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 วารสารกองการพยาบาลฉบบันีน้บัเป็นฉบบัท่ี  2  พฤษภาคม – สิงหาคม   ปี  พ.ศ.  2552  ภายใต้การ
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2552  แต่อย่างไรก็ดี   กองบรรณาธิการก็ได้ร่วมแรงร่วมใจ  ทุ่มเทพลงักนัอย่างเต็มท่ีภายใต้เวลาอนัจํากดั  และ
ความไม่สมดุลของกําลงัคนกับภาระงาน  ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองวตัถุประสงค์ของวารสารกองการพยาบาลท่ีมีต่อ 
มวลสมาชิกพยาบาลทัว่ประเทศ  ประการแรกเป็นการเผยแพร่ความรู้  นวตกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นผลผลิตจากงานวิจยั
ของนักศึกษาปริญญาโทและเอก  รวมทัง้ผลงานวิจัยและพัฒนาจากพยาบาลผู้ ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสขุทุกระดบั  โดยเฉพาะในฉบบันี ้ กลุ่มแรกเป็นผลงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ด้านการประเมิน  
และพฒันาบุคลากรพยาบาลให้มีสรรถนะตามท่ีต้องการ   กลุ่มท่ีสอง  สมาชิกสามารถนําความรู้ท่ีผ่านการวิจัย
และพัฒนาแล้วไปประยุกต์ใช้ด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังและการพยาบาล      
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อีกด้วย 
 ท้ายท่ีสดุนี ้ ขอเชิญชวนสมคัรสมาชิกวารสารต่อในปี  พ.ศ.  2553  และท่านท่ีต้องการใช้บริการตีพิมพ์
เผยแพร่เอกสารวิชาการในวารสาร  กรุณาเตรียมการตามข้อกําหนดท่ีแจ้งไป  และท่ีสําคัญคือเตรียมการ    
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research)  มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานของวิสญัญีพยาบาลตามการรับรู้ของวิสญัญีพยาบาลและตามการรับรู้ของหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี และเพ่ือ
เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานของวิสญัญีพยาบาลระหว่างการรับรู้ของวิสญัญีพยาบาลกับการรับรู้ของ
หวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่าง คือ วิสญัญีพยาบาล จํานวน 236 คน และ
หวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี จํานวน 11 คน จากโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร  จํานวน 11 แห่ง  เคร่ืองมือท่ีใช้คือ 
แบบสอบถามความสามารถในการปฎิบตัิงานของวิสญัญีพยาบาลสร้างตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของAmerican Association of 
Nurse Anesthetists   มาตรฐานการปฏิบตัิการพยาบาลวิสญัญี   บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพด้าน  
การพยาบาลวิสญัญี  แนวทางการให้บริการทางวิสญัญีวิทยา  และงานวิจยัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบตัิงานของวิสญัญี
พยาบาลของกานดา  เลาหศิลป์สมจิตร์  ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาจากผู้ทรงคุณวุฒิ   มีค�าความเท่ียงของ
สมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบาค เทา่กบั 0.97 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติคา่เฉล่ีย   สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที 
 ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาล ตามการรับรู้ของวิสัญญีพยาบาลและ

หวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี อยู่ในระดบัมาก ( x x= 4.28 SD = .44,  = 4.35 SD = .35 ตามลําดบั)  ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของวิสญัญีพยาบาล  ตามการรับรู้ระหว่างวิสญัญีพยาบาลและหัวหน้างานการพยาบาลวิสญัญี โรงพยาบาล 
ของรัฐ  กรุงเทพมหานคร  แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ 
 

คาํสาํคัญ: ความสามารถในการปฏิบติังาน   วิสญัญีพยาบาล 
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บทนํา 
กระบวนการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล ได้

ก่อให้เกิดความต่ืนตัวและตระหนักในความสําคัญ
เ ร่ืองความปลอดภัยในการดูแลผู้ ป่ วย เพิ่ มขึ น้ 
โรงพยาบาลต่างๆ  ต้องบริหารองค์การให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ รับบริการ
ตามมาตรฐาน  เ พ่ือให้ได้ รับการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลตามนโยบายของรัฐท่ีจัดให้มีโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน   และ
สนับสนุนให้โรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมกระบวนการ 
พฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยทัว่ถึงกัน  
นอกจากนัน้การท่ีประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารมากขึน้ ทําให้สามารถแสวงหาและเลือก
สถานบริการทางสขุภาพท่ีตอบสนองความต้องการท่ี
ตนคาดหวัง โดยต้องการบริการสุขภาพท่ีเป็นเลิศ 
สะดวก รวดเร็ว สง่ผลให้สถานพยาบาลมีการแข่งขนัท่ี
รุนแรงขึน้ในขณะท่ีการร้องเรียนจากผู้บริโภคก็มีมาก
ขึน้ด้วยเช่นกนั1,2 ซึง่โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่เป็นองค์การท่ีสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย  
และพฒันาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
และการแพทย์เฉพาะทาง พร้อมทัง้เป็นต้นแบบในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
การแพทย์เฉพาะทางแก่สถานบริการสุขภาพทัง้
ภาครัฐและเอกชน  ฉะนัน้โรงพยาบาล  จึงต้องมีการ
พฒันาและปรับปรุงงานให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง
อยูเ่สมอ  

ความสามารถในการปฏิบติังานของวิสญัญี
พยาบาลเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการปฏิบติังาน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพฒันาคุณภาพเช่นกัน 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ รับบริการและไม่มี
ความเส่ียงเกิดขึน้ตามมาตรฐานของสถาบันพัฒนา
และรับรองคณุภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ท่ีกําหนดไว้ 
คือ S2 : Safe anesthesia จากการศกึษาภาวะ แทรก
ซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย โดยราชวิทยาลัย
วิสัญญีแห่งประเทศไทย   มีข้อแนะนําเพ่ือความ
ปลอดภัยในการให้บริการวิสัญญี โดยสนับสนุนให้
วิสญัญีพยาบาลได้มีโอกาสปฏิบติัการระงบัความรู้สกึ
ไม่น้อยกว่าปีละ 50 ราย และป้องกนัภาวะแทรกซ้อน
จากการให้การระงับความรู้สึก รวมทัง้มีมาตรการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฉพาะอย่างและมีมาตรการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเชิงระบบ เพ่ือป้องกันความ
เส่ียงต่าง ๆ  และผู้ รับบริการได้รับความปลอดภยัมาก
ท่ีสดุ3 นอกจากนัน้การปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาล
จําเป็นต้องปฏิบัติด้วยความสามารถ ต้องมีความรู้ 
ประสบการณ์และทักษะ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ชํานาญ และมีความรับผิดชอบสูง ซึ่งหากวิสัญญี
พยาบาลขาดทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานท่ีดี อาจเกิดความผิดพลาดทําให้ผู้ ป่วย
ได้รับอนัตรายร้ายแรงถงึขัน้เสียชีวิตหรือไมฟื่น้จากการ
ให้ยาระงับความรู้สึกได้ และเน่ืองจากประชาชนรับรู้
สิทธิของตนเองเพิ่มขึน้ ถ้าเกิดความผิดพลาดอาจ
นํามาสู่การฟ้องร้องบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานได้4  ซึ่ง
การศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลจะเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งในการหาแนวทางป้องกันความสูญเสียไม่ให้   
เกิดขึน้กบัผู้ รับบริการและช่ือเสียงขององค์การ5 จาก

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม – สิงหาคม  2552 2 



วารสารกองการพยาบาล 

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม – สิงหาคม  2552 3

การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการ
พยาบาลวิสญัญี โรงพยาบาลรัฐ กระทรวงสาธารณสขุ
ของ กานดา   เลาหศิลป์สมจิตร์

 

4   พบว่า  สมรรถนะ
ของพยาบาลวิชา ชีพด้านการพยาบาลวิสัญญี 
โรงพยาบาลรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จะ
สามารถช่วยให้การปฏิบติังานบรรลวุตัถปุระสงค์และ
สามารถลดภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้ได้  ผ�ูวิจยั
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถในการ
ปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  
กรุงเทพมหานคร   ระหว่างการรับ รู้ของวิสัญญี
พยาบาลกับหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี เพ่ือนํา
ข้อมลูท่ีได้มาพฒันาและปรับปรุงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาล ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานมากย่ิงขึน้ 
 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 ความสามารถในการปฏิบติังานของวิสญัญี
พยาบาลนัน้ต้องอาศยัความสามารถ  ความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางในด้านต่าง ๆ เป็นพิเศษ  จึงจะทําให้งาน

นัน้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ โดยกานดา  
เลาหศิลป์สมจิตร์4  ได้ทําการศึกษาสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลวิสญัญีว่ามีทัง้หมด 
10 ด้านด้วยกัน  ในงานวิจัยนี ้ ผู้ วิจัยได้ทบทวน
สมรรถนะทัง้หมดและเลือกมา 7 ด้าน  ได้แก่  ด�าน
การประสานความร�วมมือกบัผ�ูป�วยและญาติ  
ด�านการประเมินสภาพผ�ูป�วยก�อนให�ยา
ระงบัความรู�สกึ  ด�านการทําหตัถการและเฝ�า
ระวงัผ�ูป�วยระหว�างให�ยาระงบัความรู�สกึ 
ด�านการเฝ�าระวังผู�ป�วยหลังให้ยาระงับ
ความรู�สึก  ด�านการตัดสินใจแก�ไขป�ญหา
ภาวะวิกฤต  ด�านการประสานงานกบัทีมสหสาขา
วิชาชีพ  และด�านการใช�เทคโนโลยี  โดยได้รวมด
�านการเฝ�าระวงั   ผ�ูป�วยระหว�างให�ยา
ระงบัความรู�สึกและด้านการทําหตัถการไว้ด้วยกัน  
เพราะอยู่ในระยะให้ยาระงบัความรู้สึก  และได้ตดั
ด้านความรู้และด้านคุณลกัษณะออก  เน่ืองจากเป็น
สมรรถนะท่ีใหญ่และจะทําให้เกิดการซํา้ซ้อน 

 
 

 

วสัิญญีพยาบาล 

หัวหน้างาน 
การพยาบาลวิสัญญี 

 

ความสามารถในการปฏบัิตงิานของวสัิญญีพยาบาล 
1. ด�านการประสานความร�วมมือกบัผ�ูป�วยและ
ญาติ 
2. ด�านการประเมินสภาพผ�ูป�วยก�อนให�ยา
ระงบัความรู�สกึ 
3. ด�านการทําหตัถการและเฝ�าระวงัผ�ูป�วยระหว
�างให�ยาระงบัความรู�สกึ 
4. ด�านการเฝ�าระวงัผู�ป�วยหลงัให�ยาระงับ
ความรู�สกึ 
ด�านการตดัสนิใจแก�ไขป�ญหาภาวะวิกฤต 5. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการปฏิบัติ 

งานของวิสัญญีพยาบาล ตามการรับรู้ของวิสัญญี
พยาบาลและตามการ รับ รู้ของหัวหน้างานการ
พยาบาลวิสญัญี โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาลระหว่างการรับรู้
ของวิสญัญีพยาบาลกับการรับรู้ของหัวหน้างานการ
พยาบาลวิสญัญี โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
 การรับรู้ความสามารถในการปฏิบติังานของ
วิสญัญีพยาบาล ระหว่างการรับรู้ของวิสญัญีพยาบาล
กับการรับรู้ของหัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญี 
โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครัง้นี  ้คือ 

วิสญัญีพยาบาลและหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี 
โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร ใน 5 สงักดั  ซึ่ง
มีโรงพยาบาลทัง้หมดจํานวน  17  แห่ง   ได้แก่ สงักดั
กระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย  โรงพยาบาล  
ราชวิถี  โรงพยาบาลเลิดสิน  โรงพยาบาลนพรัตน์  
ราชธานี   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
สถาบันประสาทวิทยา   สถาบันมะเ ร็งแห่งชาติ  
โ ร ง พ ย า บ า ล ส ง ฆ์   สั ง กั ด สํ า นั ก ก า ร แ พ ท ย์ 
กรุงเทพมหานคร   ประกอบด้วยสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ  สังกัดกระทรวงกลาโหม  และสังกัด

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ได้แก่  โรงพยาบาลกลาง   
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิร 
พยาบาล  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  โรงพยาบาล
ตากสิน  โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช   
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  โรงพยาบาลสมเด็จ   
พระป่ินเกล้า  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  และ
โรงพยาบาลตํารวจ 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา  คือ  ความสามารถใน
การปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาลเฉพาะโรงพยาบาล
ของรัฐระดบัตติยภมิู  กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีขนาด  400  
เตียงขึน้ไป 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. เพ่ือเป�นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาล 
โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร 

2. เ พ่ือให้ผู้ บริหารทางการพยาบาลนํา
ผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารบุคลากรทางการ
พยาบาลด้านการพยาบาลวิสญัญี 
 

วัสดุและวิธีการ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นเชิงพรรณนา (descriptive 
research) ศกึษาความสามารถในการปฏิบติังานของ
วิสัญญีพยาบาล ตามการรับรู้ของวิสัญญีพยาบาล 
และตามการรับรู้ของหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี 
โรงพยาบาลของรัฐ  กรุงเทพมหานคร  และเ พ่ือ
เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน
ข อ ง วิ สัญ ญี พ ย า บ า ล  โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ 
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กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของวิสัญญีพยาบาล
และหัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญี ซึ่งผู้ วิจัยได้
ดําเนินการดงันี ้

 ประชากร คือ วิสญัญีพยาบาลและหวัหน้า
งานการพยาบาลวิสญัญี ท่ีปฏิบติังานในแผนกวิสญัญี
วิทยา โรงพยาบาลของรัฐ  ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
โรงพยาบาลทัง้หมดจํานวน 17 แห่ง  วิสญัญีพยาบาล  
จํานวน 478 คน  และหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี  
จํานวน 17 คน  รวมทัง้สิน้  จํานวน 495 คน  (จากการ
สํารวจของผ�ูวิจยัระหว�างวนัท่ี 20 - 26 สิงหาคม 
2551) 
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ง่าย(simple random sampling) ในการเลือก
โรงพยาบาล  โดยจําแนกโรงพยาบาลเป็น 5  กลุ่ม  
ตามสงักดั  ได้แก่  สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  สํานกั
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงกลาโหม และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ   
จากนัน้ผู้ วิจยัได้ทําการสุ่มอย่างง่ายมาเพียง 11  แห่ง  
ได้แก่   โรงพยาบาลเลิดสิน  โรงพยาบาลนพรัตน์ราช
ธานี  สถาบนัสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  สถาบนั
ประสาทวิทยา  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   โรงพยาบาล
รามาธิบดี  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  โรงพยาบาล
สมเด็จพระป่ินเกล้า  และโรงพยาบาลตํารวจ  การ
กําหนดขนาดตวัอย่าง  ใช้สตูร Yamane6  กําหนดค่า
ความคลาดเคล่ือน  5%  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95% 
ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 221 คน ผู้วิจยัใช้จํานวน

วิสัญญีพยาบาลทัง้หมดของโรงพยาบาลท่ีสุ่มได้   
แยกกลุ่มท่ีเป็นหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี และ
กลุ่มวิสญัญีพยาบาล เพ่ือให้สามารถเป็นตวัแทนของ
ประชากรได้ครอบคลมุ7 เม่ือนําแต่ละโรงพยาบาลมา
รวมกันจะได้กลุ่มตัวอย่างวิสัญญีพยาบาล  จํานวน  
289 คน และหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี  จํานวน  
11  คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม 
ส ร้ า งตามกรอบแนว คิดทฤษ ฎีของ  American 
Association of Nurse Anesthetists8  มาตรฐานการ
ปฏิบติัการพยาบาลวิสญัญี9  บทบาท หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาล
วิสญัญี8,9 10 แนวทางการให้บริการทางวิสญัญีวิทยา  
และงานวิจยัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังาน
ของวิสัญญีพยาบาลของกานดา เลาหศิลป์สมจิตร์4 
มาป รับใ ช้   แบบสอบถาม ท่ีส ร้างขึ น้ ไ ด้ รับการ
ตรวจสอบความถกูต้องและความตรงตามเนือ้หาจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 ท่าน  ท่ีมีประสบการณ์ด�าน
วิ ชาการด�านการพยาบาลวิสัญญี  และ เ ป็น
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการปฏิบติังานการพยาบาลขัน้สงู  
ทดสอบค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือเท่ากับ 0.97 
แบบสอบถามแบง่เป็น 2 ตอนดงันี ้
 ตอนท่ี1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคลของ
กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 6 ข�อ ประกอบด�วย อาย ุ
ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบติังานใน
ตําแหน่งและหน่วยงานท่ีสังกัด   ข�อคําถามมี
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ลกัษณะเป�นแบบเลือกตอบและเติมข�อความลง
ในช�องว�าง 
 ตอนท่ี2 แบบสอบถามความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาล  ประกอบด้วยข้อ
คําถามทัง้หมด 39 ข้อ แบบสอบถามมีลกัษณะเป็น 
มาตราสว่นประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั มีค่า
ตัง้แตน้่อยท่ีสดุจนถงึมากท่ีสดุ 
 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวม

ข้อมูลถึงผู้ อํานวยการ คณบดีคณะแพทยศาสตร�       
ผ�ูอํานวยการสํานกัการแพทย�  กรุงเทพมหานคร      
และนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตํารวจ        
ของโรงพยาบาลท่ี เ ป็นกลุ่มตัวอย่าง   โดยผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุย�
ของแต่ละโรงพยาบาล  หลงัจากท่ีผ�านการอนุมัติ
จากโรงพยาบาลนัน้แล�ว ผ�ูวิจยัประสานงานกบัฝ
�ายการพยาบาลของโรงพยาบาลทัง้ 11 แห�ง เพ่ือ
ดําเนินการติดต�อขอชีแ้จงวตัถุประสงค�ของการ
วิจัย รายละเอียด วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล กับ
หัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญี    และวิสัญญี
พยาบาล   โดยผู้วิจยัดําเนินการเก็บข้อมลูด้วยตนเอง 
กลุม่ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามแล้วใสซ่องปิดผนึกคืน  
ใช้ระยะเวลาในการรับแบบสอบถามคืนภายใน 2 - 3 
สปัดาห์ นํามาตรวจสอบความสมบรูณ�ของข�อมลู  
พบว่าแบบสอบถามสําหรับวิสัญญีพยาบาลได้รับ
กลบัมาไม่ครบ  แบบสอบถามสญูหาย จํานวน 20 ชดุ  
ไม่ตอบแบบสอบถาม  จํานวน 33 ชดุ  โดยให้เหตผุล

ว่าลาศึกษาต่อและไม่สบาย  แบบสอบถามได้รับ
กลบัคืน จํานวน 236 ชดุ  เป็นแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบรูณ์ คิดเป็นร้อยละ  81.66  สําหรับแบบสอบถาม
หัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญี   ได้ รับกลับมา
ครบถ้วนจํานวน  11  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  100  ใช้เวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้สิน้  ตัง้แต่วนัท่ี 2 มีนาคม 
2552 ถึงวันท่ี 22 เมษายน 2552 รวมเวลาทัง้สิน้ 1 
เดือน 20 วนั 

      

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมลูตามระเบียบวิธีทางสถิติโดย

ใช้คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยข้อมลูสว่นบคุคล ทําการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติการหาค่าร้อยละ  (Percent) 
ความสามารถในการปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาล 
จําแนกตามการรับรู้ของวิสญัญีพยาบาลและหวัหน้า
งานการพยาบาลวิสญัญี ทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) การเปรียบเทียบการรับรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาล
ระหว่างการรับรู้ของวิสญัญีพยาบาลกับการรับรู้ของ
หัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญี ใช้สถิติทดสอบที
(Independent t-test) ทดสอบนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

 

ผลการวิจัย 
  1. ข้อมูลทั่ วไปของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นวิสัญญีพยาบาล  มีอายุเฉล่ีย 
41.06 ปี โดยผู้ ท่ีมีอายนุ้อยท่ีสดุ 26 ปี อายสุงูสดุคือ 
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60 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท�า  คิดเป็นร�อยละ 84.7 ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานโดยเฉล่ีย 12.85 ปี โดยมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานน้อยท่ีสดุ 1 ปี สงูสดุ 35  ปี สําหรับหวัหน้า
งานการพยาบาลวิสญัญีมีอายเุฉล่ีย  53.73  ปี  โดยผู้
ท่ีมีอายนุ้อยท่ีสดุ 42 ปี  อายสุงูสดุคือ 59 ปี  สว่นใหญ่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท�า คิดเป
�น    ร�อยละ 81.8 ระยะเวลาการปฏิบติังานใน
ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญีโดยเฉลี่ย
7.05 ปี  โดยท่ีระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อยท่ีสดุ 1 
ปี สงูสดุ 30 ปี 

 
 2. ผลการศึกษาความสามารถในการ
ปฏบัิตงิานของวสัิญญีพยาบาล  
 2.1 ผลการศึกษาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของวิสญัญีพยาบาล ตามการรับรู้ของ
วิสญัญีพยาบาลและตามการรับรู้ของหวัหน้างานการ
พยาบาลวิสญัญี โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร 
วิเคราะห�ค�าเฉล่ีย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และจดัอนัดบัจากค�าเฉล่ียเป็นรายด�านและราย
ข้อ  ผลดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสามารถในการปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาล 
ตามการรับรู้ของวิสญัญีพยาบาลและตามความรับรู้ของหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี จําแนก
เป็นรายด้าน 

 

วสัิญญีพยาบาล หัวหน้างาน 
การพยาบาลวิสัญญี 

ความสามารถในการปฏบัิตงิานของ 
วสัิญญีพยาบาล 

x  SD ระดับ x  SD ระดับ 
1. ด�านการประเมินสภาพผู�ป�วยก�อนให
�ยาระงบัความรู�สกึ 

4.40 .43 มาก 4.37 .33 มาก 

2. ด�านการประสานความร�วมมือกับผู�ป�
วยและญาติ 

4.35 .54 มาก 4.36 .50 มาก 

3. ด�านการทําหัตถการและเฝ�าระวังผู�ป�
วยระหว�างให�ยาระงบัความรู�สกึ 

4.30 .46 มาก 4.37 .35 มาก 

4. ด�านการประสานงานกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ 4.29 .56 มาก 4.29 .48 มาก 
5. ด�านการเฝ�าระวังผู�ป�วยหลังให�ยา
ระงบัความรู�สกึ 

4.28 .55 มาก 4.49 .40 มาก
ท่ีสดุ 

6. ด�านการตดัสนิใจแก�ไขป�ญหาภาวะวิกฤต 4.25 .51 มาก 4.47 .41 มาก
ท่ีสดุ 
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7. ด�านการใช�เทคโนโลยี 4.11 .57 มาก 4.13 .47 มาก 

4.28 .44 มาก 4.35 .35 รวม มาก 
 

จากตาราง ท่ี  1 พบว่ า  ค่ า เฉ ล่ียความ 
สามารถในการปฎิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตาม
การรับรู้ของวิสญัญีพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

( x = 4.28, SD = .44) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการปฎิบัติงานตาม
การรับรู้ของวิสญัญีพยาบาลทกุด้านอยู่ในระดบัมาก 
โดยด�านการประเมินสภาพผู�ป�วยก�อนให

�ยาระงบัความรู้สกึ มีค่าเฉล่ียสงูสดุ ( x = 4.40, SD 
= .43) ส่วนค่าเฉล่ียของความสามารถในการ
ปฎิบัติงานของวิสัญญีพยาบาล ตามการรับรู้ของ
หวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญีโดยรวมอยู่ระดบัมาก 

( x = 4.35, SD = .35) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ค่าเฉล่ียด�านการเฝ้าระวงัผ�ูป�วยหลงัให้
ยาระงบัความรู้สกึ และด�านการตดัสินใจแก�ไขป
�ญหาภาวะวิกฤตมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( x = 4.49, SD = .40 และ x  = 4.47, SD = .41 
ตามลําดบั) เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความ สามารถ
ในการปฎิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามการรับรู้
ของวิสัญญีพยาบาลกับหัวหน้างานการพยาบาล
วิสญัญีในรายด�าน พบว่า ด้านการใช�เทคโนโลยี

มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดเม่ือเทียบกับด้านอ่ืน  ( x = 

4.11, SD = .57  และ x  = 4.13, SD = .47  
ตามลําดบั) 
 2.2 ผลก า ร ศึ ก ษ า ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม 
สามารถในการปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตาม

การรับรู้ของวิสัญญีพยาบาลกับหัวหน้างานการ
พยาบาลวิสญัญี จําแนกตามรายด้าน 7 ด้าน พบวา่  
 2.2.1 ด้านการประสานความ
ร่วมมือกับผู้ ป่วยและญาติ พบว่า ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของวิสญัญีพยาบาลตามการรับรู้ของ
วิสญัญีพยาบาลกับหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี 

โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x 5= 4.35, SD = . 4,  

x = 4.36,  SD = .50  ตามลําดบั)  และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ  พบว่า  ค่าเฉล่ียความสามารถในการ
ปฎิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลด้านการประสาน
ความร่วมมือกบัผู้ ป่วยและญาติทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก 
 2.2.2 ด้านการประ เ มินสภาพ
ผู้ ป่วยก่อนให้ยาระงบัความรู้สกึ พบว่า ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามการรับรู้
ของวิสัญญีพยาบาลกับหัวหน้างานการพยาบาล

วิสญัญี โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.40,  SD  =  

.43,  x  = 4.37,  SD = .33 ตามลําดบั) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉล่ียความสามารถใน
การปฎิบติังานของวิสญัญีพยาบาลด้านการประเมิน
สภาพผู้ ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึกทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก  ยกเว้น  การตรวจสอบเคร่ืองดมยาสลบ
และเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ยา ให้พร้อมก่อนให้ยา
ระงับความรู้สึก  และความสามารถในการตรวจสอบ
ความพร้อมของผู้ ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึกใน
ด้านต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน  ท่ีวิสญัญีพยาบาลรับรู้
ความสามารถของวิสัญญีพยาบาลอยู่ในระดับมาก
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ท่ีสดุ  ในขณะท่ี หวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญีรับรู้
ความสามารถของวิสญัญีพยาบาลในการตรวจสอบ
เคร่ืองดมยาสลบและเตรียมอปุกรณ์ เคร่ืองมือ ยา ให้
พร้อมก่อนให้ยาระงบัความรู้สกึ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ
 2.2.3 ด้านการทําหัตถการและ
เฝ้าระวังผู้ ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก พบว่า 
ความสามารถในการปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาล
ตามการรับรู้ของวิสญัญีพยาบาลกับหวัหน้างานการ

พยาบาลวิสัญญี โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 

4.30, SD = .46  และ  x

 2.2.4 ด้านการเฝ้าระวงัผู้ ป่วยหลงั
ให้ยาระงับความรู้สึก พบว่า ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามการรับรู้ของ
วิสญัญีพยาบาลกับหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี 

โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( = 4.28, SD = .55, x x = 
4.49, SD = .40  ตามลําดบั)  และเม่ือพิจารณาเป็น
ราย ข้อ  พบว่ า  ค่ า เฉ ล่ียความสามารถในการ
ปฎิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลด้านการเฝ้าระวัง
ผู้ ป่วยหลงัให้ยาระงบัความรู้สกึทกุข้ออยู่ในระดบัมาก  
ยกเว้น การให้การพยาบาลภายหลงัการให้ยาระงับ
ความรู้สึกแบบทัว่ไป การให้ยาชาทางไขสนัหลงัและ
แบบเฉพาะส่ วนในผู้ ป่ วยแต่ละรายไ ด้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  และการใช้ระบบการให้คะแนนแบบ 
Modified Aldrete’s Post Anesthetic Recovery 
Score ในการประเมินผู้ ป่วยในห้องพักฟ้นก่อน
จําหน่ายกลับหอผู้ ป่วยหรือกลับบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่ีหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญีรับรู้
ความสามารถของวิสญัญีพยาบาลด้านการเฝ้าระวงั
ผู้ ป่วยหลงัให้ยาระงบัความรู้สกึอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

= 4.37,  SD = .35  
ตามลําดับ)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ค่าเฉล่ียความสามารถในการปฎิบัติงานของวิสญัญี
พยาบาลด้านการทําหัตถการและเฝ้าระวังผู้ ป่วย
ระหว่างให้ยาระงับความรู้สึกทุกข้ออยู่ในระดับมาก  
ยกเว้น  การตรวจสอบตําแหน่งท่อหายใจว่าอยู่ใน
ตําแหน่งท่ีถูกต้อง และการจัดท่าศรีษะและคอของ
ผู้ ป่ ว ย เ พ่ื อ ใ ห้ ท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ โ ล่ ง ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัผู้ ป่วยแต่ละราย  ท่ีวิสญัญี
พยาบาลรับรู้ความสามารถของวิสญัญีพยาบาลอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  ในขณะท่ีหัวหน้างานการพยาบาล
วิสญัญีรับรู้ความสามารถของวิสญัญีพยาบาลในการ
ตรวจสอบตําแหน่งท่อหายใจว่าอยู่ในตําแหน่งท่ี
ถกูต้อง  การประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ
ผิดปกติของผู้ ป่วยโดยการใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 
รวมทัง้ตรวจและสงัเกตจากเคร่ืองเฝ้าระวงัระหว่างให้
ยาระงบัความรู้สกึผู้ ป่วยได้อย่างถกูต้อง  และการเปิด
หลอดเลือดดําได้อย่างรวดเร็วและชํานาญ  อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 

 2.2.5 ด้ านการตัดสิน ใจแ ก้ ไข
ภาวะวิกฤต พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของวิสญัญีพยาบาลตามการรับรู้ของวิสญัญีพยาบาล
กับหัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญี โดยเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมาก ( = 4.25, SD = .51, x x  = 4.47, SD = 
.41  ตามลําดบั)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า 
วิสญัญีพยาบาลรับรู้ความสามารถในการปฎิบติังาน
ของวิสัญญีพยาบาลด้านการตัดสินใจแก้ไขภาวะ
วิกฤตทุกข้ออยู่ในระดับมาก  ในขณะท่ี  หัวหน้างาน
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การพยาบาลวิสัญญี รับ รู้ความสามารถในการ
ปฎิบติังานของวิสญัญีพยาบาลด้านการตดัสินใจแก้ไข
ภาวะวิกฤตเกือบทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด ยกเว้น 
การวิ เคราะห์สาเหตุของ ปัญหา ท่ี เ กิดจากการ
ปฏิบติังานได้อย่างถกูต้อง ตรงกบัสถานการณ์โดยไม่
มีความสญูเสียต่าง ๆ เกิดขึน้กบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง อยู่
ในระดบัมาก 

 2.2.7 ด้ า นก า ร ใ ช้ เ ทค โ น โ ล ยี  
พบว่า  ความสามารถในการปฏิบัติงานของวิสัญญี
พยาบาลตามการรับรู้ของวิสญัญีพยาบาลกบัหวัหน้า
งานการพยาบาลวิสัญญี โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

( = 4.11, SD = .57, x x = 4.13, SD = .47  
ตามลําดับ)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ค่าเฉล่ียความสามารถในการปฎิบัติงานของวิสญัญี
พยาบาลด้านการใช้เทคโนโลยีทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก    2.2.6 ด้านการประสานงานกับ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ พบว่า   ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามการรับรู้ของ
วิสญัญีพยาบาลกับหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี 
โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเท่ากนัท่ี  4.29  (SD  .56  
และ  .48  ตามลําดบั)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ค่าเฉล่ียความสามารถในการปฎิบัติงานของ
วิสญัญีพยาบาลด้านการประสานงานกบัทีมสหสาขา
วิชาชีพทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก 

 2.3 ผลกา ร เ ป รี ยบ เ ที ยบก า ร รั บ รู้
ความสามารถในการปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาล 
ระหว่างการรับรู้ของวิสัญญีพยาบาลกับหัวหน้างาน
ก า ร พ ย า บ า ล วิ สัญ ญี   โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ  
กรุงเทพมหานคร  วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าทีเป�น     
รายด�าน   ผลดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลระหว่างการรับรู้ของ

วิสญัญีพยาบาลกบัการรับรู้ของหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี 
 

 

วสัิญญี
พยาบาล 

 

หัวหน้างาน       
การพยาบาล

วสัิญญี 

t P-value* ความสามารถในการปฏบัิตงิาน 
ของวสัิญญีพยาบาล 

x  SD x  SD   
1. ด�านการประเมินสภาพผ�ูป�วยก�
อนให�ยาระงบัความรู�สกึ 

4.40 
 

.43 
  

4.37 .33 .18 .85 

2. ด�านการประสานความร�วมมือกับผู
�ป�วยและญาติ  

4.35 
 

.54 
 

4.36  .50 .06 .95 
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3. ด�านการทําหัตถการและเฝ�าระวังผู
�ป�วยระหว�างให�ยาระงบัความรู�
สกึ      

4.30 
 

.46 
 

4.37 .35 .55 .58 

4. ด�านการประสานงานกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 

4.29 
  

.56 
  

4.29 .48 .001 1.00 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลระหว่างการรับรู้ของ
วิสญัญีพยาบาลกบัการรับรู้ของหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี  (ตอ่) 

 

วสัิญญี
พยาบาล 

 

หัวหน้างาน     
การพยาบาล

วสัิญญี 

t P-value* ความสามารถในการปฏบัิตงิาน 
ของวสัิญญีพยาบาล 

x  SD SD x    
5. ด�านการเฝ�าระวงัผู�ป�วยหลงัให
�ยาระงบัความรู�สกึ 

4.28 
  

.55 
 

4.49 .40 1.23 .22 

6. ด�านการตัดสินใจแก�ไขป�ญหา
ภาวะวิกฤต  

4.25 
 

.51 
  

4.47 .41 1.40 .16 

7. ด�านการใช�เทคโนโลยี 4.11 .57 4.13 .47 .12 .90 

4.28 .44 4.35 .35 .54 รวม .58 

*  P-value  .05 
 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผู�วิจัยอภิปรายผลตาม

วตัถปุระสงค�ของการวิจยั ดงัต�อไปนี ้
จ า กต า ร า ง ท่ี  2 พบว่ า  ก า ร รั บ รู้

ความสามารถในการปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาล 
ระหว่างการรับรู้ของวิสญัญีพยาบาลกับการรับรู้ของ
หวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี ในภาพรวมและ    
รายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ     
ท่ีระดบั .05 
 

1. ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
วิสัญญีพยาบาล ตามการรับรู้ของวิสัญญีพยาบาล
และตามการรับรู้ของหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี 
โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย   
พบว�า  ความสามารถในการปฏิบติังานของวิสญัญี
พยาบาล ตามการรับรู้ของวิสญัญีพยาบาลและตามอภปิรายผล 
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การรับรู้ของหวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก ( = 4.28, SD = .44, x x = 4.35, 
SD = .35 ตามลําดบั)  และเม่ือพิจารณาตามรายด้าน
พบ ว่ า หั ว ห น้ า ง า น ก า รพย าบ า ล วิ สัญ ญี รั บ รู้
ความสามารถในการปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาล 
ด้านการเฝ�าระวังผู�ป�วยหลังให�ยาระงับ
ความรู�สึก และด�านการตัดสินใจแก�ไขป�
ญหาภาวะวิกฤตมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก

ท่ีสดุ  ( x = 4.49, SD = .40  และ x  = 4.47, SD = 
.41 ตามลําดับ)  ในขณะท่ีการรับรู้ของวิสัญญี
พยาบาล พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยท่ีการรับรู้
ความสามารถด้านการประเมินสภาพผู้ ป่วยก่อนให้ยา

ระงบัความรู้สึก มีค่าคะแนนเฉล่ียสงูสดุ ( x = 4.40, 
SD = .43) อธิบายได้ว่า วิสญัญีพยาบาลโรงพยาบาล
ของ รั ฐ   กรุ ง เทพมหานคร  ตระหนักถึ งคุณค่ า
ความสําคญั และประโยชน์ของงานท่ีตนเองกระทําอยู ่  
รวมทัง้ลักษณะงานท่ีค่อนข้างอันตรายและเส่ียงใน
การกระทําต่อชีวิตมนษุย์ ซึง่ก็คือ ผู้ ป่วยท่ีมารับบริการ
ในการผ่าตัด จึงทําให้ต้องปฏิบัติหน้าท่ีในการให้ยา
ระงับความ รู้สึกแก่ผู้ ป่ วยด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบ มีปฏิภาณไหวพริบท่ีดีในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะห น้ า ไ ด้ อย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  และ ต้อ ง ไม่ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ กบัผู้ ป่วยหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งสอดคล้องกบั อนวุฒัน์  ศภุชติุกลุ3  ท่ีกล่าวว่า  
มาตรฐานของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (พรพ.) ท่ีกําหนดไว้ คือ S2: Safe 
Anesthesia เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
โรงพยาบาลและบริการสขุภาพในการประเมินผู้ ป่วย

เพ่ือค้นหาความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ระหว่างการระงบั
ความรู้สกึ   ผู้ ป่วยต้องได้รับการเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนการระงับความรู้สึก 
ตลอดจนกระบวนการระงับความรู้สึกเป็นไปอย่าง
ราบร่ืนและปลอดภยัตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพซึ่งเป็น
ท่ียอมรับวา่ดีท่ีสดุภายใต้สถานการณ์ของโรงพยาบาล  
โดยบุคคลท่ีเหมาะสม นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์11  ท่ีกล่าวว่า 
ลกัษณะงานการพยาบาลวิสญัญีเป็นการปฏิบติังานท่ี
ไมค่วรมีความผิดพลาดเกิดขึน้โดยเดด็ขาด 

