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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลองมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการ
ปฏิบัติบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวร และ
เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติ
บทบาทพยาบาลหวัหนา้เวรก่อนและหลงัการ
ใช้โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการ
เป็นพยาบาลหัวหน้าเวร กลุ่มตัวอย่างคือ
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์การท างาน 
1 - 5 ปี จ  านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน เคร่ืองมือ
วิจยัคือโปรแกรมการเตรียมความพร้อมใน
การเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร แบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิบติับทบาทพยาบาล
หวัหน้าเวร ผ่านการตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา โดยผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน ค่าดชันีความ
ตรงตามเน้ือหา 0.95 ค่าสัมประสิทธ์ิความ
เท่ียง 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
วเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองอายุ
เฉ ล่ี ย 26.38 ปี  (SD = 1.21) ปฏิบัติงานใน
วิชาชีพการพยาบาล เฉล่ีย 2.80 ปี (SD = 1.01) 
กลุ่มควบคุมอายุเฉล่ีย 24.87 ปี  (SD = 0.83) 
ปฏิบติังานในวิชาชีพการพยาบาลเฉล่ีย 1.53 ปี 
(SD = 0.64) ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม มีความสามารถในการปฏิบัติ
บทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรระดบัต ่า หลงัการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีความสามารถในการ
ปฏิบัติบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรระดับสูง 
กลุ่มควบคุมระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการปฏิบัติบทบาทพยาบาล
หวัหนา้เวรหลงัการทดลอง พบวา่ความสามารถ
ในการปฏิบติับทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 (F =  24.855, P < .001) 
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การวิจัยค ร้ังน้ี มี ข้อเสนอแนะว่าฝ่ ายการ
พยาบาลควรเตรียมความพร้อมหวัหนา้เวรใหม่
ทุกคน ก่อนการปฏิบัติบทบาทพยาบาล
หวัหนา้เวรเพื่อสร้างความมัน่ใจใน 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมการเตรียมความพร้อม , 
การเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร, โรงพยาบาลระดบั
ตติยภูมิ, กระทรวงสาธารณสุข 
 
Abstract 
 The purposes of this to quasi – 
experimental research were to study charge 
nurses abilities on being charge nurses and to 
compare their abilities before and after training 
in readiness preparation. The research samples 
were 30 professional nurses with one to five 
years of work experience. They were equally 
divided into the experimental group and 
control group. The research instruments used 
were program of readiness preparation for 
being charge nurses and an ability assessment 
which was examined for its content validity by 
five experts. The content validity index was 
0.95 and the Cronbach’s Alpha Coefficient 
was 0.95. The data were analyzed by 
frequency, percent, mean, standard deviation, 
and analysis of covariance. 
 The research findings showed that: 1) 
the majority age of nurses in the experimental 
group mean was 26.38 (SD = 1.21); their work 
experience mean was 2.80 (SD = 1.01) and, 2) 

the majority age of nurses in the control group 
mean was 24.87 (SD = 0.83); the work 
experimental mean was 1.53 (SD = 0.64). 
Before the experiment, nurses in the 
experimental group and the control group had 
abilities on being charge nurses at the low 
level. After the experiment, their abilities were 
at a high level in the experiment group, and at 
a moderate level in the control group. The 
charge nurses in the experimental group had 
higher ability than those in the control group 
(F = 24.855, P <.001). Based on the findings 
& this research the nurse administrator should 
provide the program of readiness preparation 
to develop the abilities on being charge nurses 
for ensuring the performance and safety of 
patients. 
 
Keywords: Readiness Preparation Program, 
Being Charge Nurses, Tertiary Level Hospital, 
The Ministry of Public Health 
 
