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บทคัดยอ
การศึกษากึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศตอการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของพยาบาลผูนิเทศ
และผูรับการนิเทศ กอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศแบบใหมในโรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี กลุมตัวอยาง
เปน พยาบาลวิช าชีพ จํานวน 33 คน แบง เปน 2 กลุม คือ กลุม ผูนิเทศ ไดแ ก หัวหนางาน รองหัวหนา งาน
และพยาบาลหัวหนาเวร จํานวน 12 คน และกลุมผูรับการนิเทศ ไดแก พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ
จํานวน 21 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลองเปนรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม เครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมของผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศ ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดคา ความเที่ยงเทากับ 0.983
และ 0.980 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
สถิติ วิลคอกซันแมทช – แพรด ซายด- แรงค เทสต และสถิติ แมนน-วิทนีย ยู เทสต ผลการศึกษา พบวา 1) ผูนิเทศ
และผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมอยูในระดับมาก 2) ผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศทางการพยาบาลมีความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลหลังการใชรูปแบบการนิเทศ
ทางการพยาบาลแบบใหมม ากกวากอ นการใชรูป แบบอยา งมีนัยสํา คัญ และ3) ผูนิเทศและผูรับ การนิเทศมี
ความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมหลังการใชรูปแบบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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Abstract
The purpose of this quasi-experimental research were: (1) to study the level of satisfaction
among nurse supervisors and clinical nurses (2) to compare satisfaction level of nurse
supervisors and professional nurses with the nursing supervision model at Srithat hospital,
Udonthani province. The participants consisted of nurse 12 supervisor and 21 clinical nurses
who worked at the Nursing Department, Srithat hospital, Udon Thani province. The research
tools were 1) the nursing supervision model 2) nurses supervisor and chinical nurses’
satisfaction questionnaires. The content validity of the tools were verified by three experts The
Cronbach’s alpha coefficients reliability of thcse tools were 0.983 and 0.980 respectively. Data
were analyzed by descriptive statistics (feguency, percentage mean, and standard deviation),
Wilcoxon Matched-pairs Signed-ranks test, and Mann-Whitney U Test. The major findings were
as follows. 1) nurse Supervisors and professional nurse rated their satisfaction with the nursing
nurse supervision model at the high level. 2) After applying the nursing supervision model,
supervisor nurses and professional nurses satisfied with the model significantly higher than
before (p<.05). Finally, 3) the satisfaction of nurse supervisors and professional nurses with the
supervision model were not significantly different

