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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

       ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยว

ของในเรื่องของ  สัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล เพื่อนํา

มาเปนแนวทางในการทําวิจัย โดยนําเสนอเนื้อหาครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ดังนี้

       1  สัมพันธภาพระหวางบุคคล

          1.1  แนวคิดและความหมายของสัมพันธภาพระหวางบุคคล

          1.2  ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล

                    -ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของชุทซหรือที่เรียกโดยยอวา

     FIRO(Fundamental Interpersonal Relationship Orientation)                      

                    -ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของซัลลิแวน

                                    (Harry Stack Sullivan)

          1.3  ความสําคัญในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล

          1.4  กระบวนการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล

          1.5  องคประกอบของสัมพันธภาพระหวางบุคคล

          1.6  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางบุคคล

1.7  การประเมินสัมพันธภาพระหวางบุคคล

1.8  การพัฒนาสัมพันธภาพ

1.9  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

       2  ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

          2.1  ความหมายของความสามารถในการปฏิบัติงาน

          2.2  องคประกอบของความสามารถในการปฏิบัติงาน

          2.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

2.4  การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

       3  สัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล
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2.1  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล

               สัมพันธภาพระหวางบุคคล ( Interpersonal Relationship )
                    ทฤษฎีความตองการ 5 ขั้นของมาสโลว (Maslow) กลาวไววา มนุษยหรือบุคคล

มีความตองการไดรับการยอมรับจากสังคมหรือกลุม ตองการความเปนเพื่อนเพื่อการบรรลุซึ่งเปา

หมายแหงตน และไมมีผูใดที่จะอยูไดโดยลําพัง เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม จึงจําเปนที่จะตอง

ทําความรูจักกับบุคคลอื่น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ บุคคลจะตองมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เพื่อ

ที่จะตอบ สนองความตองการทางดานจิตใจ ที่นอกเหนือไปจากความตองการทางดานวัตถุคือ

ความตองการใหตัวเองมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของกลุม ซึ่งความตองการดังกลาวเกิดจากการ

มีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ดังนั้นการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นจึงมีความจําเปนและมีความ

สําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนเราเปนอยางมาก

   2.1.1  แนวคิดและความหมายของสัมพันธภาพระหวางบุคคล
                นักวิชาการไดใหความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับ สัมพันธภาพระหวาง

บุคคล

ไวหลายลักษณะดังนี้

             ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 796) ไดใหความหมายของสัมพันธภาพวา หมาย

ถึง ความผูกพัน ความเกี่ยวของ

             สุวนีย  เกี่ยวกิ่งแกว (2527 : 57) ไดใหความหมายของสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลไววา หมายถึง การที่บุคคลสองคนหรือมากกวาสองคนทําความรูจัก และติดตอเกี่ยวของกัน

โดยมีวัตถุประสงครวมกันอยางใดอยางหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง อาจเปนเดือน  เปนป หลายป

หรือตลอดชีวิต บุคคลที่สัมพันธจะไดรับผลกระทบซึ่งกันและกัน

             ชัยพร  วชิชาวุธ (2530 : 69) กลาววาสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนพฤติ

กรรมปฏิสัมพันธโตตอบระหวางบุคคล มนุษยอยูเปนสังคม การกระทําของมนุษยแตละคนจึง

สัมพันธกับการกระทําของบุคคลอื่น ๆ  ในสังคมเกิดขึ้นทันที  เมื่อการกระทําของคนหนึ่งมีผล

กระทบตอผลกรรมที่อีกคนหนึ่งจะไดรับ

             ปลดี  อุณหเลขกะ (2533 : 13) กลาววาสัมพันธภาพระหวางบุคคลหมายถึง

กระบวนการติดตอเกี่ยวของของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อทําความรูจักกัน โดยมีวัตถุประสงค

รวมกันดวยความเต็มใจ มีความรูสึกที่ดีตอกัน อาศัยซึ่งการแสดงออกทางกาย  วาจา  และใจใน

ชวง ระยะเวลาหนึ่งที่ไมจํากัดแนนอน



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

14

             ผาสุก  ปาประโคน (2544 : 11) กลาววาสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนความ

สัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล ที่มีความเกี่ยวของผูกพัน  ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน เขาใจกัน

รักใครกลมเกลียว  ตองการชวยเหลือผูอ่ืน ใหการสนับสนุนดวยความเต็มใจและจริงใจตอกัน  ซึ่ง

เปนเปาหมายสําคัญในอันที่จะชวยปองกันความขัดแยง ระแวงสงสัยไมไววางใจกันสงผลใหบุคคล

อยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข

             พนดิา  ผกานิรินทร (2544 : 12) ไดใหความหมายสัมพันธภาพระหวางบุคคล

วา สัมพันธภาพระหวางบุคคลหมายถึง  การแสดงออกของบุคคล ตั้งแตสองคนขึ้นไป ทําความรู

จักและ  ติดตอเกี่ยวของกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยใชความอดทน ความรักใคร  ความ

เขาใจอันดีตอกัน  การรูจักใหความชวยเหลือสนับสนุน เมื่อบุคคลอื่นตองการความชวยเหลือ เพื่อ

ใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน

             เคลลี่และลูซิลค (Kelly and Lucille, 1981 : 13-14) กลาววา  สัมพันธภาพเชิง

วิชาชีพของพยาบาลหมายถึงความผูกพัน การมีสวนรวม การแนะนํา และการชวยเหลือในกลุม

วิชาชีพพยาบาลซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรูสึกซึ่งกันและกัน การมารวม

ใหขอมูลในส่ิงที่ จําเปนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

             ชิคเกอรริง (Chickering, 1969 : 94) ไดใหความหมายของสัมพันธภาพ

ระหวาง บุคคลไววา สัมพันธภาพระหวางบุคคลหมายถึง  การที่บุคคลมีความอดทนที่จะอยูรวมกับ

บุคคลอื่น และการเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาตนเองไปสูการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ซึ่งการอดทนที่จะ

อยูรวมกับบุคคลอื่น ไดแก ความสามารถยอมรับความแตกตางของบุคคลอื่นไดและการมีน้ําใจ

กวาง  การให ความชวยเหลือสนับสนุน การใหและการรับ

             เบเออร และมารแชล (Beyer  and  Marshall, 1981 : 663) ไดกลาวถึง

สัมพันธภาพในการทํางานของกลุมบุคคลในวิชาชีพวาประกอบดวย 3 มิติ ไดแกมิติความเปนวิชา

ชีพ มิติสัมพันธภาพระหวางบุคคลและมิติการตัดสินใจ ซึ่งอธิบายมิติสัมพันธภาพระหวางบุคคลวา

หมายถึง การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในวิชาชีพเดียวกันในระหวางการปฏิบัติงานรวมกันทั้งที่

เปนทางการและไมเปนทางการ เปนลักษณะของมิตรภาพ ความเปนเพื่อน และเอกลักษณรวมกัน

อันจะกอใหเกิดความสามัคคี ความคิดสรางสรรค และพลังอํานาจทางวิชาชีพ

             สรุป  จากความหมายของสัมพันธภาพระหวางบุคคลดังกลาว พอที่จะสรุปได

วาสัมพันธ-ภาพระหวางบุคคล เปนความเกี่ยวของของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป ที่มีการติดตอส่ือ

สารและมีปฏิสัมพันธกันทางจิตใจ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการทางดานจิตใจใหตนเองเปนที่
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ยอมรับจากกลุมหรือสังคม ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน โดยมีวัตถุประสงครวมกัน ซึ่งอาศัยความ

อดทน ความรักใคร ความเขาใจ เปนพื้นฐานในการที่จะอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข
       2.2.2  ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal  Relationship
Theory)
                 สัมพันธภาพระหวางบุคคล เปนผลรวมของการปฏิบัติความประพฤติระหวาง

บุคคลซึ่ง เกิดจากการที่บุคคลไดรวมกันทํากิจกรรม และมีสวนรวมในดานการติดตอส่ือความ

หมาย ความรวมมือการเปลี่ยนแปลง การแกปญหาและการจูงใจซึ่งกันและกัน (ปรียาพร วงศ

อนุตรโรจน. 2544 : 115 -117) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลนั้นมี

หลายทฤษฎี  สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ กลาวถึงทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของชุทซ และ

ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของซัลลิแวน

          ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของชุทซ
             ชุทซ (Schultz, 1960: 57-60) ไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลและไดสรางเปนทฤษฎีทิศทางสัมพันธภาพระหวางบุคคลเบื้องตน (Fundamental

Interpersonal  Relationship  Orientation ; FIRO) ซึ่งเปนทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมระหวาง

บุคคลในความหมายของการเขากันไดของบุคคล  โดยธรรมชาติสังคมของมนุษยตองการการติด

ตอสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งความตองการนี้เปนความจําเปนขั้นพื้นฐาน เชนเดียวกับความ

ตองการทางสรีระ  การมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลจึงเปนสิ่งจําเปนที่เปนความสัมพันธอันกอให

เกิดความพึงพอใจ ชุทซไดรวบรวมรูปแบบของลักษณะสัมพันธภาพระหวางบุคคลเบื้องตน โดยมี

ขอตกลงของทฤษฎีนี้วา มนุษยตองการมนุษย (people  need  people) เนื่องจากมนุษยทุกคนอยู

ในสังคม จึงตองมีการปรับตัวใหเขากันไดกับเพื่อนมนุษยและสิ่งแวดลอม

             โดย ชุทซ กลาววาสัมพันธภาพระหวางบุคคลเกิดขึ้นไดจากความตองการพื้น

ฐานของบุคคล 3 ประการ คือ

       1. ความตองการความเปนพวกพอง (Inclusion)หมายถึง ความตองการอยูรวม

กับผูอ่ืน ตองการใหผูอ่ืนยอมรับวาตนเปนคนในกลุมเดียวกัน และตองการมีความสัมพันธกับผูอ่ืน

ดังนั้นบุคคลจะแสดงพฤติกรรมใหเปนที่ดึงดูดความสนใจ โดยพยายามสรางชื่อเสียง ทาํตนเปนที่

ยอมรับนับถือ และมีเกียรติ  เปนตน

       2.  ความตองการมีอํานาจควบคุม (Control) หมายถึงกระบวนการตัดสินใจของ

บุคคลที่ตองการมีอิทธิพลและมีอํานาจเหนือผูอ่ืน ดังนั้นบุคคลที่ตองการควบคุมผูอ่ืนจะพยายาม

แสดงความสามารถของตนเองพรอมกับการแสดงการตอตานและปฏิเสธการคุกคาม
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       3.  ความตองการความรักใครชอบพอ (Affection) หมายถึงความรูสึกและ

อารมณสวนตัวที่เกิดขึ้นระหวางการมีปฏิสัมพันธโดยจะแสดงออกดวยความปรารถนาดี

ความเปนมิตร การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การสรางความผูกพันทางอารมณ ทั้งนี้เพื่อให

เกิดความใกลชิดสนิทสนมและไดรับส่ิงเหลานั้นตอบกลับมา

       หลักการของชุทซ มีอยู 4 ประการ  คือ

       1.  มนุษยมีความตองการพื้นฐานเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล และใน

พฤติกรรมทางสังคมที่สําคัญ 3 เร่ืองคือ  ความเปนพวกพอง  ความมีอํานาจควบคุม และความรัก

ใครชอบพอ ซึ่งความตองการทั้ง 3 ดานนี้จะผสมผสานและแสดงออกมาเปนสัดสวนที่อธิบายได

       2.  พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น จะมีลักษณะ

เหมือนพฤติกรรมตามประสบการณมากอนหนานี้ ซึ่งมักจะเปนความสัมพันธที่เคยมีกับครอบครัว

มากอนนั่นคือการติดตอสัมพันธของบุคคลมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบ

ครัว รูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในการมสีัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคมมักจะลอก

เลียนแบบมาจากประสบการณในวัยเด็กหรือพฤติกรรมของบิดา มารดา

       3.  ความผสมกลมกลืนกันอยางพอดีระหวางความตองการทั้ง 3 ดานใน

สัมพันธ-ภาพระหวางบุคคล เปนปจจัยสําคัญในการธํารงไวซึ่ง  สัมพันธภาพระหวางบุคคล และ

การสรางความสามัคคีข้ึนภายในกลุมบุคคล

       4.  มนุษยมาอยูรวมกันผูกพันเปนกลุมไดจะตองผานขั้นตอนของความเปนพวก-

พอง ความมีอํานาจควบคุมและความรักใครชอบพอกัน เมื่อส้ินสุดกระบวนการกลุม ความตองการ

ของกลุมก็จะคอย ๆ ถอยกลับจากความรักใครชอบพอกันไปสูข้ันตน คือความเปนพวกพอง

      นอกจากทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของชุทซแลวยังมีทฤษฎีสัมพันธภาพ  

ระหวางบุคคล   ที่ไดรับความนิยมและนํามาใชในการอธิบายในทางการศึกษา  คือทฤษฎีสัมพันธ-

ภาพระหวางบุคคลของนักจิตวิทยาที่ชื่อ เฮนรี่ สแตค  ซัลลิแวน (Harry Stack Sullivan)

       ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของซัลลิแวน (Interpersonal
Relationship Theory of  Harry  Stack  Sullivan)
       โดยซัลลิแวน(Sullivan) กลาววา“บุคลิกภาพของมนุษยเปนผลพวงมาจาก  สัม

พันธภาพระหวางบุคคล” และเขายังอธิบายวา มนุษยเราอยูภายใตอิทธิพลของความสัมพันธ

กับผูอ่ืนตั้งแตแรกเกิดออกมาเปนตัวตน จนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต   มนุษยเปนสัตวสังคม

ไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือตัดขาดความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ได (ศรีเรือน  แกวกังวาล.  2539

: 63) ซึ่งจากลักษณะดังกลาว สัมพันธภาพระหวางบุคคลจึงเปนโครงสรางที่สําคัญของบุคลิกภาพ
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โครงสรางบุคลิกภาพ
          ซัลลิแวน(Sullivan) ไดอธิบายวา โครงสรางบุคลิกภาพมีหลากหลาย เปนผล

ระหวางความสัมพันธระหวางบุคคล อาจเปนบุคคลที่มีตัวตนจริง ๆ หรือบุคคลในความคิดฝน เชน

ดารานักแสดง  หรือบุคคลที่รูจักจากการอาน เชน นวนิยาย บุคคลในประวัติศาสตร เขากลาววา

สวนตาง ๆ  ของโครงสรางบุคลิกภาพมนุษยเชน ความเชื่อ  ความใฝฝน  คานิยม  ความปรารถนา

ของชีวิต ลักษณะอารมณ  ทัศนคติ ฯลฯ ลวนแลวแตถูกหลอหลอมมาจากความสัมพันธระหวาง

บุคคลทั้งสิ้น (ศรีเรือน  แกวกังวาล.  2539 : 65-66) จากการศึกษาโครงสรางของบุคลิกภาพ เปน

การศึกษาที่แตกตางกันของแตละคน ซึ่งสามารถแบงไดแบบหยาบ ๆ  3  ประการคือ

             1.  กระบวนการปรับเปลี่ยนพลังงาน (Dynamism) คือพฤติกรรมที่เปนความเคย

ชินในดานความสัมพันธกับคนอื่น  เชน ชอบรับใชชวยเหลือบุคคลอื่น  ชอบเอาเปรียบ  ชอบบนให

ใคร ๆ เห็นอกเห็นใจ ฯลฯ ศูนยกลางของกระบวนการปรับเปลี่ยนพลังงานคือ ระบบตัวตน (Self

System)   หรือ Self ซึ่งเปนกระบวนการที่พัฒนามาจากวิธีการปองกันตนเอง เพื่อใหความสัมพันธ

กับผูอ่ืนดําเนินไปอยางราบรื่น ความสัมพันธกับพอแม ทําใหเด็กเรียนรูวาพฤติกรรมไหนที่พอแม

พอใจ หรือไมพอใจ การเรียนรูลักษณะนี้จะชวยใหเด็กตัดสินวา ตนเองเปนคนดีหรือคนเลวตามคํา

