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บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มแบบวัดก่อนและหลังครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้น�ำที่มีประสิทธิผลในนิสิตพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตพยาบาล ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยพะเยา จ�ำนวน 60 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล และ
แบบทดสอบภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) ค่าเฉลี่ย
คะแนนภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิผลหลังเข้าร่วมโปรแกรมภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิผลของกลุม่ ทดลองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
( = 46.40, SD= 2.33 และ =37.10, SD=2.31) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ 2) ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
หลังเข้าร่วมโปรแกรมภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ( = 46.40,SD= 2.33 และ = 37.20,
SD=1.71) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล สามารถ
เพิ่มภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลของนิสิตพยาบาลได้ ดังนั้นผู้บริหารการศึกษาควรส่งเสริมให้นิสิตพยาบาลทุกคนได้ฝึกทักษะ
ความเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้น�ำทางการพยาบาลที่ดีในวิชาชีพต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล นิสิตพยาบาล
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Abstract

This quasi-experimental research, two groups pretest-posttest design, aimed to examine the effect of effective
leadership enhancement program on the effective leadership of nursing students. The sampling group was 60
student nurses selected via purposive sampling with 30 cases as the control group and 30 cases as the
experimental group. The instruments were the effective leadership enhancement program and the questionnaire
of effective leadership. Data were analyzed by using descriptive statistics and t-test. After the program, 1) the
experimental group revealed that mean score of effective leadership was significant higher than before experiment
( = 46.40, SD = 2.33 and =37.10, SD=2.31) 2) the experimental group revealed that mean score of effective
leadership was significant higher than the control group. ( = 46.40, SD= 2.33 and = 37.20, SD = 1.71). These
results showed that the effective leadership enhancement program can enhance the effective leadership in student
nurses. There for, the executive education should promote the practice skills of effective leadership in student
nurses for enhance effective leadership and improving themselves for the nursing administration in the future.
Keywords : effective leadership enhancement program, student nurses
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องค์การวิชาชีพพยาบาลทัว่ โลกให้ความส�ำคัญกับภาวะ
ผู้น�ำในวิชาชีพพยาบาลอย่างกว้างขวางโดยหลายประเทศมี
การก�ำหนดให้เป็นสมรรถนะที่ส�ำคัญของพยาบาลวิชาชีพ
เช่น สถาบันภาวะผู้น�ำของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ANA Leadership Institute) ได้กำ� หนดรูปแบบ
สมรรถนะของภาวะผูน้ ำ� ของพยาบาลวิชาชีพไว้ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการน�ำผู้อื่น การน�ำองค์การ และการน�ำตนเอง ซึ่งด้าน
การน�ำผูอ้ นื่ คือ ความสามารถในการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง การเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจ รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสหวิชาชีพ
ได้ ด้านการน�ำองค์การ คือ มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การ
บริหารการเปลีย่ นแปลง การสร้างกลยุทธ์การบริหาร การคิด
อย่างเป็นระบบและการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวม
ทัง้ การมีวสิ ยั ทัศน์ วางแผนกลยุทธ์ การบริหารโครงการต่างๆ
และการตระหนักถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก และ
ด้านการน�ำตนเอง คือ การเป็นผูท้ ี่ปรับตัวได้ มีความยืดหยุ่น
เป็นแบบอย่างทีด่ ี มีแรงจูงใจในตนเอง มีสมั พันธภาพทีด่ ี รวม
ทัง้ มีความรูเ้ กีย่ วกับงานและตระหนักรูใ้ นตนเอง1 ส�ำหรับสภา
การพยาบาลแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันได้มีก�ำหนด
สมรรถนะด้านภาวะผู้น�ำของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (Competencies of Registered Nurse)
ในระดับปริญญาตรี ไว้ในสมรรถนะด้านภาวะผูน้ ำ� การจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพ คือพยาบาลวิชาชีพต้องมีคณ
ุ ลักษณะ
ของภาวะผู้น�ำ สามารถใช้กลวิธีการน�ำในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม สามารถโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นให้คิดตามได้
มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์ของผูใ้ ช้บริการและ
หน่วยงาน รวมทัง้ การแสวงหาการสนับสนุน ความร่วมมือใน
การปฏิบตั งิ านจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง การเจรจาต่อรองด้วยเหตุผล
รวมทั้งการเป็นผู้เสริมแรง การสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์การเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี ตลอดจนถึงการบริหารจัดการ การท�ำงาน
เป็นทีม และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล2 นอกจาก
สมรรถนะด้านภาวะผูน้ ำ� ทีถ่ กู ก�ำหนดขึน้ จากสภาวิชาชีพแล้ว
ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลส� ำ คั ญ จากการเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง
พยาบาลเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่สามารถท�ำงานในประเทศ
ประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรี ดังนั้นท่ามกลางการแข่งขัน
ด้านสุขภาพค่อนข้างสูงนี้จึงส่งผลให้ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมของพยาบาลไทยทุกระดับในด้านต่างๆ รวมทัง้ ด้านการ
พัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำทางการพยาบาลเพื่อน�ำองค์การ
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พยาบาลให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศได้3 และแม้แต่
ผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นเองก็มีความต้องการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำทางการพยาบาลของตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ
และการฝึกสมรรถนะให้เป็นผู้น�ำทางการพยาบาลให้มีความ
สามารถที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับจากผู้ร่วมงานและผู้บริหาร
ระดับสูง4 ซึ่งภาวะผู้น�ำในวิชาชีพพยาบาลนั้นสามารถสร้าง
เสริมหรือพัฒนาได้ในแต่ละบุคคล โดยควรเริม่ เสริมสร้างหรือ
พั ฒ นาตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น นิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเพื่ อ การ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นภาวะผู้น�ำทางการพยาบาลที่ดีใน
อนาคตได้ ดังนั้นสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่งจึงมีการ
ก�ำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลด้านการมีภาวะผูน้ ำ�
ทางการพยาบาลขึ้ น มาเพื่ อ รองรั บ สรรถนะของสภาการ
พยาบาลและรองรับความคาดหวังและความต้องการภาวะ
ผู้น�ำของพยาบาลวิชาชีพจากสังคมด้วย
สถาบันการศึกษาพยาบาลหลายแห่งได้ให้ความส�ำคัญ
กับภาวะผูน้ ำ� ของนักศึกษาพยาบาล จึงมีการศึกษาวิจยั และ
พัฒนารูปแบบภาวะผู้น�ำส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลหลาย
ด้าน เช่น การศึกษาภาวะผู้น�ำและการท�ำงานเป็นทีมตาม
การรับรูข้ องนักศึกษาพยาบาลโดยใช้ระบบพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง
ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม พบว่า ภายหลังจากการฝึกปฏิบัติการ
บริหารการพยาบาลนักศึกษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ยภาวะผู้น�ำ
โดยภาพรวมเท่ากับ 4.29 และมีค่าเฉลี่ยการท�ำงานเป็นทีม
โดยภาพรวมเท่ากับ 4.29 ซึ่งอยู่ในระดับสูง5 และจากการ
ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมสมรรถนะสากลส�ำหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พบว่า สมรรถนะสากล
