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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงประเมินนี้มวี ัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินโครงการฝึกอบรมผู้บริหารพยาบาลของ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 123 คน เลือกแบบเจาะจง เป็นผูผ้ า่ นการฝึกอบรม ผูบ้ งั คับบัญชา
และคณะกรรมการทีป่ รึกษา เครือ่ งมือวิจยั เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ชนิดกึง่ โครงสร้างทีห่ าค่าความสอดคล้อง
ของข้อความกับประเด็นที่ต้องการศึกษาได้เท่ากับ 1.00 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย การทดสอบที และ
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมที่เป็นผู้บริหารพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย มีความพึง
พอใจโดยรวมต่อการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (M = 4.31, SD = 0.48) และมากที่สุด (M = 4.73, SD = 0.45)
ตามล�ำดับ หลังการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ความรู้ในการบริหาร ทัศนคติต่อการบริหาร
และทักษะการปฏิบัติการบริหารสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .001 มีสมรรถนะที่มุ่งพัฒนา และ
การปฏิบัติงานที่มีผลกระทบที่เกิดต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของหัวหน้าของผู้ผ่าน
การฝึกอบรม โครงการมีจดุ แข็งในเรื่อง เนื้อหา วิทยากร และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ แต่มีจุดอ่อนที่ควรพัฒนา คือ
การตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่หลากหลาย และระยะเวลาที่มีจำ� กัด
ค�ำส�ำคัญ: การประเมินโครงการ, ผู้บริหารพยาบาล
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
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Abstract

The purpose of this evaluative research was to evaluate the effectiveness of the nurse executive training
programs of The Nurses' Association of Thailand. The sample of 123 subjects including trainees, their superordinates
and the program advisory board, was purposively selected. The research instruments were questionnaires
and a semi-structured interview. Its index of item-objective congruence [IOC] was 1.00. Data were analyzed using
descriptive statistics, t- test and content analysis. The results showed that the nurse administrators’ and the head
nurses’ overall satisfaction towards the program was at a high level (M = 4.31, SD = 0.48) and at the highest level
(M = 4.73, SD = 0.45) respectively. The trainees had desirable characteristics at a high level. After training,
their knowledge, attitude and practical skills in management were signifificantly higher than before training at p < .001.
Their performance-oriented developments and the work operations that affected the organization were at high levels.
These results were consistent with the opinions of their superordinates. The strengths of these programs included
the content, the instructors, and the relationship building activities. However, the responses of the various needs of
the trainees and limited training duration should be improved.
Keywords: Program Evaluation, Nurse Executive

ความส�ำคัญของปัญหา

องค์การอนามัยโลกก�ำหนดให้ พ.ศ. 2563 เป็น
“ ปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์ ” อีกทั้งยังเป็นวาระครบ
รอบ 200 ปีเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ซึ่งตรงกับวัน
ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2363 ในฐานะผู้บกุ เบิกพยาบาล
ศาสตร์ยคุ ใหม่และยกระดับวิชาชีพการพยาบาล ซึง่ บทบาท
ของพยาบาลนัน้ เป็นทัง้ ผูด้ แู ล ผูร้ กั ษา ผูใ้ ห้ความรู้ ผูพ้ ทิ กั ษ์
และผู้น�ำทางการพยาบาล (International Council of
Nurses, 2020)
ผู้น�ำทางการพยาบาล ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจิต
วิญญาณขององค์กร และเป็นทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งของ
องค์กร ปัจจุบนั ภายใต้สภาวะการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
สังคมคาดหวังให้ผ้นู ำ� ทางการพยาบาลสามารถจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กล้าเสี่ยงในการตัดสินใจ
มีความยืดหยุ่นสูง และเปิดกว้างเพื่อรองรับสิ่งใหม่ที่

