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ในงานของพยาบาลและความพึ งพอใจของผูป้ ่ วยต่ อ
1

การศึ ก ษาครั งนี มีวตั ถุประสงค์เพื! อศึ กษา
ความพึ งพอใจในงานของพยาบาลกับ ความพึ งพอใจ
ของผูป้ ่ วยต่ อการพยาบาลในแผนกศัลยกรรมกระดู ก
โรงพยาบาลพิ จิ ต ร โดยศึ ก ษาจากพยาบาลทุ ก คนที!
ปฏิ บตั ิ งานในแผนกศัลยกรรมกระดูกจํานวน 16 คน
และผู ้ป่ วยในแผนกศัล ยกรรมกระดู ก โรงพยาบาล
พิจิตรจํานวน 175 คน เครื! องมือที! ใช้ในการศึ กษาเป็ น
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ชุ ด ชุ ดที! 1 สําหรั บ
พยาบาล ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนที! 1 ข้อมูลทัว! ไป
ส่ วนที! 2 ข้อมูลความพึงพอใจในงานของพยาบาล ชุดที! 2
สําหรับผูป้ ่ วย ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนที! 1 ข้อมูล
ทัว! ไป ส่ วนที! 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อการ
พยาบาล ในส่ วนที! 2 ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
*

การพยาบาลได้พฒั นาโดยวิภาดา คุณาวิกติกุลและคณะ
ได้ผา่ นการทดสอบความตรงของเนือหาได้ค่าความตรง
ของเนือหา เท่ากับ 0.85 และ 0.90 ตามลําดับและความ
เชื! อมัน! เท่ากับ 0.70 และ 0.93 ตามลําดับ ในการศึกษา
ครังนีได้นาํ เครื! องมือไปทดสอบ ได้ค่าความเชื! อมัน! ของ
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของพยาบาลเท่ากับ
0.90 และค่าความเชื!อมัน! ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูป้ ่ วยต่อการพยาบาลเท่ากับ 0.94 สถิติที!ใช้ในการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี! ร้ อยละ ค่ า
คะแนนเฉลี!ย และส่ วนเบี!ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่าความพึงพอใจในงานของ
พยาบาล แผนกศัลยกรรมกระดู ก โรงพยาบาลพิ จิต ร
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื!อจําแนกเป็ นรายด้าน
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พบว่า พยาบาลมีความพึ งพอใจในงาน ด้านคุ ณภาพของ
งาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน ประโยชน์ตอบแทน
การมีส่วนร่ วม และสัมพันธภาพกับเพื!อนร่ วมงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ความพึงพอใจในด้านความก้าวหน้าใน
วิชาชี พอยู่ในระดับน้อย สําหรับความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
ต่อการพยาบาลในแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาล
พิจิตร โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลจากการศึ ก ษาครั งนี สามารถนํ า ไปเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ ง เพื!อให้พยาบาลมีความพึงพอใจ
ในงานและผูป้ ่ วยมีความพึ งพอใจต่อการพยาบาลมาก
ขึน
Abstract
The purpose of this study was to study job
satisfaction among nurses and patient satisfaction with
nursing care in Orthopedic Department of Phichit
Hospital. The subjects were 16 staff nurses and 175
patients. The instrument used in this study was two
questionnaire. One questionnaire for nurses
composed of 2 part ; part I was on personal and part
II was a job satisfaction. The second questionnaire
was for patient, composed of two part : Part I was a
personal data and part II was on patient satisfaction
with nursing care. Part II of both questionnaire was
developed by Kunaviktikul et al. (2000)1 with a
Content Validity Index of 0.85 and 0.90 and reliability
of 0.70 and 0.93 for nurse satisfaction and patient
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satisfaction, respectively. In this study reliability were
0.90 and 0.94. Statistics used for data analysis were
frequency, percentage, the mean and standard
deviation.
The results of the study showed that the
overall job satisfaction among nurses in Orthopedic
Department of Phichit Hospital was at a moderate
level, and each part, job quality, professional work
environment, benefit, professional relationship and
participation were at a moderate level, however,
chance for advancement was at a low level. Patient
satisfaction with nursing care in Orthopedic
Department of Phichit Hospital overall was at a
moderate level.
The results of this study can be used for the
improvement of job satisfaction of nurse and patient
satisfaction with nursing care.
บทนํา
กระแสการปฎิ รู ประบบสุ ขภาพผลั ก ดั น
ให้บริ การทางด้า นสุ ข ภาพมี การเปลี] ย นแปลงทั^งด้า น
ความก้า วหน้า ทางด้า นเทคโนโลยี การแพทย์แ ละใน
ด้าน ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะตระหนัก
เกี] ยวกับ สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนที] ว่า “บุ ค คลมี สิ ท ธิ ที] จะได้รั บ
2