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านวิชาชีพ ด้านภาวะผู้น�ำและ
การจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวัฒนธรรม ด้าน
การสือ่ สาร และด้านจริยธรรมและจิตสาธารณะ6 ส�ำหรับการ
ศึกษารูปแบบการสร้างเสริมภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล
เครือข่ายภาคใต้ พบว่า รูปแบบการสร้างเสริมภาวะผูน้ ำ� เชิง
จริ ย ธรรม มี 5 ประการ คื อ การให้ ค วามเคารพผู ้ อื่ น
การบริการผู้อื่น การแสดงออกถึงความเที่ยงธรรม ยืนหยัด
ความซือ่ สัตย์ และสรรค์สร้างความเป็นทีมงาน และนักศึกษา
ที่ผ่านการทดลองใช้รูปแบบนี้มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
ความมีภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมสูงกว่าก่อนการทดลอง 7
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่
ผลิตนิสิตเป็นผู้น�ำในการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า หลังใช้
รูปแบบการเรียนการสอนนี้นิสิตพยาบาลมีความพึงพอใจใน
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รู ป แบบการเรี ย นการสอน มี ค วามมั่ น ใจในตนเองที่ จ ะท�ำ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และมีความรูส้ กึ ถึงการเป็นผูน้ ำ� มากขึน้ 8
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอีก
สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลหนึ่ ง ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
สมรรถนะด้านผู้น�ำของนิสิตพยาบาล โดยมีการก�ำหนด
สมรรถนะนีใ้ นหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดทัง้ หลักสูตร
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งระบุไว้ในสมรรถนะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ การ
เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานและ
การท�ำงาน มีภาวะความเป็นผู้น�ำ มีความสามารถในการ
ท�ำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อผลของการกระท�ำ
หรือผลงาน ซึ่งจากผลการศึกษาภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
ของนิสติ พยาบาลและบัณฑิตพยาบาลตามการรับรูข้ องนิสติ
บัณฑิตพยาบาลและผู้ใช้บัณฑิต9 ตามแนวคิดของทัศนีย์
จุลอดุง และยุพิน อังสุโรจน์10 ทั้ง7 ด้าน คือ 1) ด้านการมี
วิสัยทัศน์ 2) คุณลักษณะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่าง 3) การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
4)คุณลักษณะทางวิชาชีพที่เป็นแบบอย่าง 5) การมีอ�ำนาจ
และแรงขับในตน 6) การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผู้ตาม
7) การเป็นผู้เชี่ยวชาญงานการพยาบาล พบว่า ค่าเฉลี่ย
ภาวะผู ้ น� ำ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของนิ สิ ต พยาบาลและบั ณ ฑิ ต
พยาบาลตามการรับรู้ของตนเองโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.6 และ 3.6 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ค่าเฉลีย่ ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ และด้านการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน ของนิสิตและ
บัณฑิตพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยของ
นิสิตเท่ากับ 3.2 และ 3.5 และค่าเฉลี่ยของบัณฑิตพยาบาล
เท่ากับ 3.2 และ 3.4 ส่วนค่าเฉลี่ยภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
ของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรูข้ องผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 ส่วนด้านการมีวิสัย
ทัศน์ ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผู้ตาม และด้านการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญงานการพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.29 3.05 3.41 และ 3.42 ตามล�ำดับ จึงส่งผล
ให้ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและ
ผูเ้ กีย่ วข้องเร่งหาแนวทางในการพัฒนาทักษะภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ี
ประสิทธิผลด้านดังกล่าวหรือทุกด้านให้กับนิสิตพยาบาล
เพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ทีด่ ี ตามความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิตและองค์การวิชาชีพพยาบาล

ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิผล
ของนิสติ พยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� ที่
มีประสิทธิผล ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
2. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิผล
ของนิสติ พยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� ที่
มีประสิทธิผล และนิสิตพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ พั ฒ นาแนวคิ ด ภาวะผู ้ น� ำ ที่ มี
ประสิทธิผลของทัศนีย์ จุลอดุง และยุพิน อังสุโรจน์10 มาเป็นก
รอบแนวคิดในการสร้างโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำที่มี
ประสิทธิผลส�ำหรับนิสติ พยาบาล โดยมีความเชือ่ ว่าเมือ่ ให้นสิ ติ
พยาบาลได้ฝึกการสร้างวิสัยทัศน์ การมีคุณลักษณะผู้น�ำและ
คุณลักษณะทางวิชาชีพที่เป็นแบบอย่าง ฝึกน�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งฝึก
ให้รู้สึกมีอ�ำนาจและแรงขับในตน ให้การสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาผู้ตาม และฝึกการเป็นผู้เชี่ยวชาญงานการพยาบาล จะ
ส่งผลให้นสิ ติ พยาบาลมีภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิผลและแสดงออก
ถึงบทบาทภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลได้เหมาะสมเด่นชัดยิ่งขึ้น

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีกลุ่มประชากร คือ นิสิต
พยาบาลชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 96 คน ได้คัด
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากคุณสมบัติที่
ก�ำหนด คือ 1) เป็นนิสติ พยาบาลชัน้ ปี 4 ทีไ่ ม่เคยบริหารงาน
ในระดับชั้นปี สโมสรนิสิต หรือระดับสถาบันการศึกษา
2) มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย อยู ่ ใ นช่ ว ง 2.00 – 3.00 และ
3) ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจยั ซึง่ คัดแล้วเหลือนิสติ
จ�ำนวน 60 คน จากนั้นท�ำการจับคู่ (Match Paired) แบ่ง
เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน
โดยให้มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน ทัง้ ในด้าน เพศ ผลการเรียนเฉลีย่
และผลคะแนนภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลที่ได้จากการทดสอบ
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิผล เก็บข้อมูล
ช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง เดือน 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
1. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิผล
สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาจากแนวคิด
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ภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลของทัศนีย์ จุลอดุง และ ยุพิน อัง
สุโรจน์10 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กิ จ กรรมที่ 1: องค์ก รของเรา ในอนาคต มี 2
กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมที่ 1.1 ร่วมสร้างวิสัยทัศน์องค์กร
ของเรา โดยให้กลุ่มทดลองวิเคราะห์ SWOT และเขียนวิสัย
ทัศน์ของสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา เป็นรายบุคคล จากนัน้ ผูว้ จิ ยั สรุปการท�ำกิจกรรม ซึง่
มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รู้จักสร้างแรง
บันดาลใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความตระหนักรู้ใน
องค์กรของตน และกิจกรรมที่ 1.2 ร่วมใจสร้างองค์กรด้วย
มือเรา คือ แบ่งกลุม่ ทดลองเป็น 4 กลุม่ ๆ ละ 7-8 คน ก�ำหนด
ให้ต่อจิ๊กซอร์ภาพบ้านซึ่งเปรียบเสมือนองค์กรสโมสรนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์ ในส่วนที่รับผิดชอบ โดยแบ่งจิ๊กซอร์
เป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน กลุม่ 1 รับผิดชอบต่อส่วนบนซ้าย กลุม่
2 รับผิดชอบต่อส่วนบนขวา กลุ่ม 3 รับผิดชอบต่อส่วนล่าง
ซ้าย และกลุ่ม 4 รับผิดชอบต่อส่วนล่างขวา ซึ่งจิกซอร์
ทั้งหมดกระจายไปอยู่ตามกลุ่มทั้ง 4 โดยสมาชิกกลุ่มต้องมี
การประสานงานกันเพือ่ ให้ได้ชนิ้ ส่วนของจิก๊ ซอร์ตามส่วนที่
ต้องการมาต่อเป็นภาพ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มน�ำมารวมกัน
เป็นภาพใหญ่ ผู้วิจัยจึงสรุปกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ฝึกให้มีการวางแผนการท�ำงาน การมอบหมายงาน การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม การเจรจาต่อรอง การบริหาร