บทน า   
 ผู้บริหารการพยาบาลประกอบด้วย 
ผู ้บ ริหารระดับสู ง (Top level administrator)  
ได้แก่ ผูอ้  านวยการพยาบาลหรือหัวหน้าฝ่าย
การพยาบาลหรือหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
(Director of nursing) ผู้บ ริห ารระดับกลาง 
(Middle level administrator) ไ ด้ แ ก่  ผู ้ ช่ ว ย
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล (Assistant director     
of nursing) หั วห น้ าแ ผน ก ก ารพ ย าบ าล       
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(Head department) และผู ้ตรวจการพยาบาล 
(Supervisor nurse) ผู้บ ริหารระดับต้น  (First 
level administrator) ได้แก่  หัวหน้าหอผู ้ป่วย
( Head nurse or Nurse manager) (บุ ญ ใ จ         
ศรีสถิตนรากูร, 2551) หัวหน้าหอผู ้ป่วยเป็น
บุคคลส าคัญ ในการก าหนดพันธกิจของ      
หอผู ้ป่ วยให้ สอดคล้องกับพันธกิจของ
โรงพยาบาล มีหนา้ท่ีวางแผนงานจดัระบบงาน 
บริหารอัตราก าลังและวสัดุครุภัณฑ์ เพื่อให้
เหมาะสมเพียงพอกับภาระงาน นิ เทศงาน     
แก่ บุ คลากรในความรับผิดชอบ ติดตาม
ประเมินผล เพื่อควบคุมคุณภาพการบริการ
พร้อมการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ (นิตยา  
ศรีญาณลักษณ์ , 2552) อย่างไรก็ตามหัวหน้า
หอผู ้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเน่ือง
ตลอด 24 ชัว่โมง ดงันั้นในหอผูป่้วยจึงจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีผูบ้ริหารงานบริการพยาบาลในเวร
บ่ายและดึกแทนหัวหน้าหอผูป่้วย ซ่ึงเรียกผูท่ี้
ปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีวา่ พยาบาลหวัหนา้เวร (Charge 
nurse) (เสาวลกัษณ์ จิรธรรมคุณ, 2552) 
 พยาบาลหัวหน้าเวร (Charge nurse) 
เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้หอผูป่้วย 
เพื่อท าหน้าท่ีจดัให้มีการบริการพยาบาลท่ีมี
คุณภาพแก่ผู ้ป่ วยในทีม และใช้คนให้ มี
ประสิท ธิภาพ  ซ่ึ งท างการบ ริห ารจัดว่า
พยาบาลหัวหน้าเวรเป็นผูบ้ริหารระดับต้น 
(First - line Manager) เช่นเดียวกับหัวหน้า
หอผูป่้วย แตกต่างกนัในขอบเขตและปริมาณ
งานท่ีรับผิดชอบเท่านั้น (Sullivan & Decker, 
2005) โดยทั่ ว ไป ผู ้ ท่ี ท  าหน้ า ท่ี พ ยาบ าล
หัวหน้าเวรคือ พยาบาลอาวุโสสูงสุดในเวร

นั้นๆซ่ึงมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนปฏิบติังาน
เป็น เวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก โดยพยาบาล
หวัหนา้เวรมีบทบาททั้งทางดา้นการปฏิบติัการ
พยาบาลและทางด้านการบริหารการพยาบาล 
(ส านกัการพยาบาล, 2547) 
 จากการศึกษาเอกสาร ประสบการณ์
การท างานและขอ้มูลจากหัวหน้างาน หัวหน้า
หอผู ้ป่วย จ านวน 10 คน พบว่า ในอดีตการ
มอบหมายงานให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบติังาน
ในบทบาทหัวหน้าเวร จะเป็นรองหัวหน้าหอ
ผูป่้วยหรือพยาบาลท่ีอาวุโส มีประสบการณ์
การท างานมากกว่า 5 ปี แต่ในปัจจุบนั ปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรพยาบาลท าให้พยาบาล
วิชาชีพท่ีไดรั้บหมอบหมายให้เป็นหัวหนา้เวร 
มีประสบการณ์ การท างานน้อยกว่า 2 ปี 
(ชมพูนุท ทิพย์ฝ้ัน, 2556) และไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมในการบริหารงานด้านการพยาบาล 
ส่ งผลให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง 
(อ ภิ ญญ า  วรรณประพัน ธ์ , 2545) แม้ ว่ า
ประสบการณ์ช่วยให้การปรับตวัในการเผชิญ
กับ ปัญหาฉุ ก เฉินได้ ดี กว่ าบุ คคลท่ี ไม่ มี
ประสบการณ์  (วิเชียร  ทวีลาภ, 2547) อยา่งไร
ก็ตามในปัจจุบนัพยาบาลวิชาชีพมีจ านวนน้อย 
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ท าให้พยาบาลท่ีจบ
การศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลเพียง  1 – 2 
เดือนต้องท าหน้าท่ีเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร
บ่ายและเวรดึก ส่งผลต่อความสามารถในการ
ตัดสินใจทางการบริหาร เพราะขาดการ
เตรียมพร้อมในการเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร
และขาดประสบการณ์ ไม่ไดช่้วยเหลือสมาชิก
ทีมในการติดตามประสานงานกับหัวหน้า
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แพทย์เวร จนกระทั่งผู ้ป่วยอาการแย่ลงจน
เสียชีวิต ถูกฟ้องร้องและศาลตดัสินวา่พยาบาล
หั วห น้ า เวรล ะ เล ย ต่ อหน้ า ท่ี  ส่ งผล ให้
โรงพยาบาลต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวน 
ท าให้เกิด ผลด้านลบต่อองค์กร ตนเอง ผูป่้วย
และญาติ (Mahlmeister, 2000) ในประเทศไทย
พบมีกรณีท่ีพยาบาลหัวหน้าเวรท าคลอดทารก
แล้วมอบหมายให้นักศึกษาพยาบาลท่ีข้ึนฝึก
ภาคปฏิบติั น าทารกไปห้องแรกคลอดเพื่อให้
ความอบอุ่นแต่ตูอ้บเด็กเสียนักศึกษาพยาบาล
จึงขออนุญาตพยาบาลหวัหนา้เวรใชก้ระเป๋าน ้ า
ร้อนแทน ต่อมาพบว่ามีน ้ าร้อนซึมจากฝาจุก
เกลียวไหลถูกตัวเด็กด้านขวาบาดเจ็บสาหัส
สะโพกขวาถูกลวกจนเน้ือตาย โรงพยาบาล
และพยาบาลหัวหน้ าเวรต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหาย (ยงยทุธ แกว้เตม็, 2556)  
 จากเหตุการณ์ดงักล่าว จะเห็นว่าการ
ท่ีพยาบาลหัวหน้าเวรละเลย ต่อหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ เม่ือผูป่้วยไดรั้บอนัตรายหรือเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาพยาบาล ท าให้
ผูป่้วยต้องนอนอยู่โรงพยาบาลนานข้ึนหรือ
เสียชีวิต ส่งผลต่อก าลงัใจในการท างานของ
บุคลากรพยาบาลและท่ีส าคัญโรงพยาบาล
ตอ้งเสียค่าสินไหมและเส่ือมเสียช่ือเสียงอีก 
 ผูว้ิจยัสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพท่ีมี
ประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่ 3 ปี จ  านวน 
5 คน ท่ีต้องปฏิบัติงานบทบาทพยาบาล
หวัหน้าเวร พบวา่ส่วนใหญ่มีความวิตกกงัวล 
กลวัจะปฏิบติังานไม่ไดห้รือไม่ครบถว้น เม่ือ
เกิดปัญหาไม่มีท่ีปรึกษา เม่ือตดัสินใจแลว้ไม่
รู้ผิดหรือถูก ให้ค  าแนะน าแก่สมาชิกไม่ได ้

