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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจยัและพฒันา มีวตัถุประสงคห์ลกั เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศทางการ
พยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ ตามกรอบแนวคิด 2P safety: SIMPLE (Medication error, Fall) โรงพยาบาล
ระดบัตติยภูมิแห่งหน่ึงในภาคใต ้ใช้วิธีการด าเนินการใน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การส ารวจและ
สังเคราะห์สภาพการณ์ (situation analysis) 2) การออกแบบรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล (synthesis 
model) 3) การทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาล (Implement) 4) การประเมินผลการใชรู้ปแบบ
การนิเทศทางการพยาบาล (Monitoring System) และ 5) การสรุปและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศทางการ 
พยาบาล (Evaluation) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริหารระดับต้น (หัวหน้าหอผูป่้วย) จ านวน 26 คน และ 

พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 75 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามความรู้และความพึงพอใจเก่ียวกบัการ
นิเทศทางการพยาบาล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติเชิงพรรณนา และ paired t-test 
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ผลการวจิยัพบวา่ 1) รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้มีกระบวนการตาม
องค์ประกอบการนิเทศของ Proctor คือ การนิเทศเพื่อการพฒันาความรู้และทกัษะ การนิเทศเพื่อ
สนบัสนุนเชิงวิชาชีพ และการนิเทศเพื่อปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพ 2) ความรู้ของผูบ้ริหารระดบัตน้
เก่ียวกบัการนิเทศทางการพยาบาลท่ีพฒันาข้ึนจากกรอบแนวคิด 2P safety: SIMPLE (Medication error, 
Fall) ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการนิเทศท่ีพฒันาข้ึนไม่แตกต่างกนั ส่วนคะแนนความพึงพอใจหลงัการ
ใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาลท่ีพฒันาข้ึน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 3.19, p < .05) และ 3) คะแนนความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ หลงัการใช้
รูปแบบสูงกวา่ก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลท่ีพฒันาข้ึน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 3.15, p < .05) 

 

ค าส าคัญ: การพฒันารูปแบบ การนิเทศทางการพยาบาล ผูบ้ริหารระดบัต้น 2P safety: SIMPLE 
                  (Medication error, Fall) โรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ 
 
Abstract 

This study aimed to develop a model of nursing supervision program for first- line manager 
based on 2P safety: SIMPLE (Medication error, Fall) at a Tertiary Care Hospital in southern Thailand. 
The process of the nursing supervision model development composed of 5 stages: 1) situation analysis 
2) synthesis model 3) Implement 4) Monitoring System and 5) Evaluation. The sample consisted of 
26 first-line managers (head nurses) and 75 register nurses. Then research instruments were a 
knowledge questionnaire and a satisfaction questionnaire about nursing supervision. The statistics 
used in this study were descriptive statistics and paired t-test.  

The results showed that 1) the developed model of nursing supervision program for first-line 
managers was based on Proctor model which included the supervision for knowledge and skill 
development, the supervision for career supports and the supervision for practices based on standard 
of nursing and 2) the knowledge of the first-line managers based on 2P safety before and after 
implementing the developed supervision program were not different. However, the first-line managers 
received higher satisfaction score after implementation of the supervision model with statistical 
significance at .05 (t = 3.19, p < .05). Also, the registered nurses received higher satisfaction score 
after implementation of the supervision model with statistical significance at (t = 3.15, p < .05).    
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บทน า 

