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บทคัดยอ 

การศึกษาก่ึงทดลองครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลผูนิเทศและผูรับการ

นิเทศตอการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของพยาบาลผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศ กอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศแบบใหมในโรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี กลุมตัวอยาง

เปนพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 33 คน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูนิเทศ ไดแก หัวหนางาน รองหัวหนางาน 

และพยาบาลหัวหนาเวร จํานวน 12 คน และกลุมผูรับการนิเทศ ไดแก พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ 

จํานวน 21 คน เครื่องมือท่ีใชในการทดลองเปนรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม เครื่องมือในการเก็บ

ขอมูล ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมของผูนิเทศและผูรับ

การนิเทศ ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดคา ความเท่ียงเทากับ 0.983 

และ 0.980 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

สถิติ วิลคอกซันแมทช – แพรด ซายด- แรงค เทสต และสถิติ แมนน-วิทนีย ยู เทสต ผลการศึกษา พบวา 1) ผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมอยูในระดับมาก 2) ผูนิเทศและผูรับ

การนิเทศทางการพยาบาลมีความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลหลังการใชรูปแบบการนิเทศ

ทางการพยาบาลแบบใหมมากกวากอนการใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญและ3) ผูนิเทศและผูรับการนิเทศมี

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 
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บทนํา 

การบริการพยาบาลเปนงานท่ีมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมง กองการพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหมีกิจกรรมท่ีชวยใหผูประกอบวิชาชีพสามารถพัฒนาเอกสิทธ์ิ (autonomy) 

ในวิชาชีพและความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (self-esteem) รวมท้ังเปนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติ (clinical 

proficiency) เพ่ือเปนหลักประกันใหผูรับบริการไดรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางท่ัวถึง ผูประกอบ

วิชาชีพหรือองคกรพยาบาลในหนวยบริการสุขภาพทุกระดับตองบริหารจัดการและปฏิบัติการพยาบาลท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ มีการตรวจสอบ ควบคุมและการประกันคุณภาพภายในท่ีดีเพียงพอท่ีจะทําใหมี

การพัฒนาคุณภาพของการบริการไดอยางตอเน่ือง และพรอมท่ีจะใหประชาชนและสังคมไดรับรู เพ่ือรวมแสดง

ความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสูระดับท่ีดีเลิศ และยั่งยืนตลอดไป ซึ่งการควบคุมคุณภาพได

อยางตอเน่ืองยั่งยืนน้ัน ควรจะตองมีการดําเนินการใน 2 ระบบยอยคือ ระบบการประกันคุณภาพภายในและการ

ประกันคุณภาพภายนอก 

การนิเทศการพยาบาลเปนกระบวนการหน่ึงในระบบการประกันคุณภาพภายในและเปนหัวใจสําคัญ

ของการบริหารการพยาบาลเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล ท่ีมีคุณภาพตรงตามเปาหมายและมาตรฐานการ

พยาบาล การนิเทศการพยาบาลเปนบทบาทหน่ึงของผูบริหารหอผูปวยท่ีตองเปนผูนิเทศ ซึ่งการนิเทศการ

พยาบาลจะสําเร็จไดน้ันตองพัฒนาท้ังดานคนและงาน โดยมุงเนนใหพยาบาลวิชาชีพประจําการ มีการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือทํางานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูง และใหการบริการพยาบาลภายใต

มาตรฐานวิชาชีพอยางมีคุณภาพ ดังน้ันพยาบาลจึงตองไดรับการนิเทศทางการพยาบาลอยางตอเน่ืองเพ่ือใหมี

ความรู ทักษะและประสบการณท่ีดีมีการตัดสินใจท่ีถูกตอง มีแผนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ รวมท้ังความ

ละเอียดรอบคอบ และการพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเน่ืองเพ่ือใหกาวทันความเจริญดานวิทยาศาสตร

การแพทย การนิเทศการพยาบาล ในปจจุบันไดเปลี่ยนแนวปฏิบัติจากรูปแบบของการตรวจงาน มาเปนการ

ปฏิบัติงานรวมกันและสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง มุงความสัมพันธ การจูงใจและการมีสวนรวม และการนิเทศ

การพยาบาลจะมีประสิทธิภาพไดน้ันข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ โดยเฉพาะรูปแบบการนิเทศการพยาบาล และการเตรียมผู

นิเทศใหมีประสบการณจากการปฏิบัติจริง เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติการพยาบาลท่ีไดผลดี บุคลากรมีความพึงพอใจและ

มีความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจตอการนิเทศ จะทําใหผูปฏิบัติงานมีความสุข พรอมท่ีจะปฏิบัติงาน 

ใหมีผลงานท่ีดี มีความกระตือลือลนในการทํางาน มีความมุงมั่นอุทิศตนใหกับงานเพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การจะพัฒนาองคการในเรื่องใดก็ตามจึงมักเนนความสําคัญในการสราง

ความพึงพอใจในงาน 

โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เปนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

จากสถิติการประเมินความพึงพอใจในบรรยากาศองคกรของกลุมการพยาบาลในป พ.ศ.2553 และ 2554 พบวา

ผูปฏิบัติงานประเมินความพึงพอใจในบรรยากาศองคกรต่ํากวาเกณฑ คิดเปน รอยละ 64 และ 67 ตามลําดับ และจากผล

การนิเทศการพยาบาลในหอผูปวย ท่ีผานมาพบวาหัวหนาหอผูปวยสวนใหญขาดความตระหนักตอบทบาทการเปนผู

นิเทศ มุงเนนเฉพาะงานบริการ หรือใหเหตุผลวามีงานอ่ืนมาก เชน ตองเขาประชุมบอย และยังพบวาขาดทักษะท่ี

ถูกตองในการนิเทศและการเขียนแผนการนิเทศการพยาบาล ยังไมมีรูปแบบการนิเทศท่ีชัดเจน  
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ดังน้ันผูวิจัยในฐานะคณะกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการ

นิเทศทางการทางพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความตองการของผูนิเทศ เพ่ือใหมีรูปแบบท่ีเหมาะสม

กับบริบทและหนวยงาน และใชเปนแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศทางการพยาบาล สงเสริมให

พยาบาลไดพัฒนาความรู ความสามารถในงาน โดยสรางข้ึนจากการศึกษา คนควา เอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของและนํารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชแนวคิด CLEAR supervision มาทดลองใชใน

การนิเทศทางการพยาบาลกับพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือทดสอบรูปแบบการ

นิเทศทางการพยาบาลแบบใหม ซึ่งจะไดนํามาเปนแนวทางใหผูบริหารหอผูปวยใชเปนคูมือในการนิเทศงาน

ทางการพยาบาล อันจะสงตอผลการปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีคุณภาพและผูรับบริการไดประโยชนสูงสุดจากการ

บริการพยาบาล 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศแบบใหม ของพยาบาลผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 

ในโรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของพยาบาลผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ในโรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

กอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศแบบใหม 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

      ตัวแปรตน                        ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล 

ตามแนวคิด CLEAR Supervision Model 

1.การกําหนดขอตกลงการนิเทศ 

2.การรับฟงปญหาและการกําหนดหัวขอการ

นิเทศรวมกัน 

3.การตรวจสอบความเขาใจและวางแผน 

4.การปฏิบัติการนิเทศ 

5.การประเมินผลและการสะทอนกลับขอมล 

ความพึงพอใจของผูนิเทศ/ผูรับการนิเทศท่ีมตีอ 

การรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล 

ในองคประกอบ 5 ดาน คือ 

1.การกําหนดขอตกลง 

2.การรับฟงปญหาและการกําหนดหัวขอการ 

นิเทศรวมกัน 

3.การตรวจสอบความเขาใจและวางแผน 

4. การปฏิบัติการนิเทศ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi experimental design) ประชากรท่ีศึกษา คือ พยาบาล

วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 33 คน แบงเปน 2 กลุม คือ 

กลุมผูนิเทศทางการพยาบาล ซึ่งประกอบดวย หัวหนางาน รองหัวหนางาน และพยาบาลหัวหนาเวรเชา เวรบาย 

และเวรดึกจํานวน 12 คนและผูรับการนิเทศ ไดแกพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆในกลุมการ

พยาบาล ไดแก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานผูปวยนอก งานผูปวยใน งานหองคลอดและหองผาตัด งานคลินิกพิเศษ 

จํานวน 21 คน เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม แบบสอบถามท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน แบงเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูนิเทศทางการพยาบาลตอรูปแบบการ

นิเทศทางการพยาบาล ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลผูรับการนิเทศทางการพยาบาลตอ

รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล แบบสอบถามท้ัง 2 ชุด ประกอบดวย 2 สวน คือ (1) ขอมูลสวนบุคคลของ

ผูนิเทศ/ผูรับการนิเทศ (2) ความพึงพอใจของผูนิเทศงาน/ผูรับการนิเทศ ตอรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล 

มีคาความตรงตามเน้ือหารายขอของฉบับผูนิเทศและผูรับการนิเทศ และคาความเท่ียงฉบับของผูนิเทศและผูรับ

การนิเทศมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ .983 และ.980 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความพึงพอใจ กอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศทางการ

พยาบาล โดยใช สถิติ Wilcoxon matched – pair signed ranks test และเปรียบเทียบความพึงพอใจตอ

รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล ระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ หลังการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล 

โดยใชสถิติ Mann -Whitney U test 

 

ตารางท่ี 1 คามัธยฐาน คาพิสัยและระดับความพึงพอใจของผูนิเทศทางการพยาบาลกอนและหลังการใชรูปแบบ

การนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมโดยรวมและแตละข้ันตอน  

 

ความพึงพอใจ กอนใชรูปแบบฯ หลังการใชรูปแบบฯ 

ขั้นตอนการนิเทศ มัธยฐาน พิสัย ระดับ มัธยฐาน พิสัย ระดับ 

การกําหนดขอตกลงการนิเทศ 2.90 2.80 ปานกลาง 4.50 1.60 สูง 

การรับฟงปญหาและการกําหนดหัวขอการ

นิเทศรวมกัน 

2.92 

 

2.71 

 

ปานกลาง 4.37 1.88 สูง 

การตรวจสอบความเขาใจและการวางแผน 3.00 2.33 ปานกลาง 4.33 1.33 สูง 

การปฏิบัติการนิเทศโดยการเลือกใช

กิจกรรมการนิเทศ 

3.00 2.44 ปานกลาง 4.44 1.44 สูง 

การประเมินผลและการสะทอนกลับขอมูล 3.00 3.00 ปานกลาง 4.67 1.00 สูง 

ความพึงพอใจโดยรวม 2.77 2.50 ปานกลาง 4.48 1.54 สูง 

 

จากตารางท่ี 1. พบวา ผูนิเทศทางการพยาบาลมีความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาลการใช

รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (median =2.77,range= 2.50) 
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โดยข้ันตอนท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดมี 3 ข้ันตอน คือ 1) การตรวจสอบความเขาใจและการวางแผน (median 

=3.00 , range = 2.33) 2) การปฏิบัติการนิเทศโดยการเลือกใชกิจกรรมการนิเทศ (median = 3.00, range = 

2.44) และ 3) การประเมินผลและการสะทอนกลับขอมูล (median = 3.00 , range= 3.00) ข้ันตอนท่ีมีความพึง

พอใจต่ําสุด คือการกําหนดขอตกลงการนิเทศ (median = 2.90 , range= 2.80) และหลังจากการใชรูปแบบ8 

t[=i(median = 4.48, range= 1.54) ข้ันตอนท่ีมีความพึงพอใจในระดับสูงสุด คือการประเมินผลและการสะทอน

กลับขอมูล (median = 4.67, range = 1.00) สวนข้ันตอนการตรวจสอบความเขาใจและการวางแผนมีความพึง

