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The purposes of this study were to examine the role performance of staff nurses,
governmental hospitals, Bangkok Metropolis; to analyze relationships between personal factors,
head nurse-staff nurse exchange, organizational support, and role performance of staff nurses;
and to study the predictors of role performance of staff nurses. The study subjects consisted
of 356 staff nurses who were selected by multi-stage sampling. The instruments were head
nurse-staff nurse exchange (LMX), organizational support (POS), and role performance (ROLE) of
staff nurses questionnaires. These questionnaires were tested for content validity and reliability.
The alpha coefficient of LMX, POS, and ROLE were .96 .88 and .85 respectively. Statistical
methods of frequency, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient,
and stepwise multiple regression were used to analyze study data.
Major finding were as follows :
1. There was a good level of role performance of staff nurses, governmental hospitals,
Bangkok Metropolis with mean score of 3.89.
2. Educational level had no relationship to role performance of staff nurses.
3. Age, status, length of work, head nurse-staff nurse exchange, and organizational
support were significantly related to role performance of staff nurses, at the .05 level.
4. Factors significantly predicted role performance of staff nurses were head nursestaff nurse exchange (LMX), being single, and length of work at .05 level. These predictors
were accounted for 14.4 percents of variance (R2= .144).
The study equation of these analysis was as follow:
^
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก
อาจารย ดร.อารียวรรณ อวมตานี อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดสละเวลาทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการชวยแนะนํา ใหขอคิดเห็น ตลอดจนแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ดวย
ความเอาใจใส และทานยังไดเปนผูชวยกระตุนใหศักยภาพของนิสิตคนหนึ่ง ไดแสดงออกมาเปน
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยรูสกึ ซาบซึ้งในความกรุณาที่อาจารยมอบใหตลอดระยะเวลาดังกลาวเปน
อยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบคุณ รองศาสตราจารย พ.ต.ต.หญิง ดร. พวงเพ็ญ ชุณหปราณ ที่
กรุณาใหเกียรติเปนประธานสอบวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร. ศิรเิ ดช สุชวี ะ คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธที่กรุณาใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะตางๆ ทําใหวทิ ยานิพนธเลมนี้มีความสมบูรณ
ยิง่ ขึน้ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทกุ ทาน ทีไ่ ดประสิทธิป์ ระสาทวิชาความรูแ ละประสบการณ
การเรียนรูตลอดระยะเวลาการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร
ขอบพระคุณผูท รงคุณวุฒิทุกทา นที่ก รุณาใหขอ เสนอแนะในการแกไขปรับปรุง
เครื่องมือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล หัวหนากลุมงานการพยาบาลทั้ง 8 แหง และรวมถึงพยาบาล
ประจําการที่เปนกลุมตัวอยาง ที่ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลการวิจยั
รวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลาที่อนุญาตใหผูวิจัยทดลองใชเครื่องมือ ขอขอบคุณคณะ
พยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่กรุณาสนับสนุนเงินทุนบางสวนในการทําวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณ ผูบังคับการโรงพยาบาลตํารวจ พันตํารวจเอกหญิง ภัทิรา เชื้อปุย ตลอดจนผูรวมงาน
วิสัญญีพยาบาลทุกทานที่สนับสนุน เปนกําลังใจ และใหโอกาสในการลาศึกษาตอครั้งนี้
ทายทีส่ ดุ ขอกราบระลึกถึงพระคุณบิดาและมารดาทีเ่ ปนทีร่ กั ยิง่ และเปนผูใ หสติปญญา
และสิง่ ทีด่ งี ามแกผวู จิ ยั ขอขอบคุณ พ.ต.ท. บรรหาญ สมเกียรติ และบุตรชายทัง้ สอง ทีเ่ อือ้ อาทรและ
คอยใหกําลังใจ ไมตรีจิตรที่ไดรับอยางมากมายจากครอบครัวและจากเพื่อนๆที่ไมเคยทอดทิ้งกัน
ขอบคุณพยาบาลประจําการทุกทานที่กรุณาใหขอมูลดวยความเต็มใจและถือวาเปนเจาของงาน
ชิ้นนี้รวมกันกับผูวิจัย วิทยานิพนธเลมนี้จึงเปนที่รวมของความรวมมือ ความชวยเหลือและน้ําใจ
ไมตรีจากบุคคลมากมาย และเปนสัญลักษณของการผานประสบการณที่มีความหมาย
เบญจรัตน สมเกียรติ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพยาบาลเปนวิชาชีพทีเ่ ปนสาขาการบริการทีจ่ าํ เปนตอสังคม การใหการดูแล ชวยเหลือ
และการใหบริการทางสาธารณสุขแกผมู ารับบริการ โดยวิธกี ารผสมผสานความเปนศาสตรและศิลปะ
การพยาบาล การพยาบาลจึงตองใชความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน มีทักษะ
ุ ธรรม
การใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ตลอดจนตระหนักในความเปนมนุษยของผูร บั บริการและมีคณ
ในการดูแลอยางคํานึงถึงศักดิ์ศรี คุณคา การใหการยอมรับ และการเคารพในสิทธิของแตละบุคคล
พยาบาลวิชาชีพซึ่งเปนบุคลากรที่สําคัญในกลุมงานพยาบาล มีความรับผิดชอบโดยตรงตอการให
บริการพยาบาลที่มีคุณภาพสูงสุดตอผูปวย มีสํานึกในความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตางๆ อยาง
เต็มความสามารถ เพือ่ ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงและพัฒนาวิธกี ารปฏิบตั กิ ารพยาบาลใหถกู ตองทันสมัย
สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี และสอดคลองกับความตองการของสังคม
ซึ่งหมายถึง การพัฒนาตัวพยาบาลเองใหมีประสิทธิภาพพรอมที่จะใหบริการแกผูมารับบริการที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (จินตนา ยูนิพันธุ, 2529: 24)
ในปจจุบันพยาบาลวิชาชีพ มีบทบาทในการใหการบริการทางการพยาบาล ดานการ
รักษาพยาบาล การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสภาพบุคคล โดยใหบริการ
ครอบคลุมทัง้ บุคคล ครอบครัวและชุมชน นอกจากนีก้ ารปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพยังกําหนด
โดยแบงเปนหนาที่ที่เปนอิสระ ไดแก การประเมินขอมูลผูรับบริการเกี่ยวกับปญหาและความ
ตองการตางๆ ตามสภาพบุคคล การวางแผนการพยาบาลทีส่ อดคลองกับสภาพปญหาความตองการ
ของผูรับบริการ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามแผนโดยใชทกั ษะการสังเกต การสอน การรายงาน การ
แกปญหาของผูร บั บริการใหเหมาะสมแตละบุคคล การประชุมปรึกษาหารือในกลุม บุคลากรทางการ
พยาบาล และการประเมินผลการพยาบาลทีก่ าํ หนดไวในแผนการพยาบาล (ไขแสง ชวศิร,ิ 2530)
หรือหนาทีท่ ตี่ อ งพึง่ พาบุคลากรในทีมสุขภาพอืน่ ๆ โดยมีจดุ ประสงคในการใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
จะเห็นไดวา บทบาททีส่ าํ คัญของพยาบาลวิชาชีพ คือ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใชกระบวนการ
พยาบาลเปนหลัก
แตพยาบาลวิชาชีพมิใชมบี ทบาทหนาทีเ่ ฉพาะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเทานัน้
พยาบาลวิชาชีพยังตองรับผิดชอบในการบริหารหรือจัดการและควบคุมงานการพยาบาล ตลอดจน
บริหารบุคลากรทางการพยาบาล และบริหารทรัพยากรอืน่ ๆ ทุกประเภท (พวงรัตน บุญญานุรกั ษ,
2526: 15) จากบทบาทของพยาบาลประจําการเดิมที่มีอยูมากแลว และการปรับเปลี่ยนบทบาท
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ตามสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป ไดแก ขอบเขตการปฏิบัติงานการพยาบาลที่กวางขวางและ
ซับซอนขึ้น การตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะ รวมถึง
สายงานสาขาการพยาบาลศาสตร จัดอยูในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะเปนงาน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตองใชความรู ความสามารถพิเศษเฉพาะในการปฏิบัติ (กองการพยาบาล,
2539) กลาวอีกนัยหนึง่ คือ พยาบาลวิชาชีพยังมีบทบาทเปนนักวิชาการทางการพยาบาล โดยทํา
หนาทีเ่ ปนผูส อนหรือถายทอดความรู ทักษะ และเจตคติทดี่ สี สู มาชิกใหมทเี่ ขาสูว ชิ าชีพการพยาบาล
เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลไดสอดคลองตามมาตรฐานเฉพาะแบบทางการพยาบาล รวมทัง้
สอนและใหความรูแ กผมู ารับบริการ เพือ่ ใหสามารถดูแลตนเอง ครอบครัวและหรือชุมชนไดอยาง
ถูกตอง ดังนัน้ พอสรุปไดวา พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทหลัก 3 ประการ คือ บทบาทการเปนผูบ ริหาร
ทางการพยาบาล บทบาทการเปนผูใ หบริการทางการพยาบาล และบทบาทการเปนนักวิชาการทาง
การพยาบาล (นันทนา น้าํ ฝน, 2538; กองการพยาบาล, 2539) บทบาทดังกลาว ถูกคาดหวังจาก
กองการพยาบาลวา พยาบาลประจําการระดับปฏิบตั กิ ารทุกคนตองปฏิบตั บิ ทบาททัง้ สามประการ
อยางมีประสิทธิภาพ (กองการพยาบาล, 2539) อยางไรก็ตาม จากการศึกษาผลการวิจัยที่ผานมา
พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพยังอยูในระดับต่ํา โดยเฉพาะบทบาทการ
ดูแลผูปวย (อรทัย วรกรวรวุฒิ, 2530) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ พัชฎาภรณ หมอกแกว
(2538) ที่ศึกษา บทบาทที่ปฏิบัติจริงของพยาบาลในสถานประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบวา บทบาททีป่ ฏิบตั จิ ริงของพยาบาลอยูใ นระดับต่าํ เชนกัน นอกจากนี้ Swanburg
and Swanburg (1999) ยังพบวา เมื่อพยาบาลปฏิบัติงานตามบทบาทในระดับต่ํา โดยเฉพาะ
การไมเอาใจใสดูแลผูปวยอยางเหมาะสม สงผลทําใหคุณภาพในการดูแลผูป ว ยลดลง ซึง่ ขัดแยง
กับนโยบายของโรงพยาบาลทีม่ งุ มัน่ ในเรือ่ ง การพัฒนาคุณภาพทัว่ ทัง้ องคการ (Total Quality
Management, TQM) การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation, HA) และรวมถึง
การพัฒนาตามมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization, ISO) จาก
ปญหาดังกลาว ทําใหผูบริหารการพยาบาลตองตระหนักถึงการพัฒนาและสงเสริมใหพยาบาล
ประจําการมีการปฏิบัติงานตามบทบาทอยูในเกณฑที่ดีขึ้น เพื่อประโยชนตอองคการ เพื่อคุณภาพ
การดูแลผูปวย และนําไปสูการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล Katz and Kahn (1978) กลาววา
ปจจัยทีส่ ง เสริมใหพยาบาลประจําการปฏิบตั งิ านตามบทบาทอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การ
แลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ และการสนับสนุนจากองคการ
การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ (Leader-member exchange)
เปนความสัมพันธที่ตั้ง อยูบ นพื้นฐานของความไววางใจ สงผลใหเกิดพฤติกรรมการทํางานที่มี
ประสิทธิผลตอองคการ เปนรูปแบบทีช่ ใี้ หเห็นผลลัพธของคุณภาพการแลกเปลีย่ นระหวางผูน ํากับ

3

สมาชิก (Liden and Maslyn, 1998) กลาวคือ การที่หัวหนาหอผูปวยใหขอมูลขาวสารที่ชัดเจน
การนิเทศ การชวยเหลือ การสนับสนุนในการทํางาน การใหความไววางใจ ตลอดจนการมอบหมาย
อํานาจและความรับผิดชอบ รวมถึงการทีพ่ ยาบาลประจําการไดรว มแสดงความคิดเห็นในการทํางาน
เปนผลใหพยาบาลประจําการสามารถปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับอยางมีประสิทธิภาพ และ
ใหความรวมมือในการทํางานหรือกิจกรรมตางๆเพือ่ เปาหมายขององคการเชนกัน ฟาริดา อิบราฮิม
(2535) กลาววา พยาบาลระดับบริหารเปนผูวางระบบงานและตัดสินใจในงาน ตลอดจนการ
นิเทศงาน จึงมีบทบาทสรางคุณลักษณะเดนใหพยาบาลระดับปฏิบตั กิ ารไดมาก การแลกเปลีย่ น
ระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ จึงใหผลลัพธในดานการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
Deluga (1998) พบวา การปฏิบตั งิ านตามบทบาทตามการรายงานของผูน าํ มีความสัมพันธทางบวก
กับการแลกเปลีย่ นระหวางผูนํากับสมาชิก ตามการรายงานของสมาชิก Settoon et al (1996)
ศึกษาอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก ในดานเจตคติและพฤติกรรม พบวา
มีความสามารถในการอธิบายการปฏิบัติงานตามบทบาท เนื่องจากการปฏิบัติงานตามบทบาทอยู
ภายใตการควบคุมดูแลและนิเทศของผูน าํ โดยตรง
นอกจากนีก้ ารสนับสนุนจากองคการ เปนปจจัยหนึง่ ทีช่ ว ยเพิม่ ความคาดหวังของบุคคล
ถารับรูวา ไดรบั การสนับสนุนมากขึน้ เทาไร ก็จะทุม เททัง้ แรงกายแรงใจในการทํางานใหกบั องคการ
Eisenberger et al (1986) เสนอแนวคิดวา เปนความเชื่อเกี่ยวกับระดับการมองเห็นคุณคาในการ
มีสว นรวมของตนและความหวงใยเอาใจใสตอ ความเปนอยูข องตนจากองคการ และจากการวิจยั
พบวา การรับรูการสนับสนุนจากองคการมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
(Eisenberger et al, 1986; 1990; Shore and Wayne, 1993) การทํางานตามบทบาทที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน เปนวิธีการหนึ่งที่ตอบแทนผลประโยชนตางๆ ที่ลูกจางไดรับจากองคการ
(Eisenberger et al, 2001) นอกจากนีจ้ ากการศึกษาวิจยั Hofmann and Morgeson (1999) พบวา
การทีอ่ งคการสนับสนุนดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยทําใหจาํ นวนครั้งของการเกิดอุบตั เิ หตุของ
ลูกจางลดลง สงผลตอความมัน่ ใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทไดดียิ่งขึ้น
ดังนัน้ ผูว จิ ยั ในฐานะพยาบาลประจําการ ปฏิบตั งิ านในกลุม งานการพยาบาล
โรงพยาบาลรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเล็งเห็นถึงความจําเปนที่ตองมีการศึกษาการปฏิบัติ
งานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ เพื่อใหทราบวามีการปฏิบัติงานเปนอยางไรและอยูใน
ระดับใด โดยใชการประเมินจากการปฏิบัติของพยาบาลประจําการวา ไดนําความรู ความสามารถ
มาใชในการปฏิบตั งิ านมากนอยเพียงใด ซึง่ จะทําใหทราบถึงระดับการปฏิบตั งิ านอยางแทจริง รวมถึง
ทักษะและความชํานาญของผูปฏิบัติ โดยเลือกประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติ ดานปฏิบัติการ
พยาบาล ดานการบริหารจัดการ และดานวิชาการ ตามที่กองการพยาบาล (2539) กําหนด ซึ่ง
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ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการพยาบาลตอการใหบริการผูปวยโดยตรง การบริหารจัดการระบบ และ
กระบวนการทํางาน รวมทั้งการพัฒนาดานวิชาการดวย ซึ่งสามารถนําไปใชกับการประเมินการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการอยางกวางขวาง เนื่องจากไดประยุกตหลักของกระบวนการ
พยาบาลเขาไวทกุ ตอน อีกทัง้ ยังเชือ่ วาหากพยาบาลประจําการปฏิบตั ดิ า นใดดานหนึง่ ในขอกําหนด
ดังกลาวบกพรอง จะทําใหระดับการปฏิบัติงานลดลงดวย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ หพยาบาลประจําการประเมินการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของตนเอง เนือ่ งจาก
ผูวิจัยเห็นวา ผูซึ่งทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานไดถูกตองตรงตามความเปนจริงที่สุด ตอง
เปนผูใกลชิด รูถึงปญหา รวมถึงมีความเขาใจงานนั้นเปนอยางดี สอดคลองกับการใหบุคลากร
ประเมินตนเองของ นฤมล อาจสาคร (2538) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงศึกษาถึงปจจัย
สวนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจาก
องคการ กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ เพื่อนําผลการวิจัยในครั้งนี้มาใช
ประโยชนในการพัฒนางานการพยาบาล สงเสริมสนับสนุนใหพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร มีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ านตามบทบาทเปนสวนหนึง่ ของการควบคุมคุณภาพ
การพยาบาล และการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ตอไป
ปญหาการวิจัย
1. พยาบาลประจําการมีการปฏิบัติงานตามบทบาทอยูในระดับใด
2. ปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการและ
การสนับสนุนจากองคการ มีความสัมพันธกบั การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ หรือไม
3. ตัวแปรใดบางทีส่ ามารถพยากรณการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการได
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร ในดานปฏิบัติการพยาบาล ดานการบริหารจัดการ และดานวิชาการ
2. เพื่อหาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอ
ผูปว ยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
3. ศึกษาตัวแปรพยากรณทปี่ ระกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนา
หอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ และการสนับสนุนจากองคการ ในการรวมกันพยากรณการปฏิบตั งิ าน
ตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
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แนวเหตุผลและสมมติฐานการวิจัย
อายุ อายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องการรับรู ความคิดเห็น
และการแสดงพฤติกรรม คนทีม่ อี ายุแตกตางกัน จะมีประสบการณ เปาหมาย ความเชือ่ คานิยม
แตกตางกัน (Ivancevich and Matteson, 1999: 114) อายุมีความสัมพันธกับระยะเวลาการ
ทํางานที่เพิ่มมากขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นระยะเวลาการทํางานก็เพิ่มมากขึ้นดวย จากการศึกษาของ
Hillery (1991:1954b, อางถึงใน พัชฎาภรณ หมอกแกว, 2538) ซึ่งศึกษาปจจัยที่มีผลตอกระบวน
การทางสังคมของการเปลี่ยนแปลงบทบาททางวิชาชีพพยาบาล พบวา อายุ จะมีผลโดยตรงตอ
การปฏิบตั งิ านตามบทบาททางวิชาชีพ สอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทยของ นพพร การถัก
(2535) และ อนงลักษณ จันทรสาม (2536) พบวา อายุมคี วามสัมพันธทางบวกกับการปฏิบตั งิ าน
ตามบทบาท
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกบั การปฏิบตั งิ านตามบทบาท (Sullivan and Decker,
1992) พยาบาลที่สมรสแลว บรรยากาศในครอบครัวมีความสัมพันธกันดี มีความรัก ความเขาใจ
เห็นอกเห็นใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนที่ปรึกษาแกกันไดเมื่อมีปญหา ก็ถือวาเปนแรงสนับสนุน
ทางสั ง คมอยา งหนึ่ง และความสั ม พัน ธที่ดีร ะหว า งบทบาทของสมาชิก ในครอบครัว จะสง ผล
ใหพยาบาลสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Calkin, 1988) สอดคลองกับการศึกษาของ
บรรณสิทธิ์ ตวงศรีเสน (2536) และ พัชฎาภรณ หมอกแกว (2538) ที่พบวา สถานภาพสมรส มี
ความสัมพันธกับบทบาทที่ปฏิบัติจริง
ระดับการศึกษา การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่ชวยใหคนเพิ่มความสามารถใน
การปรับตัวสามารถเอาชนะสิ่งแวดลอมได บุคคลที่ไดรับการศึกษาสูงยอมมีสติในการพิจารณาสิ่ง
ต า งๆอย า งมี เ หตุ ผ ลทั้ ง ด า นกว า งและด า นลึ ก มากขึ้ น ตามลําดั บ ขั้ น ของการศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น
(Corcoran, 1981: 147 อางถึงใน รุจริ า อินทรตุล, 2532: 8) สุมนา อัศวปยุกตกลุ (2523) พบวา
ครูที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาใน
จังหวัดชลบุรี ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน จะมีบทบาทของครูที่ปรึกษาตางกัน
ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน ระยะเวลาในการทํางานของพยาบาลมีความสัมพันธกบั บทบาท
ทางวิชาชีพ Scalzi (1985: 2872b, อางถึงใน อําพร จันทรักษา, 2536) พบวาพยาบาลจบใหมที่
เพิ่งจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในระยะ 2-3 ปแรกจะมีความสับสนในบทบาทสูง นอกจากนี้
พยาบาลที่เขาทํางานใหม ยังอยูในระยะการปรับตัวใหเขาสภาพการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล
นอกจากนี้จากการศึกษาของ Brewer (1982) พบวาการที่พยาบาลจบใหมจะมีการคาดหวังที่ดี
ตองานที่ทําหรือไม ปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่สงผลตอความคาดหวังนั้น คือ ผลจากการปฏิบัติงานที่

6

มีประสบการณทางบวกตอการทํางานที่ผานมา นั่นคือหากมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนานขึ้น
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นจะสงผลตอความรูสึกที่มีตองานที่ทํา ซึ่งมีผลทั้งในดานบวก
และลบ ฉะนัน้ ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านทีม่ ากขึน้ จึงนาจะมีผลใหการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของ
พยาบาลเพิม่ ขึน้ กวาพยาบาลทีม่ รี ะยะเวลาในการปฏิบตั งิ านนอยกวา
มาจากแนวคิด
การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ
การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader-member exchange) ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของ
การมีปฏิสัมพันธในสังคม หรือภายในกลุม (Social exchange) เปนความสัมพันธที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของความไววางใจ กลาวคือหัวหนาหอผูปวยจะใหการชวยเหลือการสนับสนุนการทํางาน
การใหขา วสารขอมูล การเพิม่ อํานาจการตัดสินใจ ตลอดจนการมอบหมายอํานาจการตัดสินใจ
รวมถึงการทีพ่ ยาบาลประจําการไดรว มแสดงความคิดเห็นในการทํางาน เปนผลใหพยาบาลประจําการ
สามารถปฏิบตั ิ หนาทีต่ ามบทบาททีไ่ ดรบั อยางมีประสิทธิภาพ (Graen and Scandura, 1987 cite in
Settoon et al, 1996) Liden and Maslyn (1998) เสนอแนวคิดองคประกอบของการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับสมาชิก เปน 4 องคประกอบ คือ ความชอบพอ (Affection) ความจงรักภักดี
(Loyalty) การรวมกันสรางผลงาน (Contribution) และการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ
(Professional respect) การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิกที่มีคุณภาพระดับสูงจะทําใหเกิด
ุ ภาพและมีมาตรฐาน นอกจากนีย้ งั มีผลการศึกษาวิจยั อืน่ ทีม่ า
การปฏิบัติงานตามบทบาททีม่ คี ณ
สนับสนุนแนวคิดนี้ ไดแก
Settoon et al (1996) ศึกษาอิทธิพลของการแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับสมาชิก ในดาน
เจตคติและพฤติกรรม พบวา การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก สามารถอธิบายการปฏิบัติ
งานตามบทบาท การยึดมั่นผูกพันตอองคการ และการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการได
Deluga (1998) ศึกษาพบวา การปฏิบตั งิ านตามบทบาทตามการรายงานของผูน าํ มีความ
สัมพันธทางบวกกับการแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับสมาชิกตามการรายงานของสมาชิก และคุณภาพ
การแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับสมาชิกไมแตกตางกัน ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ จันทรพา ทัดภูธร
(2543)
Wayne et al (1997) ศึกษาโมเดลการแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับสมาชิก โดยศึกษาถึง
ป จ จั ย นําและตั ว แปรผลลั พ ธ ต อ เจตคติ ด า นความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ความคงอยู ใ นงานและต อ
พฤติกรรมดานการปฏิบัติงาน ดานการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
พบวา การสนับสนุนจากองคการและการแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับสมาชิก มีความสามารถในการ
อธิบายการปฏิบัติงานของสมาชิกได 32 เปอรเซ็นต และ 5.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
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การสนับสนุนจากองคการ องคการ คือ สังคมขนาดยอม ซึ่งจะตองมีการแลกเปลี่ยน
ทางสังคมและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ซึ่งรูปแบบของการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่ชัดเจนที่สุด
ก็คือ ระหวางองคการกับลูกจาง (between organization and employees) Eisenberger et al
(1986) เสนอวา ลูกจางเมื่อไดรับสิ่งแลกเปลี่ยนจากองคการก็จะเกิดการรับรู (perception) ในสิ่ง
ที่ตนไดรับ และจะเปนการรับรูโดยรวมถึงการสนับสนุนจากองคการ (Perceived organizational
support) โดยเปนความเชื่อเกี่ยวกับระดับการมองเห็นคุณคาในการมีสวนรวมของตนและความ
หวงใยเอาใจใสตอ ความเปนอยูข องตนจากองคการ ซึง่ รูปแบบการสนับสนุนจากองคการนีช้ ใี้ หเห็นวา
ผลลัพธของการสนับสนุนทีอ่ งคการตองการ คือ เมือ่ ลูกจางรับรูว า ไดรบั การสนับสนุนจากองคการ
ยิง่ มากเทาไร การทํางานใหกบั องคการยอมเปนวิธกี ารหนึง่ ในการตอบแทนผลประโยชนตา งๆทีล่ กู จาง
ไดรบั จากองคการ นอกจากนีย้ งั มีผกู ลาวถึงการสนับสนุนจากองคการทีส่ ง ผลตอการปฏิบตั งิ าน เชน
Eisenberger et al, 1986; Shore and Wayne, 1993 พบวา การรับรูก ารสนับสนุนจาก
องคการมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
จากการวิจัยของ Hofmann and Morgeson (1999) พบวา การที่องคการสนับสนุนดาน
สภาพการทํางานทําใหจํานวนครั้งของการอัตราการเกิดอุบัติเหตุของลูกจางลดลงสงผลตอความ
มั่นใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทไดดียิ่งขึ้น
Eisenberger et al (2001) ศึกษา การตอบแทนกันและกันของการสนับสนุนจากองคการ
พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการ การตอบสนองตอองคการ และ
การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของลูกจาง
จากแนวคิดทฤษฎีดงั กลาวขางตน กลาวไดวา พยาบาลประจําการจะปฏิบตั งิ านตามบทบาท
ไดอยางดีนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลของบุคคลนั้น ๆ ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน นอกจากนั้น การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาล
ประจําการ ยังเปนปจจัยที่สําคัญตอการปฏิบัติงานอีกดวย รวมถึงผูปฏิบัติงานจะตองไดรับการ
สนับสนุนจากองคการอยางเหมาะสม จึงจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทไดดี
จากแนวคิดทั้งหมด ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัย ไดดังนี้
1. อายุ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
2. สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกบั การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
3. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกบั การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
4. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาล
ประจําการ
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5. การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ มีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
6. การสนับสนุนจากองคการ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาล
ประจําการ
7. ปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ และ
การสนับสนุนจากองคการ สามารถพยากรณการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาล
ประจําการได
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ ไดแก พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
ตําแหนงพยาบาลประจําการ ในหอผูปวยใน โรงพยาบาลรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สังกัด
กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม ทบวงมหาวิทยาลัย และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ประกอบดวยโรงพยาบาลทั้งหมดจํานวน 13 โรงพยาบาล และมีจํานวนทั้งสิ้น
8,048 คน
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั กิ าร โรงพยาบาลรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 404 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
2.1 ตัวแปรพยากรณ ไดแก
2.1.1 ปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลประจําการ ประกอบดวย อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
2.1.2 การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ประกอบ
ดวย ความชอบพอ ความจงรักภักดี การรวมกันสรางผลงาน และการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ
2.1.3 การสนับสนุนจากองคการ
2.2 ตัวแปรเกณฑ คือ
การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ ประกอบดวยการปฏิบตั งิ านของ
พยาบาลประจําการใน 3 ดาน คือ ดานการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ
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คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1. การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ หมายถึง การปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในคําอธิบาย
ลักษณะงาน (Job description) วัดโดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามแนวคิดของ กองการ
พยาบาล (2539) ซึ่งประกอบดวยการปฏิบตั งิ านใน 3 ดาน คือ ดานการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ดานการ
บริหาร จัดการ และดานวิชาการ
1.1 บทบาทดานปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง บทบาทที่ใชความรู ทักษะทาง
การพยาบาล ในการใหการพยาบาลผูป ว ย และครอบครัว โดยใชกระบวนการพยาบาล มาตรฐานการ
พยาบาลและการประสานรวมมือกับทีมสุขภาพของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
1.2 บทบาทดานการบริหารจัดการ หมายถึง บทบาทในการมีสว นรวมในการบริหาร
จัดการ การดูแลภายในหอผูป ว ยและหนวยงาน เพือ่ ประกันคุณภาพของการใหบริการ
1.3 บทบาทดานวิชาการ หมายถึง บทบาทในการมีสว นรวมในการพัฒนาวิชาการ
ใหกับเจาหนาที่ทางการพยาบาล ใหความรูแกผูใชบริการ รวมทั้งมีสวนรวมในการวิจัยและนําผล
การวิจัยมาใชในการปรับปรุงคุณภาพบริการ
2. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณสมบัติที่เปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลของ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
2.1 อายุ หมายถึง จํานวนปตามปฏิทินของอายุ นับเปนจํานวนปที่บริบูรณ
2.2 สถานภาพสมรส หมายถึง สภาวะทางสังคมของพยาบาลประจําการ แบงเปน
3 กลุม คือ โสด คู และหมาย / หยา / แยก
2.3 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒทิ างการศึกษาขัน้ สูงสุดของพยาบาลประจําการ
แบงเปน 3 กลุม คือ ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และปริญญาโท
2.4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพยาบาล
ประจําการ ตัง้ แตเริม่ ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลทีก่ าํ ลังปฏิบตั งิ านอยูถ งึ ปจจุบนั นับเปนจํานวนปทบี่ ริบูรณ
3. การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ หมายถึง ความรูสึก
ของพยาบาลประจําการเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธของการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอ
ผูปวยกับพยาบาลประจําการ ซึง่ วัดดวยแบบสอบถามการแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับ
พยาบาลประจําการ ตามแนวคิดของ Liden and Maslyn (1998) ในดานตาง ๆ 4 ดาน คือ ความ
ชอบพอ ความจงรักภักดี การรวมกันสรางผลงาน และการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ
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3.1 ความชอบพอ หมายถึง ความรูสึกของพยาบาลประจําการเกี่ยวกับความ
ชอบพอกันระหวางตนเองกับหัวหนาหอผูป ว ย ซึง่ ความชอบพอสวนใหญตงั้ อยูบ นพืน้ ฐานของความ
ประทับใจซึ่งกันและกันมากกวาคุณคาทางวิชาชีพหรือการทํางาน
3.2 ความจงรักภักดี หมายถึง ความรูส กึ ของพยาบาลประจําการตอการชวยเหลือ
และการปกปองในดานตาง ๆ ซึ่งกันและกันกับหัวหนาหอผูปวย
3.3 การรวมกันสรางผลงาน หมายถึง ความรูส กึ ของพยาบาลประจําการเกี่ยวกับ
กิจกรรมการทํางาน ซึ่งทั้งหัวหนาหอผูปวยและตนเองตางทุมเทไปเพื่อเปาหมายรวมกัน ไมวาจะ
แสดงออกใหเห็นหรือไมก็ตาม
3.4 การนับถือในความเปนนักวิชาชีพ หมายถึง ความรูสึกของพยาบาลประจํา
การเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงและความสามารถในการทํางานซึ่งกันและกันของหัวหนาหอผูปวยกับ
ตนเอง ทัง้ ในและนอกองคการ
4. การสนับสนุนจากองคการ หมายถึง การรับรูของพยาบาลประจําการที่มตี อฝายการ
พยาบาลในเรือ่ งของการใหการสนับสนุนดานตางๆ วัดดวยแบบสอบถามตามแนวคิดของ Eisenberger
et al (1986) ซึ่งเปนการวัดการสนับสนุนโดยรวมเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหาร การไดรับ
โอกาสในการพัฒนาตนเองและงาน การดูแลเอาใจใสความเปนอยูใ นครอบครัวและสังคม ความ
ปลอดภัยในงาน การสนับสนุนทางการเสริมสรางกําลังใจในการทํางาน และอื่น ๆ
5. พยาบาลประจําการ หมายถึง บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สําเร็จการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตร/อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือเทียบเทาและปริญญาโท ซึง่ ไดขนึ้ ทะเบียน
เปนผูป ระกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภชนั้ หนึง่ และเปนพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ที่
ปฏิบตั งิ านตําแหนงพยาบาลประจําการในหอผูป ว ยทีใ่ หการพยาบาลโดยตรงแกผปู ว ย ในโรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนแนวทางสําหรับองคการในการใหการสนับสนุนบุคลากร เพือ่ สงเสริมการปฏิบตั งิ าน
ตามบทบาทของบุคลากรในองคการ
2. เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาบุคลากรในองคการดานความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพื่อสงผลตอประสิทธิภาพขององคการโดยตรง
3. เปนแนวทางสําหรับผูสนใจไดศึกษาการวิจัยตอไปเกี่ยวกับการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามบทบาท

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอ
ผูปวยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ และการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีตางๆ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
1.1 ความหมายของบทบาท
1.2 ทฤษฎีบทบาท
1.3 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
1.4 การปฏิบัติงานตามบทบาท
1.5 การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
1.6 การประเมินการปฏิบัติงาน
1.6.1 ความหมายการประเมินการปฏิบัติงาน
1.6.2 วัตถุประสงคการประเมินการปฏิบัติงาน
1.6.3 ผูประเมินการปฏิบัติงาน
2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตามบทบาท
2.1 ปจจัยสวนบุคคล
2.2 การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
2.2.1 ความหมายการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
2.2.2 แนวคิดการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
2.2.3 ขั้นตอนการพัฒนาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
2.2.4 รูปแบบของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
2.2.5 องคประกอบของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
2.2.6 การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
2.3 การสนับสนุนจากองคการ
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2.3.1 ความหมายการสนับสนุนจากองคการ
2.3.2 แนวคิดการสนับสนุนจากองคการ
2.3.3 การสนับสนุนจากองคการ กับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 งานวิจัยในประเทศ
3.2 งานวิจัยตางประเทศ
1. การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
บทบาทจะมีอยูในทุกสาขาอาชีพ ทั้งนี้บทบาทจะเปนสิ่งที่จะกําหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติ
เพื่อที่ใหการปฏิบัตินั้นๆเปนไปตามบทบาทของตนเอง เชนเดียวกับ พยาบาลประจําการในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล พยาบาลก็ตอ งแสดงบทบาทของตนเอง ทัง้ ทีเ่ กีย่ วของ กับผูใ ชบริการ ผูร ว มงาน
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของใหเหมาะสม การที่จะปฏิบัติงานใหไดผลเปนที่นาพอใจ บุคคลตองมีการ
รับรูเกีย่ วกับพฤติกรรมทีต่ อ งกระทําคือ ตองรูบ ทบาท ซึง่ บทบาทนัน้ เปนความเขาใจของบุคคล
เกีย่ วกับสิ่งที่จําเปนตองปฏิบัติ ซึ่งมีผูกลาวถึงความหมายของบทบาทไวดังนี้
1.1 ความหมายของบทบาท (Role)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525: 453) ใหความหมายไววา บทบาท หมายถึง
การทําหนาที่ที่กําหนดไว
พจนานุกรมของเวบสเตอร (New Webster’s Dictionary 1975: 17, 1100-2296) ไดให
คําจํากัดความของบทบาทไว 2 ประการ คือ
1. บทบาทที่ไดรับ มอบหมายใหแสดง เชน บทบาทของพระเอก นางเอก ผูรา ยฯลฯ
2. หนาที่ คือ การปฏิบัติง านตามหนาที่ที่ไ ดรับ มอบหมาย หรือตามลักษณะของงานที่
กําหนดไว
สมยศ นาวีการ (2526) ใหความหมายของบทบาทวา เปนแบบของพฤติกรรมซึ่งขอบเขต
ของบทบาทเหลานี้จะกําหนดไวในคําบรรยายลักษณะงาน และนโยบายอยางเปนทางการและ
ขอบเขตของบทบาทอาจเปนที่เขาใจอยางไมเปนทางการก็ได
Baron (1986: 246) ใหความหมายบทบาทวา บทบาท คือ หมวกที่เราสวมหรือชนิดของ
พฤติกรรมที่เปนของบุคคลในแตละบริบทของสังคม
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Cohen and Orbuch (1990: 43) กลาววา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลหนึ่ง
คาดหวังวา บุคคลอื่นจะปฏิบัติตามตําแหนง หรือสถานภาพ และบทบาทที่เหมาะสมเรียนรูไดจาก
กระบวนการตางๆในสังคมที่ผานมา แลวซึมซับเขาในตัวบุคคล
Zanden (1993: 46) กลาววา นักสังคมวิทยากําหนดวา บทบาท คือ กลุมของวัฒนธรรมที่
บงชีถ้ งึ หนาทีแ่ ละความถูกตอง ซึง่ สามารถบงชีพ้ ฤติกรรมในการทํางานวาเหมาะสมหรือไมเหมาะสม
สรุปไดวา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลพึงกระทํา เมื่อเขาครอบครองตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง ที่สังคมกําหนดใหถือปฏิบัติที่คิดวาเหมาะสม
1.2 ทฤษฎีบทบาท (Role theory)
บทบาท เปนสวนประกอบที่มีความสําคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งนักวิชาการ
ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว ดังนี้ (กมลรัตน หลาสุวงษ, 2527).
1. ทฤษฎีของกูด (Good’s role theory)
Good เปนนักสังคมวิทยา เขากลาววา “บทบาทคือแบบแผนของพฤติกรรมที่เกี่ยวของ
กับหนาที่ของแตละบุคคล และบทบาทดังกลาวควรเปนไปตามขอตกลงที่มีตอสังคมนั้นๆ”
2. ทฤษฎีของราลฟ ลินตัน (Ralph Linton’s role theory )
Ralph เปนนักมานุษยวิทยาที่มีชื่อเสียงมาก เขากลาววา “ตําแหนงสถานภาพเปนผู
กําหนดบทบาท เชน บุคคลที่มีตําแหนงเปนครู ตองแสดงพฤติกรรมเปนตัวอยางที่ดีแกลูกศิษย
เปนตน ผูที่มีตําแหนงจะปฏิบัติหนาที่ไดสมบทบาทหรือไมยอมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆอยาง
เชน บุคลิกภาพของผูสวมบทบาท ลักษณะของสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของสังคมนั้นดวย”
3. ทฤษฎีของโนเดล (Nodel’s role theory)
Nodel เปนนักมานุษยวิทยา เขากลาววา “บทบาทคือสวนประกอบที่สงผลตอพฤติกรรม
3 ลักษณะ คือ”
3.1 สวนประกอบทีส่ ง เสริมบทบาท เชน ครูตอ งพูดเกงหรือมีอารมณขัน
3.2 สวนประกอบที่มีผลสําคัญตอบทบาทและขาดมิได เชน เปนครูตองสอน
หนังสือ เปนแพทยตองรักษาคนไข เปนตํารวจตองจับผูราย
3.3 สวนประกอบที่เปนไปตามกฎหมาย เชน ครูตองเปนสมาชิกคุรุสภา เปนตน
ถากําหนดให p คือบทบาท
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a คือสวนประกอบที่สงเสริมบทบาท
b คือสวนประกอบทีม่ ผี ลสําคัญตอบทบาทและขาดมิได
c คือสวนประกอบที่เปนไปตามกฎหมาย
ดังนั้นสามารถเขียนเปนสมการไดวา
p = a, b, c…….n
จากสมการอธิบายไดวา บทบาทจะตองประกอบดวยสวนประกอบหลายๆสวนอยางนอย
3 สวนขึ้นไปจนถึง n สวน
4. ทฤษฎีของโอมัน (Homann’s role theory)
Homann เปนนักสังคมวิทยา เขากลาววา “บุคคลจะเปลี่ยนบทบาทไปตามตําแหนง
เสมอ เชน ตอนกลางวันแสดงบทบาทสอนหนังสือเพราะมีตําแหนงเปนครู ตอนเย็นแสดงบทบาท
เรียนหนังสือ เพราะมีตําแหนงเปนนิสิตภาคสมทบ เปนตน”
5. ทฤษฎีของพารสันซ (Parson’s role theory)
Parson เปนนักสังคมวิทยา เขากลาววา “ความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคม ทําให
มนุษยตอ งเพิม่ บทบาทของตน เชน บุคคลตองมีเพือ่ นมากก็ตอ งแสดงบทบาทมากขึน้ เปนเงาตามตัว”
จากทฤษฎีของ Parson จะเห็นไดชัดเจน เชน จากสังคมเล็กๆในบาน ทุกคนจะตองรูจัก
และติดตอกันอยูตลอดเวลา มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด รูจักปฏิบัติตนตอบิดา มารดา ญาติพี่
นองใหเกิดความรักใคร กลมเกลียวกัน มีความสามัคคีตอกัน
สวนในสังคมที่กวางขึ้น เชน สถาบันการศึกษา สถานที่ทํางาน ฯลฯ บุคคลในสถานที่
ดังกลาว ตองมีมนุษยสัมพันธซึ่งกันและกัน เพื่อทําใหสะดวกแกการทํางานรวมกัน ทุกคนในสังคม
ยิ่งรูจักกันมากเทาใด ความคลองตัวและความเปนปกแผนของสังคมยิ่งมากขึ้นเทานั้น
รุจา ภูไพบูลย (2537; 68-76) ไดสรุปโครงสรางและแนวคิดของทฤษฎีบทบาทไวดังนี้
บทบาท หมายถึง กลุมของพฤติกรรมที่แสดงออกตามบรรทัดฐานและตามความคาดหวัง
ของสังคมตามสถานภาพของบุคคลนั้นๆ หรือการปฏิบัติบทบาทของบุคคล บทบาทจะถูกนํามาใช
เพื่อสิ่งตางๆที่ถูกตนและบุคคลอื่นกระทํา คํานิยามเฉพาะที่เกี่ยวของกับบทบาทที่นํามาใชในการ
ศึกษาครั้งนี้ ไดแก พฤติกรรมบทบาท ผูครองบทบาท บทบาทที่คาดหวัง คูบทบาท ความสามารถ
ในการแสดงบทบาท ดังรายละเอียดตอไปนี้
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บทบาทที่ถูกคาดหวัง
หรือถูกกําหนดในสังคม
*แบบอยาง *ยอมรับ
บทบาท บทบาท
บุคลิกภาพของบุคคล
- ความสามารถ
- อารมณ
- ทัศนคติ
- ความสนใจ