บอกเลาของพอแม  ทําใหเด็กพัฒนาภาพของตนเอง (Self) การหลีกหนีความจริงเชน การพูดปด

เสแสรง

ทํามารยา  ออน ฯลฯ เด็กทําเพื่อผอนคลายความกดดันตาง ๆ ทางอารมณ  และความคิดของเขา

ซึ่งลักษณะดังกลาวอาจเปนนิสัยติดตัวเปนสวนหนึ่งของ Self และของบุคลิกภาพ ขึ้นอยูกับ

ลักษณะความสัมพันธของเด็กกับพอแม

             2.  กระบวนการสรางภาพบุคคล (Personification) คือมโนภาพของบุคคล

วาดเปนภาพตัวเอง เปนภาพคนอื่นที่มีสัมพันธภาพกับตัวเอง โดยจะมีความเกี่ยวของอยางลึกซึ้ง

กับความรูสึก เจตคติและความคิดที่บุคคลมีข้ึน  เนื่องจากไดรับประสบการณทางดานความพึงพอ

ใจและวิตกกังวล และมีความเกี่ยวของกับประสบการณของบุคคลที่เคยไดรับจากบุคคลอางอิง

และสรางภาพบุคคลจากประสบการณที่ไดรับไดผลิต  อันจะทําใหบุคคลมองเห็นความสัมพันธ

ระหวางตนกับบุคคลอื่น  นั่นก็คือบุคคลสามารถที่จะประเมินตนเองได ดังนั้นภาพก็จะเกิดขึ้น

             3.  กระบวนการคิด (Cognitive  Process) ซัลลิแวนเชื่อวา กระบวนการคิดเปน

สวนหนึ่งของโครงสรางบุคลิกภาพ ซึ่งมี 3 ลักษณะใหญ ๆ คือ
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                   3.1.  ประสบการณโปรโตแทคซิค (Prototaxic)  เปนประสบการณที่ยังไมได

พัฒนาปรับปรุงเปนความคิดระดับทารก  เกี่ยวกับการรับรูดานประสาทสัมผัสความรูสึกที่เกิดขึ้น

ในทันทีทันใด โดยปราศจากการเชื่อมโยงกับส่ิงแวดลอมและในที่สุดบุคคลไมสามารถรําลึกไดอีก

                   3.2.  ประสบการณพาราแทคซิค (Parataxic) เปนประสบการณที่ตอเนื่อง

จากประสบการณโปรโตแทคซิค   บุคคลเริ่มเชื่อมโยงสิ่งแวดลอมใหมีความสัมพันธเปนประสบ

การณได  แยกไดวาสิ่งใดคือตนเอง สิ่งใดที่ไมใชตนเอง ซึ่งเปนลักษณะการเขาใจสัมพันธภาพ

ระหวาง

สิ่งตาง ๆ

                   3.3.  ประสบการณซินแทคซิค (Syntaxic) เปนประสบการณขั้นสูงสุดของบุคคล

เร่ิมเรียนรูติดตอโดยใชภาษา คําพูด  สัญลักษณ  มีผลใหบุคคลสามารถติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น

ไดอยางมั่นคง

             ซัลลิแวน เนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลในสังคม  เพราะเปนแรงจูงใจใหบุคคล

เกิดพฤติกรรมขึ้น  เขาเนนความมั่นคงและสัมพันธภาพระหวางบุคคลที่ดี เพื่อสุขภาพจิตสังคม

สมบูรณ  การมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลที่ไมดีจะกอใหเกิดปญหามากมาย  อันเปนผลมาจาก

การขาดความพึงพอใจ

             นอกเหนือจากทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของชุทซและซัลลิแวนแลว

เบเออรและมารแชล(Beyer  and  Marshall, 1981 : 663-665)  ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพ

ในการทํางานรวมกันภายในกลุมวิชาชีพเดียวกัน ซึ่งไดกลาวถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล

ภายในวิชาชีพเดียวกันในทางบวกหรือในรูปแบบการสรางความรูสึกที่ดีตอกันภายในกลุมบุคลากร

เปนลักษณะของมิตรภาพ ความเปนเพื่อน และเอกลักษณรวม อันจะกอใหเกิดความสามัคคี ความ

คิดริเร่ิมสรางสรรค และพลังอํานาจทางวิชาชีพ โดยมีมุมมองแบงออกเปน 3 มิติ ไดแก

มิติความเปนวิชาชีพ มิติการตัดสินใจ  และมิติสัมพันธภาพระหวางบุคคล  ซึ่งมิติสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลเปนมิติที่ไดรับความสนใจนอยมาก ทั้ง ๆ ที่เปนเรื่องที่มีความสําคัญในการทํางาน

รวมกันและจากการศึกษาพบวาทั้งสามมิติมีลักษณะที่สอดคลองกับทฤษฎีสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลของชุทซ ( Schultz, 1960 : 57-60) โดยที่มิติความเปนวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการ

เปนพวกพอง มิติการตัดสินใจสอดคลองกับความตองการการมีอํานาจควบคุม และมิติสัมพันธ

ภาพระหวางบุคคล มีความสอดคลองกับความตองการความรักใครชอบพอ
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             ผูวิจัยพิจารณาเห็นวา    แนวคิดสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันของเบเออร และ

มารแชล (Beyer  and  Marshall, 1981 : 663-665)  มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลของชุทซ และเนนลงไปในเรื่องของสัมพันธภาพระหวางบุคคล ในการทํางานรวมกัน

ในกลุมวิชาชีพเดียวกัน ผูวิจัยจึงเลือกใชแนวคิดมิติสัมพันธภาพระหวางบุคคลของเบเออรและมาร

แชล  ในการศึกษาสัมพันธภาพระหวางบุคคลของพยาบาลประจําการครั้งนี้

       2.1.3  ความสําคัญในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล
                   กาญจนา  คุณารักษ (2527 : 125-127) ไดกลาวถึงความสําคัญในการที่

บุคคลจะตองมีการสรางสัมพันธภาพ สรุปไดดังนี้

                   (1)  สัมพันธภาพของบุคคลมีผลตอสัมพันธภาพของกลุม  มนุษยตองอยูรวมกัน

เปนสังคม ดังคํากลาวที่วา “บุคคลแตละคนอาศัยอยูในกลุมทํางานและเลนดวยกันในกลุม

รวมแลกเปลี่ยนและสรางสรรคประสบการณในกลุม”  ดังนั้นหากแตละบุคคลมีความสมัครสมาน

สามัคคีรักใครกลมเกลียวกันดีแลว กลุมยอมจะประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการตาง ๆ

สงผลตอการเพิ่มผลผลิตของกลุมดวย

                   (2)  สัมพันธภาพระหวางบุคคลเพื่อการอยูรวมกัน  มนุษยตองมีความสัมพันธ

กับ

คนอื่น ๆ  คนเราเกิดมาไมมีใครอยูคนเดียวได ตางตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  การดํารงชีวิต

อยูรวมกันนั้น ไมวาจะเปนสังคมที่เล็กที่สุดไปจนถึงสถาบัน  องคการ หรือประเทศ หรือโลกก็ตาม

ลวนแตตองอาศัย สัมพันธภาพที่ดีตอกันเทานั้นจึงจะอยูรวมกันอยางมีความสุขได

                   (3)  สัมพันธภาพระหวางบุคคลในการทํางานหรอืการสรางผลผลิต เนื่องจาก

มนุษยจะตองมีกิจกรรมหรือการทํางานรวมกัน การดําเนินงานทุกอยาง นอกจากจะอาศัยกระบวน

การบริหารที่มีประสิทธิภาพแลว  สิ่งสําคัญอีกอยางก็คือ การเขากันไดของผูรวมงาน หรือ

การมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลนั่นเอง

          การสรางสัมพันธภาพใหเกิดขึ้นกับบุคคลนั้น นอกจากจะมีความสําคัญในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลแลว ยังมีผลตอความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานไดอีกดวย        

ดังนั้นบุคคลใดที่มีความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไดงาย  โอกาสที่จะประสบความ

สําเร็จ

ในชีวิตก็มีมากตามมาดวยเชนกัน
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          ชไนเดอร (Schneider, 1988 : 85) ไดกลาวถึงความสําคัญของการสรางสัมพันธ

ภาพระหวางบุคคลวา  การดําเนินกิจการทั้งหลายในชีวิตประจําวันของคนเราจะเห็นวาจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยูตลอดเวลา เราจะตองปรับตัวใหเขากับบุคลอ่ืน ใน

ขณะเดียวกันก็พยายามใหคนอื่นปรับตัวเขาหาเรา กิจกรรมในชีวิตประจําวันลวนผลักดันใหเรา

สรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  ดังนั้นจึงพบวาความสําเร็จในหนาที่การงานและงานอาชีพ ความสําเร็จ

ในชีวิตครอบครัว มิตรภาพระหวางเพื่อนฝูง เปนสิ่งที่ข้ึนอยูกับการไดสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งกัน

และกัน การไดรับความสําเร็จ ความสุขความเพลิดเพลินใจ การไดผจญภัยตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ

ในชีวิตลวนเปนกิจกรรมที่ตองกระทํารวมกับคนอ่ืนทั้งสิ้น และการที่จะไปใหถึงจุดมุงหมายเหลานี้

มากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพของการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืน ๆ ซึ่งเรียกวา”มนุษย

สัมพันธ”

          จากที่กลาวมาพอที่จะสรุปไดวาลักษณะสําคัญของสัมพันธภาพระหวางบุคคล

(พนิดา ผกานิรินทร.  2544 : 65-66) มีดังนี้

          (1)  การพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Interdependence)

               ทั้งสองฝายที่เกี่ยวของกันจะมีลักษณะการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการที่จะสื่อ

สาร เพื่อสรางความสัมพันธขึ้นมา เพื่อตอบสนองจุดมุงหมายของตัวเองและรวมกันทั้ง 2 ฝาย  ทั้ง

นี้

โดยพฤติกรรมที่แสดงออกจะมีอิทธิพลและไดรับอิทธิพลจากทั้ง 2 ฝาย ที่เกี่ยวของกันในลักษณะ

การพึ่งพา หรือการชวยเหลือเกื้อกูลกัน

          (2)  ความสัมพันธที่ถาวร (Lasting  Duration)

               ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของสัมพันธภาพระหวางบุคคล  เปนการสราง

สัมพันธที่มีความตอเนื่องตั้งแตอดีต จวบจนถึงปจจุบันและแนวคิดที่จะสานความสัมพันธตอไป

จนถึงอนาคต

              กลาวไดวา การพึ่งพากันและกัน การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ที่ถาวรตอกันทั้ง 2

ฝายนับวาเปนลักษณะเดนของสัมพันธภาพระหวางบุคคลหรือ อีกนัยหนึ่งเปนการสื่อสารที่มี

ลักษณะที่แตกตางจากการสื่อสารประเภทอื่น ๆ เพราะจะประกอบดวยลักษณะเฉพาะที่สําคัญดัง

ตอไปนี้

             (1)  มีผูเกี่ยวของเพียงไมกี่คน

             (2)  ผูเกี่ยวของมักมีความใกลชิดตอกัน
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             (3)  ผูส่ือสารสามารถเห็น ไดยิน สัมผัส และไดกลิ่นซึ่งกันและกันโดยประสาทสัมผัส

ทั้ง 5

             (4)  มีผลยอนกลับหรือการตอบสนอง (Feedback) ทันทีทําใหผูสงสารและผูรับสาร

ทั้ง 2 ฝาย สามารถประเมินประสิทธิภาพหรือผลของการสื่อสารไดทันที

       จะเห็นวา สัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนสิ่งที่มนุษยไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได

อีกทั้งยังกอใหเกิดผลดีในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดเปนอยางดี ซึ่งทั้งนี้การที่คนเราจะสามารถ

สรางสมัพันธภาพกับบุคคลอื่นไดดีเพียงใดนั้นก็ข้ึนอยูกับองคประกอบหลาย ๆ อยางและที่สําคัญ

บุคคลจะตองมีความเขาใจในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล  และกระบวนการของการที่จะ

เกิดสัมพันธภาพระหวางบุคคลดวยเชนกัน

       2.1.4 กระบวนการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล
                       การสรางสัมพันธภาพของบุคคล  ข้ึนอยูกับความสามารถของแตละบุคคล

ดังที่ สมพร สุทัศนีย (2544 : 118-120) ไดกลาวถึงกระบวนการสรางมนุษยสัมพันธไวดังนี้

             (1)  การศึกษาตนเองและผูอ่ืน

                       การศึกษาตนเองทําใหบุคคลรูจักตนเอง เขาใจตนเอง ยอมรับตนเอง

ทั้งสวนดีและสวนบกพรองของตนเอง  ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด  เพราะการสรางสัมพันธภาพนั้นตอง

เร่ิมที่ตนเองกอน  ถาบุคคลไมรูจักตนเองก็ยากที่จะสรางสัมพันธภาพใหดีได ดังนั้นจึงตอง

มีการศึกษาตนเอง ซึ่งก็มีหลายวิธีเชน การสองกระจก  การสอบถามบุคคลอื่น ทั้งนี้การศึกษาตน

เองตองทําดวยความเที่ยงธรรม และตองใจกวางที่จะยอมรับความจริง  สวนการศึกษาผูอ่ืน

ก็ใชวิธีเดียวกันคือ  การสังเกต  ใชแบบสอบถาม  แลวเปรียบเทียบกับทฤษฎีทางจิตวิทยา

ก็จะทําใหรูจักและเขาใจผูอ่ืนไดดีขึ้น

          (2)  การแกไขปรับปรุงตนเอง

                    เมื่อทราบสวนดีและสวนบกพรองของตนเองแลว ข้ันตอไปคือการแกไข

ปรับปรุงตนเอง  โดยการวางแผนการปรับปรุงตนเองอยางมีระบบและอดทน  ทั้งนี้การแกไขปรับ

ปรุงตนเองตองทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

          (3)  ศึกษาสภาพวัฒนธรรม ประเพณี และสังคม

                    เมื่อมีความเขาใจในส่ิงเหลานี้แลวนําไปเปนองคประกอบในการสราง

สัมพันธภาพตอไป
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          (4)  ศึกษาหลักการและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธ

                    การสรางมนุษยสัมพันธจําเปนจะตองยึดหลักวิชาการและหลักการทั่วไป

เพื่อเปนแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธ ซึ่งการศึกษานั้นจะตองใหสอดคลองกับ ประเพณี

วัฒนธรรม   ซึ่งการศึกษาหลักและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธสามารถทําไดหลายวิธี  เชน

                   ก.  ศึกษาจากเอกสาร ตําราตาง ๆ

                ข.  ศึกษาจากงานวิจัย

                ค.  ศึกษาจากประวัติของผูที่มีมนุษยสัมพันธดี และมีชื่อเสียงในวง

การ

                                              ธุรกิจและสังคม

                ง.  สังเกตพฤติกรรมการแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลตาง ๆ

                                              ในสังคม

                จ.  สัมภาษณผูที่มีมนุษยสัมพันธดี

                ช.  เขารับการฝกอบรมดานการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลหรือ

                                             มนุษยสัมพันธ

          (5)  นําหลักและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธไปใชในชีวิตจริง

                     เมื่อทําตามขั้นตอนทั้ง 4 ที่กลาวมาขางตนแลว จึงฝกการสรางมนุษย

สัมพันธในชีวิตจริง

       นอกจากนี้ สุพร  เกิดสวาง(2542 : 17-21) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการสราง

สัมพันธภาพไววา  เร่ิมดวย

          (1)  ความรูสึกสนใจ ถูกใจ

          (2)  การเริ่มตนสนทนา

          (3)  การสนทนาตอเนื่อง

          (4)  การรักษาความสัมพันธใหยืนยาว

          (5)  การเลิกลมหรือเสื่อมคลายความสัมพันธ

       สุภาพรรณ  โคตรจรัส.  (2527: 287)  ไดกลาวถึงปจจัยพื้นฐานที่ชวยในการ

สรางสัมพันธภาพดังนี้

          (1)  การมีวัตถุประสงครวมกัน
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             สัมพันธภาพจะยั่งยืนก็ตอเมื่อ สัมพันธภาพนั้นสนองความตองการ

ของบุคคลทั้งสองฝายได  ไมวาจะเปนความตองการเพื่อความรัก  เปนที่ยอมรับของสังคม ความรู

สึกมีคุณคาและศักดิ์ศรี ดังนั้น การมีวัตถุประสงคและความตองการรวมกัน จึงเปนปจจัยพื้นฐานที่

