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บทคัดย่อ
 กำรศึกษำครัง้นีเ้ป็นกำรวจัิยเชงิพรรณนำมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษำภำวะผูน้�ำเชงิปฏริปูของนกัศึกษำ

พยำบำลวิทยำลยัพยำบำล สังกดัสถำบนัพระบรมรำชชนกในเครอืข่ำยภำคกลำง 2กลุม่ตัวอยำ่งเป็นนกัศึกษำ

พยำบำลวิทยำลยัพยำบำล สังกดัสถำบันพระบรมรำชชนกในเครอืข่ำยภำคกลำง 2 ก�ำลงัศึกษำอยูป่กีำรศึกษำ 

2557 สุม่ตัวอยำ่งแบบหลำยขัน้ตอน จ�ำนวน 300 คน  เกบ็ข้อมูลด้วยแบบวดัภำวะผูน้�ำเชงิปฏริปูของนกัศึกษำ

ระดับปริญญำตรีตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำโดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีค่ำควำมเที่ยงเท่ำกับ 0.88 วิเครำะห์

ขอ้มูลโดยหำควำมถี ่รอ้ยละ ค่ำเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมำตรฐำน และวเิครำะหเ์ปรียบเทียบด้วยกำรวเิครำะห์

ควำมแปรปรวนทำงเดียว 

 ผลกำรวจัิย พบวำ่ ภำวะผูน้�ำเชงิปฏริปูของนกัศึกษำพยำบำลวทิยำลยัพยำบำลสงักดัสถำบนัพระบรม

รำชชนกในเครือข่ำยภำคกลำง 2 โดยรวมอยู่ในระดับสูงและมีภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปจ�ำแนกตำมรำยด้ำนทั้ง 4 

ด้ำนอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้ำนกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์เฉลี่ยเป็น 3.99 (SD = 0.45) รองลงมำคือด้ำน

กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ เฉลี่ยเป็น 3.91 (SD = 0.48) และด้ำนกำรค�ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคลเฉลี่ยเป็น 

3.91 (SD = 0.50) และคะแนนเฉล่ียต่�ำสุดคอืด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำเฉลีย่เป็น 3.85 (SD = 0.53)กำรเปรียบ

เทยีบภำวะผูน้�ำเชงิปฏิรปูของนักศึกษำพยำบำลวิทยำลยัพยำบำลสังกดัสถำบันพระบรมรำชชนกในเครอืข่ำย

ภำคกลำง2ไม่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงระดับชั้นปีอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่.05

ค�าส�าคัญ ภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป  นักศึกษำพยำบำล

*พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำรพิเศษ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สระบุรี
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Abstract
 This study aims to explore the transformative leadership of nursing students of Praboromarajchanok  

Institute, Ministry of Public Health in Nursing College, Central Network 2. Research population was 

nursing students studying in the academic year 2014. Multi-stage random sample took from 300 people. 

Data were collected by a questionnaire of transformative leadership for undergraduate students.The content 

validity was approved by a panel of experts at the reliability was 0.88. Data were analyzed by frequency, 

percentage, mean, standard deviation and one-way analysis of variance.

 Research finding illustrated that Transformative leadership of nursing students of Praboromara-

jchanok Institute, Ministry of Public Health in Nursing College, Central Network 2, by overview and each  

dimensions were in the high level the average of idealized influence component was 3.99 (SD = 0.45), 

followed by the average of inspiration motivation component was 3.91. (SD = 0.48).The average of  

individualized consideration component was 3.91 (SD = 0.50) and the lowest was intellectual stimulation,  

the average was 3.85 (SD = 0.53). For transformative leadership of nursing students, there was no  

significant difference between grad level statistically at.05.

Keyword: Transformative leadership, nursing students
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา:
 วิทยำลัยพยำบำลเป ็นหน่ึงในสถำบัน

อุดมศึกษำท่ีมีภำรกิจหลักในกำรผลิตบัณฑิต

พยำบำลให้มีคุณภำพและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำประกอบด้วย 

6 ด้ำนดังน้ี ด้ำนคุณธรรมจรยิธรรม ด้ำนควำมรู ้ด้ำน

ทกัษะเชำว์ปัญญำ ด้ำนทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

บุคคลและควำมรับผิดชอบ ด้ำนกำรวิเครำะห์ภำษำ

และทักษะกำรส่ือสำร และด้ำนทักษะด้ำนวิชำชีพ 

โดย 1 ใน 6 ด้ำนที่ช่วยพัฒนำตนเองของนักศึกษำ

ที่ส�ำคัญคือ ด้ำนที่ 4 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคลและควำมรับผิดชอบ คือ กำรท่ีสำมำรถอยู่

ร่วมกับผู้อื่น ท�ำงำนเป็นทีม “มีภำวะผู้น�ำ” วำงแผน

กำรด�ำเนนิชวีติและรบัผดิชอบกำรเรยีนรูข้องตนเอง 

ท้ังน้ี “ผู้น�ำ” คือ “ผู้ท่ีจะมำยืนอยู่ท่ีต้นแถวเพื่อน�ำ

ทิศทำงผู้อื่นให้ก้ำวไปสู่จุดหมำยโดยใช้ศักยภำพ 

ควำมสำมำรถและลกัษณะบคุลิกภำพทีดี่ในกำรเป็น

ผูน้�ำซ่ึงหำกต้องกำรให้มีผูน้�ำทีด่ใีนอนำคตควรปลูก

ฝังภำวะควำมเป็นผูน้�ำต้ังแต่ในวยัเด็กเพือ่ทีจ่ะพฒันำ

กลำยเป็นผูน้�ำครอบครวั ผูน้�ำองค์กร ผูน้�ำชมุชน และ

ผู้น�ำประเทศที่ดีมีคุณภำพได้ในอนำคต” (รัตติกรณ์ 

จงวิศำล,2556) 

