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บทที่ 1
บทนํา

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

               การบริการพยาบาล เปนการใหบริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพของบุคคล ทั้งในภาวะ

ปกติและภาวะเจ็บปวย  ผูประกอบวิชาชีพพยาบาล  จึงตองเปนผูที่มีความรูในศาสตรทางการ

พยาบาล มีความสามารถในการใหบริการที่มีคุณภาพ  แกผูมารับบริการไดตามที่สังคมคาดหวัง

(นันทนา  น้ําฝน.  2538 : 24)ซึ่งการปฏิบัติงานของพยาบาลแตละคนแตละกลุมจะมีความแตก

ตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับของความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตน

จุดยึดเหนี่ยวใหกลุมพยาบาลที่มีความรู ความสามารถแตกตางกัน สามารถทํางานใหบริการการ

พยาบาลรวมกันได สอดคลองและประสานงานกันเปนอยางดีก็คือ การปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบของตนและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล (กาญจนา  โลหประเสริฐ.

2540 : 35)

บทบาทของพยาบาลในปจจุบัน  เมื่อเทียบกับในอดีตจะเห็นวา  มีการเปลี่ยนแปลง

แตกตางจากเดิม ซึ่งในอดีตพยาบาลจะเนนทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อใหผูปวยหายจาก

โรค  ปจจุบันพยาบาลจะมุงปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพดี

ถวนหนา โดยเนนการใหความรูควบคูกับการปฏิบัติการพยาบาลทั้งในชุมชนและในโรงพยาบาล

เพื่อสงเสริมสุขภาพของประชาชนในลักษณะที่ปองกันและฟนฟูสุขภาพ  เพื่อใหผูปวยสามารถดูแล

ตนเองได จากบทบาทที่เปลี่ยนไปทําใหการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งแตเดิมมองการพยาบาลเปน

การปฏิบัติงานแบบมุงงาน(job oriented) ตอมาเปลี่ยนรูปแบบเปนการแกปญหาซึ่งมุงผูปวยเปน

ศูนย- กลาง(patient oriented) พยาบาลจะใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปน

ในชุมชนหรือในโรงพยาบาลก็ตาม  โดยนําขอมูลของผูปวยมาใชเปนพื้นฐานในการวินิจฉัยทางการ

พยาบาล   การวางแผนการพยาบาล  การปฏิบัติการและการประเมินผลการพยาบาลในการ

ปฏิบัติงานพยาบาลจะมุงเนนอิสรภาพและเอกสิทธิ์ของวิชาชีพพยาบาล มีโอกาสตัดสินใจดวย

ความรูความสามารถ ความชํานาญเพิ่มมากขึ้น   และเนนการฝกความเปนผูนําของพยาบาลไป

พรอมกัน(ฟาริดา อิบราฮิม.  2525 : 10)

จากที่กลาวมาจะเห็นวา พยาบาลเปนบุคคลที่มีความสําคัญมากในการใหบริการสุข

ภาพแกคนทุกเพศทุกวัยและคุณภาพของการบริการสุขภาพนั้นมีความสัมพันธโดยตรง
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กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

และสังคมที่เพิ่มข้ึนตลอดเวลาและสอดคลองกับการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณสุขของ

ประเทศ ในการใหบริการ บุคลากรที่มีคุณภาพและดอยความสามารถในการปฏิบัติงาน เปนเครื่อง

บงชี้ถึงสัมฤทธิผลขององคการตามวัตถุประสงค  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2525 : 9)  กลาววางาน

พยาบาล

เปนงานบริการที่ตองใหความตอเนื่องตลอด  24  ชั่วโมง ตองทํางานเปนผลัดมีการเปลี่ยนเวลา

ในการ  ปฏิบัติงานอยูเสมอ สงผลตอรางกายและมีผลเสียตออารมณขณะทํางาน ทําใหเกิดภาวะ

เครียด อันสงผลเสียตอการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของงานลดลง

งานบริการพยาบาลเปนงานที่ปฏิบัติ โดยบุคลากรพยาบาลหลาย  ๆ ประเภทรวมกัน

ปฏิบัติงานในทีมสุขภาพ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาล ดังนั้นการทํางานรวมกัน

