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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ำ�เชิงปฏิรปู ของนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2 กำ�ลังศึกษาอยูป่ กี ารศึกษา
2557 สุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน จำ�นวน 300 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดภาวะผูน้ ำ�เชิงปฏิรปู ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ ำ�เชิงปฏิรปู ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2 โดยรวมอยู่ในระดับสูงและมีภาวะผู้นำ�เชิงปฏิรูปจำ�แนกตามรายด้านทั้ง 4
ด้านอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์เฉลี่ยเป็น 3.99 (SD = 0.45) รองลงมาคือด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ เฉลี่ยเป็น 3.91 (SD = 0.48) และด้านการคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลเฉลี่ยเป็น
3.91 (SD = 0.50) และคะแนนเฉลีย่ ต่ำ�สุดคือด้านการกระตุน้ ทางปัญญาเฉลีย่ เป็น 3.85 (SD = 0.53)การเปรียบ
เทียบภาวะผูน้ ำ�เชิงปฏิรปู ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่าย
ภาคกลาง2ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างระดับชั้นปีอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่.05
คำ�สำ�คัญ ภาวะผู้นำ�เชิงปฏิรูป นักศึกษาพยาบาล

*พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 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 Praboromarajchanok 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�ำคัญของปัญหา:

วิ ท ยาลั ย พยาบาลเป็ น หนึ่ ง ในสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
พยาบาลให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาประกอบด้วย
6 ด้านดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะเชาว์ปญ
ั ญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์ภาษา
และทักษะการสื่อสาร และด้านทักษะด้านวิชาชีพ
โดย 1 ใน 6 ด้านที่ช่วยพัฒนาตนเองของนักศึกษา
ที่ส�ำคัญคือ ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ คือ การที่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ท�ำงานเป็นทีม “มีภาวะผู้น�ำ” วางแผน
การด�ำเนินชีวติ และรับผิดชอบการเรียนรูข้ องตนเอง
ทั้งนี้ “ผู้น�ำ” คือ “ผู้ที่จะมายืนอยู่ที่ต้นแถวเพื่อน�ำ
ทิศทางผู้อ่ืนให้ก้าวไปสู่จุดหมายโดยใช้ศักยภาพ
ความสามารถและลักษณะบุคลิกภาพทีด่ ใี นการเป็น
ผูน้ ำ� ซึง่ หากต้องการให้มผี นู้ ำ� ทีด่ ใี นอนาคตควรปลูก
ฝังภาวะความเป็นผูน้ ำ� ตัง้ แต่ในวัยเด็กเพือ่ ทีจ่ ะพัฒนา
กลายเป็นผูน้ ำ� ครอบครัว ผูน้ ำ� องค์กร ผูน้ ำ� ชุมชน และ
ผู้น�ำประเทศที่ดีมีคุณภาพได้ในอนาคต” (รัตติกรณ์
จงวิศาล,2556)
ภายในปี พ.ศ. 2558 มีการเปิดเสรีการค้า
ระหว่างกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian
Economics Community: AEC)วิชาชีพพยาบาลเป็น
อาชีพที่มีการเปิดอย่างเสรี วิชาชีพพยาบาลจึงเป็น
วิชาชีพที่ได้รับการประกาศรับรองว่ามีความจําเป็น
และเป็นทีต่ อ้ งการทําให้เกิดการแข่งขันหรือท�ำให้มี
ความร่วมมือที่ดีต่อกันได้ในยุคของโลกไร้พรมแดน
นอกจากนี้ แผนพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550-2559 ระบุพันธกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้น�ำทางการพยาบาล เรื่องการเสริม
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สร้างศักยภาพผูน้ ำ� ทางการพยาบาลวิชาชีพพยาบาล
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมบริการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ (สภาการพยาบาล, 2552) ในประเทศไทย
มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการใช้เครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทัง้ นี้ สถาบันการศึกษา
ทางการพยาบาล ผลิตวิชาชีพพยาบาลที่มีคุณภาพ
มี ส มรรถนะที่ ส� ำ คั ญ ซึ่ ง นายกสมาคมพยาบาล
ของสมาคมพยาบาลนานาชาติของ Sigma Theta
Tua เสนอให้มีการเตรียมผู้น�ำทางการพยาบาลที่มี
สมรรถนะ ได้แก่ ความตระหนักถึงโลกภิวฒ
ั น์ทมี่ ผี ล
ต่อสุขภาพและวิชาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะ
การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล (Huston, 2008) ทัง้ นี้ การ
จะสร้างสังคมแห่งภาวะผู้น�ำควรสร้างตั้งแต่ก�ำลัง
ศึกษาเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีภาวะผู้น�ำ
และเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะผู้น�ำในตัวสูง (Dempster
& Lizzio, 2007) วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก เครือข่ายภาคกลาง ๒ มีการ
จัดการศึกษาทีม่ หี ลักสูตรกลางจากสถาบันพระบรม
ราชชนกและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเช่นเดียวกันการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคกลางโดยมีผู้บริหาร
และผู้แทนจากวิทยาลัยพยาบาลมาร่วมกันจัดท�ำ
แผนดังกล่าว ท�ำให้มีการท�ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น
กิจกรรม การพัฒนานักศึกษาด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา กีฬาสัมพันธ์ ศิลปะและวัฒนธรรมและ
กิจกรรมทางวิชาการซึ่งนักศึกษาแต่ละคนได้รับ
การพัฒนาตามโครงการพัฒนานักศึกษาที่วิทยาลัย
เครื อ ข่ า ยและแต่ ล ะวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ การจั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอาจมีความแตกต่างกันตาม
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ความพร้อมของนักศึกษาและความสอดคล้องกับ
การบริหารจัดการรายวิชาในการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละชัน้ ปี การพัฒนานักศึกษาพยาบาลนับ
เป็นการเตรียมผูน้ ำ� ทางการพยาบาลโดยเฉพาะภาวะ
ความเป็นผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู ซึง่ เป็นคุณลักษณะทีม่ คี วาม
ส�ำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเป็นกลไกส�ำคัญที่
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทิศทาง
ที่ดี เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถเป็น
แกนน�ำทางด้านสุขภาพที่ดีในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจในการศึกษาภาวะผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู ของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2 เพื่อให้
ได้ข้อมูลส�ำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนานักศึกษา
ในเครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง๒ เพื่อให้เป็นบัณฑิต
พยาบาลที่ พ ร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงการก้ า วสู ่
อาเซียนอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง ปฏิ รู ป ของ
นักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2
2. เพือ่ เปรียบเทียบภาวะผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู ของ
นักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2 ที่มีความ
แตกต่างระหว่างระดับชั้นปี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง ปฏิ รู ป เป็ น ทฤษฎี ข องการ
ศึกษาภาวะผู้น�ำสมัยใหม่ ที่เป็นกระบวนทัศน์แนว
ใหม่ของภาวะผู้น�ำโดยมี Burns (1978) และ Bass
(1985) เป็นนักวิชาการที่ส�ำคัญและมีอิทธิพลอย่าง
สูงต่อทฤษฎีนี้ ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป Burns (1978)