เกิดขึ้นได้ (ศิริพร สิงหเนตร, จรวยพร ใจสิทธิ์, และวิชยา
เห็นแก้ว, 2560) สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้
ตระหนักในความส�ำคัญของการพัฒนาผูน้ ำ� ทางการพยาบาล
ซึง่ จะสืบทอดภารกิจในการรวมพลังของผูน้ ำ� ระดับประเทศ
ในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างต่อเนือ่ ง จึงได้จดั ตัง้ ศูนย์การ
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขึ้นและเตรียมผู้น�ำทางการ
พยาบาลโดยได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการ
พยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรซึ่งเป็นการพัฒนา
ผู้บริหารระดับองค์กร มาตั้งแต่ปี 2553 และโครงการ
ฝึกอบรมพยาบาลเพือ่ การบริหารหอผูป้ ว่ ย เป็นการพัฒนา
ผู้บริหารระดับต้นขององค์กร มาตั้งแต่ปี 2558
ปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
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และทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทัง้ สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัว่ โลก ท�ำให้
เห็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาพยาบาลผูเ้ ป็นก�ำลัง
ส�ำคัญของบุคลากรสาธารณสุขทั่วโลกและปรับรูปแบบ
การฝึกอบรมให้เหมาะสม ดังนั้นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ จึงจ�ำเป็นต้องประเมินโครงการฝึกอบรม
ผู้บริหารพยาบาลที่ได้ดำ� เนินการมาแล้ว เพื่อการพัฒนา
โปรแกรมการฝึกอบรมนีใ้ ห้ทนั สมัย และสามารถตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ต่อไป

		 กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 118 คน เลือกแบบ
เจาะจง จ�ำแนกเป็น 1) ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร
ทางการพยาบาลเพือ่ เพิม่ ศักยภาพขององค์กร รุ่นที่ 10-13
จ�ำนวน 22 คน และผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อ
การบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 7-9 จ�ำนวน 49 คน 2) หัวหน้า
ของผู้ผ่านการอบรม จ�ำนวน 20 และ 27 คน ตามล�ำดับ
และ 3) คณะกรรมการที่ปรึกษาของโครงการฝึกอบรมฯ
จ�ำนวน 5 คน
ขนาดตัวอย่าง ค�ำนวณด้วยโปรแกรม G* Power
โดยก�ำหนดอ�ำนาจการทดสอบทีร่ ะดับ .80 ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ .05 และขนาดอิทธิพลอยู่ในช่วงปานกลาง คือ
0.15 (Cohen, 1988) ได้ 92 คน
เครือ่ งมือวิจยั เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ที่คณะผู้วจิ ัยสร้างขึ้น ดังนี้
1. แบบสอบถามส�ำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมมี
4 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไป จ�ำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ต�ำแหน่ง
งานปัจจุบัน สังกัด และรุ่นที่อบรม 2) ปฏิกิริยาตอบสนอง
ประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการฝึกอบรมฯ
จ�ำนวน 1 ข้อ และความคิดเห็นเกีย่ วกับโครงการฝึกอบรมฯ
จ�ำนวน 8 ข้อ 3) ผลการเรียนรู้ ประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ จ�ำนวน 10 ข้อ และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติการบริหาร
4) ผลลัพธ์ได้แก่ การประเมินสมรรถนะทีม่ งุ่ พัฒนา จ�ำนวน
10 ข้อ และผลกระทบที่เกิดต่อองค์การ จ�ำนวน 5 ข้อ
2. แบบสอบถามส�ำหรับหัวหน้าของผู้ผ่านการ
อบรมมี 2 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปจ�ำนวน 2 ข้อ ได้แก่
ต�ำแหน่งงานปัจจุบนั และสังกัด และ 2) ผลลัพธ์ของโครงการ
จ�ำนวน 15 ข้อ
การตอบใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ก�ำหนด
คะแนน 5-1 ตามล�ำดับ การแปลผลระดับใช้เกณฑ์คา่ เฉลีย่
ดังนี้ 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด 3.51-4.50 หมายถึง

วัตถุประสงค์การวิจัย

ประเมินประสิทธิผลของการด�ำเนินโครงการฝึก
อบรมผู้บริหารพยาบาล ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ
กรอบแนวคิดของการประเมิน ใช้แนวคิดของ
การประเมินของ Kirkpatrick ใน 4 ระดับ ได้แก่ 1) การ
ประเมินปฏิกริ ิยาตอบสนอง 2) การประเมินผลการเรียนรู้
3) การประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ 4) การ
ประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดต่อองค์การ (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2554)