ความขัดแย้ง การจูงใจผูร้ ว่ มงาน กิจกรรมนีใ้ ช้เวลา 1 ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 2 ร่วมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น�ำและ
คุณลักษณะวิชาชีพที่เป็นแบบอย่าง คือ ก�ำหนดให้กลุ่ม
ทดลองทั้ง 4 กลุ่มเดิม วาดรูปหัวหน้าองค์การพยาบาลและ
พยาบาลวิชาชีพในฝัน โดยให้กลุ่ม 1 วาดรูปส่วนศีรษะและ
ล�ำคอ พร้อมก�ำหนดคุณลักษณะของของคนทั้งสอง ว่าควร
ใช้สมองคิดอย่างไรเพือ่ ผลประโยชน์ขององค์การ กลุม่ 2 วาดรูป
แขนและมือซ้ายและแขนขวา พร้อมก�ำหนดคุณลักษณะของ
คนทั้งสอง ว่าควรใช้แขนและมือทั้ง 2 ข้างนี้ ท�ำอะไรเพื่อผล
ประโยชน์ขององค์การ กลุม่ 3 วาดรูปล�ำตัวและหัวใจ พร้อม
ก�ำหนดคุณลักษณะของของคนทัง้ สอง ว่าควรใช้หวั ใจ สร้าง
ขวัญและก�ำลังใจให้คนในองค์การอย่างไร และกลุ่ม 4 วาด
รูปสะโพกและขาทั้งสองข้าง พร้อมก�ำหนดคุณลักษณะของ
ของคนทัง้ สอง ว่าควรใช้ขา 2 ข้างนี้ น�ำพาทุกคนในองค์การ
และน�ำพาวิชาชีพพยาบาลไปสู่ความส�ำเร็จได้อย่างไร โดย
ให้ทุกกลุ่มสื่อสารกันได้อย่างอิสระ จากนั้นน�ำรูปภาพวาด
ของแต่ละกลุ่มมาประกอบกันเป็นคน 2 คน คือ หัวหน้า
องค์การพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพในฝันพร้อมน�ำเสนอ
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ผลงาน จากนั้นผู้วิจัยสรุปกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก
การเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ มีความยืดหยุ่น กล้า
แสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการประสานงาน
ประเมินตนเองได้ มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง สามารถปรับตัวและ
ควบคุมอารมณ์ได้ มีความยุตธิ รรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบ
เข้าใจผู้อื่น รู้จักให้อภัย ให้เกียรติและพิทักษ์สิทธิผู้อื่น ช่วย
เสริมสร้างก�ำลังใจในการท�ำงาน และฝึกการเป็นผูม้ บี คุ ลิกภาพ
ดี สุขภาพดี เป็นแบบอย่างการปฏิบตั งิ าน เต็มใจให้บริการ และ
มีความเสียสละอดทน กิจกรรมนี้ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
กิ จ กรรมที่ 3 การใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางานในหอผู้ป่วย คือให้กลุ่ม
ทดลองทั้ง 4 กลุ่ม วิเคราะห์สถานการณ์จริงเกี่ยวกับการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในหอผู้ป่วย โดยให้
วางแผนน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การพัฒนางาน และน�ำเสนองานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากนั้นผู้วิจัยสรุปกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการใช้
ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั งิ าน ประยุกต์การน�ำผล
การวิจัยทางการพยาบาลมาใช้ และการใช้หรือการสร้างสิ่ง
ประดิ ษ ฐ์ ห รื อ แนวทางใหม่ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพงาน
กิจกรรมนี้ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 4 การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาผูต้ าม
ก�ำหนดให้กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม แข่งขันต่อเลโก้ตามแบบ
ที่ก�ำหนดให้ส�ำเร็จในระยะเวลา 20 นาที โดยให้สมาชิกกลุ่ม
แต่ละกลุ่มมีต�ำแหน่งประจ�ำตามความสามารถของตนเอง
4 จุด ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ คนที่ 1 ประจ�ำจุดที่ 1 มีหน้าที่เดินไป
ดูแบบเลโก้ตวั อย่างทีต่ งั้ ไว้อกี ห้องหนึง่ แล้วน�ำข้อมูลมาบอก
คนที่ 2 ซึ่งประจ�ำอยู่จุดที่ 2 โดยคนที่ 2 มีหน้าที่น�ำข้อมูล
จากคนที่ 1 บอกต่อคนที่ 3 ซึ่งประจ�ำอยู่จุดที่ 3 ที่อยู่ห่าง
ออกไป และคนที่ 3 มีหน้าที่น�ำข้อมูลที่ได้รับจากคนที่ 2 น�ำ
ไปบอกต่อให้สมาชิกที่เหลือในกลุ่มต่อเลโก้ตามข้อมูลที่ได้
รับมา และคนที่ 4,5,6 (หรือ 7) ซึ่งประจ�ำอยู่จุดที่ 4 มีหน้าที่
ต่อเลโก้ตามข้อมูลที่ได้รับมาจนส�ำเร็จหรือจนหมดเวลา และ
คนสุดท้าย (คนที่ 7 หรือ 8) มีหน้าที่ดูแบบเลโก้ตัวอย่างได้
และสามารถเดินหรือวิง่ ไปมาเพือ่ ดูสมาชิกในกลุม่ ต่อเลโก้ตาม
แบบ แต่ไม่สามารถพูดออกเสียงได้ (กติกาก�ำหนดให้ผู้ที่สา
มารถเห็นเลโก้ได้ 2 คน คือ คนที่ 1 และคนที่ 7 หรือ 8 เท่านัน้ )
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มประเมินความส�ำเร็จของการท�ำงานกลุ่ม
และชิ้นงาน จากนั้นผู้วิจัยสรุปกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ฝึกการเป็นผู้พัฒนางาน น�ำการเปลี่ยนแปลงพัฒนาบุคลากร
การส่งเสริมสนับสนุนผู้ตาม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