สําคัญยิ่งในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น

          (2)  การเคารพในสิทธิและความเปนตัวของตัวบุคคล

             สัมพันธภาพอาจแตกราวได ถาฝายใดฝายหนึ่งลวงล้ําสิทธิและไมยอม

ใหอีกฝายหนึ่งเปนตัวของตัวเอง  คนที่สนิทอาจเลิกคบกันได

          (3)  โครงสรางและแบบแผนของสัมพันธภาพทางสังคม

             โดยทั่วไปมักมีโครงสรางและลักษณะการติดตอสื่อสารเฉพาะอยางที่

เปนที่ตกลงสอดคลองตองกัน เชน สัมพันธภาพระหวางเพื่อน  มารดากับบุตร  เปนตน โครงสราง

และ

แบบแผนการติดตอส่ือสารจะขึ้นอยูกับผูที่อยูในสัมพันธภาพนั้น ๆ เปนราย ๆ ไป ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับ

ความพึงพอใจของทั้งสองฝาย

          (4)  องคประกอบการติดตอส่ือสาร

             ซึ่ง อาจกอใหเกิดปญหาสัมพันธภาพระหวางบุคคลไดแก

             ก.  ภูมิหลังและประสบการณที่แตกตางกัน เชนการศึกษา และฐานะ

ทางเศรษฐกิจระดับเดียวกัน มักมีภาษาที่ส่ือสารระดับเดียวกัน

             ข.  การเลือกรับรูโดยใหความสนใจเฉพาะขอความบางตอน ทําใหไมได

ขอเท็จจริงทั้งหมดซึ่งทําใหเกิดการตีความที่ผิดพลาด

             ค.  อารมณและความรูสึกในขณะที่มีการรับรูปจจัยในสิ่งแวดลอม

ไมวาจะเปนเหตุการณหรือบุคคลที่กอใหเกิดอารมณตาง ๆ เชน ความมั่นใจ  ความกลัว  ความ

โกรธเปนตน อาจทําใหเกิดการรับรูและตีความที่ผิดพลาดได

             ง.  ความไมไวตอการรับรูสวนใหญอารมณที่ซอนเรนอยูภายในขอความ

ตาง ๆ มีความสําคัญยิ่งกวาขอความที่สื่อสารออกมา  ไมสามารถรับรูถึงอารมณที่ซอนเรนอยูอาจ

ทําใหรับรูและตีความผิดพลาดได

          (5)  การรูจักตนเองและสิ่งแวดลอมใหกระจาง ไดแก

             ก.  การรับรูตนเองตามความเปนจริง ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับตนเอง

             ข. การรับรูผูอ่ืนไดตามความเปนจริง จะนําไปสูการยอมรับในตัวจริง

ของ
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    ผูอ่ืน

             ค. การรับรูสัมพันธภาพตามความเปนจริง  ซึ่งสัมพันธภาพจะยืดยาวได

    ถาสนองความตองการและกอใหเกิดความพึงพอใจรวมกันทั้งสอง

ฝาย

    ดังนั้นจึงตองพยายามขจัดปญหาในการติดตอส่ือสารที่เกิดขึ้น

          (6)  การหวงใยในสวัสดิภาพของผูอ่ืน ซึ่งอาจแสดงออกโดยการพูดหรือการ

กระทํา อาจพูดปลอบใจ  แสดงความหวงใย ใหความชวยเหลือ  จะชวยสรางสัมพันธภาพ

ใหแนนแฟน ยิ่งขึ้น

          (7)  การซื่อสัตยตอบุคคลอื่นและตนเอง การเปนตัวของตัวเองและซื่อสัตย

ตอความคิดเห็นและความเชื่อของตนเองนั้นเปนสิ่งสําคัญ  บุคคลไมควรหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุย

ความจริงเพียงเพราะไมกลาเผชิญความขัดแยง และมีการยอมรับนับถือดวยวาผูอ่ืนก็ยอมกลา

เผชิญความจริง และหาทางแกไขปญหาไดในทางสรางสรรค  อยางไรก็ตามความจริงที่พูด

ตองแสดงใหเห็นถึงความเคารพในความเปนตัวของตัวเองและผูอ่ืน  ควรคํานึงถึงความตองการ

และความรูสึกของผูอ่ืน  พรอมทั้งแสดงความหวงใยและเปนมิตรอยางจริงใจดวยความหวังดี

       2.1.5  องคประกอบของสัมพันธภาพระหวางบุคคล
          เบเออร และมารแชล (Beyer and  Marshall, 1981: 663) ไดใหแนวคิดเกี่ยว

กับมิติสัมพันธภาพระหวางบุคคลในการทํางานไววา ประกอบดวย  8  องคประกอบดวยกัน ดังนี้

          (1)  ความมั่นใจและความไววางใจ (Confidence  and  trust) หมายถึง

การมีความซื่อตรง พึ่งพาอาศัยผูอ่ืน ความตรงไปตรงมา การยอมรับใหความมั่นใจในความ

สามารถซึ่งกันและกัน ยินดีรวมงานไดกับเพื่อนรวมงานทุกคน มีความเชื่อถือใหเกียรติและไววางใจ

เพื่อนรวมงาน ในการทํางานรวมกัน และในการเปดเผยขอมูลที่จําเปนและความรูสึกของตนเอง

ที่มีตอเพื่อนรวมงานทั้งในดานสวนตัวและดานการงานดวยความเต็มใจ มีความยินดีในการรวมมือ

ประสานงานระหวางเพื่อนรวมงานในวิชาชีพเดียวกัน

          (2)  การใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (Mutual  help) เปนความเห็นใจ

ที่จะแบงปน เอ้ือเฟอเผื่อแผแลกเปลี่ยนความรูแกกัน เต็มใจชวยทํางานของเพื่อนรวมงานใหดีที่สุด

และมีความจริงใจในการชวยเหลือแบงเบาปริมาณงาน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันทั้งสมาชิกเกา
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และสมาชิกใหม ปกปองสิทธิประโยชนและชวยเหลือกันดูแลและปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้น

          (3)  การใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Mutual  support) เปนความเต็มใจ

ที่จะรับฟงผูอ่ืน ใหการยอมรับนับถือยกยองและใหขอมูลยอนกลับในทางบวก ยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยความจริงใจ ใหกําลังใจซึ่งกันและกันในการแกปญหาทั้งในดานสวนตัว

และดานการงาน สงเสริมการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน เปนที่ปรึกษาและใหขอเสนอแนะ

ในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงงานที่อยูในความรบัผิดชอบอยางดีที่สุด  สนับสนุนแหลง

ประโยชนตอการสรางสมรรถภาพของเพื่อนรวมงาน กระตุนการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนรวม

งาน

และสงเสริมความกาวหนาในการทํางานของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ

          (4)  ความเปนมิตรและความรื่นรมย (Friendliness  and  enjoyment)

 หมายถึง  การมีทัศนคติที่ดีตอกันระหวางเพื่อนรวมงานทั้งในดานสวนตัวและดานการงาน

การแสดงออกซึ่งความอบอุนในการทํางานรวมกัน  ทํางานดวยความรูสึกสบายใจ มีการผอนคลาย

มีการติดตอกันแบบตัวตอตัวโดยการแสดงออกซึ่งความเคารพแกกัน ใหความสนใจและหวงใย

บุคคลอื่น  ซึ่งจะมีการแสดงออกโดย มีการรวมสังสรรคทั้งงานภายในองคการและภายนอกองค

การ สรางบรรยากาศการทํางานที่อบอุนมีทัศนคติที่ดีตอกัน สงเสริมขวัญและกําลังใจที่ดีใหแกกัน

ยิ้มแยม  แจมใสเปนกันเอง มีการไตถามทุกขสุขของกันและกัน ใหอภัยในความผิดพลาด มีความ

ยินดีตอเพื่อนรวมงานเมื่อเพื่อนรวมงานมีความกาวหนาหรือมีความสําเร็จในหนาที่การงานและ

เร่ืองสวนตัว

          (5)  การทํางานของกลุมที่มุงเนนความสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมกัน (Team

efforts  toward goal  achievement) เปนความรวมมือกัน กระตุนสงเสริมใหมีการรวมมือกัน

ทํางานรวมกันภายในกลุม มีการติดตอประสานงานกัน และกระตุนสงเสริมใหผูอ่ืนไดทํางานของ

ตนอยางดีที่สุดและอยางจริงใจในฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งขององคการ ยอมรับในความแตกตาง

ของบุคคล ยอมรับมาตรฐานของกลุม สงเสริมความกาวหนาของงานทุกคนที่มีโอกาส  ใชความ

สามารถ

อยางเต็มที่ มีความตองการการรวมกลุมสูงและมีความรูสึกวาการทํางานของกลุมงานตนเอง

มีผลใหเกิดการปฏบิัติงานขององคการใหดีที่สุด กําหนดบทบาทของแตละคนไวอยางชัดเจน

สมาชิกแตละคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุมตามความสามารถและมีการทบทวนประเมินผล

และแกไขผลงานของกลุมอยูเสมอ
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          (6)  การริเร่ิมสรางสรรค(Creativity) เปนความตองการบรรยากาศซึ่งแสดง

ออก ถึงการกระตุน สงเสริม  สนับสนุนและมองเห็นคุณคาของผลงานของบุคคลอื่น ซึ่งแสดงออก

โดยมีการรวมมือตอโครงการใหม ๆ วิพากษวิจารณงานอยางสรางสรรค พยายามปรับปรุงงานอยู

เสมอ จัดการตอความขัดแยงไดอยางสรางสรรค พรอมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหม

หากพบวิธีการใหมและดีกวาที่เปนประโยชนในการเพิ่มคุณภาพงานใหสําเร็จได ชักจูงสมาชิกให

ทุกคน ยอมรับและริเร่ิมงานใหมและสนับสนนุใหเกิดความสําเร็จของงาน

          (7)  การติดตอส่ือสารระบบเปด(Open Communication) เปนการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางอิสระตรงไปตรงมา มีความรูสึกปลอดภัยในการอภิปรายปญหาตอกัน

ในทุก เร่ืองอยางเปดเผย  เอื้อเฟอขอมูลสําคัญตอกัน ยอมรับฟงขอมูลจากบุคคลอื่นดวยความเต็ม

ใจ และสามารถจัดการกับขอขัดแยงไดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา สามารถติดตอส่ือสารแบบ

ตัวตอตัว จนเปนปกติวิสัย ปรึกษาหารือกันอยางเปนกันเอง ทุกคนรับทราบขอมูลอยางทั่วถึงและ

ตรงกันทุกครั้ง มีการประสานงานที่ดีตอกันมีการแจงขอมูลตางๆในหนวยงานอยางสม่ําเสมอทั้งขอ

มูลที่เปนทางการ  และไมเปนทางการ

          (8)  ความเปนอิสระจากการคุกคาม (Freedom from threat)  หมายถึง

ความสามารถในการพิจารณาขอบเขตของหนาที่ของแตละบุคคลที่ทํางานรวมกันดวยใจสงบและ

ดวยความจริงใจปราศจากอคติ  นั่นคือการสรางความรูสึกของการยอมรับเพื่อรวมงานอยางจริงใจ

โดยปราศจากความรูสึก  สูญเสียความมีคุณคาของตนเองและสูญเสียการติดตอระหวางบุคคล

มีความรูสึกปลอดภัยจากเพื่อนรวมงาน มีบรรยากาศที่ปราศจากความเครยีดและสามารถใหขอ

ติเตียนเพื่อนรวมงานไดอยางสรางสรรค มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่อยูในความ  รับผิด

ชอบของตนเอง มีอิสระที่จะรับผิดชอบการทํางานอยางเทาเทียมกัน มีความมั่นคงและ สม่ําเสมอ

ของความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน มีโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเอง และมีการไดรับ

การพิจารณาความดีความชอบโดยอาศัยการพิจารณาจากผลงานเปนสําคัญ  สามารถปฏิบัติงาน

รวมกับเพื่อนรวมงานไดทุกคนปราศจากการควบคุมกันและกัน มีความรูสึกวาความสัมพันธ

ระหวางเพื่อนรวมงานมีความมั่นคงสม่ําเสมอ

       สวน อีเดลแมน (Edelman, 1993 : 165-173) กลาวถึงองคประกอบของสัมพันธ

ภาพระหวางบุคคลไววา

          (1)  การยอมรับการกระจายภาระงานอยางยุติธรรม
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          (2) การเต็มใจใหความชวยเหลือเมื่อไดรับคําขอรองหรือความตองการความชวย

เหลืออยางเหมาะสม

          (3)  การใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎของสถานที่สวนรวมอยางเอาใจใส

          (4) การรวมมือทํางานกับเพื่อนรวมงานไดทุกคน แมจะไมชอบเพื่อนรวมงานที่

ตองปฏิบัติงานดวยก็ตาม

          (5)  เคารพในความเปนสวนตัวของเพื่อนรวมงานทุกคน

          (6)  ไมวิจารณเพื่อนรวมงานอยางเปดเผยตอที่สาธารณะ

          (7)  หลีกเลี่ยงการใสรายปายสี ดูถูกเหยียดหยามเพื่อนรวมงานตอผูบังคับ

บัญชา

       2.1.6  ปจจัยที่มีอิทธพิลตอสัมพันธภาพระหวางบุคคล
                     สัมพันธภาพระหวางบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากหรือนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยู

กับปจจัยหลายอยางดวยกันทั้งจากตัวบุคคลอาทิเชนเรื่องที่เกี่ยวของกับ อารมณ  ความรูสึก การติ

ชม การแกปญหาความขัดแยง และทัศนคติ และองคการ และปจจัยในเรื่องขององคการเปนปจจัย

รองลงมา (วัชรา  มณีกาศ.  2543 : 21-23)ซึ่งพอที่สรุปไดดังนี้

                  (1)  ปจจัยจากตัวบุคคล

                           ก.  สภาพรางกายและสภาพจิตใจ  ซึ่งมีการพัฒนาการที่มีความสมบูรณ

และวุฒิภาวะที่แตกตางกัน อันเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก วัฒนธรรม ศาสนา

กลอมเกลาใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับสังคมที่ตนอยูกอใหเกิดเปนบุคลิกภาพที่เปนปทัสถาน

ของบุคคลซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของกิริยามารยาทและอุปนิสัย (Schneider, 1976 : 175-

180) สงผลถึงความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอ่ืน การพยายามเรียนรูบทบาทของตนเองและ

ผูอ่ืน ความสามารถในการไววางใจ ใหความรัก ความชอบ ความเชื่อถือตอผูอ่ืน อันมีผลตอการ

สราง

สัมพันธภาพระหวางบุคคลไดดีข้ึน

                              ข.  การศึกษาและการเรียนรูดวยตนเองเปนตัวชวยเสริมสรางสัมพันธ

ภาพ เนื่องจากบุคคลที่มีการศึกษาสูงกวา จะมีโอกาสในการติดตอปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นมาก

กวาบุคคลที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา ทําใหเกิดการปรับตัวและเขาใจในความแตกตางระหวาง

บุคคลไดมากกวา (กฤษณา   ศักดิ์ศรี.  2534 : 45)
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                              ค.  การไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคล ทั้งในดาน

ความตองการทางสรีระและดานจิตใจ  หากความตองการนั้นไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ

บุคคลจะเกิดความพึงพอใจและมีพฤติกรรมที่ดีตอบุคคลอื่นตามมา ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ

ที่จะทําใหเกิดสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น (กฤษณา   ศักดิ์ศรี.  2534 : 45)

                              ง.  พลังอํานาจในตัวบุคคลมีอิทธิพลตอสัมพันธภาพของบุคคล

อยางเห็นไดชัดในบางสัมพันธภาพ เชน พอแมมีอํานาจในการลงโทษลูก ผูบังคับบัญชามีอํานาจ

ในการลงโทษผูใตบังคับบัญชา เปนตน แตพลังอํานาจก็ไมไดมีเพียงฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น

อาจมีทั้งสองฝายก็ได บุคคลที่ตองการพลังอํานาจมากจะมีการตอสูเพื่อพลังอํานาจนั้นและ

จะทําใหมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไดอยางไมยั่งยืน (Sasse, 1975 :115-117)

             จ.  ทัศนคติของแตละบุคคลมีสวนอยางมากตอการสรางสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคล เนื่องจากความรูสึกนึกคิดและทัศนคติของมนุษยมีบทบาทชี้นําการกระทําหรือการ

ปฏิบัติตอผูอ่ืนหากบุคคลมีทัศนคติในทางลบกับบุคคลอื่น มักจะมีแนวโนมที่จะปฏิบัติกับบุคคลอื่น