ส่งผลให้เกิดความเครียด นอนไม่หลบัและมี
อาการปวดศีรษะ ขอ้มูลจากกลุ่มภารกิจด้าน
การพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี (2557) พบ
ความคลาดเคล่ือนจากการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ เช่น การระบุตัวผู ้ป่วยผิด 
การพลดัตกหกล้ม ความผิดพลาดในการให้
ยา สารน ้ าและเลือด การเกิดแผลกดทับ 
ปัญหาความผิดพลาดของการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างแผนก  การป ฏิบัติตามแผนการ
พยาบาลไม่ครบถ้วน การติดเช้ือในระบบ
ต่างๆ แมว้่าความคลาดเคล่ือนดงักล่าวไม่ได้
เกิดจากพยาบาลหัวหน้าเวรเพียงผูเ้ดียว แต่
เป็นปัญหาร่วมกนัหากมีการบริหารจดัการท่ี
ดีของพยาบาลหัวหน้าเวรน่าจะสามารถลด
ความเส่ียงต่างๆ ได ้ 
 ในโรงพยาบาลราชวิถีเม่ือพยาบาล
วิชาชีพไดรั้บมอบหมายให้ท าหนา้ท่ีพยาบาล
หวัหนา้เวรจะไดรั้บการสอนงานจากพยาบาล
อาวุโสและเรียน รู้จากประสบการณ์ของ
ตนเองไม่มีการฝึกอบรมหรือมีการเตรียม
ความพร้อมอย่างเป็นระบบ การเตรียมความ
พร้อมให้กบัพยาบาลท่ีปฏิบติังานในต าแหน่ง
หัวหน้าเวรจึงเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจอยา่งชดัเจนในหลกัการและแนวคิดการ
บ ริห ารก ารพ ยาบ าล ท่ี มี ป ระ สิ ท ธิภ าพ 
สามารถวางแผน มอบหมายงาน ตรวจตรา
และประเมินผลงาน ให้ค  าแนะน าสมาชิกใน
เวร ตลอดจนแก้ไขปัญหา และสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งราบร่ืน 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  ศึกษาความสามารถการปฏิบติังาน
ในบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหน่ึง 
ก่อนและหลงัการทดลอง 
 2. เปรียบเทียบความสามารถการ
ปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวร 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการ
ทดลองโดยควบคุมความสามารถในการ
ปฏิบัติงานบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรก่อน
การทดลอง 
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ด้านเน้ือหาโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมในการเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร 
และความสามารถในการปฏิบัติงานบทบาท
พยาบาลหวัหนา้เวร 

2.  ดา้นประชากรพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 1 – 5 ปี จากกลุ่มงาน
การพยาบาลผู ้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการ
พยาบาล โรงพยาบาลราชวถีิ  ท่ียงัไม่ไดรั้บการ
มอบหมายจากหั วหน้ าหอผู ้ป่ วยให้ เป็ น
พยาบาลหัวหน้าเวรและสามารถฝึกปฏิบติับท
บทบาทพยาบาลหวัหนา้เวรไดจ้  านวน 63 คน 

