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บทที่ 5
สรุปผล  อภิปราย และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับ

ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการ  โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยหา

ความสัมพันธและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรที่เปนลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัว

อยางไดแก อายุ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลักษณะการปฏิบัติงาน ซึ่งสรุปข้ันตอนและผลการ

ศึกษาดังนี้

    วัตถปุระสงคของการวิจัย
1)  เพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหวางบุคคลของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล

รามาธิบดี

2)  เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถ

ในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี

4)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของสัมพันธภาพระหวางบุคคล

ระหวางกลุมพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีที่มีอายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ

ลักษณะการปฏิบัติงานพยาบาลที่แตกตางกัน

5)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการปฏิบัติงาน

พยาบาลระหวางกลุมพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีที่มีอายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

และลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน

สมมติฐานในการวิจัย
1)  สัมพันธภาพระหวางบุคคลของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี

มีระดับแตกตางกัน

2)  ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการ

โรงพยาบาลรามาธิบดีมีระดับแตกตางกัน
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3)  สัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความสัมพันธกัน

4)  สัมพันธภาพระหวางบุคคลและความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบกับอายุ ระยะ

เวลาในการปฏิบัติงาน และลักษณะการปฏิบัติงาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนพยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานในหอผูปวย

สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ในระหวางเดือนกันยายน

ถึงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2545 จํานวน 835 คน
กลุมตัวอยาง
เปนพยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรามาธิบดีจาก 9 งานการ

พยาบาลประกอบดวย งานการพยาบาลอายุรศาสตร  งานการพยาบาลศัลยศาสตรและออรโธปดิกส

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชวิทยา  งานการพยาบาลจิตเวชและสุข

ภาพจิต    งานการพยาบาลเวชศาสตรทั่วไปและฉุกเฉิน    งานการพยาบาลจักษุ-โสต  งานการ

พยาบาลผาตัด และงานการพยาบาลศูนยการแพทยสิริกิติ์   จํานวน 300 คน  โดยเลือกกลุมตัวอยาง

แบบแบงชั้นภูมิชนิดขนาดตัวอยางไมเปนสัดสวนกับขนาดประชากร(disproportional  stratified

random  sampling)  โดยเก็บขอมูลต้ังแตเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีทั้งหมด 3 ตอนประกอบดวย

ตอนที่ 1 เปนขอมูลสวนบุคคลจํานวนทั้งหมด 3 ขอ  ประกอบดวย อายุ  ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน และ ลักษณะการปฏิบัติงาน

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ สัมพันธภาพระหวางบุคคลของพยาบาลประจํา

การ ที่ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ ปลดี อุณหเลขกะ(2533 :123-132) มีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) )  แบงเปน 5 ระดับ มีทั้งหมด 28 ขอ แบงออกเปน

4 ดาน คือ 1)ดานความเชื่อถือและไววางใจ  2)ดานการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  3)ดานเผชิญและจัด

การความขัดแยง และ 4)ดานความสําเร็จตามเปาหมาย
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ตอนที่ 3  เปนแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลที่ปรับปรุงมาจาก

แบบสอบถามของ นงพงา  ปนทองพันธุ(2542 : 77-78)มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา

(rating scale)  แบงเปน 5 ระดับ มีทั้งหมด 36 ขอแบงออกเปน 6 ดาน คือ 1) ดานการนํา

 2) ดานการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤต  3) ดานการสอนผูปวยและครอบครัว  4) ดานการวางแผนและ

ประเมินผลการพยาบาล  5) ดานการติดตอส่ือสาร  และ6) ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

นําแบบสอบถามและแบบประเมินในตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ไป ตรวจสอบความตรง

ดานเนื้อหาและนําไปทดลองใช  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ สัมพันธภาพระหวาง

บุคคลเทากับ .902 และแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลเทากับ .942

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการ  ดังนี้

1)  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏราชนครินทร

เขายื่นตอหัวหนาภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  เพื่อขออนุญาต

ทําการศึกษาและเก็บขอมูล

2)  นําหนังสือยื่นตอประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะแพทย-

ศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี งานบริการวิชาการและงานวิจัยตามเอกสารที่แนบในภาคผนวก

เพื่อขออนญุาตดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

    3)  เมื่อไดรับหนังสืออนุญาต นําหนังสือดังกลาวไปขอความรวมมือจากผูตรวจการ

และหรือหัวหนาหอผูปวยจาก 9 งานการพยาบาล เพื่อนําแบบสอบถามไปแจกพยาบาลประจําการ

ที่เปนกลุมตัวอยางตามงานการพยาบาลตาง ๆ ที่ไดตรวจสอบรายชื่อแลว โดยผูวิจัยขอใหผูตอบแบบ

สอบถาม สงแบบสอบถามคืนกลับให ผูตรวจการ หรือหัวหนาหอผูปวย รวบรวมคืนแกผูวิจัยภายใน 2

สัปดาห หลังจากนั้นหากไมไดรับคืนภายในระยะเวลาดังกลาว จึงติดตามแบบสอบถามที่คงคาง รวม

ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 6 สัปดาห

       4)  นําแบบสอบถามและแบบประเมินที่ไดรับการตอบกลับคืนมาตรวจสอบ

ความถูกตองและความสมบูรณ ซึ่งไดแบบสอบถามที่มีความถูกตองและสมบูรณจํานวน 287 ฉบับ

คิดเปนรอยละ  95.66 จากจํานวนที่สงไป 300  ฉบับ จากนั้นจึงนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห

โดยวิธีทางสถิติตอไป
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้

1)  วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางไดแก   อายุ    ระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานและลักษณะการปฏิบัติงาน โดยใชสถิติ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ

รอยละ(Percent)

       2)  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ สัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย (

Means)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) และประเมินระดับจากคาเฉลี่ยใน

แตละดาน และโดยรวม

       3)  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยคํานวณ

หาคาเฉลี่ย  ( Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) และประเมินระดับจากคา