องค์กรพยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในโรงพยาบาลท่ีมีหน้าท่ีบริการด้านสุขภาพ และใน
ปัจจุบนัการปฏิบติัการพยาบาลเป็นการปฏิบติัเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน โดยใชค้วามรู้และทกัษะหลายดา้น และจ าเป็นตอ้งมีกรอบแนวทางในการปฏิบติั
เพื่อใหก้ารพยาบาลท่ีมีคุณภาพและผูป่้วยไดรั้บประโยชน์สูงสุด ทุกหน่วยงานในองคก์รพยาบาล ตอ้งมี
การมอบหมายงาน และมีผลการควบคุมก ากบั ติดตาม และประเมินผลงานของบุคลากรทุกระดบัอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดผลลพัธ์คุณภาพบริการพยาบาลตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นองค์กรพยาบาล 
จึงตอ้งมีระบบการนิเทศงานการพยาบาล (Tana, Sangumpai, & Trakulsithichoke, 2017) การนิเทศงาน
การพยาบาลเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารการพยาบาล และเป็นบทบาทส าคญัของพยาบาลระดบั
ผูบ้ริหารในองค์กร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามเป้าหมาย นโยบายขององค์กร สร้าง
ขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานสนบัสนุนช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาและน าไปสู่การพฒันาคุณภาพบริการ 
การนิเทศมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ ผูนิ้เทศและกิจกรรมการนิเทศ (Sriyanrak, 2009) การนิเทศงานมี
หลายรูปแบบ รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการนิเทศทางการพยาบาล ควรเป็นการนิเทศตามแบบแผนมุ่งเนน้
การพฒันาความรู้และทกัษะในการปฏิบติัการพยาบาล การนิเทศเพื่อสนับสนุนเชิงวิชาชีพตามหลกั
สมานฉนัทเ์พื่อเสริมสร้างความรู้สึกและทศันคติท่ีดีต่อการนิเทศ และการนิเทศเพื่อปฏิบติัตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ในการให้การพยาบาลอยา่งมีคุณภาพ (Proctor, 2001) ผูนิ้เทศประกอบดว้ย
หัวหน้าพยาบาล ผูต้รวจการพยาบาล หัวหน้าหอผูป่้วย พยาบาลท่ีมีประสบการณ์ ส่วนกิจกรรมการ
นิเทศงานการพยาบาลมีหลากหลายไดแ้ก่ การเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล การประชุมปรึกษา การสอน 
การให้ค  าปรึกษาแนะน า การแกปั้ญหา การสังเกต และการร่วมมือปฏิบติังาน (Yousiri, 2008) กิจกรรม
เหล่าน้ีมีรูปแบบท่ีชัดเจนท่ีมีการน ามาใช้จริงในการนิเทศทางการพยาบาล ทั้งน้ีการนิเทศงานการ
พยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ผูนิ้เทศต้องมีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
คล่องแคล่ว อดทน ขยนั เปิดเผย มีทศันคติท่ีดีต่อการนิเทศงาน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี วุฒิภาวะทางอารมณ์
เหมาะสม และมีพฤติกรรมการบริหารงานท่ีดี ผูนิ้เทศท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีดีจะช่วยให้เกิดสัมพนัธภาพอนัดี
กบัผูรั้บการนิเทศในอนัท่ีจะช่วยสร้างก าลงัใจในการพฒันาศกัยภาพการท างานให้แก่ผูรั้บการนิเทศ 
(Wynn, 2010)  และท าใหพ้ยาบาลผูรั้บการนิเทศเกิดความสบายใจเม่ือตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆและ
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จากการศึกษาพบวา่ภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการนิเทศทางการพยาบาล (Correia 
& Marrow, 2012) 
 จากการศึกษาของ Kumraj, Jarenpan, & Loyha, (2012). พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบ
การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล คือ การก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน วฒันธรรมองค์กร การมี
ส่วนร่วม สมรรถนะของบุคลากร การติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองและให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัไปยงั
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลทัว่ทั้งองคก์รและมีการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
และจากการศึกษาองค์ประกอบของพลงัท่ีจะท างานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า พยาบาลวิชาชีพให้
ความส าคญักบัการสนบัสนุนดา้นการนิเทศจากผูบ้ริหารเป็นองคป์ระกอบดา้นงานท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีท าให้
บุคลากรพยาบาลมีความพร้อมท่ีจะท างานของตนใหส้ าเร็จ นอกจากน้ีพบวา่ การนิเทศควรเร่ิมท่ีหวัหนา้
เน่ืองจากหวัหนา้หอผูป่้วยเป็นผูนิ้เทศท่ีมีความใกลชิ้ดกบับุคลากรทางการพยาบาลระดบัปฏิบติัการมาก
ท่ีสุด (Poupavarothai, 2013) แต่ยงัมีผูรั้บการนิเทศท่ียงัมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการนิเทศมองวา่การนิเทศคือ
การจบัผิด จึงควรมีการปรับทศันคติของพยาบาลประจ าการต่อผูนิ้เทศให้ดีข้ึน (Napatthalung, 2016)  
จากการเยี่ยมส ารวจโรงพยาบาลต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล พบว่ามีการนิเทศทางคลินิกนอ้ยและไม่มี
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการนิเทศ ไม่มีการน าผลการนิเทศมาใช้ในการพฒันาหรือการแกปั้ญหา
ทางการบริหารและการพยาบาล รวมถึงผูนิ้เทศมีภาระงานมากไม่มีเวลาส าหรับการนิเทศผูป้ฏิบติังาน 
(Phungsiri, 2011)  

ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิแห่งหน่ึงใน
ภาคใต ้ตั้งวิสัยทศัน์ เป็นฝ่ายบริการพยาบาลเพื่อสังคมไทยท่ีเป็นเลิศในระดบัสากล มีพนัธกิจในการ
ให้บริการพยาบาลท่ีเป็นเลิศตอบสนองความตอ้งการของสังคมไทยด้วยมาตรฐานสากล มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีและมีความสุขใน
การท างาน ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียน การสอน งานวิจยั นวตักรรม (Nursing Division, 2013)  
และไดป้ระกาศนโยบายเร่ืองการสนบัสนุนให้มีการนิเทศงานทุกระดบั ซ่ึงการนิเทศการพยาบาลในหอ
ผูป่้วยมีความเช่ือมโยงกบัระบบการรับรองคุณภาพบริการพยาบาลดงันั้นผูบ้ริหารระดบัตน้จึงมีบทบาท
ส าคญัในการนิเทศการพยาบาลให้บรรลุวตัถุประสงค์ และเป็นผูเ้สริมพลงัแก่ทีม และจากการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการเข้าตรวจเยี่ยม GAP Assessment คร้ังท่ี 2 ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 พบวา่มีตวัช้ีวดับางตวัท่ีสะทอ้นบทบาทการนิเทศทางการ
พยาบาล เช่น อตัราผูป่้วยในตกเตียง ล่ืนลม้ท่ีไดรั้บการบาดเจ็บ ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา การ
ระบุตวัผูป่้วยผิดพลาด เป็นตน้ และส่ิงเหล่าน้ีคือตวัช้ีวดัท่ีเป็นโอกาสพฒันา (Nursing Service of 
Songklanagarind Hospital, 2019) และได้รับการแนะน าให้มีการพฒันาระบบการนิเทศรวมถึงการ
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ประเมินผลความพึงพอใจผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ (Montani, Courcy, Gabriele, & Boilard, 2015)  
ตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นบทบาทการนิเทศทางการพยาบาลดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการพฒันา
คุณภาพโรงพยาบาลท่ีมีเป้าหมายส าคญัในมิติคุณภาพเร่ืองความปลอดภัย สถาบนัรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล จึงไดมี้การก าหนดเป้าหมายความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วยท่ีส าคญัและครอบคลุมความ
ปลอดภยัของบุคลากรทางสาธารณสุข ซ่ึงฝ่ายบริการพยาบาลได้รับนโยบายน้ีมาใช้ ได้ก าหนดให้
หน่วยงานต่าง ๆ มีการนิเทศการพยาบาลท่ีเก่ียวกบั 2P safety โดยใชห้ลกั 3 P คือ Purpose (เป้าหมาย) 
Process (กระบวนการ) และ Performance (ผลลพัธ์) (Nursing Service of Songklanagarind Hospital, 
2019) จากการปฏิบติังานท่ีผา่นมาพบปัญหาเก่ียวกบัการนิเทศ เช่น การก าหนดเป้าหมาย การบนัทึก การ
สรุปผล วิธีการประเมินผล ความต่อเน่ืองการติดตามประเมินผล บทบาทของผูนิ้เทศ ความรู้และทกัษะ
ของผูนิ้เทศ สัมพนัธภาพระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ ซ่ึงส่งผลให้ผลลพัธ์ไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Napatthalung (2016) ท่ีพบวา่หวัหนา้หอผูป่้วยซ่ึงเป็นผูนิ้เทศยงัขาด
ความรู้ และทกัษะในการนิเทศตอ้งการการฝึกอบรมเพิ่มเติม จากความส าคญัและประเด็นปัญหาดงักล่าว 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการนิเทศการพยาบาลของหัวหน้าหอผูป่้วยซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ให้มีความชดัเจน เพื่อท าให้การบริหารการพยาบาลขององค์กรประสบความส าเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้
 

วตัถุประสงค์  
 1. เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ ตามกรอบแนวคิด 2P 
safety: SIMPLE (Medication error, Fall) โรงพยาบาลระดบัตติยภูมิแห่งหน่ึงในภาคใต ้
 2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัการนิเทศทางการพยาบาลและความพึงพอใจของผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาลท่ีพฒันาข้ึน  

3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของพยาบาลวชิาชีพก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการนิเทศทางการ
พยาบาลท่ีพฒันาข้ึน 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบจาก Proctor (2001) และจากแนวคิดการนิเทศงานของ
ผูบ้ริหารระดบัตน้ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการดูแลความปลอดภยัของผูป่้วยท่ีพบบ่อย 2P safety: SIMPLE 
(Medication error, Fall) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
วธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป้าหมาย (Target population) คือ ผูบ้ริหารระดบัตน้ และพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายบริการ

พยาบาล ของโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิแห่งหน่ึงในภาคใต ้ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นหอผูป่้วยใน 
ประชากรศึกษา (Study population) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1) ผูบ้ริหารระดบัตน้ ท่ีมีประสบการณ์ใน

การด ารงต าแหน่งหวัหนา้งาน หรือรักษาราชการแทนหวัหนา้งาน ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่หรือเท่ากบั 
6 เดือน หรือผ่านการประเมินผลการปฏิบติังานแลว้ ท่ีปฏิบติังาน ณ หอผูป่้วยใน กลุ่มศลัยกรรม กลุ่ม
อายุรกรรม กลุ่มเด็ก กลุ่มสูติ-นรีเวช กลุ่มหอผูป่้วย วิกฤต/ก่ึงวิกฤติ และกลุ่มหอผูป่้วยพิเศษ ท่ีคดัเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง รวม 26 คน 2) พยาบาลวิชาชีพ ท่ีปฏิบติังานท่ีเดียวกบัผูบ้ริหารระดบัตน้ ฝ่ายบริการ
พยาบาล (ตามขอ้ 1) ท่ีมี ประสบการณ์มากกวา่หรือเท่ากบั 6 เดือน ท่ีผา่นการประเมินผลการปฏิบติังาน
แลว้ หน่วยงานละ 3 คน (ผูมี้ประสบการณ์ ≤ 3 ปี = Novice - advance beginner, ผูมี้ประสบการณ์ 3 - 6 
ปี = competent, และผูมี้ประสบการณ์ > 6 ปี = Proficient - Expert) ท่ีคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดย
ปฏิบติังานหน่วยงานเดียวกบัผูบ้ริหารระดบัตน้ จ านวน 75 คน  