พอ8iจต่ําสุดแตยังอยูในระดับสูง (median = 4.33, range = 1.33)  

1. คามัธยฐาน คาพิสัยและระดับความพึงพอใจของผูรับการนิเทศทางการพยาบาลกอนและหลัง

การใชรูปแบบการนิเทศโดยรวมและแตละขั้นตอน 

 

ตารางท่ี 2 คามัธยฐาน คาพิสัยและระดับความพึงพอใจของผูรับนิเทศทางการพยาบาลกอนและ หลังการใช

รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมโดยรวมและแตละข้ันตอน (N=21) 

 

ความพึงพอใจ กอนใชรูปแบบฯ หลังการใชรูปแบบฯ 

มัธยฐาน พิสัย ระดับ มัธยฐาน พิสัย ระดับ 

การกําหนดขอตกลงการนิเทศ 3.00 1.80 ปานกลาง 4.60 1.60 สูง 

การรับฟงปญหาและการกําหนดหวัขอ

การนิเทศรวมกัน 

3.00 1.75 ปานกลาง 4.37 1.13 สูง 

การตรวจสอบความเขาใจและวางแผน 3.00 2.00 ปานกลาง 4.67 1.67 สูง 

การปฏิบัติการนิเทศโดยการเลือกใช

กิจกรรมการนิเทศ 

3.00 1.25 ปานกลาง 4.50 1.38 สูง 

การประเมินผลและการสะทอนกลับ

ขอมูล 

3.00 2.00 ปานกลาง 4.67 1.67 สูง 

โดยรวม 3.11 1.52 ปานกลาง 4.44 1.19 สูง 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูรับนิเทศทางการพยาบาลมีความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาลใช

รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (median =3.11 , range = 1.52) 

และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจแตละข้ันตอนพบวาอยูในระดับปานกลางเชนกัน (median=3.00, range =1.80, 

1.75, 2.00, 1.25 และ 2.00 ตามลําดับ) และการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม ผูรับนิเทศ

ทางการพยาบาลมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน (median = 4.44, range = 1.19) ข้ันตอนท่ีมีความพึงพอใจใน

ระดับสูงสุดมี 2 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบความเขาใจและวางแผน (median = 4.67, range = 1.67) 

และ 2) การประเมินผลและการสะทอนกลับขอมูล (median = 4.67, range = 1.67) สวนข้ันตอนการรับฟง
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ปญหาและการกําหนดหัวขอการนิเทศรวมกันมีความพึงพอใจต่ําสุด (median = 4.37 , range = 1.13) แตยังอยู

ในระดับสูง 

2. การเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศกอน และหลังการใชรูปแบบการ

นิเทศทางการพยาบาล 

2.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศกอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศ

ทางการพยาบาลแบบใหม 

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับนิเทศทางการพยาบาล กอนและหลังการใชรูปแบบการ 

นิเทศทางการพยาบาลแบบใหม  

 

 ความพึงพอใจ   

กลุมทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง  Z P-value 

 มัธยฐาน พิสัย มัธยฐาน พิสัย   

ผูนิเทศ 2.77 2.50 4.48 1.54 -2.75 0.003 

ผูรับการนิเทศ 3.11 1.52 4.44 1.19 - 4.02 0.000 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาพบวา คามัธยฐานความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาลของผูนิเทศ 

ใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลทางการพยาบาลรูปแบบใหม กอนการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (z=-2.75,p<.05 ) สวนคามัธยฐานความพึงพอใจของผูรับการนิเทศหลังการใช

รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมสูงกวากอนการใชรูปแบบฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(z=-4.02,p<.05) เชนเดียวกัน 3.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาล ของผูนิเทศและ

ผูรับการนิเทศ หลังการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม  

 

ผลการวิจัย  

1. ขอมูลสวนบุคคล (1) ผูนิเทศทางการพยาบาลท้ังหมดเปนเพศหญิง 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 พบวาผูนิเทศทางการพยาบาลท้ังหมดเปนเพศหญิง 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) โดยข้ันตอน ท่ีมีความพึงพอใจระดับ