เฉลี่ย ในแตละดาน และโดยรวม

       4)  วิเคราะหความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถใน

การปฏิบัติงานพยาบาล โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product

moment  correlation) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใชสถิติทดสอบ

คาเอฟ( F-test)

       5)  เปรียบเทียบสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวม และความสามารถ

ในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม จําแนกตาม อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลักษณะ

การปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือทดสอบ

คาเอฟ (F-test)  ถาพบวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยไดทําการ

ทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี  Scheffe ที่ระดับนัยสําคัญ .05
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5.1.  สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยสรุปไดวา

1)  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง 20-29 ปคิดเปนรอยละ 67.2 และ

สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาแลวอยูในชวง 1-5 ปคิดเปนรอยละ 54.7 สําหรับลักษณะ

การปฏิบัติงานสวนใหญปฏิบัติงานในหอผูปวยสามัญคิดเปนรอยละ 34.8 ( ดังแสดงในตารางที่ 2)

เมื่อนําตัวแปรดานอายุ   มาจําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ 20- 29 ป

สวนใหญปฏิบัติงานอยูในหอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน คิดเปนรอยละ 32.6  สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุ

30-39 ปและ 40 ปข้ึนไป สวนใหญปฏิบัติงานในหอผูปวยสามัญซึ่งคิดเปนรอยละ 42.2 และ 40.0

ตามลําดับ (ดังแสดงในตารางที่ 3)

2)  สัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมของพยาบาลประจําการอยูในระดับดี

สวนในรายดานไดแก ดานการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ดานเผชิญและจัดการความขัดแยง  และดาน

ความสําเร็จตามเปาหมาย  อยูในระดับดี สําหรับดานความเชื่อถือและไววางใจอยูในระดับปานกลาง

3)  ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวมของพยาบาลประจําการอยู

ในระดับสูง สวนในรายดานไดแก ดานการนํา  ดานการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤต  ดานการสอนผูปวย

และครอบครัว  ดานการวางแผนและประเมินผลการพยาบาล  ดานการติดตอส่ือสารและ ดานการ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพพบวาอยูในระดับสูงทุกดาน

4)  ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถในการ

ปฏิบัติงานพยาบาลพบวามีความสัมพันธกันทางบวก ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

เมื่อจําแนกความสัมพันธในรายดานของสัมพันธภาพระหวางบุคคลและความสามารถในการปฏิบัติ

งานพยาบาลพบวา มีความสัมพันธกันทางบวก ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทุก

ดานเชนกัน

5)  เปรียบเทียบคะแนนระหวางสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมกับกลุม

พยาบาลที่มีความแตกตางกันในเรื่องของอายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลักษณะการปฏิบัติ

งานพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

6)  เปรียบเทียบคะแนนระหวางความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม

กับกลุมพยาบาลที่มีความแตกตางกันในเรื่องของ อายุ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลักษณะ

การปฏิบัติงานพบวา อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  สวนลักษณะการปฏิบัติงานพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย

1)  ศึกษาสัมพันธภาพระหวางบุคคลของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

           ผลการวิจัยพบวาสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมของพยาบาลประจําการ โรง

พยาบาลรามาธิบดี อยูในระดับดี (X  = 3.90 ) ซึ่งผลการวิจัยสามารถอธิบายไดวาการที่พยาบาล

ประจําการ มีสัมพันธภาพระหวางบุคคลในระดับดี เพราะวา การทํางานของพยาบาลนั้น  มีการ

ทํางานเปนทีมตองติดตอประสานงานกับหลาย ๆ ฝายแมแตในวิชาชีพเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุ

ประสงคทางการพยาบาล ซึ่งผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรา  มณีกาศ(2543 : 82)ที่

ศึกษาสัมพันธภาพระหวางบุคคลและความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของพยาบาลวิชาชีพ  พบวา สัม

พันธภาพระหวางบุคคลของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับงานวิจัย

ของเปรมปรีดิ์ พงศประสิทธิ์(2538 : 76) ศึกษาผลของการฝกการวิเคราะหการติดตอสัมพันธระหวาง

บุคคลที่มีการปฏิบัติตนกับเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมชั้นปที่ 2 โรงเรียนวิสุทธรังสี อําเภอทามวง

จังหวัดกาญจนบุรี พบวา นักเรียนที่ไดรับการการฝกวิเคราะหการติดตอสัมพันธภาพระหวางบุคคล

จะมีการปฏิบัติกับเพื่อนดีกวานักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ.05 นอกจากนี้ แลนเซสเตอร(Lancester, 1985 : 41) กลาวไววาความสัมพันธที่ดีระหวาง

พยาบาลดวยกัน เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหพยาบาลเกิดความพึงพอใจในงาน

สําหรับสัมพันธภาพระหวางบุคคลในรายดานพบวา พยาบาลประจําการ

มีสัมพนัธภาพระหวางบุคคลในดานความเชื่อถือและไววางใจอยูในระดับปานกลาง(X = 3.29) สวน

ในดานการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ดานการเผชิญและจัดการความขัดแยง และดานความสําเร็จตาม

เปาหมายอยูในระดับดี (X =3.88, 3.81, และ 3.87 ดังตารางที่ 4 ) ทั้งนี้เนื่องจากพยาบาลประจําการ

มีพื้นฐานของความสัมพันธกับเพื่อนรวมวิชาชีพตั้งแตเขาเรียนในชั้นปที่ 1 จนจบการศึกษาซึ่งมีกิจ

กรรมรวมกันและรวมถึงเมื่อข้ึนฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวยก็จะมีระบบพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งพยาบาลรุน

พี่จะสอนและใหความรูในการปฏิบัติงานกับพยาบาลที่ข้ึนฝกปฏบิัติงานใหม ทําใหสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลของพยาบาลประจําการอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยรัตน  นุชผองใส

(2530 : 61-64) ที่ศึกษาถึงผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมที่มีตอการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล

ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2530 พบวา นักศึกษากลุมทดลองมี