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย การวิจยั ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ประเมิน (evaluative research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ 1) ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรม
ผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
จ�ำนวน 346 คน และผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพือ่
การบริหารหอผู้ป่วย จ�ำนวน 324 คน และ 2) หัวหน้าของ
ผู้ผ่านการฝึกอบรม และ 3) คณะกรรมการที่ปรึกษาของ
โครงการฝึกอบรมฯ
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มาก 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง
น้อย และ 1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
3. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างส�ำหรับการ
สนทนากลุ่ม ประกอบด้วย การด�ำเนินโครงการ จุดแข็ง
และจุดอ่อนที่ควรพัฒนา
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั โดยผูท้ รง
คุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒทิ างการบริหาร
การพยาบาล อาจารย์พยาบาลทีม่ วี ฒ
ุ ทิ างวิจยั ทางการศึกษา
และนักวัดและประเมินผลทางการศึกษา เครือ่ งมือทุกฉบับ
ได้ค่าความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับประเด็นทีต่ ้องการ
ศึกษา (IOC) เท่ากับ 1.00
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวม
ข้อมูลในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน
พ.ศ. 2564 โดยส่งเอกสารชี้แจงข้อมูลการวิจัย ใบยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย และแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ ให้
กลุม่ ตัวอย่างเป็นรายบุคคล ผ่านทางหน่วยงาน พร้อมแนบ
ซองจดหมายส่งกลับมายังคณะผูว้ จิ ยั ซึง่ ได้รบั แบบสอบถาม
ที่ตอบสมบูรณ์กลับคืนจากผู้บริหารพยาบาล 22 ชุด จาก
104 ชุด (23.91%) จากหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย 49 ชุด จาก 103 ชุด
(53.26%) จากหัวหน้าของผู้บริหารพยาบาล 20 ชุด และ
หัวหน้าของหัวหน้าหอผู้ป่วย 27 ชุด 3) ด�ำเนินการสนทนา
กลุ่มกับที่ปรึกษาของโครงการ 1 ครั้งใช้เวลา 1 ชั่วโมง
ผ่านทางโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นการประชุมแบบออนไลน์
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง โครงการวิจยั
ได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมและวิจยั
ในมนุษย์ โรงพยาบาลต�ำรวจ ตามเอกสารรับรองโครงการ
วิจัย เลขที่ จว.8022563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คณะผู้วิจัยส่งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่จำ� เป็นให้
กลุ่มตัวอย่าง ไปพร้อมแบบสอบถามทางไปรษณีย์ พร้อม

แจ้งการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และการเสนอ
ข้อมูลในภาพรวม
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
สถิติอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบที และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย

ผลการประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินโครงการฝึก
อบรมผู้บริหารพยาบาล ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ ตามแนวคิดของการประเมินของ Kirkpatrik ที่ได้
ประเมินภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้
1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง
ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมฯ ทีเ่ ป็นผู้บริหารพยาบาล
มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก
(M = 4.31, SD = 0.48) มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสม
ของสถานที่อยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.54, SD = 0.51)
ส่วนอีก 7 ข้ออยู่ในระดับมากได้แก่ ความเหมาะสมของ
เนื้อหา เอกสารประกอบการอบรม ความรู้ ความสามารถ
ของวิทยากร โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลาของการฝึกอบรม
งานมอบหมาย และความรู้และทักษะที่ได้รับ ผู้ที่เป็น
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ย มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการฝึกอบรม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (M = 4.73, SD = 0.45) มีความคิดเห็น
ในความเหมาะสมของความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั อยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ดุ (M = 4.51, SD = 0.82) ส่วนอีก 7 ข้ออยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ความเหมาะสมของเนื้อหา เอกสารประกอบ
การอบรม ความรู้ ความสามารถของวิทยากร สถานที่
โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลาของการฝึกอบรม และงาน
มอบหมาย (ตาราง 1)
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับของความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อโครงการ
		 ฝึกอบรมฯ ของผู้บริหารพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วย จ�ำแนกเป็นรายข้อ (n = 71)
ความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อ
โครงการฝึกอบรมฯ
1. ความพึงพอใจโดยรวมในการฝึกอบรม
2. ความเหมาะสมของเนือ้ หา
3. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม
4. ความรู้ ความสามารถของวิทยากร
5. ความเหมาะสมของสถานที่
6. ความเหมาะสมโสตทัศนูปกรณ์
7. ความเหมาะสมระยะเวลาของการฝึกอบรม
8. ความเหมาะสมของงานมอบหมาย
9. ความรู้และทักษะที่ได้รบั