อยางไมเปนมิตร เปนเหตุใหเกิดสัมพันธภาพที่ไมดีระหวางกัน ในทางตรงกันขามหากบุคคลมีทัศ

นคติกับบุคคลอื่นในทางบวกแนวโนมที่บุคคลจะปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยความใหเกียรติและมีคุณ

คาก็จะเกิดขึ้น อันสงผลให สัมพันธภาพที่ดีตอกันตามมาในที่สุด

             ช.  ทักษะความสามารถในการแสดงออกอยางเหมาะสมทั้งตอตนเอง

และตอผูอ่ืนอันไดแกความรูสึกเปดเผย ความรูสึกรวม การเคารพและยอมรับในผูอ่ืน การยอมรับ

โดยไมตองเห็นดวย การรูจักเปดโอกาสหรือเปดตัวใหกับบุคคลอื่น หากบุคคลมีการแสดงออก

อยางเหมาะสมและสรางสรรค จะนําไปสูสัมพันธภาพที่ใกลชิด อบอุนแมวาจะเกิดความขัดแยงขึ้น

ก็จะสามารถยุติความขัดแยงลงได (Carkhuff   and  Barenson, 1977 : 203-207)

          (2)  ปจจัยจากองคการ

             ก.  ขนาดขององคการ  องคการที่มีขนาดใหญ โอกาสของบุคคลที่จะมีป

ฏิสัมพันธอยางใกลชิดกับบุคคลอื่นจะนอยลง เพราะมีขอปลีกยอยและรายละเอียดของงานประจํา

ของกลุมมากขึ้นทําใหมีชองวางของมิตรภาพมีมากขึ้นตามมา (กฤษณา   ศักดิ์ศรี.  2534 : 145)

             ข.  ระบบงาน  งานที่มีการสรางระบบที่มีการติดตอประสานงานกันนอย

มีการสรางระบบการติดตอส่ือสารที่เปนทางการมากเกินไป หรือเปนการสื่อสารที่ตองผานสื่อ

หลายสื่อ การสรางกฎเกณฑ  พิธีการและมาตรการขึ้นมากมาย มีขั้นตอนของการติดตอหลายขั้น

ตอน การแบงแยกกลุมบุคคลกันโดยหนาที่ โดยบทบาท หรือโดยกระบวนการนั้น สัมพันธภาพก็

เร่ิมมีการจําแนกความพิเศษและขอมูลจํากัดมากขึ้น  เพราะตางคนตางมีเอกสิทธิ์ในความสัมพันธ
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จะทําใหเกิดความรูสึกหางเหิน ไมใกลชิดสนิทสนม สงผลให สัมพันธภาพระหวางบุคคลไมดีตาม

ไปดวย (กฤษณา  ศักดิ์ศรี.  2534 : 134)

             ค.  การสรางสายสัมพันธภายในองคการ อาจเปนไปในรูปแบบของการ

พบปะ ประชุมรวมกัน การเปดโอกาสใหมีการสังสรรคทําความรูจักกันกับคนหมูมาก ไดเห็นหนา

ตา

เห็นบทบาท บุคลิก การวางตัว การพูด การแตงกายของบุคคล เหลานี้ ลวนแตมีสวนสรางสรรค

สมัพันธภาพทางสังคมในทางออม ทําใหเกิดการปรับตัวใหเหมาะสมใหเขากับบุคคลอื่น

(ปยรัตน  นุชผองใส.  2530 : 78)

             ง.  ลักษณะงาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น งานที่มีลักษณะ

ที่ตองรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน จะเปนการเปดโอกาส

ใหเกิดปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ไดมากยิ่งขึ้น

       นอกจากนี้ความอดทนที่จะอยูรวมกับผูอ่ืน และตองเขาใจความแตกตาง

ระหวางบุคคลก็นับเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล( Chickering,

1969: 94) ไดศึกษาเกี่ยวกับ สัมพันธภาพระหวางบุคคล และกลาววาสัมพันธภาพระหวางบุคคล

ขึ้นอยูกับ

          (1)  ความอดทนที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่น

          ความอดทนที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่น หมายถึง ความรูสึกที่บุคคลสามารถ

ยอมรับความแตกตางของบุคคลอื่นและมีใจกวาง  ซึ่งการยอมรับความแตกตางของบุคคล

เปนองคประกอบที่สําคัญของการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น การที่บุคคลมีความแตกตางกัน  แต

ละคนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวนั่นคือแตละคนจะแตกตางจากคนอื่นไป ในเร่ืองของจิตใจ  สติ

ปญญา  รางกาย  ซึ่งหมายถึง  รูปราง  ลักษณะ  เชื้อชาติ  ความสมบูรณ   เพศ  อารมณ และ

สังคมหมายถึง การศึกษา  เศรษฐกิจ  ครอบครัว วัฒนธรรม  เกียรติยศ  ชื่อเสียง ความเชื่อถือ

ตลอดจนศาสนาที่นับถือ( สุภาพรรณ   โคตรจรัส.  2527 : 287)  ดังนั้น ในการสรางสัมพันธภาพ

กับบุคลอ่ืนจึงไมควรคาดหวัง ที่จะใหคนอื่นคิดและปฏิบัติเหมือนเรา  ขณะเดียวกัน  เราก็ไมจําเปน

ตองคิดหรือปฏิบัติเหมือนคนอื่น  เราตองพยายามเขาใจ เปดใจกวางและระลึกวา  ความเปนคน

ของแตละบุคคลจะตองไดรับความเคารพนับถือ  ควรมีทัศนคติที่ดีตอบุคคลอื่น มีความอดทนใน

การอยูรวมกับบุคคลอื่น

          (2)  คุณภาพของสัมพันธภาพ
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                               คุณภาพของสัมพันธภาพ หมายถึง ความรูสึกจากการพึ่งตนเอง หรือการพึ่ง

บุคคลอื่นไปสูการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ไดแก การไววางใจ  การใหความชวยเหลือ สนับสนุน ตลอด

จนการใหและการรับ ดังนั้นคุณภาพของสัมพันธภาพจะเกิดขึ้นไดเมื่อ บุคคลมีความไววางใจและ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ส่ิงสําคัญก็คือ บุคคลจะตองมีความจริงใจตอกัน เปดเผยตนเอง ซึ่งจะทํา

ใหเกิดความไววางใจมั่นใจในตัวบุคคล การไววางใจจะเกดิจากการยอมรับ และการเปดเผยตอกัน

อยางจริงใจ มีการชวยเหลือเทาที่ทําได  หากบุคคลมีการเปดเผยตนเอง แตไมยอมรับบุคคลอื่น

ความไววางใจก็จะไมเกิดขึ้น

     2.1.7  การประเมินสัมพันธภาพระหวางบุคคล
       การประเมินสัมพันธภาพระหวางบุคคลนั้นสามารถกระทําได 2 ลักษณะ(พนิดา

ผกานิรินทร.  2544 : 45 ) คือการวัดปริมาณ และการวัดคุณภาพ

                    (1)  การวัดปริมาณ

               หมายถึงจํานวนครั้งหรือความถี่ของการติดตอกับบุคคลอื่น เรียกวา

การรวมเปนหนวยหนึ่งของสังคม(Social  Integration)  ซึ่งปริมาณการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น

ๆ นั้น  การติดตอสัมพันธจะมากหรือนอยครั้งขึ้นอยูกับความตองการดานไมตรีสัมพันธของบุคคล

นั้นดวย  ซึ่งความหมายของความตองการดานไมตรีสัมพันธคือ ทั้งความคิดและพฤติกรรมที่จะ

สรางมิตรภาพ รักษามิตรภาพ ชอบและยินดีกับการพบและอยูรวมกับผูอ่ืน  ดังนั้นการที่บุคคล

ตองการดานไมตรีสัมพันธสูง จึงมีพฤติกรรมในลักษณะการอยูรวม  ติดตอและทํางานกับผูอ่ืนแตก

ตางและมากกวาบคุคลที่มีความตองการดานไมตรีสัมพันธต่ํา

                            (2)  การวัดคุณภาพ

                 หมายถึง ความรูสึกที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไดติดตอสัมพันธกับบุคคล

หรือเรียกวา การไดรับแรงสนับสนุนดานจิตใจ  คือ ความรูสึกวามีที่พึ่ง มีคนใหความชวยเหลือ

ทั้งในเรื่องสวนตัว การเงิน และการงาน  การมีความรูสึกและความคิดเชนนี้เกิดขึ้นมาได

แสดงใหเห็นวาบุคคลนั้นรูและตระหนักถึงสถานภาพที่ตนมีตอผูอ่ืน คือ รูวาตนเองนั้นมีความ

สําคัญและมีความหมายตอผูอ่ืน มีบุคคลที่ตนไววางใจ สนิทใจดวย  รูวาตนเองนั้นมีพวกพอง

มีความพึงพอใจในการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น

        จะเห็นวาการวัดสัมพันธภาพระหวางบุคคลในดานคุณภาพนั้นสามารถที่จะวัดได

สะดวกและไดผลที่ชัดเจนโดยวัดจากการรับรู ความรูสึกที่แทจริงของกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา

มากกวาดานปริมาณ



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

31

       2.1.8  การพัฒนาสัมพันธภาพ
           ตามทัศนะของ เดล  คารเนกี้ (คารเนกี้, อางถึงใน กาญจนา  คุณารักษ.  2527:

6)  กลาววาหลักมนุษยสัมพันธทั่วไป คือ “หลักการใหในสิ่งที่เขาตองการ” ( Give people  what

they  want  and  then  you  can  get  what  you  want) หมายความวา เมื่อทานใหในสิ่งที่เขา

ตองการ ทานก็จะไดรับในส่ิงที่ทานตองการ  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ หิโตปเทศ  ที่กลาววา  ผู

ที่ให

ในสิ่งที่เลิศ ยอมไดในสิ่งที่เลิศตรงกันขาม  ถาเราใหความเกลียดแกเขา เขาก็จะใหความเกลียดแก

เรา  สําหรับ “กฎทองคํา”  ในศาสนาคริสตที่มีคนกลาวขวัญกันมากคือ  “จงปฏิบัติตอเพื่อนบาน

ของทานเหมือนที่ทานปฏิบัติตอตนเอง” เหลานี้ลวนแตเปนการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล

          แซสส ( Sasse, 1975: 115-117) กลาววา สัมพันธภาพกับผูอ่ืนมิไดเกิดขึ้นโดย

อัตโนมัติ สัมพันธภาพจะเจริญหรือมีความมั่นคงขึ้นอยูกับบุคคลและความสัมพันธของบุคคล

ดังนั้นการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นจึงเปนพื้นฐานของกระบวนการพัฒนาความรูสึกและ

การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล การพัฒนาสัมพันธภาพประกอบดวย

          (1)  การสรางสายสัมพันธ เปนความรูสึกที่ทําใหบุคคลอื่นสบายใจ  การ

สรางความสัมพันธที่ดีนําไปสูการปฏิสัมพันธในครั้งตอไป ขณะที่พัฒนาสายสัมพันธบุคคลจะรูสึก

สบายใจ ไมปองกันตัวเอง แตจะเปดเผยตนเองและเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองมากขึ้น

          (2)  การเลาเกี่ยวกับตัวเอง  เมื่อบุคคลมีสายสัมพันธตอกัน  บุคคลมักชอบ

เลาความรูสึกและประสบการณ และทัศนคติของตน ทําใหรูจักตนเองและผูอ่ืนมากขึ้น

          (3)  การรูจักพึ่งพาซึ่งกันและกัน  บุคคลจะไดเรียนรูซึ่งกันและกัน ทราบวา

ผูอ่ืนชอบอะไร ไมชอบอะไร  เพื่อที่จะตอบสนองไดถูกตองและทราบวาจะชวยเหลือกันไดอยางไร

          (4)  ความตองการสัมพันธที่มั่นคง  มนุษยจะเริ่มมีการเคารพซึ่งกันและกัน

มีความเชื่อมั่นในตนเองและผูอ่ืน และมีความรักในสัมพันธภาพที่เกิดขึ้น เพื่อใหสัมพันธภาพนั้น

มั่นคงตลอดไป

       แซสส ( Sasse, 1975: 115-117)  ยังกลาวอีกวาการพัฒนาทั้ง 4 ข้ันเปรียบเหมือน

ซี่ลอรวมทั้งหมด  คือวงลอ  โดยสามารถหมุนไปขางหนา หรือหมุนไปขางหลังได  หากความ

สัมพันธเปนไปในทางบวก  วงลอก็หมุนไปขางหนา และจะหมุนไปเรื่อย ๆ เปนความสัมพันธที่มั่น

คง  แตถาการสรางสายสัมพันธเปนไปในลักษณะ การโตเถียงเอาชนะกัน ในบรรยากาศที่ไมดี  จะ

ทําใหบุคคลเริ่มลดการเปดเผยตนเอง การสรางสายสัมพันธจะเร่ิมลดลง การพบปะกันนอยลง

เปรียบเหมือนวงลอที่หมุนไปขางหลังดังภาพ
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                                                               การ    สาย

                                                              สราง    สัมพันธ

                                 ความตองการความ                    การเปดเผยตนเอง

    สัมพันธภาพ                                                                                                     สัมพันธภาพ        

    ที่ราบร่ืน                 สัมพันธที่มั่นคง                                                                    ที่ไมราบรื่น

                                                            การ         ซึ่งกัน

                                                           พึ่งพา       และกัน

                                                           อาศัย

ภาพที่ 2 วงลอสัมพันธภาพ

ที่มา : Sasse, Connie R.  (1975). Person  to  Person : 115-117

       นอกจากนี้แซสส (Sasse, 1975: 118-120) ยังกลาวอีกวาการสรางความคุนเคย

เปนสิ่งสําคญัซึ่งเปรียบเสมือนบันไดที่บุคคลตองกาวไปทีละขั้นตอนดังนี้

       (1)  ความใกลชิดทางปญญา   เมื่อบุคคลมาพบกันมักจะเริ่มความสัมพันธ

ดวยคําพูดและความคิด  เชน การพูดคุยในเรื่องสัพเพเหระ หรือเหตุการณที่เปนไปในสังคม

เปนตน  ในขั้นนี้ตางก็รักษาความรูสึกที่แทจริงในบางเรื่องของตนไวและไมแสดงออกเกินไป

       (2)  ความใกลชิดทางรายกาย  บุคคลที่มาถึงขั้นนี้จะมีความสนิทสนมกันมาก

ขึ้น
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มีความสัมผัสกันเชน การจับมือ  การแตะไหล การโอบกอดเปนตน

       (3)  ความใกลชิดทางอารมณ  บุคคลที่มาถึงขั้นนี้จะมีความสนิทสนมกันมากขึ้น

พูดคุยไดอยางเปนธรรมชาติ ไมมีการเสแสรง  ไมปองกันตัวเอง บุคคลสามารถจะเขาใจ มีความรัก

และสนับสนุนซึ่งกันและกัน  มีความไววางใจซึ่งกันและกัน  รวมกันแลกเปลี่ยนความรูสึก

หรือความคิดสวนตัว

       เนื่องจากความตองการของแตละบุคคลมีความแตกตางกันบางคนชอบที่จะมีความ

สัมพันธกับบุคคลอื่น  เพราะบุคคลนั้นมีความคิดและความสามารถทางปญญา  สวนบางคนอาจมี

ความสัมพันธกับบุคคลอื่น เพราะมีความใกลชิดทางอารมณ  ไววางใจซึ่งกันและกันในขณะที่สัม

พันธภาพกําลังดําเนินการพัฒนานั้น  ส่ิงสําคัญในการที่จะชวยใหเกิดการพัฒนา

สัมพันธภาพคือลักษณะของบุคคล ไดแก

       (1)  ความไววางใจ

            ความสามารถในการไววางใจผูอ่ืน เปนการแสดงถึงความเชื่อมั่นวา จะไมมี

ใครปฏิเสธ หรือทําใหเราเสียความรูสึก  ความไววางใจในที่นี้หมายถึงการที่เราคาดหวังวาบุคคล

อื่น จะทําใหคนยอมรับและสนับสนุน  ความไววางใจจะเริ่มระหวางสองระยะแรกของวงลอสัมพันธ

ภาพ กลาวคือ ขณะสรางสายสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูสึก ความไววางใจ จะมีสวนสําคัญ