สมรรถนะของผูต้ าม พัฒนาทีมและกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เป็นผูส้ อนงาน รวมถึงการเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ป้อนกลับผู้ตาม โดยกิจกรรมนี้ใช้ระยะเวลา 30 นาที
กิจกรรมที่ 5 การเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญงานการพยาบาล
ให้กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม วิเคราะห์กรณีศึกษาผู้ป่วย ด้าน
ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และสูตินารีเวชกรรม
แล้ววางแผนการพยาบาลดูแลผู้ป่วย โดยใช้กระบวนการ
พยาบาล และท�ำหัตถการต่างๆโดยใช้อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ต่างๆ ในหน่วยงานเพื่อดูแลผู้ป่วย จากนั้นให้แต่ละ
กลุ ่ ม น� ำ เสนอผลการวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาโดยการแสดง
บทบาทสมมติ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั สรุปกิจกรรม ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อฝึกให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติในงาน
พยาบาล รวมทัง้ ความรูท้ วั่ ไปทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงาน โดย
กิจกรรมนี้ใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ซึง่ โปรแกรมนีไ้ ด้ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ชัดเจนของเนือ้ หา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความ
ครอบคลุมของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) = .85
2. แบบทดสอบภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล ซึ่งสร้าง
จากการทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาจากแนวคิดภาวะ
ผู้น�ำที่มีประสิทธิผลของทัศนีย์ จุลอดุง และ ยุพิน อังสุโรจน์10
เป็นแบบวัดทีม่ ลี กั ษณะค�ำถามปลายเปิดจ�ำนวน 7 ข้อ คะแนน
เต็ม 70 คะแนน ประกอบด้วย ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ 16 คะแนน
ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะผู ้ น� ำ ที่ เ ป็ น แบบอย่ า ง 22 คะแนน ด้ า น
คุณลักษณะทางวิชาชีพที่เป็นแบบอย่าง 9 คะแนน ด้านการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน 8
คะแนน ด้านการมีพลังและแรงขับในตน 8 คะแนน ด้านการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผูต้ าม 3 คะแนน และด้านการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญงานการพยาบาล 4 คะแนน ก�ำหนดการแปลผล
คะแนนใช้เกณฑ์จ�ำแนกระดับ เป็น 5 ระดับ คือ ระดับสูงมาก
(60-70 คะแนน) ระดับสูง (45-59 คะแนน) ระดับปานกลาง
(30-44 คะแนน) ระดับต�่ำ (15 – 29 คะแนน) และระดับต�่ำสุด
(0 – 14 คะแนน) ซึ่งแบบทดสอบได้รับการตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าความตรงตามเนื้อหา
เท่ากับ .80 และน�ำไปใช้กบั นิสติ พยาบาลชัน้ ปี 3 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .76
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง งานวิจยั นีผ้ า่ นคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมือ่
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีรับรอง 1 ปี ผู้วิจัยมีการชี้แจง
ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการศึกษาให้รับทราบซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษาได้ทกุ เวลา โดย
ไม่มีผลกระทบใดต่อกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็น
ความลับ และน�ำเสนอในภาพรวมไม่กระทบถึงบุคคลใด
การรวบรวมข้อมูล วิจัยขอเข้านิสิตวัตถุประสงค์การ
วิจัย ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จากนั้นด�ำเนินการ
เก็ บ ข้ อ มู ล โดยก่ อ นเข้ า ร่ ว มโปรแกรมภาวะผู ้ น� ำ ที่ มี
ประสิทธิผล ผู้วิจัยจัดทดสอบภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลโดย
ใช้แบบทดสอบภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล กับกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ 2 กลุม่ โดยแยกเป็น 2 ห้องส�ำหรับกลุม่ ทดลอง และกลุม่
ควบคุม ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง จากนั้น 1 วัน
นัดกลุม่ ทดลองมาเข้าร่วมโปรแกรมภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิผล
โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง 30 นาที และหลังจากเข้าร่วม
โปรแกรมภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลแล้ว 1 วัน ผู้วิจัยจัด
ทดสอบภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลโดยใช้แบบทดสอบภาวะ
ผู้น�ำที่มีประสิทธิผลอีกครั้ง กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดย
แยกเป็น 2 ห้อง ส�ำหรับกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ใช้
ระยะเวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง ซึ่งได้แบบทดสอบฉบับ
สมบูรณ์ทุกฉบับและน�ำไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติบรรยายด้วยการ
แจกแจงความถี่และร้อยละ วิเคราะห์คะแนนภาวะผู้น�ำที่มี
ประสิทธิผล ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ภาวะ
ผู้น�ำที่มีประสิทธิผล ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ใน
แต่ละกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติ Paired t-test และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง ใช้
สถิติ Independence t-test