สัมพันธภาพระหวางบุคคลสูงขึ้น มีพฤติกรรมที่กลาแสดงความคิดเห็นและเผชิญปญหา ไดรับการ

ยอมรับและไววางใจจากเพื่อนมากขึ้น



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

83

ซึ่งการที่พยาบาลประจําการ มีสัมพันธภาพระหวางบุคคลในดานการชวยเหลือซ่ึง

กันและกัน ดานเผชิญและจัดการความขัดแยง และดานความสําเร็จตามเปาหมายอยูในระดับดีนั้น

สามารถอธิบายไดวา โรงพยาบาลรามาธิบดี เปนองคการขนาดใหญมีจํานวนบุคลากรเปนจํานวน

มาก ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและมีลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกตางกันไมวาจะเปนแพทย  นัก

โภชนาการ  นักกายภาพบําบัด  เจาหนาที่รังสีรักษาและอื่น ๆ อีกมาก ทําใหพยาบาลประจําการ มี

โอกาสไดปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนภายในกลุมงานและในองคการอยูเสมอ จึงมีความใกลชิดของบุคลากร

และชองวางระหวางบุคคลนอย  ทําใหความสามารถในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลของ

พยาบาลมีมากขึ้น (กฤษณา  ศักดิ์ศรี.  2534 : 46)   และนอกจากนี้ตามธรรมชาติของวิชาชีพที่จะมี

การปลูกฝงใหพยาบาลมีบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความมีเมตตา  กรุณา  และมีมนุษยสัมพันธที่ดี

บุคลิกภาพดังกลาวเปนลักษณะของสภาพจิตใจ ที่จะสงผลถึงความสามารถในการเขาใจผูอ่ืนอันเปน

ปจจัยจากบุคคลดานสภาพรางกายและสภาพจิตใจที่มีผลตอการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

(Schneider, 1979 : 89) และการปฏิบัติงานรวมกันของวิชาชีพพยาบาลนั้นจะแตกตางจากวิชาชีพ

อ่ืน ๆ คือ พยาบาลทุกคนไมวาจะปฏิบัติงานในหนวยใดก็ตามจะปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันทั้ง

หมด คือ มุงผูปวยเปนศูนยกลาง (patient oriented) เพื่อชวยใหผูปวยสามารถดูแลตนเองและดํารง

อยูในสังคมไดอยางปกติสุข

งานการพยาบาลเปนงานที่ปฏิบัติกับชีวิตของมนุษยเปนงานที่มีความซบัซอน

และลักษณะการทํางานที่ไมไดมุงเพียงเพื่อใหงานสําเร็จเสร็จสิ้นลงเทานั้น  หากพยาบาลตองมี

ความรวมมือในการที่จะใหขอมูลแกกันและกัน การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ประเมินวาสิ่งใด

คือปญหาของผูปวยและมีหนทางใดบางที่จะชวยใหผูปวยหายเร็วขึ้น  ซึ่งการปฏิบัตินั้นไมมีสูตรตาย

ตัวเหมือนงานทั่วไปเนื่องจากผูปวยแตละคนมีความแตกตางกัน(พวงรัตน  บุญญานุรักษ.  2522 :

57)   ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ของพยาบาลนั้น  พยาบาลจะตองมีความไววางใจซึ่งกันและกันในการ

ทํางาน และตองมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  อันเปนลักษณะงานที่เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสง

เสริมสัมพันธภาพระหวางบุคคลและเกิดความสําเร็จของงาน(กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2525 : 68)

เชนเดียวกับการศึกษาของพนิดา  ผกานิรินทร(2544 : 89-90) ศึกษาตัวแปร

ที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรง

พยาบาลตากสิน พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวก กับสัมพันธภาพระหวางบุคคลในการปฏิบัติ

งานของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ทัศนคติตอวิชาชีพ สัมพันธภาพ

ระหวางพยาบาลวิชาชีพกับครอบครัว  ภาระงาน  นโยบายการบริหารงานของผูบังคับบัญชาและ

สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
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รวมถึงแซสส( Sasse, 1975 : 118-120) ไดอธิบายสัมพันธภาพระหวางบุคคลวา

สัมพันธภาพระหวางบุคคลจะเกิดขึ้นไดดีนั้นควรประกอบดวย 1)ความใกลชิดทางกาย  2)การแลก

เปลี่ยนประสบการณ  3)การมีทัศนคติที่คลายคลึงกัน  และ 4)การแลกเปลี่ยนความตองการซึ่งกัน

และกัน  องคประกอบดังกลาวชี้ใหเห็นวา สัมพันธภาพระหวางบุคคลนั้นเปนเรื่องที่มีความสําคัญ ซึ่ง

จะทําใหพยาบาลประจําการสามารถที่จะปรับตัวและเขากันไดกับบุคคลที่อยูรอบขางและภายในวิชา

ชีพเดียวกันไดอันจะสงผลถึงการทํางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2)  ศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวมของพยาบาล

ประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีอยูในระดับสูง (X  = 3.85)  สวนในรายดานพบวาดานการนํา

ดานการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤต  ดานการสอนผูปวยและครอบครัว  ดานการวางแผนและประเมิน

ผลการพยาบาล  ดานการติดตอส่ือสาร และดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยูในระดับสูง

 การที่พยาบาลประจําการมีความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลอยูในระดับ

สูงทุก ๆ ดาน สามารถอธิบายไดวาพยาบาลสวนมากเปนผูที่ใฝหาความรูอยูเสมอทั้งนี้เพื่อ

ใหทันกับสภาวการณ ที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วในปจจุบันที่มีความกาวหนา ของเทคโนโลยีและ

การสื่อสาร รวมถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทางการพยาบาล และไดรับทรัพยากรที่มีอยู

ทําใหความสามารถในการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

กาญจนา  โลหประเสริฐ(2540 : 83)ที่ศึกษารูปแบบการสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร

ความพึงพอใจในงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาล

ตํารวจพบวาพยาบาลประจําการมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงและการศึกษาของ 

อัมเรศน  ชาวสวนกลวย(2533 :45) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล

ประจําการ โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวาพยาบาลประจําการมีความสามารถโดยรวม

อยูในระดับสูง เชนเดียวกับการศึกษาของ เขมารดี  มาสิงบุญ(2534 : 67) ที่ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการสื่อขอมูล ความสามารถในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานตามการรับรูของ

พยาบาลประจําการโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร พบวาพยาบาลประจําการโรงพยาบาลของ

รัฐมคีวามสามารถโดยรวมอยูในระดับสูง เชนเดียวกับการศึกษาของนงพงา ปนทองพันธ(2542 :84)

พบวาความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการหนวยอภิบาลผูปวยหนักอยูในระดับ 

สูงทุกดาน ทั้งนี้ วรรณวิไล  จันทราภา และคณะ(2533 : 69)ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบตาง ๆ ที่มี
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อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของพยาบาลในประเทศไทย ชี้ใหเห็นวา พยาบาลประจําการ

ปฏิบัติงานโดยมุงใหงานบริการพยาบาลประสบผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน

นอกจากนี้ สิระยา  สัมมาวาจ (2540 : 234) ไดกลาวถึงบัณฑิตทางการพยาบาล

ที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของสังคมตองเปนผูที่ 1)มีความรูพื้นฐานที่จําเปนทางดานวิชาชีพ

2)มีทักษะไดรับการฝกฝน และมีประสบการณเพียงพอในการปฏิบัติงานอยางถูกตองตามหลักการ

3)มีสติปญญา ตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ อยางมเีหตุผล 4)มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 5)มีวินัยในการ

ทํางาน 6)มีความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน รูจักที่จะเอาใจเขามาใสใจเรา

7)มีความรับผิดชอบรูจักหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 8)มีความใฝ

รู กระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 9)มีความยืดหยุนรูจักปรับตัว

ในการทํางาน และ 10)ยอมรับและเขาใจลักษณะการทํางานในวิชาชีพพยาบาล    จากลักษณะดัง

กลาวจะกอใหเกดิความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

3)  ศึกษาความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถในการ

ปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี

       สัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวม   กับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

โดยรวมของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี มีความสัมพันธกันทางบวก ในระดับ

ปานกลาง(r=.58) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษา

ของวิไล  พัวรักษา(2541 : 63) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัย

ดานการปฏิบัติงานกับความเหนื่อยหนายของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสา

ธารณสุข พบวา สัมพันธภาพในหนวยงานมีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลาง

กับความเหนื่อยหนายของพยาบาลวิชาชีพโดยรวม และ ปลดี  อุณหเลขกะ (2533 : 84) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพตามการรับรูของพยาบาลประจําการ กับความสามารถ

ในการปฏิบัติงานตามการรับรูของตนเองและหัวหนาหอผูปวย  พบวามีความสัมพันธกันในทางบวก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

เมื่อศึกษาในรายดานพบวา   สัมพันธภาพระหวางบุคคลทุกดาน มีความสัมพันธ

กับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลทุกดานทางบวก อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (ดังแสดงในตารางที่ 6, 7 ) ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับสมมติ ฐานขอที่

3  ที่วา    สัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล      ของพยาบาล

ประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความสัมพันธกัน
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 หมายความวา  ถาพยาบาลประจําการมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลในดานตาง ๆ

ดีพยาบาลประจําการก็จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลสูงดวย และพบวา สัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลในดานความสําเร็จตามเปาหมาย มีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงาน

พยาบาลทางบวกในระดับสูงที่สุดทั้งนี้ชี้ใหเห็น วาสาเหตุของการที่พยาบาลประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมายอาจมาจาก

(1)  โรงพยาบาลสนับสนุนใหมีการจัดวิชาการภายใน สําหรับเจาหนาที่

ของโรงพยาบาล และมีการสนับสนุนใหมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สําหรบัพยาบาลประจําการ

ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานพอสมควรและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทําใหไดเปลี่ยนบรรยากาศ

ในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง สามารถเผยแพรไปยังกลุมเพื่อนรวมวิชาชีพเดียวกันใหตื่นตัว

ในการปฏิบัติการพยาบาลตาง ๆ ดวย

(2) การเขาสูระบบการปฏิบัติงานหนาที่ใหม  ศูนยฝกอบรมทางการพยาบาล

ของโรงพยาบาลรามาธิบดี จะมีการจัดปฐมนิเทศใหกับพยาบาลที่เรียนจบใหม เปนระยะเวลา

1 สัปดาห และเมื่อเร่ิมปฏิบัติงานในหอผูปวยตาง ๆ ก็จะมีการปฐมนิเทศเฉพาะหนวยอีกครั้ง นอก

จากนี้ทางหอผูปวยตาง ๆ ไดมีการสงเจาหนาที่ไปอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการ

ใชอุปกรณชนิดพิเศษตาง ๆ ทําใหพยาบาล ไดฝกทักษะในการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

นอกจากความสัมพันธของทั้งสองปจจัยที่สงผลตอกันแลว   จากงานวิจัย

ของ วิไล  พัวรักษา(2541: 65)  ที่ศึกษาถึง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัย

ดานการปฏิบัติงานกับความเหนื่อยหนายของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป  สังกัดกระทรวงสา

ธารณสุข พบวาสัมพันธภาพในหนวยงาน มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลาง กับความเหนื่อย

หนายของพยาบาลวิชาชีพโดยรวม  นอกจากนี้จากการศึกษาของ อินแมน(Inman, 2001 : online)

พบวาความขัดแยงกับผูรวมงานเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดในงานมีความสัมพันธกับระดับความ

เหนื่อยหนายเนื่องจากการมีสัมพันธภาพที่ไมดีกับผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับ

บัญชา นอกจากนี้ยังอธิบายไดวาหากพยาบาลประจําการมีการรับรูเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลไปในทางบวก จะมีการรับรูเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานเปนไปในทางบวกดวย

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากพยาบาลประจําการมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูในระดับดี ความ

สามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการก็จะสูงตามไปดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

การทํางานที่มีประสิทธิภาพนั้นอาจขึ้นอยูกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลของผูปฏิบัติงานดวย(สม

โภชน  นพคุณ.  2526 : 54)

นอกจากการประเมินทั้ง 4 ดานของสัมพันธภาพระหวางบุคคลแลว   เทพพนม

เมืองแมน และสวิง สุวรรณ(2529 : 97)   กลาววา สภาพแวดลอมซึ่งไดแก เพื่อนรวมงาน
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และหัวหนางาน เพื่อนรวมงานมีผลตอการทํางานมากทั้งในกระบวนการทํางานและผลที่งานปรากฏ

ถาไดเพื่อนรวมงานที่ดีงานก็จะออกมาในสภาพที่ดีมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค

ซึ่งสภาพแวดลอมดังกลาวหมายถึง สัมพันธภาพระหวางบุคคลนั่นเอง

ดังนั้นผูบริหารและพยาบาลประจําการ ควรจะตองธํารงไวซึ่งสัมพันธภาพที่ดี

ตอกันในหนวยงาน อันจะสงผลทําใหความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรลดลง ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนรวมถึงการสรางบรรยากาศในการทํางานที่มีความสุขและพึงพอใจ

ของพยาบาลประจําการ ซึ่งเมื่อพยาบาลปฏิบัติงานดวยความสขุประสิทธิภาพของงานก็จะมีคุณ

ภาพตามมาผูปวยก็ไดรับผลแหงความพึงพอใจนั้นดวย ทําใหหายจากอาการเจ็บปวยและฟนตัวได

เร็วยิ่งขึ้น จากกําลังใจการเอาใจใสของพยาบาล

4)  ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของสัมพันธภาพระหวางบุคคลระหวางกลุม

พยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีที่มี อายุ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลักษณะ

การปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
อายุ
จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปมีคาเฉลี่ยของคะแนน

สัมพันธภาพระหวางบุคคลมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 110.03  รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่มีอายุ

20-29 ป และ 30-39 ป ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยใชการ

วิเคราะหดวย One-Way ANOVA พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

( ดังแสดงในตารางที่ 8)

ซึ่งสามารถอธิบายไดวา อายุไมมีความสัมพันธกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดย

รวม กลาวคือปจจัยในเรื่องอายุของกลุมตัวอยาง ไมสงผลตอการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล

ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งไมสอดคลองกบัสมมติฐานขอที่ 4 ที่วา สัมพันธ

ภาพระหวางบุคคลจะมีความแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบกับอายุ   สามารถอธิบายไดวา สัมพันธ

ภาพระหวางบุคคลของพยาบาลประจําการนั้น  อายุไมใชปจจัยขัดขวางการสรางสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลทั้งนี้เนื่องจาก พยาบาลประจําการ สวนใหญจะมีพื้นฐานในการสรางสัมพันธภาพกับ

บุคคลอื่น ๆ ไดดีในระดับหนึ่งจากการเลาเรียนมา  ทําใหพยาบาลประจําการสามารถที่จะนําความรู

นั้นมาปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงาน

วิจัยของ พนิดา  ผกานิรินทร (2544 : 90) ที่ศึกษาถึงตัวแปรที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล

ในการปฏิบัติ งานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร พบวาตัวแปร

อายุไมมีความสัมพันธกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลเชนกัน
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ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติ งาน 6-10 ป

มีคาเฉลี่ยคะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 110.11 และกลุมตัวอยาง

ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 ปขึ้นไป มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ  108.16   เมื่อเปรียบเทียบ

คะแนน สัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวม ตามความแตกตางของระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

โดยใชการวิเคราะหดวย One-Way ANOVA พบวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานทั้ง 3 กลุม ไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (ดังแสดงในตารางที่ 9)

สามารถอธิบายไดวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับ

สัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานขอที่ 4 ที่วา สัมพันธภาพระหวางบุคคลของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี

มีความแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ตางกันซึ่งผลการวิจัยดัง

กลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ นงพงา   ปนทองพันธ(2542 : 87) ที่พบวาประสบการณการทํางาน

ไมมีความสัมพันธกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของ

ปลดี  อุณหเลขกะ(2533 : 69) ที่พบวาประสบการณในการทํางานไมมีความสัมพันธกับสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคล ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา พยาบาลประจําการที่มีประสบการณมากกวาจะ

พยายามชวยเหลือรุนนองใหสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหม ๆ ไดดี การทํางานก็จะทํา

เปนคูกันไป รุนพี่จะทําหนาที่เปนตัวอยางในบทบาท โดยการแสดงตัวอยางใหเห็น

( รัตนา  ทองสวัสด์ิ.   2531 : 45) ดังนั้นไมวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานจะมีความแตกตางกันมาก

นอยเพียงใด พยาบาลประจําการทุกคนยังคงทํางานรวมกัน นอกจากนี้ยังอธิบายไดอีกวา การทํางาน

ของพยาบาลประจําการมิไดคํานึงถึงความแตกตางของระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ลักษณะการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะการปฏิบัติงานในหองผาตัด  

มีคาเฉลี่ยของคะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 110.82  รองลงมา

คือกลุมตัวอยางที่มีลักษณะการปฏิบัติงานในหอผูปวยพิเศษมีคาเฉลี่ยเทากับ 110.09 และ

กลุมตัวอยางที่มีลักษณะการปฏิบัติงานพยาบาลในหอผูปวยสามัญ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 108.60

และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมตามลักษณะการปฏิบัติงานโดยใช

การวิเคราะหดวย One-Way ANOVA พบวาลักษณะการปฏิบัติงานทั้ง 4 กลุมไมมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( ดังแสดงในตารางที่ 10)
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ซึ่งอธิบายไดวา ลักษณะการปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลโดยรวม  ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีผลการวิจัยดังกลาว ขัดแยงกับงาน

