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บทคัดย่อ
การวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ เกณฑ์เข้าสู่
ต�ำแหน่งและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ค�ำนวณขนาดตัวอย่างด้วยตารางอ�ำนาจการ
ทดสอบ ได้จ�ำนวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 คน กลุ่มควบคุม 25 คน เครื่องมือการวิจัยได้แก่โปรแกรม
การเตรียมความพร้อมเข้าสูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้น แบบวัดความรู้ และแบบสอบถามการ
รับรูส้ มรรถนะแห่งตน คุณภาพเครือ่ งมือหาความตรงเชิงเนือ้ หาได้คา่ 0.93 ด้านความรูไ้ ด้คา่ สัมประสิทธิค์ วาม
เที่ยง KR-21 เท่ากับ 0.84 ส่วนด้านการรับรู้สมรรถนะแห่งตนได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแอลฟาของครอ
นบาคเท่ากับ 0.94 ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง (Paired t-test, Independent t-test)
ผลการวิจยั พบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมกลุม่ ทดลองมีความรูเ้ กีย่ วกับคุณสมบัติ เกณฑ์การเข้าสูต่ ำ� แหน่ง
_
ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นในระดับมาก ( x = 12.88, SD = 1.59) ส่วนกลุ่มควบคุมมีระดับความรู้
_
ปานกลาง ( x = 4.80, SD = 1.32) และพบว่าความรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p<.05)   ในด้านการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม และมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05)  ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมการเตรียมความพร้อมท�ำให้กลุ่ม
ทดลองมีความรู้ความเข้าใจความก้าวหน้าทางวิชาชีพมากกว่ากลุ่มควบคุม โดยเฉพาะด้านความเชื่อมั่นใน
สมรรถนะแห่งตนด้านความมัน่ ใจ และมีความมุง่ มัน่ ในการบริหาร มีความคาดหวังในผลลัพธ์ และแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง   ดังนั้นผลการวิจัยแสดงนัยว่าองค์กรการพยาบาลควรมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานการเตรียมความ
พร้อมส�ำหรับก้าวสู่ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นที่ทุกองค์กรการพยาบาลสามารถน�ำไปใช้ได้เพื่อให้
พยาบาลมีความพร้อมในสมรรถนะแห่งตนในการเป็นผู้บริหารระดับต้น
ค�ำส�ำคัญ : โปรแกรมการเตรียมความพร้อม  ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น  การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
*
*
**
**
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***

นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Graduated Student, Faculty of Nursing, Christian University, baiplu12@gmail.com
ศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Professor, Faculty of Nursing, Christian University
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Instructor, Faculty of nursing, Christian University

152 พยาบาลสาร ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2562

The Effects of Readiness Preparation Program for First-Line
Nurse Managers at a Secondary Level Hospital

Abstract
The objective of this quasi-experimental research was to compare levels of knowledge
about qualification requirements and perception of self-efficacy for the position of first line
nurse manager between the experimental group and the control group.The sample size was
determined using the power of a test, and purposive sampling as employed to recruit 50
nurses that was divided into two groups: 25 for the experimental group and 25 for the control
group.  The research instruments consisted of a readiness preparation program for the position
of first line nurse manager, a knowledge test, and a perceived self-efficacy questionnaire.  
Content validity of the instrument was 0.93; the KR-21coefficient of the knowledge test was
0.84; and the Cronbach’s alpha coefficient for the perceived self-efficacy questionnaire was
0.94; paired t-test and independent t-test were used.
The study found that after the readiness preparation program the experimental group
had a very high level of knowledge about qualification requirements for the position of first_
line nurse manager ( x = 12.88, SD = 1.59) while the control group had a moderate level of
_
the knowledge ( x = 4.80, SD = 1.32) It was also found that the experimental group had
significantly more knowledge (p<.05) than the control group.  For perceived self-efficacy, the
experimental group also had a significantly higher average score (p<.05) than the control
group.  The results of the study indicated that the readiness preparation program enabled
the experimental group to have more knowledge and understanding of career development
than the control group, especially in terms of confidence in self-efficacy, engagement at
work, outcome expectations, and solving problems by themselves.  Thus, the implications
of the study are that nursing organizations should organize a standardized readiness
preparation course for the position of first line nurse managers that can be used by any
nursing organization to prepare nurses to have self-efficacy ready to be first line nurse
managers.
Key words: Readiness Preparation Program/ First Line Nurse Manager/ Self-Efficacy
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การบริหารทางการพยาบาลเป็นหัวใจส�ำคัญในการ
ท� ำ ให้ ร ะบบบริ ก ารพยาบาลเป็ น ไปตามเป้ า หมาย
สอดคล้องกับนโยบาย ท�ำให้เกิดการพัฒนาการบริการ
ทางด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร
ทางการพยาบาลควรส่งเสริมระดับของภาวะผูน้ ำ� ทางการ
พยาบาลให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติ

งานของกลุ่มงานการพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการดู แ ลผู ้ รั บ บริ ก าร
(Klaewplodtook, S., 2008) การเตรียมแผนการพัฒนา
บุคลากรในด้านการบริหารงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะภาวะผู้น�ำจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ การวางแผนการ
วางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง เป็นการวางแผนด้านก�ำลังคน
โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน การพัฒนา
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ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหาร
ทางการพยาบาลระดับต้น ที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง

