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The purposes of this research and development, which after experimentation became quasi –
experimental research, were to construct shared governance management program in patient unit , to compare job
satisfaction among nursing personnel in the experimental group before and after using of shared governance
management program, and to compare job satisfaction between the experimental and the control group at
Phramongkutklao Hospital. The research samples of 30 nursing personnel were selected through matched pair
method. The experimental group consisted of 15 nursing personnel from Female Private Medical Ward , were received
shared governance management program, the control group consisted of 15 nursing personnel from Male Private
Medical Ward, were continued traditional management.
Two instruments were developed by the researcher, the first instrument consisted of shared governance
management program and shared governance management program manual for nursing personnel. The second
instrument was job satisfaction questionnaire for nursing personnel which was constructed from Slavitt et al conceptual
framework (1978). The reliability of the job satisfaction questionnaire tested by Cronbach Alpha Coefficient was .93
Major results of the study were as follows :
1. The efficiency of the shared governance management program from the first and the sixth
week of an experimentation, evaluated by the experimental group, was significant difference at the .05 level,
mean score of the evaluation by the sixth week was higher than that of the first week. Practicality evaluation of the
program performed 12 times through observation by the researcher. The results revealed that, 16 activities were
performed 12 times, 6 activities were performed 11 times and one activity was performed 10 times.
2. Job satisfaction between the experimental and the control group, before and after the
experimentation was significant difference at the .05 level, mean score after the experimentation was higher
than that of before an experimentation. It revealed that, before and after experimentation, job characteristics
and staff relationship among the control group was significant difference at the .05 level. The mean score of the
experimentation was higher than that of before experimentation, while job autonomy was not significant difference.
3. Job satisfaction between the experimental and the control group, before experimentation was not
different. After the experimentation, job satisfaction between the experimental and the control group was significant
difference at the .05 level. The mean score of the experimental group was higher than that of the control group.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภายใตกระแสของโลกยุคโลกาภิวัฒน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความตองการ
ของสังคม สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญใหมรวมทั้งการเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรงใน
ป 2540 สงผลใหระบบราชการจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อใหมีความสอดคลองและ
สามารถตอบสนองตอทุกอยางที่เปลี่ยนแปลงไปและการปฏิรูประบบราชการก็เปนนโยบายสําคัญที่
รัฐบาลกําลังดําเนินการ เนื่องจากในระบบราชการเดิมนั้นเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งตอการแกไข
ปญหาและการพัฒนาประเทศ (อรพินท สพโชคชัย, 2541) จุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่งของ
การปฏิรูประบบราชการคือ การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการกระจายอํานาจออก
จากสวนกลาง
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงผูบริหารทางการพยาบาลตองตระหนักเสมอวา โดยธรรม
ชาติของการเปลี่ยนแปลงอาจกอใหเกิดภาวะวิกฤต อาจจะสงผลกระทบตอการใหบริการ อาจจะกอ
ใหเกิดความขัดแยงหรือสงผลตอขวัญและกําลังใจของผูป ฏิบตั งิ าน ผูบ ริหารจะตองเรียนรูก ารวางแผนการ
เปลีย่ นแปลง เพือ่ ใหการสรางสรรคการเปลีย่ นแปลงประสบความสําเร็จ (สายพิณ เกษมกิจวัฒนา,
2538) กลยุทธอยางหนึ่งที่นํามาใชในการเปลีย่ นแปลง คือ ใหบคุ คลหรือกลุม เปาหมายเขารวมในการ
เปลีย่ นแปลง เนนทักษะการสรางสัมพันธภาพเพือ่ ใหเกิดความรวมมือ มีการกระตุน สงเสริมสรางความ
ผูกพันตองาน
จากแนวคิดดังกลาวไดมผี คู ดิ คนรูปแบบการรวมบริหาร (Shared governance) มาทดแทน
การทํางานในรูปแบบราชการเพือ่ ใหบคุ ลากรทางการพยาบาลเกิดความพึงพอใจในงาน รูปแบบการรวม
บริหารมีโครงสรางการทํางานทีแ่ บนราบเปนการกระจายอํานาจ เปนรูปแบบการบริหารในอุดมคติทไี่ ดรบั
ความนิยมมากทีส่ ดุ ในสหรัฐอเมริกามาตัง้ แตกลางป ค.ศ. 1980 (Hess, 1995) การรวมบริหารมีเปา
หมายที่สําคัญคือ เสริมสรางความสามารถของบุคลากรทางการพยาบาลในการตัดสินใจ โดยให
อํานาจบุคลากรทางการพยาบาลในการควบคุมการปฏิบัติการพยาบาลและมีความตระหนักใน
ความรับผิดชอบดวยตนเอง หัวหนาหอผูปวยจะมีบทบาทเปนที่ปรึกษา เปนผูสอน ผูประสานและ
อํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรทางการพยาบาล ซึ่งเปนแนวทางการทํางานที่สอดคลองกับ
นโยบายและการเปลีย่ นแปลงในปจจุบนั
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จากการศึกษาวิจัยของ Allen, et al. (1988) พบวา การไดรับโอกาสในการตัดสินใจ
และควบคุมการปฏิบัติการพยาบาลมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ Hansen, et al. (1990); Acorn, et al. (1997); และ Jonge, et al. (1999) ที่พบวา
การมีอิสระและมีสวนรวมในการตัดสินใจของบุคลากรทางการพยาบาลเปนตัวทํานายความพึงพอ
ใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยของ McDonagh (1990) ที่
พบวา บุคลากรที่ไดรบั อํานาจในการตัดสินใจจะมีความพึงพอใจในงานสูงขึ้นและ Pigors and
Mayers (1973) กลาวเสริมอีกวาบุคลากรที่มีความพึงพอใจในงานสูง ยอมเกิดความพยายามจะมี
ความตั้ ง ใจและเต็มใจที่ จะปฏิบั ติง านนั้ นใหเ กิดผลดีที่สุด นอกจากนี้ยั งมีการศึก ษาวิ จั ยของ
Haussman (1976) พบวา การปฏิบัติงานที่ดีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน ซึ่ง Kotler
(2000) ยังไดกลาวเสริมอีกวา การที่บุคลากรจะสามารถทําใหผูใชบริการพึงพอใจนั้น ผูใหบริการ
ตองไดรับความพึงพอใจกอน ผูใหบริการที่ไมพึงพอใจในงานจะกอความยุงยากใหกับองคการและ
ไมสามารถทําใหผูใชบริการพึงพอใจได ดังนั้นการสรางความพึงพอใจในงานใหแกบุคลากรทาง
การพยาบาลจึงมีความสําคัญมากตอการบริการที่มีคุณภาพ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปนโรงพยาบาลศูนยขนาด 1200 เตียง มีภาระกิจหลักคือ
การใหบริการดูแลรักษาผูปวยที่เปนทหารและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปดวย โครงสรางเปน
ระบบราชการมีความจํากัดดานกําลังพลพยาบาลตามกรอบอัตรากําลังในการบรรจุพยาบาล มี
จํานวนพยาบาลนอยไมสมดุลกับปริมาณงาน (อิสริยา จารุวัติ, 2541) ทําใหบุคลากรทางการ
พยาบาลมุงทํางานใหเสร็จทันเวลา เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลตรงตามเวลาเปนสําคัญ
นอกจากนี้ในหอผูปวยยังมีการบริหารจัดการ การตัดสินใจ การควบคุมการปฏิบัติงานเปนอํานาจ
ของหัวหนาหอผูปวยแตเพียงผูเดียว บุคลากรทางการพยาบาลไมมีอิสระในการตัดสินใจ ขาด
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มุงทํางานประจําใหเสร็จตามคําสั่งหรือ
ตามการมอบหมายของหัวหนาหอผูปวย (อัญชลี ฤกษงาม, 2544) จากการศึกษาวิจัยพบวา การที่
ไมมอี สิ ระในการตัดสินใจ ขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ขาดโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพเปน
ปจจัยทีท่ าํ ใหความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลลดลง (อัชรี จิตตภกั ดี, 2536; อมรรัตน
เสตสุวรรณ, 2538; และ รัตนา ลือวานิช, 2539) และจะนําไปสูก ารบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพลดลง สอดคลอง
กับแนวคิดของกรมกําลังพลทหารบก ซึ่งไดรับนโยบายจากผูบังคับบัญชาระดับสูงใหพิจารณา
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการกําลังพลในสายงานพยาบาล เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมี
ประเด็นยอยใหพิจารณาขอหนึ่งคือ เรื่องสาเหตุที่จะทําใหการบริการของพยาบาลแกผูปวยมีประ
สิทธิภาพลดลง (รายงานการประชุมของกรมกําลังพลทหารบก, 2543 อางถึงใน อัญชลี ฤกษงาม,
2544) ผูวิจัยเห็นวาจากปญหาดังกลาวหากนําการรวมบริหารมาใชในหอผูปวย จะทําใหบุคลากร
ทางการพยาบาลมีแรงจูงใจจากปจจัยความมีอิสระในงาน การไดทํางานที่ทาทายความสามารถ
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และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงาน ทําใหบุคลากรทางการพยาบาลเกิดความพึงพอใจสูงขึ้น
การไดทํางานที่ทาทายความสามารถและการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงาน ทําใหบุคลากรทาง
การพยาบาลเกิดความพึงพอใจสูงขึ้น จากการศึกษาวิจัยของ Slavitt, et al. (1978) สรุปวาปจจัยที่
ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานของกลุมวิชาชีพดานบริการสุขภาพ ประกอบดวย ความเปนอิสระ
เกี่ยวกับปริมาณงานที่สามารถปฏิบัติไดอยางอิสระโดยไมขึ้นกับใครและโดยความคิดริเริ่มของตน
เอง ซึ่งหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทําและไดรับการยอมรับในผลงานที่ทํา มีความ
ผูกพันระหวางผูรวมงาน รับรูวางานของตนมีความสําคัญสามารถสรางงานการบริการพยาบาลที่มี
คุณภาพสูงขึ้นและผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ (Edwards, et al. 1994)
จากผลการศึกษาวิจยั ของ Minnen, et al. (1993) พบวา ภายหลังการใชการรวมบริหาร คุณ
ภาพการดูแลผูป ว ยสูงขึน้ สามารถลดคาใชจา ยของผูป ว ยและของโรงพยาบาลได นอกจากนีย้ งั พบวา
บุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจในงานสูงขึน้ และจากการศึกษาวิจยั ของ Edwards, et al.
(1994) พบวา ภายหลังการใชรปู แบบการรวมบริหาร บุคลากรทางการพยาบาลมีความเปนอิสระในงาน
ความตระหนักในความรับผิดชอบ และมีความรูส กึ ตอวิชาชีพสูงขึน้ รูส กึ วาตนเองมีบทบาทสําคัญในการ
จัดการทางวิชาชีพสูงขึน้ มีการพัฒนาการทํางานรวมกันในคณะกรรมการทีม่ ที กั ษะแตกตางกันไดดขี นึ้ ทํา
ใหเกิดความพึงพอใจในงานและเห็นคุณคาในตนเองสูงขึน้ มีการพัฒนาความรวมใจในการทํางานเปนทีม
สัมพันธภาพระหวางบุคลากรทางการพยาบาลดีขนึ้ และทักษะการติดตอสือ่ สารและการแกไขปญหาไดรบั
การพัฒนามากขึน้ ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาวิจยั ของ Stumpf (2001) ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบระบบการ
บริหารแนวการรวมบริหารและแนวราชการ พบวา ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลและ
ความพึงพอใจของผูป ว ยทีใ่ ชระบบการรวมบริหารสูงขึน้ และบุคลากรทางการพยาบาลรูส กึ วาสถานะทาง
วิชาชีพของตนมีความสําคัญมากขึน้ สัมพันธภาพในกลุม สูงขึน้ พอใจในการบริหารสูงกวาการบริหารแบบ
ราชการ
จากปญหาและผลการศึกษาวิจัยดังกลาวมาแลวนั้นผูวิจัยจึงไดสรางโปรแกรมการรวม
บริหารมาใชในหอผูป ว ย เพือ่ ใหบคุ ลากรทางการพยาบาลไดมกี ารเสริมสรางความสามารถในการตัดสินใจ
มีความตระหนักในความรับผิดชอบดวยตนเองและมีความผูกพันในทีมงาน มีการพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
เปนการสรางผูน าํ ทางการพยาบาลในอนาคต
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย
กอนและหลังการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
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3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย
ระหวางกลุมที่ไดรับโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยกับกลุมควบคุม
แนวเหตุผลและสมมติฐานการวิจัย
มีการศึกษาวิจัยเชิงทดลองการรวมบริหารที่โรงพยาบาล Saint Luke’s ใน Kansus
City พบวา ขณะทดลองรวมบริหาร บุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจในงานและมีความ
ยึดมั่นผูกพันตองานของตนและตอโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การที่พยาบาลไดรวมในการ
ตัดสินใจ ทําใหรูสึกวาตนเองมีความสําคัญในงาน สามารถควบคุมการปฏิบัติการพยาบาลไดดวย
การลาออกและโอนยาย
ตนเองเห็นความสําคัญของงานที่ทําอยูและรูสึกผูกพันตองานมากขึ้น
ลดลงอยางเห็นไดชัด (Westrope, et.al., 1995) และไดวเิ คราะหความสัมพันธ พบวา ความพึงพอใจในงาน
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการและการลาออก โอนยายมีความสัมพันธกับการรวมบริหาร นอกจาก
นี้ยังมีการศึกษาวิจัยของ Stumpf (2001) ที่ศึกษาเปรียบเทียบระหวางการรวมบริหารกับการ
บริหารแบบดั้งเดิม พบวา กลุมพยาบาลที่ใชการรวมบริหาร มีความพึงพอใจในงานสูงกวากลุม
พยาบาลที่ใชการบริหารแบบดั้งเดิม ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Edwards et al.
(1994) ที่พบวาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีประสบการณการรวมบริหาร การไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ จะเพิ่มความรูสึกพึงพอใจในงานสูงขึ้น กระตุนใหการทํางานเปนทีม สัมพันธภาพและ
การเคารพซึ่งกันและกันของบุคลากรสูงขึ้น บุคลากรไดมโี อกาสเรียนรูใ นเรือ่ งการบริหารจัดการ ทักษะ
ภาวะผูน ําและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลสูงขึ้นดวยเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในวิชาชีพและงานที่
ปฏิบัติอยู
จากวรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานการวิจัย
1. ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลสูงขึ้น ภายหลังการไดรับ
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
2. ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล กลุมที่ไดรับโปรแกรมการรวม
บริหารในหอผูปวยสูงกวากลุมควบคุม
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการ
พัฒนาโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยและศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลอง(Quasi Experimental
Research) ผลของโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรทาง
การพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา ดังนี้
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1. ประชากร คือ บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย
2. กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ไดแก บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย
อายุรกรรมหญิงพิเศษและหอผูป ว ยอายุรกรรมพิเศษชาย กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
โดยไดรับความรวมมือจากผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
ผูอํานวยการกองการ
พยาบาล หัวหนาแผนกพยาบาลอายุรกรรม หัวหนาหอผูป ว ยและบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป วย
อายุรกรรมหญิงพิเศษและอายุรกรรมชายพิเศษ
3. ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย
3.1 ตัวแปรตน คือ โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1. การรวมบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนในหอผูปวย
อายุรกรรมหญิงพิเศษ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดรว มกันบริหารและรวมกันตัดสินใจในการปฏิบตั ิ
การพยาบาล การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการภายในหอผูป ว ยอายุรกรรมหญิงพิเศษ โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา และตระหนักในความรับผิดชอบดวยตนเอง ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ มีขั้น
ตอนการปฏิบัติตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
2. โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย หมายถึง ชุดกิจกรรมที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นประ
เพื่อใหบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลานํา
กิจกรรมไปกระทําในการปฏิบัติงานจริงดวยตนเองในหอผูปวยอายุรกรรมหญิงพิเศษ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้
2.1 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการพยาบาลเขาสูการรวม
บริหารในหอผูปวย หมายถึง กิจกรรมที่ผูวิจัยจัดใหมีขึ้นประกอบดวยกิจกรรมดังนี้
2.1.1 การประชุมฝกอบรม หมายถึง กิจกรรมที่ผูวิจัยจัดขึ้นเพื่อฝกอบรมให
บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาโดยให
ความรู แนวคิดและทักษะของการรวมบริหารในหอผูปวย บทบาทของบุคลากรทางการพยาบาลใน
หอผูปวยและการดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ใชเวลาในการฝกอบรมเปนเวลา 2 วัน
2.2 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโครงสรางและบทบาทของบุคลากรทางการพยาบาล
ในการรวมบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ
หญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลารวมกันปรับโครงสรางในหอผูปวยใหม จากสายการบังคับบัญชา
ที่ใชการตัดสินใจและควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหนาหอผูปวย มาสูการกระจายอํานาจให
บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนในหอผูปวย มีสวนรวมกันบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการใน
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หอผูปวยและใชพฤติกรรมการรวมบริหารตามที่ไดรับการฝกอบรมมาจากขั้นตอนที่ 1 โดยบุคลากร
ทางการพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมหญิงพิเศษ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปนผูจัดตั้งคณะ
กรรมการและกําหนดบทบาทหนาที่ดวยตนเอง หัวหนาหอผูปวยมีบทบาทเปนผูสอนงาน เปนผู
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและเปนที่ปรึกษา ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 คณะดังนี้
2.2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการในหอผูปวย หมายถึง กลุมบุคลากรทาง
การพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมหญิงพิเศษ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ที่มีบทบาทและหนาที่
ในการบริหารจัดการงานดานบุคคล ไดแก การจัดตารางการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับงาน
การจัดการดานทรัพยากรสิ่งของ ไดแก การจัดหา วิธีการใช การบํารุงรักษา การสงซอม รวมทั้งสั่ง
อุปกรณตางๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติการพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา การจัดการทางดานการเงิน ไดแก การเบิก-จายเงินคาเวร เงินลวงเวลา ของ
บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปนตน
2.2.2 คณะกรรมการคุณภาพและปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง กลุม
บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป ว ยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาทีม่ บี ทบาท
หนาที่กํากับ ควบคุม ดูแล ใหการปฏิบัติการพยาบาลเปนไปตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลกําหนด
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐาน ผูใชและผูใหบริการมีความปลอดภัย
รักษาสิทธิของผูปวย เปนตน
2.2.3 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย หมายถึง กลุมบุคลากรทาง
การพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ที่มีบทบาทหนาที่ในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร หาความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร จัดสงบุคลากรไปอบรมทั้ง
ในและนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา วางแผนจัดการอบรมภายในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ที่นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การนําผลการ
วิจัยมาใชในการปฏิบัติงาน และการจัดทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน เปนตน
2.3 ขั้นตอนที่ 3 สงเสริมรักษาโครงสรางและบทบาทที่มีการพัฒนาของบุคลากร
ทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผูป ว ย หมายถึง กิจกรรมทีบ่ คุ ลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย
อายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จัดกระทําตามสถานการณเพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงค โดยมีกิจกรรมการประชุม 2 กิจกรรมดังนี้
2.3.1 การประชุมคณะกรรมการกลุมยอย หมายถึง กิจกรรมที่บุคลากรทาง
การพยาบาลในคณะกรรมการแตละคณะในหอผูป ว ยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ไดแก คณะกรรมการบริหารจัดการในหอผูปวย คณะกรรมการคุณภาพและปฏิบัติการพยาบาล
และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัยจัดใหมีการประชุมทุก 1 สัปดาหรวม 3 ครั้งคือใน
สัปดาหที่ 2,สัปดาหที่ 4และสัปดาหที่ 5 ของการทดลอง
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2.3.2 การประชุมคณะกรรมการทุกคณะในหอผูป ว ย หมายถึง กิจกรรมที่
บุคลากรทางการพยาบาลในคณะกรรมการทัง้ 3 คณะในหอผูป ว ยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลาไดแก คณะกรรมการบริหารจัดการในหอผูปวย คณะกรรมการคุณภาพและปฏิบัติ
การพยาบาลและคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย จัดใหมีการประชุมทุก 3 สัปดาหรวม 3
ครั้งคือ ในสัปดาหที่ 1,สัปดาหที่ 3และสัปดาหที่ 6 ของการทดลอง
3. ประสิทธิภาพของโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย หมายถึง คุณสมบัติของ
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยที่สามารถพัฒนาความสามารถของบุคลากรทางการพยาบาล
ในหอผูปวย ใหมีความรูความเขาใจและนําโปรแกรมการรวมบริหารไปประยุกตใชในหอผูปวยได
4. คูมือโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย หมายถึง เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อ
ใหบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ใช
ศึกษาดวยตนเองกอนการนําโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยไปใช ขณะใชโปรแกรมการรวม
บริหารในหอผูปวย และเปนแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
อายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
5. การประเมินโปรแกรมการรวมบริหาร หมายถึง การประเมินความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมหญิงพิเศษ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ที่มีตอ
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยภายหลังการเขารวมในโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยใน
สัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 6 ของการทดลองโดยใชแบบประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผู
ปวยที่ผูวิจัยสรางขึ้น
6. ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึกยินดี พอใจในงานที่ปฏิบัติของบุคลากร
ทางการพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ซึ่งเปนผลมาจาก
การประเมินลักษณะงานที่ปฏิบัติวามีความสอดคลองกับสิ่งที่ตนคาดหวังเมื่อกระทําแลวประสบ
ความสําเร็จ ทําใหเกิดความมัน่ ใจและภาคภูมใิ จ มีความอิสระในการปฏิบัติงานดวยตนเอง ซึ่ง
สามารถวัดไดโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบุคลากรที่ผูวิจัยนํามาปรับใช ประกอบ
ดวยความพึงพอใจในงาน 3 ดานคือ
6.1 ลักษณะงาน หมายถึง ความรูส กึ ของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป วย
อายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ที่มีตอสภาพงานในความรับผิดชอบของตน มี
โอกาสไดรวมวางแผนงานกําหนดเปาหมาย และประเมินผลงานดวยตนเอง รวมทั้งมีโอกาสพัฒนา
ความรูความสามารถและพัฒนางานที่ปฏิบัติ
6.2 ความเปนอิสระในงาน หมายถึง การทีบ่ คุ ลากรทางการพยาบาลในหอผูป วย
อายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีอิสระในการตัดสินใจใหการปฏิบัติการพยาบาล
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โดยใชกระบวนการพยาบาล สามารถแกปญ
 หาโดยใชกระบวนการรวมบริหารในหอผูป ว ยอายุรกรรม
พิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพการณและไดรับ
การยอมรับจากหนวยงาน
6.3 ความสัมพันธกับผูรวมงาน หมายถึง บุคลากรทางการพยาบาลในหอผู
ปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีการติดตอสัมพันธแบบเปนทางการและไม
เปนทางการ กับผูรวมงานและบุคลากรอื่นในทีมสุขภาพในการปฏิบัติงาน การไดรับการสนับสนุน
หรือความรวมมือจากผูรวมงานและไดรับการยอมรับจากผูรวมงานและผูบังคับบัญชา
7. บุคลากรทางการพยาบาล หมายถึง บุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานรวม
กันในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง และอายุรกรรมชายพิเศษ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา รวมกัน
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลรักษาผูปวย ประกอบดวยบุคลากรที่
เปนวิชาชีพ ไดแก พยาบาลวิชาชีพ และที่ไมใชวิชาชีพ ไดแก ผูชวยพยาบาล และนายสิบพยาบาล
7.1 พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาและไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล
และผดุงครรภชั้น 1 ปฏิบัติงานประจําในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง และอายุรกรรมชายพิเศษ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
7.2 ผูชวยพยาบาลและนายสิบพยาบาล หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานชวย
พยาบาลวิชาชีพในการใหการพยาบาลที่ไมจําเปนตองปฏิบัติโดยพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานตาม
การนิเทศและมอบหมายงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยเปนผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลหรือโรงเรียนนายสิบเสนารักษ มาไมนอยกวา 1 ป ไดรับ
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลหรือนายสิบพยาบาล ปฏิบัติงานประจําในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ
หญิง และอายุรกรรมพิเศษชาย โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยครั้งนี้
1. ผูบริหารการพยาบาลสามารถใชโปรแกรมนี้เปนแนวทางในการปรับรูปแบบการ
รวมบริหารในหอผูปวยอื่น ๆ ได
2. เพื่อเปนแนวทางใหหัวหนาหอผูปวย ไดเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน พัฒนา
บุคลากรทางการพยาบาลในการควบคุมตนเอง การตัดสินใจ และความรับผิดชอบในตนเอง
3. หนวยงานอื่นหรือองคการอื่น สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปใชเปนแนวทาง
สําหรับการบริหารในกาใชการรวมบริหาร
4. เปนแนวทางสําหรับผูที่มีความสนใจ ใชเพื่อการศึกษาวิจัย สําหรับการศึกษาวิจัย
ดานการบริหารการพยาบาลตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยตอความพึงพอใจ
ในงานของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาคนควาเอกสาร บทความ
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ สรุปเปนประเด็นที่
สําคัญ เสนอตามลําดับดังนี้
1. การบริหารงานทางการพยาบาล
2. การรวมบริหารในหอผูปวย
2.1 ความหมายของการรวมบริหาร
2.2 แนวคิดการรวมบริหาร
2.2.1 กระบวนการบริหารแบบการรวมบริหาร
2.2.2 ผลลัพธของการรวมบริหาร
2.2.3 การปรับแนวคิดการรวมบริหารในหอผูปวย
2.3 โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
3. ความพึงพอใจในงาน
3.1 ความหมายของความพึงพอใจในงาน
3.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน
3.3 ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
3.4 การรวมบริหารและความพึงพอใจในงาน
4. การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม
4.1 การพัฒนาบุคลากร
4.2 การฝกอบรม
4.3 การฝกอบรมในการพัฒนาบุคลากร
4.4 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
5. การบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
5.1 การบริหารการพยาบาลของกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
5.2 การบริหารงานการพยาบาลของหัวหนาหอผูป ว ย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. การบริหารงานทางการพยาบาล
การบริหารทางการพยาบาลเปนงานที่รวมกิจกรรมตางๆ การใชทรัพยากรการบริหารทาง
ดานวัสดุและบุคคล เพื่อจัดบริการพยาบาลในหอผูปวย ซึ่งเปนเรื่องวัตถุประสงคของการพยาบาล ที่
จําเปนตองอาศัยความเขาใจตรงกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติการพยาบาล แนวคิดที่วาการ
พยาบาลเปนวิชาชีพที่ตองมีการปฏิบัติ และการปฏิบัตินั้นเปนบริการอยางหนึ่งที่ใหแกประชาชนทั่วไป
เมื่อพิจารณาแนวคิดนี้ จะเห็นไดวา เปาหมายวิชาชีพการพยาบาลอยูที่การปฏิบัติการพยาบาล ผู
บริหารจะเปนกุญแจสําคัญที่จะนําวิชาชีพไปสูความสําเร็จ เปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป ถาผูบริหาร
ไดรับการจัดเตรียมมาเปนอยางดี มีการสงเสริมการพัฒนา มีคุณวุฒิ ความรูและประสบการณที่
เหมาะสม (อุดมรัตน สงวนศิริธรรม, 2529) ก็จะสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารไดอยางมีประ
สิทธิผลที่พึงประสงค คือบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ
การบริหารงานของกลุมงานการพยาบาลมีลักษณะการบริหารที่เปนกระบวนการ
โดยผูบริหารจะทําหนาที่วางแผน กํากับการ และเอื้ออํานวยทรัพยากรดานตางๆ ที่จะทําใหการดําเนิน
งานขององคการประสบความสําเร็จได ตามวัตถุประสงคที่ตองการ จําแนกออกเปน 3 ดานคือ ดาน
การบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานบริการพยาบาล และดานการบริหารงานวิชาการ (กองการ
พยาบาล, 2539)
1.1 การบริหารงานจัดการ เปนการบริหารที่ดําเนินงานเพื่อใหงานของฝายการ
พยาบาลมีระบบ โดยใหการสนับสนุนการบริหารจัดการดานตางๆ เพื่อลดปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะงานการบริหารงานทั่วไป
ไดแก การจัดทําแผนการจัดองคการ การจัดการดานบุคลากร และการควบคุมงาน
1.2 การบริหารงานบริการพยาบาล เปนการบริหารจัดการที่มีผลตอผูใชบริการ
ตามวัตถุประสงคของหนวยงาน สถาบัน หรือความตองการและปญหาของพยาบาลทั้ง 4 มิติ คือ การ
ปองกัน การรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสภาพ ซึ่งเปนการดูแลบุคคลทั้งคน (Holistic
care) การบริหารงานบริการพยาบาลมีกิจกรรมการบริการที่หลากหลาย เชน การจัดบริการพยาบาล
ตามความตองการหรือตามปญหา และความคาดหวังของผูใชบริการ การจัดบริการพยาบาลโดยใหมี
ผูรับผิดชอบดูแลผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง และการจัดทีมงานเพื่อใหบริการพยาบาล เปนตน
1.3 การบริหารงานวิชาการ เปนงานสนับสนุนการบริการพยาบาลใหมีคุณภาพ
ดําเนินงานวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และชวยใหบุคลากรมีความสามารถ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะการบริหารงานวิชาการ
ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนแรกเปนงานปฏิบัติการทางวิชาการ ดําเนินงานเกี่ยวของกับการพัฒนา
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บุคลากร การบริการดานเอกสาร ตําราวิชาการ สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ตลอดจนคนควาวิจัยทางการพยาบาล และอีกสวนหนึ่งเปนงานบริการการศึกษา มีกิจกรรมในเรื่อง
การประสานงานกับสถาบันการศึกษา จัดประสบการณการศึกษาภาคปฏิบัติ การควบคุมนิเทศนัก
ศึกษา การอํานวยความสะดวกและการประเมินผลภาคปฏิบัติของนักศึกษา
2. การรวมบริหารในหอผูปวย
2.1 ความหมายของการรวมบริหาร
การรวมบริหาร (Shared governance) ใหขอบเขต แนวคิด และวิธีปฏิบัติที่สามารถ
สรางความมุง มัน่ ผูกพันในการปฏิบตั งิ านการปกครองมีองคประกอบหลายประการ ไดมผี รู ไู ดใหความหมาย
ไวหลายทาน ดังนี้
O’Grady (1987) ไดใหความหมายไววา เปนรูปแบบการบริหารวิชาชีพที่ใชระบบ
การปกครองที่ มีความตระหนักในความรับผิดชอบเปนพื้นฐาน (Accountability-based)
Caramonica and Rosenbecker (1991) ไดใหความหมายของการรวมบริหารวา
หมายถึง เปนการกระจายอํานาจ ใหพยาบาลในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลตอการปฏิบัติการพยาบาล
สิ่งแวดลอมในการทํางาน การพัฒนาวิชาชีพ และการพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จ
Milton, et.al. (1992) ไดใหความหมายของการรวมบริหารวา หมายถึง การมีสวน
รวมของกลุมบุคลากรทางการพยาบาลในการบริหารจัดการในหนวยโดยการควบคุมการปฏิบัติการ
พยาบาล สิ่งแวดลอมในการทํางานและในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
Davis (1992) ไดใหความหมายวา เปนระบบโครงสรางการปฏิบัติการพยาบาลที่ให
พยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาลสามารถรับผิดชอบในการตัดสินใจในเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการพยาบาล
Tomey (2000) ไดใหความหมายวา เปนรูปแบบการบริหารองคการที่ใชแนวทาง
การปฏิบัติที่เพิ่มการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการแกปญหา โดยการรวมมือกันของกลุม
สหสาขาวิชา
Howell et.al. (2001) ไดใหความหมายวา คือโครงสรางระบบและกระบวนการที่ใช
ในการปฏิบัติ เพื่อการบริหารการพยาบาลที่มุงใหพยาบาลที่ปฏิบัติงานโดยตรงกับผูใชบริการ ไดมี
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ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการบริการพยาบาล โดยการกระจาย
การควบคุมอํานาจ และอํานาจสั่งการไปยังกลุมที่มีความสนใจรวมกัน
พวงรัตน บุญญานุรักษ (2544) ไดใหความหมายของการรวมบริหารวา เปน
โครงสราง กระบวนการ และระบบทั้งหมดที่กลุมใชในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ
จากความหมายที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา การรวมบริหาร หมายถึง
โครงสราง กระบวนการ และระบบ ที่กระจายอํานาจสูบุคลากรทางการพยาบาล มีอิสระในการตัดสิน
ใจในเรื่องที่มีผลตอการปฏิบัติการพยาบาล โดยการใชอํานาจและการปกครองรวมกันของกลุม เพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้บุคลากรทางการ
พยาบาล ซึ่งประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ ผูชวยพยาบาล และนายสิบพยาบาล จะเขามามีสวนรวม
ในการรวมบริหารในหอผูปวย
2.2 แนวคิดการรวมบริหาร
Hadden (1989) กลาววา การรวมบริหารเปนรูปแบบขององคการที่เปดโอกาสให
บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ เขามามีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องที่ผลกระทบกับกิจกรรม
การพยาบาลอยางเปนระบบ สิ่งสําคัญของระบบเปนการใชอํานาจการปกครองรวมกันระหวาง
บุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมดและมีความตระหนักในความรับผิดชอบรวมกัน
O’ Grady (1991) ไดใหแนวคิดการรวมบริหารไววา เปนการเสริมสรางความสามารถ
แกบุคลากรทางการพยาบาล ไดแสดงบทบาทความรับผิดชอบในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล เปนโครงสรางที่
ใหคณ
ุ คากับบุคลากรทางการพยาบาล ในการควบคุมการปฏิบตั กิ ารพยาบาลดวยตนเอง เปนการเพิ่ม
อํานาจความรับผิดชอบใหแกบุคลากรทางการพยาบาล ทําใหบุคลากรทางการพยาบาลมีความรูสึก
ถึงความเปนเจาของในงานที่ปฏิบัติอยู
อาจสรุปไดวาแนวคิดสําคัญในการรวมบริหารคือการใหผูปฏิบัติการพยาบาลไดมี
โอกาสแสดงความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติการพยาบาล การตัดสินใจในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบกับ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลอยางเปนระบบ มีการใชอาํ นาจปกครองและมีความตระหนักในความรับผิดชอบ
รวมกัน
มีผบู ริหารทางการพยาบาลเปนจํานวนมากทีม่ คี วามสนใจในการนําบุคลากรพยาบาล
เขามามีสวนรวม โดยการกระจายอํานาจและออกแบบระบบมีสวนรวมในองคการ แตผลทีอ่ อกมาไม
ประสบผลสําเร็จ (Callahan, et.al., 1987) การบริหารแบบมีสว นรวม (Participation management) เนนที่
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การรวมในกระบวนการตัดสินใจแตผบู ริหารยังคงรักษาและใชอาํ นาจในการตัดสินใจของตนเองอยู ผูร ว ม
งานอาจไดรว มใหความคิดเห็น แตไมไดรว มในการตัดสินใจ ทําใหไมเกิดความรับผิดชอบดวยตนเอง
ในระบบการรวมบริหาร (Shared governance) บุคลากรทางการพยาบาลจะมี
อํานาจการตัดสินใจ มีการตระหนักในความรับผิดชอบในการตัดสินใจ จะตองเปนผูรับผิดชอบอยาง
แทจริง สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานจะตองเอื้อใหพยาบาลมีอํานาจในการตัดสินใจ มีอิสระในการตัด
สินใจ ตลอดจนควบคุมการกระทําและผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ (O’Grady, 1991) ถาขาดสิ่ง
เหลานีก้ จ็ ะไมทาํ ใหเกิดความรับผิดชอบ การตัดสินใจในสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบตอการปฏิบตั งิ านการพยาบาล
เชน การจัดสรรเจาหนาที่ระดับตางๆ การดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน การจัดตารางเวลา
การทํางาน การจัดการกับความขัดแยง การกําหนดนโยบายและมาตรฐานในการปฏิบัติการพยาบาล
การควบคุมคุณภาพการพยาบาล เปนตน
O’Grady and Finnigan (1984) ไดใหหลักการพื้นฐานของการรวมบริหารไว ดังนี้
1. การควบคุมการปฏิบัติการพยาบาล ควรควบคุมโดยผูปฏิบัติงานในการกําหนด
รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล โครงสรางในการบริหารที่เอื้ออํานวยใหผูปฏิบัติการพยาบาลสามารถ
มีความรับผิดชอบในงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการพยาบาลที่ไดปฏิบัติในองคการได
ดวยตัวผูปฏิบัติการพยาบาลเอง
2. ผูป ฏิบตั กิ ารพยาบาล
เปนผูท มี่ คี วามสําคัญในการทําใหเกิดคุณภาพการดูแล
ระบบการประกันคุณภาพและกิจกรรมตางๆ จะตองสะทอนใหเห็นวาผูป ฏิบตั มิ คี วามเปนเจาของและทําให
เกิดประสิทธิภาพ โดยปราศจากการควบคุมจากฝายบริหาร การควบคุมคุณภาพในการปฏิบตั กิ ารตัง้ แตเริม่
ใหบริการจนสิน้ สุดบริการ มีกระบวนการของการรับรองคุณภาพและความมีเอกสิทธิใ์ นวิชาชีพ
3. การพัฒนาความสามารถของผูป ฏิบตั งิ าน เปนไปตามความตองการของ ผูป ฏิบตั ิ
การวิชาชีพทีจ่ ะไดรบั การพัฒนาความสามารถอยางเหมาะสม โดยมีกลไกการประเมิน โดยเพือ่ นรวมงาน
และผูใ ชบริการ
กระบวนการเรียนการสอนตองมีความสัมพันธกบั ความตองการ ในการพัฒนาความ
สามารถของผูป ฏิบตั งิ านผูป ฏิบตั กิ ารพยาบาลจะเปนผูจ ดั และควบคุมในกระบวนการนี้
4. มีกลยุทธการบริหารจัดการดานทรัพยากรที่เหมาะสม
ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ที่จะทําใหเกิดคุณภาพและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
5. เปนกระบวนการบูรณาการที่ทุกคนในองคการเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหา การตัดสินใจ มีการติดตอสื่อสารที่เปนระบบ ผูปฏิบัติงานทุกระดับตองมีสวนรวม มีการอธิบาย
บทบาทของแตละคนที่ตองทําหนาที่เปนผูนํา และสมาชิกไวอยางชัดเจน
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จากหลักการดังกลาวสรุปไดวา การรวมบริหารเปนความรับผิดชอบรวมกันของ
บุคลากรทางการพยาบาล ในการที่จะตัดสินใจอยางอิสระ ทุกคนในองคการตองเขามามีสวนรวมทั้ง
ทางดานบริหาร การปฏิบัติการพยาบาล การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ
โดยมีโครงสรางและระบบที่เอื้ออํานวย โดยมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละคนไวชัดเจน
2.2.1 กระบวนการบริหารแบบการรวมบริหาร
Brodbeck (1992 อางถึงใน O’ Grady, 2001) กลาววา การรวมบริหารนั้น
เปนกระบวนการทํางานที่มีโครงสรางขององคการ เปนการเสริมสรางพลังอํานาจและความสามารถใน
การตัดสินใจของผูปฏิบัติการพยาบาล มีกระบวนการที่เปนพลวัตรในการเสริมสรางความสามารถให
กับทุกคนในองคการผลที่ได คือ ความเปนหุนสวน (Partnership) ความตระหนักในความรับผิดชอบ
(Accountability) ความเสมอภาค (Equity) และความเปนเจาของ (Ownership)
O’ Grady (2001) กลาววา การทําใหเกิดการเสริมสรางความสามารถไดนั้น
ผูน าํ ตองมีความเขาใจอยางลึกซึง้ มีความยึดมัน่ ผูกพันอยางแทจริง เชือ่ ในหลักการของการยอมรับนับถือ
ความมีมนุษยธรรม และกระบวนการของระบบ เปนการปฏิบัติโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
แบบ ผูใหญกับผูใหญ เห็นคุณคาของการเสริมบทบาทซึ่งกันและกัน ระหวางบุคคลและระหวางแผนก
การเปลี่ยนแปลงในบทบาท (Changing role) ในการรวมบริหาร จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในองคการ เรียกวาเปนการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Drastic change) ทํา
ใหบุคลากรทางการพยาบาลมีบทบาทเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1. จากบทบาทของบุคลากรทางการพยาบาลผูปฏิบัติการดานหนา มาเปน
บุคลากรทางการพยาบาลผูบริหาร โครงสรางการบริหารเปลี่ยนจากการบริหารตามสายการบังคับ
บัญชามาเปนโครงสรางที่มีกําหนดขึ้นใหมในรูปคณะกรรมการ เปนการทํางานรวมกันของบุคลากร
ทางการพยาบาลและผูบ ริหาร โดยบุคลากรทางการพยาบาลไดรบั อํานาจการควบคุม การตัดสินใจในเรือ่ ง
ทีม่ คี วามเกีย่ วของและมีผลกระทบกับการปฏิบตั กิ ารพยาบาล มีความรับผิดชอบรวมกันในผลทีเ่ กิดขึ้น
2. หัวหนาหอผูปวยและผูบริหาร จะมีบทบาทเปนผูประสานงานเปนที่
ปรึกษา เปนผูบ รู ณาการ อํานวยความสะดวกและเปนผูส อนงานแกบคุ ลากรทางการพยาบาล
จากกระบวนการรวมบริหารที่กลาวมา อาจสรุปไดวา กระบวนการรวม
บริหารจะเกิดขึน้ และดํารงอยูไ ดตอ งเกิดจากความเชือ่ มัน่ ของบุคลากรทางการพยาบาลทุกคน ทัง้ ผูบ ริหาร
และผูป ฏิบตั งิ าน บทบาททีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูบ นพืน้ ฐานความเสมอภาค มีความรับผิดชอบดวยตนเองและ
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กลุม เปนการเสริมสรางความสามารถใหกบั บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนในการใชอาํ นาจและการตัดสิน
ใจดวยตนเองและรับผิดชอบตอการกระทํานัน้ ได โดยหัวหนาหอผูป ว ยจะมีบทบาทเปนทีป่ รึกษา สอนงาน
และเปนผูอ าํ นวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านใหกบั บุคลากรทางการพยาบาล
ลักษณะการรวมบริหาร (Shared governance characteristic) ขึน้ อยูก บั
รูปแบบทีแ่ ตละองคการพัฒนาขึน้ มาเปนคณะกรรมการหรือกลุม พิเศษทีต่ งั้ ขึน้ มาเพือ่ ชวยบุคลากรทางการ
พยาบาลในการนําไปสูบทบาทของผูนําในการตัดสินใจและกําหนดแนวทางขององคการพยาบาล
บุคลากรทางการพยาบาลไมเปนเพียงสมาชิกของกลุมเทานั้น แตตองทําหนาทีป่ ระธานในการประชุม
อภิปราย และสามารถนํากลุม ไปสูค วามสําเร็จในการตัดสินใจ สามารถวางแผนการประชุมขององคการใน
ครัง้ ตอไปได (O’ Grady, 1991) ในองค ก ารที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ อย า งมากในการร ว มบริ ห าร
บุ ค ลากรทางการพยาบาลที่เปนผูนําและผูปฏิบัติการจะเขาไปมีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการ
กําหนดนโยบายในหนวยงานดวย
หลักการพืน้ ฐานทีเ่ ปนบทบาทของบุคลากรทางการพยาบาลในการรวมบริหารมี
ลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ (O’ Grady, 1991)
1. การรับผิดชอบ (Responsibility) กิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลทั้ง
หมดในสถานพยาบาล เปนความรับผิดชอบของบุคลากรทางการพยาบาลในสถานพยาบาลนั้น ที่จะ
รับผิดชอบดวยตนเอง โดยกําหนดวางแผน ทําใหเกิดขึ้น ยอมรับและประเมินผลในทุกกิจกรรม และ
เปนที่ยอมรับของหนวยงาน
2. ความตระหนักในความรับผิดชอบ (Accountability) บุคลากรทางการ
พยาบาลผูที่ปฏิบัติงานคือผูรับผิดชอบตัวงานและผลงานเปนเบื้องตน ตองรับผิดชอบความสําเร็จของ
ผลผลิต บุคลากรทางการพยาบาลตองตระหนักในความรับผิดชอบตอการปฏิบัติวิชาชีพของตนเอง
3. ความผูกพัน (Commitment) เปนสิ่งสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของการ
รวมบริหารคือความผูกพันของบุคลากรทางการพยาบาลทุกคนที่มีตอองคการ โดยมุงหวังวาบุคลากร
ทางการพยาบาลทุกคนจะตองมีบทบาท และแสดงออกถึงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นในองคการ
รูปแบบการรวมบริหารทางการพยาบาล (Nursing shared governance model)
O’ Grady (1987) ไดอธิบายแนวทางการพัฒนารูปแบบการรวมบริหารไว 4 รูปแบบคือ
1. รูปแบบการรวมบริหาร (Shared governance model) เปนการบริหาร
เต็มรูปแบบ บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนที่อยูในองคการไดรวมบริหารกันอยางเต็มที่ มีสวนรวมใน
การตัดสินใจการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพ การประเมินความตองการเรียนรู และการ
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รักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานเพื่อลดความขัดแยง จะมีกลุมผูบริหารระดับสูงเปนแกนกลางใน
การใหคําแนะนํา ในความหมายก็คือผูใชบริการจะเปนผูที่อยูสูงสุดในองคการสุขภาพ ถัดมาคือ
พยาบาลปฏิบัติการ และตอมาคือระดับจัดการ
2. รูปแบบสภา (Councilor model) เปนการใชคณะกรรมการทีเ่ รียกวา สภาโดย
วิธเี ลือกตัง้ โดยไดกาํ หนดอํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบไว ประกอบดวยสภาดานการปฏิบตั ิ (Practice) ดานการ
ปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement) ดานการศึกษา (Education) และดานการจัดการ (Management)
3. รูปแบบประธานาธิบดี (Congressional format) เปนรูปแบบโครงสราง
ที่มีผูบริหารสูงสุด เชนเดียวกันกับประธานาธิบดี แลวจึงมีการเลือกตั้งกลุมปกครอง (Cabinet) อํานาจ
และการควบคุมจะอยูที่กลุมดังกลาว
4. รู ป แบบการร ว มบริ ห ารเชิ ง การจั ด การ (Administration shared
governance model) โครงสรางของรูปแบบนี้ประกอบดวยคณะกรรมการหลาย ๆ ชุดที่แยกออกไป
ระหวางฝายบริหารจัดการและฝายปฏิบัติการพยาบาล โดยมีวิธีเชื่อมโยงระหวาง 2 กลุมนี้ โดยไมใช
บุคคลในตําแหนงหัวหนางาน แตใชการประชุมรวมกัน การประชุมนี้มีการกําหนดนโยบายและมีการ
ตัดสินใจในวิธีการตางๆ เกิดขึ้น
สรุปไดวารูปแบบการรวมบริหารนั้น มีความหลากหลาย การจะนําไปพัฒนา
ใชในองคการแตละแหงแลวแตความเหมาะสมตามวัฒนธรรมขององคการนั้น ๆ แตอยางไรก็ตามการ
ตัดสินใจ การควบคุมการปฏิบัติการพยาบาลก็ยังคงเปนอํานาจของบุคลากรทางการพยาบาลเหมือน
กันทุกรูปแบบ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดบูรณาการรูปแบบการรวมบริหารมาใชในหอผูปวย โดย
ใหบุคลากรทางการพยาบาลทุกคนไดรวมบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูง
สุดแกผูใชบริการ
ขัน้ ตอนการรวมปฏิบตั กิ ารรวมบริหาร (Westrope, et.al., 1995) มีขนั้ ตอนดังนี้
1. การสรางวิสัยทัศนของรูปแบบการปฏิบัติวิชาชีพ (A professional
practice model) เปนขั้นแรกของการพัฒนารูปแบบการรวมบริหาร การสรางแนวคิดของการปฏิบัติ
วิชาชีพการพยาบาลตองเริ่มกอน ที่สําคัญคือการสรางเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการปฏิบัติการพยาบาล
เพราะมีการสรางคุณภาพการพยาบาล ดวยความเปนเลิศของการพยาบาล ซึ่งตองสัมพันธกับเจตคติ
และกิจกรรมของผูประกอบวิชาชีพ เชน ระบบพยาบาลเจาของไข (Primary nursing)
2. การศึกษาและการพัฒนา (Education and development) การที่
บุคลากรทางการพยาบาลจะมีและใชพลังอํานาจในการตัดสินใจในกรอบของการรวมบริหารนัน้ บุคลากร
ทางการพยาบาลโดยเฉพาะผูบริหารตองการทักษะใหมหลายประการ สําหรับผูบ ริหารนัน้ ตองการการ
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พัฒนาทักษะ พฤติกรรมพีเ่ ลีย้ ง (Coaching behaviors) การสอน (Education) และการอํานวยความ
สะดวก (Facilitating) ดังนัน้ ผูบ ริหารทุกคนตองมีความรูแ ละพัฒนาทักษะเหลานี้
สวนบุคลากรทางการพยาบาลนั้นตองการความรู ทักษะใหม ๆ หลาย
ประการเชนกัน เพื่อที่จะใหเกิดการยอมรับในความรับผิดชอบตามบทบาทใหม ที่สําคัญคือ ความรู
เกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติของการรวมบริหาร การทํางานเปนทีม เปนตน โปรแกรมการพัฒนา
บุคลากรจึงตองพัฒนาขึ้น
3. การออกแบบและการนําการรวมบริหารไปปฏิบัติ
3.1 การออกแบบ ทําโดยคณะกรรมการที่ประกอบดวยบุคลากร
ทางการพยาบาลระดับตาง ๆ ในองคการรวมเปนคณะกรรมการพิจารณารูปแบบ โครงสรางการรวม
บริหาร จะใชรูปแบบใดที่จะเหมาะสมกับองคการ
3.2 การนําไปปฏิบัติในระดับฝาย (Division implementation)
การที่จะไดมาซึ่งรูปแบบนั้น ตองผานกระบวนการสื่อสาร และการตัดสินใจของกลุมผูประกอบวิชาชีพ
ทั้งหมดในโรงพยาบาล คณะกรรมการจะตองทํางานหลายขั้นตอน และตองมีรายละเอียดของทุกสวน
ประกอบคือ ความหมายของสภา ขอบเขตหนาที่ และบทบาทของสภาคณะกรรมการ
3.3 การนําไปปฏิบัติในหอผูปวย (Unit-based implementation)
หอผูปวยจะตองนํารูปแบบการรวมบริหารในระดับฝายการพยาบาลลงมาใช โดยพิจารณาจากรูปแบบ
ใหญ โดยหอผูปวยจะตองกําหนดสาระและวิธีปฏิบัติในคณะกรรมการฝายตางๆ จะเห็นไดวาหัวหนา
หอผูปวยจะมีบทบาทที่แตกตางไป จากบทบาทเดิมเปนอยางมาก เพื่อใหการดําเนินงานในหอผูปวย
เปนไปอยางสอดคลองกับหลักการของการรวมบริหารที่ตองมีความรวมมือกันอยางจริงจัง มีการตัด
สินใจโดยบุคลากรพยาบาลในหอผูปวย
สรุปไดวาในการนําการรวมบริหารไปใชนั้น
สิ่งสําคัญคือการเตรียม
บุคลากรใหพรอมในการปฏิบัติงานในบทบาทใหม การเสริมสรางความสามารถจึงเปนกลยุทธที่นํามา
ใชเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความมั่นใจ ใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มประสิทธิภาพ ในการวิจัยครั้ง
นี้ผูวิจัยไดสรางโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย โดยใชการฝกอบรมใหความรูพรอมกับการปฏิบัติ
โดยมีการพัฒนาเชิงความกาวหนา เปนพื้นฐานของโปรแกรม
การออกแบบรวมบริหาร สิ่งที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อการดํารงอยูและสําเร็จ
ไดนั้น คือ การเสริมสรางความสามารถใหกับบุคลากรทางการพยาบาลในการรวมกันตัดสินใจ มีพื้น
ฐานที่สามารถใชไดในทุกรูปแบบ ประกอบดวย
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1. การบริหารและการพยาบาลจะตองมีความยึดมั่นผูกพันกันอยางมั่น
คง ในกระบวนการของการปกครองทางการพยาบาล ที่ชี้นําดวยตนเอง รวมถึงการมีความแนนแฟนใน
การรวมกันตัดสินใจของบุคลากรในเรื่องที่มีผลตอการปฏิบัติการพยาบาล
2. บทบาทของผูบริหารที่เปลี่ยนไป ผูนําตองมีการเตรียมตัวในการทํา
ความเขาใจใหชัดเจนในบทบาทใหมเหลานี้ และเตรียมตัวในการใชทักษะที่เหมาะสมกับบทบาท และ
เปนที่ยอมรับของผูบริหารระดับตาง ๆ
3. การปฏิบัติการทางวิชาชีพ ในรูปแบบการรวมบริหาร ตองอยูบน
พื้นฐานที่มีความชัดเจนในคํานิยาม ความตระหนักในความรับผิดชอบ (Accountability) รูปแบบการ
มีสวนรวมอยูบนพื้นฐานที่เกิดขึ้นตามความตองการของบุคลากรทางการพยาบาล
มีความชัดเจน
สามารถเขาใจและพูดเปนอยางเดียวกันไดถึงบทบาทและความรับผิดชอบ โครงสรางขององคการทาง
วิชาชีพก็จะสรางใหมีความชัดเจนเชนกัน
4. การเปลี่ยนแปลงสูระบบการรวมบริหาร ไมใชกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในระยะสั้นบุคลากรตองมีความยึดมั่นผูกพัน วาจะสามารถคงอยูตอไปไดในระยะยาว และมีความ
สัมพันธกับความสามารถของภาวะผูนําที่จะมองเห็นแนวทางที่จะนําไปสูความสําเร็จ
5. การรวมบริหารไมใชกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อทดแทน หรือเพื่อ
การแกปญหาตามความตองการของแตละบุคคล การพัฒนาระบบการรวมบริหาร คือการควบคุมเปน
อยางดีในองคการ และสามารถที่จะระบุปญหาและประเด็นการแกไขเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
6. การรวมบริหารไมใชการบริหารแบบมีสว นรวม แตเปนระบบทีม่ พี นื้ ฐาน
คือ ความรับผิดชอบ มีความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามบทบาทเหลานี้
7. การรวมบริหารไมใชเปนเพียงแตการเปลี่ยนระบบ แตเปนการเปลี่ยน
แปลงทั้งองคการ และออกจากอิทธิพลหรือกรอบการทํางานที่ใชความสามารถเปนบุคคลมาสูสิ่งแวด
ลอมที่ใชหลักการทํางานเปนกลุมอยูบนความเสมอภาคกัน
8. การนําไปสูการรวมบริหาร เปนกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งองคการ
ถามีการใชกระบวนการเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งในองคการ เชน เฉพาะสวนปฏิบัติการพยาบาล ก็จะ
เปนการกระทําที่ไมมีประสิทธิผลทันที เพราะวาระบบการรวมบริหารขึ้นอยูกับสวนประกอบอื่น ใน
องคการที่จะทําใหประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองเปนการรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวของสิ่งแวดลอมทั้งหมด
ในการพยาบาล
9. บทบาทของผูบริหารและบุคลากร เปนการเสริมกันและกัน ผูมีสวน
รวมทุกคนในระบบตองไดรับการกําหนดบทบาทอยางชัดเจนเพื่อใหแนใจวาแผนงานและภารกิจของ
องคการประสบความสําเร็จลุลวงได
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10. ผูนําทางการพยาบาล จะตองมีความเชื่อมั่นในระบบการรวมบริหาร
ตั้งแตแรกเริ่ม ผูบริหารทางการพยาบาลจะตองสนับสนุนอยางเต็มที่ในกระบวนการ และใหการ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง ในกลยุทธที่ใชเปลี่ยนแปลงตลอดทุกขั้นตอน ถาผูบริหารทางการพยาบาลไมมี
ความยึดมั่นผูกพันตอระบบอยางตอเนื่อง กระบวนการรวมบริหารก็ไมอาจประสบผลสําเร็จได
11. กระบวนการการพัฒนาการรวมบริหาร จะตองไดรับการผลักดันจาก
บุคลากร เมื่อขอบเขตความรับผิดชอบมีความชัดเจน บุคลากรทางการพยาบาลจะไดรับการเสริมสราง
ความสามารถในการที่จะนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน โดยปราศจากการควบคุมจากผูบริหาร
การตรวจสอบตามความจําเปนเพื่อใหแนใจไดวาการปฏิบัติตามกระบวนการที่มีประสิทธิภาพทําให
เกิดผลลัพธเปนที่พึงพอใจ ไมใชเกิดจากการบังคับบัญชาของผูบริหารที่ตองการความสําเร็จ
12. การใชการรวมบริหารในหอผูปวย ถือวาเปนความสําเร็จอยางแท
จริงของการรวมบริหาร ซึ่งมีความเกี่ยวกับทั้งดานปฏิบัติการ ดานคุณภาพและดานการศึกษา
ที่บุคลากรจะสามารถทําใหเปนจริงได ในการทํางานที่เปนกิจกรรมของหลักการพื้นฐานที่แทจริง ใน
การนําไปสูการพัฒนาของวิชาชีพ และสงเสริมการปฏิบัติการของบุคลากรทางการพยาบาล
13. อํานาจในการทํางานของการรวมบริหาร จะตองมอบใหทั้งกับบุคคล
และกลุมปฏิบัติในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับบุคลากรทางการพยาบาล
อํานาจนี้ตองมี
ความชัดเจนและเริ่มจากสถานที่ในองคการ ซึ่งจะสามารถทําใหงานสําเร็จได
สรุปไดวา ในการออกแบบการรวมบริหาร สิง่ สําคัญจะตองมีความยึดมัน่ ผูกพันใน
การตัดสินใจรวมกันในเรือ่ งทีม่ ผี ลตอการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ผูบ ริหารตองเขาใจในบทบาททีเ่ ปลีย่ นแปลง มีการ
เตรียมตัวในการใชทกั ษะทีเ่ หมาะสมกับบทบาท รูปแบบการปฏิบตั กิ ารวิชาชีพเกิดขึน้ ตามความตองการของ
บุคลากรทางการพยาบาล มีความเขาใจอยางชัดเจนในสิง่ เดียวกัน ใชหลักการทํางานเปนกลุม ทุกคนในองคการมี
บทบาททีเ่ สริมกัน ผูบ ริหารใหการสนับสนุนอยางตอเนือ่ ง เพือ่ นําไปสูค วามสําเร็จของกระบวนการรวมบริหาร
2.2.2 ผลลัพธของการรวมบริหาร
การมีสว นรวมในระบบการรวมบริหารและการบริหารในรูปแบบใหมนใี้ หผลลัพธที่
เปนประโยชนอยางมากมายกับบุคลากรทางการพยาบาล (Dugger, 1994) ที่สําคัญไดแก
2.2.2.1 บุคลากรทางการพยาบาลเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ได
มีโอกาสในการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง บุคลากรทางการพยาบาลที่ใหการ
พยาบาลผูป ว ยจะเปนผูท ที่ ราบวาควรทําอยางไรทีจ่ ะใหการดูแลทีด่ ที สี่ ดุ แกผปู ว ย การทีไ่ ดมกี ารทบทวน
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คุณภาพและมาตรฐานอยูบ อ ย ๆ ทําใหไดคณ
ุ ภาพทีส่ งู กวาทีผ่ บู ริหารคาดหวังไว บุคลากรทางการพยาบาล
เปนผูท เี่ สนอแนะแนวทางทีน่ าํ ไปสูก ารแกไขปญหาทีเ่ ปนไปได ไมใชมแี ตการรองเรียนหรือชีแ้ ตปญ
 หาเทานัน้
2.2.2.2 การเห็นคุณคาในตนเอง ความเชือ่ มัน่ ในตนเองและความพึงพอใจ
ในงานสูงขึ้น จากการที่บุคลากรทางการพยาบาลไดเขาไปเปนสวนหนึง่ ในการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ านดวยตนเอง มีสทิ ธิในการออกเสียงตัดสินใจและมีการพัฒนาความสัมพันธทเี่ ปนความรับผิด
ชอบรวมกับใหแนนแฟนขึน้ ในเพือ่ นรวมงานกับแพทยและบุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ ปนสมาชิกในทีมสุขภาพ
2.2.2.3 สงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนา การกระจายความสําเร็จ
ใหเกิดขึ้นทั้งสวนใหญและสวนยอยขององคการทําใหบุคลากรทางการพยาบาลเกิดความพึงพอใจใน
งาน มีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
2.2.2.4 การตั ด สิ น ใจได รั บ การยอมรั บ มากขึ้ น บุ ค ลากรทางการ
พยาบาลไดรับการสนับสนุนใหอานและทําวิจัย เปนการเสริมคุณคาในการดูแลผูปวย สามารถพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรูกับแพทย รวมทั้งบุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพ เปนการเพิ่มคุณคาของวิชาชีพ
2.2.2.5 พัฒนาผูนําการพยาบาลในอนาคตทั้งทางดานการบริหารและ
การปฏิบัติการพยาบาล บุคลากรทางการพยาบาลมิไดที่ปรารถนาจะเปนผูบริหารของเจาหนาที่อื่นๆ
แตบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมดตองการที่จะเปนผูนําหรือผูจัดการ ในการปฏิบัติการดูแลผูปวย
ของตนเอง
จากผลของการรวมบริหารมาใชในองคการและในหอผูปวยดังกลาว จะเห็น
ไดวาบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับที่เปนผูปฏิบัติการพยาบาล มีบทบาทที่เปลี่ยนไปจากการ
ปฏิบัติแบบดั้งเดิม ดังนั้นถาบุคลากรทางการพยาบาลเหลานี้ไดรับการพัฒนาการเสริมสรางความ
สามารถในบทบาทที่จําเปนและพึงประสงคในการรวมบริหารแลว ทําใหบุคลากรเหลานี้จะมีศักยภาพ
ในการตัดสินใจ มีความเชื่อมั่น และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากผลการตัดสินใจนั้นเปน
อยางดี ซึ่งมีผลตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพดวย การที่จะใหบุคลากรระดับตาง ๆ รวมกันใน
การบริหารไดนั้น จําเปนตองมีการอบรม และพัฒนาความรูทางดานการรวมบริหาร เปนการเสริมสราง
พลังอํานาจใหกับบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย (O’Grady, 1994; Westrope, et.al., 1995)
เพื่อความมั่นใจในการทํางานในระบบใหมใหมีประสิทธิภาพ
2.2.3 การปรับใชแนวคิดการรวมบริหารในหอผูปวย
การรวมบริหารในหอผูปวยมีความสําคัญอยางยิ่ง ในการใชรูปแบบการ
รวมบริหารการพยาบาล (Davis, 1992) ไดมีการเสนอรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่ไดใช Mercy Hospital
in Sandiego, California ในสหรัฐอเมริกา โดยเสนอแนวทางดังนี้
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เมื่อไดมีการสรางวิสัยทัศนขึ้นในระดับฝายการพยาบาลแลว ก็ตองสื่อสารไป
สูระดับหอผูปวย เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง โดยตองมีแนวทางปฏิบัติใหกับหอผูปวยดวย โดย
ทั่วไปมักจะเกิดปญหาในขั้นตอนนี้คือ ไมมีแนวทางปฏิบัติให และไมมีที่ปรึกษาในระดับหอผูปวยที่
จะชวยใหไดมกี ารปฏิบตั ทิ สี่ อดคลองกับวิสยั ทัศนทสี่ าํ คัญคือ การสรางคณะกรรมการในระดับหอผูป วยควร
ปฏิบัติอยางไร (พวงรัตน บุญญานุรักษ, 2544) ก็มกั จะไมมแี นวทางให จึงมีผลใหการปฏิบตั จิ ริงของ
การรวมบริหารเกิดขอขัดของไดอาจนําไปสูค วามดอยประสิทธิภาพของรูปแบบการรวมบริหารได Davis
(1992) จึงไดเสนอขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศนไวดังนี้
มุงที่วิสัยทัศนจากวิสัยทัศนของฝายการพยาบาลก็จะมีเปาหมายและวัตถุ
ประสงคเกิดขึ้นตามมา ดังนั้นคณะกรรมการที่จัดขึ้นภายในหอผูปวย ก็ตองสรางเปาหมายและวัตถุ
ประสงคขึ้น ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ ภายใตกรอบ ขอบเขต หนาที่รับ
ผิดชอบของแตละคณะกรรมการ เปาหมายและวัตถุประสงคของกิจกรรมในหอผูปวยในสวนของการ
ปฏิบัติการ จะใหแนวทางปฏิบัติงานในหอผูปวยที่ชัดเจนและประเมินผลได โดยอยูภายใตหลักการ
ปฏิบัติของการรวมบริหาร
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง คณะกรรมการปฏิบัติการในหอผูปวยตอง
กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และกิจกรรมทีจ่ ะปฏิบตั ิ เพือ่ ใหบรรลุวสิ ยั ทัศนทวี่ างไว โดยมีเกณฑกาํ หนด
กิจกรรมตามเปาหมายและกลยุทธการสรางความรวมมือในการรวมบริหาร (Davis, 1992) มีดังนี้
1. เกณฑเพื่อเลือกกิจกรรมที่มุงเปาหมาย
1.1 ตอบสนองความตองการเฉพาะของหอผูปวย
1.2 ไดใชระบบการดูแลผูปวยแนวใหม (Innovation)
1.3 สนับสนุน-สงเสริมการทํางานรวมกันของพยาบาล-แพทย
1.4 ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม-การเมือง
1.5 บูรณาการความคิดและสิ่งคนพบใหมตามวิสัยทัศนการพยาบาล
2. กลยุทธการสรางเสริมความรวมมือในรูปแบบการรวมบริหารในหอผูป ว ย
2.1 ประกาศเปาหมายและวัตถุประสงค
2.2 ประกาศบทความที่เกี่ยวของกับผลผลิตของกิจกรรมที่เลือกปฏิบัติ
2.3 อภิปรายรวมกันในเรือ่ งกิจกรรมการรวมบริหารในการประชุมบุคลากร
2.4 สรางคณะกรรมการในรูปแบบตาง ๆ กัน
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2.5 บู ร ณาการกิ จ กรรมการร ว มบริ ห ารในเกณฑ ก ารจั ด ประเภท
บุคลากร ตามบันไดวิชาชีพ
2.6 มุงใหไดขอมูลมาจากบุคลากรโดยตรง
การเชื่ อ มโยงวิ สั ย ทั ศ น คื อ การสร า งช อ งทางการสื่ อ สารระหว า งคณะ
กรรมการชุดตางๆ ที่ตองเกิดขึ้น ตองมีการสรางรูปแบบการรายงานขึ้นในคณะกรรมการชุดตางๆ และ
จะตองมีมาตรการจัดทํารายงานเสนอในรูปแบบตางๆ ใหคณะกรรมการทุกชุดไดรบั ขอมูลอยางตอเนื่อง
โดยการกําหนดบทบาทหนาทีใ่ นคณะกรรมการฝายตาง ๆ มีการสรางกลยุทธทใี่ ชในการสงเสริมประสิทธิผล
การสื่อสาร มีดังนี้
1. กลยุทธการสงเสริมประสิทธิผลการสื่อสาร
1.1 จัดตั้งระบบตัวแทน
1.2 จัดตั้งกรรมการบริหารระดับสูงในหอผูปวย
1.3 ให มี ก ารรั ก ษาการเชื่ อ มโยงอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ระหวางคณะ
กรรมการในระดับหอผูปวย
2. เนนใหมกี ารสรางความไววางใจ
อาจสรุปไดวา ในการนําวิสยั ทัศนไปสูก ารปฏิบตั ิ ผลดีทจี่ ะเกิดขึน้ ในระดับหอผู
ปวยคือ ไดมกี ารสรางเปาหมาย วัตถุประสงค และกิจกรรม ขึน้ ในหอผูป ว ย โดยสอดคลองกับการทํางาน
ของคณะกรรมการในชุดตางๆ บุคลากรทางการพยาบาลจะมีสว นรวมในการตัดสินใจ ดวยการทําหนาที่
ในคณะกรรมการชุดตางๆ ในระดับหอผูป ว ย โดยเชือ่ มโยงไปถึงผูร ว มงานในทีมสุขภาพ ดวยผลทีจ่ ะเกิด
ขึ้นคือการตัดสินใจอยางมีอิสระ รวมกับความตระหนักในความรับผิดชอบตอการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล
ผูวิจัยตระหนักถึงผลลัพธและความสําคัญของการบริหารในแบบการรวม
บริหาร จึงเสนอโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย โดยจุดสําคัญอยูที่การเสริมสรางความสามารถ
ใหกับบุคลากรทางการพยาบาลในการตัดสินใจและความตระหนักในความรับผิดชอบ ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัยการทดลองใชการรวมบริหารในหอผูปวยของ Edwards, et.al. (1994) โดยการใหความรู
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหพรอมกับระบบใหม พบวามีความพึงพอใจในงานที่มีความเปนอิสระ
และตัดสินใจไดดวยตนเอง ความรูสึกที่มีตอวิชาชีพสูงขึ้นดวยการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น ลดการลา
ออกจากงาน ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ และขอกลาวถึงโปรแกรมการรวมบริหารในหอ
ผูปวยในลําดับตอไป
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2.3 โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
โปรแกรม (Program) เปนสวนประกอบของแผนงานใหญแตละโปรแกรมจะตอบสนอง
วัตถุประสงคบางวัตถุประสงคของแผนงานใหญ (อุดมรัตน สงวนศิรธิ รรม, 2529)
การรวมบริหารเปนการบริหารงานที่เปนการกระจายอํานาจ ทําใหเกิดโครงสรางและ
สภาพแวดลอมที่เสริมสรางพลังอํานาจแกพยาบาล เพราะทําใหพยาบาลวิชาชีพมีอํานาจหนาที่ในการ
ตัดสินใจอยางอิสระและรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น
O’Grady and Finnigan (1984) ไดกลาวถึงหลักพื้นฐานบางประการของการรวม
บริหารคือ การพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงานตองเปนไปตามความตองการของผูปฏิบัติการ
วิชาชีพ ในการมั่นใจวาผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม
O’Grady (1994) กลาววามีการศึกษาวิจัยหลายรูปแบบและระเบียบวิธีการวิจัย
หลายวิธี พบวา การรวมบริหารเปนการขยายโครงสรางการเสริมสรางความสามารถและการเปนหุน สวน
ในการทํางานใหเกิดขึ้นในองคการ และนอกจากนี้ยังกลาวถึงกาวที่สําคัญที่จะทําใหแนใจวาการรวม
บริหารในหอผูปวยประสบความสําเร็จตั้งแตเริ่มตน มีดังนี้
1. บุคลากรทุกคนในหอผูปวยมีความเขาใจวาการรวมบริหารเปนอยางไรมีบทบาท
และพฤติกรรมอะไรของบุคลากรที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง
2. หัวหนาหอผูป ว ยมีการเปลีย่ นแปลงในการใชภาวะผูน าํ และบทบาททีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป ที่สาํ คัญคือบทบาทหนาที่ของหัวหนาหอผูปวยตองมีการเปลี่ยนแปลง
3. เลือกโครงสรางที่เหมาะสมกับเอกลักษณและวัฒนธรรมของหอผูปวย ไมมีรูป
แบบการรวมบริหารที่ดีที่สุดเพียงรูปแบบเดียวที่จะนําไปใชไดในทุกหอผูปวย ทุกโครงสรางจะตองมี
การปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะของหอผูปวย และมีการพัฒนาโครงสรางตลอดเวลาอยางตอเนื่อง
4. กระบวนการพัฒนามีการออกแบบที่จะชวยใหบุคลากรและผูบริหารไดรับการ
พัฒนาภาวะผูน าํ ในทักษะใหมคอื เปนทัง้ ผูป ฏิบตั แิ ละผูน าํ ในการบริหารจัดการได ในการนําการรวมบริหาร
ไปสูการปฏิบัตินั้นไมไดหมายความวาทุกคนจะรูวาพฤติกรรมที่ควรแสดงออกในการรวมบริหารนั้นควร
เปนอยางไร เวลาจะเปนตัวกําหนดที่จะทําใหเกิดการเรียนรูในกระบวนการกลุม ทักษะในการตกลง
รวมกัน โดยการมุงเนนผลการปฏิบัติงานที่ออกมา
5. ประสบการณในการตัดสินใจ การเลือกการตัดสินใจจากทางเลือกที่มีความเสี่ยง
นอยเปนอันดับแรก และเมือ่ บุคลากรมีประสบการณมากขึน้ เรือ่ ยๆ จะมองเห็นประเด็นความเสีย่ งตาง ๆ
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ไดชัดเจนขึ้นก็จะใชการตัดสินใจโดยการใชภาวะผูนํา สิ่งที่จะนําไปสูการทําใหเกิดการมีทักษะที่มาก
ขึ้น คือ การเสริมสรางความสามารถใหกับบุคลากรในองคการ
นอกจากนี้ Westrope, et.al. (1995) ไดเสนอขั้นตอนในการรวมบริหารที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือ การใหความรูและการพัฒนาความรู การที่บุคลากรจะมีความสามารถและใชความ
สามารถในการตัดสินใจในกรอบของการรวมบริหารไดนั้น หัวหนาหอผูปวยตองมีการพัฒนาทักษะ
พฤติกรรมการเปนพี่เลี้ยง เปนผูสอนและเปนผูอํานวยความสะดวก สวนบุคลากรทางการพยาบาลก็
ตองมีการพัฒนาทักษะใหมๆ หลายประการดังนั้นจึงตองมีการจัดใหมีการอบรมพัฒนาบุคลากรขึ้นมา
เพื่อใหความรูและแนวคิดเกิดการยอมรับในบทบาทใหม
สรุปไดวา ในการจัดโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย หรือการนําไปสูการปฏิบัติ
การรวมบริหารในหอผูปวยไดนั้น ตองมีการจัดเตรียมใหบคุ ลากรทางการพยาบาลมีการพัฒนาใหมี
ความรู ความเขาใจในแนวคิดทักษะการรวมบริหาร ไดแก การทํางานในรูปแบบคณะกรรมการ การจัด
การการประชุม เอกสิทธิ์ทางวิชาชีพ ความตระหนักในความรับผิดชอบ การแสดงออกที่เหมาะสม
ทักษะการเปนผูสอนงาน เพื่อใหบุคลากรมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในทักษะใหม
O’Grady (2001) ไดเสนอขั้นตอนในการพัฒนาการรวมบริหารไวดังนี้
1. สรางสรรคความตองการเปลี่ยนแปลงบุคคลและระบบ คือการสรางความเขาใจ
ใหเกิดขึ้นโดยทั่วไปวามีระบบ นอกเหนือจากวิธีเดิมที่ใชอยู เมื่อมีระบบใหมเกิดขึ้น พฤติกรรมเดิมของ
คนก็ตองเปลี่ยน สิ่งสําคัญคือ ความชัดเจนของระบบใหม และผลดีที่เกิดขึ้นกับองคการและบุคล
ความพยายามในขั้นนี้ เนนที่ความสูญเสียการจัดการ การที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทักษะการ
ปรับตัว การสนับสนุนของระบบใหม และกระบวนการพัฒนา พฤติกรรมผูนําและพฤติกรรมการจัดการ
มีความสําคัญสูงสุดในขั้นนี้
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและสนับสนุนพฤติกรรมใหม ขั้นนี้จะตองปฏิบัติงาน
ดวยสมรรถนะใหม จึงตองการกระบวนการกลุม (Team-based process) การใหคําปรึกษาการ
ทํางานของคณะกรรมการและโครงสรางแบบรวมงานกัน พฤติกรรมการควบคุมตองยกเลิกไป และ
บุคลากรทางการพยาบาลตองแสดงความตระหนักในความรับผิดชอบตอการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล
3. การสงเสริมและรักษาโครงสรางและพฤติกรรมใหมในขัน้ ตอนนีก้ ารมีปฏิสัมพันธใน
กลุมมีความสําคัญมาก การทํางานรวมในทีมยังคงดําเนินตอไป เพื่อสนับสนุนกันและกัน ใหกําลังใจ
ตอกัน และจะตองมีการยืนยันนโยบายการปฏิบัติกันบอยครั้งดวยการใหขอมูลเพิ่มเติม การยืนยัน
นโยบาย การใหความมั่นใจในความสามารถของแตละคน
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ดังนั้นอาจกลาวโดยสรุปไดวา การรวมบริหาร เปนระบบการบริหารที่ทาทาย
ผู
บริหารทางการพยาบาลยุคใหมเปนอยางมาก ผูนําในศตวรรษนี้มีสิ่งทาทายที่เปนโอกาสของการนํา
องคการพยาบาลเขาสูบรรยากาศองคการแบบใหม (พวงรัตน บุญญานุรักษ, 2544) ทําใหมีการรวม
แสดงภาวะผูนํา ไดมีการรวมตัดสินใจอยางแทจริง
2.3.1 การจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ
เปนแนวทางปฏิบัติอยางหนึ่งในการรวมบริหาร ที่มีความจําเปนตองใชมากขึ้นใน
อนาคต เนื่องจากปญหาตางๆ ในองคการมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับผูรวมงานใน
องคการมีความตองการที่จะมีสวนรวมในการคิดเพื่อแกไขปญหาขององคการมากยิ่งขึ้น ดวยความมุง
มั่นในการสรางความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคการที่ประกอบไป
ดวยผูความรูความสามารถในระดับวิชาชีพจํานวนมาก ก็จะมีความตองการรวมพัฒนาองคการมาก
ยิ่งขึ้น ทําใหการจัดการในรูปแบบคณะกรรมการเกิดขึ้นในองคการทุกประเภท ผูปฏิบัติงานในองคการ
จึงควรมีความรูความสามารถในการทํางานดวยคณะกรรมการ (พวงรัตน บุญญานุรักษ, 2546) เพื่อ
ใหการทํางานเกิดผลิตผลตามความคาดหวังขององคการไดอยางดีที่สุด ตามแนวทางการรวมบริหาร
2.3.2 การทํางานโดยคณะกรรมการ คือ การจัดการกับงานและปญหาในองค
การดวยการตัดสินใจของกลุม ดวยการใชความรูความสามารถและประสบการณที่หลากหลายของ
สมาชิกในกลุม ทําใหการตัดสินใจมีความสมบูรณ แมนยํา มีความเอนเอียงนอยลง ทําใหเกิดการยอม
รับและมีความเขาใจการตัดสินใจไดสูงขึ้น อันจะนําไปสูความรวมมือในการปฏิบัติตามการตัดสินใจได
อยางมีประสิทธิผลสูงขึ้น (Gaynor, et.al., 1994) ทั้งนี้ยอมขึ้นกับกลไกการทํางานของกลุมในรูปคณะ
กรรมการวาดําเนินไปอยางไร ไดเกิดการรวมคิดวิเคราะหในสถานการณหรือปญหานั้นๆ อยางไร
เพียงใดขึ้นอยูกับรูปแบบและวิธีทํางานของกลุมที่ประกอบไปดวย ประธาน กรรมการ เลขานุการ
และคณะกรรมการ ซึ่งตางคนตางมีหนาที่เฉพาะในการทํางานตามเปาหมายของกลุมที่ตองแสดงออก
ไดวามีการใชกลุมในการตัดสินใจอยางถูกตองตามวิธีการ
ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกคนไมวาจะอยูในตําแหนงทางการบริหารหรือไมก็
ตาม จะมีโอกาสไดทําหนาที่ในคณะกรรมการประเภทใด ประเภทหนึ่ง ขึ้นอยูกับปรัชญา และโครง
สรางขององคการนั้น พยาบาลวิชาชีพทุกคนจึงควรไดสรางทักษะในการทํางานในรูปแบบกรรมการให
เกิดขึ้นเปนความสามารถเฉพาะตน เพื่อสรางประสิทธิภาพในการทํางาน และสรางภาวะความเปนผู
ตามและความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน
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คณะกรรมการในองคการพยาบาล
คณะกรรมการ หมายถึง กลุมบุคคลจํานวนหนึ่งที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปน
ทางการ หรือไดรับมอบหมายอยางไมเปนทางการ ใหทําหนาที่เฉพาะอยางมีขอบเขตหรือมีเปาหมาย
โดยมีการพบปะกันอยางสม่ําเสมอตามเวลาที่กําหนดขึ้น
ผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน ตองมีทักษะสําคัญ 2 อยางคือ
1. ตองสามารถจัดทําหรือออกแบบโครงสรางองคการในรูปแบบของคณะ
กรรมการไดอยางเหมาะสม
2.
สามารถดําเนิ นการประชุมคณะกรรมการได อย างประสบความ
สําเร็จโดยการตัดสินใจของกลุมที่เหมาะสม สอดคลองกับประเด็นปญหา
ซึ่งการเกิดขึ้นของคณะกรรมการจะเปนไปไดเสมอในองคการที่มีปรัชญาในการ
รวมบริหารที่มุงใหบุคลากรไดรวมคิดรวมทํางานใหกับองคการ (Maas and Specht, 1994) การ
ทํางานของคณะกรรมการเปนไปไดอยางหลากหลาย คือ การทํางานของคณะกรรมการทุกลักษณะ
จะตองชวยใหการทํางานขององคการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น จากการไดรับขอมูลยอน
กลับ ขอคิดแนวคิดที่สรางสรรคและขอมูลที่สําคัญ เพื่อการแกปญหาและการสงเสริมการทํางานใน
องคการในทิศทางที่สรางสรรค นําไปสูความเจริญกาวหนาใหองคการที่สําคัญยิ่ง คือ จะตองแสดงถึง
การใชพลังอํานาจ การดึงเอาความรู ความสามารถของบุคลากรเฉพาะบุคคล ออกมาใชกับงานของ
องคการ และชวยลดการตอตานตอการเปลี่ยนแปลงดวย
การจัดใหมคี ณะกรรมการมีขอ ควรพิจารณาดังตอไปนี้ (Marquis and Huston, 2000)
1. คณะกรรมการควรตอประกอบดวยบุคคลที่ประสงคจะเอื้อประโยชนแกองค
การดวยขอผูกพันสัญญา เวลา และกําลังแรงงาน
2. สมาชิกในคณะกรรมการจะตองมีความหลากหลายในประสบการณทํางาน
และพืน้ ฐานความรู ซึง่ ตองแสดงออกถึงความเชีย่ วชาญอยางเพียงพอทีจ่ ะชวยใหงานของ คณะกรรมการ
เกิดความสําเร็จได
3. จํานวนคณะกรรมการ ควรมีเพียงพอ เพื่อการทํางานใหสําเร็จตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย ไมควรมีมากหรือนอยเกินไป
4. หนาที่ความรับผิดชอบ มีการบันทึกการประชุม และการทํารายงานสรุปผล
การทํางานที่มีรูปแบบที่ถูกตอง
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5. การมอบหมายงานตองจัดขึ้นลวงหนากอนการแตงตั้งกรรมการ โดยตองจัด
ไวอยางชัดเจน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถทํางานไดทันที
6. คณะกรรมการทุกคนจะตองไดรับวาระการประชุมที่ไดจัดเตรียมอยางเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนากอนการประชุมทุกครั้ง
7. จัดใหมีประธานกรรมการ และเลขานุการ ที่มีความสามารถเหมาะสมหนาที่
2.3.3 กลไกการดําเนินงานของคณะกรรมการ
อํานาจของคณะกรรมการ (Committee power) การกําหนดอํานาจของ
คณะกรรมการเปนสิ่งสําคัญ การกําหนดขอบเขตหนาที่รับผิดชอบจะตองชัดเจน และบงชี้ไดถึงระดับ
และขอบเขตของอํานาจในการตัดสินใจ คณะกรรมการตองรับทราบกอนเริ่มปฏิบัติงาน
อํานาจที่ใหมีได 2 รูปแบบคือ
1. อํานาจเพื่อเสนอแนะ (Power to recommend)
2. อํานาจเพือ่ ตัดสินใจ (Power to decide) เกิดไดจากวิธปี ฏิบตั ิ 2 แบบ
คือ ใชเสียงขางมาก (Majority rule) หรือใชมติจากการพิจารณาน้าํ หนักของเหตุผล (Consensus)
ความเปนสมาชิกในคณะกรรมการ (Committee membership) การไดรบั แตงตัง้ ใน
คณะกรรมการใดๆนัน้ คือ การเขามาชวยกันทํางานขององคการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงตอง
ทํางานโดยใชความรูค วามสามารถอยางเต็มทีส่ งิ่ สําคัญคือ ตองการความคิดสรางสรรค ตองการผลิตผลของการ
ทํางานกลุม ทีไ่ ดจากการตัดสินใจโดยกลุม กรรมการทุกคนจึงตองเขาประชุมและตองทํางานตามขอบเขตหนาทีท่ ี่
ไดรบั มอบหมายจะเปนกรรมการเพียงชือ่ ยอมไมได และจะปฏิเสธการทํางานก็ยอ มไมไดเชนเดียวกัน
กลไกการใหขอมูลยอนกลับของคณะกรรมการ (Committee feedback
mechanisms) มีการบันทึกการประชุมอยางถูกตองตามขั้นตอนของการเขียนรายงานการประชุม ดัง
นั้นเลขานุการคณะกรรมการจึงตองทํางานในเรื่องนี้ไดอยางถูกตองเหมาะสม
การทําหนาที่ของคณะกรรมการ (Committee functions) ขอพิจารณา
ความเฉพาะของหนาที่กรรมการที่ไดดังนี้ (Stevens, 1980)
1. หนาที่ที่เกี่ยวของกับตัวงาน คือ แกปญหา คนหาคําตอบหรือแนว
ทางปฏิบัติ กําหนดมาตรฐาน ออกแบบ นําไปปฏิบัติ ตรวจสอบ ประเมิน เปนตน
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2. หนาที่ที่เกี่ยวของกับสมาชิกในกลุม (กรรมการ) คือ สื่อสารสูกลุม
แสดงออก ประนีประนอม ทําใหเกิดความกลมกลืน แสดงเหตุผล แสดงมติหรือขอสรุป แสดงออกเชิงสังคม
เปนตน
3. หนาที่ที่เกี่ยวของกับผูอื่น (ที่ไมใชกรรมการ) คือ การสื่อสารสูผูอื่น
การใหความรู การใหคําแนะนํา การทําใหกระจางชัดเจน การกระตุน การสรุป เปนตน
จะเห็นไดวากรรมการแตละคนมีหนาที่ทั้งตอตัวงานตอกรรมการและตอผูอื่น
ที่จะตองปฏิบัติใหอยูในขอบเขตอันเหมาะสม เพื่อใหการทํางานรวมกันเปนไปในทางสรางสรรคมาก
ที่สุด และตองรักษาความเปนกลุมกอนเดียวกันของบุคลากรในองคการดวย
พฤติกรรมสําคัญในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการทุกคนจะ
ตองมีพฤติกรรมหลายๆ อยางตอไปนี้ เพื่อสิทธิผลของการประชุม (Sullivan and Decker, 1992)
1. เตรียมตัวกอนมาเขาประชุม คือตองศึกษาและวิเคราะหรายงาน
การประชุมครั้งกอน เตรียมตนเองเพื่อการรวมคิดวิเคราะหและวิพากษอยางสรางสรรค
2. ฟงผูอื่นอภิปรายอยางเปดใจกวาง จึงตองสรางทักษะการฟงอยาง
สรางสรรคดวยในขณะดําเนินกาประชุม ดวยการฟงและคิดวิเคราะหตาม
3. ใหขอมูลใหความคิด และใหความเห็นที่เกิดประโยชนตอการประชุม
4. ซักถามสมาชิกอื่นๆ เพื่อใหไดความคิดและความเห็นที่กวางขวาง
และลึกซึ้งยิ่งขึ้น
5. ขอขอมูลเพื่อการกระจางชัดของความคิด ความเห็นและขอเสนอ
ของสมาชิก
6. ตระหนักถึงความคิดและความเห็นแยงของผูอื่น ซึ่งจะตองเกิดขึ้นใน
การประชุมไดแนนอน ควรรับฟงและคิดวิเคราะหความถูกตองเหมาะสมดวย
7. ติดตามหัวขออภิปรายที่กําลังดําเนินอยู จดประเด็นสําคัญไวเพื่อ
ประกอบความคิดของตนเองอยางเปนขั้นตอน
8. เต็มใจที่จะแสดงออกถึงความไมเห็นดวยกับสมาชิกผูอื่น
9. อาสาสมัครที่จะชวยงานตามมติของที่ประชุม เมื่อจะตองรวมมือกัน
ทํางานใหเกิดผลสําเร็จ ตามขอบเขตหนาที่ของกรรมการ
สรุปไดวา คณะกรรมการควรมีพฤติกรรมในการประชุม คือมีการเตรียมตัว
พรอมที่จะเขาประชุม ฟงและวิเคราะหประเด็นการอภิปราย ซักถามเพื่อใหเกิดความกระจาง มีการ