3.  ดา้นระยะเวลาระยะเวลาการศึกษา
ระหวา่งเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2559  
 
กรอบแนวคิดของการวจัิย 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวขอ้ง
กบัโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการเป็น

พยาบาลหวัหน้าเวร ผูว้ิจยัประยุกตแ์นวคิดการ
พฒันาและการฝึกอบรมบุคลากรของ เวอร์ท
เทอร์และเดวิส (Werther& Davis, 1993) และ
ชมพู นุ ท  ทิพย์ฝ้ัน  (2556) ประกอบด้วย 7 
ขั้ นตอน คือ 1) ประเมินความต้องการการ
ฝึกอบรม โดยประเมินวา่หน่วยงานใดตอ้งการ
การฝึกอบรม ใครต้องการฝึกอบรมและ
ต้ อ งก าร ฝึ กอบ รม  เร่ื อ งใด  2 ) ก าห น ด
วตัถุประสงค์ของการพฒันาและการฝึกอบรม 
เป็นการระบุเป้าหมายของพฤติกรรมท่ีตอ้งการ 
จะท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมบรรลุความส าเร็จ 
3) ก าหนดเน้ือหาหลักสูตรตามผลการประเมิน
ความต้องการ และวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม 4) ก าหนดวิธีการฝึกอบรมและ
หลกัการเรียนรู้ โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียน ประกอบดว้ย 4.1)การสร้างสัมพนัธภาพ 
4.2) การทดสอบก่อนการอบรม (Pre –test) 4.3) 
การบรรยายบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวร 4.4) 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.5) การอภิปราย
กลุ่ม และ4.6) การฝึกปฏิบติับทบาทพยาบาล
หัวหน้าเวร 5) ด าเนินการฝึกอบรมตามแผน 
6) ติดตามผลความสามารถหลังการอบรม
ส้ินสุดและ 7)ประเมินผลโปรแกรมการอบรม 
หลงัจากนั้นวดัความสามารถในการปฏิบติังาน
บทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรตามแนวคิดของ
มาร์ควิสและ ฮุส ตัน  (Marquis & Huston, 
2012) และประยุกต์มาจากวิภาวรรณ บัว
สรวง (2551) ประกอบดว้ย การวางแผน การ
จดัระเบียบองค์กร การบริหารบุคคล และการ
ควบคุมงานดงัภาพท่ี 1 
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แผนภูมิที ่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 เป็ น ก ารวิ จัย ก่ึ งทดลอง  (Quasi - 
Experimental research) แบบสองกลุ่มวดัผล
ก่ อน แล ะห ลั งก ารท ด ลอ ง  (Two group  
pretest – posttest design) มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสามารถในการปฏิบติังานบทบาท
พยาบ าลหั วหน้ า เวร  แล ะ เป รียบ เที ยบ
ความสามารถในการปฏิบัติงานบทบาท
พยาบาลหัวหน้าเวรก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการเป็น
พยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลระดับตติย
ภูมิแห่งหน่ึง สังกดักรมการแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 วธีิการสุ่มตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน โดยการ
เล ือกแบบ เจาะจง  (Purposive sampling) 

ก าหนดคุณสมบติักลุ่มตวัอยา่งคือ 1) พยาบาล
วิชาชีพท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1 – 5 ปี 
2) เป็นพยาบาลวิชาชีพจากก ลุ่มงานการ
พยาบาลผูป่้วยในโดยจบัคู่กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมให้มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน     
3) ไม่เคยเป็นพยาบาลหัวหน้าเวรและได้รับ
การประเมินจากหัวหน้าหอผูป่้วยวา่สามารถ
ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรได้ 
ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพในหอผูป่้วย
พิเศษ 10ข.  10ก. 9ก. อายุรกรรมหญิงชั้น 2 
และ ชั้น 3 อายุรกรรมชาย 6ก. และ 6ข. ออร์
โธปิดิกส์ชายและหญิง จกัษุชายและหญิง หอ
ผูป่้วยรังสีรักษา ก และ ข 
 แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 
15 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random 
sampling) เพื่อสุ่มเป็นกลุ่มทดลองหรือกลุ่ม

โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร 
1. ประเมินความตอ้งการในการฝึกอบรม 
2. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาและการฝึกอบรม  
3. ก าหนดเน้ือหาหลกัสูตรดา้นการบริหารจดัการของพยาบาล
หวัหนา้เวร  
4. ก าหนดวธีิการฝึกอบรมและหลกัการเรียนรู้ 
4.1 สร้างสมัพนัธภาพ 
     4.2 บรรยายบทบาทพยาบาลหวัหนา้เวร 
     4.3 วเิคราะห์กรณีศึกษา 
     4.4 อภิปรายกลุ่ม 
     4.5 ฝึกปฏิบติับทบาทพยาบาลหวัหนา้เวร 
5.ด าเนินการฝึกอบรมตามแผน 
6. การติดตามประเมินความสามารถ 
7. การประเมินผลโปรแกรมการอบรม 
(Werther& Davis, 1993; ชมพนุูท ทิพยฝ้ั์น, 2556) 
 