ความรูค้ วามสามารถ ทักษะของบุคลากรให้มคี วามพร้อม
ในการบริ ห ารงานเป็ น กลยุ ท ธ์ ท่ี ส� ำ คั ญ ควบคู ่ กั บ การ
พัฒนาองค์กรให้มคี วามก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน (Goudreau
& Hardy, 2006 ; Weiss & Drake, 2007) งานผู้บริหาร
การพยาบาลทุ ก ระดั บ ล้ ว นมี ค วามส� ำ คั ญ เพราะการ
บริหารการพยาบาลมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ดา้ น
การจั ด การพยาบาลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามมาตรฐาน
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยคือผูบ้ ริหารระดับต้น ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญ
เป็ น ผู ้ น� ำ นโยบายจากผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของฝ่ า ยการ
พยาบาล ถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติโดยมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาในหอผู้ป่วยที่รับผิดชอบ
อย่างเป็นระบบ บริหารงานให้ทนั ต่อสถานการณ์ บริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่
พยาบาลหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยจะปฏิบตั บิ ทบาทดังกล่าวได้นนั้
จะต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะความรู ้ ค วามสามารถในการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น รวมถึงประสานงานระหว่าง
บุคลากร ระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ าน ควบคุมและตัดสิน
ใจสัง่ การ (Phimpila, 2012) ดังนัน้ พยาบาลวิชาชีพ ทีไ่ ด้
รับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานจะสามารถใช้
ความรู้ ความสามารถเพื่อน�ำนโยบายสู่การปฏิบัติจริง มี
จุดมุง่ หมายเพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ดา้ นการจัดการพยาบาลที่
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน หัวหน้าหอผู้ป่วยจึงมี
บทบาทส�ำคัญ ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามน
โยบาย ฉะนัน้ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสูต่ ำ� แหน่ง
ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อ
การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามรถใน
ด้านการบริหารงาน
ปัจจุบันองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลหลวงพ่อทวี
ศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ ไม่เคยมีการเตรียมความพร้อมให้กับ
พยาบาลวิชาชีพที่จะก้าวสู่ผู้บริหารทางการพยาบาล
ระดับต้น อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การบริหารจัดการด้าน
การพยาบาลในหอผู้ป่วยไม่เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการพยาบาล เมื่อก้าวสู่
ต� ำ แหน่ ง โดยไม่ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม ท� ำ ให้ เ กิ ด
ความเครียด วิตกกังวล ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือเป็นที่
ปรึกษาที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จากการศึกษา
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น�ำร่อง (Pilot study) ความต้องการ การเตรียมความ
พร้ อ มในการเข้ า สู ่ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น จาก
พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการแทน
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยพบว่าร้อยละ 93.34 ต้องการการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำ� แหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล
ระดับต้น
จากการทบทวนวรรณกรรม และเอกสารงานวิจัย
ชี้ชัดว่าการมีโปรแกรมการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทางการพยาบาลส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร ดังนั้นผู้
วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรมการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น
โดย ใช้แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (DeSimone,
Werner, & Harris, 2002 as cited in Singchungchai,
P, 2009) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การประเมินความ
ต้องการ 2) การออกแบบวิธีการพัฒนา 3) การน�ำไปใช้
4) การประเมินผล และแนวคิดการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
ตามทฤษฎีของ Bandura (2009) มาประยุกต์ใช้ใน
โปรแกรม
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้
บริหารทางการพยาบาลระดับต้น เป็นโปรแกรมที่ท�ำให้
พยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาความรู้เรื่องคุณสมบัติและ
เกณฑ์การเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับ
ต้ น การรั บ รู ้ ส มรรถนะแห่ ง ตนในการเข้ า สู ่ ต� ำ แหน่ ง
ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้น จากการฝึกเชิงปฏิบตั ิ
การ การคิดวิเคราะห์ จากประสบการณ์การเรียนรู้ โดย
วิทยากรผู้มีประสบการณ์ ให้ความรู้ให้ก�ำลังใจเป็นต้น
แบบการเรี ย นรู ้ ที่ มี ชี วิ ต มี ก ารวั ด ผลความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
คุณสมบัติและเกณฑ์การเข้าสู่ต�ำแหน่ง และการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่จะก้าวสู่ผู้
บริหารทางการพยาบาลระดับต้นเกิดการเรียนรู้ การน�ำ
โปรแกรมมาใช้จะท�ำให้พยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาและ
เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ บุ ค ลากรทางการ
พยาบาล ท�ำให้มีความมั่นใจในการบริหารงาน ส่งผลต่อ
ความรู ้ ด ้ า นการบริ ห ารการพยาบาล และการรั บ รู ้
สมรรถนะแห่งตนในการเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการ
พยาบาลระดั บ ต้ น ซึ่ ง จะท� ำ ให้ อ งค์ ก รพยาบาล
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ มีบุคลากร
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ทางการพยาบาลทีม่ คี วามพร้อมส�ำหรับต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร
ทางการพยาบาลระดับต้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาความรู้เรื่องคุณสมบัติ เกณฑ์การเข้าสู่
ต�ำแหน่ง และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเข้าสู่
ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นของกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลอง
2. เปรียบเทียบความรู้เรื่องคุณสมบัติ เกณฑ์การ
เข้าสูต่ ำ� แหน่ง และการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการเข้าสู่
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้นของระหว่าง
กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง และก่อนกับหลังเข้าร่วม
โปรแกรมของกลุ่มทดลอง