สํ าห รับการ รับ รู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาลด้านการใช้เทคโนโลยี
พบว่ามีค่าคะแนนเฉล่ียต่ําสุดเม่ือเทียบกับด้านอ่ืน 
ตามการรับรู้ของวิสญัญีพยาบาลกับหวัหน้างานการ

พยาบาลวิสญัญี ( = 4.11, SD = .57 และ xx  = 
4.13, SD = .47  ตามลําดบั)  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการเฝ้าระวังผู้ ป่วยขณะผ่าตัดมี
ความซบัซ้อนมากขึน้  เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์บางชนิด
ยงัใหม่อยู่ เพิ่งซือ้หรือนําเข้ามาใช้ในหน่วยงาน และมี
คู่มือท่ีใช้ศึกษาในการทํางานเป็นภาษาองักฤษ จึงทํา
ให้เกิดข้อจํากัดในการใช้งานด้านเทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพ  ดงันัน้การรับรู้ด้านนีจ้ึงค่อนข้างต่ํากว่า
ด้านอ่ืน ๆ 

2. เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาล ระหว่างการรับรู้
ของวิสญัญีพยาบาลกับการรับรู้ของหัวหน้างานการ
พยาบาลวิสญัญี โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร  
เม่ือพิจารณาโดยรวมและรายด้าน พบว่า การรับรู้
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ความสามารถในการปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาล
ระหว่างการรับรู้ของวิสญัญีพยาบาลกับการรับรู้ของ
หวัหน้างานการพยาบาลวิสญัญี แตกต่างกนัอย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติ หรืออาจกล่าวได้ว่ามีแนวโน้ม
การรับรู้ไปในทางเดียวกัน   เน่ืองจากลักษณะการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญีและ
วิสัญญีพยาบาล  ใช้เกณฑ์และมาตรฐานในการ
ปฏิบติังานแบบเดียวกนั ตามแนวทางปฏิบติัตามราช
วิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย 
ระเบียบข้อบงัคบัของสภาการพยาบาล โดยท่ีการให้
ยาระงบัความรู้สึกของวิสญัญีพยาบาลเป็นงานท่ีต้อง
ใช้ความรู้ความชํานาญและทกัษะเฉพาะทาง12  จึงทํา
ให้การรับรู้ขอบเขตของงานและความสามารถในการ
ปฏิบติังานของวิสญัญีพยาบาลเป็นไปในทางเดียวกนั 
 

ข�อเสนอแนะ  

 ความสามารถในการปฏิบติังานของวิสญัญี
พยาบาลด้านเทคโนโลยี วิสญัญีพยาบาลและผู้บริหาร
ทางการพยาบาล ควรจะต้องพฒันาฝึกประสบการณ์
ในการใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ เคร่ืองมือพิเศษต่าง ๆ ให้
มีความชํานาญ เพ่ือท่ีจะสามารถนํามาประยกุต์ใช้ใน
การให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
และปลอดภยัมากท่ีสดุ 
 

การศึกษาครัง้ต�อไป 
 1. ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
วิสญัญีพยาบาล โดยใช้การประเมินแบบ 360 องศา 
นํามาใช้ในการพัฒนาความสามารถได้เป็นรูปธรรม
มากขึน้ 
 2. พฒันาแบบประเมินความสามารถของ
วิสญัญีพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย  การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานการพยาบาลกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย  ตามการรับรู้ของ
พยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลทั่วไป 
 
สุนีย์พร แคล้วปลอดทุกข์ *    พย.ม.  (บริหารการพยาบาล) 
สุชาดา รัชชุกูล **   กศ.ด. 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัภาวะผู้ นําเชิงกลยทุธ์ของหวัหน้าหอผู้ ป่วย การบริหารผลการปฏิบตัิงานของ
กลุ่มงานการพยาบาล และประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลทั่วไป  และศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ นําเชิงกลยทุธ์ของหวัหน้าหอผู้ ป่วย การบริหารผลการปฏิบตัิงานของกลุ่มงานการพยาบาล กับ
ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลทัว่ไป กลุ่มตวัอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพระดบั
ปฏิบตัิการ จํานวน 352 คน ซึง่ได้จากการสุม่ตวัอย่างแบบสองขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แบบสอบถาม
ข้อมลูส่วนบคุคล แบบสอบถามภาวะผู้ นําเชิงกลยทุธ์ของหวัหน้าหอผู้ ป่วย แบบสอบถามการบริหารผลการปฏิบตัิงานของกลุ่ม
งานการพยาบาล และแบบสอบถามประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาและหาค่าความเท่ียงของ
แบบสอบถาม   โดยสตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคได้ .97, .96 และ .95 ตามลําดบั วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผู้ นํา      
เชิงกลยทุธ์ของหวัหน้าหอผู้ ป่วย การบริหารผลการปฏิบตัิงานของกลุม่งานการพยาบาล และประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการ

รับรู้ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลทัว่ไป อยู่ในระดบัสงู ( x = 3.85, 3.62 และ 3.90 ตามลําดบั) ภาวะผู้ นําเชิงกลยทุธ์
ของหวัหน้าหอผู้ ป่วยและการบริหารผลการปฏิบตัิงานของกลุ่มงานการพยาบาล มีความสมัพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง   
กบัประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ  โรงพยาบาลทัว่ไป  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05        
(r = .67 และ .64 ตามลําดบั) 

 
คาํสาํคัญ:  ภาวะผู้ นําเชิงกลยทุธ์ การบริหารผลการปฏิบติังาน ประสิทธิผลหอผู้ ป่วย  

 
* พยาบาลชํานาญการ งานวิสญัญีพยาบาล กลุม่การพยาบาล โรงพยาบาลอ่างทอง 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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บทนํา 
 โรงพยาบาลทัว่ไป เป็นสถานบริการสขุภาพ
ภาครัฐ สงักัดกระทรวงสาธารณสขุ มีบทบาทสําคัญ
อย่างย่ิงในระบบบริการสุขภาพ  เ น่ืองจากเป็นผู้
จดับริการให้ประชาชนในท้องถ่ินตา่งๆ  สามารถเข้าถึง
และใช้บริการสขุภาพได้อยา่งทัว่ถงึ โดยเฉพาะในพืน้ท่ี
ชนบทท่ีหา่งไกล ดงันัน้หากการบริการทางสขุภาพของ
โรงพยาบาลทั่วไปสามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิผล ย่อมทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ป ร ะ เ ทศ ไ ด้ รั บก า รบ ริ ก า ร ท่ี มี คุณภาพ  กา ร ท่ี
โรงพยาบาลจะมีประสิทธิผลได้ต้องเ ร่ิมมาจาก
ประสิทธิผลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมกนั โดยเฉพาะ
หอผู้ ป่วยซึ่งมีความสําคัญอย่างย่ิงในการนําไปสู่
ประสิทธิผลของโรงพยาบาล เพราะผลงานมากกว่า
ร้อยละ 50 เป็นผลจากการปฏิบติังานของบคุลากรใน
กลุ่มงานการพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานใน
ระดบัหอผู้ ป่วย ดงันัน้หอผู้ ป่วยจึงเป็นหน่วยงานท่ีควร
ได้รับการดูแลให้สามารถดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย
คณุภาพการพยาบาลได้เป็นอย่างดี1 จากผลการตรวจ
ราชการและนิ เทศงานกรณีปกติของกระทรวง
สาธารณสุขในโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาลพบว่า ร้อยละ 74 ของโรงพยาบาลในสงักัด
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ  ท่ีงาน /หน่วยงาน
บริการของกลุม่งานการพยาบาลอย่างน้อยร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลใน
ระดบั 32 หมายถึง ระดบัคณุภาพการพยาบาลจดัอยู่
ในระดบัดี ซึง่เกณฑ์คณุภาพท่ีสงูท่ีสดุของการประเมิน
คุณภาพบริการพยาบาลคือ ระดับ 4 ซึ่งหมายถึง 

ระดบัคณุภาพการพยาบาลจดัอยู่ในระดบัดีมาก จาก
ผลการประเมินคณุภาพการพยาบาลของโรงพยาบาล
สงักัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ  
2550 แสดงให้เห็นว่า ระดบัคณุภาพงานบริการ
พยาบาลของ โ ร งพยาบาลในสังกัดก ระทรวง
สาธารณสขุทัง้ 10 งาน เม่ือใช้ค่าคะแนนในแต่ละ
ระดบัคณุภาพพบว่า สว่นใหญ่อยู่ในระดบัพอใช้ ถึง ดี 
ทัง้นีมี้โรงพยาบาลร้อยละ 10.4 ถึง ร้อยละ 18.8 ท่ีงาน
บริการพยาบาลอยู่ในระดับคุณภาพท่ีควรปรับปรุง3 
และจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า ประสิทธิผลของ
หอผู้ ป่วยในโรงพยาบาลทัว่ไป ยงัไม่ได้รับการพฒันา
ให้อยู่ในระดบัท่ีสงูสดุ4,5 หรือเรียกว่า ระดบัท่ีบ่งบอก
ความเป็นเลิศตามเป้าหมายขององค์การ จึงจําเป็น
อย่างย่ิงท่ีหัวหน้าหอผู้ ป่วยและบุคลากรทางการ
พยาบาล ต้ อ ง ร่ วม มือกัน ในกา รพัฒนา ระดับ
ประสทิธิผลของหอผู้ ป่วยให้สงูสดุ 
 แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผลของ
องค์การมีหลากหลายแนวคิด ซึ่งการศึกษาในครัง้นี ้
ผู้วิจยัเลือกใช้แนวคิดของ Kinicki และ Kreitner 6 มา
ใช้ในการวัดประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย โรงพยาบาล
ทัว่ไป เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีมีการบูรณาการรูปแบบ
ของการประเมินประสิทธิผลองค์การเข้าด้วยกัน และ
องค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน คือ การบรรลผุลสําเร็จตาม
เป้าหมาย การได้มาของทรัพยากร  กระบวนการ
ภายใน และความพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย     
มีความครอบคลมุในการวดัประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย 
และการประเมินในแต่ละด้านมีความเหมาะสมอย่าง
ย่ิงกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั ท่ีแต่ละหอผู้ ป่วยจะต้อง
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มีการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายของหอ
ผู้ ป่วยอย่างชดัเจน มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ท่ีมี
คุณภาพ  ได้มาตรฐาน   และพร้อมใช้ตลอดเวลา        
มีพยาบาลประจําการท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน มีกระบวนการบริหารจดัการภายในหอ
ผู้ ป่วยท่ีดี และท่ีสําคญัท่ีสดุ คือ การให้ความสําคญั
กับความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากร      
ผู้ปฏิบติังาน ผู้ ใช้บริการและกลุ่มบคุคลหรือองค์การ
อ่ืน ๆ ท่ีมาเก่ียวข้องกบัหอผู้ ป่วย 

  

 ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยเป็นภาพรวมของ
การบ ริการ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ รับบริการ รวมทัง้เป็นมาตรฐานภายนอกท่ีบ่งบอกว่า
องค์การมีความสามารถในการดําเนินการต่าง ๆ ให้
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย7,8 ดงันัน้ประสิทธิผล
ของหอผู้ ป่วยถือวา่เป็นสิง่สําคญัท่ีสดุในการตดัสินการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาลทกุแห่ง เพราะเป็นผลรวม
ของผลลัพธ์ท่ีได้มาจากการปฏิบัติงานของสมาชิก   
ทกุคนภายในหน่วยงานเดียวกนัเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ของโรงพยาบาล7 ปัจจัยสําคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
ของหอผู้ ป่วยมีมากมายหลายปัจจัยด้วยกัน ภาวะ
ผู้ นําเชิงกลยุทธ์ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
ของหอผู้ ป่วย เพราะภาวะผู้ นําเชิงกลยทุธ์ของหวัหน้า
หอผู้ ป่วยหมายถึง ผู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และนํา
วิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติ ไ ด้อย่างเ ป็นผลสําเ ร็จ 
สามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
แล้วกําหนดเป็นแผนกลยุทธ์  จูงใจให้สมาชิกใน
องค์การก้าวไปในทิศทางเดียวกนั มุ่งสู่เป้าหมายและ
ความสําเร็จขององค์การ ซึ่งรูปแบบการบริหารงานใน

ปัจจุบันล้วนต้องใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการ
ดําเนินงานขององค์การ เน่ืองจากผู้ นําเชิงกลยทุธ์เป็น
ผู้ ท่ีก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขนั จึงนํามา
ซึ่งประสิทธิผลขององค์การ 9  การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
ของหอผู้ ป่วย เพราะการบริหารผลการปฏิบัติงาน
หมายถึง การรวมกระบวนการกําหนดการประเมิน
และการกระตุ้ นพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร  
และผลลพัธ์เข้าด้วยกนั10 การบริหารผลการปฏิบติังาน
เป็นกระบวนการในการสร้างสภาพแวดล้อมและ
วิ ธีการในการทํางานท่ีสนับสนุนให้ผู้ ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยมี
เป้าหมายสําคัญอยู่ท่ีการสร้างผลผลิตและผลการ
ปฏิบติังานท่ีสงูขึน้และการสร้างความชดัเจนในผลการ
ปฏิบติังานโดยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการ
ปฏิบติังานในระดบัองค์การ11 ประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมีความยติุธรรม 
คือการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทําให้บุคลากร
ทราบถึงสิ่งท่ีตนเองควรจะมีการพัฒนาและปรับปรุง 
เ พ่ื อ ใ ห้การป ฏิบั ติ ง าน มีประสิท ธิภาพมากขึ น้ 
ก่อใ ห้ เ กิดประสิท ธิผลขององ ค์การไ ด้ 1 2  โดย ท่ี
ภาระหน้าท่ีขององค์การพยาบาลตามขอบเขตของ
วิชาชีพท่ีสําคัญ ได้แก่ การจัดบริการการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพ่ือให้การบริการพยาบาลท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้ รับบริการ13 ดังนัน้
การบริหารผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานการ
พยาบาลจะช่วยให้ผลการปฏิบัติงานของพยาบาล
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ประจําการในหอผู้ ป่วยมีประสทิธิภาพสงูสดุ ซึง่จะช่วย
เพิ่มประสทิธิผลของหอผู้ ป่วยได้ 
 ดงันัน้  ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้ นํา
เชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ ป่วย  การบริหารผลการ
ปฏิบติังานของกลุ่มงานการพยาบาลและประสิทธิผล
ของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ 
เ พ่ือ เ ป็นแนวทางใ ห้ผู้ บ ริหารทางการพยาบาล 
โรงพยาบาลทั่วไป นําไปพัฒนาและดําเนินการเพ่ือ
ยกระดบัประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยให้อยู่ในระดบัท่ีสงู
ท่ีสุด  ก่อให้เ กิดประโยชน์แก่โรงพยาบาลในการ
ให้บริการท่ีมีคุณภาพ  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์
ของหวัหน้าหอผู้ ป่วย การบริหารผลการปฏิบติังานของ
กลุ่มงานการพยาบาลและประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย
ตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
ทัว่ไป  
 2. เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้ นําเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ ป่วย การบริหารผล

การปฏิบั ติ งานของกลุ่มงานการพยาบาล  กับ
ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลทัว่ไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร ในกา รศึ กษา วิ จั ยค รั ้ง นี คื้ อ 
พยาบาลประจําการในหอผู้ ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป 
สงักัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไมต่ํ่ากวา่ 1 ปี 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
 1. ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ  
หอผู้ ป่วย  ตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ 
โรงพยาบาลทัว่ไป 
 2. การบริหารผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม
การพยาบาล มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผล
ของหอผู้ ป่วย  ตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ 
โรงพยาบาลทัว่ไป 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุและวิธีการ 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณา (descriptive 
research) ในลกัษณะของการศึกษาเชิงสหสมัพนัธ์ 
(correlation study) 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร  คือ  พยาบาลประจําการท่ีมี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ทํ า ง า น ตั ้ง แ ต่  1 ปี ขึ ้น ไ ป  
โรงพยาบาลทั่วไป  ท่ีมีขนาด  300 – 500  เตียง  

สงักัดกระทรวงสาธารณสุข   จํานวน  42  แห่ง รวม
ทัง้สิน้  8,849  คน 

 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  พยาบาลประจําการท่ีมี
ป ระสบการ ณ์กา ร ทํ า ง านตั ง้ แต่  1 ปี ขึ น้ ไ ป ใน
โรงพยาบาลทัว่ไปท่ีมีขนาด  300 – 500  เตียง  ซึ่งได้
จากการสุ่มตวัอย่างแบบสองขัน้ตอน (two - stage 
sampling) และใช้สตูรการคํานวณขนาดกลุม่ตวัอย่าง
ของ Yamane (1976)23 โดยเร่ิมจากสุม่แบบง่ายในแต่ละ
ภาคโดยใช้อตัราสว่น 1 : 5  ได้โรงพยาบาลท่ีเป็นกลุม่

ภาวะผู้นําเชงิกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย 
 

1.  การกําหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 
2.  การบริหารทรัพยากรในองค์การ ประสทิธิผลของหอผู้ป่วย 
3.  การสนบัสนนุวฒันธรรมองค์การ  

1.  การบรรลผุลสําเร็จตาม 4.  การปฏิบติัอยา่งมีคณุธรรม 
     เป้าหมาย 5.  การควบคมุองค์การให้สมดลุ   
2.  การได้มาของทรัพยากร       (Hitt, Ireland & Hoskisson)9 
3.  กระบวนการภายใน 
4.  ความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้ 

การบริหารผลการปฏบัิตงิานของกลุ่มงาน
การพยาบาล 

     สว่นเสีย 
       (Kinicki & Kreitner)6 

 

1.  การกําหนดเป้าหมาย 
2.  การประเมินผลการปฏิบติังาน 
3.  ระบบรางวลั 
       (Cumming & Worley)10 
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ตวัอย่างจํานวน  9  แห่ง  จากนัน้จึงคํานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างแต่ละโรงพยาบาลโดยวิธีการคํานวณ
ตามสัดส่วนประชากรแต่ละโรงพยาบาลท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ได้กลุม่ตวัอย่างรวม 382 คน จากนัน้คํานวณ
กลุ่มตัวอย่างพยาบาลประจําการในแต่ละหอผู้ ป่วย 
ตามสดัส่วนของจํานวนประชากรของแต่ละหอผู้ ป่วย 
และทําการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิ ธีจับฉลากรายช่ือ
พยาบาลประจําการในหอผู้ ป่วยทกุหอผู้ ป่วยให้ได้กลุม่
ตวัอยา่งครบตามจํานวนท่ีต้องการ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  
1  ชดุ  แบ่งเป็น  4  ตอน  ซึง่ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงตามเนือ้หาโดยผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 คน และนํา
เคร่ืองมือไปทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบค่าความเท่ียง
ของเคร่ืองมือโดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือแต่ละตอน  
ดงันี ้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
ลกัษณะข้อคําถามเป็นแบบให้เลือกตอบและให้เติม
คํา ประกอบด้วย อาย ุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์
การทํางาน แผนกท่ีปฏิบัติงาน ประสบการณ์การ
ทํางานในหอผู้ ป่วย และประสบการณ์การทํางาน
ร่วมกบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย จํานวน 6 ข้อ  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้นําเชิงกล
ยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย  ผู้ วิจัยปรับปรุงจาก
แบบสอบถามของ ฐิติมา จํานงค์เลิศ14 ท่ีสร้างขึน้ตาม
แนวคิดของ Hitt, Ireland และ Hoskisson9  แบ่งเป็น
องค์ประกอบ  5  ด้าน  คือ   การกําหนดทิศทางเชิง 
กลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรในองค์การ การ

สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การ การปฏิบัติอย่างมี
คณุธรรมและการควบคมุองค์การให้สมดลุ ข้อคําถาม
มีทัง้หมด  20  ข้อ  มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั .97 
 ตอนที่  3 แบบสอบถามการบริหารผล
การปฏิบัติงานของกลุ่มงานการพยาบาล ผู้ วิจัย
สร้างขึน้ตามแนวคิดของ  Cumming  และ  Worley10  

แบ่ง เ ป็นองค์ประกอบ  3 ด้าน  คือ  การ กําหนด
เป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบติังานและระบบ
รางวลั  ข้อคําถามมีทัง้หมด  21  ข้อ  มีค่าความเท่ียง
เทา่กบั .96  
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามประสิทธิผลของ
หอผู้ป่วย ผู้ วิจัยปรับปรุงจากแบบสอบถาม
ประสิทธิผลหอผู้ ป่วยของปราณี มีหาญพงษ์5  ท่ีสร้าง
ตามแนวคิดของ Kinicki  และ  Kreitner6  แบ่งเป็น
องค์ประกอบ 4 ด้าน  คือ  การบรรลผุลสําเร็จตาม
เป้าหมายการได้มาของทรัพยากรกระบวนการภายใน
และความพึงพอใจของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียข้อคําถามมี
ทัง้หมด  20  ข้อ  มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั .95   
 แบบสอบถามตอนท่ี  2 – 4  ข้อคําถาม
ทัง้หมดมีลักษณะเป็นข้อคําถามทางด้านบวกแบบ
เลือกตอบมาตราสว่นประเมินค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ระดบั
น้อยท่ีสดุจนถงึมากท่ีสดุ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เม่ือได้รับอนุมัติการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยจากผู้ อํานวยการโรงพยาบาลท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างแล้ว ผู้วิจยัติดต่อประสานงานกบัหวัหน้ากลุ่ม
งานการพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาลขออนญุาตส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ พร้อมทัง้ชีแ้จงคณุสมบติั

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม – สิงหาคม  2552 20 



วารสารกองการพยาบาล 

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม – สิงหาคม  2552 21

ผลการวิจัย และวิธีการสุม่กลุม่ตวัอยา่งให้กบัผู้ รับผิดชอบของกลุม่
งานการพยาบาลทราบ รวมเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู 7 สปัดาห์ ตัง้แต่วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2552 ถึง
วนัท่ี 13 เมษายน 2552 ส่งแบบสอบถามไปทัง้หมด 
382 ชุด ได้รับกลบัคืนมา 369 ชุด ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นแบบสอบถามท่ีสามารถนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลได้ทัง้หมด 352 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
92.1 ของจํานวนแบบสอบถามท่ีสง่ไป 

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษามีอายใุนช่วง 31 - 40 ปี มากท่ีสดุ 

(ร้อยละ 50.6) อายเุฉล่ีย 34.9 ปี ( x = 9.03) การศกึษา
ระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 92.6) มีประสบการณ์การ
ทํางานอยู่ในช่วง 1 - 10 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 46.4) 

ประสบการณ์เฉล่ีย 13.37 ปี ( x = 13.37) ปฏิบติังาน
ในหอผู้ ป่วยแผนกอายรุกรรมมากท่ีสดุ (ร้อยละ 19.9) 
มีประสบการณ์การทํางานในหอผู้ ป่วยปัจจุบันอยู่
ในช่วง 1 - 10 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 67.5) เฉล่ียคือ  

9.03 ปี (

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  
โดยข้อมูลส่วนบุคคลวิ เคราะห์  โดยใช้สถิ ติการ      
แจกแจงความถ่ี และร้อยละ ข้อมลูเก่ียวกบัภาวะผู้ นํา
เชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ ป่วย การบริหารผลการ
ปฏิบติังานของกลุ่มงานการพยาบาลกับประสิทธิผล
ของหอผู้ ป่วย วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภาวะผู้ นําเชิงกลยทุธ์ของหวัหน้าหอผู้ ป่วย การบริหาร
ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานการพยาบาลกับ
ประสิท ธิผลของหอผู้ ป่ ว ย  โดย คํานวณหาค่ า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และทดสอบความ
มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

x = 9.03) และมีประสบการณ์การทํางาน
ร่วมกบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยคนปัจจบุนัอยู่ในช่วง 1 - 10 ปี 

มากท่ีสดุ (ร้อยละ 82.3) เฉล่ียคือ 6.65 ปี ( = 6.65) x

 2. ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วยการบริหารผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานการ
พยาบาล และประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้
ของพยาบาลประจําการ  โรงพยาบาลทัว่ไป ผลจาก

การศึกษาพบว่า  อยู่ในระดบัสงู ( x = 3.85, 3.62 
และ 3.90 ตามลําดบั)  (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ ป่วย การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ 
โรงพยาบาลทัว่ไป จําแนกตามรายด้าน  (n = 352) 

 

ตัวแปร x  SD ระดับ 

ภาวะผู้นําเชงิกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย 3.85 .72 สูง 
          การกําหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 3.96 .90 สงู 
          การสนบัสนนุวฒันธรรมองค์การ 3.93 .97 สงู 
          การปฏิบติัอยา่งมีคณุธรรม 3.89 .82 สงู 
          การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3.83 .75 สงู 
          การควบคมุองค์การให้สมดลุ 3.75 .76 สงู 
การบริหารผลการปฏบัิตงิานของกลุ่มงานการพยาบาล 3.62 .64 สูง 
          การประเมินผลการปฏิบติังาน 3.79 .79 สงู 
          การกําหนดเป้าหมาย 3.74 .65 สงู 
          ระบบรางวลั 3.33 .76 ปานกลาง 
ประสทิธิผลของหอผู้ป่วย 3.90 .56 สูง 
          การบรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมาย  4.02 .63 สงู 
          กระบวนการภายใน 4.01 .58 สงู 
          การได้มาของทรัพยากร  3.82 .80 สงู 
          ความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  3.76 .63 สงู 
 
 3. ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วยและการบริหารผลการปฏิบติังานของกลุ่มงาน
การพยาบาล มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลางกับประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของ

พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลทั่วไป  อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (r = .67 และ .64 
ตามลําดบั) (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ของหวัหน้าหอผู้ ป่วย  การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานการพยาบาล กับประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลทัว่ไป (n = 352) 

 

ค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ตัวแปร p - value ระดับ 

ภาวะผู้ นําเชิงกลยทุธ์ .67 0.00 ปานกลาง 
การบริหารผลการปฏิบติังาน .64 0.00 ปานกลาง 
 *   P  <  .05 
 

อภปิรายผล 
 1. ระดบัภาวะผู้ นําเชิงกลยทุธ์ของหวัหน้า
หอผู้ ป่วย การบริหารผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
การพยาบาล และประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการ
รับรู้ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลทัว่ไป 
 1.1 ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้า
หอผู้ ป่วย โรงพยาบาลทัว่ไป ตามการรับรู้ของพยาบาล

ประจําการ อยู่ในระดบัสงู ( x = 3.85)  อธิบายได้ว่า
เน่ืองจากปัจจุบันในองค์การต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ล้วนนํากระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์มาใช้ใน
การบริหารองค์การ ให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
เพราะกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ช่วยให้ผู้บริหาร
เกิดความเข้าใจต่อการเปล่ียนแปลงและมีวิสัยทัศน์ 
ทําให้สามารถกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
องค์การได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันเป็นยุคของ
การแข่งขนั การอยู่รอดขององค์การต้องอาศยัผู้ นําท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์  สามารถกําหนด
ทิศทางเชิงกลยทุธ์ได้ คือต้องเป็นผู้มองการณ์ไกลและ

ต้องมองไปรอบ ๆ ตัว ไม่ใช่มองแต่ในองค์การของ
ตนเอง ต้องรู้จักวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง 
เพ่ือหาความได้เปรียบกบัคูแ่ข่งขนั15  ดงันัน้ผู้บริหารจึง
ต้องมีกลยทุธ์ ในการบริหารงาน โดยผู้บริหารระดบัสงู
ต้องใช้กลยุทธ์ในระดบัองค์การ ในขณะท่ีหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วยถือวา่เป็นผู้บริหารระดบัต้น ท่ีต้องรับนโยบายไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และเป็นผู้ ท่ี รับผิดชอบการ
ดําเนินงานภายในหอผู้ ป่วยทัง้หมด จึงจําเป็นจะต้องมี
ภาวะผู้ นําเชิงกลยทุธ์ด้วยเช่นกนั 
 1.2 การบริหารผลการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาล

ประจําการ อยู่ในระดบัสงู ( x = 3.62)  อธิบายได้ว่า
นับตั ง้ แ ต่ ปี  พ .ศ . 2544 เ ป็ น ต้ นมา  สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พฒันาระบบการ
บริหารผลการปฏิบติังาน โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะสร้าง
วฒันธรรมการทํางานของข้าราชการให้สอดคล้องกบั
รูปแบบการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมุ่งเน้นให้
ข้าราชการทํางานโดยยดึผลผลิต ผลลพัธ์ ความคุ้มค่า 
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ความรับผิดชอบ  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนผู้ รับบริการ ซึ่งเน้นการ “บริหาร” ผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง มิใช่เน้นการประเมินเพียง
อย่างเดียว จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ผู้บริหารใน
หน่วยราชการตา่ง ๆ ได้มีการปรับตวัในการเรียนรู้ เพ่ือ
เข้าสู่กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน  เ ม่ือ
พิจารณาในรายด้านพบว่า  ด้านระบบรางวัล  มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  ( x = 3.33)  เน่ืองจาก 
การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นระบบท่ีเพิ่งมีการ
นํามาใช้เป็นรูปธรรม ประมาณ 1 – 2 ปี  และผลการ
ประเมินก็ยงัมิได้มีการนําไปใช้ในการพิจารณาความดี
ความชอบของข้าราชการอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่จะมี
การนําผลการประเมินไปเพ่ือใช้ในการวางแผนพฒันา
บุคลากรมากกว่า ดงันัน้การท่ีจะพฒันาระบบบริหาร
ผลการปฏิบติังานให้มีความเช่ือถือได้ว่าโปร่งใส และ
เป็นธรรมคงจะต้องมีการพัฒนาทัง้ผู้ ปฏิบัติและ
ผู้ บริหารท่ีมีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มี
หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีทําให้   ผู้ ปฏิบัติมีความ
เช่ือมัน่ว่าระบบบริหารผลการปฏิบติังานเป็นระบบท่ี
สามารถพัฒนาบุคลากรได้จริง และสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานของข้าราชการได้ อนัจะส่งผล
ถงึประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและประสิทธิผลของ
องค์การในท่ีสดุ 

   1.3 ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย ตามการ

รับรู้ของพยาบาลประจําการ อยู่ในระดบัสงู ( x = 3.90) 
อธิบายได้ว่า จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุท่ี
กําหนดให้ร้อยละ 80 ของสถานบริการสาธารณสุข
ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์16 จนกระทั่งถึง

เป้าหมายของแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  
พ.ศ. 2550 – 2554 ท่ีกําหนดว่า ระบบบริการสขุภาพ
และการแพทย์มีประสทิธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีอย่าง
พอประมาณตามหลกัวิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ทําให้ผู้ รับบริการมีความอุน่ใจและผู้ให้บริการมีความสขุ 
ดังนัน้จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีกระตุ้นให้โรงพยาบาลทั่วไป 

เกิดความต่ืนตัวในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
เพ่ือให้ผู้ รับบริการได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ และ
โรงพยาบาลทัว่ไปท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้ 9 แห่ง ส่วน
ใหญ่เป็นโรงพยาบาลท่ีผ่านกระบวนการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลมาแล้ว  ทุกหน่ วยงานใน
โรงพยาบาลจึงมีความมุ่ งมั่นพัฒนางานให้เ กิด
ประสทิธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะกลุม่งานการ
พยาบาลมีการปรับปรุงระบบบริหารงาน โครงสร้าง
องค์การ และพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตาม
มาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดงุครรภ์13 ซึ่ง
ประกอบด้วย มาตรฐานการบริหารองค์กรฯ มาตรฐาน
การปฏิบัติการพยาบาล และมาตรฐานผลลพัธ์ จาก
ผลการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ ป่วยจะ
ส่งผลให้เกิดการพฒันาคุณภาพบริการพยาบาลเพ่ือ
บรรลถุึงประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย  ด้วยเหตผุลผู้ ป่วย 

ด้วยเหตดุงักล่าวจึงทําให้ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยอยู่
ในระดบัสงู 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา
เชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย การบริหารผล
การปฏิบัติงานของกลุ่มงานการพยาบาลกับ
ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของ
พยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลทั่วไป 
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 2.1 ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้า
หอผู้ ป่วย มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง
กบัประสทิธิผลของหอผู้ ป่วย(r =.67) อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิจัยหลายคนท่ีพบว่า
ภาวะผู้ นํามีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลขององค์การ 
เ ช่น   ภาวะผู้ นํ า เ ชิ งกลยุท ธ์ มีความสัมพัน ธ์กับ
ประสิทธิผลขององค์การและหอผู้ ป่วย1 4 , 1 7  และ
การศกึษาในต่างประเทศของ Wong and Cummings14  
โดยวิธี systemic review พบว่า ภาวะผู้ นํามีความ 
สมัพนัธ์ตอ่ผลลพัธ์ในผู้ ป่วย (patient outcome) กลา่ว 
คือทําให้ผลลพัธ์ในผู้ ป่วยสงูขึน้ เพิ่มความพึงพอใจใน
ผู้ ป่วยและช่วยลดข้อร้องเรียนได้ การบริหารองค์การ
พยาบาลในยคุปัจจบุนั ภาระงานของผู้บริหารทางการ
พยาบาลเพ่ิมขึน้จากในอดีตเป็นอย่างมาก  ผู้ นํา
ทางการพยาบาลในยคุโลกาภิวฒัน์จึงต้องเป็นผู้ นําท่ี
ทันสมัย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถคาดการณ์
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเป็น
ระบบและทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ ซึ่ง
วิสยัทศัน์เปรียบเสมือนอาวธุท่ีสําคญัของผู้บริหารท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดความได้เปรียบกับคู่แข่งขัน18 
หัวหน้าหอผู้ ป่วยจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับและ
เพ่ิมบทบาทให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
เพ่ือนําพาองค์การไปสู่เป้าหมายสูงสุด ดังนัน้ ภาวะ
ผู้ นํา เ ชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ ป่วยจึงมีความ 
สมัพนัธ์กบัประสทิธิผลของหอผู้ ป่วย 
 2.2 การบริหารผลการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานการพยาบาล มีความสัมพันธ์ทางบวกใน

ระดบัปานกลางกบัประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย (r = .64) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 2 และสอดคล้องกบัการศึกษาของ
นกัวิจยัหลายคน ท่ีพบว่า การบริหารผลการปฏิบติังาน
ของกลุ่มงานการพยาบาลมีความสัมพันธ์กับความ  
พงึพอใจในงานของพยาบาลประจําการ19  สว่นใหญ่มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัต่ําและความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสมัพนัธ์กับผลการ
ปฏิบติังาน20  และสอดคล้องกบันกัทฤษฎีหลายท่านท่ี
ได้กล่าวว่า การบริหารผลการปฏิบัติงานนัน้เป็นการ
บริหารทรัพยากรบคุคลท่ีมีความเหมาะสมจะนํามาใช้
ในองค์การ เพราะจะทําให้ผู้ปฏิบติัสามารถปฏิบติังาน
ได้ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
และเกิดความพึงพอใจในงาน เม่ือความพึงพอใจ
เพิ่มขึน้ระดับการลาออกจากงาน การขาดงานก็จะ
ลดลง ตรงกนัข้ามระดบัผลผลิตสขุภาพทัง้กายและใจ
ของผู้ปฏิบติังานก็จะดีขึน้  ส่งผลให้ระดบัประสิทธิผล
ประสิทธิภาพขององค์การสูงขึน้ในท่ีสุด21 และหาก
พยาบาลมีความพงึพอใจในงานจะทําให้มีแรงจงูใจใน
การทํางาน ซึ่งมีผลทําให้บริการพยาบาลมีคุณภาพ 
ตลอดจนการดําเนินพนัธกิจของกลุม่งานการพยาบาล
บรรลผุลอย่างมีประสิทธิภาพ22  ดงันัน้ การบริหารผล
การปฏิบติังาน ซึ่งมีองค์ประกอบด้านความพึงพอใจ
ของผู้ให้บริการ จงึสง่ผลต่อประสิทธิผลขององค์การได้
เช่นกนั ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าการบริหารผลการปฏิบติังาน
ของกลุม่งานการพยาบาลมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผล
ของหอผู้ ป่วย 
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ข้อเสนอแนะจากการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ระดับของภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ของ
หวัหน้าหอผู้ ป่วย การบริหารผลการปฏิบติังานของกลุ่ม
งานการพยาบาลและประสทิธิผลของหอผู้ ป่วย ตา่งก็อยู่
ในระดบัสงู ดงันัน้ผู้บริหารทางการพยาบาลจึงควรท่ีจะ
ธํารงรักษาและส่งเสริมระดบัของภาวะผู้ นําเชิงกลยทุธ์
ของหวัหน้าหอผู้ ป่วย การบริหารผลการปฏิบติังานของ
กลุ่มงานการพยาบาลให้คงอยู่ในระดบัท่ีสงูกว่าหรือไม่
น้อยกว่าเดิม อนัจะส่งผลให้ระดบัของประสิทธิผลของ
หอผู้ ป่วยได้รับการพฒันาให้สงูขึน้ตามไปด้วย 
 2. ภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วย มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของหอ
ผู้ ป่วยในระดบัปานกลาง ดงันัน้ผู้บริหารระดบัสงูของ
กลุ่มงานการพยาบาล ควรมีการเตรียมความพร้อม
และพฒันาภาวะผู้ นําให้กบัผู้ ท่ีจะเป็นหวัหน้าหอผู้ ป่วย 
และผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งเป็นหวัหน้าหอผู้ ป่วย โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาทกัษะภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ให้กับหัวหน้า
หอผู้ ป่วย เพ่ือเพิ่มประสทิธิผลของหอผู้ ป่วย 
 3. การบริหารผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม
งานการพยาบาล  มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยในระดบัปานกลาง ดงันัน้
ผู้ บริหารโรงพยาบาลควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พฒันาผลการปฏิบติังาน โดยการกําหนดเป้าหมายใน
การทํางาน มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบติังานอย่าง