บริ การด้านสุ ขภาพที]ได้มาตรฐานอย่างเสมอภาค” ซึ] ง
ถ้าผูป้ ่ วย ไม่ได้รับบริ การตามสิ ทธิ ดงั กล่าว อาจส่ งผล
ให้ผูป้ ่ วยขาดความเชื] อมัน] ต่ อบริ การที] ไ ด้รับ หรื อ อาจ

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร
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เกิ ด ปั ญ หาข้อ ร้ อ งเรี ยนเกี] ย วกับ สิ ท ธิ ข องผู ้ป่ วยได้
ประกอบกับ เป็ นยุค ของการแข่ ง ขัน ทางด้า นบริ ก าร
สุ ข ภาพซึ] งให้ค วามสํา คัญ กับ ผูป้ ่ วยเป็ นหลัก บริ การ
ทางด้านสุ ขภาพจําเป็ นต้องประเมิ นว่าบริ การที] จดั ให้
นั^นตรงตามความต้องการและส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความพึง
พอใจหรื อไม่ ความพึ งพอใจของผูป้ ่ วยสามารถสะท้อน
คุณภาพการบริ การได้ และในการทํางานให้มีคุณภาพ
นั^น หน่ ว ยงานย่ อ มต้อ งการบุ ค ลากรที] ท ํา งานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ] งบุคลากรย่อมต้อ งการบรรยากาศใน
3

การทํางานที]สนับสนุนความก้าวหน้า ความก้าวหน้า
จะส่ งผลให้บุ ค ลากรเกิ ด ความพึ งพอใจได้ เดวิส และ
4

นิวสตรอม กล่าวว่าความพึงพอใจในงานของบุคคลใน
องค์ ก ารมี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ของงานและองค์ ก าร
องค์การใดก็ตามที]คนในองค์การไม่พอใจในการทํางาน
ก็จะเป็ นมูลเหตุ ที]ทาํ ให้ผ ลการปฏิ บตั ิ งานตํ]า คุ ณ ภาพ
ของงานลดลง ดัง นั^น ผู ้บ ริ หารจึ ง ควรตระหนัก ถึง
ความสํา คัญของการที] จะเสริ มความพึ ง พอใจในงาน
ให้เกิ ดกับคนในองค์การและความพึ งพอใจของผูป้ ่ วย
เพื]อความอยูร่ อดขององค์การในยุคปัจจุบนั
โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตร เป็ นโรงพยาบาล
ทัว] ไปขนาด 405 เตียง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุ ข มี การเร่ งรั ด ดํา เนิ นการพัฒ นา
คุ ณ ภาพอย่า งต่ อ เนื] อ งในทุ กแผนกของโรงพยาบาล
แผนกศัลยกรรมกระดูกโรงพยาบาลพิจิตร ได้
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเช่ นเดี ยวกัน มีการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูร้ ับบริ การ 2 ครั^ง/ปี ผลการสอบถาม
ความคิ ดเห็ นผูร้ ั บบริ การปี งบประมาณ 2544 พบว่า
ผูร้ ั บบริ การมี ความคิ ดเห็ นต่ อการบริ การในส่ วนของ
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พยาบาลลดลง ในเรื] องการต้อนรับ การพูดไม่สุภาพ
ห้องนํ^าไม่สะอาด อัตรากําลังน้อยเมื] อ เที ยบกับผูป้ ่ วย
การอธิ บ ายเกี] ย วกับ โรคและการปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาล
ทุกอย่าง การดูแลเอาใจใส่ ส่ วนความพึงพอใจในงาน
ของพยาบาลของพยาบาลในแผนกศัลยกรรมกระดูก
ได้ใ ช้แ บบสอบถามความพึ งพอใจในงานของอรทัย
5

นนทเภท ที]สร้างจากกรอบแนวคิดในการวัดความพึงพอใจ
6

ในงานของแสตมป์ สและพิ ด มอนท์ ผลการศึ กษา
พบว่าพยาบาลในแผนกศัลยกรรมกระดูก มี ความพึ ง
7