29
แสดงออกที่เหมาะสมทั้งการเห็นดวยและไมเห็นดวยในประเด็นนั้นๆ ใหความรวมมือซึ่งกันและกัน
เพื่อการปฏิบัติงานสูเปาหมายขององคการ
2.3.4 การจัดการการประชุม (Meeting management)
การประชุม คือ การคิดรวมกันเปนกลุม ไมใชตางคนตางคิด แลวนําความคิด
มารวมกัน ทั้งนี้เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีโอกาสทํา
ความเขาใจในเหตุผลที่อาจมีการอภิปรายชี้แจงในที่ประชุม
การประชุม หมายถึง การทีบ่ คุ คลตัง้ แตสองคนขึน้ ไปมาพบกันตามนัดหมาย
เพือ่ รวมกันคิดอยางมีวตั ถุประสงคและระเบียบวิธี ณ สถานทีห่ นึง่ ตามเวลาทีก่ าํ หนด (สมิต สัชฌุกร, 2543)
การเตรียมการประชุม มีดังตอไปนี้ (พวงรัตน บุญญานุรักษ, 2546)
1. การเตรียมสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (เลขานุการ)
1.1 หองประชุมตองมีความสุขสบายตามสมควร เชน แสง เสียง
เปนตน
1.2 ความสะดวกสบาย เชน มีกระดาษ ดินสอ ปากกา เครื่องมือ
และอุปกรณสื่อสารใชไดดี มีเอกสารประกอบการประชุมพรอมและสมบูรณ เปนตน
2. การเตรียมตัวของผูเขารวมประชุม (กรรมการทุกคน)
2.1 ศึกษาวิเคราะหเตรียมขอมูล ตามวาระการประชุม
2.2 ถาเปนเจาของวาระก็ตองเตรียมเอกสารใหพรอม ศึกษาสาระ
และประเด็นพิจารณา
3. การเตรียมตัวของผูนําการประชุม (ประธานกรรมการ)
3.1 เตรียมวาระการประชุม (รวมกับเลขานุการ) พรอมกับการรวบ
รวมวาระจากคณะกรรมการทุกคน เพื่อจัดเขาวาระการประชุม คือ วาระดวน ทุกวาระแจงเพื่อทราบ
วาระรับรองรายงานการประชุม วาระสืบเนื่อง วาระพิจารณา และวาระอื่นๆ ทุกวาระการประชุม
ประธานกรรมการจะตองมีความเขาใจชัดเจนทั้งวัตถุประสงค และเนื้อหาของแตละเรื่อง
3.2 ทบทวนวาระการประชุมทั้งหมดกอนเวลาดําเนินกาประชุม
3.3 รวบรวมขอมูลพื้นฐานของแตละเรื่องเขาวาระการประชุม
3.4 หากตองการผูเขารวมชี้แจงในเรื่องที่จดั เขาวาระการประชุม ก็
สามารถเชิญเขารวมประชุมได ตามความเหมาะสม
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3.5 เตรียมขอคําถามในแตละเรื่องเพื่อกระตุนคณะกรรมการใหได
รวมคิดและวิเคราะหประเด็น เพื่อใหไดขอสรุปหรือมติที่เหมาะสม
3.6 เตรียมเอกสารประกอบการประชุมหรือสื่อการนําเสนอตาม
ความเหมาะสม
3.7 เตรียมกลยุทธเพื่อดําเนินการประชุมใหเปนไปไดอยางราบรื่น
ใหไดผลสําเร็จตามความคาดหวัง และเปนที่พอใจของคณะกรรมการใหไดมากที่สุด
สรุปไดวาในการเตรียมวาระการประชุมนั้น การมีความพรอมทั้งดานสถาน
ที่ที่มีความเหมาะสมสะดวกสบาย ผูเขารวมประชุมมีการเตรียมขอมูลมารวมอภิปราย แสดงความคิด
เห็นที่มีประโยชน ผูนําการประชุมตองมีความพรอมแสดงภาวะผูนําในการประชุม สามารถดําเนินการ
ประชุมไปไดลุลวงตามเปาหมายที่วางไว
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติสําหรับผูนําการประชุม เปนวิธีการในการ
ดําเนินการประชุมของผูนําการประชุม เพื่อใหเกิดการตัดสินใจของกลุมมากกวาการตัดสินใจของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Sullivan and Decker, 1992)
1. สรางความอบอุนและเปนกันเองในการประชุม ตองกลาวตอนรับ ทัก
ทายคณะกรรมการ เตรียมนําดวยเรื่องทั่วๆ ไป ที่ทําใหเกิดบรรยากาศผอนคลายในการประชุม และ
สรางความรูสึกที่รวมสรางสรรคในการประชุม
2. กระตุน ใหเกิดความรวมคิด รวมวิเคราะห และรวมเสนอความคิดเห็นเพือ่
ผลการประชุมที่สรางสรรค
3. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการประชุมที่ชัดเจน
4. ดําเนินการใหคณะกรรมการไดมุงอภิปรายในขอบเขตของเรื่องและอยู
ในกรอบของบทบาทคณะกรรมการ
5. มุงการอภิปรายตามเรื่องในวาระ โดยพิจารณาเวลาของการดําเนินการ
ประชุมไปพรอมกันดวย
6. จัดเวลาการพิจารณาในแตละเรือ่ งตามขัน้ ตอนของกระบวนการตัดสินใจ คือ
มีการเสนอเรื่องโดยสรุปใหขอมูลสําคัญ ตั้งประเด็นคิดวิเคราะหเสนอทางเลือก และหาขอสรุป โดยจะ
ตองมีขอสรุปที่เหมาะสมตามเวลา
7. กระตุนการรวมวิเคราะหประเด็น การเสนอความคิด เสนอขอคิดเห็น
และเสนอทางเลือกเพื่อการปฏิบัติ โดยพยายามใหคณะกรรมการทุกคนไดรวมคิดวิเคราะหมากที่สุด
8. รวมบูรณาการขอมูลพืน้ ฐานกับขอคิดเห็นตางๆ ทีค่ ณะกรรมการไดนาํ เสนอ
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9. ชวยเหลือคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพของขออภิปรายตางๆ
ที่เกิดขึ้นในที่ประชุม
10. ใหโอกาสผูเสนอความคิดเห็นไดอธิบายเหตุผลจุดยืนของตน
11. กําหนดแผนการปฏิบัติตามการตัดสินใจที่เปนมติของที่ประชุม
12. ขอใหมกี ารติดตามผลการปฏิบตั โิ ดยขอความชวยเหลือจากคณะกรรมการ
รายบุคคล
Stevens (1980) กลาววา ในการทําหนาทีผ่ นู าํ การประชุมนัน้ มีความสามารถหลักอยู 2
อยาง คือ ตองจัดงานการประชุมดําเนินไปอยางมีผลิตผล และตองควบคุมชีน้ าํ พฤติกรรมของผูรวมประชุม
การดําเนินการประชุม ของแตละวาระมีความแตกตางกันคือ
1. วาระแจงเพื่อทราบ หมายถึง ประธานและกรรมการ แจงเรื่องตางๆ ใหที่
ประชุมไดรับทราบ จึงไมมีการอภิปรายใดๆ ในวาระนี้ แตอาจมีคําถามเพื่อความเขาใจที่ชัดเจนได ไม
ควรมีการเสนอความคิดความเห็นใดๆ ในวาระนี้
2. วาระรับรองรายงานการประชุม คือ การทบทวนการดําเนินการประชุมและ
มติของแตละเรื่องในการประชุมครั้งกอน โดยทางกฎหมายแลว ถายังไมไดรับรองรายงานการประชุม
จะนําไปปฏิบัติไมได เวนแตจะกําหนดไวเปนมติอยางชัดเจน ดังนั้นการอานทบทวนรายงานการ
ประชุมจึงเปนเรื่องสําคัญ สาระสําคัญของการประชุมและมติของแตละเรื่อง เมื่อมีการรับรองรายงาน
การประชุม กรรมการทุกคนตองบันทึกสาระสําคัญของการพิจารณาทุกเรื่องของการประชุมไวดวย
เพื่อรวมในการตรวจสอบ
3. วาระสืบเนื่ อง ในวาระนี้จะมีเรื่องที่ยังไมสิ้นสุดในการปฏิบัติหรือยังไม
สามารถมีมติในขั้นสุดทายได จะตองมีการพิจารณาตอไปโดยมีการเสนอความกาวหนา หรือเสนอขอ
มูลเพิ่มเติมใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกขั้นหนึ่ง
4. วารพิจารณา เรื่องที่นําเขามาในวาระนี้คือเรื่องที่จะตองมีการคิดวิเคราะห
และถกเถียง ใหไดคําตอบตามประเด็นที่กําหนดขึ้น ซึ่งจะปรากฏเปนมติของที่ประชุม
มติของการประชุมจะตองมีการนําไปปฏิบัติในหลากหลายรูปแบบ จึงตองระบุไวใน
รายงานการประชุมใหชัดเจนดวยวาจะทําอยางไรตอไป รวมทั้งการสื่อสารสูบุคลากรอื่นๆ โดยการ
กําหนดวิธีสื่อสารไวดวย
ตามบทบาทของผูนํา ผูบริหารทางการพยาบาลควรใชโอกาสในการจัดการดวยรูป
แบบคณะกรรมการเปนกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรได โดยผูน าํ เปนผูส นับสนุนสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
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และฝกทักษะหลายๆ อยางที่จําเปนในการพัฒนาตนเองดวย การพัฒนาทักษะผูนํา การทํางานดวย
คณะกรรมการเปนวิธีการสําคัญ ในการพัฒนาการรวมทํางานตามเปาหมายขององคการ ผูนําจึงตอง
จุดประกายการคิดใหบุคลากรพยาบาลในการทํางานดวยการพัฒนาความรูสึกผูกพันสัญญาตอองค
การ โดยทีผ่ นู าํ ตองแสดงเปนแมแบบใหเห็นไดจากการรวมงานในคณะกรรมการดวยบทบาทตางๆ กัน
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการและการจัด
การการประชุมมาเปนกิจกรรมหลักในการฝกทักษะใหกับบุคลากรทางการพยาบาล เปนการพัฒนาให
บุคลากรเกิดทักษะในการเปนผูนํา การแสดงออกที่เหมาะสม ความมีเอกสิทธิ์ในวิชาชีพ ความ
ตระหนักในความรับผิดชอบ และการสอนงาน ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานในรูปแบบการ
รวมบริหารในหอผูปวยตอไป
2.3.5 การประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
การประเมิน โดยทั่วไปหมายถึง การตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเปรียบ
เทียบกับเกณฑ การประเมินแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2524)
1. การประเมินความกาวหนา (Formative evaluation) เปนการประเมิน
เพื่อปรับปรุงทุกอยางใหดีขึ้น เปนการประเมินขณะโปรแกรมหรือโครงการนั้นกําลังดําเนินอยู
2. การประเมินรวมสรุป (Summative evaluation) เปนการประเมินหลัง
จากสิ้นสุดโครงการหรือโปรแกรม เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือโปรแกรมนั้นๆ อันจะนํา
ไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือโครงการเมื่อตองการนําไปปฏิบัติในครั้งตอมา หรือการตัด
สินใจลมเลิกโครงการหรือโปรแกรมนั้น
อาจสรุปไดวา การประเมินโครงการการประชุม หมายถึง การตัดสินคุณคาของ
โครงการการประชุมกลาวคือ เปนการประเมินเพื่อบงชี้ถึงจุดเดน และจุดดอยของโครงการและแผน
งานประชุม กระบวนการประชุม ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชุมนั้นๆ
จุดมุงหมายเฉพาะของการประเมินโครงการประชุม มีดังนี้
1. เพื่อประเมินความสอดคลองระหวางเปาหมาย และจุดมุงหมายของ
โครงการกับหลักการและเหตุผล ความตองการและจุดมุงหมายของโครงการประชุม
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรหรือปจจัยเบื้องตนที่มีอยู อัน
ไดแก หนวยงานที่เกี่ยวของ งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ เวลา และหลักสูตรกับแผนงานโครง
การประชุมวามีโอกาสบรรลุจุดมุงหมายเพียงใด
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3. เพื่อประมินความเหมาะสมของการนําแผนงานประชุมไปปฏิบัติจริง
กลาวคือ เพื่อศึกษาจุดเดนและจุดดอยของการดําเนินการประชุม อันไดแกวิธีดําเนินการประชุมและ
กิจกรรมตางๆ
การประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย การประเมินผลเปนเครื่องมือที่
ใชในการติดตามการฝกอบรมที่เปนระบบตอเนื่อง ทําใหผูรับผิดชอบโครงการการฝกอบรมหรือสัมมนา
รวมถึงผูที่เกี่ยวของกับโครงการไดทราบถึงสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ความเหมาะสมของหลักสูตร
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผานการอบรมสัมมนาและการนําเอาความรูหรือสิ่งที่ไดรับ
จากการอบรมหรือสัมมนาไปปรับใชในการปฏิบตั งิ าน คือเปนสิง่ สําคัญยิง่ ในการติดตามและการอบรม
สัมมนา ดังนัน้ เทคนิคหรือวิธตี ดิ ตามผลการอบรมหรือสัมมนา จึงควรมุง เนนทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมของผูผ า น
การอบรมเปนหลัก
4. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชุม กลาวคือ เปนการประเมิน
ผลิตผลของโครงการ เพื่อบงชี้วาโครงการประชุมไดบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด
สรุปไดวา จุดมุงหมายในการประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย เพื่อชวย
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมในแงมุมที่ผูประเมินสนใจ สําหรับในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีจุด
มุงหมายเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย และรูปแบบที่เหมาะสมนํา
มาใชเปนกรอบแนวคิดการประเมินคือ รูปแบบซิป (CIPP model) ดังที่จะนําเสนอตอไป
รูปแบบการประเมินซิป (CIPP model) ประกอบดวยการประเมิน 4 ชนิดคือ
(Stufflebeam and others, 1971 อางถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2524)
1. การประเมินสภาพแวดลอม (Context evaluation) เปนการประเมิน
ความตองการของสังคมปญหาอุปสรรค ตลอดจนศึกษาปรัชญาทั้งในและนอกระบบสังคมปจจุบัน
อันนําไปสูการตั้งจุดมุงหมายที่เหมาะสมของโครงการประชุม
2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input evaluation) เปนการตรวจสอบ
ความพรอมของปจจัยเบื้องตนตางๆ เชน บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ และอื่นๆ อันจะนําไปสู
แผนการจัดโครงการประชุมหรือโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งหมายถึง เปนแนวทางหรือยุทธวิธีที่เปน
ไปไดกับทรัพยากรที่มีอยู และมีโอกาสที่จะทําใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวมากที่สุด
3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) เปนการประเมิน
เพื่อบรรลุจุดเดนและจุดดอยของแนวทางที่เลือกใช โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการบริหารโครงการ
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และกระบวนการจัดกิจกรรมตางๆ หลังจากนําแผนการไปปฏิบัติจริงเพื่อจะไดปรับปรุงแกไขวิธีการ
ตางๆ ใหเหมาะสมไดทันทวงที ขณะที่โครงการหรือโปรแกรมนั้นกําลังดําเนินอยู
4. การประเมินผลิตผล (Product evaluation) เปนการตัดสินคุณคาผลิต
ผลของโครงการทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ อันจะบงชี้วาในการดําเนินโครงการหรือโปรแกรมครั้ง
นี้ไดบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด อีกทั้งยังชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจวาควรคงไว ปรับ
ปรุง หรือลมเลิกโครงการนี้
สรุปไดวา การใชรูปแบบประเมินซิปอยางเต็มรูปแบบจะใหขอมูลแบบสะสม คือ
การตัดสินใจหลังจากการประเมินสภาวะแวดลอมแลว จะเปนแนวทางสําหรับการประเมินปจจัยเบื้อง
ตน การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต และรูปแบบการประเมินซิปเปนรูปแบบประเมิน
โครงการก็จริง แตมีลักษณะพิเศษคือเปนแบบการประเมินที่สามารถชวยในการพัฒนาโครงการดวย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนํารูปแบบการประเมินซิป (CIPP model) มาใชในการประเมินโปรแกรม
การรวมบริหารในหอผูปวย เพื่อตองการทราบสัมฤทธิผลของการดําเนินงานตามโปรแกรมการรวม
บริหารในหอผูปวย และนําผลมาใชในการตัดสินใจวาจะคงไว หรือลมเลิกโปรแกรมนี้
3. ความพึงพอใจในงาน
3.1 ความหมายความพึงพอใจในงาน
ในการบริหารองคการนั้น ทรัพยากรบุคคลจัดเปนทรัพยากรที่สําคัญประการหนึ่ง
เพราะงานตองอาศัยคนเปนผูปฏิบัติจึงจะสําเร็จลงได ซึ่งความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction)
เปนหัวใจสําคัญในการบริหารงานบุคคล สงผลใหการปฏิบัติงานดีขึ้น นําไปสูคุณภาพงานที่สูงขึ้น และ
เปนปจจัยตอประสิทธิผลของงาน มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้
Muchinsky (1993) กลาววา ความพึงพอใจในงานเปนการตอบสนองทางอารมณ
และความรูสึกเดียวกับความชอบหรือไมชอบ ซึ่งระดับของความรูสึกชอบ พอใจ และยินดีที่ตนไดรับ
จากงาน ความพึงพอใจในงานเปนการตอบสนองที่เปนเรื่องของแตละบุคคล
Kaya (1995) ไดใหความหมายวา เปนผลรวมของทัศนคติทั้งทางบวกและทางลบ
ของบุคคลที่มีตอ รายไดประจําเดือน สภาพการทํางาน ความกาวหนาในหนาที่การงาน ผลตอบแทนที่
ไดรับจากผลสําเร็จของงาน จะเกิดขึ้นไดเมื่อผลรวมของทัศนคติออกมาเปนบวก
Shermerhorn (1996: 41) ใหความหมายวา เปนระดับความรูสึกที่ดีและไมดีของแต
ละคนเกี่ยวกับงาน
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Bavendam (2000) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในงานวา เปนความรูสึกตอ
งาน สภาพของงานที่ปฏิบัติอยู ซึ่งจะเปนผลใหบุคลากรมีความประสงคที่จะปฏิบัติงานอยูกับองคการ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของ 6 ประการในการปฏิบัติงาน ความยุติธรรมในการใหผล
ตอบแทน การมอบหมายความรับผิดชอบที่เหมาะสม
สมยศ นาวีการ (2536) กลาววา ความพึงพอใจในงานนั้นเปนความรูสึกที่ดีโดยรวม
ของคนที่มีตองาน เมื่อพูดถึงคนมีความพึงพอใจในงานสูงขึ้น มักจะมีความหมายวา ตนชอบและให
คุณคาตองานของตนเองสูง และมีความรูสึกที่ดีตองานของตน
สรอยตระกูล อรรถมานะ (2541) กลาววา ความพึงพอใจในงานเปนทัศนคติหรือ
ความรู สึ ก ชอบหรือไม ชอบของผู ปฏิ บั ติง านเกี่ยวกั บ งาน ซึ่ งทัศนคติเ ปน ส วนที่เ กี่ยวของกับ องค
ประกอบดานความคิด ความเขาใจ องคประกอบดานความรูสึกสึกคิดทางอารมณหรือความรูสึกและ
องคประกอบดานพฤติกรรม
สายสมร เฉลยกิตติ (2544) ไดใหความหมายไววา เปนความรูสึกและทัศนคติที่ดี
ของบุคคลที่มีตองาน ซึ่งมีผลมาจากการไดรับการตอบสนองความตองการทั้งรางกายและจิตใจ สงผล
ใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน สามารถทํางานใหเปนไปตามเปาหมายของหนวยงาน
จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ความพึงพอใจในงานเปนความรูส กึ และทัศนคติ
ทั้งทางบวกและทางลบของบุคคลที่มีตองานและสภาพงานที่ปฏิบัติอยู ซึ่งจะเปนผลใหบุคคลมีความ
ประสงคจะทํางานอยูก บั องคการตอไปสามารถปฏิบตั งิ านอยางมีประสิทธิภาพสูเ ปาหมายขององคการ
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจในงานของบุคคลนั้นจะมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับสิ่งจูงใจภายใน
หนวยงาน ซึ่งแรงจูงใจเปนเสมือนแรงขับหรือแรงผลักดัน และเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคลากรในองค
การพึงพอใจในงานของตน ใหปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบดวยความเต็มใจ เพื่อความสําเร็จ
ของงาน สําหรับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานนั้น นักวิชาการไดศึกษาทฤษฎีที่เสริมสราง
ความพึงพอใจในงานเปน 2 กลุม คือทฤษฎีการจูงใจที่เปนเนื้อหาหรือปจจัย และทฤษฎีการจูงใจที่เปน
กระบวนการ (เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ, 2529) ไดแก
1. ทฤษฎี การจูง ใจที่เนน เนื้อหาหรือปจจัย (The content theories of
motivation or the substantive theories) ซึ่งทฤษฎีไดอธิบายถึงปจจัยตางๆ ที่มีอยูในตัวบุคคลและ
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กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow (1970)
ทฤษฎีสองปจจัยของ Hertzberg (1959) มีดังนี้
1.1 ทฤษฎีลําดับขั้นความสําคัญของ Maslow (1970) ไดชี้ใหเห็นวาทฤษฎี
ตามลําดับขั้นนั้น ตั้งอยูบนสมมติฐาน 3 ประการคือ
1.1.1 มนุษยทุกคนมีความตองการอยูเสมอ และไมมีที่สิ้นสุด
1.1.2 ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมใชสิ่งจูงใจ
สําหรับพฤติกรรมอีกตอไป
1.1.3 ความตองการของมนุษย จะมีลักษณะเปนลําดับขั้นตาม
ความสําคัญเพื่อความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการขั้นสูงก็จะตามมา
1.2 ทฤษฎีสองปจจัยของ Hertzberg (1959) ไดเผยแพรทฤษฎีการจูง
ใจในการทํางาน ซึ่งรูจักในทฤษฎีสองปจจัย (Two-factor theory) หรือทฤษฎีปจจัยจูงใจ-ปจจัย
อนามัย (Motivative-hygiene theory) โดยศึกษาสาเหตุความพึงพอใจในการทํางานของวิศวกรและ
พนักงานบัญชีในโรงงานเขตพิสเบอรก (Pittsburgh) ผลการศึกษาพบวา มีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอ
การทํางานของบุคคล แบงออกไดเปน 2 ปจจัยใหญๆ คือ
1.) ปจจัยจูงใจหรือปจจัยตัวกระตุนหรือปจจัยภายใน (Motivative
factor หรือ Intrinsic factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวกับงานโดยตรง เปนปจจัยจูงใจใหคนชอบและรัก
งานเปนการสรางความพึงพอใจใหบุคลากรในองคการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
1.1 ความสําเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง การทีบ่ คุ คลสามารถ
ทํางานไดแลวเสร็จตามเปาหมาย ความสามารถในการแกปญ
 หาตางๆ อันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั งิ านการรูจ กั
ปองกันปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยผลงานทีส่ าํ เร็จตามเปาหมายยอมเกิดความพึงพอใจในงานนัน้ ๆ
1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับ
การยอมรับนับถือในความสามารถของบุคคลจากผูบังคับบัญชา ผูชวยงานหรือบุคคลในหนวยงาน
ดวยการยกยองชมเชย การแสดงความยินดีและการใหกาํ ลังใจเมื่อบุคคลทํางานสําเร็จ
1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (The work itself) หมายถึง งานที่นาสนใจ
งานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค งานที่ทาทายความสามารถ โดย กิติมา ปรีดาดิลก (2529)
กลาวสนับสนุนวา งานที่ทาทายจะกอใหเกิดความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จในงาน และเปนสิ่งจูงใจให
ผูปฏิบัติงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจทีเ่ กิดขึน้
จากการไดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบงานใหมๆ มีอาํ นาจรับผิดชอบอยางเต็มที่ มีอสิ ระในการทํางาน โดย
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ปราศจากการตรวจสอบหรือควบคุมอยางใกลชดิ ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Solcum, et al. (1972 อางถึง
ใน พัชนี เอมะนาวิน, 2536) ซึง่ พบวา พยาบาลประจําการมีความตองการเปนอิสระในการทํางาน
1.5 ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานได
รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น รวมทั้งการมีโอกาสไดรับการฝกอบรม มีโอกาสศึกษา
หาความรูอยูอยางตอเนื่อง
2.) ป จ จั ย การบํารุ ง รั ก ษาหรื อ มี ป จ จั ย ค้ําจุ น หรื อ ป จ จั ย อนามั ย
(Maintenance factor หรือ Hygiene factors) เปนปจจัยที่ปองกันการเกิดความไมพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
2.1 นโยบายและการบริหารงาน (Policy and administration)
หมายถึง นโยบายในการบริหารงานขององคการ การจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดการและ
การบริหารงานขององคการ รวมถึงกฎระเบียบขององคการตองกําหนดไวชัดเจน
2.2 วิธีการบัง คับบั ญชา (Supervision) หมายถึง ความ
สามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร ความเปนผูบังคับบัญชา
ของหัวหนามีสวนสําคัญในการสรางขวัญและแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน
2.3 ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal relations) หมาย
ถึง ความสัมพันธสวนตัวที่ดีระหวางบุคคลกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา มีความ
เขาใจซึ่งกันและกัน มีความจริงใจตอกัน ใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงความสามารถใน
การทํางานรวมกัน
2.4 สภาพการทํางาน (Working conditions) หมายถึงสภาพ
แวดลอมตางๆ ในการทํางาน ไดแก แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน เปนตน รวมถึงลักษณะสิ่ง
แวดลอมอื่นๆ เชน อุปกรณ เครื่องมือตางๆ เปนตน ตองเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานใหมีความ
คลองตัว สัดสวนปริมาณงานและจํานวนบุคลากรตองเหมาะสม
2.5 ความมัน่ คงในงาน (Security) หมายถึง ความรูส กึ ของผูป ฏิบตั ิ
งานทีร่ สู กึ วาตนเองมีคณ
ุ คาตอหนวยงาน มีความรูส กึ ถึงความมัน่ คงในการทํางานและมีความยัง่ ยืนในอาชีพ
2.6 โอกาสที่ ไ ด รั บ ความก า วหน า ในอนาคต (Possibility
growth) หมายถึง การที่บุคคลไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงาน รวมถึงสภาพการณที่
บุคคลสามารถไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ
2.7 เงินเดือน (Salary) และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก รายได
ประจํา เงินบําเหน็จ เงินลวงเวลา สวัสดิการตางๆ เงินเปนปจจัยเบื้องตนสําหรับสรางแรงจูงใจ เพราะ
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สามารถสนองตอบความตองการขัน้ พืน้ ฐานของมนุษยไดโดยใชเงินแลกเปลีย่ น นอกจากนีเ้ งินยังเปนเครือ่ ง
แสดงถึงสถานภาพและทําใหเกิดความสมหวังในชีวติ ใหแกผคู รอบครอง (วันทนา หิรญ
ั กาญจน, 2531)
2.8 สถานะทางวิชาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอม
รับนับถือของสังคม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สภาพความเปนอยูซึ่งหมายถึง ความรูสึกเชิงบวก และเชิงลบ
ของบุคคล ซึ่งเปนผลที่ไดรับจากงานในหนาที่
สรุปไดวา ทฤษฎีสองปจจัยของ Hertzberg ที่ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ
และปจจัยค้ําจุน ปจจัยค้ําจุนมิใชสิ่งจูงใจจะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น แตจะเปนขอกําหนดเบื้องตน เพื่อ
ปองกันไมใหคนไมพอใจในงานที่ทําอยู (สมยศ นาวีการ, 2536)
2. ทฤษฎีการจูงใจที่เนนกระบวนการ (The process theory of
motivation) เปนทฤษฎีการจูงใจที่เนนปจจัยเปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม และเปนการหาความ
สัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ในกระบวนการของการจูงใจวามีอิทธิพลตอกันเชนไร ทฤษฎีในกลุมนี้ ได
แก ทฤษฎีความคาดหวัง ทฤษฎีความเสมอภาค ทฤษฎีการเสริมแรง และทฤษฎีกําหนดเปาหมาย
องคประกอบของความพึงพอใจในงาน
Slavitt, et al. (1978) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาเครื่องมือประเมินความพึงพอใจในงาน ที่จะนําไปใชไดกับบุคลากรที่ทํางานดานสุขภาพทุก
ระดับ โดยการนําองคประกอบของความพึงพอใจในงาน จากแนวคิดที่สําคัญหลายๆ แนวคิดที่มี
การศึกษาหลายๆครั้งและมีการอางถึงอยูเสมอๆ ในการศึกษาที่เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในงาน
พบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานของกลุมวิชาชีพดานบริการสุขภาพมี 6 ดานคือ
1. คาตอบแทน หมายถึง เงินหรือผลประโยชนอื่นๆ ที่ไดรับจากการทํางาน
2. ความเปนอิสระในการทํางาน หมายถึง ปริมาณงานที่สามารถปฏิบัติและใช
ความคิดริเริ่มไดโดยอิสระ โดยไมตองรอใหผูใตบังคับบัญชาเปดโอกาสใหปฏิบัติและเปนที่ยอมรับ
3. ความตองการของงานหรือลักษณะของงาน หมายถึง ประเภทของงานรวมทั้ง
ความยากงายของงาน ที่ตองปฏิบัติในหนาที่ประจําวัน
4. นโยบายขององคการ หมายถึง นโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติงานทั้งที่
โรงพยาบาลและฝายบริหารการพยาบาลใชอยู และจะดําเนินการตอไป
5. การมีปฏิสัมพันธ หมายถึง การมีโอกาสไดคิดตอสัมพันธทั้งแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการกับผูรวมงานทั้งในและนอกวิชาชีพระหวางเวลาปฏิบัติงาน
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6. สถานภาพของวิชาชีพ หมายถึง ความรูสึกเกี่ยวกับความสําคัญของวิชาชีพ ทั้ง
โดยตนเองและการมองของผูอื่น รวมถึงการมองเห็นคุณประโยชนของงานดวย
สวน Gilmer, et al. (1966) ไดกลาวถึง องคประกอบที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ในงานไวดังนี้
1. ความมั่นคงในงาน (Security) ไดแก ความรูสึกวาไดทํางานในหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถ มีหลักประกันความมั่นคง และไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา
2. โอกาสกาวหนาในการทํางาน (Opportunity for advancement) เชน การมี
โอกาสไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
3. สถานทีท่ าํ งานและการจัดการ (Company and management) ไดแก ความพึงพอใจ
ตอสถานที่ทํางาน ชื่อเสียงของสถาบัน และการจัดการภายในของสถาบัน
4. คาจาง (Wages) ไดแก รายไดประจําและคาตอบแทนพิเศษที่องคการใหแก
ผูปฏิบัติงาน
5. ลักษณะงาน (Intrinsic aspects of the job) ไดแก การไดทํางานที่ตรงกับ
ความรู ความสามารถ และความถนัดของผูปฏิบัติงาน
6. การนิเทศงาน (Supervision) ไดแก เทคนิค วิธีการ และความสามารถในการ
นิเทศงานของผูบังคับบัญชา และความสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชา
7. ลักษณะทางสังคม (Social aspect of the job) ไดแก การทํางานรวมกันกับ
บุคคลอื่น และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
8. การติดตอสื่อสาร (Communication) ไดแก สภาพและลักษณะการติดตอ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
9. สภาพการทํางาน (Working condition) ไดแก สภาพแวดลอมตางๆ ในการ
ทํางาน เชน แสง เสียง อากาศ หองอาหาร หองน้ํา และชั่วโมงการทํางาน
10. ประโยชนเกื้อกูลตางๆ (Benefit ) ไดแก เงินเดือน บํานาญตอบแทนเมื่อออก
จากงาน การบริการและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ที่อยูอาศัย วันหยุด เปนตน
กลาวโดยสรุป ความพึงพอใจในปจจัยการทํางานเปนองคประกอบทีส่ าํ คัญในการทํางาน
หนึง่ ๆ ใหสาํ เร็จ การทีบ่ คุ คลในองคการจะเกิดความรูส กึ พึงพอใจในการทํางานมากหรือนอยขึน้ อยูก บั องค
ประกอบของสิง่ จูงใจทีอ่ งคการนัน้ มีอยูถ า องคกรมีปจ จัยทีเ่ ปนเครือ่ งจูงใจมาก บุคลากรในองคการนัน้ ยอมเกิด
ความพึงพอใจในปจจัยการทํางานมากและเกิดความพึงพอใจในงาน ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดนาํ แนวคิด

