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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของอาจารยพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในเครือขายภาคกลาง 2 และ 2) เปรียบเทียบ

ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของอาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก                  

ในเครือขายภาคกลาง 2 ที่มีความแตกตางกันของประสบการณการทํางานและตําแหนง          

ในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ อาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน                 

พระบรมราชชนก ในเครือขายภาคกลาง 2 จํานวน 169 คน ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมขอมูล คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของอาจารยพยาบาล มีคา

เทากับ .963 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยายโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมตฐิานใชสถติขิอง Independent t-test 

 ผลการวิจัยพบวา 1) อาจารยพยาบาลมีระดับภาวะผูนําเชิงปฏิรูปอยูในระดับสูง (M = 

4.06, SD = 0.43). 2) ประสบการณในการทํางานของอาจารยพยาบาลที่แตกตางกันมีภาวะผูนํา

เชิงปฏรูิปแตกตางกัน 3) ตําแหนงในการปฏบิัตงิานของอาจารยพยาบาลที่แตกตางกันมีภาวะผูนํา

เชิงปฏรูิปไมแตกตางกัน 

 คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงปฏรูิป อาจารยพยาบาล วทิยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก 

 

 

 

 

 

 

 

1พยาบาลวชิาชพี (ดานการสอน) ชํานาญการพเิศษ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนสีระบุรี สถาบันพระบรมราชชนก 
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บทนํา 

 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน          

พระบรมราชชนกเครือขายภาคกลาง 2 เปน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจหลักในการผลิต

บัณฑิตพยาบาลใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะ

บัณฑิต ท่ีพึ งป ระสง ค ต า มกรอบมาตรฐา น

การศึกษาประกอบดวย 6 ดาน ดังน้ี ดานคุณธรรม

จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะเชาวปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ   

ความรับผิดชอบ ดานการวิเคราะหภาษาและ

ทักษะการสื่อสาร และดานทักษะดานวิชาชีพ   

โดย 1 ใน 6 ดาน ท่ีชวยพัฒนาตนเองของนักศึกษา

ท่ีสําคัญคือ ดานท่ี 4 ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ คือ การท่ีสามารถอยู

รวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม “มภีาวะผูนํา” วางแผน 

การดําเนินชีวติและรับผดิชอบการเรียนรูของตนเอง 

อาจกลาวไดวาอาจารยพยาบาลมีความสําคัญ  

อยางย่ิงตอความสําเร็จขององคกรและนักศึกษา 

อาจารยพยาบาลจงึจําเปนตอง เปนผูท่ีมีท้ังความรู 

ความสามารถทางดานวิชาการเพื่อใชในการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

นอกจากน้ีอาจารยพยาบาลยังเปนผูท่ีมีบทบาท  

ในการบริหารองคกรใหบรรลุเปาหมายและมี

คุณภาพ โดยสิ่งสําคัญคือ ทักษะและภาวะผูนํา

ของอาจารยพยาบาลจะตองมีการปรับตัวกับ   

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น มีคุณลักษณะและ

บทบาทท่ีเดนชัดมากขึ้น ตองเปนผูสรางใหผูอื่น    

ม ีพล ัง ในตนเอง ส ง เสร ิมการเร ียนรู  พ ัฒนา

ความรูทางการพยาบาล และทํางานรวมกับผูอื่น

ได อย างประสบความสํา เร ็จ  อ ีก ทั ้ง ในต นป     

พ.ศ. 2559 ประเทศไทย เขาสูประชาคมอาเซียน 

โดยสมบูรณและตามแผนการจัดต้ังประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) 

จะมีการคาเสรีระหวางภายในประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นและมี 8 อาชีพมาตรฐาน

ท่ีได รับการรับรองใหสามารถไปทํางานตาม

ประเทศตาง ๆ ในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะ กลุม

แพทย ทันตแพทย และพยาบาล เปน 3 ใน 8 

สาขาอาชีพท่ีมคีวามเสี่ยงไดรับผลกระทบมากท่ีสุด

ท้ังดานบวกและดานลบจากสถานการณดังกลาว  

นอกจากน้ี แผนพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ

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

ท่ีเกี่ยวของกับผูนําทางการพยาบาล เร่ืองการ

เสริมสรางศักยภาพผูนําทางการพยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลเพื่อการพัฒนานวัตกรรมบริการพยาบาล