พอใจในงานอยู่ในระดับน้อยร้อยละ 63.2 ส่ วนมาก
เกี] ย วกับ การได้รั บ การยอมรั บ จากเพื] อ นร่ ว มวิ ช าชี พ
การไม่มีอาํ นาจเพียงพอในการตัดสิ นใจ การเปิ ดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจทางการ
บริ หาร เป็ นต้น ผลการศึ กษาในทั^งสองส่ วนคื อความ
พึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อการพยาบาลกับความพึงพอใจใน
งานของพยาบาลได้นาํ มาปรั บปรุ งแก้ไขบางส่ วนไป
บ้างแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการติดตามและประเมินผล
การศึกษาครั^งนี^เป็ นการศึกษาโดยนําเครื] องมือ
1

ที]พฒั นาโดยวิภาดา คุณาวิกติกุลและคณะ เนื] องจากเป็ น
เครื] องมือที]พฒั นาสําหรับสภาพการณ์ของประเทศไทย
โดยเฉพาะ และผ่านการทดสอบความตรงและความเที]ยง
มาแล้ว น่าจะมีความครอบคลุมและเหมาะสมมากกว่า
เครื] องมือที]ดดั แปลงจากต่างประเทศ ในการศึกษาความ
พึ ง พอใจในงานของพยาบาลกับ ความพึ ง พอใจของ
ผู ้ป่ วยต่ อ การพยาบาลในแผนกศั ล ยกรรมกระดู ก
โรงพยาบาลพิ จิ ต ร จะสามารถนํา ผลที] ไ ด้ม าใช้เ ป็ น
แนวทางในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นางานด้ า นการ
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พยาบาล เพื]อตอบสนองความต้องการของพยาบาลและ
ผูป้ ่ วย และเป็ นแนวทางในการพัฒ นาคุ ณภาพบริ การ
พยาบาลต่อไป

โรงพยาบาล และการช่ วยเหลือให้ปฏิบตั ิ ศาสนกิ จตาม
ความเชื!อ
วัสดุและวิธีการ

วัตถุประสงค์
1. เพื] อ ศึ กษาระดับ ความพึ งพอใจในงาน
ของพยาบาล ในแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาล
พิจิตรโดยรวมและรายด้าน
2. เพื]อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
ต่อการพยาบาล ในแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาล
พิจิตรโดยรวม
กรอบแนวคิ ด
การศึกษาครังนี เป็ นการศึ กษาความพึงพอใจ
ในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อการ
พยาบาลในแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจิตร
โดยความพึงพอใจในงานของพยาบาลประกอบด้วย 6
ด้าน ได้แก่ สัมพันธภาพกับเพื!อนร่ วมงาน ความก้าวหน้า
ในวิ ช าชี พ สภาพแวดล้อ มในการทํา งาน ประโยชน์
ตอบแทน คุ ณ ภาพของงานและการมี ส่ ว นร่ ว ม ส่ ว น
ความพึ งพอใจของผูป้ ่ วยต่ อ การพยาบาล ได้แ ก่ การ
ประเมิ นอาการและปั ญหา การอธิ บายเกี! ยวกับกิ จกรรม
การรักษาพยาบาล การตอบสนองทันทีเมื!อต้องการการ
ช่ วยเหลือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี! ยวกับการ
รักษาพยาบาล การช่วยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน
การดูแลเอาใจใส่ จากเจ้าหน้าที! การให้คาํ แนะนําเกี!ยวกับ
การปฏิ บ ั ติ ต ั ว หรื อการดู แ ลตนเองก่ อ นออกจาก
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การศึ กษาครั^ งนี^ เป็ นแบบเชิ งพรรณา
(descriptive study) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดื อน
กรกฎาคมถึงสิ งหาคม 2545
ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที] ใ ช้ ใ น
การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่ มที] 1 พยาบาล
ประชากรเป็ นพยาบาลทุ กคนที] ป ฏิ บ ัติ งานในแผนก
ศัลยกรรมกระดูก จํานวน 16 คน การศึกษาครั^งนี^ ใช้เป็ น
ประชากร กลุ่มที] 2 ผูป้ ่ วย ประชากรผูป้ ่ วยเป็ นผูป้ ่ วย
ทั^ง หมดที] ม ารั บ บริ การในแผนกศัล ยกรรมกระดู ก
โรงพยาบาลพิ จิ ตร การศึ ก ษาครั^ งนี^ ใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง
จํานวน 175 คน ตามคุณสมบัติที]กาํ หนด เครื] องมือที]ใช้
ในการศึ กษาเป็ นแบบสอบถามที] ผูศ้ ึ กษาได้นาํ มาจาก
แบบสอบถามที] พฒั นาสําหรับประเทศไทยของวิภาดา
1