 ภำยในปี พ.ศ. 2558 มีกำรเปิดเสรีกำรค้ำ

ระหว่ำงกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asian 

Economics Community: AEC)วชิำชพีพยำบำลเป็น

อำชีพที่มีกำรเปิดอย่ำงเสรี วิชำชีพพยำบำลจึงเป็น

วิชำชีพท่ีได้รับกำรประกำศรับรองว่ำมีควำมจ�ำเป็น

และเป็นทีต้่องกำรท�ำให้เกดิกำรแข่งขันหรอืท�ำให้มี

ควำมร่วมมือที่ดีต่อกันได้ในยุคของโลกไร้พรมแดน

นอกจำกน้ี แผนพัฒนำกำรพยำบำลและผดุงครรภ์

แห่งชำติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550-2559 ระบุพันธกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับผู้น�ำทำงกำรพยำบำล เรื่องกำรเสริม

สร้ำงศักยภำพผูน้�ำทำงกำรพยำบำลวชิำชีพพยำบำล

เพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำรพยำบำลและกำร

ผดุงครรภ์ (สภำกำรพยำบำล, 2552) ในประเทศไทย

มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรกำรใช้เครื่องมือ

ทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน

ทักษะกำรปฏบัิติกำรพยำบำลทัง้น้ี สถำบนักำรศึกษำ

ทำงกำรพยำบำล ผลิตวิชำชีพพยำบำลที่มีคุณภำพ

มีสมรรถนะที่ส�ำคัญ ซ่ึงนำยกสมำคมพยำบำล

ของสมำคมพยำบำลนำนำชำติของ Sigma Theta 

Tua เสนอให้มีกำรเตรียมผู้น�ำทำงกำรพยำบำลท่ีมี

สมรรถนะ ได้แก่ ควำมตระหนกัถงึโลกภวิฒัน์ท่ีมีผล

ต่อสุขภำพและวิชำชีพ ทักษะทำงเทคโนโลยี ทักษะ

กำรตัดสนิใจโดยใช้เหตุผล (Huston, 2008) ท้ังน้ี กำร

จะสร้ำงสังคมแห่งภำวะผู้น�ำควรสร้ำงต้ังแต่ก�ำลัง

ศึกษำเพื่อเป็นกำรปลูกฝังให้นักศึกษำมีภำวะผู้น�ำ

และเป็นผู้ใหญ่ที่มีภำวะผู้น�ำในตัวสูง (Dempster 

& Lizzio, 2007) วิทยำลัยพยำบำลสังกัดสถำบัน

พระบรมรำชชนก เครือข่ำยภำคกลำง ๒ มีกำร

จดักำรศึกษำทีมี่หลกัสูตรกลำงจำกสถำบนัพระบรม

รำชชนกและกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ

พัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตำมเกณฑ์

มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำเช่นเดียวกันกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำมีกำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำวิทยำลัยในเครือข่ำยภำคกลำงโดยมีผู้บริหำร

และผู้แทนจำกวิทยำลัยพยำบำลมำร่วมกันจัดท�ำ

แผนดังกล่ำว ท�ำให้มีกำรท�ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น 

กิจกรรม กำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ กีฬำสัมพันธ์ ศิลปะและวัฒนธรรมและ

กิจกรรมทำงวิชำกำรซึ่งนักศึกษำแต่ละคนได้รับ

กำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำนักศึกษำท่ีวิทยำลัย

เครือข่ำยและแต่ละวิทยำลัยจัดข้ึนทั้งนี้ กำรจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรอำจมีควำมแตกต่ำงกันตำม
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ควำมพร้อมของนักศึกษำและควำมสอดคล้องกับ

กำรบริหำรจัดกำรรำยวิชำในกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนในแต่ละช้ันปี กำรพฒันำนักศึกษำพยำบำลนับ

เป็นกำรเตรยีมผูน้�ำทำงกำรพยำบำลโดยเฉพำะภำวะ

ควำมเป็นผูน้�ำเชงิปฏริปูซ่ึงเป็นคุณลักษณะทีมี่ควำม

ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำสังคมและเป็นกลไกส�ำคัญที่

จะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมในทิศทำง

ท่ีดี เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพและสำมำรถเป็น

แกนน�ำทำงด้ำนสุขภำพที่ดีในศตวรรษท่ี 21 ผู้วิจัย

จงึมีควำมสนใจในกำรศึกษำภำวะผูน้�ำเชงิปฏริปูของ

นกัศึกษำพยำบำลวิทยำลยัพยำบำลในสังกดัสถำบัน

พระบรมรำชชนกในเครือข่ำยภำคกลำง 2 เพื่อให้

ได้ข้อมูลส�ำหรับใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำนักศึกษำ

ในเครือข่ำยวิทยำลัยภำคกลำง๒ เพื่อให้เป็นบัณฑิต

พยำบำลที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรก้ำวสู่

อำเซียนอย่ำงมีคุณภำพ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เพื่อ ศึกษำภำวะผู ้น� ำ เชิงปฏิรูปของ

