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 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพฒันา มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและสภาพการณ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ ของโรงพยาบาลศูนย ์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข 2) เพื่อพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 3) เพื่อทดลองใชรู้ปแบบ และ 4) เพื่อประเมินและถอดบทเรียนรูปแบบ ผูใ้หข้อ้มลูหลกัใน
การสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกแบบเจาะจงจากพยาบาล 5 คนและผูป่้วย 5 คนของโรงพยาบาลศนูยต์วัแทนจาก 5 ภาค ภาคละ 1 แห่ง 
รวม 50 คน กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใชรู้ปแบบเลือกแบบเจาะจงจากพยาบาล 15 คนและผูป่้วย 15 คนของโรงพยาบาล
ศูนย ์ท่ีเป็นตวัแทนในการทดลองใช ้ รวม 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบทดสอบก่อนและหลงัอบรม  แบบประเมินผลการ
อบรม  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม วเิคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณดว้ยสถิติคือ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1)ขอ้มลูพ้ืนฐานและสภาพการณ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนยสั์งกดั
กระทรวงสาธารณสุขพยาบาลควรมีคุณธรรม จริยธรรม และค านึงถึงผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง ในการให้การพยาบาล 
ส่วนผูรั้บบริการควรมีความเห็นใจ และปฏิบัติตามค าแนะน าต่างๆ ด้วยความเคารพกฎระเบียบของโรงพยาบาล 2)ได้
รูปแบบช่ือว่า “PICT Model”ประกอบดว้ย (1) พยาบาลกับผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดข้ึน 
(P=Participation) (2)พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการบูรณาการการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีมาไวร่้วมกนั (I=Integration) (3)พยาบาล
กบัผูร้ับบริการมีการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกัน (C=Coordination) และ(4)การฝึกการปฏิบ ัติกิจกรรมการ
พยาบาลต่าง ๆ ร่วมกัน (T=Training) 3)ผลการทดลองใชรู้ปแบบพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้หลัง
อบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประโยชน์ที่ได้จากการอบรมคือไดมิ้ตรภาพ 
ความเป็นกลัยาณมิตร และไดแ้นวทางการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข และ 4)ผลการประเมินและถอดบทเรียนรูปแบบพบว่าผูร่้วมกิจกรรมพึงพอใจรูปแบบทุกดา้น
ในระดบัมากและถอดบทเรียนได ้4 บทเรียนคือ (1)การมีส่วนร่วมท่ีมีพลงัมาจากสมาชิกทุกคนท่ีเขา้มาช่วยร่วมกนัในการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันา สามารถท าให้กิจกรรมเดินหน้าสู่ความส าเร็จได ้(2)การพฒันารูปแบบในช่วงแรกควรเป็น
แบบค่อยเป็นค่อยไปตามกระบวนการ โดยมุ่งไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการที่ย ัง่ยืน 
(3)การจดัการความรู้ของกลุ่มจากการเสวนากลุ่มย่อย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัประชุมน าเสนอท าให้เกิดการเปล่ียน
ผา่นความรู้ทั้งตวัพยาบาลและผูรั้บบริการ จนเกิดผลส าเร็จแห่งการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
และ(4)ผลของการด าเนินกิจกรรมท่ีไดคื้อมีการขบัเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบติัต่าง ๆ อย่างชดัเจน สามารถใช้
เป็นแนวทางให้แก่โรงพยาบาลศูนยอ่ื์น ๆ ในลกัษณะของการถ่ายทอดความรู้ ขยายแนวคิด และพฒันากิจกรรมเพ่ือการ
ปฏิบติัร่วมกนัต่อไปได ้
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 The study was conducted by using the Research and Development Method. The purposes of this 
research was to 1)study the current conditions and needs of interaction between nurses and  patients; 
2)develop model of interaction between nurses and patients; 3)experiment model; and 4)evaluate and 
lessons learned form model. Samples for studying became population by purposive selection. 
Questionnaire is used for collecting quantitative data by Indepth Interview from nurses and patients 50 
persons in five places of the tertiary hospitals  under the ministry of public health. Target groups became 
the resulted of nurses and patients 30 persons in one place of the tertiary hospitals  under the ministry of 
public health. The instruments pre test and post test, Training Evaluation Form and Satisfaction 
Evaluation Form. Analyzing Data by Quantitative data analysis with statistical frequency, average and 
standard deviation and qualitative data were analyzed using content analysis.  
 The findings of the research 1)the basis and conditions of service of nurses to the tertiary 
hospitals under the ministry of public health. should have both a moral and ethical provide appropriate 
patient care and regard for patient centered care in providing and the service should have a compassionate 
way follow the instructions with respect to the rules and regulations of the hospital. 2)forms"PICT 
Model"include:(1)nurse and patients are involved in the interaction to occur (P=Participation) (2)nurses 
with patients integrating the good interaction it together (I=Integration) (3)nurses and clients have 
cooperated well with each other (C=Coordination) and(4)activities for the nurse to patient studies 
knowledge sharing (T=Training). 3)the results take the form states fou nd that the achievement of learning 
goals for the higher education level of statistical significance. 05 and the benefits of the training are 
friendship, goodwill and learn ways to improve the interaction between nurses and patients of the tertiary 
hospitals under the ministry of public health. And 4)the results of the activity is driven learning activities 
and practices can be adopted to other hospitals and kind of knowledge transfer expand the concept and 
development activities for the common practice of the situation. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความเมตตา และการให้ค  าสอนอย่างดี
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ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร จนัทรน าชู และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
รวมทั้งผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เกศินี จุฑาวิจิตร ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครปฐม ท่ีไดก้รุณาใหค้  าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่ดี ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์  
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ ลือบุญธวชัชัย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรนันท ์ 
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เพช็รคง ท่ีกรุณาเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจยัและการประเมินและรับรองรูปแบบ 
 ขอขอบพระคุณ กัลยาณมิตรทุกๆ ท่าน พยาบาลวิชาชีพ และผูรั้บบริการทุกท่านใน
หน่วยงานโรงพยาบาลศูนยท์ั้ง 6 แห่ง ท่ีให้ความช่วยเหลือต่างๆ และให้ความร่วมมือแก่ผูว้ิจยัเป็น
อยา่งดีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและด าเนินงานวิจยัจนท าให้งานวิจยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
ขอขอบพระคุณ เพื่อนร่วมรุ่นทุกท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีให้ก าลงัใจผูว้ิจยัมาโดยตลอด และขอขอบคุณ
ครอบครัวของผูว้จิยั ท่ีห่วงใยและใหก้ าลงัใจท าใหผู้ว้จิยัสามารถฟันฝ่าอุปสรรคตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา 
นอกจากน้ียงัมีผู เ้ป็นกัลยาณมิตรอีกหลายท่านที่ผูว้ิจ ัยไม่สามารถกล่าวนามไดห้มดในท่ีน้ี จึง
ขอขอบพระคุณทุกท่านไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย  
 สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้แก่ผูว้จิยัจนส าเร็จการศึกษา  
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบนัประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญักบันโยบายการสร้างหลกัประกนัสุขภาพและการ
ส่งเสริมสุขภาพเป็นอนัมาก เน่ืองจากการสร้างหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้และการส่งเสริมสุขภาพ 
จดัไดว้า่เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการบรรลุเป้าหมายของความเป็นธรรมทางสุขภาพและประสิทธิภาพ
การบริการควบคู่กันไปรัฐบาลจึงได้มีนโยบายส าคญัท่ีได้ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกคน
สามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยถือวา่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550  
หมวด 3 มาตรา 52 ความวา่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับบริการทางการสาธารณสุขท่ีได้
มาตรฐานและผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถานบริการทางสาธารณสุขของรัฐโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบญัญตัิ” ขณะเดียวกนัก็สอดคล้องกบัมาตรา 82 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 หมวด 5 วา่ดว้ยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐท่ี
ระบุว่า “รัฐบาลตอ้งจดัและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ไดม้าตรฐาน
และมีประสิทธิภาพอย่างทัว่ถึง” (เพ็ญจนัทร์  แสนประสาน, 2552: 22)  จึงถือไดว้่าการให้
ความส าคญักบัการบริการดา้นสุขภาพท่ีดีนั้นมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับประเทศไทยเพื่อช่วยให้
ประชาชนทุกคนไดมี้คุณภาพชีวติท่ีดีตลอดไป 
 จากการท่ีกระแสแนวคิดการปฏิรูปสุขภาพท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกและในประเทศไทยนั้นมี
ความเขม้ขน้สูงมากเป็นเวลานานส่งผลท าให้ในปัจจุบนัเร่ืองของการพฒันาคุณภาพและส่งเสริม
ความเท่าเทียมในการรับบริการสุขภาพน้ีได้กลายมาเป็นประเด็นส าคญัท่ีได้รับความสนใจจาก
สังคมเป็นอยา่งมาก (สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข, 2556: 6) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข จึงไดมี้นโยบายพฒันาดา้นบริการสุขภาพ
อยา่งต่อเน่ือง โดยไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์ระยะท่ี 1 วา่ดว้ยเร่ืองการเขา้ถึงบริการทางสุขภาพของ
ประชาชนและเพิ่มบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกซ่ึงการพฒันาตามนโยบาย
ดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในดา้นการใหบ้ริการทางสุขภาพ มุ่ง
พฒันาระบบบริการสุขภาพทั้งของภาครัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานระดบัสากลบนพื้นฐานความรู้
และการสร้างเอกลกัษณ์ของการบริการใหโ้ดดเด่นตามมาตรฐานหลกัของระบบบริการสุขภาพหลกั



2 

 

ของประเทศไทย (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2554) ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีดีท่ีช่วยสนบัสนุนแนวคิด
การปฏิรูปสุขภาพให้กบัประชาชนเพื่อให้ประชาชนไดมี้ทางเลือกในการรับการบริการทางสุขภาพ
ท่ีเหมาะสมและสามารถตอบสนองความตอ้งการทางสุขภาพไดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากสภาวการณ์ต่ืนตวัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของการให้บริการพยาบาลสุขภาพ
ให้มีคุณภาพ และการพฒันาวิชาชีพพยาบาลและภายใต้ยุคของการปฏิรูปสุขภาพที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีแบบองคร์วมทั้งภาวะกาย จิต สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณจึงเป็นหน่ึงใน
ภารกิจหลกัของแผนยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลท่ีพยาบาลตลอดจนหน่วยงานบริการพยาบาล
จะตอ้งน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาบริการพยาบาลให้ไดอ้ยา่งเหมาะสม (สภาการพยาบาล, 2551: 6) 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่วชิาชีพพยาบาล ท่ีเป็นวชิาชีพท่ีเป็นหลกัส าคญัวชิาชีพหน่ึงในระบบสุขภาพ ซ่ึงมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลเก่ียวกบัชีวติมนุษยใ์นสังคม และเป็นผูน้ าในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน
ในทุกระดบัอยา่งมีคุณภาพโดยพยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ท่ีสุด และส าคญัท่ีสุดในทีมสุขภาพ
เพราะเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัผูรั้บบริการมากท่ีสุด มีหนา้ท่ีในการประสานงาน แสดงออกซ่ึงการส่งเสริม
สุขภาพ ดูแลใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการตลอด 24 ชัว่โมงและดูแลสุขภาพของผูรั้บบริการให้ไดรั้บการ
บริการท่ีครบถว้นตามแผนการรักษาทั้งในดา้นการรักษาพยาบาล การป้องกนัโรคการส่งเสริม และ
การฟ้ืนฟูสุขภาพ ให้ครอบคลุมทุกองค์รวม  (Holistic care) คือทั้งดา้นร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคม 
และจิตวิญญาณ (สมพร  เกษมสานต์ิ, 2554: 93) ดงันั้นพยาบาลจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้มีทกัษะมี
ความสามารถในการให้บริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพและสามารถให้การตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการแต่ละรายให้ไดอ้ย่างเหมาะสม (มาเรียม เพราะสุนทร และ อารียวรรณ อ่วมตานี, 
2551 : 80) โดยการน้ีผูรั้บบริการจะไดรั้บการบริการทางสุขภาพที่ดีมีคุณภาพท าให้ประชาชนของ
ประเทศเป็นผูท่ี้มีสุขภาวะท่ีดีภายใตก้ารบริการทางสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 แต่จากการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในปี พ.ศ. 2556 พบวา่ ในปัจจุบนัประเทศไทยมีสัดส่วนของพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร
เท่ากบั 1 : 601 คนซ่ึงต ่ากวา่มาตรฐานท่ีองคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดเอาไวท่ี้ 1 : 500 คน จึงส่ง 
ผลกระทบต่อการให้บริการทางด้านสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ และการเขา้ถึง
บริการทางดา้นสุขภาพที่มีคุณภาพต่างๆ ของประชาชนที่เป็นผูรั้บบริการ ท าให้ไดรั้บการบริการ
สุขภาพไม่ทั่วถึง และนอกจากน้ีในเ ร่ืองของการให้บริการสุขภาพในประเทศไทยยงัพบ
อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ อีก เช่น ความคาดหวงัในเร่ืองคุณภาพการรักษาและบริการของผูรั้บบริการท่ี
มีต่อผูใ้หบ้ริการรวมทั้งความสามารถในการสร้างปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารของบุคลากรดงัจะเห็น
ไดว้า่ปัจจุบนัสถานบริการทางสุขภาพทุกแห่งและทุกระดบันั้นไดมี้ความพยายามในการพฒันาการ
ให้การบริการมาอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยงัพบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนได้
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ตลอดเวลา นัน่คือ ผูรั้บบริการเกิดความไม่พึงพอใจ เกิดการร้องเรียน เกิดความขดัแยง้ และมีความ
เส่ียงต่าง ๆ เกิดข้ึนอยู่ตลอดมาซ่ึงสาเหตุนั้นเกิดมาจากความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ทั้งในเร่ือง
คุณภาพและความปลอดภยัของประชาชนผูม้ารับบริการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง รวมถึงเร่ือง
ของการมีความบกพร่องในการส่ือสารกบัผูรั้บบริการ และเกิดปัญหาด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู ้รับบริการโดยเฉพาะพยาบาลซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีตอ้งท าการส่ือสารกบัผูป่้วยมากท่ีสุด จึงอาจ
ส่งผลต่อการส่ือสาร ในการให้บริการผูป่้วย ท าให้เกิดปัญหาในการให้ขอ้มูลและการประสานงาน
ไดเ้กิดเป็นการส่ือสารท่ีไม่พึงประสงคข้ึ์นท าใหเ้กิดความเครียดและความกลวัท่ีจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์
กบัผูป่้วยและครอบครัวไดเ้ช่นกนั (สมพร  เกษมสานต์ิ, 2554 : 39) ทั้งน้ีนั้นผูป่้วยกบัครอบครัวจะ
ขาดความมัน่ใจในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพยาบาลไปได ้

 ปัจจุบนักรณีท่ีพยาบาลถูกฟ้องร้องส่วนใหญ่นั้น มกัจะเกิดข้ึนมาจากการกระท ากิจกรรม
ทางเวชกรรม ซ่ึงมีสาเหตุท่ีเกิดจากพยาบาลโดยตรงท่ีส าคญั 3 ประการไดแ้ก่ 1) มีความรู้เร่ือง
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวชิาชีพไม่เพียงพอ 2) ไม่ปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมทางการ
พยาบาลและจรรยาบรรณวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภแ์ละ 3) ไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการ
พยาบาลคือ กระท าการพยาบาลหรือจัดการบริการท่ีไม่ได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของวชิาชีพ
พยาบาล (พรจนัทร์  สุวรรณชาต, 2552: 32-34) สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของประเวศ  วะสี ราษฎร
อาวโุสซ่ึงได้บรรยายพิเศษเร่ือง “ระบบบริบาลท่ีมีหัวใจความเป็นมนุษย”์ ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นการ
บรรยายวา่  

 มีความจริงอยู ่2 ประการท่ีจะลดลงได้เมื่อผูใ้ห้บริการมีหัวใจความเป็นมนุษยใ์น
การให้บริการ คือ 1) ค่าใช้จ่ายทางอุปกรณ์การแพทย ์ลดการใชเ้คร่ืองมือแพทยบ์างช้ิน
เพราะผลของคุณภาพการให้บริการดว้ยใจ และ 2) ลดการฟ้องร้องเน่ืองจากคนไขแ้ละ    
ผูใ้ห้บริการมีความสัมพนัธ์กนัดว้ยใจเหมือนคนในครอบครัวมีน ้ าใจให้กนัจะไม่มีการ
ฟ้องร้องจึงขอใหห้นัมาสนใจระบบการพฒันาให้มีคุณภาพใส่หัวใจความเป็นมนุษยล์ง
ไปดว้ย (ประเวศ วะสี, 2550: 5-6)  

 และจากบทความเร่ืองการบริการสุขภาพดว้ยหวัใจของความเป็นมนุษยข์องสมจิต หนุเจริญกุล 
(2552: 6-15) ท่ีไดอ้ธิบายไวว้า่ หวัใจส าคญัของการบริการสุขภาพดว้ยหวัใจของความเป็นมนุษยคื์อ
การดูแลแบบองคร์วม การรักษาทั้งร่างกายและจิตวิญญาณการบริการสุขภาพดว้ยหวัใจของความ
เป็นมนุษยคื์อ การช่วยให้ผูป่้วยฟ้ืนหายดว้ยการท าให้ผูป่้วยตระหนกัวา่แพทยพ์ยาบาลเห็นใจเขา้ใจ
ในความทุกขข์องผูป่้วย ปฏิบติักบัผูป่้วยดว้ยความเป็นมิตรและมีเมตตาธรรมร่วมกบัการรักษาพยาบาล
ดว้ยความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นการแพทยแ์ละการพยาบาลซ่ึงการบริการเช่นน้ีตั้งอยู่บนฐาน
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ความเช่ือท่ีวา่ความทุกขข์องผูป่้วยส่วนหน่ึงเกิดจากความรู้สึกกงัวลกลวัการสูญเสียรู้สึกโดดเด่ียว
และอา้งวา้ง 

 ดงันั้นความส าคญัของการส่ือสารท าความเขา้ใจกนัระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ
อยา่งชดัเจนและต่อเน่ืองนั้นจะมีส่วนช่วยในการบรรเทาความทุกขร้์อนและความวิตกกงัวลต่าง ๆ 
ของผูรั้บบริการไดแ้ละสามารถน าการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมาใชป้รับปรุงพฒันาการด าเนินงานต่าง ๆ 
ของหน่วยงานใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึนและสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเป็นการสร้างเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้บริการทางดา้น
สุขภาพที่ควรจะมีการพฒันาความสามารถของเจา้หนา้ท่ีในทุกระดบั เพื่อช่วยให้ผูใ้ห้บริการกบั
ผูรั้บบริการของสถานบริการทางสุขภาพนั้น ๆ ได้มีการส่ือสารและมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีมี
ประสิทธิภาพระหวา่งกนัและจากการท่ีธรรมชาติของมนุษยน์ั้นจะตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
ท่ีเกิดข้ึนมาไดเ้องตามธรรมชาติไม่ตอ้งมีใครมาบงัคบั โดยการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัจะเกิดข้ึนมา
เองในกมลสันดานของมนุษยทุ์ก ๆ คน เพราะมนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์อยากรู้อยากเห็นในประเด็นท่ีตน
สงสัย ธรรมชาติท าให้มนุษย์รู้จกัปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองและหมู่คณะให้มีการปฏิสัมพนัธ์
กนัตามธรรมชาติตลอดเวลาการปฏิสัมพนัธ์แบบธรรมชาตินั้นเป็นไปแบบเรียบง่าย ไม่มีกฎเกณฑ ์  
ใด ๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงการที่มนุษย์จะมีปฏิสัมพนัธ์ก ันได้นั้ น น่าจะมีสาเหตุมาจากการชอบพอกนั 
การมีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือมีการขดัแยง้ระหว่างกนัอยู่เป็นสาเหตุหลกั (สารัตน์  สองเมืองสุข 
และคณะ, 2554: 98-100) จึงส่งผลท าให้การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัไดก้ลายมาเป็นส่ิงท่ีส าคญัมี
บทบาทและมีความจ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อใชส้ าหรับการด ารงชีวติอยูใ่นสังคมของมนุษยทุ์กคน 

 ปัจจุบันการให้บริการสาธารณสุขของประเทศไทยส่วนใหญ่ด าเนินการโดยรัฐ
สถานพยาบาลภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐนั้น ประกอบไปดว้ยโรงพยาบาลศูนยจ์  านวน 28 แห่ง 
โรงพยาบาลทัว่ไปจ านวน 69 แห่งโรงพยาบาลชุมชนจ านวน 724 แห่ง และสถานีอนามยัจ านวน 
9,810 แห่ง นอกจากนั้นยงัมีสถานบริการสุขภาพอีกจ านวนหน่ึงภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอ่ืน ๆ และโรงพยาบาลสังกดัเอกชนอีก
จ านวนสองร้อยกว่าแห่ง (เพ็ญจนัทร์  แสนประสาน , 2552: 58-60) โดยโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลรัฐบาลทั้งหมดจะให้บริการประชาชนตามสิทธิการรักษาในโครงการหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย และส าหรับโรงพยาบาลศูนย ์ซ่ึงจดัเป็นหน่วยบริการในระดบั
ตติยภูมิประจ าจงัหวดั และประจ าภูมิภาค ท่ีมีขีดความสามารถครอบคลุมการรักษาพยาบาลตั้งแต่
ระดบัปฐมภูมิไปจนถึงระดบัตติยภูมิมีจ  านวนเตียงผูป่้วยในมากกว่า 500 เตียง และมีแพทยเ์ฉพาะ
ทางสาขาต่าง ๆ ไปสังกดัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงในประเทศไทยมีอยูจ่  านวน 28 แห่ง โดยจ าแนกอยู่
ตามภูมิภาคต่าง ๆ 
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 จากการท่ีโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้ นมีประสิทธิภาพเป็น
โรงพยาบาลท่ีสามารถให้บริการการรักษาโรคไดทุ้กสาขา สามารถท่ีจะให้บริการทางสุขภาพท่ี
ใช้เทคโนโลยีทางการแพทยช์ั้นสูงท่ีสุดได ้คือมีศูนยใ์ห้บริการแพทยเ์ฉพาะทางในดา้นต่างๆ เช่น 
ศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางโรคหัวใจประชาชนโดยทัว่ไปจึงมีแนวโน้มท่ีจะศรัทธา และเช่ือมัน่ใน
บริการท่ีจดัโดยโรงพยาบาลศูนยข์นาดใหญ่เน่ืองจากเห็นว่ามีความพร้อมในเร่ืองของบุคลากรและ
เคร่ืองมือมากกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็ก ท าให้เม่ือเวลาท่ีประชาชนมีการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ 
ทัว่ไป แทนท่ีจะไปใช้บริการทางสุขภาพที่สถานพยาบาลในระดบัปฐมภูมิก่อน ก็จะมีการขา้ม
ขั้นตอนโดยผา่นไปใชบ้ริการทางสุขภาพจากโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นระดบัตติยภูมิเลย เพราะมีความคิด
ว่าจะได้รับบริการทางสุขภาพต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพมากกว่า (ประเวศ  วะสี, 2550: 28-30) ซ่ึงจาก
สถานการณ์ในการเลือกสถานท่ีท่ีจะไปขอรับบริการทางสุขภาพของประชาชนผูรั้บบริการเหล่าน้ี
ท าใหร้ะบบการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ของระบบบริการทางสุขภาพทั้ งระบบนั้ นอาจจะเกิด
การเสียความสมดุลไปไดใ้นตอนทา้ยท่ีสุดและด้วยเหตุต่าง ๆ ทั้งหลายเหล่าน้ีท าให้โรงพยาบาล
ศูนยก์ลายเป็นโรงพยาบาลสังกดัรัฐบาลท่ีไดรั้บความนิยมจากประชาชนผูรั้บบริการเป็นอยา่งมาก 
และมีจ านวนยอดของผูท่ี้มาขอรับการบริการต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพเป็นจ านวนมากกวา่ เม่ือท า
การเปรียบเทียบกับจ านวนยอดของผู ้รับบริการในโรงพยาบาลรัฐบาลท่ีสังกัดกับกระทรวง
สาธารณสุขระดบัอื่น ๆ และมีโอกาสเส่ียงที่จะเกิดปัญหาและเกิดความขดัแยง้ต่างๆ ระหว่างผู ้
ให้บริการกบัผูรั้บบริการข้ึนมาได้มากที่ สุด (สถาบันวิจ ัยระบบสาธารณสุข, 2556: 13) ดงัจะ
เห็นไดจ้ากสภาพการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีมกัมีปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ห้บริการและ
ผูใ้ชบ้ริการในโรงพยาบาลเฉล่ียปีละประมาณ 150 เร่ือง มูลเหตุเร่ิมตน้ของปัญหามาจากการส่ือสาร
ท่ีไม่เขา้ใจกนัระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการและเกิดจากความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติ โดย
ร้อยละ 80 เก่ียวขอ้งกบัความไม่พึงพอใจในพฤติกรรมการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีรองลงมา ไดแ้ก่ 
การขอ้งใจมาตรฐานการรักษาพยาบาลของแพทยก์ลายเป็นปัญหาส าคญัท่ีท าให้น าไปสู่การฟ้องร้อง
ในท่ีสุด (พรชยั  ดีไพศาลสกุล, 2556 : 173-188) และจากการส ารวจถึงปัญหาของโรงพยาบาลศูนย์
พบว่าโดยส่วนใหญ่ขอ้ร้องเรียนคือเร่ืองที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพการ
พยาบาล ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการแสดงออกถึงพฤติกรรมการส่ือสารท่ีไม่เหมาะสมกบัผูรั้บบริการ 
จึงกลายเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูรั้บบริการเกิดความไม่พึงพอใจในตวัพยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นผูใ้ห้
การบริการนั้น ๆ และผูรั้บบริการปฏิเสธการใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลและเกิดทศันคติ   
ต่าง ๆ ท่ีไม่ดีต่อโรงพยาบาลตามมา ซ่ึงจากการท่ีผูรั้บบริการมีความคาดหวงัสูงต่อคุณภาพของ
พฤติกรรมการพยาบาลนั้น โดยเฉพาะเร่ืองของความมีมนุษยสัมพนัธ์และการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกนัดงัเช่นจากผลการศึกษาของพรชยัดีไพศาลสกุล (2556: 65-66) พบว่าผูป่้วยท่ีมารับ
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บริการในโรงพยาบาลมกัจะมีความคาดหวงัสูงในดา้นท่ีจะไดรั้บการรักษาพยาบาลและไดรั้บการ
ดูแลเอาใจใส่ท่ีดีโดยในบางคร้ังการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บบริการกบัพยาบาลในบางลกัษณะท า
ใหผู้รั้บบริการเกิดความรู้สึกในทางลบโดยท่ีพยาบาลไม่รู้ตวัได ้ 

 จากการท่ีพยาบาลถูกคาดหวงัจากสังคมให้เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมและจริยธรรมสูงท าให้
พยาบาลนอกจากจะตอ้งมีความรู้ความช านาญทางดา้นการพยาบาลแลว้ยงัตอ้งเป็นผูมี้พฤติกรรม
การดูแลท่ีดี มีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูรั้บบริการจึงจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจใน
การใหบ้ริการ และเกิดความมัน่ใจในคุณภาพของการบริการท่ีไดรั้บมาจากพยาบาลผูใ้ห้บริการทาง
สุขภาพ (บรรพต ตน้ธีรวงศ์, 2551: 37) สอดคลอ้งกนักบัผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและความ
เช่ือมัน่ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการทางสุขภาพของเครือข่ายโรงพยาบาลศูนยน์ครปฐมของนรินทร์
สังขรั์กษา และคณะ (2553: 112) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจความเช่ือมัน่ความคาดหวงัท่ี
ผูรั้บบริการมีต่อคุณภาพบริการทางสุขภาพของเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมโดยเป็นการ
ประเมินการเข้าถึงบริการความพึงพอใจความเช่ือมั่นและความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการทางสุขภาพของเครือข่ายโรงพยาบาลศูนยน์ครปฐม ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ความ
พึงพอใจของประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อคุณภาพบริการทางสุขภาพโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือด้านบุคลากรท่ี
ให้บริการและตวับุคลากรท่ีดีมีคุณภาพสามารถช่วยส่งเสริมภาพพจน์ท่ีดีให้แก่คุณภาพการบริการได ้
โดยท่ีคุณภาพของการบริการสามารถถูกประเมินไดจ้ากทั้งกระบวนการให้บริการและผลลพัธ์ท่ีเกิด
จากการบริการโดยเฉพาะการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการให้บริการท่ีทกัษะการติดต่อส่ือสารบางคร้ัง
ส าคัญมากกว่าผลของการให้บริการเน่ืองจากในการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลตัว
ผูใ้ชบ้ริการไม่มีความรู้เร่ืองวชิาชีพของพยาบาลวา่มีมาตรฐานอะไรบา้งผูรั้บบริการจะสนใจแต่เพียง
วา่การให้บริการนั้นตรงกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของเขาหรือไม่เพียงไร (นรินทร์ สังขรั์กษา 
และคณะ, 2553: 112) ซ่ึงหากการดูแลรักษาและการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการ
นั้นสามารถด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยจนเป็นท่ีพึงพอใจของทั้ง 2 ฝ่ายแลว้การบริการท่ีให้ไปจึง
จะถือเป็นการบริการท่ีมีคุณภาพตามความรู้สึกของผู ้รับบริการและเน่ืองจากปัญหาของการมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการสามารถเกิดข้ึนมาไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น เกิด
จากตวัพยาบาล และเกิดจากตวัผูร้ับบริการซ่ึงปัจจยัในด้านตวัผูรั้บบริการ เช่น อายุเพศระดบั
การศึกษาฐานะทางเศรษฐกิจส่วนปัจจัยในด้านพยาบาลเช่นความรู้เจตคติทักษะการส่ือสาร
สถานภาพทางสังคมและพื้นฐานทางวฒันธรรมโดยความแตกต่างระหว่างบุคคลดงักล่าว ยงัส่งผล
ถึงการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัดว้ย (บุญศรี ปราบณศกัด์ิ และศิริพร จิรวฒัน์กุล, 2552: 98-101) สอดคลอ้ง
กนักบัผลการศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และการรวมกลุ่มนกัส่ือสารสุขภาพของนรินทร์
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สังข์รักษา และคณะ (2549: 31-42) ท่ีศึกษาเก่ียวกบับทบาทท่ีพึงประสงค์ของนกัส่ือสารสุขภาพ 
โดยผลการวิจยัพบว่าบทบาทท่ีส าคญัของนกัส่ือสารสุขภาพมีหลายระดบัและหลายดา้นแต่ท่ีส าคญั
คือการมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั “สาร”มีความสามารถในการถ่ายทอดมีความเท่าทนั
กลยทุธ์การโฆษณาและมีคุณธรรมจริยธรรมสูง ดงันั้นนกัส่ือสารสุขภาพจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพมีทกัษะและศิลปะในการส่ือสารสามารถก าหนดยุทธศาสตร์การรณรงค์และ
วางแผนการใชส่ื้อไดเ้ป็นอยา่งดีมีทกัษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกตแ์ละการบูรณาการ
มีบุคลิกภาพท่ีดีและน่าเช่ือถือ มีความต่ืนตวัและรักท่ีจะแสวงหาความรู้อยู่เสมอมีจิตอาสาเป็นธุระ
แก่สังคมได ้ ซ่ึงถา้ผูใ้ห้บริการมีคุณสมบติัการส่ือสารไดดี้ ประเด็นการขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการคงจะไม่เกิดข้ึน จากความเป็นมาและความส าคญั
ของปัญหาท่ีได้กล่าวถึงมาทั้งหมดแล้วนั้นจึงควรท่ีจะมีการศึกษาถึงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาล
วิชาชีพกบัผูรั้บบริการ เพื่อพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการท่ี
เหมาะสม ซ่ึงหากไม่ได้รับการพฒันาพฤติกรรมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์อาจจะกลายเป็นการ
บริการสุขภาพท่ีขาดคุณภาพ และน าไปสู่การฟ้องร้องกนัระหวา่งผูรั้บบริการกบัผูใ้หบ้ริการได ้

 ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาและพฒันารูปแบบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กบัผูรั้บบริการ ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขข้ึนเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปใชเ้ป็น
แบบอยา่งส าหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างการ
ปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลทั้งแก่พยาบาลและผูรั้บบริการต่อไป และจากการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัเป็นส่ิงส าคญัมีบทบาทและจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมของมนุษยทุ์ก
คน (สารัตน์  สองเมืองสุข และคณะ, 2554: 98-100) ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดและทฤษฎีการปฏิสัมพนัธ์
เชิงสัญลกัษณ์ของGeorge  Herbert  Mead (1936) มาพฒันาเป็นรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขจากทั้งสองฝ่าย คือ ผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ เพื่อให้ทราบมุมมอง
ของทั้งสองฝ่ายและเป็นขอ้มูลส าคญัในการพฒันาและทดลองใช้ต่อไป ซ่ึงรูปแบบท่ีได้ช่วยใน
การเสริมสร้างใหพ้ยาบาลกบัผูรั้บบริการเกิดการปฏิบติัท่ีดี เป็นผูมี้ความรู้มีทกัษะและมีทศันคติที่ดี
ในการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัสามารถตอบสนองความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
เกิดเป็นการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพต่อไป 
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ค ำถำมกำรวจัิย 
1. ขอ้มูลพื้นฐานและสภาพการณ์ในการจดับริการและการส่ือสารระหวา่งพยาบาลกบั

ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขเป็นอยา่งไร 
2. รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการ

ปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขควรเป็นอยา่งไร 
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อ

เสริมสร้างการปฏิบตัิที่ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข
เป็นอยา่งไร 

4. ผลการประเมินรูปแบบและถอดบทเรียนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั
ผูร้ับบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบตัิที่ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุขเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและสภาพการณ์ในการจดับริการและการส่ือสารระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

4. เพื่อประเมินรูปแบบและถอดบทเรียนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยใช้
ระเบียบวิธีแบบวิจยัและพฒันา (Research & Development : R & D) เป็นเคร่ืองมือหลกัส าหรับการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ เป็นขั้นตอนดว้ยการสร้างรูปแบบ (Model) และใชก้ระบวนการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานส าคญัในการพฒันารูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ระยะด ำเนินกำรวจัิย 
   1.1 ระยะท่ี 1  

   การวิจยั (Research: R1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและสภาพการณ์ของการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข (Analysis: A) 

  1.2 ระยะท่ี 2 
   การพฒันา(Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design & 

Development:   D & D) เคร่ืองมือเพื่อการวจิยั 
  1.3 ระยะท่ี 3 
   การวิจัย (Research: R2) เป็นการทดลองใช้หรือน าเคร่ืองมือท่ีได้ไปใช ้

(Implementation: I) 
  1.4 ระยะท่ี 4 
   การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation: E) 
 

 2. ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ 
  ส าหรับขอบเขตด้านพื้นท่ีท่ีผูว้ิจยัได้ใช้ในการศึกษาวิจ ัยเ ร่ืองการพฒันารูปแบบ
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติท่ีดีในการ
รักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการคดัเลือกพื้นท่ี
ในการด าเนินการศึกษาวิจยั คือ โรงพยาบาลศูนย์ ท่ีสังกัดอยู่กบักระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด
จ านวน 28 แห่ง ท่ีมีกระจายอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ้
ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดด้ าเนินการคดัเลือกโรงพยาบาลศูนย์
ตวัอย่างโดยท าการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection) มาใช้เป็นพื้นท่ีหลกัส าหรับการ
ด าเนินการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
 
 3. ขอบเขตด้ำนประชำกร / กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มเป้ำหมำย และผู้ให้ข้อมูลหลกั 
   ขั้นตอนที่1 (R1) เพือ่ศึกษำข้อมูลพืน้ฐำนและสภำพปัจจุบนั 
   ประชากร (Population) 
  ในการวจิยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัศึกษาประชากรจากจ านวนประชากรที่เป็นพยาบาล
วิชาชีพ ท่ีไดป้ฏิบติังานประจ าอยู่ในโรงพยาบาลศูนย ์ท่ีสังกดัอยูก่บักระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
28 แห่งเป็นจ านวน 17,618 คน (ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2556: 129-137) และผูป่้วย



10 

 

ท่ีมารับบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 28 แห่งเป็นจ านวน 22,291 
คน(รายงานส านกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2556: 214-216) 
    
   กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) 
  ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จาก
โรงพยาบาลศูนยท่ี์สังกดัอยูก่บักระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 28 แห่ง โดยการเลือกโรงพยาบาลศูนย์
แบบเจาะจงภาคละ 1 แห่ง เพื่อใหไ้ดโ้รงพยาบาลศูนยต์วัแทนจากทั้ง 5 ภาค และท าการเลือกมาจาก
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตัิงานประจ าเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุขท่ีกระจายอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 5 คน 
รวมทั้งส้ินจ านวน 25 คน และจากผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีมารับบริการประจ าเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไปของ
โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเป็นตวัแทนแห่งนั้น ๆ ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 
โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 5 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 25 คน 
   
  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) 
  ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเชิงคุณภาพ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) จากพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ใน
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 
โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 5 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 25 คน และผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีมารับบริการ
ประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีกระจายอยูต่าม
ภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 5 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 25 คน 
ส าหรับการเลือกโรงพยาบาลศูนยใ์นแต่ละภาคนั้น ผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเพื่อให้ได้
โรงพยาบาลศูนยต์วัแทนภาคละ 1 แห่ง และผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
จากทั้งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย์ที่เป็นตวัแทนภาคละ 1 แห่งนั้น ๆ เพื่อ
เก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการน ามาพฒันาเป็นรูปแบบให้มีความเหมาะสม
และเสมอภาคกนัทั้งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการส าหรับการน ารูปแบบท่ีได้นั้น          ไปด าเนินการ
ทดลองใชใ้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อให้เกิด
การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีผูว้จิยันั้นไดน้ ามาทดลองใชเ้ป็นพื้นท่ีหลกัในการด าเนินการศึกษาวจิยัต่อไป 
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   ขั้นตอนที่2 (R2)เพือ่ทดลองใช้ในโรงพยำบำลศูนย์ สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
   กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) 
   ผูว้ิจยัทดลองใช้รูปแบบกบักลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเพื่อทดลองใช้
รูปแบบจ านวน 30 คน ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจงจากพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า 
จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุขแห่งหน่ึงท่ีได้รับคดัเลือกแบบเจาะจงให้เป็นโรงพยาบาลตวัแทนในการทดลองใช้
รูปแบบ 
   
   ขั้นตอนที่3 (D2) เพือ่ประเมินผลรูปแบบและถอดบทเรียน 
   กลุ่มเป้าหมาย (Target groups) 
  ผูว้ิจยัประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อรูปแบบฯ และด าเนินการ
ถอดบทเรียนของรูปแบบฯ จากกลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วมกิจกรรมรูปแบบฯ จ านวน 30 คน ท่ีไดม้า
จากการเลือกแบบเจาะจงจากพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์
ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วย จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการประจ ามาเป็น
เวลา 10 ปีข้ึนไปของโรงพยาบาลศูนย์ สังกดักระทรวงสาธารณสุขแห่งหน่ึงท่ีไดเ้ลือกแบบเจาะจง
ใหเ้ป็นโรงพยาบาลตวัแทนในการทดลองใช้รูปแบบฯ และน าเสนอรายงานผลการถอดบทเรียน
แบบการทบทวนหลงัการด าเนินการแลว้เสร็จ (After Action Review: AAR) และน าเสนอขอ้มูลต่าง ๆ 
โดยน าเสนอต่อตวัแทนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข จ านวน 12 คน 
 
  4. ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

4.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบตัิที่ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

 
4.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

4.2.1 ความรู้เก่ียวกบัการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
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4.2.2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

 
 5. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

  งานวิจยัคร้ังน้ี เป็นการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูร้ับบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบตัิที่ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ดงันั้นขอบเขตดา้นเน้ือหาจึงเป็นการบูรณาการน าแนวคิดทฤษฎีการปฏิสัมพนัธ์
เชิงสัญลกัษณ์ของมีท (Mead, 1936) มาพฒันาให้เกิดเป็นรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูร้ับบริการด้วยการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากทั้งสองฝ่ายคือ ผูใ้ห้บริการและ
ผูรั้บบริการ เพื่อใหท้ราบถึงมุมมองของทั้งสองฝ่าย และน ามาเป็นขอ้มูลส าคญัในการพฒันารูปแบบ 
และน าไปทดลองใชต่้อไป ซ่ึงรูปแบบท่ีไดน้ี้จะช่วยในการเสริมสร้างให้พยาบาลและผูรั้บบริการได้
เกิดการปฏิบติัท่ีดี เป็นผูท่ี้มีความรู้มีความเขา้ใจมีทกัษะในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีทศันคติ
ท่ีดีในการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และเป็นการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพไดต่้อไปในอนาคต 

 
 6.  ขอบเขตด้ำนเวลำ   
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษารูปแบบจนส้ินสุดกระบวนการวิจยั  1 ปี เร่ิม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 – เมษายน 2558 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. การพฒันารูปแบบ หมายถึง การด าเนินการทางการศึกษาท่ีมุ่งแสวงหาองค์ความรู้ 
นวตักรรม และวธีิการใหม่ ดว้ยการสร้างรูปแบบจ าลองเพื่อการแกปั้ญหาอยา่งลุ่มลึกเป็นระบบ เป็น
ขั้นตอน และเป็นการสร้างสรรคก์ารวิจยัผา่นกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1) การวิจยั 
(Research : R1) ขั้นตอนท่ี 2) การพฒันา (Development : D1) ขั้นตอนท่ี 3) การวิจยั (Research : R2)
และขั้นตอนท่ี 4) การพฒันา (Development : D2) โดยมีแนวคิดทฤษฎีมารองรับ มีการทดสอบ
ทฤษฎี มีการศึกษาวิจยั และมีการตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใช้ในสถานการณ์จริง หรือโดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 

2. การพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ หมายถึง 
แบบจ าลองหรือแบบแผนท่ีไดถู้กพฒันาข้ึนมาอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยหลกัการ วตัถุประสงค ์
องค์ประกอบ กระบวนการ และการประเมินผล เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดต่าง ๆ แนวคิด 
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หลกัการ และความสัมพนัธ์ที่เช่ือมโยงกนัขององค์ประกอบต่าง ๆ ส าหรับการน ามาใช้ในการ
ด าเนินการระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ในพยาบาลศูนย ์ท่ีอยูใ่นสังกดัของกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อจะได้น ามาช่วยในการเสริมสร้างให้พยาบาลท่ีได้ปฏิบติังานประจ าการอยู่โรงพยาบาลศูนย ์   
นั้น ๆ ไดมี้การปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูรั้บบริการ และสามารถท่ีจะน ามารูปแบบทีพฒันาข้ึนมาได้น้ีมา
ช่วยในการเสริมสร้างให้พยาบาลและผูรั้บบริการได้เกิดการปฏิบติัท่ีดี เป็นผูท่ี้มีความรู้ มีความ
เขา้ใจ มีทกัษะในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมีทศันคติท่ีดีในการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้อย่างเหมาะสม และเป็นการบริการสุขภาพท่ีมี
คุณภาพไดต่้อไปในอนาคต 

3. การสร้างปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง การท่ีบุคคลมีการแสดงสัญลกัษณ์ต่อกนัดว้ยค าพูด 
หรือด้วยการแสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ เพื่อที่จะส่ือถึงความหมายต่าง ๆ และเพื่อที่จะสร้างให้
เกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 

4. การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์
ความรู้สึก ความคิดเห็นและความตอ้งการจากผูส่้งสารโดยผา่นส่ือต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นการพูด การเขียน
สัญลกัษณ์อ่ืนใด การแสดง หรือการจดักิจกรรมต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บสารซ่ึงอาจจะใช้กระบวนการ
ส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมหรือตามความจ าเป็นของตนเองและคู่ส่ือสารเพื่อให้เกิด
การรับรู้ร่วมกนั และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 

5. พยาบาลวชิาชีพ หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขผูซ่ึ้งได้มีการประกอบวิชาชีพหลัก
ทางดา้นการพยาบาลต่างๆ ให้แก่ผูป่้วยและญาติของผูป่้วย ในโรงพยาบาลศูนย ์ท่ีไดอ้ยู่ในสังกดั
ของกระทรวงสาธารณสุข 

6. ผูรั้บบริการ หมายถึง ประชาชน ไดแ้ก่ ผูป่้วย ญาติ และบุคคลอ่ืน ๆ ทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูท่ี้
มีสิทธ์ิมาขอรับบริการในการรักษาพยาบาลต่าง ๆ จากทางโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีได้อยู่ประจ าตามภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีเป็นเขตพื้นท่ีก าหนดในการให้บริการทางด้าน
สุขภาพ ตามท่ีรัฐบาลไดก้ าหนดเอาไว ้

7. โรงพยาบาลศูนย ์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข  หมายถึง สถานท่ีใหบ้ริการพยาบาล
ทางด้านสุขภาพซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐบาล คือกระทรวงสาธารณสุข โดยจดัเป็น
หน่วยงานท่ีให้บริการทางด้านสุขภาพที่จดัอยู่ในระดบัตติยภูมิ คือ มีแพทยป์ระจ าเฉพาะทางใน
สาขาต่าง ๆ ในสังกัดอยู่เป็นจ านวนมาก สามารถท่ีจะให้บริการทางด้านสุขภาพท่ีตอ้งมีการใช้
เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้ นสูงได้ และมีศูนย์ท่ีให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางในด้านต่าง ๆ 
ส าหรับประชาชนผูท่ี้มาขอเขา้รับการบริการ (Excellent Center) จากทางโรงพยาบาล เช่น ศูนย์
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การแพทยเ์ฉพาะทางส าหรับโรคหวัใจ หรือศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางส าหรับโรคท่ีเก่ียวกบัระบบ
ประสาท  เป็นตน้ 

8. การเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล หมายถึง การปฏิบติัต่างๆ ท่ีช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการทางการพยาบาลได้มีการปฏิบติัการส่งเสริม
สุขภาพ หรือการส่งเสริมการหายจากโรคร่วมกนั เป็นผูท่ี้มีความรู้มีความเขา้ใจมีทกัษะในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีทศันคติท่ีดีในการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกันสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของทั้งสองฝ่ายไดอ้ยา่งเหมาะสมและสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุขทั้งสองฝ่าย 

9. ความรู้ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ หมายถึง ความเขา้ใจ
ในเร่ืองของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ และมีความสามารถในการน า
ความเขา้ใจนั้นไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งหลงัจากท่ีไดมี้ประสบการณ์ในการการเรียนรู้ต่าง ๆ และการ
ปฏิบติัตามรูปแบบฯ ทั้งหมดท่ีผา่นมา 

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
หมายถึงความรู้สึกของประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีแสดงออกในด้านบวกหรือด้านลบท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรม การจดัเสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
และการจดัประชุมน าเสนอในการปฏิบติัตามรูปแบบกิจกรรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กบัผูรั้บบริการทั้งหมดท่ีผา่นมา 
 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงสภาพการณ์และขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดับริการและการ
ส่ือสารระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

2. ไดรู้ปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

3. ได้ผลการทดลองจากรูปแบบของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 

4. ไดผ้ลการประเมินและถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุขและสามารถน าผลการวิจยัท่ีได้ไปปรับปรุงและพฒันาให้เป็นแนวทางในการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูร้ับบริการที่มีความเหมาะสมคือ มีการขบัเคล่ือนกิจกรรมการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88
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เรียนรู้และการปฏิบติัต่างๆ อย่างชดัเจนสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่โรงพยาบาลศูนยอ่ื์น ๆ ใน
ลกัษณะของการถ่ายทอดความรู้ขยายแนวคิดและพฒันากิจกรรมเพื่อการปฏิบติัร่วมกนัต่อไปได ้
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข   
ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อช่วยให้พยาบาลและผูรั้บบริการท่ีมีการน ารูปแบบท่ีไดน้ี้ไปใช้จริง ให้
เกิดมีการปฏิบติัท่ีดี เป็นผูท่ี้มีความรู้ มีความเขา้ใจ มีทกัษะในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมีทศันคติ   
ท่ีดีในการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของทั้ งสองฝ่ายได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพได้ต่อไปในอนาคต โดยผูว้ิจยัได้น าเสนอถึง
รายละเอียดของเน้ือหาต่าง ๆ และผลงานของการศึกษาและการวิจยัต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัระบบบริการสุขภาพ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการส่ือสาร 
3. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 
4. แนวคิดและทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ 
5. แนวคิดเก่ียวกบัการสัมภาษณ์ 
6. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ 
7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
8. กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
1. ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัระบบบริการสุขภาพ 

 การจัดระบบสุขภาพในประเทศไทย 
    การจดับริการสาธารณสุขของประเทศไทยปัจจุบนักระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัแบ่งตาม

ระดบัของการให้บริการ 5 ระดบั (พรเทพ ศิริวนารังสรรค ์และเยาวเรศว์  แจง้กิจ, 2551: 30-42) 
ไดแ้ก่ 
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1. การดูสุขภาพด้วยตนเองในระดับครอบครัว (Self Care Level)  
         การดูสุขภาพด้วยตนเองในระดับครอบครัวหมายถึงการพฒันาศักยภาพให้แก่
ประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองรวมถึงการตดัสินใจเลือกปฏิบติัในเร่ืองต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพอนามยั ไดแ้ก่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟ้ืนฟูสภาพภายหลงัการเจบ็ป่วยและหรือเม่ือมีความพิการเกิดข้ึนซ่ึงการดูแลสุขภาพดว้ยตนเองของ
ประชาชนน้ีจดัเป็นมาตรการเสริมการจดับริการสาธารณสุขมูลฐาน 

2. การบริการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care Level)  
  การบริการสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึงการให้บริการสาธารณสุขท่ีด าเนินการโดย
ประชาชนดว้ยกนัเองและสามารถจดัท าไดใ้นระดบัชุมชนเป็นงานสาธารณสุขแบบผสมผสาน มี
การประสานงานร่วมกนัในการท างานด้านสุขภาพ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกนัโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพโดยท่ีวทิยาการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขท่ีใชไ้ม่สูงมาก
นักซ่ึงเหมาะสมและสอดคล้องกบัขนบธรรมเนียมและความตอ้งการของชุมชนและการบริการ
สาธารณสุขในระดบัน้ี ซ่ึงผูใ้ห้บริการคืออาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) หรืออาสาสมคัรประเภทอ่ืน
ท่ีเป็นประชาชนดว้ยกนัเองไม่ใช่เจา้หน้าท่ีของรัฐการบริหารระดบัน้ีจะมีความเช่ือมโยงกบัระบบ
บริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ อยา่งมาก 

3. การจัดบริการสาธารณสุขระดับต้น (Primary Care Level) 
  การจัดบริการสาธารณสุขในระดับต้นนั้นเป็นการจัดบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขท่ีด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประเภทต่างๆและแพทยท์ัว่ไปประกอบด้วย
หน่วยบริการดงัน้ี 

3.1 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) จดัเป็นหน่วยที่บริการสาธารณสุข
ในระดับหมู่บ้านซ่ึงจัดตั้ งข้ึนเฉพาะพื้นท่ีท่ีกันดารห่างไกลและเข้าถึงบริการได้ยากครอบคลุม
ประชากร 500 ถึง 1,000 คน มีพนกังานสุขภาพชุมชน (พสช.) ปฏิบติังาน (สถานะภาพจะจดัเป็น
ลูกจา้งประจ าของกระทรวงสาธารณสุข) การให้บริการต่าง ๆ นั้น จะเนน้ไปท่ีการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกนัโรค รวมทั้งการรักษาพยาบาลง่าย ๆ ในเบ้ืองตน้ 

3.2 สถานีอนามยั (สอ.) หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพสต.)ซ่ึงใน
ปัจจุบนัจดัเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขระดบัต าบลหรือระดบัหมู่บา้นทัว่ไปท่ีอยูใ่กลชิ้ดชุมชนมากท่ีสุด 
(First line Health Service) โดยครอบคลุมประชากรประมาณ 1,000 ถึง 5,000 คนมีเจา้หน้าท่ี
ปฏิบตัิงานประจ าคือ พยาบาลวิชาชีพ เจา้หน้าที่บริหารงานสาธารณสุขนกัวิชาการสาธารณสุข 
เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชนและบางแห่งจะมีเจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขบรรจุเขา้ท างานดว้ย
การให้บริการส่วนใหญ่ จะเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลซ่ึง
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เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขซ่ึงไดด้ าเนินการอยู่ภายใตก้ารก าหนดกรอบมาตรฐานการนิเทศงานและการ
สนบัสนุนทางวชิาการจากโรงพยาบาลชุมชน 

3.3 ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลแผนกผูป่้วยนอกทัว่ไปของโรงพยาบาล   
ต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชนทุกระดบั ตลอดจนคลินิกเอกชนจะเป็นการบริการผูป่้วยนอกทัว่ไปโดย
แพทยแ์ละบุคลากรระดบัวชิาชีพ 

4. การจัดบริการสาธารณสุขในระดับกลาง (Secondary Care Level)  
  การจัดบริการสาธารณสุขในระดับกลางเป็นการจัดบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขท่ีด าเนินการโดยแพทยท่ี์มีความรู้ความช านาญสูงและปานกลางประกอบดว้ยหน่วย
บริการทัว่ไปและมีแพทยเ์ฉพาะทางสาขาหลกั ดงัน้ี 

4.1 โรงพยาบาลชุมชน(รพช.)เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีให้บริการด้าน
การแพทยแ์ละสาธารณสุขระดบัอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอมีเตียงส าหรับผูป่้วยตั้งแต่ 10 เตียงข้ึนไปจนถึง 
150 เตียง ครอบคลุมประชากรตั้งแต่ 10,000 คน ข้ึนไป มีแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีอ่ืน ๆ ปฏิบติังาน
ประจ าการ และใหบ้ริการจะเนน้หนกัในดา้นการรักษาพยาบาลมากกวา่สถานบริการในระดบัตน้ 

4.2 โรงพยาบาลทัว่ไปหรือโรงพยาบาลศูนยแ์ละโรงพยาบาลท่ีขนาดใหญ่อ่ืน ๆ ของ
รัฐบาลโรงพยาบาลทัว่ไปเป็นโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูใ่นระดบัจงัหวดัและอ าเภอขนาดใหญ่มีขนาดและ
จ านวนเตียงผูป่้วยตั้งแต่ 200 เตียงถึง 500 เตียงส่วนโรงพยาบาลศูนยคื์อโรงพยาบาลในระดบัจงัหวดั
ท่ีมีขนาดเกิน 500 เตียง และมีแพทยเ์ฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ประจ าอยูอ่ยา่งครบถว้น 

4.3 โรงพยาบาลเอกชนที่ด าเนินการโดยธุรกิจ มีแพทยม์าปฏิบตัิประจ าหรือมาท า
นอกเวลาท างานและประชาชนจะตอ้งเสียค่าบริการเม่ือไปรับบริการท่ีโรงพยาบาล 

5. การจัดบริการสาธารณสุขระดับสูง (Tertiary Care Level)  
  การจัดบริการสาธารณสุขระดับสูงเป็นการจัดบริการด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขอ่ืนๆท่ีตอ้งปฏิบติังานโดยผูเ้ช่ียวชาญพิเศษประกอบดว้ยหน่วยบริการดงัน้ี 

5.1 โรงพยาบาลทัว่ไป 
5.2 โรงพยาบาลศูนย ์
5.3 โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั 
5.4 โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ซ่ึงมีแพทยเ์ฉพาะทางสาขาต่างๆครบถว้นส่วนมาก

เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดมากกวา่ 100 เตียง 
  นอกจากการจัดบริการทั้ ง 5 ระดับดังกล่าวแล้วยงัมีสถานบริการสาธารณสุข
ภาคเอกชนอ่ืน ๆ อีก เช่น ร้านขายยาและสถานบริการอ่ืน ๆ ของทางราชการท่ีไม่ไดส้ังกดักระทรวง
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สาธารณสุขเช่นโรงพยาบาลสังกดักรุงเทพมหานคร กระทรวงอ่ืน ๆ อาทิเช่น กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ 
 เป้าประสงค์ของการจัดระบบบริการสุขภาพ 

 การจดัระบบบริการสุขภาพท่ีพึงประสงคค์วรมีหลกัการและเป้าหมายท่ีส าคญัคือมีความ
เป็นธรรม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เป็นระบบบริการท่ีมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีเปล่ียนแปลงไปมีลกัษณะเป็นการบริการท่ีผสมผสาน มีความต่อเน่ือง 
มีความครอบคลุมเขา้ถึงไดมี้สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูรั้บบริการและชุมชน ท าให้เกิดความพึงพอใจและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงหากมีการบูรณาการการปฏิบติัท่ี ดีร่วมกันระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการเป็นการสร้างสมดุลให้เกิดข้ึนในการพฒันา โดยความสมดุลในการพฒันาคือ การท่ี
พยาบาลกบัผูรั้บบริการจะตอ้งมีการด าเนินการไปพร้อมกนัในทุกดา้น ทุกเร่ือง ไม่มุ่งเน้นเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ เพราะทุกกิจกรรมมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ด (เพญ็จนัทร์  แสนประสาน, 
2552: 84) 

 ดงันั้นในการจดัระบบบริการสุขภาพท่ีดีจึงมีความสอดคล้องกบัการด าเนินการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อให้เกิดเป็นการท่ีมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีเปล่ียนแปลงไปมีลกัษณะเป็นการบริการท่ีผสมผสาน มีความต่อเน่ือง 
และมีความครอบคลุมเขา้ถึงไดมี้สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของหน่วยงาน
ตลอดไป 
 แนวคิดการจัดบริการสุขภาพ 

 แนวคิดการจดับริการสุขภาพควรเป็นการจดับริการสุขภาพท่ีมีความครอบคลุมการ
ส่งเสริมสุขภาพการป้องกนัโรคการรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพโดยรวมถึงบริการท่ีจดัโดย
บุคลากรทางด้านสุขภาพ (Professional Care) และบริการที่จดัโดยบุคคลครอบครัวและชุมชน                
(Non Professional Care) การจดัระบบบริการสุขภาพควรมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความจ า
หรือความตอ้งการและสภาพปัญหาทางดา้นสุขภาพของประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการบริการ 
โดยการจดัระบบบริการสุขภาพควรเร่ิมดว้ยการก าหนดความจ าเป็นความตอ้งการตลอดจนสภาพ
ปัญหาท่ีส าคญัทางด้านสุขภาพที่ตอ้งการหรือมุ่งเน้นที่จะด าเนินการแกไ้ข หลงัจากนั้นจึงท าการ
ออกแบบระบบบริการสุขภาพรวมทั้งการดูแลทางดา้นสาธารณสุขท่ีเหมาะสมซ่ึงการประสานงานมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบริการทางสุขภาพ เป็นกระบวนการหลกัท่ีท าให้การปฏิบติังานร่วมกนั
เป็นไปอยา่งราบร่ืน บรรลุวตัถุประสงค ์ไม่เกิดความขดัแยง้กนั ท าให้รูปแบบการรักษาพยาบาลการ
ส่งเสริมสุขภาพการป้องกนัโรคและการฟ้ืนฟูสภาพท่ีมีความเป็นไปไดมี้ทั้งรูปแบบการดูแลตนเอง
การจดับริการในสถานพยาบาลรูปแบบต่างๆเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลศูนย์
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สุขภาพชุมชนคลินิกโรงพยาบาล เป็นตน้รวมทั้งการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในรูปแบบ    
ต่าง ๆ (สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ, 2551: 19) 
 วธีิการจัดบริการสุขภาพในสถานพยาบาล 

 การจดับริการสุขภาพในสถานพยาบาลสามารถแบ่งออกไดต้ามประเภทลกัษณะ ระดบั
ของสถานพยาบาล หรือการบริการท่ีจดัใหมี้ข้ึนทั้งน้ีหากแบ่งตามระดบัของการใหบ้ริการและระดบั
ของสถานพยาบาล คือบริการสุขภาพในสถานพยาบาลระดบัปฐมภูมิบริการสุขภาพในสถานพยาบาล
ระดบัทุติยภูมิและบริการสุขภาพในสถานพยาบาลระดบัตติยภูมิ  (บริการในโรงพยาบาล) โดย
โครงสร้างของระบบสุขภาพมีองค์ประกอบท่ีส าคญัประกอบด้วยบริการปฐมภูมิบริการทุติยภูมิ
บริการตติยภูมิบริการระดบัศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางและระบบส่งต่อนอกจากน้ียงัควรมีระบบ
สนบัสนุนท่ีส าคญัไดแ้ก่ระบบสนบัสนุนทรัพยากรระบบสนบัสนุนวิชาการและการวิจยัและระบบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ และเยาวเรศว์ แจง้กิจ, 2551: 
30-42) 
 ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูม ิ