Keywords: Nursing supervision model, Satisfaction, Supervisor nurse, Clinical nurse
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บทนํา
การบริการพยาบาลเปนงานที่มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง กองการพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหมีกิจกรรมที่ชวยใหผูประกอบวิชาชีพสามารถพัฒนาเอกสิทธิ์ (autonomy)
ในวิชาชีพและความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (self-esteem) รวมทั้งเปนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิ (clinical
proficiency) เพื่อเปนหลักประกันใหผูรับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยางทั่วถึง ผูประกอบ
วิช าชี พ หรือ องค ก รพยาบาลในหน ว ยบริก ารสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ ต อ งบริห ารจั ด การและปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ มีการตรวจสอบ ควบคุมและการประกันคุณภาพภายในที่ดีเพียงพอที่จะทําใหมี
การพัฒนาคุณภาพของการบริการไดอยางตอเนื่อง และพรอมที่จะใหประชาชนและสังคมไดรับรู เพื่อรวมแสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสูระดับที่ดีเลิศ และยั่งยืนตลอดไป ซึ่งการควบคุมคุณภาพได
อยางตอเนื่องยั่งยืนนั้น ควรจะตองมีการดําเนินการใน 2 ระบบยอยคือ ระบบการประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก
การนิเทศการพยาบาลเปนกระบวนการหนึ่งในระบบการประกันคุณภาพภายในและเปนหัวใจสําคัญ
ของการบริหารการพยาบาลเพื่อนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล ที่มีคุณภาพตรงตามเปาหมายและมาตรฐานการ
พยาบาล การนิ เทศการพยาบาลเป น บทบาทหนึ่ งของผู บ ริห ารหอผู ป วยที่ ต องเป น ผู นิเทศ ซึ่ งการนิ เทศการ
พยาบาลจะสําเร็จไดนั้นตองพัฒ นาทั้งดานคนและงาน โดยมุงเนนใหพยาบาลวิชาชีพประจําการ มีการพัฒนา
ตนเอง เพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูง และใหการบริการพยาบาลภายใต
มาตรฐานวิชาชีพอยางมีคุณภาพ ดังนั้นพยาบาลจึงตองไดรับการนิเทศทางการพยาบาลอยางตอเนื่องเพื่อใหมี
ความรู ทักษะและประสบการณที่ดีมีการตัดสินใจที่ถูกตอง มีแผนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ รวมทั้งความ
ละเอี ยดรอบคอบ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ การอยา งต อ เนื่ อ งเพื่ อให ก าวทั น ความเจริญ ด านวิ ท ยาศาสตร
การแพทย การนิเทศการพยาบาล ในปจจุบันไดเปลี่ยนแนวปฏิบัติจากรูปแบบของการตรวจงาน มาเปนการ
ปฏิบัติงานรวมกันและสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง มุงความสัมพันธ การจูงใจและการมีสวนรวม และการนิเทศ
การพยาบาลจะมีประสิทธิภาพไดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ โดยเฉพาะรูปแบบการนิเทศการพยาบาล และการเตรียมผู
นิเทศใหมีประสบการณจากการปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดการปฏิบัติการพยาบาลที่ไดผลดี บุคลากรมีความพึงพอใจและ
มีความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจตอการนิเทศ จะทําใหผูปฏิบัติงานมีความสุข พรอมที่จะปฏิบัติงาน
ใหมีผลงานที่ดี มีความกระตือลือลนในการทํางาน มีความมุงมั่นอุทิศตนใหกับงานเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจะพัฒนาองคการในเรื่องใดก็ตามจึงมักเนนความสําคัญในการสราง
ความพึงพอใจในงาน
โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัด อุด รธานี เปนโรงพยาบาลขนาด 30 เตีย ง สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
จากสถิติการประเมินความพึงพอใจในบรรยากาศองคกรของกลุมการพยาบาลในป พ.ศ.2553 และ 2554 พบวา
ผูปฏิบัติงานประเมินความพึงพอใจในบรรยากาศองคกรต่ํากวาเกณฑ คิดเปน รอยละ 64 และ 67 ตามลําดับ และจากผล
การนิเทศการพยาบาลในหอผูปวย ที่ผานมาพบวาหัวหนาหอผูปวยสวนใหญขาดความตระหนักตอบทบาทการเปนผู
นิเทศ มุงเนนเฉพาะงานบริการ หรือใหเหตุผลวามีงานอื่นมาก เชน ตองเขาประชุมบอย และยังพบวาขาดทักษะที่
ถูกตองในการนิเทศและการเขียนแผนการนิเทศการพยาบาล ยังไมมีรูปแบบการนิเทศที่ชัดเจน
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ดังนั้นผูวิจัยในฐานะคณะกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล จึงมีความสนใจที่จะพัฒ นารูปแบบการ
นิเทศทางการทางพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความตองการของผูนิเทศ เพื่อใหมีรูปแบบที่เหมาะสม
กับบริบทและหนวยงาน และใชเปนแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศทางการพยาบาล สงเสริมให
พยาบาลได พั ฒ นาความรู ความสามารถในงาน โดยสร างขึ้น จากการศึ ก ษา ค น ควา เอกสารและงานวิจั ย ที่
เกี่ยวของและนํารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น โดยใชแนวคิด CLEAR supervision มาทดลองใชใน
การนิเทศทางการพยาบาลกับพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพื่อทดสอบรูปแบบการ
นิเทศทางการพยาบาลแบบใหม ซึ่งจะไดนํามาเปนแนวทางใหผูบริห ารหอผูปวยใชเปนคูมือในการนิเทศงาน
ทางการพยาบาล อันจะสงตอผลการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพและผูรับบริการไดประโยชนสูงสุดจากการ
บริการพยาบาล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศแบบใหม ของพยาบาลผูนิเทศและผูรับการนิเทศ
ในโรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของพยาบาลผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ในโรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
กอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศแบบใหม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล
ตามแนวคิด CLEAR Supervision Model
1.การกําหนดขอตกลงการนิเทศ
2.การรับฟงปญหาและการกําหนดหัวขอการ
นิเทศรวมกัน
3.การตรวจสอบความเขาใจและวางแผน
4.การปฏิบัติการนิเทศ
5.การประเมินผลและการสะทอนกลับขอมล