นกัศึกษำพยำบำลในวทิยำลัยพยำบำลสังกดัสถำบัน

พระบรมรำชชนกในเครือข่ำยภำคกลำง 2

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบภำวะผูน้�ำเชงิปฏริปูของ

นกัศึกษำพยำบำลในวทิยำลัยพยำบำลสังกดัสถำบัน

พระบรมรำชชนกในเครือข่ำยภำคกลำง 2 ที่มีควำม

แตกต่ำงระหว่ำงระดับชั้นปี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ภำวะผู ้น�ำเชิงปฏิรูปเป็นทฤษฎีของกำร

ศึกษำภำวะผู้น�ำสมัยใหม่ ท่ีเป็นกระบวนทัศน์แนว

ใหม่ของภำวะผู้น�ำโดยมี Burns (1978) และ Bass 

(1985) เป็นนักวิชำกำรท่ีส�ำคัญและมีอิทธิพลอย่ำง

สูงต่อทฤษฎีนี้ ภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป Burns (1978) 

เป็นผู้ศึกษำคนแรกส�ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้

กรอบแนวคิดภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของ Bass &Avo-

lio (1994) ท่ีให้ควำมหมำยของภำวะผูน้�ำเชงิปฏริปูท่ี

มีควำมชดัเจนครอบคลมุกว่ำเดิมว่ำเป็นกระบวนกำร

ที่ผู้น�ำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงำนและผู้ตำม ประกอบ

ด้วยพฤติกรรมเฉพำะ 4 ประกำร คือ 1) กำรมีอทิธิพล

อย่ำงมีอดุมกำรณ์หรอืภำวะผูน้�ำเชงิบำรมี (Idealized  

Influence or Charisma Leadership: ll or CL)  

2) กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ (Inspiration Motivation:  

IM) 3) กำรกระตุ้นทำงปัญญำ (Intellectual Stimula- 

tion: IS) 4) กำรค�ำนึงถึงกำรเป็นปัจเจกบุคคล  

(Individualized Consideration: IC) โดยภำวะผู้น�ำ

เชิงปฏิรูปของนักศึกษำพยำบำล มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ระดับชั้นปี โดยมีกรอบแนวคิดกำรวิจัย ดังนี้

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย:
 กำรวิจัยคร้ังน้ี เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ

เพือ่ศึกษำภำวะผูน้�ำเชิงปฏรูิปของนกัศึกษำพยำบำล

วทิยำลัยพยำบำลสังกดัสถำบันพระบรมรำชชนกใน

เครือข่ำยภำคกลำง 2 

ระดับชั้นปี

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ภาวะผู้น� า เชิงปฏิรูปของนักศึกษา

พยาบาล

1) กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ 

       (Idealized Influence : II) 

2)   กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 

      (Inspiration Motivation : IM) 

3)   กำรกระตุ้นทำงปัญญำ

 (Intellectual Stimulation : IS)

4)  กำรค�ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล 

 (Individualized Consideration : IC)



79The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 21  No. 2  July - December 2015

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรท่ีศึกษำ คือนักศึกษำพยำบำล

หลักสูตรพยำบำลศำสตร์บัณฑิต ศึกษำท่ีวิทยำลัย

พยำบำลสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนกในเครือ

ข่ำยภำคกลำง 2 ประกอบด้วยนักศึกษำพยำบำล

ทุกชั้นปี ในวิทยำลัย พยำบำลในเครือข่ำยภำค

กลำง 2 จ�ำนวน 7 วิทยำลัย ได้แก่ วิทยำลัยพยำบำล

บรมรำชชนนี สระบุรี วิทยำลัยพยำบำลบรมรำช

ชนนี พระพุทธบำทวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 

สุพรรณบุรีวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นนทบุรี

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีรำชบุรี วิทยำลัย

พยำบำลบรมรำชชนนีจกัรรีชั และวทิยำลัยพยำบำล

พระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวนท้ังหมด  

2,985 คน

 กลุ ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็น

นักศึกษำพยำบำลวิทยำลัยพยำบำลสังกัดสถำบัน

พระบรมรำชชนกเครอืข่ำยภำคกลำง 2 ผูว้จิยัก�ำหนด

ขนำดกลุม่ตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงส�ำเรจ็รปูของ Krejcie  

and Morgan (1970 อ้ำงถึงใน บุญใจ ศรีสถิตนรำ

กูร, 2553) กลุ่มตัวอย่ำงได้เท่ำกับ341 คนและใช้

วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (multi-

stage sampling) โดยสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (cluster 

sampling) ได้วิทยำลัยพยำบำลจ�ำนวน 3 แห่งจำก 

7 แห่ง แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงตำมระดับชั้นปีโดยสุ่ม

ตัวอย่ำงแบบช้ันภูมิตำมสัดส่วน (Proportionate 

stratified random sampling) เพือ่กำรก�ำหนดจ�ำนวน

กลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละชั้นปีจำกน้ันสุ่มตัวอย่ำงอย่ำง

ง่ำยด้วยวิธีจับฉลำกแบบไม่แทนที่ (Simple without 

replacement)