1. การบริการปฐมภูมิ (Primary Care)เป็นบริการท่ีอยูใ่กลชิ้ดประชาชนและชุมชนมาก
ท่ีสุดจึงเน้นท่ีความครอบคลุมมีการบริการผสมผสานทั้งในด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกนัควบคุมโรคฟ้ืนฟูสภาพจดับริการปฐมภูมิในเขตพื้นท่ีชนบทสถานีอนามยัศูนย์
สุขภาพชุมชนส าหรับในเขตเมืองอาจเป็นศูนยบ์ริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครหรือศูนย์
แพทยชุ์มชน 

2. การบริการทุติยภูมิ (Secondary Care) เป็นบริการท่ีใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยใ์น
ระดบัท่ีสูงข้ึนเนน้การบริการรักษาพยาบาลโรคท่ียากซับซ้อนมากข้ึนไดแ้ก่โรงพยาบาลชุมชนใน
ระดบัอ าเภอโรงพยาบาลทัว่ไปในระดบัจงัหวดัและโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงกลาโหม 

3. การบริการตติยภูมิและศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Tertiary Care and Excellent 
Center)เป็นการบริการท่ีใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยข์ั้นสูงมีความสลบัซบัซ้อนมากมีบุคลากรทาง
การแพทยใ์นสาขาเฉพาะทางสังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีเป็นโรงพยาบาลศูนยส์ถาบนัเฉพาะทาง
ต่าง ๆ หรือหรือสังกดัมหาวทิยาลยัเช่นโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย ์
 โดยในการให้บริการในแต่ละระดบันั้น จะมีลักษณะเฉพาะตวั ที่แตกต่างกนัออกไป 
ดงัต่อไปน้ี 
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 1. บริการสุขภาพในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ 
  ลกัษณะส าคัญของระบบบริการปฐมภูมิทีด่ี 

1. เป็นด่านแรกท่ีประชาชนเขา้ถึงบริการสะดวก ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุ
และทุกกลุ่มโรคตามมาตรฐาน 

2. เป็นบริการท่ีรับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ก่อนป่วย
จนถึงขณะป่วย ตั้งแต่เกิดจนตาย 

3. เป็นบริการท่ีดูแลประชาชนอยา่งผสมผสานค านึงถึงปัจจยัทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
สังคม และเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. เป็นหน่วยท่ีท าหน้าที่ส่งต่อ และประสานเชื่อมต่อการบริการอ่ืน ๆ ทั้งด้าน
การแพทยแ์ละดา้นสังคม 

  บริการทีค่วรมีในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
1. ดา้นการรักษาพยาบาล 
2. ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 
3. ด้านการฟ้ืนฟูสภาพพื้นฐานครอบคลุมการฟ้ืนฟูสภาพทั้งทางด้านร่างกายและ

จิตใจตลอดจนการกระตุน้พฒันาการเด็ก 
4. ดา้นการป้องกันและควบคุมโรคในระดับบุคคลและครอบครัว ไดแ้ก่ การให้

วคัซีนเพื่อป้องกนัโรค การคน้หาผูป่้วยและการเฝ้าระวงั 
5. ดา้นการสนบัสนุนการพึ่งตนเองของประชาชน องคก์รประชาชนและชุมชนดา้น

สุขภาพ 
6. ดา้นการบริการดา้นยา ตั้งแต่การจดัหายา การจ่ายยาและการใหค้วามรู้ดา้นยา 

 2. บริการสุขภาพในสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ 
  ลักษณะส าคัญของบริการสุขภาพในสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ

ได้แก่ให้บริการทางการแพทยท่ี์มีความซับซ้อนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต ่าท่ี
ก าหนด       

  บริการมาตรฐานข้ันต ่าที่ต้องมีในสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ 
(โรงพยาบาล) มาตรฐานทัว่ไป 

1. มีอาคารสถานท่ีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการบริการทางการแพทยแ์ละการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชน 
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2. มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอทั้งในด้านจ านวนและคุณภาพแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทยต์อ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพและมีไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัสถานพยาบาล
บริการมาตรฐานขั้นต ่าของโรงพยาบาล 

3. บริการส าหรับผูป่้วยท่ีเกิดอุบติัเหตุฉุกเฉิน มีความพร้อมในเร่ืองเคร่ืองมือ บุคลากร
รถพยาบาลรับส่งผูป่้วยหนกั โดยมีแพทยพ์ร้อมให้บริการอยา่งนอ้ย 1 คน และพยาบาล 2 คนตลอด 
24 ชัว่โมง 

4. บริการผูป่้วยนอก มีอาคารสถานที่เหมาะสมสะดวกส าหรับผูรั้บบริการมีการ
บริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่รอนานเกินไป 

5. บริการผูป่้วยใน มีอาคารผูป่้วยและอุปกรณ์ประจ าตึกพร้อมให้บริการมีเจา้หนา้ท่ีท่ี
มีความรู้ความสามารถเหมาะสม แพทย ์และพยาบาลวิชาชีพ อย่างน้อง 1 คนต่อ 30 เตียง และ
พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้1 คนต่อ 10 เตียง 

6. บริการเวชทะเบียน 
7. บริการรังสีวทิยา 
8. บริการตรวจทางพยาธิวทิยาและการชนัสูตร 
9. บริการเภสัชกรรม 
10. บริการศลัยกรรมทัว่ไป หอ้งผา่ตดัมีอยา่งนอ้ย 1 ห้องต่อ 50 เตียง และไม่นอ้ยกวา่ 

2 หอ้ง ไม่นบัรวมหอ้งคลอด 
11. บริการวสิัญญี 

  โครงสร้างระบบบริการสุขภาพและระบบส่งต่อ 
  ระบบส่งต่อผูป่้วยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ไดบ้ญัญติัไวว้า่

รัฐตอ้งจดัและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนไดรั้บบริการท่ีไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ
อยา่งทัว่ถึงกระทรวงสาธารณสุขใชน้โยบาย3ประการคือ (สุลกัษณ์  มีชูทรัพย,์ 2553: 60-65) 

1. การพฒันาคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดบั 
2. การสร้างหลกัประกนัสุขภาพใหก้บัประชาชนทุกคน 
3. ระบบส่งต่อและเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข 

  ดงันั้นระบบบริการสุขภาพท่ีพึงประสงคค์วรเป็นระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ 
(Integrated Health Care System) ท่ีมีหลกัการและคุณสมบติัส าคญัคือให้บริการท่ีครอบคลุมทั้ง
คุณภาพเชิงสังคมและเชิงเทคนิคบริการและครอบคลุมบริการท่ีจ าเป็นทั้งหมดไม่มีความซ ้ าซ้อน
ของบทบาทสภานพยาบาลในระดบัต่างๆมีความเช่ือมโยงระหว่างสถานพยาบาลแต่ละระดบัเป็น
การเช่ือมโยงทั้งการส่งต่อผูป่้วยและขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผูป่้วย (เพญ็จนัทร์  แสนประสาน, 2552: 
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36) ซ่ึงจากลกัษณะของระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันท่ีมีประชาชนมารับบริการทางสุขภาพ
ท่ีโรงพยาบาลศูนยเ์ป็นจ านวนมาก โดยท่ีจ านวนบุคลากรผูใ้ห้บริการไม่ไดเ้พิ่มจ านวนตามไปดว้ย 
ส่งผลให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูต่อ้งมีภาระงานท่ีมากข้ึน จนเป็นสาเหตุให้คุณภาพการบริการลด
นอ้ยลง สร้างความไม่พอใจให้แก่ผูม้ารับบริการ มีการส่ือสารท่ีไม่ดี เกิดความขดัแยง้ข้ึนระหวา่งผู ้
ให้บริการกบัผูรั้บบริการ และขาดการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในท่ีสุด  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการให้มี
การเตรียมพร้อมรับมือกบัปัญหาให้ไดม้ากท่ีสุดโดยผูว้ิจยัจะขอน าเสนอถึงรายละเอียดบทบาทของ 
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขดงัต่อไปน้ี 
  โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ส านกับริหารการสาธารณสุข, 2555: 
56-64) 
  โรงพยาบาลศูนย ์คือ โรงพยาบาลในระดบัจงัหวดัท่ีมีจ  านวนเตียงผูป่้วยในตั้งแต่ 500 
เตียงข้ึนไปและมีแพทยเ์ฉพาะทางสาขาต่างๆ ประจ าอยู่อย่างครบถ้วนเป็นโรงพยาบาลท่ีมีขีด
ความสามารถในการรองรับผูป่้วยท่ีมีความจ าเป็น และมีความตอ้งการในการรับการรักษาท่ียุง่ยาก
ซบัซ้อนในระดบัท่ีเช่ียวชาญและตอ้งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพงมากในการให้การรักษา
ผูป่้วยท่ีมารับบริการ (Advance & sophisticate technology) รวมถึงการมีภารกิจทางดา้นแพทย์
ศาสตร์ศึกษาและงานวจิยัทางการแพทย ์จึงประกอบไปดว้ยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญต่าง ๆ ทั้งในสาขาหลกั
สาขารองและสาขายอ่ยครบถว้นทุกสาขาตามความจ าเป็นซ่ึงในโรงพยาบาลศูนยแ์ต่ละแห่งนั้น ได้
เป็นศูนยร์วมของแพทยป์ระจ าท่ีมีความเช่ียวชาญใน4สาขาหลกัระดบั1หรือ2และยงัมีระดบัของ
ความสามารถในการท่ีจะให้การรองรับผูป่้วย ท่ีไดถู้กส่งตวัต่อมาจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในระดบั
ตติยภูมิภายในเขต/เขตใกล้เคียงที่ได้มีความครอบคลุมอยู่ถึง 4–8 จงัหวดั/แห่ง โดยส านกัการ
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (2550: 58) ได้ก าหนดไวว้่าโรงพยาบาลศูนย ์เป็นหน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการพยาบาลแก่ผูป่้วยทุกประเภทและสามารถรับผูป่้วยไวรั้กษาโดยพกัคา้งคืนภายในโรงพยาบาล
ไดซ่ึ้งพยาบาลท่ีปฏิบติัการพยาบาลในโรงพยาบาลตอ้งมีการใชค้วามรู้ ความสามารถในเชิงวิชาชีพ 
เพื่อให้เกิดการดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างต่อเน่ืองผูป่้วยมีปลอดภยัจากภาวะอนัตรายท่ีคุกคามชีวิตไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนท่ีไม่สามารถป้องกนัไดร้วมทั้งผูป่้วยและญาติสามารถดูแลอาการเจ็บป่วยต่างๆ 
และมีความพร้อมท่ีจะกลับมาด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลต่อไปซ่ึง
ขอบเขตของงานบริการพยาบาลในโรงพยาบาลศูนยน้ี์ จะครอบคลุมการให้บริการพยาบาลในดา้น
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. งานบริการพยาบาลผูป่้วยตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่จ  าหน่าย 
2. การดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลสู่ครอบครัว/ชุมชน 
3. การส่งต่อผูป่้วยเพื่อการดูแลรักษาต่อเน่ือง 
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4. การใหข้อ้มูลและความรู้ทางดา้นสุขภาพแก่ประชาชน (Health Information) 
5. การสร้างเสริมสุขภาพของผูป่้วยและประชาชน (Health Promotion) 
6. การธ ารงไวซ่ึ้งภาวะสุขภาพของผูป่้วยและประชาชน (Health Maintenance) 
7. การคุม้ครองภาวะสุขภาพของผูป่้วยและประชาชน (Health Protection) 

  โดยท่ีในแต่ละโรงพยาบาลศูนยน์ั้นจะตอ้งมีบริการขั้นต ่าท่ีจดัเป็นมาตรฐานเร่ิมตน้
ของแต่ละโรงพยาบาลไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. บริการมาตรฐานข้ันต ่าของโรงพยาบาล 
   บริการมาตรฐานขั้นต ่า คือ บริการท่ีจะตอ้งมีในสถานพยาบาลระดบัตติยภูมิให้
เป็นมาตรฐานเร่ิมตน้ทัว่ไป  ไดแ้ก่ (ส านกับริหารการสาธารณสุข, 2555: 59) 

1.1 มีอาคารสถานท่ี อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการบริการทางการแพทย ์และมีการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแก่ชุมชน 

1.2 มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอทั้งในดา้นจ านวนและคุณภาพ โดยที่แพทยแ์ละบุคลากร
ทางการแพทยต์อ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

2. รูปแบบลกัษณะของการให้บริการ  
2.1 งานบริการผูป่้วยอุบตัิเหตุฉุกเฉินมีความพร้อมในเร่ืองเคร่ืองมือ บุคลากร 

รถพยาบาลรับส่งผูป่้วยหนกั โดยมีแพทยพ์ร้อมให้บริการตรวจรักษาประจ าอย่างน้อย 1 คน และมี
พยาบาลวิชาชีพพร้อมให้บริการพยาบาลประจ าอยา่งนอ้ย 2 คน ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง (ส านกับริหาร
การสาธารณสุข, 2555: 60) 

2.2 งานบริการผูป่้วยนอกมีอาคารสถานท่ีเหมาะสมสะดวกส าหรับผูรั้บบริการมี
การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่รอนานเกินไป 

2.3 งานบริการผูป่้วยใน มีอาคารผูป่้วยและอุปกรณ์ประจ า ตึกพร้อมให้บริการมี
เจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม ไดแ้ก่ แพทย ์และพยาบาลวิชาชีพ อยา่งนอ้ย 1 คนต่อ 
30 เตียง และพนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้1 คนต่อ 10 เตียง 
  ส าหรับโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยมีอยูท่ ั้งหมด 28 
แห่ง โดยจดัเรียงตามจ านวนเตียงในแต่ละภูมิภาคดงัต่อไปน้ี (ส านกัการพยาบาล, 2550: 36) 

1. ภาคเหนือได้แก่ 1)โรงพยาบาลพุทธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก 2)โรงพยาบาล
ล าปางจงัหวดัล าปาง 3)โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จงัหวดัเชียงราย 4)โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษจ์งัหวดันครสวรรค ์5)โรงพยาบาลอุตรดิตถจ์งัหวดัอุตรดิตถแ์ละ 6)โรงพยาบาลนครพิงค์
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ 1)โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจงัหวดั
นครราชสีมา 2)โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคจ์งัหวดัอุบลราชธานี 3)โรงพยาบาลอุดรธานีจงัหวดั
อุดรธานี 4)โรงพยาบาลสุรินทร์จงัหวดัสุรินทร์ 5)โรงพยาบาลขอนแก่นจงัหวดัขอนแก่น 6)โรงพยาบาล
บุรีรัมยจ์งัหวดับุรีรัมยแ์ละ7)โรงพยาบาลสกลนคร จงัหวดัสกลนคร   

3. ภาคตะวันออกไดแ้ก่ 1)โรงพยาบาลชลบุรีจงัหวดัชลบุรี 2)โรงพยาบาลพระปกเกลา้
จงัหวดัจนัทบุรี3)โรงพยาบาลระยองจงัหวดัระยองและ4)โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร์จงัหวดั
ปราจีนบุรี 

4. ภาคกลางไดแ้ก่ 1)โรงพยาบาลราชบุรีจงัหวดัราชบุรี 2)โรงพยาบาลสระบุรีจงัหวดั
สระบุรี3)โรงพยาบาลเจา้พระยายมราชจงัหวดัสุพรรณบุรี4)โรงพยาบาลนครปฐมจงัหวดันครปฐม
และ5)โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

5. ภาคใต้ได้แก่ 1)โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช      

2)โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 3)โรงพยาบาลหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา 4)โรงพยาบาล
ยะลาจงัหวดัยะลา 5)โรงพยาบาลตรังจงัหวดัตรังและ6)โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

  จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดพบว่ารูปแบบของการจดับริการสุขภาพของระบบบริการ
สุขภาพไทย (Health Care System) แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบัคือ 1)ระดบัปฐมภูมิเป็นบริการขั้นพื้นฐานท่ี
เน้นการแก้ปัญหาสุขภาพท่ีไม่ซับซ้อนจดับริการให้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนหรือท่ีศูนยบ์ริการสาธารณสุขของเทศบาล 2) ระดบัทุติยภูมิมุ่งเน้น
การให้บริการแก่ผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนข้ึนเป็นบริการท่ีจดัให้ท่ีโรงพยาบาลชุมชนและ
โรงพยาบาลทัว่ไปและ 3) ระดบัตติยภูมิเป็นบริการท่ีจดัให้แก่ผูป่้วยท่ีมีปัญหาซบัซ้อนมากจดัให้ท่ี
โรงพยาบาลศูนยโ์รงพยาบาลในสังกดัสถาบนัการศึกษาทางการแพทยต่์างๆ(สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
และคณะ, 2546 : 79-84) 

  แต่กระนั้นถึงแมว้า่จะไดมี้การแบ่งระดบัของการให้บริการไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ก็ยงัคง
พบปัญหาของการให้บริการทั้งในดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพไดอ้ยู่โดยเฉพาะรูปแบบของการ
ใหบ้ริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ท่ีกระจายอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ นั้น ซ่ึง
มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับงานวิจัยน้ี เ น่ืองจากจะเห็นได้ว่าลักษณะการให้บริการของ
โรงพยาบาลศูนยน์ั้นไดค้  านึงถึงประชาชนผูใ้ช้บริการเป็นหลกั และมีการเน้นการให้บริการที่มี
คุณภาพแก่ประชาชนผูม้าใชบ้ริการเป็นหลกัดงัจะเห็นไดจ้ากการก าหนดถึงเกณฑ์มาตรฐานของจ านวน
ผูใ้ห้บริการทางสุขภาพท่ีควรจะมีเพียงพอกับจ านวนของผูม้ารับบริการ แต่เน่ืองจากปัจจุบนัมี
ประชาชนมารับบริการทางสุขภาพท่ีโรงพยาบาลศูนยเ์ป็นจ านวนมาก โดยท่ีจ านวนบุคลากรผู ้
ให้บริการไม่ไดเ้พิ่มจ านวนตามไปดว้ย ส่งผลให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ตอ้งมีภาระงานท่ีมากข้ึน 
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http://dictionary.sensagent.com/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2/th-th/
http://dictionary.sensagent.com/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2/th-th/
http://dictionary.sensagent.com/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/th-th/
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จนเป็นสาเหตุให้คุณภาพการบริการลดน้อยลง สร้างความไม่พอใจให้แก่ผูม้ารับบริการ มีการ
ส่ือสารท่ีไม่ดี เกิดความขดัแยง้ข้ึนระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ และขาดการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนัในท่ีสุด   

  ดงันั้นการมีรูปแบบท่ีช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการนั้น
น่าจะเป็นแนวทางบางส่วนท่ีจะสามารถช่วยสนับสนุนการให้การบริการของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขแห่งต่าง ๆ ใหมี้คุณภาพ และสามารถสร้างความประทบัใจในการมารับ
บริการใหเ้กิดข้ึนแก่ผูท่ี้มารับบริการทางสุขภาพจากทางโรงพยาบาลไดเ้พิ่มมากยิง่ข้ึนอีกแนวทางหน่ึง 
 
2. แนวคิดและทฤษฎกีารส่ือสาร 
 2.1 ความหมายของการส่ือสาร 

   การส่ือสาร มีความหมายตรงกนักบัภาษาองักฤษค าว่า Communication  โดยไดมี้
การใช้ในภาษาไทยหลายค า เช่น การติดต่อส่ือสาร การส่ือความหมาย โดยไดมี้รากศพัท์มาจาก
ภาษาละตินคือค าว่า Communis ซ่ึงหมายถึง Common หรือ Commonness ในภาษาองักฤษ และมี
ความหมายในภาษาไทยว่า ความร่วมกนั หรือความคลา้ยคลึงกนั โดยถา้แปลตามรูปศพัท์เดิมนั้น 
การส่ือสาร หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งสร้างความร่วมมือ หรือคลา้ยคลึงกนัให้เกิดข้ึนมาระหวา่งบุคคล
ต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นการส่ือสารก็คือ การสร้างความเหมือนกนั หรือการสร้างความ
คล้ายคลึงกนัในบางส่ิงบางอย่างกบัผูอ่ื้น (มลฑล  ใบบวั, 2556: 38) ซ่ึงจากการท่ีผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาในเอกสารต่าง ๆ ท าให้ไดพ้บวา่ มีผูท่ี้ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “การส่ือสาร”  เอาไว้
ต่าง ๆ กนัออกไป  ดงัท่ีจะไดน้ าเสนอต่อไปน้ี 

   ปรมะ  สตะเวทิน (2550: 29) ได้ให้นิยามของค าว่าการส่ือสาร หมายถึง 
กระบวนการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกว่าผูส่้งสาร (Source) ไปยงัอีก
บุคคลหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ผูรั้บสาร (Receiver) โดยผา่นส่ือ (Channel) ซ่ึงบุญศรี  ปราบณศกัด์ิ และศิริพร  
จิรวฒัน์กุล (2552: 34) ไดส้รุปความหมายของการส่ือสารไวว้า่ คือกระบวนการแลกเปล่ียน และ
ร่วมกนัรับรู้เร่ืองราวข่าวสารต่าง ๆ โดยมีความเขา้ใจร่วมกนัต่อสัญลกัษณ์ท่ีแสดงเร่ืองราวข่าวสาร
นั้น ๆ รวมทั้งเสนาะ  ติเยาว ์(2551: 38) ไดใ้หนิ้ยามความหมายของการส่ือสารไวว้า่ การส่ือสารเป็น
กระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ซ่ึงแสดงออกไดโ้ดยการใชถ้อ้ยค า 
และไม่ใชถ้อ้ยค า โดยผ่านช่องทางการส่ือสาร เพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และส าหรับทอง
ใบ  สุดชารี (2555: 37) ไดก้ล่าววา่ การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปได้
แลกเปล่ียนสารสนเทศซ่ึงกนัและกนั โดยต่างฝ่ายตอ้งแปลนยัแห่งความหมายของการส่ือสารให้
ตรงกนั ทั้งน้ีเพื่อจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานยิ่งข้ึนโดยท่ี Schramm (2010: 24) ไดใ้ห้
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ความเห็นเก่ียวกับการส่ือสารว่า “การส่ือสาร คือ การมีความเขา้ใจร่วมกนัต่อเคร่ืองหมายท่ี
แสดงข่าวสาร”ส่วน George and Jones (2012: 21) ไดก้ล่าววา่ การส่ือสาร หมายถึง การแบ่งปัน
ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งบุคคล 2 คน หรือมากกวา่ หรือระหวา่งกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจต่อกนั 

   ดงันั้นจากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในเบ้ืองตน้ทั้งหมดถึงความหมายของการส่ือสารต่าง ๆ 
ในขา้งตน้น้ีนั้น ผูว้ิจยัจึงสามารถสรุปไดว้า่ การส่ือสารท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นกระบวนการท่ีใช้
ส าหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือระหวา่งพยาบาลและผูป่้วย โดยการใชค้  าพูดและกิริยา
ท่าทาง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั สามารถตอบสนองความตอ้งการต่อกนัได ้และเป็นไปเพื่อ
การช่วยเหลือกนันัน่เอง 
 2.2 ความส าคัญของการส่ือสาร 

   บุญศรี  ปราบณศกัด์ิ และศิริพร  จิรวฒัน์กุล (2552: 64-68) ไดเ้สนอถึงทศันะต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัความส าคญัของการส่ือสารไว ้ดงัต่อไปน้ี 

   2.2.1 ความส าคัญต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ  
    คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดบัสภาพการด ารงชีวิตของมนุษยต์ามองคป์ระกอบ

แห่งชีวิต ไดแ้ก่ อารมณ์ ความคิด จิตใจ และสถาบนัทางสังคมท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ 
ครอบครัว เศรษฐกิจ การสาธารณสุข นนัทนาการ วฒันธรรม การปกครอง การศึกษา และศาสนา  
ซ่ึงในสังคมโลกนั้นองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้พยายามเผยแพร่แนวคิด เพื่อให้ทุก ๆ 
ประเทศไดเ้ห็นความส าคญัของการยกระดบัคุณภาพชีวติใหไ้ดม้าตรฐาน และสังคมไทยก็ไดข้านรับ 
โดยมีการพยายามก าหนดเป็นมาตรฐาน ซ่ึงถือวา่เป็นความจ าเป็นพื้นฐานของชีวติ ไดแ้ก่  ประชาชน
มีการรับประทานอาหารถูกลกัษณะ และเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย มีท่ีอยู่อาศยั อยู่
ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม มีโอกาสเขา้ถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด ารงชีวิต และ
การประกอบอาชีพมีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีการผลิต และหาอาหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบครัวสามารถควบคุมช่วงเวลา และจ านวนของการมีบุตรไดต้ามความตอ้งการ มี
ส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยู ่และก าหนดวถีิชีวติของตนเองและชุมชน และมีการพฒันาจิตใจ
ใหดี้ข้ึน โดยจะเห็นไดว้า่ การท่ีบุคคลจะบรรลุถึงมาตรฐานของความจ าเป็นพื้นฐานนั้น ในท่ีสุดแลว้
ตอ้งมาจากการ “รู้” ทั้งส้ิน เช่น รู้วิธีการผลิต และการประกอบอาชีพ รู้กฎหมาย รู้สิทธิหน้าท่ี รู้
วิธีการกินอยู่ร่วมกนั การแกไ้ขปัญหา และพฒันาชุมชนร่วมกนั รู้วิธีการปฏิบติัในการกล่อมเกลา
จิตใจ และด าเนินชีวติอยา่งสงบสุข รู้จกัแหล่งบริการ และชนิดของบริการท่ีพึงไดรั้บ ฯลฯ  ซ่ึงการท่ี
จะ “รู้” ไดต้อ้งอาศยักระบวนการส่ือสารในรูปของการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา 
ส าหรับการเปิดรับการส่ือสาร ไม่วา่จะเป็นการพดูคุยสนทนากบัสมาชิกในครอบครัว ในชุมชน การ
รับรู้จากค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีการรับรู้จากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์จากส่ือสารมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์
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วิทยุ โทรทศัน์ และการส่ือสารอ่ืน ๆ ทุกรูปแบบ ซ่ึงความส าเร็จของการพฒันา และการปรับปรุง
สังคม ก็ข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพในการส่ือสาร โดยโครงการพฒันาต่าง ๆ แมจ้ะมีหลกัการ และ
เป้าหมายท่ีดีเพียงไร หากมิไดก้ าหนดแผนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ ก็จะไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายไดเ้ลย  ดงันั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการพฒันาคุณภาพชีวิต จึงถือไดว้่า
เป็นการส่ือสารนัน่เอง 

   2.2.2 ความส าคัญส าหรับวชิาชีพพยาบาล  
    กิจกรรมส่ือสาร จะมีส่วนแทรกปนอยูใ่นกิจกรรมพยาบาลต่าง ๆ และยิ่งเม่ือมี

ต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน จะยิ่งมีความตอ้งการความสามารถในการส่ือสารท่ีเพิ่มมากข้ึนเพียงนั้น กล่าวคือ 
มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัของ
แก่น ระบุความรู้ความสามารถของพยาบาลในระดบัต่าง ๆ ไว ้ เช่น  พยาบาลระดบั 2 จะตอ้งมี
ความรู้ ความสามารถในดา้นวชิาการพยาบาลอยา่งเหมาะสม เขา้ใจในระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ท่ี
ใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ี สามารถปฏิบติังานธุรการ และงานสารบญัได ้ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความละเอียดแม่นย  า สามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัระเบียบ และวิธีการปฏิบติังาน
ได ้ พยาบาลระดบั 3 จะตอ้งมีความรู้ มีความสามารถเช่นเดียวกบัพยาบาลระดบั 2 และตอ้งมีความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั มีความสามารถในการให้ขอ้มูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล  
พยาบาลระดบั 4 จะตอ้งมีความรู้ มีความสามารถเช่นเดียวกนักบัพยาบาลระดบั 3  และจะตอ้งมี
ความรู้ มีความเขา้ใจในนโยบาย และแผนงานของตน้สังกดั สามารถจดัท าแผนควบคุม ตรวจสอบ 
สามารถให้ค  าปรึกษาแนะน า เสนอวิธีการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานได ้มีความสามารถในการ
ปกครอง บงัคบับญัชา และติดต่อประสานงานได ้ 

    จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น ท าให้ทราบไดว้า่การส่ือสารมีความส าคญั ในฐานะ
ท่ีเป็นความจ าเป็นพื้นฐานอย่างหน่ึงในชีวิตของมนุษย ์มีผลต่อความเป็นสังคม การด าเนินชีวิต 
จ  าเป็นต่ออุตสาหกรรม ธุรกิจ การปกครอง และการเมืองระหวา่งประเทศ และเม่ือพิจารณาในส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุขนั้นพบว่า การส่ือสารมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต มี
ความส าคญัต่อวิชาชีพพยาบาลเป็นอยา่งยิ่ง และส าหรับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เกิด
สัมพนัธภาพของความร่วมมือ และเพิ่มคุณภาพของการบริการสุขภาพให้กบัผูป่้วย สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานวชิาชีพท่ีมีการก าหนดเกณฑ์ในการช้ีวดัคุณภาพของการบริการพยาบาลตามมาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะการติดต่อส่ือสารของพยาบาล เป็นกิจกรรมการพยาบาลท่ีอธิบายถึง
คุณภาพเชิงกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั หากการติดต่อส่ือสารเพื่อการช่วยเหลือท่ีพยาบาล
ปฏิบติัต่อผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการในหน่วยงาน สามารถท่ีจะด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อยจนเป็นท่ี
พึงพอใจของทั้งผูป่้วยและญาติแลว้ การบริการท่ีให้ไปนั้นจึงจะถือวา่เป็นการบริการท่ีมีคุณภาพได ้
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และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงเป็นผลท าให้คุณภาพการบริการพยาบาล
นั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2.3 องค์ประกอบของการส่ือสาร    

   ถิรนนัท์  อนวชัศิริวงศ์ (2553: 39-42) ได้อธิบายถึงกระบวนการส่ือสารว่ามี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั  คือ 

1. ผูพู้ดหรือผูส่้งข่าว (Communicator or Sender) หมายถึง ผูท่ี้ตอ้งการจะส่ือสาร 
หรือถ่ายทอด แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความตอ้งการไปยงับุคคลอ่ืน 

2. ข่าวสารหรือขอ้ความ (Message) หมายถึง เน้ือหาสาระของข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ 
ท่ีผูส่้งสารตอ้งการใหผู้รั้บสารรับรู้ 

3. สัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมาย (Symbol or Signal) ซ่ึงใช้เป็นส่ือกลาง เพื่อแสดง
ขอ้ความตามท่ีผูส่้งตอ้งการส่งไปยงัผูรั้บ เช่น ภาษา ท่าทาง สีหนา้ อากปักิริยา และเคร่ืองหมาย 

4. ช่องทางในการส่ือสาร (Channel) หมายถึง ส่ิงท่ีใชเ้ป็นส่ือน าขอ้ความไปยงัผูรั้บ 
เพื่อให้เกิดการรับรู้โดยประสาทสัมผสัอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย ๆ อย่างรวมกนั เช่น การพูด 
การฟัง การเขียน  การอ่าน  การมองการเห็น  การส่งกล่ิน  และการไดก้ล่ิน 

5. ผูรั้บ (Receiver) หมายถึง ผูท่ี้รับข่าวสาร หรือขอ้ความตามท่ีผูส่้งตอ้งการ 
6. การป้อนกลบั (Feedback) หมายถึง การตอบสนองท่ีผูส่้งสามารถท าการตรวจสอบ

ไดว้า่ผูรั้บไดท้ราบขอ้ความถูกตอ้งหรือไม่ โดยปฏิกิริยาการป้อนกลบัน้ีในบางคร้ังอาจจะไม่เกิด ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัระบบของการส่ือสารในแต่ละประเภท 
 2.4 กระบวนการส่ือสาร  

   วิภาพร  มาพบสุข (2554: 41-43) ไดก้ล่าวเอาไวว้า่ กระบวนการติดต่อส่ือสารนั้น       
ผูส่้งสารสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูรั้บสารได ้โดยผา่นกระบวนการส่ือสาร ดงัต่อไปน้ี 

1. ความคิด (Thought) หมายถึง ขอ้มูลที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของผูส่้งสารใน
ขณะนั้น ซ่ึงถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ของการส่ือสาร ดงันั้นผูส่้งสารจึงจ าเป็นตอ้งรู้จุดประสงคใ์นการส่ง
สารอยา่งชดัเจน ขั้นตอนน้ีจึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด และอาจไม่มีความหมายเลย ถา้ไม่มีข่าวสาร
ท่ีจะส่งออกไป 

2. การส่งขอ้มูลหรือการเขา้รหสั (Encoding) หมายถึง การเลือกสัญญาณการส่ือสาร 
วา่จะใชภ้าษาพดูภาษาเขียน ท่าทาง หรือสัญลกัษณ์ต่างๆ เพื่อท าใหผู้รั้บข่าวสารเกิดความเขา้ใจ 

3. การส่งข่าวสารออกไปหรือช่องทาง (Transmit of Message or Channel) หมายถึง 
การเลือกช่องทางท่ีส่งสารไปยงัผูรั้บ เพื่อตอ้งการให้ผูรั้บสารได้เห็น ได้ยิน ได้กล่ิน หรือได้ชิม
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รสชาติ  ซ่ึงเส้นทางท่ีส่งข่าวสารอาจเป็นการพูด การสาธิต การใชว้ิทยุ โทรทศัน์ หรือหนงัสือพิมพ ์
เป็นตน้ 

4. การรับข่าวสาร (Recieving) หมายถึง การรับรู้ข่าวสารของผูรั้บสาร ซ่ึงตอ้งอาศยั
ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานท่ีส าคญั จึงจะช่วยใหมี้การตีความไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

5. การแปลความหรือการแปลรหัส (Decoding) หมายถึง การตีความหมายของ
ข่าวสารท่ีรับมา ว่ามีความหมายอย่างไร ทั้งน้ีการตีความจะมีความถูกตอ้งเหมาะสมเพียงใดนั้น 
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูแ้ปลความหมายหรือแปลรหสั และความยากง่ายของสารท่ีส่งมาดว้ย 

6. ความเขา้ใจหรืออาการท่ีแสดงออก (Action) หมายถึง อาการตอบสนองของผูรั้บ
สาร วา่เขา้ใจหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการแปลรหสัของผูรั้บสาร และความสามารถในการ
ส่งข่าวสารของผูส่้งสาร 

7. การป้อนกลบั (Feedback) หมายถึง การตอบขอ้ซักถาม หรือการทวนค าสั่ง
ระหวา่งผูรั้บสารและผูส่้งสารนัน่เอง เพื่อใหผู้ส่้งสารเขา้ใจไดต้รงกบัผูรั้บสาร 

8. ส่ิงรบกวน หมายถึง ส่ิงท่ีท าลายประสิทธิผลของการส่ือสาร ไดแ้ก่ ส่ิงรบกวนทาง
กายภาพ (Physical noise) ท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกตวับุคคล และส่ิงรบกวนทางใจ (Psychologicalnoise) ท่ี
เกิดจากสภาพจิตใจ และอารมณ์ของผูส่ื้อสารเอง 

  จากท่ีไดก้ล่าวถึงมาในเบ้ืองตน้ทั้งหมดน้ี ท าให้ทราบไดว้่ากระบวนการส่ือสารนั้น 
เป็นกิจกรรมท่ีพยาบาลและผูป่้วยไดท้  าการส่ือสารต่อกนั เป็นกิจกรรมแลกเปล่ียนท่ีต่อเน่ืองกนั และ
ด าเนินการไปเพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ซ่ึงระดบัในการส่ือสารของพยาบาลและผูป่้วย
นั้น ย่อมจะมีความแตกต่างกันออกไปตามความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมต่าง ๆ ของท่ีแต่ละ
บุคคลนั้น ๆ จะเป็นอยู ่
 2.5 พฤติกรรมของการส่ือสาร 

   แนวคิดพฤติกรรมการส่ือสาร เป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่มีความจ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวติประจ าวนัของมนุษย ์ ซ่ึงลกัษณะของพฤติกรรมการส่ือสารจะประกอบไปดว้ยเง่ือนไขท่ี
ส าคญัอยู่  2  ประการ คือเง่ือนไขส่ิงเร้า – การตอบสนอง และเง่ือนไขสภาพแวดลอ้มนอกระบบ 
โดยการส่ือสารท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การส่ือสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ย่อมจะ
ส่งผลสืบเน่ือง อนัเกิดจากพฤติกรรมการส่ือสารไดท้ั้งทางบวกและทางลบ ซ่ึงจะมีทั้งผลสืบเน่ืองท่ี
เห็นไดช้ดั และผลพลอยได ้

   สุขใจ  ศรีเพียรเอม (2552: 54) ไดส้รุปพฤติกรรมการส่ือสารวา่ หมายถึง ลกัษณะท่ี
แสดงออกทางกิริยาท่าทาง ค าพูด สายตา ร่วมกบัความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงเป็นพฤติกรรมในลกัษณะ
รูปธรรม และนามธรรมในการติดต่อส่ือสารกนั โดยอาศยักระบวนการส่ือความหมายซ่ึงกนัและกนั
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โดยท่ีขวญัเรือน  กิติวฒัน์ (2553 : 44) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมการส่ือสารเอาไว ้คือ การ
กระท า หรือการแสดงออกซ่ึงกิริยาอาการในลกัษณะท่ีบ่งบอกว่าเป็นการติดต่อส่ือสารเพื่อความ
เข้าใจซ่ึงกันและกัน โดยอาศยักระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสาร และถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ 
ความคิด ตลอดจนประสบการณ์ระหวา่งกนัและกนั ซ่ึงถิรนนัท ์ อนวชัศิริวงศ ์(2553 : 37) ไดส้รุป
ความหมายของพฤติกรรมการส่ือสารเอาไวว้า่ เป็นหน่วยพื้นฐานของระบบการส่ือสารมีปฏิสัมพนัธ์
อยา่งเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ความรู้สึกผกูพนัรักใคร่ โดยท่ีพฤติกรรมการส่ือสารน้ี จะปรากฏออกมาใน
แบบแผนปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล ซ่ึงเป็นแบบแผนพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมของคนทัว่ไป และ
เป็นส่ิงท่ีสามารถอธิบายถึงสถานการณ์การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจริงได้เป็นอย่างดี และปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จของการส่ือสารนั้นควรมีความเห็นอกเห็นใจ ซ่ึงความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) คือ การ
ท่ีเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นส่ิงส าคญัส าหรับมิตรภาพท่ีเขม้แข็ง โดยความเห็นอกเห็นใจนั้นจะ
แสดงออกทางวาจา และภาษากาย เช่น โทนเสียงท่ีใช ้ท่าทางต่าง ๆ ของร่างกาย และการแสดงออก
ทางหนา้ตา ซ่ึงบุคคลท่ีมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นสูง มกัจะเป็นคนท่ีไวต่อความรู้สึก เป็นมิตรและ
ชอบพบปะผูค้น ดงันั้นถา้ไดมี้การเพิ่มความเห็นอกเห็นใจในการปฏิบติัต่าง ๆ ต่อกนัจะเป็นส่ิงท่ี
ช่วยลดการแบ่งแยกพวกเขาพวกเราระหวา่งกนัใหห้มดไปได ้

ดังนั้นจากท่ีได้กล่าวถึงมาทั้งหมดน้ี ผูว้ิจยัจึงสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการส่ือสาร 
หมายถึง การกระท า หรือการแสดงออกท่ีเป็นรูปธรรมของพยาบาล ท่ีแสดงต่อผูป่้วยในขณะท่ี
ปฏิบติักิจกรรมการพยาบาล เป็นการแสดงออกทางกิริยาท่าทาง ค าพูด สายตา ร่วมกบัความรู้สึกนึก
คิด ซ่ึงเป็นพฤติกรรมในลักษณะรูปธรรมและนามธรรมในการติดต่อส่ือสารกัน โดยอาศัย
กระบวนการส่ือความหมายซ่ึงกนัและกนั 
 2.6 ประเภทของการส่ือสาร  

   ปรมะ  สตะเวทิน (2550: 62-69) ไดจ้  าแนกประเภทของการส่ือสาร โดยใชเ้กณฑ ์
ดงัน้ี 

1. การจ าแนกประเภทโดยใชจ้  านวนของผูท้  าการส่ือสารเป็นเกณฑ ์ 
1.1 การส่ือสารภายในตวับุคคล (Intrapersonal Communication) เป็นการส่ือสาร

ของบุคคลคนเดียวท าหน้าท่ีเป็นทั้งผูส่้งสาร และผูรั้บสาร คือ ระบบประสาทส่วนกลาง (Central 
Nervous System) ของบุคคลนั้นจะท าหน้าท่ีทั้งส่งสาร และรับสาร เช่น การคิด การพูดกบัตวัเอง 
การบนัทึกประจ าวนั เป็นตน้ 

1.2 การส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) คือ การส่ือสารท่ี
ประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป ส่ือสารกนัในลกัษณะตวัต่อตวั (Person-to-Person) คือ ทั้งผู ้
ส่งสาร และผูรั้บสารสามารถติดต่อแลกเปล่ียนสารกนัไดโ้ดยตรง เช่น การพูดคุยกนัสองคน การ
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โทรศพัท์คุยกนั การประชุมย่อย และการเรียนในชั้นเรียน ซ่ึงโดยปกติแลว้จะมีผูส่ื้อสารน้อย
ประมาณ  2-6 คน 

1.3 การส่ือสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) เป็นการส่ือสาร
ระหว่างคนจ านวนมาก ซ่ึงอยู่ในท่ีเดียวกนั เช่น การอภิปราย หรือการบรรยายในหอประชุม การ
สอนในห้องเรียน และการพูดหาเสียงเลือกตั้ง เป็นตน้ และเน่ืองจากว่าการส่ือสารในกลุ่มใหญ่
โอกาสท่ีผูส่้งสาร และผูรั้บสารจะติดต่อแลกเปล่ียนกนัโดยตรงมีนอ้ย จึงท าให้ขาดลกัษณะของการ
ส่ือสารแบบตวัต่อตวั 

1.4 การส่ือสารในองค์การ (Organizational Communication) เป็นการส่ือสาร
ระหวา่งสมาชิกในองคก์าร ประกอบดว้ยการส่ือสารระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
การส่ือสารกนัระหว่างผูร่้วมงานในระดบัเดียวกนั  เช่น  การส่ือสารกนัภายในบริษทั และการ
ส่ือสารกนัภายในหน่วยงานราชการต่าง ๆ  เป็นตน้ 

1.5 การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการส่ือสารไปยงัประชาชน
จ านวนมากพร้อมกนั หรือในเวลาใกลเ้คียงกนั โดยประชาชนเป้าหมาย อาจอยูห่่างไกลกนั หรืออยู่
กระจดักระจายก ันในที่ต่าง ๆ  ซ่ึงในการส่ือสารมวลชนน้ี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท  คือ  
หนงัสือพิมพ ์ วทิย ุ โทรทศัน์  และภาพยนตร์ 

2. การจ าแนกประเภทโดยใชภ้าษาเป็นเกณฑ ์ 
    การส่ือสารประเภทน้ี จะค านึงถึงการใชร้หสั (Code) หรือสัญลกัษณ์ (Symbol) ท่ี

ใช้ในการส่ือสารระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสารวา่รหสัหรือสัญลกัษณ์ท่ีใชน้ั้น จดัเป็นภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 การส่ือสารเชิงวจันภาษา (Verbal Communication) เป็นการส่ือสารโดยใช้
ภาษาพูด หรือภาษาเขียน เช่น การพูดภาษาไทย และการเขียนภาษาไทย หรือการพูดภาษาองักฤษ 
และการเขียนภาษาองักฤษ เป็นตน้ โดยภาษาท่ีแสดงออกมาเป็นถอ้ยค าต่าง ๆ น้ี เรียกวา่ วจันสาร 

2.2 การส่ือสารเชิงอวจันภาษา (Nonverbal Communication) เป็นการส่ือสารโดย
ใชร้หสั หรือสัญลกัษณ์อยา่งอ่ืนในการส่ือสารแทนการใชภ้าษาพดู หรือภาษาเขียน เช่น การยิม้ หรือ
การแสดงกิริยาอาการท่าทางต่าง ๆ ซ่ึงการส่ือสารอวจันภาษานั้น เป็นความหมายท่ีใชส่ื้อสารกนัได้
ในหลายรูปแบบ โดยจ าแนกออกไดเ้ป็น 7 ประเภท (บุญศรี  ปราบณศกัด์ิ และศิริพร  จิรวฒัน์กุล, 
2552 : 67)  ไดแ้ก่ 

2.2.1 อาการภาษาหรือท่าทาง (Body Movement or Kinesics) คือ การส่ือสาร
ดว้ยกิริยาท่าทางท่ีมีความหมาย  เช่น การโบกมือทกัทาย หรือการล ่าลา  การกวกัมือเรียก และการ
กางแขนออกกั้น เป็นตน้ 
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2.2.2 ปริภาษา (Paralanguage) คือ การแสดงความหมาย โดยอาศยัส่ิงท่ีแนบ
เร่ืองออกมากบัภาษา คือ การส่ือสารดว้ยน ้ าเสียง และวิธีเปล่งเสียง น ้ าเสียงเป็นตวัแทนการแสดง
ความรู้สึกสุข เศร้า โกรธ เป็นมิตร หรือเป็นศตัรู ให้ผูรั้บสารไดรั้บรู้  ซ่ึงท่วงท่า ท านองการเปล่งเสียง 
จะช่วยท าให้เกิดประโยชน์ในการส่ือสารไดม้าก เช่น การหยุดเวน้วรรคจงัหวะความเร็ว การเน้น
เสียงตรงถอ้ยค าท่ีตอ้งการ ช่วยบ่งบอกความหมายท่ีผูส่้งสารตอ้งการได ้ส่วนในดา้นภาษาท่ีเป็นการ
เขียน ไดแ้ก่  วรรคตอน การยอ่หนา้  และการขีดเส้นใต ้ เป็นตน้ 

2.2.3 นยัภาษา (Eye Contact) คือ การส่งภาษาโดยใช้แววตา เช่น การท า
ตาหวาน ตาซ้ึง ตาเศร้า เป็นตน้ การใชล้กัษณะของดวงตาต่างๆ  เช่น การหร่ีตา การเบิกตาโพลง การ
ใชล้กัษณะการมอง เช่น สบตา ชายตามอง และหลบตา เป็นตน้ 

2.2.4 สัมผสัภาษา (Haptics) คือ การส่ือสารดว้ยการจบัตอ้งสัมผสั สามารถ
ส่ือความหมาย และให้ความรู้สึกแก่ผูรั้บสารไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีค าพูดช่วย เช่น การสัมผสัอยา่ง
อ่อนโยน ทะนุถนอมท่ีมารดาให้แก่ทารก การจบั โอบกอด ทุบตี นอกจากน้ีความนุ่มนวลหรือ
รุนแรงในการสัมผสั จะเป็นส่วนเสริมความหมายของภาษาสัมผสัใหช้ดัเจนข้ึน 

2.2.5 กาลภาษา (Chronemics) คือ การส่ือสารด้วยการให้เวลาการปฏิบติั 
หรือใชเ้วลาร่วมกนั เป็นเคร่ืองบอกความหมาย เช่น การยอมให้พบในเวลาวิกาลแสดงวา่ไวใ้จ  การ
ใหเ้วลาติดต่อส่ือสารดว้ยมากแสดงวา่มีความเอาใจใส่  เป็นตน้ 

2.2.6 เทศภาษา (Proxemics) คือ ภาษาท่ีแสดงออกโดยใชต้ าแหน่งท่ีอาณาบริเวณ 
การจดัระยะใกลไ้กลของผูส่้งสารและผูรั้บสารและสถานท่ี ไดแ้ก่ ประธานนัง่หวัโตะ๊ ผูบ้งัคบับญัชา
นัง่อยู่ในห้องท่ีเป็นสัดส่วน การเขา้มาพูดคุยดว้ยใกล ้ๆ แสดงความสนิทสนมไวว้างใจ ตลอดจน
ความแตกต่างกนัในระหวา่งสังคม และวฒันธรรมดว้ย เช่น สังคมอาหรับการเขา้มาพูดคุยดว้ยใน
ระยะใกลชิ้ดถือเป็นเร่ืองปกติธรรมดาไม่จ  าเป็นตอ้งสนิทสนมก็อาจพดูคุยกนัในระยะใกลม้ากได ้

2.2.7 วตัถุภาษา (Artifacts) หมายถึง ภาษาท่ีแสดงออกโดยการใช้ลกัษณะ
ต่างๆ ของวตัถุ เช่น ชนิด ขนาด สีสัน และความสะอาด  เช่น เคร่ืองแบบพยาบาลสีขาวบอกถึงอาชีพ 
หอ้งหรือบา้นรุงรังแสดงความไม่เป็นระเบียบไม่เอาใจใส่  สีด าแสดงถึงความลึกลบั เศร้าโศก  และ
สีขาวแสดงถึงความบริสุทธ์ิ 

3. การจ าแนกประเภทโดยใชก้ารเห็นหนา้กนัระหวา่งท่ีมีการส่ือสารเป็นเกณฑ ์ 
    การส่ือสารในลกัษณะน้ี จะมีการก าหนดเกณฑ์โดยการพิจารณาวา่ ผูท่ี้ไดท้  าการ

ส่ือสารกนันั้น ไดมี้การเห็นหน้ากนัในระหว่างท่ีมีการส่ือสารกนัอยู่หรือไม่  ซ่ึงจ าแนกออกมาได้
เป็น 2 ประเภท  คือ 
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3.1 การส่ือสารแบบเห็นหนา้ค่าตาหรือแบบเผชิญหนา้ (Face-To-Face Communication) 
คือ การส่ือสารท่ีผูส่้งและผูรั้บสารสามารถเห็นหน้าซ่ึงกนัและกนัได ้สามารถสังเกตกิริยาท่าทาง
ของฝ่ายตรงขา้มไดต้วัอยา่ง เช่น การประชุมกลุ่มยอ่ย  การเรียนในชั้นเรียน  เป็นตน้ 

3.2 การส่ือสารแบบไม่เห็นหน้าค่าตา (Interposed Communication) เป็นการ
ส่ือสารท่ีผูส่้งและผูรั้บสารไม่เห็นหนา้ค่าตากนั เพราะอยู่ห่างไกลกนัดว้ยระยะทางและสถานท่ี จึง
ตอ้งใช้ส่ือโทรคมนาคมเป็นเคร่ืองมือส่ือสารถึงกนั เช่น การโทรศพัท์ หรือการใช้ส่ือสารมวลชน 
เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ มาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

4. การจ าแนกประเภทใชค้วามแตกต่างระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารเป็นเกณฑ ์ 
    การจ าแนกในลกัษณะน้ี ค านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ วฒันธรรม และ

ประเทศของผูส่้งสารและผูรั้บสารเป็นหลกั แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
4.1 การส่ือสารระหว่างเช้ือชาติ (Interracial Communication) เป็นการส่ือสาร

ระหวา่งผูส่้ง และผูรั้บสารท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองเช้ือชาติ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะ
มีทั้งคนผวิขาว คนผวิด า คนเช้ือชาติจีน คนเช้ือชาติเมก็ซิกนั คนเช้ือชาติอิตาลี และคนเช้ือชาติยิว ซ่ึง
ในแต่ละเช้ือชาตินั้น ก็จะมีความเป็นอยู ่ความคิด และวฒันธรรมประเพณีของแต่ละบุคคล ท่ีมีความ
แตกต่างกนัออกไป 

4.2 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม (Cross Cultural / Intercultural Communication) 
เป็นการส่ือสารระหวา่งผูส่้ง และผูรั้บสารท่ีมีความแตกต่างกนัทางวฒันธรรม ถึงแมอ้ยูใ่นประเทศ
เดียวกนั แต่มีวฒันธรรมแตกต่างกนั เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ้หรือระหวา่ง
คนท่ีเป็นประชากรในประเทศท่ีต่างกนั เช่น การส่ือสารระหวา่งคนไทยกบัคนอเมริกนั หรือคนไทย
กบัคนจีน เป็นตน้ 

4.3 การส่ือสารระหวา่งประเทศ (International Communication) เป็นการส่ือสาร
ระดบัชาติ เป็นทางการมากกวา่การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม โดยผูท้  าการส่ือสารนั้น จะท าหนา้ท่ี
เป็นตวัแทนของประเทศต่าง ๆ  เช่น  นกัการทูต  ตวัแทนของรัฐบาล  และคณะผูแ้ทนของประเทศ
ต่าง ๆ ในองคก์ารสหประชาชาติ  เป็นตน้ 

5. การจ าแนกประเภทโดยใชเ้กณฑล์กัษณะของเน้ือหาวชิาเป็นเกณฑ ์ 
    เป็นการก าหนดโดยอาศยัลกัษณะของเน้ือหาในรายวิชาเป็นหลกั  ซ่ึงทางสมาคม

การส่ือสารระหว่างประเทศ (International Communication Association) ไดจ้  าแนกประเภทการ
ส่ือสารออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่  1) ระบบข่าวสาร  2) การส่ือสารระหว่างบุคคล  3) การ
ส่ือสารมวลชน  4) การส่ือสารในองคก์ร  5) การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม  6) การส่ือสารการเมือง  
7) การส่ือสารการสอน  8) การส่ือสารสาธารณสุข  และ 9) การส่ือสารงานพฒันา  นอกจากน้ี
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ประเภทของการส่ือสารยงัสามารถจ าแนกออกเป็นการติดต่อส่ือสารเพื่อการช่วยเหลือรักษา 
(Therapeutic Communication) และการติดต่อส่ือสารไม่ใช่เพื่อการช่วยเหลือรักษา (Non-
therapeutic Communication) (พิไลรัตน์ ทองอุไร, 2553) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการติดต่อส่ือสารท่ีเป็น
การรักษาพยาบาลนั้น มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน ามาใชใ้นการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลเป็น
อยา่งยิง่  

    ดงันั้นเม่ือผูว้จิยัไดพ้ิจารณาถึงประเภทของการส่ือสารต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
จะเห็นไดว้า่ลกัษณะของการส่ือสารของพยาบาลเป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคล การส่ือสารกลุ่มใหญ่ 
การส่ือสารองค์การ และการส่ือสารมวลชน เพราะพยาบาลจ าเป็นตอ้งส่ือสารกบัผูป่้วย ผูร่้วมงาน 
ตลอดจนประชาชนทัว่ไป ส่งผลใหเ้ป้าหมายของการส่ือสาร จึงมีทั้งท่ีเป็นการสอน การแนะน า การ
โน้มน้าวใจ การแลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อการประสานงาน การแสวงหาขอ้มูลเพื่อการวางแผนการ
ตดัสินใจ และการสร้างสัมพนัธ์อนัดี ดังนั้นพยาบาลจึงควรท่ีจะตระหนัก และมีการวิเคราะห์
บทบาททางการส่ือสารของตนเอง ใหมี้ความเหมาะสมอยูต่ลอดเวลา มิฉะนั้นอาจจะมีการลืมหรือมี
การมองขา้มบทบาทของผูรั้บสารจากผูป่้วยไปได้ ทั้ง ๆ ท่ีสารจากผูป่้วยนั้นถือได้ว่าเป็นกุญแจ
ส าคญัท่ีจะน าไปสู่การประเมินปัญหา และการให้ความช่วยเหลือผูป่้วยต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 
 2.7 ความหมายของการส่ือสารระหว่างบุคคล  

   จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่าได้มีผูท่ี้ให้ความหมายของการส่ือสารระหว่างบุคคล
(Interpersonal Communication) ไวห้ลายท่าน  ดงัต่อไปน้ี 

   เสนาะ  ติเยาว ์(2551: 54) ไดก้ล่าวเอาไวว้า่ การส่ือสารระหวา่งบุคคล หมายถึง การ
ท่ีคนคนหน่ึงส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บอีกคนหน่ึง หรือส่งไปยงัผูรั้บท่ีเป็นกลุ่มย่อย เพื่อตอ้งการให้
เกิดผล และได้รับขอ้มูลยอ้นกลบัในทนัที ซ่ึงกิติมา  สุรสนธิ (2552: 59) ได้กล่าวเอาไวว้่า การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล หมายถึง การส่ือสารของบุคคล ท่ีมีจ  านวนตั้ งแต่สองคนข้ึนไป มีการ
แลกเปล่ียนข่าวสารกนัในลกัษณะตวัต่อตวั ในรูปแบบการเผชิญหนา้ และ / หรือในลกัษณะท่ีมีส่ือ
เป็นตวักลางในการส่ือสารและDevito (2013: 45) ไดก้ล่าวเอาไวว้่า การส่ือสารระหว่างบุคคล 
หมายถึง กระบวนการรับส่งข่าวสารท่ีเกิดข้ึนระหวา่งคน 2 คน ท่ีมีสัมพนัธภาพต่อกนั และเป็นการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนั โดยไม่จ  ากดัเฉพาะแต่เพียงการพูด หรือการเขียนเท่านั้น แต่ยงัรวมไป
ถึงลกัษณะ กิริยาท่าทางต่าง ๆ ท่ีบุคคลนั้น ๆ ไดแ้สดงออกมาดว้ย 

   จากความหมายของการส่ือสารระหวา่งบุคคลต่างๆ ในเบ้ืองตน้น้ี เป็นปัจจยัท่ีส าคญั 
และจ าเป็นในการด ารงชีวิต ในการท างานร่วมกัน ซ่ึงตอ้งมีการส่ือสารกบับุคคลหลายประเภท 
หลายอาชีพ  ไดแ้ก่  เพื่อนบา้น  สมาชิกในครอบครัว  ผูร่้วมงาน ผูใ้ห้ และผูใ้ชบ้ริการทางสุขภาพ  
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เป็นตน้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ การส่ือสารจดัเป็นส่ือกลางระหวา่งบุคคล ท่ีจะสามารถช่วยสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีซ่ึงกนัและกนั เพื่อช่วยส่งเสริมให้คนท างานร่วมกนั และเกิดความร่วมมือร่วมใจ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยสามารถท่ีจะท างานต่าง ๆ ให้ส าเร็จและตรงไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด
เอาไวไ้ด ้
 2.8 วตัถุประสงค์ของการส่ือสารระหว่างบุคคล  

   บงัอร ยุววิทยาพานิช (2554: 51-52) ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลไว ้5 ประการ คือ 

1. เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ เขา้ใจตนเอง ผูอ่ื้น และโลกภายนอกไดดี้ข้ึน (To Learn)  
    แมข้อ้มูลข่าวสารมาจากส่ือต่างๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตอ้งผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์กนั 

และในความเป็นจริงอิทธิพลของความเช่ือ ทศันคติ และคุณค่าของการมีปฏิสัมพนัธ์กัน จะมี
มากกว่าส่ือต่าง ๆ การส่ือสารระหว่างบุคคล จะเปิดโอกาสให้บุคคลได้กล่าวถึงส่ิงท่ีเป็นความ
คิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง ไดพู้ดถึงส่ิงท่ีตนเองชอบและไม่ชอบ ส่ิงท่ีตนเองสนใจ ตลอดจน
ความคิดและพฤติกรรมของตนเอง การไดพู้ดคุยในเร่ืองของตนเองกบัผูอ่ื้นเท่ากบัเป็นการสะทอ้น
ภาพของตนเองจากการไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัจากบุคคลเหล่านั้น ท าให้ทราบความจริงทั้งในแง่บวก
และแง่ลบ 

2. เพื่อสร้างสัมพนัธภาพ (To Relate)  
    ความตอ้งการที่มากที่สุดอย่างหน่ึงของมนุษยก์็คือ การสร้างและด ารงไวซ่ึ้ง

สัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืน บุคคลตอ้งการความรัก ความรู้สึกชอบ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการท่ีจะ
รักและชอบผูอ่ื้นดว้ย นอกจากน้ีสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลยงัช่วยลดความรู้สึกโดดเด่ียว ซึมเศร้า 
สามารถแลกเปล่ียนความรู้สึกกนัได ้ท าให้มีความสุขมากข้ึน และมีความรู้สึกในทางบวกต่อตนเอง
สูงข้ึน 

3. เพื่อจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูอ่ื้น (To Influence) 
    การส่ือสารระหวา่งบุคคล มีอิทธิพลในการโนม้น้าวจิตใจให้บุคคลอ่ืนกระท าใน

ส่ิงท่ีเราตอ้งการและเห็นดว้ยกบัความคิดและความเช่ือของเรา ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้
เน่ืองจากส่ิงท่ีเรียนรู้จากตนเองและผูอ่ื้นท าใหเ้ห็นขอ้ดีและขอ้บกพร่องของตนเองในบางเร่ืองท่ีควร
ปรับปรุง 

4. เพื่อความบนัเทิง (To Play)  
    การได้พูดคุยสนทนาในเร่ืองต่างๆ  เช่น  กิจกรรมในวนัหยุด กีฬา การเล่าเร่ือง

ตลกขบขนั หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ จะช่วยผอ่นคลายความตึงเครียด และท าให้บุคคลรู้สึกพึงพอใจ และ
มีความสุขไดเ้ป็นอยา่งดี 
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5. เพื่อการช่วยเหลือ (To Help)  
    การช่วยเหลือเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล การจะประสบความส าเร็จ

ในการช่วยเหลือผูอ่ื้นนั้น จ  าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ และทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคลเป็นส าคญั 
    จากการศึกษาถึงความหมายและวตัถุประสงค์ของการส่ือสารระหว่างบุคคล