เป็นผู้ศึกษาคนแรกส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของ Bass &Avolio (1994) ทีใ่ ห้ความหมายของภาวะผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู ที่
มีความชัดเจนครอบคลุมกว่าเดิมว่าเป็นกระบวนการ
ที่ผู้น�ำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม ประกอบ
ด้วยพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ 1) การมีอทิ ธิพล
อย่างมีอดุ มการณ์หรือภาวะผูน้ ำ� เชิงบารมี (Idealized
Influence or Charisma Leadership: ll or CL)
2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation:
IM) 3) การกระตุน้ ทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) 4) การค� ำ นึ ง ถึ ง การเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล
(Individualized Consideration: IC) โดยภาวะผู้น�ำ
เชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาล มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ระดับชั้นปี โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

กรอบแนวคิดการวิจัย
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

ภาวะผู้ นำ�เชิ ง ปฏิ รู ป ของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล
1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
(Idealized Influence : II)
2) การสร้างแรงบันดาลใจ
(Inspiration Motivation : IM)
3) การกระตุ้นทางปัญญา
(Intellectual Stimulation : IS)
4) การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
(Individualized Consideration : IC)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย:

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกใน
เครือข่ายภาคกลาง 2
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ศึกษาที่วิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือ
ข่ายภาคกลาง 2 ประกอบด้วยนักศึกษาพยาบาล
ทุ ก ชั้ น ปี ในวิ ท ยาลั ย พยาบาลในเครื อ ข่ า ยภาค
กลาง 2 จ�ำนวน 7 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พระพุทธบาทวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ร าชบุ รี วิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนีจกั รีรชั และวิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี จ� ำ นวนทั้ ง หมด
2,985 คน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกเครือข่ายภาคกลาง 2 ผูว้ จิ ยั ก�ำหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปของ Krejcie
and Morgan (1970 อ้างถึงใน บุญใจ ศรีสถิตนรา
กูร, 2553) กลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ341 คนและใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) โดยสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster
sampling) ได้วิทยาลัยพยาบาลจ�ำนวน 3 แห่งจาก
7 แห่ง แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามระดับชั้นปีโดยสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportionate
stratified random sampling) เพือ่ การก�ำหนดจ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นปีจากนั้นสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่ายด้วยวิธีจับฉลากแบบไม่แทนที่ (Simple without
replacement)
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย ของวิทยาลัยพยาบาล
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บรมราชชนนี สระบุรี เลขที่ EC 3-004/2557โดย
มี ป ระเด็ น ส� ำ คั ญ ในการพิ ทั ก สิ ท ธิ์ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
เป็นการวิจัยส�ำรวจความคิดเห็นทั่วไปที่ไม่มีความ
เสีย่ งในการอาสาสมัครเข้าร่วมวิจยั โดยกลุม่ ตัวอย่าง
จะได้รบั การชีแ้ จงข้อมูลการวิจยั และสิทธิของผูร้ ว่ ม
วิจัย การน�ำเสนอข้อมูลในภาพรวมไม่มีการระบุชื่อ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถามภาวะผู ้ น�ำ เชิ งปฏิ รู ป ของนั กศึ กษา
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือ
ข่ายภาคกลาง 2ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบ
เติมข้อความลงในช่องว่าง ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี
เกรดเฉลี่ยและประสบการณ์การเป็นผู้น�ำ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป
ของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2 โดยใช้แบบสอบถาม
ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ของ ธนินทร์รตั นโอฬาร (2551) มีทงั้ หมด 4 ด้าน
ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized
Influence : II) จ�ำนวน 10 ข้อ 2) การสร้างแรงบันดาล
ใจ (Inspiration Motivation : IM) จ�ำนวน 10 ข้อ
3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation
: IS) จ�ำนวน 10 ข้อและ4) การค�ำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC)
จ�ำนวน 9 ข้อ ลักษณะค�ำตอบเป็นมาตรวัด 5 ระดับ
คือ มากที่สุด 5 คะแนน หมายถึง ท่านมีความคิด
เห็นและปฏิบตั ติ นได้ตามข้อค�ำถามนัน้ ในระดับมาก
ที่สุด, มาก 4 คะแนน หมายถึง ท่านมีความคิดเห็น
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และปฏิบตั ติ นได้ตามข้อค�ำถามนัน้ ในระดับมากปาน
กลาง 3 คะแนน หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นและ
ปฏิบัติตนได้ตามข้อค�ำถามนั้นในระดับปานกลาง
น้อย 2 คะแนน หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นและ
ปฏิบัติตนได้ตามข้อค�ำถามนั้นในระดับน้อย และ
น้อยที่สุด 1 คะแนน หมายถึง ท่านมีความคิดเห็น
และปฏิบัติตนได้ตามข้อค�ำถามนั้นในระดับน้อย
ที่สุด รวมจ�ำนวนข้อค�ำถามทั้งสิ้น39 ข้อ
การแบ่งระดับภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป ใช้คะแนนโดย
รวม รายด้านและรายข้อมาพิจารณา ซึ่งผู้วิจัยใช้
เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตามแนวคิดของ Best (1977)
ค�ำนวณได้จากค่าคะแนนสูงสุดลบคะแนนต�่ำสุด
แล้วแบ่งเป็น 3 ช่วงเท่าๆกัน แล้วน�ำมาจัดกลุ่มและ
แบ่งความหมาย ดังนี้
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.67 - 5.00 ภาวะผู้น�ำเชิง
ปฏิรูปอยู่ในระดับสูง
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.66 ภาวะผู้น�ำเชิง
ปฏิรูปอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.33 ภาวะผู้น�ำอยู่
ปฏิรูปในระดับต�่ำ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
ของธนินทร์รัตนโอฬาร (2551) ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างมาแล้ว และในการศึกษา
ครั้งนี้ท�ำการทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม
กั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลจากวิ ท ยาลั ย เครื อ ข่ า ย
ภาคกลาง 2 โดยสุม่ อย่างง่าย จ�ำนวน 3 แห่งๆ ละ 10 คน
ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน โดยหาค่า
สัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbrach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .88