1) ส ารวจและสงัเคราะห์สภาพการณ์ 

Situation analysis 

2) การออกแบบรูปแบบ การนิเทศ

ทางการพยาบาล (Synthesis model) 

 3) การทดลองใช ้รูปแบบการนิเทศ 

ทางการพยาบาล (Implement) 

model) 

 

4) การประเมินผลการใช ้รูปแบบการ

นิเทศทางการพยาบาล (Monitoring 

System) 

 

 

5) การสรุปและปรับปรุง รูปแบบการ

นิเทศทางการพยาบาล (Evaluation) 

model) 

 

1) การระดมสมองของผูบ้ริหารระดบัตน้ เพื่อศึกษา

สภาพการณ์ของการนิเทศทางการพยาบาล 

2) การพฒันารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลโดยใชก้รอบ   

2 P safety: SIMPLE (Medication error, Fall) 

 3) การทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาล 

4) การประเมินผลการใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาล  

- ความรู้เก่ียวกบัการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้  

- ความพึงพอใจต่อการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้  

- ความพึงพอใจต่อการนิเทศทางการพยาบาลของพยาบาลวชิาชีพ 

5) รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ 
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กลุ่มตวัอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1) ผูบ้ริหารระดบัตน้ (หัวหน้าหอผูป่้วย) คดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง
โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยค านวณ ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละ
ชั้น ดงัน้ี ประชากรทั้งหมด 37 หอผูป่้วยใน กลุ่มหอผูป่้วย ชั้นท่ี 1 แบ่งโควตาผูบ้ริหารระดบัตน้ ตาม
สัดส่วน 2 ใน 3 รวม = 26 คน ดงัน้ี กลุ่มศลัยกรรม 7 คน กลุ่มอายุรกรรม 4 คน กลุ่มเด็ก 3 คน กลุ่มสูติ-
นรีเวช 3 คน กลุ่มผูป่้วยวกิฤติ/ก่ึงวกิฤติ(เด็ก+ ผูใ้หญ่) 4 คน กลุ่มหอผูป่้วยพิเศษ 5 คน 2) พยาบาลวิชาชีพ
ผูรั้บการนิเทศท่ีปฏิบติังานหน่วยงานเดียวกบัผูบ้ริหารระดบัตน้ จ านวน 75 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม ผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยการทบทวนวรรณกรรม ต ารา 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 2 ชุด ดงัน้ี 
1. ชุดท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา ไดแ้ก่ แนวค าถามในการระดมสมองของผูบ้ริหารระดบั

ตน้ตามแนวคิดการนิเทศการพยาบาลตามกรอบแนวคิด 2P safety: SIMPLE (Medication error, Fall) 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด เร่ือง 1) การประเมินสถานการณ์การนิเทศทางการพยาบาลของ
ผูบ้ริหารระดบัตน้ 2) การออกแบบรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลตามกรอบแนวคิด 2P safety: 
SIMPLE (Medication error, Fall) ของผูบ้ริหารระดบัตน้ 3) การนิเทศเพื่อการปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
และคู่มือการใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาลส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข
ใหส้มบูรณ์จากผูท้รงคุณวฒิุ    

2. ชุดท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.1 แบบสอบถามท่ีใชใ้นการประเมินรูปแบบการนิเทศส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ แบ่งเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี  
1) ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 6 ขอ้ ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการพยาบาล ประสบการณ์ในการเป็นผูนิ้เทศการพยาบาลในฐานะ
ผูบ้ริหารระดบัตน้ และการไดรั้บการอบรมเร่ืองการนิเทศทางการพยาบาล  

2) แบบสอบถามความรู้เก่ียวกับการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดับต้น ท่ี
พฒันาข้ึนจากกรอบแนวคิด 2P safety: SIMPLE (Medication error, Fall) ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบปรนยั ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ เกณฑ์แบ่งระดบัออกเป็น 3 ระดบั 
ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 13.34 - 20 หมายถึง มีความรู้ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 6.68 - 13.33 หมายถึง มีความรู้ในระดบั
ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 0.00-6.67 หมายถึง มีความรู้ในระดบันอ้ย  