40
ความพึงพอใจในปจจัยการทํางานของ Slavitt, et al. (1978) มาเปนแนวคิดในการศึกษาผลของการใชโปรแกรม
การรวมบริหารในหอผูป ว ยของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
3.3 ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
ความพึ ง พอใจในงานเป น ป จ จั ย สําคั ญตอผลผลิ ต งานพยาบาลเปนงานที่มี
คุณคายิ่งตอสังคมและตองอาศัยความรับผิดชอบสูง ซึ่งจําเปนตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปในการ
ดูแล นอกจากนั้นตองอาศัยความมีใจรักงาน ความพึงพอใจในวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูปวยและญาติ โดยใชความรูความสามารถทางวิชาการในการใหบริการพยาบาลตองอดทนอยู
เวรบายเวรดึก ตองมีความรับผิดชอบตองาน และตองมีคุณธรรมจริยธรรมสูงเพราะความผิดพลาด
หมายถึงอันตรายตอชีวิตผูอื่น (ทัศนา บุญทอง, 2533) ดังนัน้ บุคลากรทางการพยาบาลจึงตองการขวัญ
กําลังใจ หรือแรงจูงใจในการทํางาน เพือ่ ใหเกิดความภาคภูมใิ จและความพึงพอใจในงาน ซึง่ แรงจูงใจ
สงผลในการเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางาน เพิม่ คุณภาพของงานพยาบาล อีกทัง้ ความพึงพอใจในงานเปน
ปจจัยทีส่ าํ คัญตอผลผลิต (Marriner, 1982) จะเห็นวาถาพยาบาลมีความพึงพอใจในงานมาก ผลผลิต
ทางการพยาบาลยอมมีคณ
ุ ภาพตามมาดวย
อย า งไรก็ ต ามผู บ ริ ห ารควรตระหนั ก ถึ ง และให ค วามสําคั ญ ต อ การสร า งความ
พึงพอใจในงานใหกับบุคลากรทางการพยาบาล โดยพยายามตอบสนองความตองการของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานตามขอบเขตวิชาชีพ โดยการเสริมสรางพลังอํานาจใหกบั บุคลากรทางการพยาบาล ซึง่ จะทํา
ใหเกิดแรงจูงใจ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางาน
เพิม่ คุณภาพของงานบริการทางการพยาบาลและ
ผลผลิตทางการพยาบาล (Wolf and Orem, 1994) ซึง่ ปจจัยจูงใจนัน้ เปนปจจัยกระตุน ซึง่ เกีย่ วของกับงานที่
ทําใหบคุ ลากรทางการพยาบาลเกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความชอบและรักในการปฏิบตั งิ าน มีความ
พยายามที่จะใหไดผลการปฏิบัติงานที่ดีและจากการศึกษาของ ประชิด ศราธพันธ (2532) พบวา
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
3.4 การรวมบริหารกับความพึงพอใจในงาน
การรวมบริหารเปนกรอบแนวคิดที่มีการพัฒนาความเปนอิสระในการตัดสินใจใน
การปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล ทั้งดานมาตรฐานการพยาบาล
นโยบายและวิธีการปฏิบัติ
มีบุคลากรทางการพยาบาลเปนจํานวนมากที่เชื่อวารูปแบบการรวมบริหารนี้จะชวยสงเสริมการปฏิบัติ
วิชาชีพทางการพยาบาล การติดตอสื่อสาร ความรวมมือระหวางวิชาชีพ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติ
งานที่ดี คุณภาพการตัดสินใจ และคุณภาพการดูแลผูปวยสูงขึ้น (Howell, et al., 2001)
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การมีสวนรวมในการตัดสินใจทําใหเกิดผลดีที่ตามมาหลายประการ ทั้งตอบุคคล
และตอองคการ ดังเชน เมื่อบุคลากรไดมีโอกาสรวมในการตัดสินใจจะเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
มีความรูสึกผูกพันในงานมากขึ้น บุคลากรเล็งเห็นวางานของตนมีความหมายจะเกิดแรงจูงใจภายใน
ตนเองเพิ่มขึ้น และมีความยึดมั่นผูกพันตอองคการสูงขึ้น (Allen, et al., 1988) ความสัมพันธเหลานี้มี
ความสําคัญตอความมุงมั่นไปสูความสําเร็จของงาน เกิดความรับผิดชอบและความมีเอกลักษณ
ทางวิชาชีพ การรวมบริหารเปนกระบวนการที่เปนพลวัตร มีการกระตุนทางดานความคิดสรางสรรค
อยางเปนระบบ บุคลากรจะใหคุณคากับเอกสิทธิทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในงานสูงขึ้น มองเห็น
งานของตนมีความทาทาย
รูปแบบการรวมบริหารเปนการใหอํานาจและโอกาสแกบุคลากรทางการพยาบาล
ทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจในงานสูงขึ้น (Prince, 1997) เพราะการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการ
เปนการใหโอกาสแกบคุ ลากรทางการพยาบาลทุกคน ในการใชสทิ ธิใ์ นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง เปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมกันบริหารงานในองคการ เปนการตอบสนองความ
ตองการขั้นพื้นฐานของสมาชิกแตละคน ทําใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรนที่จะรับผิดชอบในงาน
ของตน และความมีเอกสิทธิ์ในวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มการมีสวนรวมในการควบคุมและตัดสินใจ มี
การติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรในกลุมและนอกกลุมมากขึ้น ทําใหเกิดผลที่ตามมาคือ ความพึงพอ
ใจในงานที่สูงขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Maslow (1970) เกี่ยวกับความตองการของมนุษย ที่วา
มนุษยทุกคนในสังคมมีความปรารถนาที่จะไดรับความสําเร็จดวยตัวของตัวเอง ถาความตองการใน
สวนนี้ไดรับการตอบสนองมนุษยก็จะรูสึกพึงพอใจ
อาจสรุปไดวา เมื่อบุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจในงานยอมตั้งใจ เต็ม
ใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ และพัฒนางานบริการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังกอ
ใหเกิดความยึดมั่นผูกพันตอหนวยงาน ตอวิชาชีพ สงผลใหบุคลากรทางการพยาบาลคงอยูในหนวย
งาน ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลใหองคการมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในการทํางานความพึงพอใจในการทํางานเปนสิ่งสําคัญ ในอันที่จะนําไปสูคุณภาพ
ในการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งประกอบดวยปจจัยหลายๆ ดานสําหรับในการวิจัยนี้ศึกษาปจจัยที่ทําให
เกิดความพึงพอใจในงาน ตามแนวคิดของ Slavitt, et al. (1978) ประกอบดวย ลักษณะงาน ความ
เปนอิสระในงาน และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และการที่บุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานตาม
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยไดนนั้ บุคลากรตองไดรบั การพัฒนาและฝกอบรม ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
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ผูว จิ ยั ไดนาํ แนวคิดการเรียนรูท างสังคมของ Bandura (1977) มาเปนกรอบในการจัดพัฒนาบุคลากรและฝก
อบรม ซึง่ จะนําเสนอในลําดับตอไป
4. การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม
4.1 การพัฒนาบุคลากร
ในการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น เปนที่ยอมรับกันอยางเปนสากลวา มนุษยเปน
ทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดในองคกร ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษยจะทําหนาที่บริหารทรัพยากรอื่นๆ
จนกระทั่งกลายเปนผลผลิตซึ่งอยูในรูปของสินคาและบริการ สําหรับในองคการพยาบาลนั้น พยาบาล
เปนผูที่มีความใกลชิดและเปนผูใหการบริการกับผูใชบริการ ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองมีการเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถในการปฏิบัตงิ านอยูเสมอ เพื่อใหการบริการที่ดีมีคุณภาพแกผูใชบริการ รวมทั้ง
ใหสอดคลองกับความเจริญ ความกาวหนาทางวิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคโลกาภิวัฒน
ดังนั้นการพัมนาบุคลากรถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารใหไดผลสําเร็จและเปนปจจัยที่สําคัญของ
กระบวนการบริหารงาน ที่สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีนักวิชาการ
หลายทานไดแสดงความคิดเห็น และใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไวดังนี้
Nadler (1992) มีความเห็นวา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การวางแผนและความ
พยายามอยางตอเนื่องในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการปฏิบัติงานในองคกร โดยการฝก
อบรม การศึกษา และการพัฒนาตนเอง
Swansberg (1995) ไดกลาวถึงความหมายของการพัฒนาบุคลากรวาเปนการ
พัฒนาปรับปรุงสมรรถภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหมีการพัฒนาอยาง ตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
ดนัย เทียนพุฒ (2541) กลาววา การพัฒนาบุคลากรเปนลักษณะที่องคการเปนผู
ดําเนินการ ทําใหมั่นใจและชวยใหเกิดสิ่งใหมโดยผานการเรียนรู เปนการเพิ่มโอกาสใหแตละบุคคล
เติบโน ทําใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะวาเขาเปนแหลงความรูเกี่ยวกับความคิด
สรางสรรค ประสบการณ และความรูจากสิ่งที่ดีดึงออกมาจากการทํางาน
ซึ่งอาจพอสรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการในการดําเนินงานสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ทัศนคติ และความสามารถโดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการ
ตางๆ ไดแก การศึกษา การฝกอบรมและการพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสรางใหบุคลากร มีศักยภาพ มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนเปนสิ่งที่มีคุณคาตอองคการ สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือก
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การฝกอบรมเปนวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสรางความสามารถและทักษะใหกับบุคลากรทาง
การพยาบาลในการรวมบริหาร สนับสนุนการทํางานที่เปนหุนสวนกัน มีความรับผิดชอบ มีความเสมอ
ภาค และรูสึกเปนเจาของในงานที่ทํา
4.2 การฝกอบรม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) และฉบับที่ 9
(2545-2549) ไดเนนใหคนเปนจุดศูนยกลางของการพัฒนา ซึ่งก็คือการใหความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรบุคคล อันถือวาคนเปนทรัพยากรที่เปนกลไกสําคัญตอความสําเร็จ และเปนทรัพยากรที่มีคาที่
สุดในองคการ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพทัดเทียม มีความรูความ
สามารถที่จะแขงขันกับโลกภายนอกได (จงกลนี ชุติมาเทวินทร, 2542) ซึ่งการฝกอบรมจัดวาเปนการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง เปนการศึกษาตลอดชีวิต เปนการสรางคนเกง คนดีมีฝมือใหเพิ่มขึ้นแกหนวยงาน
โดยผูบริหารตองใหความสําคัญในการฝกอบรมและตองกระทําอยางตอเนื่อง รวมถึงตองมีการปรับ
ปรุงโครงการขบวนการซึ่งวิธีการตางๆ ในการฝกอบรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเฉพาะเรื่อง เฉพาะ
กลุม ผูเ ขารับการอบรม และมีการนําเทคนิควิธกี ารฝกอบรมตางๆ มาเพือ่ ใหเกิดผลดีในการฝกอบรมสูงสุด
การฝกอบรม (Training) เปนกระบวนการเสริมสมรรถภาพบุคลากรอยางหนึ่งใน
การพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมที่สุดในปจจุบัน และเปนกรรมวิธีที่ทําใหคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การทํางานใหดีขึ้น (วิจิตร อาวะกุล, 2540) โดยมุงไปยังนโยบาย วัตถุประสงคอันเดียวกันโดยให
บุคคลมีความรู ทักษะ เจตคติ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ หรืองานที่ไดรับมอบ
หมายใหสําเร็จ และเกิดผลตามที่ไดตั้งเปาหมายไวอยางมีคุณภาพ จึงเปนการทําใหคนเพิ่มผลงาน
และเพิ่มคุณคาของคนขึ้น ไดมีผูใหความหมายของการฝกอบรมไวดังนี้
Dessler (2000) กลาววา การฝกอบรมเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียน
รูเพื่อใหเกิดพฤติกรรมอันเปนผลมาจากประสบการณทั้งทางตรงและทางออม
ธงชัย สันติวงษ (2536) ไดใหความหมายของการฝกอบรมไววา เปนกระบวนการที่
จัดขึ้นอยางเปนระบบ เพื่อที่จะหาทางใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติของบุคคล เพื่อให
บุคคลปฏิบัติงานใหดีขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มผลผลิต และใหเกิดผลสําเร็จตอเปาหมายขององคกร
ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2541) กลาววาการฝกอบรม เปนกิจกรรมสําคัญดานทรัพยากร
บุคคลทีผ่ บู ริหารทรัพยากรบุคคลสมควรตองมีความรูค วามเขาใจในหลักการและวัตถุประสงคเปนอยางดี
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เพือ่ ทีจ่ ะประยุกตในการปฏิบตั ิ เพือ่ ใหบคุ ลากรมีพฤติกรรมทีอ่ งคการตองการ และสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาศักยภาพโดยรวมขององคกร
จากความหมายดังกลาว สรุปวาการฝกอบรมบุคลากรนั้น เปนเทคนิคที่สําคัญใน
การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเปนหนทางที่จะตอบสนองในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพิ่ม
แรงจูงใจของบุคลากรในโรงพยาบาล โดยเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย โดยมีจุด
ประสงคเพื่อพัฒนาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ โดยใชกระบวน
การเรียนรู ซึ่งถูกจัดขึ้นอยางเปนระบบ นอกจากนั้นยังไดรับประสบการณจริง อันจะสงผลใหมีการ
พัฒนาผลสําเร็จตอเปาหมายขององคกร
4.3 การฝกอบรมในการพัฒนาบุคลากร
การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร (Training and development) มักจะพูดควบ
คูกัน เพราะการฝกอบรม เปนหัวใจการพัฒนาบุคลากร ดังนั้นการฝกอบรมจะไดผลดี จะตองคํานึงถึง
ปรัชญาในการฝกอบรม (วิจิตร อาวะกุล, 2540) มีดังนี้
1. การฝกอบรมเปนการจัดการศึกษาตอเนือ่ งการศึกษาตลอดชีวติ ซึง่ มีวตั ถุประสงค
เพื่อปองกันไมใหความรูหมดไปหรือเสื่อมไปจากบุคคล
2. การฝกอบรมเปนเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร ถาเราตองการใหเขามีความรู มีเจตคติ
และมีทักษะ เราตองฝกอบรมเขา
3. การเรียนรูที่ดีมิใชเกิดจากโอกาสการเรียนรู เกิดจากการวางแผนและการให
โอกาส ตองใหความสําคัญของการฝกอบรม วางแผนดําเนินการบนหลักการฝกอบรม เพื่อใหเกิดการ
เรียนรู และการฝกปฏิบัติใหทําไดจริงๆ ผูบ งั คับบัญชาควรใหความสําคัญ และถือวาเปนความรับผิดชอบ
การฝกอบรม
4. การฝกอบรมตองเริ่มจากความจําเปนในการฝกอบรม จะทําใหการพัฒนา
บังเกิดผลและคุมคา
5. การฝกอบรมตองทําอยางตอเนื่องอยูเสมอ การฝกอบรมที่เหมาะสมและมอง
เห็นปญหาที่เกิดขึ้นในวันขางหนา
6. ตองปรับปรุงโครงการ ขบวนการ วิธีการตางๆ ในการฝกอบรมใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุมผูเขารับการอบรมเฉพาะกิจการที่แทจริงของกลุมบุคคล
7. นําเอาเทคนิคการฝกอบรมมาใชอยางกวางขวางตลอดเวลา เพื่อใหเกิดผลใน
การฝกอบรมสูงสุด
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การฝกอบรมจะเลือกวิธีโดยยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการอบรม ประเภทของ
การฝกอบรม วิธีการฝกอบรม จะมีวัตถุประสงค ความมุงหมาย ประโยชนที่ไดรับ และความเหมาะสม
แตกตางกัน วิธีการ อบรมตางๆ ที่ใชในปจจุบัน (ณัฎฐพันธ เขจรนันทน, 2541)
1. การบรรยาย เปนวิธีการที่งายที่สุดในการสื่อความหมาย ที่ทําใหเกิดการคลอย
ตาม เพื่อสรางความเขาใจแกผรู ับฟง วิธีนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของผูบรรยาย
2. การประชุม เปนวิธีการที่เหมาะสม สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความรู เพราะการ
ประชุมจะมีการเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนบนความรู ประสบการณ และความ คิด
เห็นระหวางกัน โดยผลของการประชุมจะกอใหเกิดความเขาใจในแนวทางเดียวกัน
3. การแสดงบทบาทสมมติ จะจัดใหมีผูเขารับการอบรมเหมือนกับอยูในสถาน
การณจริงที่สุด เปนการเรียนโดยลงมือปฏิบัติ
4. การสาธิต เปนการฝกอบรมโดยการแสดงจากตัวอยางจริง เพื่อใหเกิดความเขา
ใจ และจดจําตลอดจนนําไปใชจริงในการปฏิบัติงาน
5. การระดมสมอง เปนการระดมความคิด ซึ่งเปนเทคนิคการฝกอบรมที่เปดโอกาส
ใหทุกคนในกลุมแสดงความคิดเห็นอยางเสรี แลวรวบรวมจัดลําดับ คัดเอาเฉพาะขอเสนอแนะที่เหมาะ
สมเสนอที่ประชุม
6. การอภิปรายกลุมยอย เปนการประชุมกลุมยอยในเรื่องที่กําหนดให หรือเปน
เรื่องที่นาสนใจ เพื่อสรุปผลแนวทางแกปญหา
7. การสัมมนา เปนวิธีการฝกอบรมในการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรุ เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรแตละคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได อยางเสรี
8. การสนทนากลุม เปนการสนทนาเพื่อแสดงทัศนะตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจจะ
เปนการแสดงความรูสึก แสดงความคิดเห็นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
9. การใชกรณีศึกษาหรือสถานการณ มีวัตถุประสงคที่สําคัญ เพื่อตองการใหผูเขา
รับการฝกอบรมสามารถประมวลความรู ทักษะและประสบการณที่มีมาใชในการวิเคราะห ปญหาที่ซับ
ซอนในเวลาจํากัด เพื่อใหเกิดความชํานาญในการตัดสินใจ
10. การฝกงานในสถานการณจริง จะใชกับบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน โดยมีการ
สอนงาน และไดทดลองในสถานการณที่จริง เพื่อใหเกิดความรูสึกคุนเคยกับสภาพแวดลอม และ
สามารถปรับตัวไดรวดเร็ว
เมื่อการเรียนรูเกิดขึ้น จะสังเกตไดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูเรียน ซึ่งใน
โปรแกรมในการวิจัยนี้ ใชทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม เปนพื้นฐานซึ่งจะกลาวตอไป
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4.4 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social learning theory)
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม Bandura (1977) กลาววา คนเรามีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวเรา การเรียนรูเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนรูกับสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้ง
ผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน พฤติกรรมของคนเราสวนมากจะเปนการเรียนรูโดย
การสังเกต (Observational learning) หรือการเรียนรูแบบจากตนแบบ (Modeling) การเรียนรูโดยการ
สังเกตไมใชการลอกแบบจากสิ่งที่สังเกตโดยผูเรียนไมคิด
Bandura (1977) กลาววา บุคคลจะเกิดการเรียนรูโดยการสังเกตพฤติกรรมของ
ผูอื่นใน 2 ลักษณะคือ
1. การเลียนแบบพฤติกรรม (Imitation) คือ บุคคลมีการเรียนรูพฤติกรรมใหมๆ
โดยสังเกตพฤติกรรมที่ผูอื่นกระทํา หรือสังเกตจากตนแบบ ซึ่งตัวแบบสามารถที่จะถายทอดทั้งความ
คิดและการแสดงออกไดพรอมๆ กัน
2. การเรียนรูผ ลของพฤติกรรม (Vicarious learning) คือ บุคคลเกิดการเรียนรูพ ฤติกรรม
ใหมๆ โดยการสังเกตพฤติกรรมของผูอ นื่ และเขาใจในผลทีบ่ คุ คลนัน้ ไดรบั จากผล พฤติกรรมของเขา
การเรียนรูท างสังคมของ Bandura (1977) ประกอบดวย 4 กระบวนการ ดังตอไปนี้
1. กระบวนการตั้งใจ (Attention processes) เปนกระบวนการที่ผูรับการอบรมมี
ความตั้งใจ และรับรูพฤติกรรมของตัวแบบ กระบวนการตั้งใจจะเปนตัวกําหนดวาบุคคลจะสังเกตอะไร
จากตัวแบบนั้น โดยตัวแบบจะตองทําใหผูสังเกตพึงพอใจ พฤติกรรมที่สังเกตไมซับซอนและการสังเกต
จะไดผลดีหรือไม ก็ยงั ขึน้ อยูก บั ความสามารถในการรับรูแ ละความสามารถทางปญญาของผูส งั เกตดวย
2. กระบวนการจดจํา (Retention processes) เปนกระบวนการทีผ่ สู งั เกต จะ
ตองแปลงขอมูลจากตัวแบบเปนรูปแบบของสัญลักษณ และจัดโครงสรางเพือ่ ใหจาํ ไดงา ยขึน้ กลาวคือ การ
เลียนแบบพฤติกรรมจะเกิดขึน้ ได เมือ่ ผูเ รียนสามารถจดจํารายละเอียดพฤติกรรมของตัวแบบไดนนั่ เอง
3. กระบวนการแสดงพฤติกรรม (Behavior production processes) เปนกระบวน
การที่ผูสังเกตแปลงสัญญลักษณที่เก็บไวนั้นมาเปนการกระทํา ซึ่งจะกระทําไดดีหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยู
กับสิ่งที่จําไดในการสังเกตการกระทําของตนเอง การไดขอมูลยอนกลับจากการกระทําของตนเอง
และการเทียบเคียงการกระทํากับภาพทีจ่ าํ ได นอกจากนีย้ งั ขึน้ อยูก บั ลักษณะของผูส งั เกตอีกดวยซึง่ ไดแก
ความสามารถทางกายและทักษะในพฤติกรรมยอยตางๆ ทีจ่ ะทําใหสามารถแสดงพฤติกรรมไดตามตัวแบบ
4. กระบวนการจูงใจใหกระทําพฤติกรรม (Motivation processes) เปนกระบวน
การที่บุคคลที่เกิดการเรียนรู แลวจะแสดงพฤติกรรมหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับกระบวนการจูงใจซึ่ง
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ประกอบดวย สิ่งลอใจ อาจเปนของจับตองได หรือการเปนที่ยอมรับในสังคม เพราะการที่บุค คล
คาดหวังถึงผลที่เกิดขึ้นในอนาคตวาดี จะเปนแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมดังกลาวออกมา ดังนั้น
การที่จะใหผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะมีพฤติกรรมตามตัวแบบ จะตองมีการเสริมแรง เชน การชมเชยเพือ่ จูงใจ
ใหเขาทํามากยิ่งขึ้น และเปนการจูงใจผูอื่นใหตั้งใจเรียนมากขึ้นดวย
สําหรับในงานวิจยั นีใ้ ชกระบวนการเรียนรูท างสังคมของ Bandura (1977) นัน้ ไดเนนทัง้
ขั้นการไดมาซึ่งความรูโดยมีการอบรมดานความรูพื้นฐานและในขั้นการกระทํานัน้ หัวหนาหอผูป ว ยและ
บุคลากรทางการพยาบาลนําความรูท ไี่ ดจากการฝกอบรมไปปฏิบตั ใิ นสถานการณจริงในหอผูป ว ยและเกิด
การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
5. การบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
5.1 การบริหารการพยาบาลของกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
กองการพยาบาล มีความมุง มัน่ ใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ถูกตองตามมาตรฐาน วิชาชีพ
ดวยการทํางานเปนทีม โดยเนนผูป ว ยเปนศูนยกลาง ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ
ใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม ความรูค วามสามารถในการปฏิบตั งิ านสงเสริมใหผลิตผลงานวิจยั
ทางการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และนําผลงานวิจยั มาประยุกตใชในการพัฒนาการบริการพยาบาลอยางตอ
เนือ่ ง รวมทัง้ สนับสนุนใหบคุ ลากรเกิดความสุขในการทํางาน มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และปฏิบตั ภิ ารกิจตามทีไ่ ด
รับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการทํางานของกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
1. กองการพยาบาล เปนหนวยงานหลักในการจัดระบบบริการพยาบาลของ
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา ซึ่งประกอบดวย 15 แผนกพยาบาลใหปฏิบัติการพยาบาลตอทหาร ครอบ
ครัว และประชาชน โดยการปฏิบัติดังตอไปนี้
1.1 ใหบริการพยาบาลโดยครอบครัวดวย การสงเสริมสุขภาพ ปองกันปญหา
สุขภาพ รักษาโรคและฟนฟูภาวะสุขภาพ
1.2 ใหการพยาบาลโดยกระบวนการพยาบาลครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคมเพิ่มพูนความรู และทักษะใหแกบุคลากรทางการพยาบาล ใหสามารถนําไปปฏิบัติงาน
บริการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สงเสริมการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะการบริการพยาบาล แกนักศึกษาพยาบาล
สถาบันตางๆ ทั้งในและนอกสังกัดกองทัพบก
3. สงเสริมและพัฒนาการวิจัยทางการพยาบาล
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4. รวบรวมจัดเก็บ รายงานสถิติตางๆ ติดตามประเมินผล เพื่อนําขอมูลมาประยุกต
ใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
5. สนับสนุนภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ

โครงสรางการบริหารการพยาบาลกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
รพ.รร. 6
กองการพยาบาล
ผอ.กองการพยาบาล

รอง ผอ.กพย.1

รอง ผอ.กพย.2

ผูชวย ผอ.กพย.1

สวนบังคับบัญชา

ผูชวย ผอ.กพย.2

15 แผนกพยาบาล
และอาคารสมเด็จยา 90

ฝายกําลังพล
ฝายบริการ

งานบริการ
ผูปวยนอก

งานบริการ
ผูปวยใน

งานบริการพิเศษ

ฝายวิชาการ
ฝายธุรการ
และสวัสดิการ

แผนภูมิที่ 1 โครงสรางการบริหาร กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
จากโครงสร า งการบริ ห ารการพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุ ฏ เกล า ดั ง กล า ว
อาจสรุปไดวา มีการแบงงานการบริหารเปน ดานบริหารจัดการบุคลากร ดานบริหารการบริการ
พยาบาล ดานวิชาการและวิจัย ผูวิจัยจึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนหลักในการจัดตั้งคณะกรรมการใน
หอผูปวยใหสอดคลองกับกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาดังกลาว
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5.2 การบริหารงานการพยาบาลของหัวหนาหอผูปวย
การบริการสุขภาพในสถานบริการนัน้ เปนทีป่ รากฏชัดเจนวาหอผูป ว ยเปนหนวยงานที่
เปนศูนยกลางของงานบริการสุขภาพทุกประเภท
เนือ่ งจากหอผูป ว ยเปนหนวยงานทีม่ ผี ปู ว ยและครอบ
ุ ภาพการพยาบาล หัวหนา
ครัวเขามามีสว นสัมพันธอยางใกลชดิ หอผูป ว ยจึงเปนจุดแหงการสรางสรรคคณ
หอผูป ว ยเปนผูร บั ผิดชอบในการบริหารงานใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ (ยุพดี โสตถิพนั ธ, 2537) เปน
ผูเ ชือ่ มโยงนโยบายสูก ารปฏิบตั หิ วั หนาหอผูป ว ยจึงเปนบุคคลทีม่ ี บทบาททีส่ าํ คัญตอความกาวหนาหรือ
ความลมเหลวขององคการ
5.2.1 บทบาทของหัวหนาหอผูปวย
บทบาทเปนการกระทําหรือเปนพฤติกรรมที่คาดหวังในตัวบุคคลตาม
ตําแหนงทางสังคมที่บุคคลนั้นดํารงอยู (Marriner-Tomey, 1992) เพื่อใหหัวหนาหอผูปวยมีบทบาทที่
เหมาะสมตามความตองการของสังคม จึงไดมีการกําหนดบทบาทของหัวหนาหอผูปวยไวดังนี้
พวงรัตน บุญญานุรักษ (2530) ไดกลาวถึงบทบาทของหัวหนาหอผูปวยตาม
ลักษณะของวิชาชีพพยาบาลดังนี้คือ
5.2.1.1 ดานการบริหาร คือ ใชความรูความสามารถใหเกิดประโยชนตอ
กลุมคนและชวยใหกลุมคนไดทํางานที่เปนประโยชน ทั้งตอตนเอง สถาบัน วิชาชีพ และสังคม
5.2.1.2 ดานการบริการ คือ ใหการพยาบาลระดับวิชาชีพ โดยกระทํา
อยางมีหลักการและเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร มุงผลลัพธดานสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของผูรับบริการ
5.2.1.3 ดานวิชาการ คือ การพัฒนาตนเองใหทันกับความเจริญกาวหนา
ของศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรในสาขาอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของ เผยแพรความรูแ ละแนวคิดเชิงวิชาการ
ใหกวางขวาง
5.2.2 หนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาหอผูปวย
หนาที่และความรับผิดชอบ เปนสิ่งที่ตองปฏิบัติ เพื่อใหขนาดขององคการ
บรรลุ ผ ลสําเร็ จ ตามเป า หมายที่ กําหนดไว มี การกําหนดหนาที่ และความรั บผิดชอบของหั วหนา
หอผูปวยไวดังนี้
กองการพยาบาล สํานักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (2539) ไดระบุ
งานในหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาหอผูปวย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้
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5.2.2.1 ดานบริหารบริการพยาบาล
1) บริหารงานบริการเพื่อสรางเสริมคุณภาพบริการ
พยาบาลในหนวยงาน/หอผูปวย
1.1) เปนผูนําในการกําหนดปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน และ
พันธกิจทางการพยาบาลในหนวยงาน
1.2) กําหนดมาตรฐานการบริ ก ารพยาบาลหรือแนวทาง
ปฏิบัติการพยาบาลของหนวยงาน/หอผูปวย
1.3) ส ง เสริ ม สนับสนุ นใหผูปฏิ บัติ การพยาบาลที่อยู ใน
ความรับผิดชอบใหการพยาบาลที่สอดคลองกับมาตรฐานการดูแลผูปวย
1.4) จัดการใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับขอมูลดานการรักษา
พยาบาล
1.5) จัดระบบบริการพยาบาลในหนวยงาน/หอผูปวย ใหมี
ความคลองตัวตอการใหบริการที่มีคุณภาพ
1.6) กําหนดและควบคุมกํากับ ใหผูปฏิบัติที่อยูในความ
รับผิดชอบใหการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล
2) บริหารบุคลากรในหนวยงาน/หอผูปวย
2.1) จัดตารางเวรเจาหนาที่ทางการพยาบาลใหเหมาะสม
กับปริมาณงานในแตละเวร
2.2) จัดระเบียบการลาปวย ลากิจ ลาพักผอนใหเหมาะสม
2.3) พัฒนาและฟนฟูความรูแกเจาหนาที่ทางการพยาบาล
ทุกระดับ
2.4) ตรวจสอบ นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ระดับตาง ๆ ในหนวยงาน/หอผูปวย
3) การบริหารงานนโยบายทั่วไป
3.1) ควบคุม กํากับ ดูแล จัดหาเสื้อผา วัสดุ ครุภัณฑ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ที่จําเปนในดานการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
3.2) ควบคุม กํากับ ดูแล และสั่งการเรื่องความสะอาด
เรียบรอยในหอผูปวย
3.3) สร า งเสริ ม สั ม พั น ธภาพและการประสานงานที่ ดี ใน
ระหวางเจาหนาที่ในหนวยงาน ทีมสุขภาพ ผูปวย และญาติ ตลอดจนผูมาติดตองานตางๆ
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5.2.2.2 ดานวิชาการ
1) ปฐมนิเทศเจาหนาที่ที่เขาปฏิบัติงานใหมทุกระดับใน
หอผูปวย
2) รวมดําเนินการอบรมฟนฟูวิชาการแกเจาหนาที่
3) วิเคราะหและศึกษาปญหาตางๆ เพื่อปรับปรุงแกไขงานดาน
บริการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4) จัดทําคูมือ แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลสําหรับเจาหนาที่
ในหนวยงาน
5) สนับสนุนใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีโอกาสเพิ่มพูนความรู
6) เปนที่ปรึกษาของเจาหนาที่ในหนวยงาน ทั้งดานวิชาการ และ
ปฏิบัติการพยาบาล
7) เปนผูป ระสานงานกับอาจารยพยาบาลประจําหนวยงาน หรือ
หอผูป วย
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5.2.2.3 ดานบริการพยาบาล
ลักษณะปฏิบัติงานดานบริการพยาบาล จะขึ้นอยูกับระดับพีซีที่
หัวหนาหอผูปวยดํารงอยู เพียงแตสัดสวนการปฏิบัติดานบริการจะนอยกวาผูปฏิบัติอื่นๆแตหนาที่หลัก
สวนใหญจะเนนไปดานบริหารบริการพยาบาลในหนวยงาน
จากแนวคิดการบริหารงานการพยาบาล จะเห็นไดวามีการแบงการบริหารจัดการที่มี
รูปแบบการบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา มีการแบงงานที่รับผิดชอบเปนดานบริหาร ดาน
บริการและดานวิชาการ สวนการควบคุมคุณภาพนั้นจะอยูกับฝายใดก็ไดตามความเหมาะสมและ
ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดในการจัดแบงการบริหารการ
พยาบาลของกองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มาใชในการจัดตั้ง
คณะกรรมการในหอผูปวยตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยดังกลาว ซึ่งมีความสอดคลองกับ
การบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลาเชนกัน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Minnen, et al. (1993) ไดรายงานผลการศึกษาการใชรูปแบบการรวมบริหาร โดยการจัด
ตั้งคณะกรรมการในหอผูปวยผาตัดกระดูก ของโรงพยาบาล Vanderbilt University Medical Center
ใน Mashville รัฐ Tennessee พบวา
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1. คุณภาพการดูแลผูปวยสูงขึ้น
2. สามารถลดคาใชจายของผูปวยและของโรงพยาบาลได
3. สงเสริมใหบุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจสูงขึ้น
Edwards, et al. (1994) ไดศึกษาผลของการนํารูปแบบการรวมบริหารในหอผูปวยไปใช
ในโ.รงพยาบาล St. Joseph Mercy Hospital เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 540 เตียง โดยการทดลอง
รูปแบบการรวมบริหารในหอผูปวยวิกฤตทางอายุรกรรม (Medical intensive care unit) ซึ่งมีเตียงรับผู
ปวยได 10 เตียง มีบุคลากรปฏิบัติงานประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ 34 คน พยาบาลต่ํากวาวิชาชีพ
2 คน ผูชวยในการดูแลผูปวย 5 คน เจาหนาที่เสมียน 5 คน ผูจัดการพยาบาล 1 คน พยาบาลชํานาญ
เฉพาะและผูประสานทางดานการสอน 1 คน ผลการศึกษาภายหลังการทดลองใชรูปแบบการรวม
บริหาร พบวา มีความรูสึกตอวิชาชีพ ความตระหนักในความรับผิดชอบ ความมีอิสระสูงขึ้น มีบทบาท
สําคัญในการจัดการวิชาชีพสูงขึ้น มีการพัฒนาการทํางานรวมกันในคณะกรรมการที่มีทักษะแตกตาง
กันไดดีขึ้น จากการที่บุคลากรมีบทบาทมากขึ้นทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน เห็นคุณคาในตนเองสูง
ขึ้น มีการพัฒนาความรวมใจในการทํางานเปนทีม สัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงานดีขึ้น มีการเคารพ
ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารและการแกปญหาอีกดวย
Westrope, et al. (1995) ศึกษาเชิงทดลองการรวมบริหารที่โรงพยาบาล Saint Luke’s
โดยการเสริมพลังอํานาจใหกับพยาบาลในคลินิกในทักษะการรวมบริหาร กลุมตัวอยางเปนพยาบาล
ประจําการจํานวน 387 คน ผลการวิจัยพบวา พยาบาลประจําการ มีความพึงพอใจในงานสูงขึ้น และ
มีความยึดมั่นผูกพันกับงานสูงขึ้น ภายหลังการทดลองรวมบริหาร นอกจากนี้ยังพบวาการไดมีสวน
รวมการไดรวมตัดสินใจครั้งสําคัญ ในการควบคุมการปฏิบัติการพยาบาล ทําใหพยาบาลรูสึกวางาน
ของตนมีความสําคัญตอหนวยงานมากขึ้น ทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพันในงานและความพึงพอใจใน
งาน ความยึดมั่นผูกพันในงานมีความสัมพันธในทางบวกกับการรวมบริหาร
Stumpf (2001) ไดรายงานผลการวิจัยที่ไดเปรียบเทียบระบบการบริหาร แนวการรวม
บริหาร และแนวราชการ กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 234 คน เปนพยาบาลวิชาชีพที่
ทํางานในรูปแบบการรวมบริหารจํานวน 118 คน จาก 8 โรงพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพที่ทํางานใน
แนวราชการ 116 คน จาก 8 โรงพยาบาลโดยศึกษาผลที่วัฒนธรรมองคการ (Organizational culture)
ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจของผูปวย ซึ่งพบผลในทางบวกทุกตัวแปร กลาวคือ ในองค
การที่ใชการรวมบริหาร มีวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค (Constructive) สูง และมีการปกปอง
แบบกาวราวและแบบเงียบเฉยต่ํา สวนความพึงพอใจโดยรวมสูง และมีความรูสึกวาสถานภาพวิชาชีพ
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มีความสําคัญมากขึ้น มีความสัมพันธในกลุมสูง และพอใจในการบริหาร สําหรับความพึงพอใจของผู
ปวยก็อยูในระดับสูงกวา การบริหารแบบราชการ
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ใชแนวคิดของ O’Grady (2001) ในการสรางโปรแกรมการรวม
บริหารในหอผูป ว ย ประกอบดวย 1) การพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการพยาบาลสูก ารรวมบริหาร โดย
การจัดฝกอบรม
ใหความรูแ ละทักษะทีจ่ าํ เปนในการรวมบริหารแกบคุ ลากรทางการพยาบาล 2) การ
พัฒนาโครงสรางในหอผูป ว ยและบทบาทของบุคลากรทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผูป ว ย โดย
การรวมกันจัดตัง้ คณะกรรมการในหอผูป ว ย ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารจัดการ คณะกรรมการ
คุณภาพและปฏิบตั กิ ารพยาบาล คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจยั มีการกําหนดบทบาทหนาทีค่ วาม
รับผิดชอบของคณะกรรมการแตละฝาย 3) การสงเสริมรักษาโครงสรางและบทบาทที่มีการพัฒนาของ
บุคลากรทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผูปวย มีกิจกรรมในการจัดการการประชุม เพื่อรวม
กันแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมกันวางแผน การดําเนินการ และการประเมินผลรวมกันตัดสินใจ
แกไขปญหา ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะ โดยหัวหนาหอผูปวยมีบทบาทเปนที่ปรึกษา ผูสอนงาน
ผูอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรทางการพยาบาล โดยศึกษาผลของการใชโปรแกรมจากความ
พึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล ตามแนวคิดของ Slavitt, et al. (1978) ประกอบดวย
ลักษณะงาน ความเปนอิสระในงาน ความสัมพันธกับผูรวมงาน ดังแสดงในกรอบแนวคิดดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
1. ขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ ตอนการพัฒนาทักษะบุคลากรสูก ารบริหารในหอผูป ว ย (ในสัปดาหที่ 1)
มีกจิ กรรมดังนี้
1.1 จัดฝกอบรม เปนเวลา 2 วัน ใหกบั บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป ว ยทดลอง
1.2 พัฒนาทักษะใหแกบุคลากรทางการพยาบาล ไดแก
1) เอกสิทธิ์ทางวิชาชีพ
2) ความตระหนักในความรับผิดชอบ
3) การแสดงออกที่เหมาะสม
4) การจัดการการประชุมและการดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ
5) การเปนผูสอนงาน
2. ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ ตอนการพัฒนาโครงสรางในหอผูป ว ยและบทบาทของบุคลากรทางการ
พยาบาล ในการรวมบริหารในหอผูป ว ย (ในสัปดาหที่ 1) โดยมีกจิ กรรมดังนี้
2.1 พัฒนาโครงสรางในหอผูปวยจากสายการบังคับบัญชามาเปน
รูปแบบคณะกรรมการ ไดแก
1) คณะกรรมการบริหารจัดการในหอผูปวย
2) คณะกรรมการคุณภาพและปฏิบัติการพยาบาล
3) คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย
2.2 คณะกรรมการในหอผูปวยรวมกันกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการแตละฝาย
3. ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการสงเสริมและรักษาโครงสรางและบทบาทที่มีการ
พัฒนาของบุคลากรทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผูปวย ประกอบ
ดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้ (สัปดาหที่ 1-6)
3.1 คณะกรรมการทั้งหมดประชุมทุก 3 สัปดาห ครั้งละ 2 ชั่วโมงรวม3 ครั้ง
(สัปดาหที่ 1,3,6)
1) แลกเปลี่ยนขาวสารในคณะกรรมการแตละฝาย
2) รวมกันแกไขปญหา
3) ประมวลความรูที่ไดรับจากการอบรมและการนําไปใช
4) วิพากษประสบการณของสมาชิก แลกเปลี่ยนประสบการณ
5) ใหกําลังใจกันและกัน มีการชมเชยใหรางวัลตามความเหมาะสม
3.2 คณะกรรมการกลุม ยอยจัดประชุมทุกสัปดาหๆ ละ 1-2 ชัว่ โมงรวม 3 ครัง้
(สัปดาหที่ 2,4,5)
1) จัดทําแผนงาน การดําเนินการ การประเมินผล
2) รวมกันแกไขปญหาในการทํางาน โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
3) รวมกันตัดสินใจ โดยวิธีตกลงรวมกัน
4) นัดหมายประชุมครั้งตอไป
3.3 ผูวิจัยมีบทบาทเปนผูสังเกตการและพี่เลี้ยงในการดําเนินการ
ตามโปรแกรม ใหกับหัวหนาหอผูปวยและผูนํากลุม(ในสัปดาหที่ 1-6)