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
1.แนวคิดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ของ
ดีไดมอน เวอเนอ และแฮริส
(DeSimone,Werner,&Harris,
2002 as cited in
Singchungchai, P, 2009)
2.แนวคิดการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน ตามทฤษฎีของ
อัลเบิร์ต เบนดูรา
(Bandura, A.,2009)

โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต�ำแหน่ง
ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น
  1. การประเมินความต้องการเข้าสู่ต�ำแหน่ง
   ผู้บริหารทางการ พยาบาลระดับต้น
   (Needs assessment)
  2. ออกแบบโปรแกรมการเตรียมความพร้อม
   เข้าสูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับ
  ต้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตน
    2.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้    
        บุคคลรับรู้ถึงความส�ำเร็จ
    2.2 การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ และ  
         สัญลักษณ์ตัวแบบ
    2.3 การสร้างแรงจูงใจ และการให้ก�ำลังใจ
         ด้วยวาจา
    2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสะท้อน
        กลับด้วยผลลัพธ์ทางสรีรวิทยา
  3. การน�ำไปใช้ โดยการพัฒนาความรูแ้ ละการ
   พัฒนาสมรรถนะแห่งตนเข้าสู่ต�ำแหน่ง
   ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาความรู้
   ประชุมกลุ่ม
  4. ประเมินผลและติดตามผล

ผลของการพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาลเข้าสู่
ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการ
พยาบาลระดับต้น
1.ความรู้เรื่องคุณสมบัติ
  และเกณฑ์การเข้าสู่
  ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการ
  พยาบาลระดับต้น
2.การรับรู้สมรรถนะแห่ง   
  ตนในการเข้าสู่ต�ำแหน่ง
  ผู้บริหารทางการพยาบาล
  ระดับต้น