3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ในฐานะผู ้
นิเทศเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 25 ขอ้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ พึงพอใจ
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นอ้ยท่ีสุด ให ้1 คะแนน พึงพอใจนอ้ย ให้ 2 คะแนน พึงพอใจปานกลาง ให้ 3 คะแนน พึงพอใจมาก ให ้
4 คะแนน พึงพอใจมากท่ีสุด ให้ 5 คะแนน ใช้เกณฑ์แบ่งระดบัออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 3.68 - 
5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 2.34 - 3.67 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง ค่าเฉล่ีย 1.00 - 2.33 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศทางการพยาบาลส าหรับพยาบาลวิชาชีพ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

1) ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 4 ขอ้ ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการพยาบาล  

2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ในฐานะ
ผูรั้บการนิเทศ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 24 ขอ้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ให ้1 คะแนน พึงพอใจนอ้ย ให ้2 คะแนน  พึงพอใจปานกลาง ให ้3 คะแนน พึงพอใจ
มาก ให ้4 คะแนน พึงพอใจมากท่ีสุด ให ้5 คะแนน เกณฑแ์บ่งระดบัออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 3.68 
- 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 2.34 - 3.67 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง  ค่าเฉล่ีย 1.00 - 2.33  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 
1. การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน เป็นผูใ้ห้ความคิดเห็น ประกอบด้วยอาจารยพ์ยาบาล
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การท าวิจยัเชิงพฒันา 1 ท่าน พยาบาลผูเ้ช่ียวชาญการนิเทศการพยาบาล 1 
ท่าน และผูบ้ริหารการพยาบาลระดบัสูง 1 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครอบคลุม และความ
เหมาะสมของเน้ือหา ค านวณหาค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือ (Content Validity Index: 
CVI)  ในส่วนของแบบสอบถามความรู้เก่ียวกบัการนิเทศการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ ค่าดชันี
ความตรงเชิงเน้ือหา = 0.98 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้
ในฐานะผูนิ้เทศ ค่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหา = 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการ
นิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ในฐานะผูรั้บการนิเทศ ค่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหา = 1 

2. ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบสอบถามความรู้เก่ียวกบัการนิเทศการ
พยาบาล ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูบ้ริหารระดบัตน้ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรคู
เดอร์ ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson K-R 20) มีค่าความเช่ือมัน่ =1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การนิเทศการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ในฐานะผูนิ้เทศ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
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พยาบาลวิชาชีพต่อการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดับต้นในฐานะผูรั้บการนิเทศ ได้ค่า
สัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากบั 0.89 และ 0.97 ตามล าดบั  

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยคร้ังน้ี ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (REC: 63-218-15-7) โดยผูว้ิจยัค  านึงถึงประเด็นความ
ละเอียดอ่อนในการตอบค าถามของพยาบาลท่ีอาจจะตอ้งพาดพิงถึงหวัหนา้ ผูว้ิจยัให้การรับรองกบักลุ่ม
ตวัอยา่งวา่จะเก็บขอ้มูลทุกอยา่งเป็นความลบั ช่ือ-สกุลและค าตอบของกลุ่มตวัอยา่งจะถูกแปลงเป็นรหสั 
และผูว้จิยัจะน าเสนอขอ้มูลทั้งหมดในภาพรวม จะเปิดเผยขอ้มูลต่อผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุน
และก ากบัดูแลการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งมีสิทธ์ิท่ีจะเขา้ร่วมโครงการน้ีโดยสมคัรใจ จะบอกเลิกการเขา้ร่วม
โครงการน้ีเม่ือใดก็ได ้และการบอกเลิกการเขา้ร่วมการวจิยัน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆทั้งส้ิน 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
ชั้นตอนการด าเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจยัและพฒันา 5 

ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การส ารวจสถานการณ์การนิเทศทางคลินิก ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการพฒันาดว้ย

แบบสอบถามการพฒันารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ และสอบถามความ
พึงพอใจต่อการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ และสอบถามความพึงพอใจของพยาบาล
วิชาชีพต่อการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ หลงัจากนั้นจดัประชุมเชิงปฏิบติัการระดม
สมองของผูบ้ริหารระดบัตน้ เพื่อหารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล จ านวน 2 วนั 

2. การออกแบบรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้จากการระดมสมองมา
สรุปเน้ือหาและออกแบบรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลพร้อมทั้งคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ
ทางการพยาบาล ส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ 

3. ทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาล ผูว้ิจยัไดป้ระชุมช้ีแจงการใชรู้ปแบบการนิเทศ
ทางการพยาบาลและคู่มือการใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาล และให้ผูบ้ริหารระดบัตน้ ทดลองใช้
ปฏิบติัการนิเทศทางการพยาบาลแก่พยาบาลวชีิพในหอผูป่้วยของตนเองเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

4. การประเมินผลการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาล โดยใชแ้บบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศ
ทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ และพยาบาลวิชาชีพหลงัทดลองใช้รูปแบบการนิเทศทางการ
พยาบาลตามรูปแบบท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน  
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 5. การสรุปและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล ผูว้ิจยัประชุมผูบ้ริหารระดบัตน้ 
สรุปและใหข้อ้เสนอแนะ น ามาปรับปรุงรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลเพื่อใหเ้หมาะสมกบัภาระงาน
ในหอผูป่้วยมากข้ึน 