ความพึงพอใจของผูนิเทศ/ผูรับการนิเทศที่มตี อ
การรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล
ในองคประกอบ 5 ดาน คือ
1.การกําหนดขอตกลง
2.การรับฟงปญหาและการกําหนดหัวขอการ
นิเทศรวมกัน
3.การตรวจสอบความเขาใจและวางแผน
4. การปฏิบัติการนิเทศ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental design) ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 33 คน แบงเปน 2 กลุม คือ
กลุมผูนิเทศทางการพยาบาล ซึ่งประกอบดวย หัวหนางาน รองหัวหนางาน และพยาบาลหัวหนาเวรเชา เวรบาย
และเวรดึกจํานวน 12 คนและผูรับการนิเทศ ไดแกพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆในกลุมการ
พยาบาล ไดแก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานผูปวยนอก งานผูปวยใน งานหองคลอดและหองผาตัด งานคลินิกพิเศษ
จํานวน 21 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม แบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้น แบงเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูนิเทศทางการพยาบาลตอรูปแบบการ
นิเทศทางการพยาบาล ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลผูรับการนิเทศทางการพยาบาลตอ
รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ประกอบดวย 2 สวน คือ (1) ขอมูลสวนบุคคลของ
ผูนิเทศ/ผูรับการนิเทศ (2) ความพึงพอใจของผูนิเทศงาน/ผูรับการนิเทศ ตอรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล
มีคาความตรงตามเนื้อหารายขอของฉบับผูนิเทศและผูรับการนิเทศ และคาความเที่ยงฉบับของผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .983 และ.980 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเที ยบความพึ งพอใจ ก อนและหลังการใชรูป แบบการนิ เทศทางการ
พยาบาล โดยใช สถิ ติ Wilcoxon matched – pair signed ranks test และเปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจต อ
รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล ระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ หลังการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล
โดยใชสถิติ Mann -Whitney U test
ตารางที่ 1 คามัธยฐาน คาพิสัยและระดับความพึงพอใจของผูนิเทศทางการพยาบาลกอนและหลังการใชรูปแบบ
การนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมโดยรวมและแตละขั้นตอน
ความพึงพอใจ
ขั้นตอนการนิเทศ
การกําหนดขอตกลงการนิเทศ
การรับฟงปญหาและการกําหนดหัวขอการ
นิเทศรวมกัน
การตรวจสอบความเขาใจและการวางแผน
การปฏิบัติการนิเทศโดยการเลือกใช
กิจกรรมการนิเทศ
การประเมินผลและการสะทอนกลับขอมูล
ความพึงพอใจโดยรวม

