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กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชนในขนาด 100 เตียงขึ้นไป
จำนวน 104 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามขนาดของโรงพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามคุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลัก
อิทธิบาท สี่ และแบบสอบถามพฤติกรรมบริการตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์
ข้อมูล ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมบริการตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม
อยูใ่ นระดับดี โดยพบว่าด้านบุคลิกภาพมีคะแนนสูงสุดและด้านกิรยิ า มารยาท มนุษยสัมพันธ์
มีคะแนนต่ำสุด 2) คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ใน
ระดับสูง โดยพบว่าด้านจิตตะมีคะแนนสูงสุด และด้านฉันทะมีคะแนนต่ำสุด 3) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลัก
อิทธิบาท สี่ และการได้รบั คำชมเชยจากผูใ้ ช้บริการเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยร่วมกันทำนาย
ทำนายพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ76
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการควรมีการส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ ร่วมกับระบบการเสริมแรงทางบวกในการ
ปฎิบัติงานโดยการนำเสนอคำชมเชยจากผู้ใช้บริการสู่สาธารณะ
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการ
ด้านสุขภาพ โดยการกระทำต่อร่างกายและจิตใจของ
บุคคล รวมทัง้ การจัดสภาพแวดล้อม เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเจ็บป่วย บรรเทาอาการการลุกลามของโรค และ
ฟื้นฟูสภาพ1 โดยการดูแลที่ครอบคลุมทั้งร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และสิทธิที่ผู้ใช้บริการพึงจะได้รับ เพื่อให้เกิด
การให้บริการที่ดี ปลอดภัย เป็นที่พอใจ และเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ทั้งของผู้ใช้บริการและครอบครัว ดังนั้น
กระบวนการควบคุมคุณภาพเพือ่ ให้บริการเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพจึงเป็นสิง่ จำเป็นเพือ่ ให้เกิดคุณภาพ
ที่ต่อเนื่อง ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมบริการของ
พยาบาลวิชาชีพให้เป็นที่ประทับใจต่อผู้ใช้บริการ
จากการทีโ่ รงพยาบาลต่างๆ ต้องปรับการบริการ
ให้มคี ณ
ุ ภาพ และรักษามาตรฐานวิชาชีพเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการ จึงมี
การนำกระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital
Accreditation: HA) มาใช้เป็นแนวทางให้โรงพยาบาล
ประเมินตนเอง โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้เกิดคุณภาพ
ความปลอดภัย และผลลัพธ์สขุ ภาพทีด่ ี และเน้นผูป้ ว่ ย
เป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมาย คือ การส่งเสริมให้ระบบ
บริการสุขภาพมีการพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่อง
โรงพยาบาลเอกชนเป็นสถานบริการด้านสุขภาพ
ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไป มีการขยายตัว
อยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใหญ่ๆ จากข้อมูลของสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2553 พบว่า โรงพยาบาล
เอกชนที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวนถึงร้อยละ
46.82 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด2
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ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการแข่งขันธุรกิจบริการ
สุขภาพทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้
ผูใ้ ช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนซึง่ ต้องเสียค่าใช้จา่ ย
สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐ มีความคาดหวังต่อคุณภาพ
และพฤติกรรมบริการในระดับสูงขึน้ โรงพยาบาลเอกชน
จึงต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริการ ในการ
สร้างคุณภาพบริการทีเ่ ป็นเลิศ อาจกล่าวได้วา่ พฤติกรรม
บริการของบุคลากรเป็นสิง่ ทีส่ ร้างภาพลักษณ์และเสริม
คุณภาพบริการของโรงพยาบาล ทำให้เกิดความพึงพอใจ
และประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงป้องกันการเกิด
ข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้และผู้ใช้บริการ จึงพบว่า
โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาพฤติกรรมบริการ อาทิ เช่น โครงการพฤติกรรม
บริการทีเ่ ป็นเลิศ (excellent service behavior)3 มี
การกำหนดมาตรฐานพฤติกรรมบริการ4 ให้ตรงกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการ เพือ่ ให้บริการและความรูส้ กึ
ที่ประทับใจ
จากข้อมูลของสภาการพยาบาล5พบว่าปัญหา
ทางพฤติกรรมจริยธรรมส่วนใหญ่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
มารยาท กิริยาวาจา ท่าทีที่แสดงต่อผู้ใช้บริการ
การให้ขอ้ มูลข่าวสารทีไ่ ม่ชดั เจนหรือล่าช้า ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษา เรือ่ ง “ปัญหาและทุกข์ของประชาชน เมือ่ ใช้
บริการสถานบริการสาธารณสุข” ของโยธิน แสวงดี6
ทีพ่ บว่าสิง่ ทีโ่ รงพยาบาลต้องปรับปรุง อันดับแรก คือ
การพูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับ เอาใจใส่
แนะนำขั้นตอน และเอกสารต่างๆ รองลงมา คือ
ตรงเวลา ไม่รอนาน บริการรวดเร็ว สะดวก ไม่มีการ
แซงคิว จากการศึกษาดังกล่าวมีผลให้โรงพยาบาลต่างๆ
นำมาเน้นคุณภาพการให้บริการที่เกินความคาดหวัง
ได้แก่ ดำเนินการฝึกอบรมพฤติกรรมบริการ มีการ
ติดตามประเมินผล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกใน
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การให้บริการแก่บุคลากร ดังจะเห็นได้จากการที่มี
การกำหนดให้พนักงานใหม่ทกุ คนเข้ารับการฝึกอบรม
เกีย่ วกับพฤติกรรมบริการ รวมทัง้ มีการอบรม ทบทวน
แก่พนักงานเก่าทุกปี และมีระบบติดตาม ประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง โดยจะนำความพึงพอใจหรือความ
ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการมาพิจารณาทบทวนให้
เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา3 และการศึกษาใน
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมบริการของพยาบาล
วิชาชีพ พบว่า มีการศึกษาเกีย่ วกับแนวคิดการให้บริการ
มุง่ เน้นเป้าหมาย พฤติกรรมบริการ และประสิทธิภาพ
ในการให้บริการต่อบริการทางการแพทย์ของพยาบาล
ซึง่ พบว่า พยาบาลมีเป้าหมายในการเรียนรูร้ ะดับสูงมาก
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการที่มุ่งเน้นผู้ใช้
บริการ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กร7
ปัญหาที่ท้าทายผู้บริหารองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
คือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนาบุคลากรให้เกิด
พฤติกรรมบริการทีพ่ งึ ประสงค์ เนือ่ งจากการรับรูข้ อง
ผู้ใช้บริการ และบทบาทของผู้ให้บริการเป็นสิ่งที่มี
ความซับซ้อนและละเอียดอ่อนมาก8 จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมบริการที่สำคัญ คือ กระบวนการคิดรู้
(cognitive process) ของบุคลากร โดยการพัฒนาผูใ้ ห้
บริการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการคิดรู้
อาทิ การกำหนดจุดมุ่งหมายในการให้บริการเพื่อให้
เกิดความประทับใจ การตระหนักถึงบทบาทของตน
เองเพื่อนำไปสู่พฤติกรรมบริการที่พึงประสงค์8
ตามหลักพุทธศาสนา อิทธิบาท สี่ เป็นเครื่อง
มือในการนำไปสู่การปฎิบัติสิ่งใดให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามความมุง่ หมาย9 ในการทีพ่ ยาบาลวิชาชีพจะพัฒนา
พฤติกรรมบริการของตนเองได้นั้น พยาบาลวิชาชีพ
จำเป็นมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดรู้ ให้มี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส อดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ ซึ่ง

ประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความรักในการให้บริการ
แก่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ วิริยะ คือ มีความบากบั่น
พากเพียรที่จะปฎิบัติสิ่งที่ประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนือ่ ง จิตตะ คือ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
อย่างง่ายด่าย และวิมงั สา คือ มีความตัง้ ใจจริง จดจ่อ
ในการติดตามค้นหาปัญหาของผู้ป่วยครอบคลุมทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ10 ดังนั้น
อิทธิบาท สี่ จึงอาจส่งผลต่อการพัฒนาบริการให้ดยี งิ่ ขึน้
นอกจากนี้จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัจจัยที่
มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมบริการ ได้แก่ อาทิ ประสบการณ์
การทำงาน11,12,13 การเข้าอบรมโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมบริการ3,14 และการได้รบั คำชมเชยจากผูใ้ ช้
บริการเป็นลายลักษณ์อักษร15
จากการทบทวนวรรณกรรรมที่ผ่านมา พบว่า
ยังไม่มีการศึกษาที่ใช้แนวคิดด้วยหลักอิทธิบาท สี่
ในการทำนายพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชน โดยผูว้ จิ ยั มีความเชือ่ ว่าพฤติกรรม
บริการของพยาบาลวิชาชีพจะพัฒนาได้หากพยาบาล
วิชาชีพมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่
ซึง่ เป็นเครือ่ งมือสำหรับการพัฒนาตนเองทีจ่ ะนำไปสู่
ความสำเร็จตามความมุง่ หมายทัง้ การงานและเรือ่ งส่วนตัว
จึงนำมาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา พฤติกรรม
พยาบาลวิชาชีพ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาอิทธิพล
ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ ประสบการณ์การทำงาน
การเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ
และการได้รบั คำชมเชยจากผูใ้ ช้บริการเป็นลายลักษณ์
อักษร และคุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่
ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
เอกชน เพือ่ ทีจ่ ะเป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม
บริการของพยาบาลวิชาชีพ ก่อให้เกิดการปฎิบตั งิ านที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กรและ
หน่วยงาน เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการเกิดความพึงพอใจ และ
ลดข้อร้องเรียนได้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดอิทธิบาท สี่ ซึ่ง
เป็นคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ตามหลักพุทธศาสนาที่ใช้ทำนายความสำเร็จในงาน
ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หมายถึง
การมีใจรัก พากเพียรทำ เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปญ
ั ญาสอบสวน
เมื่อมีฉันทะใจรักแล้ว ก็จะเกิดความเพียรพยายาม
ใจก็ฝักใฝ่จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น มีใจจดจ่อเอาใจใส่แล้ว
ก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวนเรื่องราวนั้น
ไตร่ตรองหาข้อบกพร่อง ข้อทีค่ วรแก้ไข หาทางทดลอง
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง9 จากการศึกษาของกนิษฐา
ตัณฑพันธ์16 พบว่าอิทธิบาท สี่ ส่งผลต่อพฤติกรรม
การให้การพยาบาลตามบทบาทเชิงวิชาชีพ และยังพบ