ต่อเน่ือง และท่ีสําคัญอย่างย่ิงของผู้ บริหารทางการ
พยาบาลคือ การสร้างเสริมบรรยากาศและสภาพ 
แวดล้อมในการทํางาน การจัดสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
การนําผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
พยาบาลมาวิ เคราะ ห์  เ พ่ื อหาแนวทางในการ
ตอบสนองและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการ
ทํางาน 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัย อ่ืนท่ีมีความ 
สัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ        
หอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ 
 2.  ศึกษาเปรียบเทียบระดบัประสิทธิผลของ
หอผู้ ป่วยระหว่างของโรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลท่ีไม่ได้รับการ
รับรองคณุภาพโรงพยาบาล 
 3. ศึกษาระดับประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย
และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย 
ตามการรับรู้ของหวัหน้าหอผู้ ป่วย 
 4. ควร นํา รูปแบบการบ ริหารผลการ
ปฏิบติังาน (performance management model) ไป
จดัทําโครงการบริหารผลการปฏิบติังานของกลุ่มงาน
การพยาบาลในลกัษณะการวิจยัเชิงทดลอง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (quasi – experimental research)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของการสร้าง
พลงัอํานาจในการเตรียมความพร้อมผู้ ป่วยผ่าตดักระดูกสนัหลงัต่อความรู้ การรับรู้ และการปฏิบตัิตวัเพ่ือฟืน้สภาพหลงัผ่าตดั 
โดยประยกุต์ใช้แนวคิดการสร้างพลงัอํานาจ (empowerment) ของ Gibson กลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดักระดกูสนั
หลงัในสถาบนัประสาทวิทยา ระหว่างเดือนสิงหาคม 2551 ถึง กมุภาพนัธ์ 2552 จํานวน 70 ราย  แบ่งเป็นกลุม่ทดลองจํานวน 
35 ราย กลุม่ควบคมุจํานวน 35 ราย โดยใช้แผนการทดลองแบบ nonrandomized control group pretest-posttest design   
วิธีดําเนินการวิจยัประกอบด้วย  4  ขัน้ตอน   โดยกิจกรรมสร้างพลงัอํานาจ ได้แก่  1)  การสร้างสมัพนัธภาพ  2)  ประเมินปัญหา
และความต้องการผู้ ป่วย  3)  เสริมสร้างแหลง่พลงัอํานาจโดยการสร้างเสริมความรู้และการรับรู้ให้กบัผู้ ป่วย  4)  เสริมสร้างพลงั
อํานาจผู้ ป่วยในการฝึกปฏิบตัิด้วยตนเองและคงไว้ซึง่พลงัอํานาจด้วยตนเอง เคร่ืองมือในการวิจยัประกอบด้วย  1)  แบบบนัทึก
สว่นบคุคล  2)  แบบสอบถามความรู้การปฏิบตัิตวัก่อนและหลงัการผ่าตดักระดกูสนัหลงั  3)  แบบสอบถามการรับรู้การปฏิบตัิ
ตวัก่อนและหลงัการผ่าตดักระดกูสนัหลงั  4)  แบบบนัทึกข้อมลูการปฏิบตัิตวัเพ่ือฟืน้  สภาพหลงัผ่าตดั  5)  คู่มือการเตรียม
ความพร้อมสําหรับผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงั  6)  วิดีทศัน์การเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงั  วิเคราะห์
ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  โดยใช้สถิติร้อยละ  คา่เฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที (t-test) 
 ผลการวิจยัพบวา่  ผู้ ป่วยผา่ตดักระดกูสนัหลงัท่ีได้รับการสร้างพลงัอํานาจ  1)  มีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้การปฎิบตัิตวั
ก่อนและหลงัผ่าตดักระดกูสนัหลงัสงูกว่ากลุ่มท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  2)  มี
ค่าเฉล่ียคะแนนการรับรู้การปฎิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ  อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ  3)  มีความสามารถในการปฏิบตัิตวัเพ่ือฟืน้สภาพหลงัผ่าตดัสงูกว่ากลุ่มท่ีได้รับการ
พยาบาลตามปกติ  แสดงให้เห็นว่า การสร้างพลงัอํานาจเป็นกิจกรรมการพยาบาลท่ีช่วยสง่เสริมความรู้  การรับรู้การปฎิบตัิตน
ก่อนและหลงัผา่ตดั และความสามารถในการปฏิบตัิตวัเพ่ือฟืน้สภาพหลงัผา่ตดัของผู้ ป่วยผา่ตดักระดกูสนัหลงัได้ 
 ข้อเสนอแนะ  การสร้างพลังอํานาจสามารถส่งเสริมความรู้ การรับรู้การปฎิบัติตนก่อนและหลังผ่าตัด และ
ความสามารถในการปฏิบัติตัวเพ่ือฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังได้  ดังนัน้ ควรมีการสนับสนุนและ
กําหนดให้เป็นกิจกรรมสําคัญสําหรับพยาบาลในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยปรับกิจกรรมการพยาบาลให้
เหมาะสมกบับริบทของการพยาบาลและการเจ็บป่วยของผู้ ป่วยแตล่ะราย 
 

คาํสาํคัญ : การสร้างพลงัอํานาจ การเตรียมความพร้อม ผู้ ป่วยผา่ตดักระดกูสนัหลงั ความรู้ การรับรู้ การปฏิบตัิตวัเพ่ือฟืน้สภาพ 

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม – สิงหาคม  2552 29 



บทนํา 
 การผ่าตัดกระดูกสนัหลงัเป็นการผ่าตดัใหญ่
ชนิดหนึ่ง มีวตัถุประสงค์เพ่ือแก้ไขและรักษาพยาธิ
สภาพท่ีเกิดขึน้ ซึง่มีสาเหตจุากภาวะเส่ือมของกระดกู
สนัหลงัและหมอนรองกระดกูสนัหลงั  เช่น หมอนรอง
กระดกูสนัหลงัเล่ือน การเล่ือนตวัของกระดกูสนัหลงั 
และโพรงกระดกูสนัหลงัแคบ  เป็นต้น ซึง่ภาวะเหลา่นี ้
ทําให้เกิดอาการผิดปกติในการทําหน้าท่ีของระบบ
ประสาทไขสนัหลงัส่งผลให้เกิดอาการปวดหลงั ปวด
ขา กล้ามเนือ้ขาอ่อนแรงและมีอาการชาร่วมด้วย ซึ่ง
สง่ผลรบกวนตอ่การดําเนินชีวิต ทําให้ผู้ ป่วยมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีลดลง การผ่าตดักระดกูสนัหลงัเป็นวิธีการรักษา
หนึ่งท่ีช่วยแก้ไขอาการผิดปกติท่ีเกิดขึน้กับผู้ ป่วย
ดงักลา่ว โดยการเอาสิง่ท่ีกดทบัรากประสาทไขสนัหลงั
ออกทําให้รากประสาทเส้นนัน้เป็นอิสระไม่ถูกกดทับ 
นอกจากนีก้ารผ่าตดัยงัช่วยจัดแนวกระดูกสนัหลงัให้
ตรง เพ่ิมความมัน่คงและความแข็งแรงของกระดกูสนั
หลังโดยใช้วัสดุยึดตรึงภายในกระดูก   รวมทัง้แก้ไข
ความผิดรูปของกระดกูสนัหลงั ผลดีของการผ่าตดัคือ
ช่วยลดอาการปวด ผู้ ป่วยสามารถทํางานได้ตาม
ศกัยภาพของตวัเองทําให้มีคณุภาพชีวิตดีขึน้ 
 แม้ว่าในปัจจุบนัจะมีเทคโนโลยี  นวตักรรมท่ี
ทนัสมยัมากขึน้ ทําให้ผู้ ป่วยท่ีได้รับการผ่าตดักระดูก
สนัหลงัประสบผลดีในการรักษา แต่การผ่าตดักระดกู
สันหลังเป็นการผ่าตัดท่ีมีความหมายและสําคัญต่อ
การดํารงชีวิต   การประกอบอาชีพ   ภาพลักษณ์ 
เน่ืองจากก่อให้เกิดความปวด ทกุข์ทรมาน และความ
เส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดท่ีรุนแรง

หลายอย่าง   ความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ภายหลงัการผ่าตดั 
อาจเกิดจากการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย  
การใช้เวลานานในการผา่ตดั การดแูลและการปฏิบติัตวั
ท่ีไม่ถกูต้องหลงัผ่าตดั1  ดงันัน้การท่ีผู้ ป่วยมีสว่นร่วมใน
การดแูลตนเองตัง้แต่ในระยะก่อนผ่าตดั ทําให้ผู้ ป่วยมี
ความเข้าใจเก่ียวกับโรค การดูแลรักษาและการฟื้นฟู
สภาพมากขึน้  ช่วยให้ผู้ ป่วยลดความกลัว วิตกกังวล 
และความยากลําบากในการดูแลตนเองลดลง  มี
ความสามารถในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดและ
ปรับเปล่ียนการดูแลสุขภาพขณะเจ็บป่วยได้อย่าง
ถกูต้อง เหมาะสม   สง่ผลให้การฟืน้สภาพหลงัผ่าตดัเร็ว
ขึน้ ลดความวิตกกังวล   ลดค่าใช้จ่ายในการนอน
โรงพยาบาล ป้องกนัและลดภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั  
และลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัดได้2  ผู้ ป่วยผ่าตัด
กระดกูสนัหลงัท่ีได้รับการสอนและได้รับเอกสารเตรียม
ความพร้อมก่อนผ่าตดัจะทําให้ผู้ ป่วยมีความรู้เพิ่มขึน้
และผู้ ป่วยฟืน้สภาพหลงัผ่าตดัได้ดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับ
การสอน2  จากการสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัผลของ
การให้ความรู้ก่อนการผ่าตดัในงานวิจยั  68  เร่ือง  โดย
การวิเคราะห์เมต้าของฮาทาเวย์  (อ้างใน  สมหมาย  
วนะวนานนท์)3  พบว่าผู้ ป่วยท่ีได้รับความรู้ก่อนผ่าตดั  
ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ มีผลลพัธ์หลงัผ่าตัดเป็นท่ีน่าพอใจ
มากกว่าผู้ ป่วยท่ีไม่ได้ รับความรู้   งานวิจัยในการ
ส่งเสริมให้ผู้ ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองพบว่า
ช่วยให้ผู้ ป่วยมีความรู้ความสามารถในการดแูลตนเอง 
มีการฟืน้สภาพหลงัผ่าตดัได้เร็ว ตลอดจนป้องกนัและ
ลดภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดัได้ดีขึน้3 ดังนัน้ส่วนท่ีมี
ความสําคัญมากคือความร่วมมือของผู้ ป่วยในการ
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ปฏิบติัตวัท่ีถูกต้อง มีความพร้อมทัง้ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคมทําให้ผู้ ป่วยฟื้นสภาพหลัง
ผ่าตัดได้เร็ว  ป้องกันและลดภาวะ   แทรกซ้อนหลัง
ผา่ตดัได้ 
 สถาบันประสาทวิทยา  เป็นสถานบริการ
เฉพาะทางโรคระบบประสาท ในระดบัสงูกว่าตติยภมิู ท่ี
ให้บริการผู้ ป่วยโรคทางประสาทศลัยกรรมเป็นจํานวน
มาก จากสถิติของผู้ ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดกระดูกสัน
หลงัในปีงบประมาณ 2549-2551 พบว่ามีจํานวน
ผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดัเพิ่มขึน้ทกุปี  จากในปี 2549 
จํานวน  514  ราย เป็น 564 ราย ในปี 2550  และ 
573 ราย  ในปี 25514  สําหรับผู้ ป่วยท่ีได้รับการผ่าตดั
กระดกูสนัหลงัมกัจะพบปัญหาความปวด ทกุข์ทรมาน 
และความเส่ียงตอ่การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดัท่ี
รุนแรงหลายอยา่ง เช่นภาวะตกเลือด และช็อก  ซึง่เป็น
ภาวะรุนแรงท่ีพบได้ใน 24 ชัว่โมงแรกหลงัผ่าตดั อนั
เป็นผลจากการผ่าตัดโดยตรง มีก้อนเลือดในแผล
ผ่าตดั ผลกระทบต่อระบบประสาทไขสนัหลงัจากการ
ระคายเคืองหรือบาดเจ็บต่อเส้นประสาทไขสันหลัง  
การฉีกขาดของเย่ือหุ้ มประสาทไขสันหลังชัน้ดูรา
ในขณะผ่าตดั ถงุลมปอดแฟบ ปอดบวม  หลอดเลือด
ดําส่วนลึกอักเสบและอุดตัน อาการท้องอืด การติด
เชือ้ของทางเดินปัสสาวะ การติดเชือ้ของแผลผ่าตัด 
การเกิดแผลกดทบั กล้ามเนือ้ลีบ อ่อนแรง และข้อติด
แข็ง  เป็นต้น   จากการศกึษาข้อมลูของผู้ ป่วยท่ีรับการ
รักษาทางประสาทศลัยกรรม ในสถาบนัประสาทวิทยา 
ในปี พ.ศ.2549 จํานวน 134 คน  พบวา่ผู้ ป่วยมีความรู้
เก่ียวกับการดูแลตนเองอยู่ในระดับต่ําถึงร้อยละ 

78.12 และมีความต้องการข้อมูลเก่ียวกับโรค การ
รักษา  คําแนะนําในการปฏิบัติตัวจากแพทย์และ
พยาบาล  ผู้ ป่วยบางรายยงัไม่ทราบการปฏิบติัตวัก่อน
และหลังผ่าตัด และการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องเม่ือกลับ
บ้าน  
 พยาบาลเป็นบุคลากรหนึ่งในทีมสุขภาพท่ีมี
หน้าท่ีในการดูแลผู้ ป่วยอย่างใกล้ชิดและมีบทบาท
สําคญัตอ่การฟืน้สภาพของผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั จึงควรได้
มีการคิดค้นวิธีการปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกท่ี
สอดคล้องกับปัญหาของผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ขณะท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  เพ่ือพฒันาการ
ปฏิบติัการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้  ด้วยเหตุ
นีค้ณะผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการสร้างพลงั
อํานาจให้แก่ผู้ ป่วยผ่าตดักระดูกสนัหลงัท่ีรับไว้รักษา
ในโรงพยาบาลซึ่งเป็นกิจกรรมการพยาบาลเชิงบําบดั
ท่ีโดดเด่น   เน้นผู้ ป่วยมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหาได้ด้วยตนเอง   และช่วยให้ผู้ ป่วยรู้สกึว่าตนเอง
มีพลังอํานาจ   ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ผู้ ป่วยสามารถ
ปรับตวัให้อยู่ในภาวะสมดลุทัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สงัคม และจิตวิญญาณ  อนัเป็นเป้าหมายสงูสุดของ
การพยาบาลแบบองค์รวม 
 จากการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมายังไม่พบการ
พยาบาลเพ่ือสร้างพลงัอํานาจในผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูก
สันหลังเพ่ือสร้างความสามารถของผู้ ป่วยในการ
ปฏิบติัตนเพ่ือฟืน้สภาพหลงัผ่าตดั คณะผู้วิจยัจึงได้นํา
แนวคิดการสร้างพลังอํานาจของกิบสัน5 (Gibson)  
มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการพยาบาล โดย
พยาบาลเป็นผู้ ช่วยเหลือ ผู้ สนับสนุน ผู้ สอน ผู้ ให้
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คําปรึกษา ผ่านกระบวนการเผชิญปัญหาของผู้ ป่วย 
ซึ่งประกอบด้วยกลไกการควบคุมและกลไกการคิดรู้   
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ป่วยเข้าใจกระบวนการของการพฒันา

ศกัยภาพตนเองในการแก้ไขปัญหา  และช่วยให้ผู้ ป่วย
รับรู้ว่าตนสามารถจัดการกับสถานการณ์หลังการ
ผา่ตดักระดกูสนัหลงัได้ 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
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1. ความรู้ในการปฏิบติัตวัก่อนและ
หลงัผา่ตดั 

2. การรับรู้การปฏิบติัตวัก่อนและหลงั
ผา่ตดั 

3. ความสามารถในการปฏิบติัตวัเพ่ือ
ฟืน้สภาพหลงัผ่าตดั 

การสร้างพลังอาํนาจ (empower) 
ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง 

เสริมสร้างพลงัอํานาจผู้ ป่วยในการฝึกปฏิบติัด้วย
ตนเองและคงไว้ซึง่พลงัอํานาจด้วยตนเอง 

4. 

เสริมสร้างแหลง่พลงัอํานาจโดยการสร้างเสริม
ความรู้และการรับรู้ให้กบัผู้ ป่วย 

3. 
ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ ป่วย 2. 
สร้างสมัพนัธภาพ  1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1   กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 การวิจยันีเ้ป็นการศกึษาผลของการสร้างพลงั
อํานาจในการเตรียมความพร้อมผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูก
สนัหลงั ต่อความรู้ การรับรู้ และการปฏิบติัตวัเพ่ือฟืน้
สภาพหลงัผ่าตดั   โดยคณะผู้วิจยัได้ประยกุต์แนวคิด
การสร้างพลงัอํานาจ (empowerment) ของ Gibson5

โดยมีกิจกรรมการสร้างพลงัอํานาจ 4 กิจกรรม คือ    
(1)  การสร้างสมัพนัธภาพ  (2)  การประเมินปัญหา
และความต้องการของผู้ ป่วย  (3)  การเสริมสร้าง
แหล่งพลงัอํานาจโดยการสร้างเสริมความรู้ และการ
รับรู้ให้กับผู้ ป่วย และ (4) การเสริมสร้างพลงัอํานาจ

ผู้ ป่วยในการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและคงไว้ซึ่งพลัง
อํานาจด้วยตนเอง 
 

คาํถามการวิจัย 
 การสร้างพลงัอํานาจมีผลต่อความรู้  การรับรู้  
และการปฏิบติัตวัเพ่ือฟืน้สภาพหลงัผ่าตดัของผู้ ป่วย
ผา่ตดักระดกูสนัหลงัหรือไม ่
 
 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 เพ่ือศึกษาผลของการสร้างพลงัอํานาจในการ
เตรียมความพร้อมผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ต่อ
ความรู้  การรับรู้  และการปฏิบติัตวัเพ่ือฟืน้สภาพหลงั
ผา่ตดั 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
 ผู้ ป่ วยผ่ าตัดกระดูกสันหลัง ท่ี ไ ด้ รับการ
พยาบาลตามแนวคิดการสร้างพลงัอํานาจจะมี 
 1. ความรู้การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการ
ผา่ตดัสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ 
 2. การรับรู้การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการ
ผา่ตดัสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ 
 3. ความสามารถในการปฏิบัติตัวเพ่ือฟื้น
สภาพหลังผ่าตัดสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการพยาบาล
ตามปกติ 
 

วัสดุและวิธีการ 
 การศึกษาครัง้นี  ้  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  
(quasi – experimental design) โดยใช้แผนการทดลอง
แบบ nonrandomized control group pretest-posttest 
design  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการสร้าง
พลังอํานาจในการเตรียมความพร้อมผู้ ป่วยผ่าตัด
กระดูกสนัหลงัต่อความรู้ การรับรู้ และการปฏิบติัตัว
เพ่ือฟื้นสภาพหลังผ่าตัด  โดยเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มท่ีได้รับการสร้างพลงัอํานาจกับกลุ่มท่ีได้รับการ
พยาบาลตามปกติ 
 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ  ผู้ ป่วยท่ี
เข้ารับผ่าตัดกระดูกสนัหลงัในสถาบนัประสาทวิทยา 
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2551 ถึง กุมภาพันธ์ 2552 
จํานวน  232 ราย คํานวณกลุ่มตวัอย่างโดยคิดจาก
ร้อยละ 30 ของประชากร6 ได้จํานวนกลุม่ตวัอย่าง  70 
ราย แบ่งเป็นกลุม่ทดลองจํานวน 35 ราย กลุม่ควบคมุ
จํานวน 35 ราย เพ่ือเป็นการพิทกัษ์สิทธ์ิของผู้ ป่วย  
และป้องกนัการปนเปื้อนของตวัอย่างในกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง   คณะผู้ วิจัยจึง ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูกลุม่ควบคมุก่อนจนครบ 35 คน แล้วจึง
ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่ม
ทดลองอีก 35 คนตามลําดบั 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ประกอบด้วย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูและเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการทดลอง ดงันี ้
 1. แบบบนัทกึข้อมลูสว่นบคุคล  ประกอบด้วย  
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ ลักษณะ
งานท่ีทํา ญาติท่ีดแูลขณะอยู่โรงพยาบาล  การศึกษา 
รายได้  โรคประจําตัว   การด่ืมสุรา   การสูบบุหร่ี  
ประวติัการใช้ยาแก้ปวด  ประสบการณ์ผา่ตดั   
 2. แบบสอบถามความรู้การปฏิบัติตัวก่อน
และหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ประกอบด้วยข้อ
คําถามให้เลือกตอบถกูผิด จํานวน 12 ข้อ ซึง่ได้มีการ
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (content validity) 
และความเหมาะสมของภาษาโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ
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จํานวน 5 ทา่น ทดสอบหาคา่ความเท่ียง(reliability)ใน
ผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงั จํานวน 10 คน โดยหาค่า
สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (cronbach, s alpha  
coefficient) มีค่า 0.89  ค่าอํานาจจําแนกมีค่าเท่ากบั 
0.8 และคา่ความยากอยูร่ะหวา่ง .20 - .75    
 3. แบบสอบถามการรับรู้การปฏิบติัตวัก่อน
และหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เป็นข้อคําถามให้
เลือกตอบ 3 ระดบั คือ เหน็ด้วย   ไมแ่น่ใจ  ไม่เห็นด้วย 
จํานวน 12 ข้อ   โดยมีข้อความด้านบวกจํานวน 9 ข้อ
และลบ จํานวน 3 ข้อ ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา 
(content validity) และความเหมาะสมของภาษาโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 ท่าน ทดสอบหาค่าความเท่ียง
(reliability) ในผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงั จํานวน 10 คน 
หาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (cronbach, s 
alpha  coefficient) มีคา่ 0.87 
 4. แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติตัวเพ่ือฟื้น
สภาพหลงัผา่ตดัประกอบด้วยข้อมลูเก่ียวกบั 
 4.1 การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด
กระดกูสนัหลงั ประกอบด้วยข้อคําถามให้เลือกตอบ 
ปฏิบติั หรือ ไมป่ฏิบติั จํานวน 14 ข้อ  
 4.2 ข้อมูลด้านการรักษา เป็นคําถาม
ปลายเปิดให้เติมคําในช่องวา่ง  จํานวน  9 ข้อคําถาม  
 4.3 ข้อมูลการใช้ยาแก้ปวด จํานวน 3 
ข้อคําถาม  
 4.4 ข้อมูลระดับความรู้สึกปวดจํานวน 
3 ข้อคําถาม โดยประเมินจากแบบประเมินความปวด
และเติมคําในช่องวา่ง  
 4.5 ภาวะแทรกซ้อนหลงัผา่ตดั จํานวน 

18  ข้อคําถาม  โดยใสเ่คร่ืองหมายถกูหน้าข้อความท่ี
พบวา่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
 5. คู่มือการเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ ป่วย
ผ่าตดักระดูกสนัหลงั  มีเนือ้หาเก่ียวกับ ความสําคญั
ของกระดกูสนัหลงั  อาการของท่ีโรคเกิดกบักระดกูสนั
หลงั  เหตุผลของการผ่าตดักระดกูสนัหลงั  การได้รับ
ยาระงับความรู้สึก  การเตรียมความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  การฝึกหายใจและขับเสมหะท่ีถูกวิธี  
การปฏิบติัตวัหลงัผ่าตดักระดกูสนัหลงั และคําแนะนํา
ในการปฏิบติัตวัเม่ือกลบับ้าน  ตรวจสอบความถกูต้อง   
ครอบคลุม  เหมาะสมของเนือ้หาและภาษา โดย
แพทย์ พยาบาลผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน แล้วนํามา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องของภาษาและ
เนือ้หาให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ 
 6. วิดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสําหรับ
ผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงั  มีเนือ้หาเช่นเดียวกบัคู่มือ
การเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูก    
สนัหลงั 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคล  โดยแจกแจง
ความถ่ี  และร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
คะแนนความรู้และการรับรู้การปฎิบติัตวัก่อนและหลงั
ผ่าตัดกระดูกสันหลังก่อนและหลังการทดลองทัง้ใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีให้การดูแลตามปกติ   
โดยใช้สถิติ  pair  t-test 
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 3. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
คะแนนความรู้และการรับรู้การปฎิบติัตวัก่อนและหลงั
ผ่าตดักระดกูสนัหลงัก่อนและหลงัการทดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีให้การดูแลตามปกติ   
โดยใช้สถิติ  independent   t-test 
 4. วิเคราะห์ความแตกต่างการปฏิบติัตวัเพ่ือ
ฟื้นสภาพหลังผ่าตัดระหว่างผู้ ป่วยกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ  โดยใช้สถิติ  independent  t-test 
 

การพทิกัษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัย 
 การวิจยันีผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การวิจยั  สถาบนัประสาทวิทยา  ทัง้นีผู้้ วิจยัพบผู้ ป่วย
เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเข้าร่วม 
การวิจัย  อธิบายให้ทราบถึงวตัถุประสงค์และวิธีการ
วิจัย  โดยผู้ ป่วยสมัครใจเข้าร่วมในการวิจัยโดยไม่มี
ข้อบงัคับใด ๆ และสามารถยุติการเข้าร่วมในการทํา
วิจัยในช่วงใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลกับผู้ วิจัย 
และไม่มีผลต่อการรักษาท่ีได้รับ  คําตอบหรือข้อมลูท่ี
ได้รับจากการทําวิจัยจะนําเสนอในภาพรวมซึ่งไม่มี
การระบช่ืุอผู้ เข้าร่วมวิจยั 
 

วิธีดาํเนินการ 
 ผู้วิจยัดําเนินการทดลองดงันี ้
 1. ผู้ วิจัยเข้าพบผู้ ป่วยในวันแรกของการ  
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  จากนัน้ผู้วิจยัประเมิน
ความพร้อมทัง้ด้านร่างกาย และจิตใจ  สมัภาษณ์และ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ป่วย  ตามแบบบันทึก

ข้อมลูผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงั ทัง้กลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ 
 2. กลุม่ควบคมุ เป็นกลุม่ท่ีได้รับการพยาบาล
ตามปกติจากพยาบาลและบคุลากรอ่ืน ๆ  
 3. กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มท่ีได้รับการสร้าง
พลงัอํานาจเป็นรายบุคคลตามขัน้ตอนการสร้างพลงั
อํานาจ  ซึง่ประกอบด้วย 4 กิจกรรม  ดงันี ้

กจิกรรมที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ    
 เป็นกิจกรรมท่ีพยาบาลแนะนําตนเอง ด้วย
ท่าทีท่ีเป็นมิตร  จริงใจและเปิดเผย  แสดงการยอมรับ
ผู้ ป่วยในฐานะบุคคลท่ีมีศักด์ิศรี  เพ่ือให้ผู้ ป่วยเกิด
ความเช่ือมัน่และไว้วางใจ  พร้อมทัง้ให้ข้อมลูเก่ียวกบั
การผา่ตดักระดกูสนัหลงั 
 กจิกรรมที่ 2  ประเมนิปัญหาและความ
ต้องการของผู้ป่วย 
 กิจกรรมในช่วงนี เ้ป็นการประเมินความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการเจ็บป่วยและการผ่าตัดท่ีจะ
ได้รับพร้อมทัง้กระตุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยได้พูด
ระบายความรู้สกึและปัญหาท่ีวิตกกงัวลเก่ียวกบัความ
เจ็บป่วยและการผ่าตัดท่ีจะได้รับ โดยให้ผู้ ป่วยคิด
ทบทวน สํารวจปัญหาและความต้องการท่ีเก่ียวข้อง  
ซึง่เป็นขัน้ตอนการค้นหาสภาพการณ์จริงหรือปัญหาท่ี
กําลงัเผชิญของกระบวนการสร้างพลงัอํานาจ 

 กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างแหล่งพลังอาํนาจ
โดยการสร้างเสริมความรู้และการรับรู้ให้กับ
ผู้ป่วย   เป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษา 
และการควบคมุความวิตกกงัวล ภายหลงัให้ผู้ ป่วยได้
ทําความเข้าใจเก่ียวกับการรักษาท่ีจะได้รับ โดยใช้
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง 
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และส่ือวีดิทัศน์เร่ือง การเตรียมความพร้อมผู้ ป่วย
ผ่าตัดกระดูกสันหลัง  ทัง้ นี ผู้้ ป่ วยจะได้ รับข้อมูล
เพิ่มเติมในกรณีท่ีผู้ ป่วยต้องการข้อมลูเพิ่มเติมและยงั
ได้ไม่ครบเพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตวัเพ่ือฟืน้สภาพหลงั
ผา่ตดั  เกิดความรู้สกึมัน่ใจในการควบคมุสถานการณ์  
นอกจากนัน้กระตุ้ นให้ผู้ ป่วยวิเคราะห์อุปสรรคและ
ตรวจสอบความรู้สึกตนเองถ้าไม่สามารถจัดการกับ
ปัญหาได้  พร้อมทัง้เสริมแรงทางบวก โดยให้ความ
มั่นใจว่าผู้ ป่วยจะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากทีม
รักษาพยาบาลตลอดเวลาของการรักษาพยาบาล 
 กิจกรรมที่ 4  เสริมสร้างพลังอาํนาจผู้ป่วย
ในการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและคงไว้ซึ่งพลังอํานาจ
ด้วยตนเอง  ด้วยการสอนสาธิตและฝึกปฏิบัติการ
หายใจและการขับเสมหะท่ีถูกวิธี การประเมินความ
ปวดด้วยตนเอง ฝึกปฏิบติัการขึน้ลงเตียง และการ
ออกกําลงักล้ามเนือ้ 
 4. ภายหลงัการผ่าตดัผู้ ป่วยทัง้กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม  จะได้รับการประเมินความรู้  การ
รับรู้การปฎิบัติตัวหลงัผ่าตัดกระดูกสนัหลงั  และการ
ปฏิบติัตวัเพ่ือฟืน้สภาพหลงัผา่ตดั 
 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษานี ้มีจํานวนสิน้ 
70 ราย กลุม่ทดลองเป็นชาย 22 คน หญิง 13 คน และ 
กลุ่มควบคุมเป็นชาย 24 คน หญิง 11 คน  กลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองมีลักษณะคล้ายคลึงกันใน
เร่ืองตวัแปรต่าง ๆ กลา่วคือ กลุม่ตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่มี
อายอุยู่ระหว่าง 41 – 60 ปี  สถานภาพสมรสคู่  นบัถือ

ศาสนาพทุธ  ประกอบอาชีพรับราชการเป็นส่วนใหญ่    
ลักษณะงานส่วนใหญ่ยืนและ /หรือเดิน  และนั่ง   
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัประถมศึกษา  รายได้
ของครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10,000 – 25,000 
บาท/เดือน   ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตวั กลุ่มท่ีมีโรค
ประ จําตัวส่วนใหญ่ เ ป็นโรคความดัน โลหิตสูง   
ประสบการณ์การผ่าตดักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การผ่าตัดเท่ากันท่ีร้อยละ  
60 

ข้อมูลด้านการรักษา  2. 
 การวินิจฉัยโรคท่ีพบมากท่ีสุดในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุคือ spondylolisthesis ร้อยละ 
54.29 และ 45.71 ตามลําดบั  กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมส่วนใหญ่ทําผ่าตัด laminectomy  เท่ากันท่ี
ร้อยละ  51.42 กลุ่มทดลอง  มีคะแนนการปฏิบัติ
กิจวตัรประจําวนั (barthel index) ในวนัแรกรับ อยู่
ในช่วง 25-100 คะแนน  คะแนนเฉลี่ย 95.71 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 14.40  วันจําหน่ายมีคะแนน 
barthel index  อยู่ในช่วง 10-100 คะแนน คะแนน
เฉล่ีย 94.0 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 20.64 กลุ่ม
ควบคมุ  มีคะแนน barthel index ในวนัแรกรับอยู่
ในช่วง  25-100 คะแนน   คะแนนเฉล่ีย 93.14  สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 14.40 วันจําหน่ายมีคะแนน 
barthel index  อยู่ในช่วง 30-100 คะแนน  คะแนน
เฉล่ีย 96.43 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 13.48 
 ระยะเวลาในการผ่าตัด กลุ่มทดลองมี
ระยะเวลาในการผ่าตัดเฉล่ีย 3 ชั่วโมง 21 นาที และ
กลุ่มควบคุมมีระยะเวลาในการผ่าตดัเฉลี่ย 3 ชั่วโมง  
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6 นาที  กลุ่มทดลองมีจํานวนวนันอนเฉล่ีย 11.89 วนั 
และกลุ่มควบคุมมีจํานวนวันนอนเฉล่ีย 13.80 วัน 

ตามลําดบั รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1  และ 2 

 
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ จําแนกตาม

ข้อมลูเก่ียวกบัการรักษา 
 

กลุ่มทดลอง(n=35) กลุ่มควบคุม(n=35) 
ลักษณะของผู้ป่วย 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
การวนิิจฉัยโรค     

      spondylolisthesis 19 54.29 16 45.71 

      spinal stenosis 4 11.43 3 8.57 
      Herniated Nucleus Pulposus (HNP) 11 31.42 14 40.0 
      อ่ืน ๆ 1 2.86 2 5.72 

ชนิดการผ่าตัด     
     Laminectomy 18 51.42 18 51.42 
     Cloward, s operation 4 11.40 9 25.72 

 
ตารางที่ 2  แสดงค่าพิสยั ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอย่างเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุ จําแนกตามข้อมลูเก่ียวกบัการรักษา 
 

กลุ่มทดลอง(n=35) กลุ่มควบคุม(n=35) 
ลักษณะของผู้ป่วย 

Rang Mean S.D. Rang Mean S.D. 
Barthel Index  (คะแนน)       
       แรกรับ 25-100 95.71 14.40 25-100 93.14 14.40 
       วนัจําหน่าย 10-100 94.00 20.64 30-100 96.43 13.48 
ระยะเวลาในการผ่าตัด (ช่ัวโมง) 1-8.15 3.21 1.69 1.25-9.25 3.06 1.72 
จาํนวนวันนอน (วัน )  4-23 11.89 4.44 4-36 13.80 7.01 

 
 
 
 



 3. ผลการประเมินความรู้และการรับรู้
การปฎิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเม่ือวันแรก
รับเข้ารักษาในโรงพยาบาล  
 1) ผลการประเมินความรู้การปฎิบติัตวั
ก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังของกลุ่มทดลอง
และกลุ่ ม ค วบคุม เ ม่ื อ วัน แ รก รั บ เ ข้ า รั กษา ใน
โรงพยาบาล พบว่า  กลุ่มทดลอง  ค่าคะแนนความรู้
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัต่ํา โดยมีคะแนนเฉล่ีย 7.03 สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.065  กลุ่มควบคุม ค่าคะแนน
ความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ํา โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
6.66 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.830 เม่ือเปรียบเทียบ
ผลต่างของค่าคะแนนเฉล่ียความรู้การปฎิบติัตวัก่อน
และหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังของกลุ่มควบคุมและ
กลุม่ทดลอง   พบว่า  แตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงวา่ ก่อนการทดลองผู้ ป่วย
ผ่าตดักระดกูสนัหลงัทัง้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

มีคะแนนความรู้การปฎิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด
กระดกูสนัหลงัไมแ่ตกตา่งกนั  (ตารางท่ี 3) 
 2) ผลการประเมินการรับรู้การปฎิบติัตวั
ก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังของกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุเม่ือวนัแรกรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล 
พบว่า กลุ่มทดลอง คะแนนการรับรู้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย  25.80 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  2.026  กลุ่มควบคุมมีคะแนน
เฉล่ียการรับรู้การปฎิบัติตัว 25.57 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  2.468  เปรียบเทียบผลต่างของค่าคะแนน
เฉล่ียการรับรู้การปฎิบติัตวัก่อนและหลงัผ่าตดักระดกู
สันหลังของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  พบว่า 
แตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
แสดงว่า ก่อนการทดลองผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูกสนัหลงั
ทัง้กลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง มีคะแนนการรับรู้การ
ปฎิบัติตัว ก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังไม่
แตกตา่งกนั (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางที่ 3   เปรียบเทียบคา่คะแนนเฉลี่ยความรู้และการรับรู้ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