กอนใชรูปแบบฯ
มัธยฐาน
พิสัย
ระดับ
2.90
2.80
ปานกลาง
2.92
2.71
ปานกลาง

หลังการใชรูปแบบฯ
มัธยฐาน พิสัย ระดับ
4.50
1.60
สูง
4.37
1.88
สูง

3.00
3.00

2.33
2.44

ปานกลาง
ปานกลาง

4.33
4.44

1.33
1.44

สูง
สูง

3.00
2.77

3.00
2.50

ปานกลาง
ปานกลาง

4.67
4.48

1.00
1.54

สูง
สูง

จากตารางที่ 1. พบวา ผูนิเทศทางการพยาบาลมีความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาลการใช
รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (median =2.77,range= 2.50)
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โดยขั้นตอนที่มีความพึงพอใจสูงสุดมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบความเขาใจและการวางแผน (median
=3.00 , range = 2.33) 2) การปฏิ บั ติ การนิ เทศโดยการเลื อกใชกิ จกรรมการนิเทศ (median = 3.00, range =
2.44) และ 3) การประเมิ นผลและการสะท อนกลั บข อมู ล (median = 3.00 , range= 3.00) ขั้ น ตอนที่ มี ค วามพึ ง
พอใจต่ําสุด คือการกําหนดขอตกลงการนิเทศ (median = 2.90 , range= 2.80) และหลังจากการใชรูปแบบ8
t[=i(median = 4.48, range= 1.54) ขั้นตอนที่มีความพึงพอใจในระดับสูงสุด คือการประเมินผลและการสะทอน
กลับขอมูล (median = 4.67, range = 1.00) สวนขั้นตอนการตรวจสอบความเขาใจและการวางแผนมีความพึง
พอ8iจต่ําสุดแตยังอยูในระดับสูง (median = 4.33, range = 1.33)
1. คามัธยฐาน คาพิสัยและระดับความพึงพอใจของผูรับการนิเทศทางการพยาบาลกอนและหลัง
การใชรูปแบบการนิเทศโดยรวมและแตละขั้นตอน
ตารางที่ 2 คามัธยฐาน ค าพิสัยและระดับความพึ งพอใจของผูรับนิเทศทางการพยาบาลกอนและ หลังการใช
รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมโดยรวมและแตละขั้นตอน (N=21)
ความพึงพอใจ
การกําหนดขอตกลงการนิเทศ
การรับฟงปญหาและการกําหนดหัวขอ
การนิเทศรวมกัน
การตรวจสอบความเขาใจและวางแผน
การปฏิบัติการนิเทศโดยการเลือกใช
กิจกรรมการนิเทศ
การประเมินผลและการสะทอนกลับ
ขอมูล
โดยรวม

กอนใชรูปแบบฯ
มัธยฐาน พิสัย
ระดับ
3.00
1.80 ปานกลาง
3.00
1.75 ปานกลาง

หลังการใชรปู แบบฯ
มัธยฐาน พิสัย
ระดับ
4.60
1.60
สูง
4.37
1.13
สูง

3.00
3.00

2.00
1.25

ปานกลาง
ปานกลาง

4.67
4.50

1.67
1.38

สูง
สูง

3.00

2.00

ปานกลาง

4.67

1.67

สูง

3.11

1.52 ปานกลาง

4.44

1.19

สูง

จากตารางที่ 2 พบวา ผูรับนิเทศทางการพยาบาลมีความพึ งพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาลใช
รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (median =3.11 , range = 1.52)
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจแตละขั้นตอนพบวาอยูในระดับปานกลางเชนกัน (median=3.00, range =1.80,
1.75, 2.00, 1.25 และ 2.00 ตามลํ าดั บ ) และการใช รูป แบบการนิ เทศทางการพยาบาลแบบใหม ผู รับ นิ เทศ
ทางการพยาบาลมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน (median = 4.44, range = 1.19) ขั้นตอนที่มีความพึงพอใจใน
ระดับ สูงสุดมี 2 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบความเขาใจและวางแผน (median = 4.67, range = 1.67)
และ 2) การประเมินผลและการสะทอนกลับขอมูล (median = 4.67, range = 1.67) สวนขั้นตอนการรับฟง
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ปญหาและการกําหนดหัวขอการนิเทศรวมกันมีความพึงพอใจต่ําสุด (median = 4.37 , range = 1.13) แตยังอยู
ในระดับสูง
2. การเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศกอน และหลังการใชรูปแบบการ
นิเทศทางการพยาบาล
2.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศกอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศ
ทางการพยาบาลแบบใหม
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับนิเทศทางการพยาบาล กอนและหลังการใชรูปแบบการ
นิเทศทางการพยาบาลแบบใหม
ความพึงพอใจ
กลุมทดลอง
ผูนิเทศ
ผูรับการนิเทศ