การศึกษาคุณธรรมอิทธิบาท สี่ กับประชากรกลุ่ม
อื่นๆ17,18,19ที่สามารถทำนายประสิทธิภาพและความ
สำเร็จในงาน และการศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ11,12,13,14,15,16,21
ส่วนตัวแปรพฤติกรรมบริการผูว้ จิ ยั ได้ใช้กรอบแนวคิด
ของสภาการพยาบาล5 ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ใช้บริการ (ผู้ป่วย / ญาติ ) แพทย์ และผู้ร่วมงาน
ในทีมสหสาขา เนื่องจากเป็นบริบทของโรงพยาบาล
เอกชน จึงจัดตัวแปรเป็น 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยคัดสรร
(ประสบการณ์การทำงาน การได้รบั คำชมเชยจากผูใ้ ช้
บริการเป็นลายลักษณ์อกั ษร และการเข้าอบรมโปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรมบริการ) คุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับ
หลักอิทธิบาท สี่ และพฤติกรรมบริการ

แผนภูมิที่ 1
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยคัดสรร
• ประสบการณ์การทำงาน
• การเข้าอบรมโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมบริการ
• การได้รบั คำชมเชยจากผูใ้ ช้บริการ
เป็นลายลักษณ์อักษร

คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลัก
อิทธิบาท 4
• ฉันทะ
• วิริยะ
• จิตตะ
• วิมังสา
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พฤติกรรมบริการ
• บุคลิกภาพ
• กิริยามารยาท มนุษย์สัมพันธ์
• จิตสำนึกในบริการ
• ความรู้และทักษะด้านปฏิบัติการ
พยาบาลและบริการ
• จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

วิธีดำเนินการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลระหว่ า งปั จ จั ย คั ด สรร
คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส อดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ กับ
พฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
เอกชน

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทำนายเพื่ อ
ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบริการของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน

สมมติฐานการวิจัย

ประชากรการศึกษา ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง
ขึ้นไป เขตกรุงเทพมหานคร เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
จำนวน 1,017 คน สุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ตามขนาด
ของโรงพยาบาล คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
สัดส่วนประชากรของแต่ละโรงพยาบาล ได้กลุม่ ตัวอย่าง
จำนวน 104 คน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2

ปัจจัยคัดสรร คุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับหลัก
อิทธิบาทสี่ สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมบริการ
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนได้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

แผนภูมิที่ 2 จำนวนกลุ่มตัวอย่างของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีขนาดตั้งแต่ 100 เตียงขึ้นไป (47 แห่ง)

ร.พ. ตั้งแต่ 101-250 เตียง
(25 แห่ง)

ร.พ. 1
10 คน

ร.พ. 2
25 คน

ร.พ. 3
22 คน

ร.พ. ตั้งแต่ 250 เตียง
(22 แห่ง)

ร.พ. 1
12 คน
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ร.พ. 2
19 คน

ร.พ. 3
16 คน
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เครื่องมือการวิจัย
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใช้
บริการพยาบาล แพทย์ และผู้ร่วมงานในทีมสหสาขา
จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล จำนวน 13 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นแบบ
เติมข้อความลงในช่องว่างและแบบตรวจสอบรายการ
(check list) 2) แบบสอบถามคุณลักษณะทีส่ อดคล้อง
กับหลักอิทธิบาท สี่ จำนวน 28 ข้อ และ 3) แบบสอบถาม
พฤติกรรมบริการตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 32 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเลือกตอบโดย
ใช้มาตราวัดประมาณค่า (rating scale) โดยมีชว่ งคะแนน
อยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน แบบสอบถามทุกฉบับผ่าน
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 7 ท่าน คำนวณค่าดัชนีความตรงตามเนือ้ หา
(content validity index: CVI) ของแบบสอบถาม
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ เท่ากับ
0.84 และแบบสอบถามพฤติกรรมการให้บริการ
ตามการรับรู้ของพยาบาล เท่ากับ 0.92 ตรวจสอบ
ความเทีย่ งของเครื่องมือ โดยทดลองใช้กับพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน คำนวณค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient)
ได้ ค่ า ความเที่ ย งของแบบสอบถามคุ ณ ลั ก ษณะที่
สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ และแบบสอบถาม
พฤติกรรมบริการตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
เท่ากับ 0.95 ทัง้ สองฉบับ และ เมือ่ วิเคราะห์ความเทีย่ ง
จากกลุ่มตัวอย่าง 104 คนได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ
0.96 และ 0.95 ตามลำดับ