พฤติกรรมบทบาท
หรือการแสดงบทบาท

แผนภาพที่ 1 แสดงการพัฒนาพฤติกรรมตามบทบาท
แหลงที่มา : Friedman, 1986 อางถึงใน รุจา ภูไพบูลย, 2537: 70
1. พฤติกรรมบทบาทหรือการแสดงบทบาท จะอธิบายถึงสิ่งที่บุคคลแสดงตามบทบาทที่
สังคมคาดหวังไว พฤติกรรมหรือการแสดงบทบาทนี้เปนผลจากการที่บุคคลไดรับอิทธิพลจากสังคม
แวดลอมที่จะหลอหลอมพฤติกรรมตามที่สังคมตองการ
ซึ่งกระบวนการที่ทําใหเกิดการแสดง
บทบาทที่เหมาะสมเกิดขึ้นไดทั้งในครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม เปนการที่บุคคลที่ถูก
หลอหลอมพฤติกรรมไดเห็นเปนแบบอยางบทบาทแลวเกิดการยอมรับและอยากทําตามทั้งดาน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ
2. ผูครองบทบาท หมายถึง บุคคลที่เปนผูถือตําแหนงของบทบาทตามโครงสรางของ
สังคมดังเชน
สตรีผูเปนมารดาจะเปนผูครองบทบาทเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวดานการจัดหา
อาหาร การเลี้ยงดูบุตร การดูแลความสะอาดบานเรือนและในปจจุบันรวมถึงการหาเลี้ยงครอบครัว
รวมกับสามี
3. บทบาททีค่ าดหวัง หมายถึงบรรทัดฐานทีส่ งั คมกําหนดไววา ผูท อี่ ยูใ นตําแหนงนัน้ ๆ ควร
จะมีบทบาทอยางไร
4. คูบ ทบาท หมายถึง บุคคลทีม่ บี ทบาทตรงขามกับผูค รองบทบาท โดยแตละฝายตองพึง่ พา
ซึ่งกันและกัน เชน คูสามีภรรยาตางเปนคูบทบาทซึ่งกันและกัน บิดามารดาเปนคูบทบาทซึ่ง กัน
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และกัน รวมถึงคูบทบาทที่แสดงบทบาทเดียวกันก็ได เชน พยาบาล 2 คน อาจเปนคูบทบาทของ
กันและกันได เนื่องจากมีบทบาทที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
5. ความสามารถในการแสดงบทบาท หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะแสดง
บทบาทตนไดอยางเหมาะสมตามความคาดหวังของสังคม
จะเห็นไดวาทฤษฎีบทบาทเนนใหเห็นถึงการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนง หรือสถานภาพ
ของบุคคล ซึ่งเปนไปตามความคาดหวังของสังคมหรือบุคคลทั่วไป ถาตําแหนงหรือสถานภาพ
เปลี่ยนไป บทบาทก็จะเปลี่ยนตามไปดวย และถาบุคคลใดในสังคมมีความสัมพันธระหวางบุคคล
ในสังคมมากขึ้นเทาใด บทบาทก็จะเพิ่มมากขึ้นเทานั้น
1.3 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
บทบาทจะมีอยูในทุกสาขาอาชีพ ทั้งนี้บทบาทจะเปนสิ่งที่จะกําหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติ
เพื่อที่ใหการปฏิบัตินั้นๆเปนไปตามบทบาทของตนเอง เชนเดียวกับ พยาบาลประจําการในฐานะ
พยาบาลวิชาชีพ ดังนั้น ในการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลก็ตองแสดงบทบาทของตนเอง ทั้งที่
เกี่ยวของ กับผูใชบริการ ผูรวมงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของใหเหมาะสม สอดคลองกับความ
คาดหวังของวิชาชีพและสังคม การปฏิบัติ บทบาทของพยาบาลวิชาชีพกําหนดขึ้นจาก “กรอบแนว
คิดทางการพยาบาล“ “กระบวนการพยาบาล” โดยพยาบาลตองประเมินภาวะสุขภาพ วางแผน
การพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลและประเมินผลการพยาบาล “มาตรฐานการพยาบาล” โดย
พยาบาลตองพัฒนากระบวนการพยาบาลที่ปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายคุณภาพ “กฎหมาย
ประกอบโรคศิลป” และ “จรรยาวิชาชีพ” เปนกรอบที่วิชาชีพกําหนดสําหรับพยาบาลในการปฏิบัติ
การพยาบาล (ฟาริดา อิบราฮิม, 2541: 161-162)
อยางไรก็ตามในการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ จําเปนที่
พยาบาลจะตองใชความรูความสามารถ ในการปฏิสัมพันธกบั บุคคลดวยความเขาใจผูอื่น มีความ
สามารถในการตัดสินใจ ไดเหมาะสมทันตอสถานการณ และตระหนักในความสําคัญ ของตนเอง
ตอวิชาชีพ นอกจากนี้ มีผูกลาวถึง บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ในการปฏิบัติการพยาบาลไวตางๆ
กันดังนี้
Mundinger (1980: 20) ไดแยกบทบาททางวิชาชีพออกเปน 3 บทบาทใหญๆคือ
1. บทบาทอิสระ (Independent role) เปนบทบาทการทํางานอยางอิสระ
(Autonomy practice) หมายถึง การทีพ่ ยาบาลสามารถกําหนดและจัดการดูแลรักษาพยาบาลผูป วย
ไดดวยการตัดสินใจของตัวเองตามสภาพความจําเปนของการดูแลผูป ว ย ซึง่ ตองใหแกผปู ว ยแตละ
คนโดยปราศจากการควบคุม หรือกาวกายการตัดสินใจจากบุคคลอื่นๆ ซึ่งประกอบดวย
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1.1 ความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ความรับผิดชอบของพยาบาล
ที่จะปฏิบัติการดูแลผูปวยใหหายจากการเจ็บปวยที่เปนอยู ชวยใหอาการตางๆ นั้นทุเลาดีขึ้นดวย
การใชความรูทางทฤษฎีเปนแนวทางใหบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค รักษาสุขภาพ และฟนฟู
สภาพของผูป ว ยใหดขี นึ้ อยางๆไดผลดีทสี่ ดุ ทัง้ นีส้ งิ่ ตางๆทีพ่ ยาบาลปฏิบตั กิ ารใหความชวยเหลือนั้น
ตองเปนสิง่ ทีพ่ ยาบาลกระทําดวยความตระหนัก ระลึกถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูป ว ยหลังจากไดรบั การ
ดูแลแลวเปนสําคัญ
มิไดกระทําเพียงเพราะทําความคําสั่งแพทยที่ระบุไวในแผนการรักษาโรค
เทานั้น (Mundinger, 1980: 24)
1.2 อํานาจในการตัดสินใจ (Authority) พยาบาลมีอาํ นาจอิสระทางวิชาชีพที่
จะตัดสินใจกระทําการปฏิบัติการพยาบาลแกผูปวยไดโดยอิสระตามหลักวิชาการพยาบาลโดยไม
ตองมีคําสั่งของแพทยควบคุม (Kozier and Erb, 1979: 12)
2. บทบาทพึ่งพิง (Dependent role) เปนบทบาทการทํางานที่ตองขึ้นอยูกับการ
ตัดสินใจของแพทยหรือผูเ ชีย่ วชาญทางการรักษา การปฏิบตั กิ ารพยาบาลของพยาบาลจะสอดคลอง
กับแผนการรักษาของแพทย ความมีอิสระที่จะตัดสินใจกระทําการพยาบาลจึงตองขึ้นกับแผนการ
รักษานั้น เพื่อนําไปสูเปาหมายรวมกัน
3. บทบาทการทํางานรวมกับทีมสุขภาพ (Collaboration role) การทํางานรวมกับทีม
สุขภาพ หมายถึง การที่พยาบาลจัดการใหบริการพยาบาลแกผูปวยดวยความละเอียดรอบคอบ
ตามขอบเขต หลักการทางวิชาชีพของพยาบาล การรวมมือกับทีมสุขภาพในการปฏิบตั กิ ารดูแลผูป ว ย
นัน้ เปนลักษณะการรวมมือประสานการทํางานเทาๆกันทั้งสองฝาย ทั้งจุดประสงคและการกระทํา
ซึ่งถือเปนความรับผิดชอบที่เทาเทียมกัน ทั้งนี้แตละฝายตองคิดเสมอวาตางฝายตางมีหลักการ
แนวทางปฏิบตั ขิ องตนเอง เปนผูน าํ ในการทํางานเหมือนกัน และมีคณ
ุ คาเทาเทียมกัน (Mundinger,
1980)
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ไดกลาวถึง
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพไววา เปนการปฏิบตั หิ นาทีก่ ารพยาบาลตอบุคคล ครอบครัว และชุมชน
โดยการกระทําตอไปนี้
1. การสอน การแนะนํา การใหคําปรึกษา และการแกปญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
2. การกระทําตอรางกาย และจิตใจของบุคคล รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอม เพื่อการ
แกปญ
 หาความเจ็บปวย การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรคและการฟน ฟูสภาพ
3. การกระทําตามวิธีที่กําหนดไวในการรักษาโรคเบื้องตน และการใหภูมิคุมกันโรค
4. ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค
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ฟาริดา อิบราฮิม (2541: 162-164) กลาวถึง บทบาทของพยาบาลวิชาชีพเมื่อมีปฏิสัมพันธ
กับผูใชบริการขณะใหการบริการพยาบาล ไดแก
1. บทบาทการใหการดูแล พยาบาลจะใหการดูแลตามแผนการรักษาทีก่ าํ หนด เมือ่ ประเมิน
ปญหาของผูใชบริการไดแลว งานการดูแลมีทั้งงานอิสระและไมอิสระ รวมทั้งงานที่กึ่งอิสระขึ้นอยู
กับสภาพการณของหนวยงาน และที่สําคัญ คือ การสงเสริมสุขภาพ ใหคนไดรับการตอบสนอง
ความตองการพื้นฐาน พยาบาลตองตัดสินใจใหการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
2. บทบาทครู พยาบาลมีหนาที่ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ และ
การปฏิบัติตัวที่ถูกตองเหมาะสม พยาบาลตองประเมินความพรอมและความพรองเพื่อการเรียนรู
วางแผนการสอนผูใชบริการและครอบครัว
3. บทบาทผูน าํ พยาบาลมีความสามารถทีท่ าํ ใหผอู นื่ เชือ่ ถือ และปฏิบตั ใิ หเปนไปตามเปาหมาย
สุขภาพดี มีการใชอํานาจที่เหมาะสม สามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเขามาใชแกไข
สถานการณ และพัฒนาประสิทธิภาพของงาน
4. บทบาทผูใหการปรึกษาหารือ การปรึกษาเปนกระบวนการชวยเหลือเพื่อการตระหนักใน
ภาวะเครียด และปรับตัวไดเหมาะสม พยาบาลตองมีทักษะในการสื่อสาร มีความเปนผูนําเพียงพอ
ที่จะวิจารณสถานการณ สังเคราะหขอมูล และประสบการณที่ผานเขามา ตลอดจนประเมินผล
ความกาวหนา
5. บทบาทผูจัดการ ในการปฏิบัติการพยาบาลในหอผูปวย พยาบาลตองทําหนาที่บริหาร
พรอมกันไป ทั้งดานการบริหารคน บริหารการพยาบาล บริหารสภาพแวดลอมและยังตองพัฒนา
วิชาชีพ โดยมุงเนนการวิจัยทางการพยาบาล
6. บทบาทผูร ว มงาน พยาบาลตองทํางานเปนทีมสุขภาพ จึงตองมีทกั ษะในการสรางสัมพันธภาพ
เรียนรูงานและเทคโนโลยี ที่เขามาเกี่ยวของกับผูใชบริการทั้งหมด
7. บทบาทผูป รึกษาและขอคําปรึกษา ในกรณีทผี่ ใู ชบริการตองการดูแลเปนพิเศษ พยาบาล
สามารถหาแหลง ใหความชวยเหลือที่เหมาะสมใหแกผูใชบริการได
8. บทบาทผูเปลี่ยนแปลง พยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชบริการ หรือ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพผูใชบริการทั้งที่บานและที่โรงพยาบาล
9. บทบาทผูแ ทนผูใ ชบริการพยาบาลอาจตองเปนคนกลางระหวางผูใ ชบริการ ครอบครัว และ
แพทย เพราะพยาบาลทราบขอมูลและปญหาของผูใชบริการทั้งหมด สามารถชวยใหผูใชบริการได
รับการดูแลที่รวดเร็ว ปลอดภัย
10. บทบาทผูป ระสานดานศาสนาและวัฒนธรรม พยาบาลตองเรียนรูล กั ษณะวัฒนธรรมและ
ศาสนาของผูใ ชบริการ เพือ่ นําไปวางแผนการพยาบาลใหสอดคลองและปรับเปลีย่ นใหเขากับระบบ
ความเชื่อของผูใชบริการ
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จะเห็นไดวา บทบาทหนาที่ที่สําคัญของพยาบาลประจําการซึ่งเปนพยาบาลวิชาชีพ ที่จะ
ละเลยมิได คือ การปฏิบตั กิ ารพยาบาล โดยใชกระบวนการพยาบาลเปนหลัก แตพยาบาลประจําการ
มิใชมีบทบาทหนาที่เฉพาะในการปฏิบัติการพยาบาลเทานั้น หากยังตองรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการ และการควบคุมงานการพยาบาล ที่ใหแกผูใชบริการใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
ตลอดจนการบริหารงานบุคลากรทางการพยาบาล และบริหารทรัพยากรอื่นๆทุกประเภท บทบาท
หนาที่อกี อยางหนึ่งของพยาบาลวิชาชีพ คือ การเปนนักวิชาการทางการพยาบาล โดยทําหนาที่
เปนผูสอนถายทอดความรู ทักษะและทัศนคติที่ดีแกสมาชิกใหผูรวมวิชาชีพพยาบาล ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี้ยังตองทําหนาที่สอน และใหความรูแก
ผูใชบริการ ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุข และบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
1.4 การปฏิบัติงานตามบทบาท (Role performance)
ไดมีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทไวมากมาย ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2531: 494) ไดใหความหมาย การปฏิบตั ิ วาหมายถึง
ดําเนินการไปตามระเบียบแบบแผน กระทําการเพื่อใหเกิดความชํานาญ ปฏิบัติ ปรนนิบัติรับใช
กรรณิการ กันธรักษ (2527: 123-132) ไดใหความหมายของ การปฏิบัติไววา การปฏิบัติ
หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทําไมวาสิ่งนั้นจะสังเกตไดหรือไมก็ตาม โดยพื้นฐานทาง
จิตวิทยาเชื่อวา พฤติกรรมการมีความรูที่ถูกตอง และเหมาะสมจะทําใหทราบวาจะตองปฏิบัติ
อยางไร และตองสามารถปฏิบัติไดจริง
เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2529: 161) ไดกลาวถึง การมีพฤติกรรมตามบทบาท
ดังนี้ คือ ความคงที่ในดานความคิดเกี่ยวกับตนเอง และของพฤติกรรมของบุคคลจะขึ้นอยูกับความ
แนนอน หรือความคงที่ของสิ่งแวดลอมระหวางบุคคลและโครงสรางทางสังคม เพราะบุคคลจะมี
ตําแหนงเฉพาะในระบบสังคมหรือของกลุม บทบาทของบุคคลจะเกิดขึ้นในลักษณะที่บุคคลนั้นรับรู
บทบาทของตนเอง และคิดวาคนอืน่ คาดหวัง หรือมองตามตนเองอยางไร ตามตําแหนงทางสังคมนั้นๆ
Allport (1967: 181-184) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการแสดงออกหรือการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ที่ถูกกําหนดไวของบุคคลวา บุคคลจะแสดงพฤติกรรมในขณะดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่งยอมขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ 4 ประการ คือ
1. บทบาทที่คาดหวัง (Role expectation) คือ บทบาทตามความคาดหวังที่บุคคลอื่นหรือ
สังคมคาดหวังใหผูอื่นปฏิบัติ เมื่อดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
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2. มโนทัศนของบทบาท (Role conception) คือการที่บุคคลมองเห็นบทบาทตามการรับรู
ของตนเอง หรือตามความคาดหวังของตนเองวามีบทบาทเปนอยางไรตามวิถีทางของตนเอง ซึ่งจะ
สอดคลองกับความคาดหวังของสังคมหรือไมก็ได
3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role acception) คือ การยอมรับบทบาทของบุคคลซึ่ง
จะเกิดขึ้นภายหลังเมื่อมีความสอดคลองกันเองของบทบาทที่คาดหวังและมโนทัศนของบทบาท
4. การปฏิบัติงานตามบทบาท (Role performance) คือ การแสดงบทบาทตามสภาพจริง
(Actual role) ซึง่ อาจแสดงตามบทบาททีค่ าดหวัง ตามการรับรูแ ละเขาใจของตนเอง ตลอดจนการที่
บุคคลจะแสดงบทบาทไดดเี พียงใดยอมขึน้ อยูก บั การยอมรับบทบาทนัน้ ๆของบุคคลทีค่ รองตําแหนง
อยู หรือเนือ่ งมาจากความสอดคลองบทบาทตามความคาดหวังของสังคม และตามการรับรูบ ทบาท
ของตนเอง
Kothadapani (1971: 9 อางถึงใน อรดิน ทางาม, 2542) กลาววา ความตัง้ ใจในการปฏิบตั ิ
มีพนื้ ฐานมาจากความรู (ขอมูล) ทัศนคติ
Broom and Selznick (1973: 36) ไดแบงการปฏิบัติบทบาทออกเปน 3 ประการ ไดแก
1. บทบาทในอุดมคติหรือสิ่งที่สังคมกําหนดไว (The social prescribed or ideal role)
เปนบทบาทในอุดมคติที่มีการกําหนดสิทธิหนาที่ตามตําแหนงทางสังคมไว ซึ่งบุคคลจะตองปฏิบัติ
เชน บทบาทของคนที่เปนบิดา บทบาทของคนที่เปนครู เปนตน
2. บทบาทที่รับรู (The perceived role) เปนบทบาทที่แตละบุคคลเชื่อวา ควรกระทําตาม
ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับ ซึ่งอาจจะไมเหมือนบทบาทในอุดมคติหรืออาจแตกตางกันในแตละบุคคล
3. บทบาทที่กระทําจริง (The perform role) เปนบทบาทที่บุคคลไดกระทําไปจริงซึ่งจะขึ้น
อยูกับความเชื่อ ความคาดหวัง และการรับรูของแตละบุคคล ตลอดจนความกดดันและโอกาสใน
แตละสังคมในระยะเวลาหนึ่งๆ และยังรวมถึงบุคลิกภาพและประสบการณของแตละบุคคล
Reeder (1971) ไดอธิบายเหตุผลในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (บทบาท) ของมนุษยวา
เกิดจากปจจัย ดังตอไปนี้
1. เปาประสงค หรือจุดประสงค (Goals) ความมุงประสงคที่จะใหบรรลุผลในการกระทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ผูกระทําจะมีการกําหนดเปาประสงคไวกอนลวงหนา
2. ความเชือ่ (Belief orientation) เกิดจากความคิด ความรูท ผี่ กู ระทําเขาใจในเรือ่ งใดเรื่อง
หนึ่ง ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการเลือกกระทําทางสังคม
3. คานิยม (Value standard) คือ สิ่งที่บุคคลยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจ และกําหนด
การกระทําของตนเอง
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4. นิสัยและธรรมเนียม (Habits and customs) คือ แบบอยางพฤติกรรมที่สังคมกําหนด
ไวแลวสืบตอกันมาดวยประเพณี และผูที่ละเมิด ก็จะถูกบังคับดวยการที่สังคมไมเห็นชอบดวย
5. การคาดหวัง (Expectation) คือทาทีของบุคคลอืน่ ทีม่ ตี อ พฤติกรรมของบุคคลที่ เกีย่ วของกับ
ตัว โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลนั้น ประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ตนตองการ
6. ขอผูกพัน (Commitments) คือ สิ่งที่ผูกระทําเชื่อวา เขาถูกผูกมัดที่จะตองกระทําให
สอดคลองกับสถานการณนั้นๆ
7. การบังคับ (Force) ตัวที่ชวยกระตุนใหผูกระทําตัดสินใจกระทําไดเร็วขึ้น
8. โอกาส (Opportunity) เปนความคิดของผูกระทําที่เชื่อวา การตัดสินใจกระทําอะไร
โอกาสจะเปนเครื่องชวยสําหรับการตัดสินใจ เชน โอกาสกาวหนาในการทํางาน โอกาสไดเลื่อน
ตําแหนงไดสูงขึ้น
9. ความสามารถ (Ability) การตระหนักถึง ความสามารถนี้ จะนําไปสูก ารตัดสินใจกระทํา
ทางสังคม
10. การสนับสนุน (Support) คือ สิ่งที่ผูกระทํารูวาจะไดรับ หรือคิดวาจะไดรับจากคนอื่น
ทัง้ 10 ปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่ Reeder เชือ่ วา เปนกลุม เหตุผลของการกระทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
ของมนุษย กลาวคือ การที่บุคคลจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยอมมีเหตุผลในการกระทําแฝงอยูทั้งสิ้น
และเหตุผลดังกลาว จะประกอบดวยกลุมเหตุผลหลายประการ ซึ่งอาจจะเหมือนหรือตางกันใน
แตละบุคคล
Hardy and Conway (1988) ไดกลาววาการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท เปนพฤติกรรมหรือ
การกระทําที่สอดคลองกับตําแหนงที่ไดรับ การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทจะไมอาจดําเนินไปดวยดี
เมือ่ บุคคลผูด าํ รงบทบาทประสบกับภาวะของความเครียดในบทบาท มีความรูส กึ ถูกกดดัน คับของใจ
มีความยากลําบาก ในการดํารงบทบาทใดบทบาทหนึ่ง อันเกิดขึ้นจากความคาดหวังในบทบาทกับ
ความสามารถในการแสดงออกตามบทบาทไมสอดคลองกัน
และความรูสึกยากลําบากในการ
ดํารงบทบาทจะถูกขจัดใหหมดไป ดวยการพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดบทบาทหนาที่ สิ่งที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท และความเขาใจบทบาทรวมกันของผูดํารงบทบาทและ
ผูที่เกี่ยวของ เขาไดเนนถึงความสําคัญของการรับรูบทบาทกับความสามารถในบทบาทวามีความ
สัมพันธกับการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทวาจะดําเนินไปไดดีเพียงใด สมรรถนะหรือความสามารถนี้
เปนสิ่งที่ชวยใหบุคคลสามารถกระทําบทบาท ตามที่ไดรับการคาดหวังได ความสามารถในบทบาท
มีแนวคิดที่สําคัญ ดังนี้
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1. ความสามารถจะเรียนรูโดยผานกระบวนการทางสังคม
2. ความสามารถเปนสิง่ ที่จําเปนในการกระทําบทบาท
3. ความสามารถทําใหเกิดความกาวหนาของบุคคลและสังคม
1.5 การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
ในป 1972 สมาคมพยาบาลของรัฐนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกาํ หนดบทบาทของ
พยาบาลไวหลายดาน ดังนี้ การคนหาผูเจ็บปวย (Case finding) การสอน (Health teaching) และ
ฟนฟูชีวิตและสุขภาพ นอกจากนี้ยังรวมถึงการรวมมือในดานการรักษา (Kelly, 1975: 159)
Kozier et al. (1983: 21-23) ไดแบงบทบาทของพยาบาลใหเดนชัดและครอบคลุมยิ่งขึ้น
โดยกําหนดบทบาทของพยาบาลออกเปน 9 อยาง คือ
- บทบาทดานการดูแล (Caring or Comforting role) ไดแก การชวยเหลือ
สนับสนุน ใหความปลอดภัย คลายความวิตกกังวล ลดความเจ็บปวด และใหกําลังใจ โดยตระหนัก
ถึงความแตกตางของบุคคล และ สนับสนุนใหผูปวยมีสวนรวม
- บทบาททางดานการรักษา (Therapeutic or Health role) โดยใชเทคนิคใหการ
ปฏิบัติการพยาบาล เพื่อสงเสริมขบวนการเสริมสรางของรางกาย
- บทบาทในการวางแผน (Planning role) ตองมีการวางแผนตั้งแตการจายงาน
การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการวางแผน เปนการปองกัน และแกไขความผิดพลาด โดย
วางแผนรวมกันกับผูปวยและผูรวมงาน
- บทบาทการติดตอสื่อสาร (Communication role) บทบาทนี้รวมถึงการให
ขาวสารกับผูปวย และบุคคลอื่นๆ
- บทบาทในการประสานงาน (Coordinating role) กับผูปวย ญาติ ประชาชน
และทีม สุขภาพอื่นๆ
- บทบาทในการปองกันภัย (Protecting role)เพื่อปองกันผูปวยจากการบาดเจ็บ
และอาการแทรกซอน โดยตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช สะอาดปราศจากเชื้อ
- บทบาทดานฟนฟูสุขภาพ (Rehabilitating role) เปนบทบาทที่สงเสริมความ
สามารถของผูปวยที่จะทําไดใหมากที่สุด โดยการชวยใหผูปวยเปลี่ยนและเพิ่มทักษะใหมๆ
- บทบาททางสังคม (Socializing role) บทบาทนี้จะเดนชัดในการดูแลผูปวย
เพราะ ผูปวยจะถูกแยกจากครอบครัว และ กิจกรรมปกติที่เคยปฏิบัติ ผูปวยบางครั้งตองการที่จะ
พูดคุยเรื่องอื่นๆที่ทําใหเขาสนุกกวาเรื่องความเจ็บปวย
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- บทบาทดานการสอน (Teaching role) ทําหนาที่เปนครูใหความรูเพื่อกระตุน
ใหผูปวยเปลี่ยนพฤติกรรม อาจสอนเปนรายบุคคล หรือเปนกลุม ตามที่เห็นสําคัญ และจําเปน
สําหรับผูปวย
Benner (1984: 46) ไดกลาวถึง ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลไวถึง 31 รายการ รวบรวมได 7 บทบาทใหญ ดังนี้
1. บทบาทผูใหการชวยเหลือ
2. บทบาทครู
3. บทบาทผูวินิจฉัยและประเมินผูใชบริการ
4. บทบาทผูบริหารจัดการสถานการณไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. บทบาทผูบริหารจัดการและการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลแกผูใชบริการ
6. บทบาทผูดูแลและประกันคุณภาพทางการพยาบาล
7. บทบาทผูบริหารองคการใหเกิดประโยชนแกกลุมคน
ในป ค.ศ. 1985 องคการอนามัยโลกไดสรุปบทบาทของพยาบาลวิชาชีพไว 4 ดาน คือ
(WHO, 1985 อางถึงใน มณีรัตน แสงเดือน, 2542)
1. บทบาทเปนผูบริหาร (Manager)
2. บทบาทเปนผูใหบริการผูปวย (Direct care provider)
3. บทบาทเปนผูใหความรู (Teacher / Educator)
4. บทบาทเปนผูวิจัย (Researcher)
บทบาททั้ง 4 ดานนี้สอดคลองกับบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการทํางาน
นอกจากนี้ยังมีผูซึ่งไดเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของ
พยาบาลวิชาชีพไว ดังนี้
พวงรัตน บุญญานุรกั ษ (2526: 15) กลาววา มิใชมบี ทบาทเฉพาะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
เทานั้น พยาบาลวิชาชีพยังตองรับผิดชอบในการบริหาร หรือจัดการ และควบคุมงานการพยาบาล
ที่ใหแกผูรับบริการใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย ตลอดจนบริหารบุคลากรทางการพยาบาลและ
ทรัพยากรอื่นๆทุกประเภท
อุดม สุภาไตร (2530: 41-43) ไดจําแนกบทบาทของพยาบาลไวเปน 3 ดาน เพื่อให
สอดคลองกับแผนพัฒนาสาธารณสุข คือ
1. บทบาทพยาบาลดานการศึกษาพยาบาล บทบาทนี้จะครอบคลุมกิจกรรมดานตาง ๆ
คือ
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1.1 วางแผนดานการผลิตพยาบาล ใหมีจํานวนและคุณภาพสามารถปฏิบัติงาน
ในระดับตางๆตามแผนพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ
1.2 จัดหลักสูตรการเรียน การสอน ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติใหบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาแลว มีความรู ความเขาใจ ความสามารถ ปฏิบัติการและทัศนคติที่ถูกตองตอการพัฒนา
สาธารณสุข
1.3 พัฒนาหลักสูตรใหนักศึกษา มีความรู ความสามารถ ดานวิชาชีพทั้ง 4 มิติ
คือ ดานการปองกันสงเสริม การรักษาพยาบาล ตลอดจนการฟนฟู และสามารถใหการรักษา
เบื้องตนได สามารถประยุกตความรูใชไดอยางเหมาะสม
1.4 มุงพัฒนาใหนักศึกษามีศักยภาพในการเปนผูนํา นักวางแผน นักปฏิบัติและ
พัฒนา มีความสามารถการใชสื่อสารสัมพันธ เรงเราและริเริ่มการรวมพลังมวลชนเพื่อรวมกัน
1.5 พัฒนาใหนกั ศึกษามีความสามารถใหการถายทอดแนวความคิดใหผรู ว มงาน
ประชาชนยอมรับเลื่อมใส ศรัทธา และปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ
1.6 สงเสริมและเสริมสรางทัศนคติของการปฏิบตั งิ านเปนทีม อันจะชวยใหนกั ศึกษา
ที่เรียนสําเร็จ สามารถปรับตัวและเขาใจวิธีการทํางานใหทองถิ่นที่มีความแตกตางไดอยางมีประ
สิทธิภาพ
1.7 สรางสรรคใหนกั ศึกษาไดเห็นคุณคาของชีวติ มนุษย และตระหนักถึงหนาทีท่ จี่ ะ
ตองใหบริการพยาบาลที่มีคุณภาพตอประชาชนผูมารับบริการทั่วไป และมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนใหมากยิ่งขึ้น
1.8 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลในดานวิชาชีพและวิทยาศาสตรการแพทย ตลอดจน
นําเทคโนโลยีใหมมาประยุกตใช เพื่อพัฒนาการพยาบาล
1.9 ใหความรวมมือ ประสานงานสงเสริมการศึกษาในสาขาวิชาชีพ ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และการใหบริการความรูดานการสาธารณสุขแกชุมชน
1.10 สงเสริมใหพยาบาลสามารถพัฒนาตนเอง สามารถสรางความกาวหนา ใหแก
ตนเองและวิชาชีพ ตลอดจนนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน
2. บทบาทพยาบาลดานบริหารงานการพยาบาล แมพยาบาลจะมีพื้นฐานทางการศึกษา
อยางดีเลิศ มีความรู ความสามารถ และทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติการพยาบาลดีเพียงใดแตก็ยังมี
ปจจัยสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่จะสนับสนุน สงเสริมใหการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ
ปจจัยทางการบริหาร ในการที่สงเสริมใหพยาบาลสามารถปฏิบัติดา นการพัฒนาคุณภาพชีวิตได
อยางดีนั้น พยาบาลที่รับผิดชอบทางการบริหาร ควรมีบทบาท ดังตอไปนี้
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2.1 กําหนดวัตถุประสงค มาตรฐานการพยาบาลของแผนกพยาบาลครอบคลุม
แนวปฏิบตั ไิ วทงั้ 4 มิติ คือ การปองกัน สงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล ตลอดจนการฟน ฟูสภาพ
กําหนด เปาหมายและงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไวอยางชัดเจน
2.2 จัดระบบงาน อัตรากําลังเจาหนาที่ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่จะชวยให
วัตถุประสงคขา งตนสัมฤทธิ์ผล
2.3 ประชาสัมพันธเผยแพรแนวความคิดเกีย่ วกับงานพัฒนาสาธารณสุข เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ แกประชาชนและเจาหนาทีใ่ นทีมสุขภาพใหมคี วามรู ความกาวหนาทางวิชาการทันสมัย
อยูอยางสม่ําเสมอ
2.4 ใหการสนับสนุน สงเสริมและรวมมือในกิจกรรมตางๆเพื่อชวยใหการดําเนิน
การดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในความจําเปนพื้นฐานตลอดจน
การสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม
2.5 สงเสริม สนับสนุนใหพยาบาลมีบทบาทดานการทําการวิจัย การใชผลการ
วิจยั ตลอดจนเปนผูส ง เสริมใหความรวมมือในการทําการวิจยั โดยจัดงบประมาณ อุปกรณ เจาหนาที่
เวลา และระบบงานทีเ่ อือ้ อํานวยใหสามารถจะทําการวิจยั หรือนําทฤษฎีทางการพยาบาลมาทดลอง
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ตลอดจนพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
3. บทบาทพยาบาลดานปฏิบัติการพยาบาล บทบาทดานนี้จะครอบคลุมการปฏิบัติงาน
พยาบาลตางๆดังนี้
3.1 ใหการบริการพยาบาล ทั้งดานการปองกัน สงเสริม ใหการรักษาพยาบาล
ตลอดจนการฟนฟูสภาพอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 ใหการรักษาเบื้องตนได สามารถวิเคราะหปญหา และแกปญหาของชุมชน
ดวยวิธีการที่เหมาะสม
3.3 เปนผูร เิ ริม่ สงเสริม เรงเราพลังมวลชนใหตนื่ ตัว เห็นความสําคัญและเห็นคุณคา
ของการมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยการชวยตนเอง และรวมกันพัฒนาชุมชน
3.4 บริหารงาน ติดตอประสานงานกับผูรวมงานที่มาจากหนวยงานตางๆ และ
ประชาชนทุกระดับ
3.5 ใหความรู คําแนะนําดานสุขอนามัย แกประชาชนเพือ่ ใหชว ยเหลือดูแลตนเอง
ครอบครัว และชุมชนได
3.6 นิเทศเพือ่ สงเสริมดานพัฒนาชุมชนทีเ่ กีย่ วกับงานสาธารณสุขมูลฐาน
3.7 สนับสนุน สงเสริมและรวมมือ ในกิจกรรมตางๆเพือ่ ชวยใหชมุ ชนบรรลุเปาหมาย
ของการมีสุขภาพดีถวนหนา
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3.8 มีความสามารถ นําทรัพยากรทีม่ อี ยูใ นทองถิน่ มาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประหยัดและสงผลตอการพัฒนาชุมชนอยางแทจริง เชน การสอนประชาชนใหสามารถ ชวย
เหลือตนเองเมื่อเจ็บปวย การใชยาสมุนไพร
3.9 พยาบาลจะตองเปนผูท มี่ คี วามเขาใจในความแตกตางของมนุษยในดานความ
ตองการ ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี ภาวะเศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพในแตละ
ทองถิ่น สามารถปรับแผนวิธีการดําเนินงานไอยางเหมาะสม ตลอดจนรวมกิจกรรมการ สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
3.10 พยาบาลจะตองเปนผูท มี่ คี วามรักเพือ่ นมนุษย ทําตัวเขากับประชาชนในทองถิ่น
ได ตลอดจนรักที่จะปฏิบัติงานในชุมชนอยางแทจริง
3.11 เปนนักประชาสัมพันธ เผยแพรความรูด า นสุขภาพอนามัยใหแกผมู ารับบริการ
และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบตางๆไดอยางเหมาะสม
นันทนา น้ําฝน (2538: 50) ไดกลาววา จากบทบาทหนาที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ขยาย
ออกไปกวางขวางนั้นสามารถสรุปไดวา พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทหนาที่หลัก 3 ประการ คือ
1. บทบาทการเปนผูใ หบริการแกผรู บั บริการ ดานการรักษาพยาบาล การปองกันโรค การ
สงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสภาพบุคคล
2. การเปนผูบริหารงานการพยาบาล
3. การเปนนักวิชาการทางการพยาบาล โดยทําหนาที่ของผูสอนหรือถายทอดความรู
ในปจจุบันการพยาบาลไดมีการพัฒนา ตามการเปลี่ยนแปลงความตองการดานสุขภาพ
ของประชาชน และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
จึงกวางขวางขึ้นครอบคลุมการใหบริการแกประชาชนทุกระดับ และทุกดาน โดยมีการใหบริการทั้ง
ดานการรักษาพยาบาล การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสภาพบุคคลแก บุคคล
ครอบครัว และชุมชน (สุธีรา อายุวัฒน, 2531: 101-107)
กองการพยาบาล (2539) ไดกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ทางการ
พยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาล
ตามแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลใน
โรงพยาบาล ขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลตามที่องคการอนามัยโลกกําหนด
แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ไดแบงขอบเขตของบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการเปน 3 ดาน ดังนี้
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1. ดานการปฏิบัติการพยาบาล
ใชความรูและทักษะขั้นพื้นฐานในการใหการพยาบาลโดยตรงแกผูปวยและครอบครัว
ในหอผูปวย หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง โดยใชกระบวนการพยาบาลเพื่อวางแผนและใหการ
พยาบาลแบบองครวม มีสวนรวมในการใชมาตรฐานการพยาบาล เพื่อควบคุมคุณภาพ ใหความ
รวมมือกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวของ เพื่อการดูแลผูปวยและครอบครัว รวมถึงการขอคําปรึกษาและ
ขอความช ว ยเหลื อ จากบุ ค ลากรในที ม สุ ข ภาพตามความจําเป น ได อ ย า งเหมาะสมและเป น
แบบอยางที่ดีในการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ
1. ใชความรูทางศาสตรทางการพยาบาลที่เกี่ยวของในการประเมินปญหา ใหการวินิจฉัย
วางแผน ใหการพยาบาลผูปวยและครอบครัว รวมทั้งผูปวยที่เกิดปญหาฉุกเฉินไดอยางปลอดภัย
1.1 ประสานความรวมมือกับทีมสุขภาพทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหกระบวนการดูแลผูป วย
และครอบครัวดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมผูปวยเพื่อรับการตรวจทั่วไปและตรวจ
พิเศษตางๆ รวมทั้งใหการพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยในสถานการณตางๆได
อยางเหมาะสม
1.2 มีสวนรวมในการประชุมปรึกษาหารือ/ตรวจเยี่ยมผูปวยหรือผูใชบริการใน
หนวยงานที่ปฏิบัติ
1.3 เฝาสังเกต วิเคราะหอาการและการเปลีย่ นแปลงของผูป ว ย ดําเนินการปรึกษา
พยาบาลวิชาชีพในระดับสูง หรือพยาบาลวิชาชีพทีม่ ปี ระสบการณ หรือทีมสุขภาพทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ให
ความชวยเหลือผูปวยไดทันทวงทีกอนที่จะเขาสูภาวะวิกฤติหรือมีปญหาซับซอนตามมา
1.4 ควบคุมดูแลสิง่ แวดลอมใหเอือ้ ตอการดูแลและเหมาะสมทีจ่ ะเปนแหลงฝกปฏิบัติ
ของนักศึกษาในทีมสุขภาพทุกระดับ รวมถึงการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค ตามหลักการ
ปองกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทีค่ ณะกรรมการควบคุมการติดเชือ้ กําหนด (เชน ผูป วย
ติดเชื้อเอดส ผูปวยโรคจิตและประสาท เปนตน)
1.5 รวมประชุมปรึกษาหารือกับบุคลากรภายในหอผูป ว ยหรือหนวยงาน หรือในทีม
เพื่อประเมินปญหาและรวมหาแนวทางในการแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพของการดูแลอยางตอเนื่อง
1.6 จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ เครือ่ งมือ เครือ่ งใชทจี่ าํ เปนในการรักษาพยาบาล
ใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชไดตลอดเวลา
1.7 สอนและใหคาํ ปรึกษาแกผปู ว ยและครอบครัว เพือ่ พัฒนาความสามารถในการ
ดูแลตนเอง และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.8 ปฏิบตั ติ ามแผนจําหนาย เพือ่ ชวยใหผปู ว ยกลับไปใชชวี ติ ปกติกบั ครอบครัวได
เร็วที่สุด หรือปฏิบัติตามกิจกรรมที่หัวหนาทีมมอบหมาย
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1.9 มีสว นรวมในการควบคุมคุณภาพของการพยาบาลในหอผูป ว ย หรือหนวยงาน
ที่ปฏิบัติ โดยใชมาตรฐานการพยาบาลและคูมือในการปฏิบัติพยาบาลตางๆ
1.10 ใหคาํ แนะนําและชวยเหลือเจาหนาทีด่ า นการพยาบาลทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
ในการแกปญหา เพื่อควบคุมคุณภาพของการพยาบาลในหอผูปวยหรือหนวยงานที่ปฏิบัติ
1.11 เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติการพยาบาล
2. ดานการบริหารจัดการ
มีสว นรวมในการบริหารจัดการ การดูแลภายในหอผูป ว ยหรือหนวยงาน เพือ่ ประกันคุณภาพ
ของการใหบริการ
2.1 มีสว นรวมในการสรางทีมการพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดูแลผูป ว ยและ
ครอบครัว
2.2 มีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา แกไขอุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน บุคคล
และสิ่งแวดลอม
2.3 มีสว นรวมในโครงการตางๆทีเ่ กีย่ วของกับสุขภาพอนามัยในหนวยงานทีป่ ฏิบัติ
2.4 ประเมินการใหบริการพยาบาลภายในหอผูป ว ยหรือหนวยงาน ใหขอ มูลทีเ่ ปน
ประโยชนในการพัฒนาหอผูปวยหรือหนวยงานอยางตอเนื่อง
2.5 รวมประชุมปรึกษากับผูบ ริหารทางการพยาบาล เพือ่ ประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการพยาบาลในหอผูปวยหรือหนวยงาน
2.6 มีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมงาน โรงพยาบาล และ/หรือองคกรวิชาชีพ
3. ดานวิชาการ
มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการใหแกเจาหนาที่ทางการพยาบาล ใหความรูแกผูใชบริการ
รวมทั้งมีสวนรวมในการวิจัยและนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล
3.1 มีสว นรวมในการปฐมนิเทศเจาหนาทีท่ เี่ ขาปฏิบตั งิ านใหมและผูท มี่ ารับการอบรม
ในหนวยงาน
3.2 สอนหรือเปนพีเ่ ลีย้ งใหแกนกั ศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี พยาบาลเทคนิค
และหรือผูชวยพยาบาล
3.3 มีสวนรวมในการจัดทําคูมือการสอน การใหความรูแกผูปวยและครอบครัวใน
หนวยงาน
3.4 ใหความรวมมือหรือมีสว นรวมในการทําวิจยั ทางการพยาบาลและนําผลการวิจัย
มาใชในการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลในหนวยงานที่ปฏิบัติ
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จากที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ผูวิจัยจึงนําการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของพยาบาลประจําการโดย ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
ระดับปฏิบตั กิ ารตามกรอบของกองการพยาบาล (2539) ซึง่ เปนการจําแนกการปฏิบตั งิ านตามบทบาท
ของพยาบาลในแตระดับอยางชัดเจน ทัง้ นีไ้ ดกาํ หนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของพยาบาล
วิชาชีพระดับปฏิบัติการเปน 3 ดาน คือ บทบาทดานการปฏิบัติการพยาบาล ดานการบริหาร
จัดการ และดานวิชาการ
1.6 การประเมินการปฏิบัติงาน (Performance assessment)
การประเมินการปฏิบัติงานนับเปนองคประกอบหนึ่งในกระบวนการบริหาร ซึ่งจะชวยให
การบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยพบวา มีหลายแนวความคิดเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้คือ
1.6.1 ความหมายการประเมินการปฏิบัติงาน
Beach (1965: 258 อางถึงในมณีรัตน แสงเดือน, 2542) กลาววา การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานเปนระบบประเมินคาบุคคล ในดานการปฏิบัติงาน และ ศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองของบุคคล
Good (1973: 209) ใหความหมายการประเมินวา หมายถึง ขบวนการในการ
ตัดสินความสําคัญของปรากฏการณอยางหนึ่ง เมื่อเทียบกับปรากฏการณอีกอยางหนึ่ง โดยมี
มาตรฐานที่กําหนดไว
องคการอนามัยโลก (WHO, 1981, อางถึงใน มณีรัตน แสงเดือน, 2542) ให
ความหมายการประเมินผล วาเปนวิธกี ารเรียนรูอ ยางเปนระบบจากประสบการณและใชบททีเ่ รียนรู
แลวนํามาปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ในปจจุบันและสงเสริมการวางแผนใหดียิ่งขึ้น โดยการคัดเลือก
อยางระมัดระวัง ซึ่งทางเลือกตางๆใชสําหรับการนําไปปฏิบัติในอนาคต การประเมินผลจึงเปน
ขบวนการตอเนื่องที่มุงจะใหบริการ สาธารณสุขอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากขึ้น
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535: 267) ใหความหมายของการประเมินการปฏิบัติ
งานวา หมายถึง กิจกรรมทางการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับวิธีการที่หนวยงานจัดขึ้นเพื่อวัด
ผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติทั้งดานคุณลักษณะและผลงานที่ไดปฏิบัติไปแลว
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เสนาะ ติเยาว (2537: 7) ไดใหนิยามการประเมินผลวาเปนการตีราคา หรือคา
การดําเนินงานของบุคคลวา มีความสามารถในการทํางานไดดีเพียงใด โดยพิจารณาคุณภาพที่
กําหนด หรือบันทึกไวในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
อลงกรณ มีสทุ ธา และสมิต สัชฌุกร (2539: 2) สรุปวา การประเมินการปฏิบตั งิ าน
เปนกระบวนการการประเมินคาของบุคคล ผูปฏิบัติงานในดานตางๆทั้งผลงานและคุณลักษณะ
อื่นๆ ที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต
จดบันทึกและประเมินโดยหัวหนางาน โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนระบบ และมีมาตรฐานแบบ
เดียวกัน มีเกณฑการประเมินที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน
สรุปไดวาการประเมินการปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมทางการบริหารบุคคลที่
จัดการกระทําขึ้นเพื่อประเมินคาการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของผูปฏิบัติงานวามีการปฏิบัติ
งานในตําแหนงนัน้ มากนอยเพียงใด โดยมีหลักเกณฑและกระบวนการทีเ่ ปนมาตรฐานเดียวกันกอให
เกิดประโยชนทั้งตอผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร และองคการ
1.6.2 วัตถุประสงคของการประเมินการปฏิบัติงาน
เสนาะ ติเยาว (2534: 160-161) กลาววา การประเมินผลงานอาจกระทําดวย
วัตถุประสงคที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับความตองการของผูบังคับบัญชา แตวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ
1. เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมในดานเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนทีจ่ า ยใหกบั
การทํางาน
2. เมือ่ เกิดขอขัดแยงหรือความไมพอใจของพนักงานขึน้ วาใครเหมาะสมหรือไมเหมาะสม
กับงานใด การประเมินผลงานจะชวยใหฝา ยบริหารมีหลักการในการตัดสินใจหรือระงับขอขัดแยงนัน้ ได
3. เพือ่ เปนหลักในการพิจารณาเปลีย่ นสถานะของผูป ฏิบตั งิ าน ดวยการเลือ่ นตําแหนง
เลื่อนขั้นหรือยายงาน
4. ทําใหรวู า พนักงานแตละคนมีความแตกตางกันอยางไร หากมีการพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหวางพนักงานดวยกันจะสามารถตัดสินใจไดวา ใครเปนผูเหมาะสม
5. เพือ่ วัดคาของการปฏิบตั งิ านของพนักงานอันเปนสิง่ ชีว้ า พนักงานคนนัน้ ควรอยูป ฏิบตั ิ
งานตอไปในองคการหรือไม
6. เพือ่ หาจุดเดนและจุดดอยของพนักงาน ในแงจดุ เดนก็จะไดสง เสริมใหไดใชประโยชน
ของจุดเดนตอไป ในแงจุดดอยก็จะไดแกไขปรับปรุงใหนอยลงหรือใหกลายเปนผลดีตอพนักงานเอง
สอดคลองกับ จําเนียร จวงตระกูล (2531: 22 อางถึงใน พิชญ รอดแสวง, 2542)
ที่ไดกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานไว 3 ประการ คือ
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1. เพื่อพิจารณาผลตอบแทน
2. เพือ่ พิจารณาการปฏิบัติงาน
3. เพือ่ พิจารณาศักยภาพ
1.6.3 ผูประเมินการปฏิบัติงาน
นฤมล อาจสาคร (2538: 22) กลาววา ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านมีบคุ คลที่
เกีย่ วของ คือ
1. ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมักเปนหนาที่ของฝายบุคคล
2. ผูบริหารระดับสูง
3. ผูประเมินผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งผูที่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานไดนั้น ควรเปนผูมีขอมูลเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบตั งิ านของผูที่ถูกประเมินเปนอยางดี
เอกชัย กี่สุขพันธ (2538: 129-130) ไดกลาววาผูที่ทําหนาที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอาจจะเปนผูบริหาร หรือผูบังคับบัญชา ผูนิเทศงานหรือหัวหนางาน เพื่อนรวมงานหรือผู
ปฏิบตั งิ านเองประเมินตนเอง ซึง่ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านดวยตนเอง จะเปนวิธที ปี่ ระนีประนอม
ใหผูปฏิบัติงานไดพิจารณาตนเอง (สมพงษ เกษมสิน, 2526: 221-224)
Gronlund (1985: 407-408 อางถึงใน มณีรัตน แสงเดือน, 2542) ไดแนะนํา
เกี่ยวกับการประเมินโดยวิธีใหคะแนนวาควรใหผูประเมินหลายๆฝายมารวมกันประเมินดวยกัน
เพือ่ ตัดความลําเอียงหรืออคติ และนอกจากนีย้ งั เสนอแนะใหมกี ารประเมินทัง้ โดยตนเอง และกลุม เพื่อน
นฤมล อาจสาคร (2538: 22) ยังไดเสนอการแบงประเภทของผูประเมินไวดังนี้
1. หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาโดยตรง
วิธีนี้เปนที่นิยมใชกันอยูทั่วไปและมากกวาวิธีอื่นๆทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยผู
บริหารหรือหัวหนางานที่รับผิดชอบหนวยงานหรืองานใดอยูจะเปนผูทําการประเมินผูใตบังคับ
บัญชาในหนวยงานหรืองานนั้น เหตุผลเพราะบุคคลที่อยูในตําแหนงนี้ตองรับผิดชอบในการดําเนิน
งานของหนวยงาน หรือในการปฏิบตั งิ าน จึงเปนผูม คี วามใกลชดิ และรูเ รือ่ งเกีย่ วกับผูใ ตบงั คับ
บัญชาอยางดี
2. ผูรวมงานที่อยูในระดับเดียวกัน
เปนวิธีการที่สามารถนําไปใชเสริมวิธีแรกได แตไมไดนํามาใชแทนกัน เหตุผลที่มี
การใชวิธีใหผูรวมงานระดับเดียวกันเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับหัวหนางานดวย
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คือการประเมินของหัวหนางานอาจไมสามารถใหภาพพจนที่สมบูรณเกี่ยวกับตัวบุคคลโดยเฉพาะ
หัวหนางานที่มีผูใตบังคับบัญชามากไมอาจทํางานใกลชิดกับทุกคนได นอกจากนี้ผูรวมงานระดับ
เดียวกันสามารถมองเห็นขอบกพรอง และจุดออนไดดีกวาผูบังคับบัญชา แตมีขอจํากัดเรื่องการ
แขงขัน ผลประโยชนที่อาจกอใหเกิดความลําเอียง และประเมินไมตรงกับขอเท็จจริง
3. คณะกรรมการ
วิธีนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อประเมิน โดยเฉพาะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งนี้ โดยทัว่ ไปประกอบดวยหัวหนางานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง และหัวหนางานทีร่ บั ผิดชอบงาน
อืน่ ๆอีก 3-4 คน เหตุผลทีใ่ ชวธิ นี ี้ คือ ไดวจิ ารณญาณเกีย่ วกับบุคคลหลายฝาย ทําใหผลการประเมิน
เชือ่ ถือไดดกี วา และยังขจัดความลําเอียงทีเ่ กิดจากการใหหวั หนาโดยตรงคนเดียวเปนผูป ระเมินทําให
เกิดความเปนธรรมแกผถู กู ประเมิน แตมขี อ เสีย คือ เวลามาก และยังหาขอยุตใิ นการพิจารณายากดวย
4. พนักงานประเมินตนเอง
วิธนี เี้ ปนการใช ตัวบุคคลทีไ่ ดรบั การประเมินเปนผูป ระเมินตนเอง เพราะเชือ่ วาผูถ ูก
ประเมินสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสวนดี และสวนไมดีของตนเองไดตรงตามความเปนจริงมากกวา
ผูอื่น วิธีนี้โดยทั่วไปแลวผูถูกประเมินจะมีแนวโนมในการประเมินตนเองใหปรากฎแตสวนดี และใน
ระดับความสามารถที่สูงอยูเสมอ โดยไมแสดงขอมูลสวนไมดีของตนเอง ทําใหผลการประเมินไม
สมบูรณ
5. ผูใตบังคับบัญชาเปนผูประเมิน
วิธีนี้มีแนวคิดวา ผูใตบังคับบัญชาสามารถใหภาพพจนเกี่ยวกับตัวผูบังคับบัญชา
ไดเปนอยางดี สามารถใหขอ มูลไดวา ผูบ งั คับบัญชามีความสามารถในดานการติดตอสือ่ สารอยางไร
เคยมอบอํานาจใหผูใตบังคับบัญชา หรือ ชอบรวบอํานาจไวคนเดียว และความสามารถดานการ
วางแผน การจัดองคการ และภาวะผูนําเปนอยางไร
6. บุคคลภายนอกเปนผูป ระเมิน เชน ประเมิน โดยผูเ ชีย่ วชาญทางการบริหารงาน
บุคคล วิธีนี้อาจทําใหคาใชจายสูง มักใชกับตําแหนงสําคัญ แตวิธีนี้ก็มักมีปญหาประการหนึ่ง คือ
ผูประเมินอาจไมมีขอมูลรายละเอียดของผูถูกประเมินเพียงพอ
สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้ ประเมินการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใหพยาบาลประจําการประเมินตนเองเปนการให
คะแนน โดยใชมาตราสวนประมาณคาในการประเมิน ตามแบบประเมินที่ประยุกตใชบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ที่กําหนดโดยกองการพยาบาล (2539)
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2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตามบทบาท
การแสดงบทบาทของแตละบุคคล ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดมีนักวิชาการไดเสนอ
แนวคิดไว ดังนี้
Linton (1955: 42-62) ไดใหแนวคิดในเรื่องทฤษฎีบทบาท (Role theory) วา การที่บุคคล
จะปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่กําหนดไวไดดีหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับองคประกอบดังตอไปนี้
1. ลักษณะเฉพาะของสังคม หรือของชุมชน
2. วัฒนธรรม ประเพณี และความปรารถนาของสังคมที่เกี่ยวของ
3. บุคลิกภาพ และความจําเปนของเจาของบทบาท
ไพบูลย ชางเรียน (2515: 30 อางถึงใน พัชฎาภรณ หมอกแกว, 2538) กลาววา บทบาท
ของบุคคลในสังคมใด ยอมขึน้ อยูก บั สถานภาพทีค่ รองอยู และคุณสมบัตสิ ว นตัวของบุคคล บทบาท
ของบุคคลจึงแตกตางกันไปตามสถานภาพ และลักษณะอุปนิสัย ความคิด ความรู ความสามารถ
มูลเหตุจงู ใจ การอบรม ความพอใจ รวมทัง้ สภาพทางรางกายและจิตใจ ของบุคคลทีด่ ําเนินบทบาท
นั้น และสรุปสาระบทบาทไวดังนี้
1. บทบาทมีประจําทุกสถานภาพทางสังคม
2. วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการกําหนด
บทบาท
3. การที่สังคมจะทราบบทบาททางสังคมไดดีตองมีสังคมกรณ (Socialization)
4. บทบาททีบ่ คุ คลแสดงออกไปนัน้ ไมแนนอนเสมอไป เหมือนบทบาททีค่ วรจะเปนไปตาม
ปทัสถานของสังคม เพราะบทบาทที่บุคคลแสดงจริงนั้น เปนผลของปฏิกิริยาบุคลิกภาพของบุคคล
ที่ครองสถานภาพ รวมกับบุคลิกภาพของบุคคลอื่น ที่มารวมในพฤติกรรม และเครื่องกระตุนที่มีอยู
ตลอดเวลา และสถานที่ที่เกิดการแสดงบทบาท
สมยศ นาวีการ (2521) ไดกลาวถึงปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของบุคคลไวดงั นี้ คือ
1. ปจจัยดานสถานการณ จะรวมถึงทุกสิ่งทุกอยางตลอดจนสภาพแวดลอมในการทํางาน
เปาหมายของการปฏิบัติงานที่มีความหมาย การออกแบบงาน และองคการที่มีความเหมาะสม
2. การรับรูบ ทบาท หมายถึง แนวทางทีบ่ คุ คลใหความหมายงานของเขา ถาหากวาการรับรู
บทบาทไมถูกตองแลว ผลการปฏิบัติงานจะเทากับศูนยถึงแมวาความสามารถและแรงจูงใจจะอยู
ในระดับสูงก็ตาม

34

3. ความสามารถ โดยที่ความสามารถจะเปนคุณลักษณะของบุคคล และทักษะ หมายถึง
ระดับของความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะอยางความสามารถจะมีความสัมพันธกับทักษะบุคคลที่มี
ความสามารถเบื้องตนเฉพาะอยาง จะเรียนรูทักษะที่เกี่ยวพันไดดีกวา
4. แรงจูงใจ ปจจัยดานแรงจูงใจก็นบั วามีอทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของบุคคล ทําใหบคุ คล
รูสึกอยากทํางาน และมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้น
ทัศนา บุญทอง (2525: 95) ไดใหแนวคิดในเรื่องมโนทัศนของทฤษฎีบทบาทวาบทบาท
หนาที่ตามตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งนั้น ไดถูกคาดหวังจากสังคมรอบดาน เชน จากผูมีอยูใน
ตําแหนงอื่นๆรอบตัว (ผูรวมงาน) รวมทั้งตัวเราเองดวย สิ่งเหลานี้เรียกวา “กระบวนการทางสังคม”
(Socialization) ถาความคาดหวังจากทุกฝายไมตรงกัน และผูดํารงในบทบาทไมสามารถปรับตัว
ใหมีความพอดีไดก็จะเกิดปญหาตอความขัดแยงในบทบาท หรือความลมเหลวในบทบาท และผล
ที่ตามมา ก็คือ ความลมเหลวของงาน ดังนั้น การแสดงบบาทของบุคคลตามตําแหนงหนาที่ จะ
เปนไปไดอยาง ถูกตองเหมาะสมเพียงใด ขึ้นอยูกับ ปจจัยหลายอยาง และที่สําคัญ ไดแก
1. ความเขาใจในบทบาทที่ตนตองแสดง หรือตองปฏิบัติ
2. ประสบการณของผูที่ตองแสดงตามบทบาท
3. บุคลิกภาพของผูที่แสดงบทบาทนั้น
Katz and Kahn (1978) กลาววา การแสดงบทบาทที่เกิดขึ้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ โดยเนนที่เฉพาะแตละบุคคลที่ครองบทบาทตามตําแหนงนั้นๆ ปจจัยดังกลาว คือ
1. ปจจัยดานองคการ ประกอบดวย ตําแหนงเฉพาะทีม่ อี ยูใ นองคการ ตามขอบเขตทีอ่ งคการ
ระบุซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี, โครงสรางอยางเปนทางการ, คําอธิบายลักษณะงาน, นโยบายและ
กระบวนการ และระบบคาตอบแทน
2. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ และคานิยมของแตละบุคคล
3. ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ซึ่งเกิดจาก สัมพันธภาพระหวางบุคคล คือผูสง
บทบาทและผูรับบทบาท
Sullivan and Decker (1992: 38-40) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอบทบาทของ
พยาบาล ซึ่งเปนผูบริหารงานพยาบาล คือ
- ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย คานิยม ภูมิหลัง สถานภาพสมรส แรงจูงใจ วุฒิ
การศึกษา การรวมกลุมของวิชาชีพ
- ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ฐานะทางเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ระบบ
การแขงขันทางดานการตลาด การใชเทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางดานสังคม
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- ปจจัยทางดานเทคโนโลยี/ลักษณะงาน ไดแก ธรรมชาติของงานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติ
งาน (ทางดานกายภาพซึ่งหมายถึง แสงสวาง เสียง การถายเทของอากาศ ฯลฯ) รูปแบบของงานที่
ปฏิบัติ
- โครงสรางของสถาบันวิชาชีพ ไดแก โครงสรางทางการบังคับบัญชา การจัดแบงระบบ
การทํางานออกเปนแผนกตางๆ ระบบการบริหารงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค การรวมกลุม
กันของสมาชิกในวิชาชีพ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการคัดเลือกสมาชิกใหม
ระบบการใหรางวัล
- จุดประสงคของการดําเนินงานในวิชาชีพ/สถาบัน ไดแก การใหบริการ การชวยเหลือ
สังคม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใหบริการ การตั้งจุดมุงหมายรวมกันของสมาชิกใน
วิชาชีพ
- โครงสรางของสังคม ไดแก ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา ลักษณะสังคม การกําหนด
บทบาทโดยสังคมนั้น ตําแหนงทางสังคม
จะเห็นไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตามบทบาท มีหลายประการ แตในการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกตามแนวคิดของ Katz and Kahn (1978) มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา
วิจัย เพื่อตอบคําถามในประเด็นที่ยังไมมีการศึกษาในพยาบาลประจําการ คือ ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตางๆกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โดยนําปจจัยที่ไดกลาว
ไวในแนวคิด คือ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การแลก
เปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ และการสนับสนุนจากองคการ มาเปนตัวแปร
ในการศึกษา
2.1 ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามบทบาท
แตละบุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยหลาย
ดานดวยกัน คนแตละคนจะมีลักษณะเฉพาะของตนไมเหมือนผูอื่น เพราะในระหวางที่เจริญวัยคน
ทุกคนจะมีประสบการณผานเขามาในชีวิตไมเหมือนกัน ไดแก การศึกษา การเลี้ยงดู การอบรม
และสภาพแวดลอมทางสังคม ทําใหคนแตละคนมีคานิยม ทัศนคติและบุคลิกลักษณะที่แตกตาง
กันไปสงผลใหพฤติกรรมที่แสดงออกมาของบุคคลแตกตางกัน (กรองแกว อยูสุข, 2537) ซึ่งปจจัย
ที่ผลตอการปฏิบัติงานของบุคคล ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ 3 ดาน คือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัย
ดานปฏิสัมพันธ และปจจัยดานองคการ (Katz and Kahn, 1978) ซึ่งปจจัยดังกลาว จะสงผลใน
การแสดงบทบาทของบุคคล ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําปจจัยสวนบุคคลของพยาบาล
ประจําการในดาน อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านในวิชาชีพ

