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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาความส าคัญ และความต้องการการพัฒนาทักษะการ
นิเทศการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 2)พัฒนากล
ยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลฯและ3)ประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาทักษะ
การนิเทศการพยาบาลทีพ่ัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่างได้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยั
เอกชนจ านวน 12 แห่ง ที่เปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ 295 คน ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกลยุทธ์การ
พัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล จ านวน 10 คน และ อาจารย์พยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 
24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล และแบบประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของกลยุทธ์การ
พัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอกชน  ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก  คือ 1) การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการพยา
บาล  2) การพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และ3) การพัฒนาทักษะด้านการจัดการพยาบาล และ10 กลยุทธ์
รอง  โดยมีแนวทางการพัฒนา รวม 31 ข้อ และเมื่อพิจารณาระดับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในทุกข้อของแต่
ละด้าน พบว่า กลยุทธ์หลัก  กลยุทธ์รอง และแนวทางการพัฒนา อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การพัฒนา ทักษะการนิเทศ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
 
Abstract 

This research aims to 1) To Study for development strategies of Nursing Supervision 
Skills of Nursing Students in Faculty of Nursing of Private University. The study was divided 
into 3phases:  Phases 1) Study and review the theory,  document analysis,  research report 
which related to nursing supervision and strategies and needs the nursing critical supervision 
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skills. Phase 2) Development of strategies for developing nursing supervision skills. Phases 3) 
Study the feasibilities of nursing supervision skills, development strategies of nursing students. 
The samples consisting of 295 registered  nurses  from 12  private universities offering Faculty 
of Nursing and10 experts examining strategies for developing nursing supervision skills, and 24 
private university nursing teachers. The research instruments includes questionnaires on the 
current state of nursing supervision regarding the importance and needs for nursing 
supervision and the semi-structured interview form and questionnaire for assessing the 
probability of actions.The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, 
and content analysis. 

The research results were as follows: Strategies for development nursing supervision 
skills of nursing students of Private universities consisting of 3 main strategies :1) Development 
of technical skills in nursing supervision 2) Development of interpersonal skills and 3) 
Development of nursing management skills and 10 secondary strategies with a total of 31 
development  guidelines. When considering the level of practical possibilities in all areas, 
each area found that the main strategy, secondary strategy and development approach are 
at the high and highest levels. 
 
Keywords : strategies for Development, Nursing supervision skills, Nursing Student 
 
บทน า 

การนิเทศการพยาบาลเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติการ
พยาบาล และเป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการพยาบาลในทางที่ดี (Turner & Hill, 
2011; William & Perez, 1990) นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเป็น
กระบวนการที่เป็นกลไกสนับสนุนการปฏิบัติเชิงวิชาชีพโดยผู้รับการนิเทศจะสามารถแลกเปลี่ยน
ความสามารถทางคลินิกและพัฒนาน าไปสู่การตระหนักในความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพ และสะท้อนการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดเอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะใน
วิชาชีพการพยาบาล (วันทนีย์  ตันติสุข, 2556: 2) ดังนั้นการนิเทศการพยาบาลจึงเป็นการนิเทศเชิงคลินิกที่
ส าคัญในการพัฒนาต่อยอดคุณภาพการบริการในการดูแลผู้ป่วย อันเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้นิเทศ คือ 
อาจารย์ และผู้ถูกนิเทศ คือนักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกัน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้
นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลต่อไป แนวคิดการนิเทศการพยาบาลหรือการ
นิเทศทางคลินิกเป็นแนวคิดที่มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพการพยาบาล
ที่ต้องมีการนิเทศการพยาบาล เพื่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งพรอค เตอร์ (Proctor, 1987:15) 
อธิบายว่าการจะพัฒนาการนิเทศให้มีประสิทธิภาพนั้นประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการให้ความรู้ ด้านทักษะต่างๆ และด้านการสนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆซึ่งการ
นิเทศทางคลินิกของอาจารย์กับนักศึกษาจะต้องมีการนิเทศที่สม่ าเสมอทั้งการตรวจเย่ียม การให้
ค าปรึกษาทางการพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีก าลังใจ ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน มีความ
เชื่อมั่นในตนเองอันจะส่งผลต่องานที่ปฏิบัติและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติการพยาบาล อย่างไรก็



วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)      ปีที่ 15  ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม  2564 

 

 162 

ตามในการนิเทศการพยาบาล ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล กับนักศึกษาก็เป็นสิ่งส าคัญใน
การที่จะให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ทางคลินกิอันจะน าไปสูผ่ลลพัธ์การ
ดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพต่อไปและจากการศกึษาของเฮอร์กาสและคณะ (Hyrkas & Paunonen, 2001: 
492) พบว่า พยาบาลที่ได้รับการนิเทศทางคลินิก จะส่งผลให้การบริการพยาบาลมีคุณภาพมากข้ึน 
สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ทางคลินิกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากข้ึนและมีความรู้สึกพึง
พอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิ  จันทร์ยาง (2554: 8) ที่พบว่า การนิเทศ
ที่ดีต้องด าเนินการตามข้ันตอนการนิเทศ ก าหนดแผนการนิเทศการพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษรผู้นิเทศ
ต้องมีคุณธรรม เสมอภาคและเป็นมิตรรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
พยาบาล จะท าให้มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยดีข้ึนผู้รับการนิเทศก็พึงพอใจ และสามารถพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยการจูงใจและสร้างความ
พึงพอใจในงานด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ก่อนจะส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการฝึกปฏิบัติมาเป็นอย่างดี ทั้งด้านการ
ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย และด้านการจัดการทางการพยาบาล อันเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคญั 
ก่อนจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ แต่ที่ผ่านมาพบว่าการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการทางการ
พยาบาล จ านวน 2 หน่วยกิตนั้น มีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างมาก และเน้นด้านการจัดการเป็นส่วนใหญ่ 
ผู้เรียนไม่คุ้นเคยและไม่สามารถจดจ าความรู้ และน าไปใช้ได้ทั้งหมด บางครั้งเกิดการสับสนในเนื้อหา และ
จากรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลที่ผ่านมา พบว่า 
ผู้เรียนสามารถน าความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  

จากการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตพยาบาล เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติการ
พยาบาลและการนิเทศการพยาบาล ร่วมกับการติดตามสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานีไปแล้ว 1-2 ปี  พบว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วนั้นยัง
เชื่อมโยงความรู้จากรายวิชาพื้นฐานสู่การปฏิบัติด้านวิชาชีพได้ไม่ดีเท่าที่ควร และยังขาดความมั่นใจใน
การปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศเชิงคลินิก ประกอบกับผลการสอบถามความคิดเห็น และความต้องการ
เกี่ยวกับทักษะส าคัญๆ ส าหรับการนิเทศเชิงคลนิิก พบว่า ทักษะที่พยาบาลดังกล่าวต้องการ ได้แก่  ทักษะ
การสอนแนะ ทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ และ ทักษะการสะท้อนคิด (คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี,  2559: 5)  อย่างไรก็ตามในการนิเทศการพยาบาลนั้นอาจประสบปัญหาทั้งที่เกิด
จากตัวผู้นิเทศเอง เช่น ขาดความรู้และทักษะในการนิเทศ (พูนสุข หิงคานนท์, 2550: 2) ก็อาจส่งผลต่อ
การนิเทศได้เช่นกัน นอกจากนี้  ผลจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาล ที่ผ่านมา 
พบว่าหน่วยงานต่างๆมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาล  แต่ส่วนใหญ่จะ
ศึกษาในพยาบาลวิชาชพีทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ (วันทนีย์ ตันติสุข
, 2556; เผอิญ ณ พัทลุง, 2559 ; หรรษา เทียนทอง และ พุทธชาด สมณา , 2559 ; อรุณรัตน์ อินท
สุวรรณ รุ่งนภา จันทรา และอติญาณ์ ศรเกษตริน, 2559) ประกอบกับในปัจจุบันเป็นยุคของการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาพยาบาล ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติ โดย
การศึกษาต้องมีทั้งภาคทฤษฎีที่เหมาะสม ภาคปฏิบัติในห้องทดลอง และการปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์จริง  เพื่อให้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริงให้สามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
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 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ในฐานะที่ผู้วิจัย เป็นอาจารย์รับผิดชอบ
รายวิชาการจัดการทางการพยาบาล และวิชาปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล ซึ่งจากผลการประเมิน
การจัดการเรียนสอนพบว่า ยังต้องมีการพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลให้กับผู้เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความจ าเป็นที่จะศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1 .เพื่อศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการนเิทศการพยาบาล และกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 

2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 

3. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอกชนที่พัฒนาข้ึน มีผลการประเมินในด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ในระดับมาก ละมากที่สุด  

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนา
ทักษะการนิเทศการพยาบาลโดยใช้แนวคิดของ Glickman Gordon & Ross Gordon (2009:2008) 
นิคลิน (Niclin,1997:53) คิมบอลล์ไวลส์ (Wiles,1967: 13-18) ไวลส์และเลิฟเฟล (Wiles&lovell, 
1967:18-26) อิ มั น โ ด  (Imundo ,1980:8) อั ล ฟ อ ง โ ซ เ ฟี ร ท แ ล ะ เ น ฟิ ล ( Alfonso Firth and 
Neveille,1981:335-338) และนักวิชาการไทย ได้แก่ กมลรัตน์ เอิบศรีสุข และจุรีย์ นฤมิตเลิศ (2551 
:60) ยุพิน ยืนยง (2553 : 42) พีรพัฒน์ รุ่งเรือง (2553-20) อมร สุวรรณนิมิต (2553: 133-140)             
จิราภรณ์ ธรรมสรางกูร และคณะ (2559: 22) และประยุกต์ใช้รูปแบบการนิเทศเชิงคลินิกของ Proctors 
three function interactive model (Julie Winstanley and Edward While, 1991: 12-13) มาเป็น
แนวทางและประกอบการพัฒนา เพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล ของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน                                           

2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
 2.1 กลุ่มที่1กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562 จากมหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 12 แห่ง ที่เปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 
1,100 คน เพื่อศึกษาความส าคัญ และความต้องการทักษะการนิเทศการพยาบาล ก าหนดขนาดกลุ่ม
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ตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) เพื่อให้
เกิดความเที่ยงตรง จึงปรับขนาดตัวอย่างเป็นจ านวน 295 คน) 
 2.2  กลุ่มที่ 2ได้แก ่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 10 คน ก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไป มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนและการ
นิเทศทางการพยาบาล มากกว่า 5 ปี พิจารณาตรวจสอบกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลที่
สร้างข้ึน โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินความถูกต้องและเหมาะสม 
  2.3  กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 24 คน คัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดคณะพยาบาลศาสตร์จ านวน 12 แห่งๆ ละ 2 คน 
ดังนี้1) วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2) มหาวิทยาลัยสยาม 3) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  4) มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 5) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 6) มหาวิทยาลัยรังสิต 7) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิ มพระเกียรติ                  
8) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 9) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  10) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
11) มหาวิทยาลัยชินวัตร 12) มหาวิทยาลัยปทุมธานี  ก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ คือ จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป มีความรู้และประสบการณ์ด้านการนิเทศทางการพยาบาลมากกว่า 5 ปี 
ประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอกชนที่พัฒนาข้ึน โดยใช้แบบสอบถามประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 3.  ขอบเขตด้านตัวแปร  ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล ของนักศึกษา
พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาทักษะด้านเทคนคิ
ปฏิบัติการนิเทศการพยาบาล 2) การพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 3) การพัฒนาทักษะด้านการ
จัดการทางการพยาบาล   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (mixed method) ในระยะที่ 1 จะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ส่วนระยะที่ 2 และ 3 จะเป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ มีการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะดังนี้ 
 1. การทบทวนเอกสาร ความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการ
พยาบาลและกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เอกชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวคิดและแนวทางในการร่างกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการ
พยาบาลรูปแบบการศึกษาในข้ันตอนนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการพยาบาล และกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล ของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะ
การนิเทศการพยาบาล และ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการการนิเทศการพยาบาลและกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล   
 2. การส ารวจระดับความส าคัญและระดับความต้องการทักษะการนิเทศการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนรูปแบบการวิจัย การศึกษาในข้ันตอนนี้ ใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีรายละเอียดประกอบด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
พยาบาลวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 จากมหาวิทยาลัยเอกชน 
จ านวน 12 แห่งที่เปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1,100 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครั้งนี ้คือ 
พยาบาลวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 12 แห่ง ที่เปิดสอนคณะพยาบาล
ศาสตร์ จ านวน 292 คนก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (1970: 
607-610) เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงจึงปรับขนาดตัวอย่างเป็นจ านวน 295 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ข้ันตอนที่ 1  ศึกษาความส าคัญและความต้องการทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและแปลผลเป็นระดับความส าคัญของทักษะการนิเทศ และระดับความต้องการการนิเทศการ
พยาบาล ร่วมกับการพิจารณาน าหัวข้อระดับความส าคัญและระดับความต้องการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด น าไปจัดท าร่างกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลฯ เพื่อการพัฒนาในข้ันตอนที่ 2 

2. ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล ของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา การสรุปผลการตรวจสอบและวิพากษ์ 
รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านความถูกต้องและความเหมาะสม ตามวิธีการที่ก าหนดและ
ปรับปรุงกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลตามผลการวิพากษ์และข้อเสนอแนะดังกล่าว 
ภายใต้ข้อแนะน าของกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ น ามาสรุปเป็นกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน 

3. ข้ันตอนที่ 3 ประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนที่พัฒนาข้ึนสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

 
ผลการวิจัย 

1.   ผลการศึกษา ความส าคัญและความต้องการทักษะการนิเทศการพยาบาล ของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 

 1.1 ผลการทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการพยาบาล
และกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวคิดและแนวทางในการร่างกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า ทักษะการนิเทศการ
พยาบาลที่นักการศึกษาทัง้ไทยและต่างชาติอ้างถึงมากทีส่ดุ เรียง 10 อันดับแรก ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์การ
ประเมินผลการสอนแนะการให้ค าปรึกษาการสื่อสารการสังเกตการให้ข้อมูลย้อนกลับการน า/ผู้น า 
กระบวนการกลุ่ม/การท างานเป็นทีม และการบริหารงาน 

 1.2 ข้อมูลด้านระดับความส าคัญของทักษะการนิเทศและความต้องการการนิเทศการ
พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับความส าคัญของทักษะการนิเทศการพยาบาล ของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับทักษะการนิเทศการพยาบาล ในระดับมากที่สุด คือ ทักษะการนิเทศด้านการให้ค าปรึกษา 
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(ร้อยละ33.20) ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ทักษะการนิเทศในด้านมนุษยสัมพันธ์  การประเมินผล 
และการให้ข้อมูลย้อนกลับ  ในจ านวนที่เท่าๆ กัน (ร้อยละ 61.00) ให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
ทักษะการนิเทศในด้านการร่วมมือปฏิบัติ (ร้อยละ 75.30) และให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีจ านวน 
4 ทักษะ คือ การตัดสินใจ การเย่ียมตรวจ การสังเกต และการแก้ปัญหา ในจ านวนที่เท่าๆ กัน (ร้อยละ 0.30) 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับความต้องการในทักษะการนิเทศการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า มีความต้องการการนิเทศการ
พยาบาล ทั้ง 26 ทักษะอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการในทักษะ
การนิเทศการพยาบาลในระดับมากที่สุด คือ ทักษะการนิเทศด้านการให้ค าปรึกษา (ร้อยละ 33.90) มีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก คือ ทักษะการนิเทศในด้านมนุษยสัมพันธ์การประเมินผล (ร้อยละ 61.00) มีความ
ต้องการในระดับปานกลาง คือ ทักษะการนิเทศในด้านการน า/ผู้น า กระบวนการกลุ่ม ในจ านวนที่เท่าๆ กัน 
(ร้อยละ 74.60) และมีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีจ านวน 4 ทักษะ  คือ การตัดสินใจ การเย่ียมตรวจ 
การสังเกต และการแก้ปัญหา ในจ านวนที่เท่าๆ กัน (ร้อยละ 0.30) และเมื่อน าข้อมูลด้านระดับความส าคัญ
ของทักษะการนิเทศและความต้องการในทักษะการนิเทศการพยาบาลมาพิจารณาร่วมกัน พบว่า มีทักษะการ
นิเทศการพยาบาลที่มีระดับความส าคัญและความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดของทั้ง 2 ด้าน พบว่า มีจ านวน 
10 ทักษะ คือ  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านการประเมินผลด้านการสอนแนะ ด้านการให้ค าปรึกษา ด้าน
การสื่อสาร ด้านการสังเกต ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ ด้านกระบวนการกลุ่ม  ด้านการจัดการและด้านการ
สร้างแรงจูงใจ 

1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
นิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน  พบว่า 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล ประกอบด้วย 3 
ด้าน คือ 1) ด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการพยาบาล ประกอบด้วย แนวทางพัฒนาทักษะการนิเทศการ
พยาบาล จ านวน 20 ข้อ 2) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ประกอบด้วย แนวทางพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล  
จ านวน 16 ข้อ  และ 3) ด้านการจัดการพยาบาล ประกอบด้วย แนวทางพัฒนาทักษะการนเิทศการพยาบาล 
จ านวน 3 ข้อ   
 