กรอบแนวคิด ประยุกต์จากแนวคิดของ DeSimone,Werner,& Harris,2002 as cited in Singchungchai, P, (2009)
และแนวคิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ตามทฤษฎีของ Bandura (2009)
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ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหาร
ทางการพยาบาลระดับต้น ที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (Quasiexperimental research) ศึกษาแบบก่อนและหลังการ
ทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (Pretest– posttest
two group design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ ร้อม
เข้ า สู ่ ต� ำ แหน่ ง หั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ยและมี คุ ณ สมบั ติ ต าม
ก�ำหนดของส�ำนักการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดส�ำนัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระดับทุติยภูมิจ�ำนวน 4
โรงพยาบาล เกณฑ์การคัดเข้าคือ พยาบาลวิชาชีพทีไ่ ด้รบั
การแต่งตัง้ ให้รกั ษาการแทนหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย เกณฑ์การ
คัดออกคือ พยาบาลวิชาชีพที่ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย
กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้รักษาการแทนหัวหน้าหอผู้ป่วย โดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้กลุ่มควบคุม
1 แห่ง และกลุ่มทดลอง 1 แห่ง การก�ำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยก�ำหนดโดยการเปิดตาราง
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างประมาณค่าขนาดอิทธิพลของค่าเฉลีย่
2 กลุ่ม ของ Polit & Hungler (2008) อ้างถึงใน
Srisathitnarakur (2010) ค�ำนวณค่าขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
โดยมีการก�ำหนดค่าอ�ำนาจในการวิเคราะห์ (Power
analysis) ที่ระดับ 0.70 มีค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า เท่ากับ
0.5 และค่าของขนาดอิทธิพลกลุ่ม (Effect size) เท่ากับ
0.70 และ 0.50 ตามล�ำดับ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ละ 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วยเครือ่ ง
มือที่ใช้ในการด�ำเนินวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย
1. โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต�ำแหน่ง
ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้น เป็นชุดกิจกรรมซึง่ น�ำ
แนวคิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ตามทฤษฎีการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนของ Bandura (2009) และแนวคิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ DeSimone, Werner, &
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Harris, 2002 as cited in Singchungchai, (2009)  
2. แผนการสอนเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น ประกอบ
ด้ ว ยเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละเกณฑ์ ก ารเข้ า สู ่
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้น และแนวคิด
ของการรับรู้สมรรถนะแห่งตนทฤษฎีของ อัลเบิร์ต เบน
ดูรา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เนือ้ หาจากวิทยากรผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์
ด้านการบริหารทางการพยาบาล มาสร้างแผนการสอน
และน�ำไปให้วทิ ยากรตรวจสอบและได้แก้ไขปรับปรุงตาม
ค�ำแนะน�ำของวิทยากร
3. คูม่ อื การจัดการบุคลากรทางการพยาบาลเข้าสู่
ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา ต�ำแหน่งงาน อายุงานในต�ำแหน่งปัจจุบัน
การได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการการบริหารการ
พยาบาล และรายได้ต่อเดือน
2. แบบวัดความรูเ้ กีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละเกณฑ์การ
เข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น ผู้วิจัย
สร้างจากการทบทวนวรรณกรรม ลักษณะข้อค�ำถามเป็น
แบบเลือกตอบ มีสองตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ตอบ
ถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน การแปลผล
คะแนน คะแนนความรูเ้ กีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละเกณฑ์การ
เข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น แบ่ง
ช่วงคะแนนเป็น 3 ระดับคือระดับคะแนนมาก ระดับ
คะแนนปานกลาง และระดับคะแนนน้อย โดยใช้หลักการ
ทางสถิติ คือ พิสัย ซึ่งใช้ค่าสูงสุดลบด้วยค่าต�่ำสุดของ
คะแนนแล้วหารด้วย 3 จะได้ช่วงคะแนน หรือระดับ
คะแนนที่ต้องการวัดผล (Singthientrakul, 2012)
3. แบบวัดการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนเข้าสูต่ ำ� แหน่ง
ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น ผู้วิจัยสร้างจากการ
ทบทวนวรรณกรรม มีลักษณะค�ำถามเป็นแบบปลายปิด
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ก�ำหนดตามแบบวิธี
ของ ลิเคร์ท (Likert scale) การแปลความหมายของ
แบบสอบถามตามเกณฑ์คะแนน ใช้หลักการทางสถิติ คือ
พิสัย ซึ่งใช้ค่าสูงสุดลบด้วยค่าต�่ำสุดของคะแนนแล้วหาร
ด้วย 5 จะได้ช่วงคะแนน หรือระดับคะแนนที่ต้องการ
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วัดผล (Srisathitnarakur, 2010)
การตรวจสอบเครื่องมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ
เครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรง
ตามเนื้อหาเท่ากับ 0.93 ด้านความรู้ได้ค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยง KR-21 เท่ากับ 0.84 ส่วนด้านการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ 0.94
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการรับรองจริยธรรมในมนุษย์จาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการท� ำ วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย
คริ ส เตี ย น และจากคณะกรรมการวิ จั ย ในคน
กรุ ง เทพมหานครหลั ง จากนั้ น ผู ้ วิ จั ย ได้ เข้ า ชี้ แจงกลุ ่ ม
ตัวอย่างเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการด�ำเนินการวิจัย รวมถึงสิทธิในการ
ตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย การรักษาความลับ
ของข้อมูล กลุ่มตัวอย่างสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ตลอด
เวลาและสามารถแจ้งเพือ่ ออกจากการการวิจยั ได้ทกุ เมือ่
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำหนังสือรับรองจริยธรรมหนังสือขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูล จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน และ
จากคณะกรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร เสนอผู้
อ�ำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ
และโรงพยาบาลกลุม่ ควบคุม ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั รายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพือ่ ขออนุมตั ิ
ในการด�ำเนินการวิจัย ขั้นด�ำเนินการ ประกอบด้วย
กลุม่ ทดลอง ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการกับกลุม่ ทดลอง ดังนี้
ผู้วิจัยด�ำเนินการพัฒนาความรู้ โดยวิทยากรคือผู้บริหาร
ทางการพยาบาลที่ มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการบริ ห าร
ทางการพยาบาล ก่ อ นการพั ฒ นาความรู ้ มี ก ารท� ำ
แบบสอบถาม (Pre-test) โดยให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งท� ำ
แบบสอบถาม ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลทัว่ ไป แบบประเมิน
ความรู้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและเกณฑ์การเข้าสู่
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้น และแบบวัด
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนเข้าสูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารทางการ
พยาบาลระดับต้น ผูว้ จิ ยั เป็นผูแ้ จกและเก็บแบบวัดความ
รูด้ ว้ ยตนเอง การพัฒนาความรูป้ ระกอบด้วยการบรรยาย

หลังจากฟังการบรรยาย เป็นกิจกรรมการวิเคราะห์
สถานการณ์จ�ำลอง ที่ผู้บริหารทางการพยาบาลน�ำความ
รู้ด้านผู้น�ำทางการพยาบาลมาประยุกต์ในการบริหาร
จัดการ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมพัฒนาเป็น 4 กลุ่ม จ�ำนวน
กลุ่มละ 6-7 คน วิเคราะห์สถานการณ์จ�ำลอง และมีการ
ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมโดยท�ำแบบสอบถาม
(Post-test) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความรู้ว่ามี
ความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
กลุม่ ควบคุม ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการกับกลุม่ ควบคุม ดังนี้
ผู ้ วิ จั ย แจกแบบสอบถาม (Pre-test) ให้ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างด้วยตนเอง ให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม
1 สัปดาห์ และเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง โดย
กลุ่มควบคุมนั้นปฏิบัติงานตามปกติ ผู้วิจัยรวบรวมเก็บ
แบบสอบถามคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
ที่ได้ทั้งหมด
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ
รูเ้ กีย่ วกับคุณสมบัติ เกณฑ์การเข้าสูต่ ำ� แหน่ง และการรับ
รูส้ มรรถนะแห่งตนในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารทางการ
พยาบาลระดับต้นโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Paired t-test,
Independent t-test)
ผลการวิจัย
กลุ่มทดลองเป็นเพศหญิงมากที่สุดร้อยละ 96.00
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 36-40 ปี ร้อยละ 24.00 รอง
ลงมามีอายุอยู่ในช่วง 41–45 ปี ร้อยละ 18.00 ค่าเฉลี่ย
ของอายุเท่ากับ 40.96 (SD = 3.85) มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมดและด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งปัจจุบัน 1–5 ปี พบ
มากที่สุดร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ ระยะเวลา 6–10
ปี ร้อยละ 36.00 รายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท
พบมากทีส่ ดุ ร้อยละ 92 ราย ได้ตอ่ เดือน 15,000–20,000
บาทพบร้อยละ 8.00 ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรม
หลั ก สู ต รการบริ ห าร ส่ ว นกลุ ่ มควบคุ มเป็ น เพศหญิ ง
ทั้งหมด มีอายุอยู่ในช่วง 30–35 ปี มากที่สุดร้อยละ
22.00 รองลงมามีอายุอยูใ่ นช่วง 36–40 ปี ร้อยละ 16.00
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ค่าเฉลี่ยของอายุเท่ากับ 37.68 (SD = 6.30) วุฒิการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีพบมากที่สุดร้อยละ 96 และเป็น
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยหัวหน้า
หอผู้ป่วย ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งปัจจุบัน 6–10 ปีพบ
มากที่สุดร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรม
หลักสูตรการบริหารเช่นกัน
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความรู้เกี่ยวกับ
คุณสมบัติ เกณฑ์การเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการ
พยาบาลระดับต้นของกลุม่ ทดลองก่อนได้รบั โปรแกรม มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เท่ากับ 11.08 (SD = 1.29) ส่วน
กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยระดับความรู้เท่ากับ 10.56 (SD =
1.42) ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ไม่แตกต่าง
กัน (p > .05) ภายหลังได้รบั โปรแกรมพบว่ากลุม่ ทดลอง
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ เกณฑ์
การเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น