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Research) เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำเชิง
ปฏิรปู ของนักศึกษาพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2 เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์
ตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัยพยาบาลโดยแนบ
เอกสารทีแ่ สดงรายละเอียดของงานวิจยั และค�ำชีแ้ จง
ในการท�ำแบบสอบถามและขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ระดับภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาล
และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับวิทยาลัย
พยาบาล ทั้งหมด 341 ฉบับ และแจกแบบสอบถาม
ให้นักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปี และติดตามรับ
แบบสอบถามกลับคืนให้แก่ผู้วิจัยภายใน 2 สัปดาห์
ผู้วิจัยได้แบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด จ�ำนวน 300
ฉบับ จากทั้งหมดจ�ำนวน 341 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
87.98 และน�ำแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การประมวลผลข้ อ มู ล ใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ระดับชัน้ ปี โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว

ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อ
ศึกษาภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
เครือข่ายภาคกลาง 2
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ดังนี้

ผลการวิจัยน�ำเสนอเป็น 3ส่วน ตามล�ำดับ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (แสดงไว้ใน
ตารางที่ 1)
ส่วนที่ 2 ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษา
พยาบาล(แสดงไว้ในตารางที่ 2-6)
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป
ของนักศึกษาพยาบาลระหว่างระดับชั้นปี (แสดงไว้
ในตารางที่ 7)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือ
ข่าย ภาคกลาง 2 จ�ำนวน 300 คนส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 91.7 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาคือนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 27.3 มีเกรดเฉลีย่ สะสมมากกว่า
3.00 คิดเป็นร้อยละ 42.0 เกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.503.00 คิดเป็นร้อยละ 38.0 ประสบการณ์การเป็นผู้น�ำ
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผู้น�ำ
คิดเป็นร้อยละ 80.3ส�ำหรับประสบการณ์เคยเป็น
ผู้น�ำส่วนใหญ่เป็นประธานชมรม คิดเป็นร้อยละ 10
(ตารางที่1)

ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล (n = 300)
ข้อมูลส่วนบุคคล

จำ�นวน(คน)

ร้อยละ

25
275

8.3
91.7

91
72
82
55

30.3
24.1
27.3
18.3

เพศ

ชาย
หญิง

ระดับชั้นปี

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

เกรดเฉลี่ยสะสม

ไม่ระบุ
น้อยกว่า 2.50
2.50 – 3.00
มากกว่า 3.00

50
10
114
126

16.7
3.3
38.0
42.0

ประสบการณ์การเป็นผู้นำ�

ไม่เคย
เคย

241
59

80.3
19.7

20
14
30

6.7
4.7
10.0

การเคยเป็นผู้นำ�*

ประธานชั้นปี
ประธานสโมสร/องค์กรนักศึกษา
ประธานชมรม
*การเคยเป็นผู้นำ�สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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ส่วนที่ 2 ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาล
ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาล
ทั้ง 4 ด้านโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
เมื่อจ�ำแนกรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับสูงทุกด้าน
โดยคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์เฉลี่ยเป็น 3.99 (SD = 0.45) รองลงมา

คื อ ด้ า นการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ เฉลี่ ย เป็ น 3.91
(SD = 0.48) และด้ า นการค� ำ นึ ง ถึ ง ความเป็ น
ปัจเจกบุคคลเฉลีย่ เป็น 3.91 (SD = 0.50) และคะแนน
เฉลี่ยต�่ำสุดคือด้านการกระตุ้นทางปัญญาเฉลี่ยเป็น
3.85 (SD = 0.53) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผู้นำ�เชิงปฏิรูปโดยรวม (n = 300)
ภาวะผู้นำ�เชิงปฏิรูป

x˜

SD

ระดับ

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา
คำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