และการผดุงครรภ (สภาการพยาบาล, 2552) 
ประเทศไทยจึงตองมีการพัฒนาบุคลกรทาง     

การพยาบาลใหมีความพรอมและมีศักยภาพตาม       

3 เสาหลักประชาคมอาเซียน โดยเนนบทบาท  

ดานการศึกษาเปนสําคัญ มีความพยายามปกปอง

และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ ใหมี

มาตรฐานบนพื้นฐานความสามารถภูมิภาค

ประชาคมอาเซียน กลาวคือ  สนับสนุนให มี      

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา นักศึกษามีความรู

ความสามารถ มีทักษะทางวิชาชีพใหเปนท่ียอมรับ

ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซยีน โดยสิ่งสําคัญ

ในการพัฒนาดานตาง ๆ ดังกลาวจําเปนตองอาศัย

ทักษะภาวะผูนําเปนสําคัญ ซึ่ง ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป 

เปนกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและ

ผูตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงาน 

และผูตามไปสูระดับท่ีสูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น 

ทําใหเกดิการตระหนักรูในภารกจิและวสัิยทัศนของ

ทีมและองคกร จูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองให

ไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชน

ของกลุม องคกร และสังคม ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป

เปนภาวะผู นําแนวใหม ท่ีเปนการเปลี่ยนแปลง

กระบวนทัศน ไปสูภาวะผูนําท่ีมีวิสัยทัศน มีการ

กระจายอํานาจ มีคุณธรรม และกระตุนใหผูตาม  

มีความเปนผูนําเชิงปฏิรูปเพิ่มขึ้น (อังศินันท อินทร

กําแหง และทัศนา ทองภักดี, 2549) ท้ังน้ีภาวะผูนํา 
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ของแตละคนยังมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน ตาม

ภูมหิลัง และประสบการณ ปจจัยท่ีท่ีเกี่ยวของ เชน 

ประสบการณการทํางานและตําแหนงในการ

ปฏบัิติงาน แนวคดิของ เบนเนอร (Benner, 2015) 

ท่ีอธิบายถึงความสามารถของวิชาชีพพยาบาล   

ในการปฏิบัติงานตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

แบงเปน 5 ระดับต้ังแตขั้นเร่ิมตน (Novice) จนถึง

ขัน้ชํานาญการ (Expert) จากประสบการณทํางาน

จะชวยใหมีความเขาใจในสถานการณอยางลึกซึ้ง

และสามารถแกปญหาไดอยางถูกตอง นับเปน

คุณลักษณะของผู นําประการหน่ึง นอกจากน้ี      

มีการศึกษาในเร่ืองตําแหนงการบริหาร พบวา

ภาวะผู นํา ของผูบริหารสถานศึกษาแบบเนน

ความสําเร็จมคีวามสัมพันธกับสมรรถนะ การบริหาร 

วชิาการอยูในระดับสูง (ศศิวมิล สุขธนารักษ, 2554) 

 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองภาวะ

ผูนําเชิงปฏิรูปของอาจารยพยาบาลสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก ในเครือขายภาคกลาง 2 เพื่อ

สํารวจระดับภาวะผู นําเชิงปฏิรูปของอาจารย

พยาบาลเพื่อ นํา เสนอขอมูลสําหรับวางแผน     

การพัฒนา การเตรียมผู นําหรือผูบริหารทาง    

การพยาบาล ใหสามารถทําหนาท่ีผูนําองคกร     

ท่ีมศัีกยภาพในอนาคต  
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงปฏิรูป

ของอาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนก ในเครือขายภาคกลาง 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงปฏิรูป

ของอาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนกในเครือขายภาคกลาง 2 

ท่ีมีประสบการณการทํางานและตําแหนงใน     

การปฏบัิติงานท่ีมคีวามแตกตางกัน 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร  คื อ  อาจารย พยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ในเครือขายภาคกลาง 2 ท้ังหมด 7 แหง จํานวน 

297 คน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 169 คน 

โดยเปดตารางกําหนดกลุมตัวอยางของ Krejcie 

and Morgan (1970) 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน คอื 

1.1 ตําแหนงในการปฏบัิติงาน 

1.2 ประสบการณทํางาน 

 2. ตัวแปรตาม คอื ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป 

แบงออกเปน 4 ดาน คอื 

 2.1 การมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ 

 2.2 การสรางแรงบันดาลใจ 

 2.3 การกระตุนทางปญญา 

  2.4 คํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 1. ตําแหนงในการปฏบัิติงานของอาจารย