จึงเปนทักษะสําคัญของพยาบาล  การสรางทักษะในการทํางานรวมกันจะตองเริ่มตนดวยการสราง

“สัมพันธภาพ” อันดีในการทํางาน จะเห็นไดวา “สัมพนัธภาพ” เปนหัวใจสําคัญของการทํางานและ

การใหบริการพยาบาล  สัมพันธภาพที่ดีตอกันเปนปจจัยที่สรางความรูสึกเต็มใจและตั้งใจในการ

ทํางานทั้งในรูปของบริการพยาบาลที่ใหกับผูรับบริการและงานพยาบาลที่ตองปฏิบัติรวมกับผูอ่ืน 

(อัมพิกา  ผูกพัน.  2540 : 12)

สัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนสิ่งที่มีความจําเปนและมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต  

ของมนุษยเปนอยางมาก เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม (social  animal)ซึ่งจําเปนที่จะตองมีการปฏิ

-สัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมดังที่ ผาสุก  ปาประโคน(2544 : 15) ไดสรุปไววา สัมพันธภาพ

ระหวางบุคคล เปนความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของผูกพันกัน  ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน

เขาใจกัน รักใครกลมเกลียว ตองการชวยเหลือผูอ่ืน  ใหความสนับสนุนดวยความเต็มใจ และจรงิ

ใจตอกัน  ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในอันที่จะชวยปองกันความขัดแยง  ระแวงสงสัยไมไววางใจกัน

สงผลใหบุคคลอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนสุข  จากความหลากหลายและความแตกตาง

ระหวางบุคคลในสังคม  บุคคลจึงจําเปนที่จะตองสรางสัมพันธภาพกับบุคคลทั้งนี้เพื่อความสงบสุข

และอยูรวมกันอยางสันติ  ดังที่ ชริคเกอริง (Chickering, 1969 : 94) กลาววา สัมพันธภาพระหวาง

บุคคลหมายถึง การที่บุคคลมีความอดทนที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่นและมีการเปลี่ยนแปลง จากการ

พ่ึงตนเองไปสูการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ซึ่งการอดทนที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่นไดแก การยอมรับ

ความแตกตางของบุคคลอื่นได  การมีน้ําใจกวาง การใหความชวยเหลือสนับสนุน การใหและการ

รับ และสอดคลองกับทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของ ซัลลิแวน (Sullivan, 1953 : 103) ที่

กลาววา  ตลอดเวลา
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ที่มนุษยเราดํารงชีวิตอยู ยอมที่จะมีสัมพันธภาพตอกันและกันกับส่ิงแวดลอม

การกอรูปลักษณะของบุคลิกภาพนั้น เปนไปในทํานองถอยทีถอยอาศัยระหวาง

บุคคลกับโลกภายนอก นอกจากนี้สัมพันธภาพระหวางบุคคล ยังอาจหมายถึง การแสดงออกของ

บุคคล  ตั้งแต 2 คน ขึ้นไปทําความรูจักและติดตอเกี่ยวของเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยใช

ความอดทน ความรักใคร ความเขาใจอันดีตอกัน การรูจักใหความชวยเหลือสนับสนุน เม่ือบุคคล

อ่ืนตองการความชวยเหลือ เพื่อใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน (พนิดา  ผกานิรินทร.  2544 : 12)

สวนปลดี  อุณหเลขกะ (2533 : 13) ไดกลาววา สัมพันธภาพระหวางบุคคลนั้น เปน

กระบวนการที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อทําความรูจักกัน

มีวัตถุประสงครวมกันดวยความเต็มใจ มีความรูสึกที่ดีตอกันโดยอาศัยซึ่งการแสดงออกทางกาย

วาจา และใจ  ในการทํางานก็เชนกัน บุคคลจําเปนตองมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น  เพื่อที่จะได

ชวยกันคิด  ชวยแกปญหา เพื่อทํางานที่มีประสิทธิภาพและ สัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลในทีมงาน

(ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  2544 : 128)