36

พยาบาล มาทําการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลประจําการ
กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ ดังนี้
อายุ
อายุเปนปจจัยหนึง่ ทีท่ าํ ใหคนมีความแตกตางเรือ่ งการรับรู ความคิดเห็นและการแสดง
พฤติกรรม คนที่มีอายุแตกตางกัน จะมีประสบการณ เปาหมาย ความเชื่อ คานิยมแตกตางกัน
(Ivancevich and Matteson, 1999: 114) อายุมีความสัมพันธกับระยะเวลาการทํางานที่เพิ่มมาก
ขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นระยะเวลาการทํางานก็เพิ่มมากขึ้น ความคิด ความอาน ความรูสึกและ
การกระทําจะปรับเปลี่ยนตามวัย ทําใหมองเห็นปญหาไดชัดเจน ถูกตอง ตรงตามความเปนจริง
มากขึ้น และยังสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดดี นอกจากนี้ผูมีอายุมากขึ้นจะมีประสบการณใน
การเผชิญปญหาและมีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวาผูมีอายุนอย ประสบการณนอย
พยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานหอผูปวย ตองปฏิบตั ิงานรวมกับผูใหบริการหลายระดับ อีกทั้งยัง
ตองเผชิญกับปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติง านตลอดเวลา พยาบาลประจําการจึงตองใชความ
สามารถในการปรับตัวเขากับสังคม ความสามารถในการเผชิญปญหาและแกปญหา ทั้งนี้โดย
อาศัยการปฏิบัติงานตามบทบาทซึ่งเปนกรอบในการปฏิบตั งิ านทีก่ าํ หนดไว จากการศึกษาของ
Hillery (1991:1954b อางถึงใน พัชฎาภรณ หมอกแกว, 2538) ซึง่ ศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอกระบวนการ
ทางสังคมของการเปลีย่ นแปลงบทบาททางวิชาชีพพยาบาล พบวา อายุ จะมีผลโดยตรงตอบทบาท
ทางวิชาชีพ สอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทยของ นพพร การถัก (2535) พบวา อายุเปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของหัวหนาฝายการพยาบาล และ
อนงลักษณ จันทรสาม (2536) ที่พบวา อายุมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทที่เปนจริงของผูนิเทศงานสาธารณสุข
สถานภาพสมรส
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาท (Sullivan and
Decker, 1992) บุคคลที่แตงงานหรือมีครอบครัวแลวจะมีภาระความพรอมดานสมรรถนะการ
ทํางานลดนอยลง ทําใหการปฏิบตั งิ านตามบทบาทนอยกวาคนโสด ทัง้ นีเ้ พราะตองรับบทบาททาง
ดานครอบครัวและบทบาทการทํางานพรอมๆกัน งานมากขึน้ เหนือ่ ยมากขึน้ จึงเกิดความรูส กึ ไม
อยากทํางานพยาบาลตอไป พยาบาลที่แตงงานแลวบางสวนจะมีความอดทนตอสภาพปญหาใน
การทํางานพยาบาลนอยลง อาจลาออกจากวิชาชีพหรือเลือกทํางานเฉพาะชวงเวลาพิเศษเทานั้น
(Ruffing, Smith, and Rogers, 1984 อางถึงใน อําพร จันทรักษา, 2536) ในทางกลับกัน
พยาบาลที่สมรสแลว หากบรรยากาศในครอบครัวมีความสัมพันธกันดี มีความรัก ความเขาใจ
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เห็นอกเห็นใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนที่ปรึกษาแกกันไดเมื่อมีปญหา ก็ถือวาเปนแรงสนับสนุน
ทางสังคมอยางหนึ่งและความสัมพันธที่ดีระหวางบทบาทของสมาชิกในครอบครัวจะสงผลให
พยาบาลสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Calkin, 1988)
ระดับการศึกษา
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่ชวยใหคนเพิ่มประสิทธิผล และความสามารถ
ในการปรับตัวสามารถเอาชนะสิ่งแวดลอมได บุคคลที่ไดรับการศึกษาสูงยอมมีสติในการพิจารณา
สิ่ ง ต า งๆอย า งมี เ หตุ ผ ลทั้ ง ด า นกว า งและด า นลึ ก มากขึ้ น ตามลําดั บ ขั้ น ของการศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น
(Corcoran, 1981: 147 อางถึงใน รุจริ า อินทรตุล, 2532: 8) ระดับการศึกษามีสว นเกีย่ วของกับการ
ปฏิบตั งิ านตามบทบาท เนือ่ งจากการศึกษาทําใหบคุ คลไดรบั ศาสตรความรูต า งๆเพือ่ นําไปประยุกต
ใชในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการปฏิบัติงานของมนุษยเปนผลมาจากความสามารถทาง
สมอง ประสบการณ การศึกษาและการฝกอบรม (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2521) บุคคลสามารถ
วิเคราะหปญหาหรือสภาพการณตางๆ ได จากการใชหลักการณหรือองคความรูตามที่ไดเรียนมา
บุคคลที่ไดรับการศึกษาสูงขึ้น ยอมไดรับการถายทอดความรู ความคิด และความสามารถมากขึ้น
ยอมมีสติปญญาในการพิจารณาสิ่งตางๆ อยางมีเหตุมีผลมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวา และยิ่ง
ุ ภิ าวะสูงขึน้ สมรรถนะในการ
ถาเปนความรูความเขาใจในวิชาการเฉพาะสาขายิง่ ทําใหบคุ คลมีวฒ
ปฏิบตั งิ านยอมสูงขึน้ ดวย (บรรสิทธิ์ ไวทองเสรี อางถึงใน สุภาวดี คูหาทอง, 2532) พยาบาล
ประจําการที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้น จึงนาจะมีวุฒิภาวะสูงขึ้นและมีความสามารถในการวิเคราะห
ปญหาและแกปญหาทําใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นระดับการศึกษาของ
พยาบาลประจําการที่สูงขึ้น จึงนาจะมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาท ซึ่งจากผลการ
วิจัยของ สุมนา อัศวปยุกตกุล (2523) พบวา ครูที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดชลบุรี ทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาตางกัน จะมีบทบาท
สุภาดา คําสุชาติ (2536) ทีพ่ บวา วุฒกิ ารศึกษา
ของครูทปี่ รึกษาตางกัน ขัดแยงกับการศึกษาของ
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทัว่ ไป สังกัดสวนกลาง สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทการสอนสุขศึกษา
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการทํางานของพยาบาลมีความสัมพันธกับบทบาททางวิชาชีพ
Scalzi (1985: 2872b อางถึงใน อําพร จันทรักษา, 2536) พบวาพยาบาลจบใหมที่เพิ่งจะปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลในระยะ 2-3 ปแรกจะมีความสับสนในบทบาทสูงขึ้น นอกจากนี้พยาบาลที่เขา
ทํางานใหม ยังอยูในระยะการปรับตัวใหเขาสภาพการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล นอกจากนี้
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จากการศึกษาของ Brewer (1982) พบวาการที่พยาบาลจบใหมจะมีการคาดหวังที่ดีตองานที่ทํา
หรือไม ปจจัยสําคัญหนึ่งที่สงผลตอความคาดหวังนั้น คือผลจากการปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
ทางบวกตอการทํางานที่ผานมา นั่นคือหากมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนานขึ้น ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นจะสงผลตอความรูสึกที่มีตองานที่ทํา ซึ่งมีผลทั้งในดานบวกและลบ ฉะนั้น
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่มากขึน้ จึงนาจะมีผลใหการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลเพิม่ ขึน้
กวาพยาบาลทีม่ รี ะยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา
2.2 การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
2.2.1 ความหมายของ การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
Scandura, Grean and Novak (1986: 580) ไดใหความหมายของ การแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับสมาชิก คือ
1. ระบบซึ่งประกอบดวยความสัมพันธซึ่งกันและกันของทั้ง 2 ฝาย
2. รูปแบบพฤติกรรมของสมาชิก ทีส่ ง ผลถึงกันเมือ่ คูส มาชิกคนหนึง่ คนใดเปลีย่ นพฤติกรรม
เปนผลให การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน และการแลกเปลี่ยนแบบ
ใหมจะเกิดขึ้นตอเนื่องเมื่อสมาชิกเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรม
Graen and Uhl-Bien (1991, cite in Graen and Uhl-Bien, 1995) ใหความหมาย การ
แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก คือ ขั้นตอนของการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงใหเห็น
เดนชัดเมื่อผูนําและผูตามพัฒนาความสัมพันธของผูนําอยางเต็มที่
Wayne and Green (1993: 1443) ใหความหมายของ การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับ
สมาชิก คือ รูปแบบความสัมพันธระหวางผูนํา-สมาชิก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูนําที่
ปฏิบัติตอสมาชิก และพฤติกรรมของสมาชิกที่ปฏิบัติตอผูนํา
Graen and Uhl-Bien (1995) ใหความหมาย การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก คือ
รูปแบบที่ใชอธิบายการพัฒนาสัมพันธภาพการเปนผูน าํ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพระหวางคูข องพันธมิตรและ
ระหวางองคการ เชน ผูนําและผูตาม สมาชิกในทีมและทีม ลูกจางและเครือขาย พันธมิตรรวม
และเครือขายที่ใหการสนับสนุน ฯ
Fiedler (cited in Daft, 1999: 95) ไดใหความหมายวา หมายถึง บรรยากาศของกลุม
ทัศนคติของสมาชิก และการยอมรับในตัวผูนํา เพราะเมื่อผูใตบังคับบัญชาไววางใจ ใหความ
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เคารพและเชื่อมั่นในตัวผูนําแลว ความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิกจะดีและเปนสถานการณที่
เอื้ออํานวยตอการเปนผูนํา โดยไมจําเปนตองใชอํานาจหนาที่อยางเปนทางการ
Truckenbrodt (2000) ใหความหมายวา การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก เปน
สัมพันธภาพแบบ 2 ทาง คือ ผูนําปฏิบัติตอสมาชิกในระดับที่แตกตางกัน และสมาชิกจะปฏิบัติตอ
ผูนําโดยปฏิบัติตามความสอดคลองที่เกิดขึ้น
Liden and Maslyn (1998) ใหความหมายการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิกวา
หมายถึง การที่ผูนําไมไดใชรูปแบบเดียวในการติดตอสื่อสารกับสมาชิกทุกคน แตจะพัฒนาความ
แตกตางตามประเภทของความสัมพันธ หรือการแลกเปลีย่ นกับสมาชิกแตละคน นัน่ คือ การแลกเปลีย่ น
ระหวางผูน าํ กับสมาชิกปรากฏในหลายมิติ
จันทรพา ทัดภูธร (2543) ใหความหมาย การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก คือ
ความรูสึกของลูกนองเกี่ยวกับคุณภาพของการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนากับตนเอง
ตามความหมายของ การแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับสมาชิก สามารถสรุปไดวา การแลก
เปลี่ยนระหวางผูนํากับ สมาชิก เปนรูปแบบสัมพันธภาพเกี่ยวกับคุณภาพของการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนําและสมาชิก โดยที่บุคคลประเมินคุณภาพจากการที่บุคคลอื่นกระทําตอตน และบุคคล
ประเมินตนเองดวยความรูสึกที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้น และปรากฏในหลายมิติ
2.2.2 แนวคิด การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก เปนแนวคิดที่ไดมีการศึกษาวิจัยมานานกวา 25 ป
(Graen and Uhl-Bien,1995; Graen, 1976 cited in Dionne,2000) เปนแนวคิดที่ไดรับการ
พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีความสัมพันธรายคูแนวตั้ง (Vertical Dyad Linkage theory, VDL)
(Dansereau, Cashman, and Graen, 1982 cited in Liden and Maslyn, 1998) ที่เปนแนวคิดที่
เมื่อแรกเริ่มนั้นนักวิจัยมักใชในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะการเปนผูนํา โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
บทบาท (Role theory) กลาวคือ ผูนํา กับ สมาชิก มีบทบาทแตกตางกันตามโครงสรางของ
องคการ คําวา รายคูแนวตั้ง หมายถึงผูนํากับสมาชิกแตละคน ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํา
กับสมาชิก เปนแนวคิดซึ่งมีความแตกตางจากแนวคิดอื่นๆในเรื่องทฤษฎีผูนํา กลาวคือ ผูนําไมไดมี
รูปแบบการบังคับบัญชา หรือรูปแบบการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก เพียง
รูปแบบเดียว แตผูนําจะปฏิบัติและมีความสัมพันธกับสมาชิกแตละคนแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
คุณภาพของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางกันวาอยูในระดับสูงหรือต่ํา (Graen and
Scandura, 1987; cited in Liden and Maslyn, 1998)
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นอกจากนี้ อาจกลาวไดวา ทฤษฎี การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก เปนทฤษฎีที่วา
ดวยเรื่องพฤติกรรมและรูปแบบการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social exchange) (Graen and UhlBien, 1995 cited in Settoon et al, 1996) กลาวคือ การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก เปน
รูปแบบหนึง่ ของการมีปฏิสมั พันธภายในสังคม หรือภายในกลุม ซึง่ ความสัมพันธนตี้ งั้ อยูบ นพืน้ ฐาน
ของความเชือ่ ใจ (Trust) คือ เมือ่ ฝายหนึง่ ไดใหความชวยเหลือกับอีกฝาย ฝายทีใ่ หความชวยเหลือไป
มีความเชื่อใจวา ฝายรับจะตอบแทนกลับ อาจกลาวไดวา การแลกเปลี่ยนความสัมพันธดังกลาว
เปนบรรทัดฐานของการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Norm of reciprocity) แนวความคิดที่กําหนด
ภาระผูกพัน ทางศีลธรรมของบุคคลในกลุม คือ เมื่อไดรับสิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆจากบุคคล
อื่นแลวจะใหผลตอบแทนกลับตามความเหมาะสม (Gouldner, 1960) เชน ผูนําจะใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนการทํางาน การใหขาวสารขอมูล การเพิ่มอํานาจการตัดสินใจแกสมาชิก
เปนตน และในทางกลับกันสมาชิกจะมีการแลกเปลี่ยนทางสังคม โดยแสดงความคิดเห็น และให
ความรวมมือในงาน หรือกิจกรรมตางๆเพื่อ เปาหมายขององคการเชนกัน
แนวความคิดพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งของทฤษฎี การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก ไดแก
แนวคิดเรื่องการสรางบทบาท (Role-making) ซึ่งมาจากทฤษฎีบทบาท (Role theory) ที่เสนอวา
สมาชิกในองคการจะประสบความสําเร็จในงานของตน โดยกระทําผานทางบทบาท ซึ่งเริ่มตั้งแต
พนักงานเขามาในองคการ และมีหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย โดยผูนําและ
สมาชิกจะปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ (Graen, 1976) กลาวคือ ผูนํา-สมาชิกจะ
มีบทบาทหนาที่การทํางานแตกตางกัน และทั้ง 2 ฝาย จะมีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนที่แตกตางกัน
ตามบทบาทที่ไดรับ (Graen and Cashman, 1975 cited in Dienesch and Liden, 1986)
นอกจากนี้แนวคิดการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก มีความเหมาะสมในการอธิบาย
ทฤษฎีภาวะผูนํา เนื่องจากสามารถใหนิยามในลักษณะการนําไปสูภาวะผูนํา โดยมีการศึกษา
สนับสนุนยืนยันถึงภาวะผูนําในองคการ (Basu, 1991; Tierney, 1992; Scott, 1993 cite in
Graen and Uhl-Bien,1995) พบวา องคประกอบสําคัญของภาวะผูนํามี 3 ประการ คือ ผูนํา
ผูตาม และความสัมพันธ ไมสามารถแยกตัวใดตัวหนึ่งเพียงลําพัง ซึ่งการแลกเปลี่ยนระหวางผูน าํ
กับสมาชิกนี้ มุง เนนทีจ่ ะอธิบายในเรือ่ งของความสัมพันธเปนหลัก (Graen and Uhl-Bien,1995)
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Follower

Leader

Relationship

แผนภาพที่ 2 แสดงองคประกอบหลักของภาวะผูนํา
แหลงที่มา : Graen and Uhl-Bien, 1995
2.2.3 ขั้นตอนการพัฒนาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
การแลกเปลี่ ย นระหว า งผู นํากั บ สมาชิ ก มี ขั้ น ตอนการพั ฒ นาดั ง นี้ (Graen and
Scandura, 1987; Graen and Uhl-Bien, 1991 cited in Yukl, 1998: 15)
ขั้นที่ 1 การเขารับบทบาท (Role-taking) เริ่มจากบุคคลเขามาเปนสมาชิกใน
องคการ ตอมาผูนําจะมีการสื่อสารและประเมินความสามารถ หรือความสามารถพิเศษของ
สมาชิก และผูนําจะเปนผูประเมิน และใหบทบาท ซึ่งผูนําจะเปนผูกําหนดวาสมาชิกจะตองปฏิบัติ
งานอะไรบาง ในขั้นนี้สมาชิกแสดงบทบาทตามที่ไดรับมอบหมาย และมีการสื่อสารแบบทางเดียว
จากผูนําไปสูสมาชิก
ขั้นที่ 2 การสรางบทบาท (Role-making) ผูนําและสมาชิก จะมีการพัฒนา
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากการเจรจาตอรองอยางไมเปนทางการ ขั้นตอนนี้ สมาชิก
แตละบุคคลเริ่มที่จะสรางบทบาทของตนเอง โดยที่การแลกเปลี่ยนความสัมพันธจะเริ่มพัฒนา
ความเชื่อใจ ความซื่อสัตย และความนับถือซึ่งกันและกัน
ขั้นที่ 3 การแสดงบทบาทประจํา (Role-routinization) รูปแบบการแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธจะปรากฏออกมา และจะดําเนินตอเนื่อง จนกระทั่งเปน “บทบาทประจํา” การแลก
เปลี่ยนความสัมพันธในขัน้ ตอนนี้ เปลีย่ นจากพืน้ ฐานความสนใจในเรือ่ งของตนเอง เปนความสนใจ
ระหวางกัน เพื่อไปสูเปาหมาย และวัตถุประสงคของงานอยางเดียวกัน
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ขั้นที่ 1 การเขารับบทบาท (Role-taking)

สงบทบาท

ความคาดหวังของผูนํา

รับตอบสนอง

รับบทบาท

พฤติกรรม

ตอบสนอง

สัมพันธภาพในการทํางาน
ขั้นที่ 2 การสรางบทบาท (Role-making)
แหลงทรัพยากร
อางอิงโอกาส
รับรูบทบาท

การกระทํา
ความคาดหวังของสมาชิก

รับรูการอางอิง
สงบทบาท

ขั้นที่ 3 การแสดงบทบาทประจํา (Role-routinization)
พฤติกรรม
รับรูบรรทัดฐาน

รับรูบรรทัดฐาน
การกระทํา

พฤติกรรม

แผนภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการพัฒนาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
แหลงที่มา : Graen and Scandura, 1987
2.2.4 รูปแบบของ การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก แบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ (Schultz and
Schultz, 1994, p. 226; Dansereau, Graen and Haga, 1975 อางถึงใน อโนรัตน เขียวคราม,
2544)
1. รูปแบบ การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก เปนแบบในกลุม (In group) อธิบายได
โดยลักษณะของการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
การใหความชวยเหลือและสนับสนุนในการ
ทํางานความเชื่อใจและไวใจอยูในระดับสูง รวมถึงผูนาํ ใหอํานาจการตัดสินใจ และเพิ่มความรับ
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ผิดชอบในงานแกสมาชิกมากขึ้น รูปแบบความสัมพันธนี้จะทําใหสมาชิกมีความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันตอองคการมากขึน้ และยังชวยสรางความสัมพันธทดี่ กี บั ผูน าํ ซึง่ จะสงผลใหแนวโนม
การลาออกจากงานของสมาชิก ต่ํากวากลุม “นอกกลุม”
2. รูปแบบ การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก เปนแบบ “นอกกลุม” (Out group)
อธิบายไดโดยลักษณะของระดับการแลกเปลี่ยนขอมูล การใหความชวยเหลือ การสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ความเชื่อใจและไวใจ อยูในระดับต่ํา ความสัมพันธระหวางผูนํา-สมาชิก ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของสัญญาการจางงาน ผูนําจะใชอํานาจแบบทางการตามตําแหนง นอกจากนี้ผูนําจะมอบหมาย
งาน ซึ่งใชความสามารถ และความรับผิดชอบต่ําแกสมาชิก เปนผลใหสมาชิกมีความตั้งใจ และมี
แรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับต่ํา และจะสงผลใหแนวโนมการลาออกจากงานของสมาชิกอยู
ในระดับสูง
2.2.5 องคประกอบของ การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
นักวิจัยหลายทานมีความเห็นตรงกันวา การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก เกิดจาก
หลายๆองคประกอบ ดังนี้
Dienesh and Liden (1986) เสนอองคประกอบของ การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับ
สมาชิก เปน 3 องคประกอบ คือ
1. ความจงรักภักดี (Loyalty) องคประกอบดานนี้ โดยสาระแลว เกี่ยวของกับระดับความ
มากนอยในการปกปองซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานและนอกเหนือจากงาน
2. การรวมกันสรางผลงาน (Contribution) เปนการชวยเหลือกันทํางาน และกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับงาน ซึ่งทั้งสองฝายมีสวนทํารวมกัน เพื่อเปาหมายเดียวกัน อาจสะทอนไดจากความ
พึงพอใจของสมาชิกที่ไดรวมงานกับผูนํา ความเต็มใจในการทํางานรวมกัน หรือปริมาณงานที่ทั้ง
สองฝายทุมเทใหกับงานรวมกัน
3. ความชอบพอ (Affection) ความชอบพอ โดยพืน้ ฐานแลวเปนผลมาจากความประทับใจ
ซึ่งอาจเริ่มจากความคลายคลึงกันทางกายภาพ พื้นฐานทางการศึกษา หรือบุคลิกภาพ
Liden and Maslyn (1998) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
factor analysis) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ผล
การศึกษาพบวา องคประกอบของ การแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับสมาชิก แบงเปน 4 องคประกอบ คือ
การรวมกันสรางผลการทํางาน (Contribution) ความชอบพอ (Affection) ความจงรักภักดี
(Loyalty) และการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ (Professional Respect)
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จากความหมาย และแนวคิดขางตน ผูว จิ ยั ไดใหความหมายของ การแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ
กับสมาชิก โดยยึดหลักแนวคิดของ Liden and Maslyn (1998) วา หมายถึง รูปแบบการ
แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก ซึ่งประกอบดวยดานตางๆ 4ดาน คือ
1. ความชอบพอ (Affection) คือ ความรูสึกทางบวกที่มีตอกันและกัน ระหวางผูนํากับ
สมาชิก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความชอบ และความประทับใจในบทบาทของกันและกัน ทําใหเกิด
ความรวมมือในการทํางานรวมกัน
2. ความจงรักภักดี (Loyalty) คือ การแสดงออกซึ่งกันและกัน ระหวางผูนํากับสมาชิก ใน
ดานการชวยเหลือ และการปกปองในดานตางๆ เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
3. การรวมกันสรางผลงาน (Contribution) คือ การทํางานรวมกัน ระหวางผูนํากับสมาชิก
เพื่อบรรลุความสําเร็จในเปาหมายของกลุม หรือองคการ
4. การนับถือในความเปนนักวิชาชีพ (Professional Respect) คือ ความรูสึกนับถือซึ่งกัน
และกันระหวางผูนํากับสมาชิก ในดานความสามารถ และทักษะในงาน
Northouse (1997 cited in Dionne,2000) ไดสรุปลักษณะสําคัญของทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก ไว 4 ประการ คือ
1. เปนทฤษฎีที่ไดอธิบายอยางสมบูรณ เปนสิ่งที่เกิดจากสัญชาติญาณในการอธิบาย
การปฏิบัติงานในหนวยงาน ถึงเหตุผลที่ บุคคลใหความรวมมือเพิ่มมากขึ้น หรือบุคคล
ใหความรวมมือนอยในองคการ
2. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก เปนเอกภาพเปนการอธิบายถึงการใช
ภาวะผูนําเพียงอยางเดียว ซึ่งเกิดจากแนวคิดคูสัมพันธภาพที่เปนศูนยกลางของ
กระบวนการภาวะผูนํา
3. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก มีความเดนเพราะวา ชี้นําถึงความ
สําคัญของการติดตอสื่อสารของผูนํา
4. มีการศึกษาวิจัยถึงทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิกอยางกวางขวาง ถึง
ผลลัพธทางบวกตอองคการ
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยพบวาแนวคิดการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับสมาชิก นําไปประยุกตใชในหลากหลายกลุมประชากร ไดแก
Wayne and Liden (1993) ศึกษาการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาพยาบาลกับพยาบาล
ประจําการ
Settoon et al (1996) ศึกษาการแลกเปลี่ยนระหวางผูปฏิบัติงานกับองคการ และระหวาง
หัวหนากับลูกนองในโรงพยาบาล
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Deluga (1998) ศึกษาการแลกเปลี่ยนระหวางนักศึกษาวิชาบริหารธุรกิจกับหัวหนา
Epitropoki and Martin (1999) ศึกษาสัมพันธภาพระหวางผูจ ดั การฝายขายกับพนักงานขาย
Flaherty and Pappas (2000) ศึกษาการแลกเปลีย่ นระหวางพนักงานในสถาบันการศึกษา
จันทรพา ทัดภูธร (2543) ศึกษาการแลกเปลี่ยนในพยาบาลประจําการสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัย และ อโนรัตน เขียวคราม (2544) ศึกษาการแลกเปลี่ยนระหวางผูบังคับบัญชา-ผูใต
บังคับบัญชาในบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง
จากงานวิจยั ขางตนผูว จิ ยั ปรับเปลีย่ นนิยามงานวิจยั ไปตามบริบทของการศึกษา โดยยังคง
ใชแนวคิดการแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับสมาชิก ดังนัน้ การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว จิ ยั จึงใชนยิ ามในการ
ศึกษาวา “การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ” และใชกรอบ
แนวคิดการแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับสมาชิก ของ Liden and Maslyn (1998) ซึง่ ประกอบดวย
4 องคประกอบ คือ ความชอบพอ (Affection) ความจงรักภักดี (Loyalty) การรวมกันสรางผลงาน
(Contribution) และการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ (Professional Respect)
2.2.6 การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการกับ
การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการเปนรูปแบบหนึ่งของการ
มีปฏิสัมพันธในหอผูปวย หรือภายในกลุมซึ่งความสัมพันธ (Social exchange) หัวหนาหอผูปวย
จะใหการชวยเหลือการสนับสนุนการทํางาน การใหขาวสารขอมูล การเพิ่มอํานาจการตัดสินใจให
แกพยาบาลประจําการเปนตน ในทางกลับกันพยาบาลประจําการจะมีการแลกเปลี่ยนทางสังคม
โดยแสดงความคิดเห็นและใหความรวมมือในงาน หรือกิจกรรมตางๆเพื่อเปาหมายขององคการ
เชนกัน (Graen and Scandura, 1987 อางใน Settoon et al, 1996) Graen (1976) กลาววา
สมาชิกในองคการจะประสบความสําเร็จในงานของตนโดยกระทําผานบทบาท Katz and Kahn
(1978) กลาววา การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งไดแกผูสงบทบาทและผูรับบทบาท ในที่นี้ผูสง
บทบาท ไดแก หัวหนาหอผูป ว ยและผูร บั บทบาท คือ พยาบาลประจําการ การแลกเปลีย่ นปฏิสมั พันธ
ทีเ่ กิดขึ้นจะสงผลใหผูรับบทบาทแสดงบทบาทไดดียิ่งขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยเลือกใชแนวคิดของ Liden and Maslyn (1998) เปน
กรอบแนวคิดในการศึกษา เนือ่ งจากเปนมิตทิ ไี่ ดรบั การพัฒนามาอยางชัดเจน อีกทัง้ ทําการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) และองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) เกิดองคประกอบการแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับสมาชิก 4 องค
ประกอบ คือ ความชอบพอ ความจงรักภักดี การรวมมือกันสรางผลงาน และการนับถือในความเปน
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นักวิชาชีพ ซึง่ รูปแบบของการแลกเปลีย่ นความสัมพันธของผูน าํ -สมาชิกชีใ้ หเห็นวา คุณภาพของ
การแลกเปลี่ยนความสัมพันธของผูนํา-สมาชิก คือ การปฏิบัติงานตามบทบาทที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน
2.3 การสนับสนุนจากองคการ
2.3.1 ความหมายของการสนับสนุนจากองคการ
Blau (1964) กลาววา เปนผลประโยชนการแลกเปลี่ยนอยางมีคุณคา มีพื้นฐานอยูบน
ความไววางใจและตอบแทนกันและกัน เปนสัญลักษณสัมพันธภาพที่มีคุณภาพในระดับสูง โดย
การแลกเปลี่ยนเกี่ยวของกับสมาชิกที่อยูในการแลกเปลี่ยนนั้น
Eisenberger, et al (1986: 501) ไดใหความหมาย การสนับสนุนจากองคการ วา หมายถึง
การรับรูของผูปฏิบัติงานถึงสภาพการณดานตางๆที่ผูปฏิบัติงานไดรับจากองคการภายใตการ
ปฏิบัติงาน และมีความสอดคลองกับการสนับสนุนซึ่งผูปฏิบัติงานคาดหวังจากองคการ รวมถึงการ
ที่องคการจะปฏิบัติตอผูปฏิบัติงานในอนาคตดวย
Eisenberger, et al (1990: 52) กลาววา ผูปฏิบัติงานจะใชการรับรูการสนับสนุนจาก
องคการ เพื่อเปนเกณฑในการตัดสินใจถึงสัญญลักษณของผลประโยชน และการไดรับวัตถุ
ตอบแทนที่มีศักยภาพ ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆที่มาจากองคการ
Shore and Shore (1995 cited in Wayne and Liden, 1997) ไดระบุความสัมพันธของ
การสนับสนุนจากองคการที่มีตอปฏิบัติของบุคคล คือ
1. เปนการอธิบายถึงการปฏิบตั อิ ยางยุตธิ รรมในการลงทุนขององคการทีม่ ตี อ ผูป ฏิบตั งิ าน
หนึง่ คน
2. เปนการเขาใจของผูป ฏิบตั งิ านตอองคการ โดยแสดงใหเห็นถึงสิง่ ทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านแตละคน
ประเมินองคการดวยตนเองในดานบวก
George and Brief (1992, cite in Eisenberger, et al, 2001) ไดใหความหมายของการ
สนับสนุนจากองคการ หมายถึง อารมณ และความรูสึกที่ดีของผูปฏิบัติงานที่มีความสําคัญตอการ
คิดเกีย่ วกับลักษณะของผูร ว มงานทีช่ นื่ ชอบ พฤติกรรมการใหความชวยเหลือของผูน าํ ปรากฏเปน
ความคิดที่สรางสรรคและมีอิทธิพลที่สรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ
Eisenberger, et al (2001) กลาววา เปนความเชื่อของผูปฏิบัติงานในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ
คานิยมตางๆที่องคการมีตอตนวามีมากเพียงใดในเรื่องของการสนับสนุนและดูแลใหมีความผาสุก
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สรุปไดวา การสนับสนุนจากองคการ หมายถึง การรับรูและความเชื่อของผูปฏิบัติงานที่มี
ตอองคการในสภาพการณดานทั่ว ๆ ไป ที่ไดรับการสนับสนุนและจากการปฏิบัติจากองคการตาม
ความคาดหวังของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับดานผลประโยชนทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ
จากความหมายของการสนับสนุนจากองคการดังกลาวแสดงใหเห็นวาองคการใหการ
ตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านทัง้ ในดานวัตถุ ไดแก การเลือ่ นตําแหนง คาตอบแทนในลักษณะเงินเดือน
โอกาสในการกาวหนา ความไววางใจ ชื่อเสียงและการยอมรับ ฯลฯ ผูปฏิบัติงานเมื่อไดรับสิ่ง
แลกเปลี่ยนจากองคการก็จะเกิดการรับรู (Perception) ในสิ่งที่ตนไดรับและจะเปนการรับรู โดย
รวมถึงการสนับสนุนจากองคการ ผูปฏิบัติงานจึงมักรับรูวาองคการนั้นเปนสิ่งที่มีตัวตน เมื่อไดรับ
บางสิ่งบางอยางจากองคการ ผูปฏิบัติงานจึงตอบแทนโดยทําพฤติกรรมตามความเหมาะสมเพื่อ
เปาหมายขององคการ
2.3.2 แนวคิดการสนับสนุนจากองคการ
แนวคิดการสนับสนุนจากองคการ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดการแลกเปลี่ยนทางสังคม ดังนี้
Blau (1964) ไดเสนอทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social exchange) โดยไดแบง
การแลกเปลี่ยนออกเปนสองประเภท คือ การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนทาง
สังคม โดยทีก่ ารแลกเปลีย่ นทางสังคม (Social exchange) หมายถึง การกระทําดวยความสมัครใจ
ของบุคคล ซึ่งการกระทําดังกลาวไดรับแรงเสริมจากผลตอบแทนที่ตนคาดหวังวาจะไดรับและจาก
การไดรับผลตอบแทนจากผูอื่นอยูเปนประจํา โดยอาศัยเครือขายของภาระผูกพันและความรูสึกที่
เปนหนี้บุญคุณที่เกิดขึ้นจากการไดรับผลประโยชนจากอีกฝายขับเคลื่อนไป โดยที่ภาระผูกพันที่มี
อยูของฝายรับไมไดมีความเฉพาะเจาะจง (Blau, 1964) สวนการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจไมได
แตกตางจากการแลกเปลี่ยนทางสังคมมากนักหากพิจารณาตามกิจกรรมที่สามารถสังเกตได ไมวา
จะเปนการแลกเปลี่ยนสินคาหรือการแลกเปลี่ยนการบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแลกเปลี่ยน
การบริการ (Services) นั้นแทบจะไมแตกตางกันเลย
Blau เชื่อวา จุดที่แตกตางที่สําคัญที่สุดระหวางการแลกเปลี่ยนทั้งสองประเภทก็คือ ในการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมนั้น ภาระผูกติดไมไดถูกกําหนดเอาไวอยางเฉพาะเจาะจง (Unspecified
obligations) และเปนความสัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจซึ่งกันและกัน (Trust)
Blau ไดยกตัวอยางการแลกเปลี่ยนที่ไมไดถูกกําหนดเอาไวอยางเฉพาะเจาะจง วาเปนลักษณะ
หนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางสังคม
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การแลกเปลี่ยนในองคการสามารถแบงออกเปนสองประเภท คือ การแลกเปลี่ยนทาง
เศรษฐกิจ (Economic exchange) เชน คาจาง ผลประโยชนตางๆที่บุคคลไดรับตามกฎหมายเกี่ยว
กับแรงงาน และ การแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social exchange) เชน การชวยเหลือกันและกันของ
บุคคลในสังคม เชน การแบงปนขอมูลขาวสารของคนในองคการ การแสดงความเห็นอกเห็นใจ
การใหความรวมมือ เปนตน ความแตกตางที่เดนชัดที่สุดระหวางการแลกเปลี่ยนทั้งสองประเภท
คือ ความเฉพาะเจาะจงของภาระติดพัน (Obligation) กลาวคือ การแลกเปลี่ยนทางสังคมนั้นภาระ
ติดพันที่มีอยูของฝายรับไมไดถูกกําหนดเอาไวอยางชัดเจนหรือเปนการจําเพาะ (Unspecified
obligations)
การแลกเปลี่ยนทางสังคม จัดเปนความสัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ
(Trust) กลาวคือ เมื่อฝายหนึ่งไดใหความชวยเหลือแกอีกฝาย ฝายที่ใหนั้นทําลงไปเชนนั้นดวย
ความเชื่อใจวาฝายรับจะตอบแทนกลับ
จะเห็นไดวา ความแตกตางที่สําคัญที่สุดระหวางการแลกเปลี่ยนทั้งสองประเภท คือ ความ
จําเพาะเจาะจงของภาระติดพัน (Obligations) เนื่องจากการแลกเปลี่ยนทางสังคมไมไดกําหนด
การตอบแทนเอาไวใหเฉพาะเจาะจงลงไปเหมือนดังเชนการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ แตขึ้นอยูกับ
บรรทัดฐานแหงการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Norm of reciprocity) หรือ มาตรฐานในการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมของกลุม มาตรฐานดังกลาวจัดเปนความคิดที่กําหนดภาระความผูกพันทาง
ศีลธรรมของบุคคลในกลุม กลาวคือ เมื่อไดรับสิ่งของหรือผลประโยชนใดๆจากบุคคลอื่นแลว
บุคคลควรตอบแทนดวยสิ่งตางๆแกบุคคลนั้นตามความเหมาะสม (Gouldner, 1960) กลไกที่
สังคมสรางขึ้นนั้นมีอํานาจการกําหนดพฤติกรรมมาก ดังนั้น คนที่เคยไดรับความชวยเหลือจาก
ผูอื่นมากอน นอกจากจะตอบแทนคืนแกผูที่ใหตนเองมาแลว ยังมีแนวโนมสูงที่จะชวยเหลือผูอื่นใน
อนาคตดวย (Feldman, 1998, p. 275)
ในมิติของสังคม องคการ คือ สังคมขนาดยอม ซึ่งจะมีทั้งการแลกเปลี่ยนทางสังคมและ
การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ นักวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการจึงใหความสนใจศึกษาโดยการนํา
แนวคิดของการแลกเปลี่ยนทางสังคมมาศึกษาพฤติกรรมและเจตคติของผูปฏิบัติงานในองคการ
ซึ่งรูปแบบของการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่ชัดเจนที่สุดก็คือ
ระหวางองคการกับผูปฏิบัติงาน
(between organization and employees) ดังแผนภาพแสดงตอไปนี้
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องคการ