คุณาวิกติกุลและคณะ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ชุด
คื อ ชุ ดที] 1 แบบสอบถามความพึ งพอใจในงานของ
พยาบาล แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที] 1 เป็ นข้อมูล
ทัว] ไปของพยาบาล ส่ วนที] 2 เป็ นแบบวัดความพึ ง
พอใจในงานของพยาบาล ประกอบด้ว ยความพึ ง
พอใจในงาน 6 ด้าน คื อ ด้าน สัมพันธภาพกับเพื]อน
ร่ ว ม ง า น ด้ า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น อ า ชี พ ด้ า น
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านประโยชน์ตอบแทน
ด้านคุ ณภาพของงาน และด้านการมีส่วนร่ วม และข้อ
คําถามเกี]ยวกับข้อเสนอแนะเพื]อให้เกิดความ พึงพอใจ
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ในงาน ชุดที] 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
ต่อการพยาบาล แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที] 1 เป็ น
ข้อมูลทัว] ไปของผูป้ ่ วย ส่ วนที] 2 เป็ นแบบวัดความพึง
พอใจของผูป้ ่ วยต่ อการพยาบาลและข้อคําถามปลายเปิ ด
เกี] ยวกับสิ] งที] ตอ้ งการให้บริ การพยาบาลหรื อปรับปรุ ง
บริ การพยาบาลเพิ]มเติ ม แบบสอบถามทั^ง 2 ชุ ดที] ได้
ผ่านการหาความตรงตามเนื^ อหา ได้ค่าดัชนี ความตรง
ของเนื^ อหา (Content Validity Index) ของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในงานของพยาบาล เท่ ากับ 0.85 แบบ
สอบความพึ งพอใจของผูป้ ่ วยต่ อการพยาบาล เท่ ากับ
0.90 และนํา แบบสอบทั^ง 2 ชุ ด ไปทดลองใช้กับ
พยาบาลและผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมหญิ ง และ
ศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลพิจิตร จํานวนอย่างละ 15 คน
คํานวณความเชื] อมัน] ของแบบสอบถามทั^ง 2 ชุด โดยการ
ใช้สั มประสิ ท ธิq แอลฟาของครอนบราค (Cronbach‘s

alpha coefficiency) เกณฑ์ที]ยอมรับได้ตอ้ งมีค่าความ
8

เชื]อมัน] มากกว่า 0.7 ได้ค่าความเชื] อมัน] ของของแบบวัด
ความพึ งพอใจในงานของพยาบาลเท่ ากับ 0.90 และ
ความพึ งพอใจของผูป้ ่ วยต่ อการพยาบาล เท่ ากับ 0.94
และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยข้อมูลทัว] ไปของพยาบาลและ
ผูป้ ่ วยนํามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี]และร้อยละ
หาค่าเฉลี]ยและส่ วนเบี]ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ
ในงานของพยาบาลนํา มาวิ เ คราะห์ โ ดยการแจกแจง
ความถี]และร้อยละโดยรวมและรายด้าน ความพึงพอใจ
ของผูป้ ่ วยต่อการพยาบาลนํามาวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี] และร้ อยละโดยรวมและข้อเสนอแนะเกี] ยวกับ
การให้ขอ้ มูลเพิ]มเติมของพยาบาลและของผูป้ ่ วย นํามา
จัดกลุ่มคําตอบ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี]และร้อยละ