ความสามารถในการปฏบิัตงิาน
บทบาทพยาบาลหัวหน้าเวร 

     1. การวางแผน 
     2. การจดัระเบียบองคก์ร 
     3. การบริหารบุคคล 
     4. การควบคุมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
( Marquis&Huston, 2012; วภิา
วรรณ บวัสรวง, 2551 ) 
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ควบคุม ซ่ึงกลุ่มทดลองเป็นพยาบาลวิชีพท่ี
ปฏิบติังานในหอผูป่้วยพิเศษ 10ก. อายรุกรรม
หญิงชั้น 3 อายุรกรรมชาย 6 ข. ออร์โธปิดิกส์
ชาย จกัษุชาย และรังสีรักษา ก. กลุ่มควบคุม
เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในหอผูป่้วย
พิเศษ 10ก. 9ก. อายุรกรรมหญิงชั้น 2 อายุรก
รรมชาย 6ก. ออร์โธปิดิกส์หญิง จักษุหญิง 
รังสีรักษาข.  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมี 2 
ประเภทคือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการ
วิจัยและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการ
วิจยั คือ โปรแกรมการเตรียมความพร้อมใน
การเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร ตามแนวคิดของ 
Werther & Davis (1993) และชมพูนุท ทิพย์
ฝ้ั น  (2 5 5 6 )  ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย  7 ขั้ น ต อ น 
ประกอบด้วย 1) ประเมินความต้องการใน
การฝึกอบรบ  2) ก าหนดวตัถุประสงค์ของ
การพัฒนาและการฝึกอบรม  3) ก าหนด
เน้ือหาหลักสูตร 4) ก าหนดวิธีการฝึกอบรม
และหลกัการเรียนรู้5 )ด าเนินการฝึกอบรม 6)
ติดตามผลการฝึกอบรม 7) ประเมินผลของ
โปรแกรมการอบรม ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู ้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน ค่าดัชนีความตรงตาม
เน้ือหาไดเ้ท่ากบั 0.95 
  2. เค ร่ือ ง มื อ ท่ี ใช้ ใน ก าร เก็ บ
รวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนโดยประยุกต์
แนวคิดบทบาทการบริหารทางการพยาบาล
ของ Marquis & Huston (2012) และวิภาวรรณ 

บวัสรวง (2551) คือแบบประเมินความสามารถ
ในการปฏิบั ติ กิ จกรรมบทบาทพยาบาล 
หัวหน้าเวรจ านวน 18 ขอ้ คือด้านการวางแผน 
(ขอ้ท่ี 1 – 5) ดา้นการจดัระเบียบองค์กร (ขอ้ท่ี 
6 – 9) ด้านการบริหารบุคคล (ข้อท่ี 10 – 11) 
ด้านการควบคุมงาน (ข้อท่ี 12 – 18) ลักษณะ
ของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 3 ระดับ น าไปทดลองใช้  (try 
out) กบัพยาบาลวิชาชีพท่ีมีลกัษณะคลา้ยกลุ่ม
ตวัอย่างคือพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์
การท างาน 1 – 5 ปี จากกลุ่มงานการพยาบาล
ผูป่้วยใน ท่ีไม่เคยเป็นพยาบาลหัวหน้าเวรและ
ได้รับการประเมินจากหัวหน้าหอผู ้ป่วยว่า
สามารถฝึกปฏิบติับทบาทพยาบาลหัวหน้าเวร
ได้  จากหอผู้ป่ วยสามัญนรีเวช หอผู ้ป่ วย
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ หอผู ้ป่วยหู คอ 
จมูก หอผูป่้วยสามญัสูติกรรม หอผูป่้วยสามญั
ศัลยกรรมชาย พิ เศษรวมอายุรกรรม มีค่ า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเท่ากบั 0.95 
 การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู ้วิจ ัย เสนอโครงร่างวิจัย เพื่ อท า
วิทยานิพนธ์และเอกสารขอ้มูลโครงการวิจยั
ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
ใน ม นุ ษ ย์มห าวิท ย าลัย ค ริส เตี ยน แล ะ
คณะกรรมการจริยธรรมโรงพยาบาลระดับ
ตติย ภู มิแห่ งห น่ึ ง  สั งกัดกรมการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข ท่ี เป็นสถานท่ี เก็บ
ข้อมูลเพื่อพิจารณารับรองการพิทักษ์สิทธ์ิ
กลุ่มตวัอย่าง ในขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล
ผูว้ิจยัช้ีแจงการพิทกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอยา่ง โดย
ไม่มีผลใดๆ ต่อการปฏิบติังาน  
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 ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 กลุ่มทดลอง ใชโ้ปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมในการเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร 
ดงัน้ี 
 สัปดาห์ ท่ี  1  Pre – test โดยปฏิบัติ
หนา้ท่ีบทบาทพยาบาลหวัหนา้เวร เป็นเวลา 1 
เวร หลังจากนั้ นให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน
ความสามารถตนเองในการปฏิบัติบทบาท
พยาบาลหวัหนา้เวร 
 สัปดาห์ท่ี 2 – 3  
 - จดัอบรมเป็นระยะเวลา1วนั ในภาค
เช้าเป็นการบรรยาย บทบาทพยาบาลหัวหน้า
เวรตามแผนการสอนโดยนางสุวารีวรรณ      
จิรเสวกดิลก หัวหน้างานการพยาบาลผูป่้วย
รังสีรักษา ภาคบ่ายเป็นการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน ซ่ึงทุกกลุ่มต้อง
วิเคราะห์กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี จากนั้นให้แต่
ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
และอภิปรายกลุ่มร่วมกนั 
 - ปฏิบติังานบทบาทพยาบาลหัวหน้า
เวรในหอผู้ป่วยท่ีตนเองปฏิบัติงาน โดย
ปฏิบติังานทั้งเวรเชา้ เวรบ่าย เวรดึกอยา่งละ 3 
เว ร  เป็ น ระยะ เวล า  2 สั ป ด าห์ ระห ว่ า ง
ปฏิบติังานใช้คู่มือบทบาทพยาบาลหัวหน้า
เวรร่วมดว้ย 
 สั ป ด าห์ ท่ี  4 Post – test โดยห ลัง
ปฏิบัติงานครบ 2 สัปดาห์ ให้กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินความสามารถของตนเองในการ
ปฏิบติังานบทบาทพยาบาลหวัหนา้เวร 