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นนิสิตพยาบาล เพศหญิง จ�ำนวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.33 มีอายุเฉลี่ย 21.5 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.71
และไม่เคยเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับพัฒนาภาวะผู้น�ำใน
ระยะ 1 ปีที่ผ่านมา จ�ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า
เฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลภายในกลุ่ม พบ
ว่า กลุ่มทดลอง ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำ
ทีม่ ปี ระสิทธิผลมีคะแนนภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิผลอยูใ่ นระดับ
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ปานกลาง หลังเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนภาวะผู้น�ำที่มี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง และพบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรม
กลุ่มทดลองมีคะแนนภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลสูงกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < .001) ส�ำหรับ
กลุม่ ควบคุม ทัง้ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลมีคะแนนภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
อยู่ในระดับปานกลาง และมีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล กลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลโดยรวม
แตกต่างกัน แต่ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยภาวะ
ผู ้ น� ำ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมสู ง กว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .001) ดังตารางที่ 2

การอภิปรายผล

จากผลการศึกษา หลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู ้ น� ำ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นิ สิ ต พยาบาลกลุ ่ ม ทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม และสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p < .001) สามารถอธิบายได้ว่า โปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้น�ำที่มีประสิทธิผลสามารถเพิ่มภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
ทุกด้านของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้
เนื่องจากในโปรแกรมมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างภาวะผู้น�ำ
ทีม่ ปี ระสิทธิผล ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 องค์กรของเราในอนาคต
โดยฝึกให้นิสิตพยาบาลเรียนรู้และสร้างวิสัยทัศน์จริงจาก
องค์กรใกล้ตวั คือสโมสรนิสติ และได้รว่ มกันสร้างแบบองค์กร
ด้วยตนเอง ท�ำให้นสิ ติ พยาบาลสามารถวางแผนการท�ำงาน
มอบหมายงาน กิจกรรมที่ 2 ร่วมสร้างคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ�
และคุณลักษณะวิชาชีพที่เป็นแบบอย่าง มีการฝึกให้นิสิต
พยาบาลได้เป็นมีส่วนร่วมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น�ำและ
คุณลักษณะวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพพยาบาล
ท�ำให้นิสิตได้ฝึกการเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ มี
ความยืดหยุ่น กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ
ในการประสานงาน ประเมินตนเองได้ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง สามารถปรับตัวและควบคุมอารมณ์ได้ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น รู้จักให้อภัย
ให้เกียรติและพิทกั ษ์สทิ ธิผอู้ นื่ ช่วยเสริมสร้างก�ำลังใจในการ
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ท�ำงาน และฝึกการเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดี เป็นแบบ
อย่างการปฏิบัติงาน เต็มใจให้บริการ และมีความเสียสละ
อดทน ส� ำ หรั บ ในกิ จ กรรมที่ 3 การใช้ น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานในหอผู้ป่วย โดย
ให้ นิ สิ ต พยาบาลได้ ฝ ึ ก การน� ำ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน�ำผลการวิจยั ทางการพยาบาลมาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน และการประยุกต์ใช้สงิ่ ประดิษฐ์หรือแนวทางใหม่
เพือ่ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการบริการในหอผูป้ ว่ ย
ซึง่ นิสติ สามารถฝึกทักษะดังกล่าวผ่านทางการแสดงบทบาท
สมมติได้ ส�ำหรับกิจกรรมที่ 4 การสนับสนุนและส่งเสริม
พัฒนาผู้ตาม คือการให้นิสิตพยาบาลได้ฝึกทั้งบทบาทผู้น�ำ
และผู ้ ต ามที่ ต ้ อ งท� ำ งานประสานงานกั น โดยการให้ ก าร
สนับสนุนและการส่งเสริมกันท�ำงานที่ได้รับมอบหมายให้
ส�ำเร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด กิจกรรมที่ 5 การเป็น
ผู้เชี่ยวชาญงานการพยาบาล โดยการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
ต่างๆที่จ�ำเป็นและส�ำคัญทางการพยาบาลในสถานการณ์ที่
ก�ำหนดให้ ท�ำให้นิสิตพยาบาลสามารถแสดงบทบาทสมมติ
ของผู้เชี่ยวชาญงานการพยาบาลได้ ซึ่งด้วยลักษณะของ
กิ จ กรรมได้ ร วบรวมสมรรถนะที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การเป็ น ผู ้ น� ำ
ทางการพยาบาลดังที่ก�ำหนดไว้ในสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพระดับปริญญาตรีของสภาการพยาบาล2 คุณลักษณะ
ภาวะผู้น�ำของหัวหน้าหอผู้ป่วยไว้ตามกรอบแนวคิดภาวะ
ผู ้ น� ำ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล 10 รวมทั้ ง สมรรถนะสากลส� ำ หรั บ
นักศึกษาพยาบาล- ศาสตรบัณทิต8 แล้วยังเป็นโปรแกรมที่
ฝึกให้นิสิตพยาบาลเป็นผู้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาวะ
ผูน้ ำ� ทางการพยาบาล และการฝึกปฏิบตั พิ ฒ
ั นาทักษะภาวะ
ผู้น�ำทางการพยาบาล ซึ่งคล้ายกับโปรแกรมภาวะผู้น�ำของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาล ในประเทศออสเตรเลี ย ตะวั น ตก ที่
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ ทักษะ
ภาวะผู้น�ำ และการปฏิบัติการภาวะผู้น�ำ11
ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงอาจส่งผลให้นิสิตพยาบาล กลุ่ม
ทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
มีคะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมและสูงกว่ากลุม่ ควบคุมสอดคล้องกับการศึกษาผลของ
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้น�ำของนิสิตพยาบาล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่พบว่า ภายหลังเข้าร่วม
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผูน้ ำ� นิสติ พยาบาลมีคา่
ความเป็นผู้น�ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าการเข้าร่วมโปรแกรม12 และยัง
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษารู ป แบบภาวะผู ้ น� ำ ทางคลิ นิ ก และ
โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่
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สามารถพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลที่ส�ำเร็จการศึกษาเป็น
พยาบาลวิชาชีพใหม่ที่มีทักษะภาวะผู้น�ำทางคลินิกมากขึ้น ซึ่ง
สามารถเพิม่ ความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและผูใ้ ช้บริการได้13