กลุ่มทดลอง(n=35) กลุ่มควบคุม(n=35) 
ตัวแปร 

Mean S.D. Mean S.D. 
t p 

ความรู้       
ก่อนทดลอง 7.03 2.065 6.66 1.830 .796 .429 

หลงัการทดลอง 9.17 1.807 6.86 1.574 5.713 .000* 
การรับรู้       
ก่อนทดลอง 25.80 2.026 25.57 2.468 .428 .670 
หลงัการทดลอง 31.71 2.768 25.26 2.048 11.14 .000* 
 *  p < .05 
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 4. ผลการสร้างพลังอาํนาจต่อการเตรียม
ความพร้อมผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง 
 4.1 ผลของความรู้และการรับรู้การ
ปฎิบติัตวัก่อนและหลงัผา่ตดักระดกูสนัหลงั 
 1) ผลการสร้างพลงังานอํานาจท่ีมี
ตอ่ความรู้การปฏิบติัตวัก่อนและหลงัผ่าตดักระดกูสนัหลงั
ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบก่อน
และหลงัการทดลอง  พบว่าในกลุม่ควบคมุ ค่าคะแนน
ความรู้เร่ืองการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัผ่าตดั ก่อนการ
ทดลอง  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต่ํา  โดยมีคะแนนเฉล่ีย  
6.66  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.830  หลงัการทดลอง  
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับต่ําท่ี 6.68 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  1.574  เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติ  
พบว่า  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  0.05  สําหรับกลุ่มทดลอง  ค่าคะแนนความรู้
เ ร่ืองการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด   ก่อนการ
ทดลอง  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต่ํา  โดยมีคะแนนเฉล่ีย  
7.03  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  2.065  หลงัการทดลอง
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับสูงท่ี 9.17 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.807 เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติ  
พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  
0.05  (ตารางท่ี  4) 
 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนน
ความรู้การปฎิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสัน
หลัง หลังการทดลอง  ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่ม
ทดลอง  พบว่า  กลุม่ทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้
การปฎิบติัตวัก่อนและหลงัผ่าตดักระดกูสนัหลงั หลงั
การทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุ  อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่คือ ผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงัท่ี

ได้รับการสร้างพลงัอํานาจมีความรู้การปฎิบติัตวัก่อน
และหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังดีกว่ากลุ่มท่ีได้รับการ
พยาบาลตามปกติ (ตารางท่ี 3) 
 2) ผลการสร้างพลงัอํานาจท่ีมีต่อ
การรับรู้การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสัน
หลังของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการทดสอง  พบว่า  ในกลุ่มควบคุม    
ค่าคะแนนการรับรู้เร่ืองการปฏิบัติตัวก่อนและหลัง
ผ่าตดั  ก่อนการทดลอง สว่นใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง  
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 25.57  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2.468  หลงัการทดลอง  คะแนนเฉล่ียการรับรู้อยู่ใน
ระดับปานกลางท่ี  25.26  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2.048  เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติ  พบว่า  
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  
ในกลุ่มทดลอง  ค่าคะแนนการรับรู้เร่ืองการปฏิบัติตัว
ก่อนและหลงัผ่าตดั  ก่อนการทดลอง  ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง  โดยมีคะแนนเฉล่ีย  25.80  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  2.026  หลงัการทดลอง  คะแนน
เฉล่ียการรับรู้อยู่ในระดบัสงูท่ี  31.74  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  2.768  เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  (ตารางท่ี  4) 
 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนน
การรับรู้การปฎิบติัตวัก่อนและหลงัผา่ตดักระดกูสนัหลงั 
หลงัการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง 
พบว่า  กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนการรับรู้การ
ปฎิบติัตวัก่อนและหลงัผ่าตดักระดกูสนัหลงั หลงัการ
ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
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ท่ีระดบั 0.05 นั่นคือ ผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูกสนัหลงัท่ี
ได้รับการสร้างพลังอํานาจมีการรับรู้การปฎิบัติตัว 

ก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสนัหลังดีกว่ากลุ่มท่ีได้รับ
การพยาบาลตามปกติ (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียความรู้และการรับรู้ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองและก่อนและ

หลงัการทดลอง 
 

ก่อนทดลอง หลังการทดลอง 
ตัวแปร 

Mean S.D. Mean S.D. 
t p 

ความรู้       
กลุม่ทดลอง(n=35) 7.03 2.065 9.17 1.807 -4.654 .000* 
กลุม่ควบคมุ(n=35) 6.66 1.830 6.86 1.574 -1.645 .109 
การรับรู้       
กลุม่ทดลอง(n=35) 25.80 2.026 31.74 2.768 -10.093 .000* 

กลุม่ควบคมุ(n=35)) 25.57 2.468 25.26 2.048 -1.036 .308 
 * p < .05 
 
 4.2 ผลการปฏิบติัตวัเพ่ือฟืน้สภาพหลงั
ผา่ตดั 

 1) ผลการเป รียบเ ทียบความ
แตกต่างของการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัการทดลอง พบว่า  ผู้ ป่วย
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมีคะแนนเฉล่ียการปฏิบติั
ตวัท่ีถกูต้องเท่ากบั 13.11 และ 11.86 ตามลําดบั เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการปฏิบติัตวั
ท่ีถูกต้องของผู้ ป่วยทัง้สองกลุ่มพบว่า  กลุ่มทดลอง
คะแนนเฉล่ียการปฏิบัติตัว ท่ีถูกต้องสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05        
ดงัแสดงในตารางท่ี 5 

 2) ผลการเป รียบเ ทียบความ
แตกต่างของการใช้ยาแก้ปวดหลงัผ่าตดัระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ   ผลการศกึษาพบว่า  ผู้ ป่วย
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียจํานวนครัง้ 
การใช้ยาแก้ปวดหลงัผ่าตดัวนัท่ี1 เท่ากับ1.714 และ
1.857 ครัง้ ค่าเฉล่ียจํานวนครัง้การใช้ยาแก้ปวดหลงั
ผ่าตัดวนัท่ี 2 เท่ากับ0.714  และ1.00 ครัง้ตามลําดับ 
ค่าเฉล่ียจํานวนครัง้การใช้ยาแก้ปวดหลังผ่าตัด     
วนัท่ี 3 เท่ากบั 0.600 และ 0.514 ครัง้  ตามลําดบั  
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ยาแก้ปวด
หลังผ่าตัดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
พบว่า  มีค่าเฉล่ียจํานวนครัง้การใช้ยาแก้ปวดหลัง



ผ่าตัด  วัน ท่ี  1 ,2 และ3   แตกต่างกันอย่างไม่ มี นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 6 

 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของการปฏิบติัตวัท่ีถกูต้องระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคมุ หลงัการทดลอง 
 

กลุ่มตัวอย่าง n Mean S.D. t p 
กลุม่ทดลอง 35 13.11 1.183 2.836 .007* 
กลุม่ควบคมุ 35 11.86 2.341   
 * p < .05 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจํานวนครัง้การใช้ยาแก้ปวดหลงัผ่าตดัระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุ 
 

กลุ่มทดลอง(n=35) กลุ่มควบคุม(n=35) 
เวลาที่วัด 

Rang Mean S.D. Rang Mean S.D. 
t p 

หลงัผา่ตดัวนัท่ี 1 0-6 1.714 1.582 0-5 1.857 1.536 -.383 .703 
หลงัผา่ตดัวนัท่ี 2 0-6 0.714 1.273 0-4 1.00 1.163 -.980 .331 
หลงัผา่ตดัวนัท่ี 3 0-6 0.600 1.310 0-2 0.514 1.197 .286 .776 
 * p < .05 
 
 3) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความรู้สึกปวดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ ป่วยกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้สึกปวดหลังผ่าตัดในวันท่ีแรก 4.46 คะแนน 
ในขณะท่ีกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรู้สึกปวด
หลังผ่าตัดในวันท่ีแรก 4.11 คะแนน และมีคะแนน
เฉล่ียความรู้สึกปวดหลงัผ่าตดัวนัท่ี 2 และ 3  ทัง้สอง
กลุ่มลดลงเป็นลําดับ กล่าวคือ กลุ่มควบคุมลดลง

เหลือ  3.83  และ  2.26  ตามลําดบั สว่นกลุม่ทดลอง
ลดลงเหลือ 3.09 และ 2.09  ตามลําดับ  เม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้สกึ
ปวดหลงัผ่าตดัระหว่างกลุ่มทดลองและ  กลุ่มควบคุม 
วนัท่ี 1, 2 และ 3  พบว่า  คะแนนเฉล่ียความรู้สกึปวด
หลงัผ่าตดัทัง้สองกลุม่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติ ระดบั 0.05  (ตารางท่ี 7) 
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้สึกปวดหลงัผ่าตดัระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ 

 
คะแนนความรู้สกึปวดหลังผ่าตัด 

เวลาที่วัด กลุ่มทดลอง(n=35) กลุ่มควบคุม(n=35) 
Rang Mean S.D. Rang Mean S.D. 

t p 

หลงัผา่ตดัวนัท่ี 1 0-10 4.11 2.374 0-8 4.46 2.368 -0.605 0.547 
หลงัผา่ตดัวนัท่ี 2 0-8 3.09 2.035 0-7 3.83 2.269 -1.44 0.154 
หลงัผา่ตดัวนัท่ี 3 0-7 2.09 1.652 0-5 2.26 1.804 -0.415 0.680 
 * p < .05 
 
 4) ผลการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตัด 
พบว่า ผู้ ป่วยกลุ่มทดลองมีภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั 
9 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.7 ในขณะท่ีกลุ่มควบคุม มี
ภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ท่ีพบในกลุ่มทดลองส่วน
ใหญ่คือ คล่ืนไส้อาเจียน ร้อยละ 8.6 รองลงมาคือ 

ท้องอืดและกลัน้หรือถ่ายปัสสาวะเองไมไ่ด้ ร้อยละ 5.7 
ภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตัด ท่ีพบในกลุ่มควบคุมส่วน
ใหญ่คือ คล่ืนไส้อาเจียน  ร้อยละ  28.6  รองลงมาคือ  
ท้องอืด   ท้องผูก  กลัน้หรือถ่ายปัสสาวะเองไม่ได้    
ร้อยละ 14.3   (ตารางท่ี  8) 

 
ตารางที่ 8  แสดงจํานวน ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัผา่ตดัของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

กลุ่มทดลอง(n=35) กลุ่มควบคุม(n=35) 
ภาวะแทรกซ้อน 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
26 74.3 14 40.0 ไม่เกดิ 
9 25.7 21 60.0 เกดิ 

คล่ืนไส้ อาเจียน  3 8.6 10 28.6 
ท้องอืด 2 5.7 4 11.4 
ท้องผกู 1 2.9 5 14.3 
ติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะ  0 0 2 5.7 
แผลแยก  0 0 1 2.9 
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ตารางที่ 8  แสดงจํานวน ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัผา่ตดัของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  (ตอ่) 
 

กลุ่มทดลอง(n=35) กลุ่มควบคุม(n=35) 
ภาวะแทรกซ้อน 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ความดนัโลหิตต่ําจากการเปล่ียนทา่เม่ือลกุยืน 0 0 1 2.9 
ปวดขาหลงัผา่ตดั    1 2.9 3 8.6 
แขนหรือขาออ่นแรง/อมัพาต 1 2.9 1 2.9 
กลัน้หรือถ่ายปัสสาวะเองไมไ่ด้ 2 5.7 5 14.3 
การรับรู้ความรู้สกึบริเวณต่ํากวา่แผลผา่ตดัเสียไป  0 0 1 2.9 
อ่ืน ๆ 0 0 5 14.3 
 

อภปิรายผล 
 การศึกษาวิจัยนี ้พบว่า ผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูก
สนัหลงัท่ีได้รับการพยาบาลโดยสร้างพลงัอํานาจตาม
แนวคิดของกิบสนั มีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้และการ
รับรู้การปฎิบัติตนก่อนและหลังผ่าตัดสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม   อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05  

สําหรับผลการปฏิบัติตัวเพ่ือฟื้นสภาพหลังผ่าตัด  
พบว่า กลุ่มทดลองมีการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องสูงกว่า
กลุ่มควบคมุ  และเกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดัน้อย
กว่ากลุ่มควบคมุ  แสดงว่า การสร้างพลงัอํานาจมีผล
ทําให้ผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงัมีความรู้และการรับรู้
การปฎิบติัตนก่อนและหลงัผ่าตดัดีขึน้  ความสามารถ
ในการปฏิบติัตวัเพ่ือฟืน้สภาพหลงัผ่าตดัสงูกว่ากลุ่มท่ี
ได้รับการพยาบาลตามปกติ ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
การวิจยั  และสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
 1. การสร้างพลังอํานาจเป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูก 

สนัหลงั  ภายใต้ความไว้วางใจ  เห็นอกเห็นใจ  ความ
ร่วมมือกัน  การมีส่วนร่วม   มีโอกาสเ รียนรู้   คิด
วิเคราะห์และตดัสินใจเลือกวิธีการจดัการแก้ไขปัญหา
ของตัวเอง  โดยตระหนักถึงศักยภาพและข้อจํากัด 
ของตน   ผ่ านก ระบวนกา ร เ ผ ชิญ ปัญหาและ
กระบวนการคิดรู้และอารมณ์  ได้แก่ กระบวนการ
เรียนรู้ การตัดสินใจ  โดยพยาบาลมีบทบาทเป็นผู้
ช่วยเหลือ  ผู้ ให้คําปรึกษา  ผู้ ให้การสนับสนุน จัดหา
แหล่งประโยชน์ และผู้พิทักษ์สิทธ์ิ7 สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Gibson5 ท่ีพบว่าผลของการสร้างพลงั
อํานาจทําให้มารดาของผู้ ป่วยเดก็มีความเข้มแข็ง และ
ความสามารถในการดแูลบตุรเพิ่มขึน้  และสอดคล้อง
กับการศึกษาของจุฑารัตน์  สถิรปัญญา8  ท่ีศึกษา
ประสิทธิผลของการเสริมสร้างพลังอํานาจเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยโรคสมองขาดเลือดและ
ญาติผู้ ดูแล  พบว่า  การสร้างพลังอํานาจเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยโรคสมองขาดเลือด
เพิ่มขึน้  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  โดยเพิ่มจากระดบั
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ข้อเสนอแนะ ปานกลางค่อนข้างต่ําเป็นระดบัสงูและพบว่าความรู้สกึ
มีคุณค่าในตนเอง  ความเช่ือในความสามารถของ
ตนเองทัง้ผู้ ป่วยและญาติกลุ่มทดลองสูงขึน้อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ 

 2. การสร้างพลงัอํานาจมีผลต่อความรู้ การ
รับรู้เก่ียวกบัการปฎิบติัตนก่อนและหลงัผ่าตดั รวมถึง
ความสามารถในการปฏิบัติตัวเพ่ือฟื้นสภาพหลัง
ผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเม่ือพยาบาลเป็นผู้
กระตุ้ นให้ผู้ ป่วยเกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
สาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหา  ตระหนกัถึงศกัยภาพและ
ข้อจํากัดของตนเองในการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ปัญหานัน้ ๆ โดยใช้กระบวนการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผู้ ป่วยซึ่งเกิดขึน้ต่อเน่ืองเป็นสมัพนัธภาพ
ด้านบวก  รายละเอียดของกิจกรรมการสร้างพลัง
อํานาจสามารถยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนตามสภาพ
ปัญหาของผู้ ป่วยแต่ละราย   โดยพยาบาลแสดง
บทบาทของผู้ ช่วยเหลือ  ผู้ ให้การสนับสนุน   ผู้ ให้
คําปรึกษา  ผู้ สอน  ผู้ อํานวยความสะดวก  ผู้พิทักษ์
สิทธ์ิและเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์  
 

 1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล   ควรนํา
แนวทางในการสร้างพลงัอํานาจไปประยกุต์ใช้ในการ
พยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงัท่ีเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ ป่วยมีการปฏิบัติตัว
ก่อนและหลงัการผ่าตดัได้ถูกต้อง  ช่วยฟืน้สภาพหลงั
ผ่าตัดได้เร็วขึน้ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด  
ลดระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาล ภาวะการพึ่งพา 
นอกจากนีค้วรให้ญาติ ซึง่เป็นแหล่งประโยชน์ท่ีสําคญั
เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดแูลผู้ ป่วย โดย
การพฒันาความสามารถของญาติด้วย 
 2. ด้านบริการ  ผู้ ป่วยก่อนผ่าตดักระดกูสนั
หลงัควรได้รับการเตรียมความพร้อม  ตัง้แต่ผู้ ป่วยมา
รับบริการในแผนกผู้ ป่วยนอก เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด  เม่ือผู้ ป่วยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเพ่ือรับการผ่าตัด  ผู้ ป่วยควร
ได้รับความรู้ การฝึกปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม
ก่อนและหลงัการผา่ตดั ตลอดจนคําแนะนําการปฏิบติั
ตวัเม่ือกลบับ้าน  เพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถปฏิบติัตวัเพ่ือ
ฟื้นสภาพในระหว่างท่ีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  
และเม่ือกลบับ้านได้อยา่งถกูต้อง 
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การพฒันาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ในการสร้างงานวิจัยจากงานประจาํ  
โรงพยาบาลพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 

ดาราวดี  เมธนาวนิ*  พยบ. 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (participatory action research : PAR)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ  
1)  ศึกษาศกัยภาพในการทําวิจยัจากงานประจํา  2)  สร้างแนวทางการพฒันาศกัยภาพในการทําวิจยัจากงานประจํา  และ 3)  
ศึกษาผลการใช้แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการทําวิจยัจากงานประจํา ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา   
จ.พะเยา กลุ่มตวัอย่างเลือกแบบเจาะจง จากหวัหน้าหอผู้ ป่วยและพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 60 คน  ดําเนินการระหว่างเดือน
มีนาคม  2551 – เดือนมกราคม  2552  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วย แนวทางการสง่เสริมศกัยภาพในการ
วิจัยท่ีพัฒนาขึน้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามศักยภาพในการวิจัยแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั จํานวน 20 ข้อ  มีค่าความเช่ือมัน่ .95  แบบบนัทกึการมีสว่นร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุม่ และการ
นําเสนอผลงานวิจยัท่ีทํา  วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา วิธีดําเนินการวิจยั ใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี
สว่นร่วม (PAR) ประกอบด้วย 3 วงจรได้แก่ วงจรท่ี 1 การวิเคราะห์ศกัยภาพในการวิจยั วงจรท่ี  2 การสร้างแนวทางการพฒันา
ศกัยภาพในการทําวิจยัจากงานประจํา และวงจรท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพในการทําวิจยัจากงานประจํา 
 ผลการวิจยั พบว่า การพฒันาศกัยภาพในการทําวิจยั ใช้รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม ด้วยการ
ให้บคุลากรทางการพยาบาล มีความรู้และทกัษะในขัน้ตอนตา่ง ๆ ของการทํางานวิจยัจากงานประจํา ดําเนินการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ 3 ครัง้โดยใช้ปัญหาท่ีพบจากการทํางานเป็นคําถามในการวิจยัและปฏิบตัิงานวิจยัจริงทกุขัน้ตอนในการอบรม มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้ วิจยั กลุม่ตวัอยา่งและวิทยากรพ่ีเลีย้งตลอดการอบรม 
 ผลการพฒันาศกัยภาพในการทําวิจยัจากงานประจํา  ช่วยให้บคุลากรทางการพยาบาลมีความสามารถในการปฏิบตัิ
ในขัน้ตอนตา่ง ๆ ของการทํางานวิจยัจากงานประจําได้ เกิดแรงจงูใจภายในของการทําวิจยั รับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ทําวิจยั และสามารถผลิตผลงานวิจยัจากงานประจําท่ีสามารถแก้ไขปัญหาของผู้ รับบริการได้ โดยมีผลงานวิจยัท่ีมีการนําเสนอ 
จํานวน 19 เร่ือง  ข้อเสนอแนะจากการวิจยัเห็นว่า ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบท่ีชดัเจน มีแผนพฒันาบคุลากรทางการพยาบาล 
โดยใช้แนวทางท่ีพัฒนาขึน้ทุกปีอย่างต่อเน่ืองและให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณ และจัดหา
ผู้ เช่ียวชาญ ในการให้คําแนะนําการทําวิจยัแก่บคุลากรทางการพยาบาลท่ีผ่านการอบรมแล้ว เพ่ือให้สามารถใช้กระบวนการวิจยั
เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงการทํางาน และพฒันางานประจําท่ีทําอยู่ให้ดีขึน้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน บรรลเุป้าหมายของการ
พฒันาคณุภาพโรงพยาบาล 
 

คาํสาํคัญ :  การพฒันาศกัยภาพ   บคุลากรทางการพยาบาล   งานวิจยัจากงานประจํา 
 
* หวัหน้ากลุม่การพยาบาล   โรงพยาบาลพะเยา 
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บทนํา 
  โรงพยาบาลพะเยาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 
ขนาด 373 เตียง มีภารกิจในการจดับริการสาธารณสขุ
ระดับทุติยภูมิระดับ 2.3  มีการนําแนวคิดการสร้าง
เสริมสขุภาพมาสูก่ารปฏิบติัอย่างได้ผลตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ (health promotion hospital) 
ซึ่ งผ่านการ รับรองกระบวนการ รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2549  และครัง้ท่ี  2  
เดือนกุมภาพนัธ์ 2552 แม้ว่าได้รับการรับรองว่าเป็น
โรงพยาบาลคุณภาพแต่สิ่งท่ีโรงพยาบาลพะเยาต้อง
ดําเนินการต่อไปคือการดํารงไว้ซึ่งคุณภาพบริการ 
และดําเนินการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพิ่ม
ระดบัคุณภาพให้ผู้ ป่วยและผู้ รับบริการปลอดภยัและ
พงึพอใจในบริการ 
 กลุ่มการพยาบาล เป็นกําลงัหลกัสําคัญใน
การพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วยให้ได้ตามมาตรฐาน 
มีภารกิจในการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลเพ่ือ
สร้างคุณค่าการบริการท่ีดีท่ีสดุเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยมีการกําหนดกลยทุธ์หลกัของการพฒันา 
ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพการพยาบาลแบบบูรณา
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิมีเป้าประสงค์คือการมีระบบบริการ
พยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานและบุคลากรทางการ
พยาบาล  ได้ รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์
ตัว ชี ว้ัดได้แก่ จํานวนหน่วยงานท่ีนําความรู้หรือ
นวตักรรมมาใช้ในการพฒันางาน จํานวนองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลท่ีผลิตหรือพัฒนา    
ขึน้   ซึ่งการท่ีจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น 
กระบวนการวิจยัจากงานประจํา (routine to research) 

เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยให้การพัฒนาและปรับปรุง
องค์กรบรรลุตามเป้าประสงค์เป็นรูปธรรมได้อย่าง
ชดัเจน 
 การพฒันางานประจําสูง่านวิจยั (routine to 
research) เ ป็นลักษณะการทํางานของโครงการ
พัฒนางานประจําสู่งานวิจัย เป็นการสนับสนุนการ
ทํางานของทีมท่ีพฒันางานประจําในโรงพยาบาลทัง้
ด้านการศึกษา การรักษา และการบริการให้มีการ
ปรับปรุงการทํางาน โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
เคร่ืองมือ ในการทํางานไปสู่การปรับปรุง และพฒันา
งานประจําท่ีทําอยู่ให้ดีขึน้ ดงัท่ี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 
ผู้ อํานวยการสถาบันการจัดการความรู้เพ่ือสังคม 
(สคส.) เป็นผู้บญัญัติขึน้ครัง้แรกให้กบัโครงการพฒันา
งานประจําสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล 1 ใช้คําย่อว่า " R2R" (อาร์-ท-ูอาร์)   การวิจยั
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล  ทําให้เกิดการสร้าง
ความรู้ใหม่ หรือทฤษฎีสําหรับเป็นแนวปฏิบัติการ
พยาบาล เพ่ือให้ผู้ รับบริการได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ
ครอบคลมุกิจกรรมการพยาบาลทกุด้าน    ทัง้ในด้าน
การส่ง เสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษา 
พยาบาลและการฟืน้ฟูสภาพ   รวมทัง้ทําให้เกิดความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานช่วยให้บทบาทของ
พยาบาล และวิชาชีพการพยาบาลมีความเด่นชัดขึน้
ในระบบบริการสขุภาพ2 การทํากิจกรรม R2R  สามารถ
ใช้การจดัการความรู้ (knowledge management) 
เป็นเคร่ืองมือท่ีสนบัสนนุให้เกิด evidence based 
decision making (EBD) ลดความขดัแย้งในกระบวนการ
ตดัสินใจท่ียดึความเช่ือสว่นตวั และนําไปสูก่ารพฒันา

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม – สิงหาคม  2552 47 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5


วารสารกองการพยาบาล 

วัสดุและวิธีการ องค์กรอย่างต่อเน่ืองรวมทัง้ช่วยสนบัสนุนการพฒันา
ระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการตัดสินใจและพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากรในระบบได้ 3  
 ด้วยความสําคัญของการทําวิจัยจากงาน
ประจําของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีต่อคุณภาพ
งานการพยาบาล  ในฐานะผู้บริหารองค์กรพยาบาล  
ท่ีมีหน้าท่ีในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพด้านการ
ปฏิบัติงาน  ของบุคลากรทางการพยาบาล  จึงใช้
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธี
วิทยา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยจากงาน
ประจํา   โดยผู้ วิจัยคาดหวงัว่าผลการศึกษานีจ้ะช่วย
ส่งเสริมให้บคุลากรทางการพยาบาลของโรงพยาบาล
พะเยา ได้พัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยจากงาน
ประจํา ด้วยการแสวงหาความรู้จากการพึ่งพาซึ่งกัน
และกันในทีมงาน   การร่วมแรงและร่วมใจกันในการ
ทํางานเพ่ือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างสร้างสรรค์  
ในการปฏิบติังานทางการพยาบาลท่ีสง่ผลถึงคณุภาพ
ของการบริการท่ีดีขึน้ตอ่ไป3 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาศักยภาพในการทําวิจัยจาก
งานประจําของบคุลากรทางการพยาบาล 
 2. เพ่ือสร้างแนวทางการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรทางการพยาบาลในการทําวิจัยจากงาน
ประจํา 
 3. 

 การวิจยัครัง้นีดํ้าเนินการโดยใช้กระบวนการ 
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (participatory  
action  research : PAR) ด้วยการประยกุต์หลกัการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการของเคมมิสและแมคเทกกาท 
(Kemmis และ McTaggart)3  มาใช้ร่วมกบัการพฒันา
ศักยภาพในการวิจัยจากงานประจําของบุคลากร
ทางการพยาบาล ระยะเวลาดําเนินการรวมทัง้สิน้     
11 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 ถึงเดือนมกราคม  
2552 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร สําห รับการศึกษาค รั ง้ นี เ้ ป็น
บคุลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา  จํานวน  
446  คน   กําหนดกลุม่ตวัอยา่งเป็น  2  กลุม่  ได้แก่ 
 กลุ่มที่ 1 กลุม่วิเคราะห์ศกัยภาพในการวิจยั 
และกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัย
จากงานประจํา ประกอบด้วย  หัวหน้าหอผู้ ป่วยและ
พยาบาลวิชาชีพท่ีเลือกแบบเจาะจง  จํานวน  10  คน 
 กลุ่มที่  2  กลุม่ท่ีเข้ารับการพฒันาตามแนวทาง 
การพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยจากงานประจํา 
ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มท่ี 1 และพยาบาล
วิชาชีพท่ีมีความสมัครใจและเต็มใจเข้าร่วมการวิจัย
และสามารถให้ความร่วมมือได้   ตลอดโครงการ  
จํานวน  60  คน 

เพ่ือศกึษาผลการใช้แนวทางการพฒันา
ศกัยภาพบคุลากรทางการพยาบาลในการทําวิจยัจาก
งานประจํา 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย          2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็น
แบบสอบถามศกัยภาพในการวิจยั  จํานวน  20  ข้อ  
มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดบั  
มีคา่ความเช่ือมัน่ท่ี .95 

 1. เคร่ืองมือท่ีช่วยในการดําเนินการวิจัย 
ได้แก่  แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพในการวิจัย  
แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการวิจยั และเอกสาร
เสริมความรู้เร่ืองระเบียบวิธีวิจัย สําหรับบุคลากร
ทางการพยาบาล  โรงพยาบาลพะเยา 

 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
 

Process Input Output  

 

ผลผลิตการวิจัย
ทางการพยาบาล วิเคราะห์ศักยภาพ

ในการวิจัย 
การสร้างแนว
ทางการพฒันา 

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการ

พยาบาล 

P 

Plan 

Reflect 
Act & Obs 

Plan  
 
 

R 
 Act & Obs 
 

Reflect P  
Act & Obs  R 

 
Act & Obs  

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ว งจ รที่  1  การวิ เ ค ร าะ ห์ ศั กยภาพ
บุคลากรทางการพยาบาลในการวิจัย  ด้วยการใช้
รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ   โดยมีขัน้ตอน
ดําเนินการ  ดงันี ้
 1. ขัน้วางแผน (plan) ผู้วิจยันําเสนอในท่ี
ประชุมกับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นหัวหน้าหอผู้ ป่วยและ

พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 10 คน  ให้เห็นถึงความสําคญั
และวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทางการพยาบาลในการพัฒนางานด้วยการทําวิจัย
จากงานประจํา 
 ประชุมครัง้ที่ 1  เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ของกลุ่มตัวอย่างในวัตถุประสงค์ และตระหนักถึง
ความสําคัญของการทําวิจัยจากงานประจํา เพ่ือให้



วารสารกองการพยาบาล 

เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการพยาบาลเข้า
มาทําวิจยัร่วมกนั 
 ประชุมครั้งที่  2  วางแผนร่วมกันกับ
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของ
บคุลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยาเก่ียวกบั
สภาพการทําวิจัยในปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคใน
การทําวิจยั รวมถึงการกําหนดแนวทางในการพฒันา
ศักยภาพในการทําวิจัยจากงานประจํา  สําหรับ
บคุลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา 
 2. ขัน้ปฏิบัติและสังเกต (action & 
observation)  มีขัน้ตอนการดําเนินการ  ดงันี ้
 2.1 กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถาม
ศักยภาพในการทําวิจัย  เพ่ือวัดฐานความรู้  ทักษะ  
ของกลุ่มตวัอย่างและนําไปใช้ในการกําหนดแนวทาง 
การพฒันา 
 2.2 ผู้ วิจัยและกลุ่มตัวอย่างร่วมกัน
วิเคราะห์ศักยภาพในการวิจัยปัจจุบันของบุคลากร
ทางการพยาบาลรวมทัง้สะท้อนปัญหาและอุปสรรค
ในการวิจยัโดยใช้ข้อมลูจากข้อ 2.1 และร่วมกนัสร้าง
แนวทางหรือจุดหมายของการพัฒนาศักยภาพไปใน
ทิศเดียวกนั 
 3. 

 วงจรที่ 2 การสร้างแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการทาํวจัิย
จากงานประจาํ  มีขัน้ตอนการดําเนินการ  ดงันี ้

 1. ขัน้วางแผน (plan) ผู้วิจยัวางแผน
กําหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
พยาบาลในการทําวิจัยจากงานประจําร่วมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง   และเชิญวิทยากร จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะใน
การวางแผนวิเคราะห์แนวทางพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการพยาบาลในการทําวิจัยจากงาน
ประจํา 
 2. ขัน้ปฏิบัติและสังเกต (action & 
observation) ผู้วิจยัร่วมกบัวิทยากรและกลุ่มตวัอย่าง
กําหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพบคุลากรทางการ
พยาบาลในการทําวิจัยจากงานประจําโดย   จัด
หมวดหมู่  แล้วนํามากําหนดรายละเอียด หลักการ 
วตัถปุระสงค์ เนือ้หา กิจกรรม ส่ือ และการประเมินผล 
รวมทัง้จดัทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยท่ีการ
ส่งเสริมแรงจูงใจจะสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการ 
พัฒนาศักยภาพในการวิจัย  ในการบรรยาย การ
อภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง  และการฝึกปฏิบัติ  
ด้วยการสนับสนุนความเป็นตัวของตัวเอง การมี
เหตผุลในการคิดและการปฏิบติัเก่ียวกบัการวิจยั 

ขั ้นสะท้อนผล (reflect) ตรวจสอบ
ความชัดเจนของแนวคิดท่ีกําหนดโดยนําแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยจากงานประจําท่ี
พฒันาขึน้ ให้กลุ่มตวัอย่างจดัลําดบัความสําคญัและ
ความจําเป็นในการพัฒนาศักยภาพจากข้อมูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์ศกัยภาพในการทําวิจยัจากข้อ 2.1   

 3. ขัน้สะท้อนผล (reflect) กลุม่ตวัอย่าง
พิจารณารายละเ อียดของ ข้อมูลและแผนการ
ดําเนินงานร่วมกนัให้สมบรูณ์ 
 วงจรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการพยาบาลในการทําวิจัยจากงานประจํา   
มีขัน้ตอนการดําเนินการ  ดงันี ้
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       1. ขัน้วางแผน (plan) ดําเนินการพฒันา
ศกัยภาพบคุลากรทางการพยาบาลด้านความรู้ ทกัษะ
ขัน้ตอนตา่ง ๆ ของการทําวิจยั รวมทัง้สง่เสริมแรงจงูใจ
ภายในของการวิจยั 
       2. ขัน้ปฏิบัติและสังเกต (action & 
observation) นําแนวทางการพฒันาศกัยภาพการทํา
วิจัยจากงานประจําท่ีพัฒนาขึน้ไปใช้กับบุคลากร
ทางการพยาบาล ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลพะเยา 
จํานวน 60 คน โดยนํากระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในขัน้ตอนต่าง ๆ  ของการฝึก
ทักษะ  เร่ิมจากการวางแผนการปฏิบัติ การสังเกต  
และการสะท้อนผล จนกระทัง่มีความมัน่ใจในการทํา
วิจยัและมีผลงานวิจยัจากงานประจําเป็นชิน้งาน โดย
มีวิทยากรและวิทยากรพ่ีเลีย้งจากวิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา ให้การดูแลช่วยเหลือตลอด
ระยะเวลาของการดําเนินโครงการ 
 3. ขัน้สะท้อนผล (reflect) กลุ่มตวัอย่าง
นําเสนอผลงานให้กลุม่ตวัอย่างคนอ่ืน ๆ  และวิทยากร
เพ่ือสะท้อนผลการดําเนินงานและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข  เพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไข 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การสนทนากลุม่ (focus group discussion) 
โดยสอบถามความรู้เก่ียวกับการวิจัย ปัญหาและ
อปุสรรคในการทําวิจยั 
 2. การสมัภาษณ์เชิงลกึ (in-depth interview)  
เก่ียวกับความรู้สึกของบุคลากรทางการพยาบาล

ในขณะดําเนินการวิจยั รวมถึงปัญหาและอปุสรรคใน
การทําวิจยั 
 3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการทําวิจัย
จากการประชุมเชิงปฏิบตัิการ  ผู้วิจยัและผู้ช่วยผู้วิจยั
เก็บรวบรวมข้อมลูจากการบนัทกึการประชมุแต่ละครัง้ 
เก่ียวกับวิธีการวิจัย การรวบรวมข้อมูล เนือ้หาท่ีได้ 
และสรุปบทเรียนในแต่ละครัง้ ได้จากการสงัเกตการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง กระบวนการต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้ระหว่างดําเนินการ การบันทึกรายงานเป็น
เคร่ืองมือสะท้อนภาพการปฏิบัติ ในขณะดําเนินการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีสว่นร่วม 
 4. กา รสอบถามจากแบบสอบถาม
ศกัยภาพในการทําวิจัย  เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผน
จดัทําแนวทางการพฒันาศกัยภาพในการทําวิจยั  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสังเกต
อยา่งมีสว่นร่วม การสมัภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุม่  
การนําเสนอผลงานและชิน้งานท่ีได้จากการดําเนินการ
วิจยั ด้วยหลกัการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis)1 
 2. ข้อมลูจากแบบสอบถามศกัยภาพใน
การทําวิจยั หาค่าร้อยละ ของแต่ละข้อคําถาม   
 