ผู้บริหารพยาบาล (n = 22)
M (SD)
ระดับ
4.31 (0.48)
มาก
4.33 (0.47)
มาก
4.28 (0.53)
มาก
4.46 (0.57)
มาก
4.54 (0.51) มากที่สุด
4.32 (0.48)
มาก
4.45 (0.51)
มาก
4.36 (0.49)
มาก
4.45 (0.51)
มาก

หัวหน้าหอผู้ป่วย (n = 49)
M (SD)
ระดับ
4.73 (0.45) มากที่สุด
4.44 (0.41)
มาก
4.38 (0.45)
มาก
4.46 (0.47
มาก
4.39 (0.93)
มาก
4.29 (0.84)
มาก
4.27 (0.93)
มาก
4.29 (0.87)
มาก
4.51 (0.82) มากที่สดุ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ลักษณะ
(ตาราง 2)

2. การประเมินผลการเรียนรู้
		 2.1 ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมฯ ที่เป็นผู้บริหาร
พยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วย ต่างประเมินตนเองว่ามี

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ผ่านการ
		 ฝึกอบรมที่เป็นผู้บริหารพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วย จ�ำแนกเป็นรายข้อ (n = 71)

ข้อ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พฒ
ั นา ทีมงานให้มปี ระสิทธิภาพสูง
2 เป็นผู้น�ำในองค์กรพยาบาล สามารถน�ำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนาระบบบริการพยาบาล
3 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์
สามารถวางแผนการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับองค์กรและระบบสุขภาพของประเทศ
64

ผู้บริหารพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย
(n = 22)
(n = 49)     
M (SD) ระดับ M (SD) ระดับ
4.32 (0.57) มาก 4.30 (0.68) มาก
4.23 (0.69) มาก

4.24 (0.60) มาก

4.13 (0.77) มาก

4.24 (0.63) มาก
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4 สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เป็นเครือข่ายผู้บริหาร/ผู้น�ำทางการพยาบาลของประเทศ
5 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาการบริหารจัดการ
งานให้มีคุณภาพตามเป้าหมายขององค์กรและระบบสุขภาพ
3. การประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติการ
บริหาร
		 3.1 หลังการฝีกอบรมฯ ผูผ้ า่ นโครงการฝึกอบรม
ผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร

4.13 (0.61) มาก

4.20 (0.68) มาก

4.09 (0.89) มาก

4.08 (0.68) มาก

มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติการบริหารอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลาง (t = -10.844, -8.521, -10.894 ตามล�ำดับ)
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตาราง 3)

ตาราง 3 เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติการบริหารระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรมของผู้ผ่าน
		 โครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรโดยใช้ t-test (n = 22)
พฤติกรรม
ความรู้
ทัศนคติ
ทักษะการปฏิบัติ
***p < .001

ก่อนการฝึกอบรม
M
SD
ระดับ
2.86 0.64 ปานกลาง
3.41 0.85 ปานกลาง
2.95 0.79 ปานกลาง

		 3.2 หลังการฝีกอบรมฯ ผูผ้ า่ นโครงการฝึกอบรม
พยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย มีความรู้ ทัศนคติ และ
ทักษะการปฏิบตั กิ ารบริหารอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สูงกว่าก่อน

หลังการฝึกอบรม
M
SD ระดับ
4.14 0.47 มาก
4.45 0.60 มาก
4.18 0.50 มาก

t
-10.844***
-8.521***
-10.894***

การอบรมฯ ที่อยู่ในระดับปานกลาง (t = -10.392, -8.546,
-9.422 ตามล�ำดับ) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001
(ตาราง 4)

ตาราง 4 เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติการบริหารระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรมของผู้ผ่าน
		 โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วยโดยใช้ t-test (n = 49)
พฤติกรรม
ความรู้
ทัศนคติ
ทักษะการปฏิบัติ
***p < .001

ก่อนการฝึกอบรม
M
SD
ระดับ
2.90
0.85 ปานกลาง
3.41
0.79 ปานกลาง
3.02
0.90 ปานกลาง
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หลังการฝึกอบรม
M
SD ระดับ
4.18 0.53 มาก
4.49 0.58 มาก
4.27 0.57 มาก

t
-10.392***
-8.546***
-9.422***
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4. การประเมินผลลัพธ์ของโครงการฯ ประกอบ
ด้วย การประเมินสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาและผลกระทบที่
เกิดต่อองค์การ
		 4.1 สมรรถนะที่มุ่งพัฒนา
			 4.1.1 ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร
ทางการพยาบาลเพือ่ เพิม่ ศักยภาพขององค์กร มีความคิด