อภิปรายผล  
 1. ผลการศึกษา ความส าคัญและความต้องการทักษะการนิเทศการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับทักษะการ
นิเทศการพยาบาล ในระดับมากที่สุด คือ ทักษะการนิเทศด้านการให้ค าปรึกษา ให้ความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก คือ ทักษะการนิเทศในด้านมนุษยสัมพันธ์การประเมินผลและการให้ข้อมูลย้อนกลับในจ านวนที่เท่าๆ กัน 
ส่วนในด้านระดับความต้องการในทักษะการนิเทศการพยาบาล พบว่า มีความต้องการการนิเทศการพยาบาล 
ทั้ง 26 ทักษะในระดับที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่มีความต้องการในทักษะการนิเทศการพยาบาล ในระดับมาก
ที่สุด คือ ทักษะการนิเทศด้านการให้ค าปรึกษา  มีความต้องการอยู่ในระดับมาก  คือ ทักษะการนิเทศในด้าน
มนุษยสัมพันธ์ การประเมินผล  มีความต้องการในระดับปานกลาง คือ ทักษะการนิเทศในด้านการน า/ผู้น า 
กระบวนการกลุ่ม ในจ านวนที่เท่าๆ กัน และมีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีจ านวน 4 ทักษะ คือ การ
ตัดสินใจ การเย่ียมตรวจ การสังเกต และการแก้ปัญหา ในจ านวนที่เท่าๆ กัน และเมื่อน าข้อมูลด้านระดับ
ความส าคัญของทักษะการนิเทศและความต้องการในทักษะการนิเทศการพยาบาลมาพิจารณาร่วมกัน พบว่า 
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มีทักษะการนิเทศการพยาบาลที่มีระดับความส าคัญและความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ด้านพบว่า 
มีจ านวน 10 ทักษะ คือ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการประเมินผลด้านการสอนแนะ ด้านการให้ค าปรึกษา 
ด้านการสื่อสาร ด้านการสังเกต ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ ด้านกระบวนการกลุ่ม ด้านการจัดการและด้าน
การสร้างแรงจูงใจ ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
นิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการพยาบาล ประกอบด้วย แนวทางพัฒนาทักษะการ
นิเทศการพยาบาล จ านวน 20 ข้อ 2) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ประกอบด้วย  แนวทางพัฒนาทักษะการนิเทศการ
พยาบาล  จ านวน 16 ข้อ  และ 3) ด้านการจัดการพยาบาล ประกอบด้วย แนวทางพัฒนาทักษะการนิเทศการ
พยาบาล จ านวน 3 ข้อ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ไวลส์ และเลิฟเฟล (Wiles and Lovell, 1975: 13-18) ที่
กล่าวว่า ผู้นิเทศจ าเป็นต้องมีทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะด้านความเป็นผู้น า 2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 3) ทักษะ
ด้านกระบวนการหมู่พวก 4) ทักษะด้านการบริหารบุคคล และ 5) ทักษะด้านการประเมินผล เช่นเดียวกับ               
มันโด (Imundo, 1980 : 8) ที่กล่าวว่า การนิเทศที่มีประสิทธิผล ผู้นิเทศต้องมีทักษะในด้านการจูงใจคน และ
มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่ มีทักษะสามารถในการควบคุม และ อัลฟองโซเฟิรท และเนฟีล (AlfonsoFirth 
and Neveille, 1981: 335-338) ที่กล่าวว่า ทักษะของการนิเทศที่ส าคัญ คือ ทักษะเชิงมนุษย์ (Human 
Skills) ทักษะเชิงการจัดการ (Managerial Skills)  ทักษะเชิงเทคนิควิธี (Technical Skills)  ซึ่งสอดคล้องกับ 
สุริยา สาแก้ว (2558: 58) ที่กล่าวว่า ทักษะการนิเทศต้องเน้นที่เทคนิคด้านมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคด้านการ
จัดการ เทคนิคการสังเกตการสอน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

2.  ผลการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 

 2.1 กลยุทธ์หลักด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการพยาบาล ประกอบด้วย 4 
กลยุทธ์รอง ดังนี้ 

2.1.1 กลยุทธ์รองด้านการพัฒนาหลักสูตร/เนื้อหาการสอนด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการ
พยาบาล ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา คือ 1) ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลัก
ปฏิบัติด้านการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์จริง และก าหนดรายละเอียด ขอบเขตของงานให้ชัดเจน 
ทักษะที่ต้องฝึกปฏิบัติโดยเน้นเทคนิคการนิเทศทางการพยาบาลที่ประกอบด้วย การประเมินผล การให้
ค าปรึกษา การสังเกต การสอนแนะ และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 2) บูรณาการในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนคิ
การพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก วิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช วิชา
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลรวบยอด ผลการศึกษาสอดคล้องกับสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2561: ออนไลน์) ที่กล่าวว่า การพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรเน้นที่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนที่มีการบูรณาการความ
ซ้ าซ้อนของสาระเนื้อหารายวิชาทั้งในรายวิชา และข้ามรายวิชา รวมทั้งบูรณาการสาระเนื้อหาความรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 เข้าไปด้วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จึงต้องสร้างแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ึน เพื่อ
น าตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่มีสาระเนื้อหาซ้ าซ้อน หรือเป็นเรื่องบูรณาการกับบริบท สภาพแวดล้อมของ
ชุมชน ภูมิล าเนาถ่ินฐานที่เป็นสถานการณ์ที่ผู้เรียนรู้จักและ คุ้นเคยท าให้เกิดการเชื่อมโยงความคิดไปสู่ความจ า
ได้ง่ายข้ึนโดยเฉพาะการกระตุ้นด้วยค าถามที่ผู้เรียนอยากรู้  และสอดคล้องกับจูเลีย วินสแตนลีและเอดวอร์ด
ไวท์ (Julie Winstanley and Edward White, 1991: 12-13) ที่ได้เสนอรูปแบบการนิเทศเชิงคลินิกว่าควรเป็น
รูปแบบที่เน้นการพัฒนาบทบาทผูน้ิเทศในด้านการส่งเสริมสนับสนุนในด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการนิเทศ 
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2.1.2  กลยุทธ์รองด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการ
พยาบาล ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา คือ 1) พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการพยาบาล และ 2) พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการพยาบาล ผลการศึกษาสอดคล้องกับสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2561: 
ออนไลน์) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมุ่งที่การ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรู้ เน้นองค์ความรู้ เน้นการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติจริง เน้นการพัฒนาทักษะ พัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพตนเอง การเรียนรู้เพื่อชีวิต เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเป็นองค์รวม สอดคล้องกับส านัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ (มปพ: 25) ที่กล่าวเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ว่าควรเน้นการพัฒนาทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ จึงควรเน้นไปที่เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติในรูปแบบโครงงานเป็นฐาน ที่ถูกกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม
อยากรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เกิดความต้องการสืบค้นหาค าตอบที่ถูกอ้างอิงทฤษฎีความรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนและร่วมกันลงมือปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ ยืนยันสมมติฐานหาค าตอบกิจกรรมการเรียนรู้ จึงต้อง
ออกแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนในเชิงการอภิปรายกลุม่ ต้ังแต่การต้ังค าถามถามอยากรู้ เพื่อ
ช่วยกันสืบค้นทฤษฎีความรู้ ที่มีแหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้มาอภิปรายสนับสนุน หรือโต้แย้งย่ืนยันค าตอบที่เป็นจริง
ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการเข้าถึงสารสนเทศและพัฒนาการคิดแบบมีวิจารณญาณ จึงจะท าให้เกิดความรู้ และ
เข้าใจในเชิงลึกมากว่าการบอกเล่าเรื่องให้ผู้เรียนจดจ าได้ง่ายข้ึน และสอดคล้องกับ นิตยา ศรีญาณลักษณ์ 
(2552 : 268-271) ที่กล่าวว่า การนิเทศการพยาบาลเป็นงานที่ต้องใช้การสังเกต และความสามารถในการให้
ข้อแนะน าแก่ผู้รับการนิเทศให้ได้เรียนรู้ โดยผู้นิเทศจะต้องมีความสามารถในด้านเทคนิค ได้แก่ ความสามารถ
ในการใช้ความรู้ต่างๆ เช่น เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาล เทคนิคการใช้เครื่องมือในการรักษาพยาบาล 