ดงักล่าวข้างต้น ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า การส่ือสารในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล 
หมายถึง การส่ือสารระหว่างบุคคลจ านวนตั้งแต่สองคนข้ึนไป  ที่มีการส่ือสารกนัโดยตรง มี
สัมพนัธภาพต่อกนั โดยท่ีคู่ส่ือสารเผชิญหน้ากนัทั้งคู่ และท าหน้าท่ีเป็นทั้งผูส่ื้อสารและผูรั้บสาร 
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนั เป็นการจูงใจ และเป็นไปเพื่อการช่วยเหลือ โดยในทั้งน้ีอาจจะมี
การส่ือสารกนัได ้ทั้งในทางดา้นวจันภาษา และในทางดา้นอวจันภาษาไดเ้ช่นกนั 
 2.9 การส่ือสารในการปฏิบัติการพยาบาล  

   บุญศรี  ปราบณศกัด์ิ และศิริพร  จิรวฒัน์กุล (2552: 64-68)ไดอ้ธิบายไวว้่าในการ
ปฏิบติัการพยาบาลต่างๆ นั้น พยาบาลจะตอ้งแสดงบทบาท ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการ การร่วมงาน 
และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การส่ือสารเป็นบทบาทส าคญัของวิชาชีพพยาบาล เพราะเป็นบทบาทท่ีจดั
ไดว้า่เป็นศูนยก์ลางของการพยาบาลทั้งหมด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนักบัท่ี อปัษร  ตรีเทวี (2550: 67-
69) ท่ีไดอ้ธิบายถึงการติดต่อส่ือสารเอาไวว้า่ การติดต่อส่ือสาร หรือปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้บริการ
กบัผูรั้บบริการนั้น จะสะทอ้นถึงภาพต่าง ๆ ทั้งภาพที่เป็นความคิด และการกระท าของบุคคลให้
ปรากฏต่อกนั ซ่ึงการส่ือสารจดัเป็นส่ือกลางระหวา่งบุคคลท่ีจะช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีซ่ึงกนัและกนั 
ไวว้างใจ ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกนั และสามารถท างานส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้
นอกจากน้ีแล้ว การส่ือสารยงัเป็นบทบาทส าคญัของวิชาชีพการพยาบาล เพราะการส่ือสารเป็น
หวัใจส าคญัของการดูแลเอาใจใส่ผูป่้วย พยาบาลจึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีการน าการส่ือสารเขา้มาใช้
ร่วมในกระบวนการพยาบาลต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล โดยการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลในการบริการพยาบาล ท่ีใชก้นัอยูเ่ป็นประจ านั้น  ไดแ้ก่  การสัมภาษณ์  การสอนสุข
ศึกษา และการให้ค  าปรึกษาทางดา้นสุขภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนไดใ้นทุกขั้นตอนและทุกขณะ คือ เร่ิมตั้งแต่
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อวางแผนการดูแลผูป่้วย ตอ้งท าการส่ือสารกบัหลายฝ่าย การน า
แผนการดูแลไปปฏิบติัมีการมอบหมายงานใหแ้ต่ละบุคคลรับผดิชอบ หรือมีการส่ือสารกบับุคลากร
อ่ืนเพื่อขอรับค ารักษา นอกจากน้ียงัต้องมีการส่ือสารกับผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ เพื่อให้ทราบถึง
แผนการรักษาพยาบาลและการดูแลการเจ็บป่วย ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบ
และสถานท่ี แลว้จึงจะท าการประเมินผลการรักษาพยาบาลท่ีผูป่้วยไดรั้บ ซ่ึงจะตอ้งมีการส่ือสารกนั
ระหวา่งบุคคลกบัผูท่ี้รับผิดชอบในผูป่้วยนั้น ๆ และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ จะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารต่อ
กนัเกิดข้ึนมาระหวา่งผูป่้วยและญาติ  
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 2.10 การส่ือสารสุขภาพ 
   Freimuth, S. Vicki and Sandra Crouse Quinn (2004: 12)ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ
การส่ือสารสุขภาพ หรือการส่ือสารสาธารณสุข (Health communication) หมายถึง การน าเอา
ศาสตร์ทางดา้นการส่ือสารมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ข่าวสารดา้นสุขภาพ เพื่อประโยชน์ใน
การป้องกนัสุขภาพแก่ประชาชน หรือเป็นความสามารถในการเพิ่มระดบัความรู้ และความตระหนกั
ในปัญหาสุขภาพ ซ่ึงปาริชาต  สถาปิตานนท ์(2546: 5)ไดอ้ธิบายถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาสุขภาพ
จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความเช่ือ และทศันคติ โดยการส่ือสารสุขภาพจะเปล่ียนบรรทดัฐานทาง
สังคม ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งทนัทีทนัใด มีทกัษะในการอธิบายบอกต่อถึงเร่ือง
การดูแลสุขภาพ ใหค้วามร่วมมือกบันโยบายสุขภาพ และตอ้งการเขา้รับการบริการทางดา้นสุขภาพ  

   การส่ือสารสุขภาพ จึงเป็นแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ โดยพฤติกรรมสุขภาพไดรั้บ
อิทธิพลจากส่ิงท่ีเป็นความคิด ความรู้สึกมาก ซ่ึงมาจากการส่งผา่นในหลายระดบัทั้งในระดบับุคคล 
ชุมชน และผา่นวฒันธรรม (DiClemente, R.J et al, 2002: 14) ซ่ึงจากความซบัซ้อนของอิทธิพล
หลายระดบั การจะส่งเสริมสุขภาพจึงตอ้งมีการด าเนินการควบคู่กนัไปทุกระดบั ดงันั้นแนวคิดดา้น
การส่ือสารสุขภาพ จึงตอ้งมีการศึกษาและประยุกตใ์ชม้ากข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในวงกวา้งและในทุกระดบั ตอ้งมีการวิเคราะห์และการวางแผนอยา่งเป็นระบบ การ
ส่ือสารสุขภาพไม่ใช่การสอนสุขศึกษาในมุมมองเดิมท่ีเป็นเพียงการถ่ายเทส่ิงท่ีนกัสุขศึกษาคิดว่า
จ าเป็นลงไปยงักลุ่มผูรั้บการสอน แต่เป็นการสอนสุขศึกษาที่ให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์กลุ่ม
ผูรั้บสารเพื่อประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของสารหรือเน้ือหาสาระด้านการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและตอ้งการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายผูรั้บสาร
ในแต่ละกลุ่ม เพราะการส่ือสารเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการพฒันาในทุกแง่มุม และทุกระดบัใน
การส่งเสริมสุขภาพ การส่ือสารเป็นกลไกในการเช่ือมร้อยให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะใน
ระดบั บุคคล ชุมชนและท่ีส าคญั คือ การส่ือสารท าหนา้ท่ีในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  

   การส่ือสารสุขภาพท่ีผา่นมาในอดีตเน้นการส่ือสารทางเดียว ซ่ึงมีจุดอ่อนและอาจ
ไม่เหมาะต่อการส่ือสารสาหรับปัญหาสุขภาพท่ีซบัซ้อนอยา่งในปัจจุบนั (กาญจนา  แกว้เทพ, 2551: 
22) ดงันั้นการส่ือสารสองทางซ่ึงเป็นตน้แบบของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมและเป็นกระบวนการ 
จึงเป็นรูปแบบของการส่ือสารท่ีสามารถเขา้มาเสริมในการสร้างจุดแข็งเพื่อตอบสนองเป้าหมายได ้
โดยการส่ือสารสุขภาพแบบมีส่วนร่วมมาจากแนวคิดส าคญั คือ การมองวา่การส่ือสารเป็นเร่ืองของ
เศรษฐกิจ อ านาจ การเมืองและวฒันธรรม เป็นกระบวนการสร้างความเป็นหน่ึงเดียว สร้าง
ประสบการณ์ร่วมกนัในระหว่างคู่ของการส่ือสารอนัจะประกอบไปด้วยกระบวนการต่าง ๆ 
(มลินี  สมภพเจริญ, 2551 : 26-27) ไดแ้ก่ 
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1. เป้าหมายการส่ือสาร เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ และความรู้สึกร่วมกนั สร้าง
ความผกูพนั  

2. ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนมีสิทธ์ิเขา้ร่วม  
3. เป็นการเขา้ร่วมในหลาย ๆ บทบาทในแต่ละขั้นตอน  
4. การไหลของขอ้มูลข่าวสารเป็นแบบรอบทิศทาง  
5. ข่าวสาร เน้ือหาขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัชุมชนชน  
6. ผูรั้บสารและผูส่้งสารสามารถผลดัเปล่ียนบทบาทกนัได ้ 

 2.11 การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
   กาญจนา  แกว้เทพ (2549: 12) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม

ไวว้่าเป็นการส่ือสารรูปแบบใหม่รูปแบบหน่ึงอนัเกิดจากการประสานแนวคิดทางวิชาการท่ีเน้น
แสวงหาวิธีการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ ผนวกกบัแนวคิดท่ีจะมุ่งเนน้การวิจยัและการพฒันา
แบบมีส่วนร่วมเพื่อขยายผลสู่การพฒันาที่ย ัง่ยืนของสังคม โดยเนน้ให้ความส าคญักบัภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของชุมชน รวมถึงความสามารถของสมาชิกในการเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเองจนพฒันาไปสู่เร่ือง 
“การส่ือสารเพื่อการพฒันา” จะเป็นไปในท านองเดียวกนัที่มีหลกัการส าคญัและมีความโยงใยกนั 
คือ แนวคิดเร่ือง “การมีส่วนร่วม” และ “การเขา้ถึง” (Accessibility) โดยเป้าหมายของการส่ือสาร
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่  (กาญจนา  แกว้เทพ, 2549: 48-67) 

1. เพื่อกระตุน้ให้ชุมชนมองเห็นคุณค่าของตนเอง เช่น การน าเอาภูมิปัญญาของ
ชาวบา้นมาเผยแพร่ในวงกวา้ง 

2. เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัชาวบา้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมและเพื่อให้เห็นคุณค่า
ความคิดและความเช่ือ 

3. เพื่อพิสูจน์ความเช่ือของชุมชนท่ีเคยคิดว่าตนเองไม่สามารถใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่ท่ีซบัซ้อนได ้การเขา้มาร่วมฝึกฝนอบรมการผลิตส่ือจะพิสูจน์ให้ชาวบา้นเห็นวา่ พวกเขา
สามารถจะใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ไดห้ากวา่มีโอกาส 

4. เพื่อสร้างทกัษะในการสร้างส่ือให้กับชุมชน เพื่อเป็นช่องทางที่ชุมชนจะส่ง
ข่าวสารออกไปจากจุดยนื มุมมอง และทศันะของตนเอง 

5. เพื่อให้ชุมชนได้แสดงความรู้สึก ปัญหา วิธีการวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งวิธีการ
แกปั้ญหาจากทศันะของชุมชน 

6. ผลจากการส่ือสารของชุมชนท่ีเกิดจากการริเร่ิมของบางส่วนเส้ียวของชุมชน 
หรือจากชุมชนใดชุมชนหน่ึงจะช่วยยกระดบัความมีสติและความรับผิดชอบให้กบัทั้งชุมชนหรือ
ชุมชนอ่ืน ๆ เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน เพราะผลจากการใช้กระบวนทศัน์การพฒันาแบบบน
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ล่างนั้น ไม่เพียงแต่จะไม่ไดผ้ลตามท่ีคาดหวงัเอาไวเ้ท่านั้น หากแต่ยงัทิ้งร่องรอยแห่งความสูญเสีย
ในเชิงภูมิปัญญาและวฒันธรรมเอาไวด้ว้ย กล่าวคือ ชาวบา้นจะเกิดวฒันธรรมแห่งการพึ่งพา การรอ
คอยความช่วยเหลือจากภายนอก และไม่เช่ือมัน่วา่ตนเองจะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดด้ว้ยความสามารถ
ของตนเอง 
  ดงันั้นจากท่ีกล่าวถึงมาในเบ้ืองตน้ทั้งหมดน้ี ท าให้ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่การส่ือสารระหว่าง
บุคคลในการบริการพยาบาลกบัผูรั้บบริการนั้น ถือไดว้า่เป็นความสามารถของพยาบาลและผูรั้บบริการ
ท่ีจะตอ้งมีการใช้ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร เพื่อการวางแผน การปฏิบติั และการประเมินผลการ
พยาบาล จึงควรท่ีจะมีการพัฒนารูปแบบที่สามารถเป็นการน ากระบวนการส่ือสารไปใชใ้น
กระบวนการพยาบาล โดยค านึงถึงความมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการและความเสมอภาคระหวา่งกนั
ของพยาบาลและผูรั้บบริการเป็นส าคญั 
 
3. แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
 3.1  แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

   ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ี
เราจะทราบวา่บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซ้อน 
จึงเป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้มโดยการวดัความคิดเห็น
ของบุคคลเหล่านั้นและการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงจึงจะสามารถวดั
ความพึงพอใจนั้นได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Wolman (2007: 32) ท่ีไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็น
ความรู้สึกท่ีไดรั้บความส าเร็จตามความมุ่งหวงัและความตอ้งการ  
 3.2 ความหมายของความพงึพอใจ  

   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ “พึง” เป็นค าช่วยกริยาอ่ืน
หมายความวา่ “ควร” เช่น พึงใจ หมายความวา่พอใจ ชอบใจ และค าวา่ “พอ” หมายความว่าเท่าท่ี
ตอ้งการ เตม็ความตอ้งการ ถูก ชอบ และเม่ือน าค าสองค ามาผสมกนั “พึงพอใจ” จะหมายถึงชอบใจ 
ถูกใจตามท่ีตอ้งการ โดยความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจพฤติกรรม ซ่ึงอุทยั  
หิรัญโต (2553: 40) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ “ความพึงพอใจ” เป็นส่ิงท่ีท าให้ทุก
คนเกิดความสบายใจ เน่ืองจากสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขา ท าให้เขาเกิดความสุข ส่วน 
นริษา  นราศรี (2554: 45) ไดก้ล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจวา่ “ความพึงพอใจ” เป็นความ
ตอ้งการทางร่างกายมีความรุนแรงในตวับุคคลในการร่วมกิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการทางร่างกาย 
เป็นผลท าให้เกิดความพึงพอใจแล้วจะรู้สึกต้องการความมัน่คงปลอดภยั เม่ือบุคคลไดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายและความตอ้งการความมัน่คงแลว้บุคคลจะเกิดความผกูพนัมาก



41 
 

ข้ึนเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม โดยท่ีอุทยัพรรณ  สุดใจ (2554: 52) ไดก้ล่าววา่ 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเป็นไปใน
เชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ และ
อรรถพร  สายจิตร (2556 : 62) ไดส้รุปวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติหรือระดบัความพึงพอใจ
ของบุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจาก
พื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ระดบัของความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้น ๆ ได ้รวมทั้ง Gillmer (2006 
: 23) ก็ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่าผลของเจตคติต่าง ๆ ของบุคคลที่มีต่อองค์กร 
องค์ประกอบของแรงงานและมีส่วนสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึง
ความพึงพอใจนั้น ได้แก่ ความรู้สึกมีความส าเร็จในผลงาน ความรู้สึกว่าได้รับการยกย่องนบัถือ 
และความรู้สึกวา่มีความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ดงัท่ี Silmer (2008: 41) กล่าวไวว้า่ความพึงพอใจ 
เป็นระดบัขั้นตอนความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบของคนท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ ของงาน รวมทั้งงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย การจดัระบบงานและความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เช่นเดียวกนักบัท่ีStrauss 
(2010: 38) ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจไวว้า่ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานท่ี
ท า และเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานนั้นใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยคนจะรู้สึกพอใจในงานท่ีท า
เม่ืองานนั้นให้ผลประโยชน์ทั้งด้านวตัถุและด้านจิตใจ ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
พื้นฐานต่าง ๆ ของเขาได ้ 

 ดงันั้นจากความหมายของความพึงพอใจท่ีไดก้ล่าวถึงมาทั้งหมดน้ีนั้น ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า
ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ แต่ถา้เม่ือใด
ท่ีส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายไดก้็จะเกิดความรู้สึกทางบวก 
แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงใดสร้างความรู้สึกผิดหวงัไม่บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะท าให้เกิดความรู้สึก
ทางลบเกิดเป็นความรู้สึกท่ีไม่พึงพอใจข้ึนมาได ้ 
 3.3 การวดัความพงึพอใจ  

   การวดัความพึงพอใจนั้น บุญเรียง  ขจรศิลป์ (2552: 50) ไดใ้ห้ทรรศนะเก่ียวกบัเร่ือง
น้ีว่า ทศันคติหรือเจตคติเป็นนามธรรมเป็นการแสดงออกค่อนขา้งซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวดั
ทศันคติไดโ้ดยตรง แต่เราสามารถท่ีจะวดัทศันคติไดโ้ดยออ้มโดยวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น
แทน ฉะนั้นการวดัความพึงพอใจก็มีขอบเขตท่ีจ ากดัดว้ย อาจมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนถา้บุคคล
เหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง ซ่ึงความคลาดเคล่ือนเหล่าน้ียอ่มเกิดข้ึนได้
เป็นธรรมดาของการวดัโดยทัว่ ๆ ไป โดยท่ีภณิดา  ชยัปัญญา (2551: 44) ไดก้ล่าวไวว้า่การวดัความ
พึงพอใจนั้น สามารถกระท าไดห้ลายวธีิดงัต่อไปน้ี  
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1. การใช้แบบสอบถาม เพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถกระท าไดใ้น
ลกัษณะการก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระซ่ึงค าถามดงักล่าวอาจถามถึงความพึงพอใจ
ในดา้นต่าง ๆ  

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ
วธีิการท่ีดีจึงจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง  

3. การสังเกต เป็นวธีิวดัความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 
ไม่วา่จะ แสดงออกจากการพดูจา กริยา ท่าทาง วธีิน้ีตอ้งอาศยัการกระท าอยา่งจริงจงั และการสังเกต
อยา่งมีระเบียบแบบแผน  

 จากแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัพอจะสรุปไดว้า่ “ความพึงพอใจ” 
เป็นการแสดงความรู้สึกดีใจ และยนิดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองต่อความตอ้งการต่าง ๆ ใน
ส่วนท่ีขาดหายไป ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยท่ีปัจจยัต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถ
สนองตอบต่อความตอ้งการของบุคคล ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนเป็น
การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือกปฏิบติัตนในกิจกรรมนั้น ๆ ได ้
 3.4  ความหมายและความส าคัญของความพงึพอใจในการบริการ  

   ศูนย์พฒันาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2557: 62) ได้ให้
ความหมายและความส าคญัของความพึงพอในในการบริการไวใ้นบทเรียนวิชาจิตวิทยาบริการว่า 
“ความพึงพอใจ” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Satisfaction” ซ่ึงมีความหมายโดยทัว่ ๆ ไปวา่ “ระดบั
ความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง” ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ
สามารถจ าแนกเป็น 2 ความหมาย ในความหมายที่เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหรือ
ผูรั้บบริการ (Consumer Satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ของผูใ้หบ้ริการ  
 3.5 ความหมายของความพงึพอใจในการบริการ  

3.5.1 ความหมายของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ตามแนวคิดของนกัการตลาด
จะพบนิยามของความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็น 2 ขอ้ (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, ศูนยพ์ฒันา
ทรัพยากรการศึกษา, 2557: 62) ไดแ้ก่ 

1. ความหมายที่ยึดสถานการณ์การรับบริการ เป็นหลกั ให้ความหมายว่า 
“ความพึงพอใจเป็นผลท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บภายหลงัสถานการณ์การรับบริการ
สถานการณ์หน่ึง” มกัพบใชใ้นงานวจิยัท่ีเนน้แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์  

2. ความหมายท่ียึดประสบการณ์เก่ียวกบัการรับบริการเป็นหลกั ให้ความหมาย
วา่ “ความพึงพอใจ เป็นผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลาย ๆ 
อยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการในระยะเวลาหน่ึง” หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ “ความพึงพอใจ 
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หมายถึง การประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการ ท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง”  

    ส าหรับความหมายท่ีพบใชอ้ยา่งแพร่หลาย โอลิเวอร์ (Oliver, 2009: 39) ไดใ้ห้
ค  าจ  ากดัความวา่ “ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค หมายถึง สภาวการณ์แสดงออกท่ีเกิดจากการประเมิน
ประสบการณ์การซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการ” ซ่ึงอาจขยายความให้ชดัเจนวา่ไดว้า่ “ความพึงพอใจ 
หมายถึงสภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์
การไดรั้บบริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัหรือดีเกินกวา่ความคาดหวงัของลูกคา้”ในทางตรงกนัขา้ม 
“ความไม่พึงพอใจ หมายถึง สภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบท่ีเกิดจากการประเมิน
เปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการท่ีต ่ากวา่ความคาดหวงัของลูกคา้”  

3.5.2 ความหมายของความพึงพอใจในงานของผูใ้ห้บริการตามแนวคิดของนกัจิตวิทยา
องค์การ ความพึงพอใจในการท างานจะมีผลต่อความส าเร็จของงาน “ความพึงพอใจในงาน 
หมายถึงสภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ และผลตอบแทน (ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน อตัราค่าจา้ง โอกาสกา้วหนา้ และผลประโยชน์) 
ท่ีไดรั้บจากงานในระดบัท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัท่ีบุคคลตั้งไว”้ ในทางตรงกนัขา้ม “ความไม่พึง
พอใจในงาน หมายถึง สภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบที่เกิดจากการประเมิน
เปรียบเทียบประสบการณ์และผลตอบแทนท่ีได้รับจากงานในระดับท่ีต ่ากว่าส่ิงท่ีคาดหวงัไวว้่าจะ
ไดรั้บ”  

    จากท่ีกล่าวถึงความพึงพอใจทั้งสองลกัษณะขา้งตน้ มีความหมายเก่ียวพนักบั
ความพึงพอใจในการบริการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมี
บทบาทส าคญัในสถานการณ์การบริการให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากองคก์ารบริการ
สามารถสร้างความพึงพอใจในการบริการ โดยท าให้ผูที้่เกี่ยวขอ้งกบัการบริการมีความรู้สึกใน
ทางบวก อนัเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดรั้บจริงในระดบัท่ีสอดคลอ้งหรือมากกวา่
ส่ิงท่ีคาดหวงัไวใ้นสถานการณ์การบริการท่ีเกิดข้ึน ยอ่มก่อใหเ้กิดผลดีต่อกิจการบริการนั้น ๆ ดว้ย  

    ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการบริการ หมายถึง สภาวการณ์
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอนัเป็นผลจากการเปรียบเทียบการรับรู้ส่ิงท่ีไดรั้บจาก
การบริการไม่วา่จะเป็นการรับบริการหรือการให้บริการในระดับที่ตรงกับการรับรู้ส่ิงท่ีคาดหวงั
เก่ียวกบัการบริการนั้น ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และความพึงพอใจในงาน
ของผูใ้หบ้ริการ 
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 3.6 ความส าคัญของความพงึพอใจในการบริการ  
   เป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงานบริการข้ึนอยูก่บักลยุทธ์การสร้าง

ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกที่ดีและประทบัใจในบริการที่ได้รับจนติด
ใจและกลบัมาใชบ้ริการเป็นประจ า การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ตลอดจนผูป้ฏิบติังานบริการ
จึงเป็นเร่ืองส าคญั เพราะความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีจะน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั
ทางการตลาด เพื่อความกา้วหนา้และการเติบโตของธุรกิจบริการอยา่งไม่หยดุย ั้ง และส่งผลให้สังคม
ส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มมากข้ึน (บุญเรียงขจรศิลป์, 2552: 43) จึงกล่าวไดว้า่ความพึงพอใจ
นั้นมีความส าคญัต่อผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ  

3.6.1 ความส าคญัต่อผูใ้ห้บริการ องค์การบริการจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจ
ต่อการบริการ (บุญเรียง  ขจรศิลป์, 2552: 44) ดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ 
ผูบ้ริหารการบริการ และผูป้ฏิบตัิงานบริการจ าเป็นตอ้ง ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์บริการและลกัษณะของการน าเสนอบริการท่ีลูกคา้ช่ืนชอบ เพราะขอ้มูลดงักล่าวจะบ่ง
บอกถึงการประเมินความรู้สึก และความคิดเห็นของลูกคา้ต่อคุณสมบติัของการบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
และวธีิการตอบสนองความตอ้งการแต่ละอยา่งในลกัษณะท่ีลูกคา้ปรารถนา ซ่ึงเป็นผลดีต่อผูใ้ห้บริการ
ในอนัท่ีจะตระหนกัถึงความคาดหวงัของผูร้ับบริการ และสามารถสนองตอบบริการ ท่ีตรงกบั
ลกัษณะและรูปแบบท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัไวไ้ดจ้ริง 

2. ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัแปรส าคญัในการประเมินคุณภาพของการ
บริการ หากกิจการใดน าเสนอบริการท่ีดีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการตามความคาดหวงัของลูกคา้
ก็ย่อมส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจต่อบริการนั้นและมีแนวโนม้จะใชบ้ริการซ ้ าอีกต่อ ๆ ไป 
คุณภาพของการบริการท่ีจะทาให้ลูกค้าพึงพอใจข้ึนอยู่กับลักษณะการบริการท่ีปรากฏให้เห็น 
(ไดแ้ก่ สถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองใช ้และบุคลิกลกัษณะของพนกังานบริการ) ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ
ของการบริการ ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการให้บริการดว้ยความ
เช่ือมัน่และความเขา้ใจต่อผูอ่ื้น  

3. ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการเป็นตวัช้ีคุณภาพและความส าเร็จของ
งานบริการ การใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการ และความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังานบริการเป็นเร่ือง
ท่ีจ าเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการให้ความส าคญักับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจในงานให้กบั
ผูป้ฏิบติังานบริการย่อมท าให้พนกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และตั้งใจปฏิบติังาน
อยา่งเต็มความสามารถ อนัจะน ามาซ่ึงคุณภาพของการบริการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ 
และส่งผลใหกิ้จการบริการประสบความส าเร็จในท่ีสุด  
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3.6.2 ความส าคญัต่อผูรั้บบริการ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท (บุญเรียง  ขจรศิลป์, 
2552 : 45) ดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัผลกัดนัคุณภาพชีวิตท่ีดี เม่ือองคก์ารบริการ
ตระหนักถึงความส าคญัของความพึงพอใจของลูกคา้ก็จะพยายามคน้หาปัจจยัท่ีก าหนดความพึง
พอใจของลูกคา้ส าหรับน าเสนอบริการท่ีเหมาะสม เพื่อการแข่งขนัแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจ
บริการ ผูรั้บบริการยอ่มไดรั้บการบริการทีมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการท่ีตนคาดหวงัไวไ้ด ้
การด าเนินชีวิตที่ตอ้งพึ่งพาการบริการในหลาย ๆ สถานการณ์ทุกวนัน้ีย่อมน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพชีวิตท่ีดีตามไปดว้ย เพราะการบริการหลายดา้นช่วยอ านวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระ
การตอบสนองความตอ้งการของบุคคลดว้ยตนเอง 

2. ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการช่วยพฒันาคุณภาพของงานบริการ
และอาชีพ บริการ งานเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อชีวติของคนเราเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงรายไดใ้นการด ารงชีวิต และ
การแสดงออกถึงความสามารถในการท างานใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เป็นท่ียอมรับวา่ความพึงพอใจ
ในงานมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในแต่ละองค์การ ในอาชีพบริการก็
เช่นเดียวกนั เม่ือองคก์ารบริการใหค้วามส าคญักบัการสร้างความพึงพอใจในงานให้กบัผูป้ฏิบติังาน
บริการ ทั้งในดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ค่าตอบแทน สวสัดิการและความกา้วหน้าในชีวิต
การงาน พนกังานบริการก็ยอ่มทุ่มเทความพยายามในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของงานบริการ
ให้กา้วหนา้ยิ่ง ๆ ข้ึนไปในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และการสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ลูกคา้ใหใ้ชบ้ริการต่อ ๆ ไป ท าใหอ้าชีพบริการเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน  

    ดงันั้นจากท่ีไดก้ล่าวมา ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าความพึงพอใจในการบริการเก่ียวขอ้ง
กบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการและความพึงพอใจในงานของผูป้ฏิบติังานบริการ 
ซ่ึงนบัวา่ความพึงพอใจทั้งสองลกัษณะมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพของการบริการและการ
ด าเนินงานบริการให้ประสบความส าเร็จ เพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกท่ีดีต่อบุคคลทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริการ  
 3.7 ลกัษณะและองค์ประกอบของความพงึพอใจในการบริการ 

   การด าเนินงานบริการจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นท่ีตวัผูรั้บบริการ และความ
พยายามท่ีจะท าใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บใหม้ากท่ีสุด  

   โดยการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะและองคป์ระกอบของความพึงพอใจในการ
บริการ มีดงัต่อไปน้ี 
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3.7.1 ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริการมี
ความส าคญัต่อการด าเนินงานบริการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีลกัษณะทัว่ไป (ภณิดา ชยัปัญญา, 
2551: 39-40) ดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวก
ของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด บุคคลจ าเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มรอบตวั การตอบสนอง
ความตอ้งการส่วนบุคคล ดว้ยการโตต้อบกบับุคคลอ่ืนและส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั ท าให้แต่ละ
คนมีประสบการณ์การรับรู้ เรียนรู้ส่ิงท่ีจะไดรั้บตอบแทนแตกต่างกนัไป ในสถานการณ์การบริการ
ก็เช่นเดียวกัน บุคคลรับรู้หลายส่ิงหลายอย่างเก่ียวกับการบริการ ไม่วา่จะเป็นประเภทของการ
บริการหรือคุณภาพของการบริการ ซ่ึงประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการสัมผสับริการต่าง ๆ หากเป็นไป
ตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยสามารถท าให้ผูรั้บบริการไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงัก็ยอ่มก่อให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีและพึงพอใจในบริการท่ีไดรั้บ เช่น ลูกคา้เขา้ไปในร้านอาหารและสั่งอาหารชนิดหน่ึง
พนักงานเสิร์ฟอาหารน าอาหารมาเสิร์ฟอย่างครบถ้วนถูกตอ้งตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ลูกคา้ยอ่มเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจต่อการบริการท่ีไดรั้บ แต่ในทางกลบักนัถา้พนกังานเสิร์ฟน าอาหารมาเสิร์ฟไม่ตรง
กบัท่ีลูกคา้ตอ้งการไม่วา่จะเป็นเพราะเหตุใดลูกคา้ยอ่มเกิดความไม่พึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บ 

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักบั
ส่ิงท่ีไดรั้บจริงในสถานการณ์หน่ึง ในสถานการณ์การบริการก่อนท่ีลูกคา้จะมาใชบ้ริการใดก็ตาม
มกัจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไวใ้นใจอยูก่่อนแลว้ ซ่ึงอาจมีแหล่งอา้งอิงมาจากคุณค่าหรือเจต
คติท่ียึดถือต่อบริการ ประสบการณ์ดั้งเดิมท่ีเคยใช้บริการ การบอกเล่าของผูอ่ื้น การรับทราบขอ้มูล
การรับประกนับริการจากโฆษณา การให้ค  ามัน่สัญญาของผูใ้ห้บริการเหล่าน้ีเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ี
ผูรั้บบริการใชเ้ปรียบเทียบกบับริการท่ีไดรั้บในวงจรของการให้บริการตลอดช่วงเวลาของความจริง 
ส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บรู้เก่ียวกบัการบริการก่อนท่ีจะมารับบริการหรือความคาดหวงัในส่ิงท่ีคิดว่า
ควรจะไดรั้บ (Expectations) น้ีมีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรืออาจพบปะระหวา่ง
ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการเป็นอยา่งมาก เพราะผูรั้บบริการจะประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดรั้บจริง
ในกระบวนการบริการท่ีเกิดข้ึน (Performance) กบัส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไว ้หากส่ิงท่ีไดรั้บเป็นไปตาม
ความคาดหวงัถือวา่เป็นการยนืยนัท่ีถูกตอ้ง (Confirmation) กบัความคาดหวงัท่ีมีอยูผู่รั้บบริการยอ่ม
เกิดความพึงพอใจต่อบริการดงักล่าว แต่ถา้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัอาจจะสูงกวา่หรือต ่ากวา่นบัเป็น
การยืนยนัที่คลาดเคล่ือน (Unconformities) จากความคาดหวงัดงักล่าว ทั้งน้ีช่วงความแตกต่าง 
(Discrepancy) ท่ีเกิดข้ึนจะช้ีใหเ้ห็นถึงระดบัของความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจมากนอ้ยได ้ถา้
ขอ้ยนืยนัเบ่ียงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ ถา้ไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ 
เช่น ลูกคา้ไปท าผมท่ีร้านเสริมสวยแห่งหน่ึงและคาดหวงัวา่จะใชเ้วลาสระและแต่งทรงประมาณ 1 
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ชัว่โมง ปรากฏว่าไม่มีลูกคา้อื่นและมีช่างท าผมว่างอยู่หลายคนจึงช่วยกนัตกแต่งทรงผมอย่าง
ประณีตตามท่ีลูกคา้ตอ้งการเสร็จภายในเวลารวดเร็วกวา่ท่ีลูกคา้คาดไว ้หากประเมินความพึงพอใจ
ท่ีเกิดข้ึนส่ิงท่ีลูกค้าได้รับจากการบริการสูงกว่าความคาดหวงัท่ีมีอยู่ (ข้อยืนยนัเบ่ียงเบนไปใน
ทางบวก) แสดงวา่ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ (สูง) ในสถานการณ์ตรงขา้มถา้ลูกคา้ตอ้งเสียเวลารอ
นานกวา่ท่ีคาดไวลู้กคา้ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจได ้(ขอ้ยนืยนัเบ่ียงเบนไปในทางลบ) 

3. ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่ผนัแปรไดต้ามปัจจยัท่ีเขา้
มาเก่ียวขอ้งกบัความคาดหวงัของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหน่ึงบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อ
ส่ิงหน่ึงเพราะไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้แต่ในอีกช่วงหน่ึงหากส่ิงท่ีคาดหวงัไวไ้ดรั้บการตอบสนอง
อย่างถูกต้องบุคคลก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อส่ิงนั้นได้อย่างทนัทีทนัใด แมว้่าจะเป็น
ความรู้สึกท่ีตรงกนัขา้มกนัก็ตาม นอกจากน้ีความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีสามารถแสดงออกใน
ระดบัมากน้อยได ้ข้ึนอยู่กบัความแตกต่างของการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ส่วน
ใหญ่ผูรั้บบริการจะใชเ้วลาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวงัจากบริการต่าง ๆ  

3.7.2 องคป์ระกอบของความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริการท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหวา่งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการเป็นผลของการรับรู้และประเมิน
คุณภาพของการบริการในส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัว่าควรจะไดรั้บ และส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจริง
จากการบริการในแต่ละสถานการณ์การบริการหน่ึง ซ่ึงระดบัของความพึงพอใจอาจไม่คงท่ีผนัแปร
ไปตามช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัได ้ทั้งน้ีความพึงพอใจในการบริการจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 
ประการ (ภณิดา  ชยัปัญญา, 2551: 44) คือ 

1. องคป์ระกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์บริการ ผูรั้บบริการจะรับรู้
วา่ผลิตภณัฑบ์ริการท่ีไดรั้บมีลกัษณะตามพนัธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะ
เป็นมากน้อยเพียงใด เช่น แขกท่ีเขา้พกัในโรงแรมจะไดพ้กัในห้องพกัท่ีจองไว ้ลูกคา้ท่ีเขา้ไปใน
ภตัตาคารจะไดรั้บอาหารตามท่ีสั่ง ผูโ้ดยสารจะสามารถเดินทางจากท่ีหน่ึงไปสู่จุดหมายปลายทาง
หน่ึงหรือลูกคา้ธนาคารจะไดรั้บการช่วยเหลือดา้นสินเช่ือ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลิตภณัฑ์บริการท่ี
ผูรั้บบริการควรจะไดรั้บตามลกัษณะของการบริการแต่ละประเภท ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ  

2. องค์ประกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผูรั้บบริการจะ
รับรู้ว่าวิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใ้ห้บริการมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด ไม่วา่จะเป็นความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ห้บริการตาม
บทบาทหน้าท่ี และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใ้ห้บริการต่อผูร้ับบริการในด้าน
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ความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาส่ือความหมายและการปฏิบตัิตนในการให้บริการ เช่น 
พนกังานโรงแรมตอ้นรับแขกดว้ยอธัยาศยัไมตรีจิตอนัดีและช่วยเหลือแขกเร่ืองสัมภาระ พนกังาน
เสิร์ฟอาหารรับค าสั่งอาหารดว้ยความสุภาพเป็นกนัเอง พนกังานธนาคารช่วยช้ีแจงระเบียบขอ้บงัคบั
การยื่นขอสินเช่ือดว้ยความเอาใจใส่ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ดว้ยไมตรีจิตของการบริการท่ีแทจ้ริง  

    จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมิน
คุณค่า การรับรู้คุณภาพของการบริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการตามลกัษณะของการบริการ และ
กระบวนการน าเสนอบริการในวงจรของการให้บริการระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ ซ่ึงถา้
ตรงกบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการมีความตอ้งการหรือตรงกบัความคาดหวงัท่ีมีอยู่หรือประสบการณ์ท่ีเคย
ได้รับบริการตามองค์ประกอบดงักล่าวย ่อมน ามาซ่ึงความพึงพอใจในการบริการนั้น หาก
เป็นไปในทางตรงกนัขา้มการรับรู้ส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจริงไม่ตรงกบัการรับรู้ส่ิงท่ีผูรั้บบริการ
คาดหวงั ผูรั้บบริการยอ่มเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภณัฑบ์ริการและการน าเสนอบริการนั้นได ้ 
 3.8 ความพงึพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริการ  

   กุญแจส าคญัสู่ความส าเร็จในงานบริการก็คือความพึงพอใจท่ีลูกคา้หรือผูรั้บบริการ
มีต่อการบริการนัน่คือการท่ีลูกคา้ไดรั้บในส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ในการท่ีลูกคา้จะไดรั้บในส่ิงท่ีคาดหวงั
ไดย้อ่มเก่ียวกนักับการปฏิสัมพนัธ์กับผูใ้ห้บริการ ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทที่มีความส าคญัใน
การรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บ บริการและการสนองตอบบริการตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
คุณภาพการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บั
ความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการต่อการบริการดว้ย (นริษา  นราศรี, 2554: 54) เพราะเม่ือผูป้ฏิบติังาน
บริการมีความรู้สึกดีต่องานท่ีรับผิดชอบก็ยอ่มจะปฏิบติังานการให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความเต็มใจ
อยา่งเตม็ความสามารถ  

   3.8.1 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  
    ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของ

ผูรั้บบริการต่อการบริการอนัเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บในการ
บริการกบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากการบริการในแต่ละสถานการณ์ของการบริการท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงความรู้สึกน้ีสามารถแปรเปลี่ยนได้หลายระดบัตามปัจจยัแวดล้อมและ เง่ือนไขของ
การบริการในแต่ละคร้ังได ้โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการนั้นมี (นริษา  นราศรี, 
2554: 56) ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์บริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการจะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บบริการ
ท่ีมีลกัษณะคุณภาพและระดบัการให้บริการตรงกบัความตอ้งการความเอาใจใส่ขององคก์ารบริการ
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ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ดว้ยความสนใจในรายละเอียดของส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการใช้ในชีวิตประจ าวนั 
วิธีการใช้หรือสถานการณ์ท่ีลูกคา้ใช้สินค้าหรือบริการแต่ละอย่างและค านึงถึงคุณภาพของการ
น าเสนอบริการเป็นส่วนส าคญัยิง่ในการท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  

2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการข้ึนอยู่กบัราคาค่าบริการท่ี
ผูรั้บบริการยอมรับหรือพิจารณาว่าเหมาะสมกบัคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจท่ีจะจ่าย 
(Willingness to pay) ของผูรั้บบริการ ทั้งน้ีเจคติของผูรั้บบริการท่ีมีต่อราคาค่าบริการกบัคุณภาพ
ของการบริการของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนอาจพิจารณาว่าสินค้าหรือ
บริการท่ีมีราคาสูงเป็นสินคา้หรือบริการที่มีคุณภาพสูง ในขณะที่ลูกคา้บางคนจะพิจารณาราคา
ค่าบริการตามลกัษณะความยากง่ายของการใหบ้ริการ เป็นตน้  

3. สถานท่ีบริการ การเขา้ถึงบริการได้สะดวกเม่ือลูกค้ามีความต้องการย่อม
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเลท่ีตั้ง และการกระจายสถานท่ีบริการใหท้ัว่ถึงเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ลูกคา้ จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั  

4. การส่งเสริมแนะบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บริการเกิดข้ึนไดจ้ากการได้
ยินขอ้มูลข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซ่ึงหากตรงกบั
ความเช่ือท่ีมีอยูก่็จะรู้สึกดีกบับริการดงักล่าว อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัให้มีความตอ้งการบริการ
ตามมาได ้ 

5. ผูใ้ห้บริการ ผูป้ระกอบการ / ผูบ้ริหารการบริการและผูป้ฏิบตัิงานบริการ 
ลว้นเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังานบริการให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจทั้งส้ิน 
ผูบ้ริหารการบริการท่ีวางนโยบายการบริการโดยค านึงถึงความส าคญัของลูกคา้เป็นหลกั ยอ่มสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจไดง่้าย เช่นเดียวกบัผูป้ฏิบติังานบริการหรือ
พนกังานบริการท่ีตระหนกัถึงลูกคา้เป็นส าคญัจะแสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการท่ี
ลูกคา้ตอ้งการดว้ยความสนใจเอาใจใส่อยา่งเตม็ท่ีดว้ยจิตส านึกของการบริการ  

6. สภาพแวดลอ้มของการบริการ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการบริการ
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ลูกคา้มกัจะช่ืนชมสภาพแวดล้อมของการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกแบบอาคาร สถานท่ี ความสวยงามของการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์และการให้
สีสัน การจดัแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน ตลอดจนการออกแบบวสัดุเคร่ืองใชใ้นงานบริการ  

7. กระบวนการบริการ วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วน
ส าคญัในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ประสิทธิภาพของการจดัการระบบการบริการ
ส่งผลให้การปฏิบติังานบริการแก่ลูกคา้มีความคล่องตวัและสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ได้
อย่างถูกตอ้งมีคุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาจดัการระบบขอ้มูลในการสืบคน้
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ประวติัผูป่้วยของโรงพยาบาล การใชร้ะบบโทรศพัทอ์ตัโนมติัในการรับ -โอนสายในการติดต่อกบั
แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เป็นตน้  

  3.8.2 ระดบัของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดบั 
(นริษา  นราศรี, 2554: 57) คือ 

1. ความพึงพอใจที่ตรงกบัความคาดหวงั เป็นการแสดงความรู้สึกยินดีมี
ความสุขของผูรั้บบริการ เม่ือไดรั้บการบริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัท่ีมีอยู ่ 

2. ความพึงพอใจท่ีเกินความคาดหวงั เป็นการแสดงความรู้สึกปลาบปล้ืมใจ
หรือประทบัใจของผูร้ับบริการเมื่อได้รับบริการที่เกินความคาดหวงัท่ีมีอยู่ ส าหรับความไม่พึง
พอใจเป็นการแสดงความรู้สึกขุ่นขอ้งใจ อารมณ์ไม่ดีเน่ืองจากไม่ไดรั้บบริการตรงกบัความคาดหวงั 
เช่น ลูกคา้สั่งอาหาร และตอ้งนัง่รอคอยเป็นเวลานาน  

  3.8.3 ความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการ  
    ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของ

ผูใ้ห้บริการต่อการบริการอนัเป็นผลจากการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการได้รับในการ
บริการกบัส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากการบริการในการด าเนินงานบริการ ซ่ึงความรู้สึก
ดังกล่าวแปรเปล่ียนได้หลายระดับข้ึนอยู่กับปัจจยัแวดล้อมและนโยบายของงานบริการแต่ละ
ประเภท (นริษา  นราศรี, 2554: 59-60) 

  3.8.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ มีดงัน้ี  
1. ลกัษณะงาน ความน่าสนใจและความทา้ทายของงานมีผลต่อความพึงพอใจ

ของผูใ้ห้บริการ การไดท้  างานท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์และมีโอกาสที่จะท าให้งานส าเร็จ
ด้วยความสามารถของผูก้ระท า ยอ่มท าให้บุคคลนั้นมีความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ
เตม็ใจ และเกิดความผกูพนัต่องานนั้น  

2. การนิเทศงานการช้ีแนะแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมจากผูบ้งัคบับญัชา
หรือผูนิ้เทศนบัเป็นส่วนส าคญัของการสร้างความพึงพอใจให้กบัผูป้ฏิบติังานบริการ ความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งพนกังานบริการกบัผูนิ้เทศงานจะก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  

3. เพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมงานท าให้คนเรามีความสุข
ในการท างาน สัมพนัธภาพระหวา่งกลุ่มเพื่อนร่วมงานดว้ยความรู้สึกท่ีดีต่อกนัมีความส าคญัต่อการ
สร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรทุกฝ่ายให้ด าเนินไปตามบทบาทความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคล  

4. ค่าจา้งปริมาณรายไดห้รือเงินเดือนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสร้างความพึงพอใจแก่
ผูป้ฏิบติังาน ความยุติธรรม ความเสมอภาคในการจา้งและวิธีการให้ค่าจา้ง ลว้นมีผลต่อความพึงพอใจ
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ของพนักงานนั่นคือการให้ค่าจ้างในอัตราท่ีพอเหมาะกับลักษณะงานและความสามารถของ
พนกังาน รวมทั้งการข้ึนเงินเดือนใหต้ามโอกาส  

5. โอกาสกา้วหน้าในงานความกา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ีการงานมีความส าคญั
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการ ความยุติธรรมในการเล่ือนต าแหน่ง การเสนอความดีความชอบ 
ตลอดจนการยอมรับความสามารถของผูป้ฏิบติังานให้ไดรั้บความกา้วหน้า และรับผิดชอบงานใน
ระดบัสูงข้ึนตามล าดบัขั้นของงาน ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานส าหรับพนกังาน  

  3.8.5 ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท (นริษา  
นราศรี, 2554: 61) คือ 

1. ความพึงพอใจในลกัษณะงาน เป็นความพึงพอใจทัว่ ๆ ไปในภาพรวม
เก่ียวกบัลกัษณะของงานบริการ  

2. ความพึงพอใจในองค์ประกอบของการงาน เป็นความพึงพอใจเฉพาะใน
การท างานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัแวดล้อมในการท างาน เช่น ความพึงพอใจต่อรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์  
  3.8.6 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ  

    การตระหนกัถึงความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการ โดยเฉพาะผูป้ฏิบติังานบริการ
ควบคู่ไปกับความพึงพอใจของผูรั้บบริการถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญของการบริหารการบริการและ
การตลาดสมยัใหม่หรือท่ีเรียกวา่   “การบริหารการบริการเชิงกลยุทธ์”  ซ่ึงเนน้เร่ืองความสัมพนัธ์
ระหว่างการสร้างความพึงพอใจภายในองค์การและความพึงพอใจภายนอกองค์การให้มีความ
เช่ือมโยงกนัเรียกวา่ “วงจรของความส าเร็จในงานบริการ” 
  3.8.7 การเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการ  

    องคก์ารบริการท่ีจะประสบความส าเร็จระยะยาวในการด าเนินกิจการบริการ
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งให้ความสนใจการสร้างและการรักษาความพึงพอใจในการบริการ ไม่วา่จะ
เป็นความพึงพอใจของลูกคา้หรือความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการ เพราะความพึงพอใจทั้งสอง
ส่วนน้ี ลว้นแลว้แต่เป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินงานบริการ (นริษา  นราศรี, 
2554: 63) ดงันั้นผูบ้ริหารการบริการจึงตอ้งตระหนกัถึงการก าหนดกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจ
ในการบริการท่ีเป็นรูปธรรม และสามารถท่ีจะน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

  สรุปจากการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการท่ีผา่น
มาทั้งหมดต่างมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานบริการ ผูบ้ริหารการบริการจึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งสร้างและรักษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการท่ีมีต่อการบริการอยา่งเท่าเทียม
กนั ความพึงพอใจในการบริการนั้นๆ จึงจะบงัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงผูว้ิจยัคาดวา่การพฒันา
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รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการน้ีจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ี
สามารถช่วยสร้างความพึงพอใจท่ีดีต่อทั้งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการได ้

 
4. แนวคิดและทฤษฎกีารปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ 
 ธรรมชาติของมนุษยจ์ะตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนมาเองตามธรรมชาติ 
โดยไม่ตอ้งมีใครมาบงัคบั การปฏิสัมพนัธ์จะเกิดข้ึนในกมลสันดานของมนุษยทุ์ก ๆ คน เพราะ
มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีความอยากรู้อยากเห็นในประเด็นท่ีตนสงสัย ธรรมชาติท าให้มนุษยรู้์จกัปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตนเองและหมู่คณะอยูเ่สมอ ท าใหมี้การปฏิสัมพนัธ์กนัเกิดข้ึนตามธรรมชาติตลอดเวลา 
การปฏิสัมพนัธ์แบบตามธรรมชาตินั้น จะเป็นไปแบบเรียบง่าย ไม่มีกฎเกณฑ์ใด ๆ ทั้งส้ิน การท่ี
มนุษยจ์ะมีปฏิสัมพนัธ์กนัน่าจะมีสาเหตุมาจากการชอบพอกนั มีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีการ
ขดัแยง้กนัเป็นมูลเหตุเป็นหลกั แต่ทางพระพุทธศาสนานั้น แบ่งการปฏิสัมพนัธ์ออกเป็น 3 ทาง คือ 
ทางกาย เช่น การจบัมือถือแขน หรือการไหว ้ เป็นตน้  ทางวาจา เช่น การทกัทายปราศรัย เป็นตน้ 
และทางใจ เช่น ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ เป็นตน้ (ณรงค ์ เส็งประชา, 2554: 59) ซ่ึงเม่ือเป็นเช่นนั้น จึง
ไดส่้งผลท าใหก้ารมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั กลายมาเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งส าหรับมนุษย์
ทุก ๆ คนท่ีไดอ้ยูร่่วมกนัในสังคม  
 4.1 ความหมายของการปฏิสัมพนัธ์  

   ความหมายของการปฏิสัมพนัธ์ ค  าว่า “ การปฏิสัมพนัธ์” ไดมี้หลายท่านไดใ้ห้
ความหมายไว ้ดงัต่อไปน้ี 

   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดก้ล่าวไวว้า่ ปฏิสัมพนัธ์ แปลว่า 
ความผกูพนักนัโดยเฉพาะ หรือการมีสายปฏิสัมพนัธ์กนัโดยเฉพาะ ซ่ึงณรงค ์ เส็งประชา (2554: 60) 
ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง สภาวะท่ีมนุษยต์ั้งแต่สองคนข้ึนไปไดมี้การกระท าต่อ
กนัเพื่อก่อให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายส่วน Green, Arnold w. (2010: 23) ไดใ้ห้ความหมายว่า 
ปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง ความเก่ียวขอ้งต่อกัน ท่ีมีต่อกันในแต่ละบุคคล หรือมีต่อผูอ่ื้น เพื่อความ
พยายามแกปั้ญหา และสร้างความร่วมมือกนัในการต่อสู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงการปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคม อาจแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม ซ่ึงปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ กติกา ข้อบงัคบั 
กฎหมาย สถานภาพ บทบาท และบรรทดัฐานอ่ืน ๆ ทางศีลธรรมได ้

   ดงันั้นจากความหมายของค าว่าปฏิสัมพนัธ์ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดน้ี ผูว้ิจยัสรุปได้
ว่าปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม การแสดงออกทางปรากฏการณ์ทางสังคม 
เช่น มีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจเจกชนกบัปัจเจกชน ปัจเจกชนกบัครอบครัว กลุ่ม กลุ่มสังคมและ
ประเทศชาติ เป็นตน้ การปฏิสัมพนัธ์นั้น ย่อมเกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประการ เป็นตน้ว่าเกิดจาก
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ครอบครัว ความโดดเด่ียวเดียวดาย เป็นตน้ จึงจ าเป็นท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งมีพฤติกรรมสายสัมพนัธ์กนั 
และมีการรวมกลุ่มกนั เพื่อท่ีจะไดด้ ารงชีวติ และอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปลอดภยั แลว้จึงจะท าการจดัตั้ง
ใหก้ลายเป็นชุมชนต่อไป ซ่ึงการปฏิสัมพนัธ์ อาจเป็นความสัมพนัธ์ต่อกนัโดยเฉพาะ หรือขอ้ผกูมดั
สายสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดสนิทสนมกนัเป็นพิเศษโดยเฉพาะ เช่น เพื่อนกบัเพื่อน หรือปัจเจกชน
กบักลุ่ม เป็นตน้ สายปฏิสัมพนัธ์นั้น เกิดข้ึนโดยธรรมชาติของมนุษยชาติ เช่น การเห็นหนา้กนัก็ส่ง
ยิม้ใหก้นั ถือวา่มีสายสัมพนัธ์เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ไม่มีใครมาบงัคบัใหมี้ปฏิสัมพนัธ์กนั  
 4.2 ลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสังคม  

   ณรงค ์ เส็งประชา (2554: 62-63) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
มนุษยก์บัสังคม ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. มีการติดต่อกัน กล่าวคือ อาจมาพบกันโดยตรง หรือโดยอ้อมก็ได้ เช่น การ
ติดต่อส่ือสารกนัทางส่ืออ่ืน ๆ ก็ได ้

2. มีจุดมุ่งหมายในการติดต่อส่ือสารกนั เช่น การติดต่อกลุ่มการเมือง หรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ เป็นตน้ 

3. มีลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ซ่ึงส่วนมากมกัจะมีการปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัใน
ลกัษณะการต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลายาวนาน 

4. การมีปฏิสัมพนัธ์กนันั้น จะตอ้งอาศยักฎเกณฑ์ กติกา ขอ้บงัคบั หรือบรรทดัฐาน
อ่ืน ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง หรือมีการจดัระเบียบในการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั 

5. การปฏิสัมพนัธ์กันของมนุษย์นั้น ส่งผลให้มนุษย์และสังคมแยกออกจากกัน
ไม่ได้ ซ่ึงถ้าหากปราศจากการส่ือสารด้วยสัญลกัษณ์ท่ีมีการบูรณาการร่วมกนั กระบวนการทาง
สังคมต่าง ๆ ก็จะไม่สามารถเกิดตามมาได ้
  เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ดงันั้นลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั
สังคมจึงเป็นการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงมีรายละเอียดของหลกัการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ดงัน้ี 
 4.3 หลกัการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
   จุไรรัตน์  เปรมวรเวทย ์(2556: 1-2) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของหลกัการปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคม (Social relationship) คือ ปัจจยัท่ีท าใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกนัในสังคมไดเ้น่ืองจากมนุษยน์ั้นไม่
สามารถอยู่ตามล าพงัได้ตลอดชีวิต จึงมีความจ าเป็นตอ้งการปัจจยัที่ท  าให้มนุษย ์สามารถอยู่
รวมกนัเป็นสังคมไดแ้ก่  
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   1. ความตอ้งการทางกายภาพ  
    เป็นความตอ้งการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษยอ์ยู่แลว้ เช่น ความหิว ความ

กระหาย ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ ความตอ้งการเหล่าน้ีสมาชิกในสังคมจะให้การตอบสนอง
กนัและกนัเป็นประจ า  

   2. ความตอ้งการทางจิตใจ  
    ความตอ้งการทางกายภาพนั้นมนุษยส์ามารถตอบสนองไดเ้องโดยไม่ตอ้งพึงพา

สมาชิกในสังคม เช่น เม่ือหิวก็สามารถเดินไปหาอาหารทานตามล าพงัได ้แต่ความตอ้งการทางจิตใจ
นั้นเป็นความตอ้งการที่แสวงหาตลอดเวลา และตอ้งอยู่ในสังคมเท่านั้นจึงจะตอบสนองความ
ตอ้งการน้ีได ้เช่น ตอ้งการความรัก ความอบอุ่น ความนบัถือ และความเอาใจใส่ เป็นตน้  

   3. ความตอ้งการท่ีจะสร้างปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  
    ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการเจริญเติบโตทางวฒันธรรมในสังคมมนุษย ์ดว้ยเหตุท่ี

ความตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจะเป็นไปได ้ก็ต่อเม่ือมนุษยเ์กิดการสร้างสรรคภ์าษาเพื่อ
ใชใ้นการส่ือสารไม่วา่จะเป็นการพดู การเขียน เพื่อการถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลงั  

    ความหมายของพฤติกรรมทางสังคม  
    พฤติกรรมทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงต่อกนัในสังคม โดย

พฤติกรรมของบุคคลหน่ึงสามารถส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก รวมถึงพฤติกรรมของอีกบุคคลหน่ึง
ได ้เม่ือบุคคลนั้น ๆ เกิดการปฏิสัมพนัธ์กนัทั้งโดยตรงและโดยออ้ม  

    นัน่คือ พฤติกรรมทางสังคมเป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของบุคคลและสังคมท่ีมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมระหวา่งบุคคลในสังคมเดียวกนั ดงันั้นพฤติกรรมทางสังคมจึงมีความหมาย
ท่ีครอบคลุมพฤติกรรมทุกดา้นท่ีมนุษยแ์สดงออกต่อสังคม 

    การรับรู้ทางสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมทางสังคม  
    การปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลนั้นจะมีการรับรู้ถึงพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของ

บุคคลหรือกลุ่มคนในสถานการณ์ต่าง ๆ เสมอ การรับรู้ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยัการตีความหมาย 
และผลจากการตีความน้ีก็จะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมตอบสนองของแก่บุคคลแต่ละคนใน
สังคมดว้ย ซ่ึงการรับรู้ทางสังคมจ าแนกไดด้งัน้ี 

    การรับรู้ระหวา่งบุคคล (Person Perception) 
    การรับรู้ระหวา่งบุคคล หมายถึง กระบวนการในการท าความเขา้ใจบุคคลเม่ือเกิด

การปฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยในคร้ังแรกของการรับรู้นั้นจะเป็นไปในลกัษณะกวา้ง ๆ 
(Schemas) เช่น การแต่งกาย การพดูจา รสนิยม กิริยาท่าทางท่ีเด่น ๆ เป็นตน้ เม่ือเกิดการรับรู้แลว้จึง
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มีการตดัสินวา่คน ๆ น้ีเป็นคนอยา่งไร แลว้ท า การจดัเก็บไวใ้นระบบความทรงจ า ซ่ึงจะมีผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมต่อบุคคลนั้นในคร้ังต่อไปโดยอาจจะเป็นทางดา้นบวกหรือลบก็ได ้ 

    ทั้งน้ี ลกัษณะกวา้ง ๆ ท่ีบุคคลเกิดการรับรู้นั้นอาจเกิดการเปล่ียนแปลงได ้ถา้หาก
มีการปฏิสัมพนัธ์ท่ีบ่อยคร้ังข้ึน ความชดัเจนของเหตุการณ์ใหม่ ๆ จะเขา้ไปแทรกและเขา้ไปแทนท่ี
ลกัษณะกวา้ง ๆ เดิมที่เก็บไวค้ร้ังแรก ซ่ึงบ่อยคร้ังมีความเป็นไปได้ว่าการรับรู้ในคร้ังแรกท่ี
เป็นลกัษณะกวา้งนั้นผดิพลาดไปจากความเป็นจริงอยูม่าก  

    ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้บุคคลอ่ืนนั้นมีขอ้ควรพิจารณา ดงัน้ี  
1. หากมีระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูถู้กรับรู้และผูรั้บรู้ยาวนานมากเท่าใด การ

รับรู้ของบุคคลก็จะถูกตอ้งมากข้ึนเท่านั้น  
2. ประสบการณ์ในการพบปะผูค้นนั้น มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการ

วเิคราะห์ผูอ่ื้นท่ีแตกต่างกนัออกไป  
3. ถา้บุคคลเป็นคนท่ีน่าสนใจและน่ารับรู้ ยอ่มท าให้การจดัเก็บขอ้มูลของบุคคล

นั้นมีมากกวา่บุคคลท่ีไม่น่าสนใจ  
4. หากบุคคลใดมีสถานภาพท่ีสังคมยอมรับมากเท่าใดก็จะมีแนวโน้มของการ

เกิดการรับรู้ไปในทิศทางท่ีมาดข้ึนตามไปดว้ย  
5. การเปิดเผยตวัเองของบุคคลที่จะรับรู้ จะท าให้การรับรู้มีความชัดเจนและ

ถูกตอ้งมากกวา่บุคคลท่ีพยายามปิดบงัตนเองเอาไว ้ 
6. ความประทบัใจคร้ังแรก (First Impression) จะมีผลต่อการรับรู้ทั้งทางดา้น

บวกและลบไดอ้ย่างมาก โดยหากเกิดความประทบัใจคร้ังแรกเป็นไปในทางบวก บุคคลก็จะมีการ
รับรู้ต่อภาพท่ีเห็นและมีแนวโนม้เอนเอียงเขา้ขา้ง ถึงแมว้า่ในภายหลงับุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรม
ทางดา้นไม่ดีออกมาก็ตาม  