กอนทดลอง
มัธยฐาน
พิสัย
2.77
2.50
3.11
1.52

หลังทดลอง
มัธยฐาน
พิสัย
4.48
1.54
4.44
1.19

Z

P-value

-2.75
- 4.02

0.003
0.000

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบวา คามัธยฐานความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาลของผูนิเทศ
ใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลทางการพยาบาลรูปแบบใหม กอนการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z=-2.75,p<.05 ) สวนคามัธยฐานความพึงพอใจของผูรับการนิเทศหลังการใช
รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมสูงกวากอนการใชรูปแบบฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(z=-4.02,p<.05) เชนเดียวกัน 3.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาล ของผูนิเทศและ
ผูรับการนิเทศ หลังการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม
ผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนบุคคล (1) ผูนิเทศทางการพยาบาลทั้งหมดเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 38.33 ป (S.D.=4.49)
สวนใหญอยูในกลุมอายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 58.4 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 75 มีตําแหนงเปนหัวหนา
งานรอยละ 33.3 และรองหัวหนางานรอยละ 66.7 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ป รอยละ 75.0 (2) ผูรับ
การนิเทศทางการพยาบาลสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 85.7 อายุเฉลี่ย 28.14 ป (S.D.= 3.71) สวนใหญอยูใน
กลุมอายุ 26-30 ป รอยละ 57.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 90.5
2. คามัธยฐาน คาพิสัย และระดับความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาลของผูนิเทศกอน และหลังการ
ใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม
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1. ผลการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคล พบวาผูนิเทศทางการพยาบาลทั้งหมดเปนเพศหญิง สวนใหญเปนหัวหนาหอผูปวย
รอยละ 33.3 อายุเฉลี่ย 38.33 ป (S.D. = 4.49 ป) สวนใหญมีการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี รอยละ 75 สวนใหญ
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ป รอยละ 75 สวนผูรับการนิเทศทางการพยาบาล สวนใหญเปนเพศหญิง
รอยละ 85.7 อายุเฉลี่ย 28.14 ป (S.D. = 3.71) สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 90.51. ผูนิเทศ
ทางการพยาบาล มีความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาล กอนการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล
แบบใหมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (median = 2.77,range = 2.50) โดยขั้นตอน ที่มีความพึงพอใจระดับ
สูงสุดมี 3 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบความเขาใจและวางแผน การปฏิบัติการนิเทศโดยการเลือกใชกิจกรรมการ
นิ เทศและการประเมิ น ผล และการสะท อ นกลั บ ข อ มู ล (median = 3.00, range =2.33, 2.44 และ 3.00
ตามลําดับ) ขั้นตอน ที่มีความพึงพอใจต่ําสุด คือ การกําหนดขอตกลงการนิเทศ (median = 2.90,range = 2.80)
และหลังจากการใชรูปแบบการ นิเทศทางการพยาบาลแบบใหม ผูนิเทศทางการพยาบาล มีความพึงพอใจตอการ
นิเทศทางการพยาบาล โดยรวมอยูในระดับสูง (median = 4.48, range = 1.54) ขั้นตอนที่มีความพึงพอใจสูงสุด
คือการประเมินผลและการสะทอนกลับขอมูล (median = 4.67, range = 1.00) สวนขั้นตอนการตรวจสอบความ
เขาใจและการวางแผนมีความพึงพอใจต่ําสุด แตยังอยูในระดับสูง (median = 4.33, range = 1.33) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คามัธยฐาน คาพิสัยและระดับความพึงพอใจของผูนิเทศทางการพยาบาลกอนและหลังการใชรูปแบบ
การนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมโดยรวมและแตละขั้นตอน
ความพึงพอใจ
ขั้นตอนการนิเทศ
การกําหนดขอตกลงการนิเทศ
การรับฟงปญหาและการกําหนดหัวขอการ
นิเทศรวมกัน
การตรวจสอบความเขาใจและการวางแผน
การปฏิบัติการนิเทศโดยการเลือกใช
กิจกรรมการนิเทศ
การประเมินผลและการสะทอนกลับขอมูล
ความพึงพอใจโดยรวม