ความพึงพอใจในงาน
ของบุคลากรทางการ
พยาบาล

1. ลักษณะของงาน
2. ความเปนอิสระในงาน
3. ความสัมพันธกับ
ผูรวมงาน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มวี ตั ถุประสงคเพือ่ สรางโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ย เพือ่ เปรียบ
เทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย กลุมทดลองกอนและหลังการใช
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการ
พยาบาลในหอผูป ว ยระหวางกลุม ทีไ่ ดรบั โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยกับกลุม ควบคุม โดยผูว จิ ยั ได
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ นํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาเรือ่ ง ผลของการใช
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
โรงพยาบาล
พระมงกุฏเกลา ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย ประชากร การเลือกกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เสนอตามลําดับดังนี้
รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อสราง
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยและใชการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)
แบบ Pretest Posttest Control Group Design เมื่อนําโปรแกรมไปใชโดยมีรูปแบบดังนี้
O1 X O2
O3 O4
X หมายถึง การทดลองโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ย
O1 หมายถึง การวัดความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุม ทดลอง กอน
การทดลอง
O2 หมายถึง การวัดความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุม ทดลอง หลังการ
ทดลอง
O3 หมายถึง การวัดความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุม ควบคุม กอน
การทดลอง
O4 หมายถึง การวัดความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุม ควบคุม หลัง
การทดลอง
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ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร คือ หอผูป ว ยและบุคลากรทางการพยาบาลไดแก พยาบาลวิชาชีพ ผูช ว ยพยาบาล
และนายสิบพยาบาล
กลุม ตัวอยาง คือ หอผูป ว ยพิเศษในแผนกพยาบาลอายุรกรรมและบุคลากรทางการพยาบาลไดแก
พยาบาลวิชาชีพ ผูช ว ยพยาบาลและนายสิบพยาบาล ทีป่ ฏิบตั งิ านในหอผูป ว ยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม จํานวน 2 หอผูป ว ย มีวธิ เี ลือกกลุม ตัวอยางดังนี้
1. การเลือกหอผูป ว ยโดยใชหลักการ Match pair ซึง่ หอผูป ว ยทัง้ 2 แหงมีลกั ษณะทีเ่ หมือนกันดังนี้
1.1 เปนหอผูป ว ยทีม่ บี คุ ลากรทางการพยาบาล ไดแก พยาบาลวิชาชีพ ผูช ว ยพยาบาลหรือ
นายสิบพยาบาลจํานวนเทากันคือ 15 คน
1.2 มีลกั ษณะการปฏิบตั งิ านคือ มีนโยบาย มีโครงสราง มีวธิ กี ารปฏิบตั งิ าน มีการใชอาํ นาจ
ในการบริหารภายในหอผูป ว ยเหมือนกัน
1.3 ดูแลผูป ว ยทีเ่ หมือนกันคือ เปนผูป ว ยทางอายุรกรรมมีจาํ นวนเตียงรับผูป ว ยในเทากัน
1.4 หัวหนาหอผูป ว ย พยาบาลวิชาชีพ ผูช ว ยพยาบาลหรือนายสิบพยาบาลยินดีใหความรวมมือ
ในการวิจยั
2. คัดเลือกหอผูป ว ยตามเกณฑและจากเกณฑดงั กลาว ผูว จิ ยั ไดเลือกหอผูป ว ยอายุรกรรมหญิง
พิเศษเปนกลุม ทดลอง เนือ่ งจากหัวหนาหอผูป ว ยและบุคลากรทางการพยาบาลยินดีใหความรวมมือปฏิบตั ิ
ตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยและใหหอผูป ว ยอายุรกรรมชายพิเศษเปนกลุม ควบคุม
ก. ขัน้ ตอนในการสรางเครือ่ งมือการวิจยั
การวิจยั นีม้ เี ครือ่ งมือ 2 ชุดคือ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการดําเนินการทดลองและเครือ่ งมือทีใ่ ชในการประเมินการ
ทดลอง โดยผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการสรางเครือ่ งมือวิจยั และทําการทดลองและประเมินผลตามแผนภูมทิ ี่ 3 และ4ตามลําดับดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง ประกอบดวย
1.1 โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
1.2 คูมือสําหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผูปวย
1.3 แบบประเมินโปรแกรมการรวมบริหาร ประกอบดวย
1.3.1 แบบประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยโดยบุคลากรทางการพยาบาล
1.3.2 แบบสังเกตการรวมบริหารของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป ว ยโดยผูว ิจัย
2. เครื่องมือที่ใชในการประเมินการทดลอง คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยมี 2 สวนคือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสรางโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
1. กําหนดวัตถุประสงค
2. ศึกษาแนวคิดในการสรางโปรแกรม
3. สรางเครื่องมือและทําการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
4. กําหนดกรอบแนวคิดของโปรแกรม

พัฒนาโครงสราง

5. สรางโปรแกรมการรวมบริหาร

5.2 จัดทําคูมือ

พัฒนาทักษะ

สงเสริมรักษา

5.1 สรางโปรแกรมการรวมบริหาร

5.3 สรางแบบประเมินโปรแกรม

กําหนดวัตถุประสงค
ขั้นพัฒนาทักษะ

ศึกษา ตํารา เอกสาร
กําหนดโครงสรางและเนื้อหา
สวนที่ 1
การพัฒนา
ทักษะ

สวนที่ 2
การพัฒนา
โครงสราง

ฝกอบรม

สวนที่ 3 การ
สงเสริม
รักษาโครงสราง

การตรวจสอบคุณภาพของคูมือ

ขั้นพัฒนาโครงสราง
กรรมการบริหาร

กรรมการคุณภาพ

-บริหารจัดการดาน
บุคลากร
-บริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณและเวช
ภัณฑ
-บริหารจัดการดาน
การเงิน

-กําหนดรูปแบบการ
ปฏิบัติการพยาบาล
-ควบคุมคุณภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาล
-วางแผนการจําหนาย
ผูปวย

ขั้นสงเสริมรักษาโครงสราง
กรรมการวิชาการ
-พัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาล
-จัดอบรมทางวิชา
การ
-ทําแผนการวิจัย
และทําวิจัยเพื่อ
พัฒนางาน

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่2
กิจกรรมที่3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6

แบบประเมิน
โดยบุคลากร
ทางการ
พยาบาล

แบบสังเกต
สําหรับ
ผูวิจัย

5.4 พัฒนา
เครื่องมือประเมิน
การทดลอง
หา Content
validity
หา
Reliability
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ขั้นตอนการสรางโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
ขั้นตอนในการสรางโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดวัตถุประสงคของโปรแกรมการวมบริหารในหอผูปวย ดังนี้
1.1 บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู ความเขาใจในการรวมบริหารในหอผูปวย
1.2 บุคลากรทางการพยาบาลสามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการ
รวมบริหารในหอผูปวยได
1.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวคิดในการสรางโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีจากตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรวมบริหาร และไดประยุกตแนว
คิดของ O’Grady (2001) มาใชในการพัฒนาสรางโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย และนําแนว
คิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของ Bandura (1977) มาเปนแนวทางในการฝกอบรมบุคลากรทางการ
พยาบาลในหอผูปวยใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ขั้นที่ 3 สรางเครื่องมือและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยไดกําหนดการสรางตัวแบบใน
งานวิจัยนี้ คือ การดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานตามโปรแกรมการ
รวมบริหารในหอผูปวย ในการกําหนดรูปแบบคณะกรรมการผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณ มีราย
ละเอียดดังนี้
3.1 กําหนดผูใหสัมภาษณโดยกําหนดผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน คือ
3.1.1 ผูบ ริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา เปนผูที่มีประสบ
การณการทํางานดานการบริหาร เปนเวลามากกวา 5 ป จํานวน 2 ทาน
3.1.2 พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลามีวฒ
ุ กิ ารศึกษาปริญญาโททางการ
บริหารการพยาบาล มีประสบการณการรวมเปนคณะกรรมการของหนวยงานมาแลวมากกวา 2 ป จํานวน 1 ทาน
3.2 กําหนดรูปแบบการสัมภาษณโดย ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดวย
ตนเองเกี่ยวกับประสบการณการเปนคณะกรรมการที่ผานมา
ปญหาที่พบในการทํางานกับคณะ
กรรมการ เพื่อรวบรวมรูปแบบและปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานของคณะกรรมการ ในการสัมภาษณ
เปนการสัมภาษณแบบโครงสราง มีคําถามหลักในการสัมภาษณดังนี้
3.2.1 ขอใหผูทรงคุณวุฒิเลาประสบการณทที่ า นเคยทํางานในคณะกรรมการ
ปญหาทีพ่ บในการทํางานในคณะกรรมการ การแสดงออกของประธาน และสมาชิกในคณะกรรมการจาก
การประชุมในแตละครั้งที่ผานมา
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3.2.2 ขอความคิดเห็นในการจัดตั้งคณะกรรมการในหอผูปวยที่เหมาะสมควรมี
คณะกรรมการฝายใดบาง ใชเหตุผลใดในการจัดแบง
3.2.3 นําประสบการณและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒินํามาวางเปนแนวทาง
ในการจัดแบงคณะกรรมการ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ขั้นที่ 4 กําหนดกรอบแนวคิดของโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย ผูวิจัยได
กําหนดไว 3 ขั้นตอนคือ ขั้นการพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการพยาบาลสูการรวมบริหาร ขั้นการ
พัฒนาโครงสรางในหอผูปวยและบทบาทของบุคลากรทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผูปวย
และขั้นการสงเสริมและรักษาโครงสรางและบทบาทที่มีการพัฒนาของบุคลากรทางการพยาบาล
ขั้นที่ 5 สรางโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
ประกอบดวย โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย คูมือการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
แบบประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยและแบบสังเกตการรวมบริหารในหอผูปวย รวมทั้ง
พัฒนาเครื่องมือประเมินการทดลอง มีรายละเอียดดังนี้
5.1 โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย มี 3 ขั้นตอน
5.1.1 ขัน้ การพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการพยาบาลสูก ารรวมบริหารในหอผูปวย
มีกิจกรรมคือ การฝกอบรม
5.1.2 ขั้นการพัฒนาโครงสรางในหอผูปวยและบทบาทของบุคลากรทางการ
พยาบาลในการรวมบริหารในหอผูปวย มีกิจกรรมดังนี้
5.1.2.1 กิ จกรรมพัฒนาโครงสร างในหอผูป ว ย ประกอบดวยคณะ
กรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารจัดการในหอผูปวย คณะกรรมการคุณภาพและปฏิบัติการ
พยาบาล คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย
5.1.2.2 กิจกรรมการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ
ดังนี้
5.1.2.2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการในหอผูป วย มีหนาที่
5.1.2.2.1.1 การบริหารจัดการดานบุคลากร ไดแก
1) การจัดเวรทั้งเวรปกติและเวรจางพิเศษ
2) การจัดบุคลากรทางการพยาบาลไปปฏิบตั ภิ าระกิจพิเศษ
3) จัดการดานสวัสดิการของบุคลากรในหอผูปวย
4) กํากับดูแลความสะอาดของหอผูปวย
5) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ

60
5.1.2.2.1.2 การบริหารจัดการเกีย่ วกับวัสดุอปุ กรณและเวชภัณฑ
1) การเบิกยาและเวชภัณฑ
2) การเบิกเวชภัณฑสิ้นเปลือง
3) จัดหาสิ่งอุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติการพยาบาล
4) การจัดทําบัญชีควบคุมสิ่งอุปกรณ
5) การจัดสงสิ่งอุปกรณซอมบํารุง
5.1.2.2.1.3 การจัดการดานการเงิน
1) เบิกจายเงินคาเวรบาย-ดึก
2) เบิกจายเงินคาเวรจางพิเศษ
3) บริหารการเงินในหอผูป ว ย เชน เงินสวัสดิการเยีย่ มปวย
4) กํากับดูแลดานสิทธิการเบิกของผูปวย
5.1.2.1.2 คณะกรรมการคุณภาพและปฏิบัติการพยาบาล มีหนาที่
1) การกําหนดรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล
2) ควบคุมคุณภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่โรงพยาบาลกําหนดไว
3) จัดทําการวางแผนการจําหนายผูปวย
4) การควบคุมการติดเชื้อและจัดทําสถิติการติดเชื้อ
5) จัดทําและกํากับการปฏิบัติตามระบบ 5 ส.
5.1.2.1.3 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย มีหนาที่
1) วางแผนพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย
2) จัดอบรมวิชาการในหนวยงาน
3) จัดสงบุคลากรทางการพยาบาลไปอบรมวิชาการนอกหนวยงาน
4) จัดใหมี Morning talk ทุกวันอังคารที่ 1และ 3 ของเดือน
5) จัดทําแผนการวิจยั และการทําวิจยั เพือ่ พัฒนางาน
6) นําผลการวิจยั ทีเ่ ปนประโยชนในการปฏิบตั งิ านมาใชในหนวยงาน
5.1.3 ขัน้ การสงเสริมและรักษาโครงสรางและบทบาททีม่ กี ารพัฒนาของบุคลากรทาง
การพยาบาล มีกจิ กรรมดังนี้
5.1.3.1 กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในหอผูปวยใน
สัปดาหที่ 1 เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการและกําหนดผูรับผิดชอบหนาที่ตางๆในคณะกรรมการ
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5.1.3.2 กิจกรรมที่ 2 จัดการประชุมคณะกรรมการยอยแตละคณะใน
สัปดาหที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการกลุมยอยกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงาน
5.1.3.3 กิจกรรมที่ 3 จัดการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในหอผูปวยใน
สัปดาหที่ 3 เรื่อง แจงขอมูลขาวสารการทํางานของคณะกรรมการแตละคณะ ปญหาขอขัดของที่พบ
รวมกันแกไขปญหา การวิพากษประสบการณการรวมบริหาร การประเมินตนเอง
5.1.3.4 กิจกรรมที่ 4 จัดการประชุมคณะกรรมการยอยแตละคณะใน
สัปดาหที่ 4 เรื่อง แจงการดําเนินการตามแผนที่วางไวและกําหนดการประเมินผล ใหกําลังใจยกยองชม
เชยในผลงานที่ปฏิบัติลุลวง และรวมกันแกปญหาที่พบในการทํางาน
5.1.3.5 กิจกรรมที่ 5 จัดการประชุมคณะกรรมการยอย แตละคณะใน
สัปดาหที่ 5 เรื่อง สรุปการดําเนินงานตามแผน จัดทําโครงการตามแผนที่วางไวในลําดับตอไป
5.1.3.6 กิจกรรมที่ 6 จัดการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในหอผูปวย
สัปดาหที่ 6 แจงขอมูลขาวสาร การวิพากษการทํางานในรูปแบบการรวมบริหาร ปญหาและอุปสรรค
ที่พบ รวมกันหาหนทางแกปญหา ใหกําลังใจกันและกันแสดงความมุงมั่นในการทํางานในรูปแบบการ
รวมบริหารในหอผูปวยตอไป
การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม ผูวิจัยนําโปรแกรมการรวมบริหารในหอ
ผูปวยเสนออาจารยที่ปรึกษา ใหตรวจสอบและแกไขแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา ความครอบคลุม ความถูกตองตามวัตถุประสงคตลอดจนคําแนะนําและขอเสนอ
แนะที่เปนประโยชนถือเกณฑผาน 80% และผูวิจัยนําขอเสนอแนะดังกลาวมาปรับแกและผานการเห็น
ชอบจากอาจารยที่ปรึกษากอนนําไปทดลองใชจริง
5.2 คูมือสําหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผูปวย เปน
เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นสําหรับบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรง
พยาบาลพระมงกุฎเกลา ใชศึกษาดวยตนเองกอนการเขารวม ระหวางการรวมและหลังจากการเขา
รวมโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย มีขั้นตอนในการสรางคูมือสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล
ในการรวมบริหารในหอผูปวยดังนี้
5.2.1 กําหนดวัตถุประสงคของการสรางคูม อื สําหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการ
รวมบริหารในหอผูป วย ดังนี้
5.2.1.1 เพื่อใหบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยไดใชในการทบทวน
ความรูเกี่ยวกับการรวมบริหารในหอผูปวย
5.2.1.2 มีทศั นคติทดี่ ตี อ บทบาททีต่ นเองรับผิดชอบในการรวมบริหารในหอผูปวย
5.2.1.3 มีความมัน่ ใจในการนําความรูไ ปสูก ารปฏิบตั จิ ริงในการรวมบริหารในหอผูป ว ย
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5.2.2 ศึกษาตํารา วารสาร วิทยานิพนธและรายงานการวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการรวมบริหาร
5.2.3 กําหนดโครงสรางและรายละเอียดของเนื้อหาในคูมือ ประกอบดวย
5.2.3.1 สวนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาทักษะของบุคลากรสูก ารรวมบริหารใน
หอผูปวย มีดังนี้
1) ความหมายของการรวมบริหาร
2) แนวคิดการรวมบริหาร
3) กระบวนการบริหารในการรวมบริหาร
4) ประโยชนของการรวมบริหาร
5) การปรับใชแนวคิดการรวมบริหารในหอผูปวย
6) ทักษะสําคัญสูความสําเร็จในการรวมบริหารการพยาบาล
5.2.3.2 สวนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโครงสรางและบทบาทของ
บุคลากรทางการพยาบาล มีดังนี้
1) การจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ
2) การจัดการการประชุม
3) การสอนงาน
4) พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม
5) รูปแบบการปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาล
6) เอกสิทธิ์ในวิชาชีพ
7) ความตระหนักในความรับผิดชอบ
8) พลังอํานาจ
9) การประเมินตนเองและการประเมินโดยผูอื่น
5.2.3.3 สวนที่ 3 ขัน้ ตอนที่ 3 การสงเสริมรักษาโครงสรางและบทบาททีม่ กี ารพัฒนา
ของบุคลากรทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผูป ว ย ประกอบดวยกิจกรรมการประชุม 6 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการทุกคณะในหอผูป ว ยครัง้ ที1่
2) กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการกลุม ยอยในหอผูป ว ยครัง้ ที1่
3) กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการทุกคณะในหอผูป ว ยครัง้ ที2่
4) กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะกรรมการกลุม ยอยในหอผูป ว ยครัง้ ที2่
5) กิจกรรมที่ 5 การประชุมคณะกรรมการกลุม ยอยในหอผูป ว ยครัง้ ที3่
6) กิจกรรมที่ 6 การประชุมคณะกรรมการทุกคณะในหอผูป ว ยครัง้ ที3่
5.2.3.4 สวนที่ 4 บรรณานุกรม
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5.2.4 การตรวจสอบคุณภาพของคูมือ
ผูวิจัยนําคูมือสําหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผู
ปวยที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาใหตรวจสอบและแกไข แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา ความครอบคลุม ความถูกตองตรงตามวัตถุประสงคตลอดจนคําแนะ
นําและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนถือเกณฑผาน 80% และผูวิจัยนําขอเสนอแนะดังกลาวมาปรับแก
และผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษากอนนําไปทดลองใชจริง
5.3 แบบประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย แบบประเมินโปรแกรม
การรวมบริหารในหอผูปวยมี 2 ชุดคือ ชุดที่ 1 เปนแบบประเมินโดยบุคลากรทางการพยาบาลและชุดที่ 2
เปนแบบสังเกตโดยผูวิจัย
5.3.1 แบบประเมินโดยบุคลากรทางการพยาบาล เปนแบบสอบถาม
บุคลากรทางการพยาบาลเพื่อประเมินผลภายหลังการเขารวมในโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
เปนการประเมินความคิดเห็น ความรู ทัศนคติ และประโยชนในการนําไปปฏิบัติของโปรแกรมการรวม
บริหารในหอผูปวย มีขั้นตอนการสรางดังนี้
5.3.1.1 ศึกษาคนควาจากเอกสาร ตําราทีเ่ กีย่ วกับการประเมินโครงการการ
ประชุมและแนวการประเมินตามรูปแบบซิป (CIPP model) ของ Stufflebeam and others (1971 อางถึงใน
สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น, 2524) เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผู
ปวย ลักษณะแบบสอบถามประเมินโปรแกรมเลือกตอบได 5 ระดับโดยมีเกณฑดงั นี้
5 หมายถึง ขอความนั้นเกิดขึ้นจริงกับทานมากที่สุดหรือเปนจริงทุก
ครั้งในการปฏิบัติงาน
4 หมายถึง ขอความนั้นเกิดขึ้นจริงกับทานมากหรือเปนจริงเปน
สวนใหญในการปฏิบัติงาน
3 หมายถึง ขอความนั้นเกิดขึ้นจริงกับทานปานกลางหรือเปนจริง
บางครั้งในการปฏิบัติงาน
2 หมายถึง ขอความนั้นเกิดขึ้นจริงกับทานนอยหรือเปนจริงนานๆ
ครั้งในการปฏิบัติงาน
1 หมายถึง
ขอความนั้นเกิดขึ้นจริงกับทานนอยที่สุดหรือไมเคย
เกิดขึ้นกับทานเลยในการปฏิบัติงาน
การแปลผล
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คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
4.50 – 5.00 ผูป ระเมินมีความเห็นดวยกับโปรแกรมการรวมบริหารในหอ
ผูป วยอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 ผูป ระเมินมีความเห็นดวยกับโปรแกรมการรวมบริหารในหอผู
ปวยอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49 ผูป ระเมินมีความเห็นดวยกับโปรแกรมการรวมบริหารในหอผู
ปวย อยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 ผูประเมินมีความเห็นดวยกับโปรแกรมการรวมบริหารในหอ
ผูป วยอยูในระดับนอย
1.0 – 1.49 ผูประเมินมีความเห็นดวยกับโปรแกรมการรวมบริหารในหอผู
ปวยอยูในระดับนอยที่สุด
5.3.1.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามประเมินโปรแกรมการรวม
บริหารในหอผูปวยของบุคลากรทางการพยาบาล โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและตรวจ
สอบความเที่ยงโดยวิธีของ Cronbach
1) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) นําเครื่องมือ
ที่สรางผานการแกไขขั้นตนจากอาจารยที่ปรึกษา ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานตรวจสอบความถูก
ตองเหมาะสมของภาษาที่ใช ความสอดคลองภายในและเกณฑการใหคะแนน ถือเกณฑการยอมรับ
จากผูทรงคุณวุฒิรอยละ 80% นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาปรับแกไขรวมกับอาจารยที่ปรึกษา
โดยพิจารณาเปนรายขอปรับขอคําถามที่มีความหมายไมชัดเจน เพื่อใหไดขอคําถามโดยผานความเห็น
ชอบจากอาจารยที่ปรึกษากอนนําไปทดลองใชจริง
2) การตรวจสอบความเที่ยงโดยวิธีของ Cronbach โดยผูวิจัยนํา
แบบสอบถามที่ปรับแกแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 32 คน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเที่ยงของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยง
ของแบบประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยทั้งชุด เทากับ .75
5.3.2 แบบประเมินสําหรับผูวิจัย คือ แบบสังเกตการรวมบริหารของ
บุคลากรทางการพยาบาล เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อติดตามการปฏิบัติของบุคลากรทางการ
พยาบาลในการรวมบริหารในหอผูปวยขณะทําการทดลองโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย ผูวิจัย
เปนผูติดตามสังเกตทุกครั้งที่มีการประชุม เปนการสังเกตโดยผูวิจัยไมมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน เปน
แบบสังเกตที่มีเคาโครงลวงหนา มีขั้นตอนในการสรางดังนี้
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5.3.2.1 ศึกษาทบทวนเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของและแนวคิด
การสรางแบบสังเกตของ Best (1981 อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542) มาใชเปนแนวทาง
การสรางแบบสังเกตการรวมบริหารของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย
5.3.2.2 สรางแบบสังเกตการรวมบริหารในหอผูป ว ย ลักษณะเปนแบบตรวจ
สอบรายการแบงเปน 5 หมวดคือ หมวดที1่ การจัดการประชุม ประกอบดวย 4 รายการ หมวดที2่ ความมีเอก
สิทธิ์ ประกอบดวย 4 รายการ หมวดที3่ การตระหนักในความรับผิดชอบ ประกอบดวย 5 รายการ หมวดที4่ การ
แสดงออกทีเ่ หมาะสม ประกอบดวย 4 รายการ หมวดที5่ การสอนงาน ประกอบดวย 5 รายการ รวม 5 หมวดมี
24 รายการ แบบสังเกตการปฏิบตั ติ ามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยนี้ สังเกตจากการปฏิบตั ขิ องบุคลากร
ทางการพยาบาลในการทํากิจกรรมทัง้ 6 กิจกรรมของกลุม ทดลอง มีลกั ษณะเปนขอรายการแบบ Check list วา
มีการ”ปฏิบตั ”ิ หรือ”ไมปฏิบตั ”ิ หรือ”ไมมสี ถานการณ” สําหรับผูว จิ ยั ทําการบันทึกผลทีไ่ ดจากการสังเกต โดยทํา
เครือ่ งหมาย () ดังนี้
1) ถาสังเกตพบวาบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตรงตาม
รายการในแบบสังเกตบันทึกเครื่องหมาย ในชอง”ปฏิบัติ”
2) ถาสังเกตพบวาบุคลากรทางการพยาบาลไมไดปฏิบตั ติ รง
ตามรายการในแบบสังเกตบันทึกเครื่องหมาย ในชอง”ไมปฏิบัติ”
3) ถาไมมสี ถานการณใหบคุ ลากรทางการพยาบาลปฏิบตั ติ าม
รายการในแบบสังเกตบันทึกเครื่องหมาย ในชอง”ไมมีสถานการณ”
5.3.2.3 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ผูว จิ ยั
นําแบบสังเกตการรวมบริหารในหอผูป ว ยทีผ่ า นการแกไขขัน้ ตนจากอาจารยทปี่ รึกษาไปใหผทู รงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทานตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช ความสอดคลองภายใน ถือเกณฑการยอม
รับจากผูทรงคุณวุฒิรอยละ 80 นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาปรับแกไขรวมกับอาจารยที่ปรึกษา
เพื่อใหไดรายการสังเกตโดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษากอนนําไปใชจริง
5.3.2.4 การหาคาความเทีย่ ง (Reliability) นําแบบสังเกตการรวมบริหารทีป่ รับ
แกไขแลวไปสังเกตการปฏิบตั ติ ามกิจกรรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยของบุคลากรทางการพยาบาล 2 กลุม แลว
นําผลทีไ่ ดจากการสังเกตระหวางกลุม แรกและกลุม หลัง แลวนําไปหาคารอยละของความคงทีข่ องขอมูลทีไ่ ด
ระหวางกลุม แรกและกลุม หลัง ไดคา ของคะแนนแบบสังเกตการปฏิบตั ติ ามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ย
ของบุคลากรทางการพยาบาลเทากับ รอยละ 95
5.3.2.5 เกณฑการใหคะแนน
1) พบการปฏิบัติให 1 คะแนน
2) ไมพบการปฏิบัติให 0 คะแนน
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3) ไมพบการปฏิบตั เิ นือ่ งจากไมมสี ถานการณไมตอ งใหคะแนน
5.3.2.6 การคิดคะแนน นําคะแนนรายการแบบสังเกตการรวมบริหารในหอผู
ปวยของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป ว ยทีส่ งั เกตแตละรายการมารวมกันและนํามาคิดเปนคารอยละ
5.4 การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการประเมินการทดลอง เปนแบบสอบถามความพึงพอใจใน
งานของบุคลากรทางการพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิงและ
หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชาย โดยวัดกอนและหลังการทดลอง มีขั้นตอนในการสรางดังนี้
5.4.1 ศึกษาคนควาจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในงานของบุคลากรทางการพยาบาลสรางโดยใชแนวคิดของ Slavitt, et al. (1978) และแบบวัดความ
พึงพอใจในงานของ ณัฐนุกูล ผกาภรณรัตน (2542) ประกอบดวย
ลักษณะงาน
จํานวน 10 ขอ (ขอ 1-10)
ความเปนอิสระในงาน
จํานวน 10 ขอ (ขอ11-20)
ความสัมพันธกับผูรวมงาน
จํานวน 10 ขอ (ขอ21-30)
ลักษณะแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบสอบถามปลายปด มี
เกณฑการเลือกตอบและใหคะแนนดังนี้
5 หมายถึง ขอความนั้นเกิดขึ้นจริงกับทานมากที่สุดหรือเปนจริงทุก
ครั้งในการปฏิบัติงาน
4 หมายถึง ขอความนั้นเกิดขึ้นจริงกับทานมากหรือเปนจริงเปนสวน
ใหญในการปฏิบัติงาน
3 หมายถึง ขอความนั้นเกิดขึ้นจริงกับทานปานกลางหรือเปนจริง
บางครั้งในการปฏิบัติงาน
2 หมายถึง ขอความนั้นเกิดขึ้นจริงกับทานนอยหรือเปนจริงนานๆ
ครั้งในการปฏิบัติงาน
1 หมายถึง ขอความนั้นเกิดขึ้นจริงกับทานนอยที่สุดหรือไมเคย
เกิดขึ้นกับทานเลย
การแปลผลคะแนนมีเกณฑการคิดคะแนนความพึงพอใจในงานโดยนํา
คะแนนของผูต อบแตละคนรวมกันแลวหาคาเฉลีย่ ใชหลักการแปลผลคาเฉลีย่ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูตร, 2538)
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คะแนนเฉลีย่
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 –1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ทานมีความพึงพอใจในงานมากทีส่ ดุ
ทานมีความพึงพอใจในงานมาก
ทานมีความพึงพอใจในงานปานกลาง
ทานมีความพึงพอใจในงานนอย
ทานมีความพึงพอใจในงานนอยทีส่ ดุ

5.4.2 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) นําเครื่องมือที่
สรางผานการแกไขในขัน้ ตนจากอาจารยทปี่ รึกษา ใหผทู รงคุณวุฒจิ าํ นวน 5 ทานตรวจสอบความถูกตอง เหมาะ
สมของภาษาทีใ่ ช ความสอดคลองภายในและเกณฑการใหคะแนนถือเกณฑการยอมรับจากผูท รงคุณวุฒิ 80%
นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาปรับแกไขรวมกับอาจารยที่ปรึกษา โดยพิจารณาเปนรายขอ ปรับ
ขอคําถามที่มีความหมายไมชัดเจน เพื่อใหไดขอคําถามโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
กอนนําไปหาคาความเที่ยง
5.4.3 การหาคาความเที่ยง (Reliability) นําแบบสอบถามความพึงพอใจใน
งานของบุคลากรทางการพยาบาลทีป่ รับแกไขแลวไปทดลองใชกบั บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป วยที่มี
ลักษณะคลายกลุมตัวอยาง การวิจัยนี้นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับบุคลากรทางการ
พยาบาลในหอผูปวย โรงพยาบาลอานันทมหิดลจํานวน 30 คน นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ไดคา ความเทีย่ งของแบบสอบถามความพึงพอใจใน
งานของบุคลากรทางการพยาบาล เทากับ .93 และรายดานไดดงั นี้
ลักษณะงาน
ไดคาความเที่ยงเทากับ .85
ความเปนอิสระในงาน
ไดคาความเที่ยงเทากับ .89
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ไดคาความเที่ยงเทากับ .88
ข. วิธีการทดลองและการประเมินผลการทดลอง
ขั้นตอนการทดลองมี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการเตรียมการทดลอง ขั้นตอนการทดลอง
และขั้นตอนการประเมินผลการทดลอง โดยผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยไวดังนี้
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สรุปขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการทดลอง (1 สัปดาห)
เตรียมเครื่องมือ
1. สราง โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป วย
2. จัดทําคูม อื โปรแกรมการรวมบริหารในหอผู
ปวยสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล
3. แบบประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ย
3.1แบบประเมินโดยบุคลากรทางการพยาบาล
3.2แบบสังเกตสําหรับผูวิจัย
4.แบบประเมินความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรทางการพยาบาล

เตรียมสถานที่
ขอความรวมมือผูอํานวยการโรงพยาบาล
พระมงกุฏเกลา เพื่อเตรียมสถานที่ทําการ
ทดลองและเก็บขอมูล

เตรียมกลุมตัวอยาง
- เลือกหอผูปวยที่เปนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม
- Pre-test โดยประเมินความพึงพอใจ
ในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
ในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม

3. ขั้นทดลอง (สัปดาหที่1- 6)
กลุมทดลอง
ขั้นตอนการดําเนินการโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยมี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขัน้ ตอนที1่ ขัน้ การพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการพยาบาลสูก ารรวมบริหารในหอผูป ว ยโดยมีกจิ กรรมดังนี้
1.1 จัดฝกอบรม ใหความรู และทักษะในการรวมบริหารในหอผูป ว ยแกบคุ ลากรทางการพยาบาลเปนเวลา 2 วัน
2. ขั้นตอนที่2 ขั้นการพัฒนาโครงสรางในหอผูปวยและบทบาทของบุคลากรทางการพยาบาลในการรวม
บริหารในหอผูปวยมีกิจกรรมดังนี้
2.1พัฒนาโครงสรางในหอผูป ว ยจากสายการบังคับบัญชามาสูร ปู แบบคณะกรรมการ แบงเปนคณะกรรมการ 3 คณะไดแก
2.1.1 คณะกรรมการบริหารจัดการภายในหอผูปวย
2.1.2 คณะกรรมการคุณภาพและปฏิบัติการพยาบาล
2.1.3 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย
2.2 กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝายตางๆในหอผูปวย
2.3 ประเมินผลโปรแกรมโดยบุคลากรทางการพยาบาล ครั้งที่ 1 ดังแสดงไวในตารางที่ 2
3. ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสงเสริมรักษาโครงสรางและบทบาทที่มีการพัฒนาของบุคลากรทางการพยาบาลมีกิจ
กรรมการประชุมทั้งหมด 6 ครั้งแบงไดดังนี้
3.1 การประชุมคณะกรรมการทัง้ หมดในหอผูป ว ย รวม 3 ครัง้ ๆละ 2 ชัว่ โมง ไดแกการประชุมครัง้ ที่ 1,3 และ6
3.1.1 การประชุมคณะกรรมการแตละคณะกรรมการในหอผูปวย รวม 3 ครั้งๆละ 1-2 ชั่วโมงไดแก การ
ประชุมครั้งที่ 2,4 และ5
4. ประเมินผลโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยโดยบุคลากรทางการพยาบาลครั้งที่2สัปดาหที่ 6 ดังแสดงไว
ในตารางที่ 2 และ ผูวิจัยประเมินโดยใชแบบสังเกตตั้งแตสัปดาหที่ 1-6 ดังแสดงไวในตารางที่ 3

กลุมควบคุม
หัวหนาหอผูปวยและบุคลากรทางการ
พยาบาลปฏิบัติตามระบบเดิม โดย
- ใชการบริหารงานในหอผูปวยแบบ
สายการบังคับบัญชา
- หัวหนาหอผูป ว ยเปนผูต ดั สินใจสัง่ การ
- มีการมอบหมายงาน นิเทศงาน
ประเมินผลงาน โดยหัวหนาหอผูปวย