เท่ากับ 13.32 (SD = 1.25) มีคะแนนอยู่ในระดับมาก
และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เท่ากับ
0.65 มีคะแนนอยู่ในระดับน้อย จากการวิจัยพบว่ากลุ่ม
ทดลองมีคะแนนความรูเ้ กีย่ วกับคุณสมบัติ เกณฑ์การเข้า
สูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้นสูงกว่ากลุม่
ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ p < .05 หากพิจารณา
ตามรายด้านของความรูเ้ กีย่ วกับคุณสมบัติ เกณฑ์การเข้า
สูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้นพบว่า กลุม่
ทดลองมีคะแนนความรูด้ า้ นพันธกิจของโรงพยาบาลและ
นโยบายด้านการบริหารจัดการบุคลากรอยู่ในระดับมาก
โดยมี ค ่ า เฉลี่ ย ของคะแนนด้ า นพั น ธกิ จ และนโยบาย
เท่ากับ 6.64 (SD = 0.76) ด้านความก้าวหน้าของสาย
งานวิชาชีพการพยาบาลด้านบริหารพบว่ามีความรูอ้ ยูใ่ น
ระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลีย่ ของคะแนนความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ เท่ากับ 6.24 (SD = 0.83) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความรูเ้ กีย่ วกับคุณสมบัติ เกณฑ์การเข้าสูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหาร
ทางการพยาบาลระดับต้นของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจ�ำแนกตามรายด้าน ภายหลังได้รับโปรแกรม
ความรู้คุณสมบัติ
กลุ่มทดลอง
_
เกณฑ์เข้าสู่ต�ำแหน่ง
x
SD แปลผล
คะแนนรวม
13.32 1.25
มาก
ด้านพันธกิจและนโยบาย 6.64 0.76 มากข
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 6.24 0.83
มาก
p < .05
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้
บริหารทางการพยาบาลระดับต้นของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีการรับรู้
ด้านความเชื่อในสมรรถนะแห่งตน เรื่องการการเผชิญ
ปัญหามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.34 (SD = 0.69) ความมั่นใจ
ในการบริหารมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.52 (SD = 1.05)  การ
พัฒนาความรู้มีการรับรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.28 (SD =
0.79) มีการรับรู้ในระดับปานกลาง  ส่วนกลุ่มควบคุมมี
การรับรู้ด้านความเชื่อในสมรรถนะแห่งตน เรื่องการการ
เผชิญปัญหามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.26 (SD = 0.72)  ความ
มั่นใจในการบริหารมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.84 (SD = 1.07)
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กลุ่มควบคุม
_
x
SD
แปลผล
4.48 0.65
น้อย
2.60 0.56 ปานกลาง
2.20 0.76
น้อย

t

p-value

30.30

.00

การพัฒนาความรู้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.92 (SD = 0.19)
ซึ่งมีการรับรู้ในระดับปานกลางเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง
แต่พบว่าความมั่นใจในการด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหอผู้
ป่วยของทัง้ สองกลุม่ มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับน้อย โดยกลุม่
ทดลองมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.42 (SD = 0.53) และกลุ่ม
ควบคุมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.45 (SD = 0.94)  ในภาพรวม
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตน เท่ากับ
3.46 (SD = 0.69) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน เท่ากับ 3.22 (SD = 0.79) ก่อนการ
ได้รับโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้
บริหารทางการพยาบาลระดับต้น ทั้งกลุ่มทดลองและ

The Effects of Readiness Preparation Program for First-Line
Nurse Managers at a Secondary Level Hospital