สัมพันธภาพระหวางบุคคลนั้น       เกิดขึ้นไดในหลายลักษณะอาชีพไมวาจะเปน

แพทย ครู  นักธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งในจํานวนนี้ก็รวมเอาวิชาชีพพยาบาลเขาไปดวย  ซึ่งการติดตอสัมพันธ

ของพยาบาลกับผูรับบริการ มีวัตถปุระสงคเพื่อนําไปสูความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจและ

สังคม จากการที่พยาบาลตองติดตอสัมพันธกับบุคคลหลาย ๆ คนหลาย ๆ ฝายในเวลาเดียวกันทํา

ใหพยาบาลตองอุทิศเวลาสวนใหญในการติดตอส่ือสารกับผูคน  แตในการติดตอสัมพันธกับบุคคล

อ่ืนนั้นในวิชาชีพพยาบาลนั้นพบวา มีความแตกตางจากวิชาชีพอื่นอยูมากผูคนที่พยาบาลติดตอ

เกี่ยวของมีหลายฝายในเวลาเดียวกัน ทั้งผูปวย  ญาติผูปวย แพทย เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นัก

โภชนาการ  เจาหนาที่ธุรการตาง ๆ รวมทั้งพยาบาลในทีมสุขภาพดวยกันเอง  แตลักษณะที่

พยาบาลติดตอสัมพันธกับผูรับบริการและบุคคลตาง ๆ นั้นมักจะอยูในสภาพที่ไมปกติ มักเปน

สภาพการณที่แวดลอมไปดวย ความทุกข  ความเปนความตาย ความเจ็บปวด ความกลัว  ความ

วิตกกังวล  ความเครียด  ความเรงรีบ   ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง  ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การติดตอ

สัมพันธกับบุคคลในวิชาชีพพยาบาลจึงมีรูปแบบและวิธีการที่เปนลักษณะเฉพาะของตนอง (บุญ

ศรี ปราบณศักดิ์ และ ศิริพร  จิรวัฒนกุล.  2538 : 1)  ดวยเหตุนี้อาจทําใหการปฏิบัติการพยาบาล

ของพยาบาลเกิดความขัดแยงกับบุคคลอื่นไดงาย เชน ขัดแยงกับญาติผูปวย  กับผูปวย หรือแมแต

กับเจาหนาที่ในทีมสุขภาพดวยกันเอง และสถานการณเชนนี้ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานของพยาบาลได
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จากการศึกษาของ พนิดา  ผกานิรินทร (2544 : 3)ถึงตัวแปรที่เกี่ยวของกับสัมพันธ

ภาพระหวางบุคคล ในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลตากสินพบวา  ปญหาที่

พบมากที่สุดของพยาบาลประจําการในการปฏิบัติงานคือ ปญหาดานการมีสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศ  ยุทธพิทักษ

และวณิดา  มงคลสินธุ (2535 : 4)  ที่ศึกษาถึงการลาออก  โอนยายของพยาบาลโรงพยาบาลตาก

สิน ในชวงป 2531-2533  พบวา ปญหาที่สาํคัญที่มีผลตอการลาออก และโอนยายของพยาบาล

ประจําการ

ก็คือเร่ืองความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  ซึ่งมีถึงรอยละ 21.44  จากการคนพบดังกลาวแสดงวา

สัมพันธภาพระหวางบุคคล เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และ

อยูรวมกันได

ความสามารถในการปฏิบัติงาน เปนสิ่งจําเปนสําหรับการใหการพยาบาลกับผูปวย

เนื่องจากคุณภาพของการพยาบาลขึ้นอยูกับความสามารถ ทักษะและการดูแลเอาใจใสของ

พยาบาล  ถาพยาบาลมีความสามารถในการพยาบาลต่ํายอมเปนผลเสียตอคุณภาพชีวิตของผู

ปวยความ สามารถในการปฏิบัติงานนอกจากจะเปนคุณสมบัติสวนตัวแลว ยังขึ้นอยูกับประสบ

การณ การเรียนรู และแรงจูงใจที่บุคคลไดรับอีกดวย ชไวเรียน (Schwirian, 1978 : 347)ไดกลาว

ถึงมิติของความสามารถใหแนวคิดที่วา ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลหมายถึง ระดับ