3. ขั้น Posttest (สัปดาหที่ 6)
- Post-test โดยการประเมินความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการ
พยาบาลในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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1. ขั้นเตรียมการทดลอง (1 สัปดาห)
1.1 การเตรียมเครื่องมือ โดยผูวิจัยสรางและปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลองและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลองประกอบดวย โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย คูมือสําหรับบุคลากรทางการพยาบาลรวม
บริหารในหอผูปวย แบบประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย แบบสังเกตการรวมบริหารใน
หอผูปวยและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการทดลองไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรทางการพยาบาล
1.2 การเตรียมสถานที่
1.2.1 ผูวิจัยนําหนังสือจากคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถึง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา เพื่อขออนุญาตในการทําวิจัยในครั้งนี้
1.2.2 ประสานงานกับผูอ าํ นวยการกองการพยาบาล ฝายวิชาการกองการพยาบาล
หัวหนาแผนกพยาบาลอายุรกรรมและรักษาการหัวหนาหอผูป ว ยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงคในการทําวิจยั วิธดี าํ เนินการทดลองและการรวบรวมขอมูล เพื่อขอความ
รวมมือในการทําวิจัย
1.3 การเตรียมกลุมตัวอยาง
1.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางโดยวิธี
Match pair เลือกไดหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิงเปนกลุมทดลองและเลือกหอผูปวยอายุรกรรม
พิเศษชายเปนกลุมควบคุม เนื่องจากหอผูปวยทั้ง 2 แหงมีลักษณะใกลเคียงกันมาก นอกจากนี้หัว
หนาหอผูปวยและบุคลากรทางการพยาบาลยินดีใหความรวมมือปฏิตามโปรแกรมการรวมบริหารใน
หอผูป ว ย จากนัน้ จึงขอรายชือ่ และจํานวนบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป ว ยทัง้ 2 แหงจากหัวหนาแผนก
พยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ซึง่ มีจาํ นวนเทากันคือแหงละ 15 คนรวมเปน 30 คน
1.3.1.1 การเลือกหอผูปวยโดยใชหลักการ Match pair ซึ่งหอผูปวย
ทั้ง 2 แหงมีลักษณะที่เหมือนกันดังนี้
1) เปนหอผูปวยที่มีพยาบาลวิชาชีพ และผูชวยพยาบาล
หรือนายสิบพยาบาลปฏิบัติงานในหอผูปวย จํานวนเทากัน
2) มีลักษณะการปฏิบัติงานคือ มีนโยบาย มีโครงสราง มี
วิธีการปฏิบัติงาน มีการใชอํานาจในการบริหารภายในหอผูปวยเหมือนกัน
3) ดูแลผูปวยที่เหมือนกันคือ เปนผูปวยทางอายุรกรรม มี
จํานวนเตียงรับผูปวยเทากัน
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4) หัวหนาหอผูปวย พยาบาลวิชาชีพ ผูชวยพยาบาลหรือ
นายสิบพยาบาลยินดีใหความรวมมือในการวิจัย
1.3.1.2 คัดเลือกหอผูปวยตามเกณฑและจากเกณฑดังกลาว ผูวิจัย
ไดเลือกหอผูปวยอายุรกรรมหญิงพิเศษ เปนกลุมทดลองและเลือกหอผูปวยอายุรกรรมชายพิเศษ เปน
กลุมควบคุมเนื่องจากหัวหนาหอผูปวยและบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยทั้ง 2 แหงยินดีให
ความรวมมือปฏิบัติตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย และมีกลุมตัวอยางบุคลากรทางการ
พยาบาลเทากันคือ แหงละ 15 คน
1.3.2 ผู วิ จัยขอพบรักษาการหัวหนาหอผูปว ยและบุคลากรทางการ
พยาบาลกลุมทดลองคือ หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิงเพื่อสรางความคุนเคยชี้แจง ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัยและทําขอตกลงเบื้องตนระหวางผูวิจัยและบุคลากรทางการพยาบาล ดังนี้
1.3.2.1 ชี้แจงบทบาทหนาที่ของบุคลากรทางการพยาบาล ภายหลัง
รับการอบรมแลว บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป ว ยมีบทบาทเปนผูน าํ ความรูท ไี่ ดจากการฝกอบรมที่
ผูวิจัยจัดให ไปปฏิบัติในการดําเนินงานตามรูปแบบการรวมบริหารในหอผูปวยในการบริหารงานหรือ
ทํากิจกรรมตางๆเชน การดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ การจัดการประชุม การปฏิบัติตามกิจ
กรรมในโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย เปนตน โดยหัวหนาหอผูปวยมีบทบาทเปนที่ปรึกษา เปน
ผูสอนงานและผูอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย
1.3.2.2 ผูวิจัยเนนใหบุคลากรทางการพยาบาลศึกษาคูมือโปรแกรม
การรวมบริหารในหอผูปวยที่ผูวิจัยแจกใหดวยตนเองและนําคูมือมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติกิจ
กรรมตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
2. ขั้นดําเนินการทดลอง (6 สัปดาห)
ระยะกอนการทดลอง ผูวิจัยทําการประเมินความพึงพอใจในงานของบุคลากร
ทางการพยาบาลในกลุ มทดลองและกลุม ควบคุมโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรทางการพยาบาล ผลการวิเคราะหขอมูลกอนการทดลองพบวา ความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมีความแตกตางกัน (ตารางที่ 3)
ระยะทดลอง แบงการดําเนินการในระยะทดลองเปน 3 ขั้นตอนประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยกลุมทดลองสูการรวมบริหาร
ในหอผูปวย ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาโครงสรางในหอผูปวยและบทบาทของบุคลากรทางการพยาบาลใน
การรวมบริหารในหอผูปวยและขั้นตอนที่ 3 การสงเสริมรักษาโครงสรางและบทบาทที่มีการพัฒนาของ
บุคลากรทางการพยาบาล โดยผูวิจัยมีบทบาทและหนาที่ดังนี้
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1) เปนพี่เลี้ยง ไดแก การเปนที่ปรึกษาและเปนผูสอนงานใหกับหัวหนา
หอผูปวยและผูนํากลุมในคณะกรรมการ
2) เปนผูสังเกตการปฏิบัติตามบทบาทการรวมบริหารของบุคลากรทาง
การพยาบาลในหอผูป ว ยทดลองโดยใชแบบสังเกตการปฏิบตั ขิ องบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป วยใน
การรวมบริหารที่ผูวิจัยสรางขึ้นและเปนการสังเกตแบบที่ผูวิจัยไมมีสว นรวมในการปฏิบัติ ผูวิจัยเขา
รวมสังเกตในการจัดการประชุมตามกิจกรรมทุกสัปดาหๆละ 3 ครั้งตามกําหนดนัดหมายของคณะ
กรรมการในหอผูปวย
3) ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติบทบาทการรวมบริหารของ
บุคลากรทางการพยาบาลโดยใชเทคนิคที่ใหเกียรติและแสดงความชื่นชม ใหกําลังใจเพื่อมิใหบุคลากร
ทางการพยาบาลในหอผูปวยทดลองเกิดความเครียด
การดําเนินกิจกรรมในการทดลองมีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการพยาบาลกลุมทดลองสู
การรวมบริหารในหอผูปวย โดยการจัดฝกอบรมบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย ใหความรูเกี่ยว
กับการรวมบริหารและทักษะที่ใชในการรวมบริหารในหอผูปวยเปนเวลา 2 วันเมื่อวันที่ 26-27
กุมภาพันธ 2546 เวลา 0800-1600 น. (สัปดาหที่ 1) ณ. หองประชุมกองการพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกุฏเกลา
2. ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการพัฒนาโครงสรางในหอผูปวยและบทบาทของบุคลากร
ทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผูปวย วันที่ 27 กุมภาพันธ 2546 เวลา 1700-1900 น. (สัปดาห
ที่ 1) โดยใหบุคลากรทางการพยาบาลลงมือปฏิบัติในการรวมบริหารในหอผูปวย ประกอบดวยกิจกรรม
2 กิจกรรมคือ กิจกรรมการพัฒนาโครงสรางในหอผูปวยและกิจกรรมการกําหนดบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้
2.1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสรางในหอผูปวย ภายหลังการฝกอบรม
รักษาการหัวหนาหอผูปวยและบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยไดรวมกันปรับปรุงโครงสรางใน
หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง จากสายการบังคับบัญชาที่หัวหนาหอผูปวยเปนผูบริหารจัดการการ
ปฏิบัติการพยาบาล การตัดสินใจและสั่งการแตเพียงผูเดียวมาสูการจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ 3
ชุดตามภาระงานของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาคือ
2.1.1 คณะกรรมการบริหารจัดการในหอผูปวย
2.1.2 คณะกรรมการคุณภาพและปฏิบัติการพยาบาล
2.1.3 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย
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แลวเลือกบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยเปนคณะกรรมการ โดย
มีขอตกลงดังนี้
1) เปนบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานประจําในหอผูปวย
อายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
2) เปนคณะกรรมการโดยความสมัครใจของบุคลากรทางการ
พยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
3) เปนคณะกรรมการโดยการคัดเลือกของบุคลากรทางการ
พยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
4) จํานวนคณะกรรมการแตละคณะเปนไปตามความเหมาะสมจาก
การพิจารณาของบุคลากรในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยใชหลัก
เหตุและผล
5) คณะกรรมการแตละคณะมีความเปนอิสระในการเชิญบุคคลอื่น
เขารวมเปนคณะกรรมการได เมื่อสมาชิกในคณะกรรมการพิจารณาแลววาจําเปนและเกิดประโยชนใน
การปฏิบัติงาน
6. คณะกรรมการแตละชุดมีวาระการปฏิบัติงานเปนเวลา 1 ป
7. สามารถมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมและความเห็น
ชอบของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
2.2 กิจกรรมการกําหนดบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ
ภายหลังที่บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยไดรวมกันแบงคณะกรรมการในหอผูปวยเปน 3 คณะ
แลวจึงไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆไว ดังนี้
2.2.1 กําหนดบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารจัดการในหอผูป ว ย
ก. การบริหารจัดการดานบุคลากร ไดแก
1) การจัดเวรทั้งเวรปกติและเวรจางพิเศษ
2) การจัดบุคลากรทางการพยาบาลไปปฏิบตั ภิ าระกิจ
พิเศษ
3) จัดการดานสวัสดิการของบุคลากรในหอผูปวย
4) กํากับดูแลความสะอาดของหอผูปวย
5) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ
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ข. การบริหารจัดการเกีย่ วกับวัสดุอปุ กรณและเวชภัณฑ
1) การเบิกยาและเวชภัณฑ
2) การเบิกเวชภัณฑสิ้นเปลือง
3) จัดหาสิง่ อุปกรณทจี่ าํ เปนในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
4) การจัดทําบัญชีควบคุมสิ่งอุปกรณ
5) การจัดสงสิ่งอุปกรณซอมบํารุง
ค. การจัดการดานการเงิน
1) เบิกจายเงินคาเวรบาย-ดึก
2) เบิกจายเงินคาเวรจางพิเศษ
3) บริหารการเงินในหอผูป ว ย เชน เงินสวัสดิการเยีย่ ม
ปวยใหบุคลากรทางการพยาบาล
4) กํากับดูแลดานสิทธิการเบิกของผูปวย
2.2.2 กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการคุณภาพและปฏิบัติ
การพยาบาล ดังนี้
1) กําหนดรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล
2) ควบคุมคุณภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาลใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่โรงพยาบาลกําหนดไว
2) จัดทําการวางแผนการจําหนายผูปวย
3) การควบคุมการติดเชื้อและจัดทําสถิติการติดเชื้อ
4) จัดทําและกํากับการปฏิบัติตามระบบ 5 ส.
2.2.3 กําหนดบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจยั ดังนี้
1) วางแผนพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย
2) จัดอบรมวิชาการในหนวยงาน
3) จัดสงบุคลากรทางการพยาบาลไปอบรมนอกหนวยงาน
4) จัดใหมี Morning talk ทุกวันอังคารที่ 1และ 3 ของเดือน
5) จัดทําแผนการวิจยั และการทําวิจยั เพือ่ พัฒนางาน
6) นําผลการวิจยั ทีเ่ ปนประโยชนในการปฏิบตั งิ านมาใชในหนวยงาน
การประเมินผลการดําเนินงานครั้งที่ 1 ภายหลังการฝกอบรมและการกําหนดโครง
สรางในหอผูปวยแลว ผูวิจัยไดแจกแบบสอบประเมินผลโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยให
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บุคลากรทางการพยาบาลกลุมทดลองตอบ และผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลโดยใชแบบสังเกต
ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห
3. ขั้นตอนที่ 3 การสงเสริมรักษาโครงสรางและบทบาททีม่ กี ารพัฒนาของ
บุคลากรทางการพยาบาล ขัน้ ตอนการดําเนินการเปนกิจกรรมการประชุมจํานวน 6 ครัง้ ดังนี้
3.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในหอผูปวย มีการ
ประชุมรวม 3 ครั้ง ไดแก การประชุมครั้งที่ 1,3 และ 6 การประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ
2546 เวลา 1600-1800น. การประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546 เวลา 1400-1600 น. และ
การประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 เวลา1100-1300 น.
3.2 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกลุม ยอยแตละคณะในหอผูป วย
แตละคณะกรรมการจะมีการประชุมคณะละ 3 ครั้ง ไดแก การประชุมในครั้งที่ 2,4 และ 5ดังนี้
3.2.1 การประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการในหอผูปวยมี
การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2546 เวลา1600-1800 น.,การประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2546 เวลา 1600-1700 น.และประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 เวลา1500-1600 น.
3.2.2 คณะกรรมการคุ ณ ภาพและปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลมีการ
ประชุมครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2546 เวลา 1300-1500 น.,การประชุมครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม
2546 เวลา 1500-1600 น.และการประชุมครัง้ ที่ 5 เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2546 เวลา 1500-1600 น.
3.2.3 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัยมีการประชุมครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2645 เวลา 1300-1500 น.,การประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่19 มีนาคม 2546 เวลา
1400-1500 น.และการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2546 เวลา 1400-1500 น.
โดยทุกคณะกรรมการมีขั้นตอนในการดําเนินการประชุมดังนี้
1. การประชุมครัง้ ที่ 1 เปนการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมดในหอผูป วย
ครั้งที่ 1 มีลําดับการดําเนินการดังนี้
1.1 หัวหนาหอผูปวยทําหนาที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราว
เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการในหอผูป ว ยตอไป ประธานการประชุมกลาวทักทายกับสมาชิกดวยใบ
หนายิม้ แยม บอกวัตถุประสงคของการประชุม แจงเวลาทีเ่ ริม่ ประชุมและเวลาปดการประชุมใหสมาชิกทราบ
1.2 ประธานการประชุมขอใหสมาชิกเสนอชื่อผูที่จะทําหนา
ที่ประธานคณะกรรมการในหอผูป ว ยและเลขานุการคณะกรรมการ พรอมทัง้ เหตุผลทีเ่ สนอชือ่ สมาชิกรวม
กันลงมติเลือก โดยใชหลักของเหตุและผล ไมใชเสียงขางมาก
1.3 ประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ประธานแจงวาระการประชุมและดําเนินการประชุมตามลําดับวาระ
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1.4 วาระพิจารณา ไดพิจารณาการจัดแบงคณะกรรมการ
ในหอผูปวย กําหนดคุณสมบัติของผูที่เขามาทํางานในคณะกรรมการหนาที่ตางๆ รวมทั้งการสรรหาถึง
บุคคลเขามาเปนคณะกรรมการ
1.5 คณะกรรมการรวมกันวางแผนแมบทของหอผูปวยและ
เลือกงานที่มีความสําคัญเปนลําดับแรกมาจัดทําเปนโครงการ คณะกรรมการฝายตางๆ นําโครงการนั้น
มาวางแผนการทํางานที่ประสานกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
1.6 กําหนดวิธีการประเมินผล
1.7 กําหนดวิธีการติดตอสื่อสารระหวางคณะกรรมการฝาย
ตางๆโดยการทําบอรดแจงขาว จดหมายแจงขาวภายในหอผูปวย
1.8 ประธานแจงการนัดหมายการประชุมครั้งตอไป กลาว
ขอบคุณสมาชิกและปดการประชุม
1.9 เลขานุการคณะกรรมการทําบันทึกเสนอประธานคณะ
กรรมการและนําแจกจายสมาชิกตอไป
1.10 หลังการประชุมผูวิจัยแจกแบบประเมินโปรแกรมการ
รวมบริหารในหอผูปวยใหกลุมทดลองประเมินเปนครั้งที่ 1และผูวิจัยเก็บแบบประเมินดวยตนเอง
1.11 หลังปดการประชุม ผูว จิ ยั ไดแลกเปลีย่ นความคิดเปน
และใหขอ แนะนําเพิ่มเติมกับประธานกรรมการ กลาวชมเชยและใหกําลังใจ
2. การประชุมครัง้ ที่ 2 เปนการประชุมคณะกรรมการกลุม ยอยในหอผูป ว ย
ครัง้ ที่ 1 มีลําดับการดําเนินการดังนี้
2.1 ใหบุคลากรทางการพยาบาลอาสาสมัครเปนประธาน
การประชุมชั่วคราว กลาวทักทายสมาชิกและแจงวัตถุประสงคของการประชุม บอกเวลาการเริ่ม
ประชุมและเวลาปดการประชุมใหสมาชิกทราบ
2.2 เปดการประชุมใหสมาชิกเสนอชือ่ พรอมเหตุผลการเสนอชือ่
2.2.1 ผูที่จะทําหนาที่ประธานคณะกรรมการกลุมยอย
2.2.2 ผูท จี่ ะทําหนาทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการกลุม ยอย
2.3 ประธานคณะกรรมการกลุม ยอยทีไ่ ดรบั เลือกและเลขานุการ
คณะกรรมการทําหนาที่ประธานการประชุม กลาวขอบคุณสมาชิกและเริ่มการประชุม
2.4 นํางานที่อยูในความรับผิดชอบมาจัดแบงหนาที่กันใน
คณะกรรมการ อาจใชวิธีอาสาสมัคร หรือสมาชิกคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงาน
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2.5 จัดทําโครงการที่สอดคลองกับแผนของหอผูปวย วิธีการ
ปฏิบัติและวิธีการประเมินผลโครงการ
2.6 กําหนดการประชุมครัง้ ตอไปในคณะกรรมการกลุม ยอย มี
การจดบันทึกการประชุมใหประธานคณะกรรมการกลุม ยอยพิจารณาและนําแจกจายแกกรรมการทุกคน
กอนการประชุมครั้งตอไป 24 ชั่วโมง ประธานกลาวขอบคุณสมาชิก และปดการประชุม
2.7 หลังปดการประชุมประธานคณะกรรมการกลุม ยอย และผู
วิจยั ไดแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ใหคาํ ปรึกษา และขอแนะนําเพิม่ เติม กลาวชมเชยและใหกาํ ลังใจ
3. การประชุมครัง้ ที่ 3 เปนการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมดในหอผูป วย
. ครั้งที่ 2 มีลําดับการดําเนินการดังนี้
3.1 ประธานการประชุมสรางสัมพันธภาพกับสมาชิก กลาวทักทาย
ดวยความยิม้ แยมแจมใส แจงวัตถุประสงคของการประชุม แจงเวลาการเริม่ ประชุม และเวลาปดการประชุมใหสมาชิกทราบ
3.2 ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลําดับ
3.3 วาระสืบเนื่องและวารพิจารณาเปดโอกาสใหสมาชิกได
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กําลังประชุมกันอยู ใหเวลาการอภิปรายตามความเหมาะสม
3.4 ประธานการประชุมกลาวสรุปประเด็นใหทราบแตละประเด็น
เปนระยะๆ
3.5 รวมกันแกไขปญหาโดยถือวาทุกปญหาเปนเรือ่ งทีท่ กุ คน
ตองรับผิดชอบรวมกันแกไข
3.6 การเลือกแนวทางปฏิบตั แิ กไขปญหา และการตัดสินใจใช
หลักการเหตุและผล ประกอบไมใชการใชเสียงขางมาก หรืออาจใชการลงมติตามสถานการณและความจําเปน
3.7 ประธานการประชุมกลาวชมเชยและขอบคุณกับการแสดง
ความคิดเห็นของสมาชิกตามความเหมาะสม
3.8 บันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร
3.9 นัดหมายการประชุมครั้งตอไปการสงบันทึกการประชุม
คณะกรรมการทั้งหมดในหอผูปวยควรสงหลังการประชุม 72 ชั่วโมงเปนอยางชา ประธานกลาว
ขอบคุณสมาชิกและนัดการประชุมครั้งตอไป
3.10 หลังการประชุมผูวิจัยและประธานการประชุมไดแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นใหคําแนะนํา คําปรึกษา กลาวชมเชยและใหกําลังใจแกประธานการประชุม
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4. การประชุมครัง้ ที่ 4 เปนการประชุมคณะกรรมการกลุม ยอยในหอผูป ว ย.
ครั้งที่ 2 มีลําดับการดําเนินการดังนี้
4.1 ประธานการประชุมสรางสัมพันธภาพกับสมาชิก กลาว
ทักทายดวยความยิ้มแยมแจมใส แจงวัตถุประสงคของการประชุม แจงเวลาการเริ่มประชุมและเวลา
ปดการประชุมใหสมาชิกทราบ
4.2 ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลําดับ
4.3 วาระสืบเนื่องและวาระพิจารณาเปดโอกาสใหสมาชิกได
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีก่ าํ ลังประชุมกันอยู ใหเวลาการอภิปรายตามความเหมาะสม
4.4 ประธานกลาวสรุปประเด็นใหสมาชิกทราบในแตละประเด็น
4.5 รวมกันแกไขปญหาและการตัดสินใจทางเลือกการแก
ปญหาโดยถือวาทุกปญหาเปนเรื่องที่ทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน
4.6 การเลือกแนวทางการปฏิบัติ ใชหลักการเหตุและผล
ประกอบไมใชการใชเสียงขางมาก หรืออาจใชการลงมติตามแตสถานการณ
4.7 ใหคาํ ชมเชยกับการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกตาม
ความเหมาะสม
4.8 บันทึกประชุมเปนลายลักษณอักษร
4.9 นัดหมายการประชุมครัง้ ตอไปและสงบันทึกการประชุมให
สมาชิกทุกคนภายใน 24 ชัว่ โมงกอนการประชุมครัง้ ตอไป ประธานกลาวขอบคุณสมาชิกและปดการประชุม
4.10 ภายหลังการประชุม ผูว จิ ยั ใหสมาชิกรวมกันประเมินการ
ทํางานในหนาทีค่ ณะกรรมการ เปนการประเมินกันเอง (Peer review) โดยใหขอ คิดเห็นวาควรเปดใจรับฟง
คิดวาขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นทีใ่ หกนั และกัน เปนแนวทางทีจ่ ะนําไปสูก ารพัฒนาตนเองและการทํางาน
5. การประชุมครัง้ ที่ 5 เปนการประชุมคณะกรรมการกลุม ยอยในหอผูป ว ย
ครัง้ ที่ 3 มีลําดับการดําเนินการดังนี้
5.1 ประธานการประชุมกลาวทักทายสมาชิกดวยความยิม้ แยม
แจมใส และแจงวัตถุประสงคของการประชุม แจงเวลาการเริม่ ประชุม และเวลาปดการประชุมใหสมาชิกทราบ
5.2 ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลําดับ
5.3 วาระสืบเนื่องและวาระพิจารณาเปดโอกาสใหสมาชิกได
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีก่ าํ ลงประชุมกันอยู ใหเวลาการอภิปรายตามความเหมาะสม
5.4 ประธานกลาวสรุปประเด็นใหสมาชิกไดทราบในแตละประเด็น
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5.5 รวมกันแกไขปญหาและตัดสินใจ โดยถือวาปญหาทุก
ปญหาเปนเรื่องที่ทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน
5.6 การเลือกแนวทางปฏิบัติใชหลักการเหตุและผล
ประกอบ ไมใชการใชเสียงขางมากหรืออาจใชการลงมติตามแตสถานการณ
5.7 ใหคาํ ชมเชยกับการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกตาม
ความเหมาะสม
5.8 บันทึกประชุมเปนลายลักษณอักษร
5.9 นัดหมายการประชุมครัง้ ตอไปและสงบันทึกการประชุมให
สมาชิกทุกคนภายใน 24 ชัว่ โมง กอนการประชุมครัง้ ตอไป ประธานกลาวขอบคุณสมาชิกและปดประชุม
5.10 หลังการปดประชุม ผูวิจัยและผูนําการประชุมไดแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ คําปรึกษาและคําแนะนําเพิ่มเติม ผูวิจัยใหกําลังใจและคําชมเชย
ผูนําการประชุมตามความเหมาะสม
6. การประชุมครัง้ ที่ 6 เปนการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมดในหอผูป วย
ครั้งที่ 3 มีลําดับการดําเนินการดังนี้
6.1 ประธานการประชุมกลาวทักทายสมาชิกดวยความยิม้ แยม
แจมใสและแจงวัตถุประสงคของการประชุม แจงเวลาเริม่ ประชุมและเวลาปดการประชุมใหสมาชิกทราบ
6.2 ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลําดับ
6.3 วาระสืบเนื่องและวาระพิจารณาเปดโอกาสใหสมาชิก
ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีก่ าํ ลังประชุมกันอยู ใหเวลาการอภิปรายตามความเหมาะสม
6.4 ประธานกลาวสรุปประเด็นใหสมาชิกไดทราบในแตละประเด็น
6.5 รวมกันแกไขปญหาและตัดสินใจ โดยถือวาปญหาทุก
ปญหาเปนเรื่องที่ทุกคนตองรับผิดชอบรวมกันแกไข
6.6 การเลื อ กแนวทางปฏิ บั ติ ใ ช ห ลั ก การเหตุ แ ละผล
ประกอบ ไมใชใชเสียงขางมาก หรืออาจใชการลงมติตามแตสถานการณ
6.7 ใหคาํ ชมเชยกับการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกตาม
ความเหมาะสม
6.8 บันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร
6.9 ประธานการประชุมนัดหมายการประชุมครั้งตอไปและ
สงบันทึกการประชุมใหสมาชิกทุกคนภายใน 72 ชั่วโมง
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6.10 ผูวิจัยไดขอโอกาสใหสมาชิกทุกคนวิพากษประสบ
การณการปฏิบัติงานในรูปแบบการรวมบริหารแสดงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการปรับรูปแบบ
โปรแกรมการรวมบริหารใหเหมาะสม
6.11 เปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความมุงมั่นในการปฏิบัติ
งานรวมบริหารในหอผูปวย ประธานกลาวขอบคุณสมาชิก และปดการประชุม
การดําเนินการในกลุมควบคุม
บุคลากรทางการพยาบาลในกลุมควบคุมจะปฏิบัติงานตามปกติตาม
ระบบเดิม คือ การบริหารจัดการในหอผูปวยเปนแบบสายการบังคับบัญชา หัวหนาหอผูปวยเปนผูตัด
สินใจสั่งการ มีการมอบหมายงาน นิเทศงาน ประเมินผลงาน โดยหัวหนาหอผูปวย ในกลุมควบคุมผู
วิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ ผูวิจัยพบหัวหนาหอผูปวย เพื่อชี้แจงและขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล ใหบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู
ปวยอายุรกรรมพิเศษชายตอบและเก็บคืนภายใน 7 วันกอนการทดลอง
3. ประเมินผลการทดลองโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
เมือ่ สิน้ สุดการทดลองในวันที่ 9 เมษายน 2546 ผูว จิ ยั ไดทาํ การประเมินผลการทดลองดังนี้
3.1 การประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยโดยบุคลากรทางการพยาบาลมีดงั นี้
3.1.1 การประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยในสัปดาหที่ 6 ผู
วิจยั แจกแบบสอบถามประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยใหกลุม ทดลองจํานวน 15 คนตอบ
3.1.2 ประเมินผลของโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยตอความความพึง
พอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลทัง้ ในกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม โดยผูว จิ ยั ไดแจกและเก็บแบบ
สอบถามความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลดวยตนเองหลังสิน้ สุดการทดลอง
3.2 การประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยโดยผูวิจัยใชแบบสังเกตและ
ไดดําเนินการประเมินโดยการสังเกตอยางตอเนื่อง โดยใชแบบสังเกตตั้งแต สัปดาหที่ 1 ถึงสัปดาหที่ 6
ของการทดลอง
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การวิเคราะหขอมูลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีว้ เิ คราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ เร็จรูปนําคะแนนทีไ่ ดจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลทัง้ กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยสถิตทิ ใี่ ชวเิ คราะหขอ มูลประกอบดวย
1. ขอมูลสวนบุคคล แจกแจงเปนคาความถี่ จํานวน รอยละ
2. ขอมูลความพึงพอใจในงาน
2.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรทางการพยาบาล กอนการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยสถิติทดสอบ ที
(Independent t-Test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรทางการพยาบาล กอนและหลังการทดลอง ในกลุมทดลองดวยสถิติทดสอบ ที (Dependent t
- Test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรทางการพยาบาล หลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยสถิติทดสอบ ที
(Independent t-Test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ขอมูลการประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยโดยบุคลากรทางการพยาบาล
ทดสอบความแตกตางของการประเมินโดยบุคลากรทางการพยาบาลในชวงสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 6 ดวย
สถิตทิ ดสอบ ที (Dependent t-Test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
4 ขอมูลการประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยโดยใชแบบสังเกต ใชคา ความถีแ่ ละรอยละ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลการวิจยั เรื่องผลของการใชโปรแกรมการรวมบริหารใน
หอผูป ว ยตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป ว ย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ผูว จิ ยั นําเสนอเปนลําดับดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรทางการพยาบาล
สวนที่ 2 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
2.1 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยที่ประเมินโดย
บุคลากรทางการพยาบาล
2.2 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยทีป่ ระเมินโดยผูว ิจัย
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป ว ย
กอนและหลังการทดลองการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยของกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม
3.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู
ปวยกลุมทดลอง กอนและหลังการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
3.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู
ปวยกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลองใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป วย
สวนที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู
ปวย กอนและหลังการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
4.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู
ปวย กอนการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
4.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู
ปวย หลังการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
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เพื่อความสะดวกในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในตารางตางๆ ผูวิจัยกําหนด
สัญลักษณแทนคาสถิติตางๆ ดังนี้
X

S.D.
n
p
t
มูลแตละกลุม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คาคะแนนเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวนของกลุมตัวอยาง
ระดับของความมีนัยสําคัญ
คาสถิติที่ใชในการทดลองความแตกตางระหวาง คาเฉลี่ยของขอ
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ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรทางการพยาบาล
1.1 ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรทางการพยาบาล
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
จําแนกตามอายุ สถานภาพวิชาชีพ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน
สถานภาพสมรส

ขอมูลทั่วไป
อายุ
ต่ํากวา 25 ป
25 – 30 ป
31 – 35 ป
36 – 40 ป
41 – 45 ป
46 ปขึ้นไป
สถานภาพวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
ผูชวยพยาบาล
นายสิบพยาบาล
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี / เทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
ประสบการณการทํางาน
1 – 4 ป
5 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
20 ปขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย/หยา
แยกกันอยู

กลุมทดลอง (n=15) กลุมควบคุม(n=15)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รวม (n=30)
จํานวน รอยละ

4
5
1
3
2
-

26.67
33.33
6.67
20
13.33
-

4
4
4
1
2

26.66
26.66
26.66
6.67
13.33

8
9
5
3
3
2

26.67
30
16.66
10
10
6.67

8
7
-

53.33
46.67
-

8
3
4

53.33
20
26.67

16
10
4

53.34
33.33
13.33

6
8
1

40
53.33
6.67

5
9
1

33.33
60
6.66

11
17
2

36.67
56.67
6.66

5
7
2
1

33.33
46.67
13.33
6.67

4
7
1
1
2

26.66
46.67
6.67
6.67
13.33

9
14
1
3
3

30
46.67
3.33
10
10

10
4
1

66.67
26.67
6.66

0
6
-

60
40
-

19
10
1

63.34
33.33
3.33
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จากตารางที่ 1 พบวา ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรทางการพยาบาลเกี่ยวกับ อายุ สถานภาพวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และสถานภาพสมรส ดังมีการวิเคราะหขอมูลดังนี้
อายุ ของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีอายุระหวาง 25-30
ป มากที่สุด จํานวนรวม 9 คน คิดเปนรอยละ 30
สถานภาพวิชาชีพ สวนใหญของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุม ทดลองและกลุม ควบ
คุม เปนพยาบาลวิชาชีพ จํานวนรวม 16 คน คิดเปนรอยละ 53.3
วุฒิการศึกษา สวนใหญของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุม ทดลองและกลุม ควบคุมอยู
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวนรวม 17 คน คิดเปนรอยละ 56.7
ประสบการณการทํางาน ของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
สวนใหญมีประสบการณการทํางาน 5-10 ป จํานวนรวม 14 คน คิดเปนรอยละ 46.7
สถานภาพสมรส ของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุมทดลองและกลุมควบคุม สวน
ใหญ มีสถานภาพเปนโสด จํานวนรวม 19 คน คิดเปนรอยละ 63.3
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สวนที่ 2 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
2.1 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยจากการประเมินโดยบุคลากร
ทางการพยาบาลในหอผูปวย
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยของบุคลากรทาง
การพยาบาลในกลุมทดลองในสัปดาหแรก และสัปดาหสุดทายของการทดลอง
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 6
X
S.D. X S.D.
1. ไดรบั ความรูค วามเขาใจแนวคิดการรวมบริหารในหอผูป ว ย 3.73 .45 4.20 .56
2. สามารถนําความรูม าใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ 3.40 .50 4.40 .63
ปฏิบตั งิ านทีท่ า นรับผิดชอบอยูไ ด
3. มีความมั่นใจในการพัฒนาการปฏิบัติงานในความรับ 3.20 .41 4.47 .64
ผิดชอบที่เพิ่มขึ้นภายหลังไดรับการอบรมและพัฒนา
ทักษะตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
4. การพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมเปนสิง่ จําเปนตอ 3.80 .414 4.60 .50
การพัฒนาทักษะในการปฏิบตั งิ านรวมกันในหอผูป ว ย
5. สามารถใหขอ เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการวาง 3.20 .414 4.27 .45
แผนกับเพือ่ นรวมงานของทานไดมากขึน้
6. การทํางานตามรูปแบบการรวมบริหาร ทําใหไดพฒ
ั นา 3.27 .45 4.33 .61
ความสามารถในการบริหารจัดการของบุคลากรทางการ
พยาบาล
7. การปฏิบตั งิ านโดยการรวมบริหารในหอผูป ว ยนัน้ มีความ 2.73 .45 3.13 .99
ซับซอนยากแกการเขาใจ
8. ในสถานการณปจ จุบนั ทีม่ กี ารปฏิรปู ระบบราชการ การ 3.27 .45 4.27 .70
ปฏิบตั งิ านดวยรูปแบบการรวมบริหารมีความเหมาะสม
9. สามารถนําความรูเ รือ่ งการรวมบริหารในหอผูป ว ยนีม้ า 3.33 .48 4.53 .51
พัฒนาการปฏิบตั กิ ารบริการในหอผูป ว ยได
10.การปฏิบัติงานดวยรูปแบบการรวมบริหารทําใหมกี าร 3.27 .45 4.67 .48
พัฒนาความสามารถของตนใหทาํ งานไดอยางมีประ
สิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึน้
ตัวแปร

รวม
P* < .05

3.32

.23

4.28

.37

t
-2.497*
-4.778*
-6.436*

-4.733*
-6.693*
-5.376*

-1.420
-4.613*
-6.542*
-8.104*

-8.492*
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จากตารางที่ 2 พบวา การประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยของบุคลากรทางการ
พยาบาลในกลุมทดลอง คาเฉลี่ยคะแนนสัปดาหแรกและสัปดาหที่ 6 ของการดําเนินงานในโปรแกรม
การรวมบริหารในหอผูปวย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ การ
ประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุมทดลอง ในสัปดาห
ที่ 6 มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวาในสัปดาหที่ 1
2.1.1 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
ภายหลังการรวมบริหารในหอผูป ว ยเปนเวลา 6 สัปดาห พบวา บุคลากรทางการพยาบาลใน
กลุม ทดลองทุกคน ยืนยันวาจะดําเนินงานในหอผูป ว ยตามรูปแบบการรวมบริหารตอไป แตปรับเปลีย่ นการ
กําหนดระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการทุก 1 เดือน และไดใหขอ มูลแสดงความคิดเห็นตอโปรแกรมการ
รวมบริหารในหอผูป ว ย ดังนี้
1. เปนสิง่ ทีด่ ที าํ ใหบคุ ลากรทุกคนสามารถใชความสามารถของตนเองได ทําใหทกุ คนกลาคิด
กลาแสดงออก ผลทีไ่ ดรบั จะมีผลดีตอ บุคคล ตอองคการ และตอผูป ว ยดวย
2. ทําใหบุคลากรมีความตื่นตัว และพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ตนเองมีสวนรวมมาก
ขึ้น มีการแสดงความคิดเห็นที่มองจากหลายมุมมองมากขึ้น ทําใหการปฏิบัติงานราบรื่นดีขึ้นกวาเดิม
และเสนอแนะวาระยะเวลานาจะเพิ่มมากขึ้นกวานี้
3. เปนการพัฒนาตนเอง และผูรวมงานไดมีการวางแผนรวมกัน สามารถมีความคิดริ
เริ่มในการที่จะพัฒนาตนเองและหนวยงาน มีความรับผิดชอบตองานของตนเองมากขึ้น
4. จะทําใหบุคลากรมีความกระตือรือรน และไดแสดงความสามารถของตนเองออกมา
ไดมาก และมีโครงการริเริม่ ทีใ่ หมๆ และมีความคิดริเริม่ สรางสรรคมากขึน้ ทําใหเกิดการเรียนรูม ากขึน้
5. จะไดทํางานอยางตอเนื่องและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว และปฏิบัติ
ตามแผนงานที่กําหนดไว
6. ทําใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
7. โปรแกรมการรวมบริหารกอใหเกิดความตื่นตัวในบุคลากรทุกระดับและบุคลากรทุก
คนมีสวนรวมในการพัฒนาหอผูปวย และมีการสรางวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
8. ทําใหบุคลากรเกิดการพัฒนาทักษะ ความสามารถ แสดงความคิดเห็นในการรวม
วางแผนในการปฏิบัตงิ าน และปฏิบัติงานตามที่ไดวางแผนไว เกิดผลลัพธใหเห็นอยางเปนรูปธรรม ผู
ปฏิบัติจะเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และการยกยองใหกําลังใจกันในทีมงาน เปนสวน
สําคัญทําใหบรรลุเปาหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นดวยเหตุผลทุกประการ จึงเห็น
ดวยที่จะใหดําเนินโปรแกรมการรวมบริหารตอไป และไดใหนําเสนอแนะวา หลังจากรวมโปรแกรมไป
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ระยะหนึ่งใหบุคลากรไดประเมินวาตนเองเหมาะสมกับกลุมหรืองานนั้นๆ หรือไม เพราะถาไดทํางาน
ที่เราพึงพอใจ จะทําใหเราเต็มใจและเกิดความสุขในการทํางาน
9. ทําใหเกิดสิ่งใหมๆ ขึ้นใน หอผูปวยในทางที่ดี บุคลากรไดแสดงศักยภาพในตัวเองได
ใชความคิดมากขึน้ สามารถแสดงความคิดเห็นไดมากขึน้ ทําใหเกิดแนวทางใหมในการพัฒนาหนวยงาน
10. เปนโปรแกรมที่ดี เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
11. เปนการทํางานอยางตอเนื่องและพัฒนาหอผูปวย
12. ผูรวมงานมีความกลาที่จะคิด และพัฒนาบุคลากรของหอผูปวยใหนาอยูและเสนอ
หนทางแกไขในสวนทีค่ ดิ วายังสมควรไดรบั การพัฒนา มีความคิดเปนอิสระ ไมตอ งรอใหใครออก คําสั่ง
13. ทําใหบุคลากรในหนวยงานมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานมากขึ้น และทําให
บุคลากรแสดงความสามารถของตนเองไดมากขึน้ มีความคิดริเริม่ สรางสรรคและทําใหเกิดความรูม ากขึ้น
14. บุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถของตนเองออกมา เกิดความ
รวมมือสามัคคีในการทํางาน บุคลากรมีอิสระในการคิดและตัดสินใจรวมกันแกไขปญหา ทําใหเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน เพราะมีความสุขในการทํางาน
15. ทุกคนไดมีสวนรวมในการบริหาร รวมคิด รวมทํา สรางความคิดใหมๆ นําไปสูการ
พัฒนาในทางที่ดีตอไป
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2.2 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยโดยการสังเกต
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของการปฏิบัติตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
________________________________________________________________________________
รายการสังเกต
จํานวน(ครั้ง)
รอยละ
________________________________________________________________________________
1. การจัดการประชุม
1.1 มีระเบียบวาระการประชุม
11
91.67
1.2 เริ่มและปดการประชุมตรงเวลา
12
100
1.3 เปดโอกาสใหผเู ขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นอยางทัว่ ถึง
10
83.33
1.4 มีขอสรุปหรือมติของเรื่องที่ประชุมอยางชัดเจน
12
100
1.5 มีการบันทึกการประชุม
12
100
2. ความมีเอกสิทธิ์
2.1 มีอสิ ระในการตัดสินใจ
11
91.67
2.2 มีการซักถามปญหาใหกระจางภายในขอบเขตความรับผิดชอบ
11
91.67
ตามบทบาทและหนาที่
2.3 คัดคานอยางมีเหตุผล
12
100
2.4 ไดแสดงออกถึงสิทธิในการใหขอ มูลและความคิดเห็นตาม
12
100
ขอบเขตหนาทีข่ องตน
3. การตระหนักในความรับผิดชอบ
3.1 เขารวมประชุมอยางสม่าํ เสมอ
12
100
3.2 มีการเตรียมตัวใหมขี อ มูลพรอมสําหรับใหขอ เท็จจริงและความ
11
91.67
คิดเห็นตอทีป่ ระชุมโดยไมแสดงพฤติกรรมกาวล้าํ สิทธิของผูอ นื่
3.3 แสดงความเขาใจในการเสนอความคิดเห็นของผูร ว มประชุม
12
100
3.4 เต็มใจรับผิดชอบภาระกิจซึง่ ทีป่ ระชุมมอบหมาย
12
100
3.5 แสดงความรับผิดชอบตอผลของการปฏิบตั ภิ าระกิจทีไ่ ดรบั
12
100
มอบหมายจากทีป่ ระชุม
4. การแสดงออกทีเ่ หมาะสม
4.1 ฟงความคิดเห็นของผูอ นื่ อยางตัง้ ใจ
11
91.67
4.2 เสนอความคิดเห็นทีเ่ ปนประโยชน
12
100
4.3 ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกโดยใหความสําคัญของเหตุผล
12
100
ทีส่ นับสนุนขอคิดเห็นนัน้
4.4 แสดงความคิดเห็นทีเ่ ปนประโยชนในการปฏิบตั งิ าน
12
100
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________________________________________________________________________________
รายการสังเกต
จํานวน(ครั้ง)
รอยละ
________________________________________________________________________________
5. การฝกสอน
5.1 ทําตนเปนแบบอยางทีด่ ตี ามบทบาททีโ่ ปรแกรมกําหนดไว
12
100
5.2 เต็มใจใหคาํ แนะนํา
12
100
5.3 ใหกาํ ลังใจและคําชมเชยแกผปู ฏิบตั งิ านรวมกัน
11
91.67
5.4 ไดสอนงานในสวนทีม่ คี วามชํานาญแกผอู นื่
12
100
5.5 ไดรบั กําลังใจและการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านจากผูร ว มงาน
12
100
________________________________________________________________________________
รวม
88.89
จากตารางที่ 3 จากการสังเกตการปฏิบัติของบุคลากรทางการพยาบาลในการรวม
บริหารในหอผูปวยโดยผูวิจัย พบวา บุคลากรทางการพยาบาลสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดตามบทบาท
และทักษะอยูในระดับสูง กลาวคือ สามารถปฏิบัติตามบทบาทและทักษะในการรวมบริหารในหอผู
ปวยไดถึงรอยละ 88.89 สวนกิจกรรมที่ปฏิบัติทั้ง 12 ครั้งมี 16 กิจกรรม กิจกรรมที่ปฏิบัติได 11
และ 10 ครั้งมี 5 และ 1 กิจกรรมตามลําดับ
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สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย
กอนและหลังการทดลอง ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
3.1 ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุมทดลอง กอนและหลังการใช
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานกอนและหลังการทดลองใชโปรแกรมการรวม
บริหารของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยกลุมทดลอง

ตัวแปร
ความพึงพอใจในงานรวมโดยรวม
1. ลักษณะงาน
2. ความเปนอิสระในงาน
3. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

กอนทดลอง
(n=15)
X
S.D.
3.32
.07
3.32
.11
3.29
.17
3.35
.13

หลังทดลอง
(n=15)
X
S.D.
4.12
.42
4.09
.44
4.03
.46
4..24
.43

t
-7.322*
-6.315*
-5.364*
-8.478*

*P < .05
จากตารางที่ 4 พบวา ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย
กลุมทดลอง กอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในงานภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลตางของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการ
พยาบาลกอน และหลังทดลองของกลุมทดลอง
หลัง กอน
d (d-d- )2
ตัวแปร
t
ทดลอง ทดลอง (ผลตาง)
ความพึงพอใจในงานโดยรวม
1 ลักษณะงาน
2 ความเปนอิสระในงาน
3 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

X

X

62.02
61.40
60.70
63.90

49.80
49.80
49.40
50.20

12.14
11.6
11.10
13.70

2.572
3.151
3.999
2.436

7.297*
6.311*
5.362*
8.426*

*P < .05
จากตารางที่ 5 เมื่อนําผลตางของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของบุคลากรทาง
การพยาบาล กอนและหลังการทดลองของกลุม ทดลอง ไปทดสอบความแตกตางดวยวิธที ดสอบ ที พบ
วา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3.2 ความพึงพอใจในงานขอองบุคลากรทางการพยาบาลกลุมควบคุมกอนและหลังการใช
โปรแกรมการรวมบริหาร
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลกอน
และหลังการทดลองของกลุมควบคุม

ตัวแปร
ความพึงพอใจในงานรวมโดยรวม
1. ลักษณะงาน
2. ความเปนอิสระในงาน
3. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

กอนทดลอง
(n=15)
X
S.D.
3.32
.15
3.33
.17
3.28
.27
3.37
.16

หลังทดลอง
(n=15)
X
S.D.
3.62
.34
3.74
.49
3.51
.37
3.59
.31

t
-2.931*
-3.027*
-1.972
-2.390*

*P < .05
จากตารางที่ 6 พบวา ความพึงพอใจในงานโดยรวมของบุคลากรทางการพยาบาลในหอ
ผูปวย กลุมควบคุม กอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในงานภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
เมื่อพิจารณาเปนรายหมวด พบวา หมวดความอิสระในงานกอนและหลังการทดลองไม
แตกตางกัน สวนหมวดลักษณะงานและความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

93

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบผลตางของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการ
พยาบาลกอน และหลังทดลองของกลุมควบคุม
หลัง กอน
d (d-d- )2
ตัวแปร
t
ทดลอง ทดลอง (ผลตาง)
ความพึงพอใจในงานโดยรวม
1 ลักษณะงาน
2 ความเปนอิสระในงาน
3 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

X

X

54.91
55.00
52.90
56.80

49.94
49.50
49.20
50.60

4.97
5.00
3.70
6.20

2.458
3.203
4.694
3.356

3.055*
2.683*
1.736
3.253*

*P < .05
จากตารางที่ 6 เมื่อนําผลตางของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของบุคลากรทาง
การพยาบาล กอนและหลังการทดลองของกลุม ควบคุม ไปทดสอบความแตกตางดวยวิธที ดสอบ ที พบ
วา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สวนที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย
กอนและหลังการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
4.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย กอนการใช
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
ในหอผูปวยกอนการทดลอง ระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
ตัวแปร
ความพึงพอใจในงานโดยรวม
1. ลักษณะงาน
2. ความเปนอิสระในงาน
3. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

กลุมทดลอง
(n=15)
X
S.D.
3.32
.07
3.32
.11
3.29
.17
3.35
.13

กลุมควบคุม
(n=15)
X
S.D.
3.32
.15
3.33
.17
3.28
.27
3.37
.16

t
-.230
-.250
.161
-.496

*P < .05
จากตารางที่ 8 แสดงค าเฉลี่ย คะแนนความพึ งพอใจในงานของบุคลากรทางการ
พยาบาลกอนการทดลอง ระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม พบวาไมมีความแตกตางกัน
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
ในหอผูปวยภายหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการรวมบริหาร
ในหอผูปวยกับกลุมควบคุม
ตัวแปร
ความพึงพอใจในงานรวมโดยรวม
1. ลักษณะงาน
2. ความเปนอิสระในงาน
3. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

กลุมทดลอง
(n=15)
X
S.D.
4.12
.42
4.09
.44
4.03
.46
4.24
.43

กลุมควบคุม
(n=15)
X
S.D.
3.62
.34
3.74
.49
3.51
.37
3.59
.31

t
3.224*
2.706*
2.263*
3.902*

*P < .05
จากตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการ
พยาบาล ภายหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการ
พยาบาล กลุมทดลองภายหลังการทดลอง สูงกวากลุมควบคุม

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) และเปนการวิจยั กึง่ ทดลอง
(Quasi experimental research) แบบ Pretest Posttest Control Group Design เมือ่ นําโปรแกรมไปใช การวิจยั
นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ สรางโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ย เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากร
ทางการพยาบาลกอนและหลังการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ย และเพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจใน
งานของบุคลากรทางการพยาบาลระหวางกลุม ทีไ่ ดรบั โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยกับกลุม ควบคุม
สมมติฐานการวิจัย
1. ความพึ ง พอใจในงานของบุ ค ลากรทางการพยาบาลสู ง ขึ้ น ภายหลั ง การได รั บ
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
2. ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล กลุมที่ไดรับโปรแกรมการรวม
บริหารในหอผูปวยสูงกวากลุมควบคุม
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ประกอบดวยบุคลากรทางการพยาบาล 30 คนเลือกโดย
ใชวธิ ี Match pair แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษหญิงมีบคุ ลากร
ทางการพยาบาล 15 คนเปนกลุม ทดลองไดรบั โปรแกรมการรวมบริหารและหอผูป ว ยอายุรกรรมพิเศษชาย
เปนกลุม ควบคุมมีบคุ ลากรทางการพยาบาล 15 คนปฏิบตั งิ านในการบริหารรูปแบบดัง้ เดิม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยมี 2 ชุดไดแก
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย
1.1 โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ย ผูว จิ ยั สรางขึน้ โดยการศึกษาจากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ ตํารา เอกสารงานวิจัย และแนวคิดของ O’Grady (2001) โดยผานการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา จากผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวน 5 ทานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูท รงคุณวุฒิ
จากนั้นจึงนํามาใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบอีกครั้งกอนนําไปใช
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1.2 คูมือสําหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผูปวย เปนเครื่อง
มือที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ตํารา เอกสารงานวิจัย และแนวคิดในการ
รวมบริหารของ O’Grady (2001) เปนแนวทางในการสรางคูม อื สําหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการ
รวมบริหารในหอผูป ว ยนีไ้ ดผา นการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ จากผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวน 5 ทาน โดยได
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูท รงคุณวุฒิ จากนัน้ จึงนํามาใหอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธตรวจ
สอบอีกครั้งกอนนําไปใชจริง
1.3 แบบประเมินผลโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย เปนแบบสอบถามสําหรับ
บุคลากรทางการพยาบาล ในขณะทีด่ าํ เนินกิจกรรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยหลัง 1 สัปดาห และหลังจาก
ดําเนินกิจกรรมการรวมบริหารในหอผูปวยเสร็จสิ้นในสัปดาหที่ 6 ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยการทบทวน
วรรณกรรม ตํารา เอกสารงานวิจยั และใชแนวคิด CIPP Model ของ Stufflebeam, et al (1971 อางถึงใน
สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น, 2524) แบบประเมินผลโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยนีไ้ ดผา นการตรวจสอบ
หาความตรงตามเนื้อหา จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน โดยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นจึงนํามาใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบอีกครั้งกอนนําไปใชจริง
1.4 แบบสังเกตการปฏิบตั ขิ องบุคลากรทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผูป วย ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เอกสารงานวิจัย ตํารา และแนวคิดฃอง Best
(1981 อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542) โดยผานการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาจากผู
ทรงคุณวุฒจิ าํ นวน 5 ทานโดยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูท รงคุณวุฒิ จากนัน้ จึงนํามาให
อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบอีกครัง้ กอนนําไปใชจริง
2. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการทดลอง
2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล ผูว จิ ยั สรางขึน้ จาก
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ ตํารา เอกสารงานวิจยั และใชแนวคิดของ Slavitt, et al, (1978) และใช
แนวแบบสอบถามของ ณัฐนุกลู ผกาภรณรตั น (2542) แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบุคลากร
ทางการพยาบาลนี้ ไดผา นการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือโดยการหาความตรงตามเนือ้ หาและความ
เทีย่ งของเครือ่ งมือ นําไปทดลองใช (Try out) กับบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาล อานันทมหิดล
จํานวน 32 คน ไดคา ความเทีย่ งเทากับ .93
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการวิจัย โดยแบงขั้นตอนการวิจัยเปน 3 ขั้นตอนคือ
1. ระยะกอนการทดลอง ผูวิจัยเตรียมเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีการประสานงานกับ
หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา กองการพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
2. ระยะทดลอง มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
2.1 เก็บขอมูลกอนเริ่มการทดลอง (Pre-test) ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
โดยใชแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล และแบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการ
พยาบาล จํานวน 2 หอผูปวย
2.2 ดําเนินการทดลอง ใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยจัดฝกอบรมใหความรู
เกีย่ วกับการรวมบริหารและทักษะทีจ่ าํ เปนในการปฏิบตั งิ านการรวมบริหารในหอผูป ว ย ระหวางวันที่ 26 27กุมภาพันธ 2546 และเริม่ โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยทดลองตัง้ แตวนั ที่ 26กุมภาพันธ ถึงวันที่ 9
เมษายน 2546
3. ระยะประเมินผลการทดลอง เก็บขอมูลหลังการทดลอง (Post-test) ในสัปดาหที่ 6 คือ
ในวันที่ 9 เมษายน 2546 ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
ของบุคลากรทางการพยาบาลชุดเดียวกันกับที่ใชกอนการทดลอง
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social Science / Personal Computer) ดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล แจกแจงเปนความถี่และรอยละ
2. ขอมูลการประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยโดยบุคลากรทางการพยาบาล
ทดสอบความแตกตางของการประเมินโดยบุคลากรทางการพยาบาลในชวงสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 6
ดวยสถิตทิ ดสอบ ที (Dependent t test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
3. ขอมูลการประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ย โดยใชแบบสังเกตใชคา ความถี่
และรอยละ
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4. ขอมูลความพึงพอใจในงาน
4.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรทางการพยาบาล กอนการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุมดวยสถิตทิ ดสอบที
(Independent t-test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรทางการพยาบาล กอนและหลังการทดลองในกลุม ทดลอง ดวยสถิตทิ ดสอบที (Dependent t-test)
โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรทางการพยาบาล หลังการทดลอง ระหวางกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม ดวยสถิตทิ ดสอบที
(Independent t-test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
1. การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
1.1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผู
ปวยของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุมทดลองสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 6 พบวา คาเฉลี่ยคะแนน
การประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุมทดลอง สัปดาห
ที่ 1 และสัปดาหที่ 6 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของ
คะแนนการประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยของบุคลากรทางการพยาบาลในกลุมทดลอง
สัปดาหที่ 6 สูงกวาสัปดาหที่ 1 ดังแสดงไวในตารางที่ 2 นอกจากนั้นกลุมตัวอยางยังใหขอคิดเห็นตอ
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย สรุปไดวา ทําใหตนเองไดพัฒนาและแสดงความสามารถอยาง
ตอเนื่องเกิดความกระตือรือลนและมีความสุขในการทํางาน
1.2 ผลการสังเกตการปฏิบัติตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยของบุคลากร
ทางการพยาบาลในกลุมทดลองจํานวน 12 ครั้ง พบวา บุคลากรทางการพยาบาลในกลุมทดลอง
สามารถปฏิบัติตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยไดในระดับสูงคิดเปนรอยละ 88.89 ดังแสดง
ไวในตารางที่ 3 สวนกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ไิ ดทงั้ 12 ครัง้ มีจาํ นวน 16 กิจกรรม กิจกรรมทีป่ ฏิบตั ไิ ด 11 และ 10 ครั้ง
มี 6 และ 1 กิจกรรมตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
2.1 ผลการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการ
พยาบาลในกลุมทดลอง กอนและหลังไดรับโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย พบวา คาเฉลี่ยของ
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คะแนนความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 โดยคาเฉลีย่ ของคะแนนความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลกลุม ทดลอง ภาย
หลังการไดรบั โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ย สูงกวากอนการทดลอง ดังแสดงไวในตารางที่ 4
2.2 ผลการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการ
พยาบาลกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเชนกัน และเมื่อ
นําผลตางของคาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองไปทดสอบความแตกตาง พบวา มีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงไวในตารางที่ 6 และ 7
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย
ระหวางกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยและกลุมควบคุม
3.1 ผลการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการ
พยาบาล กอนการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความพึง
พอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลไมมีความแตกตางกัน ดังแสดงไวในตารางที่ 8
3.2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการ
พยาบาล ภายหลังการไดรับโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนในกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการรวม
บริหารในหอผูปวย สูงกวากลุมควบคุม ดังแสดงไวในตารางที่ 9
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย สามารถอภิปรายไดดังนี้
1. การสรางโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
1.1 การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยของบุคลากรทาง
การพยาบาลกลุมทดลอง จากการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการรวมบริหารในกลุมทดลองใน
สัปดาหแรกและสัปดาหที่ 6 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ย
คะแนนการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยในสัปดาหที่ 6 สูงกวาสัปดาหที่ 1
(ตารางที่ 2) เปนการยืนยันวาโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยนี้ทําใหบุคลากรทางการพยาบาล
เกิดความรู ความเขาใจมีแนวคิดในการรวมบริหาร สามารถนําความรูมาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบตั งิ านไดมากขึน้ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึน้ ในดานการใหขอ เสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นในการวางแผนบริหารจัดการ บุคลากรทางการพยาบาลกลุม ทดลองยังประเมินวา
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รูปแบบการรวมบริหารมีความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันและสามารถนําไปใชในหอผูปวยได
ซึ่งแสดงวา ภายหลังการฝกอบรมและทดลองใชโปรแกรมนี้แลวบุคลากรทางการพยาบาลกลุมทดลอง
เกิดการเรียนรูและมีทักษะการบริหารเพิ่มขึ้น กลุมทดลองสามารถรวมคิด สามารถปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดและสามารถนําความรูที่ไดรับมาสูการปฏิงานไดจริง ผลการวิจัยนี้สอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของ Westrope, et al. (1995) ที่พบวา ขั้นตอนที่สําคัญในการรวมบริหารคือ การฝก
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลใหยอมรับบทบาท มีทักษะและใหมีความสามารถในการ
ตัดสินใจในกรอบของการรวมบริหารตองมีการจัดฝกอบรมพัฒนาบุคลากรขึน้ มา ซึง่ O’Grady (2001) ก็
กลาวในทํานองเดียวกัน ดังนัน้ ทักษะการปรับตัว การสนับสนุนของระบบใหมและกระบวนการฝกอบรม
พัฒนา มีความสําคัญมากทีส่ ดุ
เหตุที่โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยมีประสิทธิภาพเพราะ มีคูมื อสําหรั บการใช
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล ทําใหบุคลากรทางการพยาบาล
มีความมั่นใจในการปฏิบัติตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย และเปนเพราะในโปรแกรมการ
รวมบริหารในหอผูปวยมีการปรับรูปแบบการทํางานเปนแนวราบคือ การทํางานในรูปแบบคณะ
กรรมการ มีกิจกรรมจัดการประชุมทําใหบุคลากรสามารถแสดงบทบาทและความสามารถในทักษะได
เปนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย ซึ่งO’Grady (1994) กลาววา
กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในการรวมบริหารนั้น เปนการออกแบบมาเพื่อที่จะชวยใหบุคลากร
ทางการพยาบาลและผู บ ริ ห ารได รั บ การพั ฒ นาภาวะผู นําในทั ก ษะใหม ทําใหบุ คลากรทางการ
พยาบาลทุกคนในหอผูปวยไดรวมกันวางนโยบายและวางแผนงาน มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกันอยูเสมอ รวมกันในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางาน มีความรับผิดชอบงานตามบท
บาทหนาที่ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการรวมเปนคณะกรรมการ และเกิดความผูกพันกันใน
การทํางาน ผลการวิจยั นีย้ งั สอดคลองกับการศึกษาวิจยั ของ O’Grady (1987) และสอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ Edward, et al.(1994)
1.2 การประเมินประสิทธิภาพจาการสังเกตโดยผูว จิ ยั จากการทีผ่ วู จิ ยั ไดทาํ การสังเกตการ
มีสว นรวม 12 ครัง้ (ตารางที่ 3) พบวา มี 16 กิจกรรมทีบ่ คุ ลากรทางการพยาบาลในกลุม ทดลองสามารถ
ปฏิบตั ไิ ดทกุ ครัง้ มีกจิ กรรมจํานวน 5 และ 1 กิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิ 11 และ10 ครัง้ ตามลําดับ แสดงวา กิจกรรมทีผ่ ู
วิจยั จัดไวในโปรแกรมการรวมบริหารสามารถนําไปลงมือปฏิบตั ไิ ดจริงเปนสวนใหญ
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปน
โปรแกรมทีบ่ คุ ลากรทางการพยาบาลสามารถนําไปสูก ารปฏิบตั งิ านในสถานการณจริงไดตรงตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว ซึง่ เห็นไดจากการปฏิบตั กิ จิ กรรมตามขัน้ ตอนการพัฒนาการรวมบริหาร 3 ขัน้ ตอน ทีผ่ วู ิจัยนํามาเปน
แนวคิดในการสรางโปรแกรมดังกลาว
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2. เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวย กอนและ
หลังการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังไดรับโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยความพึงพอใจ
ในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยกลุมทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลอง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ที่วาความพึงพอใจในงาน
ของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยสูงขึ้นภายหลังไดรับโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย ผล
การวิจยั นีส้ อดคลองกับการวิจยั ของ Edwards, et al. (1994) ทีไ่ ดทดลองใชรปู แบบการรวมบริหารในโรง
พยาบาล St. Joseph Mercy Hospital พบวาจากการทีบ่ คุ ลากรทางการพยาบาลมีบทบาทมากขึน้ ทําให
บุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจในงานซึง่ ผลการวิจยั นีย้ งั ตรงกับการวิจยั ของ Stumpf (2001)
เหตุที่บุคลากรทางการพยาบาลกลุมทดลองมีความพึงพอใจในงานสูงขึ้นภายหลัง
การใชโปรแกรมการรวมบริหาร สามารถอธิบายไดดว ยทฤษฎี 2 ปจจัยของ Hertzberg (1959) กลาวคือ
การรวมบริหารกอใหเกิดปจจัยจูงใจ (Motivating factor) ซึ่งเปนปจจัยกระตุนหรือปจจัยภายในที่จูงใจ
ใหบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยรักงาน เกิดความพึงพอใจในงานและปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถนําตัวแปรทัง้ 5 ตัวของปจจัยจูงใจ คือ ความรับผิดชอบลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
การไดรับการยอมรับนับถือ ความสําเร็จในงานและความกาวหนา มาอธิบายไดดังนี้
Hertzberg (1959) อธิบายวา ความพึงพอใจในงานเกิดจากตัวแปรความรับผิดชอบ
(Responsibility) หมายถึง การไดรับมอบหมายงานใหมๆ มีอํานาจรับผิดชอบอยางเต็มที่ มีอิสระใน
การทํางานโดยปราศจากการตรวจสอบหรือควบคุมอยางใกลชดิ และตัวแปรที่ 2 คือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(The work it self) หมายถึง การไดทํางานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค งานที่ทา ทายความ
สามารถ โปรแกรมการรวมบริหารนี้มีการกระจายอํานาจใหบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูปวยไดมี
สวนรวมในการตัดสินใจ โดยเปลีย่ นแปลงโครงสรางจากสายการบังคับบัญชาทีห่ วั หนาหอผูป ว ยเปนผูส งั่
การและบุคลากรทางการพยาบาลเปนผูร บั คําสัง่ มาเปนโครงสรางทีแ่ บนราบ หัวหนาหอผูป ว ยมีบทบาท
เปนพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ผูสอนและผูอํานวยความสะดวก สวนบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับเปน
คณะกรรมการในชุดตางๆ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารจัดการในหอผูปวย คณะกรรมการคุณภาพ
และปฏิบัติการพยาบาล และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัยโดยประธานคณะกรรมการเลือก
โดยตรงจากบุคลากรทางการพยาบาล คณะกรรมการจะรับผิดชอบกระบวนการบริหารในหอผูป ว ยทัง้ หมด
ตั้งแตการวางแผนงาน การปรับปรุงโครงสราง การมอบหมายงาน การกําหนดมาตรฐานการพยาบาล
และการกํากับควบคุมใหการปฏิบัติการพยาบาลเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่ง Dugger (1994) อธิบายวา
การไดเขาไปเปนสวนหนึง่ ในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติดวยตนเอง มีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจ
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มี การพัฒนาความสัมพั นธ ที่ เ ป นความรับผิดชอบรวมกันใหแนนแฟนขึ้น ทําใหบุคลากรทางการ
พยาบาลมองเห็นคุณคาในตนเอง จะมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความพึงพอใจในงานสูงขึ้น ซึ่งตรง
กับผลการวิจัยของ Westrope, et al. (1995)
นอกจากนั้น Hertzberg (1959) ยังอธิบายวา ความพึงพอใจในงานยังเกิดจากการได
รับการยอมรับนับถือ (Recognition) คือ การไดรับการยอมรับนับถือในความสามารถจากผูบังคับ
บัญชา ผูรวมงานหรือบุคลากรในหนวยงานดวยการยกยองชมเชย แสดงความยินดี และใหกําลังใจ
เมื่อบุคลากรทํางานไดสําเร็จ ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง นอกจากจะไดรับเงินเดือน
หรือเลื่อนตําแหนงยังมีโอกาสไดรับการฝกอบรม มีโอกาสศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องและความ
สําเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานสําเร็จตามเปาหมาย สามารถแก
ปญหาหรือปองกันปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ โปรแกรมการรวมบริหารนีไ้ ดตอบสนองแรงจูงใจดังกลาวของ
บุคลากรทางการพยาบาล กลาวคือ การยอมรับนับถือกระทําโดยหัวหนาหอผูปวยกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจและมอบหมายงานบริหารใหบุคลากรทางการพยาบาลเปนผูดําเนินงานทั้งกระบวนการให
บุคลากรทางการพยาบาลเปนประธานของทุกกรรมการ และในการประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะ
แสดงออกถึงการยิ้มแยมทักทายและยกยองชมเชยเมื่อกรรมการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม ทําให
บุคลากรทางการพยาบาลแสดงความกระตือรือรนที่รวมแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชน เพราะรูสึก
วาตนเองมีความสําคัญตอหนวยงาน ไดรับการยอมรับนับถือจากผูรวมงานในการแสดงความคิดเห็น
ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานและทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในสวนนี้จะเห็นไดจากการที่
บุคลากรมีการพัฒนางานในหอผูปวยอยางตอเนื่อง ในสวนของความกาวหนานั้นกอนการใชโปรแกรม
การรวมบริหารในหอผูปวยบุคลากรทางการพยาบาล ไดรับการอบรมพัฒนาใหมีความรูความสามารถ
ที่จะดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ การมีคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย ทําใหเกิดกิจ
กรรมวิชาการขึ้นในหอผูปวย เชน การจัดอบรมวิชาการทั้งในและนอกหนวยงาน มี Morning talk มี
การจัดทําแผนการวิจัย ลงมือทําวิจัยและนําผลงานวิจัยมาประยุกตใช บุคลากรทางการพยาบาลไดรับ
การสนับสนุนใหอานและทําวิจัย นอกจากนั้นคณะกรรมการทุกชุดจะมีการประชุมและอภิปรายเพื่อ
หาทางเลือกในการแกปญหาอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะชวยใหคณะกรรมการสามารถทํางานไดสําเร็จตาม
เปาหมายเพราะสามารถขจัดปญหาและอุปสรรคลวงหนา ซึ่ง Dugger (1994) ไดใหความเห็นสอด
คลองกันวา ผลลัพธของการรวมบริหารจะสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนา การตัดสินใจไดรับการ
ยอมรับมากขึ้น เนื่องจากไดรับการสนับสนุนดานวิชาการและการวิจัย และเปนการพัฒนาผูนําทางการ
พยาบาลในอนาคตทั้งดานบริหารและปฏิบัติการพยาบาล

104
ผลการวิจัยนี้ยังตรงกับการวิจัยของ Westrope, et al. (1995) ที่พบวา ภายหลังการ
ทดลองใชโปรแกรมการรวมบริหารทีโ่ รงพยาบาล St. Luke’s บุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจ
ในงานสูงขึ้น การไดมีสวนรวมในการตัดสินใจครั้งสําคัญและควบคุมการปฏิบัติการพยาบาล ทําให
บุคลากรทางการพยาบาลรูส กึ วาตนมีความสําคัญตอหนวยงานและมีความพึงพอใจในงาน
อนึง่ ผลการวิเคราะหขอ มูลโดยเปรียบเทียบเฉลีย่ คะแนนความพึงพอใจในงานของกลุม
ควบคุมซึง่ ประเมินระยะกอนและหลังการทดลองในกลุม ทดลอง พบวา คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจในงานที่
วัดครัง้ แรกและครัง้ หลังมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เชนกันซึง่ อาจเปนไปไดวา
เนือ่ งจากหอผูป ว ยของกลุม ทดลองและกลุม ควบคุมอยูใ กลเคียงกัน ผูบ ริหารของกลุม ควบคุมอาจไดรบั ขอ
มูลขาวสารจากผูบริหารของกลุมทดลอง อาจทําใหมีการบริหารที่เกิดการรวมบริหารมากกวาเดิม
นอกจากนีผ้ บู ริหารของกลุม ควบคุมไดรบั การพัฒนาโดยการอบรมหลักสูตรการบริหารมาเปนเวลา 4 เดือน
จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและกลับมาปฏิบตั งิ านในหอผูป ว ยเมือ่ ตนเดือนมีนาคม เปนการเพิม่ ความ
รูแ ละทักษะในการพัฒนาการบริหารจัดการทําใหบคุ ลากรทางการพยาบาลในหอผูป ว ยกลุม ควบคุมเกิด
ความพึงพอใจในงานเพิม่ ขึน้ หลังการทดลองสิน้ สุดลง อยางไรก็ตามผูว จิ ยั ไดนาํ ผลตางของคาเฉลีย่ คะแนน
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล กอนและหลังการทดลองของกลุม ควบคุมไปทดสอบ
ความแตกตาง พบวา มีแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยคาเฉลีย่ คะแนนความพึงพอใจใน
งานหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองมีจาํ นวน 2 หมวด คือ หมวดลักษณะงานและหมวดความสัมพันธ
กับเพือ่ นรวมงาน สวนหมวดความเปนอิสระในงานไมมคี วามแตกตาง
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา โปรแกรมการรวมบริหารนี้สามารถสรางแรงจูงใจทําให
บุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป ว ยมีความพึงพอใจในงานได
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในหอผูป ว ยระหวางกลุม ที่
ไดรบั โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยและกลุม ควบคุม
ผลการวิจยั พบวา กอนการทดลองใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ย ความพึงพอ
ใจในงานของกลุม ควบคุมและกลุม ทดลองไมมคี วามแตกตางกัน (ตารางที่ 8) แตภายหลังการทดลอง พบ
วา บุคลากรทางการพยาบาลกลุม ทดลองใชโปรแกรมการรวมบริหารและกลุม ควบคุมมีความพึงพอใจใน
งานแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยคาคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจในงานของกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุม ผลการวิจัยนี้เปนไปตามสมมติฐานที่ 2 ที่วาความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรทางการพยาบาลกลุม ทีไ่ ดรบั โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยสูงกวากลุม ควบคุม
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อธิบายไดวา การทีบ่ คุ ลากรทางการพยาบาลกลุม ทดลองมีแรงจูงใจสูงกวากลุม ควบคุมทัง้ ที่
กอนการทดลองทัง้ 2 กลุม มีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกันนัน้ (ดังแสดงไวในตารางที่ 9) เปนเพราะ
โปรแกรมการรวมบริหารทําใหบคุ ลากรทางการพยาบาลกลุม ทดลอง มีแรงจูงใจอันเกิดจากปจจัยภายใน
หรือปจจัยจูงใจตามทฤษฎี 2 ปจจัยของ Hertzberg (1959) เกิดความพึงพอใจในงาน เนื่องจากไดรับ
ผิดชอบงานใหมที่ทาทายความสามารถ ลักษณะงานที่เปนอิสระ มีการควบคุมนอย ไดรับการยอมรับ
นับถือ มีความกาวหนาและความสําเร็จในงาน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Prince
(1997) ที่พบวา รูปแบบการรวมบริหารเปนการใหอํานาจและโอกาสแกบุคลากรทางการพยาบาล
การทํางานในรูปแบบคณะกรรมการเปนการใหโอกาสแกบุคลากรทางการพยาบาลทุกคน ในการใช
สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเอง เปดโอกาสใหบุคลากรทางการ
พยาบาลไดรวมบริหารงานในองคการเปนการตอบสนองความตองการพื้นฐานของสมาชิกแตละคน มี
การติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรในกลุมและนอกกลุมมากขึ้น ทําใหบุคลากรทางการพยาบาลใน
กลุมทดลองมีความพึงพอใจสูงกวากลุมควบคุมภายหลังการทดลองใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอ
ผูปวยดังกลาว
นอกจากนั้นการศึกษาวิจัยของ Stumpf (2001) ยังพบวา ในองคการที่ใชรูปแบบการ
รวมบริหารมีวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคสูง มีการปกปองแบบกาวราวและแบบเงียบเฉยต่ํา มี
ความพึงพอใจในงานสูง มีความรูสึกวาสถานภาพทางวิชาชีพมีความสําคัญมากขึ้น มีความสัมพันธใน
กลุมสูงและพึงพอใจในการบริหารสูงกวาการบริหารแบบราชการ
การที่กลุมควบคุมมีความพึงพอใจในงานต่ํากวากลุมทดลองเปนการยืนยันวา โครง
สรางและรูปแบบการบริหารแบบราชการที่มีโครงสรางสูงชันเปนแนวตั้ง รวมอํานาจไวที่สวนกลางและ
จํากั ด บทบาทของบุ ค ลากรทางการพยาบาล ทําให บุ ค ลากรทางการพยาบาลขาดป จ จั ย จู ง ใจ
(Motivating factor) คือตองทํางานประจําที่จําเจซ้ําซาก ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การรวบ
อํานาจไวที่หัวหนาหอผูปวยทําใหหัวหนาหอผูปวยมีภาระงานมากเกินไป อาจมุงแตงานบริหารจนไมมี
เวลาพัฒนางานการบริการพยาบาลและจัดกิจกรรมทางวิชาการ ซึ่งเปนการปดโอกาสไมใหบุคลากร
ทางการพยาบาลไดมีความกาวหนาจนไมสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมและรูสึกวาขาดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ขาดความมั่นใจในตนเอง
ดังนั้นสามารถสรุปไดวาโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยสามารถสรางแรงจูงใจทํา
ใหบคุ ลากรทางการพยาบาลในหอผูป ว ยมีความพึงพอใจในงานมากกวาการบริหารแบบราชการ
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจยั ครัง้ นีส้ รุปไดวา ผลของการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ยตอความ
พึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลใหมี
การพัฒนาตนเอง มีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผู
ปวย ควรมีการดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง และตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ผลการวิจัยนี้
สามารถนําไปใชในการบริหารการพยาบาลได ดังนี้
1.1 การปรับรูปแบบบริหาร เพื่อใหบุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจในงาน
และสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ ผูบริหารในฝายการพยาบาลควรปรับปรุงรูปแบบ
บริหารในหอผูปวยโดยการนําโปรแกรมการรวมบริหารไปประยุกตใช
1.2 การกระจายอํานาจในกรณีที่ฝายการพยาบาลและหอผูปวยยังไมสามารถปรับ
ปรุงโครงสรางการบริหารได หัวหนาหอผูปวยสามารถดําเนินการเปนการภายในโดยแตงตั้งบุคลากร
ทางการพยาบาลเปนคณะกรรมการฝายตางๆและกระจายอํานาจการตัดสินใจให
1.3 การกํากับและสนับสนุน ควรมีการติดตาม และกระตุนการทํางานในรูปแบบ
คณะกรรมการเปนระยะ สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการเพื่อกอใหเกิดผลงานที่เปนประโยชน รวม
ทัง้ การสนับสนุนดานการใหความรู เพือ่ พัฒนาการทํางานของคณะกรรมการใหมปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึ้น
1.4 การเสริมแรงในการบริหารจัดการของหัวหนาหอผูปวย ควรใหบุคลากรทางการ
พยาบาลไดรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมในการใหขอมูลโดยการประเมินตนเอง
และการประเมินโดยผูรวมงาน มีการใหคําชมเชย คําแนะนําตางๆ ซึ่งทําใหบุคลากรทางการพยาบาล
ไดทราบขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการยอมรับ สราง
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ลดความขัดแยงในการทํางาน สงเสริมทําใหบรรยากาศในการทํางานรวมกันดี
ขึ้น อันจะทําใหเกิดความพึงพอใจในงานและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ในการทําวิจยั ครัง้ ตอไป ควรเพิม่ ระยะเวลาการทําวิจยั ใหมากขึน้ อาจเปน 3 เดือน
หรือ 6 เดือน เพือ่ ติดตามผลหลังจากจัดกิจกรรมเพือ่ ดูความคงทนของความพึงพอใจในงานของบุคลากร
ทางการพยาบาล
2.2 ควรทําวิจัยตอเนื่อง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยตอ
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล ในหนวยงานอื่น เชน โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงกลาโหมที่อื่นๆ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน เปนตน เพื่อนํา
มาปรับรูปแบบโปรแกรมการรวมบริหารใหเหมาะสมตอไป
2.3 ควรมีการติดตามผลระยะยาวและทําการศึกษาถึงผลของโปรแกรมการรวม
บริหารในหอผูปวยตอประสิทธิผลของหอผูปวย ความพึงพอใจของผูปวยและความยึดมั่นผูกพัน
ตอองคการของบุคลากรทางการพยาบาล
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ ตรวจความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย
ผูทรงคุณวุฒิ

สถานที่ทํางาน

1. ศาสตราจารย ดร. พวงรัตน บุญญานุรักษ

รองอธิการและผูอํานวยการหลัก
สูตรมหาบัณฑิต การบริหารการ
พยาบาล วิทยาลัยเซนหลุยส

2. รองศาสตราจารย พ.ต.ต. หญิง ดร. พวงเพ็ญ ชุณหปราณ

อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. พันเอกหญิง ลัดดา สาริกา

ผูอํานวยการกองการพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

4. พันโทหญิง สุรางค เซ็นภักดี

หัวหนาแผนกพยาบาลอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

5. นางสาวจิราภรณ ศรไชย

พยาบาลวิชาชีพ 7
โรงพยาบาลสงฆ

6. พันตรีหญิง สายสมร เฉลยกิตติ

อาจารยพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

7. พันตรีหญิง นงพงา ปนทองพันธ

พยาบาลชวยหัวหนาหอผูปวย
อาการหนัก
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
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ที่ ทม 0342/0322

คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
13 กุมภาพันธ 2546

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิและเปนวิทยากร
เรียน ศาสตราจารย ดร.พวงรัตน บุญญานุรักษ
เนือ่ งดวย พันโทหญิงนัยนา ศรีนวลดี นิสติ ขัน้ ปริญญามหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการวิจยั เพือ่ เสนอเปนวิทยานิพนธเรือ่ ง “ผลของการใชโปรแกรมรวม
บริหารในหอผูป ว ย ตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา”
โดยมี ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. พนิดา ดามาพงศ เปนอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ ในการนีจ้ งึ ขอเรียน
เชิญทานเปนผูท รงคุณวุฒติ รวจสอบเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั และวิทยากรในการบรรยายใหความรูเ รือ่ ง
การรวมบริหาร แกบคุ ลากรทางการพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา โดยนิสติ จะประสานเรือ่ ง
วัน เวลา และสถานทีอ่ กี ครัง้ หนึง่
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หวังเปนอยางยิง่ วาจะไดรบั ความอนุเคราะหจาก
ทาน และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประนอม รอดคําดี)
รองคณบดีฝายจัดการศึกษาและกิจการนิสิต
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
อาจารยที่ปรึกษา
งานจัดการศึกษาฯ
ชื่อนิสิต

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา ดามาพงศ โทร. 02-2189815
โทร. 02-2189825 โทรสาร 02-2189806
พันโทหญิงนัยนา ศรีนวลดี โทร. 01-8501828 หรือ 02-2440136
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ที่ ทม 0342/0321

คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
13 กุมภาพันธ 2546

เรื่อง ขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือการวิจัย
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี
เนือ่ งดวย พันโทหญิงนัยนา ศรีนวลดี นิสติ ขัน้ ปริญญามหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการวิจยั เพือ่ เสนอเปนวิทยานิพนธเรือ่ ง “ผลของการใชโปรแกรมรวม
บริหารในหอผูป ว ย ตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฏ
เกลา” โดยมี ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. พนิดา ดามาพงศ เปนอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ ในการนีจ้ งึ ขอ
ความอนุเคราะหใหนสิ ติ ดําเนินการทดลองใชเครือ่ งมือการวิจยั โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
ของบุคลากรทางการพยาบาล โดยนิสติ จะประสานเรือ่ ง วัน เวลา และสถานทีอ่ กี ครัง้ หนึง่
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หวังเปนอยางยิง่ วาจะไดรบั ความอนุเคราะหจาก
ทาน และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประนอม รอดคําดี)
รองคณบดีฝายจัดการศึกษาและกิจการนิสิต
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
สําเนาเรียน
อาจารยที่ปรึกษา
งานจัดการศึกษาฯ
ชื่อนิสิต

หัวหนากองการพยาบาล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา ดามาพงศ โทร. 02-2189815
โทร. 02-2189825 โทรสาร 02-2189806
พันโทหญิงนัยนา ศรีนวลดี โทร. 01-8501828 หรือ 02-2440136
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ที่ ทม 0342/0321

คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
13 กุมภาพันธ 2546

เรื่อง ขอความอนุเคราะหทดลองใชโปรแกรมและขอเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
เนื่องดวย พันโทหญิงนัยนา ศรีนวลดี นิสิตขั้นปริญญามหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการวิจัยเพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธเรื่อง “ผลของการใช
โปรแกรมรวมบริหารในหอผูปวย ตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
โรง
พยาบาลพระมงกุฏเกลา” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนิดา ดามาพงศ เปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ในการนี้จึงขอความอนุเคราะหใหนิสิตดําเนินการทดลองใชโปรแกรมการรวมบริหารใน
หอผูปวย และเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
ของ
บุคลากรทางการพยาบาล โดยนิสิตจะประสานเรื่อง วัน เวลา และสถานที่อีกครั้งหนึ่ง
คณะพยาบาลศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า จะได รั บ ความ
อนุเคราะหจากทาน และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประนอม รอดคําดี)
รองคณบดีฝายจัดการศึกษาและกิจการนิสิต
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
อาจารยที่ปรึกษา
งานจัดการศึกษาฯ
ชื่อนิสิต

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา ดามาพงศ โทร. 02-2189815
โทร. 02-2189825 โทรสาร 02-2189806
พันโทหญิงนัยนา ศรีนวลดี โทร. 01-8501828 หรือ 02-2440136
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โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย

โดย

พันโทหญิง นัยนา ศรีนวลดี

นิสิตปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนิดา ดามาพงศ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

124
กําหนดการฝกอบรมโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
ณ. หองประชุมกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546
0830-0845 น.
ลงทะเบียน
0845-1030 น.
“แนวคิดการบริหารยุคใหม: การรวมบริหาร”
โดย ศ. ดร. พวงรัตน บุญญานุรักษ
1030-1045 น.
พักรับประทานอาหารวาง
1045-1200 น.
“ทักษะสูความสําเร็จในการพัฒนาการรวมบริหารการพยาบาล”
โดย ศ. ดร. พวงรัตน บุญญานุรักษ
1200-1300 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
“รูปแบบการรวมบริหารในหอผูป ว ย: แนวทางการพัฒนาเสริมสราง
1300-1430 น.
ทักษะบุคลากรทางการพยาบาล” โดย ศ. ดร. พวงรัตน บุญญานุรกั ษ
1430-1445 น.
พักรับประทานอาหารวาง
1445-1600 น.
“แนวคิด ทักษะในการรวมบริหาร”
- เอกสิทธิ์ทางวิชาชีพ (Autonomy)
- ความตระหนักในความรับผิดชอบ (Accountability)
- การแสดงออกที่เหมาะสม (Assertiveness)
โดย ศ. ดร. พวงรัตน บุญญานุรักษ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546
0830-0845 น.
ลงทะเบียน
0845-1030 น.
ทักษะการจัดการประชุม (Meeting management)
โดย ศ. ดร. พวงรัตน บุญญานุรักษ
1030-1045 น.
พักรับประทานอาหารวาง
1045-1200 น.
ทักษะการเปนผูฝกสอน (Coaching)
โดย ศ. ดร. พวงรัตน บุญญานุรักษ
1200-1300 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
1300-1500 น.
ฝกทักษะการแสดงออกที่เหมาะสม
โดย พ.ต.ต. หญิง รุงนภา ชั้นแจม
วิพากษประสบการณการฝกอบรมและปดการอบรม
1500-1600 น.
โดย พ.ท.หญิง นัยนา ศรีนวลดี
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กําหนดการประชุมคณะกรรมการตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
ณ. หองเอนกประสงค ตึกอายุรกรรมหญิงพิเศษ 8/5
การประชุมของคณะกรรมการทั้งหมดในหอผูปวยในสัปดาหที่ 1,3,6 ใชเวลาครั้งละ 2 ชั่วโมง
การประชุมของคณะกรรมการฝายตางๆในหอผูปวยในสัปดาหที่ 2,4,5 ใชเวลาครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
ครั้งที่ 1 คณะกรรมการทั้งหมดในหอผูปวย

วันที่ 27 ก.พ. 46 เวลา 1600-1800 น.