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

ภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง ปฏิ รู ป ด้ า นอิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี
อุดมการณ์อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องไว้เนื้อเชื่อใจกันคิดเฉลี่ย
เป็น 4.29 (SD = 0.69) รองลงมาในเรือ่ งมีภารกิจร่วม

กันในการท�ำงานคิดเฉลีย่ เป็น 4.26 (SD = 0.64) และ
คะแนนเฉลีย่ ต�ำ่ สุดในเรือ่ งท�ำงานทีย่ ากคิดเฉลีย่ เป็น
3.50 (SD = 0.73) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผู้นำ�ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์จำ�แนก
เป็นรายข้อ (n = 300)
ด้านอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (II)
x˜
SD
ระดับ
ค่านิยมและความเชื่อที่สำ�คัญ
ปฏิบัติตามเป้าหมายกลุ่ม
ตั้งเป้าหมายในการทำ�งาน
มั่นใจในความเชื่อและค่านิยม
ชี้แจงเป้าหมายสำ�คัญ
ไว้เนื้อเชื่อใจกัน
มีภารกิจร่วมกันในการทำ�งาน
คำ�นึงถึงศีลธรรมจรรยา
ทำ�งานที่ยาก
ทำ�ตามค่านิยม

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
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ภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง ปฏิ รู ป ด้ า นการสร้ า งแรง
บั น ดาลใจอยู ่ ใ นระดั บ สู ง เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ มี
คะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด ในเรื่ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ ของ
งานคิดเฉลี่ยเป็น 4.13 (SD = 0.61) รองลงมาใน
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เรื่องงานจะบรรลุตามเป้าหมายคิดเฉลี่ยเป็น 4.05
(SD = 0.67) และคะแนนเฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด ในเรื่ อ ง
มาตรฐานการท� ำ งานสู ง คิ ด เฉลี่ ย เป็ น 3.76
(SD = 0.71) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผู้นำ�ด้านการสร้างแรงบันดาลใจจำ�แนกเป็น
รายข้อ (n = 300)
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (IM)
มาตรฐานการทำ�งานสูง
งานใหม่ที่ท้าทาย
กระตุ้นเพื่อนทำ�งาน
ให้ความสำ�คัญของงาน
ตระหนักถึงประเด็นสำ�คัญของงาน
เห็นแนวทางสู่ความสำ�เร็จ
งานจะบรรลุตามเป้าหมาย
มองโลกในแง่ดี
กระตือรือร้นทำ�งาน
เป้าหมายชัดเจน
โดยรวม
ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญาอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดในเรื่องแสดงความคิดเห็นคิดเฉลี่ยเป็น
4.06 (SD = 0.71) รองลงมาในเรื่องใช้เหตุผลและ

x˜

SD

ระดับ

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

3.91

0.44

สูง

หลักฐานแก้ปัญหาคิดเฉลี่ยเป็น 4.02 (SD = 0.69)
และคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุดในเรื่องทดสอบสมมติฐาน
คิดเฉลี่ยเป็น 3.74 (SD = 0.71) ตามล�ำดับ (ตาราง
ที่ 5)

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผู้นำ�ด้านการกระตุ้นทางปัญญาจำ�แนกเป็น
รายข้อ (n = 300)
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (IS)
x˜
SD
ระดับ
แสดงความคิดเห็น
ใช้เหตุผลและหลักฐานแก้ปัญหา
ตั้งคำ�ถามการทำ�งาน
ตั้งสมมติฐานปัญหา
ทดสอบสมมติฐาน
ไตร่ตรองประเด็นปัญหา

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
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผู้นำ�ด้านการกระตุ้นทางปัญญาจำ�แนกเป็นราย
ข้อ (n = 300) (ต่อ)
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (IS)
หามุมมองแก้ปัญหา
หามุมมองที่แตกต่าง
มองปัญหาที่แตกต่าง
แก้ปัญหาแบบใหม่ๆ
โดยรวม
ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปด้านการค�ำนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลอยูใ่ นระดับสูง เมือ่ พิจารณารายข้อ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องตั้งใจรับฟังปัญหาคิด
เฉลี่ยเป็น 4.21 (SD = 0.67) รองลงมาในเรื่องให้ค�ำ

x˜

SD

ระดับ

3.81
3.86
3.85
3.83

0.73
0.70
0.67
0.69

สูง
สูง
สูง
สูง

3.86

0.70

สูง

แนะน�ำพัฒนาตนเองคิดเฉลี่ยเป็น 4.01 (SD = 0.67)
และคะแนนเฉลีย่ ต�ำ่ สุดในเรือ่ งปฏิบตั เิ ป็นรายบุคคล
คิดเฉลี่ยเป็น 3.51 (SD = 0.83) ตามล�ำดับ (ตาราง
ที่ 6)