 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

 โครงกำรวิจัยนี้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก

คณะกรรมกำรจริยธรรมวิจัย ของวิทยำลัยพยำบำล

บรมรำชชนนี สระบุรี เลขท่ี EC 3-004/2557โดย

มีประเด็นส�ำคัญในกำรพิทักสิทธ์ิกลุ ่มตัวอย่ำง 

เป็นกำรวิจัยส�ำรวจควำมคิดเห็นท่ัวไปที่ไม่มีควำม

เส่ียงในกำรอำสำสมคัรเข้ำร่วมวจิยั โดยกลุม่ตัวอย่ำง

จะได้รบักำรชีแ้จงข้อมลูกำรวจิยัและสทิธิของผูร่้วม

วิจัย กำรน�ำเสนอข้อมูลในภำพรวมไม่มีกำรระบุชื่อ

ของผูต้อบแบบสอบถำม รำยงำนกำรวเิครำะห์ข้อมูล

และข้อมูลจะถูกเก็บรักษำเป็นควำมลับ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือวิจัยท่ีใช ้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ 

แบบสอบถำมภำวะผู ้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษำ

พยำบำล สังกัดสถำบันพระบรมรำชชนกในเครือ

ข่ำยภำคกลำง 2ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแบบสอบถำม

ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำรและแบบ

เติมข้อควำมลงในช่องว่ำง ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี 

เกรดเฉลี่ยและประสบกำรณ์กำรเป็นผู้น�ำ 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป

ของนักศึกษำพยำบำล สังกัดสถำบันพระบรมรำช

ชนกในเครือข่ำยภำคกลำง 2 โดยใช้แบบสอบถำม

ภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำ

ตร ีของ ธนนิทร์รตันโอฬำร (2551) มีทัง้หมด 4 ด้ำน 

ได้แก่ 1) กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ (Idealized 

Influence : II) จ�ำนวน 10 ข้อ 2) กำรสร้ำงแรงบนัดำล

ใจ (Inspiration Motivation : IM) จ�ำนวน 10 ข้อ  

3) กำรกระตุ้นทำงปัญญำ (Intellectual Stimulation 

: IS) จ�ำนวน 10 ข้อและ4) กำรค�ำนึงถึงควำมเป็น

ปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) 

จ�ำนวน 9 ข้อ ลักษณะค�ำตอบเป็นมำตรวัด 5 ระดับ 

คือ มำกท่ีสุด 5 คะแนน หมำยถึง ท่ำนมีควำมคิด

เหน็และปฏบัิติตนได้ตำมข้อค�ำถำมนัน้ในระดับมำก

ที่สุด, มำก 4 คะแนน หมำยถึง ท่ำนมีควำมคิดเห็น
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และปฏบิติัตนได้ตำมข้อค�ำถำมน้ันในระดับมำกปำน

กลำง 3 คะแนน หมำยถึง ท่ำนมีควำมคิดเห็นและ

ปฏิบัติตนได้ตำมข้อค�ำถำมนั้นในระดับปำนกลำง

น้อย 2 คะแนน หมำยถึง ท่ำนมีควำมคิดเห็นและ

ปฏิบัติตนได้ตำมข้อค�ำถำมนั้นในระดับน้อย และ

น้อยท่ีสุด 1 คะแนน หมำยถึง ท่ำนมีควำมคิดเห็น

และปฏิบัติตนได้ตำมข้อค�ำถำมนั้นในระดับน้อย

ที่สุด รวมจ�ำนวนข้อค�ำถำมทั้งสิ้น39 ข้อ

กำรแบ่งระดับภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป ใช้คะแนนโดย

รวม รำยด้ำนและรำยข้อมำพิจำรณำ ซึ่งผู้วิจัยใช้

เกณฑ์กำรแบ่งกลุ่มตำมแนวคิดของ Best (1977) 

ค�ำนวณได้จำกค่ำคะแนนสูงสุดลบคะแนนต�่ำสุด 

แล้วแบ่งเป็น 3 ช่วงเท่ำๆกัน แล้วน�ำมำจัดกลุ่มและ

แบ่งควำมหมำย ดังนี้

 คะแนนค่ำเฉล่ีย 3.67 - 5.00 ภำวะผู้น�ำเชิง

ปฏิรูปอยู่ในระดับสูง

 คะแนนค่ำเฉล่ีย 2.34 - 3.66 ภำวะผู้น�ำเชิง

ปฏิรูปอยู่ในระดับปำนกลำง

 คะแนนค่ำเฉลี่ย 1.00 - 2.33 ภำวะผู้น�ำอยู่

ปฏิรูปในระดับต�่ำ

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวิจัย 

ของธนินทร์รัตนโอฬำร (2551) ผ่ำนกำรตรวจสอบ

ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงมำแล้ว และในกำรศึกษำ 

ครั้งน้ีท�ำกำรทดสอบควำมเท่ียงของแบบสอบถำม

กับนักศึกษำพยำบำลจำกวิทยำลัย เครือข ่ ำย 

ภำคกลำง 2 โดยสุม่อย่ำงง่ำย จ�ำนวน 3 แห่งๆ ละ 10 คน  

ท่ีไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน 30 คน โดยหำค่ำ 

สัมประสิทธ์แอลฟำของครอนบำช (Cronbrach’s 

Alpha Coefficient) ได้ค่ำควำมเที่ยงเท่ำกับ .88

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
 กำรวิจัยคร้ังน้ี เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ 

(Descriptive Research) เพื่อศึกษำภำวะผู้น�ำเชิง

ปฏริปูของนกัศึกษำพยำบำลสังกดัสถำบันพระบรม

รำชชนกในเครอืข่ำยภำคกลำง 2 เกบ็รวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถำม ท่ีผู้วิจัยขอควำมอนุเครำะห์