กอนใชรูปแบบฯ
มัธยฐาน
พิสัย
ระดับ
2.90
2.80
ปานกลาง
2.92
2.71
ปานกลาง

หลังการใชรูปแบบฯ
มัธยฐาน พิสัย ระดับ
4.50
1.60
สูง
4.37
1.88
สูง

3.00
3.00

2.33
2.44

ปานกลาง
ปานกลาง

4.33
4.44

1.33
1.44

สูง
สูง

3.00
2.77

3.00
2.50

ปานกลาง
ปานกลาง

4.67
4.48

1.00
1.54

สูง
สูง

สําหรับ ผูรับ การนิเทศมี ความพึ งพอใจต อการนิ เทศทางการพยาบาล ก อนการใชรูป แบบการนิ เทศ
ทางการพยาบาล แบบใหมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (median= 3.11, range = 1.52) โดยความพึงพอใจ
แต ล ะขั้ น ตอน อยู ในระดั บ ปานกลางทั้ งหมด (median = 3.00, range = 1.80,1.75, 2.00, 1.25 และ 2.00
ตามลําดับ) และหลังจากการใชรูปแบบ การนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม ผูรับการนิเทศทางการพยาบาล
มีค วามพึ ง พอใจต อ การนิ เทศทางการพยาบาล โดยรวมอยู ในระดั บ มาก (median = 4.44, range = 1.19)
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ขั้นตอนที่มีความพึงพอใจสูงสุด มี 2 ขั้นตอน คือการตรวจสอบความเขาใจ และวางแผนและการประเมินผลและ
การสะท อนกลับขอมูล (median = 4.67, range =1.67) สวนขั้นตอนการรับ ฟงปญ หาและการกําหนดหัวขอ
นิเทศรวมกันมีความพึงพอใจต่ําสุดแตยังอยูในระดับสูง (median = 4.37, range =1.13 การเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผูนิเทศทางการพยาบาล กอนและหลังใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล หลังการใชความพึงพอใจ
ดังตารางที่ 3 และ 4
ความพึงพอใจ
กลุมทดลอง
ผูนิเทศ
ผูรับการนิเทศ