และเปนตัวบงชี้วา วงลอสัมพันธภาพจะเดินทางใด

       (2)  ความรักหรือความชอบ

            ความตองการความรักความพอใจจะเปนสิ่งสําคัญของสัมพันธภาพ โดย

เฉพาะจํานวนและปริมาณของความรักในสัมพันธภาพเปนองคประกอบที่จะชวยในการพัฒนา

แตไมจําเปนวาสัมพันธภาพที่จะเกิดขึ้นตองมีความรัก  อาจเปนสัมพันธภาพในทางธุรกิจก็ได

       (3)  พลังอํานาจ

            เปนสวนหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล พลังหรืออํานาจจะเห็นได

ชัดในสัมพันธภาพ เชน พอแมมีอํานาจในการลงโทษลูก ตํารวจมีอํานาจยึดใบขับข่ี เปนตน  พลัง

หรืออํานาจอาจมักเกี่ยวของกับการตัดสินใจ อายุ เพศ  การเงิน  ทักษะ หรือความสามารถ  บุคลิก

ภาพ  แตพลังหรืออํานาจมักจะเปนที่มาของความขัดแยง บางคนก็มีความตองการ อํานาจและมี

ความสุขมากที่ไดใชอํานาจ  แตบางคนตองการเพียงเล็กนอย  บุคคลที่ตอสูเพื่ออํานาจจะมีสัม

พันธภาพกับบุคคลอื่นไดไมยั่งยืน

       จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาสัมพันธภาพจะเกิดไดดีนั้นควรประกอบดวย

          (1)  ความใกลชิดทางกาย (Physical Proximity) เชนระยะหางของบาน
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ทิศทางของบาน เปนตน

          (2)  การแลกเปลี่ยนประสบการณกัน

          (3)  การมีทัศนคติที่คลายคลึงกัน

          (4)  การแลกเปลี่ยนความตองการซึ่งกันและกัน ไดแก การยอมรับ  การเคารพ

นับถือ  การใหขอมูลยอนกลับ และการชวยเหลือ

       คารคัฟและบาเรนซัน (Carkhuff  and  Barenson, 1977 : 203-207) ไดกลาวถึง

ปจจัยที่ชวยสงเสริมสัมพันธภาพระหวางบุคคลไวดังนี้

          (1)  การเปดเผยความรูสึก  การเปดเผยความรูสึกเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนขอมูล

ประสบการณซึ่งกันและกันอยางเปดเผย  เพื่อความเขาใจอนัดีและกอใหเกิดสัมพันธภาพที่มั่นคง

          (2)  มีความรูสึกรวม  หมายถึง สามารถมีความเขาใจบุคคลอื่น รับรูความรูสึก

ที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น

          (3)  เคารพและยอมรับในบุคคลอื่น  หมายถึง  การยอมรับบุคคลอื่นโดยไมตัด

สินใจวาถูกหรือผิด  ไมประเมินบุคคล  เคารพในบุคคล รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น

          (4)  การยอมรับโดยไมตองเห็นดวย  หมายถึง การเปนผูฟงที่ดี ที่พยายาม

ทําความเขาใจโดยประเมินบุคคลอื่น และใหความสนใจบุคคลอื่น

       จากขอความดังกลาว  สัมพันธภาพจะพัฒนาและมั่นคงได  ถาบุคคลคํานึงถึง

ความรูสึก และความพอใจซึ่งกันและกัน มีปทัสถานสวนบุคคลที่ดี มีการเปดเผยความรูสึก

ซึ่งกันและกัน เคารพและยอมรับในบุคคลอื่น  อีกทั้งยังตองพยายามที่จะรูจักและเขาใจบุคคลอื่น

       2.1.9  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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                            หทัยรัตน    จิรนันทพัทธิ์  (2539 : 80) ไดศึกษาเกี่ยวกับสัมพันธภาพของ

พยาบาลและผูปวยกับภาวะสูญเสียพลังอํานาจของผูปวยในหออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม  โรง

พยาบาลอุตรดิตถ จํานวน 50 ราย พบวาสัมพันธภาพของพยาบาลและผูปวยในหออภิบาล-ผูปวย

หนักมีความสัมพันธทางลบกับภาวะสูญเสียพลังอํานาจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

แสดงวา การมีสัมพันธภาพของพยาบาลกับผูปวยดี มีแนวโนมที่ผูปวยจะเกิดภาวะสูญเสีย

พลังอํานาจต่ํากวาผูปวยที่มีสัมพันธภาพของผูปวยไมดี และพบวา  สัมพันธภาพของพยาบาล

และผูปวยโดยใชคําพูดและไมใชคําพูดอยูในเกณฑดี  ซึ่งพฤติกรรมที่พยาบาลแสดงกิริยา

ดวยความเต็มใจ ไมกาวราว มีสีหนายิ้มแยมแจมใส พูดจาไมหวน มีน้ําเสียงไมกระดาง

          หัทยา  มัธยาท (2541 : 103-104)  ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยการ

ทํางานและปจจัยจากจิตใจที่เกี่ยวกับความเหนื่อยหนายของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาล

ศูนยภาคตะวันออกพบวา ตัวแปรดานสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงานไมดีจะสงผลตอการ

ทํางานของพยาบาล

ปลดี  อุณหเลขกะ (2533 : 93-94) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสัมพันธ

ภาพเชิงวิชาชีพตามการรับรูของพยาบาลประจําการกับความสามารถในการปฏิบัติงานตามการรับ

รูของตนเองและหัวหนาหอผูปวย  โดยมีกลุมตัวอยางเปนพยาบาลประจําการ 120 คน และหัว

หนา

หอผูปวยจํานวน  770 คน พบวา สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพตามการรับรูของพยาบาลประจําการ

มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการปฏิบัติงานตามการรับรูของตนเองและหวัหนา

หอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

       พนิดา  ผกานิรินทร (2544 : 89-90) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับ

สัมพันธภาพระหวางบุคคลในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตากสิน

โดยมีกลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 345 คน  พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวก

กับสัมพันธภาพระหวางบุคคลในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ไดแก ทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล  สัมพันธภาพระหวางพยาบาลวชิาชีพกับครอบครัว

ภาระงาน นโยบายการบริหารงานของผูบังคับบัญชาและสถานที่อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ๆ

       อารโนลด ไอแวนและโรเบิรตสัน (Arnold  Ivan  and  Robertson, 1991  อาง

ถึงใน วิไล  พัวรักษา.  2541 : 47) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงานพบ

วา ผูบังคับบัญชาที่ใหความ สําคัญกับความเปนบุคคลในการปฏิบัติงาน จะมีลักษณะดังนี้คือ นา

เคารพ  นาเชื่อถือ มีมนุษยสัมพันธดี และสรางความอบอุนระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน
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       จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาว  ยังไมพบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ

ระหวางสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการโดย

ตรง  จะมีก็เพียงแตเปนการศึกษาถึงสัมพันธภาพระหวางบุคคลในลักษณะอื่น ๆ เชน การศึกษาตัว

แปรที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลในการปฏิบัติงานของพยาบาล

วิชาชีพ  สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพของพยาบาล  สัมพันธภาพระหวางผูปวยกับพยาบาล

สัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความผูกพันองคการ  และเปนการวิเคราะหการติดตอสัมพันธ

เปนตน

ดังนั้นสัมพันธภาพระหวางบุคคลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จะประกอบดวย 4 ดาน

คือ

(1)  ดานความเชื่อถือและไววางใจ

(2)  ดานความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

(3)  ดานเผชิญและจัดการความขัดแยง

(4)  ดานความสําเร็จตามเปาหมาย

2.2.  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
       พยาบาล

       ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล ( Nursing  Performance )
                 ความสามารถในการปฏิบัติงานเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญสําหรับการใหบริการผู

ปวย   หรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่วางไว

ในทางการพยาบาลเนื่องจากคุณภาพของงานการพยาบาลขึ้นอยูกับความสามารถ  ทักษะการดู

แลเอาใจใสของพยาบาล  ถาพยาบาลมีความสามารถในการพยาบาลต่ํายอมเปนผลเสียตอคุณ

ภาพชีวิตผูปวย
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       2.2.1  ความหมายของความสามารถในการปฏิบัติงาน
                ความสามารถในการปฏิบัติงานนักวิชาการและนักการศึกษาไดกลาวถึงแนวคิด

เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานไวดังนี้

                       สแวนเบิรก (Swansburg, 1995 : 42) ไดใหความหมายของการปฏิบัติงาน

พยาบาล (Nurse  Performance) วาเปนความสามารถในการปฏิบัติงานทางการพยาบาล  โดยมี

พื้นฐานมาจากการศึกษา และสามารถสังเกตไดจากการปฏิบัติงานกับผูรับบริการ

      กูด (Good, 1959 : 115) ไดใหความหมายของความสามารถวา หมายถึงสิ่งที่มี

อยูหรืออํานาจในการใชความรู  สติปญญา  ความเฉลียวฉลาดทั้งรางกายและจิตใจ

ที่จะกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

      เคลลี-โทมัส (Kelly-Thomas, 1998 : 73-74)ใหความหมายของความสามารถ

วา หมายถึงความพรอมที่จะเรียน  ศักยภาพ ประวัติในการเรียนของบุคคล  ซึ่งผูเรียนแตละคนจะ

แตกตางกันไป ดานศักยภาพในการเรียนรูจะเปนเรื่องเกี่ยวกับระดับพัฒนาการหรือวุฒิภาวะ

ประการตอมาความสามารถและสมรรถภาพของรางกาย (รวมทั้งศักยภาพทางดานประสาท

กลามเนื้อและสติปญญาและอีกหลายประการ ก็คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคล เชน คานิยม การ

มองตนเองและจินตนาการ เปนตน) และประการสุดทายคือการเรียนรูที่ผานมาหรือพื้นฐานรวมทั้ง

หลักการที่มีอยู

 ธงชัย  สันติวงษ (2534 : 55-56)   กลาววา ความสามารถเปนพรสวรรค

ของแตละตัวบุคคล ซึ่งแตกตางกันออกไป เพราะยังมีปจจัยอื่น ๆ อีกที่มีผลกระทบตอพฤติกรรม

ของตัวบุคคล เชนสิ่งจูงใจ

 สมยศ  นาวีการ (2536 : 62) กลาววาความสามารถเปนคุณลักษณะของบุคคล

เปนเรื่องคุณภาพในการปฏิบัติงาน ความสามารถหลาย ๆ อยางอาจจะเรียนรูไดในระหวางวัยเด็ก

วัยรุนและอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ

 กาญจนา  โลหประเสริฐ  (2540 : 7)  ไดใหความหมายของความสามารถ

ในการปฏบิัติงานวา  หมายถึงระดับการปฏิบัติงานของพยาบาลในการดูแลผูปวย ซึ่งเปนภาพรวม

ที่เปนผลมาจากพฤติกรรมที่ไดผสมผสานความรู ประสบการณ  ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชา

ชีพ และแสดงออกเปนทักษะดานพฤติกรรม 6 ดานคือ การเปนผูนํา  การดูแลผูปวยในระยะวิกฤติ

การสอนผูปวยและญาติและการใหความรวมมือ  การวางแผนและประเมินผลการพยาบาล  การ

ติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ และการพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
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       เพ็ญศรี  ปรางคสุวรรณ(2541 : 29) ไดใหความหมายของความสามารถและ

การปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งรวมแลวหมายถึง  การใชความรู สติปญญา ทั้งรางกาย จิตใจที่มีอยู

ของแตละบุคคลในการทํากิจกรรมที่จะชวยเหลือผูรับบริการใหสามารถกระทํากิจกรรมของการ

ดํารงชีวิตประจําวันไดตามปกติ ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพ  ปองกัน การรักษาพยาบาลและ

ฟนฟูสุขภาพของรางกายและจิตใจ

       อุทัย  หิรัญโต(2533 : 6) ไดใหความหมายของความสามารถในการปฏิบัติงาน

วา เปนการทํางานที่ใหผลสําเร็จหรือทํางานอยางมีประสิทธิภาพกวาคนอื่น ๆ ที่มีโอกาสเทากัน

หรืออยูในสิ่งแวดลอมที่เหมือนกัน

ชไนเดอร (Schneider, 1979 : 25) กลาววา  ความสามารถในการปฏิบัติงาน

หมายถึง  สมรรถภาพของการปฏิบัติกิจกรรมดวยการตั้งความปรารถนาตอผลลัพธ     ดวยการ

กระทําอยางคลองแคลว

      นงพงา    ปนทองพันธุ (2542: 24) ไดใหความหมายความสามารถ

ในการปฏิบัติงานวา  หมายถึงการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ใหประสบผลสําเร็จ

โดยอยูบนพื้นฐาน ความรู  ทักษะ  ประสบการณการเรียนรูของบุคคล รวมถึงการอยูในภาวะแวด

ลอมที่เหมาะสม

       สรุป จากความหมายที่กลาวมาพอที่สรุปไดวาความสามารถในการปฏิบัติงาน

หมายถึงคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยแวดลอม รวมถึงการใฝเรียนรูของบุคคล  ซึ่งถาบุคคล

อยูในลักษณะแวดลอมที่ดี มีจิตใจใฝเรียนรูก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จและประสิทธิภาพในการ

ทํางาน

       2.2.2  องคประกอบของความสามารถในการปฏิบัติงาน
           ความสามารถในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันในแง

ของผลของการปฏิบัติงาน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออก

ในทางจิตวิทยาถือวาการที่บุคคลปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตางกันนั้น  เปนเพราะแตละคน

มีคุณลักษณะและคุณสมบัติทางจิตวิทยาไมเหมือนกัน  สงผลใหแตละบุคคลแสดงความฉลาด

หรือความสามารถเฉพาะตัว ความรูและความสามารถแตกตางกัน ตลอดจนมีบุคลิกภาพ

ไมเหมือนบุคคลอื่น  ในแงเชิงการวิจัย กลาววามีตวัแปรมากมายที่มีสวนทําใหบุคคลมีพฤติกรรม
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ที่ตางกัน  ตัวแปรเหลานั้นคือ คุณสมบัติของลักษณะสวนบุคคล ( trait ) ตาง ๆ นั่นเอง

       จากการศึกษาถึงปจจัยสวนประกอบของผลการปฏิบัติงาน ( Performance)

พบวามี 6 สวน ( Lachman, 1984 : 7-13 ) ซึ่งเปนลักษณะพิเศษ และสามารถเขียนสูตรได คือ

Performance   =  Ability  +  Effort

หรือ                          P        =  ( A x E x T ) +  ( M x E x I )

       จากสูตรอธิบายไดวา  ผลการปฏิบัติงานเทากับ ความสามารถของบุคคล

บวกความพยายาม  โดยความสามารถของบุคคลยังประกอบดวย อีก 3 สวนคือ  ความถนัด

(A- Aptitude) ประสบการณ (E-Experience) และการฝกหัด  ( T- Training) สวนความพยายาม

ประกอบดวย 3 สวนเชนกันคือ แรงจูงใจ (M-Motive)  ความคาดหวัง ( E-Expectation) และสิ่งเรา

( I-Incentive) โดยคุณสมบัติเหลานี้เปนสิ่งที่ผูบริการใชเปนหลักในการประเมินการปฏิบัติงานได

       เชอรเมอรฮอรนและคณะ ( Schermarhorn, Hunt and  Osborn, 1995 : 86)

ไดเสนอสมการในการปฏิบัติงานของแตละคนดังนี้คือ

                            ผลการปฏิบัติงาน  =  ลักษณะเฉพาะบุคคล x ความพยายามในการทํางาน

                                                            x  การสนับสนุนจากองคการ

      จากสมการดังกลาวชี้ใหเห็นวาตัวประกอบทั้ง 3 มีความสําคัญตอผลการปฏิบัติ

งานของแตละบุคคล กลาวคือ  การใชแรงจูงใจจะเปนการกําหนดแรงขับภายในตัวบุคคล  ทําให

เกิดคุณลักษณะเฉพาะ( Individual  Attributes ) ตอระดับและแนวทางของความพยายามในการ

ทํางาน ( Work  Effort) รวมกับการสนับสนุนจากองคการ ( Organizational  Support) สวน

ลักษณะเฉพาะสวนบุคคลจะใชเปนตัวรวมในการพัฒนาพฤติกรรมการทํางาน  สมการดังกลาว

อธิบายเพิ่มเติมไดในแตละสวนในผลที่มีตอการปฏิบัติ งาน ดังนี้

      (1)  คุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล (Individual  Attributes)