ผลการวิจัย 
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
พยาบาลในการสร้างงานวิจัยจากงานประจํา  แบ่ง
ขัน้ตอนการดําเนินงานออกเป็น 3 วงจร  กล่าวคือ  
วงจรท่ี 1  การวิเคราะห์ศกัยภาพในการวิจยั วงจรท่ี  2 
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การสร้างแนวทางการพฒันาศักยภาพในการทําวิจัย
จากงานประจํา  และวงจรท่ี 3  การพฒันาศกัยภาพใน
การทําวิจยัจากงานประจํา  สรุปผลได้ดงันี ้
 วงจรที่ 1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการ
วจัิย 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าหอผู้ ป่วยและ
พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 10 คน ดําเนินการประชุม    
2 ครัง้ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการวิจัยปัจจุบัน 
พบว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับศักยภาพในการวิจัยของ
บคุลากรทางการพยาบาล ประกอบด้วย 3 ด้าน ดงันี ้
 1.1 ด้านนโยบายสนับสนุนการวิ จัย  
องค์กรยังกําหนดทิศทางและแนวโน้มการวิจัยไม่
ชดัเจน อีกทัง้บคุลากรทางการพยาบาลมีความคุ้นเคย
กับการให้บริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นการบริการเชิง
วิชาชีพ ท่ีแต่ละคนมุ่งเน้นการปฏิบัติการพยาบาล
ใ ห้กับผู้ รับบ ริการแต่ละรายตามหน้า ท่ี ท่ี ไ ด้ รับ
มอบหมายในแต่ละหอผู้ ป่วยท่ีปฏิบติังานอยู่เป็นหลกั 
ไมไ่ด้มีการเตรียมตวัในการทํางานเชิงวิชาการ    
 1.2 ด้านความ รู้และทักษะการวิ จัย  
บคุลากรทางการพยาบาลขาดความรู้เก่ียวกบัระเบียบ
วิธีวิจัย วิชาวิจัยท่ีเรียนมาในระดับปริญญาตรี เป็น
เร่ืองท่ีเข้าใจยาก เป็นนามธรรม การมีโอกาสเข้ารับ
การอบรมการวิจยัท่ีหน่วยงานจดัขึน้มา 3 – 5 วนั เป็น
เร่ืองแนวคิดและทฤษฎีทางวิชาการมาก เม่ือการอบรม
เสร็จไม่มีการติดตามผลการทําวิจัย และเห็นว่าเป็น
เร่ืองยากโดยเฉพาะการใช้สถิติในการวิจยั 
 1.3 ด้านการส่งเสริมแรงจูงใจในการทํา
วจัิย  กลุม่ตวัอย่างเห็นว่าผู้บริหารองค์กรและผู้บริหาร
การพยาบาลมีบทบาทสําคญัในการสร้างบรรยากาศท่ี

ดีและจูงใจให้พยาบาลทําวิจัย  ควรมีกลุ่มงานท่ี
รับผิดชอบงานวิจัย มีนโยบายในการส่งเสริมการทํา
วิจยัให้ชดัเจน มีการตัง้คณะกรรมการและผู้ เช่ียวชาญ
เป็นพ่ีเลีย้งในการทําวิจยัรวมทัง้สนบัสนนุงบประมาณ
การทําวิจยัของแตล่ะกลุม่ 
 วงจรที่  2  การสร้างแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพในการทาํวจัิยจากงานประจาํ 
        การวางแผนพฒันาศักยภาพในการทําวิจัย
จากงานประจําแก่บคุลากรทางการพยาบาล  เป็นผล
จากการวิเคราะห์ในวงจรท่ี 1 นํามาใช้ในการวางแผน
พฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการทํา
วิจัยจากงานประจํา ด้วยการเน้นศักยภาพในการ
ปฏิบัติตามขัน้ตอนต่าง ๆ ของการดําเนินการวิจัย  
และการเสริมสร้างแรงจงูใจในการทําวิจยั ให้สามารถ
ทําการวิจยัควบคูไ่ปกบัการปฏิบติัการพยาบาลได้ โดย
ไม่ต้องใช้สถิติขัน้สูง โดยมอบหมายให้คณะทํางาน
จดัทําโครงการ “อบรมเชิงปฏิบติัการการสร้างงานวิจยั
จากงานประจํา(Routine to Research : R2R)” ขึน้ 
จากนัน้กลุ่มตัวอย่างและวิทยากร ร่วมกันกําหนด
เนือ้หาสาระและวิธีดําเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
ดงันี ้
 การอบรมเชิงปฏิบติัการครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วย
สาระและการปฏิบติัในเร่ือง 1) ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั
การวิจัย  2) การพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา        
3)  การเลือกประเด็นปัญหา 4) การเขียนวตัถปุระสงค์
การวิจัยและการตัง้สมมติฐานการวิจัย   5) การ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  และ 6) แบบแผนการ
วิจยัและการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู 
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 การอบรมเชิงปฏิบติัการครัง้ท่ี 2 ประกอบด้วย
สาระและการปฏิบัติในเร่ือง 1) การวิเคราะห์ข้อมูล    
2) การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู  3) การสรุปผล
และอภิปรายผลการวิจัย  4) การเขียนรายงานการ
วิจยั และ 5)  ทกัษะการนําเสนอข้อมลู 
 การอบรมเชิงปฏิบติัการครัง้ท่ี 3 การปฏิบติั
ในการนําเสนอผลการวิจยั 

 วงจรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพในการทํา
วจัิยจากงานประจาํ 
 การพฒันาศกัยภาพบคุลากรทางการพยาบาล
ในการทําวิจัยจากงานประจําเป็นผลท่ีได้จากการ
ดําเนินการในวงจรท่ี 2 นํามาปฏิบติักบักลุ่มตวัอย่าง
ในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  ซึ่งเป็นหวัหน้าหอผู้ ป่วยและ
พยาบาลวิชาชีพ จํานวน  60 คน  ใช้เวลาในการฝึก 
อบรมเชิงปฏิบติัการทัง้ 3 ครัง้ ในระยะเวลา 9 เดือน  
 ผลการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยจาก
งานประจําเม่ือพิจารณาในภาพรวมและรายบุคคล 
บุคลากรทางการพยาบาลมีความสามารถในการ
ปฏิบัติในขัน้ตอนต่าง ๆ ของการทํางานวิจัยจากงาน
ประจําได้ เกิดแรงจูงใจภายในของการทําวิจัย รับรู้
ความสามารถของตนเองในการทําวิจัย บุคลากร
ทางการพยาบาลได้รวมกลุ่มแต่ละหอผู้ ป่วยหรือ     
แต่ละหน่วยงาน กลุ่มละ 3 – 4 คน  สามารถผลิตผล
งานวิจัยจากงานประจํา ท่ีสามารถนําไปใช้สําหรับ
แก้ไขปัญหาของผู้ รับบริการได้จริง  และนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั ง้ ท่ี  3  
จํานวน  19  เร่ือง  เช่น   การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการ
ด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้ ป่วยติดสุราท่ีมารับบริการใน
คลินิกอดสรุาโรงพยาบาลพะเยา  การพฒันารูปแบบ

ในการดูแลผู้ ป่วยท่ีเกิดแผลกดทับในผู้ ป่วยกระดูก   
หอผู้ ป่วยศัลยกรรมหญิง  โรงพยาบาลพะเยา การ
พฒันารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยท่ีให้ยาระงับความรู้สึก
ทางช่องไขสนัหลงัเพ่ือลดภาวะหนาวสัน่ในห้องผ่าตดั
โรงพยาบาลพะเยา เป็นต้น 

 

อภปิรายผล  
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
พยาบาลในการสร้างงานวิจัยจากงานประจํา ผล
การศกึษาพบประเดน็ในการนํามาอภิปราย  ดงันี ้
 1. ศักยภาพในการทาํวิจัยจากงานประจาํ
ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา  
กลุ่มตวัอย่างท่ีร่วมวิเคราะห์ศกัยภาพในการวิจัยเห็น
ว่า นโยบายสนับสนุนการวิจัยขององค์กรยังกําหนด
ทิศทางและแนวโน้มการวิจัยไม่ชัดเจน อีกทัง้ความรู้
และทักษะการวิจัยของบุคลากรทางการพยาบาล    
ยังขาดความรู้เ ก่ียวกับระเบียบวิ ธีวิจัย  และขาด      
การส่งเสริมแรงจงูใจในการทําวิจยั  ข้อค้นพบนีแ้สดง
ให้เห็นว่า การทําวิจัยจากงานประจําของพยาบาล 
เป็นกระบวนการท่ีไม่อาจปล่อยให้เกิดขึน้เอง หาก
จําเป็นต้องจดัให้เป็น ”กระบวนการ” โดยมีการพฒันา
ความรู้และทักษะทางการวิจัยเป็นส่วนประกอบ 
สําคญั  มีผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ มี
กรอบและเป้าหมายชดัเจน และมีการจดักระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือให้เกิดการทําวิจัยท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง 
ผู้ บริหารให้ความสําคัญ สนับสนุนงบประมาณและ    
การเผยแพร่ผลงาน สอดคล้องกับการศึกษาของสมใจ    
จิตพิทักษ์4  พบว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
ผลิตงานวิจยั ได้แก่ ระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ การเห็น
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ความสําคัญในการวิจัยของผู้ บริหาร การนําผลการ 
วิจยัไปใช้  งบประมาณเพ่ือการวิจยั การสร้างบรรยากาศ
การวิจยัเป็นหลกัทางวิชาการเพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้มี
การทําวิจัย เช่นการประชุม สมัมนา การเชิดชูเกียรติ
นกัวิจยัดีเด่น  มีกิจกรรมท่ีให้โอกาสนกัวิจยัได้นําเสนอ
ผลงานให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่วงวิชาการและสาธารณทัว่ไป 
 2. กา รส ร้ า ง แนวทา ง ก า ร พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการทาํวิจัย
จากงานประจํา  การศึกษาครัง้นี ้เน้นการเสริมสร้าง
ศกัยภาพบคุลากรทางการพยาบาลในการปฏิบติัตาม
ขัน้ตอนต่าง ๆ ของการวิจัย  และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทําวิจัยโดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาใด ๆ    
ก็ตามจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือ  
ผู้ ท่ี มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้ามามีส่วนร่วมตัง้แต่การ
ตดัสินใจ หรือการวางแผนในการดําเนินการ ไปจนถึง
การดําเนินการจนสิน้สดุ และต้องทําให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกว่ากิจกรรมต่าง ๆ นัน้เป็นของเขาเอง       
เขาต้องมีส่วนรับผิดชอบ จึงทําให้การพัฒนานัน้
ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมาย
ตามท่ีต้องการได้ และนอกจากเป็นการแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในหน่วยงานตนเองแล้ว ยงัทําให้บุคคลเกิด

กระบวนการเรียนรู้ขึน้อีกด้วย2   

            การดําเนินการแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบ
ของการแก้ปัญหา โดยอาศัยความร่วมมือในการ
วิเคราะห์กิจกรรมของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มท่ี

ประสบความสําเร็จ2  และสอดคล้องกบัแนวคิดของ

การพัฒนาระบบคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล 

ด้วยการส่งเสริมให้พยาบาลสร้างงานวิจัยจากงาน
ประจํา เน่ืองจากแนวคิดการทํางานวิจัยจากงาน
ประจําเป็นการสนับสนุนการทํางานของทีมท่ีพัฒนา
งานประจําในโรงพยาบาลทัง้ด้านการศกึษา การรักษา 
และการบริการให้มีการปรับปรุงการทํางาน โดยใช้
กระบวนการวิจัย เ ป็นเค ร่ืองมือ  วิ ธีการนี ทํ้าใ ห้
กระบวนการดแูลผู้ ป่วยดีขึน้ ทกุปัญหาจากงานประจํา 
หลายครัง้มีการดําเนินการเพ่ือแก้ไขหรือตอบปัญหา 

สามารถพฒันาต่อยอดไปเป็นงานวิจยัได้1  อีกทัง้การ

ทําวิจยัในงานประจํา เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้
ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบของผู้ปฏิบติังานประจําใน
การแ ก้ ปัญหา  และยกระดับการพัฒนางาน ท่ี
รับผิดชอบดําเนินการอยู่ตามปกติ โดยมีผลลพัธ์เป็น
การพฒันาตนเองและเพ่ือนร่วมงาน   อนัสง่ผลกระทบ
ในการบรรลเุป้าประสงค์สงูสดุขององค์กร 5 
 3. ผลการ ใ ช้แนวทา งการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการทาํวิจัย
จากงานประจํา  ผลท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครัง้นี  ้ทําให้องค์กร
พยาบาล โรงพยาบาลพะเยา มีผลงานวิจยัท่ีสามารถ
นําไปใช้ในการแก้ปัญหาของผู้ รับบริการได้อย่าง
แท้จริงจํานวน 19 เร่ือง ผลงานเชิงประจกัษ์นีส้ามารถ
อธิบายได้ว่า   ความรู้และทักษะเป็นส่วนประกอบท่ี
จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคคลให้บรรลุผล        
จงึเป็นไปตามหลกัการท่ี  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  ผู้ ริเร่ิม
แนวความคิดนี ้ว่าการทํางานวิจยัจากงานประจําเป็น
งานเสรีทางวิชาการและสามารถประยุกต์ใช้กับงาน
ประจํา อีกทัง้เป็นเคร่ืองมือการพัฒนาคนให้รู้จัก
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พัฒนาฐานข้อมูล  รู้จักใช้ ข้อมูลและสามารถคิด      
เชิงระบบ ซึ่งผลลพัธ์ของการวิจยัต้องวดัผลท่ีเกิดต่อ
ตวัผู้ ป่วย หรือการบริการท่ีมีผลต่อผู้ ป่วยโดยตรงและ
การนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ท่ีต้องก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อการให้ บริการผู้ ป่วยโดยตรงหรือต่อ
การจดับริการผู้ ป่วย1  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นผลจากการศึกษา  
ดงันี ้
 1. การทําวิจัยจากงานประจําโดยใช้    
แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการ ทําวิ จัย ท่ี
พัฒนาขึ น้   ควรดํา เ นินการพัฒนาศักยภาพแก่
บุคลากรทางการพยาบาลให้ครบเป้าหมาย 100% 
เพ่ือให้บุคลากรทางการพยาบาลได้ใช้กระบวนการ 
วิจัยเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาในงานบริการ
และผู้ รับบริการอย่างเป็นระบบ อันจะนําไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุงงานด้วยหลักและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือถือได้  สง่ผลต่อคณุภาพการบริการ
พยาบาลและผู้ รับบริการโดยตรง 
 2. การใช้แนวคิดการวิจัยจากงานประจํา 
(R2R) ผสมผสานกบักระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ   
วิจัยแก่บุคลากรทางการพยาบาล ช่วยนําไปสู่การ
วางแผนพฒันาท่ีสอดคล้องกบังานท่ีปฏิบติัจริง ซึ่งจะ
เป็นจริงได้ผู้ บริหารควรให้ความสนใจ สนับสนุนให้ 
เ กิดหน่วยงานหรือกลุ่มงานท่ีจะดูแล  สนับสนุน 
ช่วยเหลือบุคลากรทางการพยาบาลท่ีสนใจทํางาน
วิจยัจากงานประจํา  และผู้ เช่ียวชาญท่ีให้คําปรึกษา  
 3. การสร้างบรรยากาศทางวิชาการ โดย
จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นระยะ ๆ เพ่ือกระตุ้ น
ส่งเสริมให้มีการทําวิจัย เช่น การเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ดีเด่น หรือสนับสนุนให้มีกิจกรรมท่ีให้โอกาสนักวิจัย 
ได้นําเสนอผลงานให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่วงการวิชาการ
และสาธารณทัว่ไป                    

 

เอกสารอ้างองิ 
 

1. สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ.  จากงานประจํา...สูง่านวิจยั...ความท้าทายของคนทํางาน. [online]  26  พ.ค.  2551  
[อ้างอิง 7 ก.ย. 2551]  แหลง่ท่ีมา URL : http://www.hsri.or.th/th/webboard/detail.php?id=6&key=point. 

2. พจน์  สะเพียรชยั.  ลูท่างวิจยั สูค่วามเป็นเลศิและสากล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์.  2537 ; 1(1) : 22 – 52. 
3. Kemmis S, Mctaggart R.  The action research planner.  3rd ed. Victoria : Deakin University. 1988. 
4. สมใจ  จิตพิทักษ์. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

(ปริญญานิพนธ์) กรุงเทพมหานคร : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ; 2532. 
5. ประภสัสร สรุวฒันาวรรณ. R2R : routine to research. วารสารเพ่ือการวิจยัและพฒันาองค์การเภสชักรรม  

2552 ;  16 (2) :  8 – 10. 



วารสารกองการพยาบาล 

การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาล   
ผู้ป่วยผ่าตัด  โรงพยาบาลราชวิถ ี
 
เรณู  คณาวงษ์ *  กศ.บ.  (พยาบาลศกึษา) 
ภญิโญ   ศริิกุลเสถียร **  กรอ.ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา  (research  and  development)  มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดั  โรงพยาบาลราชวิถี  มีขัน้ตอนการดําเนินงาน   
5  ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ระบบ (system analysis)  และขัน้ตอนท่ี 2 การสงัเคราะห์ระบบ (system  synthesis)  
ซึง่เป็นการค้นหาปัญหาเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดั  และรายงานผลการวิเคราะห์พร้อม
การจัดลําดับหมวดหมู่ของปัญหา  จากปัญหาดังกล่าวได้ดําเนินการสู่ขัน้ตอนท่ี  3  การดําเนินการพัฒนาระบบ  (system  
design)  โดยการจดัประชมุกลุ่ม  ออกแบบเคร่ืองมือและใช้แบบสอบถามความคิดเห็นพยาบาลวิชาชีพ   งานบริการพยาบาล
ผู้ ป่วยผ่าตดัเก่ียวกบัเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิ  หลงัจากนัน้เข้าสู่ขัน้ตอนท่ี  4  การตรวจสอบระบบ (system  
verification)  โดยการนําผลจากขัน้ตอนท่ี  3  นําสูก่ารปฏิบตัิ  โดยการประชมุกลุม่ย่อย  และแบบสอบถามความคิดเห็น การใช้
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดั  และขัน้ตอนท่ี  5  การปรับปรุงระบบ  (system  
improvement)  เป็นการตรวจสอบผลการนําสู่ปฏิบตัิ  โดยการประชมุกลุ่มย่อย  และใช้แบบสอบถามความรู้  ความเข้าใจและ
ทศันคติของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดัต่อการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ระยะเวลาในการศึกษาตัง้แต่
วนัท่ี  1  กรกฎาคม  ถึงวนัท่ี  15  สิงหาคม  2552  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา  ประกอบด้วย แบบสอบถาม 3 ชดุ  ประกอบด้วย         
1)  แบบสอบถามความคิดเห็นพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดัเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
พยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดั  2)  แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาล
ผู้ ป่วยผ่าตดั  และ  3)  แบบสอบถามความรู้  ความเข้าใจ  และทศันคติของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด  
โดยเคร่ืองมือทัง้  3  ชดุ  ผ่านการทดสอบความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั  0.80,  0.88  และ  0.86  ตามลําดบั  การ
วิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย  นํามาวิเคราะห์เชิงเนือ้หา  (content  analysis)  และ 
จัดเรียงหมวดหมู่  ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น  วิเคราะห์หาค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 
 

*   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  งานการพยาบาลวิสญัญี  โรงพยาบาลราชวิถี 
**  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  งานการพยาบาลผู้ ป่วยผา่ตดั  โรงพยาบาลราชวิถี 
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 ผลการศกึษาจากการดําเนินงานในขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ระบบ  พบว่า  ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
โรงพยาบาลราชวิถี  ถูกกําหนดมาจากกรมการแพทย์ท่ีเป็นต้นสงักัด  ซึ่งต้องถือปฏิบัติแต่การประเมินการปฏิบัติงานท่ีเป็น
ปัญหา  ได้แก่  1)  ผู้ประเมินและผู้ รับการประเมินไม่ทราบขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ประเมินบางรายการไมมี่ความชดัเจน และ 3)  ผู้ ทําหน้าท่ีประเมินไมท่ราบถงึบทบาทในการแจ้งผลป้อนกลบั (feedback)  ให้กบั
ผู้ รับการประเมิน  ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึได้สร้างความเข้าใจให้กบัผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน  และสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  
เพ่ือใช้ควบคู่กับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลราชวิถี  โดยยึดตามหลักการของ
คณุลกัษณะเฉพาะงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดั  จากการสอบถามพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดั  พบว่า 
ในบทบาทพยาบาลห้องก่อนผ่าตดั  (pre  operating  room)  และพยาบาลหน้าท่ีทัว่ไป  (circulating  nurse)  คะแนนเฉล่ีย  
4.18  SD  0.93  และ  4.47  SD  0.96  ตามลําดบั  ซึง่อยู่ในระดบัเห็นด้วย  พยาบาลหน้าท่ีสง่เคร่ืองมือผ่าตดั  (scrub nurse)  
คะแนนเฉล่ีย  4.53  SD  0.95  อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างย่ิง  และเม่ือสอบถามการนําเคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
นําไปใช้จริง  พบว่าประเด็นความรู้ขัน้ตอนการประเมิน  ระบบสนบัสนนุและทศันคติท่ีมีต่อระบบการประเมิน  มีความเช่ือมัน่ใน
ประสิทธิภาพของการประเมินผลอยู่ในระดบัมาก  (คะแนนเฉลี่ย  3.63,  3.72  และ  3.65  ตามลําดบั)  สว่นประเด็นเคร่ืองมือ
การประเมินและการนําผลการประเมินไปใช้  มีความเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพของการประเมินผลอยู่ในระดบัปานกลาง  (คะแนน
เฉล่ีย  3.26  และ  3.38  ตามลําดบั)  สรุปโดยรวมของทัง้  5  หวัข้อ  มีความเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพของการประเมินผลอยู่ใน
ระดบัมาก  (คะแนนเฉล่ีย  3.53) 

 
คาํสาํคัญ : การพฒันาระบบ    การประเมินผลการปฏิบตัิงาน   พยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผา่ตดั 

 

บทนํา 
 โรงพยาบาลราชวิถี  มีการพฒันาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ   ตาม
นโยบายของกรมการแพทย์ 1  โดยทดลองนําร่องใน    
ปี พ.ศ. 2550  และดําเนินการครอบคลมุบุคลากร    
ทุกคนในปี พ.ศ. 2551  สําหรับกลุ่มภารกิจบริการ
วิชาการ  โดยรองผู้ อํานวยการกลุ่มภารกิจบริการ
วิชาการ  ได้นําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาใช้กับพยาบาลวิชาชีพทุกคนในสังกัด   ตาม
นโยบายของโรงพยาบาลราชวิถี 

 

 งานบ ริการพยาบาลผู้ ป่ วยผ่ าตัด   ไ ด้
ดําเนินงานตามนโยบายของกลุ่มภารกิจบริการ

วิชาการ  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551  มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานไปแล้วรวม  4  ครัง้  โดยมีวงรอบของการ
ประเมินทกุ  6  เดือน   และมีการนําผลการประเมิน
การปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
บคุคล2 
 จากการดําเนินการดงักล่าว  ผู้วิจยัได้สุ่มวดั
ข้อคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด  
โรงพยาบาลราชวิถี  ในผู้ปฏิบติัจํานวน 12 คน  พบว่า  
ผู้ รับการประเมินไม่มั่นใจว่าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะมีความยุติธรรมจริง  การนําผลการ
ประเมินการปฏิบติังานไปใช้ในการเล่ือนขัน้เงินเดือน
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ได้จริงหรือไม่  ขาดการมีส่วนร่วม  และไม่เข้าใจใน
ขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น  ผู้วิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดั 
เ พ่ือให้งานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด  มีระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน   เป็น
รูปธรรม  ปฏิบัติได้จริง   ได้รับการยอมรับใช้เป็น
ต้นแบบ  และขยายผลได้ทั่วทัง้โรงพยาบาลราชวิถี  
และเป็นรูปแบบสําหรับบุคลากรอ่ืน  ๆ   ในระดับ
โรงพยาบาล  กรมการแพทย์ และบคุลากรสาธารณสขุ
ท่ีสนใจนําไปใช้ประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

กรอบแนวคดิ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เ พ่ื อพัฒนาระบบการประ เ มินผลการ
ปฏิบัติ งานสําห รับพยาบาลวิชา ชีพงานบริการ
พยาบาลผู้ ป่วยผา่ตดั  โรงพยาบาลราชวิถี 
 
 

วัสดุและวิธีการ 
 การวิจัยครั ง้ นี  ้ เ ป็นการวิจัยและพัฒนา  
(research  and  development)  กลุม่ประชากร คือ 
พยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด 
โรงพยาบาลราชวิถี  จํานวน 83 คน  ประกอบด้วย  

ขัน้ตอนที่ 1         
การวิเคราะห์ระบบ  
(system analysis) 
ขัน้ตอนที่ 2       
การสงัเคราะห์
ระบบ  (system  
synthesis) 

ขัน้ตอนที่ 3               
การดําเนินการพฒันา
ระบบ  (system  design) 
ขัน้ตอนที่ 4                    
การตรวจสอบระบบ  
(system  verification) 
ขัน้ตอนที่ 5              
การปรับปรุงระบบ  
(system  improvement) 

ระบบการประเมินผล      
การปฏบิตังิานของ   

พยาบาลวิชาชีพ  งานบริการ
พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด      

แบบมีส่วนร่วม 

 แนวทางในการประเมินผล
การปฏิบติังานพยาบาล
วิชาชีพงานบริการพยาบาล
ผู้ ป่วยผ่าตดั 

 แบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานตามคณุลกัษณะ
เฉพาะของงานบริการ
พยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดัร่วมกบั
แบบประเมินเดิมท่ีมีอยู่
ประเมิน 

ผลผลิต ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ 

ความเช่ือมัน่ใน
ประสิทธิภาพของ
ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ  
งานบริการพยาบาล
ผู้ ป่วยผ่าตดั 

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม – สิงหาคม  2552 58 



วารสารกองการพยาบาล 

หัวหน้างานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด  หัวหน้า
หน่วยย่อยงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดั  พยาบาล
วิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดัระดบัผู้ปฏิบติั  
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ความสมัครใจ  และ
ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม  โดยขัน้ตอนท่ี  1  
การวิเคราะห์ระบบ  มีกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 54 คน   
ขัน้ตอนท่ี  3  การดําเนินการพัฒนาระบบ  มีกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด  66  คน  ขัน้ตอนท่ี  4  การตรวจสอบ
ระบบ  มีกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด  73  คน  และขัน้ตอนท่ี  
5  การปรับปรุงระบบ  มีกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด  62  คน 
 วิธีดําเนินการวิจัย  ผู้ วิจัยได้ประยุกต์ใช้
แนวคิดการพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของ smith3  และ debenham4  ซึง่แบ่งการดําเนินงาน
ออกเป็น  5  ขัน้ตอน  ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ระบบ (system 
analysis)  เป็นขัน้ตอนการศึกษาสภาวการณ์  ค้นหา
ปัญหา   โดยวิ ธีการสัมภาษณ์เจาะลึก  (in-depth   
interview)  พยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาล
ผู้ ป่วยผ่าตัดระดับหัวหน้างาน  และระดับผู้ ปฏิบัติ 
สมัภาษณ์แบบรายกลุ่ม  (focus  group)  พยาบาล
วิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดัระดบัหวัหน้า
งาน  นํารายละเอียดข้อปัญหาท่ีพบทัง้หมด   มา
วิเคราะห์เชิงเนือ้หา (content  analysis) 
 ขัน้ตอนที่  2  การสังเคราะห์  (system 
synthesis)  เป็นขัน้ตอนการนําผลท่ีได้จากการ
วิ เคราะห์รายละเอียดข้อปัญหาท่ีพบทัง้หมดใน
ขัน้ตอนท่ี  1  จดัเรียงหมวดหมู ่
 

 ขัน้ตอนที่ 3 การดาํเนินการพัฒนาระบบ
(system  design)  เป็นขัน้ตอนนําผลการศึกษา
วิเคราะห์ท่ีได้ในขัน้ตอนท่ี 2 มาวางแผนและออกแบบ  
โดยมีกระบวนการดําเนินงานดงันี ้
 1. ประชุมกลุ่มย่อย (focus group) กับ
พยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด
ระดบัหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติ  ในประเด็นการ
แก้ไขปัญหาร่วมกนัในการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 2. สอบถามความคิดเห็นพยาบาลวิชาชีพ
งานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัดทัง้หมด   โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานบริการพยาบาล
ผู้ ป่วยผา่ตดั 
 3. พฒันา (ร่าง) ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  โดยออกแบบรายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบย่อย  เพ่ือปรับปรุงระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับการ
ปฏิบติังานจริง 
 ขัน้ตอนที่ 4 การตรวจสอบระบบ (system 
verification) เป็นขัน้ตอนการนํา (ร่าง) ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีออกแบบในขัน้ตอนท่ี 3  
ไปทดสอบความเหมาะสมของทัง้เคร่ืองมือและความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติหรือนําไปใช้จริง  โดยมี
กระบวนการดําเนินงาน  ดงันี ้
 1. นํา (ร่าง) ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีพัฒนาขึน้ไป  สอบถามความคิดเห็น
พยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด
ทัง้หมด  เก่ียวกบัการใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังาน
พยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผา่ตดั 
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 2. ประชุมกลุ่มย่อย (focus  group) กับ
พยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด
ระดบัหวัหน้างาน  และหวัหน้าหน่วยย่อย  ในประเด็น
ความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทและทศันคติเก่ียวกบัการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 ขัน้ตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบ (system 
improvement)  มีกระบวนการดําเนินงาน  ดงันี ้
 1. สอบถามความคิดเห็นพยาบาลวิชาชีพ
งานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัดทัง้หมด  เก่ียวกับ
ความรู้   ความเข้าใจ   และทัศนคติของพยาบาล
วิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดัต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีพฒันาขึน้ 
 2. ประชมุกลุ่มย่อย  (focus  group)  กบั
พยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด
ทัง้หมด  เพ่ือสรุปผลของการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไ ด้ ดําเ นินการ  และ
องค์ประกอบอ่ืนท่ีต้องการเพิ่มเติม 
 3. นําผลท่ีได้จากข้อ 1 และ 2  ไปปรับปรุง
เฉพาะองค์ประกอบของระบบท่ียงัขาดความสมบูรณ์
ถกูต้อง เพ่ือให้มีความสมบรูณ์และนําไปใช้ประเมินผล
การปฏิบติังานได้จริงในวงรอบตอ่ไป 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในวธีิการวจัิย 
 แบบสอบถามความคิ ดเห็ น (questionnaires)       
แบง่ออกเป็น  3 ชดุ ดงันี ้
 ชดุท่ี 1  แบบสอบถามความคิดเห็นพยาบาล
วิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด  เก่ียวกับ
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน5  เพ่ือ
สอบถามถึงคุณลักษณะเฉพาะงานบริการพยาบาล
ผู้ ป่วยผ่าตดั  จํานวน 38 ข้อ  มีลกัษณะเป็นแบบ  Likert  

Scale  แบ่งความคิดเห็นเป็น  5  ระดบั  ทดสอบค่า
ความเช่ือมัน่สมัประสทิธ์ิอลัฟาเทา่กบั  0.80  ดงันี ้
 ชุดท่ี  2  แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพงาน
บริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด5  เพ่ือสอบถามความ
คิดเหน็ของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วย
ผ่าตัดเ ก่ียวกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
ปรับปรุงขึน้ตามแบบสอบถามชดุท่ี 1 จํานวน 12 ข้อ
คําถาม ประกอบด้วย 3 หวัข้อ ได้แก่ 1)  ความครอบ 
คลมุจุดประสงค์และเนือ้หา  2)  ความสะดวกใช้และ  
3)  ความเป็นไปได้ของแบบประเมินผลการปฏิบติังาน   
ซึ่งปรับปรุงขึน้เพ่ือใช้ควบคู่กับแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานจากฝ่ายทรัพยากรบคุคล โรงพยาบาลราชวิถี  
มีลกัษณะเป็นแบบ  Likert Scale  แบ่งความคิดเห็น
เป็น 4 ระดบั  ทดสอบค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ
อลัฟา เทา่กบั  0.88  ดงันี ้
 ชุดท่ี  3  แบบสอบถามความรู้  ความเข้าใจ  
และทศันคติของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาล
ผู้ ป่วยผ่าตดั  ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน6 
เพ่ือสอบถามถึงความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพของ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัดท่ีมีต่อระบบ
การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีพฒันาขึน้ใหม่  โดยใช้
แบบสอบถามความรู้   ความเข้าใจของบุคลากร
โรงพยาบาลราชวิถีต่อระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  และสมรรถนะของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
จํานวน 18 ข้อคําถาม  ประกอบด้วยเนือ้หา  5  หวัข้อ  
ได้แก่  1) ความรู้ ความเข้าใจ  2)  ทศันคติ   3)  เคร่ืองมือ  
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4)  ระบบสนับสนนุการประเมิน  และ  5)  การนําผล
การประเมินไปใช้  มีลกัษณะเป็นแบบ Likert Scale  
แบ่งความคิดเห็นเป็น  4 ระดับ  ทดสอบค่าความ
เช่ือมัน่สมัประสทิธ์ิอลัฟา  เทา่กบั  0.86 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์  สถิติ
ท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  การแจกแจงความถ่ี     
ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดย 
 ชดุท่ี 1  แบบสอบถามความคิดเห็นพยาบาล 
วิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผา่ตดัเก่ียวกบัเกณฑ์
ท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบติังานพยาบาลผู้ ป่วย
ผ่าตดั5  เพ่ือสอบถามถึงคณุลกัษณะเฉพาะงานบริการ
พยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด  เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดย
กําหนดคา่คะแนนและความหมายไว้ดงันี ้
 4.50 – 5.00  คะแนน  เทา่กบั  เหน็ด้วยอยา่งย่ิง 
 3.50 – 4.49  คะแนน  เทา่กบั  เหน็ด้วย 
 2.50 – 3.49  คะแนน  เทา่กบั  ไมแ่น่ใจ 
 1.50 – 3.49  คะแนน  เทา่กบั  ไมเ่หน็ด้วย 
 1.00 – 1.49  คะแนน  เทา่กบั  ไมเ่หน็ด้วยอยา่งย่ิง 
 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพงาน
บริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด5  ท่ีปรับปรุงขึน้เป็น 
มาตราส่วน 4  ระดับ  โดยกําหนดค่าคะแนนและ
ความหมายไว้ดงันี ้
 3.50 – 4.00  คะแนน  เทา่กบั  เหน็ด้วยอยา่งย่ิง 
 (เหน็ด้วยกบัหวัข้อการประเมินเกินร้อยละ  90) 
 2.50 – 3.49  

 (เหน็ด้วยกบัหวัข้อการประเมินเกินร้อยละ 81 – 90) 
 1.50 – 2.49  คะแนน  เทา่กบั  ไมเ่หน็ด้วย 
 (เหน็ด้วยกบัหวัข้อการประเมินเกินร้อยละ  71-80) 
 1.00 – 1.49   คะแนน  เทา่กบั  ไมเ่หน็ด้วยอยา่งย่ิง 
 (เหน็ด้วยกบัหวัข้อการประเมินต่ํากวา่ร้อยละ  70) 
 ชุดท่ี 3 แบบสอบถามความรู้  ความเข้าใจ  
และทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพงานบริการผู้ ป่วย
ผ่าตดั ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน6 เพ่ือ
สอบถามถึงความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพของระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
งานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัดท่ีมีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีพัฒนาขึน้ใหม่  เป็น
มาตราส่วน 4 ระดับ  โดยกําหนดค่าคะแนนและ
ความหมายไว้ดงันี ้ 
 3.50 – 4.00  คะแนน  เทา่กบั  มีความเช่ือมัน่ใน 
 ประสทิธิภาพของการประเมินผลมาก 
 2.50 – 3.49  คะแนน  เทา่กบั  มีความเช่ือมัน่ใน 
 ประสทิธิภาพของการประเมินผลปานกลาง 
 1.50 – 2.49  คะแนน  เทา่กบั  มีความเช่ือมัน่ใน 
 ประสทิธิภาพของการประเมินผลน้อย 
 1.00 – 1.49  คะแนน  เทา่กบั  มีความเช่ือมัน่ใน 
 ประสทิธิภาพของการประเมินผลน้อยท่ีสดุ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดั 
ท่ี เหมาะสม  ซึ่งสามารถนําไปใช้ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพได้จริงตรงตามผลงาน คะแนน  เทา่กบั  เหน็ด้วย 
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 2. เ ป็ นแนวทางในการติ ดตามความ     
ก้าวหน้า   วางแผนปรับปรุง   และพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาล
ผู้ ป่วยผา่ตดัท่ีมีประสทิธิภาพ 
 3. ใช้เป็นต้นแบบสําหรับบุคลากรอ่ืน ๆ  
ในระดับโรงพยาบาล  กรมการแพทย์  และบุคลากร
สาธารณสขุท่ีสนใจ  นําไปใช้พฒันาระบบการประเมิน 
ผลการปฏิบติังาน 
 

ผลการศึกษาวิจัย 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ระบบ (system  
analysis) เป็นการศึกษาสภาวการณ์  ค้นหาปัญหา  
พบว่า  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลราชวิถี  ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน  ได้แก่ 
 1. ในเดือนแรก ผู้ ประเมิน และผู้ รับการ  
ประเมินดําเนินการ วางแผน การปฏิบติังาน  (performance  
planning)  จดัทําบนัทกึคําตกลงมอบหมายงาน  และ
กําหนดเป้าหมายรายบุคคลร่วมกนั  พร้อมทัง้ลงนาม
ในข้อตกลงร่วมกนั  (goal  setting  agreement)  เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
 2. ในเดือนท่ี 2-5   ผู้ประเมินดําเนินการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน  (performance  improvement 
monitoring and coaching) มีการสอนงาน ชีแ้นะ  
กรณีท่ีต้องมีการพฒันา ปรับปรุงงานให้บรรลเุป้าหมาย 
 3. ในเดือนท่ี 6 ผู้ประเมินดําเนินการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน (performance review)  โดยท่ีผู้ รับ    
การประเมิน  ประเมินตนเองในส่วนท่ีเป็นสมรรถนะ
แล้วส่งให้ผู้ ประเมิน  ประเมินผลการปฏิบัติงานจริง