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผู้นำ�ด้านการคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
จำ�แนกรายข้อ (n = 300)
ด้านการคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC)
x˜
SD
ระดับ
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

ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของ
นักศึกษาพยาบาล
การเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของ
นักศึกษาพยาบาลระหว่างระดับชั้นปีโดยตัวแปร
ตามเป็น continuous data และมีการกระจายข้อมูล

แบบปกติและทดสอบ Test of Homogeneity of
valiances ของระดับชั้นปีไม่แตกต่างกัน ผลการ
เปรียบเทียบโดยใช้ One way ANOVA พบว่าระดับ
ภาวะผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู ของนักศึกษาพยาบาลไม่มคี วาม
แตกต่างกันระหว่างระดับชั้นปี (ตารางที่ 7)

ปฏิบัติเป็นรายบุคคล
ตั้งใจรับฟังปัญหา
ให้คำ�แนะนำ�พัฒนาตนเอง
พัฒนาจุดแข็ง
ให้คำ�แนะนำ�อย่างเต็มที่
ช่วยเหลือรายบุคคล
วิธีเข้าใจผู้อื่น
กระตุ้นให้พัฒนาตนเอง
สนใจคนที่ถูกเพิกเฉย
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบภาวะผู้นำ�เชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาลระหว่างระดับชั้นปี (n = 300)
df

SS

MS

F

P value

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

3
296

.92
57.33

.31
.19

1.59

.192

รวม
ns P> .05

399

58.25

แหล่งความแปรปรวน

การอภิปรายผล

ผลการศึ ก ษาภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง ปฏิ รู ป ของ
นักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ
1) ภาวะผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู ของนักศึกษาพยาบาล และ 2)
ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู ของนักศึกษา
พยาบาลระหว่างชั้นปี สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1. ภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง ปฏิ รู ป ของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2 ประกอบด้วยองค์
ประกอบของภาวะผู้น�ำ 4 ด้าน ได้แก่ 1)ภาวะผู้น�ำ
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2)ภาวะผู้น�ำ
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3)ภาวะผู้น�ำด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา 4)ระดับภาวะผู้น�ำด้านการค�ำนึง
ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลการศึกษา พบว่า ระดับ
ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป อยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยมี
คะแนนเฉลี่ ย สู งสุ ดคือด้านการมีอิท ธิพลอย่างมี
อุดมการณ์รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส�ำหรับ
ต�่ำสุดคือด้านการกระตุ้นทางปัญญา สอดคล้อง
กับ ดวงพร ศรีจันทวงศ์ (2540) ศึกษาภาวะผู้น�ำ
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ภาวะผู้น�ำของนักศึกษาพยาบาล
อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้น�ำของนักศึกษาพยาบาล
โดยมีพฤติกรรมการไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีภารกิจร่วม