2.1.3  กลยุทธ์รองด้านการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการ
พยาบาล  ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา  คือ 1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลและ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 2) สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานศึกษาและ
แหล่งฝึก โดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในด้านการวิจัยทางการพยาบาล 3) จัดประชุม/อบรมด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกให้มีความรู้ และความเข้าใจและมีทักษะการสอนที่เกี่ยวกับนิเทศการ
พยาบาล  4) ปรับบทบาทโดยพยาบาลในแหล่งฝึกท าหน้าที่เป็นอาจารย์สถาบันการศึกษา หรืออาจารย์ของ
สถาบันการศึกษา ท าหน้าที่เป็นพยาบาลในแหล่งฝกึ  5) ท าความร่วมมือจากบุคลากรทมีสุขภาพที่เป็นส่วนหนึง่
ของทีมการพยาบาลให้เอื้อต่อการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการพยาบาล  6) 
ร่วมพัฒนาแหล่งฝึกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการฝึกปฏิบัติทักษะด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการ
พยาบาล และ 7) สร้างกลไกการประเมินผลเกี่ยวกับทักษะด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการพยาบาล ร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนกับแหล่งฝึก ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ (มปพ: 
25) ที่กล่าวเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ว่าควรยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วย
การให้ข้อมูลที่เป็นจริง  การใช้สื่อหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา ร่วมกับการท างาน 
และในการด ารงชีวิตประจ าวันจริง  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ได้ ผู้เรียนมีทักษะการเท่าทันสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพื่อ
ช่วยให้เกิดการเรียนแบบการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างสถาบันการศึกษากับแหล่งที่
ผู้เรียนต้องไปปฏิบัติงานจริง  รวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลาย ร่วมกับการบูรณาการแหล่ง
เรียนรู้จากชุมชน/สถานที่จริงที่ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติ ณ สถานที่แห่งนั้นๆ เข้ามาใช้ใน
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สถานศึกษา  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบริบท สภาพแวดล้อมของสถานการณ์ชีวิตจริง เป็นสถานที่จัด
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน  เนื่องจากเป็นสภาพและสถานการณที่เกิดข้ึนจริง  สอดคล้องกับการศึกษาของสุภ
มาส ตามบุญ และอรุณี ไชยฤทธิ์  (2560: 54-69) ที่พบว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเพือ่
พัฒนาสมรรถนะการบริหารการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นอกจาก ปัจจัยด้านนักศึกษา 
คือ การสั่งสมประสบการณ์การปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพและการทบทวนความรู้เชิงวิชาการอย่างสม่ าเสมอแล้ว 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้จากตัวแบบ คือ พยาบาลพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ และ
ปัจจัยด้านบรรยากาศ ได้แก่ ความร่วมมือจากบุคลากรทีมสุขภาพ ซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมการพยาบาล  
สถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จะสามารถส่งเสริมการฝึกปฏิบัติทักษะการบริหารการพยาบาลได้เป็นอย่างดี 