ของผู้ รับการประเมินเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้
ในขัน้ตอนท่ี 1  ทําการสรุปผลการประเมินแจ้งให้ผู้ รับ
การประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน  (feedback)    
และรวบรวมส่งคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
 ส่วนปัญหาท่ีพบได้แก่  ผู้ประเมิน (หัวหน้า
งานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด) รับทราบขัน้ตอน 
การประเมินทุกขัน้ตอน ร้อยละ 100 แต่ผู้ ประเมิน 
(หัวหน้างานย่อย) ไม่ทราบถึงบทบาทในการแจ้งผล
การประเมิน ป้อนกลับ  ( feedback) แก่ผู้ รับการ
ประเ มิน  ร้อยละ   78  สําห รับผู้ รับการประเ มิน 
(พยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด) 
บางส่วนร้อยละ 73 ไม่ทราบขัน้ตอนการประเมินและ
ต้องการทราบผลการประ เ มิน ข้อมูล ป้อนกลับ 
(feedback) ร้อยละ 100 
 ขัน้ตอนท่ี  2  การสงัเคราะห์ระบบ  (system  
synthesis)  พบว่าสามารถแบ่งปัญหาออกเป็น 3  
สว่น  คือ  ผู้ประเมิน ผู้ รับการประเมินและเคร่ืองมือ 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การดําเนินการพัฒนาระบบ 
(system design) การเสริมสร้างความรู้  ปรับทศันคติ
ให้กับผู้ ประเมิน  และผู้ รับการประเมินและสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลตามคุณลักษณะ
เฉพาะงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด  และทําการ
สอบถามโดยออกแบบสอบถามชดุท่ี 1 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาล
ผู้ ป่วยผ่าตดัเก่ียวกบัเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบติังานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดั3  เพ่ือสอบถาม
ถงึคณุลกัษณะเฉพาะงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดั 
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พบว่า  ในบทบาทพยาบาลห้องก่อนผ่าตัด   (pre 
operating room)  และพยาบาลหน้าท่ีทัว่ไป  (circulating  
nurse)  ซึ่งความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย  คะแนน

เฉล่ีย  ( 4.47,  SD  0.96 )  

ตามลําดบั   พยาบาลหน้าท่ีสง่เคร่ืองมือผ่าตดั  (scrub 
nurse)  ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง   

คะแนนเฉล่ีย  (  4.53,  SD  0.95 )  ดงัตารางท่ี  1 x

4.18,  SD 0.93  และ x x
 

ตารางที่  1 แสดงระดบัความคิดเหน็ของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผา่ตดัตอ่คณุลกัษณะ 
 เฉพาะงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผา่ตดั 

ระดับคะแนน  

x  SD 

 

คุณลักษณะเฉพาะงานบริการผู้ป่วยผ่าตัด ระดับความคดิเหน็ 

การพยาบาลห้องก่อนผา่ตดั  (pre  operating  room) 4.18 0.93 เหน็ด้วย 
การพยาบาลหน้าท่ีสง่เคร่ืองมือผา่ตดั  (scrub  nurse) 4.53 0.95 เหน็ด้วยอยา่งย่ิง 
การพยาบาลหน้าท่ีทัว่ไป  (circulating  nurse) 4.47 0.96 เหน็ด้วย 

 
5 ขัน้ตอนท่ี  4  การตรวจสอบระบบ  (system   

verification)  ได้เสริมสร้างเพิ่มเติม  ให้คําปรึกษา 
เก่ียวกับเนือ้หา  วิธีการประเมินผลและเคร่ืองมือท่ีใช้ 
ปรับเปล่ียนทัศนคติของผู้ประเมิน  ให้ทราบบทบาท
และหน้าท่ี   สอนเ ร่ืองการดูแล   ควบคุม   กํากับ 
(coaching  and  monitoring  in performance 
management  system)

 
N  เทา่กบั  73  คน 

7,8  และใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด    
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นงานของพยาบาลวิชาชีพ
งานบริการพยาบาลผู้ ป่ วยผ่าตัด เ ก่ียวกับแบบ
ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีปรับปรุงขึน้  พบว่าความ
ครอบคลุมและความเป็นไปได้ของแบบประเมินผล 
(ร้อยละ  95.89  และ  94.52  ตามลําดับ)  อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง  ความสะดวกใช้  (ร้อยละ 
84.93)  อยูใ่นระดบัเหน็ด้วย  ดงัตารางท่ี  2 

 

ตารางที่  2 แสดงคะแนนเฉล่ียและร้อยละของความคิดเหน็ของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วย 
 ผา่ตดัตอ่การใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังานพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผา่ตดั 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับคะแนน 

x  SD 

  
รายการประเมนิแบบสอบถาม จาํนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ระดับความคดิเหน็ 

ความครอบคลมุ 70 95.89 3.92 0.92 เหน็ด้วยอยา่งย่ิง 
ความสะดวกใช้ 62 84.93 3.02 0.94 เหน็ด้วย 
ความเป็นไปได้ของแบบประเมินผล 69 94.52 3.85 0.90 เหน็ด้วยอยา่งย่ิง 
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 ขัน้ตอนท่ี 5 การปรับปรุงระบบ  (system 
improvement)  นําเสนอระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีปรับปรุงพฒันาใหม่แล้วเสนอในท่ีประชมุ
พยาบาลวิชาชีพการบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดั  โดย
ใช้แบบสอบถามความรู้  ความเข้าใจ  และทัศนคติ 
ของพยาบาลวิชาชีพงานบริการผู้ ป่วยผ่าตดัต่อระบบ
การประเมินผลการปฏิบติังาน6  เพ่ือสอบถามถึงความ
เช่ือมัน่ในประสิทธิภาพของระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาล
ผู้ ป่วยผ่าตัดท่ีมีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติ 

งานท่ีพัฒนาขึน้ใหม่  เพ่ือใช้ในวงรอบต่อไป พบว่า 
ความรู้ขัน้ตอนการประเมิน  ระบบสนับสนุนทศันคติ  
ท่ี มี ต่ อ ร ะบบกา รป ร ะ เ มิ น  มี ค ว าม เ ช่ื อ มั่ น ใ น
ประสิทธิภาพของการประเมินผลอยู่ในระดับมาก     
เคร่ืองมือการประเมินและการนําผลการประเมินไปใช้  
มีความเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพของการประเมินผลอยู่
ในระดบัปานกลาง  สรุปโดยรวมของทัง้ 4 หวัข้อ        
มีความเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพของการประเมินผลอยู่
ในระดบัมาก  ดงัตารางท่ี  3 

 
ตารางที่  3 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดบัความเช่ือมัน่ในประสทิธิภาพของระบบการประเมินผลการ 
 ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผา่ตดัท่ีมีตอ่ระบบการประเมินผลการ 
 ปฏิบติังานท่ีพฒันาขึน้ใหม ่

 
ระดับคะแนน  

x  SD 

 

รายการประเมนิแบบสอบถาม ระดับความเช่ือม่ันในประสทิธิภาพ 

ความรู้ขัน้ตอนการประเมิน 3.63 0.54 มาก 
เคร่ืองมือการประเมิน 3.26 0.69 ปานกลาง 
ระบบสนบัสนนุการประเมิน 3.72 0.41 มาก 
การนําผลการประเมินไปใช้ 3.38 0.88 ปานกลาง 
ทศันคติท่ีมีตอ่ระบบการประเมิน 3.65 0.57 มาก 

  

3.53 
 

0.51 รวม 
มาก 

 N  เทา่กบั  61  คน 
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อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษา  การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพงาน
บริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด  ได้พบว่าขัน้ตอนของ
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของโรงพยาบาล
ราชวิถีนัน้เป็นขัน้ตอนท่ีถกูกําหนดจากกรมการแพทย์  
ซึ่งเป็นต้นสังกัดต้องถือปฏิบัติตามขัน้ตอนท่ีกําหนด  
แต่ในด้านเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินบางรายการ  ได้แก่  
เกณฑ์ในการให้คะแนนความสมบูรณ์ของบนัทึกห้อง
ผ่าตัด  จึงได้มีการจัดประชุมและหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน  โดยการออกแบบเคร่ืองมือ เพ่ือใช้ทดแทน
ของเดิมท่ีใช้อยู่  โดยทุกขัน้ตอน  ผู้ประเมินและผู้ รับ
การประเมินมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
(action  participation)  เพ่ือการยอมรับ  ทําให้เกิด
ความเช่ือมั่น  ศรัทธาในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  และนําไปใช้ประเมินผลการปฏิบติังานได้
จริง  ตรงตามเนือ้งานท่ีผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน
ยอมรับร่วมกัน  ในการท่ีจะนําแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาล
ผู้ ป่วยผา่ตดัท่ีปรับปรุงขึน้  ไปใช้ควบคูก่บัแบบประเมิน
ของฝ่ายทรัพยากรบคุคลของโรงพยาบาล  มีความ
เ ช่ือมั่นในประสิทธิภาพของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมากขึน้  เป็นไปตามทฤษฎีการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล  ซึง่ เพ็ญศรี  วายวานนท์ 9กลา่วไว้ใน
เร่ืองการบริหารทรัพยากรบคุคลว่า  หากบคุลากรได้มี
ส่วน ร่วมในการส ร้างแบบการประ เ มินผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะลกัษณะงาน  และประเมินผลการ
ปฏิบติังานของตนเอง  (self  appraisal หรือ self 

rating)  ซึง่ทําให้บคุลากรยอมรับในผลการประเมิน
มากขึน้  เป็นการสนบัสนนุให้บคุลากรปรับปรุงตนเอง 
เป็นการส่งเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน  กําหนด
เป้าหมายร่วมกนั  เป็นการง่ายสําหรับผู้บงัคบับญัชา  
ท่ีจะนําผลการประเมินมาใช้  เพราะตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของความเป็นระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกันมี
เกณฑ์การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบติั  ให้
ความเป็นธรรมโดยทัว่กนั 
 ในด้านของผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน 
พบว่า  ก่อนการพัฒนาผู้ประเมินส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
บทบาทของการเ ป็นผู้ ประเ มิน   ไม่ ไ ด้สอนงาน  
ควบคมุ กํากบั  (coaching  และ  monitoring)  และ
ติดตามผลงานอย่างเป็นรูปธรรม  และมีส่วนน้อยท่ีให้
ผู้ รับการประเมินรับทราบผล   ด้านของผู้ รับการ
ประเมิน  ส่วนใหญ่ไม่ทราบขัน้ตอนของการประเมิน 
ขาดการให้ข้อมูล  และการมีส่วนร่วมในการกําหนด
เป้าหมายและการรับทราบผลการประเมิน  ซึ่งเป็น
กระบวนการของการให้ข้อมลูป้อนกลบั  (feedback)  
เพ่ือทราบถึงการบรรลุวัตถุประสงค์  การปรับปรุง  
และการพฒันา  ซึ่งจากผลการวิจัยของ  อลงกรณ์      
มีสุทธา10  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรับวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิต   พบว่า 
บุคลากรในองค์กรย่อมต้องการทราบว่าผลการ
ปฏิบัติงานของตนเป็นอย่างไร   มีคุณค่าหรือไม่
เพียงใดในสายตาของผู้บงัคบับญัชา  มีจุดบกพร่องท่ี
จะต้องปรับปรุงหรือไม่เพียงใด  เม่ือมีการประเมินผล
การปฏิบั ติ งาน   และแจ้งผลให้บุคลากรทราบ  
บคุลากรท่ีมีผลการประเมินดีแล้วก็จะได้เสริมสร้างให้

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม – สิงหาคม  2552 65 



วารสารกองการพยาบาล 

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม – สิงหาคม  2552 66 

มีผลการปฏิบัติงานดีย่ิงขึน้  ซึ่งจากการวิจัยครัง้นี ้
สอดคล้องกบั  อาภรณ์  ภู่วิทยพนัธุ์ 11  ได้กล่าวไว้ใน
การบริหารผลงาน  (performance  management 
system : PMS)  ถึงประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากการให้
ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback)  และการพัฒนา
พนักงาน  ถึงแม้ว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับและการ
พัฒนาจะมีประโยชน์ทัง้ต่อพนักงาน  ต่อผู้ บังคับ 
บัญชาและต่อองค์การ  กลับพบว่าขัน้ตอนการให้
ข้อมูลป้อนกลับ  และการพัฒนาพนักงานท่ีเป็นอีก
วงจรหนึ่งของการบริหารผลงาน  (PMS)  ท่ีมกัจะขาด
การนําไปใช้ปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองมากท่ีสุด   และ
สอดคล้องกับการวิจัยของ  สายสมร  เฉลยกิตติ 12  

ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจ    
โดยหัวหน้าหอผู้ ป่วยต่อการได้รับข้อมูลป้อนกลับ 
เก่ียวกบัการปฏิบติังานและความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลประจําการ  และเปรียบเทียบการได้รับข้อมลู
ป้อนกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  และความพงึพอใจ
ในงานของพยาบาลประจําการ  พบว่า การได้รับ
ข้อมลูป้อนกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  และความ  
พึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการกลุ่มทดลอง  
ภายหลงัการทดลอง  สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .012  การได้รับข้อมูล
ป้อนกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติังานและความพงึพอใจใน
งานของพยาบาลประจําการภายหลังการทดลอง  

กลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   เ พ่ือนําผลการวิจัยไปใช้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพงาน
บริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัดในวงรอบต่อไป  เพ่ือ
ประเมินผลการพฒันาระบบและอาจนํามาพฒันาให้  
ดีย่ิงขึน้ 
 2. ใช้เป็นแนวทางในการติดตามความ 
ก้าวหน้า   วางแผนปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพงานบริการพยาบาล
ผู้ ป่วยผา่ตดัท่ีมีประสทิธิภาพ 
 3. ใช้เป็นต้นแบบสําหรับบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ี
สนใจ   นําไปใช้พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 
 4. ควรมีการศกึษาตวัชีว้ดัด้านอตัราการใช้
ห้องผ่าตดัอย่างคุ้มค่า  (productivity)  โดยต้องวาง
ระบบของการลงบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ความถูกต้องและประมวลผลได้จริงตรงตามเนือ้งาน 
ของงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด  ท่ีสามารถ
นําไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานทัง้ในระดับ
หน่วยงานและระดบับคุคล 
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บทความวิชาการ 

การสร้างสัมพนัธภาพเพื่อการบาํบัด : แนวปฏบิัตสิาํหรับพยาบาลจติเวช 
 
สมบัต ิ ริยาพันธ์*  พย.ม.  (การพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต) 
 
 การส ร้ า งสัมพันธภาพ เ พ่ื อการ บํ าบัด  
(therapeutic relationship) ถือเป็นพืน้ฐานสําคญัใน
การพยาบาลจิตเวช เม่ือผู้ ป่วยเกิดความไว้วางใจในตวั
พยาบาล  ผู้ ป่วยจะให้ความร่วมมือในการรักษา กล้าท่ี
จะเล่าระบายความทุกข์ใจหรือปัญหาต่าง  ๆ  ให้
พยาบาลฟังแม้แต่เร่ืองท่ีเป็นความลบัของผู้ ป่วยทําให้
พยาบาลสามารถช่วยเหลือผู้ ป่วยในการไขปัญหาทาง
จิตสังคมเหล่านัน้ได้ การสร้างสัมพันธภาพเพ่ือการ
บําบดัช่วยให้ผู้ ป่วยท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ 
ความคิด และพฤติกรรมท่ีผิดปกติไปคืนสู่สภาวะปกติ
หรือใกล้เคียงปกติ  จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีพยาบาล
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะจุดมุ่งหมาย  
หลกัปฏิบติัพืน้ฐาน  ขัน้ตอนการสร้างสมัพนัธภาพเพ่ือ
การบําบดัและแนวทางปฏิบติัสําหรับพยาบาล  ซึง่เป็น
การแสดงออกถงึเอกสทิธ์ิแหง่วิชาชีพของพยาบาล 
              ภายหลงัการเจ็บป่วยทางจิต สิ่งหนึ่งท่ีถือ
เป็นความบกพร่องติดตัวผู้ ป่วยกลับไป คือ  ความ 
สามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน  ดังนัน้จึง
จํา เ ป็นอย่าง ย่ิง ท่ีพยาบาลจะต้องช่วยให้ผู้ ป่วย
สามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืนได้   ในการท่ีจะ 
ช่วยให้ผู้ ป่วยสามารถสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนได้นัน้ 
พยาบาลจะต้องสามารถสร้างสมัพันธภาพกับผู้ ป่วย
ให้ได้ก่อนซึ่งไม่ใช่เร่ืองง่าย  แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองยากเกินไป  

เพราะพยาบาลเป็นผู้ดแูลผู้ ป่วยตลอด 24 ชัว่โมง นบั
ได้วา่พยาบาลมีความใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยมากท่ีสดุ 
  การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ ป่วยจิตเวช      
นับได้ว่าเป็นพืน้ฐานของการพยาบาลจิตเวช  ซึ่งมี
หลายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างพยาบาลกับผู้ ป่วย  ผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคเดียวกัน
แต่ก็มีอาการบางอย่างท่ีแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับ     
ภูมิหลงั  เหตุการณ์ในชีวิตท่ีประสบมา  อีกทัง้แต่ละ
บุคคลมีความเฉพาะตน  มีคุณค่าแห่งตนท่ีแตกต่าง
กนั  ความต้องการภายในและความเป็นจริงภายนอก
ของบคุคลไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกนั   สิ่งเหลา่นีเ้ป็น
อุปสรรคในการเข้าถึงผู้ ป่วย1  ดงันัน้พยาบาลจะต้อง
เลือกวิธีการท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้สามารถเข้าถึงปัญหา
และความต้องการของผู้ ป่วยได้นัน้  การให้การดูแล
ผู้ ป่วยอย่างเอือ้อาทรเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีจะช่วย
เสริมสร้างความงอกงาม  ความสมบูรณ์ของชีวิต
ผู้ ป่วย2   ทัง้ทางด้านร่างกาย   จิตใจ   และสังคม  
โดยเฉพาะทางด้านจิตใจจะช่วยให้ผู้ ป่วยเกิดความ
ไว้วางใจ  เม่ือผู้ ป่วยเกิดความเช่ือถือไว้วางใจพยาบาล
ในฐานะผู้ ให้คําปรึกษาและให้การดูแลผู้ ป่วยแล้ว
ผู้ ป่วยก็จะให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลตอ่ไป 
 การท่ีผู้ ป่วยได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยถึง
ปัญหาและความรู้สกึของตนกบัใครสกัคนหนึ่งท่ีใส่ใจ 
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ตัง้ใจฟัง  มีท่าทีท่ีเป็นมิตร และช่วยเหลือเขาอย่าง
สม่ําเสมอ จะทําให้ผู้ ป่วยไมรู้่สกึวา่ตนถกูทอดทิง้แต่จะ
ทําให้เขาเกิดความไว้วางใจและเป็นมิตร  ผ่อนคลาย
ความวิตกกงัวล  ลดความตงึเครียด  เกิดสมัพนัธภาพ
ท่ีดี  สามารถปรับตัวอยู่ในสงัคมร่วมกับบุคคลอ่ืนได้    
ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น  ผู้ ป่วยแต่ละคนมีลกัษณะ
และพฤติกรรม ท่ีแตกต่างกัน   ดังนั น้การส ร้าง
สัมพันธภาพกับผู้ ป่วย  พยาบาลจึงต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ  และมีทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพกบั
ผู้ ป่วย 
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           สมัพนัธภาพเพ่ือการบําบดั เป็นกระบวนการ
ระหว่างบุคคลท่ีเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  โดย
บุคคลหนึ่งจะเป็นผู้ ให้  หรือช่วยให้อีกบุคคลหนึ่ง
พฒันาหรือเติบโต  มีวฒุิภาวะ  ปรับตวัได้  สามารถอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนและอยู่ในโลกปัจจุบนัอย่างมีความหมาย
โดยใช้ความรู้และทกัษะวิชาชีพ3  หรือเป็นกระบวนการ
ท่ีบุคคลสองคนมีการติดต่อเ ก่ียวข้องกันในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งเป็นเวลานาน   เพ่ือช่วยให้ผู้ ป่วยได้รับ
การตอบสนองความต้องการ   ช่วยแก้ปัญหาและช่วย
ให้ฟื้นจากความเจ็บป่วยด้วยความรู้ความสามารถ
ของพยาบาล4 
 จากการให้ความหมายดังกล่าวข้างต้น   
ส รุป ไ ด้ ว่ า  สัมพัน ธภาพ เ พ่ื อกา ร บํ าบัด  “เ ป็ น
กระบวนการระหว่ า งบุคคล  คือพยาบาลและ
ผู้ ใช้บริการทางจิตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือช่วย     
ให้ผู้ ใช้บริการสามารถปรับตวั อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ   

ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยพยาบาลต้องนํา
ความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพมาใช้เป็นส่ือในการ
สร้างสมัพนัธภาพ” 
 

ลักษณะของสัมพันธภาพ 
แบง่ได้เป็น   2  ลกัษณะ  คือ   

 1. สั ม พั น ธภ าพ เ ชิ ง สั ง คม  (social  
relationship) เป็นสัมพันธภาพท่ีเกิดขึน้ในสังคม     
ทัว่ ๆ ไป   มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนองตอบความต้องการ
ในการอยู่ ร่วมกัน  เม่ือเกิดขึน้แล้วจะดําเนินต่อไป 
เร่ือย ๆ  ขึน้อยู่กับความพอใจของทัง้สองฝ่าย  ไม่มี
เ ป้ าหมายและ เวลา กําหนดอย่ า งชัด เ จน   ไม่
จําเป็นต้องมีความรู้ หรือทักษะพิเศษในการสร้าง
สัมพันธภาพ   เ ช่น   สัมพันธภาพในครอบครัว  
สมัพนัธภาพระหวา่งเพ่ือน 
 2. สัมพันธภาพเชงิวชิาชีพ (professional 
relationship) เป็นสัมพันธภาพระหว่างผู้ ประกอบ
วิชาชีพกับผู้ ใช้บริการ   โดยอาศัยความสามารถท่ีได้
ศึกษามา  มีเป้าหมายเพ่ือการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ของผู้ ใช้บริการและมีระยะเวลากําหนดอย่างชัดเจน  
เช่น  สมัพนัธภาพระหว่างพยาบาลกับผู้ ป่วย  ทนาย
กบัลกูความ  เป็นต้น 
 ดังนั น้   การ ท่ีพยาบาลจิตเวชมุ่ งส ร้าง
สัมพันธภาพกับผู้ ป่วย  เพ่ือช่วยเหลือผู้ ป่วยในการ
แก้ปัญหาทางจิตสงัคม  ให้ผู้ ป่วยได้พฒันาสภาวะทาง
อารมณ์และวฒุิภาวะ  โดยอาศยัความรู้  ประสบการณ์
และการรับรู้ของพยาบาล   เป็นเคร่ืองมือให้ผู้ ป่วยเกิด
การเปล่ียนแปลงความคิด  อารมณ์  และพฤติกรรมท่ี
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ผิดปกติให้คืนสู่สภาวะปกติหรือใกล้เ คียงปกติ5   
สัมพันธภาพดังกล่าวมีเป้าหมายเพ่ือการช่วยเหลือ  
จงึเรียกวา่  สมัพนัธภาพเพ่ือการบําบดั 
 

ลักษณะของสัมพันธภาพเพื่อการบาํบัด 
 การสังเกตว่า สัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด
ระหว่างพยาบาลและผู้ ป่วยได้เ กิดขึ น้แล้ว  เ ม่ือ
สมัพนัธภาพดงักลา่วมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้3 
 1. มีสายใยสัมพันธ์หรือความเข้ากันได้ 
(rapport)  จดุเร่ิมต้นของการสร้างสมัพนัธภาพอยู่ท่ี
ความสามารถสร้างสายใยสมัพันธ์ระหว่างพยาบาล
และผู้ ป่วย   ซึ่งจะทําให้บุคคลรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน  
ทําให้ผู้ ป่วยเกิดความรู้สกึผอ่นคลาย 
 2.  มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (trust) 
โดยทัว่ไปผู้ ป่วยจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัของตนเอง
จนกว่าจะเกิดความเช่ือมัน่ในตวัพยาบาล  โดยเฉพาะ
การรักษาความลบัของผู้ ป่วย  ดงันัน้พยาบาลจะต้อง
สร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้โดยการรักษาคําพดู และมี
ความสม่ําเสมอกบัผู้ ป่วย 
 3. 

  4.  การเข้าใจตามการรับรู้ของผู้ป่วย 
(empathy) พยาบาลท่ีเข้าใจและตระหนกัรู้ในตนเอง 
จะมีความเมตตา และเข้าใจความรู้สึกของผู้ ป่วย     
ไ ด้ ง่ า ย   ทํ า ใ ห้ ผู้ ป่ ว ย รู้ สึ กปลอดภัย   มี คุณค่ า 
นอกจากนีพ้ยาบาลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคล  วัฒนธรรม  ประเพณี  
มีทา่ทีท่ีอบอุน่  และยืดหยุน่ 
 5. มีการติดต่อส่ือสารที่ มีจุดประสงค์ 
(purposeful communication) เน้นการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง  พัฒนา  ส่งเสริม  และป้องกันปัญหา
สขุภาพจิต 
 6. มีการถ่ายโอนความรู้สึก  (trans-
ference) การถ่ายโอนความรู้สกึนัน้อาจเป็นความรู้สกึ
ทัง้ด้านบวกและด้านลบ  ความใกล้ชิดกบัพยาบาล
และรู้สึกว่าพยาบาลเป็นเสมือนบุคคลสําคัญของ
ตนเองในแง่ตา่ง ๆ  เช่น  อาย ุ เพศ  บคุลิกภาพ  กิริยา
ท่าทาง  ทําให้รู้สึกอยากเข้าใกล้  ต้องการความรัก  
ต้องการพึ่งพา   บางครัง้ทําให้มีการเรียกร้องเกินกว่า
เหตุต่อต้านหรือปฏิเสธ  พฤติกรรมเช่นนีอ้าจทําให้
พยาบาลรู้สึกยุ่งยากใจ ดังนัน้การยอมรับและเข้าใจ
ความรู้สึกทัง้ของตัวพยาบาล และผู้ ป่วยเป็นสิ่งท่ี
พยาบาลจะต้องตระหนกัรู้ 

เอาใจใส่และยอมรับโดยปราศจาก
เงื่อนไข (unconditioning positive regard and 
acceptance) ทัง้ในด้านอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ 
และพฤติกรรม  ตลอดจนการยอมรับในคุณค่าและ
ลักษณะเฉพาะตัวของผู้ ป่ วย   เ พ่ื อใ ห้บรรลุถึ ง
ความรู้สึกนีพ้ยาบาลจะต้องเข้าใจความเป็นปัจเจก
บุคคลและมีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ ป่วย   ตัง้ใจรับฟังความ
คิดเห็นหรือสิ่งท่ีผู้ ป่วยบอกเลา่โดยไม่โต้แย้ง  ไม่ตดัสิน  
เคารพในสทิธิสว่นบคุคล  เป็นต้น 

 7. มีการกาํหนดหรือตัง้เป้าหมาย (goal 
formulation)  เป็นการกําหนดความมุ่งหวงัท่ีพยาบาล
ต้องการให้มีขึน้และผู้ ป่วยสามารถมีส่วนร่วมในการ
กําหนดเป้าหมายด้วย เช่นเพิ่มความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ส่งเสริมการรับรู้ต่อตนเองในทางบวก  หรือลด
ความวิตกกังวลของผู้ ป่วย   ช่วยให้ผู้ ป่วยค้นหา
เป้าหมายในชีวิต เป็นต้น 
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หลักปฏิบัตพิืน้ฐานในการสร้างสัมพันธภาพ
เพื่อการบาํบัด 

            8.  การมีอารมณ์ขัน (humor)  เพ่ือลดความ
วิตกกังวล  ความโกรธ  ความเหินห่างหรือเพ่ือช่วย
ผ่อนคลายความตึงเครียดในบางสถานการณ์ท่ีทัง้
พยาบาลและผู้ ป่วยเผชิญอยู ่
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จุดมุ่งหมายในการสร้างสัมพันธภาพเพื่อ
การบาํบัด 
 โดยทั่ว  ๆ  ไปจุดมุ่ งหมายของการสร้าง
สัมพันธภาพเพ่ือการบําบัดจะมุ่งสู่การเติบโตและ  
งอกงาม (growth) ในชีวิตของผู้ ป่วย ช่วยให้ผู้ ป่วย
สามารถดึงศักยภาพภายในตนเองออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มท่ี  สามารถปรับตวัและดําเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ  และ
ครอบคลมุถงึสิง่ตา่ง ๆ  ดงันี ้5 
 1. เ พ่ือ เ ปิดโอกาสให้ผู้ ป่ วยได้ระบาย
ความคิด  ความรู้สึกไม่สบายใจ  ความทกุข์ใจ หรือ
ความคบัข้องใจ 
 2. เพ่ือให้ผู้ ป่วยรู้จกัตนเองได้อย่างถกูต้อง  
ยอมรับตนเองและเพ่ิมความเคารพนับถือตนเองให้
มากขึน้ 
 3. เพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถสร้างสมัพนัธภาพ
กบัผู้ อ่ืนได้  รู้จกัพึ่งตนเอง  และพึง่พาผู้ อ่ืนได้ สามารถ
ท่ีจะเป็นผู้ให้และยอมรับความรักจากผู้ อ่ืนได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้ ป่วยเข้าใจปัญหาของตนเอง  
และแก้ไขปัญหาของตนเองได้ 
 5. เ พ่ือให้ผู้ ป่วยเกิดการเ รียนรู้ในการ
ปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม 
 

               ในการสร้างสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด
ดงักล่าว พยาบาลควรทําความเข้าใจกบัหลกัการท่ีถือ
เป็นพืน้ฐานในการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ ป่วย ดงันี ้
 1. การยอมรับผู้ป่วย (accepting) หมายถึง  
การยอมรับในพฤติกรรมท่ีผู้ ป่วยแสดงออก   ไม่ว่าจะ
เป็นการกระทํา  คําพูด  หรือความคิด ว่าสิ่งท่ีผู้ ป่วย
แสดงออกมานัน้เน่ืองจากความเจ็บป่วย  การยอมรับ
ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมรับว่าพฤติกรรมท่ี
ผู้ ป่วยแสดงออกนัน้ถูกต้อง เช่น พยาบาลยิม้ทักทาย
ผู้ ป่วย หรือการท่ีพยาบาลนั่งรับฟังผู้ ป่วยพูดระบาย
ความรู้สึกในสิ่งท่ีเป็นความผิดปกติทางการรับรู้ หรือ
ความคิดของเขา โดยไมโ่ต้แย้งหรือแสดงความไมเ่หน็ด้วย 
 2. มีความสมํ่าเสมอกับผู้ป่วย (consistency)    
ความสม่ําเสมอเป็นสิ่งสําคญัอย่างย่ิง  ท่ีจะใช้ในการ
พัฒนาสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด  โดยทั่วไปเม่ือ
บุคคลไปอยู่ในสถานท่ีท่ีไม่คุ้ นเคยจะเกิดความรู้สึก
กงัวลใจ  เม่ือได้รับความสนใจสม่ําเสมอจะทําให้เกิด
ความรู้สึกปลอดภัย  เช่น  การทํากิจวัตรประจําวัน
ภายในหอผู้ ป่วยต้องทําตามเวลาท่ีกําหนดไว้  การพดู
ทกัทายผู้ ป่วยควรจะคงเส้นคงวา การมาตามนดัหมาย
ท่ีได้ตกลงกนัไว้ 
 3.  ให้กาํลังใจผู้ป่วย (reassurance)  คน
ทุกคนต้องการกําลังใจ  โดยเฉพาะเวลาท่ีเจ็บป่วย   
จะรู้สกึหวาดหวัน่หรือขาดความมัน่ใจ  ดงันัน้พยาบาล
ควรให้กําลงัใจผู้ ป่วยในลกัษณะท่ีเหมาะสม 
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การเตรียมตวัก่อนสนทนากับผู้ป่วย 
 เ พ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้าง
สัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด   พยาบาลควรมีการ  
เตรียมตวัให้พร้อมก่อนสนทนากบัผู้ ป่วยดงันี ้
 1. พยาบาลควรสํารวจอารมณ์ของตนเอง
ก่อนสนทนากับผู้ ป่วยว่าอยู่ในสภาพอารมณ์ท่ีพร้อม
หรือไม่ ได้แก่ อารมณ์ไม่ขุ่นมัว ไม่โกรธหรือไม่เศร้า  
ไมมี่ปัญหาสว่นตวัมารบกวน  เป็นต้น 
 2. ควรทําความเข้าใจกับความรู้สึกของ
ผู้ ป่วย  ซึ่งเป็นความรู้สึกพืน้ฐานของมนุษย์ทั่ว ๆ ไป  
ได้แก่ 
  2.1 ความรู้สกึว่ามีคนรัก (The feeling 
of being love) จะทําให้ผู้ ป่วยรู้สึกเกิดความสุข  
ความอบอุ่นและพอใจ  พยาบาลควรปฏิบติัต่อผู้ ป่วย
ด้วยความเมตตา  อดทน  และนุ่มนวล  เพ่ือให้ผู้ ป่วย
นัน้เกิดความรู้สกึวา่ตนเองได้รับความรัก 
  2.2 ความรู้สกึไว้วางใจ  (The feeling 
of trust) มนุษย์จะมีความไว้วางใจผู้ อ่ืนไม่เท่ากัน  
แล้วแตภ่มิูหลงัว่าเป็นอย่างไร  ความไว้ใจเป็นสิ่งแรกท่ี
ผู้ ป่วยเสาะแสวงหาเม่ือเกิดความเจ็บป่วย  ผู้ ป่วยอาจ
กระทําโดยการทดสอบพยาบาล  ข่มขู่  เรียกร้อง  
จนถึงขัน้ให้ความร่วมมืออย่างดี  เช่น  อาจทดสอบ
โดยร้องเรียกพยาบาล  แล้วดวู่าจะมีใครมาบ้าง  หรือ
บอกว่าตนเองเจ็บตรงนัน้  ปวดตรงนี ้ จะมีใครสนใจ
ให้ความช่วยเหลือหรือเปลา่ 
 2.3 ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  
และนบัถือตนเอง  (The feeling of self-esteem  and 
self-respect)  เ ม่ือเกิดความเจ็บป่วย  หรือกดดัน  

ความ เ ช่ือมั่น   ความมั่น ใจในตนเองจะลดลง  
พยาบาลควรช่วยให้ผู้ ป่วยรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง  
ได้รับการยกย่องนบัถือ  มีเกียรติ  และผู้ ป่วยจะนบัถือ  
ผู้ เหน็คณุคา่ในตวัเขา 
 2.4 ความรู้สกึถกูยอมรับวา่เป็นผู้อาศยั
พึง่พิง (The feeling of accept dependency) ใน
ภาวะเจ็บป่วยบุคคลมักจะต้องพึ่งพิงผู้ อ่ืนช่วงระยะ
หนึ่ง  เ ช่น   ต้องพึ่งพิงพยาบาล  พึ่งพิงสมาชิกใน
ครอบครัว  บางคนอาจรู้สึกดีใจท่ีจะพ้นภาระหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบชัว่คราว  แต่บางคนอาจรู้สึกสญูเสียความ
ภาคภูมิใจในตนเอง    การท่ีพยาบาลเข้าใจและ
ยอมรับนบัถือในความรู้สกึนึกคิดของผู้ ป่วย จะช่วยให้
ผู้ ป่วยเข้าใจวา่มีคนท่ีเข้าใจเขา 
 2.5 ความรู้สึกระหว่างการต้องการ
พึ่งพิงและต้องการเป็นอิสระ (The feeling of 
interdependency)  โดยทั่ว ๆ ไป  มนุษย์จะมีความ
ต้องการเป็นอิสระหรือต้องการพึ่งพาในบางโอกาส  
เม่ือเกิดความเจ็บป่วยขึน้ผู้ ป่วยจะมีความรู้สึกสบัสน
ในบทบาทเหลา่นี ้ ดงันัน้พยาบาลจะต้องใช้การสงัเกต
ความรู้สกึของผู้ ป่วยในระยะนี ้  ให้กําลงัใจแก่ผู้ ป่วยท่ี
พยายามจะช่วยเหลือตนเองเพ่ือช่วยเหลือผู้ ป่วยให้
บรรลถุงึเป้าหมาย 
 2.6 ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย (The 
feeling of security) เม่ือบคุคลเกิดการเจ็บป่วยหรือ
อยู่ในภาวะท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้  บุคคลนัน้จะเกิด
ความรู้สึกขาดความมั่นคง   ขาดความปลอดภัย 
พยาบาลควรช่วยให้ผู้ ป่วยเกิดความรู้สึกมั่นคง
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ปลอดภัย  อาจโดยการปลอบโยนให้กําลงัใจ ให้การ
ดแูลอยา่งใกล้ชิด สม่ําเสมอ และจริงใจกบัผู้ ป่วย 
 2.7 ความรู้สึกอยากท่ีจะให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ 
และเห็นอกเห็นใจ (The feeling for understanding) 
ผู้ ป่วยจิตเวชมกัมีความเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ด้าน  
บางครัง้พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นสิ่งท่ียากแก่
การเข้าใจของผู้ ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ด้วยแต่ผู้ ป่วยก็ต้องการ
ความเข้าใจ  พยาบาลจึงควรพยายามทําความเข้าใจ
รับฟังด้วยความเหน็อกเหน็ใจและมีทศันคติท่ีดีตอ่ผู้ ป่วย 
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 3. รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัตวัผู้ ป่วย  เช่น  
การศึกษาแฟ้มประวัติ  การฟังรายงานอาการของ
ผู้ ป่วย  เพ่ือประเมินอาการและนํามาวางแผนการ
สนทนากบัผู้ ป่วยตอ่ไป 
 4. เตรียมความรู้ทางด้านสขุภาพจิต   และ
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์  เพ่ือจะได้สามารถวิเคราะห์
อาการ   พฤติกรรมของผู้ ป่วยได้ถูกต้อง   รวมทัง้
สามารถให้การพยาบาลได้อยา่งเหมาะสม 
 5. วางแผนการสนทนากับผู้ ป่วยว่าจะ
สนทนาเร่ืองใดบ้าง  สนทนาเร่ืองใดก่อน  เร่ืองใด      
ทีหลงั รวมทัง้จะใช้คําถามอย่างไร  เพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์การสนทนาท่ีวางไว้ 
 