ตอบแบบสอบถำมจำกวิทยำลัยพยำบำลโดยแนบ

เอกสำรท่ีแสดงรำยละเอยีดของงำนวจิยัและค�ำชีแ้จง

ในกำรท�ำแบบสอบถำมและขอควำมร่วมมือในกำร

ตอบแบบสอบถำมเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำ

ระดับภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษำพยำบำล

และส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ให้กับวิทยำลัย

พยำบำล ทั้งหมด 341 ฉบับ และแจกแบบสอบถำม

ให้นักศึกษำพยำบำลแต่ละชั้นปี และติดตำมรับ

แบบสอบถำมกลับคืนให้แก่ผู้วิจัยภำยใน 2 สัปดำห์ 

ผู้วิจัยได้แบบสอบถำมกลับคืนทั้งหมด จ�ำนวน 300 

ฉบับ จำกทั้งหมดจ�ำนวน 341 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

87.98 และน�ำแบบสอบถำมท้ังหมดมำวิเครำะห์

ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ก ำ ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข ้ อ มู ล ใ ช ้ โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ระดบัชัน้ปี โดยใช้กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำง

เดียว

ผลการวิจัย
 กำรวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงบรรยำย เพื่อ

ศึกษำภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษำพยำบำล

วิทยำลัยพยำบำล สังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก

เครือข่ำยภำคกลำง 2
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 ผลกำรวิจัยน�ำเสนอเป็น 3ส่วน ตำมล�ำดับ

ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (แสดงไว้ใน

ตำรำงที่ 1)

 ส่วนที่ 2 ภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษำ

พยำบำล(แสดงไว้ในตำรำงที่ 2-6)

 ส่วนท่ี 3 เปรียบเทียบภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป 

ของนักศึกษำพยำบำลระหว่ำงระดับชั้นปี (แสดงไว้

ในตำรำงที่ 7)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

 กลุ่มตัวอย่ำงคือนักศึกษำพยำบำลวิทยำลัย

พยำบำล สังกัดสถำบันพระบรมรำชชนกในเครือ

ข่ำย ภำคกลำง 2 จ�ำนวน 300 คนส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงคิดเป็นร้อยละ 91.7 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำชั้น

ปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมำคือนักศึกษำชั้น

ปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 27.3 มีเกรดเฉล่ียสะสมมำกกว่ำ 

3.00 คิดเป็นร้อยละ 42.0 เกรดเฉลี่ยระหว่ำง 2.50-

3.00 คิดเป็นร้อยละ 38.0 ประสบกำรณ์กำรเป็นผู้น�ำ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบกำรณ์กำรเป็นผู้น�ำ

คิดเป็นร้อยละ 80.3ส�ำหรับประสบกำรณ์เคยเป็น

ผู้น�ำส่วนใหญ่เป็นประธำนชมรม คิดเป็นร้อยละ 10 

(ตำรำงที่1)

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษำพยำบำล (n = 300)

ข้อมูลส่วนบุคคล จ�านวน(คน) ร้อยละ

เพศ ชำย
หญิง

25
275

8.3
91.7

ระดับชั้นปี ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

91
72
82
55

30.3
24.1
27.3
18.3

เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ระบุ
น้อยกว่ำ 2.50
2.50 – 3.00
มำกกว่ำ 3.00

50
10

114
126

16.7
3.3

38.0
42.0

ประสบกำรณ์กำรเป็นผู้น�ำ ไม่เคย
เคย

241
59

80.3
19.7

กำรเคยเป็นผู้น�ำ* ประธำนชั้นปี
ประธำนสโมสร/องค์กรนักศึกษำ
ประธำนชมรม

20
14
30

6.7
4.7

10.0

*กำรเคยเป็นผู้น�ำสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ
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ส่วนที่ 2 ภาวะผู้น�าเชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาล

 ภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษำพยำบำล

ทั้ง 4 ด้ำนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 

เม่ือจ�ำแนกรำยด้ำน พบว่ำอยู่ในระดับสูงทุกด้ำน 

โดยคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือด้ำนกำรมีอิทธิพลอย่ำง

มีอุดมกำรณ์เฉลี่ยเป็น 3.99 (SD = 0.45) รองลงมำ 

คือด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ เฉลี่ยเป็น 3.91  

(SD = 0.48) และด้ำนกำรค�ำนึงถึงควำมเป็น

ปัจเจกบุคคลเฉลีย่เป็น 3.91 (SD = 0.50) และคะแนน

เฉลี่ยต�่ำสุดคือด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำเฉลี่ยเป็น 

3.85 (SD = 0.53) ตำมล�ำดับ (ตำรำงที่ 2)

ภาวะผู้น�าเชิงปฏิรูป x  ̃ SD ระดับ

อิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ 
กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 
กำรกระตุ้นทำงปัญญำ
ค�ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล

3.99
3.91
3.85
3.91

0.45
0.48
0.53
0.50

สูง
สูง
สูง
สูง

โดยรวม 3.92 0.44 สูง

ด้านอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (II) x  ̃ SD ระดับ

ค่ำนิยมและควำมเชื่อที่ส�ำคัญ
ปฏิบัติตำมเป้ำหมำยกลุ่ม
ตั้งเป้ำหมำยในกำรท�ำงำน
มั่นใจในควำมเชื่อและค่ำนิยม
ชี้แจงเป้ำหมำยส�ำคัญ
ไว้เนื้อเชื่อใจกัน
มีภำรกิจร่วมกันในกำรท�ำงำน
ค�ำนึงถึงศีลธรรมจรรยำ
ท�ำงำนที่ยำก
ท�ำตำมค่ำนิยม