2.1.4  กลยุทธ์รองด้านการพัฒนาผูส้อนด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการพยาบาลประกอบด้วย  2 
แนวทางการพัฒนา  คือ 1) สร้างความรู้ และความเข้าใจถึงความส าคัญของการนเิทศการพยาบาล ประกอบด้วย 
3 ข้อ คือ 1.1) สร้างการรับรู้และความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของผลลัพธ์การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1.2) สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศการพยาบาล 1.3)  ก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติการนิเทศการพยาบาลและการประเมินผลเพื่อผลลัพธ์การพยาบาลที่มีคุณภาพ และ 2) ส่งเสริมผู้สอนให้
มีการพัฒนาด้านทักษะการสอนและการนิเทศการพยาบาล  ผลการศึกษาสอดคล้องกับส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ (มปพ: 25) ที่กล่าวเกี่ยวกับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สอนในศตวรรษที่ 21 
ว่าจ าเป็นต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่สอนอย่างลึกซึ้ง  มีความรู้และเชี่ยวชาญในการสอน สามารถพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการคิดค้น ด าเนินการสอนที่ผู้เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการสืบ เสาะหาความรู้ กล่าวคือ คุณสมบัติของผู้สอนที่ควรมี  คือ เป็นผู้
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการใช้เครื่องมือ และก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนและ
สร้างให้ผู้สอนมีความสามารถในการวิเคราะห์ และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม  สร้างความสมบูรณ์
แบบในมิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และควรเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิง
ลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหา  การคิดแบบวิจารณญาณ และทักษะด้านอื่นๆ ที่ส าคัญต่อวิชาชีพ  สอดคล้องกับ 
วชิรา เครือค าอ้าย (2552 : 67-68)  ที่กล่าวถึงผู้สอนเทคนิคการนิเทศว่าควรมีประสบการณ์ด้านการสอน และ
ผ่านการอบรมด้านเทคนิควิธีการนิเทศโดยตรง  เพราะหลักการนิเทศแบบคลินิก ผู้นิเทศจะต้องมีความรู้
ความสามารถพอที่จะให้ค าแนะน า สาธิตวิธีการสอนแบบต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ผู้รับการนิเทศได้ 

2.2  กลยุทธ์หลักด้านการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
รอง ดังนี้ 

2.2.1  กลยุทธ์รองด้านการพัฒนาเนื้อหา/หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  คอื  
ปรับปรุงเนื้อหาสาระ โดยเน้นเนื้อหาด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์   ความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคล
อื่น ผลการศึกษาสอดคล้องกับ สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2561: ออนไลน์) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเพือ่
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมุ่งที่การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรู้ เน้นองค์ความรู้ การเรียนรู้
เพื่อปฏิบัติจริง เน้นการพัฒนาทักษะ พัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพตนเอง การเรียนรู้เพื่อชีวิต เป็นการพัฒนา
ทักษะชีวิตอย่างเป็นองค์รวม และการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เน้นการ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พึ่งพากันและกัน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้เกดิ
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม  และสอดคล้องกับจูเลีย วินสแตนลีและเอดวอร์ด
ไวท์ Julie Winstanley and Edward White (1991:12-13)  ที่ได้เสนอรูปแบบการนิเทศเชิงคลินิก กล่าวคือ 
หนึ่งในรูปแบบการนิเทศเชิงคลินิก คือรูปแบบที่ เรียกว่า  Integrative Approachเป็นรูปแบบที่ เน้นที่
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กระบวนการนิเทศในด้านการสร้างสมัพันธภาพในการนิเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับ ครอน (Kron, 1981: ออนไลน์) ที่
กล่าวว่า การนิเทศการพยาบาล เป็นกระบวนการท างานร่วมกันของบุคลากรพยาบาล ซึ่งผู้ท าการนิเทศจะต้อง
ใช้ความรู้ ความสามารถจากศาสตร์หลายๆ ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  เช่น  มนุษย
สัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร และสอดคล้องกับ อัมภา ศรารัชต์(2555: ออนไลน์) ที่กล่าวว่า การนิเทศทางคลินิก 
เป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศปฏิบัติบนฐานคุณสมบัติที่ดีของผู้นิเทศในการสร้างสมัพันธภาพระหว่างผูน้ิเทศและผู้
ปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วม /สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติทีมการพยาบาลสามารถน าความรู้ ทักษะประสบการณ์
ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน สามารถค้นหาวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา  และสอดคล้องกับ นิตยา ศรีญาณลักษณ์ 
(2552 : 268-271) ที่กล่าวว่าการนิเทศการพยาบาลเป็นงานที่ต้องใช้การสังเกต และความสามารถในการให้
ข้อแนะน าแก่ผู้รับการนิเทศได้เรียนรู้ โดยผู้นิเทศจะต้องมีความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ คือความสามารถ
ด้านเข้าใจคน เข้าใจหลักการ หรือทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ 

2.2.2  กลยุทธ์รองด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์ ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา คือ 1) เป็นก าหนดแนวปฏิบัติในการสื่อสารกับผู้ป่วยเป็น
รายบุคคลผู้ร่วมงาน/ใต้บังคับบัญชา 2) พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ 3) ส่งเสริมการแสดงออกด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานการณ์จริงที่ต่างกัน เช่นการสอน
ในคลินิกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การใช้ภาษาที่ต่างกัน อายุที่ต่างกัน 4) ฝึกปฏิบัติการท างานเป็น
ทีม โดยจัดให้ฝึกปฏิบัติงานร่วมทีมกับพยาบาลของหน่วยงาน โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมการพยาบาลตาม
สถานการณ์จริง และ 5) จัดให้ผู้เรียนปฏิบัติงานคู่กับพยาบาลเจ้าของหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล6) 
ผู้สอนทบทวนกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ และท าสะท้อนคิดหลังปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่  ผลการศึกษา
สอดคล้องกับ วณิชา  พึ่งชมภู และศิริรัตน์ ปานอุทัย (2557: 11-25) ที่พบว่า ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้
โดยการชี้น าตนเองเพิ่มข้ึน และสอดคล้องกับการศึกษาของจิงเจอร์ เรทเตอริงค์ Ginger Raterink (2008: 407-
412) ที่พบว่า ปัจจัยสนับสนนุในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ การท างานเป็นทีม 
การฝึกท างานเฉพาะด้านและงานที่หลากหลาย ฝึกการตัดสินใจ ส่วนปัจจัยที่ไม่สนับสนุน หรือ เป็นปัจจัยที่
ขัดขวางในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การท างานในกระดาษมากเกินไป  ขาดการท างานเป็นทีม ท างาน
หนักเกินเวลาสอดคล้องกับแจคเควเลน เฮนดริคส์  (Jacquelyn Hendricks, 2010: 117-131) ที่พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การใช้ค าถามข้ันสูง การเรียนแบบมี
ส่วนร่วม การเรียนแบบร่วมมือร่วมใจ การสร้างแบบจ าลอง และการเรียนโดยใช้สถานการณ์จริงในชีวิต 