เห็นว่าตนมีสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาหลังการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 10 ข้อ ส่วนหัวหน้าของผู้ผ่านโครงการ
ฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
องค์กร มีความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมมีสมรรถนะที่
มุ่งพัฒนาหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากทั้ง 10 ข้อ
เช่นกัน (ตาราง 5)

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาตามความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึก
		 อบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร และหัวหน้า จ�ำแนกเป็นรายข้อ (n = 42)

ข้อ              สมรรถนะที่มุ่งพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การให้การพยาบาลที่เน้นผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ
การพัฒนาความเป็นวิชาชีพ
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
การน�ำสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
การจัดการความปลอดภัย (การควบคุมความเสี่ยง)ในการปฏิบัติงาน
การใช้ทกั ษะการคิดอย่างเป็นระบบ
การท�ำงานเป็นทีม
การพัฒนาการท�ำงานเป็นทีม
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนางาน
การใช้ทกั ษะสื่อสารแก้ไขปัญหาในการปฏิบัตงิ าน

			 4.1.2 ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมพยาบาล
เพือ่ การบริหารหอผู้ป่วย มีความคิดเห็นว่าตนมีสมรรถนะ
ที่มุ่งพัฒนาหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 10 ข้อ
ส่วนหัวหน้าของผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพือ่ การ

ผู้ผ่านการฝึกอบรม
(n = 22)
M (SD)
4.36 (0.79)
4.32 (0.78)
4.22 (0.75)
4.14 (0.71)
4.09 (0.68)
4.09 (0.75)
4.09 (0.80)
3.82 (0.66)
3.82 (0.80)
3.77 (0.81)

หัวหน้า
(n = 20)
M (SD)
4.60 (0.50)
4.35 (0.59)
4.30 (0.73)
4.25 (0.44)
4.20 (0.70)
4.05 (0.69)
4.40 (0.68)
3.95 (0.51)
4.05 (0.51)
4.05 (0.60)

บริหารหอผู้ป่วย มีความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมมี
สมรรถนะที่มุ่งพัฒนาหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก
ทั้ง 10 ข้อเข่นกัน (ตาราง 6)
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาตามความคิดเห็นของผู้ผ่านการ
		 ฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย และหัวหน้า จ�ำแนกเป็นรายข้อ (n = 76)
ข้อ                 สมรรถนะที่มุ่งพัฒนา
1. การให้การพยาบาลที่เน้นผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ
2. การพัฒนาความเป็นวิชาชีพ
3. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4. การน�ำสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
5. การจัดการความปลอดภัย (การควบคุมความเสี่ยง) ในการปฏิบัติงาน
6. การใช้ทกั ษะการคิดอย่างเป็นระบบ
7. การท�ำงานเป็นทีม
8. การพัฒนาการท�ำงานเป็นทีม
9. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนางาน
10. การใช้ทกั ษะสื่อสารแก้ไขปัญหาในการปฏิบัตงิ าน
		 4.2 ผลกระทบที่เกิดต่อองค์การ
			 4.2.1 ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร
ทางการพยาบาลเพือ่ เพิม่ ศักยภาพขององค์กร มีความคิด
เห็นว่าการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรมมีผลกระทบที่เกิด

ผู้ผ่านการฝึกอบรม
(n = 49)
M (SD)
4.45 (0.50)
4.43 (0.54)
4.39 (0.53)
4.20 (0.64)
4.33 (0.55)
4.29 (0.50)
4.37 (0.57)
4.08 (0.67)
4.06 (0.59)
4.16 (0.55)

หัวหน้า
(n = 27)
M (SD)
4.15 (0.53)
4.00 (0.68)
4.00 (0.60)
3.74 (0.76)
4.11 (0.51)
3.81 (0.83)
4.15 (0.66)
3.74 (0.59)
3.74 (0.81)
3.70 (0.67)

ต่อองค์การอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ ส่วนหัวหน้าของ
ผูผ้ า่ นโครงการฝึกอบรมฯ มีความคิดเห็นว่าการปฏิบตั งิ าน
หลังการฝึกอบรมมีผลกระทบทีเ่ กิดต่อองค์การอยู่ในระดับ
มากทั้ง 5 ข้อเช่นกัน (ตาราง 7)

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของผลกระทบที่เกิดต่อองค์การตามความคิดเห็นของผู้ผ่าน
		 การฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร และหัวหน้า จ�ำแนกเป็นรายข้อ (n = 42)
ข้อ               ผลกระทบที่เกิดต่อองค์การ
1.
2.
3.
4.
5.