    บุคคลจะเกิดการรับรู้การกระท าของบุคคลหน่ึงท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มๆหน่ึงว่า
บุคคลนั้นน่าจะมีคุณสมบติัและการกระท าท่ีคลา้ยคลึงกบักลุ่มท่ีเป็นสมาชิกอยู ่รวมถึงจะมีพฤติกรรม
เช่นนั้นไปดว้ย ซ่ึงเรียกการรับรู้เช่นน้ีวา่ การเหมารวม (Stereotype) เช่น ผูช้ายจะเหมารวมวา่ผูห้ญิง
ทุกคนเจา้อารมณ์ ข้ีบ่น ใจน้อย ขบัรถแย ่จุกจิก ส่วนผูห้ญิงก็จะเหมารวมว่าผูช้ายทุกคนจะเป็นคน
เจา้ชู ้ไม่รับผดิชอบ เท่ียวกลางคืน เป็นตน้ 

   จากขอ้มูลในเบ้ืองตน้จึงท าให้เห็นไดว้า่มนุษยมี์ความตอ้งการในหลายๆ ดา้น และ
ความตอ้งการดงักล่าวนั้นก็จะมีอยูแ่ละพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อสังคมเพื่อใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมท่ีดีต่อกนั 
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 4.4 ประโยชน์ของการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
   วิภาพร  มาพบสุข (2554: 62-63) ไดอ้ธิบายถึงประโยชน์ของการปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมไวด้งัต่อไปน้ี 

1. มนุษยไ์ดรั้บแบบแผนการด ารงชีวติจากการปฏิสัมพนัธ์ 
2. มนุษยไ์ดรั้บการด ารงชีวิตแบบรวมกลุ่ม 
3. มนุษยข์จดัความกลวัโดยการรวมกลุ่ม 
4. มนุษยไ์ดรั้บประโยชน์จากชุมชนอ่ืน ๆ โดยการปฏิสัมพนัธ์ 
5. มนุษย์ได้รับประโยชน์จากการปฏิสัมพนัธ์จากวฒันธรรมอ่ืน ๆ โดยไม่จ  ากัด

ขอบเขต 
6. มนุษยไ์ดรั้บประโยชน์จากการปฏิสัมพนัธ์จากทุกพื้นท่ีทัว่ทั้งโลก เพราะทุกพื้นท่ี

ทัว่ทั้งโลกหรือทุกสังคมยอ่มจะมีการปฏิสัมพนัธ์กนัทางวฒันธรรมทัว่ทั้งโลก 
   จากการท่ีศึกษามา ผูว้จิยัสรุปไดว้า่การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดง

ถึงการมีความสัมพนัธ์ หรือมีการส่ือสารต่อกนั และเป็นความส าคญัส าหรับชุมชน กลุ่มชน กลุ่ม
สังคม กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มพรรคการเมืองในการแสดงความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
เป็นตน้ และส าหรับโลกมนุษยใ์นปัจจุบนัและอนาคต การมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งมนุษยก์บัสังคม
นั้น  จ ะ เ ป็นส ัญล ักษณ์ที ่ส า ค ญั อย ่า งม าก  โดย เฉพ าะ สื่อมวลชน  หรือในยุคข่าวสาร
โทรคมนาคม ช่วยในการส่ือสารแก่ญาติสนิทมิตรสหายได้ ซ่ึงมิใช่การมีปฏิสัมพนัธ์กนัเฉพาะ
ภายในชุมชน กลุ่มสังคม ประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น เพราะวา่มนุษยเ์รานั้น สามารถท่ีจะสร้าง
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัทางสังคมไดท้ัว่ไปทั้งโลก  

   ดงันั้นการมีปฏิสัมพนัธ์ จึงมีความเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์สัญลกัษณ์ ซ่ึง
กล่าวไดว้่าเป็นทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ท่ีใช้ศึกษาถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของกลุ่มคนในสังคม 
โดยพบว่า ผลงานของ จอร์จเฮอร์เบิร์ต มีด (Goerge Herbert Mead) และศิษย์ของมีด คือ            
เฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ (Herbert Blumer) นกัสังคมวิทยา มกัจะถูกน ามาอา้งอิงมากท่ีสุด (Bogdan, 
1992) และทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์สัญลกัษณ์ (Symbolic Interactionism or Symbolic Interaction Theory) 
ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นทฤษฎีพื้นฐานท่ีอธิบายเก่ียวกบัวถีิชีวติ หรือพฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ในสังคม และใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั โดยเฉพาะในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น 
การศึกษาเชิงชาติพรรณวรรณา (Ethnography) หรือการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) 
เป็นตน้  

   ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ าเสนอถึงทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic  Interaction) 
ไดด้งัต่อไปน้ี 



57 
 

 4.5 ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์  
   ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ จะเนน้ท่ีตวัผูก้ระท า (Actor) และการตีความหมาย

ของความจริงทางสังคม มกัเก่ียวขอ้งกบั “ส่ิงภายใน” (Inner) หรือลกัษณะทางพฤติกรรม (The 
aspect of human behavior) โดยในบรรดานกัทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์น้ี จอร์จ เฮอร์เบร์ิต มีด 
(George Herbert Mead, 1936) มีความโดดเด่นท่ีสุด โดยเขาไดอ้ธิบายถึงปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์
วา่ ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ คือ ความคิด ประสบการณ์ และพฤติกรรม มีส่วนส าคญัต่อสังคม และ
มนุษยส์ร้างความสัมพนัธ์ผ่านระบบสัญลกัษณ์ (Symbols) โดยสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ภาษา 
(วรรณภา  ศรีธญัรัตน์, 2550: 33) ซ่ึงสัญลกัษณ์ไม่ไดห้มายถึงวตัถุ หรือเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยงัอาจ
หมายถึง การกระท าจากวตัถุ และเหตุการณ์นั้นดว้ย  เช่น ค าวา่ “เกา้อ้ี” เม่ือพูดถึงเกา้อ้ี นอกจากจะ
หมายถึงท่ีนัง่แลว้ ยงัแสดงถึงการนัง่ ท่าทางท่ีนัง่ และการครอบครองต าแหน่งอีกดว้ย สัญลกัษณ์จึง
หมายถึง “วิธีการท่ีมนุษยป์ฏิสัมพนัธ์อยา่งมีความหมายกบัธรรมชาติ และบริบททางสังคม”  ซ่ึงถา้
หากวา่ไม่มีสัญลกัษณ์แลว้ มนุษยจ์ะมีปฏิสัมพนัธ์กนัไม่ได ้และจะไม่มีค  าวา่ “สังคม” เกิดข้ึนมา   

  ดงันั้นสัญลกัษณ์จึงไม่ใช่สัญชาตญาณ แต่มนัเป็นส่ิงท่ีมนุษยน์ั้นสร้างข้ึนมา และเม่ือ
มีปฏิสัมพนัธ์โดยใชส้ัญลกัษณ์ มนุษยจ์ะไม่ใชส้ัญชาตญาณในการสร้างพฤติกรรมเพื่อความอยูร่อด 
มนุษยจึ์งสร้างระบบสัญลกัษณ์ข้ึนมา และตอ้งอยูใ่นโลกแห่งการตีความหมาย (World of Meaning)  
นัน่คือ การตีความหมายต่อส่ิงกระตุน้ และการตอบสนองต่อส่ิงนั้น เช่น การพิจารณาว่าอะไรคือ
อาหาร และอะไรท่ีไม่ใช่อาหาร จากนั้นแลว้จึงสามารถท่ีจะน าส่ิงนั้น ๆ มาใช้เพื่อการรับประทาน
เป็นอาหารในเวลาต่อ ๆ ไปได้  ซ่ึงชีวิตในสังคมจะสามารถด าเนินไปได ้ถา้หากวา่มีการตีความ
สัญลกัษณ์ร่วมมาใช ้โดยสมาชิกในสังคมร่วมมือกนั แต่ถา้ไม่มีการตีความสัญลกัษณ์ร่วมมาใช ้ก็จะ
ส่ือสารกนัไม่ได้ สัญลกัษณ์ร่วม (Common Symbols) จึงเป็นวิธีการเดียวท่ีจะช่วยให้มนุษยน์ั้น
สามารถมีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนัได้ (วรรณภา  ศรีธัญรัตน์, 2550: 34) เราจึงตอ้งรู้จกั
ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีไปสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น จอร์จ เฮอร์เบร์ิต มีด จึงไดท้  าการศึกษาพฒันาการท่ี
ความรู้สึกเกี่ยวกบัตวัตนที่ค่อย  ๆ ก่อร่างสร้างตนจากกระบวนการปฏิส ัมพนัธ์ โดยเขา
ช้ีให้เห็นว่ากลไกส าคญัต่อการสร้างตวัตน คือ การเรียนรู้ท่ีจะสวมบทบาทท่ีเรียกว่า “การรับรู้
บทบาท (role-taking)” ของผูอ่ื้น คือ การรู้จกับทบาทของผูอ่ื้น จะท าให้เราทราบความหมาย และ
ความตั้งใจของผูอ่ื้น และสามารถตอบสนองต่อการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี และหัวใจ
ส าคญัของการเรียนรู้น้ี คือ ภาษา ซ่ึงเป็นช่องทางการถ่ายทอดระบบสัญลกัษณ์ และกฎเกณฑ์ร่วม
ของสังคม ซ่ึงเม่ือมองถึงจุดน้ี อาจดูราวกบัวา่สังคมไดแ้สดงบทบาทครอบง า และสร้างตวัตนของ
ปัจเจกบุคคล   
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   จากการรับรู้บทบาทน้ี จอร์จ เฮอร์เบร์ิต มีด ยงัไดพ้ฒันาแนวคิดเร่ือง “ตวัตน (Self)” 
ข้ึนมา โดยเขาได้กล่าวว่า “ความคิดเร่ืองตวัตนเกิดข้ึนได้ เม่ือบุคคลคิดออกไปนอกตวั แล้วมอง
สะทอ้นกลบัมา เหมือนผูอ่ื้นมองเรา”  คือ บทบาทของผูอ่ื้น (Role of Another) โดยการรับรู้บทบาท
น้ีไม่ไดติ้ดตวัมาแต่ก าเนิด แต่จะตอ้งมาเรียนรู้เองในภายหลงั และเรียนรู้ตอนท่ียงัเป็นเด็ก  ซ่ึงจาก
แนวคิดเร่ือง “ตวัตน (Self)” ในทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ เป็นเงาสะทอ้นปัจเจกสภาพท่ีมี
ขนาดเล็ก หรืออยูเ่บ้ืองหลงัสภาพของปัจเจกบุคคลท่ีปรากฏอยู่เบ้ืองหนา้ ดว้ยในฐานะท่ีเป็นอตัลกัษณ์
ท่ีปรากฏตวั และแสดงตนต่อสาธารณะของปัจเจกบุคคล  โดยจะเห็นไดว้า่ ปัจเจกสภาพในทฤษฎี
ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ มิไดเ้ป็นภาพท่ีมีความต่อเน่ืองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว บางส่วนแยกออกจาก
กนัโดยเด็ดขาด แต่ก็มีไม่น้อยที่มีการซ้อนทบักนัของบทบาท จึงได้มีการจ าแนกแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลกบัอตัลกัษณ์ทางสังคม ซ่ึงเขาได้นิยามความคิด หรือ
ความรู้สึกท่ีปัจเจกมีต่อตนเองวา่ “Ego  Identity”   ส่วนภาพของปัจเจกในสายตาของคนอ่ืนในฐานะ
ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เขาเรียกวา่ “Personal Identity”  ทั้งน้ีเน่ืองจากตวัตนของคนเรา
นั้นประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ของเราท่ีเรามีต่อตนเอง นัน่คือ “I”  หรือ “Ego  Identity”  และ
จินตนาการเก่ียวกบัความคิดของผูอ่ื้นต่อภาพลกัษณ์นั้น นัน่คือ “Me”  หรือ “Personal  Identity”   

   ดงันั้นจอร์จ เฮอร์เบร์ิต มีด จึงไดพ้ยายามรักษาอิสรภาพของปัจเจกดว้ยการเสนอ
แนวคิดว่า ตวัตนน้ีมีสองดา้นท่ีปะทะสังสรรค์กนัอยู่ตลอดเวลา โดยดา้นหน่ึง คือ “Me”  ซ่ึงเป็น
ตวัตนท่ีเกิดจากความเห็น และปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และ “I”  ซ่ึงเป็นตวัตนตามลกัษณะเฉพาะของเรา
เอง โดยทั้ง Me และ I  ต่างก็สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกตวัเราทั้งคู่  เพียงแต่ Me เป็นผลจาก
การประเมิน และซึมซบัจากทรรศนะของผูอ่ื้น ส่วน I เป็นค าตอบ และความพยายามท่ีจะประสาน 
Me ท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั และถือเป็นศกัยภาพของความคิดสร้างสรรค ์และอีกส่ิงท่ีส าคญั คือ
การพฒันาความส านึกในตวัตน (Consciousness of Self) เป็นส่ิงท่ีส าคญัของความเป็นมนุษย ์เป็น
พื้นฐานของความคิด การกระท า และการสร้างสังคม ซ่ึงถา้หากปราศจากความคิดเร่ือง Self แลว้ 
มนุษยจ์ะไม่สามารถตอบสนอง และมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นได ้และเม่ือมนุษยส์ามารถรู้ว่า ผูอ่ื้นคิด
อยา่งไรกบัตน มนุษยก์็จะสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างดี และส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีนั้น ก็จะสามารถช่วย
สร้างใหเ้กิดความร่วมมือกนัทางสังคม (Cooperative Action) ไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ยเช่นเดียวกนั  

   นอกจากน้ีลูกศิษย์ของจอร์จ เฮอร์เบร์ิต มีด คือ เฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ (Herbert 
Blumer, 1969) ซ่ึงเป็นนักสังคมวิทยา ได้ถูกน ามาอา้งอิงถึงทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์
เช่นเดียวกนั (Bogdan, 1992) โดยท่ี เฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ ไดอ้ธิบายว่า ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ 
เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลอ่ืนแสดงออก และมีพฤติกรรมตอบสนองต่อความหมายท่ีตนเอง
สร้างข้ึนนั้น ๆ มากกว่าท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงหรือพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นแสดงออก
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โดยตรง ซ่ึงจะแตกต่างจากแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีมกัจะมองว่าพฤติกรรมของบุคคล มีผลจากปัจจยั 
ต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงเร้า หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ข้ึน โดยท่ีมโนมติท่ีส าคญัของทฤษฎี
ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์น้ีตามแนวคิดของจอร์จ เฮอร์เบร์ิต มีด คือ มโนมติเก่ียวกบัความนึกคิด
จิตใจ (Mind) ตนเอง (Self) และสังคม (Society) ซ่ึงนักวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีใช้ทฤษฎีน้ีแมว้่าจะมี
ความเห็นแตกต่างกนัไปบา้ง แต่ก็พบวา่ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกนั จึงอาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎี
ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ ไดถู้กน ามาใช้เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมหรือการกระท าในสองระดบั
คือ ระดบัพฤติกรรม หรือระดบัปฏิสัมพนัธ์ (Behavioral or interactional level) และในระดบัของ
รูปสัญลักษณ์ (Symbolic level) โดยการเรียกช่ือทฤษฎีน้ีว่า ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ 
(Symbolic Interactionism) ท าให้สามารถเขา้ใจไดถึ้งมโนมติยอ่ยต่าง ๆ วา่จะประกอบไปดว้ยมโน
มติท่ีเก่ียวกบับุคคล ปฏิสัมพนัธ์ สัญลกัษณ์ พฤติกรรมหรือการกระท า กระบวนการแปลความหมาย 
สถานการณ์ และบริบท (Context) หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดปฏิสัมพนัธ์นั้น ๆ  

  โดยท่ีเฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ของแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี
ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์เอาไว ้ดงัต่อไปน้ี  

1. บุคคลจะปฏิบติั หรือลงมือกระท า หรือมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงต่าง ๆ เช่น ต่อ
วตัถุ ต่อสถาบนั ต่อแนวคิด ต่อสถานการณ์ ต่อบุคคลอ่ืน หรือแมแ้ต่ต่อตนเอง ตามความหมายทาง
วฒันธรรม (Cultural meanings) ของส่ิงนั้น ๆ ท่ีมีต่อตนเอง 

2. ความหมายของส่ิงต่าง ๆ นั้น เป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่าง
บุคคลนั้นกบัผูอ่ื้น 

3. ความหมายดงักล่าวแล้วน้ี จะถูกถ่ายทอดและปรับเปล่ียนไปตามกระบวนการ
แปลความหมายของบุคคลนั้นต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีเผชิญอยู ่
   ซ่ึงเฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ ไดอ้ธิบายถึงมโนมติท่ีเก่ียวกบับุคคลว่า บุคคลเป็นผูแ้สดง 
(Actor) ซ่ึงจะแสดงพฤติกรรม หรือมีการกระท า (Act) ตอบสนองต่อการมีปฏิสัมพนัธ์ (Interact) 
กบัวตัถุ (Objects) หรือ กบับุคคลอ่ืน (Others) เช่น การแสดงออกทางร่างกาย ทางสังคม ของบุคคลอ่ืน 
หรือแมก้ระทัง่มีการกระท าท่ีตอบสนองต่อการแสดงออก หรือต่อการกระท าของตนเอง (Self) หรือ
ต่อส่ิงท่ีเป็นนามธรรม (Abstract) ท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้เช่น แนวคิดท่ีไดจ้ากการพูดคุยหรือมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เป็นตน้ การรับรู้ของบุคคลจะมีความจ ากดัในการรับรู้ ในเร่ืองท่ีบุคคลมี
ความรู้ หรือมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ อยู ่หรือเฉพาะในเร่ืองท่ีตนเองสามารถระลึกหรือจดจ าได้
เท่านั้น จึงกลายมาเป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคคลไดมี้การแปลความ (Interpret) และการให้ความหมาย 
(Meaning) เก่ียวกบัส่ิงที่ได้รับรู้มา (Things) นั้น ๆ แตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล ซ่ึงการ
แสดงออกของพฤติกรรม หรือการกระท าของบุคคลจะเป็นไปตามการแปลความ (Interpret) และให้
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ความหมาย (Meaning) เก่ียวกบัส่ิงนั้น ๆ ส่วนการกระท า (Action) อาจจะเป็นการกระท าโดยล าพงั
ของบุคคล (Individual action) หรือเป็นการกระท าเป็นกลุ่ม หรือตามกลุ่ม (Collective action) หรือ
เป็นการแสดงออกร่วมกนัทางสังคม (Social action or joint action) ซ่ึงพฤติกรรมการแสดงออกท่ี
เกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์และการให้ความหมายนั้น อาจจะอยู่ในรูปของปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีรูปสัญลกัษณ์ 
(Symbolic interaction) หรือเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์แบบไม่มีรูปสัญลกัษณ์ (Non-symbolic interaction) 
ก็เป็นได ้

   ดงันั้นการแสดงพฤติกรรมจึงแบ่งเป็นสองระดบั คือ ระดบัการให้ความหมายเชิง
สัญลกัษณ์ และระดบัของการแสดงออกของพฤติกรรม หรือระดบัปฏิสัมพนัธ์ และการท่ีบุคคล
แสดงพฤติกรรมเหมือนเดิมหรือซ ้ า ๆ เดิมนั้น ซ่ึงเฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ ได้อธิบายว่าเกิดข้ึนมา
เน่ืองจากกระบวนการแปลความหมายของบุคคลนั้นมีความคงท่ีหรือมีการแปลความหมายแบบเดิม
หรือเหมือนเดิมทุกคร้ัง และส่ิงท่ีส าคญั คือ การท่ีบุคคลจะมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพไดน้ั้น ทั้ง
สองฝ่ายจะตอ้งพยายามท่ีจะสวมบทบาท (Role-taking) หรือเขา้ไปให้ถึงอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อท่ีจะไดมี้
การรับรู้ถึงการแสดงของอีกฝ่ายหน่ึงได้ตามท่ีอีกฝ่ายหน่ึงต้องการแสดงออก หรือต้องการส่ือ
ความหมายออกมาให้ทราบ และเขา้ใจถึงสถานการณ์ตามบริบททางวฒันธรรมในมุมมองของฝีก
ฝ่ายหน่ึงได้ โดยท่ีภายในสถานการณ์หรือภายใตบ้ริบทท่ีแตกต่างกนันั้น บุคคลคนเดียวกนัอาจจะ
แสดงพฤติกรรม หรือมีการแสดงออกแตกต่างกนัไปตามการรับรู้ถึงสถานการณ์นั้น ๆ ร่วมกบั
การให้ความหมายเก่ียวกับการมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงนั้น ๆ หรือตามการให้ความหมายเก่ียวกับ
สถานการณ์นั้น ๆ ดว้ยนัน่เอง (วรรณภา  ศรีธญัรัตน์, 2550: 35) 

   โดยท่ีมโนมติเก่ียวกบัตนเอง (Self) ในทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์น้ี จอร์จ 
เฮอร์เบร์ิต มีด ไดอ้ธิบายไวว้่า บุคคลจะสร้างความหมายเก่ียวกบัตนเองจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน บุคคลพยายามท่ีจะสร้างความหมายว่าตนเองเป็นใคร และพยายามท่ีจะมองตนให้
เหมือนกับท่ีผูอ่ื้นมองตนเอง และพยายามสวมบทบาทของผูอ่ื้นในการมองตนเอง ในระหว่าง
กระบวนการของการมีปฏิส ัมพนัธ์นั้น บุคคลจะมีการเรียนรู้เ กี ่ยวกบัตนเองมากข้ึนมีการ
เปล่ียนแปลงเรียนรู้ และมีวุฒิภาวะเพิ่มมากข้ึน  
   นอกจากน้ี Devito (2013) ไดมี้การแปลความและการให้ความหมายเก่ียวกบัการมี
ปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลยงัข้ึนกบัประสบการณ์เดิม และแนวคิดของบุคคลนั้นต่ออีกฝ่ายหน่ึง หรือรูป
สัญลกัษณ์ท่ีบุคคลนั้นสร้างข้ึนมาดว้ย ซ่ึงอาจมีผลท าให้มีการล าเอียงในการแปลความหมายไม่ตรง
กบัท่ีอีกฝ่ายหน่ึงแสดงออกมาได ้และมีผลต่อปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ท าให้มีการตอบสนองใน
ทางบวกหรือในทางลบตามมาไดเ้ช่นกนั  
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 4.6 การประยุกต์ใช้ทฤษฎปีฏิสัมพนัธ์สัญลกัษณ์ 
   วรรณภา  ศรีธญัรัตน์ (2550: 36-40) ไดก้ล่าวถึงการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีในการอธิบาย
พฤติกรรมการดูแลตนเอง การประยกุตใ์ชใ้นการวจิยั และการประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัการพยาบาล  
   4.6.1 การประยกุตใ์ชใ้นการอธิบายพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
    การประยุกต์ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการดูแลตนเอง เป็นการน าทฤษฎี
ปฏิสัมพนัธ์สัญลกัษณ์ มาใช้เป็นทฤษฎีพื้นฐานท่ีอธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของบุคคล 
ท าให้พยาบาลผูใ้ห้การดูแล สามารถเขา้ใจไดถึ้งพฤติกรรมการดูแลตนเอง ท่ีแต่ละบุคคล หรือท่ีแต่
ละกลุ่มคนในสังคมนั้น ๆ ไดมี้การแสดงออกมา วา่ท าไมบุคคลจึงสามารถท่ีจะแสดงออกมาได ้ถึง
พฤติกรรมหรือการกระท าภายในสถานการณ์และภายใตบ้ริบทเช่นนั้น และบุคคลให้ความหมาย
เอาไว้เช่นไรต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับพยาบาลหรือกับอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงความเข้าใจใน
ปฏิสัมพนัธ์ พฤติกรรม และความหมายของรูปสัญลกัษณ์ท่ีบุคคลสร้างข้ึนดงักล่าว จะกลายมาเป็น
พื้นฐานท่ีมีความส าคญัในการสร้างสัมพนัธภาพ การติดต่อส่ือสาร และการให้การพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิภาพไดต่้อไป 
   4.6.2 การประยกุตใ์ชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ 
    การประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยท่ีทฤษฎี
ปฏิสัมพนัธ์สัญลกัษณ์นั้น มกัจะถูกน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิด (Conceptual framework) หรือกรอบ
ในการกระตุน้การศึกษา (Sensitizing framework) โดยเฉพาะในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น 
การศึกษาเชิงทฤษฎีพื้นฐาน หรือเชิงทฤษฎีฐานราก (Grounded theory study) ซ่ึงในการศึกษาวิจยั
เชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) หรือการศึกษาเชิงชาติพรรณวรรณา (Ethnography) การ
ใชท้ฤษฎีเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพนั้น จะแตกต่างจากการใชเ้ป็นกรอบแนวคิด 
ในการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงมกัจะใชท้ฤษฎีเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวดัมโนมติ และท า
การทดสอบความสัมพนัธ์ของมโนมติต่าง ๆ ในทฤษฎีนั้น ๆ ส่วนการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพนั้น จะ
ใชท้ฤษฎีเป็นเพียงกรอบแนวคิดในเบ้ืองตน้ เพื่อการเร่ิมตน้ศึกษา และการคน้หาส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และใช้มาเป็นแนวทาง หรือใช้มาเป็นแนวคิดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
สัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูลท่ีได้ หรือการหาข้อมูล
เพิ่มเติม ดงันั้น การน าทฤษฎีมาใชใ้นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ จึงเป็นการใช้เพื่อ เป็นแนวทางใน
การตั้งค  าถามขณะสัมภาษณ์ โดยผูศึ้กษาจะตอ้งตั้งค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมวา่ ผูป่้วยมีพฤติกรรม
อยา่งไร มีปฏิสัมพนัธ์กบัใครอยา่งไร มีการคิดแปลความ และมีการให้ความหมายของรูปสัญลกัษณ์
ท่ีเกิดจาการมีปฏิสัมพนัธ์นั้นเอาไวว้า่อยา่งไรบา้ง ในสถานการณ์ หรือในบริบททางวฒันธรรมหรือ
ส่ิงแวดลอ้มเช่นใด และควรท่ีจะท าการศึกษาเช่นเดียวกนัในสถานการณ์อ่ืนๆ ดว้ยวา่บุคคลจะแสดง
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พฤติกรรมท่ีเหมือนกนั หรือแตกต่างกนัหรือไม่ เพราะเหตุใด นอกจากน้ียงัใชท้ฤษฎีเป็นแนวทางใน
การสังเกตระหวา่งการสัมภาษณ์ หรือการสังเกตถึงส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ดว้ย และใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปรับบทบาทของผูว้ิจยั หรือผูท้  าการศึกษา ให้พยายามท่ีจะไดเ้ขา้ถึงบทบาทของอีกฝ่ายหน่ึง
ในขณะท าการศึกษา คือ พยายามท าความเขา้ใจ สนใจฟัง และคิดตามผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่อความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งถึงส่ิงท่ีผูใ้หข้อ้มูลนั้นตอ้งการท่ีจะส่ือสารใหผู้ว้จิยัไดท้ราบ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ การใชท้ฤษฎี
ในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพนั้น จะแตกต่างจากการศึกษาวิจยัในเชิงปริมาณ เพราะไม่มีการใชเ้พื่อ
จุดประสงค์ในการศึกษามโนมติ และความสัมพนัธ์ระหว่างมโนมติในทฤษฎี แต่มโนมติท่ีไดจ้าก
การศึกษาจะมาจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ หรือไดม้าจากแหล่งขอ้มูลท่ีท าการศึกษาโดยตรง 
   4.6.3 การประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัพยาบาล 
    การประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติัพยาบาล โดยท่ีทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์สัญลกัษณ์นั้น 
แมว้า่จะมีความซบัซอ้น แต่มีความเก่ียวขอ้ง และเป็นพื้นฐานของทฤษฎีการพยาบาลอีกหลายทฤษฎี 
เช่น ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem’s Self-Care Deficit Theory) ทฤษฎีการปรับตวัของ
รอย (Roy’s Adaptation Theory) และทฤษฎีการดูแลผูป่้วยของคิง (King’s Theory) เป็นตน้ และยงั
สามารถที่จะใช้ท านายถึงพฤติกรรมอย่างต่อเน่ืองของบุคคล โดยการศึกษาถึงกระบวนการคิด
ของบุคคลโดยตรง แทนการศึกษาถึงพฤติกรรมการลองผิด ลองถูกของบุคคล (Pearson, Vaughan, 
and Fitzgerald, 1996) โดยท่ีการประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติัการพยาบาลนั้น สามารถท่ีจะน ามาใชใ้น
การให้ความรู้ ค  าปรึกษา แนะน า หรือใช้เพื ่อส่งเสริมการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
สัมพนัธภาพระหวา่งพยาบาลและผูรั้บบริการ ใหไ้ดเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมความหมายของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมี
ต่อบุคคล ซ่ึงการใหค้วามรู้ หรือการใหสุ้ขศึกษา โดยทัว่ไปแลว้นั้น จะเห็นไดว้า่มีความพยายามท่ีจะ
ให้ความรู้ ความเขา้ใจแบบแพทยอ์ย่างง่าย ดงันั้นการประยุกต์ใช้ในการพยาบาล จึงควรท่ีจะมีการ
ให้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีความหมายต่อผูป่้วย และสามารถเช่ือมโยงไดถึ้งประสบการณ์ท่ีมีความหมาย 
ซ่ึงจะมีผลใหมี้การแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นแนวทางในการปรับท่าที
การแสดงออกของทั้งสองฝ่าย ท่ีสามารถสะทอ้นให้ผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์ได้มีการรับรู้ และการแปล
ความหมายไดต้รงกนั เพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และการสร้างความหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเน้ือหาความรู้ท่ีไดรั้บมา 

  ดังนั้ นจากท่ีได้กล่าวถึงมาทั้งหมดน้ี ผูว้ ิจยัสามารถสรุปได้ว ่าปฏิสัมพนัธ์ของ
มนุษยน์ั้น มีอยู ่ 2  ประการ ไดแ้ก่  1) มนุษยส์ร้างตวัตนข้ึนมาและ2) มนุษยส์ะทอ้นตวัเองจากผูอ่ื้น 
ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบังานของผูว้ิจยั เน่ืองจากการปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยน์ั้น ไดส่้งผลท าให้ปัจเจก
บุคคล และสังคมจึงแยกออกจากกันไม่ได้ ถ้าหากปราศจากการส่ือสารด้วยสัญลักษณ์ ท่ีมีการ
ตีความหมายร่วมกนั และกระบวนการทางสังคมต่าง ๆ ก็จะไม่สามารถท่ีจะเกิดข้ึนตามมาได ้มนุษย์
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จึงควรท่ีจะอยูใ่นโลกแห่งสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมาย และมีความส าคญัต่อชีวิต และเป็นพื้นฐานหลกั
ของการมีปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นสังคม เพราะว่ามนุษยน์ั้นจะตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและ
ธรรมชาติจะท าให้มนุษยไ์ดรู้้จกัการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเอง และหมู่คณะอยูเ่สมอ ท าให้มีการ
ปฏิสัมพนัธ์กนัเกิดข้ึนตามธรรมชาติตลอดเวลา และการท่ีมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กนัท่ีดีต่อกนั จึงกลาย
มาเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ส าหรับมนุษยทุ์ก ๆ คนท่ีไดอ้าศยัอยูร่่วมกนัมาในสังคมน้ี โดย
ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัสรุปไดว้่าปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ คือ การปฏิบติัต่อกนัโดยผ่านสัญลกัษณ์ท่ี
ก าหนดข้ึนมาเป็นส่ือกลางในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในลักษณะของการปฏิบติัโดยมีความ
ร่วมมือท่ีดีต่อกนั มีการบูรณาการการปฏิบติัท่ีดีมาไวด้ว้ยกนั มีการประสานงานท่ีดีต่อกนั และมีการ
ฝึกปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกนั ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์มาใชใ้นงานวิจยัเร่ือง
น้ีดว้ยการปฏิบติัตามรูปแบบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัเพื่อให้เกิดการปฏิบติัท่ีดีต่อกนัระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการและส่งผลใหเ้กิดการร่วมมือท่ีดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมา 
 
5. แนวคิดเกีย่วกบัการสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน โดยใช้การสนทนา หรือ การ
เจรจา อยา่งมีจุดมุ่งหมาย ระหวา่งบุคคล 2 ฝ่ายคือ นกัวจิยั (ฐานะผูส้ัมภาษณ์) และผูใ้ห้ขอ้มูล (ฐานะ
ผูถู้กสัมภาษณ์) ภายใตบ้รรยากาศของการมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั (มานพ  คณะโต, 2550: 36) 
 
ลกัษณะส าคัญของการสัมภาษณ์ โดยทัว่ไปมี 4 ประการ คือ 
 1.นกัวจิยัเป็นผูก้  าหนดเน้ือหาและโครงสร้างของการสนทนา 
 2.นกัวจิยัพยายามหารายละเอียดเบ้ืองตน้เพื่อท าความเขา้ใจในตวัผูใ้หข้อ้มูล 
 3.ความส าเร็จส่วนใหญ่ของการสัมภาษณ์ข้ึนอยู่กับค าถามท่ีใช้ในการ สัมภาษณ์ว่า
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการจะทราบหรือไม่เพียงใด และผูใ้ห้ขอ้มูลตอบค าถามตรงต่อความเป็นจริงมาก
นอ้ยเพียงใด 
 4.นกัวจิยัควรจะมีความช านาญในการสัมภาษณ์พอสมควร 
 
ประเภทของการสัมภาษณ์ จ าแนกตามลกัษณะโครงสร้างได ้3 ประเภท คือ 
 1.การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการ
วางแผน จดัเตรียมชุดค าถาม และวิธีการ สัมภาษณ์อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนล่วงหน้า มีการ
ด าเนินงานแบบ เป็นทางการภายใตก้ฎเกณฑห์รือมาตรฐานเดียวกนั 
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 2.การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมี
การวางแผน การสัมภาษณ์ไวก่้อนล่วงหน้าอย่างเป็น ขั้นตอน แบบเขม้งวดพอประมาณ และ ขอ้
ค าถามในการสัมภาษณ์มีโครงสร้าง แบบหลวม (Loosely structure) 
 3.การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีไม่มีการก าหนด 
กฎเกณฑ์เก่ียวกบัค าถามและล าดบั ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า เป็นการพูดคุยสนทนา
ตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) 
 ดังนั้นเพื่อช่วยให้การสัมภาษณ์บรรลุเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก นักวิจยัควร
ค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
 1.ความเห็นใจ 
 2.การท าใหม้ัน่ใจ 
 3.การใหค้วามเห็นชอบ 
 4.อารมณ์ขนั 
 5.การพิจารณาใชอุ้ปกรณ์ประกอบการสัมภาษณ์ 
 ซ่ึงการสัมภาษณ์ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น นักวิจยัควรมีคุณสมบัติและมีความสามารถ 
คุณสมบติัต่อไปน้ีจะช่วยใหน้กัวจิยัเป็นผูส้ัมภาษณ์ท่ีดีได ้
 1.นกัวจิยัตอ้งเขา้ใจตนเองและส่ิงแวดลอ้มอยา่งดี 
 2.ตอ้งไม่มีอคติและไม่ยดึถือประสบการณ์ของตนเองเป็นส าคญั 
 3.เป็นผูฟั้งท่ีดีเปิดโอกาสใหผู้ใ้หข้อ้มูลไดพ้ดูอยา่งอิสระ 
 4.มีความเขา้ใจและสนใจช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยใจจริง 
 5.ไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจจนเกินควร 
 6.ไม่วพิากษว์จิารณ์หรือสอนศีลธรรมจรรยาหรือใหสุ้ขศึกษาขณะท าการ สัมภาษณ์ 
 7.หา้มโตเ้ถียงกบัผูถู้กสัมภาษณ์อยา่งเด็ดขาด 
 8.ตอ้งไม่พดูลอย ๆ และไม่ใหค้  ามัน่สัญญามากเกินไป 
 9.ตอ้งมีความอดทน 
 10.ตอ้งไม่เร่งรีบหรือรีบร้อนจนเกินไป 
 11.เป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพดีเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของผูอ่ื้นและบุคคลรอบขา้ง 
 12.มีความรอบรู้เก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทนัต่อเหตุการณ์เสมอ 
 13.ยอมรับวา่บุคคลมีศกัด์ิศรีและศกัยภาพท่ีจะรับผดิชอบชีวติของตนเองได ้
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 เน่ืองจากการเข้าใจบริบททางวฒันธรรมถือเป็นหัวใจส าคัญท่ีมีส่วนอย่างยิ่งต่อ
ประสิทธิภาพของการสัมภาษณ์ ซ่ึงการทบทวนเพื่อเรียนรู้ทางวฒันธรรมจะให้ประโยชน์แก่นกัวิจยั 
3 ประการ คือ 
 1.การสร้างขอ้ค าถามเพื่อคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบักฎเกณฑ์ทาง วฒันธรรมจะช่วยให้เห็น
ความสัมพนัธ์ของการสร้างขอ้ค าถามส าหรับ สัมภาษณ์กบัขอ้มูลท่ีจะเขา้ถึง 
 2.การวิเคราะห์ทางวฒันธรรมเป็นการเตรียมตวัเพื่อการคน้หา วิธีการในการเขา้ไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและแสวงหาความสัมพนัธ์ท่ีจะ เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตกบัสัมภาษณ์วา่
ตรงกนัหรือไม่อยา่งไร เป็นการช่วยการตรวจสอบสามเส้า 
 3.นกัวจิยัสามารถสร้าง “ความเป็นกลาง” ในการศึกษาวิจยัการ เขา้ใจวฒันธรรมจะช่วย
ใหน้กัวิจยัเขา้ใจขอ้มูลพื้นฐานของส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบั ส่ิงท่ีคาดหวงัอนัเกิดจากความเคยชินของนกัวิจยั 
ดงันั้นเพื่อใหเ้ขา้ใจ “ ภาพ “ ท่ีแทจ้ริง นกัวิจยัจ าเป็นตอ้งรู้บริบททางวฒันธรรมและสร้างความ เป็น
กลาง โดยมองเห็นความจริงในทุกแง่ทุกมุม 
 
วตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์เชิงลกึ (Indepth Interview) มีดงัน้ี 
 1.เพื่อช่วยเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีไดม้าจากวธีิการอ่ืน ๆ ไดดี้ข้ึน 
 2.เพื่อตรวจสอบความเป็นจริงของขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาก่อน 
 3.เพื่อดูร่องรอยอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดแ้สดงออกมาดว้ยค าพดู 
 แนวค าถามท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพไม่ใช่แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ 
แนวค าถามจะเป็นเคร่ืองมือการวิจยัท่ีมีโครงสร้างน้อยกว่าเม่ือเทียบกับแบบสอบถาม แต่แนว
ค าถามท่ีดีควรมีความครอบคลุมและรัดกุม ดงันั้นในการสร้างแนวค าถามเพื่องานวิจยั ผูท่ี้จะสร้าง
แนวค าถามได้ดีควรตอ้งศึกษาปัญหา และวตัถุประสงค์ของการวิจยัให้เขา้ใจ จากนั้นจึงสามารถ
ก าหนดแนวค าถามได ้
 
แนวค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์เชิงลกึทีใ่ช้โดยทัว่ไป มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1.มีลกัษณะเป็นเคา้โครง (outline) หรือหวัขอ้การสนทนา 
 2.จะตอ้งมีความยืดหยุน่ได ้(flexible) เป็นเพียงแนวค าถามคร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวในการ
สัมภาษณ์หรือการสนทนาใหค้รบถว้นตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 3.ควรจะเรียงล าดบัใหเ้น้ือหามีความต่อเน่ือง 
 4.เน้ือหาของแนวค าถามในการวิจยัเร่ืองเดียวกนัแต่ใช้กบักลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอาจ
ไม่เหมือนกนัก็ได ้
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 5.ความยาวของแนวค าถามควรมีความยาวไม่มากนกั คือ ประมาณ 1-3 หนา้กระดาษ 
เน่ืองจากค าถามในแนวค าถามจะเป็นเพียงเคา้โครงของค าถามเท่านั้น  
 ดงันั้นลกัษณะของค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.เป็นค าถามปลายเปิด (open-ended questions) คือ เป็นค าถามในลกัษณะท่ีเปิดโอกาส
ใหผู้ใ้หข้อ้มูลตอบไดอ้ยา่งเสรีตามความพอใจ 
 2.เป็นค าถามท่ีไม่เป็นการถามน าหรือเสนอแนะให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตอบไปในแนวทางท่ีวาง
ไว ้
 3.เป็นค าถามท่ีจะไม่ท าให้ผูใ้ห้ข้อมูลเกิดความรู้สึกไม่อยากตอบ หรือจะท าให้ผูใ้ห้
ขอ้มูลเกิดความเส่ือมเสียหรืออบัอาย 
 4.เป็นค าถามท่ีเน้นในเร่ืองความคิดเห็นหรือเหตุผล เป็นการอธิบายท่ีมีรายละเอียดลุ่ม
ลึก และมีความหมายมากกวา่ท่ีจะเนน้ในเร่ืองปริมาณ 
 5.ไม่ควรถามค าถามท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการมากเกินไป เพราะถา้ผูใ้ห้ขอ้มูลตอบไม่ได้
จะรู้สึกกลวัท่ีจะตอบหรือพดูคุยต่อไป 
 6.ควรใชค้  าถามท่ีมีลกัษณะกระตุน้ให้ไดแ้สดงความคิดเห็นอธิบายความให้กวา้งขวาง
ข้ึน หากยงัเงียบควรถามค าถามอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
ขั้นตอนในการสัมภาษณ์ มี 4 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
 1.ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ 
 2.ขั้นเร่ิมการสัมภาษณ์ 
 3.ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ 
 4.ขั้นยติุการสัมภาษณ์ 
 
ความส าคัญของการบันทกึข้อมูลการสัมภาษณ์  
 1.ช่วยใหน้กัวจิยัระลึกถึงเร่ืองราวของการสัมภาษณ์นั้น ๆ ได ้
 2.ช่วยใหท้ราบถึงความเป็นไปต่าง ๆ ของผูใ้หข้อ้มูลจากการไดส้ัมภาษณ์แต่ละคร้ัง 
 3.ให้ประโยชน์ในการรักษาความคุน้เคยกบัผูใ้ห้ขอ้มูล และช่วยให้เก็บ เร่ืองราวต่าง ๆ 
เป็นรายละเอียดท่ีจะอา้งอิงถึงภายหลงั 
  
 จากท่ีไดก้ล่าวถึงมาทั้งหมดในเบ้ืองตน้น้ีนั้น ผูว้จิยัจึงไดมี้การน าแนวคิดของการสัมภาษณ์
เชิงลึก (Indepth Interview) มาประยุกตใ์ช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อให้การสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น
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ไดเ้ป็นตวัช่วยสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมระหวา่งกนัของผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั
และช่วยสร้างความรู้สึกเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัพร้อมกบัส่งผลให้ขอ้มูลของการวิจยัท่ี
ได้มานั้นมีความถูกต้อง ชัดเจนมากท่ีสุด และสามารถน าไปใช้ในการพฒันารูปแบบท่ีมีความ
เหมาะสมส าหรับทั้งตวัผูใ้หบ้ริการและตวัผูรั้บบริการต่อไปไดใ้นอนาคตขา้งหนา้ 

 
6. แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบ 
 6.1 ความหมายของรูปแบบ 

   ความหมายของรูปแบบ สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ (2546 : 12) ไดร้วบรวมความหมาย
ต่าง ๆ ของรูปแบบหรือแบบจ าลองไว ้4 ความหมาย คือ 

   1. เป็นแบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ ้ า  
   2. เป็นตวัอยา่งส าหรับการเลียนแบบ เช่น ตวัอยา่งในการออกเสียงภาษาต่างประเทศ

เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้การเลียนแบบ  
   3. เป็นแผนภาพหรือภาพ 3 มิติ ท่ีเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลกัการหรือ

แนวคิด 
   4. เป็นชุดของปัจจยัหรือองค์ประกอบหรือตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

โดยมารวมตวักนักลายเป็นตวัประกอบและเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสังคม และอาจเขียนออกมาให้
กลายเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือเป็นการบรรยายดว้ยภาษาก็ได ้

   โดยท่ี Tosi and Carroll (2008: 25) จากหนงัสือ Management กล่าววา่แบบจ าลอง
เป็นนามธรรมของของจริงหรือภาพจ าลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงอาจจะมีตั้ งแต่
แบบจ าลองอย่างง่ายไปจนถึงแบบจ าลองท่ีมีความซับซ้อนมาก ๆ มีทั้ งแบบจ าลองเชิงกายภาพ 
(Physical Model) เช่นแบบจ าลองหอสมุดแบบจ าลองเคร่ืองบินขบัไล่เอฟ 16 เป็นตน้และ
แบบจ าลองเชิงคุณลกัษณะ(Qualitative Model) ท่ีใชอ้ธิบายสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ดว้ยภาษา
หรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ส่วน Bardo and Hartman (2008: 32) จากหนงัสือ Urban sociology กล่าวว่า 
แบบจ าลองเป็นส่ิงที่ได้รับการพฒันาข้ึนเพื่อบรรยายคุณลกัษณะที่ส าคญัของปรากฏการณ์ 
อย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจแบบจ าลองจึงมิใช่การบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมเพราะการกระท าเช่นนั้นจะท าให้แบบจ าลองนั้นดอ้ยลงไป
ส่วนการท่ีจะระบุว่าแบบจ าลองใด ๆ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะ
เหมาะสมและแบบจ าลองนั้น ๆ ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้งไม่ไดมี้การก าหนดตายตวั ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กับปรากฏการณ์แต่ละอย่างและวตัถุประสงค์ของผูส้ร้างแบบจ าลองนั้นว่าต้องการจะอธิบาย
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ไดอ้ยา่งไร รวมถึง สวสัด์ิ สุคนธรังสี (2550: 46) กล่าววา่ แบบจ าลองหมายถึง
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ตวัแทนที่สร้างข้ึนเพื่ออธิบายพฤติกรรมหรือลกัษณะบางประการของส่ิงท่ีเป็นจริงอย่างหน่ึง 
ส่วนอุทยั บุญประเสริฐ (2550: 57) กล่าววา่แบบจ าลองหรือรูปแบบ หมายถึงส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีส าคญั ๆ ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะ ซ่ึงรูปแบบช่วยแสดงให้
เห็นถึงโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึนในเร่ืองเดียวกนัน้ี และ
พูลสุข หิงคานนท์ (2554: 69) กล่าววา่ แบบจ าลองหรือรูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างทาง
ความคิด องคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีส าคญัของเร่ืองท่ีศึกษา 

   ดงันั้นจากการศึกษาความเห็นต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้น้ี ผูว้ิจยัสรุปได้ว่ารูปแบบ
หมายถึง ส่ิงท่ีได้รับการพัฒนาข้ึนเพื่ออธิบายหรือแสดงให้เห็นโครงสร้างทางความคิดหรือ
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบส าคญั ๆ ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  
 6.2 ประเภทของรูปแบบ 

   Keeves (1998: 85-97) ไดแ้บ่งประเภทของแบบจ าลองท่ีใชใ้นทางการศึกษาเป็น 4
ประเภทไดแ้ก่ 

   1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) 
    เป็นแบบจ าลองเชิงกายภาพส่วนใหญ่ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์เช่นแบบจ าลอง

โครงสร้างอะตอมสร้างข้ึนโดยใชห้ลกัการเปรียบเทียบโครงสร้างของแบบจ าลองให้สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะท่ีคลา้ยกนัทางกายภาพสอดคลอ้งกบัขอ้มูลและความรู้ท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นดว้ยแบบจ าลองท่ี
สร้างข้ึนตอ้งมีองค์ประกอบชดัเจนสามารถน าไปทดสอบดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ์ไดแ้ละสามารถ
น าไปใช้ท าการหาขอ้สรุปของปรากฏการณ์ไดอ้ย่างกวา้งขวางเช่นแบบจ าลองจ านวนนกัเรียนใน
โรงเรียนสร้างข้ึนโดยเปรียบเทียบกบัลกัษณะถงัน ้ าท่ีประกอบดว้ยท่อน ้ าเขา้และท่อน ้ าออกปริมาณ
น ้าท่ีไหลเขา้ถงัเปรียบเทียบไดก้บัจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้โรงเรียนประกอบดว้ยอตัราการเกิดอตัราการ
ยา้ยเข้าอตัราการรับเด็กอายุต  ่ากว่าเกณฑ์ส่วนปริมาณน ้ าท่ีไหลออกเปรียบเทียบได้กับจ านวน
นักเรียนท่ีออกจากโรงเรียนเน่ืองจากพน้เกณฑ์การศึกษาการยา้ยออกการจบการศึกษาส าหรับ
ปริมาณน ้าท่ีเหลือในถงัเปรียบเทียบไดก้บัจ านวนนกัเรียนท่ีเหลืออยูใ่นโรงเรียนเป็นตน้จุดมุ่งหมาย
ของแบบจ าลองแบบน้ีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงจ านวนนกัเรียนในโรงเรียน 

  2. รูปแบบเชิงอธิบาย (Semantic Model)  
    เป็นแบบจ าลองท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา

ดว้ยภาษาแผนภูมิหรือรูปภาพเพื่อให้เห็นแนวคิดโครงสร้างองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบต่าง ๆ เช่นแบบจ าลองการเรียนรู้เป็นตน้ 
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  3. รูปแบบเชิงคณติศาสตร์ (Mathematical Model) 
    เป็นแบบจ าลองท่ีแสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบหรือตวัแปรต่าง ๆ โดยใช้

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เดิมแบบจ าลองน้ีใช้กับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ปัจจุบันมี
แนวโน้มในการน าไปใช้ด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพิ่มข้ึนรวมทั้งการศึกษาด้วย
โดยเฉพาะในการวดัผลการศึกษาแบบจ าลองแบบน้ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์และสร้างเป็น
ทฤษฎีเพราะสามารถทดสอบสมมุติฐานไดแ้บบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์มกัพฒันามาจากแบบจ าลอง
เชิงอธิบาย 
  4. รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Model) 

    เป็นแบบจ าลองท่ีพฒันามาจากแบบจ าลองเชิงอธิบายโดยการน าเอาเทคนิคการ
วเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) มาใชปั้จจุบนัมีการน าแบบจ าลองน้ีมาใชใ้นการวิจยัทางการศึกษา
มากข้ึนแบบจ าลองแบบน้ีจะเป็นการน าเอาตวัแปรมาเขียนเป็นสัญลกัษณ์หรือค ายอ่แลว้ใชเ้ส้นตรง
และลูกศรแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรในเชิงเหตุและผลเช่นแบบจ าลองการเรียนรู้ของผูเ้รียน
สติปัญญาของผูเ้รียนมีผลมาจากสภาพทางเศรษฐกิจของพ่อแม่และส่ิงแวดล้อมท่ีบ้านเป็นต้น
แบบจ าลองดงักล่าวสามารถก าหนดเป็นกรอบในการรวบรวมขอ้มูลในสภาพท่ีเป็นจริงเพื่อทดสอบ
แบบจ าลองไดด้ว้ย 
  
 6.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 

  ส านกับริหารการสาธารณสุข (2555 : 29) ไดท้  าการสังเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบพบวา่แบบจ าลองส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 1) สภาพแวดลอ้ม (Environment) 2) เทคโนโลยี 
(Technology) 3) โครงสร้าง(Structure) 4) กระบวนการจดัการ (Management Process) และ5) การ
ตดัสินใจสั่งการ (Decision Making) ส่วนสวสัด์ิ  สุคนธรังสี (2550 : 34) กล่าววา่ ในการก าหนด
องคป์ระกอบของรูปแบบวา่จะประกอบดว้ยอะไรบา้ง จ านวนเท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพนัธ์
กนัอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์ท่ีเราก าลงัศึกษาหรือจะออกแบบแนวคิดทฤษฎีและหลกัการ
พื้นฐานในการก าหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลกั 

   ดงันั้นจากการอธิบายถึงองคป์ระกอบของรูปแบบท่ีผา่นมาผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่
องคป์ระกอบของรูปแบบประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
   1. ส่วนน า 
   2. ตวัแบบหรือตวัระบบ 

   3. การน ารูปแบบไปใช ้
   4. การประเมินผล 
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   5. เง่ือนไขหรือขอ้จ ากดั 
  
 6.4 ลกัษณะทีด่ีของรูปแบบ 

   Keeves (1998: 85-97) กล่าววา่ ลกัษณะท่ีดีของแบบจ าลองควรประกอบดว้ย 
1. ควรเน้นถึงความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่าท่ีจะเน้นถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรรวม ๆ 
2. ควรน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมาซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิง

ประจักษ์โดยเม่ือทดสอบแบบจ าลองแล้วหากปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แบบจ าลองนั้นตอ้งถูกยกเลิกไป 

3. ควรอธิบายโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีจะศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 
4. ควรน าไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่หรือความสัมพนัธ์ใหม่ของเร่ืองท่ีศึกษาได ้
5. แบบจ าลองในเร่ืองใดจะเป็นเช่นไรข้ึนอยูก่บักรอบของทฤษฎีในเร่ืองนั้น 

   โดยท่ีลกัษณะส าคญัของแบบจ าลอง 4 ประการไดแ้ก่ 
1. ควรประกอบข้ึนด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่า

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงธรรมดาอย่างไรก็ตามความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงตน้
ของการพฒันาแบบจ าลอง 

2. ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้แบบจ าลองได้
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกตและหาขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้

3. ควรจะตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษาดงันั้นนอกจาก
แบบจ าลองจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์แลว้ยงัใช้เป็นเคร่ืองมือในการอธิบายปรากฏการณ์ได้
อีกดว้ย 

4. ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่และการสร้าง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรใหม่ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้ (Body of Knowledge) ในเร่ืองท่ีก าลงั
ศึกษาอยูด่ว้ย 
   จากท่ีได้ศึกษาความเห็นต่าง ๆ ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า ลกัษณะรูปแบบท่ีดีนั้น 
ควรท่ีจะสามารถน าไปใชไ้ดง่้าย ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน มีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง และมี
ความหลากหลายในทางปฏิบติั เพื่อประโยชน์ของผูท่ี้จะน าเอารูปแบบไปใช ้
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 6.5 การพฒันารูปแบบ 
  Willer (2008: 21) กล่าวว่า  ในการพ ัฒนาแบบจ าลองนั้ นมีขั้ นตอนในการ

ด าเนินงานแตกต่างกนัไป แต่โดยทัว่ไปแลว้อาจแบ่งเป็น 2 ตอนใหญ่ ๆ คือ การสร้างแบบจ าลอง
และการหาความตรง (Validity) ของแบบจ าลอง ส่วนพลูสุข  หิงคานนท ์(2554: 96) ไดแ้บ่งขั้นตอน
การวิจยัเป็น 5 ขั้น คือ 1) การศึกษาเอกสารเพื่อก าหนดกรอบการวิจยั 2) การศึกษาสภาพปัญหาการ
จดัองค์การ 3) การสร้างรูปแบบการจดัองคก์ารวิทยาลยัในขั้นตน้ 4) การทดสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปไดข้องรูปแบบขั้นตน้ โดยการสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิ และ5) ปรับปรุงและพฒันา
รูปแบบใหส้มบูรณ์   

   ดงันั้นส าหรับการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการวิจยัของการพฒันา
รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อการเสริมสร้าง
ความร่วมมือท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอนประกอบดว้ย 

   ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฏี และงานวจิยัเก่ียวขอ้ง 
   ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันารูปแบบ 
   ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบ 
   ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาเป็นรูปแบบฉบบัสมบูรณ์ 

  
 6.6 การทดสอบรูปแบบ 

   การทดสอบรูปแบบมีความจ าเป็นและมีความส าคญัยิ่งเพราะเป็นการตรวจสอบ
รูปแบบนั้นๆวา่มีคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่ียงตรงและเช่ือถือไดเ้พียงใดซ่ึงไดมี้ผูก้ล่าวถึง
การประเมินรูปแบบดงัน้ี 

   ศิริชยั กาญจนวาสี (2550: 78-82) ไดส้รุปมาตรฐานของการประเมินส าหรับการ
ประเมินเอกสารและโครงการทางการศึกษาจดัเป็น 4 หมวดดงัน้ี 

1. มาตรฐานการใชป้ระโยชน์ (Utility standard) เป็นมาตรฐานท่ีตอ้งการประกนัถึง
ความเป็นประโยชน์ของผลการประเมินในการตอบสนองต่อความต้องการใช้สารสนเทศของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุมทนัเวลาและมีผลต่อการน าไปใช ้

2. มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility standard) เป็นมาตรฐานท่ีตอ้งการประกนั
ถึงการประเมินท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงเหมาะสมกบัสถานการณ์ปฏิบติัไดย้อมรับ
ไดป้ระหยดัและคุม้ค่า 
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3. มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety standard) เป็นมาตรฐานท่ีตอ้งประกนั
ว่าการประเมินได้ท าอย่างเหมาะสมตามกฎระเบียบจรรยาบรรณมีการค านึงถึงสวสัดิภาพของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการประเมินและผูท่ี้รับผลกระทบจากการประเมิน 

4. มาตรฐานดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy standard) เป็นมาตรฐานท่ีตอ้งประกนัวา่
การประเมินไดมี้การใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมเพื่อให้ไดข้อ้สรุปขอ้คน้พบและสารสนเทศท่ีเพียงพอ
ส าหรับตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน 

   Eisner (1976: 39) ไดเ้สนอแนวคิดในการประเมินรูปแบบโดยใชผู้ท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงมี
วิธีการแตกต่างจากการด าเนินการเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงปริมาณเน่ืองจากการศึกษาในบางเร่ือง
ตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกว่าตวัเลขท่ีน ามาพิจารณาสรุปโดยเสนอแนวทางการประเมิน
รูปแบบโดยผูท้รงคุณวฒิุไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นรูปแบบท่ีมิไดเ้นน้สัมฤทธ์ิผลของวตัถุประสงคต์ามรูปแบบการประเมินแบบ
อิงเป้าหมาย (goal-based model) การตอบสนองปัญหาและความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งตามรูปแบบ
การประเมินแบบสนองตอบ (responsive model) หรือกระบวนการตดัสินใจตามรูปแบบการ
ประเมินแบบอิงการตดัสินใจ (decision making model) อยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่การประเมินโดยผูรู้้
หรือผูท้รงคุณวุฒิจะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีน ามาพิจารณาซ่ึงไม่
จ  าเป็นตอ้งเก่ียวโยงกบัวตัถุประสงค์หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเสมอไปแต่อาจจะ
ผสมผสานปัจจยัในการพิจารณาต่าง ๆ เขา้ด้วยกนัตามวิจารณญาณของผูท้รงคุณวุฒิเพื่อให้ได้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัคุณภาพประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีท าการประเมิน 

2. เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (specialization) ในเร่ือง
ท่ีจะประเมินโดยท่ีพฒันามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (art criticism) ท่ีมีความละเอียดอ่อน
ลึกซ้ึงและตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงมาเป็นผูว้ินิจฉยัเน่ืองจากเป็นการวดัคุณค่าไม่อาจประเมิน
ดว้ยเคร่ืองวดัใด ๆ ไดน้อกจากการใชว้จิารณญาณของผูท้รงคุณวุฒิเท่านั้นต่อมาไดน้ ามาประยุกตใ์ช้
กบัการศึกษาระดบัสูงในสาขาเฉพาะท่ีตอ้งอาศยัผูรู้้ในเร่ืองนั้นจริงๆมาเป็นผูป้ระเมินผลรูปแบบน้ี
จึงเป็นท่ีนิยมในการน ามาใชป้ระเมินผลในวงการอุดมศึกษาท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะทางเป็น
อยา่งมาก 

3. เป็นรูปแบบการประเมินท่ีใช้ตัวบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินผลโดยเนน้ความเช่ือถือว่าผูท้รงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีวิจารณญาณท่ีดีทั้งน้ีมาตรฐาน
และเกณฑพ์ิจารณาต่าง ๆ นั้นจะเกิดข้ึนจากประสบการณ์และความช านาญของผูท้รงคุณวฒิุนั้นเอง 

4. เป็นรูปแบบท่ียอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผูท้รงคุณวุฒิตาม
อธัยาศยัและความถนดัของแต่ละคนนบัตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคญัท่ีพิจารณาการบ่งช้ีขอ้มูลท่ี
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ต้องการการเก็บรวบรวมประมวลและวินิจฉัยข้อมูลตลอดจนวิธีการน าเสนอทั้ งน้ีการเลือก
ผูท้รงคุณวฒิุจะเนน้ท่ีสถานภาพทางวชิาชีพประสบการณ์และความน่าเช่ือถือ (high credibility) ของ
วชิาชีพนั้น ๆ เป็นส าคญั 

   ส าหรับในการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร
ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ของตวัผูว้ิจยัในคร้ังน้ีนั้นเป็นการประเมินรูปแบบ
หรือตรวจสอบรูปแบบดว้ย 2 วธีิการ ไดแ้ก่ 

1. การประเมินรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการตามแนวคิดของ  Eisner E. (1976: 
43) โดยใชต้วับุคคล คือ การเชิญผูท้รงคุณวฒิุทางการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุขใหม้าเป็นเคร่ืองมือในการประเมินรูปแบบโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม 
(Focus groupDiscussion) ตามมาตรฐานของการประเมิน 4 ดา้น ซ่ึงให้ตรงไปตามแนวคิดของศิริชยั
กาญจนวาสี (2550: 80) ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นประโยชน์ ดา้นความเป็นไปได้ ดา้นความเหมาะสม
และดา้นความถูกตอ้ง 

2. การประเมินรูปแบบเชิงปริมาณ โดยการใช้วิธีการประเมินรูปแบบ คือ การเชิญ
ผูท้รงคุณวุฒิทางการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขให้มาเป็น
เคร่ืองมือในการประเมินรูปแบบ ดว้ยการใหต้อบแบบสอบถามการประเมินเคร่ืองมือตามมาตรฐาน
ของการประเมิน 4 ดา้น ซ่ึงให้ตรงไปตามแนวคิดของศิริชยั กาญจนวาสี (2550: 81) ไดแ้ก่  ดา้น
ความเป็นประโยชน์ ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความเหมาะสม และดา้นความถูกตอ้ง 
 
7. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ส าหรับในการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร
ระหว่างพยาบาลกับผูร้ับบริการเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีในการรักษาพยาบาล 
ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในคร้ังน้ีนั้ น ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ
เอกสาร และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทั้งงานวจิยัในประเทศ และงานวิจยัต่างประเทศ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  
 7.1 งานวจัิยในประเทศ 
   จากการศึกษางานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถสรุปจดักลุ่มงานวิจยัท่ี
ส่งผลและน าไปสู่การสร้างปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการได ้3 กลุ่ม
แนวคิด โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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   1. งานวจัิยเกีย่วกบัปฏิสัมพนัธ์และส่ือสาร 
    นรินทร์ สังขรั์กษาและคณะ(2549: 65-70) ไดศึ้กษาถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
และการรวมกลุ่มนกัส่ือสารสุขภาพโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลกัษณะและภาพลกัษณ์ท่ีพึง
ประสงคข์องนกัส่ือสารสุขภาพ พื้นท่ีในการท างานและแนวทางในการสร้างนักส่ือสารสุขภาพ
ตลอดจนความเป็นไปไดใ้นการรวมกลุ่มหรือจดัตั้งกลุ่มนกัส่ือสารสุขภาพ วตัถุประสงค์ รูปแบบ
ของกลุ่ม บทบาทของกลุ่มและหน้าท่ีของสมาชิก และวิธีวิจยัไดใ้ชว้ิธีการส ารวจความคิดเห็นกลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารสุขภาพทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ร่วมกบัการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั การระดมความคิดเห็นในเฉพาะเร่ืองและการถอด
บทเรียน ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ บทบาทท่ีส าคญัของนกัส่ือสารสุขภาพมีหลายระดบัและหลายดา้น
แต่ท่ีส าคญัคือ การมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกต้องเก่ียวกบั “สาร” สุขภาพมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดมีความเท่าทนักลยทุธ์การโฆษณาและมีคุณธรรมจริยธรรมสูงนกัส่ือสารสุขภาพจึงตอ้งเป็น
ผูท่ี้มีความรู้ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ มีทกัษะและศิลปะในการส่ือสารสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ มี
การรณรงคแ์ละวางแผนการใชส่ื้อไดเ้ป็นอยา่งดีมีทกัษะการคิดวเิคราะห์สังเคราะห์การประยุกตแ์ละ
การบูรณาการมีบุคลิกภาพท่ีดีและน่าเช่ือถือ มีความต่ืนตวัและรักท่ีจะแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ และ
มีจิตอาสา เป็นธุระแก่สังคมได ้         
    อปัษร  ตรีเทวี (2550: 78-84) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกอบรมการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสารส าหรับพยาบาลประจ าการต่อคุณภาพบริการพยาบาลดา้นการ
ส่ือสารแผนกผูป่้วยนอกสูติกรรมโรงพยาบาลต ารวจวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบคุณภาพบริการ
พยาบาลดา้นการส่ือสารแผนกผูป่้วยนอกสูติกรรมก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรมการฝึกอบรมการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสารส าหรับพยาบาลประจ าการผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉล่ีย
คุณภาพบริการพยาบาลดา้นการส่ือสารเชิงวจันภาษาและเชิงอวจันภาษาหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อน
การทดลองและคุณภาพบริการพยาบาลดา้นการส่ือสารแผนกผูป่้วยนอกสูติกรรมหลงัใชโ้ปรแกรม
การฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสารส าหรับพยาบาลประจ าการสูงกว่าก่อนใช้
โปรแกรมการฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสารส าหรับพยาบาลประจ าการ 

 วนัดี  สุทธรังสีและดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร (2551: 78-83) ไดศึ้กษาการรับรู้
ต่อความสามารถของตนเองในการใช้ทักษะการติดต่อส่ือสารในการปฏิบติัการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทัว่ไป 14 จงัหวดัภาคใตโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถ
ในการใช้ทกัษะการติดต่อส่ือสารกบัผูป่้วยและปัญหาของการใชท้กัษะการติดต่อส่ือสารกบัผูป่้วย
ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในเขต 14 จงัหวดัภาคใตผ้ลการศึกษาพบวา่พยาบาลมีความสามารถ
ใชท้กัษะในการมองหนา้และสบตากบัผูป่้วยในขณะสนทนาไดใ้นระดบัสูง ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีพยาบาล
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ตอ้งใช้ทุกคร้ังในการสังเกตเพื่อประเมินสภาพผูรั้บบริการทุกประเภทส าหรับปัญหาของพยาบาล
เร่ืองขาดความสามารถในการใช้ทกัษะต่าง ๆ เช่นการสะทอ้นกลบัการสรุปเน้ือหา จดัเป็นปัญหามาก
ท่ีสุด 

 วาสนา เข็มกลดั (2554: 76-86) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการพฒันาพฤติกรรมการ
ส่ือสารของพยาบาลต่อผูป่้วยในตึกศลัยกรรม-นรีเวชโรงพยาบาลภูเขียวจงัหวดัชยัภูมิวตัถุประสงค์
เพื่อทราบปัญหาพฤติกรรมการส่ือสารของพยาบาลต่อผูป่้วยในผลการศึกษาพบวา่ปัญหาการส่ือสาร
ในกิจกรรมการพยาบาลท่ีพบส่วนใหญ่คือพยาบาลให้เวลาในการส่ือสารกบัผูป่้วยน้อยผูป่้วยและ
ญาติไม่ทราบวิธีการปฏิบติัตวัและพบว่าการพฒันาพฤติกรรมการส่ือสารของพยาบาลโดยการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อให้พยาบาลทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท าให้พยาบาลเกิด
ความตระหนักในการแสดงพฤติกรรมการส่ือสารท่ีดีต่อผูป่้วยมากข้ึนและสามารถส่ือออกมาให้
บุคคลรอบขา้งไดรั้บรู้ทั้งดา้นวจันภาษาและดา้นอวจันภาษา 

 บงัอร ยุววิทยาพานิช (2554: 62-69) ไดศึ้กษาผลของการใชโ้ปรแกรมฝึกทกัษะ
การส่ือสารระหว่างบุคคลต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรทางการพยาบาลหน่วยตรวจโรคตา
โรงพยาบาลรามาธิบดีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรทางการพยาบาล
หน่วยตรวจโรคตาก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรมฝึกทกัษะการส่ือสารระหว่างบุคคลผลการศึกษา
พบว่าคะแนนเฉล่ียการท างานเป็นทีมของบุคลากรทางการพยาบาลหน่วยตรวจโรคตาหลังใช้
โปรแกรมฝึกทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคลสูงกวา่ก่อนใชโ้ปรแกรมฝึกทกัษะการส่ือสารระหวา่ง
บุคคล  

 ไพโรจน์ วิไลนุช(2554: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการส่ือสารและการ
จดัการความวติกกงัวลและภาวะวกิฤติระหวา่งเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและผูป่้วยไทยในอ าเภอเวียงสา
จงัหวดัน่านโดยไดใ้ช้วิธีวิทยาการวิเคราะห์การสนทนาระหว่างพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็งและญาติ 
เก่ียวกบัเร่ืองว่ามีความกงัวลเก่ียวกบัภาวะวิกฤติอย่างไร โดยร่วมกบัการเก็บขอ้มูลดว้ยการสังเกต
และการสัมภาษณ์ในระดบัลึกซ่ึงผลการศึกษาสรุปได้ว่าการส่ือสารภาษาสามารถใช้ท าความเขา้
ใจความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งได ้โดยสามารถสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ไดด้งัน้ี 1)การส่ือสาร
ในบริบทมะเร็งมิไดเ้ป็นเร่ืองของสุขภาพเท่านั้นพยาบาลผูป่้วยและญาติคุยหลายเร่ืองเช่นความปวด
เศรษฐกิจในครัวเรือนการศึกษาของลูกครอบครัวเพศสัมพนัธ์และความตายคู่สนทนาร่วมกัน
ก าหนดหวัขอ้ตามความสนใจ 2)โครงสร้างของการคุยเร่ืองความตายปรากฏเป็น 4ขั้นตอนคือเปิด
ประเด็นพดูคุยในรายละเอียดและการรับรู้การตายเจาะจงพูดคุยเร่ืองความตายของผูป่้วยและยุติหรือ
ออกจากบริบทความตายในแต่ละขั้นตอนผูพู้ดใช้เทคนิคเช่นการคุยเร่ืองอาการและน าไปสู่อาการ
ส าคญัการใช้ค  าถามทัว่ไปค าถามสมมติและค าถามออ้มไปสู่ค าถามเจาะการอา้งอิงบุคคลท่ี3การใช้
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ชุดของเหตุผลซ่ึงประกอบดว้ยเหตุผล3ประการการซ่อมบทพูดการใชท้่าทางการใชเ้ร่ืองครอบครัว
ท่ีดินและเงินช่วยเหลือสาหรับฌาปนกิจ 3)การนิยามและการท าให้ความตายเป็นเร่ืองอปัมงคลเป็น
ส่ิงท่ีคู่สนทนาร่วมกนัสร้างข้ึนความตายในบทสนทนาคือทางออกเพื่อขจดัความปวดส่ิงท่ีตอ้งอาศยั
ค าอธิบายทางศาสนาหนทางก าจดัความล าบากความลม้เหลวของวิทยาศาสตร์อ านาจและส่ิงท่ีตอ้ง
ลดทอนความตายกลายเป็นเร่ืองอปัมงคลเพราะคนไทยไม่คุยตรงไปตรงมาใช้ท่าทางและสีหน้า
เฉพาะห้ามและต าหนิมิให้พูดถึงและมีวิธีการน าเ ร่ืองความตายกลบัมาคุยได้อีกคร้ัง 4)การ
จดัการความปวดของผูป่้วยต่างกนัเช่นใชว้ิธีการนัง่สมาธิใชศ้าสนาใชก้ารกลั้นลมหายใจภาษาของ
ผูป่้วยสะทอ้นระดบัความปวดและในขณะเดียวกนัระดบัความปวดก าหนดให้ป่วยใชภ้าษาเฉพาะ
ดงันั้นการส่ือสารภาษาจึงใชท้  าความเขา้ใจความเจบ็ปวดจากโรคมะเร็งได ้

 กุลทิพย ์ศาสตระรุจิและคณะ(2554: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยัในโครงการวิจยั
การส่ือสารเพื่อความเท่าเทียมทางสุขภาพดว้ยการสนบัสนุนของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลการศึกษาพบวา่ขอ้มูลข่าวสารสุขภาพจากแหล่งข่าวสารทั้งส่ือบุคคล
ส่ือมวลชนและส่ือใหม่นั้นจะส่งผลกระทบต่อทกัษะความรู้ความเขา้ใจดา้นการส่ือสารสุขภาพของ
ชุมชนและระบบวฒันธรรมของชุมชนเพราะปัจจุบนัรูปแบบวธีิการและช่องทางการส่ือสารดงักล่าว
อาจเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีและบริบทของชุมชนดงันั้นการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารหรือการท่ี
ประชาชนจะได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารด้านสุขภาพหรือมิได้รับข้อมูลนั้นยงัข้ึนอยู่กับกระบวนการ
ส่ือสารและวธีิการของคนในชุมชนเป็นส าคญัดงันั้นการเขา้ใจถึงกระบวนการส่ือสารในชุมชนและ
วิธีการส่ือสารดา้นสุขภาพของชุมชนจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจว่ากลุ่มประชากร
ในชุมชนเมืองนั้นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารสาธารณะเก่ียวกบัสุขภาพอย่างไรและจากแหล่งข่าวสารใด
รวมทั้งเน้ือหาข่าวสารหลกัท่ีได้รับขอ้มูลนั้นเก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางด้านสุขภาพในมิติด้านใด
เพื่อท่ีจะไดน้ามาวเิคราะห์ถึงช่องวา่งทางสุขภาพกบักลุ่มประชากรในชุมชนเมืองต่อไป 
    
 2. งานวจัิยเกีย่วกบัการบริการ 

    ไพเราะ คลองนาวงั (2553: 78-84) ไดศึ้กษาคุณภาพบริการตามความคาดหวงัและ
การรับรู้ของผูป่้วยโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัชยัภูมิกลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลผูป่้วยในผลการศึกษา
พบวา่คุณภาพบริการตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูป่้วยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียความคาดหวงัสูงกวา่ค่าเฉล่ียคะแนนการรับรู้ทั้งโดยรวมรายดา้นและรายขอ้
จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป่้วยมีความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการมากกวา่ท่ีไดรั้บซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ยงัไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจของผูป่้วยโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรับรู้และความเขา้ใจปัญหาของผูป่้วย
รวมทั้งการใหข้อ้มูลต่อผูป่้วยดว้ย        
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    วชิราภรณ์ ยมรัตน์ (2553: 86-93) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลท าให้
พยาบาลตอ้งเผชิญกบัความเครียดในการปฏิบติังานบริการพยาบาล ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผล
ท าให้พยาบาลตอ้งเผชิญกบัความเครียดในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่  บุคลากรพยาบาลและผดุงครรภ์
เป็นกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดของทรัพยากรบุคคลดา้นสุขภาพท่ีปฏิบติังานทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
โดยท่ีวิชาชีพพยาบาลเป็นงานอาชีพท่ีเกิดความเครียดได้ง่ายและตลอดเวลาเพราะเป็นงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตและความปลอดภยัของผูท่ี้มารับบริการตอ้งปฏิบติังานท่ามกลางความเจ็บปวด
ความทุกขท์รมานและความตายการปฏิบติังานท่ีมีปริมาณมากเกินไปตอ้งท างานแข่งกบัเวลาตอ้งมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นทั้งผูป่้วยญาติและผูร่้วมงานซ่ึงมีฐานะและพฒันาการทางอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั
ไปตลอดจนภาวะท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการท างานจึงท าให้พยาบาลตอ้งเผชิญกบัความเครียด
ในการปฏิบติังานบริการพยาบาลได ้       

    สารัตน์ สองเมืองสุข และคณะ(2554: 96-101) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการ
จดัการความขดัแยง้ระหว่างผูใ้ห้และผูรั้บบริการด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข ณ โรงพยาบาล
ระดบัตติยภูมิแห่งหน่ึงเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
สาเหตุของความขดัแยง้แนวทางการจดัการความขดัแยง้และปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความขดัแยง้
ระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขในโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ
แห่งหน่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสังเกตการบนัทึกการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นผูม้ารับบริการท่ีท าเร่ืองร้องเรียนไปยงัศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนของโรงพยาบาลและ
คู่กรณีท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีเป็นคู่กรณีจ านวน 5 กรณีศึกษาท่ีได้มีการยอมความยุติความขดัแยง้เป็น
ที่ส้ินสุดแลว้แลว้จึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการวะเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงผล
การศึกษาวิจยัพบวา่สาเหตุแห่งความขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ห้และผูรั้บบริการคือ 1) การส่ือสารท่ีไม่ดี 2) 
ความผดิพลาดดา้นการแพทย  ์3) การสูญเสียผลประโยชน์ 4) การไม่ไวว้างใจในการรับบริการ และ
5) โครงสร้างองคก์รส าหรับแนวทางการจดัการความขดัแยง้มีดงัน้ี 1) การโอนอ่อนผอ่นตาม 2) การ
เยยีวยา 3) การส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง 4) การเจรจาต่อรอง และ5) การร่วมมือกนัแกปั้ญหา ส่วนปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความขดัแยง้มีดงัน้ี 1) สัมพนัธภาพเดิมระหวา่งผูใ้ห้และผูรั้บบริการ 2) 
ประสบการณ์ 3) ทศันคติ และ 4) สถานภาพ ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีได้รับสามารถน าไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์และเป็นการเรียนรู้ท่ีจะป้องกนัการเกิดเร่ืองร้องเรียนในหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมี
ลกัษณะการด าเนินงานใกลเ้คียงกนัไดต่้อไปในอนาคต     
    พรชยัดี ไพศาลสกุล (2556: 85-92) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองความคาดหวงัและ
การรับรู้ของผูรั้บบริการต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลโดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาการ
รับรู้และความคาดหวงัของผูรั้บบริการในคุณภาพบริการโรงพยาบาลซ่ึงข้อมูลทั้งหมดเก่ียวกับ
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คุณภาพบริการโรงพยาบาลมาจากประสบการณ์ความคิดความเช่ือและทศันคติของผูรั้บบริการ
โดยตรงงานวิจยัน้ีใช้แนวคิดทฤษฎีฐานรากตามแนวทางทฤษฎีของเกลเซอร์และสเตร้าส์ 
(Glaser and Strauss, 1967) โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บบริการจ านวน 7 คน ผลการวิจยัพบวา่
ปัจจยัส าคญัของคุณภาพบริการโรงพยาบาล คือ แพทยท่ี์มีความรู้ความสามารถมีจรรยาบรรณดูแล
เอาใจใส่ให้ความรู้ความเขา้ใจในแผนการรักษาก าหนดแนวทางปฏิบติัให้แก่ผูป่้วยได้ครบถ้วน
ควบคู่กบัการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือดว้ยความจริงใจจากเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล เช่น พยาบาลเทคนิค
การแพทย์เภสัชกรและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนความต้องการเฉพาะของผูรั้บบริการต่อคุณภาพบริการคือ
ต้องการความเลิศหรูและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างสมบูรณ์ช่ือเสียงของโรงพยาบาลและ
มาตรฐานมีการรับรองเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูรั้บบริการตอ้งการไดรั้บตามความเหมาะสมกบัระดบัชั้นทาง
สังคมและฐานะทางการเงิน 
    
 3. งานวจัิยเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
    วรรณา สุขสบายและศิวาพร ทองสุข (2552: 54-66) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการ
รับรู้ของผูป่้วยต่อคุณลกัษณะทางจริยธรรมของพยาบาลในโรงพยาบาล เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของผูป่้วยต่อคุณลักษณะทางจริยธรรมของพยาบาลและความ       
พึงพอใจของผูป่้วยต่อพฤติกรรมการบริการของพยาบาลในผูป่้วยท่ีมีเพศภูมิล าเนาโดยหอผูป่้วยท่ีใช้
บริการรักษาและจ านวนคร้ังท่ีมารับบริการต่างกนั มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 265 คนเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดระหวา่งเดือนสิงหาคม 2547-มกราคม 2548 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยัคือแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลและความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการบริการของพยาบาลและ
แบบประเมินการรับรู้ต่อคุณลกัษณะทางจริยธรรมของพยาบาลซ่ึงดดัแปลงมาจากแบบประเมิน
พฤติกรรมโดยผูรั้บบริการของสภาการพยาบาลวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติบรรยายทดสอบค่าที
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของสเปียร์แมน ซ่ึงผลของการ
วิจยัพบวา่คะแนนเฉล่ียการรับรู้ของผูป่้วยต่อคุณลกัษณะทางจริยธรรมของพยาบาลทั้งรายขอ้และ
โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมากผูป่้วยร้อยละ 68.3 มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการบริการของพยาบาล
ในระดบัมากและพบวา่การรับรู้ของผูป่้วยต่อคุณลกัษณะทางจริยธรรมของพยาบาลมีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจต่อพฤติกรรมบริการอีกทั้งการรับรู้ของผูป่้วยต่อคุณลกัษณะทางจริยธรรมของ
พยาบาลในหอผูป่้วยสามญัและพิเศษมีความแตกต่างกนัอยา่งไรก็ตามพบว่าปัจจยัคดัสรรเก่ียวกบั
เพศภูมิล าเนาหอผูป่้วยท่ีใช้บริการและจ านวนคร้ังท่ีมาใช้บริการต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
รับรู้ต่อคุณลกัษณะทางจริยธรรมของพยาบาลและระดบัความพึงพอใจต่อพฤติกรรมบริการของ
พยาบาล            
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    นรินทร์ สังขรั์กษาและคณะ(2553: 32-40) ไดศึ้กษาถึงความพึงพอใจและความ
เช่ือมัน่ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการทางสุขภาพของเครือข่ายโรงพยาบาลศูนยน์ครปฐมปี 2553 เป็น
การวิจยัแบบพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินการเขา้ถึงบริการ
ความพึงพอใจความเช่ือมัน่และความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการทาง
สุขภาพของเครือข่ายโรงพยาบาลศูนยน์ครปฐมซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเขา้ถึง
บริการทางสุขภาพในเชิงรุกโดยรวมนั้นอยูใ่นระดบัดี ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัการเขา้ถึงบริการ
ทางสุขภาพในเชิงรับโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงโดยท่ีการเขา้ถึงบริการทางสุขภาพของทั้ง
เชิงรุกและเชิงรับนั้น มีความเช่ือมมัน่ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อคุณภาพบริการทางสุขภาพโดยรวมอยู่
ในระดบัดี และมีความคาดหวงัท่ีมีต่อบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัดีเช่นเดียวกนั  
    พิสมยั คุณาภรณ์ (2554: 76-79) ไดศึ้กษาผลการใชรู้ปแบบการบริการผูป่้วยรับ
ใหม่ต่อความพึงพอใจในบริการของผู ้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการของผูป่้วยระหว่างกลุ่มท่ีได้รับบริการตาม
รูปแบบการบริการผู ้ป่วยรับใหม่กับกลุ่มท่ีได้รับรูปแบบการบริการพยาบาลตามปกติและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพยาบาลก่อนและความพึงพอใจในงานของพยาบาลผล
การศึกษาพบวา่ความพึงพอใจในบริการของผูป่้วยกลุ่มท่ีไดรั้บบริการตามรูปแบบการบริการผูป่้วย
รับใหม่สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับรูปแบบการบริการพยาบาลตามปกติและความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลหลงัใชรู้ปแบบการบริการผูป่้วยรับใหม่สูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบการบริการผูป่้วยรับใหม่ซ่ึง
การจดัใหมี้กิจกรรมส าหรับพยาบาลกบัผูรั้บบริการไดมี้การเรียนรู้ร่วมกนั จะช่วยใหท้ั้งสองฝ่ายไดมี้
การน าเอาความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างองคค์วามรู้ใหม่ให้เกิดข้ึนร่วมกนั 
และสามารถใชเ้ป็นแนวทางบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพต่อไปได ้
    กาญจนา สันติพฒันาชัย และคณะ  (2554: 31-35) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง
คุณลกัษณะพยาบาลที่ผูร้ับบริการคาดหวงัและพึงพอใจ ซ่ึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษา
เอกสาร การสอบถามผูท้รงคุณวฒิุ ผูรั้บบริการ ประชาชน และจากผลงานวจิยัต่างๆ โดยสรุปผลการ
ศึกษาว ิจยัพบว ่าคุณลกัษณะของพยาบาลที่ผู ร้ ับบริการคาดหวงัและความพึงพอใจนั้นได้
ประกอบไปดว้ยคุณสมบติั 4 ดา้น  ไดแ้ก่  1) ดา้นความรู้ 2) ดา้นความสามารถ 3) ดา้นจริยธรรมและ
4) ดา้นทกัษะการปฏิบติัการพยาบาล  
  
 7.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
   จากการศึกษางานวจิยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างปฏิสัมพนัธ์และประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงพบประเด็นท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปจดักลุ่มงานวิจยัท่ีส่งผลและน าไปสู่การ
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สร้างปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารระหว่างพยาบาลกับผูร้ับบริการได้ 3 กลุ่มแนวคิด โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   

1. งานวจัิยเกีย่วกบัปฏิสัมพนัธ์และส่ือสาร 
    Peter and Keith (2004: 43-49) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบประสิทธิผลดา้นการส่ือสาร
และการท างานเป็นทีมของกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ระหว่าง 3 สาขาวิชาชีพทางดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ 
แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพต่อประสิทธิผลขององค ์ก าร เพื ่อแสดงให ้เห็นว ่า
สัมพนัธภาพเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้กลุ่มต่าง ๆ มีการส่ือสารและการท างานเป็นทีมไดอ้ย่างดี
โดยมีหลกัการใหญ่ ๆ 3 ประการ คือ (1) การส่ือสารท่ีสร้างความเขา้ใจและการท างานเป็นทีมจะ
ช่วยปรับมุมมองของเครือข่าย (2) การส่ือสารในองค์กรระหว่างพนกังานมีความสัมพนัธ์ในการ
เช่ือมโยงและมีอิทธิพลต่อการส่ือสารภายในองคก์ารเช่นกบัผูป้ระกอบการลูกคา้และผูส่้งมอบสินคา้
และ(3) การสร้างความเขา้ใจและไวว้างใจระหวา่งเครือข่ายเป็นภารกิจแรกท่ีควรด าเนินการระหวา่ง
องคก์ารและพบวา่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในส่วนครองตลาดของเครือข่าย 
    Pruyn and Smidts (2008: 67-71) ไดศึ้กษาถึงผลของการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
เหมาะสมแก่กนัในการส่ือสารกนัระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ ซ่ึงผลการศึกษาไดพ้บวา่ การ
ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูใ้ชบ้ริการเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการรับทราบและสามารถคาดการณ์ระยะเวลารอคอย 
รวมทั้งการจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดความตึงเครียดขณะการรอคอยนั้น จะช่วยลดความตึงเครียดและ
ลดความไม่พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการลงได ้
    Clark (2010: 77-82) ไดศึ้กษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วยเก่ียวกบัการ
ติดต่อส่ือสารโดยใชค้  าพูดในหอผูป่้วยศลัยกรรม และหอผูป่้วยโรคมะเร็งสรุปคือพยาบาลใชเ้วลา
ส่วนนอ้ยในการพูดคุยขณะมีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูป่้วยการพูดมกัเป็นไปในรูปแบบท่ีผิวเผินมุ่งงาน
เป็นหลกัพยาบาลมีบทบาท และควบคุมการติดต่อส่ือสารท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยพยาบาลหลีกเล่ียงท่ีจะ
สนทนากบัผูป่้วย เดินไปเดินมาเสมือนวา่มีงานยุง่ไม่สบสายตากบัผูป่้วยซกัถามผูป่้วยเฉพาะในขอ้ท่ี
ตนเองสนใจหรือตอ้งการไดค้  าตอบจากผูป่้วย 
 
 2. งานวจัิยเกีย่วกบัการบริการ 
    Patrick  and  Puterman (2007: 54-57) ไดท้  าการศึกษาถึงการพฒันาคุณภาพ
บริการโดยการใช้ระบบคิวบริการและระบบการนดัพบผูป่้วยเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการรอคอย
ของผูป่้วยลง โดยไดมี้การทดลองใชร้ะบบคิวบริการร่วมกับการจัดตารางเวลาให้กับผูป่้วยที่มา
ใชบ้ริการรวมไปถึงการนดัหมายล่วงหนา้ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ระบบคิวบริการและการนดัพบผูป่้วย
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นั้น สามารถช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยลงไดแ้ต่ทั้งน้ีตอ้งมีนโยบายการจดัการท่ีเหมาะสมคือ 
ตอ้งให้มีความสอดคลอ้งกนักบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและสอดคลอ้งกนักบักบัสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามมาดว้ย         
    Dansky and  Miles (2007: 43-48) ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส าคญัต่อ
การใหก้ารบริการท่ีแผนกผูป่้วยนอก ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการมารับบริการท่ี
แผนกผูป่้วยนอกเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถท านายความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการไดโ้ดยปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลสูงสุดต่อการให้การบริการท่ีแผนกผูป่้วยนอก และความพึงพอใจในดา้นอ่ืน ๆ คือคุณภาพ
ของบริการเช่นความสะดวกในการเขา้ถึงบริการเหตุผลท่ีมารับบริการระยะท่ีใช้ในการพบแพทย์
ความเต็มใจของแพทยใ์นการรับฟังผูใ้ช้บริการความเห็นใจผูป่้วยสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของคลินิก
เหตุผลของการมารับบริการการรับบริการหลายอย่างต่อการมาแต่ละคร้ังความเครียดของ
ผูใ้ช้บริการเพศอายุและสภาพของโรคท่ีผูใ้ช้บริการเป็นอยู่นอกจากน้ีแลว้ ยงัพบว่าความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการจะเร่ิมลดลงเม่ือระยะเวลาท่ีรอคอยมากกวา่ 20 นาทีและจะลดลงอีกเม่ือระยะเวลา
ของการรอคอยนั้นยาวนานแต่ระยะเวลาท่ีไดเ้ขา้พบแพทยน์ั้นเป็นช่วงเวลาท่ีสั้นมาก   
    Kenneth (2010: 54-59) ไดศึ้กษาคุณภาพบริการเชิงการแสดงออก (Expressive 
Quality) ในโรงพยาบาลขนาด 394 เตียงโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างผูป่้วยจากแผนกอายุรกรรม 
ศลัยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม ผิวหนงั หูคอ จมูก และเด็ก เป็นจ านวน 452 คนผลการศึกษาพบว่า     
ตวัประกอบท่ีส าคญัของคุณภาพการเชิงการแสดงออกดา้นการดูแลท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ คือ  ความ
เมตตากรุณาความพอใจการยอมรับ ความร่วมมือความสุภาพและความมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีดา้นวิชาชีพท่ี
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ คือ การใหค้วามอบอุ่นความสะดวกสบายการมีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง และการมีความ
จริงใจและด้านสมรรถนะท่ีผูใ้ช้บริการตอ้งการคือการท่ีพยาบาลใช้ความรู้ความสามารถและใช้
ทกัษะในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 3. งานวจัิยเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
    Riemen (2006: 31-37) ไดศึ้กษาการขาดการดูแลและการดูแลในหอผูป่้วยตาม
การรายงานจากความพึงพอใจของผูป่้วยจากการศึกษาผูป่้วยรายงานวา่ พยาบาลปฏิบติังานอยา่งรีบ
ร้อน มุ่งหวงัเพียงประสิทธิภาพมุ่งปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของตน ดูแคลนผูป่้วยไม่มีการตอบสนองแม้
เม่ือผูป่้วยขอร้องและให้การพยาบาลเหมือนผูป่้วยเป็นวตัถุ ซ่ึงพฤติกรรมท่ีพบ ไดแ้ก่การท างาน
แบบรีบร้อนตลอดเวลาจนไม่มีเวลาท่ีจะพูดคุยกบัผูป่้วยปฏิบติักบัผูป่้วยเหมือนเป็นเด็ก พูดเสียงดงั
ไม่ใหค้วามสนใจผูป่้วยแต่จะสนใจอยูก่บัการรักษาแทน     
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    Bielen and Demoulin (2007: 46-49) ไดศึ้กษาถึงกลยุทธ์เพื่อการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยการบริหารจดัการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาท่ี
ผูใ้ช้บริการมีความตอ้งการเช่นการเพิ่มบุคลากรการกระจายปริมาณผูใ้ช้บริการไปอยู่ในช่วงท่ีมี
ความตอ้งการบริการน้อยโดยการนัดแต่อย่างไรก็ตามการนัดก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาตามมาได้
เช่นเดียวกนั ถา้หากวา่ผูใ้หบ้ริการนั้น ไม่สามารถใหก้ารบริการไดอ้ยา่งรวดเร็วการให้ขอ้มูลข่าวสาร
แก่ผูใ้ชบ้ริการเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบและสามารถคาดการณ์ระยะเวลาของการรอคอยรวมทั้ง
การจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดความตึงเครียดขณะท่ีรอคอย จะสามารถช่วยลดความตึงเครียดต่าง ๆ และ
ช่วยลดความไม่พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีเกิดข้ึนมาได ้    
    Valdivia and Crowe (2007: 36-38) ไดท้  าการศึกษาถึงผลของการพฒันาการ
ทดลองใชโ้มเดล VISITAS ในการลดระยะเวลาการรอคอยของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า
ผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บการทดลองใชโ้มเดล VISITAS ตามแนวคิด simulation service quality system 
(SSQS) ในการออกแบบการบริการนั้นพบวา่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยลงได ้และท า
ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจการใหบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 
      
    โดยจากการศึกษาและจากรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วทั้งหมด
นั้นเก่ียวกบัแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน ามาใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถประมวล
สรุปออกมาได ้5 ส่วน ไดแ้ก่ 
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    ส่วนท่ี 1การสรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน ามาใชใ้นการวิจยั 
 ส่วนท่ี 2 การสังเคราะห์ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 3การสังเคราะห์องคค์วามรู้ของงานวจิยั 
 ส่วนท่ี 4 การสรุปผลการสังเคราะห์งานวิจยั 
 ส่วนท่ี 5 การสรุปแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
 

    ส่วนที ่1 การสรุปงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องทีน่ ามาใช้ในการวจัิย 
 
ตารางท่ี 1 สรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน ามาใชใ้นการวจิยั 
 

งานวจิยั ปีทีเ่ผยแพร่ 

ประเภทการวจิยั 

รวม ส ารวจ/
เอกสาร 

ปริมาณ คุณภาพ ผสม R&D อืน่ๆ 

งานวจิยัในประเทศ 

เก่ียวกบั
ปฏิสมัพนัธ์และ 
การส่ือสาร 

พ.ศ.2549-2554 3 -  1 1 2 -   7 

เก่ียวกบัการ
บริการ 

พ.ศ.2553-2556 1  - 2 1  -  -  4 

เก่ียวกบัความพึง
พอใจ 

พ.ศ.2552-2554 2 2   -  -  -   -    4 
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ตารางท่ี 1 สรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน ามาใชใ้นการวจิยั (ต่อ) 
 
 

งานวจิยั ปีทีเ่ผยแพร่ 

ประเภทการวจิยั 

รวม ส ารวจ/
เอกสาร 

ปริมาณ คุณภาพ ผสม R&D อืน่ๆ 

งานวจิยัต่างประเทศ 

เก่ียวกบั
ปฏิสมัพนัธ์และ 
การส่ือสาร 

ค.ศ.2004-2010 - 2 1 - - - 3 

เก่ียวกบัการ
บริการ 
 
เก่ียวกบัความพึง
พอใจ 
 

ค.ศ.2007-2010 
 
 
ค.ศ.2006-2007 
 
 
          

1 
 
 
1 
 
 
 

- 
 
 

      - 
 
 

1 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
1 
 
 
 

1 
 
 
1 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

3 
 
 

    3 

รวม 8 4 5 3 4 - 24 

 
   ส่วนที ่2 การสังเคราะห์ผลการศึกษา 
    การสังเคราะห์ผลการศึกษาในลกัษณะของการบรรยายความ 

1. สาเหตุของปัญหาท่ีท าใหพ้ยาบาลกบัผูรั้บบริการเกิดความขดัแยง้กนันั้น เกิดมา
จากการขาดซ่ึงการมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั รวมไปถึงพฤติกรรมการพยาบาลที่ไม่มีคุณภาพ ไม่
เป็นไปตามท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั ส่งผลใหผู้รั้บบริการเกิดความไม่พึงพอใจข้ึนมาได ้

2. แนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
เป็นท่ีพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการและแก่ตวัผูใ้หบ้ริการ ไดแ้ก่ 

2.1 มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสารใหมี้คุณภาพ 
2.2 มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริการให้เหมาะสม 
2.3 มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการใหบ้ริการใหมี้ความเหมาะสม 
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2.4 มีการสร้างเสริมขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังานให้แก่พยาบาล เพื่อ
ช่วยในการส่งเสริมให้เกิดเป็นแรงผลกัดนัให้พยาบาลไดมี้การปฏิบติังานอย่างมีความสุข และเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 

2.5 มีการจดัหาบุคลากรในการปฏิบติังานให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผูใ้ช้บริการ เพื่อช่วยลดภาระงานที่หนักเกินก าลงัของบุคลากรในปัจจุบนั และเพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพตรงกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ 
    ส่วนที ่3 การสังเคราะห์องค์ความรู้ของงานวจัิย  

1. กระบวนการส่ือสารท่ีดีมีประสิทธิภาพ จะเป็นตวัท่ีช่วยในการเช่ือมความสัมพนัธ์
ท่ีดีระหว่างผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการให้มีความพึงพอใจดว้ยกนัทั้งสองฝ่ายในการรับบริการทาง
สุขภาพ 

2. กระบวนการปฏิรูปรูปแบบและระบบของการให้บริการทางสุขภาพให้
เหมาะสมจะสามารถช่วยในการตอบสนองต่อความคาดหวงัท่ีผูรั้บบริการมีต่อหน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการทางสุขภาพนั้น ๆ และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการตามมา    

3. การพฒันาศกัยภาพของผูใ้หบ้ริการทางสุขภาพอยา่งสม ่าเสมอ จะช่วยส่งเสริม
ใหก้ระบวนการใหบ้ริการทางสุขภาพของหน่วยงานมีคุณภาพและมีความเหมาะสม เป็นท่ีพึงพอใจ
แก่ผูรั้บบริการตลอดไปได ้
   ส่วนที ่4 การสรุปผลการสังเคราะห์งานวจัิย   
             จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี ให้
เกิดข้ึนมา ระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการทางสุขภาพนั้น เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญักบัระบบบริการ
สุขภาพในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก 
   ส าหรับประเด็นในการศึกษา อาจจะมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบริบทของ
แต่ละสังคม และวฒันธรรมในแต่ละพื้นท่ี ในแต่ละประเทศ กระนั้นเองผลจากการศึกษางานวิจยัท่ี
ไดก้ล่าวถึงมาแลว้ในขา้งตน้นั้น แสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้บริการกบั
ผูรั้บบริการ เพื่อใหเ้กิดการตอบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสมแก่ทั้งสองฝ่าย และช่วยให้
เกิดความพึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายร่วมดว้ย ซ่ึงควรจะตั้งอยูบ่นฐานความรู้ท่ีเป็นแก่น คือ  

1. กระบวนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีความเหมาะสม 
2. กระบวนการท่ีช่วยใหท้ั้งฝ่ายของผูใ้หบ้ริการและฝ่ายของผูรั้บบริการนั้นไดเ้กิด

ความพึงพอใจกนัทั้งสองฝ่ายบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และปราศจากความ
ขดัแยง้ของทั้งสองฝ่าย 
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    โดยจะเห็นได้ว่าจากท่ีมาของปัญหาของการให้บริการทางสุขภาพในปัจจุบนั 
มกัจะเกิดมาจากความขดัแยง้ของผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ ซ่ึงจากงานวิจยัทุกเล่มท่ีไดก้ล่าวถึงมา
ในเบื้องตน้นั้น ได้มีการพยายามที่จะน าไปสู่จุดมุ่งหมายคือ ความตอ้งการที่จะสร้างให้เกิด
ความสัมพนัธ์อนัดีของทั้งสองฝ่ายข้ึน เพื่อให้การให้บริการทางสุขภาพนั้น สามารถท่ีจะด าเนินการ
ต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืนท่ีสุดดงันั้นจึงควรท่ีจะมีการศึกษาและพฒันารูปแบบท่ีจะสามารถช่วยในการ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้เกิดข้ึนแก่ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการทางสุขภาพตลอดไป
นัน่เอง 
   ส่วนที่ 5 การสรุปแนวคิดที่น ามาใช้ในการวจัิยคร้ังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 สรุปแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
 

ล าดับ แนวคิด ประเด็นส าคัญ 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบบริการสุขภาพ 

 
การจดัระบบบริการสุขภาพมีส่วนส าคญัช่วยใหก้ารใหบ้ริการ
ทางสุขภาพในปัจจุบนัมีคุณภาพในการด าเนินการมากยิง่ข้ึน ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1)การดูแลสุขภาพดว้ยตนเองใน
ระดบัครอบครัว 2)การบริการสาธารณสุขมูลฐาน 3)การ
จดับริการสาธารณสุขระดบัตน้ 4)การจดับริการสาธารณสุข
ระดบักลาง และ5)การจดับริการสาธารณสุขระดบัสูง โดยทั้ง 5 
ระดบัน้ี จะช่วยท าใหเ้กิดการบริการทางสุขภาพท่ีครอบคลุม 
และสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั 

2 
 

ความพึงพอใจของผู ้
ใหบ้ริการและ
ผูรั้บบริการ 
 

ความพึงพอใจท่ีส าคญัท่ีควรจะเกิดข้ึนมาในการใหก้ารบริการ
ทางสุขภาพ คือ ความพึงพอใจของทั้งผูใ้หบ้ริการและ
ผูรั้บบริการ โดยเม่ือทั้งสองฝ่ายเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกนัแลว้ 
ยอ่มจะก่อใหเ้กิดความร่วมมืออนัดีในการรักษาพยาบาลต่อไป 
 

3 
 

การสร้างปฏิสัมพนัธ์
เชิงสัญลกัษณ์ 
 

การมีสัญลกัษณ์หรือตวัแทนท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางในการเช่ือม
ความสัมพนัธ์ของผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการและเกิดเป็น
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี จะช่วยส่งเสริมใหก้ารบริการทางสุขภาพ
สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 2 สรุปแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี (ต่อ) 
 

ล าดับ แนวคิด ประเด็นส าคัญ 
4 
 

การศึกษาเร่ืองเล่า 
 

การรับฟังเร่ืองราวประสบการณ์จากทั้งสองฝ่ายผา่นการเล่าเร่ือง 
ยอ่มท าใหเ้กิดความเป็นกลาง ช่วยใหค้น้พบขอ้ดีและขอ้เสียของ
กนัและกนัได ้
 

5 
 

การพฒันารูปแบบ การพฒันารูปแบบช่วยใหส้ามารถท าความเขา้ใจและมองเห็นได้
อยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน และเป็นการพฒันาท่ีช่วยใหเ้กิดผลดี
แก่ทั้งสองฝ่ายทางดา้นการบริการทางสุขภาพท่ีชดัเจนและมี
ประสิทธิภาพเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัไดต่้อไป 

 
สรุป 

 
 จากการท่ีไดศึ้กษาถึงรายละเอียดของเอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในทั้งหมดน้ี

นั้น ผู ้วิจ ัยพบว่า ถ้าหากว่าพยาบาลได้ใช้ทักษะการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจและความเขา้ใจแลว้นั้นท าให้การส่ือสารท่ีแสดงถึงการยอมรับในความ
เป็นบุคคลของผูใ้ช้บริการมีความปรารถนาดีและต้องการช่วยเหลือใช้วาจาและอากัปกิริยาท่ี
เหมาะสมกบับุคคล เวลา และสถานท่ี โดยเฉพาะในดา้นการจดัการบริการพยาบาลเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นยุทธวิธีส าคญัท่ีจะน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพการบริการพยาบาลดา้นการส่ือสารท่ีดี และส าหรับในการพฒันาพฤติกรรมการ
ส่ือสารสุขภาพของพยาบาลโดยใช้รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ี
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนมาน้ีจดัเป็นการสนบัสนุนและเป็นการส่งเสริมในเร่ืองการสร้างปฏิสัมพนัธ์ของ
พยาบาลและผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยเนน้การใหค้วามรู้ทศันคติและทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน
การด าเนินสัมพนัธภาพเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีไดแ้ก่การเคารพในความเป็นบุคคลของผูอ่ื้น
การยอมรับ การเห็นใจ การมีส่วนร่วมกนัในการปฏิบติั และการค านึงถึงความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมกนัของผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการ 
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8.กรอบแนวคิดการวจัิย 
 จากท่ีได้กล่าวมาทั้ งในส่วนของแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจะพบว่ามีความ
หลากหลายและมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกนัทั้งน้ีเพื่อพฒันาน าไปสู่การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล 
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขโดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา
ไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

      

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบบริการสุขภาพ  สภาพการณ์ ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการ ร่างรูปแบบฯ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของ  สร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั   
ผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ  ผูรั้บบริการ ในรพ.ศูนยฯ์  ทดลองใชรู้ปแบบฯ 

3. แนวคิดทฤษฎีปฏิสมัพนัธ ์
เชิงสญัลกัษณ์                        ประเมิน,ถอดบทเรียน 

4. แนวคิดทฤษฎีการส่ือสาร  เน้ือหาสมัภาษณ์พยาบาล/ผูรั้บบริการ  

5. แนวคิดการสมัภาษณ์เชิงลึก  เก่ียวกบักบัการสร้างปฏิสมัพนัธ์                 รูปแบบการสร้างปฏิสมัพนัธ์ 

6. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ  ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ                 ระหวา่งพยาบาลกบั 
                                                                                                                                              ผูรั้บบริการฉบบัสมบูรณ์ 
 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั  
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
  
 การวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข
มีแนวคิดส าคญัท่ีผูว้ิจยัใช้เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบคือใชก้ารวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development: R&D) ร่วมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 
วธีิและขั้นตอนกำรวจัิย 
 ในการพัฒนารูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข มี
แนวคิดส าคญัท่ีผูว้จิยัใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการ คือ การใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R & D) เป็น
เคร่ืองมือหลกัส าหรับการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนดว้ยการสร้างรูปแบบ (Model) 
และใชก้ระบวนการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานส าคญัใน
การพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดี
ในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยมีวิธีด าเนินการวิจยั 4 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การวิจยัระยะท่ี1 (Research :R1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพการณ์ต่าง ๆ
(Analysis: A) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานและสภาพการณ์ที่จ  าเป็นในการพฒันารูปแบบการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล 
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

2. การวจิยัระยะท่ี2 (Development: D1) การออกแบบและพฒันา (Design & Development: D 
& D) เป็นการพฒันาและหาคุณภาพของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 
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3. การวิจยัระยะท่ี3 (Research :R2) การทดลองใช้ (Implementation: I) เป็นการทดลอง
ใชรู้ปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีใน
การรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

4. การวิจยัระยะท่ี4 (Development :D2) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็นการ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบและถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 
 ส าหรับการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขน้ี 
ผูว้จิยัสามารถสรุปเป็นกรอบด าเนินการวจิยั ดงัแผนภูมิท่ี 3 ไดด้งัต่อไปน้ี 
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กรอบด ำเนินกำรวจัิย 
 
ปัจจัยน ำเข้ำ    กระบวนกำร                  ผลที่ได้ 

R1 : ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน          1.ศึกษา/วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน สภาพการณ์ต่างๆ                         ไดท้ราบขอ้มูลพ้ืนฐาน 

             และการปฏิบติัท่ีดีของรพ.ศูนยฯ์                                            สภาพการณ์และการปฏิบติั 

           2.การสมัภาษณ์เชิงลึกจากพยาบาลและ ผูรั้บบริการ                 ท่ีดีท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันา 

                                                3.SWOT Analysis สภาวการณ์ และขอ้มูลต่างๆท่ี                    รูปแบบการปฏิสมัพนัธ ์       

                                                                         เก่ียวขอ้งกบัรพ.ศูนยฯ์                                                      ของพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 

D1 : ออกแบบและพฒันา                         1.วิเคราะห์และสร้างรูปแบบฯ จากผลการ   ร่างรูปแบบฯ ท่ีผา่นการ 

                 ศึกษา R1                                                          รับรองจากผูท้รงคุณวฒิุ 

              2.รับรองรูปแบบโดยเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน 

                                  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม 

R2 : ทดลองใช ้    1.น าร่างรูปแบบฯไปทดลองใชใ้นรพ.ศูนยท่ี์เป็นตวัแทนโดยด าเนินการ   1.ไดผ้ลการทดลองใช ้

     กบัพยาบาลและผูรั้บบริการท่ีเป็นตวัแทนดว้ยการ1)จดัอบรม 2)จดัประชุม          2.ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้จาก 

                       เสวนากลุ่มยอ่ย 3)จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ COPs  และ4)จดัประชุม                    COPs ของรูปแบบฯ 

                                        เพื่อการพฒันา                                                                                                       3.เกิดการขบัเคล่ือนของ 

                                        2.เก็บรวบรวมผลจากการทดลองใชร่้างรูปแบบฯ                                                  รูปแบบฯ                                                                 

D2 : ประเมิน, ถอดบทเรียน 1.ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีต่อรูปแบบฯ                                รายงานผลการใชรู้ปแบบฯ 

   2.ถอดบทเรียนแบบ After Action Review (AAR)  

    

สรุปผล     เสนอรูปแบบฯ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

 

แผนภูมิท่ี 2 กรอบด าเนินการวจิยั 
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รำยละเอยีดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจัิย 

1. กำรวิจัยระยะที่1 (R1: Research A : Analysis)เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุขมี
วธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1.1 วตัถุประสงค ์
1.1.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปท่ีเก่ียวกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

พยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
1.1.2 เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ

ผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
1.2 ประชากร / ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

   ประชากรในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกับผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชากรที่เป็น
พยาบาลว ิชาชีพ ที ่ได ้ปฏิบ ตั ิง านประจ าอยู ่ในโรงพยาบาลศูนย์ ท่ีสังกัดอยู่กับกระทรวง
สาธารณสุขทั้งหมด 28 แห่ง เป็นจ านวน 17,618 คน (รายงานทรัพยากรสาธารณสุข, 2556 : 129-137) 
และผูป่้วยท่ีมารับบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 28 แห่งเป็น
จ านวน 22,291 คน (รายงานส านกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2556: 214-216) 
   จากนั้นผูว้ิจยัก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยท่ีผูว้ิจยัได้ก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเชิง
คุณภาพ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อใหผู้ว้จิยัไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ในโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลละ 5 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 25 คน และผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีมารับบริการประจ ามาเป็น
เวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ 
ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 5 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 25 คน ส าหรับการสุ่ม
ตวัอยา่งเลือกโรงพยาบาลศูนยใ์นแต่ละภาคนั้น ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจงเพื่อให้ไดโ้รงพยาบาล
ศูนยต์วัแทนภาคละ 1 แห่ง และผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีวิจ ัย  คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากพยาบาลท่ีเป็น                       
ผูใ้ห้บริการและจากผูป่้วยที่เป็นผูรั้บบริการ ของโรงพยาบาลศูนยต์วัแทนภาคละ 1 แห่งนั้น ๆ 
เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่จ  าเป็นส าหรับการน ามาใช้พฒันาเป็นรูปแบบฯ ให้มีความ
เหมาะสมและมีความเสมอภาคกนัทั้งตวัของผูใ้หบ้ริการและตวัของผูรั้บบริการ ส าหรับการน ารูปแบบท่ี
ไดน้ี้ไปทดลองใช้ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อการเสริมสร้างการ
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ปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีจะใชเ้ป็นพื้นท่ี
หลกัในการด าเนินการศึกษาวจิยัต่อไป 

1.3 วธีิด าเนินการวจิยั 
   การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข โดย

ผูว้ิจยัไดใ้ช้การศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นการปฏิบติัท่ีดี (Good Practices) ของ

โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข และศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก (Indepth Interview) จากทั้งพยาบาลท่ีเป็นผูใ้ห้บริการและจากผูป่้วยที่เป็นผูรั้บบริการของ

โรงพยาบาลศูนย ์ตวัแทนภาคละ 1 แห่งนั้น ๆ โดยท่ีผูว้ิจยัจะสัมภาษณ์เชิงลึกจากพยาบาลวิชาชีพท่ี

มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง

สาธารณสุขท่ีกระจายอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภาคภาคละ 1 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 5 คน 

รวมทั้งส้ินจ านวน 25 คน และผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีมารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของ

โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 5 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 25 คน เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ี

จ  าเป็นส าหรับการพฒันารูปแบบในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูร้ับบริการเพื่อการ

เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

1.4 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและสภาพการณ์ต่าง ๆ 

   การศึกษาถึงข ้อมูลพื้นฐานและสภาพการณ์ต่าง  ๆ ที่มีความเหมาะสม
ส าหรับน าไปใชป้ระกอบการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการใน
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.4.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่ เป็นการปฏิบติัท่ีดี (Good 
Practices)  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข เช่น นโยบาย / ยุทธศาสตร์ 
การประกันคุณภาพ และการรับรองคุณภาพต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

1.4.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกจากพยาบาลวชิาชีพท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
มาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีกระจายอยูต่ามภูมิภาค
ต่าง ๆ ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 5 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 25 คน และผูป่้วย
โรคเร้ือรังท่ีมารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
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สาธารณสุขท่ีกระจายอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 5 คน 
รวมทั้งส้ินจ านวน 25 คน เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันารูปแบบในการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขต่อไป โดยท่ีเน้ือหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ๆ จะ
เก่ียวขอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขและท าการสุ่มตวัอยา่งเลือก
โรงพยาบาลศูนย์ด้วยวิธีการแบบเจาะจง เพื่อท่ีจะให้ได้โรงพยาบาลศูนย์ตวัแทนมาหน่ึงแห่ง 
ส าหรับใชด้ าเนินการในขั้นตอนการด าเนินการน ารูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมาไดน้ี้ไปทดลองใชต่้อไป 

1.4.3 SWOT Analysis สภาพการณ์ จุดแข็งและจุดอ่อนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางท่ี 3 สรุปขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research: R1) เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและสภาพการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวกบัการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกับผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข  (Analysis : A) 

 
วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/สถิติ 

1.เพื่อศึกษานโยบาย / 
ยทุธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 

ศึกษาขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีเป็นการ
ปฏิบติัท่ีดี(Good 
Practices) ของ
โรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 

เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันโยบาย / 
ยทุธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบบนัทึกขอ้มูล/การ
วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

 
2.เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก 
(Indepth Interview)  
จากพยาบาลและ
ผูรั้บบริการใน
โรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 
 

 
การสัมภาษณ์เชิงลึก
จากพยาบาลและ
ผูรั้บบริการใน
โรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 

 
เน้ือหาจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากพยาบาลและ
ผูรั้บบริการใน
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข
จ านวนทั้งหมด 50 คน 

 
บนัทึกเน้ือหาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก / 
การวเิคราะห์เน้ือหา 

 

3.เพื่อSWOT Analysis   
โรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 

 

วเิคราะห์จุดแขง็/
จุดอ่อน โรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดั กระทรวง
สาธารณสุข 

 

ขอ้มูล / สภาพการณ์
ต่างๆ เก่ียวกบั
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

แบบบนัทึกขอ้มูล /
การวเิคราะห์เน้ือหา 
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2. กำรวิจัยระยะที่ 2 (D1: Develop D : Design) เป็นการพฒันารูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูร้ับบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล 
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขมีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

2.1 วตัถุประสงค ์
             เพื่อพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการใน
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

2.2 วธีิด าเนินการวจิยั 
2.2.1 การวิเคราะห์และพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั

ผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
2.2.2 พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล  
2.2.3 ตรวจสอบและรับรองรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ

ผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขโดยผูท้รงคุณวุฒิ ก่อนท่ีจะน ารูปแบบ 
ไปทดลองใชจ้ริงในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทน 

2.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั จ  าแนกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
2.3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

พยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข  และแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบ 

2.3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 1) แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบั
รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 2) แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบตัิ  3) แบบประเมินผลการอบรม และ
4) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

2.4 ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
2.4.1 การพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการใน

โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขพฒันาข้ึนโดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
2.4.1.1 การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

พยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขด าเนินการวิจยัโดยการวิเคราะห์
องค์ความรู้จากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน าผลการวิจยัในระยะท่ี 1 ไดแ้ก่สภาพ
ปัจจุบนั การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขการ SWOT Analysis โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข และ
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การผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงเป็นผลของR1 ทั้งส้ิน น ามา
สังเคราะห์ร่วมเป็นร่างรูปแบบ (ตน้แบบ) การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการใน
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

2.4.1.2 ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของรูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูร้ับบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล 
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีชดัเจน 

2.4.1.3 ผลการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาล
กับผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติที่ ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุขประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วตัถุประสงค ์
3) องคป์ระกอบ 4) กระบวนการ และ5) ประเมินผล 

2.4.1.4 น าร่างรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข
ท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และน าเสนอผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์และมี
ความเช่ียวชาญทางการพยาบาล จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงของเน้ือหา
(Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) จากแบบสอบถามเพื่อประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ถา้ค่าดชันี IOC ท่ีค  านวณไดใ้นขอ้ใดมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 
แสดงวา่ขอ้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในประเด็นท่ีตอ้งการวจิยั 

2.4.1.5 จากนั้นด าเนินการต่อโดยให้ผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์และมี
ความเช่ียวชาญทางการพยาบาลทั้ง 5 ท่าน ไดท้  าการประเมินและรับรองรูปแบบจากแบบสอบถาม
เพื่อรับรองร่างรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

2.4.1.6 ปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของร่างรูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูร้ับบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล 
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์
และมีความเช่ียวชาญทางการพยาบาลทั้ง 5 ท่าน ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าไว ้

2.4.1.7 จดัท ารูปแบบ (ตน้แบบ) การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
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สาธารณสุขเป็นฉบบัจริงเพื่อน าไปทดลองใชต่้อไปในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข
ท่ีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทน 
 

 
วเิคราะห์ร่างรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ  

ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 

 ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพงึประสงคข์องรูปแบบฯ 
 

น าร่างรูปแบบฯ ท่ีสร้างข้ึนเสนอผูท้รงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา  
 
 

แผนภูมิท่ี 3  แสดงขั้นตอนการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

 
2.4.2 การตรวจสอบโดยการรับรองรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล

กับผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติ ท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุขโดยการประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข
โดยมีวธีิในการด าเนินการดงัน้ี 

2.4.2.1 น าเคร่ืองมือ (ตน้แบบ) ที่ได้ไปรับการประเมินและตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิอีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบและรับรองรูปแบบโดยการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

2.4.2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติ ท่ีดีในการ
รักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบ 

2. สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล 
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ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม
ศรีสะอาด, 2545 : 72-74)โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
      ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะ
ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

      ตอนท่ี 2 ข ้อมูล เ กี่ยวก ับความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิผู มี้
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลที่มีต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว ่า งพยาบาลก ับผู ้รับบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติ ท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของ
โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า 
(Rating Scale) 5  ระดับโดยมีเกณฑ์ในการใหค้วามหมายดงัต่อไปน้ี  
      ระดบั  5  หมายถึง  มีความเหมาะสมของรูปแบบ อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 

      ระดบั  4  หมายถึง  มีความเหมาะสมของรูปแบบ อยูใ่นระดบั
มาก 

      ระดบั  3 หมายถึง  มีความเหมาะสมของรูปแบบ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 

      ระดบั  2  หมายถึง  มีความเหมาะสมของรูปแบบ อยูใ่นระดบั
นอ้ย 

      ระดบั  1  หมายถึง  มีความเหมาะสมของรูปแบบ อยูใ่นระดบั
นอ้ยท่ีสุด 

3. การตรวจสอบและรับรองรูปแบบ โดยการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีใน
การรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขโดยใช้แบบสอบถามกบั
ผูท้รงคุณวฒิุผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญทางการพยาบาล จ านวน 5ท่าน 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข
โดยแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
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   ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามเพื่อ
อธิบายลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) 
      ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ
ผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญทางการพยาบาลท่ีมีต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขดว้ยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แล้วน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมาย โดยมีเกณฑ์ในการให้ความหมาย ดงัน้ี (Best and 
Kahn, 2006: 331)  
      ค่าเฉล่ีย    เกณฑก์ารแปลความหมาย 

      4.51 - 5.00 มีความเหมาะสมของรูปแบบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
      3.51 - 4.50 มีความเหมาะสมของรูปแบบ อยูใ่นระดบัมาก 
      2.51 - 3.50 มีความเหมาะสมของรูปแบบ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
      1.51 - 2.50 มีความเหมาะสมของรูปแบบ อยูใ่นระดบันอ้ย 
      1.00 - 1.50 มีความเหมาะสมของรูปแบบ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

      ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
อ่ืน ๆ ท่ีมีต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ี
ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด
ดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง 

พยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 

สร้างแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบรูปแบบฯ 
 

น าแบบสอบถามใชรั้บรองรูปแบบท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงของเน้ือหา 

 
น าแบบสอบถามใชรั้บรองรูปแบบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้สอบถามผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน 

 
 

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามหาความเหมาะสมของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข เพื่อมาก าหนดเป็น 

แนวทางการพฒันาต่อไป 
 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามเพื่อรับรองรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

พยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางท่ี 4 สรุปขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข (Design 
and Development: D and D)  