กับความสัมพันธกับความสามารถตามขีดจํากัดในการปฏิบัติงาน กลาวคือ ลักษณะของคน

จะตองเหมาะกับงานนั้นๆ   จึงจะสงผลใหความสามารถในการปฏบิัติงานที่ดีได

       (2)  ความพยายามในการทํางาน (Work  Effort)  จะสัมพันธกับความยินดี

ที่จะปฏิบัติงานซึ่งจะขึ้นกับ แรงจูงใจในการทํางาน และแรงจูงใจ ก็จะขึ้นอยูกับความตองการ
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ของบุคคล เมื่อแรงจูงใจทําใหเกิดความพยายาม  และเมื่อประกอบกับลักษณะสวนบุคคล

กับการสนับสนุนจากองคการ ทําใหความสามารถทํานายความสามารถในการทํางานได

       (3)  การสนับสนุนจากองคการ (Organizational  Support) จะสัมพันธกับ

โอกาสที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย เวลา และรายไดที่เหมาะสม  เครื่องมืออุปกรณ

ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  การใหคําแนะนําและการสื่อสารที่ชัดเจน  การประเมินผลการปฏิบัติ

งานมีความยุติธรรม  งานเหมาะสมกับตําแหนง  มีการบริหารงานของหนวยงาน และมีการชวย

เหลือ

ซึ่งกันและกัน  ขั้นตอนในการทํางานมีความยืดหยุน

       จากแนวคิดของแลชแมน (Lachman, 1984 : 7-13) สรุปไดวา องคประกอบ

ของความสามารถในการปฏิบัติงาน ที่สําคัญขึ้นอยูกับคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคล ที่ไดมี

การเรียนรู และใชความรูในการปฏิบัติงาน รวมกับการสนับสนุนจากองคการ และมองเห็นวา

ความสามารถในการปฏิบัติงานเปนเรื่องของระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน และถือเปนพฤติ

กรรม

ที่มีคุณภาพของมนุษย ที่อาจเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ   นอกจากนี้ยังมีปจจัยอีกหลาย

ประการที่มีผลกระทบตอความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมีตัวแปรพื้นฐานที่สําคัญดังนี้

(1)  งาน (Task) ประกอบดวย วิธีการ  อุปกรณ  วัสดุ ที่ใชในการปฏิบัติงาน

          (2)  การจูงใจ (Motivation) เปรียบเสมือนเปนจุดยืน และความตั้งใจของ

บุคคลที่จะปฏิบัติงานใหไดคุณภาพในระดับที่ดีที่สุด  ตามลักษณะงานนั้น ๆ

          (3)  ความพยายาม (Effort) เปนผลของแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในทันที  ซึ่งจะตอง

มีการตีความ ดวยคําที่แสดงความหมาย คือ สภาพทางกาย แนวโนมทางจิตวิทยา

          (4)  ความสามารถ (Ability)  จะเกิดขึ้นจากการฝกหัด หรือประสบการณ

จากการปฏิบัติงานรวมกับความถนัดสวนบุคคลที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานนั้น ๆ ใหสําเร็จ

          (5)  สภาพแวดลอม (Environment) คือลักษณะทางกายภาพ ไดแก แสง

เสียง กลุมคนรอบขางที่มีผลตอการทํางาน

          (6)  การรับรูตอบทบาท (Role Perception)  คือความรูสึกนึกคิดสวนบุคคล

ที่จะรับรูเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในแตละอยางของตน
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          (7)  ผลการปฏิบัติงาน (Performance) ในที่นี้ไมใชผลรวมของแรงจูงใจ หรือ

ไมใชสิ่งที่เกิดจากตัวแปรทั้ง 6 ดานดังกลาว  ไมวาทางตรงหรือทางออม เพราะตัวแปรแตละตัวไม

ไดเปนตัวแปรตน

จากที่กลาวมาขางตนเขียนเปนรูปแบบไดดังนี้

                       ความถนัด                                                                 การเรียนรู

                       (Aptitude)                                                            ( Learning)

                                                        ความสามารถ                  การรับรูตอบทบาท

                                                            ( Ability)                     ( Role  Percept)

                    แรงจูงใจ                           ความพยายาม                  ความสามารถในการปฏิบัติ

งาน

                   (Motivation)                    ( Effort)                          (Performance)

                                                          งาน                                    สภาพแวดลอม

                                                         ( Task)                                 ( Environment)

ภาพที่ 3 รูปแบบของปจจัยที่กําหนดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่มา : Lachman, Vick D.  (1984).  Journal  of  Nursing  Administration.  Vol.14.p.38.

แมคคอมิกส และเอลเจน(McCormick  and Ilgen,1985: 65) ไดกําหนดแนว

คิดในการจัดหมวดหมูขององคประกอบของความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลไว  2 ปจจัย

คือ ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานสถานการณ

       (1)  ปจจัยดานบุคคล (Individual   Variable) หมายถึงลักษณะที่แสดง

ความเปนเอกลักษณเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ปจจัยดานนี้จะมีความแตกตางกันในแตละบุคคล

และ

จะสงผลใหพฤติกรรมการทํางานของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ปจจัยเหลานี้ไดแก  เพศ

อายุ  ความถนัด  ความเชื่อ  ความสนใจ  คานิยม  แรงจูงใจ ฯลฯ

       (2)  ปจจัยดานสถานการณ (Situational  Variable)  หมายถึง เงื่อนไขเหตุ

การณ หรือลักษณะของสิ่งแวดลอมนอกเหนือจากตัวบุคคล  ที่มีผลตอการแสดงความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน ปจจัยเหลานี้แยกพิจารณาได 2 ประเภทคือ
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          ก.  ตัวแปรทางดานกายภาพและงาน (Physical  Variable) ไดแก  ส่ิงที่

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เชนวิธีการทํางาน  รูปแบบเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน  สภาพเครื่อง

มือเครื่องใช และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน

          ข.  ตัวแปรองคการและสังคม (Organization  and  Social  Variable)

เชนลักษณะโครงสรางและนโยบายองคการ ชนิดของการฝกอบรมและการบังคับบัญชาชนิดของ

สิ่งลอใจ และสภาพแวดลอมในสังคม

       อัมเรศน ชาวสวนกลวย(2534 : 25) กลาววาปจจัยอีกชนิดที่มีผลตอความ

สามารถในการปฏิบัติงานวา  นอกจากจะมีปจจัยสวนบุคคลแลว ปจจัยจากงาน  ก็เปนอีกปจจัย

หนึ่งที่มีผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานดวย ซึ่งไดแก ลักษณะงาน สภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน

สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

       จะเห็นวา ความสามารถในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย ๆ

ประการ มีปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญคือ แรงจูงใจ  เพราะแรงจูงใจจะมีผลตอความพยายามในการ

ที่จะ

มีความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น  ดังนั้นกลยุทธที่จะพัฒนาความสามารถ

ในการปฏิบัติงานจึงตองปรับเปลี่ยนมาใช  การวางแผนในการจูงใจนั่นเอง  ซึ่งองคประกอบพื้น

ฐาน

ที่นาจะมีอิทธิพลตามแนวความคิดดังกลาวก็คือ (เทพพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ.  2529:

24)

       (1)  งานที่มีลักษณะทาทายความสามารถ

       (2)  การมีสวนรวมในการวางแผน

       (3)  การใหการยกยองและสถานภาพที่เหมาะสม

       (4)  การใหความรับผิดชอบ

       (5)  ความเปนอิสระในการทํางาน

       (6)  โอกาสในการกาวหนาในการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น

       (7)  เงินและรางวัลที่เกี่ยวกับเงินที่เปนสิ่งแสดงสัญลักษณทางสถานภาพ

       (8)  สภาพของการทํางานที่ดีตอรางกายและจิตใจ

       (9)  การแขงขันเพื่อกระตุนใหเกิดความทะเยอทะยานที่จะใหตนเองเปนเลิศ

ในแนวหนา
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       แมคคอมิกส และเลนเจน(McCormick  and  Ilgen,  1985 : 65) ไดเสนอวา

ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล เปนผลรวมกันจากปฏิสัมพันธของ 4 ปจจัย คือ 1)

ปจจัยดานบุคคล  ประกอบดวย ปจจัยดานความสามารถ เชนทักษะ ความนึกคิด และปจจัยดาน

บุคลิกภาพ เชนคานิยม แรงจูงใจ และความสนใจ  เปนตน 2)ปจจัยดานการทํางานและสิ่งแวด

ลอม  เชน เครื่องมือ  เครื่องใช และวิธีการทํางาน  3)ปจจัยดานองคการ เชน  ภาวะผูนํา  สิ่งลอใจ

และ 4)ปจจัยดานการฝกอบรมพิเศษและประสบการณ

       2.2.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล
       ความสามารถในการปฏิบัติงาน เปนพฤติกรรมแสดงออกของบุคคลในระหวาง

ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จ ความสามารถเปนลักษณะเฉพาะของบุคคล

เปนเรื่องของคุณภาพในการทํางาน  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดปจจัยสวนบุคคลมาศึกษา 3 ตัว

แปรคือ

          อายุ  อายุที่มากขึ้นของบุคคลทาํใหบุคคลมีพัฒนาการตามวัย  บุคคลจะสั่งสม

ประสบการณชีวิต มีการปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตลอดเวลา ทําใหความคิดความรูสึกตอตนเอง

ของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป การเรียนรูและแสวงหาวิธีปฏิบัติหรือกิจกรรมใหมๆ เพื่อตอบสนอง

ความตองการของตน เพื่อใหตนรูสึกเกิดความมั่นคงและพึงพอใจ (จินตนา ยูนิพันธุ.  2527: 34)

อุทัย หิรัญโต (2533: 46) กลาววาวัยของบุคคลปรุงแตงความรูสึกนึกคิด ความสนใจ ทัศนคติ

ใหแตกตางกัน บคุคลที่มีอายุมากจะมีส่ิงดังกลาวมากกวาบุคคลที่มีอายุนอยกวานอกจากนี้ ผูที่มี

อายุมากขึ้นจะมีประสบการณในการเผชิญปญหาและมีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวา

ผูที่มีอายุนอยกวา (Lachman,  1984 :  9)

          ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประสบการณ หมายถึง การไดผานพบพฤติกรรม

หรือส่ิงตาง ๆ มาแลว (เปลื้อง ณ นคร.  2525: 29) จากการศึกษาของไดเออรและคณะ(Dyer, et

al. 1972: 68-74) พบวาประสบการณการทํางานมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพยาบาล

โดยคนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน ผลการปฏิบตัิงานแตกตางกัน  และจากการ

ศึกษาของ ลัดดา เซี่ยงเห็น ( 2530: 82-85) ที่ศึกษาวิเคราะหความสามารถในการวินิจฉัยการ

พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน

265 คน
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โดยใชเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผลการศึกษาพบวา  พยาบาลมีความรูดานการเก็บและใชขอมูล

ประกอบการวินิจฉัยการพยาบาลอยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ ประสบการณในการทํางาน

ตางกันมีผลตอความสามารถในการใชขอมูลตางกัน

       ลักษณะการปฏิบัติงาน ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึงลักษณะของกิจกรรมพยาบาล

เฉพาะที่พยาบาลประจําการแตละงานการพยาบาลกระทําแตกตางกันแยกตามลักษณะของงาน

การพยาบาล  จากการศึกษาของสมพร  อิทธิเดชพงศ (2530 : 89 ) พบวาสถานที่ปฏิบัติงานซึ่ง

แบงตามขนาดเตียงของโรงพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัตงิาน ของผูอํานวย

การโรงพยาบาล

        2.2.4  การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

                  เปนที่ยอมรับมาเปนเวลานานแลววา การประเมินที่ถูกตองและแมนยํา มี

ความจําเปนสําหรับกิจกรรมทุกประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  การพยาบาลเปนสาขา

วิชาชีพหนึ่งที่จําเปนตองมีกระบวนการการประเมิน  โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานทางการพยาบาล  ทั้งนี้

จุดมุงหมายของการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานก็เพื่อ  ใหผูบริหารงานทางการ

พยาบาลไดใชเปนขอมูลในการสงเสริมและสนับสนุนพิจารณาเงินเดือน  เปนแนวทางในการ

กระตุนและพัฒนาวิชาชีพเพื่อใหการดูแลผูปวยมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(Davis, et al.  1984 :

44-47)นอกจากนี้การประเมินยังมีสวนชวยทําใหทราบวา ผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลนั้น

เปนอยางไร  เพื่อที่จะสงเสริมใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึนไป กลาวอีกนัย

หนึ่งก็คือ  การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน ทําใหเราทราบลักษณะประจําตัวของ

บุคคลแลว ยังสามารถ  ชวยในการวินิจฉัยสั่งการในการบริหารงานบุคคลหรือนําไปใชในการปรับ

ปรุงการปฏิบัติงานไดอีกดวย

       การประเมินผลเปนการตัดสินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานแตละคนวา

สามารถปฏิบัติงานไดดีเพียงใดโดยพิจารณาทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ซึ่งผูประเมินอาจเปนผู

บังคับบัญชา  เปนผูจดบันทึกหรือสังเกตการเพื่อประกอบการพิจารณา (สมพงษ  เกษมสิน.2526 :

150) โดยที่

การพยาบาลเปนงานที่ตองปฏิบัติตอชีวิตของผูปวย  ดังนั้นเพื่อการดํารงไวซึ่งคุณภาพ และมาตร

ฐานการพยาบาล จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็

คือ  การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการนั่นเอง ทั้งนี้รวมถึงแนว

ทางในการปรับปรุงพัฒนาความสามารถในการดูแลผูปวยและกิจกรรมดานอื่น ๆ และพัฒนาวิชา

ชีพเพื่อใหการดูแลผูปวยมีคุณภาพยิ่งขึ้น
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       การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการมีความจําเปน

และมีความสําคัญตอการใหบริการแกผูปวย  พยาบาลตองใหการพยาบาลที่มีคุณภาพ จึงจะชวย

ใหงานของพยาบาลบรรลุจุดมุงหมายได  เพราะการที่พยาบาลจะทราบวาการปฏิบัติงานของตน

นั้นมีคุณภาพมากนอยเพียงใด  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการประเมิน ซึ่งการประเมินความ

สามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลนั้นแบงไดเปน  2 ชนิด (สมพงษ  เกษมสิน.  2526 : 26) คือ

       (1)  การประเมินโดยผูบังคับบัญชา

           เทาที่ปฏิบตัิกันสวนใหญนั้นผูบังคับบัญชาเบื้องตนจะเปนผูประเมิน คือหัว

หนาหอผูปวย  ที่เปนผูบริหารระดับตนมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอการใหการพยาบาลผูปวย

ดวยการควบคุม  อํานวยการ และดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติการพยาบาลอยางมีคุณภาพ

ซึ่งรวมถึงการบริหารหอผูปวยไปดวย

       (2)  การประเมินโดยพยาบาลเปนผูประเมินตนเอง

           ในปจจุบันการประเมินตนเองเริ่มจะกวางขวางและมีบทบาทมากขึ้นโดย

เฉพาะอยางยิ่งบุคคลใน    ระดับบริหารแลระดับวิชาชีพ เพราะการนําผลประเมินตนเองมาใชจะให

ไดขอมูลที่เปนกลาง และเกิดการพิจารณาดวยความยุติธรรม และนอกจากนั้น ยังมีเหตุผลสําคัญ

หลายประการคือ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผูบังคับบัญชา นั้นเปนการเก็บรวบรวมขอมูล

จากบนลงมาลางอยางเดียว การประเมินตนเองจะเปนตัวกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยว

ของกับการบริหารงานบุคคล  ไดมีสวนรวมในการประเมินผล  ขณะเดียวกันก็จะสรางสัมพันธภาพ

ที่ดีระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชารวมทั้งองคการ

          การที่จะประเมินวาพยาบาลมีความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลไดดีมาก

นอยเพียงใดนั้น สามารถศึกษาจากความรูความสามารถ ประสบการณ และควรมีลักษณะ

ของพยาบาลที่แสดงออกถึงความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานพยาบาลซึ่งพยาบาลที่จะ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ  ควรมีลักษณะของพยาบาลวิชาชีพดังนี้ (รัตนา  ทองสวัสด์ิ.