วิจัยของจินตนา  ญาติบรรทุง(2529 : 86) ที่พบวาสัมพันธภาพในหนวยงานที่ตางกันพยาบาล

จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานที่ตางกัน  แตผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4

ที่วา สัมพันธภาพระหวางบุคคลของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความแตกตางกัน

เมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ จากการศึกษาของวชัรา  มณีกาศ (2543 : 76 ) ที่ศึกษาถึงปจจัยที่มีผล

ตอสัมพันธภาพระหวางบุคคลและความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชพบวา ปจจัยที่มีผลตอการสรางสัมพันธภาพจะมาจาก 2 แหลงใหญ ๆ ดวยกัน

คือ ประการแรก เปนปจจัยจากตัวบุคคล ซึ่งไดแก สภาพรางกายและจิตใจของแตละบุคคล  การ

ศึกษาและเรียนรูของบุคคล  การไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐาน  พลังอํานาจภายในตัว

บุคคล ทัศนคติสวนบุคคล รวมถึงความสามารถในการแสดงออกที่ถูกตองและเหมาะสมของบุคคล

สวนอีกปจจัยคือ ปจจัยที่มาจากองคการ ไดแก ขนาดขององคการ  ระบบงาน

ลักษณะของงานและการสรางสายสัมพันธภายในหนวยงาน

จากผลการวิจัยดังกลาว เมื่อพิจารณาจากตัวแปรดานอายุ  ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานและลักษณะการปฏิบัติงาน พบวาตัวแปรทั้ง 3 ไมมีความสัมพันธกับสัมพันธภาพระหวาง

บุคคล  ซึ่งสามารถอธิบายไดวาสัมพันธภาพระหวางบุคคลนั้น เปนความสามารถของบุคคลในการที่

จะสรางกับบุคคลรอบขาง ซึ่งชุทซ (Schultz, 1960 : 56-70 ) ไดกลาววาสัมพันธภาพระหวางบุคคล

เปนการเขากันไดของบุคคลที่เกิดจากความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย เนื่องจากบุคคลมีความ

ตองการใหสังคมอยูดวยกันดวยความสงบและราบรื่น ทั้งเพื่อนมนุษยดวยกันรวมไปถึงสิ่งแวดลอม

ดวย   นอกจากนี้จากการที่ตองปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมของพยาบาลประจําการ ยังมีผลใหพยาบาล

ตองรูจักการปรับตัวในการที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุข และมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อ

ตอบสนองจุดมุงหมายของตนเองและจุดมุงหมายรวมกันทั้งสองฝาย ทั้งนี้การที่บุคคลใดจะสราง

สัมพันธภาพไดดีหรือไมนั้น บุคคลจะตองเปนผูที่ใฝศึกษาผูอ่ืนและตนเอง มีความเขาใจผูอ่ืนไดดี

มีโลกทัศนที่กวาง ส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะเปนตัวที่กอใหเกิดสัมพันธภาพระหวางบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

(พนิดา  ผกานิรินทร.   2544 : 94)
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5)  ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

ระหวางกลุมพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มี อายุ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ

ลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
อายุ
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ 40 ปข้ึนไปมีคาเฉลี่ยของคะแนนความ

สามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลสูงกวากลุมอ่ืน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 144.97  และกลุมอายุ 20-

29 ปมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 136.81   เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการ

ปฏิบัติงานพยาบาล โดยใชการวิเคราะหดวย One-Way ANOVA พบวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีการของ Scheffe  พบวากลุมตัว

อยางที่มีอายุ 40 ปขึ้นไปมีความ สามารถในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมที่มีอายุ 20-29 ป อยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ดังแสดงในตารางที่ 11และ 12)  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 ที่วา

ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความแตกตางกัน

เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมอายุ

ซึ่งอธิบายไดวาอายุมีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

เนื่องจากพัฒนาการของอายุแตละชวงของคนเราจะมีพัฒนาการที่แตกตางกัน ทั้งในเรื่องของ

อารมณ   การแสดงออกตอเหตุการณและภาวะแวดลอมตาง ๆ ที่แตกตางกัน สงผลใหอายุมีผลตอ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน  งานวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงทิพย หงษสมุทร

(2531 : 65) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของสารวัตรอาหารและยา ซึ่งเปนการ

ประเมินตนเองและหัวหนา โดยมุงศึกษาเฉพาะปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเกี่ยวกับหนาที่ ปจจัยค้ําจุน

และปจจัยจูงใจ  พบวา อายุ  อายุราชการ ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

การปฏิบัติงาน  และสอดคลองกับงานวิจัยของไดเออร(Dyer, et al.  1972 : 81-83) ที่ศึกษาปจจัย

ที่เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลในรัฐยูทาร พบวาปจจัยบุคคลไดแก อาย ุประสบการณ

ทํางาน มีความสัมพันธและสามารถทํานายความสามารถในการปฏิบัติงานได

ผลการวิจัยดังกลาวขัดแยงกับงานวิจัยของ ปลดี  อุณหเลขกะ (2533 : 83) พบวา

อายุไมมีความมีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล เพราะกลุมตัวอยางที่

ศึกษาอยูในวัยผูใหญทั้งหมด ทําใหพัฒนาการของวุฒิภาวะตางๆ การแสดงออกของอารมณ ความ

สามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดถูกตอง   สาเหตุที่ไมมีความสัมพันธกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

วิชาชีพพยาบาลตองมีการปรับปรุงและพัฒนาอยูตลอดเวลาเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการบริการสุข

ภาพและอนามัยโดยสมบูรณ อีกทั้งการพยาบาลจะตองมีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อสนอง

ตอบตอการผันแปรทางวิชาชีพ(กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2525 : 34)
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จากผลการวิจัยถึงแมวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการจะอยูในระดับสูง การ

ตระหนักและใหความสําคัญในการจัดอบรม  เสริมสรางความรูทางวิชาการแกบุคลากรก็ยังตอง

มีการดําเนินการอยูมิไดขาด เพื่อที่บุคลากรจะไดมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นตอไป

  และผลการวิจัยที่พบขัดแยงกับการศึกษาของ นงพงา  ปนทองพันธ (2542 : 58)

ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลประจําการ ภาวะผูนํา และ

การเสริมสรางพลังอํานาจในงานของหวัหนาหอผูปวย กับความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของพยาบาลประจําการหนวยอภิบาลผูปวยหนัก โรงพยาบาลของรัฐ  พบวาอายุไมมีความสัมพันธ

กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการหนวยอภิบาลผูปวยหนัก  ซึ่งทั้งนี้

อาจเนื่องจาก ความเจริญวัยของบุคคลประกอบดวยความสามารถและความรูทางเทคนิคในการ

ทํางาน และความเชื่อมั่นในตนเอง อายุอาจเปนเพียงปจจัยหนึ่ง แตไมเกี่ยวพันโดยตรง

กับความเจริญวัย(สมยศ  นาวีการ.  2536 :91 )
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 6-10 ปมีคา

เฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลสูงที่สุดเทากับ 142.53 และกลุมที่มีคา

เฉลี่ยต่ําสุดคือกลุมที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปมีคาเฉลี่ยเทากับ 135.27 เมื่อเปรียบเทียบ

คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลตามความแตกตางของระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

โดยใชการวิเคราะหดวย One –Way ANOVA  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธี Scheffe  พบวากลุมที่มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 1-

5 ป มีความสามารถในการปฏิบัติงานแตกตางจากกลุมที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปและ

11 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ดังแสดงในตารางที่ 13และ 14)    

ซึ่งผลการวิจัยพบวาวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความ

สามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 ที่กลาววาความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี มีความแตกตางกัน

อธิบายไดวาระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน มีความสัมพันธกับความสามารถในการ

ปฏิบัติงานพยาบาล ซึ่งเมื่อพยาบาลประจําการมีอายุงานเพิ่มข้ึนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

มากขึ้นความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลก็จะเพิ่มข้ึนดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

สะอาด  วงษอนันตนนท (2538 : 29)พบวาผูที่มีระยะเวลาในการทํางานนาน จะมีโอกาสเลื่อนขั้นใน

ระดับสูงขึ้น เกิดความภาคภูมิใจและอยูในองคการไดนาน และงานวิจัยของ วรรณวิไล  จันทราภา

และคณะ( 2533 : 76) พบวา ประสบการณในการทํางานมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน และอธิบายวา
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ผูที่มีประสบการณมากมีโอกาสเผชิญปญหาตาง ๆ มาก ทําใหเปนคนกลาคิดกลาตัดสินใจเลือกแนว

ทางในการปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและถูกตอง นอกจากนี้งานวิจัยของ พรรณวดี  สนธิทรัพย

(2542 : 74) พบวาประสบการณการทํางาน 1-5 ป ของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธทางลบกับ

การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งนี้เพราะพยาบาลจบใหมชีวิตการทํางานเพิ่งเริ่มตน ยังขาด

ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการปรับตัวที่ดี จึงทําใหเกิดความเครียดและมีผลตอการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาลได งานวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับงานวิจัยของ หัทยา  มัธยาท(2541 :

93-98) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยการทํางาน และปจจัยทางจิตใจที่เกี่ยวของกับความ

เหนื่อยหนายของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนยภาคตะวันออก พบวาพยาบาลประจําการที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปมีความเหนื่อยหนายดานความสําเร็จสวนบุคคลมากกวาทุกกลุม

  ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาแลวเพียง

1-5 ป เมื่อเทียบกับกลุมที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 และ 11 ปขึ้นไปก็ยอมที่จะมี

ความแตกตางกันถึงแมวาระดับคาเฉลี่ยจะอยูในระดับเทากัน  แตคาเฉลี่ยของกลุมมีความแตกตาง

กันทั้งนี้ เพราะกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต 6 ปขึ้นไปถือไดวาเปนผูที่มีทักษะ

เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ (Benner, 1984 : 92-93)  ซึ่งเปนระยะเวลานานและสามารถสั่งสม

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดมากในระดับหนึ่ง

และผลการวิจัยดังกลาวขัดแยงกับงานวิจัยของ ปลดี  อุณหเลขกะ(2533 : 86)  ที่

พบวาประสบการณในการทํางานไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใหเหตุผล

วา เพราะพยาบาลประจําการทุกคนไมวาประสบการณนอยหรือมาก ทุกคนจะยึดหลักการพยาบาล

ที่ไดศึกษาเลาเรียนมาเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการศึกษาวิชาชีพพยาบาลจะตองมีหลัก

เปนบรรทัดฐานของการปฏิบัติงาน
ลักษณะการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบวาลักษณะการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธ

กับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กลุมตัวอยางที่มีลักษณะการปฏิบัติงานในหอผูปวยพิเศษมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการ

ปฏิบัติงานพยาบาลสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 140.0 รองลงมาคือกลุมที่มีลักษณะการปฏิบัติงาน

ในหอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉินมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 139.60 และกลุมที่มีคาเฉลี่ยของคะแนน

ความสามารถในการปฏิบัติงานต่ําที่สุดคือ กลุมที่มลีักษณะการปฏิบัติงานในหอผูปวยสามัญ โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 136.88  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม

ตามความแตกตางของลักษณะการปฏิบัติงาน พบวา ทั้ง 4 กลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังแสดงในตารางที่ 15) ซึ่งผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐาน
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ขอ 4 ที่กลาววา ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิ

บดี  มีความแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะการปฏิบัติงาน

ซึ่งอธิบายไดวา  ถึงแมวาพยาบาลประจําการจะปฏิบัติงานลักษณะใดก็ตาม

จิตวิญญาณของความเปนพยาบาลวิชาชีพ ที่มีความเมตตา กรุณา และความรับผิดชอบตอหนาที่

ที่ไดรับมอบหมาย ทําใหพยาบาลประจําการทุกคนทุมเทกายและใจ ในการทํางานในหนวยของตน

อยางเต็มความสามารถตามที่ตนไดเลาเรียนมา  อีกทั้งการปฏิบัติงานของพยาบาลนั้นเกี่ยวของกับ