สูงสุดมี 3 ข้ันตอน คือ การตรวจสอบความเขาใจและวางแผน การปฏิบัติการนิเทศโดยการเลือกใชกิจกรรมการ

นิเทศและการประเมินผล และการสะทอนกลับขอมูล (median = 3.00, range =2.33, 2.44  และ 3.00 

ตามลําดับ) ข้ันตอน ท่ีมีความพึงพอใจต่ําสุด คือ การกําหนดขอตกลงการนิเทศ (median = 2.90,range = 2.80) 

และหลังจากการใชรูปแบบการ นิเทศทางการพยาบาลแบบใหม ผูนิเทศทางการพยาบาล มีความพึงพอใจตอการ

นิเทศทางการพยาบาล โดยรวมอยูในระดับสูง (median = 4.48, range = 1.54) ข้ันตอนท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 

คือการประเมินผลและการสะทอนกลบัขอมูล (median = 4.67, range = 1.00) สวนข้ันตอนการตรวจสอบความ

เขาใจและการวางแผนมีความพึงพอใจต่ําสุด แตยังอยูในระดับสูง (median = 4.33, range = 1.33) ดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 คามัธยฐาน คาพิสัยและระดับความพึงพอใจของผูนิเทศทางการพยาบาลกอนและหลังการใชรูปแบบ

การนิเทศทางการพยาบาลแบบใหมโดยรวมและแตละข้ันตอน  

 

ความพึงพอใจ กอนใชรูปแบบฯ หลังการใชรูปแบบฯ 

ขั้นตอนการนิเทศ มัธยฐาน พิสัย ระดับ มัธยฐาน พิสัย ระดับ 

การกําหนดขอตกลงการนิเทศ 2.90 2.80 ปานกลาง 4.50 1.60 สูง 

การรับฟงปญหาและการกําหนดหัวขอการ

นิเทศรวมกัน 

2.92 

 

2.71 

 

ปานกลาง 4.37 1.88 สูง 

การตรวจสอบความเขาใจและการวางแผน 3.00 2.33 ปานกลาง 4.33 1.33 สูง 

การปฏิบัติการนิเทศโดยการเลือกใช

กิจกรรมการนิเทศ 

3.00 2.44 ปานกลาง 4.44 1.44 สูง 

การประเมินผลและการสะทอนกลับขอมูล 3.00 3.00 ปานกลาง 4.67 1.00 สูง 

ความพึงพอใจโดยรวม 2.77 2.50 ปานกลาง 4.48 1.54 สูง 

 

สําหรับผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาล กอนการใชรูปแบบการนิเทศ

ทางการพยาบาล แบบใหมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (median= 3.11, range = 1.52) โดยความพึงพอใจ 

แตละข้ันตอน อยูในระดับปานกลางท้ังหมด (median = 3.00, range = 1.80,1.75, 2.00, 1.25 และ 2.00 

ตามลําดับ) และหลังจากการใชรูปแบบ การนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม ผูรับการนิเทศทางการพยาบาล 

มีความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาล โดยรวมอยูในระดับมาก (median = 4.44, range = 1.19) 
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ข้ันตอนท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด มี 2 ข้ันตอน คือการตรวจสอบความเขาใจ และวางแผนและการประเมินผลและ

การสะทอนกลับขอมูล (median = 4.67, range =1.67) สวนข้ันตอนการรับฟงปญหาและการกําหนดหัวขอ

นิเทศรวมกันมีความพึงพอใจต่ําสุดแตยังอยูในระดับสูง (median = 4.37, range =1.13 การเปรียบเทียบความ

พึงพอใจของผูนิเทศทางการพยาบาล กอนและหลังใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล หลังการใชความพึงพอใจ 

ดังตารางท่ี 3 และ 4 

 

 ความพึงพอใจ   

กลุมทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง  Z P-value 

 มัธยฐาน พิสัย มัธยฐาน พิสัย   

ผูนิเทศ 2.77 2.50 4.48 1.54 -2.75 0.003 

ผูรับการนิเทศ 3.11 1.52 4.44 1.19 - 4.02 0.000 

 

รูปแบบการนิเทศใหมมากกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 (z=-2.75, p<.05 ) สวนความพึงพอใจของผูรับการนิเทศทางการพยาบาล หลังการใชรูปแบบการ

นิเทศทางการพยาบาลแบบใหม มากกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.005(z=-.150, p<.05)  

2. อภิปรายผล 

2.1 ความพึงพอใจของผูนิเทศทางการพยาบาล 

ความพึงพอใจของผูนิเทศทางการพยาบาลหลังการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล

รูปแบบใหม ผูนิเทศทางการพยาบาลมีความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาลโดยรวมอยูในระดับสูง 

(median = 4.48, range = 1.54) และมากกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 p<.05 เปนไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากรูปแบบการนิเทศ ทางการพยาบาลท่ีสรางข้ึนใหม 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาสภาพการณ และความตองการการนิเทศทางการพยาบาล กอนนํามาประยุกตสรางเปน

รูปแบบทางการนิเทศทางการพยาบาลรูปแบบใหม จึงสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูนิเทศทางการ

พยาบาลไดดี และผูวิจัยไดจัดทําคูมือการนิเทศทางการพยาบาลเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียด

เก่ียวกับ ความเปนมา ความหมายของการนิเทศทางการพยาบาล จุดมุงหมายของการนิเทศทางการพยาบาล 

คุณสมบัติและหนาท่ีความรับผิดชอบในการนิเทศงานของผู นิเทศงาน หลักการนิเทศทางการพยาบาล 

กระบวนการนิเทศทางการพยาบาล Flow chart ของรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล และแบบรายงาน

สถานการณท่ีมีปญหา ทําใหผูนิเทศทางการพยาบาลมีความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศการพยาบาลมากข้ึน เกิดความ

มั่นใจในการนําความรูจากคูมือไปปฏิบัติ เห็นไดจากหลังจากการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบใหม 

ผูนิเทศทางการพยาบาลมีความพึงพอใจ ตอรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลโดยรวมอยูในระดับสูง (median = 

4.48, range = 1.54) และอยูในระดับสูง ในทุกๆ ข้ันตอนของการนิเทศ ดังน้ี การกําหนดขอตกลงการนิเทศ 

(median = 4.50, range = 1.60) การรับฟงปญหาและการกําหนดหัวขอการนิเทศรวมกัน (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) นอกจากน้ี สวนใหญผูนิเทศทางการพยาบาลมีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 11-20 ป ถึงรอยละ 75 ทําใหมีทักษะในการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเน่ืองจากประสบการณ

เกิดจากการเรียนรูสิ่งตางๆ ท่ีผานมาและพัฒนาเปนความคิดไดโดยตนเอง ชวยสรางความมั่นใจในการพิจารณาถึง

เหตุผลดวยความรอบคอบ (Kirt, 1981 อางถึงใน มัญชุภา พลมณี 2545) คนท่ีมีประสบการณมาก มีโอกาสท่ีจะ

เผชิญปญหาตางๆมาก ยอมมีความเขาใจในงานท่ีจะปฏิบัติและรับผิดชอบไดดี รวมท้ังสามารถคาดการณถึงสิ่ง

ตางๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดี (Nigro 1980 อางถึงใน มัญชุภา พลมณี 2545) ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผล

การศึกษาของกฤษณา คําลอยฟา (2552) ซึ่งพบวา การไดรับความรูเก่ียวกับแนวคิด หลักการนิเทศทางการ

พยาบาล การระดมสมอง การจัดรูปแบบ จัดทําคูมือการนิเทศทางการพยาบาล มีผลใหผูนิเทศทางการพยาบาล

ของกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เขาใจหลักการนิเทศสงผลตอการปฏิบัติ

กิจกรรมการนิเทศของผูนิเทศในทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.47) และความพึงพอใจตอการนิเทศของ

ผูนิเทศในทุกดานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.95 ) 