2531 :155 )

          (1)  มีความรูกวางในสังคม  เศรษฐกิจ พัฒนาการและระบบการสื่อสาร

          (2)  มีความรูในวิชาชีพทั้งทางดานการรักษาพยาบาล  การปองกัน  การสงเสรมิ

สุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ  สามารถใหการบริการในขอบเขตของการสาธารณสุขเบื้องตนได

          (3)  มีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานเปนทีมเขาใจหนาที่ของหัวหนาทีม

และสมาชิกในทีม
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          (4)  วางแผนไดดี สามารถบริหารงานและการใหบริการแบบผสมผสานในระดับ

ตาง ๆ

          (5)  สามารถวางแผน บริหารทรัพยากรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

          (6)  สามารถชี้ปญหา วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันกับสภาวการณ

          (7)  มีความเขาใจในการสรางและใชระบบประเมินผล รวมทั้งขอบงชี้ และใช

กระบวนการเฝาระวัง เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ

          (8)  มีความเขาใจและสามารถใชขอมูลขาวสารทางการสาธารณสุข  รูจักนําไป

ใชเพื่อชวยใหประชาชนมีการพึ่งตนเอง และมีการดูแลสุขภาพตนเอง

          (9)  รูจักนําผลการวิจัยมาใชเพื่อปรับปรุงบริการพยาบาล

          (10) ดําเนินการและ/หรือ รวมมือคนควา ศึกษาวิจัย เพื่อหาวิธีในการเลือกวิธี

การพยาบาลที่เหมาะสมกับความตองการของผูปวย

       นอกจากคุณสมบัติที่กลาวมาขางตนแลวปจจัยที่สําคัญมากก็คือ ตัวของพยาบาล

ประจําการเอง  จะตองมีลักษณะบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการที่จะใหความชวยเหลือดูแลผูปวย

อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งคุณลักษณะของพยาบาลที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังนี้ (ทวีวัฒนา

เชื้อมอญ.  2540 : 41)

       (1)  ตองเปนผูที่มีความรูทางการพยาบาล

       (2)  ตองเขาใจและยอมรับพฤติกรรมของผูปวย

       (3)  ตองมีความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการสับสนที่เกิดขึ้น

กับผูปวย

       (4)  ตองมีความจริงใจในการชวยเหลือผูปวย

       (5)  มีความเปนอิสระมีความเชื่อถือในตนเอง มีความเปนอิสระจาก

แนวความเชื่อที่ถูกตองตามหลักการและรูจักปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณ

       (6)  ตองเปนผูที่ไววางใจได

       (7)  ตองมีความสนใจผูอ่ืน

       (8)  ตองมีความอดทนตอทุกสถานการณ

       (9)  ตองมีพรหมวิหาร 4  ไดแก เมตตา  กรุณา  มุทิตา และอุเบกขา

       ในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการ การมีแนวคิดปฏิบัติที่เหมาะสม
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พรอมทั้งการรับรูตอบทบาทของตนเองจะเปนผลดีตอการปฏิบัติงาน  ทําใหมีความรู ความ

สามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น แนวทางที่ควรปฏิบัติในการพยาบาลคือ ( ฟาริดา  อิบราฮิม.

2525 : 45)

       (1)  การเคารพผูปวยในฐานะบุคคล

       (2)  เปาหมายของการพยาบาลคือการชวยเหลือ “บุคคลทั้งคน”

       (3)  การยอมรับในพฤติกรรมและการแสดงออกของผูปวย พฤติกรรมการแสดง

ออกของมนุษย มีความหมายตอความตองการภายในของบุคคล

       (4)  การใชกระบวนการพยาบาลเปนกระบวนการแกไขปญหา

       (5)  พยาบาลตองเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูปวย

       (6)  การปฏิบัติการพยาบาลเนนที่ความเปนปจจุบัน

       (7)  การเคารพและตระหนักในตนเองของพยาบาล

       (8)  ความสัมพันธระหวางพยาบาลกับผูปวยเปนสัมพันธภาพทางการบําบัด

รักษา

ในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 5 ( 2525-2529) ไดกลาวถึงความสามารถใน

การปฏิบัติงานอยางกวาง ๆ ดังนี้

       (1)  สามารถใหบริการพยาบาลทั้งดานปองกัน  สงเสริมใหการรักษาพยาบาล

ตลอดจนการฟนฟูสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ

       (2)  ใหการรักษาเบื้องตนได  สามารถวิเคราะหปญหาและแกไขปญหา

ของชุมชนดวยวิธีการที่เหมาะสม

       (3)  เปนผูริเร่ิม  สงเสริมเรงเราพลังมวลชนใหตื่นตัว เนนความสําคัญและคณุคา

ของการมีชีวิตที่ดีขึ้น  โดยการชวยเหลือตนเอง และรวมกันพัฒนา

       (4)  สามารถบริหารงานติดตอประสานงานกับผูเขารวมงานที่มาจาก

หนวยงานตางๆ  และประชาชนทุกระดับ

       (5)  ความสามารถใหความรู คําแนะนําดานสุขภาพแกประชาชน

เพื่อใหชวยเหลือดูแลตนเองครอบครัวและชุมชนได

       (6)  นิเทศเพื่อการสงเสริมดานพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวของกับสาธารณสุขมูลฐาน

       (7)  สนับสนุนสงเสริมและรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อชวยใหชุมชน

บรรลุเปาหมายของการมีสุขภาพดีถวนหนา

       (8)  มีความสามารถในการนําทรัพยากรที่มีอยูมาประยุกตใชได
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อยางมีประสิทธิภาพและประหยัด และสงผลตอการพัฒนาชุมชนอยางแทจริง

       (9)  พยาบาลจะตองเปนผูที่มีความเขาใจ ในความแตกตางของบุคคล

ในดานความตองการ ทัศนคติ คานิยม  วัฒนธรรมประเพณี  ภาวะเศรษฐกิจ สามารถปรับแผนวิธี

การดําเนินงานไดอยางเหมาะสม

       (10)  พยาบาลจะตองเปนผูที่มีความรักในเพื่อนมนุษยทําตัวเขากับประชาชนได

       (11)  มีความสามารถในการประชาสัมพันธ เผยแพรความรูดานสุขภาพอนามัย

ใหแกผูมารับ บริการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

       การปฏบิัติงานพยาบาลที่มีคุณภาพ จะเปนผลสะทอนถึงความกาวหนาและมาตร

ฐานของวิชาชีพสวนหนึ่ง ซึ่งเปนสวนที่ทําใหเกิดเอกสิทธิของพยาบาล (พวงรัตน บุญญานุรักษ.

2522 : 23) การมีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสม  จะชวยใหการพยาบาลประจําการ

สามารถนําแนวทางนั้นมาปฏิบัติงานพยาบาล  กอใหเกิดคุณภาพของการพยาบาล  ซึ่งจะสงผล

ตอความสามารถในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น และพยาบาลประจําการตองมีการพัฒนาตนเอง

ในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะในดานความรู คุณธรรม และสติปญญา

ชไวเรียน (Schwirian, 1978 : 347) ไดกลาวถึงความสามารถของพยาบาลประจํา

การที่เปนหัวใจของการบริการพยาบาล ซึ่งจะสงผลใหพยาบาลประจําการทํางานไดอยางมีประ

สิทธิภาพ ประกอบดวยทักษะ 6 ดานดังนี้

       (1)  การเปนผูนํา

       (2)  การติดตอส่ือสารและการสรางสัมพันธภาพ

       (3)  การวางแผนในการประเมินการพยาบาล

       (4)  การดูแลในระยะวิกฤติและฉุกเฉิน

       (5)  การสอนผูปวยและครอบครัว

       (6)  การพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ

       โดยมีรายละเอียดดังนี้

       (1)  ทักษะการนําหรือ  ผูนํา

        ในทีมการพยาบาลที่จะตองดูแลผูปวยกับผูรวมงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ทางการพยาบาล รวมถึงนโยบายของโรงพยาบาลและเพื่อประโยชนของผูปวย ตามแนวความคิด

ของชไวเรียน (Schwirian, 1978 : 347-351) คือการมอบหมายงานในหนาที่  ความรับผิดชอบ

ในการดูแลผูปวย ไดอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถของสมาชิกแตละคน ใหคําแนะนํา



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

49

แกสมาชิกในทีมเกี่ยวกับการวางแผนการพยาบาลแกผูปวย  ตองเปนผูที่รับผิดชอบผลที่เกิดจาก

การดูแลผูปวยของสมาชิกในทีม รูจักกลาวยกยองชมเชยในความสําเร็จของสมาชิกที่อยูในความ

รับผิดชอบ  รวมทั้งการยอมรับฟงขอเสนอแนะจากผูรวมทีมและนํามาปฏิบัติปรับปรุงใชอยาง

เหมาะสม (รัตนา  ทองสวัสด์ิ.  2531: 40) ไดเนนวาการนําเปนหนาที่ของพยาบาลทุกคน ผูปฏิบัติ

หนาที่ทางการพยาบาล โดยมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของหนวยงานแตละคน หรือเหนือสมาชิกใน

ครอบครัวผูปวย และสมาชิกอื่นในทีมสุขภาพ  อุดมรัตน  สงวนศิริธรรม (2535: 14) ไดเสนอเพิ่ม

เติมวาผูนําทางการพยาบาลตองเปนผูที่มีความสามารถในการสรางแนวความคิดใหม ๆ ในวิชาชีพ

พัฒนาวิชาชีพ การพยาบาลใหเปนที่ยอมรับของสังคม สามารถสอน จูงใจใหบุคคลในวิชาชีพ

พรอมกันปฏิบัติงานพยาบาลใหเกิดผลดีที่สุด  ซึ่งลักษณะของผูนํา  สมยศ  นาวีการ( 2536: 75)

ไดกลาววา “เปนกระบวนการของการสั่งการและการใชอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิกใน

กลุม”

       จากที่กลาวมาจะเห็นวาบทบาทของผูนําทางการพยาบาลนั้นผูนําการ

พยาบาลสมัยใหมควรไดเขาใจถึงกลยุทธและวิธีการดานการบริหารการพยาบาลตาง ๆ ตามขอ

เสนอแนะ

ของอุดมรัตน  สงวนศิริธรรม(2535 : 11-15) ไดแกความรูในเทคนิคตาง ๆ ในการปฏิบัติการ

พยาบาล จนเปนที่ประจักษแกผูอ่ืน การรวมมือแกปญหาตาง ๆ โดยใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ

อันเปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจแกสมาชิกในการปฏิบัติงาน  การเปล่ียนแปลงบทบาทตามสถาน

การณ ผูนําควรทําตัวใหเห็นวาเปนปุถุชนธรรมดา ยอมตองการความชวยเหลือจากผูอ่ืน  ผูนําควร

สงเสริมการทํางานของสมาชิก  โดยการใชงานตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล

และควรหลีกเลี่ยงการมีอคติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ควรใชกระบวนการกลุมเพื่อใหงานมีประสิทธิ

ภาพ และสําเร็จตามเปาหมาย  ควบคุมการกระทบกระทั่งระหวางสมาชิก  ในที่ทํางานยอมมี

บุคคลหลายกลุม ซึ่งอาจเกิดความขัดแยงได  มอบหมายงานใหกับสมาชิกตามความสามารถ  สง

เสริมความสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหสมาชิกรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของกลุม  แสดงความเปนมิตร

ไมแบงชั้นวรรณะและรวมกันทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน รูจักการใชอํานาจบังคับและออก

คําสั่งในกรณีจําเปน เพื่อใหงานประสบผลสําเร็จโดยผูนําตองมีความสามารถพิเศษและแข็งแกรง

นอกจากนี้คุณลักษณะของผูนําที่จําเปนควรมีลักษณะดังนี้ (ทวีวัฒนา  เชื้อมอญ.  2540:45)  คือ

       1.  สามารถคิดไดไกล  มีโลกทัศนที่กวางและมุงสูอนาคต กรอบทิศทางใน

อนาคตจะเปนผลการตัดสินใจในปจจุบัน
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       2.  มองออกนอกตัวสูองคการในมุมกวาง  สามารถบอกภาพรวมของหนวย

งานของตนที่สอดคลองกับภาพรวมขององคกร

       3.  มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น นอกเหนือจากกลุมของตนเองและนอกเหนือ

ขอบเขตระบบองคการ

       4.  มุงเนนดานมโนภาพ คุณคาและแรงจูงใจตอสถานการณ  เขาใจเหตุ

การณไดดวยความรูสึกจากการสังเกต และประสบการณตรง

       5. มีไหวพริปฏิภาณ คือชาญฉลาดสามารถปรับไดตามสถานการณและขอ

ขัดแยงตลอดจนความคาดหวังทั้งหลาย

       6.  คิดในเชิงเปลี่ยนแปลงและแสวงหาในสิ่งใหม ๆ ยอมรับในความจริง

ซึ่งเปนอนิจจังของโลก แสวงหาบทบาทและการปรับเปลี่ยนองคการ เพื่อใหเขากับโลก

       (2)  ดานการติดตอส่ือสาร

        หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการติดตอส่ือสาร การมีปฏิสัมพันธที่ดี

กับผูปวยหรือญาติผูรวมงานทั้งในวิชาชีพเดียวกันและบุคลากรในทีมสุขภาพอื่นๆ จนเกิดความไว

วางใจและการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน  ดวยวิธีการพูด  แสดงทาทีที่เหมาะสมทั้งกับผูปวยและ

ผูรวมงาน

       การสรางสัมพันธภาพและการติดตอส่ือสาร เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการ

ปฏิบัตงิานพยาบาล  เพราะการติดตอส่ือสาร หมายถึงกระบวนการถายทอดสาร (Messages)

จากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกวาผูสงสาร(Sender)  ไปยังผูรับสาร (Receiver) โดยผานสื่อ (Channel)

การติดตอส่ือสารเปนการสื่อขอความใหทุกฝายเขาใจตรงกัน  เสริมสรางบรรยากาศในการปฏิบัติ

งาน นําไปสูความพึงพอใจในงานและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนศิลปะของการถายทอด

ขาวสาร ความคิดและเจตคติของบุคคล( กลุม ) ไปยังอีกบุคคล( กลุม) หนึ่ง  เพื่อเหตุผลดังกลาว

ขางตน  อันจะกอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ซึ่งตามแนวความคิดของ ชไวเรียน (Schwirian,

1978 : 349) กลาววาการสรางสัมพันธภาพและการติดตอส่ือสารที่ดีประกอบดวย การใชคําพูดใน

การติดตอ- สื่อสารกับผูปวยที่แสดงถึงการยอมรับและความตองการของผูปวย  สรางสัมพันธภาพ

ที่ดีกับผูปวยในขณะใหการพยาบาล  สงเสริมและสนับสนุนใหผูปวยมีสวนรวมในการตัดสินใจ

และกําหนดความตองการของตนเองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตอบสนองความตองการทางดาน

จิตใจของผูปวยไดถูกตองเหมาะสม อธิบายใหผูปวยทราบถึงขั้นตอนการปฏบิัติการพยาบาลทุก

คร้ังกอนใหการพยาบาลชวยเหลือผูปวย  ใหใชความสามารถสื่อสารที่ดีกับผูอ่ืน

        (3)  การวางแผนและประเมินผลการพยาบาล
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        การวางแผนเปนการกําหนดการกระทําลวงหนา  ซึ่งบอกถึงความรอบคอบ

เพื่อใหทิศทางการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและปฏิบัติได การวัดและประเมินผลจะชวยลดความ

เสี่ยง หรือความไมแนนอนในแนวทางการควบคุม และกระตุนใหใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม

และดีที่สุด ( ฟาริดา  อิบราฮิม.  2537 : 35) สวนการประเมินผลจะเปนการประเมินวา  พยาบาล

สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายไดดีเพียงใด  การประเมินคุณคาความสามารถของ

พยาบาลประจําการ  คอนขางอาศัยความเปนสวนตัว ระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติ การพยาบาล

พอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องงานการประเมินการทํางานจึงเปนเครื่องมือสําคัญ ที่จะใชเปนตัว

กระตุนใหทุกคนปรารถนาที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จสําหรับตามแนวคิดของ ชไวเรียน (Schwirian,

1978 : 349) ประกอบดวยการวางแผนการพยาบาลตามลําดับความสําคัญของปญหาวางแผนได

สอดคลองกับแนวทางการรักษาของแพทย และสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูปวย

รวมทั้งตองครอบคลุมถึงอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยไวลวงหนา สามารถปรับแผนการพยาบาล