กอนทดลอง
มัธยฐาน
พิสัย
2.77
2.50
3.11
1.52

หลังทดลอง
มัธยฐาน
พิสัย
4.48
1.54
4.44
1.19

Z

P-value

-2.75
- 4.02

0.003
0.000

รูปแบบการนิเทศใหมมากกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (z=-2.75, p<.05 ) สวนความพึงพอใจของผูรับการนิเทศทางการพยาบาล หลังการใชรูปแบบการ
นิเทศทางการพยาบาลแบบใหม มากกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.005(z=-.150, p<.05)
2. อภิปรายผล
2.1 ความพึงพอใจของผูนิเทศทางการพยาบาล
ความพึง พอใจของผูนิเทศทางการพยาบาลหลังการใชรูป แบบการนิเทศทางการพยาบาล
รูป แบบใหม ผู นิ เทศทางการพยาบาลมี ความพึ งพอใจตอ การนิ เทศทางการพยาบาลโดยรวมอยู ในระดั บ สู ง
(median = 4.48, range = 1.54) และมากกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 p<.05 เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากรูปแบบการนิเทศ ทางการพยาบาลที่สรางขึ้นใหม
ผูวิจัยไดทําการศึกษาสภาพการณ และความตองการการนิเทศทางการพยาบาล กอนนํามาประยุกตสรางเปน
รูป แบบทางการนิ เทศทางการพยาบาลรูป แบบใหม จึงสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูนิเทศทางการ
พยาบาลไดดี และผูวิจัยไดจัดทําคูมือการนิเทศทางการพยาบาลเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับ ความเปนมา ความหมายของการนิเทศทางการพยาบาล จุดมุงหมายของการนิเทศทางการพยาบาล
คุ ณ สมบั ติ แ ละหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการนิ เทศงานของผู นิ เทศงาน หลั ก การนิ เทศทางการพยาบาล
กระบวนการนิ เทศทางการพยาบาล Flow chart ของรูป แบบการนิ เทศทางการพยาบาล และแบบรายงาน
สถานการณที่มีปญหา ทําใหผูนิเทศทางการพยาบาลมีความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาลมากขึ้น เกิดความ
มั่นใจในการนําความรูจากคูมือไปปฏิบัติ เห็นไดจากหลังจากการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม
ผูนิเทศทางการพยาบาลมีความพึงพอใจ ตอรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลโดยรวมอยูในระดับสูง (median =
4.48, range = 1.54) และอยูในระดับ สูง ในทุกๆ ขั้นตอนของการนิเทศ ดังนี้ การกําหนดขอตกลงการนิ เทศ
(median = 4.50, range = 1.60) การรับฟงปญ หาและการกําหนดหัวขอการนิเทศรวมกัน (median = 4.37,
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range = 1.88) การตรวจสอบความเขาใจและการวางแผน (median = 4.33, range = 1.33) การปฏิบัติการ
นิเทศโดยการเลือกใชกิจกรรมการนิเทศ (median = 4.44, range = 1.44) และการประเมินผลและการสะทอน
กลับขอมูล (median = 4.67, range = 1.00) นอกจากนี้ สวนใหญผูนิเทศทางการพยาบาลมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 11-20 ป ถึงรอยละ 75 ทําใหมีทักษะในการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ
เกิดจากการเรียนรูสิ่งตางๆ ที่ผานมาและพัฒนาเปนความคิดไดโดยตนเอง ชวยสรางความมั่นใจในการพิจารณาถึง
เหตุผลดวยความรอบคอบ (Kirt, 1981 อางถึงใน มัญชุภา พลมณี 2545) คนที่มีประสบการณมาก มีโอกาสที่จะ
เผชิญปญหาตางๆมาก ยอมมีความเขาใจในงานที่จะปฏิบัติและรับผิดชอบไดดี รวมทั้งสามารถคาดการณถึงสิ่ง
ตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดดี (Nigro 1980 อางถึงใน มัญชุภา พลมณี 2545) ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผล
การศึกษาของกฤษณา คําลอยฟา (2552) ซึ่งพบวา การไดรับความรูเกี่ยวกับแนวคิด หลักการนิเทศทางการ
พยาบาล การระดมสมอง การจัดรูปแบบ จัดทําคูมือการนิเทศทางการพยาบาล มีผลใหผูนิเทศทางการพยาบาล
ของกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เขาใจหลักการนิเทศสงผลตอการปฏิบัติ
กิจกรรมการนิเทศของผูนิเทศในทุกดานอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.47) และความพึงพอใจตอการนิเทศของ
ผูนิเทศในทุกดานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.95 )
2.2 ความพึงพอใจของผูรับการนิเทศทางการพยาบาล
ความพึ งพอใจของผู รั บ การนิ เทศทางการพยาบาลหลั งจากการใช รู ป แบบการนิ เทศทางการ