รับ

ให

ให

รับ

ผูปฏิบัติ
งาน

แผนภาพที่ 4 แสดงการแลกเปลี่ยนระหวางองคการกับผูปฏิบัติงาน
แหลงที่มา จันทรพา ทัดภูธร, 2543
จากภาพดังกลาว สิ่งที่องคการใชแลกเปลี่ยน อาจไดแก ผลตอบแทนตางๆ เชน เงินเดือน
สวัสดิการ โอกาสในการกาวหนา ความไววางใจ ชื่อเสียงและการยอมรับ ฯลฯ ผูปฏิบัติงานเมื่อได
รับสิ่งแลกเปลี่ยนจากองคการก็จะเกิดการรับรู (Perception) ในสิ่งที่ตนไดรับและจะเปนการรับรู
โดยรวมถึงการสนับสนุนจากองคการ (Perceived organizational support) เนื่องจากองคการให
การสนับสนุนผานทางตัวแทน (Agents) ขององคการ ผูปฏิบัติงานจึงมักรับรูวาองคการนั้นเปนสิ่งที่
มีตัวตน (Being) เมื่อไดรับบางสิ่งบางอยางจากองคการ ผูปฏิบัติงานจึงตอบแทนโดยทําพฤติกรรม
และมีเจตคติตามความเหมาะสมเพื่อเปาหมายขององคการ ซึ่งตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทาง
สังคมนั้น การใหและการรับถาจะใหดีจะตองมีความยุติธรรมและเหมาะสมตามบรรทัดฐาน
ในองคการ นอกจากการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นระหวาง ผูปฏิบัติงานกับองคการแลว การ
แลกเปลีย่ นระหวางผูป ฏิบตั งิ านดวยกันเองก็เกิดขึน้ ดวย ดังนัน้ รูปแบบการแลกเปลีย่ นทางสังคมที่
เห็นได ทัว่ ไปอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ ระหวางผูปฏิบัติงานกับผูปฏิบัติงาน (between employees and
employees) ดวยกันเอง ดังแผนภาพแสดงที่ 5
ผูปฏิบัติ
งาน

รับ

ให

ให

รับ

ผูปฏิบัติ
งาน

แผนภาพที่ 5 แสดงการแลกเปลี่ยนระหวางผูปฏิบัติงานกับผูปฏิบัติงาน
แหลงที่มา จันทรพา ทัดภูธร, 2543
สําหรับผูป ฏิบตั งิ านแลว ไมวา จะเปนหัวหนา เพือ่ นรวมงาน ตามบทบาทความสัมพันธกบั
องคการแลว ก็คอื ลูกจางขององคการเชนกัน การทํางานตองมีการติดตอพูดคุย ปรึกษาหารือ รวมมือ
ตางๆ จึงอาจกลาวไดวาความสัมพันธในการแลกเปลี่ยนทางสังคมระหวางผูปฏิบัติงานกับผู
ปฏิบัติงาน เปนการรับรูที่เกิดขึ้นจริง
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แนวคิดหลักของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม
เมื่อถูกนํามาประยุกตใชเพื่ออธิบาย
พฤติกรรมองคการ สามารถแยกยอยออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายใหและฝายรับ สําหรับฝายใหนั้น
หากพิจารณาจากมุมมองของผูปฏิบัติงานก็คือ องคการและผูปฏิบัติงานดวยกัน เชน หัวหนางาน
หรือเพื่อนรวมงาน ซึ่งสิ่งที่องคการใชแลกเปลี่ยนมักอยูในรูปของการสนับสนุนตางๆจากองคการ
ดังที่ไดกลาวถึงมาแลวขางตน สวนสิ่งที่หวั หนาใชแลกเปลี่ยนมักอยูในรูปของอํานาจในการตอรอง
ความมีอิสระในการทํางาน สวนฝายรับ ซึ่งหากพิจารณาจากฝายใหขางตน ก็คือ องคการกับ
หัวหนางาน สิ่งที่ไดรับจากการตอบแทนของผูปฏิบัติงานโดยทั่วไป ไดแก พฤติกรรมและเจตคติของ
ผูปฏิบัติงานคือ การผูกมัดตนเองกับองคการ การทําพฤติกรรมตามบทบาท และการทํา
พฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีขององคการ อยางไรก็ตาม การใหและการรับของทั้งสองฝายมักเกิด
สลับกันไปมาอยางตอเนื่อง ดังนั้นทั้งสองฝายจึงทําหนาที่เปนฝายใหและฝายรับในขณะเดียวกัน
การแลกเปลี่ยนทางสังคมที่ดี ควรตั้งอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม กลาวคือ การให
และรับของทั้งสองฝายควรมีความเหมาะสม และเทาเทียมกัน แตในหลายๆกรณี การแลกเปลี่ยน
ทางสังคมอาจไมสมดุลกันได เชน ผูปฏิบัติงานอาจรับรูวาความจงรักภักดี ประสบการณและความ
พยายามในการทํางานของตนที่ใชเปนสิ่งแลกเปลี่ยน ไมไดรับการตอบแทนอยางเหมาะสมจาก
อีกฝาย ไมวา จะเปนองคการ หรือหัวหนางานก็ตาม องคการหรือหัวหนางาน อาจรับรูว า ผูป ฏิบตั งิ าน
ไมไดตอบแทนสิ่งที่ไดใหไปอยางเหมาะสม หากเกิดความไมยุติธรรมในการแลกเปลี่ยน ฝายที่รับรู
เชนนั้นยอมไมพอใจและจะพยายามสรางความสมดุลใหเกิดขึ้น (Adams, 1992, p. 129-138)
โดยอาจเลือก การเพิ่มหรือลดสิ่งตอบแทน
Eisenberger, et al. (1986) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูถึงการตอบแทนที่เปนการ
สนับสนุนจากองคการดังนี้ เมื่อบุคคลมีความพอใจสิ่งอื่นเปนอยางดีบรรทัดฐานของการตอบแทน
การปฏิบตั งิ านมีผลตอความชืน่ ชอบการปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชนตอ การเปลีย่ นแปลงอาจเปนทรัพยากร
ดานสาธารณะเชน เงิน การใหการบริการ หรือศาสตรที่เกี่ยวกับอารมณความรูสึก ที่ไดรับการ
ยอมรับ ดังนัน้ ประโยชนทเี่ กิดจากภาระหนาที่ จึงอยูบ นพืน้ ฐานการตอบแทนอยางมี หลักเกณฑชวย
ใหเกิดความสัมพันธระหวางบุคคล ดังนั้นการตอบแทนที่เปนบรรทัดฐานสามารถนํามาประยุกตใช
กับผลการตอบแทนที่พนักงานควรไดรับจากการปฏิบัติงานของตนเองในองคการ ดังนั้น แรงจูงใจ
ของผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ การตอบสนองผลประโยชน ที่ ใ ห โ ดยค า นิ ย มแนวปฏิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดย
องคการจากทฤษฎีการสนับสนุนองคการ เขาไดตั้งสมมติฐานความเชื่อของพนักงาน เพื่อยืนยันวา
คานิยมขององคการเปนอยางไรทีท่ าํ ใหพนักงานใหความรวมมือ ชวยเหลือ และเอาใจใสตอ สุขภาพ
องคการ บนพื้นฐานการตอบแทน และไดดึงเอาความรูสึกของพนักงานมาวิเคราะหถึงความพึงพอ
ใจในงาน การเปนหนี้บุญคุณ มีผลตอประสิทธิผลที่ยิ่งใหญ และพยายามชวยใหองคการบรรลุ
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ความสําเร็จสูงขึน้ ความรูส กึ ดีตอ องคการ จะนําไปสูค วามรูส กึ ดีตอ หนาที่ การเปลีย่ นแปลงความเชื่อ
ที่เปนสื่อกลางของการรับรูการสนับสนุนจากองคการ เปนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของพนักงาน
ที่มีเปาหมายและผลประโยชนเพื่อตอบแทนความพยายามในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อของพนักงานเปนการประยุกตใชบรรทัดฐานของความตอบแทนที่เปนความสัมพันธทางบวก
ระหวางบุคคลกับการทํางานในองคการ เชน ความพยายามในการทํางาน เปนความชอบในการ
ปฏิบัติงาน เหลานี้สงผลใหองคการบรรลุเปาหมาย และบุคคลประสบผลสําเร็จในวิชาชีพ
ความรูสึกดีตอการปฏิบัติงานตามบทบาทเปนพื้นฐาน การรับรูการสนับสนุนจากองคการ
ทีเ่ ปนการเพิม่ ผลการดําเนินงาน เปนการปฏิบตั งิ านทีม่ มี าตรฐาน มีความชืน่ ชอบในงาน ขององคการ
นอกเหนือจากหนาที่ ใหความชวยเหลือเพือ่ นรวมงาน ใหคาํ แนะนําในการปฏิบตั งิ านสําหรับองคการ
มีผลตอการวางแผนงาน ออกแบบงาน เปนตน อารมณและความรูสึกที่ดีมีความสัมพันธกับ
ผลลัพธที่เกิดจากสัมพันธภาพ และมีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาท มีความคิดสรางสรรค และ
เปนสื่อกลางของการรับรูการสนับสนุนจากองคการ สรุปไดวา 1) การรับรูถึงการสนับสนุนจาก
องคการ มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานตามบทบาท ความเอาใจใสของพนักงานใน
เรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการ และความชวยเหลือ จะทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงค 2) ความรูสึกดีตอ
หนาที่เปนตัวกลางเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับความรูการสนับสนุนจากองคการกับประสิทธิผล และ
การปฏิบัติงานตามบทบาทที่เปนผลของการดําเนินงาน 3) ความสัมพันธระหวาง การรับรูการ
สนับสนุนจากองคการ และความรูสึกตอการปฏิบัติงานตามบทบาทของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น กับ
การยอมรับบรรทัดฐานของผลตอบแทน รูปแบบที่พบเปนการยืนยันสมมติฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการ
สนับสนุนจากองคการ เปนการรับรูการสนับสนุนจากองคการ ที่มีประสิทธิผลโดยตรงตอความ
ยึดมั่นผูกพัน และผลลัพธของการปฏิบัติงานตามบทบาท
สรุปไดวา การรับรูการสนับสนุนจากองคการเปนการพัฒนามาจากการแลกเปลี่ยนทาง
สังคมวา เปนการกระทําซึ่งเปนผลตอเนื่องจากการตอบสนอง ซึ่งเปนการใหรางวัลจากผูอื่น บุคคล
จะสรางความสัมพันธทางสังคมตอกัน จากการใหรางวัลซึ่งแตละคนมีใหกันเชน ความรัก ความ
เคารพนับถือ การยกยอง ชมเชย จากการรับรูการสนับสนุนจากองคการ ผูปฏิบัติงานรับรูถึง
คานิยมที่องคการมีใหและการดูแลความเปนอยูที่ดี ดังนั้นจากการที่องคการเอาใจใสใหความเปน
อยูที่ดี สนับสนุนความตองการของบุคคล ใหโอกาสในการพัฒนา ผลจากการสนับสนุนจาก
องคการดังกลาวยอมกอใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
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2.3.3 การสนับสนุนจากองคการกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการ
แนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางสังคม นอกจากจะถูกนํามาศึกษาการแลกเปลี่ยนของ
ระหวางบุคคลกับบุคคลแลว นักวิจัยนําแนวคิดดังกลาวมาใชเปนพื้นฐานการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางผูปฏิบัติงานกับองคการอีกดวย ทั้งนี้เนื่องจากแกนของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม
หรือบรรทัดฐานแหงการตอบแทนซึ่งกันและกันนั้น ไดสรางภาระผูกพันใหบุคคลตอบแทนในทาง
บวกตอบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นที่ไดใหผลประโยชนแกตน แมองคการจะไมใชสิ่งที่มีชีวิตตามธรรมชาติ
แตผูปฏิบัติงานก็สามารถสรางมโนทัศนเกี่ยวกับองคการขึ้นแลวรับรูวาองคการเปนเสมือนบุคคล
Levinson (1965, cited in Eisenberger, et al, 1986) ไดตั้งขอสังเกตเอาไววา ผูปฏิบัติ
งานมีแนวโนมที่จะรับรูการกระทําของตัวแทนขององคการวาเปนการกระทําของตัวองคการเองนั่น
คือองคการถูกผูปฏิบัติงานรับรูเปนเสมือน “บุคคล” การรับรูดังกลาวอาจเกิดขึ้นเนื่องจากปจจัย
ดังตอไปนี้
- ความรับผิดชอบทางดาน กฎหมาย ศีลธรรม และทางการเงิน ขององคการโดยผาน
ตัวแทน (agency) ที่ตั้งขึ้น
- ประเพณี นโยบาย และบรรทัดฐานขององคการทําใหเกิดความตอเนื่องและกําหนด
พฤติกรรมของบุคคลในองคการ
- ตัวแทนที่องคการเลือกมานั้นไดใชอํานาจกับผูปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานมีความเชื่อโดยรวมเกี่ยวกับองคการ โดยเปนความเชื่อเกี่ยวกับระดับของการ
เห็นคุณคาในการมีสวนรวมของตนและความหวงใยเอาใจใสตอความเปนอยูของตนจากองคการ
หรือความเชื่อของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผูกมัดตนเองขององคการที่มีตอผูปฏิบัติงาน หรือ การ
สนับสนุนจากองคการตามการรับรูของผูปฏิบัติงานนั่นเอง (Eisenberger, et al., 1986) ตาม
แนวคิดของการแลกเปลี่ยนทางสังคมนั้น การทํางานใหกับองคการนั้นยอมเปนวิธีการหนึ่งในการ
ตอบแทนผลประโยชนตางๆที่ผูปฏิบัติงานไดรับจากองคการ
ผูปฏิบัติงานรับรูวาไดรับการสนับสนุนจากองคการยิ่งมากเทาไร ก็ยิ่งสามารถชวยเพิ่ม
ความคาดหวังของผูปฏิบัติงานในเรื่องของ ความพยายามในการทํางานกับผลของความพยายาม
นั้น เชน การไดรบั ผลตอบแทนหรือรางวัล (reward) หลังจากไดทมุ เททัง้ แรงกายและแรงใจทํางาน
ใหกบั องคการ ซึ่งการรับรูวาไดรับการสนับสนุนจากองคการเพิ่มขึ้นเมื่อไดรับการชมเชย ชื่นชมและ
แสดงความพึงพอใจ
ผูป ฏิบตั งิ านก็จะใหความรวมมือในการเปนสวนหนึง่ ขององคการดวยการ
แยกแยะดวยตนเอง และดําเนินการพัฒนาทางอารมณดา นบวกคือผูกพันตอองคการ และพยายาม
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เพื่อเปาหมายที่ คาดหวัง ซึง่ การผูกพันยึดติดจะเปนการเพิม่ ความพยายามของผูป ฏิบตั งิ านทีจ่ ะให
องคการบรรลุเปาหมายดวยการรวมมือและการปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังพบวา การสนับสนุนจาก
องคการมีความสัมพันธกับการขาดงาน (Eisenberger, et al, 1986: 501) เกิดความมีจิตสํานึกที่
รับผิดชอบ และสรางนวัตกรรมทีเ่ ปนผลประโยชนขององคการ (Eisenberger, et al, 1990) ให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงองคการและปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น (Wayne, Shore, and Liden, 1997)
ดังนั้น การที่พยาบาลประจําการตองแสดงบทบาทของตนเอง ทั้งที่เกี่ยวของกับผูใชบริการ
ผูรวมงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของใหเหมาะสม สอดคลองกับความคาดหวังของวิชาชีพและสังคม
ดังนั้น การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการใหเปนไปตามเปาหมายคุณภาพไดนั้น
Katz and Kahn (1978) กลาววา ปจจัยที่มีความสําคัญประการหนึ่งคือ องคการ ถาองคการมี
ระบบตอบแทนที่เหมาะสมและเปนไปตามความคาดหวังของผูปฏิบัติงานก็จะสงผลใหเกิดการ
ปฏิบัติบทบาทนั้นไดเปนอยางดี เชนเดียวกันเมื่อผูปฏิบัติงานรับรูวาจะไดรับการสนับสนุนจาก
บุคคลอื่นหรือคิดวาจะไดรับก็จะมีพฤติกรรมที่จะแสดงหรือปฏิบัติบทบาทนั้น (Reeder, 1971)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยเลือกใชแนวคิดของ Eisenberger, et
al (1986) เปนแนวคิดในการศึกษา เนื่องจากเปนแนวคิดที่มีความครอบคลุมถึงการสนับสนุนจาก
องคการที่เกิดจากการรับรู ความเชื่อ ของผูปฏิบัติงานที่มีตอองคการในสภาพการณดานทั่ว ๆ ไป
ที่ไดรับการสนับสนุนและจากการปฏิบัติจากองคการตามความคาดหวังของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
ดานผลประโยชนทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ
และสงผลใหเกิดการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
(Eisenberger, et al, 1986) สอดคลองกับการที่พยาบาลประจําการมุงเนนใหการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของพยาบาลประจําการของตนใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย โดยการสนับสนุนจากองคการ
ซึ่งเปนแหลงสนับสนุนที่เปนปจจัยสําคัญยิ่ง การสนับสนุนจากองคการจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 งานวิจัยในประเทศ
พรทิพย อุนโกมล (2532) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่
ของหัวหนาฝายสุขศึกษาและปองกันโรค โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน
211 คน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของหัวหนาฝายสุขาภิบาลและ
ปองกันโรค คือ อายุ อายุราชการ ฐานะทางเศรษฐกิจ และองคประกอบของความพึงพอใจใน
ดานความสําเร็จและการยอมรับนับถือ และพบวา ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
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บทบาทหนาที่ของหัวหนาฝายสุขาภิบาล
ทรัพยากรตาง ๆในการปฏิบัติงาน

คือ

การขาดแคลนอัตรากําลังเจาหนาที่ในฝายและ

บรรณสิทธิ์ ตวงศรีเสน (2536) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวัง
ของอาสาสมัครสาธารณสุขตามการรับรูของตนเอง และเจาหนาที่สาธารณสุขของรัฐในการดําเนิน
งานศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด กลุม ตัวอยางคือ อาสาสมัครสาธารณสุข
102 คน และเจาหนาที่สาธารณสุขของรัฐ จํานวน 51 คน โดยการสัมภาษณดวยแบบสัมภาษณ
ผลการวิจยั พบวา บทบาททีเ่ ปนจริงและบทบาททีค่ าดหวังตามการรับรูข องอาสาสมัครสาธารณสุข
ในดานขอมูลขาวสาร บริการสาธารณสุขที่จําเปนและการถายทอดความรูอยูในระดับต่ําและสูง
ตามลําดับ (คาเฉลี่ยเทากับ 15.94 และ 12.64) และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<.05) บทบาทที่คาดหวังตามการรับรูของอาสาสมัครสาธารณสุขและเจาหนาที่สาธารณสุขของ
รัฐรวมทุกดานอยูในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยภายในที่มีความสัมพันธกับบทบาทที่เปน
จริงของอาสาสมัครสาธารณสุข ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุข และปจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธกับบทบาทที่เปนจริงของอาสาสมัครสาธารณสุข
ไดแก คาตอบแทนการอบรม การเสาะแสวงหาขาวสาร และความถี่ในการนิเทศ
พัชราภรณ หมอกแกว (2538) ศึกษา ปจจัยที่มีผลตอบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพยาบาล
ในสถานประกอบการ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุมตัวอยาง คือ พยาบาลประจํา
สถานประกอบการ จํานวน 228 คน และผูบ ริหาร จํานวน 228 คน จากสถานประกอบการหมวดที่ 3
(การผลิต) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยคัดสรรที่มีผลตอการปฏิบัติจริงของพยาบาล
ไดแก สถานภาพสมรส และการฝกอบรมของพยาบาล และพยาบาลในสถานประกอบการสวน
ใหญ มีบทบาททีป่ ฏิบตั จิ ริง ดานบริหาร ดานบริการ ดานวิชาการ ดานวิจยั และโดยรวมทุกดาน
อยูในระดับนอย
จันทรพา ทัดภูธร (2543) ศึกษา อิทธิพลของการสนับสนุนจากองคการ และการ
แลกเปลีย่ นระหวางหัวหนา-ลูกนองตามการรับรูข องผูป ฏิบตั งิ าน ทีม่ ตี อ การตอบแทนของผูป ฏิบตั งิ าน
ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการประจําโรงพยาบาลรัฐ สังกัดทบวง
มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 339 คน พบวา การสนับสนุนจากองคการตาม
การรั บ รู ข องพยาบาลประจําการส ง ผลทางตรงต อ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการ และสงผลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
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3.2 งานวิจัยในตางประเทศ
Eisengerberger, Fasolo, and Davis-LaMastro. (1990) ศึกษา การสนับสนุนจากองคการ
ตอความขยันหมั่นเพียร ความยึดมั่นผูกพัน และการสรางนวัตกรรมของผูปฏิบัติงาน ทําการ
ศึกษา 2 ครั้ง ในประชากร 6 อาชีพทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ผลการศึกษาพบวา มีความ
สัมพันธทางบวกในการเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ความผูกพันกับองคการ
และตระหนักถึงผลประโยชนขององคการ
Settoon, et al. (1996) ศึกษา การแลกเปลี่ยนทางสังคมในองคการ ซึ่งเปนการศึกษา
การตอบแทนกันและกันระหวางความสัมพันธของผูที่เกี่ยวของ 2 รูปแบบ ไดแก ระหวางผูปฏิบัติ
งานกับองคการ และระหวางหัวหนากับลูกนอง กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรในโรงพยาบาลทั่วไป
ใน เมืองหลวงของรัฐทางตอนใต สหรัฐอเมริกา ที่ไมใชผูบริหาร จาก 28 อาชีพจํานวน 254 คน
การศึกษาพบวา รูปแบบความสัมพันธของการแลกเปลี่ยนทางสังคมทั้ง 2 แบบมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรม และเจคติของผูปฏิบตั ิงานแตกตางกัน กลาวคือ การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับ
สมาชิก ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางสังคมระหวางผูปฏิบัติงานกับผูปฏิบัติงานดวย
กัน สงผลตอ พฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีขององคการและการปฏิบัติงานตามบทบาทอยางมีนัย
สําคัญ
Wayne, Shore, and Liden (1997) ศึกษาอิทธิพลของปจจัยนําและผลลัพธของการ
สนับสนุนจากองคการ และการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิกตามแนวคิดการแลกเปลี่ยนทาง
สังคม โดยประชากรที่ศึกษา คือ ผูปฏิบัติงาน จํานวน 1,413 คน และผูบริหาร จํานวน 505 คน
ในสหรัฐอเมริกา ใชแบบสอบถามโดยการสงทางไปรษณีย การศึกษาพบวา การแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับสมาชิก สงผลตอ พฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีขององคการและการปฏิบัติงาน
อยางมีนยั สําคัญ (p<.001) การสนับสนุนจากองคการมีความสามารถในการอธิบายการปฏิบตั งิ าน
5.5 เปอรเซนต
Hofmann and Morgeson. (1999) ศึกษา บทบาทของการรับรูก ารสนับสนุนจากองคการ
การแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับสมาชิก และความสัมพันธดา นพฤติกรรมความปลอดภัย ตามแนวคิด
การแลกเปลี่ยนทางสังคม โดยศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยและการเกิดอุบัติเหตุ
กลุมตัวอยาง คือ หัวหนาและลูกนอง จํานวน 49 คู ที่ปฏิบัติงานในโรงงาน ผลการศึกษา พบวา
การสนับสนุนจากองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกปลอดภัยในการติดตอสื่อสาร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) และการแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับสมาชิก มีความสัมพันธ
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ทางบวกกับความรูสึกปลอดภัยในการติดตอสื่อสาร ความรูสึกปลอดภัยในการผูกพัน และจํานวน
ครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)
Eisenberger, et al. (2001) ศึกษาบทบาทของการตอบแทนกันและกันของการรับรูการ
สนับสนุนจากองคการ ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานไปรษณีย จํานวน 400 คน พบวา การ
สนับสนุนจากองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกเปนภาระติดพันในความเอาใจใส
เกีย่ วกับการทีอ่ งคการใหสวัสดิการ และจะใหความชวยเหลือแกองคการเพือ่ ใหบรรลุตามเปาหมาย
ทีก่ าํ หนด นอกจากนีก้ ารสนับสนุนจากองคการ สงผลตอ พฤติกรรมการเปนพลเมืองทีด่ ขี ององคการ
และการปฏิบัติงานตามบทบาทอยางมีนัยสําคัญ (p<.05)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล
- อายุ
- สภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

การแลกเปลีย่ นระหวาง
หัวหนาหอผูปวยกับพยาบาล
ประจําการ
- ความชอบพอ
- ความจงรักภักดี
- การรวมกันสรางผลงาน
- การนับถือในความเปนนักวิชาชีพ

การสนับสนุนจากองคการ

การปฏิบัติงานตามบทบาท
- ดานการปฏิบัติการ
พยาบาล
- ดานการบริหารจัดการ
- ดานวิชาการ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ และการสนับสนุนจากองคการ
กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร และ
สรางสมการพยากรณการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ จากปจจัยสวนบุคคล
การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการของ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้
คือ
พยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร แบงเปน 5 สังกัด ไดแก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน
โรงพยาบาลทัง้ หมด 13 โรงพยาบาล ในป พ.ศ. 2545 รวมพยาบาลประจําการทั้งสิ้น 8,048 คน
2. กลุมตัวอยาง
ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
(Multi-stage sampling) (ยุวดี ฦๅชาและคณะ, 2543: 84) โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
2.1 สํารวจจํานวนพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากฝายการพยาบาล (2545) ทัง้ 13 โรงพยาบาล พบวามีจาํ นวนพยาบาลประจําการทัง้ สิน้ 8,048 คน
2.2 กําหนดขนาดกลุม ตัวอยางโดยคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane (1976
อางถึงใน ประคอง กรรณสูตร, 2538) เมื่อระดับความมีนัยสําคัญเปน .05 (α=.05)
n
= N
1+ Ne2
n
คือ ขนาดกลุมตัวอยาง
N
คือ ขนาดประชากร
e
คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง
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สามารถคํานวณขนาดกลุมตัวอยางไดดังนี้
n
=
8,048
1 + 8,048 (.05) (.05)
=
381 คน
ขนาดกลุมตัวอยางที่ไดคือ พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
จํานวน 381 คน
2.3 เลือกโรงพยาบาลทีเ่ ปนตัวอยาง โดยจําแนกโรงพยาบาลเปน 5 กลุม ตามสังกัด
คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ จากนั้นจึงสุมโรงพยาบาลในสังกัด โดยการสุมอยางงาย (Simple random
sampling) ดวยวิธกี ารจับฉลาก ใชอตั ราสวน 1 : 2 ในกรณีทมี่ โี รงพยาบาล 3 แหง ใชอตั ราสวน 2 : 3
และในกรณีที่มีแหงเดียว กําหนดใหโรงพยาบาลนั้นเปนตัวอยาง
2.4 หาจํานวนกลุมตัวอยางแตละโรงพยาบาลที่สุมได โดยวิธีคํานวณตามสัดสวน
ประชากรในแตละโรงพยาบาล ในกรณีทคี่ าํ นวณแลวไดกลุม ตัวอยางในโรงพยาบาลนอยกวา 30
คน ไดปรับเพิม่ กลุม ตัวอยางใหเปน 30 คน เพือ่ ใหสามารถเปนตัวแทนของประชากรได เมือ่ นํามา
รวมกันจะไดกลุม ตัวอยางทัง้ สิน้ จํานวน 404 คน
2.5 หาจํานวนกลุม ตัวอยางในแตละโรงพยาบาล โดยการนําจํานวนของประชากร
ของทุกแผนก ไดแก แผนกศัลยกรรม แผนกอายุรกรรม แผนกสูตนิ รีเวชกรรม แผนกกุมารเวชกรรม
และแผนกออรโธปดกิ ส มาทําการแบงชัน้ โดยใชสดั สวนทีเ่ ทากัน (Proportion stratified sampling)
(เพชรนอย สิงหชา งชัย,ศิรพิ ร ขัมภลิขติ และทัศนีย นะแส, 2539) นํากลุม ตัวอยางทีค่ าํ นวณไดใน
แตละชัน้ มารวมกัน จะไดกลุม ตัวอยางตามสัดสวนทีต่ อ งการ ดังรายละเอียดทีแ่ สดงไวในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล

ประชากร (คน)

กลุมตัวอยาง (คน)

สังกัดกระทรวงกลาโหม
1. ร.พ.พระมงกุฎเกลา
2. ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช
3. ร.พ.สมเด็จพระปนเกลา

643
527
186

55
45
-

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1. ร.พ.นพรัตนราชธานี
2. ร.พ.เลิดสิน
3. ร.พ.ราชวิถี

290
242
490

30
30
-

851

72

276
320
259

30
-

933
2,026

80
-

729
8,048

62
404

สังกัดกรุงเทพมหานคร
1. วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
2. ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ
3. ร.พ.กลาง
4. ร.พ.ตากสิน
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
1. ร.พ.รามาธิบดี
2. ร.พ.ศิริราช
สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1. ร.พ.ตํารวจ
รวม
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
การสรางและลักษณะของเครื่องมือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร สรางแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาล
ประจําการ มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิจยั เกีย่ วกับการแลกเปลีย่ นระหวาง
หัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
2. ผูว จิ ยั สรางแบบสอบถามการแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ
ขึ้นเองจากแนวคิดของ Liden and Maslyn (1998) ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมดจํานวน 35 ขอ
เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบดวย
เนื้อหาการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการ 4 ดาน โดยกําหนดใหองคประกอบแตละดานมีนา้ํ หนักเทากัน ดังนี้
2.1 การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
ดานความชอบพอ จํานวน 8 ขอ ไดแก ขอ 1-8
2.2 การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปว ยกับพยาบาลประจําการ
ดานความจงรักภักดี จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอ 9-17
2.3 การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
ดานการรวมกันสรางผลงาน จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอ 18-26
2.4 การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
ดานการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอ 27-35
3. ลักษณะของแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา
(Likert scale) 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
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ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
4. เกณฑการใหคะแนน
แบบสอบถามการแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ มีเกณฑ
ในการเลื อ กตอบและให ค ะแนน ดั ง นี้
5
หมายถึง
เห็นดวยอยางยิ่งกับขอความดังกลาว
4
หมายถึ ง
เห็ น ด ว ยกั บ ข อ ความดั ง กล า ว
3
หมายถึง
ไมแนใจวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความดังกลาว
2
หมายถึง
ไมเห็นดวยกับขอความดังกลาว
1
หมายถึง
ไมเห็นดวยอยางยิ่งกับขอความดังกลาว
5. การแปลผลคะแนน
เกณฑในการแปลผลคะแนน
การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาล
ประจําการ คือ เมือ่ ใหคะแนนครบทุกขอแลว นําคะแนนของผูต อบแตละคนมารวมกัน แลวหาคาเฉลี่ย
ใชหลักการแปลผลคาเฉลี่ยในการใหความหมายคะแนนเฉลี่ยการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอ
ผูปวยกับพยาบาลประจําการ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลความหมาย
1.00 - 2.33
คุณภาพการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการอยูระดับต่ํา
2.34 - 3.67
คุณภาพการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวย
กับพยาบาลประจําการอยูระดับปานกลาง
3.68 - 5.00
คุณภาพการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวย
กับพยาบาลประจําการอยูระดับสูง
6. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) แบบสอบถามการแลกเปลี่ยน
ระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ไดผา นการตรวจความตรงตามเนือ้ หา ความเหมาะสม
ของภาษาทีใ่ ช จากผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวน 7 ทานโดยถือเกณฑการยอมรับจากผูท รงคุณวุฒริ อ ยละ 80
ซึง่ แบบสอบถามดังกลาวไดมกี ารปรับปรุง เปลีย่ นแปลงและเพิม่ เติมตามคําแนะนําของผูท รงคุณวุฒิ
ดังนี้
ปรับปรุงภาษาสํานวนที่ใช
จํานวน 7 ขอ
ปรับขอคําถามที่ซซ้ํา อน
จํานวน 3 ขอ
ตัดขอคําถามทิ้ง
จํานวน 5 ขอ
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ดังนั้น แบบสอบถามการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปว ยกับพยาบาลประจําการ
จากปรับแกตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลว จาก 35 ขอ เหลือขอคําถาม 30 ขอ ดังนี้
ดานความชอบพอ
จํานวน 8 ขอ (ขอ 1-8)
ดานความจงรักภักดี
จํานวน 7 ขอ (ขอ 9-15)
ดานการรวมกันสรางผลงาน
จํานวน 8 ขอ (ขอ 16-23)
ดานการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ จํานวน 7 ขอ (ขอ 24-30)
7. การหาคาความเที่ยง (Reliability) นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try out) กับ
พยาบาลประจําการโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา จํานวน 30 คน ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางใน
การวิจัย แลวนํามาวิเคราะหหาความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของค
รอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient) (ประคอง กรรณสูต, 2538: 47-48) ไดคาความเที่ยง
ของแบบสอบถามการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ เทากับ .96
8. เมือ่ นําแบบสอบถามดังกลาวไปใชกบั กลุม ตัวอยางพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
รัฐ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 356 คน คํานวณคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ไดคาความเที่ยง
ของแบบสอบถามการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ เทากับ .95
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการตามการรับรูข องพยาบาลประจําการ
มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากหนังสือ วารสาร เอกสารและงานวิจยั เกีย่ วกับการสนับสนุนจากองคการ
2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการโดยผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดของ
Eisenberger et al. (1986) ประกอบดวยขอคําถามทั้งทางบวกและทางลบจํานวน 36 ขอ
3. ลักษณะของแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา
(Likert scale) 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
4. เกณฑการใหคะแนน
แบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการ มีเกณฑในการเลือกตอบและใหคะแนน ดังนี้
ในขอความที่เปนบวก ไดแก ขอคําถามขอ 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22,
23, 26, 28, 31, 32 และ 35 ใหคาคะแนนดังนี้