ไดอยางเหมาะสมกับความตองการของผูปวยและสามารถประเมินผลการพยาบาลรวมกับสมาชิก

ทีมไดอยางถูกตอง  ซึ่งความสามารถในการวางแผนการพยาบาลและการประเมินผลการปฏบิัติ

การพยาบาล   พยาบาลจะตองใชหลักความแตกตางระหวางบุคคลโดยยึดหลักปรัชญา และเปา

หมายขององคการเปนหลักในการตัดสินใจทางการพยาบาล

       (4)  การดูแลในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน

        ในภาวะวิกฤติไมวาจะเปนทางดานรางกายและจิตใจ  เมื่อเราประสบกับ

ภาวะคุกคามจากการเจ็บปวย ภาวะเจ็บปวยที่เกิดขึ้นจะอยูในชวงวิกฤติและฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงวา

ถาเกิด ความลาชาในการดูแลจะมีผลนํามาซึ่งความสูญเสียของชีวิตหรือทรัพยสินของผูประสบ

สภาวการณนั้นๆ ซึ่งการเจ็บปวยทางดานรางกาย เมื่อมีภาวะวิกฤติหรือฉุกเฉินเกิดขึ้นเชนหยุด

หายใจ ช็อก หรือการสูญเสียเลือดเปนอยางมาก  ตามหลักการดูแลทั่วไป ตองดูแลไปตามสรีรวิ

ทยา คือ

ดูทางเดินหายใจ ( air way ) ดูการหายใจ (breathing) ดูการหมุนเวียนของชองเลือด ( blood

circulation) ดูความสมดุลของแรธาตุตาง ๆ รวมทั้งการติดเชื้อ เพื่อชวยใหผูปวยกลับสูภาวะสมดุล

ใหเร็วที่สุด

            หลักการชวยเหลือเบื้องตนทั่วไปเกี่ยวกับภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน ควรปฏิบัติ

ดังนี้

ก.  แกไขปญหาที่คุกคามชีวิตของผูปวยกอน

ข.  คนหาสาเหตุที่บาดเจ็บ หรือเจ็บปวย  ชวยเหลือผูปวยตามวาระ
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ค.  ทําใหสภาวะผูเจ็บปวยอยูในระดับปลอดภัยและคงที่

       จากหลักการดูแลในระยะวิกฤติและฉุกเฉินนี้ จําเปนอยางยิ่งที่พยาบาล ตอง

ใชหลักความเขาใจตนเอง  เขาใจสภาพของผูปวย ตลอดจนความรูทางวิชาการรวมกับความ

เมตตากรุณาที่จะชวยดูแลประคับประคองใหผูปวยและครอบครัวสามารถผานพนสภาวะนี้

ไดอยางปลอดภัย

       (5).  ดานการสอนผูปวยและครอบครัว

         การใหการพยาบาลตามบทบาทของพยาบาล โดยบทบาททั้ง 4 มิติของ

พยาบาลคือ สงเสริมสุขภาพ  รักษาพยาบาล ปองกันสุขภาพ และการฟนฟูสุขภาพนั้น  เปนสิ่งจํา

เปนอยางยิ่งที่จะตองใชทักษะดานการสอน รวมกับการใหการพยาบาลทุกครั้ง  การสอนผูปวยและ

ครอบครัวใหคลายความวิตกกังวล  โดยบอกถึงวิธีการและเหตุผล การสอนที่เหมาะสม จะกระทํา

ไดอยางไร  ซึ่งสามารถสรุปกวาง ๆ ไดดังนี้ (ฟาริดา  อิบราฮิม.  2525 : 25)

ก.  ผูสอนมีความกระตือรือรน

ข.  มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความรูสึก

ค.  การสอนมีการเปลี่ยนคานิยมซึ่งกันและกัน

ง.  ผูสอนคํานึงถงึความสามารถของผูเรียน

จ.  การเรียนตองอาศัยความพรอมของผูเรียน

 ฉ.  มีการกระตุนทั้งทางบวกและทางลบของผูเรียน

ช.  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝายให

อภัยในขอผิดพลาดซึ่งกันและกัน

       ในการสอนผูปวยและครอบครัวนั้น สามารถกระทําไดทั้งในรูปของรายบุคคล

หรือจะกระทําเปนกลุมก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการและสถานการณของผูปวย   โดยมี

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในเรื่องที่ตองการสอนดวย  และขณะเดียวกัน  การใหความรวมมือ

กับหนวยงานอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในบางเรื่อง  ตลอดจนการปฏิบัติบทบาทนอกเหนือ

จากหนาที่ เกี่ยวกับเร่ืองอื่นทั้งทางบริหาร  บริการและวิชาการ โดยปฏิบัตินอกหนาที่ ดังกลาว

มีผลตอพยาบาลทั้งทางตรงและทางออม

       (6)  ดานพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

            วิชาชีพพยาบาล เปนวิชาชีพที่มีบทบาทอิสระในการรวมรักษาในทีมสุข

ภาพ
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จึงสมควรที่จะมีการพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ นั่นคือ การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงทิศทางของตนเอง

ดานวิชาชีพทั้งการกระทํา  การพูด และทัศนคติในทางบวก พรอมที่จะรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบ

หมายภายในขอบเขตความสามารถของตนเอง เปาหมายของวิชาชีพพยาบาลคือ การใหการ

พยาบาลเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ดังนั้นการไดแสดงบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ

ในการใหบริการแกผูปวยจึงเปนการสรางประสบการณทางสังคมในการปฏิบัติงานตามบทบาท

วิชาชีพ สรางความมั่นใจในการแสดงบทบาทของตน ความสําเร็จของการพัฒนาวิชาชีพคือ

การที่บุคคลสํานึกในความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน (Leddy  and  Pepper, 1989 :

59)  ดังนั้นการพัฒนาตนเองของวิชาชีพพยาบาล คือการเพิ่มพูนทั้งความรู ความสามารถในการ

แสดงออกตามบทบาทหนาที่ของวิชาชีพและดานความรูสึกภาคภูมิใจในการมีบทบาทสําหรับการ

ที่จะเปนพยาบาลวิชาชีพของตนเอง

       2.2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
        จากการศึกษาพบวางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ สัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลจะมุงศึกษาในตัวแปรที่เกี่ยวกับ

ความเหนื่อยหนายของพยาบาลประจําการที่มีผลความสามารถในการปฏิบัติงาน งานวิจัยที่เกี่ยว

ของ

มีทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ ซึ่งรวบรวมไดดังนี้

       ประชิด  ศราธพันธ (2532 : 68-70) ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ

ในงาน ความเครียดในงาน ภูมิหลัง กับความสามารถในการปฏิบัติงานของหัวหนาหอผูปวย

ในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ตามการรับรูของตนเอง  ตัวอยางประชากรคือ

หัวหนางานหอผูปวยในโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 227 คน ผลการวิจัย

พบวาหัวหนางานหอผูปวยมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ความพึงพอใจในงาน

มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01

      เขมารดี  มาสิงบุญ(2534 : 79-82) ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะ

การสื่อขอมูล  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ

โดยศึกษาในพยาบาลประจําการที่มีความแตกตางกันในสังกัด ประสบการณการทํางาน  แผนกที่

ปฏิบัติงาน ประเภทหอผูปวย และการไดรับการอบรม โดยใชตัวอยางประชากรเปนพยาบาล

ประจําการในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร จํานวน 370 คน เลือกโดยวิธีสุมตัวอยางแบบ

หลายขั้นตอน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้น  พบวา ความสามารถในการปฏิบัติ
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งานของพยาบาลประจําการมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานและพยาบาลประจํา

การที่มีสังกัดและประสบการณการทํางานแตกตางกัน  มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่แตก

ตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

       สงวน  ธานี (2537 : 84-86) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถ

ในการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนพยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร โดยมีจํานวน

กลุมตัวอยาง 288 คน   พบวาความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถใน

การปฏิบัติงาน อายุ  ประสบการณในการทํางาน  การอบรมทางการพยาบาลและสถานภาพสมรส

ไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล ความพึงพอใจในงาน และ

สถานภาพ สมรส สามารถรวมกันพยากรณความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติและความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลอยูในระดับสูง

       เกรยและคณะ (Gray, et al.  1977: 368  อางถึงใน เพ็ญศรี ปรางคสุวรรณ.

2541: 51 )  ศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลที่มีพื้นฐานการศึกษาตางระดับ

โดยศึกษาในกลุมพยาบาลวิชาชีพระดับปริญญาตรี จํานวน 22 คน และพยาบาลที่ศึกษาเทียบเทา

ระดับปริญญาตรี 22 คน  ในการศึกษาครั้งนี้ใชคําถามการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ทางคลิกนิก  จํานวน 6 ขอ และใหกลุมพยาบาลตัวอยางที่ศึกษาตอบเปนคําบรรยายสั้น ๆ ผลการ

ศึกษาพบวาในดานการปฏิบัติสวนใหญไมมีความแตกตางกัน  โดยพยาบาลระดับการศึกษาเทียบ

เทาปริญญาตรี  ใหการดูแลสุขภาพตามความตองการของผูปวยในขณะนั้น และแกไขปญหา

ความตองการของผูปวยได  ในขณะที่พยาบาลระดับปริญญาตรี รายงานความสามารถคลายคลึง

กัน  แตเร่ิมแสดงใหเห็นถึงบทบาทอิสระ โดยการจัดทํากิจกรรมใหกับผูปวยโดยไมพึ่งคําสั่งแพทย

       ไดเออร และคณะ (Dyer, et al.  1972 : 294, อางถึงใน เพ็ญศรี  ปรางคสุวรรณ.

2541: 51) ไดศึกษารูปแบบความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของพยาบาลกับประวัติสวนตัว

บุคลิกภาพและการบริหารงานในตึกผูปวยของพยาบาลประจําการ จํานวน  200 คน ในโรง

พยาบาล 4 แหง ในรัฐยูทาห ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานของพยาบาล มีความสัมพันธทาง

บวก

กับวิธีการบริหารงานและตัวแปรที่สามารถทํานายการปฏิบัติงานของพยาบาลไดแก  พฤติกรรม

ของหัวหนาพยาบาล ประวัติสวนบุคคลของพยาบาล อายุ และประสบการณ คะแนนการศึกษา

ภูมิหลังของครอบครัว และความพอใจในวิชาชีพ
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       ชไวเรียน(Schwirian, 1978 : 349)ไดอธิบายรูปแบบการทํานายการปฏิบัติงาน

ของพยาบาลในอนาคต  โดยทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของพยาบาล และเสนอแนะวิธีที่เหมาะสมสําหรับการหารูปแบบการทํานายการปฏิบัติ

งานของพยาบาล คือ การวิเคราะหตัวแปรพหุคูณ (Multiple regression) การวิเคราะหหาปจจัย

รวม ( Factor Analysis) การวิเคราะหความสัมพันธ (Canonical correlation) และการวิเคราะห

เสนทางความสัมพันธ (Path Analysis)  พบวา ตัวแปรที่จะตอบคําถามในการวิจัยเกี่ยวกับความ

สามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลแบงออกเปน 7 กลุมใหญคือ สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ภูมิ

หลังของพยาบาล คุณลักษณะสวนตัวของพยาบาล การบริหารงาน สถาบันทางการศึกษา พฤติ

กรรมการปฏิบัติงานของพยาบาล และประสบการณในการปฏิบัติงาน

ดังนั้นความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบ

ดวยทักษะ 6 ดาน  คือ

(1)  ดานการนํา

(2)  ดานการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤต

(3)  ดานการสอนผูปวยและครอบครัว

(4)  ดานการวางแผนและประเมินผลการพยาบาล

(5)  ดานการติดตอส่ือสาร

(6)  ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

2.3.  สัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

       การพยาบาลเปนวิชาชีพหนึ่งที่ใหบริการที่จําเปนตอสังคมดานสุขภาพอนามัย

และลักษณะความรับผิดชอบของงานพยาบาล ตองอาศัยความรู ความสามารถ ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค มีความเขาใจ และสนใจผูปวยอยางจริงใจ จึงจะปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนได

อยางเต็มที่  และเนื่องจากความรับผิดชอบตอหนาที่ และบทบาทตาง ๆ ของพยาบาลที่มีตอสังคม

แตกตางจากวิชาชีพอื่น ๆ  ซึ่งงานการพยาบาลนั้นเปนการใหบริการที่เกี่ยวของกับความเปน

ความตายของชีวิตมนุษย และความคาดหวังของสังคมที่ตั้งไวตอวิชาชีพ ทําใหความคาดหวัง

ที่มีตอพยาบาลมีลักษณะเฉพาะ เชน ตองมีความเสียสละ  อดทน ยิ้มแยม แจมใส ตองมีความเขา

ใจในสภาพอารมณและการแสดงออกของผูปวย ในขณะเดียวกัน  พยาบาลจะตองมีความเขาใจ
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ในเพื่อนรวมงานหรือเพื่อนรวมวิชาชีพเปนอยางดีดวยเชนกัน  เพราะจะสงผลใหการปฏิบัติงาน

พยาบาลบรรลุถึงจุดมุงหมาย ไดงายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไดมีขอความสนับสนุน

วา ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนองคประกอบแรกที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน

       หลุย  จําปาเทศ (2528 : 49) กลาววาการทํางานนั้นจะสําเร็จได โดยทั่วไปมัก

ประกอบ ดวยความสามารถ 2 ประการคือ ความสามารถในการทํางานของผูปฏิบัติงานกับความ

สามารถ

ในการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  ในขณะที่จะตองมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนดวย จึงจะทําให

งานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง แตในการปฏิบัติงานจริง ๆ นั้นก็ยอมจะมีอุปสรรค

ในการทํางาน และมีปญหาในการบริการเกิดขึ้นไดเสมอซึ่งจะมากหรือนอยก็จะขึ้นอยูกับสถาน

การณ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จินตนา  ญาติบรรทุง (2529 : 84)ที่พบวา สัมพันธภาพ

ระหวางบุคลากรพยาบาลมีความสัมพันธทางลบกับระดับความเหนื่อยหนายในการทํางาน  นั่น

ยอมเปนเครื่องชี้ใหเห็นวา ถาพยาบาลมีสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงานดี ก็จะมีผลถึงความ

สามารถ

ในการปฏิบัติงานของตนเองดวย  เพราะพยาบาลจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานมีความสุขใน

การทํางาน

       ดังนั้นองคประกอบที่ใชในการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล

ประจําการสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิดของ ชไวเรียน (Schwirian, 1978 :

347-351) ซึ่งเปนการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการไดครบทุก

ดานรวมทั้งผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยของ อัมเรศน  ชาวสวนกลวย (2533)  ปลดี  อุณหเลขกะ (

2533)  และเขมารดี มาสิงบุญ (2534) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน ผูวิจัย

จึงไดนํามาเปนกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของ

พยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี  ซึ่งประกอบดวย ทักษะทั้ง 6 ดานดังกลาว
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       สรุป
       ในการวิจัยครั้งนี้จากการที่ศึกษาจากเอกสาร  ตํารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในเรื่องของสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาล

ประจําการ  ผูวิจัย  ไดใชแนวคิดของเบเออรและมารแชล ( Beyer  and   Marshall, 1981)และปล

ดี  อุณหเลขกะ(2533) ในการศึกษาเรื่องสัมพันธภาพระหวางบุคคลของพยาบาลประจําการโรง

พยาบาลรามาธิบดี  อันประกอบดวย

          (1)  ดานความเชื่อถือและไววางใจ

          (2)  ดานการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

          (3)  ดานการเผชิญและการจัดการความขัดแยง

          (4)  ดานความสําเร็จตามเปาหมาย

       สวนความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการผูวิจัยไดใชแนว

คิดของชไวเรียน(Schwirian, 1978)และงานวิจัยของนงพงา ปนทองพันธุ( 2542)โดยการปรับ

ประยุกตเนื้อหาของขอคําถามใหเขากับนิยามศัพทและความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายภายใต

การแนะนําของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญโดยแบงทักษะความสามารถในการ

ปฏิบัติงานพยาบาลออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย

          (1)  ดานการนํา

          (2)  ดานการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤติ

          (3)  ดานการสอนผูปวยและครอบครัว

          (4)  ดานการวางแผนและประเมินผลการพยาบาล

          (5)  ดานการติดตอส่ือสาร และ

          (6)  ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
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