กั น ในการท� ำ งาน และการท� ำ งานที่ ย ากได้ ต าม
ล�ำดับ เป็นผลมาจาก การจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมและเกิดการเรียนรู้ อาศัยภาวะ
ผู้น�ำของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการโน้มน้าว
ชักน�ำเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมท�ำให้มีความเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันการโน้มน้าวรุ่นน้องของรุ่นพี่ให้
ร่วมกิจกรรมส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความ
สมัครใจท�ำให้เกิดการพัฒนาการใช้ชีวิต(สมหวัง
พิธิยานุวัฒน์, 2553) นอกจากนี้ ยังพบว่า นักศึกษา
พยาบาลมีการให้ความส�ำคัญของงาน การท�ำงาน
งานให้บรรลุตามเป้าหมายเนือ่ งจากการจัดการเรียน
การสอนการพยาบาลมีการฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลทัง้
ในห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาลและกับผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งอาศัย
ความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ป่วย ส่งให้เกิดการพัฒนา
ภาวะผู ้ น� ำ ที่ จ ะคงอยู ่ ใ นตั ว นั ก ศึ ก ษาได้ เ นื่ อ งจาก
การปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ งและการมองเห็นคุณค่า
ของตนเองร่ ว มกั บ สามารถน� ำ คุ ณ ค่ า นั้ น ออกมา
ใช้ได้ (Edelman et. al, 2004 อ้างถึงใน เสริมศักดิ์
วิศาลาภรณ์, 2552) นอกจากนี้ นักศึกษาพยาบาลมี
ภาวะผู้น�ำที่แสดงพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
การใช้ เ หตุ ผ ลและหลั ก ฐานแก้ ป ั ญ หา และการ
ทดสอบสมมติ ฐ านในระดั บ สู ง เกิ ด จากการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียนรู้จากการปฏิบัติ
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ทักษะของผู้น�ำที่เป็นทักษะ
ที่ ต ้ อ งมี ก ารศึ ก ษาหาความรู ้ แ ละร่ ว มกิ จ กรรม
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เพิ่ ม ทั ก ษะของผู ้ น� ำ อยู ่ ใ นระดั บ สู ง แต่ มี ค ะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุดทั้งนี้การจะสร้างสังคมแห่งภาวะ
ผู้น�ำจ�ำเป็นต้องสร้างตั้งแต่ก�ำลังศึกษาเพื่อเป็นการ
ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี ภ าวะผู ้ น� ำ และเป็ น ผู ้ ใ หญ่
ที่มีภาวะผู้น�ำในตัวสูง (Dempster&Lizzio, 2007)
ซึ่งนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง
2 มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและมีคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุมการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550-2559 ที่มีพันธกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้น�ำทางการพยาบาล เรื่องการเสริม
สร้างศักยภาพผูน้ ำ� ทางการพยาบาลวิชาชีพพยาบาล
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมบริการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ (สภาการพยาบาล, 2552)
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปใน
นักศึกษาพยาบาลระหว่างระดับชั้นปี ผลการศึกษา
พบว่า ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาล
แต่ ล ะชั้ น ปี ไ ม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ
รายงานวิจยั ของ ดวงพร ศรีจนั ทวงศ์ (2540) ทีศ่ กึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นปีกับภาวะผู้น�ำของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ระดับชัน้ ปีไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
ภาวะผูน้ ำ� ของนักศึกษาพยาบาล ทัง้ นี้ ภาวะผูน้ ำ� เป็น
คุณลักษณะที่ปรากฏในตนเองของผู้น�ำที่มีอิทธิพล
ต่อการน�ำกลุ่มและมีลักษณะเฉพาะในนักศึกษา
พยาบาลที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การศึ ก ษาพยาบาลทั้ ง ใน
รายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิทยาลัย
ที่ส่งผลพัฒนาภาวะผู้น�ำของนักศึกษาพยาบาลทุก
ชั้นปีมีการท�ำกิจกรรมต่างๆภายในวิทยาลัยร่วมกัน
มีการแบ่งงานตามความสามารถและเหมาะสมของ
บุคคล ท�ำให้นักศึกษาพยาบาลมีความมั่นใจและ

สามารถท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย และจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ

1. ด้ า นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา จากผลการ
วิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูปของนักศึกษา
พยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิ จ ารณาตามรายข้ อ พบว่ า ด้ า นการกระตุ ้ นทาง
ปัญญามีคะแนนต�่ำกว่าด้านอื่นๆ วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2
ควรพิจารณาในรายวิชาและเสริมหลักสูตรการมี
คุณลักษณะบัณฑิตของภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป โดย
เฉพาะด้านการกระตุ้นทางปัญญาเช่น จัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการแก้ปัญหา การ
ท�ำงานเป็นทีมโดยให้ผนู้ ำ� กระตุน้ สมาชิก ในกลุม่ น�ำ
เสนอวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เป็นต้น
2. ด้านการวิจัย ในการวิจัยครั้งต่อไป ควร
พั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู ้ น� ำ
เชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสร้างบัณฑิต
พยาบาลที่ สามารถเป็ นผู ้ น�ำ ทางวิ ชาชี พ ที่ พั ฒนา
คุณภาพการพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข
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