ผลการศึ กษา
ตารางที 1 ร้อยละและระดับของความพึงพอใจในงานของพยาบาลจําแนกโดยรวมและรายด้าน (N = 16)
ความพึงพอใจในงานของพยาบาล
คะแนนรวมร้อยละ
ระดับความพอใจ
ด้านสัมพันธภาพกับเพื]อนร่ วมงาน
72.8
ปานกลาง
ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ
63.4
น้อย
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
75.3
ปานกลาง
ด้านประโยชน์ตอบแทน
73.3
ปานกลาง
ด้านคุณภาพของงาน
75.6
ปานกลาง
ด้านการมีส่วนร่ วม
73.1
ปานกลาง
รวม
72.3
ปานกลาง
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จากตารางที] 1 พบว่า พยาบาลมีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนรวมร้อยละ
72.3 เมื] อพิจารณารายด้านพบว่าพยาบาลมีความพึ งพอใจในงานด้านคุณภาพของงาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ประโยชน์ตอบแทน การมีส่วนร่ วมและสัมพันธภาพกับเพื]อนร่ วมงาน อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนที]ร้อยละ 75.6,
75.3, 73.3, 73.1 และ 72.8 ตามลําดับ ส่ วนความพึงพอใจในด้านความก้าวหน้าในวิชาชี พ อยู่ในระดับน้อย มีคะแนนที]
ร้อยละ 63.4
ตารางที 2 จํานวนและร้อยละของผูป้ ่ วยที]แสดงความคิดเห็นต่อการพยาบาล (n = 175)
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ
มากที]สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
n(ร้อยละ)
n(ร้อยละ) n(ร้อยละ) n(ร้อยละ)
การประเมินอาการและปัญหา
54 (30.9)
85(48.6)
31(17.7)
3(1.7)
อธิ บายเหตุผลเกี]ยวกับกิจกรรม
48(27.4)
74(42.3)
44(25.2)
7(4.0)
การรักษาพยาบาล
การอธิ บายเกี]ยวกับกิจกรรมการ
50(28.6)
79(45.1)
39(22.3)
6(3.4)
รักษาพยาบาล
การตอบสนองทันทีเมื]อมี
75(42.9)
60(34.3)
35(20.0)
5(2.8)
ปัญหา หรื อต้องการความ
ช่วยเหลือ
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
38(21.7)
70(40.0)
54(30.9)
10(5.7)
เกี]ยวกับการดูแลรักษาพยาบาล
ด้วยตนเอง
การบอกกล่าวและขอความร่ วม
53(30.3)
79(45.1)
41(23.4)
1(0.6)
มือก่อนให้การพยาบาล
คําแนะนําเกี]ยวกับการปฏิบตั ิตวั
58(33.2)
78(44.6)
34(19.4)
3(1.7)
ขณะรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล
การช่วยเหลือดูแลให้นอนหลับ
60(34.3)
79(45.1)
31(17.7)
4(2.3)
พักผ่อนอย่างเพียงพอ
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น้อยที]สุด
n(ร้อยละ)
2(1.1)
2(1.1)
1(0.6)
-

3(1.7)

1(0.6)
2(1.1)
1(0.6)
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ข้อความ
การช่วยเหลือในการทํากิจวัตร
ประจําวัน เช่น เช็ดตัว ทําความ
สะอาดปาก ฟัน รับประทาน
อาหาร และ การขับถ่าย
การดูแลให้อยูใ่ นสิ] งแวดล้อม
ที]สะอาด และปลอดภัย
การปฏิบตั ิการพยาบาลที]มิดชิด
และระมัดระวัง
การดูแลเอาใจใส่ จาก เจ้าหน้าที]
พยาบาลอย่างมีน^ าํ ใจ และให้
กําลังใจ
การยอมรับนับถือในความเป็ นบุคคล
ขณะพักรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล
ความรู ้ความเชี]ยวชาญของพยาบาล
ในการให้บริ การ
โอกาสที]พดู คุยแสดงความรู ้สึกหรื อ
ความกังวลใจเกี]ยวกับอาการ
เจ็บป่ วย
การช่วยเหลือให้ปฏิบตั ิศาสนกิจ
ตามความเชื]อ
คําแนะนําเกี]ยวกับการปฏิบตั ิตวั
หรื อดูแลตนเองก่อนออกจาก
โรงพยาบาลที]ปฏิบตั ิตามได้
การประเมินผลการให้การพยาบาล
เป็ นระยะๆ

มากที]สุด
n(ร้อยละ)
48(27.4)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
n(ร้อยละ) n(ร้อยละ) n(ร้อยละ)
46(26.3)
52(29.7)
19(10.9)

น้อยที]สุด
n(ร้อยละ)
10(5.7)

72(41.2)

69(39.4)

31(17.7)

2(1.1)

1(0.6)

60(34.3)

79(45.1)

33(18.9)

3(1.7)

-

79(45.1)

68(38.8)

26(14.9)

1(0.6)

1(0.6)

43(24.5)

85(48.6)

43(24.6)

3(1.7)

1(0.6)

61(34.8)

88(50.3)

26(14.9)

-

-

43(24.5)

67(38.3)

53(30.3)

8(4.6)

4(2.3)

30(17.1)

54(30.9)

69(39.4)

16(9.2)

6(3.4)

49(28.0)

77(44.0)

42(24.0)

2(1.1)

5(2.9)

45(25.7)