64

5
หมายถึ ง
เห็ น ด ว ยอย า งยิ่ ง กั บ ข อ ความดั ง กล า ว
4
หมายถึ ง
เห็ น ด ว ยกั บ ข อ ความดั ง กล า ว
3
หมายถึง
ไมแนใจวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความดังกลาว
2
หมายถึง
ไมเห็นดวยกับขอความดังกลาว
1
หมายถึง
ไมเห็นดวยอยางยิ่งกับขอความดังกลาว
ในขอความที่เปนลบ ไดแก ขอคําถามขอ 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 18, 20, 21, 24, 25,
27, 29, 30, 33, 34, 35 และ 36 ใหคาคะแนนดังนี้
เห็ น ด ว ยกั บ ข อ ความดั ง กล า วทุ กประการ
1
หมายถึ ง
2
หมายถึ ง
เห็ น ด ว ยกั บ ข อ ความดั ง กล า ว
3
หมายถึง
ไมแนใจวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความดังกลาว
4
หมายถึง
ไมเห็นดวยกับขอความดังกลาว
5
หมายถึง
ไมเห็นดวยกับขอความดังกลาวทุกประการ
5. การแปลผลคะแนน
เกณฑในการแปลผลคะแนน การสนับสนุนจากองคการ คือ เมือ่ ใหคะแนนครบทุกขอ
นําคะแนนของผูต อบแตละคนมารวมกัน แลวหาคาเฉลี่ย ใชหลักการแปลผลคาเฉลี่ยในการใหความ
หมายคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนจากองคการ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลความหมาย
1.00 - 2.33
การรับรูก ารสนับสนุนจากองคการอยูร ะดับต่ํา
2.34 - 3.67
การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จากองค ก ารอยู ร ะดั บ ปานกลาง
3.68 - 5.00
การรับรูก ารสนับสนุนจากองคการอยูร ะดับสูง
6. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) แบบสอบถามการสนับสนุน
จากองคการ ไดผานการตรวจความตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา จากผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 7 ทาน โดยถือเกณฑการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิรอยละ 80 ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวได
มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
ปรับปรุงภาษาสํานวนที่ใช
จํานวน 23 ขอ
ตัดขอคําถามทิ้ง
จํานวน 6 ขอ (ขอ 2, 12, 14, 19, 24 และ
26 ออกเนื่องจากไมสอดคลองกับสภาพที่เปนจริงของโรงพยาบาลรัฐ)
ดังนั้น แบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการ หลังจากปรับแกตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒแิ ลว จาก 36 ขอ เหลือขอคําถาม 25 ขอ ดังนี้
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ขอคําถามที่เปนบวก ไดแก ขอคําถามที่ 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19,
20, 21, 24 และ 25
ขอคําถามทีเ่ ปนลบ ไดแก ขอคําถามที่ 2, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 18, 22 และ 23
7. การหาคาความเที่ยง (Reliability) นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใชกับพยาบาล
ประจําการโรงพยาบาลสมเด็จพระปน เกลา จํานวน 30 คน ทีไ่ มไดเปนกลุม ตัวอยางในการวิจยั แลว
นํามาวิเคราะหหาความเทีย่ งของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค ไดคาความ
เที่ยงของแบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการ เทากับ .88
8. เมือ่ นําแบบสอบถามดังกลาวไปใชกบั กลุม ตัวอยางพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 356 คน คํานวณคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ไดคาความเที่ยง
ของแบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการ เทากับ .92
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ มี
ขัน้ ตอนการสราง ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของพยาบาลประจําการ
2. ผูว จิ ยั สรางแบบสอบถามการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการขึน้ เอง จาก
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description) ของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั กิ าร (กองการพยาบาล,
2539) เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบดวย เนื้อหาการปฏิบตั ิงานตามบทบาทของพยาบาล
ประจําการ 3 ดาน มีขอคําถามทั้งหมด 49 ขอ ดังนี้
2.1 การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ ดานการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
จํานวน 28 ขอ ไดแก ขอ 1-28
2.2 การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ ดานการบริหารการพยาบาล
จํานวน 11 ขอ ไดแก ขอ 29-39
2.3 การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ ดานวิชาการ
จํานวน 10 ขอ ไดแก ขอ 40-49
3. ลักษณะของแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา
(Rating scale) 5 ระดับ ไดแก ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติเปนประจํา
ปฏิบัติเปนบางครั้ง
ปฏิบัตินอยครั้ง
ไมไดปฏิบัติเลย
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4. เกณฑการใหคะแนน
แบบสอบถามการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ มีเกณฑในการเลือก
ตอบและใหคะแนน ดังนี้
5
หมายถึง
ขอความนั้นทานปฏิบัติทุกครั้ง
4
หมายถึง
ขอความนั้นทานปฏิบัติเปนประจํา
3
หมายถึง
ขอความนั้นทานปฏิบัติเปนบางครั้ง
2
หมายถึง
ขอความนั้นทานปฏิบัติเพียงเล็กนอย
1
หมายถึง
ขอความนั้นทานไมไดปฏิบัติเลย
5. การแปลผลคะแนน
เกณฑในการแปลผลคะแนนการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ คือ
เมือ่ ใหคะแนนครบทุกขอแลว นําคะแนนของผูต อบแตละคนมารวมกัน แลวหาคาเฉลี่ย ใชหลักการ
แปลผลคาเฉลี่ยในการใหความหมายคะแนนเฉลี่ยการปฏิบตั งิ านตามบทบาท ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลความหมาย
1.00 - 2.33
การปฏิบัติงานตามบทบาทอยูระดับควรปรับปรุง
2.34 - 3.67
การปฏิบัติงานตามบทบาทอยูระดับปานกลาง
3.68 - 5.00
การปฏิบัติงานตามบทบาทอยูระดับดี
6. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) แบบสอบถามการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของพยาบาลประจําการ ไดผานการตรวจความตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสมของ
ภาษาจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ทาน ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติมตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
ปรับปรุงภาษาสํานวนที่ใช
จํานวน 20 ขอ
ปรับขอคําถามที่ซ้ําซอน
จํานวน 6 ขอ
ตัดขอคําถามทิ้ง
จํานวน 10 ขอ
แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ หลังจากปรับแกตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลว จาก 49 ขอ เหลือขอคําถาม 31 ขอ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการพยาบาล
จํานวน 16 ขอ (ขอ 1-16)
ดานการบริหารการพยาบาล จํานวน 8 ขอ (ขอ 17-24)
ดานวิชาการ
จํานวน 7 ขอ (ขอ 25-31)
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7. การหาคาความเที่ยง (Reliability) นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใชกับพยาบาล
ประจําการโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา จํานวน 30 คน ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย
แลวนํามาวิเคราะหหาความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได
คาความเที่ยงของแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ เทากับ .85
8. เมือ่ นําแบบสอบถามดังกลาวไปใชกบั กลุม ตัวอยางพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 356 คน คํานวณคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ไดคาความเที่ยง
ของแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ เทากับ .92
ตารางที่ 2

คาความเที่ยงของแบบสอบถามการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการ แบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการ และแบบสอบถาม
การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ

แบบสอบถาม

ชุดที่ 1 แบบสอบถามการแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอ
ผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ
ชุดที่ 2 แบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการ
ชุดที่ 3 แบบสอบถามการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการ

คาความเทีย่ งของแบบสอบถาม
กลุม ทดลอง
กลุม ตัวอยาง
(n = 30)
( n = 356)
.96

.95

.88
.85

.92
.92

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้ คือ
1. ขอหนังสือจากคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถึงผูอํานวยการโรง
พยาบาล หรือคณบดีคณะแพทยศาสตร หรือผูบังคับการโรงพยาบาล หรือ ผูอํานวยการสํานักการ
แพทย กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลของโรงพยาบาลรัฐ จํานวน 8 แหง
2. สงหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล พรอมแนบรายละเอียดของโครงการวิจัยและ
ตัวอยางเครื่องมือการวิจัย ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือคณบดีคณะแพทยศาสตรหรือ
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ผูบังคับการโรงพยาบาล หรือ ผูอํานวยการสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาต
เก็บรวบรวมขอมูลของโรงพยาบาลรัฐ จํานวน 8 แหง
3. หลังจากนัน้ 1 สัปดาห ผูว จิ ยั โทรศัพทตดิ ตอประสานงานกับเจาหนาทีธ่ รุ การ เพือ่ ขอทราบ
ผลการขออนุมัติในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงพยาบาลรัฐทั้ง 8 แหง
4. หลังจากที่ผา นการอนุมัติจากโรงพยาบาลนั้นแลว ผูวิจัย ดําเนินการติดตอขอชี้แจง
วัตถุประสงคในการวิจัย รายละเอียด วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวนและคุณสมบัติของกลุม
ตัวอยางที่ตองการกับฝายการพยาบาลที่รับผิดชอบดานวิชาการหรือการวิจัยของโรงพยาบาลนั้นๆ
5. ประสานงานกับฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร 8 แหง เพือ่ กําหนด
วัน เวลา และรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการสุม ใหไดสัดสวนตามที่กําหนดไว
เพื่อการเตรียมการในการเก็บรวบรวมขอมูล
6. ผูวิจัยนําไปดําเนินการเก็บขอมูลในแตละโรงพยาบาลดวยตนเอง ตาม วัน เวลา ที่
นัดหมาย และขอความรวมมือหัวหนากลุมงานการพยาบาล เปนผูแจกใหแกพยาบาลประจําการ
เปนผูรวบรวม และดําเนินการเก็บแบบสอบถามกลับมาใหผูวิจัยในบางโรงพยาบาล
7. ผูว จิ ยั ใชเวลาในการเก็บขอมูลตัง้ แตวนั ที่ 28 มกราคม 2545 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2545
เปนเวลา 2 เดือน เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดจํานวน 404 คน
8. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลในแบบสอบถามทุกชุด ขอมูลทีไ่ ดรบั มีความสมบูรณ
สามารถนําไปวิเคราะหขอมูลไดมีจํานวน 356 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.12
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเปนสําดับดังนี้
1. นําแบบสอบทัง้ หมดมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําตอบแตละฉบับ
พรอมทั้งกํากับรหัสของขอมูลแตละขอ เพื่อนําไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
2. นําแบบสอบถามที่ไดไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ version
9.0 (Statistical Package for the Social Science / Personal Computer)
3. กําหนดระดับนัยสําคัญสําหรับการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ .05
4. สถิติที่ใชในการคํานวณมีดังนี้
4.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ดวยสถิติความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percent)
4.2 วิเคราะหระดับการปฏิบัติงานตามบทบาท การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนา
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หอผูปวยกับพยาบาลประจําการ และการสนับสนุนจากองคการของพยาบาลประจําการ โดยใช
สถิตคิ า เฉลีย่ (Mean) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) จําแนกเปนรายดาน
แลวประเมินระดับจากคาเฉลี่ย
4.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนา
หอผูปวยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการ โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) และทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.4 สรางสมการพยากรณการปฏิบตั งิ านตามบทบาทพยาบาลประจําการ จากปจจัย
สวนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ และการสนับสนุนจาก
องคการ ทําการวิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตกิ ารวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู แบบเปนขัน้ ตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้
4.5 คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณโดยรวมกับตัว
แปรเกณฑรายดาน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation
Coefficient, r) และแปรความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2537: 324)
เมื่อ r เขาใกล 1.00
สูงกวา 0.90
มีความสัมพันธในระดับสูงมาก
ประมาณ 0.70-0.89
มีความสัมพันธในระดับสูง
เมื่อ r เขาใกล 0.50
ประมาณ 0.30-0.69
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
เมื่อ r เขาใกล 0.00
ประมาณ 0.29 และต่ํากวา มีความสัมพันธในระดับต่ํา
เครื่องหมาย + หรือ - แสดงถึงลักษณะความสัมพันธ คือถาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเปน + หมายความวาขอมูลทั้งสองมีลักษณะตามกัน แตถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เปน - หมายความวาขอมูลทั้งสองมีลักษณะตรงขามกัน
4.5.1 ทดสอบความมีนยั สําคัญของคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ โดยการ
ทดสอบ (t - test)
4.5.2 คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) ระหวางตัวแปร
พยากรณกับตัวแปรเกณฑ
4.5.3 ทดสอบความมีนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
โดยทดสอบคา Overall F - test
4.5.4 คํานวณคาสัมประสิทธิก์ ารถดถอยของตัวพยากรณ (b) ในรูป
คะแนนดิบ
4.5.5 ทดสอบคา F เพื่อทดสอบวาคา b ของตัวพยากรณแตละตัวจะสง
ผลตอตัวแปรเกณฑหรือไม
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4.5.6 หาคาคงที่ของสมการพยากรณ
4.5.7 สรางสมการพยากรณการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครทั้งในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
เนื่องจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
กําหนดไววาตัวแปรพยากรณที่จะนํามา
คํานวณจะตองเปนตัวแปรที่วัดในระดับอันตรภาคชั้น (Interval scale) ขึ้นไป คือเปนตัวเลขที่
แสดงปริมาณความมากนอยและความแตกตางแตละหนวยเทากัน ดังนั้น ในการคํานวณจึงตอง
ปรับตัวแปร ที่วัดในนามบัญญัติ (Nominal scale) ใหเปนตัวแปรหุน (Dummy variable) ดังนี้
สถานภาพสมรส
กําหนดให
สมรสทุกประเภท
=1
ไมไดสมรส
=0
โสด
=1
ไมใชโสด
=0
คู
=1
ไมใชคู
=0
หมาย / หยา / แยก
=1
ไมใชหมาย / หยา / แยก
=0
ระดับการศึกษา
กําหนดให
ประกาศนียบัตร / อนุปริญญา = 1
ไมใชประกาศนียบัตร / อนุปริญญา = 0
ปริญญาตรี
=1
ไมใชปริญญาตรี
=0
ปริญญาโท
=1
ไมใชปริญญาโท
=0

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอ มูลของการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลี่ยน
ระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ กับการปฏิบตั งิ านตาม
บทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จากการตอบแบบสอบถามของ
กลุมตัวอยางพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 แหง จํานวน 356 คน
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนลําดับดังนี้
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
แสดงผลการวิเคราะหในตารางที่ 3
2. การวิเคราะหคาเฉลี่ย การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
การสนับสนุนจากองคการ และการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายดานและโดยรวม แสดงผลการวิเคราะหในตารางที่ 4 - 5
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนา
หอผูปวยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ และการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร แสดงผลการวิเคราะหในตารางที่ 6 - 7
4. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรขั้นตอน และสรางสมการพยากรณ
การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร แสดงผลใน
ตารางที่ 8 -9
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1. การวิเคราะหปจ จัยสวนบุคคลของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 3

จํานวนและรอยละของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล

จํานวน (คน)

รอยละ

ต่ํากวา 25 ป
26 – 30 ป
31 – 35 ป
36 – 40 ป
40 ปขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย / หยา / แยก
ไมตอบ (missing)
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา / ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ไมตอบ (missing)
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
1 – 5 ป
6 – 10 ป
11 –15 ป
16 ปขึ้นไป

86
113
56
56
45

24.2
31.7
15.7
15.7
12.7

252
96
7
1

70.8
26.9
2.0
.3

0
331
23
2

0
93.0
6.4
.6

154
82
50
70

43.3
23.0
14.0
19.7

อายุ

จากตารางที่ 3 พบวา กลุม ตัวอยางคือ พยาบาลประจําการทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลของรัฐ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 356 คน สวนใหญมีอายุระหวาง 26 - 30 ป คิดเปนรอยละ 31.7 สถานภาพ
โสด คิดเปนรอยละ 70.8 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 93 และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน อยู
ระหวาง 1 – 5 ป คิดเปนรอยละ 43.3
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2. การวิเคราะหคา เฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของการแลกเปลี่ยนระหวาง
หัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ และการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จําแนกโดยรวม
และรายดาน
ตารางที่ 4

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามโดยรวมและ
รายดาน
ตัวแปร

การปฏิบัติงานตามบทบาท
ดานการปฏิบัติการพยาบาล
ดานการบริหารจัดการ
ดานวิชาการ

X

S.D.

ระดับ

3.89
4.19
3.79
3.33

.45
.39
.58
.87

ดี
ดี
ดี
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติงานตามบทบาทโดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.89 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ ดานการปฏิบัติ
การพยาบาลอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.19 รองลงมาไดแก ดานการบริหารจัดการ
อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.79 สวนดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง มีคา เฉลี่ยต่ําสุด
เทากับ 3.33
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ตารางที่ 5

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการสนับสนุนจากองคการ และ
การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ตามการรับรูข อง
พยาบาลประจําการโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จําแนกโดยรวมและรายดาน
ตัวแปร

X

S.D.

ระดับ

การสนับสนุนจากองคการ

3.14

.50

ปานกลาง

การแลกเปลี่ยนระหว างหัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการ
ดานความชอบพอ
ดานความจงรักภักดี
ดานการรวมกันสรางผลงาน
ดานการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ

3.87

.44

สูง

3.83
3.76
3.94
3.96

.58
.47
.44
.54

สูง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที่ 5 พบวา การสนับสนุนจากองคการ ตามการรับรูของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.14 สวนการแลก
เปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการของพยาบาลประจําการ พบวา โดยรวมอยู
ในระดับสูง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.87 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนา
หอผูปวยกับพยาบาลประจําการของพยาบาลประจําการรายดานอยูในระดับสูงทั้งหมด ดังนี้ ดาน
การนับถือในความเปนนักวิชาชีพ ดานการรวมกันสรางผลงาน ดานความชอบพอ และดานความ
จงรักภักดี มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.96, 3.94, 3.83 และ 3.76 ตามลําดับ
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3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนา
หอผูปวยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนา
หอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ กับการปฏิบตั งิ านตาม
บทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร แสดงในรูป
เมตริกสหสัมพันธ (Correlation Matrix)

ตารางที่ 6

ตัวแปร
AGE
STAT
SSTAT
MSTAT
WSTAT
BEDU
MEDU
LENG
LMX
POS
ROLE

AGE

STAT

SSTAT

MSTAT WSTAT

BEDU

MEDU

LENG

LMX

POS

ROLE

1.000
.462**

1.000

-.462**

-1.000**

1.000

.45**

.952**

-.952**

1.000

.042

.222**

.222**

-.086

1.000

-.136*

.017

-.017

.006

.037

1.000

.136*

-.017

.017

-.006

-.037

-1.00**

1.000

.958**

.466**

-.466**

.471**

.017

-.142**

.142**

1.000

-.018

-.026

.026

-.032

.016

-.018

.018

-.050

1.000

-.028

-.039

.039

.002

-.134*

.031

-.031

-.022

.374**

1.000

.193*

.210**

-.210**

.184**

.097

-.090

.090

.182**

.288**

.167**

1.000

*p< .05 (2 – tailed) และ **p< .01 (2 – tailed)

จากตารางที่ 6 พบวา สถานภาพสมรสหมาย / หยา / แยก (WSTAT) ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (BEDU) และระดับการศึกษาปริญญาโท (MEDU) ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติ
งานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ (ROLE) โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร สถานภาพโสด
(SSTAT) มีความสัมพันธทางลบในระดับต่าํ กับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 (r = -.210) อายุ (AGE) มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่าํ กับ
การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (r = .193)
สวนสถานภาพสมรส (STAT) สถานภาพสมรสคู (MSTAT) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (LENG) การ
แลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ (LMX) และการสนับสนุนจากองคการ
(POS) มีความสัมพันธระดับต่าํ กับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.210, .184, .182, .288, และ .167 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 7

คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนา
หอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ กับการปฏิบตั งิ านตาม
บทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
ตัวแปร

ปจจัยสวนบุคคล
อายุ
สถานภาพโสด
สถานภาพสมรสคู
สถานภาพสมรสหมาย / หยา / แยก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ระดับการศึกษาปริญญาโท
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการ
การสนับสนุนจากองคการ

การปฏิบัติการพยาบาล การบริหารจัดการ

วิชาการ

.141*
-.157*
.123*
.120*
-.075
.075
.122*
.250*

.077
-.210*
.203*
.036
-.042
.042
.058
.334*

.242*
-.162*
.143*
.074
-.098
.098
.252*
.152*

.139*

.190*

.097

*p< .05 (2 – tailed)

จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับการ
ปฏิบัติง านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ พบวา อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมีความ
สัมพันธทางบวกระดับต่ํากับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ ดานการปฏิบัติ
การพยาบาลและดานวิชาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการบริหารจัดการ
ไมมีความสัมพันธกับอายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน สถานภาพโสด มีความสัมพันธทางลบ
ระดับต่ํากับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสถานภาพสมรสหมาย / หยา / แยก มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํากับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการดานการปฏิบัติการพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แตไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการดาน
การบริหารจัดการและดานวิชาการ สวนระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท พบวา ไมมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวย
กับพยาบาลประจําการตามการรับรูข องพยาบาลประจําการกับการปฏิบัติง านตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการรายดาน พบวา การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ
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มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํากับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการดานการ
ปฏิบัติการพยาบาลและดานวิชาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ มีความ
สัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับดานการบริหารจัดการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนการสนับสนุนจากองคการ มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํากับการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของพยาบาลประจําการในดานการปฏิบัติการพยาบาลและดานการบริหารจัดการ
อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเปนขั้นตอน และการสรางสมการ
พยากรณการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 8

แสดงคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธพหุคณ
ู (R) ระหวางปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลี่ยน
ระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ และการสนับสนุนจากองคการ
กับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
ที่ไดรับการเลือกเขาสูสมการถดถอย
คาสัมประสิทธิ์การพยากรณที่เพิ่มขึ้น
(R2 change) ในการพยากรณการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรง
พยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร

ลําดับขั้นการพยากรณ

การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
สถานสภาพโสด
การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
สถานสภาพโสด ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

R

R2

R2
change

F

.283

.080

.080

30.135*

.364

.133

.053

21.044*

.380

.144

.012

4.700*

*p < 0.5
จากตารางที่ 8 ในขั้นที่ 1 พบวา การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาล
ประจําการ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาอํานาจการ
พยากรณเทากับ .080 (R2= .080) แสดงวา การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาล
ประจําการ มีความแปรปรวนรวมกับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
รัฐ กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 8
ขั้นที่ 2 เมื่อเพิ่มตัวพยากรณ สถานภาพโสด เขาไป พบวา คาอํานาจการพยากรณเพิ่มขึ้น
เปน .133 คือ สามารถเพิ่มอํานาจการพยากรณได .053 (R2change = .053) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ และ
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สถานภาพโสด มีความแปรปรวนรวมกันกับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรง
พยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร รอยละ 13.3
ขั้นที่ 3 เมื่อเพิ่มตัวพยากรณ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เขาไป พบวา คาอํานาจการพยากรณ
เพิ่มขึ้นเปน .144 คือ สามารถเพิ่มอํานาจการพยากรณได .012 (R2change = .012) อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
สถานภาพโสด และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มีความแปรปรวนรวมกันกับการปฏิบตั งิ านตามบทบาท
ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร รอยละ 14.4
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ตารางที่ 9

คาสัมประสิทธิถ์ ดถอยของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน (Beta)
ทดสอบความมีนัยสําคัญของ สมการถดถอยพหุที่ใชพยากรณ และแสดงสมการ
ถดถอยพหุคูณที่ใชพยากรณการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร

ตัวพยากรณ
LMX
SSTAT
LENG
R = .380

constant
R2= .144

b
.300
-.174
.008
2.777
F = 4.70

SE.b
Beta
.051
.291
.056
-.174
.004
.122
.211
SEest= .42247

t
p-value
5.847
.000
-3.091
.002
2.168
.031
13.182
.000
p-value = .031

จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา
ตัวพยากรณมคี า Beta สูงสุด คือ การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ
(LMX) (Beta = .291) รองลงไป ไดแก สถานภาพโสด (SSTAT) (Beta = -.174) และระยะเวลาที่
ปฏิบตั งิ าน (LENG) เปนตัวพยากรณทมี่ คี า Beta ต่าํ สุด (Beta = .122) แสดงวา การแลกเปลี่ยน
ระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ มีนา้ํ หนักสูงสุดในการพยากรณการปฏิบตั งิ านตาม
บทบาทของพยาบาลประจําการ รองลงมาคือ สถานภาพโสด และสุดทาย ไดแก ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน
โดยสามารถสรางสมการพยากรณการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร ไดดังนี้
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ = 2.777 + .300 (การแลกเปลีย่ น
ระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ) - .174 (สถานภาพโสด) + .008 (ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน)
ROLE = 2.777 + .300* LMX - .174* SSTAT + .008* LENG
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ = .291 (การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนา
หอผูป วยกับพยาบาลประจําการ) - .174 (สถานภาพโสด) + .122 (ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน)
^
ZROLE = .291*ZLMX - .174* ZSSTAT + .122* ZLENG