3.67
4.23
4.18
3.78
3.92
4.29
4.26
4.23
3.50
3.81

0.69
0.64
0.63
0.70
0.70
0.69
0.64
0.68
0.73
0.65

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

โดยรวม 3.99 0.45 สูง

ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปโดยรวม (n = 300)

ตารางที่ 3 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับภำวะผู้น�ำด้ำนกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์จ�ำแนก

เป็นรำยข้อ  (n = 300)

 ภำวะผู ้น�ำเชิงปฏิรูปด้ำนอิทธิพลอย่ำงมี

อุดมกำรณ์อยู ่ในระดับสูง เม่ือพิจำรณำรำยข้อมี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องไว้เน้ือเชื่อใจกันคิดเฉลี่ย

เป็น 4.29 (SD = 0.69) รองลงมำในเรือ่งมีภำรกจิร่วม

กนัในกำรท�ำงำนคิดเฉลีย่เป็น 4.26 (SD = 0.64) และ

คะแนนเฉลีย่ต�ำ่สุดในเรือ่งท�ำงำนท่ียำกคดิเฉลีย่เป็น 

3.50 (SD = 0.73) ตำมล�ำดับ (ตำรำงที่ 3)
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ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) x  ̃ SD ระดับ

   มำตรฐำนกำรท�ำงำนสูง
   งำนใหม่ที่ท้ำทำย
   กระตุ้นเพื่อนท�ำงำน
   ให้ควำมส�ำคัญของงำน
   ตระหนักถึงประเด็นส�ำคัญของงำน
   เห็นแนวทำงสู่ควำมส�ำเร็จ
   งำนจะบรรลุตำมเป้ำหมำย
   มองโลกในแง่ดี
   กระตือรือร้นท�ำงำน
   เป้ำหมำยชัดเจน

3.76
3.82
3.79
4.13
3.78
3.88
4.05
4.00
3.92
3.95

0.71
0.76
0.71
0.61
0.69
0.67
0.67
0.69
0.66
0.67

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

โดยรวม 3.91 0.44 สูง

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (IS) x  ̃ SD ระดับ

   แสดงควำมคิดเห็น
   ใช้เหตุผลและหลักฐำนแก้ปัญหำ
   ตั้งค�ำถำมกำรท�ำงำน
   ตั้งสมมติฐำนปัญหำ
   ทดสอบสมมติฐำน                                                                                                   
   ไตร่ตรองประเด็นปัญหำ

4.06
4.02
3.77
3.77
3.74
3.80

0.71
0.69
0.72
0.68
0.71
0.70

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ตารางท่ี 4 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดับภำวะผู้น�ำด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจจ�ำแนกเป็น 

รำยข้อ (n = 300)

ตารางที่ 5 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดับภำวะผู้น�ำด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำจ�ำแนกเป็น 

รำยข้อ (n = 300)

 ภำวะผู ้น�ำเชิงปฏิรูปด้ำนกำรสร้ำงแรง

บันดำลใจอยู ่ในระดับสูง เม่ือพิจำรณำรำยข้อมี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องให้ควำมส�ำคัญของ

งำนคิดเฉลี่ยเป็น 4.13 (SD = 0.61) รองลงมำใน

เรื่องงำนจะบรรลุตำมเป้ำหมำยคิดเฉลี่ยเป็น 4.05  

(SD = 0.67) และคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุดในเรื่อง

มำตรฐำนกำรท� ำงำนสูง คิด เฉลี่ ย เป ็น  3 .76  

(SD = 0.71) ตำมล�ำดับ (ตำรำงที่ 4)

 ภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปด้ำนกำรกระตุ้นทำง

ปัญญำอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจำรณำรำยข้อมีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุดในเรื่องแสดงควำมคิดเห็นคิดเฉลี่ยเป็น 

4.06 (SD = 0.71) รองลงมำในเรื่องใช้เหตุผลและ

หลักฐำนแก้ปัญหำคิดเฉลี่ยเป็น 4.02 (SD = 0.69) 

และคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุดในเรื่องทดสอบสมมติฐำน

คิดเฉลี่ยเป็น 3.74 (SD = 0.71) ตำมล�ำดับ (ตำรำง 

ที่ 5)
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ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (IS) x  ̃ SD ระดับ

    หำมุมมองแก้ปัญหำ 
   หำมุมมองที่แตกต่ำง
   มองปัญหำที่แตกต่ำง
   แก้ปัญหำแบบใหม่ๆ

3.81
3.86
3.85
3.83

0.73
0.70
0.67
0.69

สูง
สูง
สูง
สูง

โดยรวม 3.86 0.70 สูง

ตารางที่ 5 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับภำวะผู้น�ำด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำจ�ำแนกเป็นรำย

ข้อ (n = 300) (ต่อ)

 ภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปด้ำนกำรค�ำนึงถึงควำม

เป็นปัจเจกบคุคลอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพจิำรณำรำยข้อ

มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องต้ังใจรับฟังปัญหำคิด

เฉลี่ยเป็น 4.21 (SD = 0.67) รองลงมำในเรื่องให้ค�ำ

แนะน�ำพัฒนำตนเองคิดเฉลี่ยเป็น 4.01 (SD = 0.67) 

และคะแนนเฉลีย่ต�ำ่สุดในเรือ่งปฏบัิติเป็นรำยบุคคล

คิดเฉลี่ยเป็น 3.51 (SD = 0.83) ตำมล�ำดับ (ตำรำง 

ที่ 6)

ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC) x  ̃ SD ระดับ

   ปฏิบัติเป็นรำยบุคคล
   ตั้งใจรับฟังปัญหำ
   ให้ค�ำแนะน�ำพัฒนำตนเอง
   พัฒนำจุดแข็ง
   ให้ค�ำแนะน�ำอย่ำงเต็มที่
   ช่วยเหลือรำยบุคคล
   วิธีเข้ำใจผู้อื่น
   กระตุ้นให้พัฒนำตนเอง
   สนใจคนที่ถูกเพิกเฉย

3.51
4.21
4.01
3.81
3.96
3.88
3.86
4.00
3.99

0.83
0.67
0.67
0.71
0.68
0.69
0.70
0.72
0.74

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

โดยรวม 3.91 0.50 สูง

ตารางที่ 6 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดับภำวะผู้น�ำด้ำนกำรค�ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล

จ�ำแนกรำยข้อ (n = 300)

ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบภาวะผู้น�าเชิงปฏิรูปของ

นักศึกษาพยาบาล

 กำรเปรียบเทียบภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของ

นักศึกษำพยำบำลระหว่ำงระดับชั้นปีโดยตัวแปร

ตำมเป็น continuous data และมีกำรกระจำยข้อมูล

แบบปกติและทดสอบ Test of Homogeneity of  

valiances ของระดับช้ันปีไม่แตกต่ำงกัน ผลกำร

เปรียบเทียบโดยใช้ One way ANOVA พบว่ำระดับ

ภำวะผูน้�ำเชิงปฏริปูของนกัศึกษำพยำบำลไม่มคีวำม

แตกต่ำงกันระหว่ำงระดับชั้นปี (ตำรำงที่ 7)
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แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P value

ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม

3
296

.92
57.33

.31

.19
1.59 .192

รวม 399 58.25

ns  P> .05

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษำพยำบำลระหว่ำงระดับชั้นปี (n = 300)

การอภิปรายผล
 ผลกำรศึกษำภำวะผู ้น�ำ เชิงปฏิรูปของ

นักศึกษำพยำบำล ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ 

1) ภำวะผูน้�ำเชงิปฏริปูของนักศึกษำพยำบำล และ 2) 

ผลกำรเปรยีบเทยีบภำวะผูน้�ำเชงิปฏริปูของนักศึกษำ

พยำบำลระหว่ำงชั้นปี สำมำรถอภิปรำยได้ ดังนี้ 

 1. ภำวะผู ้น� ำ เชิ งปฏิรูปของนักศึกษำ

พยำบำลวิทยำลัยพยำบำลสังกัดสถำบันพระบรม

รำชชนกในเครือข่ำยภำคกลำง 2 ประกอบด้วยองค์

ประกอบของภำวะผู้น�ำ 4 ด้ำน ได้แก่ 1)ภำวะผู้น�ำ

ด้ำนกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ 2)ภำวะผู้น�ำ

ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 3)ภำวะผู้น�ำด้ำนกำร 

กระตุ้นทำงปัญญำ 4)ระดับภำวะผู้น�ำด้ำนกำรค�ำนึง

ถงึควำมเป็นปัจเจกบุคคล ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ระดับ

ภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป อยู่ในระดับสูงทุกด้ำน โดยมี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือด้ำนกำรมีอิทธิพลอย่ำงมี

อุดมกำรณ์รองลงมำคือด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำล

ใจด้ำนกำรค�ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล ส�ำหรับ

ต�่ำสุดคือด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ สอดคล้อง

กับ ดวงพร ศรีจันทวงศ์ (2540) ศึกษำภำวะผู้น�ำ

ของนักศึกษำพยำบำล วิทยำลัยพยำบำล กระทรวง

สำธำรณสุข พบว่ำ ภำวะผู้น�ำของนักศึกษำพยำบำล

อยู่ในระดับสูง ทั้งน้ีกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

มีผลต่อกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำของนักศึกษำพยำบำล

โดยมีพฤติกรรมกำรไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีภำรกิจร่วม

กันในกำรท�ำงำน และกำรท�ำงำนที่ยำกได้ตำม

ล�ำดับ เป็นผลมำจำก กำรจัดกิจกรรมที่มีคุณภำพให้

นักศึกษำได้เข้ำร่วมและเกิดกำรเรียนรู้ อำศัยภำวะ

ผู้น�ำของนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม มีกำรโน้มน้ำว

ชักน�ำเพื่อนเข้ำร่วมกิจกรรมท�ำให้มีควำมเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกันกำรโน้มน้ำวรุ่นน้องของรุ่นพี่ให้

ร่วมกิจกรรมส่งผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำม

สมัครใจท�ำให้เกิดกำรพัฒนำกำรใช้ชีวิต(สมหวัง 

พิธิยำนุวัฒน์, 2553) นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ นักศึกษำ

พยำบำลมีกำรให้ควำมส�ำคัญของงำน กำรท�ำงำน

งำนให้บรรลตุำมเป้ำหมำยเนือ่งจำกกำรจดักำรเรยีน

กำรสอนกำรพยำบำลมีกำรฝึกปฏบัิติกำรพยำบำลท้ัง

ในห้องปฏบัิติกำรพยำบำลและกบัผูป่้วยท่ีต้องอำศัย

ควำมรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ป่วย ส่งให้เกิดกำรพัฒนำ