2.2 ความพึงพอใจของผูรับการนิเทศทางการพยาบาล 

ความพึงพอใจของผูรับการนิเทศทางการพยาบาลหลังจากการใชรูปแบบการนิเทศทางการ

พยาบาลแบบใหม ผูรับการนิเทศทางการพยาบาลมีความพึงพอใจตอการนิเทศทางการพยาบาลโดยรวมอยูใน

ระดับมาก (median = 4.44, range = 1.19) และมากกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบ

ใหมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.005 (p = 0.000) เปนไปตามสมมุติฐาน เน่ืองจากหลักการนิเทศท่ีกําหนด

ไวในคูมือการนิเทศการพยาบาลจะคาํนึงถึงความแตกตางและความตองการของแตละบุคคล ใชเทคนิคการนิเทศท่ี

ยืดหยุนเหมาะสมกับสถานการณ ใชหลักประชาธิปไตยดวยหลักการใชศาสตรและศิลปท่ีเหมาะสม มีกระบวนการ

สื่อสารท่ีดี มีการตรวจสอบนําปญหาท้ังหมดมาจัดลาํดับความสําคัญรวมกันทําใหพยาบาลผูรบัการนิเทศมีสวนรวม

ในการเลือกปญหาการปฏิบัติงานท่ีตองการและเรงดวนในการพัฒนางาน พรอมท้ังเปนกิจกรรมท่ีพยาบาลผูนิเทศ

ไดคืนขอมูลใหกับผูรับการนิเทศ เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขการปฏิบัติการพยาบาลใหดียิ่งข้ึน และทําใหผูรับการ

นิเทศไดใกลชิดกับผูนิเทศ และผูนิเทศไดมีโอกาสชวยเหลือแกไขปญหาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ และยังมีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติตางๆท้ังในเรื่องของ อัตรากําลัง การมอบหมายงาน อุบัติการณ

ความเสี่ยงตางๆท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการนิเทศรายวัน รายสัปดาห จึงทําใหผูรับการนิเทศมีความ

พึงพอใจมากกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล สอดคลองกับแนวคิดการนิเทศ ท่ีกลาวไววาการ

นิเทศเปนการชวยเหลือบุคลากรใหสามารถพัฒนาตนเอง เกิดความเช่ือมั่นและปฏิบัติงานไดดวยความมั่นใจ 

นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดความพอใจในงาน (สมสมัย สุธีรศานต 2551) และผล

การศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับการศึกษาของกุลธินี บัวเผื่อน (2555) พบวาหลังการใชโปรแกรมการนิเทศทางการ

พยาบาล ผูรับการนิเทศทางการพยาบาลมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงและมีความพึงพอใจ กอนและหลังการใช

โปรแกรม การนิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบการนิเทศ 

1. นํารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลไปใชในโรงพยาบาลศรีธาตุอยางตอเน่ือง และมีเตรียมความ

พรอมกอนนํารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลไปใช เน่ืองจาก การนิเทศการพยาบาลเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหาร ชวยในการควบคุมงานท่ีมุงพัฒนาบุคคลเปนสําคัญ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน บรรลุวัตถุประสงค

ในการบริหารการพยาบาล 

2. ผูบริหารทางการพยาบาล ควรศึกษาปญหาอุปสรรคในการนิเทศทางการพยาบาล โดยเฉพาะข้ันตอน

ในการตรวจสอบความเขาใจและการวางแผน และการรับฟงปญหาและการกําหนดหัวขอการนิเทศรวมกันในกลุม

ผูนิเทศทางการพยาบาล และพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพตามขอเสนอแนะของ

บุคลากรท้ังสองกลุม 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ/คุณภาพในการนิเทศทางการพยาบาล โดยเฉพาะคุณลักษณะ

ของผูนิเทศการพยาบาลและผูรับการนิเทศการพยาบาล 

2. ควรศึกษาผลลัพธของการใชรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล ในประเด็นอ่ืนๆ เชนความพึงพอใจ

ของผูปวย การลดอุบัติการณ ความเสี่ยงหลังการใชรูปแบบการนิเทศแบบใหม รวมท้ังผลลัพธ 
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