคุณภาพ
ดานการบริหารทีม

3.37
3.05
3.24
3.27
2.76
3.47

.59
.44
.32
.29
.56
.33

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม

3.19

.33

ปานกลาง

*p < .05

t
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การอภิปรายผล
ผวู จิ ยั ไดอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคการวิจยั
ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 จากผลการวิจยั พบวา การปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลวิชาชีพหลังไดรบั การโคชแบบเพียรมากกวา
กอนการไดรบั การโคชแบบเพียรอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p < .05) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิจัยนี้
พบวา การปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพในหอผปู ว ยใน
จะสูงขึน้ ถาองคกรพยาบาลนำการโคชแบบเพียรของจอย
และเชาเวอร (Joyce & Showers, 2002) มาใชเปนแนวทาง
ในการเพิ่มระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพใหมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดผลลัพธที่
ดีในการสงเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ
พยาบาลวิชาชีพ เพือ่ การพัฒนาทัง้ ในดานความรู กระตนุ
ทั ก ษะทางป ญ ญา และเพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ในในตั ว เอง
ซึง่ เหมาะสมกับการนำไปแกปญ
 หาในดานบริหารทางการ
พยาบาลเพื่อใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง มีความมั่นใจในการตัดสินใจ รวมทั้งมีสวนรวม
ในการบริหารงาน ตลอดจนทำใหผลลัพธดา นการพยาบาล
ใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน
สอดคลองกับการศึกษาของอิฏฐาพร คําคมุ (Khamkhum,
2015) ที่พบวาภายหลังการโคชพยาบาลวิชาชีพมีการ
ปฏิบัติในการปองกันการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ
ที่สัมพันธกับการคาสายสวนปสสาวะที่ถูกตองมากกวา
กอนการไดรบั การโคชและการศึกษาของจุฬารัตน หาวหาญ
และอรชร อินทองปาน (Haohan & Inthongpan, 2015)
ที่พบวาหลังการใชรูปแบบการโคช ผูรับการโคชมีความ
สามารถในการปฏิบัติงานดานการบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น
ซึ่ ง จากผลการวิ จั ย หลั ง ใช ก ารโค ช แบบเพี ย ร ใ นกลุ ม
ทดลองนัน้ เมือ่ พิจารณาระดับความสามารถการปฏิบตั งิ าน
ในแต ล ะข อ นั้ น พบว า การโค ช แบบเพี ย ร นั้ น สามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามหนาที่ในทุกขอ
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจิตณรงค เอี่ยมสําอาง
(Iamsamang, 2013) ทีไ่ ดศกึ ษาการพัฒนารูปแบบการโคช
ทางปญญาแบบเพื่อนชวย เพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การโคชและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห

ของครูพณิชยกรรม พบวา สมรรถภาพการโคชและการ
จัดการเรียนรขู องครูทสี่ ง เสริมการคิดวิเคราะหหลัง การใช
รูปแบบการโคชฯ สูงกวากอนการโคช และครูพณิชยกรรม
มี ค วามเห็ น ว า รู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ส ง เสริ ม การพั ฒ นา
วิชาชีพและการจัดการเรียนรทู สี่ ง เสริมการคิดวิเคราะหและ
ความสามารถในการวิเคราะหหลังเรียนของนักเรียนสูงกวา
กอนเรียน รวมทัง้ นักเรียนพณิชยกรรม มีความคิดเห็นตอ
การจัดการเรียนรทู สี่ ง เสริมการคิดวิเคราะหของครูในระดับ
เห็นดวยมาก
เนื่องจากรูปแบบการโคชแบบเพียรนั้นเปนการสง
เสริมความรจู ากเพือ่ นรวมวิชาชีพ หรือเพือ่ นรวมงาน ไดแก
1) การเสริมสรางความรจู ากเพือ่ นทีช่ ำนาญกวา 2) กิจกรรม
เลาประสบการณการทำงาน (Story telling) ความสำเร็จ
ในบทบาทพยาบาลวิชาชีพแตละดาน โดยใชประสบการณ
การทำงานของเพือ่ นรวมงานมาแลกเปลีย่ นกัน 3) การพัฒนา
การปฏิบตั กิ ารดานการพยาบาลรวมกัน (Material development)
4) การเสริมสรางความรใู นการปฏิบตั งิ านตามหนาทีแ่ ละ
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โดยการรวมกันแกปญหา
เฉพาะดานหรือเฉพาะเรือ่ ง (Problem solving) โดยกิจกรรม
เนน เรียนรจู ากประสบการณความสำเร็จของตนเอง และ
จากเพือ่ นรวมงานหรือการสังเกตประสบการณทดี่ ี มีการ
พูดจูงใจ การกระตุนเราทางอารมณใหเกิดความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
ตามบทบาทหนาที่ของพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งติดตาม
ใหคำปรึกษาทัง้ ในหนางาน ทำใหพยาบาลวิชาชีพมีความ
มัน่ ใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน พยาบาลวิชาชีพจึงมีการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านตามหนาทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคลอง
กับการศึกษาของปาจรีย เทีย่ งเจริญ (Thiangcharoen, 2012)
ทีพ่ บวาความสามารถในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ
ใหมในฐานะหัวหนาทีมการพยาบาลโดยรวมและรายดาน
ภายหลังการทดลองใชระบบพยาบาลพี่เลี้ยงสัปดาหที่ 1
สูงกวากอน ไดรับการทดลองใชระบบพยาบาลพี่เลี้ยง
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ และภายหลั ง การทดลองสั ป ดาห ที่ 4
สูงกวาภายหลังไดรับการทดลองสัปดาหที่ 1 สะทอน
ความสามารถในการโคชสอนงานทางการพยาบาลสงผล
ตอการปฏิบตั งิ านของพยาบาล
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สมมติฐานที่ 2 ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพของกลมุ ทดลองหลังไดรบั
การโคชแบบเพียรสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p < .05) อภิปรายไดวา ตามทฤษฎีการโคชแบบ
เพียรของจอยและเชาเวอร (Joyce & Showers,1996) ซึง่
คุณลักษณะที่สำคัญของการโคชแบบเพียร คือ มุงเนน
ใหเกิดการเรียนรู จากภายในตนเอง และการแกไขปญหา
บนพืน้ ฐานของความเขาใจความจริงในปจจุบนั การโคช
พยาบาลวิชาชีพโดยการใชคาํ ถามกับพยาบาลวิชาชีพบอยๆ
ก็จะทําใหพยาบาลวิชาชีพคิดเองไดดขี นึ้ มีความมัน่ ใจและ
กลาตัดสินใจดวยตนเองบนพืน้ ฐานของความเขาใจความจริง
ในปจจุบนั จึงทําใหความสามารถในการปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้
และมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
ดังนัน้ สรุปไดวา การโคชแบบเพียรมผี ลทำใหระดับ
ความสามารถการปฏิบตั งิ านดานความปลอดภัยของกลมุ
ทดลองมากกวากลมุ ควบคุม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการจัดทำการ
นิเทศงานทางการพยาบาลโดยรูปแบบการโคชแบบเพียร
สำหรับพยาบาลวิชาชีพจำนวน 30 คนนั้น เนนสงเสริม
ความรู การระดมความคิด เรียนรจู ากประสบการณความ
สำเร็จของเพื่อนรวมงาน เนนการใชตัวแบบที่เปนทั้งสื่อ
สัญลักษณ บุคคลหรือการสังเกตประสบการณทดี่ ี การพูด
จูงใจ การกระตุนเราทางอารมณ และความเชื่อในความ
สามารถของตนเองและเพือ่ นรวมวิชาชีพในการมีพฤติกรรม
การปฏิบตั งิ านตามหนาทีข่ องพยาบาลวิชาชีพ ทำใหเกิด
องคความรู ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลา 8สัปดาห สอดคลองกับผลการศึกษาการโคช
แบบเพียรเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโคชและการจัดการ
เรียนรทู สี่ ง เสริมการคิดวิเคราะหของครูพณิชยกรรม พบวา
สมรรถภาพการโคช และการจัดการเรียนรขู องครูทสี่ ง เสริม
การคิดวิเคราะหหลัง การใชรปู แบบการโคชฯ สูงกวากอน
การโคชรูปแบบการโคชฯ สงเสริมการคิดวิเคราะหและ
ความสามารถในการวิเคราะหหลังเรียนของนักเรียนสูงกวา
กอนเรียน (Iamsamang, 2013) และสอดคลองกับผล
การศึกษาของฉวีวรรณ ทาไมสุข (Thamaisuk, 2015)