ครั้งที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย
คณะกรรมการบริหารจัดการในหอผูปวย
คณะกรรมการคุณภาพและปฏิบัตกิ ารพยาบาล

วันที่ 6 มีค. 46 เวลา 1300-1500 น.
วันที่ 6 มีค. 46 เวลา 1500-1600 น.
วันที่ 7 มีค. 46 เวลา 1300-1500 น.

ครั้งที่ 3 คณะกรรมการทั้งหมดในหอผูปวย

วันที่ 11 มีค. 46 เวลา 1400-1600 น.

ครั้งที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย
คณะกรรมการคุณภาพและปฏิบัติการพยาบาล
คณะกรรมการบริหารจัดการในหอผูปวย

วันที่ 19 มีค. 46 เวลา 1400-1500 น.
วันที่ 20 มีค. 46 เวลา 1500-1600 น.
วันที่ 20 มีค. 46 เวลา 1600-1700 น.

ครั้งที่ 5 คณะกรรมการบริหารจัดการในหอผูปวย
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย
คณะกรรมการคุณภาพและปฏิบัติการพยาบาล

วันที่ 27 มีค. 46 เวลา 1500-1600 น.
วันที่ 28 มีค. 46 เวลา 1400-1500 น.
วันที่ 28 มีค. 46 เวลา 1500-1600 น.

ครั้งที่ 6 คณะกรรมการทั้งหมดในหอผูปวย

วันที่ 2 เมย. 46 เวลา 1100-1300 น.

การวิพากษโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย

วันที่ 9 เมย. 46 เวลา 1400-1500 น.
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คูมือ
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย

โดย
พันโทหญิง นัยนา ศรีนวลดี
คูมือนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2546

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนิดา ดามาพงศ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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สารบัญ
วัตถุประสงคและขอตกลงเบื้องตน
สวนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาทักษะของบุคลากรสูการรวมบริหารในหอผูปวย
1.1 ความหมายของการรวมบริหาร
1.2 แนวคิดการรวมบริหาร
1.3 กระบวนบริหารในการรวมบริหาร
1.4 ประโยชนของการรวมบริหาร
1.5 การปรับใชแนวคิด การรวมบริหารในหอผูปวย
1.6 ทักษะสําคัญสูความสําเร็จในการรวมบริหารการพยาบาล
สวนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาโครงสรางและบทบาท
ของบุคลากรทางการพยาบาล
1.1 การจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ
1.2 การจัดการการประชุม
1.3 การสอนงาน
1.4 พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม
1.5 รูปแบบการปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาล
1.6 เอกสิทธิ์ในวิชาชีพ
1.7 ความตระหนักในความรับผิดชอบ
1.8 พลังอํานาจ
2.9 การประเมินตนเองและโดยผูอื่น
สวนที่ 3 ขั้นตอนการสงเสริมรักษาโครงสรางและบทบาทที่มีการพัฒนา
ของบุคลากรทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผูปวย
3.1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการทุกคณะ ครั้งที่1
3.2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการกลุมยอย ครั้งที่1
3.3 กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการทุกคณะ ครั้งที่ 2
3.4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะกรรมการกลุมยอย ครั้งที่ 2
3.5 กิจกรรมที่ 5 การประชุมคณะกรรมการกลุมยอย ครั้งที่ 3
3.6 กิจกรรมที่ 6 การประชุมคณะกรรมการทุกคณะ ครั้งที่ 3
สวนที่ 4 บรรณานุกรม

หนา
2
3
4
4
4
7
7
8
10
11
13
16
16
18
19
20
21
21
22
23
25
26
27
28
29
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แบบสอบถามประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
คําชี้แจง
แบบประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย เปนการประเมินความรูสึกของทานที่มีตอ
โปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย โปรดอานขอความแตละขออยางรอบคอบ แลวทําเครื่องหมาย
(√) ลงในชองทางขวามือทายขอรายการแตละขอเพียงคําตอบเดียว ตามความรูสึกของทาน โดยแต
ละชองมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง

ขอความนัน้ เกิดขึน้ จริงกับทานมากทีส่ ดุ หรือเปนจริงทุกครัง้ ในการปฏิบตั งิ าน

4 หมายถึง

ขอความนัน้ เกิดขึน้ จริงกับทานมากหรือเปนจริงเปนสวนใหญในการปฏิบตั งิ าน

3 หมายถึง

ขอความนัน้ เกิดขึน้ จริงกับทานปานกลางหรือเปนจริงเปนบางครัง้ ในการปฏิบตั งิ าน

2 หมายถึง

ขอความนัน้ เกิดขึน้ จริงกับทานนอยหรือเปนจริงเปนนานๆครัง้ ในการปฏิบตั งิ าน

1 หมายถึง

ขอความนัน้ เกิดขึน้ จริงกับทานนอยทีส่ ดุ หรือไมเคยเกิดขึน้ กับทานเลย
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แบบประเมินโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
ระดับความคิดเห็น
5
4
3

ขอความ

2

1

1. ไดรับความรูความเขาใจในแนวคิดการรวมบริหารใน
หอผูปวย
2. สามารถนําความรูมาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานที่ทานรับผิดชอบอยู
3. มีความมั่นใจในการพัฒนาการปฏิบัติงานในความรับ
ผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ภายหลังการไดรับการอบรมและ
พัฒนาทักษะตามโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูป ว ย
4. การพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมเปนสิง่ จําเปนตอ
การพัฒนาทักษะในการปฏิบตั งิ านรวมกันในหอผูป ว ย
5. ………………………………………………………
10.การปฏิบตั งิ านดวยรูปแบบการรวมบริหารทําใหไดมกี าร
พัฒนาความสามารถของตนเองใหทาํ งานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึน้
โปรแกรมการรวมบริหารควรดําเนินการตอไปหรือไม
ควร

ไมควร

ยังไมแนใจ

ควรเพราะ………………………………………………………………………………………………
ไมควรเพราะ…………………………………………………………………………………………..
ยังไมแนใจเพราะ………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะอื่นๆ………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
คําชี้แจง
แบบสอบถามนั้เปนสวนหนึ่งของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัย
เพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธ เรื่อง “ ผลของการใชโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวยตอความพึงพอ
ใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาลบาลพระมงกุฎเกลา “ แบบสอบถามมีทั้งหมด 2
ตอนคือ
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

ขอมูลทั่วไป
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล

เพื่อใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จ และมีความสมบูรณ จึงใครขอความรวมมือจากทานใน
การตอบแบบสอบถาม ดวยความคิดเห็นตามความเปนจริง ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัด
การบุคลากรทางการพยาบาล ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การเสนอผลการวิจัย จะนําเสนอในภาพ
รวม คําตอบของทานจะถือเปนความลับและไมมีผลใดๆตอทาน
ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อการวิจัยนี้เปนอยางยิ่ง
พันโท หญิง นัยนา ศรีนวลดี
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
ตอนที่ 1
คําชี้แจง

ขอมูลทั่วไป
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง
ชองวางที่เวนไวตามความเปนจริง

1. อายุ______________ป
2. สถานภาพสมรส
โสด
คู
มาย หยา
แยกกันอยู
3. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
4. ปจจุบันดํารงตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพ
ผูชวยพยาบาล
นายสิบพยาบาล
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานดานการพยาบาล___________ป

หนาคําตอบ และเติมขอความลงใน
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง

ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามความรูสึกของบุคลากรทางการพยาบาล
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหอผูปวย
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองทางขวามือทายขอรายการแตละขอเพียง
คําตอบเดียว ตามความรูสึกของทาน โดยแตละชองมีความหมายดังนี้

พอใจมากที่สุด หมายถึง ทานรูสึกวาขอความนั้นเกิดขึ้นมากที่สุดในการ
ปฏิบัติงานของทาน (81-100%)
พอใจมาก
หมายถึง ทานรูสึกวาขอความนั้นเกิดขึ้นมากในการปฏิบัติ
งานของทาน (61-80%)
พอใจปานกลาง หมายถึง ทานรูสึกวาขอความนั้นเกิดขึ้นปานกลางในการ
ปฏิบัติงานของทาน (41-60%)
พอใจนอย
หมายถึง ทานรูสึกวาขอความนั้นเกิดขึ้นนอยในการปฏิบัติ
งานของทาน (21-40%)
พอใจนอยที่สุด หมายถึง ทานรูสึกวาขอความนั้นเกิดขึ้นนอยที่สุด หรือ
ไมเกิดขึ้นเลยในการปฏิบัติงานของทาน (1-20%)
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ขอที่

รายการ

1.

6.

มีโอกาสไดใชความรูความสามารถ
อยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
สามารถใหการพยาบาลผูปวยเปนราย
บุคคลไดอยางครอบคลุมทัง้ ดานรางกาย
จิตใจ อารมณ และสังคม
มีโอกาสไดวางแผนและกําหนดเปา
หมายการปฏิบัติงานของตนเอง
สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง
มีสวนรวมในการจัดทํามาตราฐานการ
พยาบาลหรือคูมือปฏิบัติงานที่ใชใน
หนวยงานเพื่อควบคุมคุณภาพการ
พยาบาล
………………………………………..

7.

………………………………………..

2.

3.
4.
5.

8.

กิจกรรมในการปฏิบัติงานชวยเพิ่มพูน
ความรูความสามารถของทาน
9. มีความรูสึกมั่นใจในการปฏิบัติงาน
10. มีความรูสึกพึงพอใจหรือภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติงาน
30. ………………………………………..

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจมาก พอใจ
พอใจ
ที่สุด
ปานกลาง นอย

พอใจ
นอยที่
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ภาคผนวก ง
ตารางรายขอความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในงานบุคลากรทางการพยาบาลกลุม
ทดลอง กอนและหลังการทดลอง จําแนกเปนรายขอ
ความพึงพอใจในงาน

กอนทดลอง
X

1. มีโอกาสไดใชความรูความสามารถอยาง 3.73
เต็มที่ในการปฏิบัติงาน
2. สามารถให ก ารพยาบาลผู ป ว ยเป น ราย 3.40
บุคคลไดอยางครอบคลุมทั้งดานรางกาย
จิตใจ อารมณ และสังคม
3. มี โ อกาสได กําหนดเปาหมายการปฏิบัติ 3.20
งานของตนเอง
4. มีโอกาสประเมินผลการปฏิบัติงานของ
3.00
ตนเอง
5. มี ส ว นร ว มในการจั ด ทํามาตราฐานการ 3.00
พยาบาลหรือคูมือการปฏิบัติงานที่ใชใน
หน ว ยงานเพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพการ
พยาบาล
6. มี สว นร วมในการดําเนิ นการพัฒนางาน 3.27
ของหนวยงาน
7. มีสวนชวยใหงานในหนวยงานประสบผล 3.53
สําเร็จดวยดี
8. กิ จ กรรมในการปฏิ บั ติ ง านช ว ยเพิ่ ม พู น 3.33
ความรูความสามารถของทาน
9. งานที่ทานปฏิบัติอยูขณะนี้ทําใหมีความรู 3.40
สึกมั่นใจในการปฏิบัติงาน
10.มีความรูสึกภาคภูมิใจในการปฏิบัตงิ านที่ 3.33
ทําอยู
11. มีโอกาสใชความคิดสรางสรรคในการ 3.33
ปฏิบัติงาน

S.D
.45

หลังทดลอง

t

4.13

S.D.
.64

1.969

.50

4.13

.51

3.924*

.41

4.00

.84

3.292*

.37

3.87

.64

4.516*

.53

3.87

.74

3.666*

.70

4.40

.50

5.060*

.51

4.27

.59

3.610*

.48

4.20

.41

5.245*

.50

4.00

.53

3.154*

.48

4.07

.70

3.317*

.72

4.20

.56

3.666*

X
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ความพึงพอใจในงาน
12.มีอิสระที่จะกําหนดวิธีการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายดวยตนเองตามหลักวิชา
13.สามารถรวบรวมขอมูลเพือ่ ประเมินปญหาของ
ผูป ว ยไดอยางครอบคลุมตามหลักวิชา
14.สามารถตัดสินใจในการใหการพยาบาล
ผูปวยไดดวยตนเอง และภายใตขอบเขต
ของวิชาชีพ
15.สามารถปรับปรุงการพยาบาลให
เหมาะสมกับผูปวยแตละรายโดยยึดหลัก
กระบวนการพยาบาล
 หาของของผูป ว ยไดอยางมี
16.สามารถแกปญ
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
17.การแก ป ญ หาผู ป ว ยของท า นได รั บ การ
ยอมรับจากผูรวมงานและผูบังคับบัญชา
18.สามารถประเมิ นผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานไดอยางตอเนื่อง
19.สามารถใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรวมงาน
ไดอยางเหมาะสมไดรับการยอมรับ
20.สามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อแกปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในหนวยงาน
21.มีการแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั งิ านกับบุคลากรอืน่ ๆ ในทีมสุขภาพ
22.มีการประสานงานกับผูรวมงานในการ
ดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง

กอนทดลอง
S.D
X

หลังทดลอง
S.D
X

t

3.13

.64

4.13

.51

4.710*

3.33

.48

4.00

.37

4.183*

3.13

.64

4.27

.59

5.029*

3.33

.48

4.20

.56

4.516*

3.47

.51

3.93

.45

2.619*

3.33

.61

3.80

.67

1.974*

3.40

.50

4.00

.75

2.553*

3.33

.48

3.93

.79

2.483*

3.13

.51

4.00

.65

4.026*

3.33

.61

4.27

.59

4.221*

.50

4.33

.48

5.137*

3.40
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23.มีการประสานกับบุคลากรอื่นๆ ในการ
ดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง
24.มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ และวางแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านระหว า งบุ ค ลากรทางการ
พยาบาลเพื่อปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติ
งานใหดียิ่งขึ้น
25.มีการปฏิบัติงานเปนทีมในการดูแลผูปวย
26.มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ นระหวาง
ทานและผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
27.ในการปฏิบัติงานทานสามารถพูดคุย
ขอคําแนะนําปรึกษาจากผูรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาไดเมื่อมีปญหา
28.มี ก ารให ค วามช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
ระหวางทานและผูรวมงานในการปฏิบัติ
งาน
29.ไดรับความเชื่อถือไววางใจจากผูรวมงาน
และผูบังคับบัญชา
30.บรรยากาศในการทํางานอบอุน และเปนมิตร

กอนทดลอง
S.D.
X
3.20
.67

หลังทดลอง
S.D
X
4.00
.37

4.000*

3.27

.45

4.47

.51

6.735*

3.40
3.47

.50
.51

4.27
4.47

.45
.51

4.914*
5.303*

3.07

.59

4.13

.83

4.036*

3.40

.50

4.27

.79

3.548*

3.40

.50

4.07

.59

3.307*

3.53

.51

4.33

.72

3.485*

t
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลภาย
หลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม จําแนกเปนรายขอ
ความพึงพอใจในงาน
1. มีโอกาสไดใชความรูความสามารถอยาง
เต็มที่ในการปฏิบัติงาน
2. สามารถให ก ารพยาบาลผู ป ว ยเป น ราย
บุคคลไดอยางครอบคุลมทั้งดานรางกาย
จิตใจ อารมณ และสังคม
3. มีโอกาสกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
4. มีโอกาสประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง
5. มี ส ว นร ว มในการจั ด ทํามาตราฐานการ
พยาบาลหรือคูมือการปฏิบัติงานที่ใชใน
หน ว ยงาน เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพการ
พยาบาล
6. มี สว นร วมในการดําเนินการพัฒนางาน
ของหนวยงาน
7. มีสวนชวยใหงานในหนวยงานประสบผล
สําเร็จดวยดี
8. กิ จ กรรมในการปฏิ บั ติ ง านช ว ยเพิ่ ม พู น
ความรู ความสามารถของทาน
9. งานที่ ท า นปฏิ บั ติ อ ยู ข ณะนี้ ทําให ท านมี
ความรูสึกมั่นใจในการปฏิบัติงาน
10.มีความรูสึกภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานที่
ทําอยู
11.มีโอกาสใชความคิด สรางสรรคในการ
ปฏิบัติงาน

กลุมทดลอง
X
S.D.
4.13
.64

กลุมควบคุม
X
S.D.
3.87
.35

1.414

4.13

.51

3.40

.63

3.479*

4.00

.84

3.40

.63

2.201*

3.87

.64

3.67

.61

.871

3.87

.74

3.33

.72

1.991*

4.40

.50

3.67

.61

3.556*

4.27

.59

3.87

.51

1.969*

4.20

.41

3.80

.77

1.764

4.00

.53

3.80

.56

1.000

4.07

.70

3.87

.64

.814

4.20

.56

3.47

.64

3.338*

t
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ความพึงพอใจในงาน
12.มีอิสระที่จะกําหนดวิธีการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายดวยตนเองตามหลักวิชา
13.สามารถรวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น
ปญหาของผูปวยไดอยางครอบคลุมตาม
หลักวิชา
14.สามารถตัดสินใจในการใหการพยาบาล
ผูปวยไดดวยตนเอง และภายใตขอบเขต
ของวิชาชีพ
15.สามารถปรับปรุงการพยาบาลให
เหมาะสมกับผูปวยแตละรายโดยยึดหลัก
กระบวนการพยาบาล
16.สามารถแกปญหาของของผูปวยไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ
17.การแก ป ญ หาผู ป ว ยของท า นได รั บ การ
ยอมรับจากผูรวมงานและผูบังคับบัญชา
18.สามารถประเมิ นผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานไดอยางตอเนื่อง
19.สามารถใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรวมงาน
ไดอยางเหมาะสมไดรับการยอมรับ
20.สามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อแกปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในหนวยงาน
21.มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานกับบุคลากรอื่นๆ ในทีม
สุขภาพ
22.มีการประสานงานกับผูรวมงานในการ
ดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง

กลุมทดลอง
X
S.D.
4.13
.51

กลุมควบคุม
X
S.D.
3.47
.64

3.140*

4.00

.37

3.60

.50

2.449*

4.27

.59

3.73

.45

2.756*

4.20

.56

3.60

.50

3.074*

3.93

.45

3.80

.56

.714

3.80

.67

3.47

.64

1.387

3.93

.70

3.27

.45

3.076*

3.87

.74

3.27

.70

2.270*

4.00

.65

3.60

.63

1.702

4.27

.59

3.67

.61

2.714*

4.33

.48

3.80

.56

2.779*

t
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ความพึงพอใจในงาน
23.มีการประสานกับบุคลากรอื่นๆ ในการ
ดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง
24.มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ และวางแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านระหว า งบุ ค ลากรทางการ
พยาบาลเพื่อปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติ
งานใหดียิ่งขึ้น
25.มีการปฏิบัติงานเปนทีมในการดูแลผูปวย
26.มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ นระหวาง
ทานและผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
27.ในการปฏิบัติงานทานสามารถพูดคุย
ขอคําแนะนําปรึกษาจากผูรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาไดเมื่อมีปญหา
28.มี ก ารให ค วามช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
ระหวางทานและผูรวมงานในการปฏิบัติ
งาน
29.ไดรับความเชื่อถือไววางใจจากผูรวมงาน
และผูบังคับบัญชา
30.บรรยากาศในการทํางานอบอุนและเปน
มิตร

กลุมทดลอง
X
S.D.
3.93
.25

กลุมควบคุม
X
S.D.
3.67
.61

1.544

4.40

.50

3.73

.59

3.307*

4.27
4.47

.45
.51

3.80
3.73

.56
.59

2.497*
3.610*

4.13

.83

3.87

.51

1.053

4.27

.79

3.80

.67

1.727

4.07

.59

3.80

.67

1.148

4.24

.41

3.78

.47

1.323

t
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ภาคผนวก จ
รูปแบบโปรแกรมการรวมบริหารในหอผูปวย
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ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา

:
:

กิจกรรมที่ 1

:

วัตถุประสงค

สงเสริมรักษาโครงสรางและบทบาทที่มีการพัฒนาของบุคลากรทางการพยาบาลในการรวมบริหารในหอผูปวย
ประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในหอผูปวย ในสัปดาหที่ 1,3,6 รวม 3 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมง
ประชุมคณะกรรมการกลุมยอยแตละคณะ ในสัปดาหที่ 2,4,5 รวม 3 ครั้งๆละ 1-2 ชั่วโมง
ประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในหอผูปวย ครั้งที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู

เพื่อใหบุคลากรทางการ 1. กระดาน ปากกาเขียน
พยาบาล
กระดาน
1. กําหนดหนาที่รับผิด 2. สมุดจดบันทึกการ
ชอบในการปฏิบัติงาน
ประชุม
ของคณะกรรมการแตละ
คณะ

การดําเนินการ

การประเมินผล

1.หัวหนาหอผูปวยทําหนาที่ประธานการประชุมกลาวทักทายสมาชิกดวย 1.ประเมินตามแบบการ
สีหนายิ้มแยมแจมใสและกลาวถึงวัตถุประสงคในการประชุม บอกเวลา สังเกตที่ผวู ิจัยสรางขึ้น
การเริ่มประชุมและเวลาที่เลิกประชุมใหกรรมการทราบ
2.เปดการประชุมใหสมาชิกเสนอชื่อ
2.1 ผูที่จะทําหนาที่ประธานคณะกรรมการในหอผูปวย
2.2 ผูที่ทําหนาที่เลขาฯคณะกรรมการในหอผูปวย
2.3 แบงกรรมการเปนฝายตางๆ กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
2.3.1 คณะกรรมการบริหารจัดการ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ การ
จัดเวร เบิกเงินคาเวร เบิกสิง่ ของ วัสดุอปุ กรณทใี่ ชในหอผูป ว ย เวชภัณฑ การ
บริหารเรือ่ งการรับผูป ว ยในหอ การประสานงาน รายงานซอมอุปกรณ
2.3.2 คณะกรรมการคุณภาพและการปฏิบัติการพยาบาล รับ
ผิดชอบงานเกี่ยวกับ งานปฏิบัติการพยาบาล การควบคุมการติดเชื้อ
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2.บุคลากรมีสวนรวมใน
การคัดเลือกบุคคล
3. บุคลากรไดมีสวนรวม
ในการวางแผนงาน
4.เปนการใหขอมูลขาว
สารซึ่งกันและกัน
5. ทําใหบุคลากรเกิด
ความภาคภูมิใจในผล
งานและมีกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

สื่อการเรียนรู

การดําเนินการ
เก็บสถิติการติดเชื้อ การทํากิจกรรมคุณภาพ กิจกรรม 5 ส. การวางแผน
จําหนายผูปวย การทํา Care map กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ
2.3.3 คณะกรรมการพัฒนาและวิจัย รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
ประเมินTraining need จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร แผนการอบรมใหความรู
ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม จัดใหมีบรรยากาศของการเรียนรูโดย จัด
Case conference จัดใหมี Morning talk และการเก็บสถิติรายงานตางๆ
3. กําหนดคุณสมบัติของผูที่เขามาทํางานในคณะกรรมการในหนาที่ตางๆ
รวมทั้งวิธีการสรรหาตัวบุคคลเขามาเปนคณะกรรมการ
4. จัดทําแผนแมบทของหอผูปวย และเลือกงานที่มีความสําคัญเปนลําดับ
แรกมาจัดทําเปนโครงการ คณะกรรมการฝายตางนําโครงการนั้นมาวางแผน
การทํางานที่ประสานกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
5. กําหนดวิธีการประเมินผล
6. กําหนดวิธีการสื่อสารระหวางคณะกรรมการฝายตางๆ เชน การทําบอรด
แจงขาว จดหมายแจงขาวภายในหอผูปวย เมื่อการปฏิบัติงานรวมบริหาร
ดําเนินในระยะหนึง่ แลวควรมีการประชาสัมพันธใหทราบทัว่ กันทัง้ โรงพยาบาลโดย
การลงในวารสารของโรงพยาบาล เปนตน

การประเมินผล

2.มีความเขาใจในการ
วางแผนสามารถวาง
แผนงานรวมกันไดเปน
อยางดี
3.มีการจัดบอรดแจงขาว
มีผรู บั ผิดชอบการแจงขาว
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กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการกลุมยอย ครั้งที่ 1 ในสัปดาหที่2 ใชเวลา 2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค

สื่อการเรียนรู

1. เพื่อใหคณะกรรมการ กระดาน ปากกาเขียน
ในกลุมยอยจัดแบงหนาที่ กระดาน
ความรับผิดชอบใหแก
สมุดบันทึกการประชุม
สมาชิก

การดําเนินการ
1. ใหบุคลากรอาสาสมัครเปนประธานการประชุมกลาวทักทายสมาชิกและ
แจงวัตถุประสงคของการประชุมบอกเวลาการเริ่มประชุมและเวลาที่เลิก
ประชุมใหสมาชิกทราบ
2. เปดการประชุมใหสมาชิกเสนอชื่อ
1.1 ผูที่จะทําหนาที่ประธานคณะกรรมการในกลุมยอยแตละกลุม
1.2 ผูที่ทําหนาที่เลขาฯคณะกรรมการกลุมยอยแตละกลุม
3. นํางานที่อยูในความรับผิดชอบมารวมกันจัดหาบุคคลที่รับผิดชอบอาจใช
วิธีอาสาสมัครหรือสมาชิกคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงาน
4. จัดทําโครงการที่สอดคลองกับแผนของหอผูปวย วิธีการปฏิบัติ และวิธีการ
ประเมินผลโครงการ
5. กําหนดการประชุมในคณะกรรมการกลุมยอยในครั้งตอไปและมีการจด
บันทึกประชุม สงบันทึกประชุมใหกรรมการทุกคนกอนการประชุมครั้งตอไป
24 ชั่วโมง
6. หัวหนาหอผูปวยมีบทบาทเปนที่ปรึกษาและผูสอนงาน

การประเมินผล
1. ผูวิจัยประเมินตาม
แบบสังเกตที่สรางขึ้น
2.สมาชิกมีการเสนอชื่อ
และอาสาสมัครทํางาน
ในหนาที่ที่กําหนด
3. สมาชิกทุกคนมี
โอกาสแสดงความ
คิดเห็น ในการจัด
ทําโครงการ
4.มีการบันทึกประชุม
เปนลายลักษณอักษร
โดยนําความรูจากการ
อบรมมาใช
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กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในหอผูปวย ครั้งที่ 2 ในสัปดาหที่ 3 ใชเวลา 2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค

สื่อการเรียนรู

1. เพื่อรับทราบความ สมุดบันทึกการประชุม
บันทึกการประชุมครั้งที่แลว
กาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน
2. รับฟงปญหาขอขัด
ของในการปฏิบัติ
งาน
3. รวมกันแกไขปญหา
4. แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารซึ่งกันและกัน

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. ประธานการประชุมกลาวทักทายสมาชิกดวยความยิม้ แยมแจมใส และ แจงวัตถุ
ประสงคของการประชุมบอกเวลาการเริม่ ประชุมและเวลาทีเ่ ลิกประชุมใหสมาชิกทราบ
2. ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลําดับ
3. วาระสืบเนือ่ งและวาระพิจารณาเปดโอกาสใหสมาชิกไดอภิปรายแสดงความคิด
เห็นในประเด็นทีก่ าํ ลังประชุมกันอยู ใหเวลาการอภิปรายตามความเหมาะสม
4. ประธานกลาวสรุปประเด็นใหสมาชิกไดทราบในแตละประเด็น
5. รวมกันแกไขปญหาโดยถือวาปญหาทุกปญหาเปนเรื่องที่ทุกคนตองรับผิด
ชอบรวมกันแกไข
6. การเลือกแนวทางปฏิบัติใชหลักการเหตุและผลประกอบไมใชการใชเสียง
ขางมาก หรืออาจใชการลงมติตามแตสถานะการณ
7. ใหคําชมเชยกับการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกตามความเหมาะสม
8. บันทึกประชุมเปนลายลักษณอักษร
9. นัดหมายการประชุมครั้งตอไป และสงบันทึกการประชุมใหสมาชิกทุกคน
ภายใน 72 ชั่วโมง และกลาวปดประชุมขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มาประชุม

1.ใชแบบการสังเกตโดยผู
วิจยั
2.การประชุมมีบรรยากาศที่
ดีสมาชิกทุกคนมีสหี นายิม้
แยมแจมใส
3.การอภิปรายอยูใ น
ประเด็น สมาชิกทุกคนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น
อยางทัว่ ถึง
4.มีผูรับผิดชอบบันทึก
ประชุม
5.การประชุมเลิกตามเวลา
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กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะกรรมการกลุมยอยครั้งที่ 2 ในสัปดาหที่ 4 ใชเวลา 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงค

สื่อการเรียนรู

1. เพื่อรับทราบความ สมุดจดบันทึกการประชุม
บันทึกประชุมครั้งที่ผานมา
กาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน
2. รับฟงปญหาขอขัด
ของในการปฏิบัติงาน
3. รวมกันแกไขปญหา

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. ประธานการประชุมกลาวทักทายสมาชิกดวยความยิม้ แยมแจมใส และ แจงวัตถุ
ประสงคของการประชุมบอกเวลาการเริม่ ประชุมและเวลาทีเ่ ลิกประชุมใหสมาชิกทราบ
2. ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลําดับ
3.วาระสืบเนือ่ งและวาระพิจารณาเปดโอกาสใหสมาชิกไดอภิปรายแสดงความคิด
เห็นในประเด็นทีก่ าํ ลังประชุมกันอยู ใหเวลาการอภิปรายตามความเหมาะสม
4.ประธานกลาวสรุปประเด็นใหสมาชิกไดทราบในแตละประเด็น
5.รวมกันแกไขปญหาโดยถือวาปญหาทุกปญหาเปนเรื่องที่ทุกคนตองรับผิด
ชอบรวมกันแกไข
6.การเลือกแนวทางปฏิบัติใชหลักการเหตุและผลประกอบไมใชการใชเสียง
ขางมาก หรืออาจใชการลงมติตามแตสถานะการณ
7.ใหคําชมเชยกับการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกตามความเหมาะสม
8.บันทึกประชุมเปนลายลักษณอักษร
9.นัดหมายการประชุมครั้งตอไป และสงบันทึกการประชุมใหสมาชิกทุกคน
ภายใน 24ชั่วโมงกอนการประชุมครั้งตอไป และกลาวปดประชุมขอบคุณ
สมาชิกทุกคนที่มาประชุม

1.ใชแบบการสังเกตโดยผู
วิจยั
2.การประชุมมีบรรยากาศที่
ดีสมาชิกทุกคนมีสหี นายิม้
แยมแจมใส
3.การอภิปรายอยูใน
ประเด็น สมาชิกทุกคนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น
อยางทั่วถึง
4.มีผรู บั ผิดชอบบันทึก
ประชุม
5. การประชุมเลิกตามเวลา
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กิจกรรมที่ 5 การประชุมคณะกรรมการกลุมยอยครั้งที่ 3 ในสัปดาหที่ 5 ใชเวลา 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงค

สื่อการเรียนรู

1. เพื่อรับทราบความ สมุดจดบันทึกการประชุม
บันทึกประชุมครั้งที่ผานมา
กาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน
2. รับฟงปญหาขอขัด
ของในการปฏิบัติงาน
3. รวมกันแกไขปญหา

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. ประธานการประชุมกลาวทักทายสมาชิกดวยความยิม้ แยมแจมใส และ แจงวัตถุ
ประสงคของการประชุมบอกเวลาการเริม่ ประชุมและเวลาทีเ่ ลิกประชุมใหสมาชิกทราบ
2.ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลําดับ
3.วาระสืบเนือ่ งและวาระพิจารณาเปดโอกาสใหสมาชิกไดอภิปรายแสดงความคิด
เห็นในประเด็นทีก่ าํ ลังประชุมกันอยู ใหเวลาการอภิปรายตามความเหมาะสม
4.ประธานกลาวสรุปประเด็นใหสมาชิกไดทราบในแตละประเด็น
5.รวมกันแกไขปญหาโดยถือวาปญหาทุกปญหาเปนเรือ่ งทีท่ กุ คนตองรับผิดชอบรวม
กันแกไข
6.การเลือกแนวทางปฏิบัติใชหลักการเหตุและผลประกอบไมใชการใชเสียง
ขางมาก หรืออาจใชการลงมติตามแตสถานะการณ
7.ใหคําชมเชยกับการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกตามความเหมาะสม
8.บันทึกประชุมเปนลายลักษณอักษร
9.นัดหมายการประชุมครั้งตอไป และสงบันทึกการประชุมใหสมาชิกทุกคน
ภายใน 24ชั่วโมงกอนการประชุมครั้งตอไป และกลาวปดประชุมขอบคุณ
สมาชิกทุกคนที่มาประชุม

1.ใชแบบการสังเกตโดย
ผูวิจัย

2.การประชุมมี
บรรยากาศทีด่ สี มาชิกทุก
คนมีสหี นายิม้ แยมแจมใส
3.การอภิปรายอยูใน
ประเด็น สมาชิกทุกคน
มีโอกาสแสดงความคิด
เห็นอยางทั่วถึง
4.มีผูรับผิดชอบบันทึก
ประชุม
5. การประชุมเลิกตาม
เวลา
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กิจกรรมที่ 6 การประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในหอผูปวย ครั้งที่ 3 ในสัปดาหที่ 6 ใชเวลา 2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค

สื่อการเรียนรู

1. เพื่อรับทราบความกาว สมุดบันทึกการประชุม
หนาในการปฏิบัติงาน บันทึกการประชุมครั้งที่แลว
2.รับฟงปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบัติงาน
3.รวมกันแกไขปญหา
แลกเปลี่ยนขอมูลขาว
สารซึ่งกันและกัน

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. ประธานการประชุมกลาวทักทายสมาชิกดวยความยิ้มแยมแจมใส และ
แจงวัตถุประสงคของการประชุมบอกเวลาการเริ่มประชุมและเวลาที่เลิก
ประชุมใหสมาชิกทราบ
2.ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลําดับ
3.วาระสืบเนือ่ งและวาระพิจารณาเปดโอกาสใหสมาชิกไดอภิปรายแสดงความคิด
เห็นในประเด็นทีก่ าํ ลังประชุมกันอยู ใหเวลาการอภิปรายตามความเหมาะสม
4.ประธานกลาวสรุปประเด็นใหสมาชิกไดทราบในแตละประเด็น
5.รวมกันแกไขปญหาโดยถือวาปญหาทุกปญหาเปนเรื่องที่ทุกคนตองรับผิด
ชอบรวมกันแกไข
6.การเลือกแนวทางปฏิบัติใชหลักการเหตุและผลประกอบไมใชการใชเสียง
ขางมาก หรืออาจใชการลงมติตามแตสถานะการณ
7.ใหคําชมเชยกับการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกตามความเหมาะสม
8.บันทึกประชุมเปนลายลักษณอักษร
9.นัดหมายการประชุมครั้งตอไป และสงบันทึกการประชุมใหสมาชิกทุกคน
ภายใน 72 ชั่วโมง และกลาวปดประชุมขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มาประชุม

1.ใชแบบการสังเกตโดย
ผูวิจัย
2. การประชุมมี
บรรยากาศทีด่ สี มาชิกทุก
คนมีสหี นายิม้ แยมแจมใส
3.การอภิปรายอยูใน
ประเด็น สมาชิกทุกคน
มีโอกาสแสดงความคิด
เห็นอยางทั่วถึง
4.มีผูรับผิดชอบบันทึก
ประชุม
5. การประชุมเลิกตามเวลา
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วัตถุประสงค
4. ใหไดขอมูลจาก
สมาชิกผูปฏิบัติงานโดย
ตรง
5. เพื่อรักษาโครงสราง
การรวมบริหารและมุงใน
เปาหมายเดียวกัน

สื่อการเรียนรู

การดําเนินการ
10.เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนวิพากษประสบการณ การปฏิบัติงานในรูป
แบบการรวมบริหาร แสดงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการปรับรูปแบบให
เหมาะสม
11.เปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความมุงมั่นในการปฏิบัติงานรวมบริหาร

การประเมินผล
6.สมาชิกแสดงความคิด
เห็นกันทุกคนใน ประสบ
การณการปฏิบัติงาน
7. สมาชิกแสดงความมุง
มั่นดวยความเปนอิสระ
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
พันโทหญิง นัยนา ศรีนวลดี เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2496 ที่จังหวัดราชบุรี สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เมือ่ ปการศึกษา 2517 ตอมาในป พ.ศ. 2536 เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล จบการศึกษาเมือ่ ป พ.ศ. 2537 และป พ.ศ. 2544 เขารับการศึกษาในระดับพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบัน
รับราชการในตําแหนงหัวหนาหอผูป ว ยอายุรกรรมหญิงพิเศษ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