 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลท่ีได ้

1. เพื่อพฒันารูปแบบการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการใน
รพ.ศูนยส์ังกดักระทรวง
สาธารณสุข 
1.1 การสังเคราะห์รูปแบบ
การสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการในรพ.ศูนย์
สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 
 1.2 ระบุเป้าหมายและ
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์อง
การวจิยั 
1.3 เพื่อรับรองความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา 

สังเคราะห์ 
 
 
 
 
สังเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถาม
ผูท้รงคุณวุฒิ 

เอกสาร 
 
 
 
 
สังเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูท้รงคุณวุฒิ 
5 คน 

การวเิคราะห์
เน้ือหา 
 
 
 
วเิคราะห์เน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมิน
ความสอดคลอ้ง 
/ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

ร่างรูปแบบการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการ 
ขอ้มูลเป้าหมายและ 
ผลลพัธ์ท่ีพึง
ประสงคข์อง
รูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบั
ผูรั้บบริการ 
 
 
ร่างรูปแบบฯท่ีผา่น
การตรวจสอบจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ 

2. การตรวจสอบโดยการ
รับรองรูปแบบดว้ยการ
ประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปไดโ้ดย
ผูท้รงคุณวุฒิ 

สอบถามเพื่อ
ประเมิน
รูปแบบ 

ผูท้รงคุณวุฒิ 
จ  านวน5 คน 

แบบสอบถาม
ค่าเฉล่ีย 
ค่าร้อยละ 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานการ
วเิคราะห์เน้ือหา 

ร่างรูปแบบการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการท่ีผา่น
การรับรอง 
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3. กำรวจัิยระยะที ่3 (R2: I : Implementation) เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขมีวธีิในการด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

3.1 วตัถุประสงค ์
   เพื่อน ารูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ท่ี
สร้างข้ึนไปทดลองใชส้ าหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขในสถานการณ์ 

3.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
   กลุ่มตวัอยา่งในการทดลองใชรู้ปแบบ ไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า 
จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป รวมจ านวน 30 คน ในโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรั้บเลือกให้เป็นตวัแทนในการทดลองใชรู้ปแบบ โดยมีการทดลอง
ใชรู้ปแบบดว้ยการจดักิจกรรมการอบรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 

3.3 วธีิด าเนินการวจิยั 
3.3.1 ประสานงานกบัทางโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรั้บ

เลือกให้เป็นตวัแทนในการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบเพื่อช้ีแจงและขอความอนุเคราะห์ในการ
ด าเนินการน ารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติั
ท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไปทดลองใชก้บัพยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึน
ไป และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของ
โรงพยาบาล 

3.3.2 ประชุมคณะท างานผูเ้ก่ียวขอ้งของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ี
ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในการด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการ
ด าเนินการน ารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติั
ท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไปทดลองใชใ้นโรงพยาบาล 
รวมถึงก าหนดช่วงเวลาการด าเนินการและบทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และขณะด าเนินการ
ทดลองใช้รูปแบบ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมพร้อมทั้งบนัทึกรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมไป
แบบคู่ขนาน 
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3.3.3 ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูร้ับบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบตัิที่ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับเลือกให้เป็นต ัวแทนในการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบฯ กับ
กลุ่มเป้าหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการประจ ามา
เป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลรวมทั้งส้ินจ านวน 30 คน จริงโดยน ารูปแบบท่ีสร้างข้ึนไป
ทดลองใช้ในสถานการณ์จริงท่ีโรงพยาบาลศูนย์ท่ีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทน ซ่ึงประกอบไปดว้ย
กิจกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

3.3.3.1 กำรจัดอบรมกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพยำบำลกับผู้รับบริกำร 
เพือ่เสริมสร้ำงกำรปฏิบัติทีด่ีในกำรรักษำพยำบำล ของโรงพยำบำลศูนย์ สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ เป็นแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม 
แบบประเมินผลหลังการอบรม รวมทั้ งอุปกรณ์เทปบ ันทึก เสี ยง  แบบสัง เกตและบ ันทึก
พฤติกรรมการปฏิบติั เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.1 แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัรายละเอียดขององคป์ระกอบรูปแบบ มี
เกณฑ์การให้คะแนน คือ ถา้ตอบถูกให้ขอ้ละ 1 คะแนน ถา้ตอบผิดให้ขอ้ละ 0 คะแนน ซ่ึงผูว้ิจยั
ด าเนินการสร้างและพฒันาแบบทดสอบ ดงัน้ี 

1.1.1 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข จากเอกสาร หนงัสือ และ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดแบบทดสอบ ประเด็นท่ีตอ้งการวดั และน าไปปรึกษา
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

1.1.2 สร้างแบบทดสอบแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
(Multiple Choice) ให้ครอบคลุมและตรงตามเน้ือหา ความรู้ ในรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

1.1.3 น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอ้ง และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

1.1.4 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอต่อ
ผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญทางการพยาบาล 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
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ถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดด้ชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 

1.1.5 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้จดัท าเป็นฉบบัร่าง 
เพื่อน าไปทดลองใช้กบัประชากรนอกกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน จากนั้นวิเคราะห์ระดบัหาความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบดว้ยวิธีของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 (Kuder-Richarson) 
(นรินทร์  สังขรั์กษา, 2556: 268-270) 

       สูตร KR-20           tt 2

k pq
r 1

k 1 s

 
  

  
 

       เม่ือ   ttr   แทน  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
        k  แทน  จ านวนขอ้ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
        p  แทน  อตัราส่วนของผูต้อบถูกในขอ้นั้น 

        q  แทน  อตัราส่วนของผูต้อบผิดในแต่ละขอ้         
(q 1 p  ) 
        2s  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

        X  แทน  ค่าเฉล่ียของคะแนนทั้งหมด 
       ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 0.75 

1.2 แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติั เป็นแบบสังเกต
ขณะด าเนินกิจกรรมรูปแบบ โดยผูว้ิจ ัย และด าเนินการสร้างและพฒันาแบบสังเกตและบนัทึก
พฤติกรรมการปฏิบติั ดงัน้ี 

1.2.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
เคร่ืองมือการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิ การสังเกตปฏิสัมพนัธ์ ของกลุ่ม แลว้น าขอ้มูลมา
ประมวลจดัท าเป็นเคร่ืองมือ 

1.2.2 สร้างเคร่ืองมือสังเกตและแบบบนัทึกพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามรูปแบบตามกรอบแนวทางท่ีก าหนดภายใตค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

1.2.3 น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติัท่ีสร้าง
ข้ึนเสนอต่ออาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ
ทางการพยาบาล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
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1.2.4 น าแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติไป
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์
และมีความเช่ียวชาญทางการพยาบาล 

1.3 แบบประเมินผลหลงัการอบรม เป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั และแบบค าถามปลายเปิด จ านวน 12 ขอ้ มีช่วงการวดัแบ่งเป็น 5 ช่วง 
และก าหนดน ้าหนกัคะแนน คือ น าคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นมาแปลความหมาย โดยก าหนดไว้
เป็นเกณฑป์ระเมินค่า ดงัน้ี (Best and Kahn, 2006: 331) 

       4.51-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยกบัการอบรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
       3.51-4.50 หมายถึง เห็นดว้ยกบัการอบรม อยูใ่นระดบัมาก 
       2.51-3.50 หมายถึง เห็นดว้ยกบัการอบรม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
       1.51-2.50 หมายถึง เห็นดว้ยกบัการอบรม อยูใ่นระดบันอ้ย 
       1.00-1.50 หมายถึง เห็นดว้ยกบัการอบรม อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

            ซ่ึงแบบประเมินผลหลงัการอบรมมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
1.3.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนงัสือ ต ารา และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินผลการอบรม 
1.3.2 สร้างแบบประเมินผลการอบรมใหค้รอบคลุม และตรง

ตามวตัถุประสงคแ์ละโครงสร้างเน้ือหาของรูปแบบ โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
1.3.3 น าแบบประเมินผลการอบรมท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
1.3.4 น าแบบประเมินผลการอบรมท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว

เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญทางการพยาบาล 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดด้ชันีความสอดคลอ้ง1.00 

2. กลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดอบรมผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบไปดว้ย
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 
10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป 
ของโรงพยาบาลศูนย์ท่ีไดรั้บเลือกให้เป็นตวัแทนในการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบ รวมทั้งส้ิน
จ านวน 30 คน 
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3. วธีิด ำเนินกำรไดแ้ก่ 
3.1 ก ำหนดกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ ตามกรอบและวตัถุประสงค์

ของการวิจยั โดยก าหนดหวัขอ้การจดัอบรมให้ความรู้จากการวิเคราะห์ผลจากขั้นตอนท่ีผ่านมาใน

ความต้องการการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้เป็น

แนวทางในการอบรมใหก้บัพยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ใน

การปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการ

ประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนยท่ี์ไดรั้บเลือกให้เป็นตวัแทนในการด าเนินการ

ทดลองใชรู้ปแบบฯรวมทั้งส้ินจ านวน 30 คน 

3.2 จัดเตรียมเอกสำร ก ำหนดวันเวลำ สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมอบรม 

ประสำนงำนกบัผู้ทีเ่กีย่วข้อง และ จัดท ำเอกสำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรอบรม รายละเอียดไดแ้ก่ 

3.2.1 ประสานงานสถานที่จดัอบรม อาหาร  เคร่ืองดื่ม 

สถานท่ีจดัประชุมซ่ึงเป็นสถานที่ภายในเครือของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

ท่ีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทนในการด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบ 

3.2.2 จดัเตรียมเอกสาร การลงทะเบียนการอบรม 

3.2.3 ก าหนดตารางการอบรม 

3.2.4 ท าหนงัสือติดต่อเชิญกลุ่มตวัอยา่งใหเ้ขา้รับการอบรม 

3.2.5 ท าหนังสือเชิญผู ้เ ก่ียวข้องกับการอบรมโดยเชิญ

ผูอ้  านวยการ หรือหวัหนา้ฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรั้บ

เลือกใหเ้ป็นตวัแทนในการด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบมาเป็นประธานในการเปิดการอบรม 

      3.3 ข้ันตอนกำรเข้ำสู่กำรอบรม ไดแ้ก่ 

3.3.1 แนะน า ต ัวผู ว้ ิจ ัย  ช้ี แ จ งถึง ว ตัถ ุป ระสงค ์ แล ะ

รายละเอียดต่าง ๆ ของการอบรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการ เพื่อ

เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขแก่

ผูท่ี้เขา้รับการอบรมกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งอธิบายถึงกระบวนการฝึกอบรม วิธีการอบรม และ

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมควรจะทราบและควรจะมีส่วนร่วมเพื่อช่วยใน

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
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3.3.2 อธิบายเกณฑใ์นการวดัและการประเมินผลใหผู้เ้ขา้การ

อบรมกลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้ใจในการวดัและการประเมินความรู้เก่ียวกบัการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

พยาบาลกบัผูร้ับบริการ ในโรงพยาบาลศูนย์ สังก ัดกระทรวงสาธารณสุขและการประเมินผล

การอบรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดี

ในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

3.3.3 ก่อนเขา้สู่กระบวนการอบรมผูว้ิจยัจะให้ผูเ้ขา้รับการ

อบรมไดมี้การท าสมาธิเจริญสติเพื่อให้ตระหนกัรู้ตวักนัทุกคนวา่ก าลงัท าอะไรและเตรียมพร้อมเขา้

สู่กิจกรรมต่อไป 

3.3.4 ด าเนินการอบรมโดยผูว้จิยั 

3.3.5 ประเมินผลการจัดอบรมด้วยการใช้แบบทดสอบ

ความรู้ทั้งก่อนและหลงัการอบรม (Pre-test และ Post-test) และแบบประเมินผลการอบรมของผูเ้ขา้

รับการอบรม 

4. กำรรวบรวม ข้อ มูล  ผู ้วิ จ ัย เก็ บรวบรวมข้อมู ล ท่ี ได้จ าก
แบบทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลงัการอบรม (Pre-test และ Post-test) และแบบประเมินผลการ
อบรมของผูเ้ขา้รับการอบรมเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลของการอบรมการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูร้ับบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบตัิที่ดีในการรักษาพยาบาล 
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบความรู้
ทั้งก่อนและหลงัการอบรม (Pre-test และ Post-test) โดยก าหนดเกณฑข์องคะแนนก่อนและหลงัการ
อบรม ดงัน้ี (นรินทร์สังขรั์กษา,2555: 152)  

      คะแนนเฉล่ีย   >80%  หมายถึง    ความรู้ในระดบัมาก  
      คะแนนเฉล่ีย  60-79% หมายถึง   ความรู้ในระดบัปานกลาง 
      คะแนนเฉล่ีย   <60%   หมายถึง    ความรู้ในระดบันอ้ย 

    โดยไดท้  าการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรม (Pre-test) และ
หลงัการอบรม (Post-test) ดว้ยสถิติแบบไม่อิสระจากกนั (t-test แบบ dependent)และก าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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6. กำรประเมินผลกำรจัดอบรม ดว้ยการใช้แบบทดสอบความรู้ทั้ง
ก่อนและหลงัการอบรม (Pre-test และ Post-test) และแบบประเมินผลการจดัอบรมของผูเ้ขา้รับการ
อบรม 

3.3.3.2 กำรจัดประชุมเสวนำกลุ่มย่อย ให้แก่พยาบาลและผูรั้บบริการท่ี
ได้ผ่านการอบรมมาแล้ว โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อการก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน 
(Knowledge Vision) พร้อมทั้งหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับประเด็นและ
ความตอ้งการการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการ
รักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยขณะเดียวกันผูว้ิจ ัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยด าเนินการดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ เป็นแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบติั
และอุปกรณ์บนัทึกเสียง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.1 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกำรปฏิบัติ เป็นแบบสังเกต
ขณะด าเนินกิจกรรมการจดัประชุมเสวนากลุ่มยอ่ยโดยผูว้ิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัด าเนินการสร้างและพฒันา
แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติัดงัน้ี 

1.1.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
เคร่ืองมือการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิ การสังเกตปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่ม แลว้น าขอ้มูลมา
ประมวลจดัท าเป็นเคร่ืองมือ 

1.1.2 สร้างเคร่ืองมือสังเกตและแบบบนัทึกพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามรูปแบบฯ ตามกรอบแนวทางท่ีก าหนดภายใตค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

1.1.3 น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติัท่ีสร้าง
ข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ
ทางการพยาบาล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

1.1.4 น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติัน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์
และมีความเช่ียวชาญทางการพยาบาล 

2. กลุ่มเป้ำหมำยในกำรประชุมเสวนำกลุ่มย่อยผูเ้ขา้ประชุมเสวนา
กลุ่มยอ่ยประกอบไปดว้ยพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการประจ ามา
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เป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนย ์ท่ีไดรั้บเลือกให้เป็นตวัแทนในการด าเนินการทดลองใช้
รูปแบบ รวมทั้งส้ินจ านวน 30 คน 

3. วิธีด ำเนินกำรใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ดว้ยการจดัการเสวนากลุ่มย่อย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานมา
เป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปี
ข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนยท่ี์ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทนในการด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบฯรวม
ทั้งส้ินจ านวน 30 คนมาร่วมกนัสังเคราะห์หาข้อเสนอในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งพยาบาล
กบัผูรั้บบริการโดยท่ีผูว้จิยัไดร่้วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมดว้ย 

4. กำรรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสังเกต
และบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติั 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลผูว้ิจยัวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตและ
บนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติัดว้ยการใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และพรรณนา
ความตามประเด็นท่ีก าหนด 

3.3.3.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (COPs) ให้แก่พยาบาลและผูรั้บบริการท่ี
ได้ผ่านการอบรมและเสวนากลุ่มย่อยมาแล้ว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) สารสนเทศและความรู้กลุ่มร่วมกนั 
(Information)โดยประยุกต์วิธีการจดัการความรู้ตามวงจรการจดัการความรู้ของ Ikujiro Nonaka 
(1991: 22) SECI Modelที่แบ่งความรู้ออกเป็นสองลกัษณะคือ หน่ึงความรู้ซ่อนเร้น (Tacit 
Knowledge) และสองความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) โดยมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 1) การจดั
เวทีเพื่อพบปะแลกเปล่ียน (Socialization) แบ่งปัน และสร้างความรู้ซ่อนเร้นจากการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ตรง 2) การสกดัความรู้จากบุคคล (Externalization) การสร้างและแบ่งปันความรู้จาก
ส่ิงท่ีมี (ความรู้ซ่อนเร้น) และเผยแพร่ออกมาเป็นบนัทึก (ความรู้ชดัแจง้) 3) การรวบรวมหรือผนึก
ความรู้ (Combination) การรวบรวมความรู้ประเภทชดัแจง้ใหม่จากการบนัทึกและสรุปเป็นรูปแบบ
ใหม่ และ4) การฝังหรือผนึกความรู้ (Internalization) เป็นการน าความรู้ชดัแจง้ไปฝึกปฏิบติัและ
ประยกุตเ์ป็นกระบวนการหรือวิธีการใหม่ จนท าให้เกิดทกัษะความช านาญและกลายมาเป็นความรู้
ซ่อนเร้นของตนเองในท่ีสุดเม่ือเกิดความรู้แลว้ไปแลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้นต่อไปก็จะเกิดกระบวนการพบปะ
แลกเปล่ียน(Socialization) คือ มีการแลกเปล่ียนท่ีหมุนเวียนไปเร่ือยๆ ไม่มีท่ีส้ินสุดโดยระหวา่งการ
ด าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ ผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) 
คอยประสาน ช่วยเหลือ และเป็นผูร่้วมบูรณาการความรู้โดยร่วมวิเคราะห์สังเคราะห์ และประมวล
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สรุป (Share and Learn) เป็นองคค์วามรู้กลุ่ม (Knowledge Assets) พร้อมทั้งด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล/ การมีปฏิสัมพนัธ์และปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนขณะด าเนินกิจกรรมส าหรับประเมินพฤติกรรม
การปฏิบติัในกิจกรรมดว้ยแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติัรูปแบบฯและเพื่อสะทอ้นผล
การใช้รูปแบบฯร่วมกันของผู ้ร่วมกิจกรรมในลักษณะเป็นการจัดการความรู้ของกลุ่มโดย
ขณะเดียวกนัผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ เป็นแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติั 
และแบบประเมินความพึงพอใจหลงัเสร็จส้ินกิจกรรม รวมทั้งอุปกรณ์บนัทึกเสียง เพื่อใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.1 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกำรปฏิบัติ เป็นแบบสังเกต
ขณะด าเนินกิจกรรมการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (COPs) โดยผูว้ิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัด าเนินการสร้างและ
พฒันาแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติัดงัน้ี 

1.1.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
เคร่ืองมือการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิ การสังเกตปฏิสัมพนัธ์ ของกลุ่ม แลว้น าขอ้มูลมา
ประมวลจดัท าเป็นเคร่ืองมือ 

1.1.2 สร้างเคร่ืองมือสังเกตและแบบบนัทึกพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามรูปแบบฯ ตามกรอบแนวทางท่ีก าหนดภายใตค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

1.1.3 น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติัท่ีสร้าง
ข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ
ทางการพยาบาล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

1.1.4 น าแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติัน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์
และมีความเช่ียวชาญทางการพยาบาล 

1.2 แบบประเมินควำมพงึพอใจ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ
ในรูปแบบ โดยเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั และแบบค าถามปลายเปิด 
จ านวน 12 ขอ้ มีช่วงการวดัแบ่งเป็น 5 ช่วง และก าหนดน ้ าหนกัคะแนน คือ น าคะแนนเฉล่ียของ
ความคิดเห็นมาแปลความหมาย โดยก าหนดไวเ้ป็นเกณฑป์ระเมินค่า ดงัน้ี (Best and Kahn, 2006: 331) 

       4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 
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       3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ อยู่ใน
ระดบัมาก 

       2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 

       1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบั
นอ้ย 

       1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบั
นอ้ยท่ีสุด 

       โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ดงัน้ี 
1.2.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนงัสือ ต ารา และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
1.2.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจให้ครอบคลุมและตรง

ตามองคป์ระกอบ กระบวนการ และผลของการน ารูปแบบไปใช้ โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

1.2.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

1.2.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิผูม้ีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล  5 ท่าน เพื ่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้วิเคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดด้ชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 
0.8–1.00  

1.2.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงแก้ไข
เ ก่ียวกับข้อค าถามให้มีความชัดเจน ส่ือความได้ง่าย ตามค าแนะน าของผู ้ทรงคุณวุฒิผู ้มี
ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญทางการพยาบาล  

2. กลุ่ม เ ป้ำหมำยในกำรจัด เวท ีแลกเปลี ่ยน เรียนรู้ ผู ้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบไปด้วยพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบ ัติงานประจ า จ  านวน 15 คน ท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง จ านวน 15 คน 
ท่ีมารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนย ์ท่ีไดรั้บเลือกให้เป็นตวัแทนใน
การด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบ รวมทั้งส้ินจ านวน 30 คน 
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3. วิธีด ำเนินกำร  ใช้การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้แก่พยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป 
และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง จ  านวน 15 คน ที่มารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของ
โรงพยาบาลศูนย ์ท่ีไดรั้บเลือกให้เป็นตวัแทนในการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบ รวมทั้งส้ินจ านวน 
30 คน มาร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการโดยท่ีผูว้ิจยั
ไดร่้วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมดว้ย ด้วยวิธีการจดัการความรู้ตามวงจรการจดัการความรู้ของ 
IkujiroNonaka (1991: 22) หรือ SECI Model ท่ีแบ่งความรู้ออกเป็นสองลกัษณะคือ หน่ึงความรู้
ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) และสองความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ดงัน้ี 

3.1 การจดัเวทีเพื่อพบปะแลกเปล่ียน (Socialization) แบ่งปันและ
สร้างความรู้ซ่อนเร้นจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรง  

3.2 การสกดัความรู้จากบุคคล (Externalization) การสร้างและ
แบ่งปันความรู้จากส่ิงท่ีมี (ความรู้ซ่อนเร้น) และเผยแพร่ออกมาเป็นบนัทึกหรือรายงาน (ความรู้ชดัแจง้)  

3.3 การรวบรวมหรือผนึกความรู้ (Combination) การรวบรวม
ความรู้ประเภทชดัแจง้ใหม่จากการบนัทึกหรือรายงานและสรุปเป็นรูปแบบใหม่  

3.4 การฝังหรือผนึกความรู้ (Internalization) เป็นการน าความรู้
ชดัแจง้ไปฝึกปฏิบติัและประยกุตเ์ป็นกระบวนการหรือวิธีการใหม่ จนท าให้เกิดทกัษะความช านาญ
และกลายมาเป็นความรู้ซ่อนเร้นของตนเองในท่ีสุด  
      ดงันั้นหากเกิดความรู้แลว้ เม่ือไดไ้ปแลกเปล่ียนกับผูอ่ื้นต่อไป
ก็จะเกิดเป็นกระบวนการพบปะแลกเปล่ียนท่ีหมุนเวยีนกนัไปเร่ือย ๆ อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด  

4. กำรรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสังเกต
และบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติั 

5. กำรวเิครำะห์ข้อมูลไดแ้ก่ 
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการ

ปฏิบติัดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และพรรณนาความตามประเด็นท่ีก าหนด 
5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจรูปแบบ ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อค าถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
 3.3.3.4 จัดประชุมน ำเสนอ เป็นการจดัประชุมเพื่อน าเสนอผลของการใช้รูปแบบการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ี
ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นตวัแทน โดยมีการน าเสนอแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในงานวิจยั และตวัแทนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาล



114 
 

ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น และแนวทางในการปฏิบติั
เพิ่มเติมให้สามารถน ารูปแบบไปใช้เพื่อให้เกิดการพฒันาได้ต่อไป โดยขณะเดียวกันผูว้ิจยัได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ เป็นแบบประเมินผลการจดัประชุม และอุปกรณ์
บนัทึกเสียง เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1.1 แบบประเมินผลการจดัประชุม เป็นแบบประเมินผลการจดั
ประชุมน าเสนอรูปแบบฯ โดยเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั และแบบ
ค าถามปลายเปิด จ านวน 10 ขอ้ มีช่วงการวดัแบ่งเป็น 5 ช่วง และก าหนดน ้ าหนกัคะแนน คือ น า
คะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นมาแปลความหมาย โดยก าหนดไวเ้ป็นเกณฑ์ประเมินค่า ดงัน้ี (Best 
and Kahn, 2006 : 331) 

       4.51-5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยกบัการจดัประชุมน าเสนออยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 

       3.51-4.50 หมายถึง  เห็นดว้ยกบัการจดัประชุมน าเสนออยูใ่น
ระดบัมาก 

       2.51-3.50 หมายถึง เห็นดว้ยกบัการจดัประชุมน าเสนออยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

       1.51-2.50 หมายถึง  เห็นดว้ยกบัการจดัประชุมน าเสนออยู่
ในระดบันอ้ย 

       1.00-1.50 หมายถึง  เห็นด้วยกบัการจดัประชุมน าเสนออยู่
ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
       โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลการจดัประชุม ดงัน้ี 

1.1.1 ศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎี จากหนงัสือ ต ารา และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินผลการจดัประชุมน าเสนอ 

1.1.2 สร้างแบบประเมินผลการจัดประชุมน าเสนอให้
ครอบคลุมและตรงตามองค์ประกอบ กระบวนการ และผลของการน ารูปแบบไปใช้ โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

1.1.3 น าแบบประเมินผลการจดัประชุมน าเสนอท่ีสร้างข้ึน
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าไปปรับปรุง
แกไ้ข 
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1.1.4 น าแบบประเมินผลการจดัประชุมน าเสนอท่ีปรับปรุง
แกไ้ขแลว้เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญทางการพยาบาล 5 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 
of Item Objective Congruence : IOC) ไดด้ชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.8–1.00  

1.1.5 น าแบบประเมินผลการจดัประชุมน าเสนอไปปรับปรุง
แก้ไขเก่ียวกับข้อค าถามให้มีความชัดเจน ส่ือความได้ง่าย ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิผูมี้
ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญทางการพยาบาล  

2. กลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบไป
ด้วยตัวแทนผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข จ านวน 12 คน เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น 
และแนวทางปฏิบติัเพิ่มเติม 

3. วิธีด ำเนินกำร ใช้การจดัประชุมน าเสนอให้แก่ตวัแทนผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องกับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 12 คน เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น และแนวทางปฏิบติัเพิ่มเติม
โดยจดัใหม้าร่วมกนัประชุม ร่วมรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมเสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบติัเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถน ารูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมาน้ีไปใช้ไดจ้ริง เพื่อให้เกิด
การพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการไดต่้อไป 

4. กำรรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินผลการ
จดัประชุมน าเสนอ 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินผลการ
จดัประชุมน าเสนอใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ค าถามปลายเปิด ใช้
วธีิการวเิคราะห์เน้ือหา 
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ตารางท่ี 5 สรุปขั้นตอนท่ี 3 การวจิยั (Research : R2) เป็นการน ารูปแบบไปใช ้(Implementation : I) 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวจิยั 
ผลท่ีได ้

1.การจดัอบรมการสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กบัผูรั้บบริการใหแ้ก่พยาบาล
และผูรั้บบริการในรพ.ศูนย์
สงักดักระทรวงสาธารณสุข 

การทดสอบวดั
ความรู้ก่อนและ
หลงัอบรม 

 
ผูเ้ขา้รับการ
อบรม 
30 คน  
 

แบบทดสอบ 
ความรู้ 
 

ไดอ้บรมใหค้วามรู้
การสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบั
ผูรั้บบริการใหแ้ก่
พยาบาลและ
ผูรั้บบริการ 

2.การจดัการความรู้เก่ียวกบั
การสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการในรพ.
ศูนยส์งักดักระทรวง
สาธารณสุข 

 
จดัประชุมเสวนา
กลุ่มยอ่ยจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการประเมิน
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม 

ผูเ้ขา้รับการ
อบรม 
30 คน  
 

- การสงัเกตและ
แบบบนัทึก
พฤติกรรมการ
ปฏิบติั 
- การสนทนา
กลุ่มยอ่ย 
- การวเิคราะห์
เน้ือหา 

-ไดอ้งคค์วามรู้ของ
กลุ่ม 
-ไดแ้นวทางการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
และการเทียบเคียง
จากเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

3.แนวทางการพฒันาการ
สร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการในรพ.
ศูนยส์งักดักระทรวง
สาธารณสุข 
 

จดัประชุม
น าเสนอ 

ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 
12 คน 
 

-การวเิคราะห์
เน้ือหา 
 

ไดแ้นวทางและ
ขอ้เสนอแนะใน
การสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบั
ผูรั้บบริการ 

 
 

4. กำรวิจัยระยะที่ 4 (D2: Development E : Evaluate) เป็นการประเมินรูปแบบการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล 
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขมีวธีิในการด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

4.1 วตัถุประสงค์ 
4.1.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาล

กับผูร้ับบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติที่ ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข 
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4.1.2 เพื่อถอดบทเรียนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
    กำรประเมินควำมพึงพอใจ รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาล
กบัผูร้ับบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบตัิที่ดี ในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข 

1. กลุ่มเป้ำหมำยส ำหรับกำรประเมินควำมพงึพอใจ 
     กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า 
จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนย ์ท่ีไดรั้บเลือกให้
เป็นตวัแทนในการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบฯรวมทั้ งส้ินจ านวน 30 คนท่ีได้ผ่านกิจกรรม 
(รูปแบบ) มาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

2. วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
2.1 ประสานงานกบัทางโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ท่ี

ไดรั้บเลือกให้เป็นตวัแทนจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ให้เป็นตวัแทนในการ
ด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบ เพื่อท่ีจะช้ีแจงและขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการ ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขกบัพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า 
จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนย ์ท่ีไดรั้บเลือกให้
เป็นตวัแทนในการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบฯรวมทั้งส้ินจ านวน 30 คน ที่ได้ผ่านกิจกรรม 
(รูปแบบ) มาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

2.2 ประชุมคณะท างานผูเ้ก่ียวขอ้งของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุขท่ีไดรั้บเลือกให้เป็นตวัแทนในการด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบ เพื่อช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์
ของการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

3. เคร่ืองมือ 
     แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย์ 
สังกดักระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั และแบบค าถามปลายเปิด 
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จ านวน 12 ขอ้ มีช่วงการวดัแบ่งเป็น 5 ช่วง และก าหนดน ้ าหนกัคะแนนคือ น าคะแนนเฉล่ียของ
ความคิดเห็นมาแปลความหมายโดยก าหนดไวเ้ป็นเกณฑป์ระเมินค่าดงัน้ี (Best and Kahn, 2006: 331) 
    4.51-5.00 หมายถึง  ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
    3.51-4.50 หมายถึง  ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบัมาก 
    2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
            1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบันอ้ย 
    1.00-1.50 หมายถึง  ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

4. กำรรวบรวมข้อมูล 
     ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล 
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขกบักลุ่มเป้าหมายท่ีไดผ้า่นกิจกรรม (รูปแบบ) มา
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

5. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
      ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ

วเิคราะห์ขอ้ค าถามปลายเปิดใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา   
    กำรถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

1. กลุ่มเป้ำหมำย 
     กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการถอดบทเรียน คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังาน
ประจ า จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วยโรค
เร้ือรัง จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนย ์ท่ีไดรั้บ
เลือกให้เป็นตวัแทนในการด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบฯรวมทั้งส้ินจ านวน 30 คน ท่ีไดผ้า่นกิจกรรม 
(รูปแบบ) มาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

2. วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ ต ารา และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการถอดบทเรียน 
2.2 สร้างกรอบแนวทางการถอดบทเรียนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

พยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขใหค้รอบคลุมและตรงตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา โดยขอค าแนะน าจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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2.3 น ากรอบแนวทางการถอดบทเรียนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกับผู ้รับบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
และความครอบคลุมในแต่ละประเด็นบทเรียนและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.4 น ากรอบแนวทางการถอดบทเรียนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกับผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์และมีความ
เช่ียวชาญทางการพยาบาล 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและความครอบคลุมในแต่ละประเด็น
บทเรียน 

2.5 น ากรอบแนวทางการถอดบทเรียนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปปรับปรุงแก้ไขในประเด็นบทเรียนให้มีความครอบคลุมและ
เหมาะสมตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวฒิุผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญทางการพยาบาล 

3. เคร่ืองมือ 
     การจดัการอบรม การจดัเสวนากลุ่มย่อย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การจดัประชุมน าเสนอ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม กรอบค าถามส าหรับการเสวนากลุ่มยอ่ยและการ
แลกเปล่ียนรู้ แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติั การประยุกต์เทคนิคการจดัการความรู้ท่ี
ให้มีคุณเอ้ือ คุณอ านวย คุณกิจ และคุณลิขิต และกรอบแนวทางถอดบทเรียนการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

4. กำรรวบรวมข้อมูล 
     ผู ้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจดัการอบรม การจดัเสวนากลุ่มยอ่ย 
การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดประชุมน าเสนอ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม กรอบค าถาม
ส าหรับการเสวนากลุ่มยอ่ยและการแลกเปล่ียนรู้ แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติั การ
บนัทึกภาพและการบนัทึกเสียง และกรอบแนวทางการถอดบทเรียนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกับผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

5. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
     ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาและพรรณนาความตาม
กรอบแนวทางการถอดบทเรียน 
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6. กำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรวจัิยและพฒันำ 
     เป็นการถอดบทเรียนแบบหลงัปฏิบติัการ (After Action Review: AAR)
ขอ้มูลเชิงคุณภาพของกลุ่มตามกรอบแนวทางการถอดบทเรียนท่ีก าหนดและน าเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้
แก่ตัวแทนผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข จ านวน 12 คน เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น 
และแนวทางปฏิบติัเพิ่มเติม 

7. จัดท ำรูปแบบฉบับสมบูรณ์ 
     เป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้าง
การปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็น
รูปแบบฉบบัสมบูรณ์ สามารถท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชใ้นโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข
แห่งอ่ืน ๆ และในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ต่อไปได ้
 

ตารางท่ี 6 สรุปขั้นตอนท่ี4 (D2: Development E: Evaluate) เป็นการประเมินรูปแบบ 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เคร่ืองมือการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลท่ีได ้

การประเมินความพึงพอใจ  
    -เชิงปริมาณ  
 

การใช้
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีต่อการอบรม 

กลุ่มผูเ้ขา้รับ
การอบรม  
30 คน  
 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ 
การวเิคราะห์ 
เน้ือหา 
 

ไดท้ราบความพึง
พอใจของผูเ้ขา้
อบรมท่ีมีต่อ
รูปแบบ 

การถอดบทเรียนการวจิยั 
    -เชิงคุณภาพ 

ถอดบทเรียน/
สรุปความจาก 
การเสวนากลุ่ม
ยอ่ย/การจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และ 
การจดัประชุม
น าเสนอ 

กลุ่มผูเ้ขา้รับ
การอบรม  
30 คน และ
ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ี
เขา้ร่วม
ประชุม
น าเสนอ  
12 คน 
 

AAR การจดัการ
ความรู้  
ดว้ยการวเิคราะห์
เน้ือหา/ประเดน็ 

ไดท้ราบผลการถอด
บทเรียนการวจิยั
และพฒันารูปแบบ
การสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบั
ผูรั้บบริการในรพ.
ศูนยส์งักดั 
กระทรวง
สาธารณสุข 

 



��� 

 
บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเรื�องการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อ
เสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข
ผูว้ิจยัใช้การวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R & D) เป็นเครื�องมือหลกั
สําหรับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นขัHนตอนด้วยการสร้างรูปแบบ (Model) และใช้
กระบวนการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลพืHนฐานสาํคญัในการ
พฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีใน
การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื�อ
ศึกษาข้อมูลพืHนฐานและสภาพการณ์ในการจัดบริการและการสื� อสารระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการ ของโรงพยาบาลศูนย์ สังก ัดกระทรวงสาธารณสุข 2) เพื�อพฒันารูปแบบการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล 
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 3) เพื�อทดลองใช้รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข และ4) เพื�อประเมินรูปแบบและถอดบทเรียนการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยเก็บรวมรวมขอ้มูลทัHงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงันัHนผูว้ิจยั
ขอนาํเสนอผลการวิจยัตามขัHนตอนการวิจยั 4 ขัHนตอน เพื�อให้ตอบโจทยก์ารวิจยัตามวตัถุประสงค์
ทัHง 4 ขอ้ดงักล่าว ดงัต่อไปนีH  
  
ตอนที� 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื นฐานการวจัิย  (Research : R1) 
 เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืHนฐาน สภาพการณ์และข้อมูลต่าง ๆ ที� เป็นการ
ปฏิบติัที�ดี (Good Practices) เอกสาร นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (SWOT Analysis) ซึ� ง
ผลการวจิยัพบดงัต่อไปนีH  
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1. ผลการวิเคราะห์เนื อหาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพยาบาลและผู้รับบริการใน

โรงพยาบาลศูนย์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
  จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) จากทัH งต ัวพยาบาลและจาก

ตวัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ที�เป็นตวัแทนจากแต่ละภาค ภาคละ 
1 แห่ง ทัHง 5 โรงพยาบาลจาก 5 ภูมิภาคนัHน ในภาพรวมพบขอ้มูลที�มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อการ
พฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย์สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยนําเสนอผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายประเด็นได้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนีH  
  ประเด็นที� 1  ความตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 

  ประเด็นที� 2  ลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
  ประเด็นที� 3  องคป์ระกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
  ประเด็นที� 4  การปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
 
  ประเด็นที� 1 ความต้องการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการ 

 

ตัวแทนพยาบาล 
จากการที�ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพยาบาลที�เป็นตวัแทนของทัHง 5 โรงพยาบาล

ตามกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์ (อยูใ่นภาคผนวก) ที�ไดใ้ห้พยาบาลแต่ละท่านไดก้ล่าวถึงความ
ตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ทาํให้ผูว้ิจยัได้ทราบถึงเนืHอหาจากการ
สัมภาษณ์จากพยาบาลแต่ละท่านและสรุปไดถึ้งแต่ละความตอ้งการของพยาบาลไดด้งัต่อไปนีH  

1) ความตอ้งการมีกิจกรรมการปฏิบติัตวัร่วมกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
จากการสัมภาษณ์พยาบาลพบว่ามีความต้องการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ

ผูรั้บบริการดว้ยการมีกิจกรรมการปฏิบติัตวัร่วมกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อช่วยให้เกิด
ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาล โดยจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกั
ดงัต่อไปนีH  

1.1)  การปฏิบติัตวัในขัHนตอนการรับใหม่ผูป่้วย 
การรับใหม่ผูป่้วยเป็นขัHนตอนสําคญัขัHนตอนแรกที�จะช่วยสร้างความเขา้ใจในการ

ปฏิบติัตวัขณะที�นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลให้แก่ผูป่้วยและญาติไดท้ราบ ดงัเช่นที�ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
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 พยาบาล B (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การมีกิจกรรมที�มาร่วมกนัปฏิบติั ช่วยกนัคิด
ขึHนมาให้เป็นรูปแบบของทุกคนก็น่าจะดีจะไดต้รงตามความตอ้งการของทุกฝ่าย อยา่งเช่นการดูแล
ผูป่้วยแรกรับที�ตึก สําหรับพยาบาลกบัผูป่้วยไดม้าลองปฏิบติัในสิ�งที�ถูกตอ้งต่อกนั เพราะเนื�องจาก
ผูป่้วยและญาติบางคนก็ยงัไม่ทราบว่าจะตอ้งปฏิบติัตวัอย่างไร และก็ยงัไม่ทราบว่าจะได้รับการ
ปฏิบติัต่าง ๆ จากพยาบาลที�ตึกอยา่งไรบา้ง”  และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ก (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� ง
ผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าวว่า “คิดวา่สิ�งที�ตอ้งการที�สุดสําหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการคือการที�มีกิจกรรมปฏิบติัของพยาบาลกบัผูรั้บบริการร่วมกนัในช่วง
ก่อนให้การพยาบาลแก่กนั เพราะคิดวา่การที�เมื�อสองฝ่ายที�ไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนตอ้งมาพบกนัควร
เป็นช่วงที�ควรมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัมากที�สุด อยา่งเช่นที�พบบ่อยคือตอนที�ผูรั้บบริการถูกส่งตวัให้เขา้
มาพกัรักษาในตึกนีH ควรไดมี้การสื�อสารอธิบายกนัและกนั เพื�อให้เกิดความเขา้ใจที�ตรงกนัและให้
ความร่วมมือที�ดีแก่กนั ผูรั้บบริการบอกเล่าอาการปัจจุบนั พยาบาลก็แจง้แนวทางรักษาพยาบาล
เบืHองตน้ให้ทราบ แนะนาํการปฏิบติัตวัขณะพกัรักษาตวัให้ผูบ้ริการทราบ สุดทา้ยน่าจะเกิดความ
เขา้ใจกนัและความร่วมมือที�ดีต่อกนัได”้ 
 
 นอกจากนีH การรับใหม่ผูป่้วยยงัเป็นขัHนตอนแรกที�จะช่วยให้เกิดการสร้างความสัมพนัธ์
ทางการรักษาที�ดีระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อให้เกิดความร่วมมือที�ดีระหว่างกันในการ
รักษาพยาบาลต่อไปได ้ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
 พยาบาล D (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “หากไดจ้ดักิจกรรมใหพ้ยาบาลกบัผูรั้บบริการ
ไดด้าํเนินกิจกรรมร่วมกนัในทุกกระบวนการโดยเฉพาะตอนแรกรับผูป่้วยในการนอนโรงพยาบาล
น่าจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั และเกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัได ้เพราะวา่จะไดเ้กิดความ
เข้าใจที�ถูกต้องต่อกันและเกิดความร่วมมือที�ดีต่อกันตามมา” รวมถึงพยาบาล S (8 พฤศจิกายน 
2557) ได้กล่าวว่า “การที�จะให้ทัH งฝ่ายพยาบาลและผูรั้บบริการหันหน้าเขา้มาหากนัได้ ควรจะมี
กิจกรรมส่วนกลางให้ไดม้าปฏิบติัร่วมกนั อาจจะเป็นจุดแรกที�จะตอ้งมีการสื�อสารกนั คือ เมื�อตอ้ง
มาเจอกนัที�หอผูป่้วยในครัH งแรกแลว้พยาบาลกบัผูรั้บบริการจะตอ้งปฏิบติัต่อกนัอยา่งไร เพื�อที�จะให้
เป็นการนําประสบการณ์มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้กันและร่วมกันก้าวผ่านปัญหาต่าง ๆ จนเกิด
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีจากความร่วมมือกันของทัHงสองฝ่าย” ซึ� งสอดคล้องกบัที�พยาบาล H (11 ตุลาคม 
2557) ไดก้ล่าววา่ “หากจะสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีขึHนมาระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการนัHน คิดวา่การมี
แนวทางปฏิบติัที�เหมาะสําหรับทัHงสองฝ่ายใชไ้ดน่้าจะดีที�สุด เพราะจะเป็นการไดป้ระโยชน์ดว้ยกนั
ทัHงคู่ เช่นการดูแลผูรั้บบริการที�ตึกนีH แรก ๆ ที�ผูป่้วยมาที�ตึกกว่าจะพูดคุยอธิบายจนเขา้ใจกนัไดน้ัHน
จาํเป็นมาก เพราะถา้เกิดความหมางใจกนัตัHงแต่แรกก็จะเป็นเหตุทาํใหข้ดัแยง้กนัไปตลอดได”้ 
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 สรุปการปฏิบติัตวัในขัHนตอนการรับใหม่ผูป่้วย คือ ความตอ้งการมีกิจกรรมการปฏิบติั
ร่วมกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของพยาบาล เพราะสามารถนาํมาช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดี
ใหเ้กิดขึHนมาไดร้ะหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ และนาํไปสู่การมีความร่วมมือที�ดีระหวา่งกนัในการ
รักษาพยาบาลต่อไปได ้

1.2)  การปฏิบติัตวัในขัHนตอนการตรวจเยี�ยมผูป่้วย 
การตรวจเยี�ยมผู ้ป่วยในขณะที�นอนโรงพยาบาลนัH นเป็นอีกขัH นตอนหนึ� งที� มี

ความสําคญัมากในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างกนัของพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ดงัเช่นที�ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
 พยาบาล O (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “การจะสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีให้เกิดขึHนมาได ้
น่าจะตอ้งใช้ความร่วมมือ ซึ� งอยากให้เกิดความร่วมมือจากทัHงสองฝ่ายให้มากที�สุด อย่างเช่นเมื�อ
ผูป่้วยตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลอาจจะยงัไม่ทราบว่าในขณะที�นอนโรงพยาบาลตนเองจะ
ไดรั้บการดูแลแบบใดและตนเองจะตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งไร ดงันัHนในขณะที�พยาบาลดูแลผูป่้วยและมี
การตรวจเยี�ยมผูป่้วยที� เตียงได้มีการพูดคุยซักถามทกัทายผูป่้วย ส่วนผูป่้วยก็ร่วมมือให้ข้อมูลที�
พยาบาลตอ้งการทราบหรือสอบถามพยาบาลในสิ�งที�ตนเองสงสัย ซึ� งน่าจะทาํให้เกิดการดูแลทาง
สุขภาพที�สมบูรณ์แบบที�สุดได”้ หรือที�พยาบาล T (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “ส่วนตวัคิดว่า
ถา้หากพยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการร่วมมือที�ดีต่อกนัโดยมีการสื�อสารที�ดีต่อกนัน่าจะทาํให้ต่างฝ่าย
ต่างเขา้ใจในความตอ้งการของกนัและกนัมากขึHน เมื�อนัHนการปฏิบติัใด ๆ ต่อกนัก็จะง่ายขึHนและเกิด
เป็นปฏิสัมพนัธ์ที�ดีตามมาได้และยิ�งถ้าในการดูแลผูป่้วยในขณะการตรวจเยี�ยมที�เตียงได้มีการ
สื�อสารปัญหาและความตอ้งการต่อกนั น่าจะช่วยให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัได ้เพราะเมื�อทัHงสอง
ฝ่ายมีส่วนร่วมกนัในการปฏิบติัที�ดีต่อกนัแลว้ การให้บริการทางสุขภาพที�มีคุณภาพยอ่มเกิดตามมา
ได”้ ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล J (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างพยาบาล
กบัผูรั้บบริการเป็นสิ�งที�ใครก็อยากให้เกิดขึHนแต่จะทาํอยา่งไร จึงคิดวา่น่าจะมีการสร้างแนวปฏิบติัที�
เหมาะสมสําหรับทัHงสองฝ่ายมาใช้ คิดวา่น่าจะทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีตามมาไดแ้น่นอน ซึ� งคิดว่า
เวลาที�เหมาะสมอาจเป็นช่วงการติดตามตรวจเยี�ยมอาการผูป่้วยเพราะจะไดพ้บเห็นปัญหาปัจจุบนั
ของผูป่้วยและให้การพยาบาลไดเ้หมาะสม ส่วนผูป่้วยก็จะไดบ้อกเล่าอาการหรือสอบถามปัญหา
ต่าง ๆ กบัพยาบาลเพื�อที�จะไดป้ฏิบติัตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อาการป่วยจะไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม
ดว้ย” 
 นอกจากนีH การรับใหม่ผูป่้วยยงัเป็นการช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดท้ราบถึงปัญหาและความ
ตอ้งการของกนัและกนัมากขึHน โดยขอ้มูลที�ไดจ้ะมาจากการทกัทายสอบถามและพูดคุยระหวา่งกนั
ของทัHงสองฝ่ายนั�นเอง ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
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พยาบาล A (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ถา้จะตอ้งการจริง ๆ คิดว่าอยากให้พยาบาลกบั
ผูรั้บบริการไดมี้การปฏิบติัตามแนวทางที�เป็นกลางร่วมกนัแบบพบกนัครึ� งทางน่าจะดีที�สุด เช่นการ
ดูแลผูป่้วยเมื�อพยาบาลไปตรวจเยี�ยมผูป่้วยควรมีการพูดคุยซกัถามอาการหรือแนะนาํเกี�ยวกบัอาการ
ของผูป่้วย ส่วนผูป่้วยควรปฏิบัติตามคาํแนะนําหรือสอบถามในสิ� งที�สงสัยเกี�ยวกับอาการป่วย 
เพื�อให้ทัHงสองฝ่ายไดเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั” และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ข (4 กุมภาพนัธ์ 
2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดว่าตอ้งการให้ทัHงพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
นัH นได้มีปฏิสัมพันธ์ที� ดีต่อกันด้วยการให้ความร่วมมือที� ดีต่อกันโดยเฉพาะในขณะที�อยู่ใน
โรงพยาบาลควรมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัเพราะเวลาที�ตอ้งการแยกยา้ยจากกันจะได้ไม่เกิดความ
บาดหมางใจต่อกนั ซึ� งคิดวา่เวลาที�เหมาะสมคือช่วงที�มีการตรวจเยี�ยมดูแลผูป่้วยที�เตียงจะไดมี้การ
พูดคุยสอบถามอาการหรือขอ้สงสัยแก่กนั หรือแจง้ความคืบหน้าของอาการปัจจุบนัและถ้าผูป่้วย
สงสัยไม่เขา้ใจจะไดส้อบถามพยาบาลได ้โดยความรู้สึกต่อกนัก็จะเป็นไปในทางบวกมากกวา่ทาง
ลบและสบายใจดว้ยกนัทัHงสองฝ่าย” 

สรุป การปฏิบติัตวัในขัHนตอนการตรวจเยี�ยมผูป่้วย คือ ความตอ้งการมีกิจกรรมการปฏิบติั
ร่วมกนัระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของพยาบาลอีกสิ�งหนึ� งที�จะช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีให้
เกิดขึHนมาระหวา่งกนัได ้และพฒันาต่อเป็นความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลดว้ย 

1.3)  การปฏิบติัตวัในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วย 
การปฏิบัติตวัในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วยมีความสําคญัสําหรับพยาบาลและ

ผูรั้บบริการเป็นอยา่งมาก เนื�องจากเป็นขัHนตอนที�ช่วยสร้างความประทบัใจในการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งทัHงสองฝ่าย ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล R (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลกบัผูป่้วยยงัไม่ค่อยมีสัมพนัธ์
ที�ดีต่อกัน อาจเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ถ้ามีแนวทางที�เหมาะสมมาใช้เพื�อสร้างความประทบัใจ
ระหว่างกัน เช่น ก่อนจําหน่ายผู ้ป่วยกลับบ้านอาจให้ผู ้ป่วยได้สอบถามปัญหาข้อสงสัยหรือ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ส่วนพยาบาลก็มีการตอบขอ้สงสัยหรือให้คาํแนะนาํต่างๆ ที�เหมาะสมกบัผูป่้วย
น่าจะช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที�ดีที� เกิดจากความมีสัมพนัธ์ที� ดีต่อกันและสร้างความประทับใจ
ระหว่างกนัดว้ย” และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ค (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์
เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “ตอ้งการให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดเ้ห็นความสําคญัในการทาํความเขา้ใจที�ดี
ต่อกนัโดยเฉพาะก่อนการจาํหน่ายใหผู้ป่้วยกลบับา้นได ้ควรที�จะไดมี้การสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั
เพื�อให้เกิดความประทบัใจและความทรงจาํที�ดีต่อกนั ซึ� งตวัพยาบาลก็ให้คาํแนะนาํที�ดีแก่ผูป่้วย 
ผูป่้วยก็รับฟังสอบถามข้อสงสัย ทัH งนีH เมื�อกลับไปที�บ้านจะได้มีอาการดีขึH นและไม่ต้องกลับมา
โรงพยาบาลใหม่อีกครัH งหนึ�ง” 
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 นอกจากนีH การจาํหน่ายผูป่้วย คือ การที�พยาบาลจะได้ให้คาํแนะนําที� เหมาะสมแก่
ผูรั้บบริการ ส่วนผูรั้บบริการสามารถกลบัไปดูแลตนเองต่อไดอ้ย่างถูกตอ้งตามคาํแนะนาํต่อไปได ้
ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล P (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลกบัผูป่้วยโดยเฉพาะในโรงพยาบาล
ศูนยไ์ม่ค่อยจะมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัสักเท่าใดนัก ดงันัHนหากมีการประสานความสัมพนัธ์ให้ทัHง
สองฝ่ายหันหน้าเขา้หากนัได้น่าจะเป็นเรื�องที�ดีและความหวงัที�จะให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหว่าง
พยาบาลกบัผูป่้วยน่าจะเกิดขึHนไดใ้นที�สุด โดยเฉพาะช่วงก่อนกลบับา้นอาจเป็นช่วงที�พยาบาลอาจ
สรุปขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบัการเจ็บป่วยและการปฏิบติัตวัที�ถูกตอ้งให้ผูป่้วยไดฟั้งและสามารถนาํไป
ปฏิบติัไดเ้มื�อกลบัไปอยู่บา้น ส่วนผูป่้วยอาจสอบถามขอ้ขอ้งใจหรือแสดงความเห็นขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ เพื�อเป็นข้อมูลสําหรับการนําไปปรับปรุงการพยาบาลต่อไปได้” รวมถึงพยาบาล W (15 
พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “การมีแนวปฏิบัติในช่วงก่อนกลับบ้านที�เป็นสื�อกลางเชื�อมโยง
ความสัมพนัธ์ของพยาบาลกบัผูรั้บบริการคือสิ� งที�อยากให้เกิดขึHนมากที�สุด เนื�องจากพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการอาจเกิดความขดัใจต่อกนัในระหวา่งการรักษาแต่ถา้ไดมี้การพูดคุยสอบถามขอ้ขอ้งใจ
ต่าง ๆ หรือมีการใหค้าํแนะนาํที�ถูกตอ้งก่อนกลบับา้นน่าจะช่วยให้ทัHงสองฝ่ายปรับความเขา้ใจกนัได้
มากยิ�งขึHน” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล R (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลกบัผูป่้วยยงั
ไม่ค่อยมีสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั อาจเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ถา้มีแนวทางที�เหมาะสมมาใช้น่าจะช่วยให้
เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีที�เกิดจากความมีสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั อย่างเช่นเรื� องการดูแลก่อนกลบัผูป่้วยกบั
พยาบาลควรได้มีการพูดคุยสอบถามเกี�ยวกบัอาการเจ็บป่วยร่วมกันเพื�อให้เกิดแนวทางที�เข้าใจ
ตรงกนัทัHงสองฝ่ายและเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัดว้ย” 

สรุป การปฏิบติัตวัในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วย คือ การช่วยสร้างความประทบัใจและมี
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
2) ความตอ้งการมีรูปแบบที�เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
จากการสัมภาษณ์พยาบาลพบว่ามีความต้องการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ

ผูรั้บบริการดว้ยการมีรูปแบบที�เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อช่วย
ให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกันในการรักษาพยาบาล โดยจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้เป็น
ประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  
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 2.1) รูปแบบในขัHนตอนการรับใหม่ผูป่้วย 
  รูปแบบในขัHนตอนการรับใหม่ผูป่้วยเป็นรูปแบบที�มีความสาํคญัที�ควรมีแบบอยา่งการ

ปฏิบติัที�เหมาะสมสําหรับพยาบาลและผูรั้บบริการให้ได้ปฏิบติัร่วมกัน เพื�อให้เกิดการปฏิบติัที�
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล F (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ควรดาํเนินในรูปแบบที�เป็นกลางเชื�อมโยงไดท้ัHง
สองฝ่าย โดยเฉพาะด่านแรกที�ผูป่้วยกบัพยาบาลที�ตึกจะไดม้าเจอกนัก็คือการรับใหม่เมื�อผูป่้วยมา
นอนที�ตึก ซึ� งถา้มีการปฏิบติัที�เป็นแบบอยา่งไวโ้ดยที�ทัHงสองฝ่ายรับรู้และยอมรับได ้ปฏิสัมพนัธ์จึง
จะเกิดเพราะได้ดาํเนินในรูปแบบที�มีส่วนร่วมกันคิดขึH นมา” และสอดคล้องกับพยาบาล G (11 
ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “คิดวา่ถา้มีรูปแบบที�เป็นส่วนกลางที�เอืHอประโยชน์ให้แก่ทัHงพยาบาลและ
ผูรั้บบริการไดน่้าจะเป็นเรื�องดี ๆ ที�จะช่วยทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
ขึHนมาได ้เมื�อได้มาพบกนัที�ตึกโดยเป็นแนวทางปฏิบติัที�ทัHงสองฝ่ายรับทราบร่วมกนัและเขา้ใจดี 
ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในขณะที�ผูป่้วยพกัอยูใ่นโรงพยาบาลน่าจะเกิดขึHนไดไ้ม่ยาก” 

นอกจากนีH รูปแบบในขัHนตอนการรับใหม่ผูป่้วยช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนั
ในการรักษาพยาบาลของทัHงสองฝ่ายต่อไป ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล C (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “อยากให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดช่้วยกนัคิด
รูปแบบที�เหมาะสมขึHนมา เพราะจะได้ถูกใจทัHงสองฝ่ายที�สุด เช่น การรับใหม่ปกติก็ไม่ค่อยได้มี
ปฏิสัมพนัธ์กนัมากนกั ซึ� งถา้มีแบบอยา่งในการปฏิบติัที�เหมาะสมมาใหป้ฏิบติัร่วมกนัน่าจะเป็นเรื�อง
ที�ดีมาก” รวมกบัที�พยาบาล I (11 ตุลาคม 2557)ไดก้ล่าววา่ “ปัจจุบนัมีการมาใชบ้ริการที�โรงพยาบาล
เป็นจาํนวนมาก จะให้ดูแลผูป่้วยไดท้ั�วถึงคงลาํบาก ซึ� งถา้หากมีตวัช่วยที�เป็นรูปแบบการดาํเนินการ
ที�จะมาเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ที�ดีให้เกิดขึHนได ้คิดวา่น่าจะเหมาะสมเป็นอยา่งมาก ซึ� งจะเห็นไดช้ดั
ที�สุดในตอนแรกรับผูป่้วยเขา้มาที�ตึก เมื�อทัHงสองฝ่ายตอ้งเผชิญหน้ากันถ้าเป็นไปในทางที�ดีการ
รักษาก็จะราบรื�นต่อไปได้ ดังนัHนถ้ามีแบบอย่างการรับใหม่ที�ชัดเจนมาใช้ปฏิบติัตามร่วมกันได้
ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลน่าจะเกิดตามมาไดเ้ช่นกนั” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล 
ง (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่ตอ้งการให้มีรูปแบบที�
ชดัเจนที�จะมาเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัไดท้ัHงพยาบาลและผูรั้บบริการ เพราะคิดวา่น่าจะเป็นการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งกนั และโดยเฉพาะเวลาที�ผูป่้วยตอ้งการเขา้มารับบริการพกัรักษาตวัใน
โรงพยาบาลควรมีรูปแบบที�เป็นแนวทางปฏิบติัที�จะช่วยให้การปฏิบติัต่อกนัเป็นไปในแนวทางที�ดี 
และเกิดการรักษาพยาบาลที�มีคุณภาพและความร่วมมือที�ดีต่อกนั” 

สรุป รูปแบบในขัHนตอนการรับใหม่ผูป่้วย คือ รูปแบบที�สําคญัที�ช่วยให้แต่ละฝ่ายไดรั้บรู้
บทบาทหนา้ที�ของตนเอง ปฏิบติัไปในทางเดียวกนัและร่วมมือกนัในการปฏิบติัต่าง ๆ ต่อกนั 
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2.2) รูปแบบในขัHนตอนการตรวจเยี�ยมผูป่้วย 
 รูปแบบในขัHนตอนการตรวจเยี�ยมผูป่้วย เป็นขัHนตอนที�ช่วยใหพ้ยาบาลกบัผูรั้บบริการได้

มีการสื�อสารกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
พยาบาล K (12 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “คิดว่ารูปแบบที�ควรมีเป็นแบบอย่างที� ช่วย

เชื�อมโยงความสัมพนัธ์ของทัHงคู่ คือการมีแบบอย่างปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยในตึก การตรวจเยี�ยม
อาการของผูป่้วย เพราะช่วยให้สองฝ่ายไดมี้การพูดคุยสื�อสารกนัและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
ตรงจุด ซึ� งคิดว่าเป็นสิ�งที�เหมาะสมที�สุดที�จะช่วยให้เกิดสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งกนัได ้และในส่วนตวั
เองนัHนอยากให้มีแบบอยา่งการปฏิบติัในการตรวจเยี�ยมดูแลนีH เกิดขึHนมากที�สุดดว้ยโดยที�ทัHงสองฝ่าย
รับ รู้และเข้าใจตรงกันเพื�อลดความขัดแย้งที�อาจจะเกิดขึH นมาระหว่างกันในขณะที� ให้การ
รักษาพยาบาลดว้ย” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล N (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “อยากให้มีการนาํ
รูปแบบที�เป็นสื�อกลางที�เหมาะสมกบัทัHงพยาบาลและผูป่้วยมาใช้ในการตรวจเยี�ยมผูป่้วยอาจจะมี
การพูดคุยสอบถามอาการหรือความต้องการหรือเปิดโอกาสให้ผูป่้วยได้เสนอความเห็น ส่วน
พยาบาลอาจรับฟังผูป่้วยใหก้ารช่วยเหลือหรือขอ้เสนอแนะที�เหมาะสมร่วมดว้ย เพื�อใหเ้กิดการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีและเหมาะสมระหวา่งกนัไดต่้อไป” 

