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สมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการนำาแผนงานสู่การ
ปฏิบัติตามการรับรู้ของพยาบาลประจำาการ โรงพยาบาลตติยภูมิ
ภาคใต้

                                     กัลยาณี ท่าจีน*   นงนุช บุญยัง**   วิมลรัตน์ จงเจริญ***

บทคัดย่อ

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการนำาแผนงานสู่การปฏิบัติ
ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำาการ โรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้ 9 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลประจำาการ
จำานวน 364 คน ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานอย่างน้อย 5 ปีของทุกหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลตติยภูมิ
ภาคใต้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะ 7 ด้านของ
หัวหน้าหอผู้ป่วยในการนำาแผนงานสู่การปฏิบัติท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากแนวคิดของ นงนุช เก่ียวกับข้ันตอนการนำา
แผนงานสู่การปฏิบัติ และบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการนำาแผนงานสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการร่วม
กับสมรรถนะด้านภาวะผู้นำาในการบริหารจัดการของสภาการพยาบาล ซ่ึงมีค่าความตรงตามเน้ือหา (CVI)
เท่ากับ 0.98 และค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค เท่ากับ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการนำาแผนงานสู่การปฏิบัติ
ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำาการ โรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้ โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 3.78, 
SD = 0.70) เม่ือพิจารณาสมรรถนะเป็นรายด้าน ท้ัง 7 ด้าน พบว่า สมรรถนะ 6 ด้าน มีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน
ระดับสูง ได้แก่ สมรรถนะด้านการออกแบบ (M = 3.86, SD = 0.67) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
(M = 3.84, SD = 0.75) ด้านการสร้างวินัยแห่งความสำาเร็จ (M = 3.82, SD = 0.74) ด้านการเป็น
ผู้นำาการเปล่ียนแปลง (M = 3.81, SD = 0.77) ด้านการประเมินผลการดำาเนินงาน (M = 3.80, SD = 
0.73) และด้านการตัดสินใจ (M = 3.71, SD = 0.72) ตามลำาดับ ส่วนสมรรถนะด้านการจัดสรรทรัพยากร
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.61, SD = 0.79)
 ผลการวิจัยคร้ังน้ี เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วย
ในการนำาแผนงานสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนางานในหอผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Abstract

 This descriptive research aimed to examine head nurses’ competencies in implementation
of the action plan as perceived by nurses in 9 tertiary hospitals, Southern Thailand. Subjects
were 364 nurses from all of nurse Units in tertiary hospitals, Southern Thailand, who had
at least 5 years of work experience. The sampling technique was used. Instrument was a 
questionnaire about 7 competencies of the head nurses in the implementation of the action plan, 
the researchers was developed from Nongnut’s concepts of the process of implementation 
of the action plan and the role of head nurses in the implementation of the action plan 
and integrated with the concept of competencies of leadership and management of the 
Thailand Nursing and Midwifery Council, which has content validity (CVI) was 0.98 and
the reliability coefficient alpha of Cronbach was 0.99, analyzed by using frequency, percentage, 
mean and standard deviation. 
 The results showed that the mean total score of head nurses’ competencies in 
implementation of the action plan as perceived by nurses in tertiary hospitals, Southern 
Thailand was at a high level (M = 3.78, SD = 0.70). When considering dimensions of 
competencies, 6 of the 7 competencies were at a high level, as follows: competency in designing
(M = 3.86, SD = 0.67), competency in inspiring (M = 3.84, SD = 0.75), competency in 
discipline of success (M = 3.82, SD = 0.74), competency in being a change agent (M = 3.81, 
SD = 0.77), competency in assessment (M = 3.80, SD = 0.73), and competency in decision
making (M = 3.71, SD = 0.72) respectively. Only the competency in resource allocation 
was at a moderate level (M = 3.61, SD = 0.79).
 The results of this study will be the basis and useful in developing competencies 
of head nurses to put the action plan into practice and to develop greater effectiveness.

Keywords: action plan; head nurses’ competencies; implementation of the action plan

* Professional nurse of Songklanagarind Hospital, Songkhla Province. 
**  Associate professor, PhD. Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
***  Associate professor, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand. 