กลุ่มควบคุมมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ภายหลังได้รับโปรแกรมพบว่า กลุ่มทดลองมีการ
รั บ รู ้ ส มรรถนะแห่งตนในการเข้าสู่ต�ำแหน่ ง ผู ้ บริ ห าร
ทางการพยาบาลระดับต้นโดยรวมหลังการพัฒนาความรู้
อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมเท่ากับ 3.93 และ (SD
= 0.57) เมือ่ พิจารณารายด้าน ด้านความเชือ่ ในสมรรถนะ
แห่งตนเกี่ยวกับ ความมั่นใจในการบริหาร ความมุ่งมั่น  
การพัฒนาความรู้ ความมั่นใจจากประสบการณ์อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนความมั่นใจในการด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้า
หอผู้ป่วย และการเผชิญปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  
การเรียนรู้ผ่านตัวแบบ และการประสบความส�ำเร็จใน
การกระท�ำความพยายาม การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
การคาดหวังผลลัพธ์ คาดหวังความส�ำเร็จ ความคาดหวัง
ในตนเองและการหาค�ำตอบด้วยตนเองนั้นอยู่ในระดับ

มาก  การวางแผนแก้ปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
กลุ่มควบคุมพบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเข้า
สูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้นโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.51 (SD =
0.56) หากพิจารณารายด้าน ด้านความเชื่อในสมรรถนะ
แห่ ง ตน ในข้ อ การพั ฒ นาความรู ้ ความมั่ น ใจจาก
ประสบการณ์อยู่ในระดับมาก ความมั่นใจในการด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย การเผชิญปัญหา  ความมั่นใจ
ในการบริหาร และความมุง่ มัน่ อยูใ่ นระดับปานกลาง  การ
เรียนรู้ผ่านตัวแบบ และการประสบความส�ำเร็จในการก
ระท�ำ  การคาดหวังผลลัพธ์ คาดหวังความส�ำเร็จ ความ
คาดหวังในตนเองและการหาค�ำตอบด้วยตนเองนัน้ อยูใ่ น
ระดับมาก การวางแผนแก้ปัญหา ความพยายาม และ
การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเข้าสู่ต�ำแหน่ง
ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ภายหลังได้รับโปรแกรม
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
กลุ่มทดลอง
เข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหาร
_
x
แปลผล
ทางการพยาบาลระดับต้น
SD
ความเชื่อในสมรรถนะแห่งตน
   ความมั่นใจในการด�ำรง-    
3.72 0.68 ปานกลาง
   ต�ำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย
   การเผชิญปัญหา
2.76 1.17 ปานกลาง
   ความมั่นใจในการบริหาร  
3.76 0.78
มาก
   ความมุ่งมั่น
4.16 0.55
มาก
   การพัฒนาความรู้
4.32 0.69
มาก
   ความมั่นใจจากประสบการณ์
4.08 0.70
มาก
การเรียนรู้ผ่านตัวแบบ และการประสบความส�ำเร็จในการกระท�ำ
    การวางแผนแก้ปัญหา
3.40 0.58 ปานกลาง
    ความพยายาม                  
3.92 0.70
มาก
    แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
3.84 0.55
มาก
    คาดหวังผลลัพธ์
3.96 0.68
มาก

_
x

กลุ่มควบคุม
SD

แปลผล

2.84

0.94

ปานกลาง

2.84
2.92
3.44
3.80
3.76

1.07
0.91
0.82
0.76
0.72

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3.44
3.48
3.36
3.72

0.77
0.96
0.76
0.74

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเข้าสู่ต�ำแหน่ง
ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ภายหลังได้รับโปรแกรม (ต่อ)
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
เข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหาร
ทางการพยาบาลระดับต้น
    คาดหวังความส�ำเร็จ
    ความคาดหวังในตนเอง
    หาค�ำตอบด้วยตนเอง
โดยรวม

_
x
3.52
3.60
3.60
3.93

กลุ่มทดลอง
SD
0.77
0.65
0.71
0.57

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ เกณฑ์
การเข้าสู่ต�ำแหน่ง และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
เข้าสูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้น ก่อนกับ
หลังเข้าร่วมโปรแกรมของกลุม่ ทดลอง พบว่าความรูเ้ กีย่ ว
กับคุณสมบัติ เกณฑ์การเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการ
พยาบาลระดับต้น ก่อนกับหลังเข้าร่วมโปรแกรมของกลุม่
ทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ( p < .05)

กลุ่มควบคุม

แปลผล

_
x

มาก
มาก
มาก
มาก

4.12
4.00
4.20
3.51

SD
0.60
0.71
0.58
0.56

แปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

โดยคะแนนเฉลีย่ ของความรูภ้ ายหลังการได้รบั โปรแกรม
สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนในการเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับ
ต้นก่อนกับหลังเข้าร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลอง แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ( p < .05) โดยคะแนน
เฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะแห่งตนภายหลังการได้รับ
โปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ เกณฑ์การเข้าสู่ต�ำแหน่ง และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเข้าสู่
ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น ก่อนกับหลังเข้าร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลอง
_
t
x
SD
ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ เกณฑ์การเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น
ก่อนได้รับโปรแกรม
5.00
0.76
-27.88
หลังได้รับโปรแกรม
13.32
1.25
กลุ่มทดลอง

p-value
.00

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น
ก่อนได้รับโปรแกรม
หลังได้รับโปรแกรม

3.55
3.93

การอภิปรายผล
การศึกษาผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อม
เข้าสูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้นสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
บุคลากรทางการพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้
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0.50
0.57