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ วิ จั ย ได้ ค ำนึ ง ถึ ง การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องกลุ่ ม
ตัวอย่างทุกขั้นตอน โครงการวิจัยผ่านความเห็นชอบ
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จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขา
วิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
ทุกแห่ง ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุกคนได้รบั การชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ของการวิจยั สิทธิในการเข้าร่วมหรือปฏิเสธได้ตลอดเวลา
โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ และมีการลงนามยินยอมเข้าร่วม
การวิจยั ทุกคน ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้รบั แบบสอบถามด้วยการ
ใส่ซองเฉพาะแต่ละคน และเมื่อตอบแบบสอบถาม
เรียบร้อย แล้วให้ปิดผนึกซอง ผู้วิจัยมารับซอง
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง การรายงานผลการวิจัย
จะกระทำในภาพรวมและไม่มกี ารอ้างอิงถึงตัวบุคคล
ไม่ว่ากรณีใดๆ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2552 ภายหลังได้รบั อนุญาต
ให้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยประสานงานกับฝ่าย
การพยาบาล หรือหน่วยงานทีผ่ อู้ ำนวยการมอบหมาย
ให้เป็นผูป้ ระสาน ดำเนินการแจกแบบสอบถามให้กบั
กลุม่ ตัวอย่างตามจำนวนทีค่ ำนวณไว้ในแต่ละโรงพยาบาล
และรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง เพือ่ ป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามเพิม่ เติม
อีกร้อยละ 10 โดยส่งแบบสอบถามจำนวน 114 ฉบับ
ได้กลับคืนมา 112 ฉบับ และเป็นแบบสอบถามที่
สมบูรณ์สามารถนำมาศึกษาได้ 104 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 91

การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณา ได้แก่ การหาค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุแบบขั้นตอน
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยคัดสรร คุณลักษณะ
ทีส่ อดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ และพฤติกรรมบริการ
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 23-57 ปี
อายุ เ ฉลี่ ย 31.58 ปี , S.D. = 6.59 ส่ ว นใหญ่ มี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ร้อยละ 74 สถานภาพโสด
ร้อยละ 69.2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ
95.1 ปฎิบตั งิ านตำแหน่งพยาบาลปฏิบตั กิ ารมากทีส่ ดุ
ร้อยละ 82.7 ประสบการณ์การทำงาน ในโรงพยาบาล
เอกชนเฉลี่ย 8.47 ปี, S.D. = 6.38 ส่วนใหญ่อยู่ใน
ช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 43.3 และช่วง 6-10 ปี ร้อยละ
25 ปฏิบตั งิ านแผนกผูป้ ว่ ยใน มากทีส่ ดุ ร้อยละ 44.2
รองลงมาได้แก่แผนกผู้ป่วยนอก ร้อยละ 41.3 และ
หน่วยพิเศษ ร้อยละ 14.4 ตามลำดับ เข้ารับการอบรม

โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ร้อยละ 86.5 เคยได้
รับคำชมเชยจากผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
ร้อยละ 52.9 ได้รบั การเสริมแรงด้านบวกจากองค์กร
ได้แก่ รางวัล เกียรติบตั รชมเชย จดหมาย หนังสือเวียน
ร้อยละ 80.8 และ ได้รบั การประเมินพฤติกรรมบริการ
ขององค์กรร้อยละ 85.6
คุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่
และพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
เอกชน ก. คุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน โดยรวมอยู่
ในระดับสูง (X = 4.11, S.D. = .45) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านจิตตะมีคะแนนสูงสุด (X = 4.25,
S.D. = .47) รองลงมาได้แก่ด้านวิมังสา (X= 4.10,
S.D. = .59) ด้านวิรยิ ะ (X = 4.08, S.D. = .47) และ
ด้านฉันทะมีคะแนนต่ำสุด (X = 4.01, S.D. = .55)
ตามลำดับ แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับคุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชน (n = 104)
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่
ฉันทะ
วิริยะ
จิตตะ
วิมังสา
ข. ระดับพฤติกรรมบริการตามการรับรู้ของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน โดยรวม อยู่ใน
ระดับสูง (X = 4.35, S.D. = .38) เมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่าด้านบุคลิกภาพมีคะแนนสูงสุด (X = 4.60,
S.D. = .39) รองลงมาได้แก่ ด้านความรู้และทักษะ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาลและบริการ และด้าน

X

S.D.

4.01
4.08
4.25
4.10

.55
.47
.47
.59

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
(X = 4.40, S.D. = .46 และ .45) และด้านจิตสำนึก
ในบริการ (X = 4.28, S.D. = .48) โดยด้านกิริยา
มารยาท มนุษยสัมพันธ์ มีคะแนนต่ำสุด (X = 4.09,
S.D. = .46) แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน
(n = 104)
พฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ
บุคลิกภาพ
กิริยามารยาท มนุษย์สัมพันธ์
จิตสำนึกในบริการ
ความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและบริการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. อิทธิพลของปัจจัยคัดสรร คุณลักษณะที่
สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ ในการทำนาย
พฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
เอกชน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมบริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่
การได้รบั คำชมเชยจากผูใ้ ช้บริการเป็นลายลักษณ์อกั ษร
(r = .35, p>0.05) ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน (r =
.33, p>0.05) และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลัก
อิทธิบาท สี่ (r = .85, p>0.01) ส่วน การเข้าอบรม
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ พบว่าไม่มีความ

X

S.D.