ชีวิตของคน ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่พยาบาลจะตอง ศึกษาหาความรูและวิทยาการใหม ๆ

มาปรับประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพและมีประโยชนและคุณคาตอชีวิตผูปวยมากที่สุดตามที่สังคม

คาดหวัง

สรุปจากผลการวิจัยดังกลาวพบวาตัวแปรทั้ง 3 ซึ่งประกอบดวย อายุ ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานและ ลักษณะการปฏิบัติงาน มีเพียงลักษณะการปฏิบัติงานเทานั้นที่ไมมีความสัมพันธ

กับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งแสดง

วา ไมวาพยาบาลจะปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมใดหรือลักษณะการปฏิบัติงานในหอผูปวยใด ก็ไมมี

ผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล

5.3  ขอเสนอแนะการวิจัย

                 จากผลการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทาง สําหรับพยาบาลประจําการและ

การศึกษาวิจัยดังนี้

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

ผลการวิจัยครั้งนี้ เปนการประเมินตนเองของพยาบาลประจําการ เกี่ยวกับ

สัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล  โดยจากผลการวิจัยที่พบมี

ขอเสนอแนะดังนี้

ในเรื่องสัมพันธภาพระหวางบุคคลของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี 

จากผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยรวมของพยาบาลประจําการอยูในระดับดีและ

มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการปฏิบัตงิานพยาบาล  ดังนั้นการสงเสริม

ใหพยาบาลมีสัมพันธภาพที่ดียอมมีประโยชนทั้งตอตัวพยาบาลเองและงานที่ปฏิบัติดวย โดยการทํา

โครงการดังนี้



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

94

1)  จัดใหมีการทํากิจกรรมสัมพันธเพื่อสรางใหพยาบาลไดมีโอกาสเรียนรูซึ่งกันและกัน

มากขึ้น

2)  จัดกลุมเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อสรางความรักในกลุม องคกรและวิชาชีพดวย

3)  จัดกิจกรรมบริการใหคําปรึกษาสําหรับพยาบาลที่มีความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน

เพื่อที่จะใหมีความเขาใจ และสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข อันสงผลถึงประสิทธิภาพ

ของทีมงานดวย

4)  จัดใหมีการฝกทํางานเปนกลุม เพื่อสรางความสามัคคีใหเกิดในกลุมวิชาชีพ

5)  จัดใหมีระบบพี่เลี่ยงนองรัก เพื่อการสรางความเขาใจและทํางานรวมกันไดอยาง

เปดเผย อันจะกอใหเกิดความไววางใจและเชื่อใจกัน

6)  จัดใหมีการประชุมกลุมเปดใจ เพื่อเปนการสรางทัศนคติใหพยาบาลประจําการมี

ทัศนคติที่กวางขึ้น มีการยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น เขาใจผูอ่ืนมากขึ้น

7)  ทํากลุมจิตสังคม เพื่อใหผูรวมงานไดสะทอนถึงพฤติกรรมของผูรวมงาน อันจะทํา

ใหผูรวมงานไดรูจักตนเองในสวนที่ตนไมรูและนําไปปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพของงานและการอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

ในเรื่องของความสามารถในการปฏิบัติงานเนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา

ในลักษณะที่พยาบาลประจําการทําการประเมินตนเอง จากผลการวิจัยพบวา พยาบาลประจําการ

สวนใหญประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลอยูในระดับสูง และเพื่อประสิทธิภาพ

ของการบริการรวมถึงศักยภาพของพยาบาลใหคงอยูควรมีการสงเสริมโดย

1)  จัดใหบคุลากร มีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการ อบรมความรูเพื่อเสริมสรางเทคนิก

ทักษะ และประสบการณที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน การชวยฟนคืนชีพ

2)  จัดใหมีกลุมกิจกรรมโดยใหผูที่มีประสบการณมาก ชวยเหลือผูที่มีประสบการณใน

การทํางานนอยกวา เชน โครงการพยาบาลพี่เลี้ยง

3)  ผูที่เกี่ยวของและผูบริหาร ควรสงเสริมและสนับสนุนความสามารถในการปฏิบัติ

งานของพยาบาลประจําการ อยางตอเนื่อง เชนการใหส่ิงจูงใจในการกระทําความดีหรืองานประสบ

ผลสําเร็จในบางโอกาส

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป

เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาในลักษณะที่พยาบาลประจําการทําการ

ประเมินตนเองในเรื่องของสัมพันธภาพระหวางบุคคลและความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล 
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ขอจํากัดและจุดบกพรองสําหรับผูที่สนใจในเรื่องดังกลาวจะทําการศึกษาตอหรือศึกษาในประเด็นนี้

สิ่งที่ควรคํานึงในงานวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้

1)  การศึกษาสัมพันธภาพระหวางบุคคลและความสามารถในการปฏิบัติงาน

พยาบาลครั้งตอไป อาจใชกรอบแนวความคิดการวิจัยของนักวิชาการอื่น ๆ

2)  การศึกษาครั้งตอไปอาจใชการประเมินสัมพันธภาพระหวางบุคคลในลักษณะที่

ใหผูบังคับบัญชา หรือเพื่อนรวมงานเปนผูประเมนิ

3)  อาจทําการศึกษาโดยวิธีทดลอง เชน การจัดสถานการณสมมติ ในเรื่องของสัม

พันธภาพระหวางบุคคล โดยใหสะทองถึงพฤติกรรมของตัวละครที่จัดขึ้นในสถานการณสมมตินั้น

4)  ควรศึกษาถึงตัวแปรหรือปจจัยที่สงผลตอสัมพันธภาพระหวางบุคคลและความ

สามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี เชน บรรยากาศ

องคการ  คุณภาพชีวิตของบุคลากร  เปนตน

5)  ควรมีการศึกษาถึงกลยุทธในการสงเสริมสัมพันธภาพระหวางบุคคลของ

พยาบาลประจําการใหสูงยิ่งขึ้น
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