 กลุ่มควบคุม ปฏิบติับทบาทพยาบาล
หัวหน้าเวรตามรูปแบบเดิมท่ีปฏิบติัอยู่เป็น
ประจ า 
 สัปดาห์ ท่ี  1 Pre – test โดยปฏิบัติ
หนา้ท่ีบทบาทพยาบาลหวัหนา้เวร เป็นเวลา 1 
เวร  ห ลังจากนั้ น ก ลุ่ มตัวอย่างป ระ เมิ น
ความสามารถตนเองในการปฏิบัติบทบาท
พยาบาลหวัหนา้เวร  
 สัปดาห์ท่ี 2 – 3 ปฏิบติังานบทบาท
พยาบาลหัวหน้าเวรในหอผู้ป่วยท่ีตนเอง
ปฏิบติังาน  โดยปฏิบติังานทั้งเวรเช้า เวรบ่าย 
เวรดึก เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์  
 สั ป ด า ห์ ท่ี  4 Post – test ห ลั ง
ปฏิบัติงานครบ 2 สัปดาห์ ให้กลุ่มตัวอย่าง
ป ระ เมิ น ค ว ามส าม ารถตน เอ งใน ก าร
ปฏิบติังานบทบาทพยาบาลหวัหนา้เวร 
 การวเิคราะห์ทางสถิติ   
 1.  ข้ อ มู ล ส่ วน บุ ค ค ล ข อ งก ลุ่ ม
ตัวอย่าง  ใช้ก ารแจกแจงความ ถ่ี  ร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2.  หาค่าเฉ ล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนความสามารถในการ
ปฏิบติักิจกรรมบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวร
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมในการเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 3.  ก าร เป รียบ เที ยบ ผลคะแนน
ความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมบทบาท
พยาบาลหัวหน้าเวรก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการเป็น
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พยาบาลหัวหน้าเวร ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยใชส้ถิติ ANCOVA 
 
ผลการวจัิย 

1. พยาบาลวิชาชีพกลุ่มทดลองส่วน
ใหญ่อายุ 25 และ 26 ปี มีจ  านวนเท่ากนั ร้อย
ล ะ  33.33 อ ายุ เฉ ล่ี ย 26.38 ปี  (SD = 1.21) 
ปฏิบติังานในหอผูป่้วยอายุรกรรมหญิงชั้น 3 
ร้อยละ 26.67ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน

วชิาชีพการพยาบาล 3 ปี ร้อยละ 40ระยะเวลา
การปฏิบติังานในวิชาชีพการพยาบาลเฉล่ีย 
2.80ปี (SD =1.01)กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่อาย ุ
24 ปี ร้อยละ 40อายเุฉล่ีย24.87 ปี (SD = 0.83) 
ปฏิบัติงานในหอผูป่้วยจกัษุหญิง ร้อยละ20 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในวิชาชีพการ
พยาบาล 1 ปี  ร้อยละ 53.33ระยะเวลาการ
ปฏิบติังานในวิชาชีพการพยาบาลเฉล่ีย 1.53 
ปี (SD =0.64) ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 จ านวน (f) และร้อยละ (%) ของพยาบาลหวัหนา้เวร จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล (n=30) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุ่มทดลอง (n = 15)  กลุ่มควบคุม (n = 15) 

f % f % 

อายุ 
24 ปี 
25 ปี 
26 ปี 
27 ปี 
28 ปี 
29 ปี 

 
0 
5 
5 
3 
1 
1 

(x̄ =26.38, 

 
0.00 

33.33 
33.33 
20.00 
6.67 
6.67 

SD=1.21) 

  
6 
5 
4 
0 
0 
0 

(x̄ =24.87, 

 
40.00 
33.33 
26.67 
0.00 
0.00 
0.00 

SD=0.83) 
สถานทีป่ฏิบัติงาน 
พิเศษ 10 ข 
พิเศษ 10 ก  
          พิเศษ 9 ก 
อายรุกรรมหญิงชั้น 3 
อายรุกรรมหญิงชั้น 2 
อายรุกรรมชาย 6 ข 
          อายรุกรรมชาย 6 ก 
          ออร์โธปิดิกส์ชาย 
ออร์โธปิดิกส์หญิง 

 
3 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
2 
0 

 
20.00 
0.00 
0.00 

26.67 
0.00 
6.67 
0.00 

13.33 
0.00 

  
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
2 

 
0.00 

13.33 
13.33 
0.00 
0.00 
0.00 

13.33 
0.00 

13.33 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุ่มทดลอง (n = 15)  กลุ่มควบคุม (n = 15) 

f % f % 
          จกัษุชาย 
          จกัษุหญิง 
          รังสีรักษา ก 
          รังสีรักษา ข 

3 
0 
2 
0 

20.00 
0.00 

13.33 
0.00 

0 
3 
0 
2 

0.00 
20.00 
0.00 

13.33 
ระยะเวลาปฏบิัติงานวชิาชีพการพยาบาล     
         1 ปี 

2 ปี 
3 ปี 
4 ปี 
5 ปี 

1 
5 
6 
2 
1 

(x̄ = 2.80, 

6.67 
33.33 
40.00 
13.33 
6.67 

SD=1.01) 

 8 
6 
1 
0 
0 

(x̄ = 1.53, 

53.33 
40.00 
6.67 
0.00 
0.00 

SD=0.64) 
 
 2. ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองมี
ระดับความสามารถในการปฏิบัติบทบาท
พยาบาลหวัหนา้เวรต ่าเฉล่ีย (x̄ = 28.93, SD = 
4.43) กลุ่มควบคุมมีระดับความสามารถใน
การปฏิบัติบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรต ่ า
เฉล่ีย (x̄ = 22.60, SD = 3.14) หลงัการทดลอง

กลุ่มทดลองมีความสามารถในการปฏิบัติ
บทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรสูงเฉล่ีย ( x̄ = 
46.80, SD = 5.02)  ก ลุ่ ม ค วบ คุ ม มี ร ะ ดั บ
ความสามารถในการปฏิบติับทบาทพยาบาล
หัวหน้าเวรปานกลางเฉล่ีย (x̄ = 36.33, SD = 
2.19) ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ( x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัความสามารถการปฏิบติัในบทบาท
พยาบาลหวัหนา้เวร ก่อนและหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลอง (n = 15) และกลุ่มควบคุม (n = 15) 

กลุ่ม 
ก่อนการทดลอง (n = 15) หลงัการทดลอง(n = 15) 

x̄  SD ระดับ x̄  SD ระดับ 

กลุ่มทดลอง 28.93 4.43 ต ่า 46.80 5.02 สูง 
กลุ่มควบคุม 22.60 3.14 ต ่า 36.33 2.19 ปานกลาง 

  
3. ความส าม ารถในการป ฏิบั ติ

บทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรก่อนการทดลอง
ไม่ มีผล ต่อความสามารถในการป ฏิบั ติ

บทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรหลงัการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (F 
=0.978, P > .001) เม่ือควบคุมความสามารถ
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ในการปฏิบัติ กิจกรรมบทบาทพยาบาล
หัวหน้าเวรก่อนการทดลอง โดยใช้การ
วิ เค ราะ ห์ ค ว าม แป รป รวน ร่วม  พ บ ว่ า 
ความสามารถในการปฏิบติับทบาทพยาบาล

หัวหน้าเวรของก ลุ่มทดลองสูงกว่าก ลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.001(F = 24.855, P <.001) ดงัตารางท่ี 3  

 
ตารางที่  3  เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวร หลังได้รับ
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลหัวหนา้เวร ระหวา่งกลุ่มทดลอง (n = 15) และ
กลุ่มควบคุม (n = 15) เม่ือควบคุมความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวร
ก่อนการทดลอง โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p - value 
ความสามารถในการปฏิบติับทบาท 
พยาบาลหวัหนา้เวรก่อนการทดลองกลุ่ม 
ความคลาดเคล่ือน 
รวม 