2.2.3  กลยุทธ์รองด้านการพัฒนาผู้สอนด้านการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ประกอบด้วย 3 
แนวทางการพัฒนา  คือ 1)  สร้างกลไกการประเมินทักษะการนิเทศการพยาบาลด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้เรียน 
2) ระบุทักษะที่ต้องพัฒนาในระดับบุคคล และเชื่อมโยงสู่การวางแผนการพัฒนารายบุคคล  3)  ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลรายบุคคล ในด้านทักษะการสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในทีมการ
พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ และผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สพฐ (มปพ: 25) ที่เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21โดยกล่าวถึงสมรรถนะที่ผู้สอน
ควรมี คือ การเป็นตัวแบบ (Model) แห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะน าไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิด
ข้ึนกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ สร้างให้ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน 
สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผู้เรียน และสามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และการ
แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้ โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสารให้เกิดข้ึน  สอดคล้องกับ 
สุภมาส  ตามบุญ และอรุณี  ไชยฤทธิ์  (2560: 54-69) ที่พบว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการเรียนการ
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สอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหารการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประกอบไปด้วย การ
เรียนรู้จากตัวแบบ และสอดคล้องกับสุริยา สาแก้ว (2558: ออนไลน์) กล่าวว่า การนิเทศแบบคลินิก เป็น
กระบวนการเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการเป็นวัฏจักรซ้ าหลาย
ครั้งและต่อเนื่อง โดยผู้นิเทศต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่ผู้นิเทศควรมี คือเทคนิคด้านมนุษย
สัมพันธ์    

2.3  กลยุทธ์หลักด้านการพัฒนาทักษะด้านการจัดการพยาบาล  ประกอบด้วย  3 กลยุทธ์รองดังนี้ 
2.3.1  กลยุทธ์รองด้านการพัฒนาเนื้อหา/หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะด้านการจัดการพยาบาล  

คือ ปรับปรุงเนื้อหาสาระ โดยเน้นเนื้อหาด้านความสามารถในการจัดการพยาบาล เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย ประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจ  การภาวะผู้น า/กระบวนการกลุ่ม ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ (มปพ: 25) ที่เกี่ยวกับระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ที่เน้นเกี่ยวกับหลักสูตรว่าควรเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ มุ่งเน้นเรื่องเนื้อหาวิชาที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้
ตามกาลเวลา แต่จะมุ่งที่การพัฒนาในด้านทักษะความสามารถด้านการบริหารจัดการ  และสอดคล้องกับ นิตยา 
ศรีญาณลักษณ์ (2552 : 270) ที่ได้อธิบายว่าผู้ปฏิบัติการนิเทศจ าเป็นต้องมีหลักพื้นฐานการนิเทศ คือผู้นิเทศ
ต้อง มีความสามารถในการบริหารจัดการ พิจารณา และใช้จิตวิทยาอย่างสูงในขณะนิเทศ ร่วมกับการใช้
หลักการเป็นผู้น า กล่าวคือ การใช้ความรู้ ความสามารถ และการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ เป็นการน างานไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ  สอดคล้องกับ จูเลีย วินสแตนลีและเอดวอร์ดไวท์ Julie Winstanley and Edward White, 
(1991:12-13) ที่ได้เสนอรูปแบบการนิเทศเชิงคลินิก ในรูปแบบที่ 3 Proctors three function interactive 
model of Supervision โดยให้ความส าคัญที่ Normative (Managerial คือ ด้านการจัดการ   

2.3.2  กลยุทธ์รองด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาทักษะด้านการจัดการพยาบาล  
ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา คือ 1) มอบหมายให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ระบบการจัดการพยาบาล
ของหน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติ 2) มอบหมายให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้านการจัดการงานในคลินิกอย่างต่อเนื่อง             
3) ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติด้านภาวะผู้น า 4) จัดให้ฝึกปฏิบัติบทบาทผู้สนับสนุนทีมการพยาบาล  5)  เสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนกล้าปฏิบัติ และกล้าแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการพยาบาล  6)  จัดให้มีการ
วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและการสะท้อนคิดเกี่ยวกับด้านการจัดการพยาบาล ร่วมกันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน
และพยาบาลในแหล่งฝึก ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ (มปพ: 
25) ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ การจัดการ
เรียนการสอนควรเน้นที่การกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงในการน าไปสู่ระบบ
การเรียนรู้ที่เน้นเป็นสมรรถนะเป็นฐานที่เน้นความสามารถในการปฏิบัติภายใต้ เงื่อนไขการใช้ เครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ ที่ระบุไว้ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การปฏิบัติและมีหลักฐานการปฏิบัติรวมไปถึงการประเมินผลและ
การตรวจสอบได้ ที่สอดคล้องกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการก าหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผู้ เรียน
พึงปฏิบัติได้ ตามหลักสูตรสอดคล้องกับการศึกษาของสมจิตต์ สินธุชัย (2559: 59) ที่ พบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนดังกล่าวประกอบด้วยข้ันเตรียมการมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความสามารถและข้ันตอนการจัดการ
เรียนการสอน 5 ข้ันตอน ได้แก ่ ข้ันประเมินศักยภาพผู้เรียนผ่านการสะท้อนคิดประสบการณ์เดิมข้ันสร้างเสริม
ศักยภาพการปฏิบัติการพยาบาลข้ันไตร่ตรองประสบการณ์ร่วมกัน ข้ันความคิดรวบยอด และข้ันประยุกต์
ความรู้ในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง   