ไดศกึ ษาการโคชแบบเพือ่ นชวยเพือ่ นเพือ่ พัฒนาสมรรถนะ
การจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร พบวา สมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู
หลั ง ได รั บ การโค ช แบบเพื่ อ นช ว ยเพื่ อ น ครู มี ค วามรู
ความเขาใจการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนและการ จัดการ
เรียนรทู สี่ ง เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรอยใู น
ระดับสูง สมรรถนะของครูในดานการ เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู ดานการวิจยั ในชัน้ เรียน
และดานการโคชแบบ เพื่อนชวยเพื่อน อยูในระดับสูง
ครูมคี วามคิดเห็นตอการโคชแบบเพือ่ นชวยเพือ่ นมีความ
เหมาะสมกับ สภาพการจัดการเรียนรใู นโรงเรียน ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนอยใู นระดับสูง
คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
การศึกษาโดยใชรูปแบบการใชการโคชแบบเพียร
ของจอยและเชาวอร (Joyce & Showers, 2002) ทั้ง 4
ขั้นตอนนั้น ไดผลและสามารถวัดการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของเมอริโตจา
ไอโซอโฮ และไลโนคิลป (Meretoja, Isoahoh, & LeinoKilpi, 2004;Muangsiri, 2006) ทัง้ 6 ดาน โดยใชกลมุ ตัวอยาง
2 กลุมนั้นยังไมพบการศึกษาในวิจัยใด ๆ ในพยาบาล
โดยเฉพาะองคกรทีไ่ มแสวงหากำไรดังนัน้ หากมีการสงเสริม
การปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผูบริหารฝายการพยาบาลควรมีการสงเสริมบุคลากรใน
องค ก รให มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเปนบุคคล
ทีส่ ำคัญในองคกร การสอน ชีน้ ำ และเปนทีป่ รึกษาในการ
ปฏิบตั งิ านใหเพือ่ นรวมวิชาชีพตลอด 24 ชม. ใหสามารถ
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลผูปวยไดตามมาตรฐาน ไดตาม
เปาหมาย ตลอดจนชวยกระตุน ผลักดันและสนับสนุน
ที ม งาน ปฏิ บั ติ ต ามข อ กำหนดขององค ก รพยาบาล
ตลอดระยะเวลาในการดูแลผูปวย พรอมทั้งปฏิบัติการ
บริหารการพยาบาลเพือ่ บริหารจัดการทีมงาน และปองกัน
การรองเรียน จากการปฏิบตั งิ านทีไ่ มไดมาตรฐาน ซึง่ สอดคลอง
กับการศึกษาของจุฬารัตน หาวหาญและอรชร อินทองปาน
(Haohan & Inthongpan, 2015) ทีพ่ บวาหลังการใชรปู แบบ
การโคช ผูรับการโคชมีความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
ดานการบริการสุขภาพเพิม่ ขึน้
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ดังนัน้ จากการวิจยั จะเห็นไดวา การโคชแบบเพียรเปน
รูปแบบการนิเทศทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะนำไปสงเสริมการพัฒนา
ใหเกิดความสามารถความสามารถของตนเอง เพือ่ ใหเกิด
ความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหนาทีข่ องพยาบาล
วิชาชีพและทำใหการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่
เพิ่ ม ขึ้ น
ข อ เสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1. ผลการวิจยั พบวาหลังไดรบั โปรแกรม ความสามารถ
ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลดานการประเมินและการวินจิ ฉัย
ดานการสอนและใหคำปรึกษา มีคา เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ดังนัน้
ผบู ริหารจึงควรนำโปรแกรมไปพัฒนาพยาบาลใหมคี วาม
สามารถดานนีใ้ หครอบคลุมในแผนกอืน่ ขององคกร
2. ดานวิชาการ การวิจยั ในรูปแบบการพัฒนาโปรแกรม
การโคชแบบเพียรนยี้ งั มีนอ ย ควรสนับสนุนดานการพัฒนา
ความสามรถของพยาบาลวิชาชีพใหมากขึ้น เนื่องจาก
ผลการวิจยั นี้ มีความชัดเจนวาโปรแกรมการโคชแบบเพียร
มีผลตอความสามารถในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้นหลังเขารวมโปรแกรม
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรพัฒนาเครื่องมือที่ศึกษาองคประกอบของ
กระบวนการโคชแบบเพียรตามบริบทองคกรเพื่อการ
วิเคราะหปจ จัย (Factor analysis) ทีม่ ผี ลตอความสามารถ
ของพยาบาลวิ ช าชี พ นอกเหนื อ จากกลุ ม ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ผูปวยใน
2. ควรพั ฒ นาโปรแกรมการโค ช แบบเพี ย ร ที่ มุ ง
สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) ของ
พยาบาลวิชาชีพ ดานพัฒนาความสามารถแกพยาบาลวิชาชีพ
ทีป่ ฏิบตั งิ านแผนกผปู ว ยใน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีใ้ ชทนุ สวนตัวในการวิจยั ทัง้ หมด ทัง้ นีผ้ วู จิ ยั
ขอขอบคุณกลุมตัวอยางที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยั และผเู กีย่ วของทุกทาน
ทีส่ นับสนุนชวยเหลือใหงานวิจยั สำเร็จลุลว งไดดว ยดี
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