14.672 
372.888 
405.061 

53,075.000 

1 
1 

27 
30 

14.672 
372.888 
15.002 

 

0.978 
24.855 

.331 

.000 

 
อภิปรายผลการวจัิย 
 1.  ระดบัความสามารถในการปฏิบัติ
บทบาทพยาบาลหัวหน้าเวร ก่อนการทดลอง 
พ บว่ าก ลุ่ มท ดลองและก ลุ่ มควบ คุ ม มี
ความสามารถระดบัต ่า เน่ืองจากกลุ่มทดลองมี
ระยะเวลาการปฏิบติังานในวิชาชีพการพยาบาล
เฉ ล่ี ย  2.80 ปี  (SD=1.01) ก ลุ่ ม ค วบ คุ ม มี
ระยะเวลาการปฏิบติังานในวิชาชีพการพยาบาล 
เฉล่ีย 1.53 ปี  (SD =0.64) ซ่ึ งถือว่าเป็นผู ้ ท่ี มี
ประสบการณ์น้อยและพยาบาลกลุ่มน้ียงัไม่ได้
รับการฝึกอบรมด้านการบริหารการพยาบาล 
สามารถอธิบายได้จากบันไดวิชาชีพการ
พ ยาบ าลตามแน ว คิ ดของ Benner (1984) 
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์การท างาน     
1 - 2 ปี  (Advanced beginner) สามารถเรียน รู้ 
จากการปฏิบัติ งานจริง บริหารจัดการกับ

สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ โดยอยู่ภายใต้การ
ก ากบัดูแลของพยาบาลท่ีมีประสบการณ์สูงกวา่ 
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์การท างาน     
2 - 3 ปี  (Competence) โดยไม่ มี การโยกย้าย  
เป็นผู ้มีความรู้ความเข้าใจบริบทของงานท่ี
รับผิดชอบ สามารถวางแผนปฏิบติังานในระยะ
ยาวได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการกับ
สถานการณ์ ฉุกเฉินได้  แต่ไม่สามารถให้
ค  าปรึกษาแก่พยาบาลรุ่นน้อง (บุญใจ ศรีสถิต
นรากรู, 2551)  
 2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
บทบาทพยาบาลหวัหนา้เวรของพยาบาลวิชาชีพ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการ
ทดลอง โดยควบคุมความสามารถในการ
ปฏิบติังานบทบาทพยาบาลหวัหน้าเวรก่อนการ
ทดลอง พบว่าความสามารถในการปฏิบัติ
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บทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรของกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(F = 15 .7 30 , P < .001 ) ซ่ึ ง เป็ น ไป ต าม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากกลุ่มทดลองไดรั้บ
การฝึกโปรแกรมการเตรียมความพร้อมใน
การเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร ซ่ึงประกอบดว้ย
การบรรยายบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวร 
วิเคราะห์กรณีศึกษา อภิปรายกลุ่มร่วมกัน 
และฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวร
ร่วมกบัการใช้คู่มือบทบาทพยาบาลหัวหน้าเวร 
สอดคล้องกับงานวิจยัของกัลยารัตน์ สังข์มร
รทร (2547) ศึกษาผลการพฒันาพยาบาลวิชาชีพ
เพื่อเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งผู ้บริหารระดับต้น
โรงพยาบาลสุรินทร์ พบวา่หลงัการอบรมระดบั
ความรู้และความสามารถด้านการบริหารการ
พยาบาลสูงกวา่ก่อนการอบรม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ปราณี   ธนพงศ์เดชะ 
(2552) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเตรียม
ผูบ้ริหารทางการพยาบาลระดบัตน้ โรงพยาบาล
ชุมแพ จังหวดัขอนแก่น พบว่าภายหลังการ
อบรมกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารการพยาบาลสูงกว่าก่อนการอบรมอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. พยาบาลหัวหน้าเวรสามารถน า
คู่ มื อการป ฏิบัติงานในบทบาทพยาบาล
หัวหน้าเวรไปใช้ในการเตรียมความพร้อม
ของตนเองก่อนการปฏิบติังานในบทบาทของ
หวัหนา้เวร 
 2. ผูบ้ริหารการพยาบาลสามารถน า
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการเป็น
พยาบาลหัวหนา้เวร ไปใช้ในการเตรียมความ
พร้อมให้กบัพยาบาลท่ีปฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้า
เวรใหม ่
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการปฏิบติับทบาทพยาบาลหัวหน้าเวรใน
ระยะยาว เพื่อดูพฒันาการของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 
 2. ควรท าการประเมินความสามารถ
ในการปฏิบติับทบาทพยาบาลหวัหนา้เวรโดย
การประเมินแบบ 360 องศา 
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