ขั ้นตอนการสร้างสัมพันธภาพเพื่ อการ
บาํบัด และแนวทางปฏิบัตสิาํหรับพยาบาล 
 การสร้างสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด เป็น
ความสามารถเฉพาะบุคคล  ต้องอาศัยความ รู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และการหมั่นฝึกฝน 
ปรับปรุงแก้ไข  เ พ่ือให้พยาบาลแต่ละคนมีความ 

สามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้ ป่วยได้ดีย่ิงขึน้ แบ่ง
ตามระยะเวลาของการสร้างสัมพันธภาพได้เป็น        
3 ระยะ และมีแนวทางปฏิบัติสําหรับพยาบาลแต่ละ
ระยะดงันี ้
1.  ระยะเร่ิมแรก  (initial  phase)  เป็นระยะท่ีพยาบาล
และผู้ ป่วยทําความรู้จักคุ้ นเคยกัน  เพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจในตวัพยาบาล  ลดความวิตกกังวลท่ีเกิดขึน้
ทัง้พยาบาลและผู้ ป่วย   และวางแผนการสิน้สุด
สมัพนัธภาพ 
แนวทางปฏบัิตสิาํหรับพยาบาล   
 1. แนะนําตนเองโดยการบอกช่ือ นามสกุล 
ตําแหน่ง หน้าท่ี ให้ผู้ ป่วยได้รู้จัก สร้างความเช่ือถือ
ไว้วางใจให้กับผู้ ป่วย  เพ่ือให้ผู้ ป่วยเห็นว่า  พยาบาล
เช่ือถือได้  ไว้วางใจได้  ช่วยเหลือเขาได้ 
 2. กําหนดขอบเขตของสมัพนัธภาพ โดยการ
บอกวตัถุประสงค์ของการพบผู้ ป่วย  เพ่ือไม่ให้ผู้ ป่วย
เกิดความสงสยัในพฤติกรรมของพยาบาล  เช่น   บอก
ผู้ ป่วยว่าพยาบาลมีความต้องการท่ีจะช่วยเหลือ  
ผู้ ป่วย  การท่ีพยาบาลมานัง่คยุกบัผู้ ป่วยในแต่ละครัง้
ก็เพ่ือท่ีจะให้ผู้ ป่วยเล่าเร่ืองความไม่สบายใจ  ความ
ทกุข์ใจ  หรือสิ่งท่ีผู้ ป่วยเห็นว่าเป็นปัญหาให้พยาบาล
ฟัง  เพ่ือจะได้ช่วยเหลือผู้ ป่วยในปัญหานัน้ 
 3. แยกแยะปัญหา  พยาบาลจะต้องแยกแยะ
ปัญหาวา่ปัญหาใดคือปัญหาท่ีแท้จริง  อะไรคือปัญหา
ท่ีผู้ ป่วยคิดว่าเป็นปัญหา   พยาบาลจะต้องหาทางให้
ผู้ ป่วยได้ตระหนักในพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของเขา  
และแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหานัน้เสีย อาจทําโดย
การใช้ เทคนิคการสนทนาท่ีสะท้อนให้ผู้ ป่วยได้
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ตระหนักรู้ในปัญหาของเขา เช่น “จากท่ีคุณเล่ามา
แสดงว่า คุณควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ คุณคิดว่า
อย่างไรคะ”  “คณุต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
นีไ้หมคะ”  และ  “คณุคิดวา่จะทําอยา่งไรคะ” 
 4. ประเมินระดับความวิตกกังวลทัง้ของ
พยาบาล  และผู้ ป่วยในระยะเร่ิมแรก  พยาบาลมัก
กังวลว่า  จะไม่สามารถช่วยเหลือผู้ ป่วยได้  ไม่เข้าใจ
ปัญหาของผู้ ป่วย  ไม่สามารถจบัประเด็นในสิ่งท่ีผู้ ป่วย
บอกเล่า  ส่วนผู้ ป่วยก็กังวลว่า  ตนเองคงอาการแย ่ 
ป่วยหนัก  หรือกลัวว่าพยาบาลจะมาล้วงความลับ  
พยาบาลต้องประเมินความวิตกกังวลเหล่านี  ้และ
หาทางลดความวิตกกงัวลให้ได้ในระยะนี ้เช่น การเปิด
โอกาสให้ผู้ ป่วยได้ถามในสิ่งท่ีวิตกกังวล  หรือการใช้
คําถามปลายเปิดให้ผู้ ป่วยได้ระบายความรู้สึกวิตก
กงัวลท่ีมีอยู ่ เป็นต้น 
 5. ประเมินความคาดหวังของผู้ ป่วย  ว่า
ผู้ ป่ วยคาดหวังอะไรจากการมีสัมพันธภาพกับ
พยาบาล  และทําความเข้าใจในส่ิงท่ีผู้ ป่วยคาดหวัง 
และพยาบาลให้กบัเขาไม่ได้ เช่น  พยาบาลอาจถาม
ผู้ ป่วยว่าในการสนทนากับพยาบาลครัง้นี ผู้้ ป่วย
คาดหวงัอะไรจากพยาบาลบ้าง   
 6.   

 7. บอกนดัวนั เวลา ท่ีผู้ ป่วยและพยาบาลจะ
พบกัน โดยท่ีทัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกัน  โดยควรเลือก
เวลาท่ีทัง้สองฝ่ายว่างจากการทํากิจกรรมอ่ืน  ๆ      
เพ่ือไม่ให้ถูกรบกวน และถกูขัดจังหวะ เช่น พยาบาล
ตกลงกับผู้ ป่วยว่าจะคุยกับผู้ ป่วยสปัดาห์ละสองครัง้         
ในวนัจนัทร์และวนัศุกร์ เวลา 10.00 – 11.00  น.     
ครัง้ละประมาณ  45 – 60  นาที 
 8. สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการบําบดั  เช่น  
กําหนดสถานท่ีท่ีจะพบผู้ ป่วย  พยาบาลควรเลือก
สถานท่ีท่ีมีความเป็นส่วนตวั  เงียบ  ไม่มีเสียงรบกวน  
เพราะจะทําให้ไมมี่สมาธิในการสนทนาทัง้สองฝ่าย 

2. ระยะแก้ไขปัญหา (working phase) เป็นระยะ
สําคัญ  เพราะผู้ ป่วยจะเปิดเผยตัวเองมากขึน้  บอก
ความรู้สึกท่ีแท้จริง นําปัญหามาปรึกษาพยาบาล 
รักษาเวลาท่ีนัดหมาย  ถ้าผู้ ป่วยมาไม่ตรงเวลานัด
หมายก็จะขอโทษ  สว่นพยาบาลก็จะรู้จกัผู้ ป่วย เข้าใจ
ปัญหา  และความต้องการของผู้ ป่วยมากขึน้ 
 
แนวทางปฏบัิตสิาํหรับพยาบาล 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยได้พดูระบายความคิด 
ความรู้สึก และปัญหาของผู้ ป่วย โดยพยาบาลรับฟัง
อย่างตัง้ใจ ติดตามเร่ืองราวท่ีผู้ ป่วยเล่า เพ่ือทําความ
เข้าใจในสิง่ท่ีเขาเลา่ 

ประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของผู้ ป่วย 
เพ่ือส่งเสริมสิ่งท่ีเป็นจดุแข็งให้เด่นมากขึน้และพฒันา
จดุอ่อนให้แข็งแรงขึน้ อนัจะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจ
ของผู้ ป่วย  อาจทําโดยการใช้คําถามง่าย ๆ เช่น  “สิ่งท่ี
คณุรู้สกึภาคภมิูใจท่ีสดุในตนเองคืออะไร”  หรือ  “สิ่งท่ี
คณุรู้สกึแยท่ี่สดุในตนเองคืออะไร” 

 2. ประเมินปัญหาของผู้ ป่วย พิจารณาว่า
ปัญหาของผู้ ป่วยอยู่ตรงไหน ปัญหาใดเป็นปัญหา
สําคัญเป็นปัญหาเร่งด่วน ปัญหาใดรองลงไป และ
ปัญหาใดได้แก้ไขไปแล้ว 
 3. ให้การช่วยเหลือผู้ ป่วย โดยให้ผู้ ป่วยได้
แก้ปัญหาของเขาด้วยตวัเอง  พยาบาลเป็นผู้ ให้ข้อมลู 
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ใช้เทคนิคการสนทนาท่ีกระตุ้นให้ผู้ ป่วยได้คิดพิจารณา  
พร้อมกับเสนอแนวทางให้ผู้ ป่วยได้มีโอกาสเลือก
ตดัสนิใจท่ีจะแก้ไขปัญหาด้วยตวัเอง 

แนวทางปฏบัิตสิาํหรับพยาบาล 
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 4. เสริมสร้างให้ผู้ ป่วยเกิดการรับรู้และเข้าใจ
ตนเองอย่างถูกต้อง ตระหนักถึงความคิด ความรู้สึก 
และการกระทําของตนเอง รู้จกัเลือกใช้กลไกการเผชิญ
ปัญหาท่ีออกมาในทางสร้างสรรค์  และเป็นผลดี  
เพราะในบางครัง้ผู้ ป่วยต้องการเพียงคนท่ีรับฟังเขา
ด้วยความเข้าใจ เหน็ใจเทา่นัน้ 
 5. เตรียมผู้ ป่วยสําหรับการยุติสัมพันธภาพ
ในกรณีท่ีพยาบาลจะต้องย้ายไปปฏิบัติงานท่ีอ่ืน     
โดยการบอกถึงว่าผู้ ป่วยมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร
บ้าง  มีปัญหาใดท่ีคัง่ค้างอยูบ้่าง 
 6. ประเมินผลหลงัจากท่ีพยาบาลได้ให้การ
ช่วยเหลือผู้ ป่วยไปแล้ว 
3. ระยะยุติสัมพันธภาพ (terminating phase) 
เป็นระยะสดุท้ายของการสร้างสมัพนัธภาพ พยาบาล
ไม่จําเป็นจะต้องพบผู้ ป่วยเป็นพิเศษ แต่อาจพบผู้ ป่วย
ในกิจกรรมปกติทั่ว ๆ ไป  สัมพันธภาพระยะนีจ้ะ
เกิดขึน้ในกรณีท่ีผู้ ป่วยสามารถแก้ปัญหาได้แล้ว 
ช่วยเหลือตนเองได้แล้ว หรือผู้ ป่วยกลบับ้าน ย้ายตึก 
หรือย้ายโรงพยาบาล  สว่นด้านพยาบาลอาจเน่ืองจาก
พยาบาลย้ายโรงพยาบาล  ย้ายตึก  หรือเปล่ียนหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 

 1. วางแผนการยติุสมัพนัธภาพโดยพยาบาล
บอกเวลาการยุติสัมพันธภาพเ ม่ือแรกเ ร่ิมสร้าง
สมัพนัธภาพกบัผู้ ป่วย  และบอกเตือนผู้ ป่วยเป็นระยะ ๆ 
 2. ทบทวนถึงการดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ี
พยาบาลและผู้ ป่วยได้ร่วมมือกนัมา  ปัญหาท่ีได้แก้ไข
ไปแล้ว  และปัญหาท่ียงัคงคัง่ค้างอยูอี่ก 
 3. ในกรณีท่ีผู้ ป่วยได้รับการวางแผนจําหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล  พยาบาลช่วยวางแผนการ
เตรียมตัวกลับบ้าน เช่น การรับประทานยาอย่าง
ต่อเน่ือง การมาพบแพทย์ตามนดั การปรับตวัและการ
ใช้ชีวิตในสงัคม  แหล่งท่ีจะให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ  
เช่น ศนูย์บริการสาธารณสขุ คลินิกจิตเวชในโรงพยาบาล 
ฝ่ายกาย  การสังเกตอาการผิดปกติ  ตลอดจนการ
เตรียมครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อมท่ีผู้ ป่วยจะ
กลบัไปใช้ชีวิตอยู ่
 4. พยาบาลควรทําความเข้าใจกบัปฏิกิริยาท่ี
อาจเกิดขึน้จากการยุติสัมพันธภาพ เพราะผู้ ป่วยจะ
เกิดความรู้สึกถูกทอดทิง้ สูญเสีย เศร้าใจ เสียใจ  
ผู้ ป่วยจะแสดงปฏิกิ ริยา  เ ช่น  ไม่ยอมรับการยุติ
สมัพนัธภาพ  โกรธ  ไม่เป็นมิตร  มีพฤติกรรมถดถอย 
ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล เป็นต้น 
ดงันัน้พยาบาลควรได้มีการเตรียมผู้ ป่วยตัง้แต่เร่ิมต้น
สร้างสัมพันธภาพกับผู้ ป่วยในวันแรก โดยบอกถึง
ระยะเวลาท่ีจะมาพูดคุยกับผู้ ป่วยว่าเป็นเวลานาน
เท่าใด  เช่น  “ดิฉนัจะมาพบคณุเป็นเวลา  6  สปัดาห์   
ทกุวนัพธุ  พฤหสับดี  และวนัศกุร์”  และบอกให้ผู้ ป่วย
ทราบเป็นระยะ ๆ ว่าเราจะต้องยติุสมัพนัธภาพวนัไหน 
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เหลือเวลาอีกเท่าไร เพ่ือสังเกตปฏิกิริยาโต้ตอบของ
ผู้ ป่วย และหากผู้ ป่วยมีปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการยุติ
สัมพันธภาพดังกล่าวข้างต้น พยาบาลควรให้ความ
มั่นใจกับผู้ ป่วยว่า เขาจะต้องได้รับความช่วยเหลือ
หากมีความจําเป็น และควรกระตุ้นให้ผู้ ป่วยได้ฝึกหดั
การช่วยเหลือตนเอง พร้อมกับสอนให้เขาเข้าใจว่า 
การพลดัพรากจากกนัเป็นเร่ืองธรรมดา 
 5. ควร เ ปิด โอกาสใ ห้ผู้ ป่ วยไ ด้ เ ปิด เผย
ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ จากการท่ีพยาบาลยุติการสร้าง
สมัพันธภาพกับเขา และให้ความช่วยเหลือผู้ ป่วยใน
ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ เช่น ผู้ ป่วยบอกว่า รู้สึกเหมือน   
ขาดท่ีพึ่ง   เพราะท่ีผ่านมาผู้ ป่วยมีพยาบาลดูแล  
ตลอด  พยาบาลควรชีใ้ห้ผู้ ป่วยเห็นว่า   เขาสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ และมีศกัยภาพท่ีจะดแูลตนเองได้แล้ว  
และเม่ือกลับไปอยู่บ้านเขาก็ยังมีครอบครัวชุมชนท่ี
พร้อมจะให้ความดแูลช่วยเหลือเขาด้วยความเตม็ใจ 
  การสร้างสมัพนัธภาพเพ่ือการบําบดักับผู้ ป่วย
จิตเวช ถือเป็นสิ่งสําคญัในการให้การบําบดัแก่ผู้ ป่วย
จิตเวช พยาบาลจะต้องเตรียมความรู้ และเตรียม
จิตใจของตนเองให้พร้อมก่อนท่ีจะสนทนากับผู้ ป่วย 
ดงันัน้พยาบาลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลกัษณะ  
จุดมุ่งหมาย  หลกัปฏิบัติพืน้ฐาน   ขัน้ตอนการสร้าง
สัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด   และแนวทางปฏิบัติ
สําหรับพยาบาลในแต่ละระยะ  เพ่ือสามารถให้การ
พยาบาลได้อย่างสอดคล้องกบัปัญหาของผู้ ป่วยในแต่
ระยะและแตล่ะบคุคล 
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การวิจัยชาตพินัธ์ุวรรณนาอภมิาน : เทคนิคการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
บุบผา เมฆศรีทองคาํ *  กศ.ด.  (การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร) 
 

บทเร่ิมต้นว่าด้วยการสังเคราะห์งานวิจัย 
 ในปัจจุบันกล่าวได้ว่าปัญหาวิจัยท่ีนักวิจัย
สนใจศึกษาเพ่ือนํามาสู่การค้นหาคําตอบหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีเ กิดขึน้ไ ด้อย่างลึกซึ ง้นัน้พบว่ามี
ลักษณะท่ีซับ ซ้อนมาก ย่ิงขึ น้ภายใ ต้บ ริบทของ
สังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเ น่ืองอยู่
ตลอดเวลา   ดงันัน้การท่ีนกัวิจยัจะตอบปัญหาวิจยัใน
ลกัษณะดงักลา่วได้เพ่ือนํามาสูง่านวิจยัท่ีมีคณุภาพจึง
จําเป็นต้องอาศัยเทคนิคการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพซึ่ง
วิธีการหนึ่งคือ  “การสงัเคราะห์งานวิจยั” (research  
synthesis) 
 นกัวิชาการทัง้ไทยและตา่งประเทศ  กลา่วถึง 
“การสังเคราะห์งานวิจัย” ว่าเป็นเทคนิควิธีการวิจัย
ตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบปัญหา
วิจัยเ ร่ืองใดเ ร่ืองหนึ่งโดยการนําผลการวิจัยจาก  
หลาย  ๆ  งานวิจัยท่ีศึกษาในประเด็นปัญหาวิจัย
เดียวกันมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติหรือ
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอ 
ข้อสรุปอย่างมีระบบให้ไ ด้ คําตอบปัญหาวิจัย ท่ี
ต้องการซึง่มีลกัษณะท่ีกว้างขวางและลกึซึง้ย่ิงขึน้1,2,3,4  
โดยการสงัเคราะห์งานวิจยัมีข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีสําคญั   
คือ  งานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์แต่ละเร่ืองให้ข้อค้นพบ

แต่ละมุมของปรากฏการณ์ท่ีนักวิจัยต้องการศึกษา
และเม่ือนําผลการวิจัยมาสงัเคราะห์รวมกัน  ผลการ
สังเคราะห์ท่ีได้รับจะมีความกว้างขวางและลุ่มลึก
มากกวา่ท่ีจะได้รับจากงานวิจยัแตล่ะเร่ือง1 
 ดงันัน้เม่ือเปรียบเทียบ “การวิจัยทัว่ไป” กับ 
“การสังเคราะห์งานวิจัย” พบว่าหน่วยท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์  จะมีความแตกต่างกนั  กล่าวคือ  การวิจัย
ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  การวิจัยเชิง
ทดลอง  หรือการวิจัยเชิงคุณภาพก็ตาม  หน่วยท่ีใช้  
ในการวิ เคราะห์จะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีนักวิจัย
ต้องการศกึษา เช่น แพทย์  พยาบาล  ผู้ ป่วย ชาวบ้าน
ในชุมชน  เป็นต้น  แต่ในขณะท่ีหน่วยท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์สําหรับการสังเคราะห์งานวิจัยกลับกลาย 
เป็นงานวิจยัแตล่ะเร่ืองท่ีศกึษาปัญหาวิจยัเดียวกนั 
 โดยทั่วไปการสังเคราะห์งานวิจัยแบ่งออก 
เป็น 2 ประเภท  ประเภทแรก  คือ  การสังเคราะห์
งานวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative  synthesis) ซึง่เป็น
เทคนิคการสังเคราะห์ท่ีใช้กระบวนการทางสถิติเข้า 
มาช่วยในการสงัเคราะห์  ได้แก่  การวิเคราะห์อภิมาน  
(meta-analysis) และประเภทท่ีสอง คือ การสงัเคราะห์
งานวิจยัเชิงคณุภาพ  (qualitative  synthesis) เป็น
การสงัเคราะห์โดยใช้หลกัการสรุปย่องานวิจยัท่ีนํามา

มุมวิจยั 
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สังเคราะห์แต่ละเ ร่ืองแล้วพิจารณาเปรียบเทียบ
ผลการวิจยัแต่ละเร่ืองว่ามีความคล้ายคลงึ หรือความ
แตกต่างกันอย่างไร และหาคําอธิบายถึงท่ีมาของ
ความคล้ายคลงึและความแตกต่างนัน้ ๆ  ซึ่งเป็นการ
สังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาหรือ 
แบบดัง้เดิม   
 อยา่งไรก็ตาม  Noblit  and  Hare5  กลา่วว่า
การสงัเคราะห์งานวิจยัเชิงคณุภาพแบบพรรณนาหรือ
แบบดัง้เดิมมีจุดอ่อนตรงท่ีเป็นวิธีการท่ีไม่มีระบบ มี
ความเป็นอัตนัยสูง  ทําให้ได้ผลการสังเคราะห์ท่ีไม่
ชดัเจน  และท่ีสําคญั  คือ  ผลการสงัเคราะห์งานวิจยั
ท่ีไ ด้มีความแตกต่างกันตามความสามารถและ
ประสบการณ์ของนักวิจัยท่ีทําการสงัเคราะห์   ดงันัน้
การจะทําการสงัเคราะห์ซํา้เพ่ือให้ได้ผลการสงัเคราะห์
เหมือนเดิมจึงเป็นเร่ืองยากและผู้ สังเคราะห์มักจะ
เลือกเฉพาะตอนหรือส่วนท่ีสนใจเพ่ือนํามาสงัเคราะห์  
จึงทําให้การสังเคราะห์มักจะไม่ครอบคลุมงานวิจัย
ทัง้หมดท่ีนํามาสงัเคราะห์  เพราะฉะนัน้จากข้อบกพร่อง
ดังกล่าวจึงนํามาสู่การพัฒนาเทคนิคการสังเคราะห์
งานวิจยัเชิงคณุภาพขึน้ใหม่ท่ีเรียกว่า  “การสงัเคราะห์
งานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยชาติพันธุ์วรรณนา 
อภิมาน” 

ดังนัน้บทความนี  ้จึงมุ่งนําเสนอสาระเร่ือง
การสงัเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยชาติ
พันธุ์ วรรณนาอภิมานในฐานะท่ีเป็นเทคนิคการ
สงัเคราะห์งานวิจยัเชิงคณุภาพท่ีมีลกัษณะเป็นระบบ
เช่ือถือได้  โดยแยกสาระการนําเสนอเป็น  4  ตอน  คือ  
มโนทัศน์เบือ้งต้นของการวิจัยชาติพันธุ์ วรรณนา      

อภิมาน ประเภทการแปลความหมายของการวิจยัชาติ
พนัธุ์วรรณนาอภิมาน  ขัน้ตอนของการวิจัยชาติพนัธุ์
วรรณนาอภิมาน   และบทส่งท้ายว่าด้วยการวิจยัชาติ
พนัธุ์วรรณนาอภิมาน    
 

มโนทัศน์เบือ้งต้นของการวิจัยชาติพันธ์ุ
วรรณนาอภมิาน 
 “การวิ จั ย ชา ติพันธุ์ ว ร รณนาอ ภิมาน ”   
จดัเป็นนวตักรรมทางการวิจยัเชิงคณุภาพแบบหนึ่งท่ีมี
การประยุก ต์หลักการวิ เคราะห์อภิมานให้ เ ป็น
ประโยชน์ในการวิจยัชาติพนัธุ์วรรณนา1  Noblit and  
Hare5  เขียนหนงัสือเร่ือง  “META-ETHNOGRAPHY: 
Synthesizing Qualitative Studies” เม่ือปี ค.ศ.1988   
กล่าวว่าการวิจัยชาติพันธุ์ วรรณนาอภิมานเป็น
ระเบียบวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีนํา 
เอาข้อค้นพบของงานวิจัยแต่ละเร่ืองท่ีศึกษาปัญหา
วิจัยเดียวกันมาสังเคราะห์ทําการแปลความหมาย    
ลกัษณะท่ีสําคญัของการวิจยัดงักล่าวจึงเป็นการวิจยั
ท่ีอยู่บนพืน้ฐานกระบวนทศัน์เชิงตีความซึ่งสะท้อนให้
เหน็ถงึมมุมองหรือแนวคิดหลากหลายของผู้สงัเคราะห์
จากงานวิจยัแต่ละเร่ืองโดยสะท้อนในหลาย ๆ วิธีการ   
ท่ีสําคัญยังเป็นวิธีการท่ีใช้ในการสงัเคราะห์งานวิจัย
เชิงคุณภาพท่ีมุ่งเน้นการแปลความหมายหรือการ
อธิบายเชิงตีความมากกว่าการนําเนือ้หามารวมกัน
เพียงอย่างเดียว (aggregative) ดงัเช่นการสงัเคราะห์
งานวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาหรือแบบดัง้เดิม    
เพราะฉะนัน้การสงัเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
การ วิจัยชา ติพันธุ์ ว ร รณนาอภิมานจึ ง เ ป็นการ
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สงัเคราะห์ท่ีมุ่งเน้นการหาความหมายจากงานวิจัยท่ี
นํามาสงัเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบและความเข้าใจท่ี
อยูเ่บือ้งหลงัปรากฏการณ์ท่ีศกึษา 
 นอกจากนัน้  Noblit and Hare5 ยงัชีใ้ห้เห็น
ว่าการวิจยัชาติพนัธุ์วรรณนาอภิมานเป็นการวิเคราะห์
โดยพยายามให้เห็นถึงกระบวนการและผลลพัธ์ท่ีได้
จากกรณีศกึษาหลาย ๆ  งานวิจยั  ดงันัน้จึงเป็นวิธีการ
ท่ีต้องการความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปรียบเทียบ 
(comparison)  และการแปลความ (interpretation)   
หรือกลา่วอีกนยัหนึ่ง  คือ  การวิจยัชาติพนัธุ์วรรณนา
อภิมานเป็นการสัง เคราะห์การ วิจัย เ ชิง ตีความ   
(interpretative research) โดยพยายามคงลกัษณะ 
เฉพาะ (uniqueness)  และองค์รวม (holism) ของ
งานวิจัยเชิงคุณภาพขณะท่ีทําการแปลความหมาย
จากงานวิจัยหนึ่งจากกรอบของอีกงานวิจัยหนึ่ง    
กล่าวคือ ในขณะท่ีผู้ สังเคราะห์นํางานวิจัยหลาย ๆ 
เร่ืองท่ีศึกษาปัญหาวิจัยเดียวกนัมาทําการสงัเคราะห์
เพ่ือหลอมรวมเป็นงานวิจยัหนึ่งเร่ือง   ผลท่ีได้จากการ
สังเคราะห์ซึ่งนอกจากจะได้สาระท่ีเหมือนเดิมจาก
งานวิจยัท่ีได้จากการสงัเคราะห์แล้วท่ีสําคญั  คือ   ทํา
ให้เห็นถึงภาพรวมของงานวิจัยท่ีมีลกัษณะเช่ือมโยง
อยา่งเป็นระบบมากขึน้   
 เช่นเดียวกบัท่ี Miles and Huberman (อ้าง
ใน  Hess)6 กลา่วว่าการวิจยัชาติพนัธุ์วรรณนาอภิมาน
เป็นวิธีการท่ีพยายามคงไว้ทัง้ลักษณะเฉพาะของ
งานวิจยัเชิงคณุภาพและการเปรียบเทียบซึง่สอดคล้อง
กบัท่ี Hess6 สรุปว่าการวิจยัชาติพนัธุ์วรรณนาอภิมาน
เป็นวิธีการศึกษาปรากฏการณ์ในงานวิจยัเชิงคณุภาพ

ท่ีหลากหลายโดยผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
และเก่ียวข้องกบัการแปลความหมาย 
 

ประเภทการแปลความหมายของการวิจัย
ชาตพิันธ์ุวรรณนาอภมิาน 
 การวิจัยชาติพันธุ์ วรรณนาอภิมานเป็นวิธี
วิทยาการวิจยัท่ีเน้นความสําคญัของการสร้างประเด็น
อุปมา (metaphor) ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพของ
เหตุการณ์จากงานวิจัยในแต่ละเร่ือง  โดยหลงัจากท่ี
ผู้ วิจัยอ่านและค้นหาประเด็นอุปมาจากงานวิจัย
ทัง้หมดท่ีจะนํามาสงัเคราะห์แล้ว  ผู้วิจยัจะนําประเด็น
อุปมาทัง้หมดท่ีได้จากงานวิจัยแต่ละเร่ืองมาทําการ
แปลความหมาย (interpretation) เทียบเคียงกัน
ระหว่างงานวิจัยด้วยวิ ธีการแปลความหมาย   3   
ลกัษณะ  ลกัษณะท่ีหนึ่ง  คือ  การแปลความเทียบ
กลบัไปกลบัมา (reciprocal translations)  เป็นวิธีการ
ท่ีใช้กับการศึกษาท่ีเป็นการวิเคราะห์ถึงงานวิจัยท่ีมี
ผลการวิจยัสอดคล้องกนั  จึงเป็นการนํางานวิจยัเร่ือง
หนึ่งไปแปลความในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นเนือ้หา
สาระท่ีเปรียบเทียบกนัได้อย่างตรงไปตรงมา  ลกัษณะ
ท่ีสอง   คือ  การแปลความเชิงหกัล้าง  (refutational 
syntheses)  เป็นวิธีการท่ีใช้กบัการศกึษาท่ีมีข้อสรุปท่ี
ต่างกนัเก่ียวกบัข้อโต้แย้งในเร่ืองเดียวกนั  จึงเป็นการ
นํางานวิจัยเร่ืองหนึ่งไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยอีก
เร่ืองหนึ่ง  นัน่คือ   เป็นวิธีการท่ีสามารถนํามาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อค้นพบท่ีมีลักษณะตรงข้ามกันและ
ลกัษณะสดุท้าย  คือ  การแปลความเพ่ือเสนอประเด็น
การโต้แย้ง (lines-of-argument syntheses) เป็น
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วิธีการศึกษาท่ีนํางานวิจัยทุกเร่ืองมาโยงเป็นข้อถก
แถลงเพ่ือนํามาสู่ข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง  นัน่คือ  เป็น
การสงัเคราะห์เพ่ือสรุปอ้างอิงไปถึงภาพรวมทัง้หมด5   
เพราะฉะนัน้จากผลการแปลความหมายทัง้สาม
ลกัษณะจะทําให้ได้ผลการสงัเคราะห์ท่ีมีความลึกซึง้
มากกวา่ท่ีจะได้รับจากงานวิจยัแตล่ะเร่ือง 
 เน่ืองจากการสงัเคราะห์งานวิจยัเชิงคณุภาพ
ด้วยการวิจัยชาติพันธุ์ วรรณนาอภิมานเป็นเทคนิค
วิธีการใหม่ในแวดวงของการสังเคราะห์งานวิจัยเชิง
คุณภาพ   ดังนั น้ เ พ่ือใ ห้ เห็นภาพท่ีชัด เจนในวิ ธี
วิทยาการวิจยัดงักล่าวโดยเฉพาะในเร่ืองของการแปล
ความหมายซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการวิจัยชาติ
พนัธุ์วรรณนาอภิมาน  ผู้ เขียนจึงขอยกตวัอย่างวิธีการ
แปลความหมายของการวิจัยชาติพันธุ์ วรรณนา       
อภิมานจากงานวิจัยท่ีผู้ เขียนได้ทําการศึกษาด้วยวิธี
วิทยาการดงักลา่วในเร่ือง  “การวิจยัชาติพนัธุ์วรรณนา
อภิมานเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศกึษา”   ซึง่เป็นการสงัเคราะห์งานวิจยัในประเด็น
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา
จากจํานวนงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์ทัง้หมด 10  
เร่ือง  โดยนําประเด็นอปุมาเพียงบางข้อความมาทํา
การแปลความหมายซึง่มีสาระสงัเขปดงันี ้
 ลักษณะที่   1   วิ ธีการแปลความเทียบ
กลบัไปกลบัมา  
 เน่ืองด้วยวิธีการแปลความเทียบกลับไป
กลับมาเป็นวิธีการท่ีนําเอาประเด็นอุปมาซึ่งสะท้อน
ภาพเหตุการณ์เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการศึกษาท่ีได้จากงานวิจัยแต่ละเร่ืองไปใช้
เปรียบเทียบกับประเด็นอุปมาในงานวิจัยเร่ืองอ่ืน  ๆ  
เพ่ือสงัเคราะห์สรุปรวมประเด็นอปุมา   ดงันัน้ผู้วิจยัจึง
นําประเดน็อปุมาจากงานวิจยัเร่ืองท่ี1/1มาเปรียบเทียบ
แปลความหมายโยงกับประเด็นอุปมาของงานวิจัย
เร่ืองท่ี 2, 3, 6, 7/1 และ 10  และพิจารณาว่าประเด็น
อปุมาจากงานวิจยัเร่ืองท่ี 1/1 สามารถกลมกลืนเข้า
กบังานวิจยัเร่ืองท่ี  2,  3, 6, 7/1  และ 10  ได้หรือไม ่ 
จากนัน้นําประเด็นอปุมาจากงานวิจยัเร่ืองท่ี  2  ไป
เปรียบเทียบแปลความหมายโยงกบัประเดน็อปุมาของ
งานวิจยัเร่ืองท่ี  3, 6, 7/1  และ 10  ทําเช่นนีจ้นครบ
หมดทุกชุดของการเปรียบเทียบ   ซึ่งจากผลการ
เทียบเคียงพบว่าประเด็นอปุมาจากงานวิจยัทกุเร่ืองมี
ความสอดคล้องกนัสามารถกลมกลืนเข้ากนัได้  ดงันัน้
ผู้ วิจัยจึงสร้างประเด็นอุปมาสรุปขึน้มาใหม่ซึ่งในท่ีนี ้ 
คือ  “ร่วมเสียสละเงิน  แรงงาน  วัสดุสิ่งของและ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ  ให้ทางโรงเรียน”  ท่ีสะท้อนถึงภาพของ
เหตุการณ์ของงานวิจัยทุกเร่ืองท่ีนํามาสังเคราะห์     
ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่  1   ตวัอยา่งการแปลความเทียบกลบัไปกลบัมา 
 

ประเดน็อุปมาจาก 
งานวจัิย
เร่ืองที่ 1/1 

งานวจัิย
เร่ืองที่ 2 

งานวจัิย
เร่ืองที่ 3 

งานวจัิย
เร่ืองที่ 6 

งานวจัิย
เร่ืองที่ 7/1 

งานวจัิย
เร่ืองที่ 10 

สรุป
ประเดน็
อุปมา 

“ต้องการเข้า
มาบริจาค 

เคร่ืองเอกสาร
อตัโนมติั 
ที่มีราคาถึง 
150,000 
บาท” 

“ผู้ใหญ่ยงัมี
สว่นร่วม 

ลงมือลงแรง 
ในการก่อสร้าง
ถาวรวตัถ ุ

ให้แก่โรงเรียน” 

“ให้ความ
ร่วมมือในเร่ือง
ตา่ง ๆ เตม็ท่ี 

“ผมให้โต๊ะ “ชาวบ้านจะ
มาร่วมใน

ขบวนแหเ่ทียน 

“เวลาตอ่เติม 
และเก้าอีน้ัง่
ปนูครบชดุให้
ไปตัง้ท่ี
โรงเรียน 

อาคารอะไร 
ก็แล้วแต ่

มีการบริจาค
สิ่งของหรือเงิน
ตลอดเวลา” 

พร้อมกบัร่วม
บริจาคเงิน” 

เม่ือครูเขามา 
ขอไม้ ก็บอก
ครูเขาวา่ท่ีใต้
ถนุศาลานะมี 

กบัโคนมท่ีปัน้
ด้วยกระดาษ 

ไปเอาส”ิ อีก 1 ตวัไว้
เวลาไปออก

งาน” 