นอกจากนีH รูปแบบในขัHนตอนการตรวจเยี�ยมผูป่้วยเป็นการช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดท้ราบถึง
จุดมุ่งหมายของกนัและกนัในระหวา่งการตรวจเยี�ยมไดม้ากที�สุด ช่วยให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการระหวา่งกนัและเกิดความร่วมมือกนัในการรักษาพยาบาลไดม้ากที�สุด ดงัเช่นที�ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล L (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ตอ้งการให้มีรูปแบบหรือแนวปฏิบติัในช่วงการ
ติดตามหรือเยี�ยมอาการผูป่้วยระหว่างที�ผูป่้วยรับการรักษาที�โรงพยาบาลที�จะมาช่วยประสาน
ความสัมพนัธ์ของทัHงพยาบาลกบัผูรั้บบริการใหส้ามารถปฏิบติัร่วมกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมที�สุด เพราะ
เป็นช่วงที�ผูป่้วยอยูใ่นความดูแลของพยาบาลอยูค่วรจะไดมี้การปฏิบติัต่อกนัให้เขา้ใจกนัให้ไดม้าก
ที�สุด” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล M (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลกบัผูรั้บบริการควรจะ
ไดมี้การปฏิบติับนรูปแบบหรือแนวปฏิบติัที�เหมาะสมมีความเชื�อมโยงสองฝ่ายเขา้ใจกนัอยา่งเช่นใน
ระหวา่งนอนโรงพยาบาลพยาบาลจะตอ้งมีการตรวจเยี�ยมอาการผูป่้วย ดงันัHนเพื�อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์
ที�ดีตามมาควรจะมีรูปแบบที�เป็นแบบอยา่งการปฏิบติัในช่วงการตรวจเยี�ยมผูป่้วยที�เหมาะสมกบัทัHง
สองฝ่ายมาใชร่้วมกนัดว้ย” 

สรุป รูปแบบในขัHนตอนการตรวจเยี�ยมผูป่้วย คือ รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั
ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการ โดยผลที� เกิดตามมานัH นคือความร่วมมือที� ดีต่อกันในการ
รักษาพยาบาล   
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2.3) รูปแบบในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วย 
 รูปแบบในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วยเป็นรูปแบบที�สําคญัขัHนตอนหนึ� งที�จะช่วยให้เกิด

ความเขา้ใจที�ดีต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
พยาบาล Y (15 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “จากความสัมพนัธ์ที�เป็นอยู่ในปัจจุบนัจะ

เห็นได้ว่าไม่ค่อยราบรื�นนัก ซึ� งคิดว่าถ้ามีแนวทางหรือรูปแบบที�เป็นกลางเขา้ถึงได้ง่ายมาเป็นตวั
ประสานความสัมพนัธ์ให้ผูป่้วยกับพยาบาลเข้ากันได้ดีก่อนที�จะแยกยา้ยกันกลับเมื�อแพทยใ์ห้
จาํหน่ายผูป่้วยได ้ควรให้พยาบาลกบัผูป่้วยไดมี้การสื�อสารกนัแนะนาํและเสนอแนะให้แก่กนัและ
กนัในลักษณะที�ทัH งสองฝ่ายนัHนสามารถให้ความร่วมมือกนัได้ง่าย ซึ� งน่าจะช่วยให้ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูป่้วยกบัพยาบาลมีแนวโน้มไปในทางที�ดีไดง่้ายขึHน” และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล จ (4 
กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมได้กล่าวว่า “คิดว่าตอ้งการให้มีรูปแบบการ
ดูแลผูป่้วยก่อนกลับบ้านที�ชัดเจนเพราะจะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันได้ ผูป่้วยสามารถ
กลบัไปดูแลตนเองได้ ส่วนพยาบาลก็จะเกิดความภูมิใจในวิชาชีพและมีกาํลงัใจที�จะปฏิบติังาน
ต่อไปจะเรียกไดว้า่จากกนัดว้ยดีก็ได”้ 

นอกจากนีH รูปแบบในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วยยงัเป็นขัHนตอนที�พยาบาลจะไดส้รุปถึงสิ�ง
สําคญัที�จาํเป็นให้ผูรั้บบริการได้ทราบและเป็นการปรับความเขา้ใจให้ตรงกนัระหว่างสองฝ่ายให้
ผูป่้วยสามารถกลบัไปบา้นอยา่งไม่มีความคบัขอ้งใจ ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล V (15 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “อยากให้มีรูปแบบปฏิบติัในการจาํหน่าย
ผูป่้วยกลบับา้นที�ชดัเจนที�จะช่วยสร้างสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเนื�องจากพยาบาล
จะไดใ้ห้คาํแนะนาํส่วนผูป่้วยก็ควรรับฟังหรือสอบถามขอ้สงสัยเพื�อที�จะไดเ้กิดการรักษาพยาบาลที�
ครบถว้น” หรือที�พยาบาล X (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “ในเวลานีH คิดวา่การมีรูปแบบหรือ
แนวปฏิบติัที�ช่วยเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ของพยาบาลกบัผูรั้บบริการเช่นแนวทางการปฏิบติัระหวา่ง
กนัก่อนการจาํหน่ายกลับบ้านน่าจะเหมาะสมที�สุด ที�จะช่วยทาํให้เกิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดี
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการตามมาได ้เนื�องจากขัHนนีH จะเป็นการสรุปสุดทา้ยก่อนกลบับา้นควรมี
การแนะนาํหรือเสนอแนะที�ดีเป็นประโยชน์ต่อกนั” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล Q (8 พฤศจิกายน 
2557) ไดก้ล่าวว่า “ตอ้งการให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ดีต่อกนัในช่วงการให้กลบั
บา้นไปพกัที�บา้นไดค้วรมีแบบอยา่งการปฏิบติัในเรื�องสิ�งที�ควรปฏิบติัในการจาํหน่ายผูป่้วยนีH ที�ทัHง
สองฝ่ายเขา้ใจได้ตรงกนั ซึ� งคิดว่าการมีรูปแบบหรือแนวทางที�เหมาะสมในการจาํหน่ายผูป่้วยนีH
น่าจะช่วยไดม้าก” 
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สรุป รูปแบบในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วย คือ รูปแบบที�ช่วยสร้างความเขา้ใจที�ดีระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการช่วยให้เขา้ใจตรงกนัและดาํเนินการพยาบาลต่อกนัได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกนั 

ดงันัHนจากการสัมภาษณ์ที�ผ่านมาทัHงหมดเกี�ยวกบัความตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่กลุ่มพยาบาลนัHนตอ้งการรูปแบบการให้บริการที�สามารถ
เป็นสื�อกลางเชื�อมโยงระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการให้มีความเหมาะสม ซึ� งจากประเด็นความ
ตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของพยาบาลนัHน ผูว้ิจยัสรุปตาม
ขอ้มูลทัHงหมดที�ผา่นมาโดยใชแ้นวทางของทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ของ Mead (1936) ที�ได้
อธิบายไวว้า่การที�บุคคลจะมีปฏิสัมพนัธ์ที�มีประสิทธิภาพไดน้ัHนทัHงสองฝ่ายจะตอ้งพยายามที�จะเขา้
ไปใหถึ้งอีกฝ่ายหนึ�ง เพื�อที�จะไดมี้การรับรู้ถึงการแสดงของอีกฝ่ายหนึ�งไดต้ามที�อีกฝ่ายหนึ�งตอ้งการ
แสดงออก หรือตอ้งการสื�อความหมายออกมาให้ทราบ และเมื�อประกอบกบัโรงพยาบาลศูนยเ์ป็น
โรงพยาบาลที�ใหก้ารบริการทางสุขภาพแก่ผูป่้วยเป็นจาํนวนมาก จึงควรที�จะมีรูปแบบการใหบ้ริการ
ที�สามารถเป็นสื�อกลางเชื�อมโยงระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการให้มีความเหมาะสม เพื�อช่วยให้
พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการของแต่ละฝ่ายอยา่งแทจ้ริง และเป็นปฏิบติัไดต้ามที�
อีกฝ่ายตอ้งการไดจ้นเป็นที�พึงพอใจแก่ทัHงสองฝ่ายทัHงตวัพยาบาลและผูรั้บบริการ  
 

ตัวแทนผู้รับบริการ 
สําหรับในส่วนของผูรั้บบริการนัHนผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูรั้บบริการที�เป็น

ตวัแทนของทัH ง 5 โรงพยาบาลตามกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์ (อยู่ในภาคผนวก) ที�ได้ให้
ผูรั้บบริการแต่ละท่านไดก้ล่าวถึงความตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ทาํ
ให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงเนืHอหาจากการสัมภาษณ์จากผูรั้บบริการแต่ละท่าน และสรุปไดถึ้งแต่ละความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการไดด้งัต่อไปนีH  

1) ความตอ้งการมีกิจกรรมการปฏิบติัตวัร่วมกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
 จากการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการพบวา่มีความตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการดว้ยการมีกิจกรรมการปฏิบติัตวัร่วมกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อช่วยให้เกิด
ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาล โดยจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกั
ดงัต่อไปนีH  

1.1) การปฏิบติัตวัในขัHนตอนการรับใหม่ผูป่้วย 



131 

 การรับใหม่ผูป่้วยเป็นขัHนตอนสําคญัขัHนตอนแรกที�จะช่วยสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติั
ตวัขณะที�นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลให้แก่ผูป่้วยและญาติไดท้ราบ ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัได้
กล่าวไวว้า่ 
 ผูรั้บบริการ E (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การที�พยาบาลกบัผูป่้วยจะมีปฏิสัมพนัธ์ที�
ดีต่อกนัไดน้ัHน อยากให้มีการนาํกิจกรรมที�มีรูปแบบชดัเจนที�ทัHงสองฝ่ายสามารถปฏิบติัร่วมกนัให้
มากที�สุดได ้เคยไปโรงพยาบาลตอนแรกที�หมอให้นอนโรงพยาบาลก็กงัวลอยูแ่ต่ถา้มีการไดพู้ดคุย
หรือมีการทาํกิจกรรมโดยมีคาํแนะนาํคิดว่าพวกความวิตกกงัวลต่าง ๆ น่าจะลดน้อยลง” รวมถึง
ผูรั้บบริการ G (11 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ต้องการให้พยาบาลกับผูรั้บบริการมีการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนับา้งจะไดมี้ความเขา้ใจกนัมากยิ�งขึHนถึงแมจ้ะเป็นช่วงเวลาสัH น ๆ อย่างเช่น
ตอนผูป่้วยเขา้ไปนอนรักษาตวัที�ตึกแรกรับพยาบาลกบัผูป่้วยควรมีการดูแลให้ขอ้มูลหรือทกัทายกนั
บา้ง ซึ� งผลที�เกิดตามมาน่าจะทาํใหเ้กิดความมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัแบบยั�งยืนต่อไปได”้ และสอดคลอ้ง
กับที�ผูรั้บบริการ ก (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัได้ไปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมได้กล่าวว่า “คิดว่า
ตอ้งการให้คุณพยาบาลเห็นใจผูป่้วยกบัญาติโดยเฉพาะเวลาที�ผูป่้วยตอ้งเขา้ไปนอนในตึกดว้ยอาการ
เจบ็ป่วยและอาจจะยงัไม่เคยมานอนที�ตึกนีHควรมีการพูดคุยแนะนาํให้ผูป่้วยและญาติเกิดความเขา้ใจ 
คิดวา่ถา้ทาํไดพ้ยาบาลกบัผูป่้วยน่าจะไม่เกิดความบาดหมางใจกนั เพราะผูป่้วยก็เกิดความประทบัใจ
ในตวัพยาบาลตัHงแต่แรกรับนั�นเอง” 
 นอกจากนีH การรับใหม่ผูป่้วยยงัเป็นขัHนตอนแรกที�จะช่วยให้เกิดการสร้างความสัมพนัธ์
ทางการรักษาที�ดีระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อให้เกิดความร่วมมือที�ดีระหว่างกันในการ
รักษาพยาบาลต่อไปได ้ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ D (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “สังเกตว่าพยาบาลกบัคนป่วยมกัจะมีความ
ขดัแยง้กนัไดบ้่อยครัH งยิ�งยุง่ยิ�งขดัแยง้ เคยไปนอนโรงพยาบาลตอนแรกไม่รู้จะตอ้งทาํตวัอยา่งไรเห็น
เขายุง่ก็ไม่กลา้ถาม ดงันัHนคิดวา่อยากให้มีกิจกรรมบางอยา่งขึHนมาช่วงแรก ๆ ที�พยาบาลกบัผูป่้วยเจอ
กนัที�ทาํให้รู้วา่พยาบาลและผูป่้วยควรจะทาํอยา่งไรต่อกนั เพื�อช่วยสร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดขึHน
มาระหวา่งพยาบาลกบัคนป่วย” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ I (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ทุก
วนันีH จะเห็นได้ว่าพยาบาลกบัผูรั้บบริการมกัจะขดัแยง้กันในเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวกับการรับบริการ 
ปัญหาใหญ่บ้าง เล็กบา้ง และจะพบว่าสาเหตุหลกั ๆ ก็คือ ขาดความสนใจกนัมุ่งแต่จะให้ตนเอง
ไดรั้บสิ�งที�ดี ยิ�งตอนรับผูป่้วยใหม่ที�ตึกควรร่วมกนัทาํหนา้ที�ของตนเองใหดี้ที�สุด พยาบาลควรสนใจ
ผูป่้วยให้ขอ้มูลที�จาํเป็นส่วนผูป่้วยก็ควรร่วมมือดว้ยการรับฟังและปฏิบติัตามคาํแนะนาํดว้ย ซึ� งคิด
วา่ตอ้งการให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดมี้การร่วมมือที�ดีต่อกนัในเรื�องการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ให้
มากกวา่นีH ” 
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สรุป การรับใหม่ผูป่้วย คือ ความตอ้งการมีกิจกรรมการปฏิบติัร่วมกนัของผูรั้บบริการ ซึ� ง
ช่วยใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในระหวา่งการรักษาพยาบาลไดต่้อไป 

1.2) การปฏิบติัตวัในขัHนตอนการตรวจเยี�ยมผูป่้วย 
   การตรวจเยี�ยมผู ้ป่วยในขณะที�นอนโรงพยาบาลนัH นเป็นอีกขัHนตอนหนึ� งที� มี

ความสําคญัมากในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างกนัของพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เนื�องจากเป็น
การช่วยใหท้ัHงสองฝ่ายไดท้ราบถึงปัญหาของกนัและกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ K (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ตอ้งการให้ทัHงพยาบาลกบัผูรั้บบริการรับฟัง
กนัให้มากขึHนจะได้มองเห็นถึงปัญหาของกนัและกนัปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ ก็น่าจะน้อยลงได ้
อาจจะผา่นการมีกิจกรรมหรือรูปแบบที�ช่วยทาํให้เกิดการสร้างความร่วมมือต่าง ๆ อยา่งเช่นในขณะ
ที�ผูป่้วยนอนโรงพยาบาลถา้ในระหวา่งนัHนไดมี้การมาตรวจเยี�ยมพูดคุยกนัและกนัเหล่านีH ขึHนมาให้
ชดัเจนและนาํไปใชไ้ดต่้อไปดว้ยจะดีมาก” และสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ ข (4 กุมภาพนัธ์ 2559) 
ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่การที�พยาบาลมีการดูแลผูป่้วยอยา่งสมํ�าเสมอ
ในช่วงที�ผูป่้วยนอนพกัรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลนัHนจะช่วยสร้างความประทบัใจและเกิดการมี
ปฏิสัมพันธ์ที� ดีต่อกันได้ เพราะเมื�อพยาบาลมาดูแลตรวจเยี�ยมอาการผู ้ป่วยก็จะได้เห็นความ
เปลี�ยนแปลงต่างๆ เกี�ยวกบัอาการของผูป่้วยอยา่งชดัเจน ส่วนผูป่้วยก็จะไดมี้โอกาสพูดคุยบอกล่าว
อาการของตนเองหรือสอบถามสิ�งที�สงสัยจากพยาบาล ซึ� งคิดว่าน่าจะเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อ
กนัที�ดีไดแ้ละตอ้งการใหเ้กิดขึHนมากที�สุด” 

นอกจากนีHการตรวจเยี�ยมผูป่้วยในขณะพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลนัHนยงัทาํให้พยาบาลกบั
ผูรั้บบริการไดท้ราบถึงความตอ้งการของกนัและกนัมากขึHน โดยขอ้มูลที�ไดจ้ะมาจากการทกัทาย
สอบถามและพูดคุยระหวา่งกนัของทัHงสองฝ่ายนั�นเอง ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ M (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ถา้หากจะให้พยาบาลกบัผูป่้วยมีปฏิสัมพนัธ์
ที�ดีต่อกนันัHน คิดว่าการมีกิจกรรมที�มีรูปแบบการปฏิบติัร่วมกนัในช่วงที�ผูป่้วยนอนโรงพยาบาล
น่าจะเหมาะสมที�สุดที�จะช่วยเชื�อมความสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการได ้เพราะวา่จะทาํ
ให้ทัH งสองฝ่ายได้พูดคุยสอบถามหรือแนะนาํกนัได้” รวมถึงผูรั้บบริการ O (12 ตุลาคม 2557) ได้
กล่าววา่ “การมีกิจกรรมที�ทัHงพยาบาลกบัผูรั้บบริการไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัร่วมกนัในเวลาที�อยู่
ในโรงพยาบาลนัHนน่าจะเป็นรูปแบบที�เหมาะสมเช่นมีกิจกรรมในขณะตรวจเยี�ยมอาการผูป่้วยที�จะ
ช่วยสร้างให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการนัHนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัอยา่งชดัเจน” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�
ผูรั้บบริการ Q (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “จากสถานการณ์ในปัจจุบนัที�โรงพยาบาลมีแต่
ความวุ่นวาย พยาบาลกับผูป่้วยเลยมีเรื� องให้ไม่ค่อยลงรอยกนั จึงอยากให้มีตวักลางที�จะมาช่วย
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งทัHงคู่ เช่น มีกิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี�ยนหรือแนะนาํกนั แสดง
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ความห่วงใยกนัในขณะที�มีการเยี�ยมที�เตียงที�ทัH งคู่จะได้มีส่วนร่วมปฏิบติัด้วยกนัน่าจะเหมาะสม
ที�สุด” 

สรุป การปฏิบติัตวัในการตรวจเยี�ยมผูป่้วยในขณะที�พกัรักษาตวัในโรงพยาบาลนัHน คือ 
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ เนื�องจากช่วยให้ทราบถึงปัญหาและความตอ้งการระหว่างพยาบาล
กบัผูรั้บบริการต่อไปได ้

1.3) การปฏิบติัตวัในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วย 
   การปฏิบติัตวัในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วยมีความสําคญัสําคญัสําหรับพยาบาล

และผูรั้บบริการเป็นอย่างมาก เนื�องจากเป็นขัHนตอนที� ช่วยสร้างความประทับใจในการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทัHงสองฝ่าย ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่  

ผูรั้บบริการ R (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าวว่า “มีความคิดอยากให้พยาบาลกบัผูป่้วยได้
ร่วมมือกนัทาํกิจกรรมทุก ๆ อยา่ง โดยเฉพาะก่อนที�จะให้ผูป่้วยกลบับา้นไดอ้าจจะมีรูปแบบที�จะมา
เป็นตน้แบบให้ปฏิบติัตามกนัไดท้ัHงสองฝ่าย ซึ� งถา้ทาํให้ไดก้ารมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีของทัHงพยาบาลกบั
ผูป่้วยจะเกิดขึHนพร้อมความประทบัใจ” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ F (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าว
ว่า “ความวุ่นวายต่าง ๆ ในโรงพยาบาลที� เห็นกันอยู่ทุกวนันีH  น่าจะเกิดจากการที�พยาบาลกับ
ผูรั้บบริการไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ดังนัH นอยากให้มีกิจกรรมที�ช่วยสานสัมพันธ์ของทัH งคู่ 
เพื�อที�จะไดส่้งผลให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัในระยะยาวต่อไป อาจเป็นตอนก่อนกลบับา้นก็
ได้ควรให้พยาบาลกบัผูป่้วยไดพู้ดคุยแนะนาํกนัและรับฟังกนัด้วยจะได้ไม่อึดอดัใจต่อกนั” และ
สอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ ค (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าวว่า 
“ในเรื�องของการดูแลผูป่้วยจนถึงตอนที�หมอใหก้ลบับา้นได ้แลว้มีการแนะนาํในเรื�องต่างๆ เกี�ยวกบั
โรคของผูป่้วยให้ผูป่้วยและญาติไดท้ราบนัHน น่าจะช่วยเพิ�มความประทบัใจและเป็นการช่วยให้เกิด
การมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัให้มีความมั�นคงมากขึHน เพราะเมื�อผูป่้วยกลบัจากโรงพยาบาลดว้ยความ
ประทบัใจเวลาใครถามก็จะบอกในทางที�ดี ส่วนพยาบาลเองก็จะไดรู้้สึกภูมิใจที�ผูป่้วยกบัญาติกลบั
บา้นดว้ยความประทบัใจ” 

นอกจากนีH การปฏิบติัตวัในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วยนัHนพยาบาลยงัจะไดใ้ห้คาํแนะนาํที�
เหมาะสมแก่ผูรั้บบริการ ส่วนผูรั้บบริการสามารถกลับไปดูแลตนเองต่อได้อย่างถูกต้องตาม
คาํแนะนาํต่อไปได ้ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ T (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “อยากให้พยาบาลกับคนไข้มองเห็น
ความสําคญัของกนัและกนั มีความสนใจกนั และที�สําคญัก่อนกลบัควรทาํให้เขา้ใจไม่มีความขุ่น
เคืองใจต่อกนักลบับา้นตามไปดว้ย โดยหากไดมี้การร่วมกนัในการปฏิบติัต่าง ๆ แลว้ สัมพนัธภาพที�
ดีก็จะเป็นเรื�องที�เกิดตามมาไดไ้ม่ยาก” และสอดคลอ้งกบัผูรั้บบริการ U (15 พฤศจิกายน 2557) ได้
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กล่าวว่า “เดิมทีเดียวโรงพยาบาลมกัจะมีแต่ความวุ่นวายเกิดขึHนเสมอๆ แต่ถา้มีรูปแบบการดาํเนิน
กิจกรรมที�มาช่วยเชื�อมประสานปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม เพื�อเป็นการสรุปสิ�งสําคญัระหว่าง
พยาบาลกบัผูป่้วยในช่วงที�นอนโรงพยาบาลซึ�งคิดวา่พยาบาลกบัผูป่้วยน่าจะมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั” 

สรุป การปฏิบติัตวัในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วย คือ ความตอ้งการมีกิจกรรมการปฏิบติั
ร่วมกันของผูรั้บบริการ เพราะสามารถช่วยให้พยาบาลกับผูรั้บบริการได้ดูแลกันและกัน เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัอยา่งประทบัใจ 

  
2) ความตอ้งการมีรูปแบบที�เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
 จากการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการพบวา่มีความตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั

ผูรั้บบริการดว้ยการมีรูปแบบที�เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อช่วย
ให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกันในการรักษาพยาบาล โดยจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้เป็น
ประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  

 2.1) รูปแบบในขัHนตอนการรับใหม่ผูป่้วย 
  รูปแบบในขัHนตอนการรับใหม่ผูป่้วยเป็นรูปแบบที�มีความสาํคญัที�ควรมีแบบอยา่งการ

ปฏิบติัที�เหมาะสมสําหรับพยาบาลและผูรั้บบริการให้ได้ปฏิบติัร่วมกัน เพื�อให้เกิดการปฏิบติัที�
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ C (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ในตอนแรกรับผูป่้วยที�ตึกนัHนถ้าได้มีการ
กาํหนดเป็นขอ้ควรทาํหรือขอ้แนะนาํที�เหมาะสมให้พยาบาลและกบัผูรั้บบริการให้สามารถนาํไป
ปฏิบัติร่วมกันได้ โดยเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีไปในตวัด้วย คิดว่าน่าจะควรให้มีมากที�สุด
ในตอนนีH ” หรือที�ผูรั้บบริการ L (12 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ปัจจุบนัพยาบาลกบัผูรั้บบริการมี
ความขดัแยง้กนัมากขึHนอาจจะดว้ยจากจาํนวนผูป่้วยที�เพิ�มมากขึHนแต่บุคลากรจาํนวนเท่าเดิมรวมถึง
ผูป่้วยตอ้งการไดรั้บการดูแลอย่างทั�วถึงแต่กลบัไม่ไดรั้บการดูแลตามที�คาดหวงัไว ้ทาํให้เกิดเป็น
ความขดัแยง้ต่อกนัขึHนมาได ้ที�เห็นชดัเจนเลยคือตอนรับใหม่ที�ตึกที�จะดูวุน่วายกนัทัHงสองฝ่าย ดงันัHน
หากมีรูปแบบหรือขอ้กาํหนดใดที�จะช่วยทาํให้ทัHงสองฝ่ายสามารถหนัหน้าเขา้หากนัและรับฟังกนั
มากขึHนจึงน่าจะเป็นเรื�องดีที�ช่วยทาํใหพ้ยาบาลกบัผูรั้บบริการนัHนมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไดแ้ละช่วย
ให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลต่อไปได”้ และสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ ง (4 
กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้จิยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “ตอ้งการให้มีการกาํหนดรูปแบบที�
ชดัเจนวา่ควรจะทาํอยา่งไรเมื�อมีการเขา้มานอนพกัรักษาตวัของผูป่้วยในโรงพยาบาล ทัHงตวัพยาบาล
และผูป่้วยจะไดมี้ความเขา้ใจกนัและกนัมากกว่านีH ก่อนผูป่้วยเขา้พกัรักษาตวัก็อาจจะมีแนวปฏิบติั
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แจง้ให้ทราบ ส่วนพยาบาลที�ตึกก็จะมีแนวทางในการรับใหม่ผูป่้วยที�ชดัเจน เมื�อทัHงสองฝ่ายมาเจอ
กนัที�ตึกก็น่าจะปฏิบติัต่อกนัไดเ้หมาะสม และมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัดว้ย” 

นอกจากนีH รูปแบบในขัHนตอนการรับใหม่ผูป่้วยนัHนยงัช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที�ดี
ต่อกนัในการรักษาพยาบาลของทัHงสองฝ่ายต่อไป ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

 ผูรั้บบริการ B (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “อยากให้พยาบาลกบัผูป่้วยเมื�อไดเ้จอกนัตอน
แรกรับที�ตึกได้มีการทาํดีต่อกันโดยต่างฝ่ายให้ความร่วมมือกันการรักษาพยาบาลในขัHนต่อไปก็
น่าจะประสบความสําเร็จได ้เพราะพยาบาลกบัผูป่้วยมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัแลว้” และสอดคลอ้งกบั
ผูรั้บบริการ J (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “คิดว่าทาํอย่างไรก็ได้ อาจจะมีการอบรมทัHงพยาบาล
และผูรั้บบริการในช่วงแรกรับที�เจอกนัให้ไดเ้ห็นถึงความสําคญัของกนัและกนัให้มากขึHน และเป็น
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกันในการรักษาพยาบาลได้อย่างมั�นคง
ตลอดไป”  

สรุป รูปแบบในขัHนตอนการรับใหม่ผูป่้วยนัHน คือ ความตอ้งการมีรูปแบบที�เป็นแบบอยา่ง
ในการปฏิบติัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของผูรั้บบริการที�ช่วยใหท้ัHงสองฝ่ายไดมี้แบบอยา่งการ
ปฏิบติัที�เหมาะสมและนาํมาซึ� งความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาดูแลต่อไป 

2.2) รูปแบบในขัHนตอนการตรวจเยี�ยมผูป่้วย 
 รูปแบบในขัHนตอนการตรวจเยี�ยมผูป่้วย เป็นขัHนตอนที�ช่วยใหพ้ยาบาลกบัผูรั้บบริการได้

มีการสื�อสารกนั เพื�อช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดท้ราบถึงจุดมุ่งหมายของกนัและกนัในระหวา่งการตรวจ
เยี�ยมไดม้ากที�สุด ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ P (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “โรงพยาบาลศูนยเ์ป็นโรงพยาบาลที�ให้การ
บริการแก่ผูป่้วยเป็นจาํนวนมาก ควรที�จะมีรูปแบบการให้บริการที�เป็นสื�อกลางเชื�อมโยงระหว่าง
พยาบาลกับผูรั้บบริการให้มีความเหมาะสมเป็นที�พึงพอใจแก่ทัH งสองฝ่ายทัH งตัวพยาบาลและ
ผูรั้บบริการ ซึ� งอาจใช้เวลาในช่วงที�พยาบาลจะมาตรวจเยี�ยมผูป่้วยที�เตียงก็ได้จะได้มีการพูดคุย
สื�อสารกนันานกว่าช่วงเวลาอื�น” ซึ� งสอดคล้องกบัที�ผูรั้บบริการ H (11 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า 
“หากทัHงสองฝ่ายมีส่วนร่วมกนัในการปฏิบติัการต่าง ๆ ซึ� งตอนมีการมาเยี�ยมกนัที�เตียงหากมีการได้
สื�อสารกนับอกเล่าปัญหาและรับฟังกนั น่าจะเป็นมาตรฐานที�ช่วยใหพ้ยาบาลกบัผูรั้บบริการสามารถ
ปฏิบติัต่อกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมมากยิ�งขึHน” 

นอกจากนีH รูปแบบในขัHนตอนการตรวจเยี�ยมผูป่้วยยงัช่วยให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการระหวา่งกนัและเกิดความร่วมมือกนัในการรักษาพยาบาลไดม้ากที�สุด ดงัเช่นที�ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
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ผูรั้บบริการ X (15 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “ต้องการให้มีรูปแบบหรือแนวทางที�
เหมาะสมกับทัH งพยาบาลและผูรั้บบริการที�จะมาช่วยสร้างความมีปฏิสัมพันธ์ที�ดีให้เกิดขึH นมา
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ โดยเฉพาะจะดีมากถา้ในโรงพยาบาลศูนยท์าํได ้เพราะในทุกวนันีH
แทบจะไม่ไดป้ฏิสัมพนัธ์กนัในทางที�ดีนกั มีแต่ความขดัใจกนัตลอด พยาบาลก็งานยุง่ ผูรั้บบริการ
จะขอความสะดวก ซึ� งต่างฝ่ายต่างไม่ร่วมมือกนั ถา้มีรูปแบบนีH ขึHนจริงก็จะดีมาก คิดวา่อาจใช้เวลา
ตอนที�มีการเยี�ยมที�เตียงก็ไดเ้พราะต่างฝ่ายจะไดเ้ห็นกนัและกนั” และสอดคลอ้งกบัผูรั้บบริการ A 
(10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “โรงพยาบาลศูนยทุ์กวนันีHคนไขเ้ยอะ พยาบาลกบัคนไขไ้ม่ค่อยเขา้ใจ
กนั คิดวา่ถา้มีใครหรือสิ�งใดที�ช่วยทาํให้เขา้ใจกนัดีมากขึHน เช่นในขณะพยาบาลมาเยี�ยมผูป่้วยที�เตียง
แล้วได้มีการซักถามชีH แจงแนะนําหรือเสนอแนะกันทัHงสองฝ่ายแล้วน่าจะช่วยทาํให้พยาบาลกับ
คนไขมี้ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัมากยิ�งขึHน”  

สรุป รูปแบบในขัH นตอนการตรวจเยี�ยมผู ้ป่วยนัH น คือ ความต้องการมีรูปแบบที� เป็น
แบบอยา่งในการปฏิบติัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของผูรั้บบริการที�ช่วยใหท้ัHงสองฝ่ายไดมี้การ
สื�อสารกนั ไดท้ราบจุดมุ่งหมายของกนัและกนั ตอบสนองความตอ้งการระหว่างกนัได ้และนาํมา
ซึ� งความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลดว้ย 

2.3) รูปแบบในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วย 
 รูปแบบในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วยเป็นรูปแบบที�สําคญัขัHนตอนหนึ� งที�จะช่วยให้เกิด

ความเขา้ใจที�ดีต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เนื�องจากเป็นขัHนตอนที�พยาบาลจะไดส้รุปถึง
สิ�งสาํคญัที�จาํเป็นใหผู้รั้บบริการไดท้ราบ ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่  

ผูรั้บบริการ N (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การกระทาํใด ๆ ก็ตามหากประโยชน์จะเกิด
ขึHนกบัทัHงสองฝ่าย การกระทาํนัHน ๆ ก็ควรที�จะเกิดจากการมีส่วนร่วมของทัHงสองฝ่ายดว้ย และตอน
ก่อนที�ผูป่้วยจะกลบัหากได้มีการแนะนําหรือเสนอแนะสรุปส่งทา้ยที�เหมาะสมต่อกนัผลลัพธ์ที�
เกิดขึHนจึงจะสมบูรณ์แบบที�สุด” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ จ (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัได้
ไปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมได้กล่าวว่า “คิดว่าควรมีรูปแบบในการดูแลและการปฏิบติัต่อกนัในช่วง
ก่อนที�ผูป่้วยจะกลับบ้านด้วยก็น่าจะดีนะคะ ทัH งพยาบาลกับผูป่้วยก็จะได้ปฏิบัติต่อกันอย่าง
เหมาะสมและมีความเขา้ใจอนัดีต่อกัน เวลาที�แยกจากกนัมาแล้วจะได้ไม่รู้สึกแย่ ๆ ต่อกัน โดย
อาจจะมีการอธิบายจากพยาบาลให้ผูป่้วยไดท้ราบถึงการปฏิบติัตวัเกี�ยวกบัโรคที�ผูป่้วยเป็น และหาก
ผูป่้วยมีขอ้สงสัยหรือไม่ทราบในสิ�งที�ถูกตอ้งก็ควรสอบถามได ้เพื�อให้เกิดความชดัเจน คิดวา่ถา้ทาํ
ไดส้องฝ่ายก็คงจะมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัได ้เพราะเมื�อหากผูป่้วยตอ้งกลบัมานอนที�โรงพยาบาลอีก
ก็จะไดไ้ม่มีการขุ่นเคืองใจจากเรื�องที�ผา่นมาต่อกนั” 
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นอกจากนีH รูปแบบในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วยนัHนยงัเป็นการช่วยปรับความเข้าใจให้
ตรงกนัระหวา่งสองฝ่ายใหผู้ป่้วยสามารถกลบัไปบา้นอยา่งไม่มีความคบัขอ้งใจ ดงัเช่นที�ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ S (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “ในฐานะที�เป็นผูป่้วยที�มาใช้บริการของ
โรงพยาบาล อยากให้พยาบาลกบัผูป่้วยมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั โดยถา้มีแบบอย่างการปฏิบติัที�เป็น
กลางมาใช้ร่วมกันด้วย และก่อนจะให้ผูป่้วยกลับบ้านถ้าได้มีการพูดคุยแนะนําในสิ� งที�ดีแก่กัน
เพื�อให้จากกนัดว้ยความประทบัใจนัHนน่าจะเป็นรูปแบบที�เหมาะสมที�สุด” รวมถึงผูรั้บบริการ V (15 
พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “โรงพยาบาลดูยุ่ง ๆ ตลอด พยาบาลกับคนป่วยไม่ค่อยได้มี
ปฏิสัมพนัธ์กนัมากนกั ดงันัHนก่อนการจาํหน่ายผูป่้วยกลบับา้นถา้ไดมี้การปฏิบติัต่อกนัเป็นแนวทาง
ที�เป็นกลางที�มาช่วยสร้างให้เกิดความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัได ้ก็เห็นดว้ยและอยากให้เป็นไปไดใ้ห้มาก
ที�สุดดว้ย เช่น มีการแนะนาํต่าง ๆ จากพยาบาลและมีการเสนอแนะสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อการรักษา
ต่อกัน เพื�อให้เป็นที�สบายใจกันทัH งสองฝ่ายก่อนที�จะส่งผู ้ป่วยกลับบ้าน” ซึ� งสอดคล้องกับที�
ผูรั้บบริการ W (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “ถา้พยาบาลกบัผูป่้วยไดเ้ห็นความสําคญัของกนัมี
ความร่วมมือที�ดีต่อกนัตัHงแต่เริ�มจนถึงตอนก่อนกลบับา้น ถา้ไดมี้การสื�อสารอธิบายการปฏิบติัตวั
และยอมรับฟังกนัให้มากขึHน คิดวา่ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีของทัHงสองฝ่ายก็คงจะเกิดขึHนมาไดจ้ริง ๆ ไม่ใช่
แค่การคิดแต่ไม่สามารถทาํไดจ้ริง”  

สรุป รูปแบบในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วยนัHน คือ ความตอ้งการมีรูปแบบที�เป็นแบบอยา่ง
ในการปฏิบติัระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการของผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัH งสองฝ่ายได้ปรับความ
เขา้ใจใหต้รงกนัและลดความคบัขอ้งใจลงได ้

ดงันัHนจากการสัมภาษณ์ที�ผ่านมาทัHงหมดเกี�ยวกบัความตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่กลุ่มผูรั้บบริการนัHนตอ้งการรูปแบบการใหบ้ริการที�สามารถ
เป็นสื�อกลางเชื�อมโยงระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการให้มีความเหมาะสม ซึ� งจากประเด็นความ
ตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของผูรั้บบริการนัHน ผูว้ิจยัสรุป
ตามขอ้มูลทัHงหมดที�ผา่นมาโดยใชแ้นวทางของทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ของ Mead (1936) ที�
ไดอ้ธิบายไวว้า่จากการปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยน์ัHน ไดส่้งผลทาํใหปั้จเจกบุคคล และสังคมจึงแยกออก
จากกันไม่ได้ ถ้าหากปราศจากการสื� อสารด้วยสัญลักษณ์ ที� มีการตีความหมายร่วมกัน และ
กระบวนการทางสังคมต่าง ๆ ก็จะไม่สามารถที�จะเกิดขึHนตามมาได ้มนุษยจึ์งควรที�จะอยูใ่นโลกแห่ง
สัญลกัษณ์ที�มีความหมาย และมีความสําคญัต่อชีวิต และเป็นพืHนฐานหลกัของการมีปฏิสัมพนัธ์ของ
มนุษยใ์นสังคม เพราะวา่มนุษยน์ัHนจะตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั และธรรมชาติจะทาํให้มนุษยไ์ด้
รู้จกัการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงตนเอง และหมู่คณะอยู่เสมอ ทาํให้มีการปฏิสัมพนัธ์กนัเกิดขึHนตาม
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ธรรมชาติตลอดเวลา ดงัจะเห็นไดว้า่จากเหตุการณ์ที�พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีความขดัแยง้กนัมาก
ขึHนอาจจะดว้ยจากจาํนวนผูป่้วยที�เพิ�มมากขึHนแต่บุคลากรจาํนวนเท่าเดิมรวมถึงผูป่้วยตอ้งการไดรั้บ
การดูแลอย่างทั�วถึงแต่กลบัไม่ได้รับการดูแลตามที�คาดหวงัไว ้ทาํให้เกิดเป็นความขดัแยง้ต่อกนั
ขึHนมาได ้ดงันัHนถา้มีรูปแบบหรือขอ้กาํหนดใดที�เป็นสัญลกัษณ์หรือตวัแทนที�จะมาช่วยทาํใหท้ัHงสอง
ฝ่ายสามารถหันหน้าเข้าหากันและรับฟังกันมากขึH น จึงเป็นเรื� องดีที� ช่วยทําให้พยาบาลกับ
ผูรั้บบริการนัHนมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไดแ้ละช่วยใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาล
ต่อไปได ้ 

 
 

 
 ความตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 

 
 

 
พยาบาล        ผูรั้บบริการ 
 
 

 
      ตอ้งการกิจกรรมการปฏิบติัร่วมกนั 
 
 
ตอ้งการรูปแบบที�เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติั 
 
 

    ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาล 
 
 
แผนภูมิที� 5 สรุปประเด็นที� 1 ความตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
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  ประเด็นที� 2 ลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการ 
   

ตัวแทนพยาบาล 
จากการที�ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพยาบาลที�เป็นตวัแทนของทัHง 5 โรงพยาบาล

ตามกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์ (อยู่ในภาคผนวก) ที�ได้ให้พยาบาลแต่ละท่านได้กล่าวถึง
ลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ทาํให้ผูว้จิยัไดท้ราบถึงเนืHอหาจากการ
สัมภาษณ์จากพยาบาลแต่ละท่าน และสรุปได้ถึงแต่ละลักษณะในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการของพยาบาลไดด้งัต่อไปนีH  
 

1) มีการคาํนึงถึงใจเขาใจเรา 
จากการสัมภาษณ์พยาบาลพบวา่ไดมี้การกล่าวถึงลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

พยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ มีการคาํนึงถึงใจเขาใจเรา เนื�องจากการคาํนึงถึงใจเขาใจเรานัHนเป็นสิ�งที�
ช่วยเตือนให้ทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการนัHนไดต้ระหนกัและเขา้ใจความรู้สึกระหวา่งกนัไดดี้ยิ�งขึHน
และก่อให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมาได ้โดยจากการสัมภาษณ์สามารถ
สรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  
 1.1) การคาํนึงถึงใจเขาใจเราดา้นร่างกาย 

  การคาํนึงถึงใจเขาใจเราด้านร่างกาย เป็นลักษณะการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สาํคญัที�ช่วยใหท้ัHงสองฝ่ายเขา้ใจและรับรู้ไดถึ้งความพร้อมดา้นร่างกายของ
กนัและกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล E (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “คิดวา่ลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�เหมาะสม
คือ ทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการควรนึกถึงใจเขาใจเรา จะกระทาํสิ�งใดต่อกนัก็ควรนึกถึงสิทธิ| ของแต่
ละคนเป็นหลกัจึงจะเหมาะสมที�สุดเนื�องจากทุกคนมีสิทธิ| เท่าเทียมกนั” ร่วมกบัที�พยาบาล I (11 
ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “มนุษยทุ์กคนย่อมแสวงหาในสิ�งที�ตนตอ้งการ ซึ� งการตอ้งการให้ผูอื้�น
ยอมรับเรา เราก็ควรที�จะยอมรับในตวัของผูอื้�นเช่นกนั มีการคิดถึงเขาถึงเราตลอดเวลา จากนัHนจึงคิด
นาํสิ�งที�ดีของอีกฝ่ายมาปรับใช้ มาปรับให้เขา้กบัเรา เราก็นาํสิ� งดีของเราเสนอให้เขาปรับดว้ย หัน
หนา้เขา้หากนั คิดถึงกนัให้มาก ๆ ปฏิสัมพนัธ์ก็จะเกิดขึHนตามมาไดเ้องโดยอตัโนมติั เช่นพยาบาลรู้
วา่ผูป่้วยอยากกลบับา้นมากแต่อาการยงัไม่ดีขึHนจึงแนะนาํใหป้ฏิบติัตวัตามแผนการรักษาก่อนผูป่้วย
ก็ควรที�จะปฏิบติัตวัตามคาํแนะนาํเช่นเดียวกนั” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล J (11 ตุลาคม 2557) ได้
กล่าววา่ “ลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดี ในความคิดส่วนตวันัHนคิดวา่ พยาบาลกบัผูรั้บบริการควร
มีการปรับตัวเข้าหากันให้มากกว่านีH  จะได้มองเห็นปัญหาของกันและกันให้มากขึH น และเกิด
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ความเห็นใจกนัและกนัมากขึHน โดยเฉพาะเมื�อผูป่้วยเจ็บป่วยมารักษาพยาบาลก็ควรดูแลเต็มที�ดว้ย
ความเขา้ใจและเห็นใจส่วนผูป่้วยเองก็ควรให้ความร่วมมือในการพยาบาลปฏิบติัตวัตามที�พยาบาล
แนะนาํไม่มีอคติ ซึ� งน่าจะเป็นจุดเริ�มตน้ของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีไดไ้ม่ยากนกั” 

นอกจากนีHการคาํนึงถึงใจเขาใจเราดา้นร่างกายยงัเป็นการช่วยให้ทัHงสองฝ่ายตระหนกัไดว้า่
ควรจะปฏิบติัต่อกนัในลกัษณะใดจึงจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาล ดงัเช่น
ที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล A (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลที�มีคุณธรรมและจริยธรรมทาํอะไรก็จะ
นึกถึงใจเขาใจเราเป็นสําคญัจะสามารถให้การดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสมและคาํนึงถึงผูป่้วยเป็น
ศูนยก์ลางในการใหก้ารพยาบาลนัHน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งเช่นผูป่้วยสูงอายเุคลื�อนไหวไดช้า้ไม่ถนดั
พยาบาลจึงช่วยดูแลประคองเขา้ห้องนํH าเพื�อป้องกนัอุบติัเหตุ” รวมถึงพยาบาล G (11 ตุลาคม 2557) 
ไดก้ล่าววา่ “หากพยาบาลกบัผูป่้วยเวลาปฏิบติัต่อกนัมีการคิดถึงใจเขาใจเราตลอดเวลาคิดแต่จะนาํ
สิ�งที�ดีมาทาํให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั เช่น พยาบาลจะใหน้ํHาเกลือผูป่้วยเพื�อประโยชน์ต่อตวัผูป่้วยเอง
ผูป่้วยก็ควรใหค้วามร่วมมือกบัพยาบาลไม่ขดัขืนซึ� งน่าจะเป็นทางเลือกที�เหมาะสมกบัทัHงสองฝ่ายใน
การที�จะสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีให้เกิดขึHนมา” และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ก (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� ง
ผูว้จิยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่ลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการที�เหมาะสมควรจะเป็นเรื�องของการคาํนึงถึงใจเขาใจเรา เพราะวา่จะเป็นสิ�งที�ทาํให้ทัHง
สองฝ่ายเวลาปฏิบติัต่อกนัก็จะเขา้ใจกนัได้มากขึHน และไม่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตวัเองเพียง
อยา่งเดียว อยา่งเช่นเวลาที�ผูป่้วยตอ้งให้อาหารทางสายยาง พยาบาลตอ้งใส่สายยางทางจมูกให้ผูป่้วย
ก็รู้วา่ผูป่้วยจะเจ็บตอนใส่ก็จะอธิบายให้ผูป่้วยไดท้ราบถึงเหตุผลที�ตอ้งใส่และใส่ดว้ยความนุ่มนวล 
ส่วนผูป่้วยถึงแมจ้ะตอ้งทนเจ็บ แต่ก็ควรให้ความร่วมมือไม่ขดัขืนเพราะก็รู้แลว้ว่าใส่เพื�อให้ไดรั้บ
สารอาหารพยาบาลไม่ไดแ้กลง้ใส่ใหเ้จบ็ตวัเฉย ๆ เพราะความคาํนึงถึงใจเขาใจเรานั�นเอง” 

สรุป การคาํนึงถึงใจเขาใจเราด้านร่างกายนัHน คือ ลักษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดเ้ขา้ใจและรับรู้วา่จะปฏิบติัต่อกนัเช่นไร เพื�อให้เกิด
ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาล 

 1.2) การคาํนึงถึงใจเขาใจเราดา้นจิตใจ 
  การคาํนึงถึงใจเขาใจเราดา้นจิตใจ เป็นลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล

กบัผูรั้บบริการที�สาํคญัเช่นกนัที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายเขา้ใจและรับรู้ไดถึ้งความพร้อมดา้นจิตใจของกนั
และกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล K (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “หากพยาบาลกบัผูป่้วยเปิดใจรับฟังกนัใหม้ากขึHน 
คิดถึงเขาถึงเราให้มากขึHน คิดถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกนั เมื�อจิตใจคิดดีก็จะส่งผลให้การกระทาํ
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ต่าง ๆ ต่อกนัก็จะไม่เป็นดา้นลบต่อกนัมากนัก และน่าจะเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�เหมาะสมอีก
ทางหนึ� ง” ร่วมกับที�พยาบาล O (12 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “เรื� องของจิตใจก็เป็นเรื� องสําคัญ 
ลกัษณะของการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีควรเริ�มที�การมีจิตใจดีก่อน เพราะจิตใจดีเมื�อจะกระทาํการใด ๆ ก็
จะคิดถึงสิ�งที�จะตามมาเสมอ ดงันัHน ความเห็นอกเห็นใจกนัก็จะตามมาความขดัแยง้ต่าง ๆ ก็น่าจะ
เบาบางลงได”้ ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล R (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “ส่วนตวัเองนัHนคิดวา่
การคิดถึงใจเขาใจเราของทัHงสองฝ่ายสําคญัที�สุด เพราะการมีใจที�คิดดีต่อกนันัHนเป็นลกัษณะสําคญั
ที�สุดที�ทาํใหพ้ยาบาลกบัผูรั้บบริการนัHนมีปฏิสัมพนัธ์ที�มีต่อกนัไดอ้ยา่งมั�นคงตลอดไป” 

นอกจากนีH การคาํนึงถึงใจเขาใจเราดา้นจิตใจยงัเป็นการช่วยให้ทัHงสองฝ่ายนัHนตระหนกัได้
วา่ควรจะปฏิบติัต่อกนัในลกัษณะใดเพื�อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของกนัและกนั รวมถึงทาํให้
เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลดว้ย ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล M (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การที�พยาบาลกบัผูป่้วยมีความเห็นอกเห็นใจกนั
และพยายามทาํความเขา้ใจจิตใจกนัและกนัทาํให้ทัHงสองฝ่ายไดมี้สัมพนัธภาพที�ดีต่อกนัและเมื�อ
เขา้ใจกนัและปฏิบติัต่อกนัด้วยความเคารพแลว้ความร่วมมือที�ดีระหว่างทัHงสองฝ่ายนัHนจึงจะเกิด
ตามมาได”้ รวมถึงพยาบาล N (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ควรมีการคาํนึงถึงใจเขาใจเราให้มาก
ที�สุด พยายามทาํใจให้ยอมรับขอ้ผิดพลาดของกนัและกนัให้ไดแ้ละเหลือไวเ้พียงสิ�งที�ดีที�ควรค่าแก่
การนํามาปฏิบัติต่อกันเอาไว ้เมื�อนัH นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที� เหมาะสมสําหรับทัH งพยาบาลและ
ผูรั้บบริการจึงจะเป็นลกัษณะที�เหมาะสมกบัการนาํไปปฏิบติัต่อไป” และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ข 
(4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้จิยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “เห็นวา่การคิดถึงใจเขาใจเรานัHน
สําคญัมาก ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนั�นเอง ถา้สองฝ่ายคิดดีต่อกนัปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัก็น่าจะเกิด
ตามมาได้ไม่ยาก อย่างเช่นเวลาพยาบาลกับผูป่้วยกาํลังเศร้าเพราะรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งและกาํลัง
ปฏิเสธการรักษาพยาบาลก็ควรเห็นใจเขา้ใจความรู้สึกไม่ซํH าเติมผูป่้วย ควรใหก้าํลงัใจและอธิบายให้
ผูป่้วยเข้าใจและยอมรับการรักษา ส่วนผูป่้วยก็ควรเห็นใจพยาบาลไม่ขดัขืนเอาแต่ใจเพราะรู้ว่า
พยาบาลดูแลช่วยเหลืออยู่ และหันกลบัมาให้ความร่วมมือที�ดีในการรักษา ซึ� งน่าจะเป็นลกัษณะ
สาํคญัที�ช่วยใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัตามมาได”้ 

สรุป การคาํนึงถึงใจเขาใจเราด้านจิตใจนัH น คือ ลักษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยใหท้ัHงสองฝ่ายไดเ้ขา้ใจและรับรู้จิตใจของกนัและกนั เพื�อความร่วมมือ
ที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลที�ตามมา 
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2) มีการบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนั 
 จากการสัมภาษณ์พยาบาลพบว่าการบูรณาการนาํสิ� งที�ดีมาไวร้วมกนันัHนเป็นลกัษณะ

การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สําคญัเนื�องจากเป็นการนาํส่วนที�ดีที�ควรแก่
การปฏิบติัของทัHงสองฝ่ายมาไวร่้วมกนัเพื�อให้เกิดเป็นแนวการปฏิบติัร่วมกนัที�เหมาะสมกบัทัHงสอง
ฝ่ายและเพื�อช่วยให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาล โดยจากการสัมภาษณ์สามารถ
สรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  

 2.1) การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นการกระทาํ 
  การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นการกระทาํเป็นลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สําคญัที�ช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดน้าํการปฏิบติัตวัของแต่
ละฝ่ายที�ดีเหมาะสมแก่การนาํไปใหผู้อื้�นปฏิบติัตาม ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล D (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ทุกวนันีH คิดว่าลกัษณะสําคญัที�จะช่วยสร้างให้
เกิดปฏิสัมพนัธ์ได้นัHน น่าจะเป็นการนําสิ� งที�เป็นด้านดี ๆ ในการปฏิบัติตวัของทัH งพยาบาลและ
ผูรั้บบริการนาํมารวมกนัให้เป็นลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�มี
ความเหมาะสม เช่น การพูดจาไพเราะต่อกนัในการรักษาพยาบาลหรือการให้เกียรติกันและกัน
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ” รวมถึงพยาบาล F (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การนาํขอ้ดีใน
การปฏิบติัตวัที�แต่ละฝ่ายมีมาบูรณาการกนัให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบติัร่วมกนัได ้เช่น 
การมีวาจาที�สุภาพและกิริยาที�นุ่มนวลต่อกนั ซึ� งน่าจะเป็นลกัษณะของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกับผูรั้บบริการที�จะสามารถเข้าถึงความต้องการของทัH งสองฝ่ายได้อย่างแท้จริง” และ
สอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ค (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิด
ว่าการที�ทัHงสองฝ่ายมีการนาํขอ้ดีที�มีอยู่มาร่วมกนัให้เกิดเป็นการปฏิบติัทีดีน่าจะเป็นลกัษณะการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันได้ อย่างเช่น พยาบาลมีความปรารถนาดีตอ้งการให้ผูป่้วยหายจาก
อาการป่วยก็จะใหก้ารพยาบาลอยา่งเต็มที� ส่วนผูป่้วยก็รับรู้ไดจ้ากการกระทาํของพยาบาลต่อตนเอง
ก็จะเขา้ใจและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที� ซึ� งถ้านําข้อดีนีH มาบูรณาการการ
กระทาํที�ดีร่วมกนัไดน่้าจะเป็นลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ดีได”้ 

นอกจากนีH การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นการกระทาํยงัเป็นการช่วยให้พยาบาล
กบัผูรั้บบริการไดน้าํการบูรณาการที�ไดโ้ดยนาํมาร่วมกนัให้กลายเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัต่อกนั
เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมา ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล B (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ภาษาสําคัญมากในการเป็นสื� อกลางในการ
สื�อสารระหว่างพยาบาลกบัผูป่้วยโดยในแง่ของผูป่้วยก็จะรู้สึกไวว้างใจพยาบาลมากขึHนและรู้สึก
เป็นกนัเองมากขึHน เมื�อพยาบาลพูดภาษาทอ้งถิ�นได ้ส่วนในแง่ของพยาบาลก็จะทาํให้สามารถให้
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การพยาบาลแก่ผูป่้วยไดอ้ยา่งสะดวกขึHนและจะไดรั้บความร่วมมือจากผูป่้วยไดเ้ป็นอยา่งดีและเมื�อ
นาํเอามารวมกนัเป็นการบูรณาการสิ�งดี ๆ เขา้ดว้ยกนั น่าจะทาํให้ทัHงสองฝ่ายมีสัมพนัธภาพที�ดีต่อ
กนัช่วยส่งเสริมให้การรักษาพยาบาลเป็นไปในทางที�ดี พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีลกัษณะการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที�ดีระหว่างกันเกิดขึH นทาํให้เกิดความร่วมมือที�ดีในการรักษาพยาบาลตามมา” ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัที�พยาบาล L (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “หากเป็นไปไดอ้ยากให้พยาบาลกบัคนไข้
ไดเ้ป็นกระจกสะทอ้นให้แก่กนั เพื�อจะไดเ้ห็นดา้นที�ไม่ดีของตนที�ตนเองไม่เคยรู้เห็นมาก่อนเวลาที�
ปฏิบติัทางกายต่อกนัอาจจะลืมตวัไดใ้นบางครัH ง เช่น การพูดจาที�ไม่เหมาะสมหรือมีการกระทาํที�ไม่
เหมาะสมต่อกนั ควรมีการใชเ้วลาหลงัจากสงบอารมณ์แลว้มารับฟังกนัจากนัHนก็ปรับนาํแต่ดา้นดี ๆ 
ของทัH งคู่มาไว ้ซึ� งน่าจะเป็นลักษณะของการทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีขึH นมาได้ที�เหมาะสมที�สุด
สาํหรับทัHงสองฝ่าย”  

สรุป การบูรณาการนําสิ� งที� ดีมาไวร้วมกันด้านการกระทาํนัH น คือ การนําการปฏิบัติที�
เหมาะสมของทัH งสองฝ่ายมาใช้ร่วมกันให้กลายเป็นแบบอย่างที� เหมาะสมในการปฏิบัติต่อกัน 
เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมาได ้

 2.2) การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นความคิด 
  การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นความคิดเป็นอีกหนึ� งลกัษณะของการสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สําคญัเช่นกนัที�ช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดน้าํ
การคิดและการดาํเนินจิตใจที�ดีของแต่ละฝ่ายที�ดีเหมาะสมแก่การนาํไปให้ผูอื้�นไดคิ้ดตาม ดงัเช่นที�
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล Q (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “คิดวา่พยาบาลกบัคนไขถ้า้มีการเห็นใจใหก้นั 
และมีการคิดต่อกนัในแง่ดี จิตใจก็จะสงบปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึHน การมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัก็
น่าจะมีแนวโนม้ไปในทางที�ดีเมื�อทัHงสองฝ่ายสามารถนาํจิตใจที�ดีและมองโลกในแง่ดีมาไวป้รับใช้
กบัตนเองได”้ ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล W (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “การที�พยาบาลกบั
ผูป่้วยจะมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไดน้ัHน ควรมีการบูรณาการจิตใจใหมี้การคิดดีและปรารถนาดีต่อกนั
มาใช้ให้เป็นแนวทางเดียวกัน จึงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที� เหมาะสมชัดเจน สามารถ
ปฏิบติัตามกนัไดท้ัHงพยาบาลและผูป่้วยเพราะการปฏิบติัที�ดีควรมีพืHนฐานมาจากจิตใจที�คิดดีต่อกนั” 

นอกจากนีH การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นความคิดยงัเป็นการช่วยให้พยาบาลกบั
ผูรั้บบริการไดน้าํการบูรณาการที�ไดโ้ดยนาํมาร่วมกนัให้กลายเป็นแบบอยา่งในการคิดและดาํเนิน
จิตใจที�ดีระหว่างกนัเพื�อให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมา ดงัเช่นที�ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
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พยาบาล S (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลและผูป่้วยต่างฝ่ายต่างมีปัญหาที�ตอ้ง
เผชิญทัHงคู่ แต่ถา้ทัHงสองฝ่ายไดมี้การหันหน้าเขา้หากนั ทาํจิตใจให้สงบ และมองหาแนวทางแกไ้ข
ร่วมกนัดว้ยความเขา้ใจกนั น่าจะเป็นการบูรณาการแกไ้ขปัญหาระหว่างกนัที�เหมาะสม ช่วยทาํให้
เกิดลกัษณะของการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ย ั�งยืนได”้ ซึ� งสอดคลอ้งกบัพยาบาล T (8 พฤศจิกายน 2557) ได้
กล่าวว่า “ส่วนตวัคิดว่าถา้หากพยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการร่วมมือที�ดีต่อกนัโดยมีความพยายาม
เขา้ใจจิตใจกนัและพยายามเขา้ใจในความตอ้งการของกนัและกนัให้มากขึHน เมื�อนัHนการปฏิบติัใด ๆ 
ต่อกนัก็จะง่ายขึHนและเกิดเป็นปฏิสัมพนัธ์ที�ดีตามมาได”้  

สรุป การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นความคิดนัHน คือ การนาํการคิดและจิตใจที�ดี
ของทัHงสองฝ่ายมารวมกนัให้เป็นแบบอยา่งในการคิดที�ดีต่อกนั เพื�อให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัใน
การรักษาพยาบาลตามมาได ้

 
 3) มีการคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนั 
  จากการสัมภาษณ์พยาบาลพบวา่การคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนันัHนเป็นลกัษณะการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการอีกขอ้ที�มีความสําคญัเนื�องจากเป็นการช่วยให้ทัHง
สองฝ่ายมีความเคารพในตวัตนของกนัและกนัก่อนที�จะนาํไปสู่การปฏิบติัร่วมกนัที�เหมาะสมและ
เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลกบัทัHงสองฝ่าย โดยจากการสัมภาษณ์สามารถสรุป
ไดเ้ป็นประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  