พยาบาลแบบใหม ผูรับการนิเทศทางการพยาบาลมีความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาลโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (median = 4.44, range = 1.19) และมากกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบ
ใหมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 (p = 0.000) เปนไปตามสมมุติฐาน เนื่องจากหลักการนิเทศที่กําหนด
ไวในคูมือการนิเทศการพยาบาลจะคํานึงถึงความแตกตางและความตองการของแตละบุคคล ใชเทคนิคการนิเทศที่
ยืดหยุนเหมาะสมกับสถานการณ ใชหลักประชาธิปไตยดวยหลักการใชศาสตรและศิลปที่เหมาะสม มีกระบวนการ
สื่อสารที่ดี มีการตรวจสอบนําปญหาทั้งหมดมาจัดลําดับความสําคัญรวมกันทําใหพยาบาลผูรบั การนิเทศมีสว นรวม
ในการเลือกปญหาการปฏิบัติงานที่ตองการและเรงดวนในการพัฒนางาน พรอมทั้งเปนกิจกรรมที่พยาบาลผูนิเทศ
ไดคืนขอมูลใหกับผูรับการนิเทศ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขการปฏิบัติการพยาบาลใหดียิ่งขึ้น และทําใหผูรับการ
นิ เทศไดใกล ชิ ดกั บ ผู นิ เทศ และผู นิ เทศได มี โอกาสช วยเหลือ แก ไขป ญ หาและปรับ ปรุงวิธี การปฏิ บั ติงานให มี
ประสิทธิภาพ และยังมีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติตางๆทั้งในเรื่องของ อัตรากําลัง การมอบหมายงาน อุบัติการณ
ความเสี่ยงตางๆที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาใชในการวางแผนการนิเทศรายวัน รายสัปดาห จึงทําใหผูรับการนิเทศมีความ
พึงพอใจมากกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล สอดคลองกับแนวคิดการนิเทศ ที่กลาวไววาการ
นิเทศเปนการชวยเหลือบุคลากรใหสามารถพัฒ นาตนเอง เกิดความเชื่อมั่นและปฏิบัติงานไดดวยความมั่นใจ
นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความพอใจในงาน (สมสมัย สุธีรศานต 2551) และผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของกุลธินี บัวเผื่อน (2555) พบวาหลังการใชโปรแกรมการนิเทศทางการ
พยาบาล ผูรับการนิเทศทางการพยาบาลมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงและมีความพึงพอใจ กอนและหลังการใช
โปรแกรม การนิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบการนิเทศ
1. นํารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลไปใชในโรงพยาบาลศรีธาตุอยางตอเนื่อง และมีเตรียมความ
พร อ มก อ นนํ า รูป แบบการนิ เทศทางการพยาบาลไปใช เนื่ อ งจาก การนิ เทศการพยาบาลเป น ส ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริหาร ชวยในการควบคุมงานที่มุงพัฒนาบุคคลเปนสําคัญ เพื่อใหการปฏิบัติงาน บรรลุวัตถุประสงค
ในการบริหารการพยาบาล
2. ผูบริหารทางการพยาบาล ควรศึกษาปญหาอุปสรรคในการนิเทศทางการพยาบาล โดยเฉพาะขั้นตอน
ในการตรวจสอบความเขาใจและการวางแผน และการรับฟงปญหาและการกําหนดหัวขอการนิเทศรวมกันในกลุม
ผูนิเทศทางการพยาบาล และพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพตามขอเสนอแนะของ
บุคลากรทั้งสองกลุม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ/คุณภาพในการนิเทศทางการพยาบาล โดยเฉพาะคุณลักษณะ
ของผูนิเทศการพยาบาลและผูรับการนิเทศการพยาบาล
2. ควรศึกษาผลลัพธของการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล ในประเด็นอื่นๆ เชนความพึงพอใจ
ของผูปวย การลดอุบัติการณ ความเสี่ยงหลังการใชรูปแบบการนิเทศแบบใหม รวมทั้งผลลัพธ
เอกสารอางอิง
กฤษณา คําลอยฟา. (2552). การพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลของกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลแกม
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา. (การศึกษาคนควาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ).
มหาวิทยาลัยขอนแกน,ขอนแกน.
กลธินี บัวเผื่อน. (2554). ประสิทธิผลของโปรแกรมการนิเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลโพนสวรรค
จังหวัดนครพนม. (วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ).
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
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