ร่วมเสียสละ
เงิน แรงงาน  
วสัดสุิ่งของ
และอปุกรณ์
ตา่ง ๆ ให้
ทางโรงเรียน 

 
 ลักษณะที่  2   วิธีการแปลความเชิงหกัล้าง  
 การแปลความหมายในลกัษณะของวิธีการ
แปลความเชิงหักล้างนัน้เป็นการจัดกลุ่มประเด็น
อุปมาท่ีสะท้อนภาพเหตุการณ์ท่ีตรงข้ามกันจาก
งาน วิจัยแต่ ละ เ ร่ื อ งแ ล้ ว นํ าประ เด็ นอุปมามา
เปรียบเทียบแปลความหมายเชิงโต้แย้ง/หักล้างเพ่ือ
สรุปประเด็นอปุมาท่ีมีความแตกต่างกนัเป็นสองนยัยะ   
จากผลการสังเคราะห์พบว่าประเด็นอุปมาจาก
งานวิจยัเร่ืองท่ี  3  กบังานวิจยัเร่ืองท่ี  7/2  สอดคล้อง
กัน   แต่มีแนวโน้มขัดแย้งกับประเด็นอุปมาจาก
งานวิจยัเร่ืองท่ี 1/1 และงานวิจยัเร่ืองท่ี 5 โดยประเด็น
อุปมาจากงานวิจัยเ ร่ือง ท่ี  7/2  แสดงทัศนะของ
ผู้บริหาร/ครูในทางบวกสงูมากต่อการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษา  รองลงไป  คือ  ประเด็น
อปุมาจากงานวิจยัเร่ืองท่ี 3 ส่วนประเด็นอปุมาจาก
งานวิจัยเร่ืองท่ี 1/1  และงานวิจัยเร่ืองท่ี 5  แสดง
ทศันะของผู้บริหาร/ครูในทางลบต่อการมีสว่นร่วมของ
ชุมชนในการจดัการศึกษา  การแปลความเชิงหกัล้าง
สะท้อนภาพทัศนะของผู้ บริหาร/ครูในทางบวกตาม
ประเด็นอปุมาจากงานวิจยัเร่ืองท่ี 7/2  และงานวิจยั
เร่ืองท่ี 3  ว่าผู้ปกครอง/ชมุชนเข้ามาร่วมงานในฐานะ
ตัวแทนของโรงเรียน แม้ไม่มีบัตรเชิญ  เพียงแต่บอก
ปากเปล่าก็มาร่วมงาน   ส่วนประเด็นอุปมาจาก
งานวิจยัเร่ืองท่ี 1/1  และงานวิจยัเร่ืองท่ี 5  ผู้ปกครอง/
ชมุชนไมเ่หน็ความสําคญัของการมีสว่นร่วม  ไม่มาเข้า
ร่วมงาน  แม้จะมาร่วมงานก็ไม่แสดงความคิดเห็น  
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ดงันัน้ผู้วิจยัจงึสร้างประเด็นอปุมาสรุปขึน้มาใหม่ซึง่ใน
ท่ีนี ้คือ   “ทศันะของผู้บริหาร/ครูต่อการมีสว่นร่วมของ
ชมุชนในการจดัการศกึษา”  เป็นทศันะด้านบวกและ

ด้านลบของผู้บริหาร/ครูต่อการมีสว่นร่วมของชมุชนใน
การจดัการศกึษา   ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที่  2   ตวัอยา่งการแปลความเชิงหกัล้าง 
 

ประเดน็อุปมาจาก 
งานวจัิยเร่ืองที่ 

1/1 
งานวจัิยเร่ืองที่ 

3 
งานวจัิยเร่ืองที่  

5 
งานวจัิยเร่ืองที่ 

7/2 
สรุปประเดน็อุปมา 

ทศันะของผู้บริหาร/ครูตอ่ “แม้โรงเรียนเปิด
โอกาสให้

ผู้ปกครองซกัถาม
ปัญหา 

“อย่างเวลาใน
ชมุชนมีงานอะไร 

“ชาวบ้านไมเ่หน็ “ร่วมงานพิเศษท่ี 
การมีสว่นร่วมของชมุชน ความสําคญัของ ทางโรงเรียนจดัขึน้ 

แม้ไมมี่บตัรเชิญ เราก็จะไปช่วยงาน  
ไปร่วมงาน 

การมีสว่นร่วม” 
เป็นการบอก 
ปากเปลา่” ก็ไมมี่คนใด ในฐานะตวัแทน 

แสดงความ
คิดเหน็” 

ของโรงเรียน” 

ในการจดัการศกึษา 

 
 ลักษณะที่  3  วิธีการแปลความเพ่ือเสนอ
ประเดน็การโต้แย้ง 
 วิ ธีการแปลความเพ่ือเสนอประเด็นการ
โต้แย้งเป็นการแปลความจากประเด็นอุปมาเพ่ือหา
สาเหตุของผลการแปลความเชิงหักล้างและผลของ
การแปลความเทียบกลับไปกลับมา  ในท่ีนีผู้้ วิจัย
ยกตัวอย่างการแปลความเพ่ือเสนอประเด็นการ 
โต้แย้งจากผลการแปลความเชิงหกัล้างในตารางท่ี 2  
โดยศึกษาหาสาเหตท่ีุสมเหตุสมผล  มีประเด็นอุปมา
รับรองเฉพาะด้านทศันะของผู้บริหาร/ครูในทางลบต่อ
การมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษา กลา่วคือ  
ผู้บริหาร/ครูมีทัศนะว่าเม่ือผู้ปกครอง/ชุมชนเข้ามามี

สว่นร่วมในการสอนมีผลทําให้ครูควบคมุชัน้เรียนไม่ได้  
ครูรู้สกึวา่ไมมี่อิสระ (ประเดน็อปุมาจากงานวิจยัเร่ืองท่ี  
1/1)  ชาวบ้านมีความรู้น้อย  ขาดการเรียนรู้และขาด
การพฒันาความสามารถของตนเองให้เป็นท่ียอมรับ
ของโรงเรียน (ประเด็นอปุมาจากงานวิจยัเร่ืองท่ี  5)  
จากการสรุปประเด็นอุปมาดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ทศันะทางลบของผู้บริหาร/ครูท่ีมีตอ่การมีสว่นร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษา  ผู้ วิจัยจะนําสรุปประเด็น
อุปมาดังกล่าวไปแปลความเทียบกลับไปกลับมากับ
ประเด็นอุปมาท่ีได้จากผู้ ปกครอง/ชุมชนเพ่ือยืนยัน
ตามหลกัการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ใน
การวิจยัเชิงคณุภาพตอ่ไป  ดงัตารางท่ี 3 
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 ตารางที่  3   ตวัอยา่งการแปลความเพ่ือเสนอประเดน็การโต้แย้ง 
 

ประเดน็อุปมาจาก 
งานวจัิยเร่ืองที่ 1/1 งานวจัิยเร่ืองที่ 5 

สรุปประเดน็อุปมาที่เป็นสาเหตุ 

“ทําให้ครูควบคมุชัน้เรียน
ไมไ่ด้” 

“ทําให้ครูรู้สกึวา่ไมมี่อิสระ” 
 

“ชาวบ้านมีความรู้น้อย” สาเหตทุี่ผู้ปกครอง/ชมุชนไมเ่ข้ามามีสว่นร่วมในการจดั
การศกึษาเพราะ “ชาวบ้านขาดการเรียนรู้ 

และพฒันาขีดความสามารถ -  ทําให้ครูควบคมุชัน้เรียนไมไ่ด้ 
ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ -  ทําให้ครูรู้สกึวา่ไมมี่อิสระ 
ของผู้ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะ -  ชาวบ้านมีความรู้น้อย 

กบัโรงเรียน” -  ชาวบ้านขาดการเรียนรู้และพฒันาขีดความสามารถ
ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะ
กบัโรงเรียน 

 
 เพราะฉะนัน้การแปลความหมายของการวิจยั
ชาติพนัธุ์วรรณนาอภิมานจึงมี  3  ลกัษณะ  ดงัท่ีกลา่ว
ข้างต้นและท่ีสําคัญ  คือ การแปลความหมายใน
ลกัษณะใดยอ่มขึน้อยูก่บัผลการวิจยัทัง้หมดท่ีนํามาใช้
ในการสงัเคราะห์ 
 

ขั ้นตอนของการวิจัยชาติพันธ์ุวรรณนา    
อภมิาน 
 Noblit and Hare5  เสนอขัน้ตอนของการ
วิจยัชาติพนัธุ์วรรณนาอภิมานว่าประกอบด้วยขัน้ตอน
ท่ีสําคญั  7  ขัน้ตอน  คือ 

 

 ขัน้ตอนที่ 2  ขัน้ตดัสินใจเลือกงานวิจยัท่ีจะ
นํามาสงัเคราะห์ โดยพิจารณาเลือกงานวิจยัท่ีมีคณุค่า  
มีประเดน็ท่ีน่าสนใจเหมาะกบัการตีความ 
 ขัน้ตอนที่  3  ขัน้อ่านงานวิจยั  โดยการ
อ่านซํา้ ๆ ในงานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์เพ่ือทําความ
เข้าใจรายละเอียดของเนือ้หาสาระจากงานวิจัย
เหลา่นัน้โดยไมต้่องมีการตีความ 
 ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้กําหนดกรอบแสดงความ 
สมัพันธ์เช่ือมโยงระหว่างงานวิจัยท่ีนํามาสงัเคราะห์  
โดยการสร้างกรอบแสดงความสัมพันธ์เ ช่ือมโยง
ระหว่างงานวิจยัแต่ละเร่ืองท่ีนํามาสงัเคราะห์ โดยจบั
ประเด็นหลกั ประโยค  คํา วลี  แนวคิด สงักปั  วิธีการ   
ผลการวิจัยจากงานวิจัยแต่ละเร่ืองมาเทียบเคียงกัน
เพ่ือหาความหมายท่ีเปรียบเทียบกนัได้ 

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เร่ิมต้น เป็นการกําหนดสิ่งท่ี
ผู้ วิจัยสนใจศึกษาหรือปัญหาวิจัยท่ีต้องการค้นหา
คําตอบท่ีมุ่งตัง้คําถาม  “อย่างไร” หรือ “ทําไม” ดงันัน้
ปัญหาวิจัยท่ีผู้ วิจัยสนใจศึกษาจึงควรเป็นการค้นหา 
สิง่ท่ีมีคณุคา่ท่ีจะนํามาสงัเคราะห์ 

 ขัน้ตอนที่ 5  ขัน้แปลความหมายเทียบเคียง
ระหว่างงานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์  โดยนําแนวคิด 
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สงักปั จากงานวิจยัเร่ืองหนึ่งไปใช้กบังานวิจยัอีกเร่ือง
หนึ่ง และนําผลท่ีได้รับมาทําการแปลความหมาย
เทียบเคียงกันระหว่างงานวิจัยตามกรอบแนวคิดการ
สงัเคราะห์งานวิจัยโดยทําการแปลความหมายใน 3 
ลกัษณะ  คือ  การแปลความเทียบกลบัไปกลบัมาใช้
ในกรณีท่ีผลการวิจัยสอดคล้องกัน  การแปลความ  
เชิงหกัล้างใช้ในกรณีท่ีผลการวิจยัขดัแย้งกนั และการ
แปลความเพ่ือเสนอประเด็นการโต้แย้งใช้ในกรณีท่ีมี
การแปลความหมาย  2  แบบข้างต้น 
 ขัน้ตอนที่ 6 ขัน้สงัเคราะห์การแปลความหมาย
โดยนําผลการแปลความหมายเทียบเคียงกนัมาทําการ
สังเคราะห์ในลักษณะของการสร้างทฤษฎีฐานราก  
(grounded  theory)  ซึง่จะทําให้ได้องค์ความรู้ท่ีเป็น
ภาพรวมของงานวิจัยทุกเร่ือง  รวมทัง้ได้สาระว่าเหตุ
ปัจจยัใดทําให้ผลการวิจยัแตล่ะเร่ืองมีลกัษณะตา่งกนั 
 ขัน้ตอนที่  7   ขัน้การสรุปและรายงานผล
การสงัเคราะห์  โดยดําเนินการสรุปและเขียนรายงาน
การวิจยั 
 
บทส่งท้ายว่าด้วยการวิจัยชาติพันธ์ุวรรณนา
อภมิาน 
  “การวิจยัชาติพนัธุ์วรรณนาอภิมาน” นบัเป็น
เทคนิคการสงัเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีจุดเด่น  
คือ  ทําให้ได้ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์ท่ีมีความ
ลึกซึง้และเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบมากกว่าท่ีจะได้
จากการศึกษางานวิจัยแต่ละเร่ือง   โดยสิ่งท่ีถือเป็น
หัวใจสําคัญของเทคนิคการวิจัยดังกล่าว  คือ “การ
แปลความหมาย”  ซึ่งผู้ วิจัยจะนําประเด็นอุปมา

ทัง้หมดท่ีได้จากการอ่านงานวิจยัแต่ละเร่ืองมาทําการ
แปลความหมาย  3  ลักษณะ  คือ   การแปลความ
เทียบกลบัไปกลับมาใช้ในกรณีท่ีผลการวิจัยท่ีนํามา
สังเคราะห์มีความสอดคล้องกัน   การแปลความ      
เชิงหักล้างใช้ในกรณีท่ีผลการวิจัยท่ีนํามาสงัเคราะห์  
มีความขัดแย้งกัน  และการแปลความเพ่ือเสนอ
ประเดน็การโต้แย้งใช้ในกรณีเพ่ือหาสาเหตขุองผลการ
แปลความเชิงหกัล้างและผลของการแปลความเทียบ
กลบัไปกลบัมาเพราะฉะนัน้การสงัเคราะห์ด้วยเทคนิค
การดงักล่าวจึงจําเป็นท่ีจะต้องมีประเด็นอปุมาท่ีมาก
เพียงพอเพ่ือนํามาใช้ในการสังเคราะห์การแปล
ความหมายด้วยการวิจยัชาติพนัธุ์วรรณนาอภิมาน  
 เพราะฉะนัน้เทคนิคการสงัเคราะห์งานวิจัย
เชิงคุณภาพด้วยการวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาอภิมาน  
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเทคนิคการสังเคราะห์
งานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีสามารถนํามาใช้ตอบปัญหา
วิจัยท่ีซบัซ้อนในอนาคตท่ีนับวนัจะเพิ่มมากขึน้อย่าง  
มิอาจจะปฏิเสธได้และท่ีสําคัญจะทําให้ได้ผลการ
สังเคราะห์ ท่ี เป็นระบบและลึกซึ ง้มากย่ิงขึ น้ เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบดัง้เดิม 
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คาํแนะนําในการส่งเร่ืองเพือ่ลงพมิพ์   
         
 วารสารกองการพยาบาล ยินดีรับบทความ      
วิชาการหรือรายงานผลการวิจัยทางการพยาบาล 
ตลอดจนผลงานท่ีเก่ียวข้องกบัการพยาบาล  โดยเร่ืองท่ี  
ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือกําลงัตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน
มาก่อน  ทัง้นีก้องบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการ
ตรวจทาน  แก้ไขเร่ืองต้นฉบบั  และพิจารณาตีพิมพ์
ตามลําดบัก่อนหลงั  
 

หลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับส่งเร่ืองเพือ่ลง
พมิพ์   
 

1. ประเภทของเร่ืองทีส่่งพมิพ์ 
 รายงานการศึกษาวิจัย  เป็นรายงานผลการ 
ศกึษาค้นคว้าวิจยัของผู้ เขียน  ซึง่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร
อ่ืน ควรประกอบด้วยหัวข้อเร่ืองตามลําดับต่อไปนี ้        
ช่ือเร่ืองและบทคดัย่อ  คําสําคญั  บทนํา  วสัดแุละวิธีการ  
ผลการศกึษา วิจารณ์หรืออภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง         
ถ้ามีกิตติกรรมประกาศหรือคําขอบคุณให้ระบุไว้ต่อจาก
เอกสารอ้างอิง ความยาวของเร่ืองไมค่วรเกิน 8 หน้าพิมพ์ 
 บทความวิชาการ  เป็นบทความท่ีเขียนจาก
การรวบรวมความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  จากวารสารต่าง ๆ  
ทัง้ในและต่างประเทศ ประกอบด้วยช่ือเร่ือง บทคดัย่อ    
คําสําคญั  บทนํา ความรู้ หรือข้อมลู  เก่ียวกบัเร่ืองท่ีนํามา
เขียน บทวิจารณ์  หรือวิเคราะห์  สรุป และเอกสารอ้างอิง 
ความยาวของเร่ืองไมค่วรเกิน 8 หน้าพิมพ์ 
 สาระน่ารู้  เป็นบทความที่น่ารู้ทัว่ไป หรือ      
ข้อแนะนําสิ่งท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ผลการวิจัยใหม่ๆ      

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ  ซึง่อาจเป็นเร่ืองราว  
ที่เกิดขึน้ในประเทศหรือต่างประเทศ  ความยาวของเร่ือง    
ไมค่วรเกิน 5 หน้าพิมพ์ 
 

2. รูปแบบการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ 
 ควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด และใช้ภาษาท่ี    
เข้าใจง่าย  สัน้  กะทดัรัด  แต่ชัดเจน  เพ่ือประหยัดเวลา  
ของผู้ อ่าน หากใช้คําย่อต้องเขียนคําเต็มไว้ครัง้แรกก่อน  
ประกอบด้วย 
 ช่ือเร่ือง ควรสัน้กะทัดรัดให้ได้ใจความท่ี     
ครอบคลมุและตรงกับวตัถุประสงค์และเนือ้เร่ือง ความ
ยาวไม่ควรเกิน 15 คํา  พิมพ์ไว้หน้าแรก ชิดขอบซ้ายของ
หน้า   
 ช่ือผู้เขียน  คุณวุฒแิละสถานที่ทาํงาน  ให้
เขียนช่ือ  นามสกลุ  และคณุวฒิุทางการศกึษาของผู้ เขียน  
เรียงลําดับตามความมากน้อยของการมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน  ถ้าแบ่งเท่ากนัให้เรียงลําดบัตามตวัอกัษร  และ   
ลงอกัษรย่อของวฒิุการศกึษาสงูสดุ  ส่วนตําแหน่งหรือยศ  
และสถานที่ทํางานพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก 
 บทคัดย่อ ให้ย่อเนือ้หาสําคญัท่ีจําเป็นเท่านัน้  
ระบุตัวเลขสถิติที่สําคัญ ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยค
สมบรูณ์  และเป็นร้อยแก้ว  ไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ  ความยาว   
ไม่เกิน 15 บรรทดั และมีส่วนประกอบคือ วตัถปุระสงค์ 
วสัดแุละวิธีการ ผลและวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ (อย่าง
ย่อ)  ไมต้่องมีเชิงอรรถอ้างอิงถึงเอกสารอยู่ในบทคดัย่อ 
 คําสําคัญ เป็นคําท่ีช่วยให้ผู้ อ่านได้เข้าถึง
งานวิจยัหรือบทความได้ง่ายซึง่จะใช้ประมาณ 2-5 คํา 
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 บทนํา  อธิบายความเป็นมาท่ีเป็นปัญหาใน
การทําวิจัยเร่ืองนีอ้้างทฤษฎีและผลการวิจัยสนับสนุน 
ชีใ้ห้เห็นความสําคัญท่ีต้องทําเร่ืองนี ้ และบอกให้รู้ว่า
ปัญหาการวิจยัเร่ืองนีคื้ออะไร วตัถปุระสงค์ของการศกึษา
ต้องสอดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีจะเสนอในหวัข้อตอ่ไป 
 สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) ให้ระบขุ้อ
สมมติุที่ใช้เป็นมลูฐานแห่งการหาเหตผุล  เพ่ือตอบปัญหา
การวิจยั 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย  ให้ระบุ
ภาพรวมของงานวิจยัว่ามีแนวคิดท่ีสําคญัอะไรบ้าง มีการ
เช่ือมโยง เก่ียวข้องกนัอย่างไร  ซึง่อาจแสดงเป็นแผนภมิู 
 ข้อจาํกัดของการวิจัย (ถ้ามี) ให้เขียนชีแ้นะ
ให้ผู้อ่านทราบว่าการวิจยัมีข้อจํากัดหรือความไม่สมบรูณ์
ในเร่ือง  หรือประเด็นอะไรบ้าง  เหตใุดจึงไม่สามารถทําให้
สมบรูณ์ได้ 
 วัสดุและวิธีการ  อธิบายวิธีการดําเนินการ
วิจยั  โดยกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของข้อมลู  ประชากร  กลุ่ม
ตวัอย่าง  วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  วิธีการ  รวบรวม
ข้อมลู การใช้เคร่ืองมือในการวิจยั และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมลู หรือใช้หลกัสถิติมาประยกุต์ 
 ผลการศึกษา/วิจัย  อธิบายสิ่งท่ีได้พบจาก
การวิจยั โดยเสนอหลกัฐานข้อมลูอย่างเป็นระเบียบพร้อม
แปลความหมายของผลท่ีค้นพบหรือวิเคราะห์ได้  และสรุป
เปรียบเทียบกบัสมมติฐานท่ีวางไว้ 
 

 ข้อเสนอแนะ เขียนบอกให้ทราบว่านําผลงาน
การวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร หรือให้ข้อ    
เสนอแนะประเด็นปัญหาท่ีเป็นข้อจํากัด หรือท่ีสามารถ
ปฏิบติัได้สําหรับการศกึษา/วิจยัตอ่ไป 
 เอกสารอ้างองิ 
 1. ผู้ เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ
เอกสารอ้างอิง  
 2. การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ Vancouver  
โดยใส่หมายเลขอารบิค  (arabic)  เอกสารอ้างอิงบนไหล่
บรรทดัด้านขวา  ไม่ต้องใส่วงเล็บ  เรียงตามลําดบัและ 
ตรงกบัท่ีอ้างอิงไว้ในเนือ้เร่ือง ถ้าต้องการอ้างอิงซํา้ให้ใช้
หมายเลขเดิม  การอ้างอิงผู้ เขียนใน บทความภาษาไทยให้
เรียงลําดบัจากช่ือต้น ตามด้วยนามสกลุ การอ้างอิงผู้ เขียน
ในบทความภาษาองักฤษให้เรียงลําดบัจากนามสกุลของ   
ผู้ เขียน ตามด้วยอกัษรย่อของช่ือต้นและช่ือกลาง 
 3. การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ช่ือเร่ืองตามรูปแบบ
ของ U.S. National Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน  
Index Medicus  ทกุปี  หรือดจูาก  web  site   
http://nlm.nih.gov  หรือใช้ตามแบบท่ีใช้ในเอกสารนัน้ ๆ 
 

3. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างองิ 
 การอ้างอิงเอกสารต่างๆ  ใช้ระบบแวนคเูวอร์   
ซึง่เป็นท่ีนิยมใช้ในวารสารทัว่ไป  ดงันี ้
 3.1 การอ้างอิงวารสาร (โปรดสงัเกตเคร่ือง 
หมายวรรคตอน) วิจารณ์หรืออภิปรายผลการวิจัย ควร

เขียนอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือ        
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้หรือไม่เพียงใดสอดคล้องกับผลการ 
วิจยัในอดีตอย่างไร ผลการวิจยัท่ีได้มีนยั (implications) 
อย่างไร ระมดัระวงัการเขียน  รายละเอียดหรือแสดง
ความหมายของข้อมลูซํา้กบัสว่นของผล   

ก. ภาษาอังกฤษ  
 ลําดบัท่ี.  ช่ือผู้แต่ง (สกลุ อกัษรย่อของช่ือ).       
ช่ือเร่ือง. ช่ือย่อวารสาร ปี ค.ศ. ; ปีที่พิมพ์ (Volume) :   
หน้าแรก - หน้าสดุท้าย. 
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 ในกรณีที่ผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่ง       
ทกุคนคัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค ( , ) แต่ถ้าเกิน 6 คน  
ให้ใสช่ื่อ 3 คนแรก  แล้วเติม  et al. 
 ตัวอย่าง 
 1. Kroenke K, Wood D, Mangelsdorff  D, 
et al. Chronic fatigue in  primary  care : prevalence  
patient characteristics and outcome. JAMA 1988; 
260 : 929 - 934. 

ข. ภาษาไทย 
 ใช้เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษแต่ช่ือผู้ แต่งให้
เขียนช่ือเต็มตามด้วยนามสกุลและใช้ช่ือวารสารเป็นตัว
เตม็ 
 ตัวอย่าง 
 1. ดรุณี  ชณุหะวตั,   ยวุดี   ฤาชา, พิทยภมิู  
ภทัรนธุาพร  และจารุวรรณ  รัศมีเหลืองอ่อน. ผลของ   
การใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและ
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ ป่วยมะเร็งศีรษะ
และคอท่ีได้รับรังสีรักษา.  วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร  
2539 ;  2 : 31 - 43. 

3.2 การอ้างองิหนังสือหรือตาํรา 
 ก. การอ้างอิงหนังสือหรือตําราที่ มีช่ือ      
ผู้แต่ง 
 ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือหนงัสือ. พิมพ์ครัง้ท่ี.  
เมืองท่ีพิมพ์ : สํานกัพิมพ์,  ปีที่พิมพ์. 
 ตัวอย่าง 
 1. Simms  LM,  Price SA,  Ervin  NE.  The 
professional practice of nursing administration. 2nd 

ed. NewYork:Delmar  Publishers  Inc, 1994. 
 2. 

 ข. การอ้างองิหนังสือหรือตาํราที่มีช่ือ
บรรณาธิการ/ผู้รวบรวม   
 ลําดับท่ี. ช่ือบรรณาธิการ/ผู้ รวบรวม. ช่ือ
หนงัสือ.  พิมพ์ครัง้ที่.  เมืองท่ีพิมพ์ : สํานกัพิมพ์, ปีที่พิมพ์:  
หน้า แรก – หน้าสดุท้าย 
 
 
 ตัวอย่าง 
 1. Dausset  J,  Colombani  J,  eds.  
Histocompatibility  testing 1972.  Copenhagen: 
Munksgaard, 1973 : 12-18. 
  ค.  การอ้างอิงบทหน่ึงในหนังสือหรือ
ตาํรา 
 ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง.ใน:ช่ือบรรณาธิการ.  
ช่ือหนงัสือ,  ครัง้ที่พิมพ์.  เมืองท่ีพิมพ์ : สํานกัพิมพ์, ปีที่
พิมพ์;  หน้าแรก - หน้าสดุท้าย. 

ตัวอย่าง  
 1. Haley  RW,   Aber   RC,   Bennett   JV. 
Surveillance of nosocomial infection. In : Bennett JV, 
Brachman PS, eds. Hospitall  infection. Boston : 
Little & Brown, 1986;  51 - 71. 
 2. สมจิต  หนเุจริญกลุ.  การดแูลตนเอง :     
การวินิจฉยัทางการพยาบาล.  ใน : สมจิต  หนเุจริญกลุ
,บรรณาธิการ.  การดแูลตนเอง  ศาสตร์และศิลปะทางการ
พยาบาล,  พิมพ์ครัง้ท่ี  2.  กรุงเทพมหานคร :  ห้างหุ้นส่วน
จํากดั  วี  เจ  พริน้ติง้,  2536; 303 - 324. 
  ง. หนังสือชุมนุมบทความการประชุม
หรือสัมมนา 
  ลําดบัท่ี.  ช่ือบรรณาธิการ.  ช่ือเร่ือง.  ช่ือการ
ประชมุ/สมัมนา;  ปี  เดือน  วนัท่ีประชมุ;  เมืองท่ีประชมุ/

เพ็ญจนัท์  ส.โมไนยพงศ์.  คู่มือตรวจ         
ผู้ ป่วยนอก.  พิมพ์ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ์, 
2528. 
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สัมมนา, ประเทศท่ีประชุม/สัมมนา. เมืองท่ีพิมพ์:      
สํานกัพิมพ์;  ปีที่พิมพ์; หน้าแรก–หน้าสดุท้าย. 

ตัวอย่าง   
  1. Kimura  J,  Shibasaki H,   eds.   Recent 
advances in clinical neurophysiology.  Proceedings  
of  the  10th  International  Congress   of   EMG   and   
Clinical  Neurophysiology;  1995  Oct 15-19;  Kyoto,  
Japan.  Amsterdam: Elsevier; 1996; 1-5. 
  จ. วทิยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ 
  ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แตง่. ช่ือเร่ือง. (ประเภทนิพนธ์). 
เมือง :สถาบนั;  ปีที่พิมพ์. 
  ตัวอย่าง 
  1. Kaplan SJ. Post-hospital  home  health  
care : The elderly’s access and utilization  
(dissertation).  St.  Louis  (MO) : Washington  Univ.; 
1995. 
  2. วรวรรณ ทองสง. การพฒันาภาวะผู้ นํา
ทางการพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด         
นิยมวิภาต. (วิทยานิพนธ์).  เชียงใหม่ : บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม;่ 2539. 

 

  1. Blair  T. I was wrong: PM’s U-turn on 
Junior  doctors pay  and  conditions. The  Times 
1999: 15 Aug: 1-2. 

  ฉ. เอกสารที่ยังไม่ได้พมิพ์หรือรอตีพมิพ์ 
  ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง.  ช่ือวารสาร.  รอ
ตีพิมพ์ในปี. 
  ตัวอย่าง 
  1. Leshner AL. Molecular  mechanisms  of 
cocaine addiction. N Engl J Med. In  press  1996. 
  3.3 การอ้างองิจากหนังสือ/สิ่งพมิพ์/ส่ือ
อ่ืนๆ 

ก.  บทความที่เสนอในที่ประชุม 
    ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง.ช่ือเร่ือง.ใน:ช่ือบรรณาธิการ.
ช่ือการประชุม/สมัมนา;  ปีเดือนวนัท่ีประชมุ; เมืองท่ี

ประชมุ/สมัมนา,  ประเทศท่ีประชมุ/สมัมนา.  เมืองท่ีพิมพ์ 
:  สํานกัพิมพ์;   ปีที่พิมพ์;   หน้าแรก – หน้าสดุท้าย. 

ตัวอย่าง   
  1. Bengtsson S, Solheim BG Emf or 
cement  of data protection, privacy and  security  in  
medical  informatics. In : Lun KC, Degoulet P,  
Piemme  TE, Reinhoff O, eds. MEDINFO  92.  
Proceedings  of  the  7th World  Congress on 
Medical Informatics; 1992  Sep    6-10;  Geneva, 
Switzerland.  Amsterdam: North-Holland; 1992; 
1561-5. 
  ข. หนังสือพมิพ์/นิตยสาร 
  ลําดบัที่.  ช่ือผู้แตง่.  ช่ือเร่ือง.  ช่ือหนงัสือพิมพ์/
นิตยสาร  ปีที่พิมพ์ : วนัท่ี  เดือน  :  หน้าแรก-หน้าสดุท้าย. 
  ตัวอย่าง 

  ค. ส่ืออ่ืน ๆ 
  ลําดบัที่.  ช่ือเร่ือง.  [ประเภทสื่อ]. สถานท่ีผลิต : 
ผู้ผลิตสื่อ;  ปีที่ผลิต. 
  ตัวอย่าง 
  1. Gastrointestinal  tract:  Physical 
examination  for medical students.  [Videor 
ecording]. Leicester: Leicester  University  Audio  
Visual  Services; 1995. 
  2. CDATA 98 with  supermap: data for  
England.  [Computer file]. Release2.1 rev. 
Hawthorne East, Vic.: Space-Time Research;  1995. 
  3.4 การอ้างองิจากส่ืออเิลกทรอนิกส์ 

ก. CD-ROM 
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ตัวอย่าง   1. ลําดบัท่ี. ช่ือเร่ือง [ประเภทส่ือ]. ปีที่พิมพ์/
ผลิต [ปี เดือน วนัท่ีอ้างอิง];  สถานท่ีผลิต :  แหลง่ท่ีผลิต. 
  ตัวอย่าง 
  1. Clinical Pharmacology: an electronic  
drug reference and teaching guide [CD-ROM].  
[cited 1998 Aug 7];   Gainesville, Fla. : Gold  
Standard  Multimedia. 
 
  2. Paracetamol   monograph.  
Martindale’s :  the  extra  pharmacopoeia.  In: 
International  Healthcare  Series [CD-ROM].  [cited  
1998  Sept  3];  Englewood, Colo : Micromedex. 
  3. ลําดบัท่ี.  ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง [ประเภทส่ือ].  
ครัง้ท่ีผลิต.  สถานท่ีผลิต:  แหลง่ท่ีผลิต;  ปีที่ผลิต. 
  ตัวอย่าง 
  1. Perkin  GD, Hochberg  FH,  Miller  
DC.  Atlas  of  Clinical  Neurology  [monograph  on  
CD-ROM].  2nd  ed.  Version  1.1.  London: Mosby; 
1996. 
  ข.  เวบไซต์ 
  1. บทความ 
   1.1  ลําดบัท่ี.  ช่ือเร่ือง.  [online].  ปี  เดือน  
วนัท่ีเผยแพร่ [ปี  เดือน  วนัท่ีอ้างอิง];  แหลง่ท่ีมา 
    ตัวอย่าง 
   1. National Organization for Rare 
Diseases.[Online]. 1999  Aug  16  [cited  1999  Aug  
21]; Available  from: 
http://www.rarediseases.org/ 
   1.2  

 
   1. Royal  College  of  General  
Practitioners.  The  primary  health  care  team.  
[Online]. 1998  [cited  1999  Aug  22];  [10 screens].   
Available  from: 
URL:http://www.rcgp.org.uk/informat/publicat/rcf 
0021.htm 
 
 
  2. วารสารท่ีเผยแพร่เป็นอิเลคโทรนิกส์ไฟล์ 
  ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร [serial  
online] ปี เดือนท่ีเผยแพร่ [ปี เดือน วนัท่ี    อ้างอิง];  ปีที่
พิมพ์ (ฉบบัที่) : หน้าแรก – หน้าสดุท้าย. ระบแุหลง่ท่ีมา 
  ตัวอย่าง 
  1. Garfinkel PE, Lin E, Goering  P. et  
al.Should  amenorrhoea  be  necessary  for  the  
diagnosis  of  anorexia  nervosa?  Br.J. Psych [serial 
online] 1996 Apr.  [cited  1999  Aug  17];  168(4): 
500-506 Available from: 
URL:http://biomed.niss.ac.uk 
  2. Parkin  DM.  Breast  cancer  in  
Europe: epidemiology  and  forecasts.  Electronic  
Journal  of  Oncology  [serial  online]  1999  [cited  
1999  Aug 21];  2:45-64.  Available  from:  
URL:http://ejo.univ-lyon1.fr/ 
 

4. การส่งต้นฉบับ 
  4.1 ให้พิมพ์ดีดหน้าเดียวลงบนกระดาษสัน้  
ขนาด A4 (21.6x27.9 ซม.) ใช้ Font  Cordia UPC  ขนาด
ตวัอกัษร 14 และส่งเอกสารมาพร้อมกบัแผ่น diskette    

ลําดบัท่ี. ช่ือผู้ เผยแพร่. ช่ือเร่ือง. 
[online].   ปี  เดือน  วนัท่ี ที่เผยแพร่ [ปี  เดือน  วนัท่ี
อ้างอิง]; [จํานวนหน้าท่ีอ้างถึง].  แหลง่ท่ีมา 
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ซึ่งพิมพ์ต้นฉบับเอกสาร พร้อมกับส่ง E-mail ถึง  
nursingd@health.moph.go.th 
  4.2 ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นต้อง
เขียนด้วยหมึกดําบนกระดาษมนัสีขาว  ถ้าเป็นภาพถ่าย
ควรเป็นภาพสไลด์ หรืออาจใช้ภาพขาวดําขนาดโปสการ์ด
แทนก็ได้ การเขียนคําอธิบายให้เขียนแยกต่างหาก ห้าม
เขียนลงในรูป 
  4.3 การส่งเร่ืองพิมพ์  ให้ส่งต้นฉบบั 3 ชุด  
พร้อมระบุสถานท่ีอยู่  และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้
สะดวก ถึงบรรณาธิการวิชาการวารสารกองการพยาบาล  
อาคาร 4 ชัน้  4  กรมการแพทย์  ถนนติวานนท์  อําเภอ
เมือง  จงัหวดันนทบรีุ   11000 
  4.4 การสง่ต้นฉบบัลงในวารสารกองการ
พยาบาล 

   ฉบบัที่ 1 ภายในวนัท่ี 10 ก.พ. ของทกุปี 
   ฉบบัที่ 2 ภายในวนัท่ี 10 มิ.ย. ของทกุปี 
   ฉบบัที่ 3 ภายในวนัท่ี 10 ต.ค. ของทกุปี 
  หากพ้นกําหนดในระยะเวลาดงักลา่ว ต้นฉบบั
จะเล่ือนการพิจารณาลงในฉบบัตอ่ไป 
 

5. การรับเร่ืองต้นฉบับ 
  5.1 เร่ืองท่ีรับไว้  กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบ
รับให้ผู้ เขียนทราบ 
  5.2 เ ร่ื อ ง ท่ี ไ ม่ ไ ด้ รั บ พิ จ า รณ า จั ด พิ ม พ์          
กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ  แตจ่ะไมส่ง่ต้นฉบบัคืน 
  5.3 เ ร่ื อ ง ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า รณาล ง พิ ม พ์         
กองบรรณาธิการจะสง่วารสารให้ผู้ เขียนเร่ืองละ 1 เลม่ 
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กาพย์ฉบัง ๑๖ 
   ยอกรรวมจิตผองไทย   ถวายพรชัย 
 เกริกเกยีรติพพิฒัน์สถาพร 
   เพือ่ราษฎร์สดช่ืนทัว่นคร   ทรงเอือ้อาทร 
 หลายร้อยหลายพนัโครงการ     
   รักษ์นํา้รักษ์ป่าทรงงาน   ประเพณสืีบสาน 
 ไม่เลอืกทีรั่กที่ชัง 
   การแพทย์การศึกษาสอนส่ัง   ให้ปัญญายงั 
 สามารถพึง่ตนดํารง 
   ศูนย์ศิลปาชีพเสริมส่ง   วฒันธรรมอยู่คง 
 เชิดชูคู่ไทยช่ืนชม 
   ชุดไทยพระราชนิยม   งดงามสวยสม 
 ทรงมอบดําริจัดทาํ 
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   อญัเชิญไตรรัตน์ผ่องศรี   สิริเลศิรุจี 

ถวายพระพรทรงพระเจริญ    
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