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive research) โดยมีวตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ
การสนับสนุนจากองคการ กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร จํานวนกลุม ตัวอยาง 404 คน ซึง่ ไดจากการสุม แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage sampling)
จากจํานวนประชากรทั้งหมด 8,048 คน ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ในแบบสอบถามทุกชุด
ขอมูลทีไ่ ดรบั มีความสมบูรณสามารถนําไปวิเคราะหขอ มูลไดมจี าํ นวน 356 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.12
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของพยาบาลประจําการ จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
ตามการรับรูของพยาบาลประจําการ มีองคประกอบ 4 ดาน คือ ความชอบพอ ความจงรักภักดี
การรวมกันสรางผลงาน และการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของ
Liden and Maslyn (1998) จํานวน 30 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Likert scale)
5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการ ตามการรับรูข องพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดของ Esienberger et al (1986)
จํานวน 25 ขอ มีลักษณะการเปนมาตราสวนประมาณคา(Likert scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ มีองคประกอบ
3 ดาน คือ ดานการปฏิบัติการพยาบาล ดานการบริหารจัดการ และดานวิชาการ ซึ่งผูวิจัยสราง
ขึ้นจากแนวคิดของกองการพยาบาล (2539) ทั้งหมด 31 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดานความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ไดนําไป
ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา การตีความของขอคําถาม
ความครอบคลุมของเนื้อหา หลังจากนั้นไดนําไปทดลองใชกับพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
สมเด็จพระปนเกลา จํานวน 30 คน นํามาหาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามการแลก
เปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ
แบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการ
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และแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ เทากับ .96, .88, และ .85
ตามลําดับ และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ version 9.0 ในการ
คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเปนขั้นตอน และสรางสมการการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของพยาบาลประจําการ
สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
มีอายุระหวาง 26-30 ป มากที่สุดรอยละ 31.7 นอยที่สุดอายุตั้งแต 41 ปขึ้นไป รอยละ 12.7
สถานภาพสมรสโสด คิดเปนรอยละ 70.8 สถานภาพสมรสคู รอยละ 26.9 ระดับการศึกษา
สูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีถึงรอยละ 93 สําหรับระดับปริญญาโท มีเพียงรอยละ 6.4 โดยมี
ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านอยูร ะหวาง 1-5 ป มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 43.3 และระหวาง 11-15 ป นอย
ทีส่ ุด รอยละ 14
2. การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ จากการที่ พยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ไดประเมินการปฏิบตั งิ านดวยตนเอง พบวา พยาบาลประจําการ
สวนใหญมีการปฏิบัติงานตามบทบาทอยูในระดับดี ( X= 3.89) เมื่อพิจารณารายดาน ไดแก
ดานการปฏิบัติการพยาบาล ดานการบริหารจัดการ และดานวิชาการ พบวา ดานการปฏิบัติการ
พยาบาล และดานการบริหารจัดการ อยูในระดับดี ( X= 4.19 และ X= 3.79 ตามลําดับ)
สวนดานวิชาการพบวาอยูใ นระดับปานกลาง ( X= 3.33) เมือ่ พิจารณาการปฏิบตั งิ านตามบทบาท
ของพยาบาลประจําการรายขอ (ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ง) ดานการปฏิบตั กิ ารพยาบาล พบวา
การใหการดูแลที่บรรเทาอาการไมสขุ สบายของผูป ว ยมีการปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ ( X= 4.40) รองลงมา
คือการเฝาระวังการติดเชือ้ ในหอผูปวย ( X= 4.38) สวนการจัดสถานที่ใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา มีการปฏิบัติระดับปานกลาง ( X= 3.65) สําหรับดานการบริหารจัดการมีการปฏิบตั ิ
บอยครัง้ มากทีส่ ดุ เกีย่ วกับการมีสว นรวมในการแกปญ
 หาขณะปฏิบตั งิ านในหอผูป ว ย ( X= 4.09) ปฏิบตั ิ
ปานกลางในเรือ่ งของการมีสว นรวมในการจัดโครงการสุขภาพในหอผูป ว ย และการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมขององคกรวิชาชีพ ( X= 3.46 และ X= 3.37 ตามลําดับ) ดานวิชาการ มีการปฏิบัติมาก
ที่สุดในการมีสวนรวมในการสนับสนุนการใหบริการวิชาการของหนวยงาน ( X= 3.79) ปฏิบัติ
นอยในเรื่องของการมีสวนรวมในการเก็บขอมูลสําหรับวิจัยทางการพยาบาลในหอผูปวย
( X=
3.09)
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3. การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร พบวา พยาบาลประจําการมีการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอ
ผูปวยกับพยาบาลประจําการโดยรวมอยูในระดับดี ( X= 3.87) เมื่อพิจารณารายดาน ไดแก
ดานความชอบพอ ดานความจงรักภักดี ดานการรวมกันสรางผลงาน และ ดานการนับถือใน
ความเปนนักวิชาชีพ พบวา ทุกดานอยูในระดับดี โดยดานการนับถือในความเปนนักวิชาชีพมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( X= 3.96) รองลงมาคือ ดานการรวมกันสรางผลงาน ดานความชอบพอ และ
ดานความจงรักภักดี ตามลําดับ ( X= 3.94, 3.83 และ 3.76 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาการแลก
เปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ รายขอ (ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ง) ดาน
ความชอบพอ พบวา พยาบาลประจําการมีความเห็นดวยมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งของการไดรบั การแสดง
ความเปนกันเองจากหัวหนา ( X= 4.07) และเห็นดวยระดับปานกลางในเรือ่ งของ การกลาวชม
หัวหนาของทานใหผอู นื่ ฟงเสมอ ( X= 3.65) สําหรับดานความจงรักภักดี มีความเห็นดวยมากทีส่ ุด
ในเรื่องที่ทานเต็มใจทํางานตามที่หัวหนามอบหมาย ( X= 4.05) สวนเรื่อง ทานเห็นดวยกับการ
ตัดสินใจของหัวหนาในการบริหารงานหอผูป ว ย และ เมือ่ มีปญ
 หาทานจะอยูฝ า ยเดียวกับหัวหนาเสมอ
เห็นดวยในระดับ ปานกลาง ( X= 3.62 และ X = 3.30 ตามลําดับ) สวนดานการรวมกันสราง
ผลงานนั้น ทานทํางานเต็มความสามารถเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายการทํางานทีห่ วั หนากําหนด เปนขอ
ทีพ่ ยาบาลประจําการสวนใหญเห็นดวยมากทีส่ ดุ ( X= 4.17) และผลงานของทานไดรบั การยอมรับ
จากหัวหนาพยาบาลประจําการสวนใหญเห็นดวยระดับปานกลาง ( X= 3.58) ตางจาก ดานการนับ
ถือในความเปนนักวิชาชีพ เมือ่ พิจารณารายขอพบวา ทุกขอพยาบาลประจําการเห็นดวยในระดับ
สูง โดยมี หัวหนาของทานมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระดับความเห็นดวยสูงสุด ( X= 4.21)
4. การสนับสนุนจากองคการ โดยประเมินตามการเห็นดวยของพยาบาลประจําการพบวา
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ อยูในระดับปานกลาง ( X= 3.14) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
มีการรับรูในเรื่อง ฝายการพยาบาลมักแสดงเหตุผลเสมอ เมื่อตองการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยว
กับงานที่ทานทําอยู โดยมีระดับความเห็นดวยสูงสุด ( X= 3.54) และฝายการพยาบาลมีระบบ
ตอบแทนใหกับบุคลากรตามความรูความสามารถ มีระดับเห็นดวยต่ําสุด ( X= 2.60)
5. การศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอ
ผูปวยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ กับการปฏิบัติงานตามบทบาท ไดขอคน
พบตามสมมติฐานดังนี้
5.1 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน กับ การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาล
ประจําการ พบวา อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวก
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ระดับต่าํ กับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
(r = .193, .210, และ .182 ตามลําดับ) ตามสมมติฐานขอที่ 1, 2 และ 4 สวนระดับการศึกษาไมมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 3
5.2 การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ กับการปฏิบัติ
งานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ พบวา การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการมีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํากับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาล
ประจําการ (r = .288) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5
5.3 การสนับสนุนจากองคการกับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจํา
การ พบวา การสนับสนุนจากองคการมีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํากับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของพยาบาลประจําการ (r = .167) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 6
6. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณและสหสัมพันธพหุคูณ ระหวางปจจัยสวนบุคคล การ
แลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ กับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ พบวา
ตัวแปรปจจัยสวนบุคคล และการแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาล
ประจําการทีส่ ามารถรวมกันพยากรณการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการมี 3 ตัวแปร
จากตัวแปรที่นํามาศึกษาทั้งหมด 9 ตัวแปร ซึ่งรวมกันพยากรณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คือ การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน
และสถานภาพโสด โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาล
ประจําการ ไดรอ ยละ 14.4 (R2 = .144) เมือ่ พิจารณาคาสัมประสิทธิถ์ ดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Beta) พบวา ตัวพยากรณที่มีคา Beta สูงสุด คือ การแลกเปลี่ยนระหวาง หัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการ (Beta = .291) รองลงมาคือ สถานภาพโสด (Beta = -.174) และระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงาน (Beta = .122) ซึ่งหมายถึง การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาล
ประจําการ มีความสําคัญเปนอันดับแรก ในการพยากรณการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการ รองลงมาคือ สถานภาพโสด และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตามลําดับ ดังนั้น
จึงสรางสมการพยากรณการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการในรูปคะแนนดิบ และ
คะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
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สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ = 2.777 + .300*การแลก
เปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป วยกับพยาบาลประจําการ - .174* สถานภาพโสด + .008*ระยะเวลาที่
ปฏิบตั งิ าน
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
^
ZROLE = .291*ZLMX - .174* ZSSTAT + .122* ZLENG
อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย จะนําเสนอเรียงตามลําดับวัตถุประสงคการวิจัย โดยแบงออกเปน
3 ตอน ดังนี้
1. การศึกษาระดับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร
พยาบาลประจําการมีการปฏิบัติงานตามบทบาทโดยรวมอยูในระดับดี ( X= 3.89) ทั้งนี้
เพราะ ลักษณะการปฏิบัติการพยาบาลมีบรรทัดฐานเฉพาะแบบ การกําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน
เปนมาตรฐานภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ เมือ่ พยาบาลประจําการมีจติ สํานึกรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่ของตนทําใหรูสึกภาคภูมิใจ และมั่นคงในวิชาชีพ อีกทั้งยังปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ
ที่มีความมั่นคงขององคการ ซึ่ง Kochansky (1984: 158-159) กลาววา ความมั่นคงเปนจุดเริ่มตน
ของการมีพฤติกรรมสม่ําเสมอมีสวนทําใหการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ มณีรัตน แสงเดือน (2542) ที่พบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดนครปฐม มีการปฏิบัติงานตามบทบาทอยูในระดับสูง จุฑามาศ ปุญญปุระ (2542) ศึกษา
การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชัยนาท พบวา การปฏิบัติงานตาม
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพอยูในระดับสูง นอกจากนี้ สุภาพ ไทยแท (2539) ศึกษาพบวา
อาจารยทปี่ รึกษาของอาจารยพยาบาล มีการปฏิบตั บิ ทบาทอาจารยทปี่ รึกษาของอาจารยพยาบาล
อยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณารายดาน สามารถสรุปไดดังนี้
1.1 ดานการปฏิบัติการพยาบาล มีการปฏิบัติงานตามบทบาทอยูในระดับสูง ( X= 4.19)
ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพเนนการปฏิบตั งิ านโดยใชกระบวนการพยาบาล
เปนสิ่งสําคัญในดานการรักษา สงเสริม ปองกันและฟนฟูสภาพ เชนการดูแลความสุขสบายของ
รางกาย การใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ฝกฝนผูปวยใหปฏิบัติถูกตอง สงเสริมการหายของโรค และ
สงเสริมสุขภาพ (พวงรัตน บุญญานุรักษ, 2526:196) การพยาบาลในปจจุบันจึงเนนในเรื่องของ
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การนํากระบวนการพยาบาลมาใชอยางมีประสิทธิภาพ นับตั้งแตการรวบรวมขอมูล เพื่อการ
ประเมินปญหาของผูรับบริการ การใหขอวินิจฉัยทางการพยาบาล โดยวางแผนการพยาบาล การ
ปฏิบัติการพยาบาล ตลอดจนประเมินผลการพยาบาล เพื่อสามารถใหการพยาบาลแกผูปวยได
อยางเหมาะสม Handerson (1973 อางถึงใน พวงรัตน บุญญานุรักษ, 2522: 44) กลาววา
ภารกิจหลักของพยาบาลคือ ชวยเหลือคนแตละคน ทั้งผูที่เจ็บปวยและคนปกติ โดยปฏิบัติ
กิจกรรมใดก็ตามที่จะทําใหผูนั้นมีสุขภาพดี หรือหายจากโรคเร็วขึ้น (หรือตายอยางสงบ) รวมทั้ง
ชวยใหผูปวยเหลานั้นมีกําลังใจ มีความรู และสามารถชวยเหลือตนเองไดเร็วที่สุด อีกทั้ง
พยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเปนเมืองที่มี
ความเจริญสูงสุดของประเทศ มีความทันสมัยในดานเทคโนโลยี สารสนเทศ และอุปกรณเครือ่ งมือ
เครื่องใชตางๆ และในปจจุบันแตละโรงพยาบาลยังมุงเนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพบริการใหกับประชาชนในเมืองหลวง ทําใหพยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานดังกลาวตอง
มีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพือ่ ใหบริการสอดคลองกับการเปลี่ยน
แปลงดังกลาว ทั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ มณีรัตน แสงเดือน (2542) และ จุฑามาศ
ปุญญปุระ (2542) ที่พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทดานการบริการพยาบาลอยูในระดับสูง แต
ไมสอดคลองกับการศึกษาของ พัชฎาภรณ หมอกแกว (2538) ที่พบวา บทบาทที่ปฏิบัติจริงของ
พยาบาลในสถานประกอบการหมวดที่ 3 (การผลิต) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบริการอยูใน
ระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอ พยาบาลประจําการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอในเรื่องของการให
การดูแลที่บรรเทาอาการไมสุขสบายของผูปวย ( X= 4.40) แสดงใหเห็นวา พยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดผูปวยเปน ศูนยกลางในการปฏิบัติ
วิชาชีพ โดยใชกระบวนการทางการพยาบาล มุงใหการพยาบาลเปนไปในลักษณะของการใหการ
พยาบาลรายบุคคล รองลงมาคือ เฝาระวังการติดเชือ้ ในหอผูป ว ย ( X= 4.38) และปฏิบัติการควบคุม
ปองกันการติดเชื้ออยางเครงครัด ( X= 4.36) สอดคลองกับการศึกษาของ พงศลดา รักษาขันธ
(2539) พบวา การปฏิบตั ติ ามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ดานการปองกันและควบคุมการติด
เชือ้ ในโรงพยาบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูใ นระดับบอยครัง้ และ รุง ระวี จันทรแดง
(2540) พบวา พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติการ
พยาบาลดานการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอยูในระดับสูง ทั้งนี้เพราะลักษณะ
เฉพาะของการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีต่ อ งใชเทคนิคสะอาดปราศจากเชือ้ (Sterile technique) ในการปองกัน
ตนเองและผูป ว ยใหปลอดภัยจากเชือ้ การติดเชื้อ ทําใหเกิดการปฏิบัติในระดับสูง ประกอบกับการ
ติดเชื้อถือเปนดัชนีวัดคุณภาพบริการดานหนึ่ง ดังนั้น ผูบริหารจึงเห็นความสําคัญ มีการตั้งคณะ
กรรมการดําเนินงาน ติดตามผล และแกปญหา มีการอบรมใหความรู เพื่อใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑ จึงเปนการสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพยิ่งขึ้น สวนการจัดสถาน
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ที่ใหเอื้อตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา พบวามีการปฏิบัติงานตามบทบาท อยูในระดับปาน
กลาง ( X= 3.65) อาจเนื่องมาจากการฝกปฏิบัติงานของวิชาชีพพยาบาลใชสถานที่ ฝกปฏิบัติ
งานคือ หอผูปวยและกับผูมารับบริการโดยตรง ซึ่งเปนสถานที่แหงเดียวกันกับที่พยาบาลประจํา
การปฏิบัติงานอยูแลว ซึ่งมีความพรอมอยูตลอดเวลา การใหความสําคัญดานนี้นอยลงไป
1.2 ดานการบริหารจัดการ พบวา พยาบาลประจําการสวนใหญมกี ารปฏิบตั งิ านดานการ
บริหารจัดการอยูในระดับดี ( X= 3.79) ผลจากการศึกษาครั้งนี้อธิบายไดวา ในการปฏิบัติงาน
8 ชั่วโมงในแตละวันนั้น หัวหนาหอผูปวยมักเปนตัวแทนในการประชุมนอกหนวยงาน พยาบาล
ประจําการจึงมักไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานแทนในการบริหารจัดการงานภายในหอผูปวย นอก
เหนือจากการทําหนาที่เปนหัวหนาเวร
ทําการควบคุมกํากับสมาชิกทีมใหปฏิบัติตามหนาที่รับ
ผิดชอบและหรืองานบริหารจัดการอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย ทําใหพยาบาลประจําการเกิดทักษะ
ในดานการบริหารจัดการเปนอยางดี สอดคลองกับการศึกษาของ จุฑามาศ ปุญญปุระ (2542)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา การมีสวนรวมในการ แกไขปญหาของการปฏิบัติงานในหอผูปวย มีคา
เฉลี่ยอยูในระดับสูง ( X= 4.09) เปนเพราะในการปฏิบัติงานนั้นจําเปนตองทํางานรวมกันใน
ลักษณะของทีมการพยาบาลเพือ่ แกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ และเปนขอตกลงรวมกันของสมาชิกทีม ทัง้ นี้
เพื่อคงไวซงึ่ คุณภาพของการบริการ ดังนัน้ การมีสว นรวมในการปรึกษาหารือในการทํางานเพือ่ แก
ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น เปนการลดความขัดแยงและอุปสรรคในการทํางาน สอดคลองกับการศึกษา
ของ ศิริวรรณ โกมุติกานนท (2542: 92-96) ที่ พบวา อุปสรรคในการทํางานเปนทีมไดแก ขาด
ความรวมมือในการทํางาน มีปญหาขัดแยง และขาดการประสานงานในการทํางาน
1.3 ดานวิชาการ พบวา พยาบาลประจําการสวนใหญปฏิบตั อิ ยูใ นระดับปานกลาง ( X = 3.32)
อธิบายไดวา วิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังจะเห็นไดจากมีความรู
ทางวิชาการใหมๆเขามาอยูเสมอ มีการพยาบาลแนวใหม และการศึกษาพยาบาลแนวใหม การ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ไมหยุดนิ่ง อาจผันแปรไปตามสภาวะและเทคโนโลยี พยาบาลประจําการที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครตองใหบริการผูมารับบริการเปนจํานวนมาก ตองรับ
ผิดชอบงานดานปฏิบัติการพยาบาลมาก อีกทั้งตองขึ้นเวรนอกเวลาทําการคือเวรบายและเวรดึก
เวลาทีใ่ หในดานวิชาการจึงมีนอ ย ซึง่ การศึกษาครัง้ นี้ สอดคลองกับการศึกษาของ มณีรตั น แสงเดือน
(2542) และจากการพิจารณาขอคําถาม (ดูรายละเอียด ภาคผนวก ง) เกี่ยวกับดานวิชาการ จะ
พบวา พยาบาลประจําการมีสวนรวมในการเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยทางการพยาบาลและการ
จัดทําคูมือใหความรูแกญาติและผูปวย อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 3.09 และ
3.10 ตามลําดับ)
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2. การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอ
ผูปวยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ กับการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยนี้พบวา อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนระหวาง
หัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ และการสนับสนุนจากองคการ มีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนระดับ
การศึกษาไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ อธิบายไดดังนี้
2.1 ปจจัยสวนบุคคล
2.1.1 อายุ พบวา อายุมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .193) เปนไปตามสมมติฐานที่ 1
และสอดคลองการศึกษาของ Hillery (1991: 1954b อางถึงในพัชฎาภรณ หมอกแกว, 2538) ซึ่ง
ศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอกระบวนการทางสังคมของการเปลีย่ นแปลงบทบาททางวิชาชีพพยาบาล
พบวา อายุจะมีผลโดยตรงตอบทบาททางวิชาชีพ สอดคลองกับการศึกษาของ นพพร การถัก
(2535) พบวา อายุเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของหัวหนา
ฝายการพยาบาล อนงลักษณ จันทรสาม (2536) พบวา อายุ มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทที่เปนจริงของผูนิเทศงานสาธารณสุข และ จุฑามาศ ปุญญปุระ (2542)
พบวา อายุมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ จากการ
ศึกษาครั้งนี้ พบวา อายุสว นใหญของพยาบาลประจําการอยูร ะหวาง 26-30 ป ถือไดวา เปนวัยที่
กระตือรือรนในการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ มีประสบการณนานพอที่จะมีความชํานาญในงาน ดังนั้นการ
ปฏิบัติงานจึงอยูในระดับดี
2.1.2 สถานภาพสมรส พบวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของพยาบาลประจําการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .210) เปนไปตาม
สมมติฐานที่ 2 เมื่อจําแนกตามประเภทของสถานภาพสมรส พบวา สถานภาพโสด มีความสัมพันธ
ทางลบในระดับต่ํา (r = -.210) ในขณะที่ สถานภาพสมรสคูมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา
กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ (r= .184) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนสถานภาพสมรสหมาย / หยา / แยก พบวา ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของพยาบาลประจําการ ผลการศึกษาในครัง้ นีส้ อดคลองกับการศึกษาของ จุฑามาศ
ปุญญปุระ (2542) ทีพ่ บวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชัยนาท ทั้งนี้อาจเนื่องจาก พยาบาลที่สมรสแลว หากบรรยากาศใน
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ครอบครัวมีความสัมพันธกันดี มีความรัก ความเขาใจ เห็นอกเห็นใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปน
ที่ปรึกษาแกกันไดเมื่อมีปญหา ก็ถือวาเปนแรงสนับสนุนทางสังคมอยางหนึ่งและความสัมพันธที่ดี
ระหวางบทบาทของสมาชิกในครอบครัวจะสงผลใหพยาบาลสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(Calkin, 1988) ขณะที่พยาบาลประจําการทีม่ สี ถานภาพโสด มีลกั ษณะการทํางานตรงกันขาม
กลาวคือ มีการปฏิบตั งิ านในระดับต่าํ พยาบาลทีม่ สี ถานภาพโสด สวนใหญมกั ทํางานพิเศษนอก
เหนือจากงานทีป่ ฏิบตั ปิ ระจําในโรงพยาบาล ทําใหมีเวลาในการพักผอนนอย เมื่อตองขึ้นปฏิบัติงาน
ประจําอาจทําใหเกิดความเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
2.1.3 ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับ
การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 3 และผลการ
ศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ สุภาดา คําสุชาติ (2536) ที่พบวา วุฒิการศึกษาของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสวนกลาง สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไมมี
ความสัมพันธกบั การปฏิบตั งิ านตามบทบาทการสอนสุขศึกษา ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก ในการปฏิบตั งิ าน
ตามบทบาทของพยาบาลประจําการนั้น คําบรรยายลักษณะงานจะมีการชี้แจงเนื้อหาของงาน
รวมถึงหนาที่และกิจกรรมตางๆ ที่ตองปฏิบัติรวมถึงความรับผิดชอบในการทํางานไวอยางครบถวน
อยางงายๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการทํางานเทานั้น (Douglass, 1992) วุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้น
จึงมิไดเพิ่มระดับการปฏิบัติงานตาม บทบาทที่ถือวาเปนงานในหนาที่รับผิดขอบได นอกจากนี้
ระดับการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพ
ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการ อาจเนื่องมาจากลักษณะของขอมูล ไดจากความคิดเห็นของกลุมพยาบาล
ประจําการ ตางระดับการศึกษา จํานวนแตกตางกันมาก คือ ปริญญาตรี รอยละ 93.75 ปริญญาโท
รอยละ 6.5 เปนไปไดวาขอมูลมีการกระจายไมเพียงพอที่จะแยกใหเห็นความสัมพันธระหวาง
ระดับการศึกษากับการปฏิบัติงานตามบทบาท
2.1.4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมีความ
สัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (r = .182) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 4 ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ จุฑามาศ
ปุญญปุระ (2542) ที่พบวา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของพยาบาลวิชาชีพ นพพร การถัก (2535) พบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหนงของ
หัวหนาฝายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธกับการรับรู
บทบาท และอนงคลักษณ จันทรสาม (2536) พบวา ประสบการณการนิเทศสาธารณสุข
ผสมผสานระดับจังหวัดมีความสัมพันธทางบวกกับบทบาทผูนเิ ทศปฏิบัติจริง ดานการวางแผน
การควบคุมงาน การจัดองคการ และรวมทุกดาน ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเพิ่ม
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มากขึ้น ทําใหพยาบาลประจําการมีประสบการณในงานที่ทํามากขึ้น เมื่อมีประสบการณนานพอ
ทําใหเกิดความชํานาญ สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานตามบทบาทไดเปนอยางดี
2.2 การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
ผลการวิจยั พบวา การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ
มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .05 (r = .288) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 5 และสอดคลองกับ Settoon et al
(1996), Wayne, Shore and Liden (1997) ที่ศึกษาอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับ
สมาชิก ในดานพฤติกรรมและเจตคติ พบวา การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิกมีความ
สัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาท Dinesch and Liden (1986) พบวา คุณภาพการแลก
เปลีย่ นระหวางผูบ งั คับบัญชาและผูใ ตบงั คับบัญชาในระดับสูงมีความสัมพันธกบั การปฏิบตั งิ านตาม
บทบาทของผูใตบังคับบัญชา จากผลการศึกษานี้อธิบายไดวา การแลกเปลี่ยนเปนปฏิสัมพันธ
ระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการที่เกิดขึ้นและการตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยการที่
หัวหนาหอผูปวยแสดงความไววางใจ การมอบหมายงานพรอมอํานาจความรับผิดชอบ ตลอดจน
การนิเทศงาน พรอมทั้งการใหอิสระในการปฏิบัติงาน การชื่นชมผลการปฏิบัติงาน การใหคุณคาใน
การสนับสนุนความกาวหนาในตําแหนง การสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาชีพ ในสวนของพยาบาล
ประจําการเมื่อไดรับการมอบหมายงานที่ชัดเจน มีอิสระในการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น เปนผลใหพยาบาลประจําการสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อาจกลาวไดวา สัมพันธภาพทีเ่ กิดขึน้ ระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ
ที่มีในระดับสูง จะไดผลลัพธในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับการศึกษาของ ปลดี อุณหเลขกะ
(2533) พบวา สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพตามการรับรูของพยาบาลประจําการมีความสัมพันธทางบวก
กับผลการปฏิบตั งิ าน อยางมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .01 และจากการศึกษาของ Mayo (ธงชัย สันติวงษ, 2514
อางถึงใน ปลดี อุณหเลขกะ, 2533) ไดเสนอวา สิ่งจูงใจที่สําคัญ คือ เงิน แตจากการสํารวจหลาย
ครั้งปรากฏวา เงินเพียงอยางเดียวมิใชปจจัยที่ทําใหผูปฏิบัติพึงพอใจ นอกจากเงินแลวยังมีปจจัย
สําคัญที่กระตุนใหมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน คือ การมีเพือ่ นรวมงานทีด่ ี ผูบ งั คับบัญชาทีด่ ี ซึง่ เปน
ปจจัยสวนหนึง่ ทีท่ าํ ใหสมั พันธภาพระหวางผูรวมงานเปนไปในทางราบรื่น ไดแก ความสนใจ
ความหวงใย ความเห็นใจ ความยินดีทจี่ ะแบงปนกัน และความคิดทีจ่ ะรับใชซงึ่ กันและกัน เมือ่
พิจารณารายดาน พบวา การรวมกันสรางผลงานมีความสัมพันธทางบวก ระดับปานกลาง กับการ
ปฏิบตั งิ านตามบทบาท
(r = .357) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากลักษณะการปฏิบตั งิ านวิชาชีพพยาบาลมี
ลักษณะตองทํางานรวมกันเปนทีม โดยมีหวั หนาหอผูป ว ยเปนผูด แู ลระบบงาน นิเทศงาน และการ
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ตัดสินในงาน ทําใหเกิดการทํางานในลักษณะเปนทีมเพือ่ บรรลุผลสําเร็จของการใหการพยาบาล
ผูป ว ย การรวมมือเพือ่ เปาหมายดังกลาวจึงทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2.3 การสนับสนุนจากองคการ
ผลการวิจัยพบวา การสนับสนุนจากองคการมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา
กับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.05 (r = .167)
สอดคลองกับการศึกษาของ Eisenberger et al (2001) ที่ศึกษาการตอบแทนของการสนับสนุน
จากองคการ
การรับรูการสนับสนุนจากองคการมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาท
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พยาบาลประจําการรับรูวา ฝายการพยาบาลใหความสําคัญและมีระบบ
สนับสนุนทีเ่ ปนรูปธรรม มีความสนใจทัง้ ในความเปนอยู และในการปฏิบตั งิ านรวมถึงการเห็นคุณคา
งานและความสนใจของงาน พยาบาลประจําการเมือ่ มีความรูส กึ ดีตอ องคการ จะนําไปสูความรูส กึ ที่
ดีตอ หนาทีแ่ ละตอบแทนองคการดวยการปฏิบตั งิ านตามบทบาทเปนพืน้ ฐาน อนันตชยั คงจันทร (2529)
กลาววา ความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งพิงได เปนความรูสึกไววางใจเชื่อถือที่สมาชิกมีตอองคการ
วาองคการจะไมทอดทิ้งและใหความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา สมาชิกที่มีความไววางใจในองคการ
สูงก็จะมีความยึดมั่นตอองคการสูง สอดคลองกับการศึกษาของ Chandler (1987) ศึกษา ความ
สัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมในการทํางานของพยาบาลจํานวน 268 ราย พบวา พยาบาลประจํา
การตระหนักถึงปจจัย 3 ชนิดที่มีผลตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การสนับสนุน ขอมูล
ขาวสารและการใหโอกาส จะเห็นไดวา การสนับสนุนในการทํางานเปนสิ่งที่ชวยเสริมสรางความ
กาวหนาในการทํางาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาตนเอง ซึง่ จะชวยสงเสริมประสิทธิภาพการ
ทํางานใหดียิ่งขึ้น
3. การสรางสมการพยากรณการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาครั้งนี้ เมื่อใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มขั้นตอน ในการพยากรณ
การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานภาพโสด
ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน และการแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการได ซึ่งอธิบายความ
แปรปรวนไดรอ ยละ 14.4 ( R2= .144) อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงวา สมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 7 ไดรับการสนับสนุนบางสวน ดังนั้น การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอ ผูปวยกับ
พยาบาลประจําการเปนตัวแรกที่ถูกเลือกเขาไป สามารถพยากรณการปฏิบัติงานตาม บทบาทของ
พยาบาลประจําการไดรอยละ 8 (R2= .080) เมื่อพิจารณาน้ําหนักและทิศทาง (Beta = .291)
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พบวา มีความสัมพันธทางบวก แสดงวา ถาการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาล
ประจําการมีมาก ก็จะมีการปฏิบัติงานตามบทบาทมาก ทั้งนี้อธิบายวา หากเราตองการให
พยาบาลประจําการมีการปฏิบตั งิ านตามบทบาทในระดับสูงซึง่ นํามาซึง่ ผลสําเร็จของงาน จําเปน
ตองมีคุณภาพการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการในระดับสูงกอน
สถานภาพโสดเปนตัวแปรที่ถูกเลือกเขาไปเปนอันดับ 2 สามารถเพิ่มอํานาจในการอธิบาย
ความแปรปรวนการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการไดเพิม่ ขึน้ รอยละ 5.3 (R2 change
= .053) เมื่อพิจารณาน้ําหนักและทิศทาง (Beta = -.174) พบวา มีความสัมพันธทางลบ แสดงวา
พยาบาลประจําการที่มีสถานภาพโสดจะมีการปฏิบัติงานตามบทบาทนอย ตางจากการศึกษาของ
กุณฑรี กองสมุทร (2532) ที่พบวา ผูที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีคาเฉลี่ยการรับรูบทบาทงาน
อนามัยแมและเด็กไมแตกตางกัน และ สุภาวดี คูหาทอง (2533) ที่พบวา สถานภาพสมรสของ
ผูช าํ นาญการพิเศษไมมคี วามสัมพันธกบั บทบาททีค่ าดหวัง ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะพยาบาลประจําการ
ทีม่ สี ถานภาพโสดมักพักอาศัยอยูใ นหอพักของโรงพยาบาล ไมตอ งรีบเรงในเรื่องการเดินทาง ไมมี
ภาระตองดูแลครอบครัวอยางเชนคนสมรส มีเวลาวางมาก ทําใหสว นใหญมกั ทํางานพิเศษนอก
เหนือจากงานทีป่ ฏิบตั ปิ ระจําในโรงพยาบาล ทําใหมีเวลาในการพักผอนนอย เมื่อตองขึ้นปฏิบัติงาน
ประจําอาจทําใหเกิดความเฉือ่ ยชา ขาดความกระตือรือรนในการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ พยาบาลประจําการ
ที่มีสถานภาพโสด มีจาํ นวนมากถึงรอยละ 71 จึงมีความแปรปรวนมากพอในการพยากรณการ
ปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการได
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เปนตัวแปรที่ถูกเลือกเขาไปเปนอันดับ 3 และสามารถเพิ่มอํานาจ
ในการอธิบายความแปรปรวนการปฏิบัติงานตามบทบาท ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาน้ําหนักและทิศทาง (Beta = .122) พบวา มีความสัมพันธ
ทางบวก แสดงวามีการปฏิบัติงานตามบทบาทมากขึ้นเมื่อระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมากขึ้น ทั้งนี้
อธิบายไดวา เมื่อระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดการเรียนรู เกิดประสบการณและ
ความชํานาญในการทํางานนั้น ตางจากพยาบาลจบใหมที่เพิ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในระยะ
2-3 ปแรกจะมีความสับสนในบทบาทสูง อีกทั้งอยูในระยะการปรับตัวใหเขากับสถานภาพการ
ปฏิบตั จิ ริงในโรงพยาบาล นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Brewer (1982) พบวา ปจจัยสําคัญอันหนึ่ง
ที่สง ผลตอความคาดหวังในบทบาท
คือผลจากการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณทางบวกตอการ
ทํางานที่ผานมา
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ
สถานภาพโสด และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน สามารถรวมกันพยากรณการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของ
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พยาบาลประจําการไดรอยละ 14.4 สวนที่เหลืออีก 85.6 ไมสามารถอธิบายไดจากการศึกษาครั้งนี้
ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากปจจัยอื่นๆ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจํา
การสวนใหญอยูในระดับดีจึงสามารถใชเปนขอมูลใหผูบริหารทางการพยาบาลและผูเกี่ยวของ
ใน
วิชาชีพ ไดตระหนักและหาแนวทางในการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหพยาบาลประจํา
การมีระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทสูงขึ้น เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานวิชาการอยูในระดับ
ปานกลาง ผูบริหารทางการพยาบาลควรเล็งเห็นความสําคัญในการใหการสนับสนุนแกพยาบาลใน
หนวยงานของตนไดมีโอกาสพัฒนาความรูอยูเสมอ อาจเปนในรูปของการอบรม ประชุม หรือการ
อนุญาตใหลาศึกษาตอ
1.2 เนือ่ งจากตัวแปรการแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ
สามารถพยากรณการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการไดดที สี่ ดุ ดังนัน้ จึงควรสงเสริม
การสรางสัมพันธภาพทีด่ ขี นึ้ ระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ หัวหนาหอผูป ว ยควรแสดง
ทีทา ของความเปนมิตร สรางบรรยากาศการทํางานทีเ่ ปนกันเอง แสดงความไววางใจผูใตบังคับ
บัญชา เมื่อมอบหมายงานและอํานาจหนาที่ใหโดยไมมีการแทรกแซง ชื่นชม สนับสนุนและเห็น
อันจะเปนการพัฒนาการแลกเปลี่ยนที่มี
คุณคาในความกาวหนาทั้งทางตําแหนงและวิชาชีพ
คุณภาพระดับสูงอันจะสงผลตอการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทในระดับสูงขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิจัยภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)
จึงควรมีการศึกษาระยะยาว (Longitudinal study) เพื่อติดตามพัฒนาการของการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของพยาบาลประจําการ
เริ่มตั้งแตพยาบาลประจําการเริ่มเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ศึกษาเปรียบเทียบเมื่อเริ่มเขาปฏิบัติงานกับเมื่อเวลาผานไป และศึกษาวามีตัวแปรอื่นๆเกี่ยวของ
อีกหรือไม ซึ่งสามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตอไป
2.2 เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณคาคะแนนการปฏิบัติงานตาม
บทบาท โดยประเมินความคิดเห็นของผูตอบ อาจทําใหผลที่ไดสูงเกินความจริง ดังนั้น จึงควรมีการ
วิจัยเพื่อเปรียบเทียบคาคะแนนการปฏิบัติงานตามบทบาทจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อนรวมงาน
และจากตนเอง ซึ่งเปนการพัฒนาและขยายการศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น และใหไดขอมูลที่
ครอบคลุมและตรงกับความจริงมากขึ้น
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2.3 เนื่องจากการวิจัยนี้พบวา ตัวแปรที่ผูวิจัยเลือกมาศึกษาสามารถพยากรณ
การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการไดเพียงรอยละ 14.4 แสดงวา ยังคงมีตัวแปร
หรือปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธในการพยากรณ การปฏิบัติงานตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการไดอกี จึงควรทําการศึกษาตัวแปรอืน่ ๆทีอ่ าจพยากรณการปฏิบตั งิ านตามบทบาท
ของพยาบาลประจําการตอจากการวิจยั ครัง้ นี้ เชน โครงสรางขององคการ ระบบคาตอบแทน คานิยม
วิชาชีพ และสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ เปนตน
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คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12 ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330
25 ธันวาคม 2544

เรื่อง

เรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ

เรียน

ผูอํานวยการกองการพยาบาล

เนื่องดวย พันตํารวจตรีหญิง เบญจรัตน สมเกียรติ นิสิตขั้นปริญญามหาบัณฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการวิจัยเพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธเรื่อง
“ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาล
ประจําการ การสนับสนุนจากองคการ กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร” โดยมี อาจารย ดร. อารียวรรณ อวมตานี เปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทาน และนางกฤษดา แสวงดี เปนผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือที่นิสิตสรางขึ้น เพื่อประโยชนทางวิชาการตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาและอนุมตั ใิ ห นางกฤษดา แสวงดี เปนผูท รงคุณวุฒิ ตรวจ
สอบเครือ่ งมือการวิจัยดังกลาว คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หวังเปนอยางยิง่
วาจะไดรบั ความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประนอม รอดคําดี)
รองคณบดีฝายจัดการศึกษาและกิจการนิสิต
ปฏิบตั ริ าชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
สําเนาเรียน
งานจัดการศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
ชื่อนิสิต

นางกฤษดา แสวงดี
โทร. (02) 2189825 โทรสาร (02) 21898086
อาจารย ดร. อารียวรรณ อวมตานี โทร. (02) 2189808
พันตํารวจตรีหญิง เบญจรัตน สมเกียรติ โทร. (01) 8035918
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ที่ ทม 0342/

คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12 ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330
9 มกราคม 2545

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือการวิจัย

เรียน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา

เนื่องดวย พันตํารวจตรีหญิง เบญจรัตน สมเกียรติ นิสิตขั้นปริญญามหาบัณฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการวิจัยเพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธเรื่อง
“ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาล
ประจําการ การสนับสนุนจากองคการ กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร” โดยมี อาจารย ดร. อารียวรรณ อวมตานี เปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการนี้จึงขอความอนุเคราะหใหนิสิตดําเนินการทดลองใชเครื่องมือการวิจัย
โดยใช แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล แบบสอบถามการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการ แบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการ และแบบสอบถามการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของพยาบาลประจําการ กับพยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยโรงพยาบาล
สมเด็จพระปนเกลา จํานวน 30 คน และนิสิตจะประสานเรื่อง วัน เวลา ในการทดลองใชเครื่องมือ
อีกครั้งหนึ่ง
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อนุเคราะหจากทานและขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรบั ความ
ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประนอม รอดคําดี)
รองคณบดีฝายจัดการศึกษาและกิจการนิสิต
ปฏิบตั ริ าชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
สําเนาเรียน
งานจัดการศึกษา
ชื่อนิสิต

หัวหนากองการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
โทร. (02) 2189825 โทรสาร (02) 2189808
พันตํารวจตรีหญิง เบญจรัตน สมเกียรติ โทร. (01) 8035918
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ที่ ทม 0342/

คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12 ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330
16 มกราคม 2544

เรื่อง

ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย

เรียน

ผูอํานวยการสํานักการแพทย

เนื่องดวย พันตํารวจตรีหญิง เบญจรัตน สมเกียรติ นิสิตขั้นปริญญามหาบัณฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการวิจัยเพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธเรื่อง
“ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาล
ประจําการ การสนับสนุนจากองคการ กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร” โดยมี อาจารย ดร. อารียวรรณ อวมตานี เปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการนี้จึงขอความรวมมือใหนิสิตดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดย
ใชแบบสอบถามการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ แบบสอบถาม
การสนับสนุนจากองคการ และแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ
จากพยาบาลประจําการ ที่ปฏิบัตงิ านหอผูปวย 1) วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาล และ2) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ทั้งนี้นิสิตจะประสานเรื่อง วัน เวลา ในการ
เก็บรวบรวมขอมูลอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพือ่ ขอความรวมมือให พันตํารวจตรีหญิง เบญจรัตน สมเกียรติ ไดดาํ เนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลการวิจยั ดังกลาว คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หวังเปนอยางยิง่ วา
จะไดรบั ความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประนอม รอดคําดี)
รองคณบดีฝายจัดการศึกษาและกิจการนิสิต
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
สําเนาเรียน

1) วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ วชิรพยาบาล และ
2) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เลขที่แบบสอบถาม RR - RRR

แบบสอบถาม
เรื่อง
“ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร”

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล
มีจํานวน 4 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามการแลกเปลี่ยนระหวาง
หัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
มีจํานวน 30 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการ
มีจํานวน 25 ขอ
สวนที่ 4 แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามบทบาท
มีจํานวน 31 ขอ
2. โปรดอานคําแนะนํากอนตอบขอคําถามแตละสวน
3. กรุณาตอบคําถามทุกขอและทุกสวน คําตอบทุกขอคําถามมีผลตอความเชือ่ ถือไดของ
ขอมูลและการวิเคราะหผลการวิจยั
4. ขอมูลทั้งหมดจะถือเปนความลับและใชเพื่อการศึกษาเทานั้น ไมมีผลกระทบใดๆตอ
การปฏิบัติงานของทาน
ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
พันตํารวจตรีหญิง เบญจรัตน สมเกียรติ
นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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สวนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน
ความเปนจริงเกี่ยวกับทาน

หรือเติมขอความลงในชองวางใหตรงกับ

1. ทานมีอายุ………………………ป (จํานวนปเต็ม)
2. สถานสภาพสมรส
โสด
คู
หมาย / หยา / แยก
3. วุฒิการศึกษาทางการพยาบาลขั้นสูงสุด
ประกาศนียบัตร / อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท สาขา (ระบุ) …………………………………………………….
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ......................................ป
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สวนที่ 2 แบบสอบถามการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
คําตอบมีใหเลือกดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ทานเห็นดวยกับขอความนั้นทุกประการ
ทานเห็นดวยกับขอความนั้น
ทานไมแนใจวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความนั้น
ทานไมเห็นดวยกับขอความนั้น
ทานไมเห็นดวยกับขอความนั้นทุกประการ

สวนที่ 2 แบบสอบถาม การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
การแลกเปลี่ยนระหวาง
หัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ
ดานความชอบพอ
1. ทานชื่นชอบหัวหนาของทานมาก
2. ทานคิดวาหัวหนาคือที่ปรึกษาที่ดีของทาน
ดานความจงรักภักดี
9. ทานเต็มใจทํางานตามที่หัวหนามอบหมาย
13. ทานอาสาที่จะปฏิบัติงานตามที่หัวหนาตองการ
ดานการรวมกันสรางผลงาน
19. ทานตั้งใจปฏิบัติงานรวมกับหัวหนาของทาน
23. ผลงานของทานไดรับการยอมรับจากหัวหนา
ดานการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ
25. หัวหนาของทานมีความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ าน
27. หัวหนาของทานมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
ดวย อยางยิ่ง
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สวนที่ 3 แบบสอบถามการสนับสนุนจากองคการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
คําตอบมีใหเลือกดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ทานเห็นดวยกับขอความนั้นทุกประการ
ทานเห็นดวยกับขอความนั้น
ทานไมแนใจวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอ
ความนั้น
ทานไมเห็นดวยกับขอความนั้น
ทานไมเห็นดวยกับขอความนั้นทุกประการ

สวนที่ 3 แบบสอบถาม การสนับสนุนจากองคการ
ระดับความคิดเห็น
การสนับสนุนจากองคการ
ฝายการพยาบาล……
1. เห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานของทาน
2. ไมไดชื่นชมกับความทุมเทที่ทานใหกับงาน
3. ใหความสําคัญกับเปาหมายในชีวิตของทาน
4. เขาใจความจําเปนทีท่ า นตองขาดงานเนือ่ งจาก
ความเจ็บปวย
5. เพิกเฉยตอขอเรียกรองของทาน
6. ละเลยความตองการของทาน ทั้งๆที่ การตัดสิน
ใจนัน้ มีผลกระทบถึงตัวทาน เชน เมือ่ มีการประเมิน
ผลการ ปฏิบัติงานแลว ไมไดแจงใหทานทราบ
7. พรอมที่จะชวยเหลือทานเมื่อทานมีปญหา
8. ใหความเอาใจใสความเปนอยูของทาน

เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
ดวย อยางยิ่ง
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สวนที่ 4 แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามบทบาท
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
คําตอบมีใหเลือกดังนี้
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบตั บิ อ ยครัง้
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบตั นิ อ ยมาก
ไมไดปฏิบตั ิ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ขอความนั้นทานปฏิบัติทุกครั้ง
ขอความนัน้ ทานปฏิบตั เิ ปนประจํา
ขอความนั้นทานปฏิบัตริ ะดับบางครั้ง
ขอความนัน้ ทานปฏิบตั เิ พียงเล็กนอย
ขอความนัน้ ทานไมไดปฏิบตั เิ ลย

สวนที่ 4 การปฏิบัติงานตามบทบาท

การปฏิบัติงานตามบทบาท
ดานปฏิบัติการพยาบาล
ทานมีสวนรวมในการ…
1.ใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติงาน
2. ใหการพยาบาลสอดคลองกับความตองการของ
ผูปวยแตละราย
ดานการบริหารจัดการ
18. วิเคราะหปญหาของหนวยงาน
19. แกไขปญหาขณะปฏิบัติงานในหอผูปวย
23. ทํากิจกรรมของกลุมงานพยาบาล เชน การ
กําหนดมาตรฐานการพยาบาลผูปวย
ดานวิชาการ
25. ปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหมของหอผูปวย
26. ใหความรูผูที่มาเยี่ยมหรืออบรมในหอผูปวย

ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมได
ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง นอยมาก ปฏิบตั ิ
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ภาคผนวก ค
สถิติที่ใชในการวิจัย
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ภาคผนวก ค.
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. การหาความเที่ยง ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการหาความตรง และปรับปรุงเรียบ
รอยแลวไปทดลองใชกับนักศึกษาพยาบาลที่มีลักษณะเดียวกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
แลวนํามาหาคาความเทีย่ งของเครือ่ งมือในแตละชุด ดวยวิธกี ารหาคาสัมประสิทธิค์ วามสอดคลอง
ภายใน (Cronbach of Alpha Coefficient) มีสูตรดังนี้

เมื่อ

α

=

n 1 - Si2
n - 1 ST 2

α
n
Si2
ST2

คือ
คือ
คือ
คือ

สัมประสิทธิ์ครอนบาค
จํานวนขอคําถามทั้งหมดในแบบสอบถาม
ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด

2. คํานวณหาคารอยละ (Percentage) ของปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

เมื่อ

P

=

P
f
n

คือ
คือ
คือ

f
n

× 100

คารอยละ
แทนความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
จํานวนรวมทั้งหมด

3. คํานวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาเฉลี่ย ใชสูตร

เมื่อ

X

=

ΣX
N

X

คือ

คาเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต
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ΣX

คือ

N

คือ

ผลรวมของคะแนนทั้ง N จํานวน
(ของตัวอยางประชากร)
จํานวนขอมูลในกลุมตัวอยาง

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

เมื่อ

S.D.