4.60
4.09
4.28
4.40
4.40

.39
.46
.48
.46
.45

สัมพันธ์กับพฤติกรรมบริการอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p>0.05)
ในการวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
บริการ พบว่า คุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่
(β = .82, p>.001) และ การได้รับคำชมเชยจาก
ผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร (β = .18, p>.01)
สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมบริการของพยาบาล
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน อย่างมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมบริการได้ร้อยละ 76 แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิถ์ ดถอยพหุแบบขัน้ ตอน ตัวแปรทำนายพฤติกรรมบริการของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน
ตัวแปรทำนาย

R2 Adjusted R2
R2
change

คุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ .73
การได้รับคำชมเชยจากผู้ใช้บริการเป็น .76
ลายลักษณ์อักษร

.73
.75

.73
.03

b
.69
.14

SEb

β

t

.04 .82 16.26
.04 .18 3.52

p-value
.000
.001

Constant 1.33
62

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2554

ปิยาภรณ์ ทองประดิษฐ์์ และคณะ

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยอภิปรายผล
ตามลำดับ ดังนี้
ปัจจัยคัดสรร พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมบริการของพยาบาลอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ประกอบด้วย ประสบการณ์การ
ทำงาน (r = .33, p = .000) และการได้รับคำชมเชย
จากผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษร (r = .35, p =
.000) อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
(ร้อยละ 56.7) มีประสบการณ์การทำงานสูงกว่า 5 ปี
มีอายุเฉลี่ย 31.58 ปี ดังนั้นประสบการณ์การทำงาน
ที่มากขึ้นทำให้เกิดพฤติกรรมบริการจากการเรียนรู้
ในการปฏิบตั งิ าน เกิดการฝึกฝนทักษะในการให้บริการ
ตลอดเวลา มีผลให้มีการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ และปรับพฤติกรรมที่ดีขึ้นตามมาซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐสุดา สุจินันท์กุล11
และอรทัย หนูกลับและคณะ13 แต่มคี วามแตกต่างจาก
ผลการศึกษาของ สุรางค์ ดีเหลือ12 ที่พบว่าปัจจัย
ระยะเวลาในการทำงานไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การพยาบาล
คุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน พบว่า
อยูใ่ นระดับสูง (X = 4.11, S.D. = .45) และมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมบริการในระดับสูง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0 .85, p = .000) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของกนิษฐา ตัณฑพันธ์16
และคนอื่นๆ17,18,19 อธิบายได้ว่าการฝึกฝนอบรมใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ทำให้พยาบาลวิชาชีพมี
ความมุง่ มัน่ ในการอุทศิ ตนให้กบั การบริการพยาบาล
จึงทำให้เกิดคุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่
ซึ่งเป็นพื้นฐานคือพยาบาลวิชาชีพต้องมีความพอใจ
มีความรักในงานที่จะต้องช่วยเหลือผู้ป่วย (ฉันทะ)