การน�ำความรู้ท่ไี ด้รับไปใช้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน
การน�ำความรู้ท่ไี ด้รับไปใช้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใต้บงั คับบัญชา
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท�ำงานด้านบวก
การน�ำความรู้ท่ไี ด้รับไปใช้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
การน�ำความรู้ท่ไี ด้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงาน
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ผู้ผ่านการฝึกอบรม
(n = 22)
M (SD)
4.36 (0.79)
4.36 (0.79)
4.32 (0.78)
4.32 (0.78)
4.14 (0.83)

หัวหน้า
(n = 20)
M (SD)
4.35 (0.49)
4.30 (0.57)
4.40 (0.50)
4.40 (0.50)
4.25 (0.44)

วารสารพยาบาล, 70(4), 60-70, 2564

Thai Journal of Nursing, 70(4), 60-70, 2021

		
4.2.2 ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมพยาบาล
เพื่อการบริหารหอผู้ป่วย มีความคิดเห็นว่าการปฏิบัตงิ าน
หลังการฝึกอบรมมีผลกระทบทีเ่ กิดต่อองค์การอยู่ในระดับ

มาก ส่วนหัวหน้าของผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมฯ มีความ
คิดเห็นว่าการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรมมีผลกระทบ
ที่เกิดต่อองค์การอยู่ในระดับมากเช่นกัน (ตาราง 8)

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของผลกระทบที่เกิดต่อองค์การตามความคิดเห็นของผู้ผ่าน
		 การฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย และหัวหน้า จ�ำแนกเป็นรายข้อ (n = 76)

ข้อ                    ผลกระทบที่เกิดต่อองค์การ
1. การน�ำความรู้ท่ไี ด้รับไปใช้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน
2. การน�ำความรู้ท่ไี ด้รับไปใช้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใต้บงั คับบัญชา
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท�ำงานด้านบวก
4. การน�ำความรู้ท่ไี ด้รับไปใช้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
5. การน�ำความรู้ท่ไี ด้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงาน
5. ผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการที่ปรึกษา
ของโครงการฝึกอบรมฯ ของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ มีดังนี้
5.1 จุดแข็งของโครงการฯ ได้แก่ 1) เนื้อหาในการ
อบรมอยูใ่ นระดับปฏิบตั กิ ารทีผ่ เู้ ข้ารับการอบรมมีประสบการณ์
ตรงในการเป็นหัวหน้ามาแล้ว จึงปฏิบตั ไิ ด้ดมี าก นอกจากนี้
ผู้เข้ารับการอบรมได้น�ำปัญหาที่พบจริงมาสอบถาม และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ท�ำให้สามารถเห็นแนวทางในการน�ำไป
ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้จริง ซึง่ การจัดท�ำเนือ้ หาตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพ 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol
University Quality Development [MUQD] มาตรฐานการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และมาตรฐานการพัฒนา
คุณภาพองค์กรของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งมีการ
ปรับเปลีย่ นเกือบทุกปี และน�ำข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรม
(n = 49)
M (SD)
4.37 (0.86)
4.45 (0.82)
4.39 (0.84)
4.45 (0.82)
4.39 (0.81)

หัวหน้า
(n = 27)
M (SD)
3.93 (1.04)
3.93 (1.04)
3.96 (1.06)
4.00 (1.07)
3.81 (0.96)