=

S.D.
ΣX
ΣX 2
N

คือ
คือ
คือ
คือ

NΣX 2 - (ΣX) 2
N (N - 1)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละตัว
ผลรวมทั้งหมดของคะแนนทั้งหมดแตละตัวยกกําลังสอง
จํานวนขอมูลในกลุมตัวอยาง

4. หาคาความสัมพันธโดยใชวิธีของเพียรสัน (Pearson' s Product Moment
Correlation Coefficient) สูตรที่ใช ดังนี้
rxy

=

nΣxy - (Σx)(Σy)
[nΣ x2 - (Σx)2][nΣ y2 - (Σy)2]

เมื่อ

rxy
Σx
Σy
Σxy
Σx2
Σy2

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

สหสัมพันธระหวางตัวแปร x กับตัวแปร y
ผลรวมของขอมูลที่วัดไดจากตัวแปร x
ผลรวมของขอมูลที่วัดได
ผลรวมของผลคูณระหวางคาของตัวแปร x และ y
ผลรวมของกําลังสองของขอมูลจากตัวแปร x
ผลรวมของกําลังสองของขอมูลจากตัวแปร y
จํานวนขอมูลหรือจํานวนคนในกลุมตัวอยาง
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5. หาตัวพยากรณการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โดยมีปจจัยสวน
บุคคล การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ
เปนตัวพยากรณ
5.1 สรางสมการพยากรณตัวแปรเกณฑ ดวยการพยากรณที่มีนัยสําคัญทางสถิติใน
รูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการเลือกตัวพยากรณ คือ เลือกเอาตัวพยากรณที่
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับตัวแปรเกณฑที่มีคาสูงสุด เปนตัวพยากรณตัวแรกเขาสมการกอน
และเลือกตัวพยากรณที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่มีคารองลงมาเขาสมการ กระทําเชนนี้จนถึง
ตัวพยากรณตัวสุดทาย
สมการในรูปคะแนนดิบ
ŷ
ŷ
a
b1,b2 …. bk
x1,x2 ……xk
เมื่อ

=

a + b1 x1 + b2 x2 +….+ b3 x3

คือ
คือ
คือ
คือ

คาคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการพยากรณ
คาคงที่
คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ
คะแนนดิบของตัวพยากรณแตละตัว

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
=
β 1 Z1 + β 2 Z2 + β k Zk
zy
เมื่อ
Zy
β 1, β 2…. β k

คือ
คือ

Z1, Z2,..…..Zk

คือ

คะแนนมาตรฐานของตัวแปร
คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูป
คะแนนมาตรฐาน
คะแนนมาตรฐานของตัวพยากรณแตละตัว

5.2 หาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) สูตรที่ใช ดังนี้

เมื่อ

R2

=

R2

คือ

SSreg
SS1
คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ
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SSreg คือ
SS1

คือ

ความแปรปรวนของตัวแปรเกณฑที่สามารถอธิบายได
ดวยตัวแปรพยากรณ
ความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรเกณฑ

โดยกําหนดสัญลักษณแทนตัวแปรตางๆดังนี้
AGE
STAT
SSTAT
MSTAT
WSTAT
EDU
BEDU
MEDU
LENG
LMX

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

AFFEC

หมายถึง

LOYAL

หมายถึง

CONT

หมายถึง

RESP

หมายถึง

POS
ROLE
PRAC

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ADMIN
ACAD

หมายถึง
หมายถึง

อายุ
สถานภาพสมรส
สถานภาพสมรสโสด
สถานภาพสมรสคู
สถานภาพหมาย และหรือ หยา และหรือ แยก
ระดับการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาโท
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการ
การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการ ดานความขอบพอ
การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการ ดานความจงรักภักดี
การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการ ดานการรวมกันสรางผลงาน
การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับ
พยาบาลประจําการ ดานการนับถือในความ
เปนนักวิชาชีพ
การสนับสนุนจากองคการ
การปฏิบัติงานตามบทบาท
การปฏิบัติงานตามบทบาท ดานการปฏิบัติการ
พยาบาล
การปฏิบตั งิ านตามบทบาท ดานการบริหารจัดการ
การปฏิบตั งิ านตามบทบาท ดานวิชาการ
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สัญลักษณทางสถิติ
S.D.
Sk
Ku
r
R
R2
R2 change

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

a
B
Beta

แทน
แทน
แทน

t

แทน

F

แทน

p
S.E.
ŷ

แทน
แทน
แทน

X

^

Zy

แทน

คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาความเบ
คาความโดง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ
คาสัมประสิทธิ์คาสัมประสิทธิ์การพยากรณที่เปลี่ยน
แปลงไปเมื่อเพิ่มตัวพยากรณทีละตัว
คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ
คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณในรูปคะแนน
มาตรฐาน
สถิติทดสอบที (t-test) ที่ใชทดสอบนัยสําคัญของคา
สัมประสิทธิ์
สถิติทดสอบเอฟ (F- test) ที่ใชทดสอบนัยสําคัญของคา
สัมประสิทธิ์
ระดับความมีนัยสําคัญ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ
ตัวแปรตามคือ การปฏิบัติงานตามบทบาท ที่ไดจาก
การพยากรณในรูปคะแนนดิบ
ตัวแปรตามคือ การปฏิบัติงานตามบทบาท ที่ไดจาก
การพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
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ภาคผนวก ง
ตารางแสดงรายละเอียดผลวิเคราะหขอมูล
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ภาคผนวก ง
รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด ความเบ ความโดง
และระดับของการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ การ
สนับสนุนจากองคการ และการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรง
พยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายรวมและรายดาน
ตารางที่ 10

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด ความเบ และความโดงของ
การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
จําแนกโดยรวมและรายดาน

S.D.

MIN

การปฏิบัติงานตามบทบาท

X

ดานการปฏิบัติการพยาบาล
ดานการบริหารจัดการ
ดานวิชาการ

4.19
3.79
3.33

.39
.58
.87

3.12
1.63
1.00

3.89

.45

2.48

รวม

MAX

Skewness

Kurtosis

ระดับ

5.00
5.00
5.00

.114
-.302
-.238

-.482
.574
-.317

ดี
ดี
ปานกลาง

5.00

-.003

-.056

ดี

จากตารางที่ 10 พบวา การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการโดยรวมในระดับดี
มีคา เฉลีย่ เทากับ 3.89 คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน เทากับ .45 โดยมีการแจกแจงของขอมูลการการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทมีลักษณะเบซายเล็กนอย (Sk=-.003) และมีความโดงโคงสูง (Ku= -.056)
แสดงวา คาเฉลีย่ ของการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการสวนใหญเขาใกลคา เฉลีย่ ของ
กลุม และคะแนนคอนขางเกาะกลุม กัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ ดานการปฏิบัติการพยาบาลในระดับดี มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( X= 4.19) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .39 โดยมีการแจกแจงของขอมูลการการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท ดานการปฏิบัติการพยาบาล มีลักษณะเบขวา (Sk=.114) และมีความโดง
โคงต่ํา (Ku= -.482) แสดงวา คาเฉลี่ยของการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลประจําการ ดาน
การปฏิบัติการพยาบาลคอนไปทาง นอยกวาคาเฉลีย่ ของกลุม และคะแนนคอนขางกระจาย
สวนดานวิชาการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X= 3.33) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
.87 โดยมีการแจกแจงของขอมูลการการปฏิบัติงานตามบทบาท ดานวิชาการ มีลักษณะเบซาย
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(Sk=-.238) และมีความโดงโคงต่ํา (Ku= -.317) แสดงวา คาเฉลี่ยของการปฏิบตั งิ านตามบทบาท
ของพยาบาลประจําการ ดานวิชาการ คอนไปทาง มากกวาคาเฉลีย่ ของกลุม และคะแนนคอนขาง
กระจาย
ตารางที่ 11

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด ความเบ และความโดงของ
การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามโดยรวมและรายดาน

การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอ
ผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ

ดานความชอบพอ
ดานความจงรักภักดี
ดานการรวมกันสรางผลงาน
ดานการนับถือในความเปน
นักวิชาชีพ
รวม

X

S.D.

MIN

MAX

Skewness

Kurtosis

ระดับ

3.83
3.76
3.94
3.96

.58
.47
.44
.54

1.38
1.86
1.88
2.00

5.00
5.00
5.00
5.00

-.780
-.472
-.427
-.339

1.819
1.340
1.839
.760

สูง
สูง
สูง
สูง

3.87 .44 2.07

4.97

-.505

.885

สูง

จากตารางที่ 11 พบวา การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ของ
พยาบาลประจําการโดยรวมในระดับสูง มีคา เฉลีย่ เทากับ 3.87 คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน เทากับ .44 โดย
มีการแจกแจงของขอมูลการแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ มีลกั ษณะเบ
ซาย (Sk= -.505) และมีความโดงโคงสูง (Ku= .885) แสดงวา คาเฉลีย่ ของการแลกเปลีย่ นระหวางหัว
หนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ของพยาบาลประจําการโดยรวมคอนไปทาง มากกวาคาเฉลีย่ ของ
กลุม และคะแนนคอนขางเกาะกลุม กัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา
การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ของพยาบาลประจําการ ดาน
การนับถือในความเปนนักวิชาชีพในระดับสูง มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.94 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา
กับ .54 โดยมีการแจกแจงของขอมูลการแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ของ
พยาบาลประจําการ ดานการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ มีลักษณะ เบซาย (Sk= -.339) และมี
ความโดงโคงสูง (Ku= .760) แสดงวา คาเฉลี่ยของการแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับ
พยาบาลประจําการ ของพยาบาลประจําการ ดานการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ คอนไปทาง มาก
กวาคาเฉลีย่ ของกลุม และคะแนนคอนขางเกาะกลุม กัน
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การแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ของพยาบาลประจําการ ดาน
ความจงรักภักดีในระดับสูง มีคา เฉลีย่ ต่าํ สูงสุด เทากับ 3.76 คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน เทากับ .47 โดยมี
การแจกแจงของขอมูลการแลกเปลีย่ นระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ของพยาบาล
ประจําการ ดานความจงรักภักดี มีลักษณะเบซาย (Sk= -.472) และมีความโดงโคงสูง (Ku= 1.340)
แสดงวา คาเฉลี่ยของการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ ของ
พยาบาลประจําการ ดานความจงรักภักดี คอนไปทาง มากกวาคาเฉลี่ยของกลุม และคะแนนคอน
ขางเกาะกลุมกัน
ตารางที่ 12

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด ความเบ และความโดงของ
การสนับสนุนจากองคการ ตามการรับรูข องพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร จําแนกโดยรวม

การสนับสนุนจากองคการ X

S.D.

MAX

MIN

Skewness

Kurtosis

ระดับ

การสนับสนุนจากองคการ 3.14

.50

1.40

4.40

-.383

.351

ปานกลาง

จากตารางที่ 12 พบวา การสนับสนุนจากองคการ ตามการรับรูข องพยาบาลประจําการ โดย
รวมในระดับปานกลาง มีคา เฉลีย่ เทากับ 3.14 คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน เทากับ .50 โดยมีการแจกแจง
ของขอมูลการสนับสนุนจากองคการ มีลกั ษณะเบซา ย (Sk= -.383) และมีความโดงโคงสูง (Ku= .351)
แสดงวา คาเฉลีย่ ของการสนับสนุนจากองคการ ตามการรับรูข องพยาบาลประจําการ โดยรวมคอนไป
ทาง มากกวาคาเฉลีย่ ของกลุม และคะแนนคอนขางเกาะกลุม กัน
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2. การวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการแลกเปลี่ยนระหวาง
หัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ การสนับสนุนจากองคการ และการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายขอ
ตารางที่ 13

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามบทบาท ดาน
การปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลประจําการ จําแนกตามรายขอ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาล

X

S.D.

ระดับ

8. ใหการดูแลที่บรรเทาอาการไมสุขสบายของผูปวย
14. เฝาระวังการติดเชือ้ ในหอผูป ว ย
4. ชวยเหลือเจาหนาที่พยาบาลระดับต่ํากวา เมื่อตองการให
การพยาบาลที่ซับซอน
13. ปฏิบตั กิ ารควบคุม ปองกันการติดเชือ้ อยางเครงครัด
15. จัดเตรียมอุปกรณใหเพียงพอและพรอมจะใชงานตลอดเวลา
2. ใหการพยาบาลสอดคลองกับความตองการของผูป ว ยแตละราย
1. ใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติงาน
9. อธิบายการใหการพยาบาลแกผูปวยทุกครั้ง
6. ใหการดูแลผูปวยทั้งดานอารมณ จิตใจ สังคม
7. ประเมินความตองการหรือคนหาปญหาผูปวย
3. ใหคําปรึกษาการดูแลสุขภาพแกญาติและผูปวย
12. สนับสนุนการทํางานเปนทีมทัง้ ในวิชาชีพและระหวางวิชาชีพ
5. ประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการปฏิบัติงาน
11. ประสานงานระหวางวิชาชีพในการประเมินผูปวย
10. วางแผนการรักษาพยาบาลรวมกับผูใหบริการวิชาชีพอื่น ๆ
16. จัดสถานทีใ่ หเอือ้ ตอการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
รวม

4.40
4.38
4.37

.53
.58
.67

ดี
ดี
ดี

4.36
4.32
4.29
4.29
4.29
4.24
4.23
4.23
4.17
3.98
3.93
3.87
3.65
4.18

.59
.58
.53
.61
.67
.62
.60
.64
.64
.65
.75
.79
1.10
.39

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

จากตารางที่ 13 พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทดานการปฏิบัติการพยาบาลของ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร อยูในระดับดี ( X = 4.18) เมื่อจําแนกตาม
รายขอพบวา การปฏิบตั กิ ารพยาบาลทุกขออยูใ นระดับดี ยกเวน จัดสถานทีใ่ หเอือ้ ตอการปฏิบตั งิ าน
ของนักศึกษา อยูใ นระดับปานกลาง โดยมีคา เฉลีย่ ต่าํ สุด ( X = 3.65) สวนการใหการดูแลทีบ่ รรเทา
อาการไมสขุ สบายของผูป ว ย มีคา เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ( X = 4.40)

128

ตารางที่ 14

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามบทบาท
ดานการบริหารจัดการของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
จําแนกตามรายขอ
การบริหารจัดการ

X

S.D.

ระดับ

4. ทานมีสว นรวมในการจัดโครงการสุขภาพในหอผูป ว ย
เชน จัดบอรดใหความรูเ รือ่ งโรคตางๆ
1. ทานมีสว นรวมในการพัฒนาทีมการพยาบาลในการดูแล
ผูป ว ย
2. ทานมีสว นรวมในการวิเคราะหปญ
 หาของหนวยงาน
5. ทานมีสว นรวมในการประเมินการใหการพยาบาลของ
หอผูป ว ย
6. ทานมีสว นรวมในการใหขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนตอ การ
ปรับปรุงการบริการในหอผูป ว ย
7. ทานมีสว นรวมในการทํากิจกรรมของกลุม งานพยาบาล
เชน การกําหนดมาตรฐานการพยาบาลผูป ว ย
4. ทานมีสว นรวมในการแกไขปญหาขณะปฏิบตั งิ านในหอ
ผูป ว ย
8. ทานมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
องคกรวิชาชีพ เชน สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทย
รวม

4.09

.64

ดี

3.97

.68

ดี

3.90
3.87

.71
.76

ดี
ดี

3.86

.70

ดี

3.76

.81

ดี

3.46

.98

ปานกลาง

3.37

1.01

ปานกลาง

3.79

.58

ดี

จากตารางที่ 14 พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทดานการบริหารจัดการของพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร อยูใ นระดับดี ( X= 3.79) เมือ่ จําแนกตามรายขอพบวา
ทุกขออยูใ นระดับดี ยกเวน การมีสว นรวมในการจัดโครงการสุขภาพในหอผูป ว ย และการมีสว นรวม
ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององคกรวิชาชีพ อยูใ นระดับปานกลาง มีคา เฉลีย่ ต่าํ สุด ( X = 3.46
และ X= 3.37 ตามลําดับ ) โดยมี การมีสว นรวมในการแกไขปญหาขณะปฏิบตั งิ านในหอผูป ว ยมี คาเฉลีย่ สูง
สุด ( X= 4.09)
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ตารางที่ 15

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามบทบาท
ดานวิชาการของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
จําแนกตามรายขอ
ดานวิชาการ

X

S.D.

ระดับ

7. ทานมีสวนรวมในการสนับสนุนการใหบริการวิชา
การของหนวยงาน
1. ทานมีสวนรวมในการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหมของ
หอผูปว ย
2. ทานมีสว นรวมในการใหความรูผ ทู มี่ าเยีย่ มหรืออบรม
ในหอผูปวย
3. ทานมีสว นรวมในการเปนพยาบาลพีเ่ ลีย้ งในการฝก
ปฏิบตั งิ านของหอผูป ว ย
4. ทานมีสว นรวมในการจัดทําคูม อื ใหความรูแ กญาติและ
ผูป ว ย
6. ทานมีสว นรวมในการนําผลการวิจยั มาปรับปรุงคุณภาพ
บริการในหอผูป ว ย
5. ทานมีสว นรวมในการเก็บขอมูลสําหรับวิจยั ทางการ
พยาบาลในหอผูป ว ย
รวม

3.79

.89

ดี

3.44

1.19

ปานกลาง

3.43

1.07

ปานกลาง

3.31

1.30

ปานกลาง

3.14

1.19

ปานกลาง

3.10

1.15

ปานกลาง

3.09

1.15

ปานกลาง

3.32

.87

ปานกลาง

จากตารางที่ 15 พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทดานวิชาการของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร อยูใ นระดับปานกลาง มีคา เฉลีย่ เทากับ 3.32 เมือ่ จําแนกตามราย
ขอพบวา ทุกขออยูใ นระดับปานกลาง ยกเวน การมีสว นรวมในการสนับสนุนการใหบริการวิชาการของ
หนวยงาน อยูใ นระดับดี มีคา เฉลีย่ สูงสุดเทากับ 3.79 โดยมี การมีสว นรวมในการเก็บขอมูลสําหรับ
วิจยั ทางการพยาบาลในหอผูป ว ย มีคา เฉลีย่ ต่าํ สุดเทากับ 3.09
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ตารางที่ 16

6.
5.
4.
1.
3.
2.
7.
8.

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนา
หอผูปวยกับพยาบาลประจําการ ดานความชอบพอของพยาบาลประจําการ โรง
พยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายขอ
ดานความชอบพอ

X

S.D.

ระดับ

ทานไดรับการแสดงความเปนกันเองจากหัวหนา
ทานประทับใจในความมีน้ําใจของหัวหนา
ทานประทับใจในความมีอัธยาศัยดีของหัวหนา
ทานชื่นชอบหัวหนาของทานมาก
ทานชื่นชอบความมีมนุษยสัมพันธของหัวหนา
ทานคิดวาหัวหนาคือที่ปรึกษาที่ดีของทาน
ทานชื่นชอบในการกลาตัดสินใจของหัวหนา
ทานกลาวชมหัวหนาของทานใหผูอื่นฟงเสมอ
รวม

4.07
3.91
3.87
3.84
3.84
3.74
3.73
3.65
3.87

.65
.77
.73
.66
.71
.72
.77
.79
.44

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง

จากตารางที่ 16 พบวา พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร มีการแลกเปลีย่ น
ระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาลประจําการ ดานความชอบพอ อยูในระดับสูง ( X= 3.87) เมือ่
จําแนกตามรายขอพบวา ทุกขออยูใ นระดับดี ยกเวน ทานกลาวชมหัวหนาของทานใหผอู นื่ ฟงเสมอ
อยูใ นระดับปานกลาง โดยมีคา เฉลีย่ ต่าํ สุด ( X= 3.65) สวน ทานไดรบั การแสดงความเปนกันเอง
จากหัวหนา มีคา เฉลีย่ สูงสุด ( X= 4.07)
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ตารางที่ 17

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนา
หอผูปวยกับพยาบาลประจําการ ดานความจงรักภักดี ของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายขอ
ดานความจงรักภักดี

X

S.D.

ระดับ

1. ทานเต็มใจทํางานตามที่หัวหนามอบหมาย
3. ทานชวยเหลือหัวหนาในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน
7. ทานเชื่อในความสามารถบริหารงานของหัวหนา
5. ทานอาสาที่จะปฏิบัติงานตามที่หัวหนาตองการ
2. ทานพรอมที่จะปกปองหัวหนาของทานจากการถูก
ตําหนิจากบุคคลอื่น
4. ทานเห็นดวยกับการตัดสินใจของหัวหนาในการบริหาร
งานหอผูปวย
6. เมื่อมีปญหาทานจะอยูฝายเดียวกับหัวหนาเสมอ
รวม

4.05
3.97

.57
.59

สูง
สูง

3.86
3.78
3.75

.69
.64
.72

สูง
สูง
สูง

3.62

.70

ปานกลาง

3.30
3.76

.74
.47

ปานกลาง
สูง

จากตารางที่ 17 พบวา พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร มีการแลกเปลี่ยน
ระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ดานความจงรักภักดี อยูใ นระดับสูง ( X= 3.76) เมื่อ
จําแนกตามรายขอพบวา ทุกขออยูใ นระดับสูง ยกเวน ทานเห็นดวยกับการตัดสินใจของหัวหนาใน
การบริหารงานหอผูปวย และเมื่อมีปญหาทานจะอยูฝายเดียวกับหัวหนาเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
( X= 3.62 และ X= 3.30 ตามลําดับ) โดยมี ทานเต็มใจทํางานตามทีห่ วั หนามอบหมาย มีคา เฉลีย่
สูงสุด ( X= 4.05)
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ตารางที่ 18

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนา
หอผูปวยกับพยาบาลประจําการ ดานการรวมกันสรางผลงาน ของพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายขอ
ดานการรวมกันสรางผลงาน

X

S.D.

ระดับ

1. ทานทํางานเต็มความสามารถเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การทํางานที่หัวหนากําหนด
2. ทานตั้งใจที่จะทํางานหนักเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
4. ทานตั้งใจปฏิบัติงานรวมกันกับหัวหนาของทาน
6. ทานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการทํางาน
ในหอผูปวย
5. ทานและหัวหนามีการประชุมวางแผนในการทํางาน
รวมกันเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
3. ทานไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานจากหัวหนา
7. ทานมีสวนรวมในการประเมินผลงานของหอผูปวย
8. ผลงานของทานไดรับการยอมรับจากหัวหนา
รวม

4.17

.57

สูง

4.13
4.04
3.94

.60
.60
.63

สูง
สูง
สูง

3.94

.67

สูง

3.90
3.79
3.58
3.94

.64
.74
.66
.44

สูง
สูง
ปานกลาง
สูง

จากตารางที่ 18 พบวา พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร มีการแลกเปลี่ยน
ระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ดานการรวมกันสรางผลงาน อยูใ นระดับสูง ( X= 3.94)
เมื่อจําแนกตามรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับสูง ยกเวน ผลงานของทานไดรับการยอมรับจาก
หัวหนา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X= 3.58) โดยมี ทานทํางานเต็มความสามารถ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการทํางานที่หัวหนากําหนด มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X= 4.17)
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ตารางที่ 19

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนา
หอผูปวยกับพยาบาลประจําการ ดานการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ ของ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายขอ

ดานการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ
4. หัวหนาของทานมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
7. หัวหนาของทานปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลสําเร็จ
ของงานในหอผูปวย
5. หัวหนาของทานเปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ
6. หัวหนาของทานเปนบุคคลที่มีศักยภาพในการ
ทํางาน สูง
3. หัวหนาของทานมีความเปนนักวิชาการ เชน การให
ขอมูลทางวิชาการ / การเก็บรวบรวมขอมูลในงาน
ประจําเพื่อเปนหลักฐานทางวิชาการ
2. หัวหนาของทานมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
1. หัวหนาของทานสามารถปฏิบตั ิงานในความรับผิด
ชอบไดไมบกพรอง
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.21
4.10

.54
.58

สูง
สูง

4.03
3.95

.70
.70

สูง
สูง

3.88

.77

สูง

3.84
3.74

.66
.69

สูง
สูง

3.96

.53

สูง

จากตารางที่ 19 พบวา พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร มีการแลกเปลี่ยน
ระหวางหัวหนาหอผูป ว ยกับพยาบาลประจําการ ดานการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ อยูใ นระดับสูง
( X = 3.96) เมือ่ จําแนกตามรายขอพบวา ทุกขออยูใ นระดับสูง โดยมี หัวหนาของทานมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีคา เฉลี่ยสูงสุด ( X= 4.21) และ หัวหนาของทานสามารถปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบไดไม
บกพรอง มีคา เฉลี่ยต่ําสุด ( X= 3.74)
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ตารางที่ 20

คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับของการรับรูก ารสนับสนุนจากองคการ
ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายขอ
การสนับสนุนจากองคการ

14. ฝายการพยาบาลมักแสดงเหตุผลเสมอ เมื่อตองการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับงานที่ทานทําอยู
11. ฝายการพยาบาลมีการทบทวนความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
กอนพิจารณาลงโทษทาน
4. ฝายการพยาบาลเขาใจความจําเปนทีท่ า นตองขาดงานที่
เนือ่ งจากความเจ็บปวย
24. ฝายการพยาบาลชี้แจงใหทานทราบวางานของทานมี
ความสําคัญกับองคการ
25. ทานเปนที่ยอมรับจากผูบังคับบัญชา และบุคคลทุก
ระดับ
1. ฝายการพยาบาลเห็นความสําคัญในการปฏิบตั งิ านของทาน
9. ฝายการพยาบาลมอบหมายงานใหทา นโดยใหอสิ ระในการ
ปฏิบตั งิ านแกทา นดวย
7. ฝายการพยาบาลพรอมทีจ่ ะชวยเหลือทานเมือ่ ทานมีปญ
 หา
19.ฝายการพยาบาลมีรปู แบบทีแ่ สดงใหเห็นวาเปดโอกาส
ใหบุคลากรทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได
16. ฝายการพยาบาลมีการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากร
20. ฝายการพยาบาลเขาใจในกรณีที่ทีม / หนวยงานของ
ทานปฏิบัติงานไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด
6. ฝายการพยาบาลละเลยความตองการของทาน ทั้งๆที่
การตัดสินใจนั้นมีผลกระทบถึงตัวทาน เชน เมื่อมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแลว ไมไดแจงใหทานทราบ
8. ฝายการพยาบาลใหความเอาใจใสความเปนอยูของทาน
5. ฝายการพยาบาลเพิกเฉยตอขอเรียกรองของทาน
2. ฝายการพยาบาลไมไดชนื่ ชมกับความทุม เททีท่ า นใหกบั งาน

3.54

S.D.
.77

ระดับ
ปานกลาง

3.50

.66

ปานกลาง

3.48

.76

ปานกลาง

3.46

.77

ปานกลาง

3.44

.60

ปานกลาง

3.40
3.37

.71
.81

ปานกลาง
ปานกลาง

3.28
3.27

.74
.90

ปานกลาง
ปานกลาง

3.20

.98

ปานกลาง

3.17

.70

ปานกลาง

3.17

.86

ปานกลาง

3.08
3.08
3.04

.88
.91
.86

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

X
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ตารางที่ 20 (ตอ)
การสนับสนุนจากองคการ
10. ฝายการพยาบาลไมไดจัดการอยางเหมาะสมเมื่อทาน
เกิดปญหา
3. ฝายการพยาบาลใหความสําคัญกับเปาหมายในชีวติ ของทาน
23. ฝายการพยาบาลไมมีการพิจารณาความดีความชอบที่
เหมาะสม
22. ฝายการพยาบาลไมมีหลักเกณฑการพิจารณาหรือคัด
เลือกบุคลากรตามความสามารถ
15. ฝายการพยาบาลมีเจาหนาที่รับคํารองเมื่อทานตองการ
ความชวยเหลือเปน กรณีพิเศษ
17. ฝายการพยาบาลมีการพิจารณาความชอบ ไมสอด

3.02

S.D.
.80

ระดับ
ปานกลาง

2.99
2.98

.77
.90

ปานกลาง
ปานกลาง

2.97

.93

ปานกลาง

2.96

.89

ปานกลาง

2.92

.84

ปานกลาง

2.90
2.79

1.04
.96

ปานกลาง
ปานกลาง

2.78

.95

ปานกลาง

2.60

.99

ปานกลาง

3.14

.50

ปานกลาง

X

คลองกับผลงานของทาน
18. ฝายการพยาบาลไมประเมินความตองการของบุคลากร
21. ฝายการพยาบาลจะพิจารณาเพิม่ สวัสดิการใหทา นเมือ่
โรงพยาบาลมีกาํ ไรมากขึน้
12. ฝายการพยาบาลใหทานมีโอกาสในการกาวหนาใน
ตําแหนงนอยมาก
13. ฝายการพยาบาลไมมีระบบตอบแทนใหกับบุคลากร
ตามความรูความสามารถ
รวม

จากตารางที่ 20 พบวา พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร มีการรับรูก าร
สนับสนุนจากองคการโดยรวม อยูใ นระดับปานกลาง ( X = 3.14) เมือ่ จําแนกตามรายขอพบวา ทุกขอ
อยูใ นระดับปานกลาง ฝายการพยาบาลมักแสดงเหตุผลเสมอ เมื่อตองการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เกี่ยวกับงานที่ทานทําอยู มีคา เฉลี่ยสูงสุด ( X= 3.54) และ ฝายการพยาบาลไมมีระบบตอบแทนให
กับบุคลากรตามความรูความสามารถ มีคา เฉลี่ยต่ําสุด ( X= 2.60)
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
พันตํารวจตรีหญิง เบญจรัตน สมเกียรติ เกิดวันที่ 1 มกราคม 2506 สําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (เทียบเทาปริญญาตรี) จากวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ เมื่อปการ
ศึกษา 2528 หลังสําเร็จการศึกษา ไดเขารับราชการตําแหนงพยาบาลตรี งานพยาบาลและปฏิบตั ิ
งานหนาทีว่ สิ ญ
ั ญีพยาบาล งานวิสญ
ั ญีและผูป ว ยหนัก โรงพยาบาลตํารวจ เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรวิสญ
ั ญีพยาบาล พ.ศ.2530-2531 จากราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย คณะแพทยศาสตรศริ ริ าช
พยาบาล ตอมา พ.ศ.2535 ศึกษานอกเวลาหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช จนสําเร็จการศึกษา หลังจากนั้นเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา
2543 ในระหวางศึกษาไดรับ คัดเลือกเปนประธานนิสิต ปการศึกษา 2543, 2544 และนิสิต
ดีเดนของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2544 ปจจุบนั ดํารงตําแหนงพยาบาล (สบ 2) งานพยาบาล
และปฏิบตั งิ านหนาทีว่ สิ ญ
ั ญีพยาบาล งานวิสญ
ั ญีและผูป ว ยหนัก โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงาน
แพทยใหญ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