การวเิคราะห์ข้อมูลและวธีิทางสถิติ  
1. ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการระดมสมองใช้วิธีการสรุปเน้ือหาเพื่อออกแบบรูปแบบการ

นิเทศทางการพยาบาลส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ 
2. ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แบ่งเป็นขอ้มูลทัว่ไป

ของกลุ่มตวัอย่างใช้สถิติพรรณนา วิเคราะห์แจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูล การเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัการนิเทศทางการ
พยาบาล และความพึงพอใจต่อการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพผูรั้บการนิเทศ
ก่อนและ หลงัใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาล โดยใชส้ถิติ Paired t-test 
 
ผลการวจัิย 

1. รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลส าหรับหวัหนา้หอผูป่้วย โดยหวัหนา้หอผูป่้วยไดร่้วมกนั
วางแผนการนิเทศทางการพยาบาล คือ 1) ก าหนดประเด็นหรือหัวขอ้การนิเทศ วนัท่ี เวลา ผูถู้กนิเทศ 
และสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการนิเทศ 2) ผูนิ้เทศจดัเตรียมเน้ือหาในประเด็นท่ีจะนิเทศท่ีถูกตอ้งตาม
มาตรฐาน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร power point เป็นตน้ 3) นิเทศตามแผนท่ีก าหนดไว ้4) บนัทึก
ขอ้มูลพร้อมทั้งประเมินผลการนิเทศในแบบรายงานการนิเทศทางการพยาบาล และ 5) สรุปรายงาน
ผลลพัธ์การนิเทศทางการพยาบาลรายเดือนไดค้รบทุกหน่วยงาน โดยพบว่าในกระบวนการของการ
น าเสนอภาพรวมการระดมความคิดและสรุปผลนั้น ผูบ้ริหารระดบัตน้ได้ปรับกระบวนการนิเทศให้
เป็นไปตามองคป์ระกอบการนิเทศของ Proctor (2001) คือ การนิเทศเพื่อการพฒันาความรู้และทกัษะ 
การนิเทศเพื่อสนบัสนุนเชิงวชิาชีพ และการนิเทศเพื่อปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพ  

2. การเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ตามกรอบ
แนวคิด 2P safety และความพึงพอใจก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล มี
ผลการวจิยั ดงัน้ี 

2.1 ขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารระดบัตน้มีอายุ ≤ 50 ปี ร้อยละ 46.15 และ > 55 ปี 
ร้อยละ 38.46 สถานภาพสมรสคู่  ร้อยละ 69.23 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 76.92 มี
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ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการพยาบาล อยู่ในช่วง 15-30 ปี ร้อยละ 69.23 ประสบการณ์การ
เป็นผูนิ้เทศทางการพยาบาลในฐานะผูบ้ริหารระดบัตน้ ≤ 6 ปี ร้อยละ 46.15 และ >12 ปี ร้อยละ 38.46 
เคยไดรั้บการอบรมเร่ืองการนิเทศทางการพยาบาล ร้อยละ 76.92  

2.2 เปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัการนิเทศทางการพยาบาลตามกรอบแนวคิด 2P safety: 
SIMPLE (Medication error, Fall) ของผูบ้ริหารระดบัตน้ก่อนและหลงัการพฒันารูปแบบการนิเทศ
ทางการพยาบาล ไม่แตกต่างกัน โดยพบว่า คะแนนความรู้เฉล่ียก่อนใช้รูปแบบการนิเทศทางการ
พยาบาลร้อยละ 13.81 และเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 13.96 หลงัใชรู้ปแบบการนิเทศ แสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัการนิเทศทางการพยาบาลตามกรอบแนวคิด 2P safety: SIMPLE 
(Medication error, Fall) ของผูบ้ริหารระดบัตน้ก่อนและหลงัการพฒันารูปแบบการนิเทศ
ทางการพยาบาล (N = 26) 

ประเดน็การเปรียบเทยีบ 
คะแนนก่อน คะแนนหลงั 

t P 
Mean S.D. Mean S.D. 

ความรู้เก่ียวกบัการนิเทศทางการ
พยาบาลตามกรอบแนวคิด 2P safety: 
SIMPLE(Medication error, Fall) 

13.81 1.898 13.96 1.399 .446 0.66 

 
2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเก่ียวกับการนิเทศทางการพยาบาลตามกรอบแนวคิด 2P 

safety: SIMPLE (Medication error, Fall) ของผูบ้ริหารระดบัตน้ก่อนและหลงัการพฒันารูปแบบการ
นิเทศทางการพยาบาล พบว่า คะแนนความพึงพอใจ หลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใช้รูปแบบการ
นิเทศทางการพยาบาลท่ีพฒันาข้ึน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 3.19, p < .05) 
แสดงในตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจเก่ียวกบัการนิเทศทางการพยาบาลตามกรอบแนวคิด 2P safety: 
SIMPLE (Medication error, Fall) ของผูบ้ริหารระดบัตน้ก่อนและหลงัการพฒันารูปแบบการ
นิเทศทางการพยาบาล (N = 26) 

ประเดน็การเปรียบเทยีบ 
ความพงึพอใจก่อน ความพงึพอใจหลงั 

t P 
Mean S.D. Mean S.D. 