ข้อเสนอแนะ

ควรส่งเสริมให้นิสิตพยาบาลทุกคนได้ฝึกทักษะความ
เป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิผลโดยฝึกการสร้างวิสัยทัศน์การมี
คุณลักษณะผูน้ ำ� และควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ ำ�
ในบัณฑิตพยาบาลจบใหม่

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ทีใ่ ห้การสนับสนุนทุนวิจยั ในครัง้ นี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ
ทุกท่าน และขอบคุณนิสิตพยาบาลกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นอย่างดี
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล ภายในกลุ่มตัวอย่าง
ภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
ด้านการมีวิสัยทัศน์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ด้านคุณลักษณะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพทีเ่ ป็นแบบอย่าง

ก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม
SD

หลังเข้าร่วม
โปรแกรม
SD

การทดสอบ
d

SD

t -test p - value

7.77
11.57

1.10
1.50

11.07
10.97

1.44
.76

3.30
0.60

1.85
1.69

9.71
1.94

<.001***
.062

12.03
11.57

1.50
1.50

15.37
10.97

1.10
.76

3.33
0.60

2.13
1.69

8.53
1.94

<.001***
.062

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ด้านการมีพลังและแรงขับในตน
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผู้ตาม

4.20
5.10

0.48
0.92

4.77
5.43

0.50
.93

0.56
0.33

0.67
1.24

4.57
1.47

<.001***
.152

4.20
4.57

0.55
0.67

5.40
4.63

0.50
.55

1.20
0.06

0.61
0.74

10.77
0.49

<.001***
.625

4.30
3.90

0.47
0.80

4.80
3.80

0.66
.61

0.50
0.10

0.86
0.84

3.18
0.64

.003**
.522

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญงานการพยาบาล
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
รวมคะแนน (70 คะแนน)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ระดับของภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

2.00
1.67

0.00
0.47

2.13
1.63

0.35
.49

0.13
0.03

0.34
0.61

2.11
0.29

.043*
.769

2.60
2.17

0.50
0.37

2.87
2.33

0.68
.47

0.266
0.16

0.69
0.37

2.11
2.40

.043*
.023*

37.10
36.10

2.31
2.89

46.40
37.20

2.33
1.71

9.30
1.10

3.44
3.63

14.78
1.65

<.001***
.108

ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง

* p < .05 , ** p < .01 , *** p < .001
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
ด้านการมีวิสัยทัศน์
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
ด้านคุณลักษณะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่าง
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพที่เป็นแบบอย่าง
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
ด้านการมีพลังและแรงขับในตน
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผู้ตาม
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
ด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญงานการพยาบาล
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
รวม (70 คะแนน)
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
* p < .05 , ** p < .01 , *** p < .001
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กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

SD

SD

t-test

p-value

7.77
11.07

1.10
1.44

7.13
8.40

1.61
.67

1.77
9.20

.081
<.001***

12.03
15.37

1.50
1.10

11.57
10.97

1.50
.76

1.20
18.00

.233
<.001***

4.20
4.77

0.48
0.50

5.10
5.43

0.92
.93

4.73
3.43

<.001***
.001**

4.20
5.40

0.55
0.50

4.57
4.63

0.67
.55

2.29
5.62

.025*
<.001***

4.30
4.80

0.47
0.66

3.90
3.80

0.80
.61

2.36
6.07

.022*
<.001***

2.00
2.13

0.00
0.35

1.67
1.63

0.47
.49

3.80
4.56

.001**
<.001***

2.60
2.87

0.50
0.68

2.17
2.33

0.37
.47

3.79
3.50

<.001***
.001**

37.10
46.40

2.31
2.33

36.10
37.20

2.89
1.71

1.48
17.44

.144
<.001***