-2.83

.01

รักษาการแทนหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความรู้เรื่องคุณสมบัติ
เกณฑ์การเข้าสูต่ ำ� แหน่งและการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนใน
การเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นใน
กลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม โดยเปรียบเทียบค่าเฉลีย่
ของคะแนนความรู ้ เรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ เกณฑ์ ก ารเข้ า สู ่
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ต�ำแหน่งของกลุ่มทดลองหลังจากได้รับโปรแกรมการ
เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู ่ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห ารทางการ
พยาบาลระดับต้นมีคะแนนความรู้โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ส่ ว นกลุ ่ ม ควบคุ ม มี ค ะแนนความรู ้ โ ดยรวมอยู ่
ในระดั บ ปานกลาง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Singthientrakul (2012) ศึกษาการเตรียมผู้บริหาร
ทางการพยาบาลระดับต้น พบว่ารองหัวหน้าหอผู้ป่วย
เมื่อได้รับการการพัฒนาจะมีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
การพยาบาลอยูใ่ นระดับสูงกว่าก่อนการพัฒนา ซึง่ ในการ
ศึกษาครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ
เกณฑ์การเข้าสู่ต�ำแหน่งด้านพันธกิจและนโยบาย ของ
กลุม่ ทดลองภายหลังการพัฒนาความรู้ พบว่ามีความรูอ้ ยู่
ในระดับมาก ส่วนกลุ่มควบคุมมีความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพนั้นกลุ่มทดลองมี
ความรูใ้ นระดับมาก แต่พบว่ากลุม่ ควบคุมมีความรูใ้ นด้าน
นีอ้ ยูใ่ นระดับน้อย ฉะนัน้ โปรแกรมการเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพเพื่อก้าวสู่ต�ำแหน่งหัวหน้าหอ
ผูป้ ว่ ยจึงมีความเหมาะสมกับการพัฒนาความรู้ เนือ่ งจาก
ตัวโปรแกรมพัฒนาตามแนวคิดกระบวนการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของ Jon Werner & Randy DeSimone
(2012) ทีเ่ ชือ่ ว่ากระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ควรได้รับการออกแบบโดยใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การประเมินความต้องการ (Needs assessment
phase) ซึงเป็นกระบวบการค้นหาหรือส�ำรวจความ
ต้องการอาจเป็นความบกพร่องหรือจุดอ่อนในการท�ำงาน
เช่นความไม่มีประสิทธิภาพ การระบุความต้องการการ
พัฒนาจะท�ำให้สามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ มาจัดกิจกรรมเพือ่
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร โดยมีการก�ำหนด
วัตถุประสงค์ และการประเมิน 2) การออกแบบ (Design
phase) โปรแกรมที่สอดคล้องกับการประเมินความ
ต้องการ 3) การน�ำไปใช้ (Implementation phase)
และ 4) การประเมินผล (Evaluation phase) ขั้นตอน
สุดท้ายในกระบวนการการพัฒนา ทีส่ ามารถวัดการเรียน
รู้ทั้งเรื่องของความรู้จากการบรรยาย การแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ ากการเข้าร่วมกลุม่ คิดวิเคราะห์  การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ในเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานที่เหมาะสมจึงรวมถึงการพัฒนาให้พยาบาล

วิชาชีพมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ พียงพอกับต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้ จากการ
พัฒนาความรู้ ซึง่ สอดคล้องกับ (Chairerk & Prachusilpa,
2015) ศึกษาการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ต�ำแหน่ง
หัวหน้าหอผู้ป่วย พบว่า พยาบาลมีความต้องการ การ
พัฒนาเข้าสู่ต�ำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยอยู่ในระดับมาก
และมีความคิดเห็นว่าต้องการการได้รับการพัฒนาความ
รูเ้ พือ่ เข้าสูต่ ำ� แหน่งหัวหน้าผูป้ ว่ ย นอกจากนีโ้ ปรแกรมยัง
ใช้ แ นวคิ ด จากทฤษฎี ก ารรั บ รู ้ ส มรรถนะแห่ ง ตนของ
Bandura (2009) แนวคิดที่มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของ
คนเรานัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ และเปลีย่ นแปลงไปเนือ่ งจากปัจจัย
ทางสภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว แนวคิดการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน เป็นแนวคิดหนึง่ ทีส่ ามารถท�ำนายการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคคลและยังเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการท�ำนายพฤติกรรมการจัดการตนเอง เพราะการรับ
รู้ความสามารถของบุคคลเป็นความมั่นใจของบุคคลว่า
ตนเองมีความสามารถทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมทีต่ อ้ งการนัน้
ให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยเป็นแรงเสริมให้บุคคล มีความ
พยายาม และกระตือรือร้นที่จะกระท�ำพฤติกรรมนั้นให้
ประสบความส�ำเร็จ ฉะนั้นผลการวิจัยพบว่า การรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการ
พยาบาลระดับต้น ในกลุ่มทดลองหลังการพัฒนาความรู้
มีการรับรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยเฉพาะด้านความเชื่อ
มั่นในสมรรถนะแห่งตน ที่เกี่ยวกับความมั่นใจในการ
บริหาร และความมุ่งมั่น รวมทั้งด้านความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ของการกระท�ำ เกี่ยวกับความพยายาม และการ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จึงสอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน
เมื่อเปรียบเทียบความรู้เรื่องคุณสมบัติ เกณฑ์การ
เข้าสูต่ ำ� แหน่ง และการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการเข้าสู่
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้นของระหว่าง
กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง และก่อนกับหลังเข้าร่วม
โปรแกรมของกลุ่มทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้
เรื่องคุณสมบัติ เกณฑ์การเข้าสู่ต�ำแหน่ง และการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการ
พยาบาลระดับต้น สูงกว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง
หลังเข้าร่วมโปรแกรม มีความรู้ และการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนในการเข้าสูต่ ำ� แหน่ง สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
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ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหาร
ทางการพยาบาลระดับต้น ที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง

ดังนั้นการให้โปรแกรมที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นใน
สมรรถนะแห่งตนตามโปรแกรมออกแบบตามแนวคิดของ
อัลเบิร์ต เบนดูรา สามารถปรับพฤติกรรมของพยาบาลผู้
ทีจ่ ะก้าวสูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้น ให้
มีความสามารถในการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในภาวะผูน้ ำ�
ได้ดี กว่าก่อนได้รับโปรแกรม เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่
ให้ความรู้ การฝึกทักษะทางความคิด เกิดการเรียนรู้จาก
ตัวต้นแบบที่มีชีวิต ท�ำให้ได้สัมผัสและสังเกตตัวแบบที่
ประสบความส�ำเร็จ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสมรรถนะ
แห่งตนเพิ่มมากขึ้น และสามารถปรับพฤติกรรมตนเอง
จากค�ำพูดทีช่ กั จูง สร้างแรงจูงใจ จากการให้คำ� แนะน�ำ ส่ง
เสริม กระตุ้นให้มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติภารกิจด้าน
การบริหารและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในภาวะผู้น�ำ
ท�ำให้ได้รับการยอมรับจากสหสาขา
วิ ช าชี พ ในการปฏิ บั ติ ง าน จากการศึ ก ษาของ  
Tannukit (2013) ศึ ก ษาการพั ฒ นาชุ ด ฝึ ก อบรม
สมรรถนะส�ำหรับผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้น พบ
ว่ า หลั ง การทดลองกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
สมรรถนะของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นหลัง
สิ้นสุดการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม สูงกว่าก่อนการทดลอง  
และยังสอดคล้องกับ การศึกษาผลของโปรแกรมการ
เตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลหัวหน้าเวรของ  
Chareonboon (2016) ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลกลุ่ม
ทดลอง หลังการใช้โปรแกรมการเตรียมความพร้อมใน
การเป็นพยาบาลหัวหน้าเวรมีความสามารถการปฏิบตั ใิ น
บทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรสูงกว่ากลุ่มควบคุม ส�ำหรับ
การศึกษาในต่างประเทศ โปรแกรมการเตรียมความ
พร้อมส�ำหรับผู้จัดการพยาบาลหรือผู้บริหารทางการ
พยาบาลระดับต้นนั้นมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กร และความเชือ่ มัน่ ความสามารถ
ที่จะก้าวสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล
จากผลการวิจัยครั้งนี้สรุปว่า โปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมเข้าสูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับ
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ต้น มีข้อแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆที่ศึกษาการเตรียม
ความพร้อม หรือพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการ
พยาบาลเพื่อเข้าสู่ต�ำแหน่งบริหารทางการพยาบาล คือ
เป็นการใช้โปรแกรมเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้
การกระท�ำของตนเองให้บรรลุเป้าหมาย ตามขัน้ ตอนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจอน เอ็ม เวอร์เนอร์ และ
แรนดี แอล ดีไซมอน ประกอบกับการน�ำแนวคิดทฤษฎี
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอัลเบิร์ต เบนดูรา คือการ
กระตุน้ ให้บคุ ลากรมีประสบการณ์การ การเรียนรูผ้ า่ นตัว
ต้นแบบทีม่ ชี วี ติ ส�ำหรับการพัฒนาตนเอง ตามโปรแกรม
ที่สร้างขึ้น ที่ผ่านมาการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่
เป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจหรือการวิจยั เชิงพรรณนา การวิจยั
แบบกึ่งทดลอง ซึ่งใช้โปรแกรมดังที่กล่าวข้างต้นพบได้
น้อย จึงท�ำให้การศึกษาครั้งนี้ที่ใช้โปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมเข้าสูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับ
ต้น ส่งผลที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมของพยาบาล
วิชาชีพให้มีความมั่นใจต่อการก้าวสู่ต�ำแหน่งผู้บริหาร
ทางการพยาบาลระดับต้น
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ผูบ้ ริหารในองค์กรพยาบาลควรน�ำโปรแกรมการเต
รียมความพร้อมเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล
ระดับต้น ไปใช้ก�ำหนดนโยบายในการเตรียมพยาบาล
วิชาชีพเพือ่ ก้าวสูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับ
ต้น
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงลึก เพือ่ ประเมินปัญหาและ
อุ ป สรรคที่ ส ามารถน� ำ มาจั ด ท� ำ โปรแกรมเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้นให้ตอบสนอง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ควรมีการท�ำวิจยั เพือ่ ศึกษาความมีประสิทธิภาพ
ของโปรมแกรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้บริหาร
ทางการพยาบาลระดับต้น เพื่อยืนยันผลการวิจัยครั้งนี้
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