มาปรับใช้ในรุ่นต่อไป 2) วิทยากร เป็นผู้ปฏิบัติหน้างาน
ท�ำให้ทราบปัญหา และน�ำมาปรับใช้ในการอบรมได้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และ 3) กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพใน
ช่วงเช้า เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสอนให้
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้น�ำซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้จัด
กิจกรรมเอง ไม่ซ้ำ� ซ้อน และมีการสรุปบทเรียนด้วย
		 5.2 จุดอ่อนที่ควรพัฒนาของโครงการ มีดังนี้
1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความต้องการทีห่ ลากหลาย ซึง่ ทาง
โครงการไม่สามารถตอบสนองได้ เช่น การจัดเวลาให้กลับ
ไปท�ำงานและให้ทำ� โครงการส่ง ผูเ้ ข้ารับการอบรมไม่มเี วลา
ซึ่งทางผู้จัดโครงการก็มีข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย
เช่นกัน เป็นต้น และ 2) ระยะเวลาในการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (workshop) มีจ�ำกัด
สรุปได้ว่า การด�ำเนินโครงการฝึกอบรมทั้ง 2
โครงการในการพัฒนาผู้บริหารพยาบาลระดับองค์กรและ
ระดับต้นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มีประสิทธิผล
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โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ ได้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้านความรู้ ทัศนคติ
และทักษะการปฏิบตั กิ ารบริหาร และสมรรถนะทีม่ งุ่ พัฒนา
ไปอยูใ่ นระดับมาก มีความคิดเห็นต่อโครงการฯ ว่าเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นต่อผลกระทบที่
เกิดต่อองค์การว่าอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม ยังไม่
บรรลุในประสิทธิผลในระดับมากที่สดุ ในหลายประเด็น

สอดคล้องกับ รตาธร สอนเต็ม เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และ
นฤมล ปทุมรรักษ์ (2563) ทีพ่ บว่า สมรรถนะด้านการเรียนรู้
เป็นสมรรถนะหลักด้านแรกของสมรรถนะผูน้ ำ� ด้านนวัตกรรม
ของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย แนวคิดส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพ
บริการทีส่ ามารถลดข้อร้องเรียนเกีย่ วกับพฤติกรรมบริการ
และระบบบริการได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งเสริมการ
พยาบาลทีเ่ น้นผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ ได้แก่ การท�ำงานเป็นทีม
(ทรรศนันทน์ ไทยอัฐวิถี และอภิญญา จ�ำปามูล, 2562)
นอกจากนีย้ งั มีรปู แบบการฝึกอบรมทีเ่ ป็นเชิงปฏิบตั กิ ารซึง่
ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีการ
สร้างทัศนคติทางบวกในการเป็นผู้บริหารพยาบาล
ผู้ผ่านการอบรมผู้บริหารพยาบาล มีการน�ำความ
รู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อาจเนื่องมาจาก ผลลัพธ์
ของโครงการต้องการให้ผู้ผ่านการอบรมน�ำความรู้และ
ทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ผู้ร่วม
งาน และองค์การ จึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
หัวหน้าของผู้ผ่านการอบรม และแสดงถึงประสิทธิผลของ
โครงการฯ ในส่วนของผลลัพธ์อกี ด้วย

การอภิปรายผลการวิจัย

การด�ำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาผูบ้ ริหารพยาบาล
ระดับองค์กรและระดับต้นของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ มีประสิทธิผล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ทาง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จดั โครงการฝึกอบรม
ตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่งบุคลากร
เข้าฝึกอบรม และตรงตามความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารพยาบาลที่เข้าอบรม และมีการน�ำ
ผลการประเมินโครงการของแต่ละรุ่นมาพัฒนาการฝึก
อบรมในรุ่นต่อ ๆ ไป และมีจุดแข็งของโครงการฯ เนื้อหา
ที่จ�ำเป็นที่มีในการฝึกอบรมส�ำหรับผู้บริหารพยาบาล
มีหลายประการ อาทิ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซี่งเป็น
กลยุทธ์สำ� คัญของผู้บริหารตัง้ แต่ระดับต้น เพือ่ ให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ณธิดาทิพย์
ดาราช และกัญญดา ประจุศลิ ป (2561) ทีพ่ บว่า การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นสมรรถนะทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของผู้บริหาร
ทางการพยาบาล และภัทรารัตน์ ตันนุกิจ (2559) ที่พบว่า
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสมรรถนะ
ด้านหนึง่ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้น

ข้อเสนอแนะ

ผู้บริหารโครงการฯ ควรพัฒนาในส่วนที่ได้รับการ
ประเมินไม่ถึงระดับมากที่สุด อาทิ ความเหมาะสมของ
เนื้อหา เอกสารประกอบการอบรม โสตทัศนูปกรณ์
งานมอบหมาย การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนางาน
และการใช้ทักษะสื่อสารแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนปรับปรุงในจุดอ่อนของการด�ำเนินงานโดย
บางเนื้อหาอาจใช้ระบบประชุมทางไกลออนไลน์เข้ามา
ร่วมด้วย
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