มีความบากบัน่ พากเพียรทีจ่ ะปฎิบตั สิ งิ่ ทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคอย่างง่ายดาย (วิรยิ ะ) มีความตัง้ ใจจริง จดจ่อ
ในการติดตาม ค้นหาปัญหาของผู้ป่วย ครอบคลุม
ทั้งร่างกาย จิตใจ อามรมณ์ และจิตวิญญาณ (จิตตะ)
เมื่อพบปัญหา สามารถใช้สติปัญญาไตร่ตรอง ค้นหา
สาเหตุของผู้ป่วยรายนั้น และหาหนทางแก้ไขปัญหา
อย่างละเอียด รอบคอบ (วิมังสา)10
เมื่อพิจารณาผลการศึกษารายด้านพบว่าด้าน
จิตตะมีคะแนนสูงกว่าด้านอื่นๆ (X = 4.25, S.D. =
.47) อธิบายได้วา่ ปัจจุบนั องค์กรวิชาชีพมีการกำหนด
มาตรฐานวิชาชีพ/ แนวทางปฏิบตั กิ ารพยาบาล จริยธรรม
และจรรยาบรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย เพื่อให้บริการ
พยาบาลทีเ่ น้นการดูแลผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง มีการใช้
กระบวนการพยาบาล และให้ความสำคัญกับการดูแล
ความปลอดภัยและป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ กับ
ผูป้ ว่ ย ซึง่ โรงพยาบาลทุกแห่งได้ประกาศเป็นนโยบาย
โรงพยาบาล/ ระเบียบปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน เมือ่ พิจารณา
ผลการศึกษารายข้อพบว่า พยาบาลวิชาชีพให้การ
พยาบาลโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและความปลอดภัย
ของผู้ป่วยในลำดับสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพยาบาล
วิชาชีพมีความมุ่งมั่นในการบริการโดยไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคอย่างง่ายดาย สำหรับด้านวิมังสาและวิริยะ
คะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นลำดับรองลงมา (X = 4.10, S.D. =
.59 และ X = 4.08, S.D. = .46 ตามลำดับ) อธิบาย
ได้ว่าพยาบาลมีการทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบตั งิ านอยูเ่ สมอ มีการค้นหาวิธปี อ้ งกัน
อันตรายหรือความผิดพลาดทีจ่ ะเกิดกับผูป้ ว่ ย มีความ
อดทน อดกลั้น และตั้งใจทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
สำหรับด้านฉันทะ พบว่ามีคะแนนต่ำสุดเมือ่ เทียบกับ
ด้านอื่นๆ (X = 4.01, S.D. = .55) แม้ว่าคะแนน
ยังอยู่ในระดับสูง แต่ถือเป็นประเด็นที่น่าพิจารณา
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เนือ่ งจากการศึกษาของสภาการพยาบาล5 พบว่าเหตุผล
ทีท่ ำให้พยาบาลมีพฤติกรรมจริยธรรมเชิงบวกสูงมาก
คือ เรียนวิชาชีพพยาบาลด้วยใจรัก ในปัจจุบันภาวะ
ขาดแคลนพยาบาลในโรงพยาบาลทุกแห่ง รวมทั้ง
โรงพยาบาลเอกชน ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ จากการศึกษาของ กฤษดา แสวงดี20
พบว่ า ภาวะขาดแคลนพยาบาลส่ ง ผลให้ พ ยาบาล
วิชาชีพเกิดภาวะเครียดกับงานเกิดความไม่พึงพอใจ
ในการทำงาน จึงลาออกในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาด้านฉันทะรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ข้อคำถามว่า มีความสุขในงานให้บริการพยาบาล (X =
3.87, S.D. = .80) และพอใจที่จะทำงานบริการนี้
ต่อไป (X = 3.94, S.D. = .81) มีคะแนนต่ำสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อคำถามอื่นๆ ในด้านเดียวกัน
พฤติกรรมบริการตามการรับรูข้ องพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน พบว่า ค่าเฉลีย่ พฤติกรรม
บริการอยูใ่ นระดับสูง (X = 4.35, S.D. =.38) สอดคล้อง
กับการศึกษาของอรทัย หนูกลับและคณะ13 อธิบายได้วา่
พยาบาลเป็นวิชาชีพ ที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้มาตรฐาน
วิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย โดยสภาการพยาบาลเป็น
ผูค้ วบคุม กำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์ในการประเมิน
พฤติกรรมบริการพยาบาล ตามแบบประเมินพฤติกรรม
บริการพยาบาลของสภาการพยาบาล5 เพือ่ ลดการเกิด
ข้อร้องเรียนจากพฤติกรรมบริการ
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยรายด้าน พบว่า ด้าน
บุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.60, S.D. =.39)
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมบริการ
ของพยาบาลของคนอืน่ ๆ21,22 อธิบายได้วา่ บุคลิกลักษณะ
ของพยาบาลที่สังคมยอมรับ ได้แก่ การแต่งกาย
เครือ่ งแบบสีขาว สะอาด มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบสูง
เสียสละ อดทน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่
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ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านความรู้
และทักษะด้านปฏิบัติการพยาบาลและบริการซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X = 4.40, S.D. = .45 และ X =
4.40, S.D. = .46) และด้านจิตสำนึกในบริการ (X =
4.28, S.D. = .48) ตามลำดับ เมือ่ พิจารณาพฤติกรรม
บริการตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อคำถาม ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้และทักษะ
ของวิชาชีพมีคะแนนค่าเฉลีย่ สูงสุด (X = 4.56, S.D. =
.52) อธิบายได้วา่ ทัง้ องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนและพยาบาลวิชาชีพ ให้ความสำคัญและสนับสนุน
ในการพัฒนาบุคลากร มีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือการพยาบาล
เฉพาะสาขา เป็นการกระตุ้นให้พยาบาลวิชาชีพเกิด
การค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อยู่เสมอ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของคนอื่นๆ13,21
ทีพ่ บว่าพยาบาลวิชาชีพยังขาดการพัฒนาความรูอ้ ย่าง
สม่ำเสมอ
สำหรับพฤติกรรมบริการด้านกิริยามารยาท
มนุษย์สัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำสุด (X = 4.09,
S.D. = .46) นั้น สอดคล้องกับการศึกษาของสภา
การพยาบาล5 ทีพ่ บว่าปัญหาทางพฤติกรรมจริยธรรม
เป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาท กิริยาวาจา ท่าทีที่แสดง
ต่อผู้ใช้บริการ การให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจนหรือ
ล่าช้า และการศึกษา ของโยธิน แสวงดี6 ที่พบว่าสิ่งที่
โรงพยาบาลต้องปรับปรุง อันดับแรก คือ การพูดจาดี
ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับ เอาใจใส่ แนะนำ
ขัน้ ตอน และเอกสารต่างๆ เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อคำถามทีม่ คี ะแนนค่าเฉลีย่ ต่ำสุดในด้านนี้ 3 ลำดับ
ได้แก่ การแนะนำตนเองทุกครัง้ ก่อนให้บริการพยาบาล
(X = 3.589, S.D. = .87) ความสามารถในการจดจำ
ผู้ใช้บริการ (X = 3.73, S.D. = .74) และสามารถ
ควบคุมอารมณ์โดยไม่แสดงสีหน้าท่าทาง แม้วา่ ถูกกดดัน
(X = 4.06, S.D. = .65) แม้ว่าโรงพยาบาลต่างๆ
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ปิยาภรณ์ ทองประดิษฐ์์ และคณะ

โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนมี ก ารนำกลยุ ท ธ์ ที่
หลากหลายมาใช้ในงานบริการสุขภาพ เช่นเทคนิค
การจดจำชื่อผู้รับบริการ การเรียกชื่อที่ถูกต้อง ทั้งที่
เป็นผูใ้ ช้บริการประจำและผูใ้ ช้บริการายใหม่ การรับรู้
ถึงความต้องการของผู้ใช้บริการที่ชอบ หรือไม่ชอบ
และสามารถตอบสนองความต้องการได้ถกู ต้องทุกครัง้
ที่มาใช้บริการ โดยไม่ต้องมีการแจ้งซ้ำ ซึ่งสามารถ
กำหนดเป็นมาตรฐานกลางด้านพฤติกรรมบริการของ
โรงพยาบาลเอกชน4ในมาตรฐานระดับ “ควรปฏิบตั ”ิ
การให้บริการในสิ่งที่เกินความคาดหวัง ที่จะให้เกิด
พฤติกรรมบริการ ความสามารถในการจดจำผูใ้ ช้บริการ
ให้เกิดขึ้น รวมทั้งการประกาศสิทธิผู้ป่วย ซึ่งระบุใน
ข้อ 5 ว่า “ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ-สกุล และ
ประเภทของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นสุ ข ภาพที่ เ ป็ น
ผูใ้ ห้บริการแก่ตน” และการรับรองสถานพยาบาลเอกชน
ระบบ ISO และระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลนัน้
ต้องมีการระบุชอื่ ของผูใ้ ห้บริการของหน่วยงานให้เห็น
ได้ชัดเจน จึงเกิดการปรับปรุงระบบงานโรงพยาบาล
ให้บุคลากรพยาบาลทำงานเชิงรุก โดยจะต้องบอก
หรือแสดงชือ่ -ตำแหน่ง รวมทัง้ การเสนอตัวช่วยเหลือ
เพื่อแสดงความเต็มใจที่จะให้บริการ ซึ่งสามารถ
กำหนดเป็นมาตรฐานกลางด้านพฤติกรรมบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชน4ในมาตรฐานระดับ “ต้องปฏิบตั ”ิ
ในขัน้ ตอนการต้อนรับ เพือ่ สร้างความประทับใจแรกพบ
และการกำหนดมาตรฐานการพูด ในงานการบริการ
แต่ละประเภทของโรงพยาบาล แต่ก็ยังพบว่าการ
ปรับปรุงพฤติกรรมในด้านนีย้ งั เป็นสิง่ ท้าทายผูบ้ ริหาร
องค์กรอยู่

อิทธิพลของ ปัจจัยคัดสรร คุณลักษณะทีส่ อดคล้อง
กับหลักอิทธิบาท สี่ ต่อ พฤติกรรมบริการของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน
ผลการศึกษาวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
(stepwise multiple regression) พบว่า คุณลักษณะที่

สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ และการได้รบั คำชมเชย
จากผูใ้ ช้บริการเป็นลายลักษณ์อกั ษร สามารถร่วมกัน
ทำนายพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพได้รอ้ ยละ
76 (R2 = .758) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
บางส่วน และสอดคล้องกับการศึกษาของกนิษฐา
ตัณฑพันธ์16 อธิบายได้วา่ การปฎิบตั งิ านของพยาบาล
วิชาชีพสอดคล้องกับคุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับหลัก
อิทธิบาท สี่10 ซึ่งเป็นเครื่องมือตามหลักพุทธศาสนา
ที่ น ำไปสู่ ค วามสำเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน และเป็น
กระบวนการคิดรู้ในตัวบุคคล ดังนั้นคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ จึงเป็นปัจจัยทีส่ ามารถ
ทำนายพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพได้สงู สุด
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
การได้รับคำชมเชยจากผู้ใช้บริการเป็นลาย
ลักษณ์อักษรสามารถทำนายพฤติกรรมบริการอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมบริการนั้น ผลการศึกษาพบว่าพยาบาล
วิชาชีพเกินกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ52.9) เคยได้รับ
คำชมเชยจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของนารีรตั น์ รูปงาม15 ทีใ่ ช้
กรอบแนวคิด reinforcement theory ของสกินเนอร์
และผลการศึกษาพบว่า การได้รับการยกย่องชมเชย
จากผูบ้ งั คับบัญชา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ
บริการของพยาบาลวิชาชีพ เป็นการกระตุ้นและ
เสริมสร้างพฤติกรรมบริการที่ดีและหยุดพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์23
สำหรับการเข้าอบรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
บริการซึ่งพบว่าไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีอิทธิพล
กับพฤติกรรมบริการตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งแตกต่างจาก
การศึกษาการศึกษาของอัจฉรา คงกิติมากุล14 และ
Mc Cleary KW, Weaver PA24 ที่พบว่าผู้ให้บริการ
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ปัจจัยคัดสรร คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท สี่ กับพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน

ควรมีการฝึกฝน ทักษะในเรื่องการจัดการพฤติกรรม
บริการทีพ่ งึ ประสงค์ เช่น บุคลิกภาพ จิตสำนึกในบริการ
การติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูล เป็นต้น เพื่อให้
พยาบาลวิชาชีพเกิดทักษะในการปรับใช้พฤติกรรม
บริการที่ดี ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากโรงพยาบาลที่
ศึกษามีการจัดโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ
ภายใต้แนวคิด และวิธีการที่แตกต่างกัน และด้วย
ข้อจำกัดของข้อคำถามในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งขาดข้อมูล
ลั ก ษณะของโปรแกรมพั ฒ นาพฤติ ก รรมบริ ก ารที่
พยาบาลวิชาชีพแต่ละคนได้รับ ทั้งที่ตามแนวทาง
การปฎิบตั ทิ อี่ งค์กร/ หน่วยงานแต่ละแห่งกำหนดให้
พนักงานใหม่ทกุ คนจะต้องได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับ
พฤติกรรมบริการ รวมทั้งมีการอบรม ทบทวนแก่
พนักงานเก่าทุกปี และมีการปรับปรุงแนวทางการ
ฝึกอบรมพฤติกรรมบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และมีจัดให้มีระบบติดตาม และประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง3

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
ด้านการปฎิบัติการพยาบาล
1. ควรนำหลักอิทธิบาท สี่ มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมบริการของพยาบาล
วิชาชีพ
2. ควรสนับสนุน/ ส่งเสริมคุณลักษณะด้าน
ฉันทะของพยาบาล โดยกำหนดโยบายและแนวทาง
เพื่อให้พยาบาลมีความสุขและความพึงพอใจในงาน
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เกิดความยึดมัน่ และผูกพัน
ต่อวิชาชีพและองค์กร
3. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความ
คิ ด เห็ น ต่ อ พฤติ กรรมบริการของพยาบาลมากขึ้น
หากมีการชมเชยจากผูใ้ ช้บริการเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ผูบ้ ริหารควรมีการติดประกาศในทีส่ าธารณะ เพือ่ เป็น
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การสร้างขวัญและกำลังใจให้เป็นตัวอย่างการมีพฤติกรรม
บริการที่ดี
ด้านการวิจัย
1. ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการ
พัฒนาโปรแกรมพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ
2. ควรศึกษาวิจัยโดยการนำหลักพุทธศาสนา
อื่นๆ อาทิ สังคหวัตถุ สี่ หรือ พรหมวิหาร สี่ ในการ
อธิบายหรือทำนายพฤติกรรมบริการ

กิติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์
พรศรี ศรีอษั ฎาพร ทีไ่ ด้ให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
และพยาบาลวิชาชีพทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างทุกท่าน ทีก่ รุณา
เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่สนับสนุนทุนใน
การทำวิทยานิพนธ์บางส่วน และกองบรรณาธิการ
วารสารสภาการพยาบาลที่ได้ให้คำแนะนำในการ
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Selected Factors and Characteristics Corresponding to the Four
Paths of Accomplishments and Service Behaviors of
Professional Nurses at Private Hospital*
Piyaporn Thongpradith, RN., M.N.S.**
Somjai Puttapitukpol, RN., D.N.S.***
Duangjai Rattanathanya, RN., Ph.D.****
Abstract: The purpose of this study was to investigate the influence of selected
factors and characteristics corresponding to the four paths of accomplishments on
service behaviors of professional nurses. The sample was 104 professional nurses at
private 100 bed hospitals. Stratified random sampling technique by hospital size was
used to select subjects. The research instruments, developed by the researcher,
included 1) personal data form, 2) characteristics corresponding to the four paths
of accomplishments questionnaire, and 3) service behaviors as perceived by
professional nurses questionnaire. Content validity of each questionnaire was
examined by seven experts. The Cronbach’s alpha reliability coefficients of the first
and the second questionnaires were 0.95 equally. Data were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
The result of this study was illustrated 1) the service behaviors of professional
nurses were rated high level over all. The personality subscale was highest score and
the etiquette and personal relation subscale was the lowest score. 2) the four paths of
accomplishments were rated high level over all. The Chitta subscale was highest score
and the Chanta subscale was the lowest score. Finally, 3) characteristics correspond to
the four paths of accomplishments, with written praise from clients significantly predicted
the service behaviors of professional nurses and accounted for 76% of variance.
The recommendation of this study should be provided the characteristics
corresponding to the four paths of accomplishments to professional nurses and
accompany with positive reinforcement to the public.
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