81(46.3)

43(24.6)

3(1.7)

3(1.7)
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ข้อความ
ความคุม้ ค่าของค่าใช้จ่ายต่อ
บริ การพยาบาลที]ได้รับ
บริ การพยาบาลที]ได้รับในภาพรวม
รวมคะแนนความพึงพอใจ

มากที]สุด
n(ร้อยละ)
60(34.3)

69(39.4)
72(41.1)
79.8% อยูใ่ นระดับปานกลาง

จากตารางที] 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่ อการพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนรวมร้อยละ 79.8 เมื]อพิจารณารายข้อตามความ
คิดเห็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีความคิ ดเห็นใน
ระดับมาก ยกเว้นในเรื] องการดูแลเอาใจใส่ จากเจ้าหน้าที]
พยาบาลอย่างมีน^ าํ ใจและให้กาํ ลังใจ การตอบสนองทันที
เมื] อ ต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ และการดูแ ลให้อ ยู่ใ น
สิ] งแวดล้อมที] สะอาดและปลอดภัยที] มีความคิ ดเห็นอยู่
ในระดับมากที] สุด และในเรื] องการช่ วยเหลื อให้ปฎิ บ ัติ
ศาสนกิจตามความเชื] อและการช่วยเหลือในการทํากิจวัตร
ประจําวันมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
การอภิปรายผล
การศึกษาความพึงพอใจในงานของพยาบาล
กับความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่ อการพยาบาล ในแผนก
ศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจิตร ผูศ้ ึ กษาอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ดงั นี^
1. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลที
ปฏิบัติงานในแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจิตร
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ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
n(ร้อยละ) n(ร้อยละ) n(ร้อยละ)
69(39.4)
41(23.4)
5(2.9)
32(18.3)

1(0.6)

น้อยที]สุด
n(ร้อยละ)
1(0.6)

จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในงานของพยาบาลที]
ปฏิบตั ิงานในแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจิตร
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนรวมร้อยละ
72.3 (ตารางที] 1) ซึ] งไม่สอดคล้องกับการสอบถามความ
พึงพอใจในงานของพยาบาลในแผนกศัลยกรรมกระดูก
ในปี งบประมาณ 2544 โดยใช้แบบสอบถามความพึ ง
5

พอใจในงานของอรทัย นนทเภท ที] สร้ างจากกรอบ
แนวคิด ในการวัดความพึงพอใจในงานของแสตมป์ และ
6

พิดมอนท์ ที]พบว่าพยาบาลมีความพึงพอใจในงาน
โดยรวมอยู่ ใ นระดับ น้อ ย (ร้ อ ยละ 63.2) ทั^งนี^ อาจ
เนื] องจาก เครื] องมือในการวัดความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลมี ความแตกต่ างกันโดยเครื] องมื อวัดความพึ ง
5

พอใจในงานของอรทัย นนทเภท ประกอบด้วย 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านความเป็ นอิ สระ เงื] อนไขของงาน การมี ปฎิ
สัมพันธ์ สถานภาพของวิชาชี พ นโยบายขององค์กร
และค่า ตอบแทน ส่ วนในการศึ กษาครั^งนี^ เครื] องมือวัด
ความ พึงพอใจในงานของวิภาดา คุณาวิกติกุลและคณะ
1

ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพกับเพื]อน
ร่ วมงาน ความก้าวหน้าในวิชาชี พ สภาพแวดล้อมใน
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การทํางาน ประโยชน์ตอบแทน คุณภาพของงาน และ
1