การปฏิบัติงานของพยาบาลในการดูแลผูปวย ซึ่งเปนภาพรวมที่เปนผลมาจากพฤติกรรมที่ไดผสม

ผสานทั้งความรู  ประสบการณ ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ และการแสดงออกเปนทักษะ

ดานพฤติกรรม 6 ดาน ไดแก การเปนผูนํา  การดูแลในระยะวิกฤติ การสอนผูปวย ญาติและการให

ความรวมมือ การวางแผนและการประเมินผลการพยาบาล  การติดตอส่ือสารและการสรางสัม

พันธภาพ     และการพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  นอกจากนี้ความสามารถของพยาบาลยังขึ้นอยูกับ

ความพึงพอใจในงาน  ดังที่ เบอรนารด   (Bernard, 1996 : 35) ที่กลาววา สัมพันธภาพที่ดีระหวาง

เพื่อนรวมงาน เปนสิ่งจูงใจประการหนึ่งที่ใหผลในดานประสิทธิภาพของงานรวมถึง ทําใหเกิดความ

พึงพอใจในงาน  ความสุขที่ไดรับจากเพื่อนรวมงาน เปนความสุขในการทํางาน และทาํใหบุคคลมี

ความพึงพอใจในองคการ

โรงพยาบาลรามาธิบดี เปนองคการขนาดใหญที่มีสายงานและการบังคับบัญชา

หลาย ระดับ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมกันเปนจํานวนมาก จึงจําเปนที่จะตองมีสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลที่ดีตอกันภายในองคการ  ดังนั้นผูดําเนินการวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา สัม

พันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการโรง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

5

พยาบาลรามาธิบดี มีความสัมพันธกันหรือไม และพยาบาลประเมินตนเองวา มีสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลกับบุคคลอื่นอยูในระดับใดรวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลดวยและ

เนื่องดวยสัมพันธภาพระหวางบุคคลและความสามารถในการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวของกับสภาพ

การปฏิบัติงานจริงของพยาบาลทุกคน  อันเปนสิ่งที่จะทําใหประสิทธิภาพการพยาบาลดียิ่งขึ้น ผู

วิจัยจึงสนใจเลือกศึกษาสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี อีกทั้งในองคการนี้ยังไมมีผูใดทําการศึกษาเรื่องนี้

โดยตรง  ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลที่จะเปนประโยชนตอวิชาชีพพยาบาล ตอองคการและเปนแนวทางใน

การพัฒนาวิชาชีพพยาบาลตอไป

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ

1)  เพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหวางบุคลของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิ

บดี

             2)  เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถใน

การ ปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี

4)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของสัมพันธภาพระหวางบุคคลระหวางกลุม

พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มี อายุ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ ลักษณะ

การปฏิบัติงานที่แตกตางกัน

   5)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการปฏิบัติงาน

พยาบาล

ระหวางกลุมพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีอายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ

ลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน

1.3  ความสําคัญของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาที่ได
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       1)  ทําใหทราบถึงระดับของสัมพันธภาพระหวางพยาบาลประจําการและ

ความ สามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี

       2)  นําผลการวิจัยที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลของพยาบาลประจําการและความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจํา

การ

โรงพยาบาลรามาธิบดีใหสูงขึ้นจน เปนที่ประทับใจผูมารับบริการ

       3)  นําผลการวิจัยดังกลาวมาเปนแนวทางสําหรับผูบริหารใชเปนแนวทางในการ

กําหนดนโยบายหรือเปาหมายขององคการไดชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อการที่จะกาวไปสูโรงพยาบาลที่

ไดมาตรฐานระดับสากลตอไป

1.4  ขอบเขตของการวิจัย

      การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสัมพันธภาพระหวางบุคคลและความสามารถในการ

ปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานในหอผูปวย สังกัดภาควิชาพยาบาล

ศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน กันยายน-

พฤศจิกายน 2545
       ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
          ประชากร
          ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนพยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานในหอผูปวย

สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระหวางเดือน กันยายน-พฤศจิกายน

พ.ศ. 2545  จํานวน  835 คน
          กลุมตัวอยาง
          กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดจากการสุมตัวอยางจากพยาบาลประจําการที่