ความพึงพอใจต่อการนิเทศทางการ
พยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ 

3.88 0.50 4.11 0.36 3.191 0.00* 

* p < .05 
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3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพยาบาลวชิาชีพต่อการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาลท่ีพฒันาข้ึน มีผลการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ข้อมูลทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่พยาบาลวิชาชีพมีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 64.00 
สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 74.67 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 97.26 มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานดา้นการพยาบาล > 6 ปี ร้อยละ 56.00  

3.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของพยาบาลวชิาชีพต่อการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ตามกรอบแนวคิด 2P safety: SIMPLE (Medication error, Fall) ก่อนและหลงัการพฒันา
รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล พบว่า คะแนนความพึงพอใจหลงัการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้
รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลท่ีพฒันาข้ึน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 
3.15, p < .05) แสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ตามกรอบแนวคิด 2P safety: SIMPLE (Medication error, Fall) ก่อนและหลงัการ
พฒันารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล (N = 75) 

ประเดน็การเปรียบเทยีบ 
ความพงึพอใจก่อน ความพงึพอใจหลงั 

t P 
Mean S.D. Mean S.D. 

ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ
ต่อการนิเทศทางการพยาบาลของ
ผูบ้ริหารระดบัตน้ 

4.00 0.55 4.16 0.55 3.15 0.00* 

*p<.05 
 
อภิปรายผล 

1. รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลและคู่มือการนิเทศทางการพยาบาล ท่ีพฒันาข้ึน มี
กระบวนการนิเทศทางการพยาบาล ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1) ส ารวจและสังเคราะห์สภาพการณ์ 
(Situation analysis มีกิจกรรมการระดมสมองของผูบ้ริหารระดบัตน้ เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของการ
นิเทศทางการพยาบาล 2) การออกแบบรูปแบบ การนิเทศทางการพยาบาล (Synthesis model) มีการ
พฒันารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลโดยใชก้รอบ 2P safety: SIMPLE (Medication error, Fall) 3) 
การทดลองใช้ รูปแบบการนิเทศ ทางการพยาบาล (Implement) มีการกลบัไปทดลองใช้ รูปแบบการ
นิเทศในหน่วยงานของตนเอง 4) การประเมินผลการใช ้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล (Monitoring 
System) มีกิจกรรมการประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล ดา้นความรู้เก่ียวกบัการ



13 

     Princess of Naradhiwas University Journal  

 

วารสารมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ปีที ่14 ฉบับที ่1 มกราคม – เมษายน 2565 

นิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ ความพึงพอใจต่อการนิเทศทางการพยาบาลของผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ ความพึงพอใจต่อการนิเทศทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 5) การสรุปและปรับปรุง 
รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล (Evaluation) มีการจดัเป็นรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลส าหรับ
ผูบ้ริหารระดบัตน้ สรุปได้ว่ารูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาข้ึน สอดคล้องกบัองค์ประกอบการนิเทศของ 
Proctor (2001) ท่ีกล่าวไวว้่า การนิเทศเพื่อการพฒันาความรู้และทกัษะ การนิเทศเพื่อสนบัสนุนเชิง
วิชาชีพตามหลักสมานฉันท์เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกและทศันคติท่ีดี และการนิเทศเพื่อปฏิบติัตาม
มาตรฐานวชิาชีพ เพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ในการใหก้ารพยาบาลอยา่งมีคุณภาพ  

2. การเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัการนิเทศทางการพยาบาลตามกรอบแนวคิด 2P safety: 
SIMPLE และความพึงพอใจของผูบ้ริหารระดบัตน้ 