การมีส่วนร่ วม ซึ] งของวิภาดา คุณาวิกติกลุ และคณะ จะ
มี ค วามแตกต่ า งในเรื] อ งคุ ณ ภาพของงาน และการมี
ส่ วนร่ วม จึ งทําให้ผลการศึ กษาไม่สอดคล้องกัน และ
ผลการศึ กษายังพบว่า พยาบาลที] ป ฏิ บ ัติ งานในแผนก
ศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจิตร มีความพึ งพอใจ
ในงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างน้อย ทั^งนี^
อาจเนื ] อ งจากพยาบาลส่ ว นใหญ่ ร้อ ยละ 75.0 มี
ประสบการณ์การทํางานอยู่ในระหว่าง 1-5 ปี ค่าเฉลี]ย
4.75 ส่ วนใหญ่เป็ นพยาบาลที]จบใหม่ประสบการณ์การ
ทํางานยังน้อย ต้องปฏิ บตั ิ งานเวรบ่ าย-ดึ กจํานวนมาก
ทําให้การสร้างความคุน้ เคยการปรับตัว การติดต่อสื] อสาร
กับภายนอกหน่วยงานและโอกาสเข้าร่ วมกิ จกรรมแสดง
ความคิ ดเห็นน้อ ยหรื อสัมพันธภาพกับเพื]อ นร่ ว มงาน
มีนอ้ ย และอาจเนื] องมาจากโอกาสการศึ กษาอบรมลดลง
เดิ มทุ กคนมีโอกาสได้ไปประชุ มอบรมนอกสถานที] ปี
ละ 1 ครั^ ง แต่ ในปั จจุ บ ันงบประมาณจํา กัด ทํา ให้
บุ ค ลากรในแผนกศัลยกรรมกระดู กมี โอกาสไปอบรม
นอกสถานที]ลดลงเหลือ 2 คน/หอผูป้ ่ วย ประกอบกับใน
ปั จจุบนั ค่าครองชี พสู งพยาบาลส่ วนใหญ่ ร้อยละ 75.0
มีอตั ราเงิ นเดือ นอยู่ร ะหว่า ง 5,000–10,000 บาท ซึ] ง
ค่าตอบแทนดังกล่าวพยาบาลอาจมองว่าไม่เหมาะสม
9

กับปริ มาณงานและความเสี] ยงต่อการเกิดโรค ประกอบ
กับในปั จจุบนั การพัฒนาคุณภาพด้านการพยาบาลมีมาก
ขึ^น เป็ นผลให้พยาบาลมีภาระงานและมีงานเอกสารที]มาก
ขึ^น รวมทั^งมีการจัด ประชุ มเกี] ย วกับ งานคุ ณ ภาพของ
ทุ ก งานในโรงพยาบาลมากขึ^ นโดยพยาบาลที] เข้าประชุ ม
ต้องเสี ยสละเวลาในวันที] ไ ม่ ได้อ ยู่เวรเข้า ร่ ว มประชุ ม
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และไม่พิจารณาจ่ายค่าล่วงเวลา ดังนั^นจึงเป็ นสาเหตุให้
พยาบาลมี ความพึ งพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางได้ซ] ึ ง สอดคล้อ งกับ ผลการศึ กษาของอัช รี
9

จิ ตต์ภกั ดี ได้ศึกษาความพึ งพอใจในงานของพยาบาล
วิ ชาชี พในโรงพยาบาลของรั ฐ และเอกชนในจัง หวัด
เชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดความพึงพอใจในงานของสแตมป์
6

และพีดมองท์ พบว่า ความพึ งพอใจในงานโดยรวม
ของพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง และการศึ กษาของ
10

สมสมัย สุ ธีรศานต์ ศึ กษาความพึงพอใจในงานของ
พยาบาล โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ โดยดัดแปลงจาก
ทฤษฎี การจูงใจของเฮอร์ ซเบอร์ ก ผลการศึ กษาพบว่า
พยาบาลวิชาชี พและ ผูช้ ่ วยพยาบาลมีความพึงพอใจใน
งานในระดับปานกลางค่ อ นไปทางมาก และแม้แต่ ผ ล
5

การศึ กษาของอรทัย นนทเภท ศึ กษาพฤติ กรรมความ
เป็ นผูน้ าํ ของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยและความพึงพอใจในงาน
ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้โดย
ใช้กรอบแนวคิ ดในการวัดความพึ งพอใจในงานของ
6

แสตมป์ สและพิดมอนท์ ซึ] งเป็ นโรงพยาบาลชุมชนผล
การศึกษายังพบว่าพยาบาลประจําการมีความพึงพอใจใน
งานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน
2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่ อการพยาบาล
ในแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจติ ร
จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
ต่อการพยาบาล ในแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาล
พิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก โดยมี
คะแนนที] ร้อยละ 79.8 (ตารางที] 2) อธิ บายได้ว่าแผนก
ศัลยกรรมกระดู กมี การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพบริ ก ารเพื] อ
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ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ โดยมี กล่อง
รับความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การไว้บริ เวณทางเข้าด้านหน้า
ของหน่ ว ยงาน เพื] อ นํ า ความคิ ด ของผู ้รั บ บริ การมา
ปรั บปรุ งแก้ไ ขได้ท ัน ท่ ว งที และประกอบกับ มี ก าร
สํารวจความ พึ งพอใจของผูป้ ่ วยทุ กปี นําผลที] ได้จาก
การสํ า รวจมาปรั บปรุ งแก้ไขอย่ า งต่ อเนื] อง และอาจ
เนื] องจากกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อย
ละ 70.3 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 41.1 รายได้ของครอบครัว
ต่อเดือนตํ]ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 67.5 ซึ] งจัดได้ว่า
เป็ นกลุ่มที] มีการศึ กษา รายได้ อาชี พค่อนข้างตํ]า ซึ] งเฟ
21