ปฏิบัติงานในหอผูปวย สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจาก 9 งานการ

พยา บาลไดแกงานการพยาบาลอายุรศาสตร  งานการพยาบาลศัลยศาสตร  งานการพยาบาล

กุมารเวชศาสตร งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชวิทยา งานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   งาน
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การพยาบาลเวชศาสตรทั่วไปและฉุกเฉิน งานการพยาบาลจักษุ-โสต  งานการพยาบาลหองผาตัด

และงานการ  พยาบาลศูนยการแพทยสิริกิติ์   จํานวนทั้งหมด  300 คน
      ตัวแปรในการวิจัย
         (1)  ตัวแปรอิสระ  ไดแก

                1.1.  อายุ

                1.2.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

                1.3.  ลักษณะการปฏิบัติงาน

       (2)  ตัวแปรตาม

             2.1.  สัมพันธภาพระหวางบุคคล ประกอบดวย

                   ก.  ดานความเชื่อถือและไววางใจ

                   ข.  ดานการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

                   ค.  ดานเผชิญและจัดการความขัดแยง

                   ง.  ดานความสําเร็จตามเปาหมาย

                2.2 .  ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล ประกอบดวย

                   ก.  ดานการนํา

                    ข.  ดานการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤติ

                    ค.  ดานการสอนผูปวยและครอบครัว

                    ง.  ดานการวางแผนและการประเมินผลการพยาบาล

                    จ.  ดานการติดตอส่ือสาร

                    ฉ.  ดานพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดในเรื่องสัมพันธภาพระหวางบุคคล และความ

สามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลดังนี้

                                                      พยาบาลประจําการ
                                                       อายุ

                                          ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

                                          ลักษณะการปฏิบัติงาน
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สัมพันธภาพระหวางบุคคล                                      ความสามารถในการปฏิบัติงาน

พยาบาล ดานความเชื่อถือและไววางใจ                                   ดานการนํา

ดานการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน                                 ดานการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤติ

ดานเผชิญและจัดการความขัดแยง                               ดานการสอนผูปวยและครอบครัว

ดานความสําเร็จตามเปาหมาย                                  ดานการวางแผนและประเมินผลการ

พยาบาล

                                                                               ดานการติดตอส่ือสาร

                                                                               ดานพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

                ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

1.6  สมมติฐานการวิจัย

1)  สัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรามาธิ

บดี อยูในระดับแตกตางกัน

             2)  ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม ของพยาบาลประจําการโรง

พยาบาลรามาธิบดีอยูในระดับแตกตางกัน

3)  สัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความสัมพันธกัน

             4)  สัมพันธภาพระหวางบุคคล และความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี มีความแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบกับอายุ  ระยะ

เวลาในการปฏิบัติงาน  และลักษณะการปฏิบัติงาน

1.7  ขอตกลงเบื้องตน
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การวิจัยครั้งนี้   เปนการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของพยาบาลประจําการที่ปฏิบัติ

งานในหอผูปวย สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี เร่ืองสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลและความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล  ซึ่งในการดําเนินการเก็บขอมูลจะทําเฉพาะ

พยาบาลประจําการกลุมตัวอยาง  ที่ปฏิบัติงานในชวงเดือน กันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน

พ.ศ.2545 เทานั้น และจะไมทําการเก็บขอมูลกับหัวหนาหอผูปวย ผูตรวจการพยาบาล  ผูชํานาญ

การพยาบาล หัวหนางานการพยาบาล  คณะกรรมการบรกิาร และครูพยาบาล

1.8  นิยามศัพทเฉพาะ

        1.8.1  สัมพันธภาพระหวางบุคคล  หมายถึง      พฤติกรรมของพยาบาลประจํา

การ

ที่ปฏิบัติตอกันกับผูรวมงานในทุกสาขาวิชาชีพ ระหวางการปฏิบัติงานรวมกันทั้งในลักษณะที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน ซึ่งวัดโดยใชแบบสอบถามสัมพันธ-

ภาพระหวางบุคคลของพยาบาลประจําการ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของเบเออร และมารแชล

(Beyer and Marshall, 1981 : 663) และปลดี  อุณหเลขกะ (2533 : 123-132) แบงเปน  4 ดาน