พยาบาลท่ีแตกตางกันมีภาวะผู นํา เ ชิงปฏิ รูป

แตกตางกัน 

 2. ประสบการณ ในการทํางานของ

อาจารยพยาบาลท่ีแตกตางกันมีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป

แตกตางกัน 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 เคร่ืองมอืในการวจิัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม 

ท่ีประกอบดวย 2 สวนดังน้ี 

  สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย 

เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณการทํางาน 

ตําแหนงในการปฏบัิติงานและรายไดตอเดอืน  
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  สวนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผูนํา              

เชิงปฏรูิปตามกรอบแนวคดิภาวะผูนําเชิงปฏรูิปของ

บาสสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1995) 

ดัดแปลงมาจากแบบวัดภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของ 

ธนินทร รัตนโอฬาร (2551) มี 4 ดาน ประกอบ 

ดวย ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณจํานวน 

10 ขอ ดานการสรางแรงบันดาลใจจํานวน 10 ขอ

ดานการกระตุนทางปญญาจํานวน 10 ขอ และ

ดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคลจํานวน 9 ขอ

รวมมีขอคําถามท้ังหมด 39 ขอ ลักษณะคําถาม

เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแปล

ความหมายเปน 3 ระดับ โดยใชคะแนนเฉลี่ย

ระดับสูง คือ 3.34-5.00 คะแนนเฉลี่ยระดับ       

ปานกลาง คือ 2.67-3.33 และคะแนนระดับตํ่า  

คอื 1.00-2.66 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลผานการ

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity 

Index[CVI])  โดยใหผู เ ช่ี ยวชาญเปนผู บ ริหาร

สถานศึกษาพยาบาลจํานวน 2 คน และผูเช่ียวชาญ

ทางดานภาวะผูนํา จํานวน 1 คน และในการวิจัย

คร้ังน้ีไดนําไปทดลองใชเพื่อหาคาความเท่ียงของ

แบบสอบถาม (Reliability) จากอาจารยพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ในเครือขายภาคกลาง 2 ท่ีมีคุณลักษณะคลายกับ

กลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน พบวา มีคาความ

เช่ือม่ันท่ี .963 

การรวบรวมขอมูล 

1 .  ผู วิ จั ย ทํ าหนังสือขออนุญาตเก็บ

รวบรวมข อ มูล และ คว า มอ นุ เ ค รา ะ ห ตอบ

แบบสอบถามจากวิทยาลัยพยาบาลท้ัง 4 แหง     

ท่ีสุมตัวอยางได โดยแนบเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

ของงานวิจัยและคําช้ีแจงในการทําแบบสอบถาม

และขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  

เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาระดับภาวะผูนําเชิง

ปฏรูิปของอาจารยพยาบาล 

 2 .  ผู วิ จั ย ได ส ง แบบสอบถามทาง

ไปรษณียใหกับคณะอาจารยพยาบาลวิทยาลัย

พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในเครือขาย 

ภาคกลาง 2 จํานวน 4 แหง ท่ีสุมตัวอยางไดจํานวน 

ท้ังหมด 169 ฉบับ โดยใหสงแบบสอบถามกลับคืน

ใหแกผูวจิัยภายใน 2 สัปดาห 

 3 .  ผู วิจั ยไดแบบสอบถามกลับคืน

ท้ังหมด 114 ฉบับ ท่ีมคีวามสมบูรณ รอยละ 67.46

และนําแบบสอบถามท้ังหมดมาวเิคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูล 

 1. สถิติเชิงบรรยายโดยใชสถิติ รอยละ 

ความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดแก 

เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณการทํางาน 

ตําแหนงในการปฏบัิติงานและรายไดตอเดอืน 

 2. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิง

ปฏิรูปของอาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล 

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในเครือขาย    

ภาคกลาง 2 ท่ีมีความแตกตางกันของประสบการณ 

การทํางานและตําแหนงในการปฏิบัติงานดวย 

Independent t-test กําหนดระดับนัยสําคัญทาง

สถติิท่ีระดับ .05 
 

ผลการวจัิย 

 ผลการวิจัยแบบออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

  สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

  อาจารยพยาบาลสวนใหญ เพศหญิง 

รอยละ 87.7 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

รอยละ 65.8 รองมาระดับปริญญาเอก รอยละ 

19.3 และระดับปริญญาตรี รอยละ 14.9 ตําแหนง

ทางการบริหาร รอยละ 44.7 และ พบวา ตําแหนง

ผูปฏิบัติงานมีจํานวน รอยละ 55.3 สวนใหญ      

มปีระสบการณการทํางานต้ังแต 5 ปขึ้นไป รอยละ 

84.2 และสวนใหญมีรายไดจากเงินเดือนนอยกวา 

25,000 บาท รอยละ 28.9 
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ทางการปฏิบัติงาน พบวา ตําแหนงในการปฏิบัติงาน 