รนช์ กล่าวว่า บุคคลที]มีการศึกษาตํ]า รายได้ต]าํ มักจะมี
ความคาดหวังในบริ การด้านการแพทย์อยู่ในระดับตํ]า
12

และโอเบอร์ ท กล่าวว่า ผูท้ ี] มีความคาดหวังตํ]าจะไม่
ค่ อยแสดงความไม่พึงพอใจออกมา ด้วยเหตุ ผลดังกล่าว
คาดว่ า กลุ่ มตัว อย่ า งมี ความคาดหวังในบริ การตํ]า การ
บริ การจึ งเป็ นไปดังคาดหวัง จึ งเป็ นเหตุ ที]ทาํ ให้ผูป้ ่ วยมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางค่อนข้างมากได้
ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึ กษาไปใช้
ความพึงพอใจในงานของพยาบาล
1. เผยแพร่ ผลการศึ ก ษาให้ ผู ้บ ริ หารทุ ก
ระดับ ในองค์กรได้รับ ทราบเพื]อ เป็ นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร
2. แจ้งผลการศึ กษาให้พ ยาบาลในแผนก
ศัลยกรมกระดูกรั บ ทราบในการประชุ มประจํา เดื อ น
ของหน่วยงาน เพื]อนําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาใน
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แต่ละด้านส่ งเสริ มให้พยาบาลมี ความพึ งพอใจในงาน
มากขึ^น
ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่ อการพยาบาล ใน
แผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจิตร
1. เผยแพร่ ผลการศึ ก ษาให้ ผู ้บ ริ หารทุ ก
ระดับ ในองค์กรได้รับ ทราบ เพื]อเป็ นแนวทางในการ
ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยเกิดความพึงพอใจต่อการพยาบาล
2. ประชุ ม ชี^ แ จงให้บ ุ ค ลากรในแผนก
ศัลยกรรมกระดูกทราบผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูป้ ่ วยต่อการพยาบาล และส่ งเสริ มให้ผูป้ ่ วยมีความพึง
พอใจมากยิ ]ง ขึ^ น โดยการร่ ว มกัน หาแนวทางแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องและจัดทําแนวทางในการปฏิ บตั ิให้ชดั เจน
เช่น แนวทางในการปฏิบตั ิในการพิทกั ษ์สิทธิ ของผูป้ ่ วย
การดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม ทบทวนมาตรฐานพฤติกรรม
บริ การสํ า หรั บ บุ ค ลากรใน เพื] อ ให้ ผูป้ ่ วยได้รั บ การ
พิทกั ษ์สิทธิ และป้ องกันข้อร้องเรี ยนที]อาจเกิดขึ^นได้ใน
อนาคต
ข้อเสนอแนะในการศึ กษาวิจยั ครังG ต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจในงาน
ของพยาบาลและความพึ ง พอใจของผู ้ป่ วยต่ อ การ
พยาบาลในแผนกอื]นๆเพื]อเป็ นการประเมินและแก้ไข
ไปทั^งระบบของกลุ่มงานการพยาบาลพร้ อมๆกันและ
แนวทางเดียวกัน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที] ท ํา ให้ เ กิ ด
ความพึงพอใจในงานของพยาบาล เพื]อนําผลที]ได้มาวาง
แนวทางในการส่ งเสริ มให้เกิดความพึงพอใจมากยิ]งขึ^น
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3. ควรมี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจในงาน
ของพยาบาลและความพึ ง พอใจของผู ้ป่ วยต่ อ การ
พยาบาลอย่างต่อเนื] องทุกปี เพื]อนําผลที]ได้มาวางแนวทาง
ปรับปรุ งแก้ไขอย่างทันท่วงที
4. ควรมีการศึกษาความต้องการของผูป้ ่ วย
กับสิ] งที]ได้รับจริ งจากการพยาบาลเพื]อนําผลที]ได้มาวาง
แนวทางในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง เพื] อ ตอบสนอง
ความต้องการของผูป้ ่ วยอย่างแท้จริ ง
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