คือ

          1)  ดานความเชื่อถือและไววางใจ  หมายถึง  ความมั่นใจ ความไววางใจ

และยอมรับในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเคารพและใหเกียรติกับผูรวมงานในทุกสาขาวิชาชีพ

          2)  ดานการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  หมายถึง การชวยเหลือ การพึ่งพา

อาศัย การเปนที่ปรึกษา การใหกําลังใจ การใสใจในทุกขสุข และการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและ

กัน

          3)  ดานเผชิญและจัดการความขัดแยง หมายถึง การประนีประนอม รวม

กันเพื่อหาวิธีจัดการปญหาอยางสรางสรรค และปรบัเปลี่ยนวิธีทํางานเพื่อคุณภาพของงาน

          4)  ดานความสําเร็จตามเปาหมาย  หมายถึง การกระตุนสงเสริมและ

สนับสนุน การทํางานรวมกัน และชวยกันหาวิธีปรับปรุงงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติ

งาน

       1.8.2  ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล หมายถึง  การกระทํากิจกรรม

ของพยาบาลในการดูแลผูปวย อันเปนผลรวมและผสมผสานระหวางความรู ประสบการณ และ
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ความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดผลดีในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของพยาบาลประจําการ ซึ่งประเมิน

ไดโดยใชแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการ ที่ผูวิจัย

ดัดแปลงมาจากมิติการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของ ชไวเรียน(Schwirian, 1978 :

347)และนงพงา  ปนทองพันธุ (2542 : 75-78) ไดแบงการประเมินทักษะทางการพยาบาลไว 6

ดานคือ

         1)  ดานการนํา หมายถึง การปฏิบัติงานพยาบาลในบทบาทของผูนําซึ่ง

เกี่ยวของกับการสนับสนุนผูรวมงานใหปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง รวมแสดงความคิดเห็นและผูนําการ

อภิปรายในทีม เสนอแนวทางปฏิบัติการพยาบาล พรอมทั้งจูงใจใหสมาชิกในทีมปฏิบัติการ

พยาบาลไดตามเปาหมาย

          2)  ดานการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤติ หมายถึง  การปฏิบัติงานพยาบาล

ที่จะชวยผูปวยในภาวะวิกฤติไดอยางทันทวงที มีประสิทธิภาพ และมีความคลองแคลว

          3)  ดานการสอนผูปวยและครอบครัว  หมายถึง การใหคําแนะนําผูปวย

และครอบครัว เพื่อการปฏิบัติตัว อันจะสงผลถึงสุขภาพที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ

ได

          4)  ดานการวางแผนและประเมินผลการพยาบาล  หมายถึง

การปฏิบัติงานพยาบาลที่มีการวางแผนการกระทําที่ชัดเจนและปฏิบัติได ซึ่งสามารถติดตามตรวจ

สอบผลของการปฏิบัติตามแผนการพยาบาลที่วางไว

          5)  ดานการติดตอสื่อสาร หมายถึงการติดตอส่ือสารในดานการมีปฏิ

สัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน  ผูปวยและญาติ  และบุคลากรอื่น ๆ ในทีมสุขภาพ

          6)  ดานพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  หมายถึงการปฏิบัติงานพยาบาล ที่

เกี่ยวกับความพยายามสวนบุคคล และสวนรวม  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพฒันาตนเอง ในดาน

ความรู ดานการฝกความชํานาญ ดานชี้นําตนเอง และการมีจริยธรรมในวิชาชีพ

      1.8.3  พยาบาลประจําการ หมายถึง  พยาบาลที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรี หรือเทียบเทาขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานในภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรง

พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตําแหนงพยาบาลประจําการ

       1.8.4  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาที่พยาบาลประจําการได

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรามาธิบดี
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1.8.5  ลักษณะการปฏิบัติงาน   หมายถึง ลักษณะของหอผูปวยที่พยาบาล

ประจําการทําการปฏิบัติงานอยู แบงออกเปน หอผูปวยสามัญ  หอผูปวยพิเศษ  หอผูปวยวิกฤต

และฉุกเฉิน และหองผาตัด