ภำวะผู ้น�ำท่ีจะคงอยู ่ในตัวนักศึกษำได้เน่ืองจำก  

กำรปฏบิติังำนอย่ำงต่อเน่ืองและกำรมองเหน็คุณค่ำ

ของตนเองร่วมกับสำมำรถน�ำคุณค่ำน้ันออกมำ 

ใช้ได้ (Edelman et. al, 2004 อ้ำงถึงใน เสริมศักด์ิ  

วิศำลำภรณ์, 2552) นอกจำกนี้ นักศึกษำพยำบำลมี

ภำวะผู้น�ำที่แสดงพฤติกรรมกำรแสดงควำมคิดเห็น  

กำรใช้เหตุผลและหลักฐำนแก้ปัญหำ และกำร

ทดสอบสมมติฐำนในระดับสูงเกิดจำกกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 

แต่อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ ทักษะของผู้น�ำที่เป็นทักษะ

ที่ต ้องมีกำรศึกษำหำควำมรู ้และร่วมกิจกรรม 
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เพิ่มทักษะของผู ้น�ำอยู ่ในระดับสูงแต่มีคะแนน

เฉลี่ยน้อยท่ีสุดทั้งนี้กำรจะสร้ำงสังคมแห่งภำวะ

ผู้น�ำจ�ำเป็นต้องสร้ำงต้ังแต่ก�ำลังศึกษำเพื่อเป็นกำร

ปลูกฝังให้นักศึกษำมีภำวะผู ้น�ำและเป็นผู ้ใหญ ่

ที่มีภำวะผู้น�ำในตัวสูง (Dempster&Lizzio, 2007)

ซ่ึงนักศึกษำพยำบำลของวิทยำลัยพยำบำลสังกัด

สถำบันพระบรมรำชชนกในเครือข่ำยภำคกลำง 

2 มีกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตและมีคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพงึประสงค์ตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำท่ีครอบคลุมกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ

สอดคล้องกบัแผนพฒันำกำรพยำบำลและผดุงครรภ์

แห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550-2559 ที่มีพันธกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับผู้น�ำทำงกำรพยำบำล เรื่องกำรเสริม

สร้ำงศักยภำพผูน้�ำทำงกำรพยำบำลวชิำชพีพยำบำล

เพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำรพยำบำลและกำร

ผดุงครรภ์ (สภำกำรพยำบำล, 2552)

 2. กำรเปรียบเทียบภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปใน

นักศึกษำพยำบำลระหว่ำงระดับชั้นปี ผลกำรศึกษำ 

พบว่ำ ภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษำพยำบำล

แต่ละชั้นปีไม่มีควำมแตกต่ำงกันสอดคล้องกับ

รำยงำนวจิยั ของ ดวงพร ศรจีนัทวงศ์ (2540) ท่ีศึกษำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับชั้นปีกับภำวะผู้น�ำของ

นกัศึกษำพยำบำล วิทยำลยัพยำบำล สังกดักระทรวง

สำธำรณสุข พบว่ำ ระดับชัน้ปีไม่มีควำมสมัพนัธ์กบั

ภำวะผูน้�ำของนักศึกษำพยำบำล ทัง้นี ้ภำวะผูน้�ำเป็น

คุณลักษณะที่ปรำกฏในตนเองของผู้น�ำที่มีอิทธิพล

ต่อกำรน�ำกลุ ่มและมีลักษณะเฉพำะในนักศึกษำ

พยำบำลท่ีได้รับกำรจัดกำรศึกษำพยำบำลท้ังใน

รำยวิชำและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิทยำลัย 

ท่ีส่งผลพัฒนำภำวะผู้น�ำของนักศึกษำพยำบำลทุก

ชั้นปีมีกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆภำยในวิทยำลัยร่วมกัน 

มีกำรแบ่งงำนตำมควำมสำมำรถและเหมำะสมของ

บุคคล ท�ำให้นักศึกษำพยำบำลมีควำมม่ันใจและ

สำมำรถท�ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย และจำกกำรเข้ำ

ร่วมกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของวิทยำลัย

ข้อเสนอแนะ
 1. ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ จำกผลกำร

วิจัยพบว่ำ ระดับภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษำ

พยำบำลโดยรวมอยู่ในระดับสูง อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ

พิจำรณำตำมรำยข้อพบว่ำ ด้ำนกำรกระตุ้นทำง

ปัญญำมีคะแนนต�่ำกว่ำด้ำนอื่นๆ วิทยำลัยพยำบำล

สังกัดสถำบันพรมรำชชนกในเครือข่ำยภำคกลำง 2  

ควรพิจำรณำในรำยวิชำและเสริมหลักสูตรกำรมี

คุณลักษณะบัณฑิตของภำวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป โดย

เฉพำะด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำเช่น จัดกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจในกำรแก้ปัญหำ กำร

ท�ำงำนเป็นทมีโดยให้ผูน้�ำกระตุ้นสมำชกิ ในกลุม่น�ำ

เสนอวิธีแก้ปัญหำที่แตกต่ำงกัน เป็นต้น

 2. ด้ำนกำรวิจัย ในกำรวิจัยครั้งต่อไป ควร

พัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำคุณลักษณะภำวะผู ้น�ำ

เชิงปฏิรูปของนักศึกษำพยำบำล เพื่อสร้ำงบัณฑิต

พยำบำลท่ีสำมำรถเป็นผู ้น�ำทำงวิชำชีพที่พัฒนำ

คุณภำพกำรพยำบำลให้มีควำมเหมำะสมกับกำร

ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยทีำงกำรแพทย์และกำร
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