ท่ีแตกตางกันมภีาวะผูนําเชิงปฏิรูปท่ีไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา 

อาจารยพยาบาลปฏิบั ติหนา ท่ี ไมวาจะอยู ใน

ตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป   

ท่ีไมแตกตางกัน แตกตางจากการศึกษาภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษาแบบเนนความสําเร็จ 

พบวา มีความสัมพันธกับสมรรถนะการบริหาร

วิชาการอยูในระดับสูง (ศศิวิมล สุขธนารักษ, 

2554) ท้ัง น้ี อาจเปนเพราะอาจารยพยาบาล      

ในสถาบันพระบรมราชชนก เครือขายภาคกลาง 2 

มีภารกิจ 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เปนหนาท่ีท่ีทุกคนตองปฏิบัติ ไมวาจะ

ดํารงตําแหนงใด ไมวาการบริหารงานในตําแหนง

ผูบริหาร เชน ระดับรองผูอํานวยการ และหัวหนา

งาน จะมีวาระการดํารงตําแหนง คร้ังละ 2 ป               

ทําใหภาวะผูนําเชิงปฏรูิปไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวา อาจารย

พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม

ราชชนก ในเครือขายภาคกลาง 2 มีภาวะผูนําเชิง

ปฏิ รูปอยูในระดับสูงท้ังรายดานและโดยรวม      

แตพบวาดานการกระตุนทางปญญามคีาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด จงึมขีอเสนอแนะใหมีการวางแผนการพัฒนา

สมรรถนะอาจารยพยาบาลในดานการกระตุนทาง

ปญญาใหมีภาวะผู นํา ท่ี เหมาะสมตามเกณฑ

มาตรฐานสภาพยาบาลกําหนดย่ิงขึ้นไป 

 2. จากผลการวิจัย พบวา ประสบการณ

ทํ า ง า น ท่ี แ ตก ต า ง กั น ภ า ว ะ ผู นํ า เ ชิ ง ปฏิ รู ป             

มีความแตกตางกัน โดยประสบการณ 5 ปขึ้นไป  

มีภาวะผูนําเชิงปฏิรูปมากกวา แสดงใหเห็นวา 

ประสบการณสามารถหลอหลอมหรือทําใหเกิด

การเรียนรูและมคีวามชํานาญมากขึ้น ดังน้ัน ควรมี

การฝกอบรมภาวะผูนําเชิงปฏิรูปโดยใชรูปแบบ 

การฝกปฏบัิติท่ีสรางเสริมประสบการณ 

 ขอเสนอแนะสาํหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1 .  การวิ จั ยค ร้ั ง น้ี ได ศึกษา เฉพาะ 

อาจารยพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนกเครือขายภาคกลาง 2

เทาน้ัน ควรขยายผลการศึกษาใหครอบคลุม

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ท้ังหมด 29 แหง เพื่อใหสามารถนําผลไปวิเคราะห

ภาพรวมและวางแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย

พยาบาล เพื่ อสามารถ เป นผู นํ าทางการจั ด

การศึกษาพยาบาลไดมปีระสทิธิภาพขึ้น 

 2. การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิง

ปริมาณ ควรวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอมูล

จากการสัมภาษณเชิงลกึ การประชุมกลุมผูบริหาร

สถาบันการศึกษาทุกระดับเพื่อใหไดขอมูลไปสู 

การพัฒนาสมรรถนะอาจารยพยาบาลและวิชาชีพ

พยาบาลใหดขีึ้น 

 3. ควรวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะอาจารยพยาบาลดานภาวะผู นําเชิง

ปฏิ รูปเพื่อให ไดอาจารยพยาบาลท่ีสามารถ  

จัดการเ รียนการสอนท่ีมีความเหมาะสมกับ     

การความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย

และการสาธารณสุข 
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