2.3.3  กลยุทธ์รองด้านการพัฒนาผู้สอน ด้านการพัฒนาทักษะด้านการจัดการพยาบาล
ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา คือ 1) สร้างกลไกการประเมินทักษะการนิเทศการพยาบาลด้านการจัดการ
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พยาบาลของผู้เรียน 2) ระบุทักษะที่ต้องพัฒนาในระดับบุคคล และเชื่อมโยงสู่การวางแผนการพัฒนารายบุคคล 
และ 3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลรายบุคคล ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ส านัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ (มปพ: 25) ที่เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 
21โดยกล่าวถึง สมรรถนะที่ผู้สอนควรมี  คือ ความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางการเรียนรู้ได้เหมาะสม
กับบริบททางการเรียนรู้การสนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างทักษะและเกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้  ความสามารถในการเป็นตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน และ
สอดคล้องกับสุริยา สาแก้ว (2558:ออนไลน์) ที่กล่าวว่า การนิเทศแบบคลินิก เป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการเป็นวัฏจักรซ้ าหลายครั้งและต่อเนื่อง โดยผู้นิเทศ
ต้องมีความรู้ ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ผู้นิเทศควรมี คือเทคนิคด้านการจัดการ  
 3.  ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนา
ทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน  พบว่า 
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอกชน  ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก  คือ 1) การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคปฏิบัติการนิเทศการ
พยาบาล  2) การพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และ3) การพัฒนาทักษะด้านการจัดการพยาบาล และมี 10 
กลยุทธ์รอง โดยมีแนวทางการพัฒนา รวม 31 ข้อ และเมื่อพิจารณาระดับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของในแต่
ละด้านของในทุกข้อ พบว่า กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และแนวทางการพัฒนา อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด              
ที่ เป็นเช่นนี้  เนื่องจากกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอกชนได้ผ่านกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ตามข้ันตอนการพัฒนาที่ประยุกต์จากแนวคิดของ กูดส
ไตน์ โนแลน และไฟฟ์เฟอร์ (Goodstein, Nolan and Pfeiffer, 1993: 4)  และสุพานี สฤษฎ์วานิช (2553: 16-
17) มาใช้ในข้ันตอนการสร้างและพัฒนา และประยุกต์ใช้แนวคิดของริการ์ด รูเมลท (Ricard  Rumelt, 1979: 
ออนไลน์) และนันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร (2551: 190-192) มาใช้ในข้ันตอนการประเมินกลยุทธ์ 
ประกอบกับการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการพยาบาล และกลยุทธ์การ
พัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล  การทบทวนวิเคราะห์บริบทของมหาวิทยาลัยเอกชน /หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต และการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์  การศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21  การศึกษาความส าคัญของทักษะการนิเทศการพยาบาล  การศึกษาความต้องการการ
นิเทศการพยาบาล  ผลการท า SWOT ANALYSIS  และการท า TOWS Matrix ร่วมกับข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล  โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาประกอบการยกร่างกลยุทธ์การพัฒนาทักษะ
การนิเทศการพยาบาล  นอกจากนี้ยังน ากลยุทธ์ฯ ที่ได้มาผ่านการตรวจสอบยกร่างกลยุทธ์ฯ อีกครั้ง โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนั้น เมื่อประเมินผลกลยุทธ์ฯ ในแต่ละด้านของในทุกข้อ  จึงพบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ผู้บริหาร ต้องมีการเสริมสร้างองค์กรให้มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านศักยภาพ และมี

ทรัพยากรต่างๆ ให้พอเพียงที่จะน ามาใช้ในการด า เนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ 
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1.2 ผู้บริหาร ควรมีการประชุมร่วมกันพิจารณากิจกรรมต่างๆ ขององค์กรตามห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) เพื่อประเมินกิจกรรมที่มีความจ า เป็นต่อความส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 

1.3 ผู้บริหาร ควรมีการก าหนดนโยบายเฉพาะเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศ
การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 

1.4 ผู้บริหาร ควรมีการก าหนดหรือออกแบบระบบปฏิบัติงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และมี การปรับปรุงให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

1.5 ผู้บริหาร ควรมีการติดต้ัง/ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อช่วยเสริมศักยภาพของ
องค์กรทั้งในทางด้านการบริหาร และการบริการ รวมทั้งช่วยท าให้ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรดีข้ึน 
เนื่องจากระบบสารสนเทศที่เหมาะสมจะช่วยให้บุคลากรในองค์การด า เนินการตามบทบาทหน้าที่ในเชิงกล
ยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม 

1.6 ผู้บริหาร ควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญ 
โดยเฉพาะทักษะปฏิบัติการพยาบาลด้านการนิเทศทางการพยาบาลร่วมกับก าหนดรางวัลและสิ่งจูงใจ เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ที่ได้ต้ังไว้ 

1.7 ผู้บริหาร ควรสนับสนุนกลยุทธ์การมีทรัพยากรที่ดีและเพียงพอต่อการด า เนินการตามกล
ยุทธ์โดยเฉพาะ เครื่องมือ วัดดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการด า เนินงาน รวมถึงการมีเงินทุนและงบประมาณที่
เพียงพอต่อ การน ากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนไปปฏิบัติ 

1.8 ผู้บริหาร จะต้องใช้ภาวะผู้น าในการผลักดันให้การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทักษะการ
นิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

1.9 ผู้บริหาร ควรมีการปรับหรือจัดสภาพองค์กรให้สนับสนุนหรือเอื้อต่อการด าเนินงานที่ดีและ
ชัดเจนในทุกๆ ด้าน โดยองค์ประกอบที่ผู้บริหารควรพิจารณา ได้แก่ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ร่วมกับการ
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอน และการเพิ่มสมรรถนะหลัก
ขององค์กรการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร การสรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็น การ
พิจารณาเทคโนโลยีที่สอดรับกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนการมีระบบการจัดการที่ดี 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดการพัฒนาทักษะการนิเทศ

การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนกับการน ากลยุทธ์การ
พัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน
ไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการน ากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนไปสู่การปฏิบัติ และการเตรียมการ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

2.3 ควรศึกษาถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในการน า
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอกชนไปสู่การปฏิบัติในด้านนโยบายการด าเนินงาน ด้านบทบาทของผู้น าองค์กร ด้านการจูงใจ
บุคลากร ด้านการสื่อสารในองค์กร และด้านการสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อความส าเร็จ       
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