2.1 เปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัการนิเทศทางการพยาบาลตามกรอบแนวคิด 2P safety: 
SIMPLE (Medication error, Fall) ของผูบ้ริหารระดบัตน้ก่อนและหลงัการพฒันารูปแบบการนิเทศ
ทางการพยาบาล ไม่แตกต่างกนั โดยคะแนนความรู้เฉล่ียก่อนใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาลร้อย
ละ 13.81 และเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 13.96 หลงัใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาลท่ีพฒันาข้ึน อธิบายได้
วา่ ผูบ้ริหารระดบัตน้ ส่วนใหญ่เป็นผูมี้ความรู้ เน่ืองจากจบการศึกษาระดบัปริญญาโท มีประสบการณ์
ในการปฏิบติังานดา้นการพยาบาล มีประสบการณ์การเป็นผูนิ้เทศทางการพยาบาลในฐานะผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ และเคยได้รับการอบรมเร่ืองการนิเทศทางการพยาบาล ผลการศึกษาท่ีไดไ้ม่สอดคล้องกบั
การศึกษา ของ Supanpayob & Sukadisai (2013) ท่ีไดท้  าการพฒันารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล 
กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพระปกเกลา้ พบว่า หัวหน้าหอผูป่้วยมีความรู้เก่ียวกบัการนิเทศทางการ
พยาบาลหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจเก่ียวกบัการนิเทศทางการพยาบาลตามกรอบแนวคิด 2P 
safety: SIMPLE (Medication error, Fall) ของผูบ้ริหารระดบัตน้ ก่อนและหลงัการพฒันารูปแบบการ
นิเทศทางการพยาบาล แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ อธิบายไดว้่า การนิเทศทางการพยาบาลท่ี
พฒันาข้ึน กระตุน้ใหผู้บ้ริหารมีการก าหนดแผนการนิเทศ บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และคุณสมบติั
ของผูนิ้เทศชดัเจนข้ึน มีการปรับกิจกรรมการปฏิบติัท่ีเปล่ียนไปจากเดิม มีการคิดคน้ปัญหา เยี่ยมตรวจ 
ให้ค  าแนะน าและการสอน การเชิญผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองนั้นๆ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั สอดคล้องกบั
การศึกษาของ Supanpayob & Sukadisai (2013) ท่ีไดท้  าการพฒันารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล 
กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพระปกเกลา้ พบว่า หัวหน้าหอผูป่้วยมีความพึงพอใจเก่ียวกบัการนิเทศ
ทางการพยาบาลหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพเก่ียวกบัการนิเทศทางการพยาบาลตามกรอบ
แนวคิด 2P safety: SIMPLE (Medication error, Fall) ก่อนและหลงัการพฒันารูปแบบการนิเทศทางการ
พยาบาล พบวา่ คะแนนความพึงพอใจหลงัการใช้รูปแบบสูงกวา่ก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศทางการ
พยาบาลท่ีพฒันาข้ึน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อธิบายไดว้า่ พยาบาลใหม่มองเห็นประโยชน์
และการน าไปปรับใชใ้นงานไดดี้ มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมมือในการปฏิบติัตามมากข้ึน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Kumraj et al. (2012) ท่ีไดศึ้กษาถึงการพฒันาระบบการนิเทศเพื่อความเป็น
เลิศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
โด ย  พบว่ า  หลัง ด า เ นินก ารพัฒนาระบบก าร นิ เ ทศก ารพย าบ าล  พ ย าบ าลประจ า ก า ร  
มีคะแนนความพึงพอใจหลงัพฒันาระบบการนิเทศสูงกวา่ก่อนพฒันาระบบการนิเทศ    
 
สรุป 

การใชรู้ปแบบการนิเทศทางการพยาบาล ท าให้พฒันางานได ้การพฒันารูปแบบการนิเทศทางการ
พยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้ ตามกรอบแนวคิด 2P safety: SIMPLE (Medication error, Fall) สู่การปฏิบติั 
พบว่าช่วยให้ผูนิ้เทศ ปฏิบติัการนิเทศทางการพยาบาลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความ
พึงพอใจ ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมนั้น ไดถู้กตอ้ง ครบถว้นมากข้ึน 
  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
1. ผูบ้ริหารการพยาบาลของโรงพยาบาลควรน ารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลตามกรอบ

แนวคิด 2P safety: SIMPLE (Medication error, Fall) ท่ีพฒันาข้ึนไปใชส้ าหรับการเตรียมความพร้อม 
แก่ผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็นหัวหน้าหอผูป่้วยต่อไป เพื่อเตรียมท าความเขา้ใจบทบาทและหน้าท่ีของผูนิ้เทศ
การพยาบาล 

2. มีแผนพฒันาบุคลากรและระบบพี่เล้ียงหรือแกนน าท่ีมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดคุณสมบติั
ของพี่เล้ียงหรือแกนน า และมีการฝึกปฏิบติัการนิเทศทางการพยาบาลอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง 

3. องค์กรพยาบาลควรมีการส่งเสริมบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารระดบัตน้ดา้น 2P safety: 
SIMPLE ให้เด่นชัดมากข้ึน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการพฒันาทักษะโดยผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ รวมทั้งติดตามประเมินอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
 1. พฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารระดบัตน้ดา้นการนิเทศทางการพยาบาลโดยใชร้ะเบียบวิธิวิจยั
เชิงปฏิบติัการ หรือระเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

2. พฒันาตวับ่งช้ีทกัษะการนิเทศเพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาลของผูบ้ริหารระดบัตน้  
3. ควรศึกษาความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผูรั้บการนิเทศต่อการใช้โปรแกรมการ

พฒันาการนิเทศการพยาบาลเก่ียวกบัการดูแลความปลอดภยัของผูป่้วย 
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