 3.1) การคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนัดา้นร่างกาย 
 การคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนัด้านร่างกายเป็นอีกหนึ� งลักษณะของการสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สาํคญัสิ�งหนึ�งที�ช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการนัHนไดมี้
การคิดถึงและเคารพในการมีตวัตนของบุคคลอื�นรอบขา้งก่อนที�จะปฏิบติัการใด ๆ ต่อกนั ดงัเช่นที�
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล C (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การที�ทัHงสองฝ่ายรับฟังกนัและกนั ปฏิบติัต่อ
กันด้วยความเคารพในกติกาทางสังคมต่อกัน ซึ� งการคํานึงถึงสิทธิของกันและกันน่าจะเป็น
มาตรฐานที�ช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการสามารถปฏิบติัต่อกนัไดอ้ย่างเหมาะสมมากยิ�งขึHน” ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัพยาบาล H (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลกบัผูรั้บบริการควรคิดถึงสิทธิของ
กนัและกนั เคารพในความเป็นตวัตนของกนัและกนัก่อนที�จะปฏิบติัสิ�งใดต่อกนั ซึ� งหากทาํไดค้วาม
ขดัแยง้ต่าง ๆ น่าจะไม่เกิดขึHน และคิดวา่เป็นลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�สําคญัสําหรับพยาบาล
กบัผูรั้บบริการในปัจจุบนั” 
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 นอกจากนีH การคาํนึงถึงสิทธิของกันและกันด้านร่างกายยงัเป็นการช่วยให้พยาบาลกับ
ผูรั้บบริการนัHนจะไดไ้ม่เกิดปฏิกิริยาการต่อตา้นกนัขึHนและเพื�อให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการ
รักษาพยาบาลตามมา ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล P (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลกบัผูรั้บบริการควรมีการคิดถึงสิทธิ
ของกนัและกนั และปฏิบติัแต่สิ� งดี ๆ ต่อกนั น่าจะเป็นลกัษณะที�จะช่วยทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดี
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการไดเ้ป็นอย่างดี” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ง (4 กุมภาพนัธ์ 2559) 
ซึ� งผูว้ิจยัได้ไปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมได้กล่าวว่า “คิดว่าการคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกันระหว่าง
พยาบาลกบัผูป่้วยนัHนน่าจะเป็นลกัษณะของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัที�เหมาะสม ดงัเช่น
ปัจจุบนัมีสิทธิผูป่้วยบญัญติัไว ้พยาบาลก็ปฏิบติัต่อผูป่้วยให้สอดคลอ้งกนักบัสิทธิของผูป่้วย ส่วน
ผูป่้วยก็ควรจะคาํนึงถึงสิทธิของพยาบาลดว้ยเช่นกนัควรให้ความเคารพในสิทธิของกนัและกนั ให้
ความร่วมมือกบัพยาบาลในการรักษาต่างๆ เพียงเท่านีH คิดว่าผลของการพยาบาลที�เกิดขึHนน่าจะมี
คุณภาพมากที�สุด” 

สรุป การคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนัดา้นร่างกายนัHน คือ ลกัษณะของการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดเ้คารพการมีตวัตนต่อกนั ไม่ต่อตา้นกนั และ
มีความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมา 

  3.2) การคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนัดา้นจิตใจ 
  การคาํนึงถึงสิทธิของกันและกันด้านจิตใจจดัเป็นอีกหนึ� งลักษณะของการสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สําคญัสิ�งหนึ�งเช่นกนัที�ช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการ
นัHนไดมี้การคิดถึงและเคารพในเรื�องจิตใจของบุคคลอื�นรอบขา้งก่อนที�จะคิดหรือปฏิบติัการใด ๆ 
ต่อกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล U (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าวว่า “จากสถานการณ์ปัจจุบนัระหว่างพยาบาล
กบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนยคิ์ดวา่ถา้มีการคิดคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนัตลอด คิดคาํนึงถึง
จิตใจของผูอื้�นอยูเ่สมอแลว้ ความผดิพลาดและความขดัแยง้ต่าง ๆ ก็คงจะไม่เกิดขึHน และยงัเป็นการ
ลักษณะของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการที�นําไปใช้ต่อได้จริง” และ
สอดคลอ้งกบัที�พยาบาล จ (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้จิยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “เห็น
ด้วยในเรื�องของการคาํนึงถึงสิทธิของกันและกนั โดยเฉพาะความรู้สึกนึกคิดของแต่ละฝ่ายนัH น
สาํคญัที�สุด ตวัอยา่งเช่น พยาบาลตึกผูป่้วยก็จะตอ้งดูแลให้การพยาบาลผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ดทุกคน แต่
หากมีผูป่้วยรายใดอาการหนกัหรือแยล่งพยาบาลก็จะตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ดมากขึHน ซึ� งถา้ผูป่้วยราย
อื�นเข้าใจ เคารพสิทธิในการให้การพยาบาลของพยาบาลก็จะไม่เกิดความขัดแยง้ต่อกัน ส่วน
พยาบาลก็จะตอ้งเคารพใหสิ้ทธิแก่ผูป่้วยทุกคนอยา่งเสมอภาคเช่นเดียวกนัเมื�อจดัการกบัผูป่้วยรายที�
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อาการหนกัให้ดีขึHนแลว้ ซึ� งเมื�อต่างฝ่ายต่างมีจิตใจที�คาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนัน่าจะเป็นลกัษณะ
สาํคญัในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัตามมาได”้ 

นอกจากนีH การคํานึงถึงสิทธิของกันและกันด้านจิตใจยงัเป็นการช่วยให้พยาบาลกับ
ผูรั้บบริการนัHนจะไดไ้ม่เกิดความคิดดา้นลบระหวา่งกนัขึHนและเพื�อให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัใน
การรักษาพยาบาลตามมา ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล V (พยาบาล V, 15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าวว่า “ส่วนตวัอยากให้ลกัษณะการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการได้เป็นไปอย่างเหมาะสมคือเป็นลักษณะที�ให้
ความสําคญักบัสิทธิส่วนบุคคลเป็นหลกั โดยการคาํนึงถึงจิตใจของอีกฝ่ายให้มาก ๆ เมื�อนัHนการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีจึงน่าจะสําเร็จขึHนมาได”้ ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล X (15 พฤศจิกายน 2557) 
ไดก้ล่าวว่า “อยากให้พยาบาลคาํนึงถึงสิทธิผูป่้วยและจิตใจของผูป่้วย ส่วนผูป่้วยก็คาํนึงสิทธิของ
พยาบาลเช่นกนัและมีความเห็นใจพยาบาลเช่นกนั โดยพร้อมที�จะช่วยเหลือและให้ความร่วมมือที�ดี
ต่อกนั ซึ� งน่าจะเป็นลกัษณะของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�เหมาะสมกบัทัHงสองฝ่าย สามารถปฏิบติัได ้
และมีโอกาสเกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัขึHนตามมาไดจ้ริง”  

สรุป การคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนัดา้นจิตใจนัHน คือ ลกัษณะของการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดคิ้ดเคารพจิตใจกนัและกนั ไม่คิดลบต่อกนั 
และมีความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลต่อไป 

ดงันัHนจากการสัมภาษณ์ที�ผ่านมาทัHงหมดเกี�ยวกบัลักษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ ผูว้จิยัสรุปไดว้า่กลุ่มพยาบาลนัHนคิดวา่ลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการนัHนควรจะมีการคาํนึงถึงใจเขาใจเราเป็นสําคญั มีการบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมา
ไวร้วมกนั และมีการคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนัอยู่ตลอดเวลา ซึ� งจากประเด็นของลกัษณะการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของพยาบาลนัHน ผูว้ิจยัสรุปตามขอ้มูล
ทัHงหมดที�ผา่นมาโดยไดใ้ชแ้นวคิดเรื�องการสื�อสารของถิรนนัท ์ อนวชัศิริวงศ ์(2553 : 37) ที�ไดส้รุป
ความหมายของพฤติกรรมการสื�อสารเอาไวว้า่ เป็นหน่วยพืHนฐานของระบบการสื�อสารมีปฏิสัมพนัธ์
อยา่งเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ความรู้สึกผกูพนัรักใคร่ โดยที�พฤติกรรมการสื�อสารนีH  จะปรากฏออกมาใน
แบบแผนปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล ซึ� งเป็นแบบแผนพฤติกรรมที�เป็นประโยชน์ร่วมของคนทั�วไป และ
เป็นสิ� งที�สามารถอธิบายถึงสถานการณ์การสื� อสารที�เกิดขึH นจริงได้เป็นอย่างดี และปัจจยัแห่ง
ความสําเร็จของการสื�อสารนัHนควรมีความเห็นอกเห็นใจ ซึ� งความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) คือ การ
ที�เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นสิ� งสําคญัสําหรับมิตรภาพที�เข้มแข็ง โดยความเห็นอกเห็นใจนัH นจะ
แสดงออกทางวาจา และภาษากาย เช่น โทนเสียงที�ใช ้ท่าทางต่าง ๆ ของร่างกาย และการแสดงออก
ทางหน้าตา ซึ� งบุคคลที�มีความเห็นอกเห็นใจผูอื้�นสูง มกัจะเป็นคนที�ไวต่อความรู้สึก เป็นมิตรและ
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ชอบพบปะผูค้น ดงันัHนถา้ไดมี้การเพิ�มความเห็นอกเห็นใจในการปฏิบติัต่าง ๆ ต่อกนัจะเป็นสิ�งที�
ช่วยลดการแบ่งแยกพวกเขาพวกเราระหวา่งกนัใหห้มดไปได ้ดงันัHนพยาบาลกบัผูรั้บบริการจึงควรที�
จะมีลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัที�ดีต่อกนัดว้ยการคาํนึงถึงใจเขาใจเราเป็นสาํคญั มีการ 
บูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนั และคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนั ซึ� งสิ�งต่าง ๆ เหล่านีHลว้นแลว้ที�จะ
ช่วยสนับสนุนลักษณะของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการให้เป็นไปใน
แนวทางที�เหมาะสมได ้

 
ตัวแทนผู้รับบริการ 

สําหรับในส่วนของผูรั้บบริการนัHนผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูรั้บบริการที�เป็น
ตวัแทนของทัH ง 5 โรงพยาบาลตามกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์ (อยู่ในภาคผนวก) ที�ได้ให้
ผูรั้บบริการแต่ละท่านไดก้ล่าวถึงลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ทาํ
ให้ผูว้ิจยัได้ทราบถึงเนืH อหาจากการสัมภาษณ์จากผูรั้บบริการแต่ละท่าน และสรุปได้ถึงแต่ละ
ลกัษณะในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของผูรั้บบริการไดด้งัต่อไปนีH  

1) มีการคาํนึงถึงใจเขาใจเรา 
จากการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการพบว่าได้มีการกล่าวถึงลักษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ มีการคาํนึงถึงใจเขาใจเรา เนื�องจากการคาํนึงถึงใจเขาใจเรานัHน
เป็นสิ�งที�ช่วยเตือนใหท้ัHงพยาบาลและผูรั้บบริการนัHนไดต้ระหนกัและเขา้ใจความรู้สึกระหวา่งกนัได้
ดียิ�งขึHนและก่อให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมาได ้โดยจากการสัมภาษณ์
สามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  

 1.1) การคาํนึงถึงใจเขาใจเราดา้นร่างกาย 
 การคาํนึงถึงใจเขาใจเราด้านร่างกาย เป็นลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

พยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สาํคญัที�ช่วยใหท้ัHงสองฝ่ายเขา้ใจและรับรู้ไดถึ้งความพร้อมดา้นร่างกายของ
กนัและกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ A (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “อยากให้พยาบาลเขา้ใจผูป่้วยบา้งก็เขา้ใจ
นะว่าบางทีพยาบาลก็งานยุ่ง ก็เลยคิดว่าการที�ทัH งสองฝ่ายเห็นใจกันและกันคิดเสมอว่าทุกคนก็
เหนื�อยเป็น ซึ� งน่าจะเป็นลกัษณะในการที�จะเริ�มมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไดเ้พราะเริ�มเขา้ใจกนัและ
กนัมากขึHน” หรือที�ผูรั้บบริการ C (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ปัจจุบนัโรงพยาบาลทุก ๆ แห่ง
ค่อนขา้งยุง่ แทบจะไม่มีเวลาให้ไดส้ร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ดงันัHน การกระทาํอะไรก็ตามก็ควรระลึก
ถึงความเหมาะสม คิดถึงใจเขาใจเราให้มาก ๆ พยาบาลเขา้ใจว่าผูป่้วยทุกข์จากการเจ็บป่วย ส่วน
ผูป่้วยก็เขา้ใจในการทาํงานของพยาบาลว่าเหนื�อย” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ K (12 ตุลาคม 
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2557) ได้กล่าวว่า “โดยส่วนตวัแล้วลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์น่าจะเกิดจากการที�พยาบาลกบั
ผูป่้วยคิดถึงเขาถึงเราในการที�จะทาํอะไรต่อกนั ทาํอะไรดว้ยความเห็นใจกนัน่าจะเป็นทางสายกลาง
ที�ควรยึดถือปฏิบติัให้เป็นตน้แบบที�ดีต่อไป” และสอดคลอ้งกบัผูรั้บบริการ L (12 ตุลาคม 2557) ได้
กล่าวว่า “ประชาชนผูม้ารับบริการที�โรงพยาบาลทุกคนต่างคาดหวงัที�จะได้รับการตอบสนองที�ดี
ที�สุดจากพยาบาล แต่จากสภาพเป็นจริงก็รู้อยูว่า่เป็นไปไดย้าก แต่ถา้มีความเห็นอกเห็นใจกนัใหม้าก
ขึHนกว่านีH อย่างเช่นการที�พยาบาลเห็นใจในความเจ็บป่วยของผูป่้วยและตวัผูป่้วยก็เห็นใจในการ
ทาํงานของพยาบาลก็น่าจะเป็นสิ�งดีที�ควรเกิดขึHนมาในตอนนีH ที�สุด” 
  นอกจากนีH การคาํนึงถึงใจเขาใจเราดา้นร่างกายในความเห็นของผูรั้บบริการยงัเป็นการช่วย
ให้ทัHงสองฝ่ายตระหนกัไดว้่าควรจะปฏิบติัต่อกนัในลกัษณะใดจึงจะทาํให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อ
กนัในการรักษาพยาบาล ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ E (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ผูรั้บบริการควรจะปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่าง ๆ 
และมีส่วนร่วมในการปฏิบติัอย่างเต็มที�  โดยยึดการคิดถึงใจเขาใจเราเป็นสําคญั ทุกคนเป็นคน
เหมือนกันรู้จกัเหนื�อยรู้สึกไม่สบายกันได้ทุกคน ซึ� งเมื�อปฏิบัติได้ปัญหาความขดัแยง้ระหว่าง
พยาบาลกับผูรั้บบริการน่าจะลดน้อยลงได้เพราะเข้าใจกนัดีขึH น และกลายเป็นความร่วมมือกัน
เพื�อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีตามมาได”้ ร่วมกบัที�ผูรั้บบริการ H (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “จาก
ปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึHนมาระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ แสดงให้เห็นว่าทัHงสองฝ่ายขาดซึ� งการ
คาํนึงถึงใจเขาใจเราเป็นสําคญั ทาํให้มองขา้มความสําคญัของอีกฝ่ายไป จึงกลายเป็นความขดัแยง้
เกิดขึHนมาแทนที� ดงันัHน หากพยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการคาํนึงถึงใจเขาใจเราอยูต่ลอดเวลาพยายาม
เขา้ใจในความพร้อมของแต่ละคน เช่น พยาบาลทราบวา่ผูป่้วยรับประทานอาหารเองไม่ไดต้อ้งใส่
สายให้อาหารทางจมูกแต่จะเจบ็ตอนใส่จึงค่อย ๆ ใส่ ส่วนผูป่้วยก็ตอ้งให้ความร่วมมือไม่ดิHนขดัขืน
เพื�อให้ใส่ไดส้ะดวก ซึ� งถือเป็นการปฏิบติัต่อกนัที�เต็มไปดว้ยความหวงัดีต่อกนั และนาํไปสู่การมี
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไดใ้นเวลาต่อไป” และสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ ก (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� ง
ผูว้จิยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่การที�พยาบาลกบัผูป่้วยนัHนมีการคาํนึงถึงใจเขาใจ
เราน่าจะสําคญัที�สุดสําหรับเป็นลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ตวัอยา่งเช่น เวลาที�ผูป่้วยมารับ
บริการที�โรงพยาบาลก็อยากไดรั้บการดูแลที�ดีที�สุดจากพยาบาล แต่ก็ควรคาํนึงถึงจิตใจพยาบาลดว้ย
ว่าผูป่้วยมีจาํนวนมากอาจจะให้การพยาบาลได้ไม่ดงัใจผูป่้วยทุกคน ส่วนพยาบาลก็ควรเขา้ใจถึง
ความทุกขข์องผูป่้วยเช่นกนั ให้การพยาบาลอยา่งเตม็ที�ทุกคนไม่แสดงอาการไม่พอใจผูป่้วย อาจจะ
ทาํไดย้ากแต่หากมีการคาํนึงถึงใจเขาใจเราเป็นที�ตัHงปฏิสัมพนัธ์ที�ดียอ่มจะเกิดตามมาได”้ 
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สรุป การคาํนึงถึงใจเขาใจเราดา้นร่างกายในความเห็นของผูรั้บบริการนัHน คือลกัษณะการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดเ้ขา้ใจและรับรู้ไดว้่าควร
ปฏิบติัต่อกนัอยา่งไร เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลต่อไปได ้

1.2) การคาํนึงถึงใจเขาใจเราดา้นจิตใจ 
  การคาํนึงถึงใจเขาใจเราดา้นจิตใจ เป็นลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล

กบัผูรั้บบริการที�สาํคญัเช่นกนัที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายเขา้ใจและรับรู้ไดถึ้งความพร้อมดา้นจิตใจของกนั
และกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ N (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “อยากให้มีลกัษณะที�เป็นการเอืHออาทรต่อกนั 
เห็นใจกนัให้มาก ๆ เพราะแต่ละคนก็มีความแตกต่างกนั การปฏิบติัต่อกนัก็จะกลายเป็นสิ�งที�อยาก
ปฏิบติัให้อีกฝ่ายไดรั้บจริง ๆ ความสัมพนัธ์ที�ดีก็น่าจะเกิดตามมาไดถ้้าทุกฝ่ายทาํได้จริง” รวมถึง
ผูรั้บบริการ O (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “คิดถึงใจเขาใจเราตลอดเวลาเขา้ใจถึงวิถีชีวิตว่าแต่ละ
คนแตกต่างกันคงจะให้ดีพร้อมทุกคนไม่ได้ ซึ� งน่าจะเป็นลักษณะการปฏิบัติที� ดีที�สุดสําหรับ
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ ที�จะมาสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัให้เกิดขึHน เนื�องจากในปัจจุบนัมีแต่ความ
วุน่วาย สับสน รีบร้อน ถา้ลืมคิดถึงในเขาใจเราก็จะยิ�งเพิ�มความรุนแรงของปัญหาให้มากขึHน ซึ� งการ
คิดถึงใจเขาใจเราจึงน่าจะเป็นการกระทําที� ช่วยได้ดีที� สุดในตอนนีH ” หรือที�ผู ้รับบริการ S (8 
พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “หากพยาบาลกบัคนไขเ้ห็นใจกนัมากขึHน มีนํHาใจใหก้นัมากขึHน เขา้ใจ
เหตุผลในการปฏิบติัของกนัและกนัให้มากขึHนยอ่มจะเป็นลกัษณะที�เหมาะกบัการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ที�ดีต่อกนั” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ W (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “จากปัญหาต่าง ๆ 
เช่น การฟ้องร้องกนั จะเห็นไดว้า่พยาบาลกบัคนไขไ้ม่มีความเห็นใจและเคารพกนัเท่าที�ควร ดงันัHน 
ถา้ลดอคติที�มีต่อกนัไดแ้ลว้มาใส่ความคิดที�มีแต่ใจเขาใจเราใหม้าก ๆ พยายามทาํความเขา้ใจในการ
กระทาํของกนัและกนัก็น่าจะทาํใหเ้กิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งกนัได”้ 

นอกจากนีHการคาํนึงถึงใจเขาใจเราดา้นจิตใจในความเห็นของผูรั้บบริการยงัเป็นการช่วยให้
ทัHงสองฝ่ายตระหนกัไดว้า่ควรจะปฏิบติัต่อกนัในลกัษณะใดเพื�อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อจิตใจของกนั
และกนั รวมถึงทาํให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลดว้ย ดงัเช่นที�ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
ไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ T (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “ผูรั้บบริการทุกคนก็อยากให้คุณพยาบาล
เห็นใจ ความเจ็บป่วยทาํให้เกิดความทุกข์แล้วถ้าคุณพยาบาลยงัไม่สนใจอีก ยิ�งทาํให้ทุกข์หนัก
เพิ�มขึHน เห็นใจกนัไวดี้ที�สุด” ร่วมกบัที�ผูรั้บบริการ V (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “การกระทาํ
ทุก ๆ อย่าง โดยเฉพาะการเห็นใจกันน่าจะทําให้เกิดการถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกันและนํามาซึ� ง
ปฏิสัมพันธ์ที� ดีได้” ซึ� งสอดคล้องกับผูรั้บบริการ X (15 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “การที�
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พยาบาลกบัผูป่้วยไม่เขา้ใจกนั คิดวา่น่าจะมาจากขาดการคาํนึงถึงใจเขาใจเราทาํใหเ้กิดอคติต่อกนัได้
ง่าย เมื�อต่างฝ่ายต่างผิดพลาด ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีน่าจะเกิดขึHนมาไดย้าก ดงันัHนลกัษณะที�เหมาะสมคือ
ตอ้งคิดถึงใจเขาใจเราให้มากที�สุดและพยายามเขา้ใจสภาพของแต่ละคนวา่ต่างกนั” และสอดคลอ้ง
กบัที�ผูรั้บบริการ ข (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่การ
คํานึงถึงใจเขาใจเราก็คือลักษณะที�สําคัญที� สุดในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการ เพราะวา่ปัจจุบนัคนเราสนใจกนันอ้ยลง คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั ทาํให้เกิด
ความขดัแยง้กนัมากขึHน ดงันัHนถา้ทัHงสองฝ่ายมีจิตใจที�คิดถึงกนัและกนัมากขึHน ความร่วมมือที�ดีต่อ
กนัก็คงจะเกิดตามมาไดไ้ม่ยาก” 

สรุป การคาํนึงถึงใจเขาใจเราด้านจิตใจในความเห็นของผูรั้บบริการนัHน คือ ลกัษณะการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายได้เขา้ใจและรับรู้ว่าควรจะ
ปฏิบติัต่อกนัอยา่งไรโดยไม่กระทบจิตใจกนั เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาล
ตามมาได ้

 
2) มีการบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนั 
 จากการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการพบวา่การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนันัHนเป็นลกัษณะ

การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สําคญัเนื�องจากเป็นการนาํส่วนที�ดีที�ควรแก่
การปฏิบติัของทัHงสองฝ่ายมาไวร่้วมกนัเพื�อให้เกิดเป็นแนวการปฏิบติัร่วมกนัที�เหมาะสมกบัทัHงสอง
ฝ่ายและเพื�อช่วยให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาล โดยจากการสัมภาษณ์สามารถ
สรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  

 2.1) การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นการกระทาํ 
  การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นการกระทาํเป็นลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สําคญัที�ช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดน้าํการปฏิบติัตวัของแต่
ละฝ่ายที�ดีเหมาะสมแก่การนาํไปใหผู้อื้�นปฏิบติัตาม ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ D (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “หากมีการจบัเข่าคุยกนั เพื�อสร้างสรรค์การ
กระทาํสิ� งดี ๆ ร่วมกนัน่าจะเหมาะสมกับการที�จะสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้เกิดขึHนกบัแก่พยาบาลกับ
ผูรั้บบริการได้ดีที�สุด” และสอดคล้องกบัที�ผูรั้บบริการ ค (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัได้ไปขอ
สัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่การนาํเอาขอ้ดีของแต่ละฝ่ายมาบูรณาการร่วมกนัในการกระทาํ
ไดน่้าจะเป็นการดี อยา่งเช่น พยาบาลก็มีพืHนฐานคือความเมตตากรุณาช่วยเหลือผูป่้วย ส่วนผูป่้วยก็มี
ความเห็นใจพยาบาลที�เป็นเพื�อนมนุษยด์ว้ยกนั และเมื�อทัHงสองฝ่ายนาํมาบูรณาการปฏิบติัต่อกนั ผล
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การพยาบาลก็จะเตม็ไปดว้ยความเอืHออาทรเขา้ใจกนัและกนัเพิ�มมากขึHน ซึ� งเป็นลกัษณะสาํคญัที�ช่วย
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วยไดต้ามความคิดของดิฉนั” 

นอกจากนีHการบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นการกระทาํในความเห็นของผูรั้บบริการ
ยงัเป็นการช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการได้นาํการบูรณาการที�ได้โดยนาํมาร่วมกนัให้กลายเป็น
แบบอยา่งในการปฏิบติัต่อกนัเพื�อให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมา ดงัเช่น
ที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ G (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การนาํขอ้ดีที�เห็นของทัHงคู่มาผสมกนัปรับให้
เขา้กนั ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ�งที�น่าจะช่วยให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีใหแ้ก่กนัได ้ทัHงนัHนก็ควร
ขึHนอยูก่บัการเคารพในสิทธิของกนัและกนัดว้ย” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ J (11 ตุลาคม 2557) 
ไดก้ล่าววา่ “ลกัษณะของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ น่าจะเกิดจากการนาํ
การปฏิบติัตวัที�ดีของทัHงสองฝ่าย เช่น การถอ้ยทีถอ้ยอาศยัแก่กนั เอืHออาทรต่อกนัโดยนาํมาบูรณาการ
ใช้เพื�อให้เกิดเป็นการปฏิบติัที�ดีร่วมกนัเหมาะสมกบัทัHงคู่และเกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัตลอดไป
ดว้ย”  

สรุป การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นการกระทาํในความเห็นของผูรั้บบริการนัHน 
คือ การปฏิบติัตวัที�เหมาะสมของทัHงสองฝ่ายมาไวร่้วมกนัให้กลายเป็นแบบอยา่งที�เหมาะสมในการ
ปฏิบติัต่อกนั เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีในการรักษาพยาบาลต่อไป 

2.2) การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นความคิด 
 การบูรณาการนําสิ� งที�ดีมาไวร้วมกนัด้านความคิดเป็นอีกหนึ� งลกัษณะของการสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สําคญัเช่นกนัที�ช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดน้าํ
การคิดและการดาํเนินจิตใจที�ดีของแต่ละฝ่ายที�ดีเหมาะสมแก่การนาํไปให้ผูอื้�นไดคิ้ดตาม ดงัเช่นที�
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ P (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “เดิมทีเดียวนัHนเห็นแต่ต่างคนต่างยุง่แต่กบั
เรื�องและงานของตวัเอง ซึ� งคิดวา่การคิดวา่ทุกคนมีศกัดิ| ศรีเช่นกนั คิดใหเ้กียรติกนั เคารพกนั เห็นอก
เห็นใจกนั น่าจะนาํมาบูรณาการร่วมกนัได ้เพื�อให้ทุกฝ่ายไดน้าํไปปฏิบติัใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีที�เกิด
จากใจของทุกฝ่ายจริง ๆ ไม่ได้แกล้งปฏิบติั” ซึ� งสอดคล้องกับที�ผูรั้บบริการ Y (15 พฤศจิกายน 
2557) ไดก้ล่าววา่ “ตวัเองนัHนคิดวา่ทุกคนมีส่วนที�ดีและไม่ดีอยูใ่นตวัเอง ถา้เรารู้จกัเลือกนาํเอาแต่สิ�ง
ที�ดีและการคิดแต่ดา้นดีของกนัและกนัมาปรับใช้เขา้ดว้ยกนั ความมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัก็จะเกิด
ขึHนมาได ้เพราะรู้จกัการบูรณาการสิ�งที�ดีมาไวร่้วมกนัไดร้ะหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการนั�นเอง” 

นอกจากนีHการบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นความคิดในความเห็นของผูรั้บบริการยงั
เป็นการช่วยให้พยาบาลกับผูรั้บบริการได้นําการบูรณาการที�ได้โดยนํามาร่วมกันให้กลายเป็น
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แบบอย่างในการคิดและดําเนินจิตใจที� ดีระหว่างเพื�อให้ เกิดความร่วมมือที� ดีต่อกันในการ
รักษาพยาบาลตามมา ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ M (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “สําหรับตวัเองแลว้คิดว่าลกัษณะที�ควรเป็น
ลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการคือ การนาํเอาลกัษณะที�พึงประสงค์
ของแต่ละฝ่ายมาบูรณาการเขา้ด้วยกนั เช่น การมีจิตใจที�คิดดีคิดที�จะช่วยเหลือกนั เพื�อให้ไดเ้ป็น
ทางเลือกที�เหมาะกับทุกฝ่ายให้ได้นําไปเป็นลักษณะสําคญัที�ทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัได้
ต่อไปอยา่งย ั�งยนื”  

สรุป การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นความคิดในความเห็นของผูรั้บบริการนัHน คือ 
การนาํการคิดและการนาํจิตใจที�ดีของทัHงสองฝ่ายมาร่วมกนัใหเ้ป็นแบบอยา่งในการคิดดี เพื�อใหเ้กิด
ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมาได ้

 
3) มีการคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนั 
 จากการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการพบวา่การคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนันัHนเป็นลกัษณะการ

สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการอีกขอ้ที�มีความสําคญัเนื�องจากเป็นการช่วยให้ทัHง
สองฝ่ายมีความเคารพในตวัตนของกนัและกนัก่อนที�จะนาํไปสู่การปฏิบติัร่วมกนัที�เหมาะสมและ
เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลกบัทัHงสองฝ่าย โดยจากการสัมภาษณ์สามารถสรุป
ไดเ้ป็นประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  

 3.1) การคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนัดา้นร่างกาย 
  การคาํนึงถึงสิทธิของกันและกันด้านร่างกายเป็นอีกหนึ� งลักษณะของการสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สาํคญัสิ�งหนึ�งที�ช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการนัHนไดมี้
การคิดถึงและเคารพในการมีตวัตนของบุคคลอื�นรอบขา้งก่อนที�จะปฏิบติัการใด ๆ ต่อกนั ดงัเช่นที�
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ B (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “คือคิดว่าพยาบาลกับผูป่้วย น่าจะมีความ
เคารพกัน หมายถึง เคารพในสิทธิของกันและกันให้มากกว่านีH  เช่น ผูป่้วยก็มีสิทธิ| ที�จะขอไม่
รับประทานอาหารของโรงพยาบาล พยาบาลก็ไม่ควรบงัคบัแต่อาจแนะนาํอาหารที�เหมาะกบัผูป่้วย
ได้ ซึ� งน่าจะเป็นทางออกที� ดีที� สุดที�จะลดความขัดแย้งระหว่างกันและช่วยให้เกิดการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที� ดีต่อกันได้” ซึ� งสอดคล้องกับที�ผูรั้บบริการ Q (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า 
“พยาบาลกับผูป่้วยควรให้ความสําคญักับการเคารพในสิทธิของกันและกันไม่เอาแต่ใจตนเอง 
พยายามมองใหเ้ห็นถึงปัญหาของอีกฝ่าย นี�แหละเกิดปฏิสัมพนัธ์กนัไดแ้ลว้” 
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นอกจากนีHการคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนัดา้นร่างกายในความเห็นของผูรั้บบริการนัHนยงั
เป็นการช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการจะไดไ้ม่เกิดปฏิกิริยาการต่อตา้นกนัขึHนและเพื�อให้เกิดความ
ร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมา ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ I (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การเคารพในความเป็นตวัเองทัHงพยาบาลและ
ผูป่้วย น่าจะสําคญัที�สุดจากนัHนก็นาํการเคารพความเป็นตวัเองของแต่ละฝ่ายมาปรับเขา้หากนัโดยก็
เคารพในความเป็นตวัเองและสิทธิของแต่ละฝ่ายควบคู่กนัไปดว้ย เพื�อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีตามมา
ให้ได”้ สอดคล้องกบัที�ผูรั้บบริการ ง (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัได้ไปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมได้
กล่าววา่ “คิดวา่การคาํนึงสิทธิของกนัและกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วยน่าจะเป็นลกัษณะของการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทัHงสองฝ่ายไดเ้ป็นอย่างดี ดงัจะเห็นได้จากการเคารพในสิทธิผูป่้วยของ
พยาบาลที�กระทาํอยู่ในทุกโรงพยาบาลและการที�ผูป่้วยก็ปฏิบติัตามคาํแนะนาํจากพยาบาลเพราะ
ได้รับรู้ว่าจริงๆ แล้ววตัถุประสงค์ก็คือช่วยให้ผูป่้วยหายจากอาการเจ็บป่วยนั�นเอง แต่ถ้าผูป่้วย
ปฏิเสธการรักษาทางพยาบาลก็เคารพในการตดัสินใจเช่นกนั เคยเห็นเพื�อจะขอยา้ยโรงพยาบาล 
พยาบาลก็ดูแลช่วยติดต่อประสานงานอย่างดี ไม่มีอาการไม่พอใจใดๆ เลย จึงคิดว่าถา้ทัHงคู่เคารพ
สิทธิกนัและกนัความขดัแยง้ก็จะไม่เกิดขึHนมา” 

สรุป การคาํนึงถึงสิทธิของกันและกนัด้านร่างกายในความเห็นของผูรั้บบริการนัHน คือ 
ลกัษณะของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดเ้คารพการ
มีตวัตนของกนัและกนั ไม่ต่อตา้นกนั และมีความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมา 

3.2) การคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนัดา้นจิตใจ 
 การคํานึงถึงสิทธิของกันและกันด้านจิตใจจัดเป็นอีกหนึ� งลักษณะของการสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สําคญัสิ�งหนึ�งเช่นกนัที�ช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการ
นัHนไดมี้การคิดถึงและเคารพในเรื�องจิตใจของบุคคลอื�นรอบขา้งก่อนที�จะคิดหรือปฏิบติัการใด ๆ 
ต่อกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ R (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “การที�พยาบาลและผูป่้วยช่วยเหลือกัน
เคารพสิทธิกนั เช่น พยาบาลยุง่แต่ก็ยงัคิดถึงจิตใจผูป่้วยมีการบอกแจง้ผูป่้วยเป็นระยะเพื�อใหผู้ป่้วยที�
รออยูค่ลายความกงัวลหรือถา้ผูป่้วยก็คิดเห็นใจพยาบาลอาจบอกว่าไม่เป็นไรรอได ้น่าจะเป็นสิ�งดี
เป็นลกัษณะที�ดีของปฏิสัมพนัธ์ไดเ้ช่นกนั” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ F (11 ตุลาคม 2557) ได้
กล่าววา่ “พยาบาลที�ดูแลผูป่้วยอยา่งเคารพสิทธิกนัและกนั และคิดคาํนึงอยูต่ลอดเวลาวา่ทุกคนต่างก็
มีจิตใจ มีความรู้สึกเช่นเดียวกนั จะช่วยให้การดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งสนิทใจและเขา้ถึงจิตใจของผูป่้วย
และเขา้ใจในความตอ้งการของผูป่้วยได้อย่างแทจ้ริง และตวัผูป่้วยก็เช่นเดียวกนัเมื�อคิดเห็นแบบ
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เดียวกันก็จะให้ร่วมมือที� ดีกับพยาบาลในการรักษาพยาบาล และทําให้พยาบาลกับผู ้ป่วยมี
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไดเ้ป็นอยา่งมาก” 

นอกจากนีHการคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนัดา้นจิตใจในความเห็นของผูรั้บบริการนัHนจะได้
ไม่เกิดความคิดดา้นลบระหว่างกนัขึHนและเพื�อให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาล
ตามมา ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ U (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “การคิดคาํนึงถึงสิทธิในความเป็นคนและ
หน้าที�ของแต่ละคน น่าจะเป็นจุดเริ�มที�จะทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ได ้และช่วยให้เวลาไม่พอใจอะไร
หรือโกรธอะไรแลว้สงบลงไดเ้มื�อคิดว่าทุกคนมีสิทธิโกรธหรือไม่พอใจไดท้ัHงนัHน” และสอดคลอ้ง
กบัที�ผูรั้บบริการ จ (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าวว่า “คิดว่าการ
ใหเ้กียรติกนัเคารพสิทธิกนัและกนัน่าจะสาํคญัที�สุด เพราะวา่ทัHงพยาบาลกบัผูรั้บบริการจะไดป้ฏิบติั
ต่อกนัในแง่ดีไม่มีอคติต่อกนั พยาบาลก็ดูแลผูป่้วยด้วยความเอืHออาทรจริงๆ ไม่ใช่เพียงเพราะมี
หนา้ที�ดูแลผูป่้วยเท่านัHน ส่วนผูป่้วยก็จะใหค้วามร่วมมือที�ดีกบัพยาบาล เพราะรู้วา่ผลดีก็คือตวัเองจะ
ไดรั้บการรักษา ไม่ใช่เพียงเพราะตอ้งทาํตามพยาบาลเพราะกลวัพยาบาลจะดูแลไม่ดีหรือมีเจตนาไม่
ดี ซึ� งเมื�อสองฝ่ายเคารพสิทธิและให้เกียรติกันน่าจะเป็นลักษณะที�ชัดเจนที�ช่วยให้เกิดการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัตามมาได”้ 

สรุป การคาํนึงถึงสิทธิของกันและกันด้านจิตใจในความเห็นของผูรั้บบริการนัH น คือ 
ลกัษณะของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดคิ้ดและ
เคารพจิตใจกนั ไม่คิดอคติต่อกนั เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมาได ้

ดงันัHนจากการสัมภาษณ์ที�ผ่านมาทัHงหมดเกี�ยวกบัลักษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ ผูว้ิจยัสรุปได้ว่ากลุ่มผูรั้บบริการนัHนคิดว่าลักษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ควรจะมีการคาํนึงถึงใจเขาใจเราเป็นสําคญั มีการบูรณาการนาํสิ�งที�
ดีมาไวร้วมกนั และปฏิบติัต่อกนัดว้ยการคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนั ซึ� งจากประเด็นของลกัษณะ
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของผูรั้บบริการนัHน ผูว้ิจยัสรุปตาม
ข้อมูลทัH งหมดที�ผ่านมาโดยใช้แนวคิดของจุไรรัตน์  เปรมวรเวทย์ (2556 : 1-2)  ที�ได้อธิบายถึง
ลกัษณะของหลกัการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social relationship) คือ ปัจจยัที�ทาํให้มนุษยอ์ยูร่่วมกนั
ในสังคมได้ เนื�องจากมนุษยน์ัHนไม่สามารถอยู่ตามลาํพงัได้ตลอดชีวิต จึงมีความจาํเป็นตอ้งการ
ปัจจยัที�ทาํให้มนุษยส์ามารถอยู่รวมกนัเป็นสังคม และมีการตอบสนองต่อสังคมเพื�อให้เกิดการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมที�ดีต่อกนั โดยจะเห็นวา่การที�พยาบาลและผูรั้บบริการนัHนมีการคาํนึงถึงสิทธิ
ของกันและกัน และคาํนึงถึงใจเขาใจเราร่วมกับการบูรณาการนําสิ� งดีมารวมกัน ย่อมจะทาํให้
ลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการนัHนเป็นไปในแนวทางที�ดี ย ั�งยืน และ
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สามารถนาํไปใช้เป็นตน้แบบให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการได้
ต่อไปในอนาคต 

 
 

 
ลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 

 
 
พยาบาล          ผูรั้บบริการ 
 

 
 

มีการคาํนึงถึงใจเขาใจเรา 
 
 

มีการบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนั 
 

    
   มีการคาํนึงถึงสิทธิของกนัและกนั 
 

 
แผนภูมิที� 6 สรุปประเด็นที� 2 ลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
 
   

  ประเด็นที� 3 องค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการ 
 
ตัวแทนพยาบาล 

จากการที�ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพยาบาลที�เป็นตวัแทนของทัHง 5 โรงพยาบาล
ตามกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์ (อยู่ในภาคผนวก) ที�ได้ให้พยาบาลแต่ละท่านได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการ ทาํให้ผูว้ิจยัได้ทราบถึง
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เนืHอหาจากการสัมภาษณ์จากพยาบาลแต่ละท่าน และสรุปไดถึ้งแต่ละองค์ประกอบของการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของพยาบาลไดด้งัต่อไปนีH  

 
1) ความตระหนกัในบทบาทหนา้ที�ของตนเอง 
 จากการสัมภาษณ์พยาบาลพบวา่ไดมี้การกล่าวถึงองคป์ระกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการว่าควรจะมีเรื� องของความตระหนักในบทบาทหน้าที�ของตนเอง
เนื�องจากการตระหนกัรู้ในตนเองจะช่วยให้ทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการรู้ตวัเองอยู่เสมอว่าควรจะ
ปฏิบติัต่อกนัอยา่งไรเพื�อให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาล โดยจากการสัมภาษณ์
สามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  

1.1)  ความตระหนกัในสิ�งที�ตนเองปฏิบติัอยู ่
  ความตระหนกัในสิ�งที�ตนเองปฏิบติัอยูน่ัHนเป็นสิ�งสําคญัที�จะช่วยให้การปฏิบติัต่อกนั
ต่าง ๆ ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการสามารถดาํเนินไปด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั ไม่
ละเมิดสิทธิและบทบาทของกนัและกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
 พยาบาล B (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “การที�จะทาํให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนันัHนอย่างน้อยทัHงสองฝ่ายควรจะตอ้งมีความตระหนกัในบทบาทหน้าที�
ของตวัเองก่อน เพราะการที�ทราบวา่ตนเองนัHนควรจะปฏิบติัตวัอยา่งไรจะช่วยทาํให้สามารถปฏิบติั
หน้าที�ของตนเองไดเ้ต็มที�และสามารถตอบสนองความตอ้งการทัHงของตนเองและของผูที้�ร่วมงาน
ไดด้ว้ย” รวมถึงพยาบาล G (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “คิดวา่ถา้ทัHงพยาบาลกบัผูป่้วยต่างรับรู้ถึง
บทบาทหน้าที�ของตนเอง รับรู้ถึงการกระทาํต่าง ๆ ของตนเองตลอดเวลาแม้ว่าจะยุ่งสักเพียงใด 
ความหมางใจกนัก็น่าจะไม่เกิดขึHน เพราะต่างฝ่ายต่างก็เขา้ใจกนัและกนันั�นเอง” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�
พยาบาล L (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ส่วนตวัคิดวา่ถา้พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการรับรู้ตวัเองรู้
วา่ตวัเองมีบทบาทมีหน้าที�อะไร แลว้ทาํหน้าที�ของตนเองให้ดีที�สุด และทาํอะไรบนความถูกตอ้ง 
คิดวา่น่าจะเป็นองคป์ระกอบเริ�มตน้ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไดใ้นเวลาต่อ ๆ ไป” 
 นอกจากนีH ความตระหนักในสิ� งที� ตน เองป ฏิบัติอยู่นัH นย ังช่วยให้กระบวนการ
รักษาพยาบาลก็จะเป็นไปอยา่งราบรื�นและเกิดเป็นความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัทัHงสองฝ่าย ดงัเช่นที�ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล C (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “การที�พยาบาลและผูรั้บบริการมีการปฏิบติัต่อ
กนัดว้ยความเขา้ใจในบทบาทของตวัเอง จะทาํให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั
เพราะพยาบาลจะปฏิบติัต่อผูป่้วยดุจดงัญาติมิตร ส่วนผูป่้วยจะรับฟังปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่าง ๆ ดุจ
ดงัพยาบาลคือผูรู้้ที�ช่วยชีH แนะดว้ยความจริงใจ ถา้ปฏิบติัต่อกนัไดอ้ยา่งนีHตลอดไปความขดัแยง้ยอ่ม
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ไม่เกิดขึHน พยาบาลกบัผูรั้บบริการก็จะมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ทาํให้การรักษาพยาบาลเป็นไปดว้ยดี 
ไดรั้บความร่วมมือที�ดีจากทัHงสองฝ่าย” ร่วมกบัพยาบาล K (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “อยากให้
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการควรมีองค์ประกอบที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายสามารถ
นาํไปปฏิบติัได ้โดยรู้ถึงการกระทาํของตวัเองตลอดว่ากาํลงัทาํอะไรอยู่ และรับรู้ว่าบทบาทของ
ตนเองคือใคร ควรตอ้งทาํอย่างไรเมื�อตอ้งมาเผชิญหน้ากนัเวลามารับบริการที�โรงพยาบาล” และ
สอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ก (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิด
วา่ความตระหนกัในบทบาทหน้าที�ของตนเองมีความสําคญัมากเหมาะที�จะเป็นองค์ประกอบของ
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เนื�องจากคิดวา่การที�คนเรารู้ว่ากาํลงัทาํอะไร
อยู่น่าจะช่วยให้เกิดความมีสติและเหตุผลได้มากที�สุด การปฏิบติัต่างๆ ก็ย่อมจะออกมาในแง่ดีมี
ความเหมาะสมไดม้ากที�สุด” 

สรุป ความตระหนกัในสิ�งที�ตนเองปฏิบติัอยูน่ัHน คือ องคป์ระกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยใหท้ัHงสองฝ่ายปฏิบติัต่อกนัดว้ยความรอบคอบ ไม่ละเมิดสิทธิ
ของกนัและกนั ทาํใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีในการรักษาพยาบาลตามมาได ้

1.2)  ความตระหนกัในสิ�งที�ตนเองคิดอยู ่
  ความตระหนักในสิ� งที�ตนเองคิดอยู่นัHนเป็นอีกสิ� งหนึ� งที�สําคญัเช่นกันที�จะช่วยให้
กระบวนการคิดต่อกนัระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเป็นไปในทางที�ดี มีความประสงค์ดีต่อกนั
ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
 พยาบาล M (12 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “พยาบาลกับผูป่้วยต่างฝ่ายต่างก็มีบทบาท
ของตนเอง ซึ� งถา้มีการตระหนกัรับรู้กบัสิ�งที�ตนเองคิด โดยอยูบ่นพืHนฐานของความมีเหตุผลและมี
สติตระหนกัรู้ตวัเองตลอดเวลา เมื�อนัHนความขดัแยง้ต่าง ๆ ก็น่าจะลดลง การมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีน่าจะ
เพิ�มขึHน” รวมถึงพยาบาล R (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “การจะสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คิดวา่น่าจะสร้างให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดเ้กิดความตระหนกัรู้
ในความคิดของตนเองก่อนจะเหมาะที�สุด เพราะถ้ารู้ตวัเองว่าคิดอะไรอยู่ก็จะทาํอะไรต่อไดอ้ย่าง
เหมาะสม” ซึ� งสอดคล้องกับที�พยาบาล Y (15 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “คิดว่าการมีการ
ตระหนกัรู้ในเรื�องที�คิดจะทาํและรู้วา่ตวัเองตอ้งทาํอยา่งไร ก็จะปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเขา้ใจกนัมาก
ขึHน ซึ� งสองสิ�งนีH น่าจะทาํใหพ้ยาบาลกบัผูป่้วยนัHนมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัได”้ 
 นอกจากนีHความตระหนกัในสิ�งที�ตนเองคิดอยูน่ัHนช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการคิดดีต่อ
กันซึ� งเมื�อรู้ตัวว่าคิดดีการกระทําที� เกิดตามมาก็จะดีตามเหมาะสมกับบทบาทของกันและกัน 
กระบวนการรักษาพยาบาลก็จะเป็นไปอยา่งราบรื�นและเกิดเป็นความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัทัHงสองฝ่าย
ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
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พยาบาล P (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “การที�คนเรามีความตระหนกัถึงความคิดของ
ตนเอง รับรู้ว่าตนเองมีความคิดอย่างไร และคิดแต่ในสิ�งที�ดีมีประโยชน์ น่าจะช่วยส่งเสริมให้ทัHง
พยาบาลและผูป่้วยต่างทาํหน้าที�ของตนไดอ้ย่างเหมาะสม และมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัตามมาได้”  
ร่วมกบัพยาบาล W (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลกบัผูรั้บบริการควรมีความตระหนกั
รู้ในสิ�งที�ตวัเองคิดใหม้ากที�สุด เพราะการกระทาํต่าง ๆ ก็จะออกมาจากความคิด ซึ� งถา้คิดดีเหมาะสม
อยูใ่นกรอบบทบาทของตวัเองไม่กา้วก่ายกนั ความร่วมมือต่าง ๆ ก็ยอ่มจะเกิดตามมาไดร้วมถึงการมี
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัดว้ย” และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ข (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอ
สัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่ความคิดเป็นนายของการกระทาํ ดงันัHนหากแต่ละคนนัHนมีการ
ตระหนกัรู้ในความคิดของตนเอง เตือนตวัเองให้คิดดีอยูเ่สมอ ผลของการกระทาํออกมาก็ย่อมเป็น
การกระทาํที�ถูกตอ้งและเหมาะสมที�สุด คิดดีคิดบวก การกระทาํก็จะดีเป็นในเชิงบวกจึงคิดว่าการ
รับรู้ในความคิดของตนนี�แหละคือองค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างกันของ
พยาบาลกบัผูป่้วย” 

สรุป ความตระหนักในสิ�งที�ตนเองคิดอยู่นัHน คือ องค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายมีความคิดที�ดีต่อกนั ความร่วมมือที�ดีต่อกนัก็
ยอ่มจะเกิดตามมาได ้

 
2) ความมีสติและเหตุผล 

 จากการสัมภาษณ์พยาบาลพบวา่ไดมี้การกล่าวถึงองคป์ระกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการวา่ควรจะมีเรื�องของความมีสติและเหตุผลเนื�องจากความมีสติและ
เหตุผลนัH นจะช่วยให้ทัH งพยาบาลและผูรั้บบริการรู้ตวัและมีเหตุผลเลือกปฏิบัติในสิ� งที�ถูกต้อง
เหมาะสมและเกิดกระบวนการพยาบาลที�มีคุณภาพต่อกนั โดยจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปไดเ้ป็น
ประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  
 2.1) ความมีสติและเหตุผลในการปฏิบติั 
  ความมีสติและเหตุผลในการปฏิบติันัHนเป็นสิ�งสําคญัที�จะช่วยให้การกระทาํต่าง ๆ 
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการสามารถดาํเนินไปดว้ยความรู้ตวัและเหมาะสมกบับทบาทของกนั
และกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
 พยาบาล D (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “สติมาปัญญาเกิดคาํกล่าวนีH เป็นอมตะดงันัHน
ถา้พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการปฏิบติัต่อกนัอยา่งมีสติใชเ้หตุผลมากกวา่การอารมณ์น่าจะทาํให้เกิด
ความร่วมมือที�ดีในการรักษาพยาบาลของทัHงสองฝ่ายรวมทัHงเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีให้เกิดขึHน
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการดว้ยและความผิดพลาดต่าง ๆ ความขดัแยง้ต่าง ๆ จะไม่เกิดขึHน เช่น 
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ถา้ผูป่้วยมารอตรวจพบผูป่้วยคนอื�น ๆ รอตรวจอยูเ่ยอะอาจจะหงุดหงิด แต่ถา้มีสติพยายามทาํความ
เขา้ใจจะคลายความหงุดหงิดลงส่วนพยาบาลถา้มีสติวา่ควรทาํอยา่งไรก็ตอ้งดูแลให้ไดอ้าจชา้ไปบา้ง
แต่ก็ตอ้งทาํ คาํนึงถึงบทบาทหน้าที�ของตวัเองให้มากจะช่วยให้คลายความหงุดหงิดลง ดงันัHนการ
รักษาพยาบาลก็จะดาํเนินการไปอยา่งราบรื�นไม่เกิดความขดัแยง้ใด ๆ” หรือที�พยาบาล E (10 ตุลาคม 
2557) ได้กล่าวว่า “คิดว่าองค์ประกอบที�สําคัญของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการ คือ การที�ทัHงสองฝ่ายมีเหตุผลและมีสติในการปฏิบติัต่าง ๆ ต่อกนั เพราะถ้าทาํอะไร
อยา่งมีสติแลว้ ความผิดพลาดต่าง ๆ ก็ยอ่มจะไม่เกิดขึHนหรือเกิดขึHนไดน้้อย ความขดัแยง้ก็จะลดลง 
ความสัมพนัธ์ดี ๆ ก็จะเกิดเพิ�มมากขึH น” รวมถึงพยาบาล H (11 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “หาก
พยาบาลกบัผูป่้วยที�มารับบริการต่างฝ่ายต่างมีสติในการกระทาํอะไรก็แลว้แต่ ความขดัแยง้ ความ
ผดิพลาดต่าง ๆ ก็จะคงไม่เกิดขึHน พยาบาลกบัผูป่้วยที�มารับบริการก็จะรู้สึกดีดว้ยกนัทัHงสองฝ่าย” ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัที�พยาบาล N (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “องคป์ระกอบของการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อ
กนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการน่าจะมาจากการปฏิบติัต่อกนัอยา่งมีสติและมีเหตุผล รู้ตวัเองว่า
ทาํอะไรอยู ่จึงจะทาํให้ปฏิบติัดว้ยความเต็มใจ เห็นใจกนัตลอดเวลา ซึ� งถา้ผูรั้บบริการกบัพยาบาล
กระทาํต่อกนัไดด้งันีH  น่าจะมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ของโรงพยาบาล
ในปัจจุบนั” 
 นอกจากนีHความมีสติและเหตุผลในการปฏิบติันัHนช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการ
ปฏิบัติที� เหมาะสมระหว่างกันซึ� งกระบวนการรักษาพยาบาลที�เป็นไปอย่างราบรื�นและเกิดเป็น
ความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัทัHงสองฝ่าย ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล I (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “จากที�เห็นกนัในปัจจุบนัที�พยาบาลกบัผูป่้วยที�มา
รับบริการมกัจะมีปัญหากนับ่อยครัH ง ซึ� งคิดวา่สองฝ่ายยงัไม่ค่อยมีเหตุผลและสติในการกระทาํต่าง ๆ 
ระหว่างกนั ดงันัHนหากจะสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกัน ควรมีเหตุผลและสติในการกระทาํมาเป็น
องคป์ระกอบในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้เกิดขึHนมาระหวา่งกนั” หรือที�พยาบาล J (11 ตุลาคม 2557) 
ไดก้ล่าวว่า “ปัจจุบนัพยาบาลกบัผูป่้วยมีความเกี�ยวขอ้งกนัเฉพาะในการทาํงานไม่ค่อยไดมี้การไต่
ถามสารทุกขสุ์กดิบกนัเท่าไร ความสัมพนัธ์จึงดูห่างเหิน เวลาเกิดความขดัแยง้กนั จึงทาํให้ขาดสติ
ได้ง่าย และที�ตามมาคือความรุนแรงต่าง ๆ ต่อกันทัH งโพสต์ในสื�อออนไลน์ต่าง ๆ ไปจนถึงการ
ฟ้องร้อง ดงันัHน ถา้มีสติและมีเหตุผลในการกระทาํใด ๆ ก็ตามผลจากการกระทาํที�ตามมานัHนน่าจะ
ดีกว่า” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ค (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัได้ไปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมได้
กล่าวว่า “คิดว่าการจะทาํอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเป็นการกระทาํที�ถูกกลั�นกรองจากความมีสติและมี
เหตุผล การกระทาํนั�นยอ่มจะเป็นการกระทาํที�ดีเหมาะสมและเกิดขอ้ผิดพลาดต่างๆ ไดน้อ้ย หรือใน
กรณีที�พยาบาลกับผูป่้วยมีความขดัแยง้กระทบกระทั�งกัน อารมณ์จะทาํให้เกิดการกระทาํที�ไม่
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เหมาะสมได ้จึงควรใชส้ติเป็นที�ตัHงในการปฏิบติัต่อกนัน่าจะเป็นองคป์ระกอบสําคญัค่ะที�จะช่วยให้
พยาบาลกบัผูป่้วยมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัได”้ และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ง (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� ง
ผูว้ิจยัได้ไปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมได้กล่าวว่า “คิดว่าองค์ประกอบสําคญัของการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการคือการใชส้ติคิดก่อนการใชอ้ารมณ์และความรู้สึก การกระทาํที�เกิด
จากสติย่อมจะสมบูรณ์มากกว่าการกระทาํที�ใช้อารมณ์ จะเห็นไดว้่าพยาบาลกบัผูป่้วยในปัจจุบนั
มกัจะใชอ้ารมณ์เป็นพืHนฐานในการปฏิบติัต่อกนั ผลลพัธ์ที�ไดก้็คือความขดัใจดว้ยกนัทัHงสองฝ่าย จึง
ควรที�จะหนัมาใชส้ติในการปฏิบติัใหม้ากขึHน เพื�อใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัต่อไปอยา่งย ั�งยนืได”้ 

สรุป ความมีสติและเหตุผลในการปฏิบติันัHน คือ องค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายมีความรู้ตวั ปฏิบติัตนต่อกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และเกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมา 

 2.2) ความมีสติและเหตุผลในการคิด 
  ความมีสติและเหตุผลในการคิดนัHนเป็นอีกสิ�งที�สาํคญัเช่นกนัที�จะช่วยใหก้ระบวนการ
คิดต่าง ๆ ต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเป็นไปในทางที�ดีถูกตอ้ง และสามารถดาํเนินการคิด
ให้มีความรู้ตวัและเหมาะสมกบับทบาทของกนัและกนัตลอดเวลา ดงัเช่นที�ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดก้ล่าว
ไวว้า่ 
 พยาบาล O (12 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “หากพยาบาลกบัผูป่้วยคิดก่อนทาํมีสติกับ
เหตุผลที�เหมาะสมในการกระทาํเพียงเท่านัHน สิ�งดี ๆ ต่าง ๆ ยอ่มเกิดตามมาในแง่ดีแน่นอน การมีสติ
และเหตุผลประกอบการคิดต่าง ๆ จึงควรเป็นองค์ประกอบในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกัน 
ระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วยที�มีความเหมาะสมอยา่งหนึ�ง” หรือที�พยาบาล Q (8 พฤศจิกายน 2557) ได้
กล่าวว่า “ปัจจุบนันีH เมื�อใครมาโรงพยาบาลจะเห็นไดว้่า มีผูป่้วยมารอรับบริการอยู่เป็นจาํนวนมาก 
จะเห็นถึงความสับสนดูวุน่วาย แต่ถา้บุคคล ต่าง ๆ ในที�นัHน ทัHงพยาบาลทัHงผูป่้วยต่างคนต่างก็มีสติ
และมีเหตุผลอยู่ตลอดเวลา ต่อให้ยุ่งอย่างไรก็น่าจะจัดการสิ� งต่าง ๆ ให้ผ่านไปได้ด้วยดี” ซึ� ง
สอดคล้องกับที�พยาบาล X (15 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “ความที�โรงพยาบาลศูนย์เป็น
โรงพยาบาลที�มีงานหนกั อาจทาํให้พยาบาลกบัผูป่้วยเกิดความขดัแยง้กนัไดง่้าย ดงันัHน การใหค้วาม
ร่วมมือที�ดีในการรักษาพยาบาลจะเกิดขึHนได้นัHน ทัHงสองฝ่ายควรจะมีสติสัมปชญัญะที�ดีจะได้คิด
กลั�นกรองให้ดีก่อนจะพูด ก่อนจะทาํใด ๆ ก็ตามต่อกัน ผลที�ตามมาก็จะเหมาะสมไม่เกิดความ
ขดัแยง้ในเวลาต่อมา” 
 นอกจากนีHความมีสติและเหตุผลในการคิดนัHนช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการคิดที�
เหมาะสมระหว่างกันซึ� งกระบวนการรักษาพยาบาลก็จะเป็นไปอย่างราบรื� นและเกิดเป็น
ความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัทัHงสองฝ่าย ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 



161 

พยาบาล S (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “หากพยาบาลกบัผูป่้วยต่างก็มีเหตุผลและมีสติ
ในการคิดก่อนทาํทุกครัH ง จะทาํใหเ้กิดความสุขมุในการปฏิบติัมากขึHนไม่ใชอ้ารมณ์ในการปฏิบติัต่อ
กนั ทัHงสองฝ่ายก็น่าจะมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัเพิ�มมากขึHนได”้ ร่วมกบัพยาบาล T (8 พฤศจิกายน 
2557) ได้กล่าวว่า “จากความขัดแย้งต่าง ๆ ของพยาบาลกับผู ้ป่วยที� เห็นในปัจจุบัน ทําให้
องคป์ระกอบสําคญัของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�คิดวา่ควรมีคือการมีสติและเหตุผลก่อนมีการกระทาํ
ใด ๆ ตามมา เพราะการกระทาํใด ๆ ถา้มีสติคิดให้รอบคอบก่อนย่อมนาํความสําเร็จมาให้” หรือที�
พยาบาล U (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “คิดวา่ถา้จะมีองคป์ระกอบที�จะทาํใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์
ที�ดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ องคป์ระกอบนัHนควรจะเป็นการมีเหตุผลร่วมกบัมีสติในการคิด
และทาํในสิ�งที�ดีต่อกนั เพราะการมีความคิดที�เกิดจากสติและเหตุผลที�ดียอ่มทาํใหค้วามสําเร็จต่าง ๆ 
เกิดขึHนไดง่้ายกวา่การขาดสติ” และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล จ (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้จิยัไดไ้ปขอ
สัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่การมีสติสัมปชญัญะน่าจะช่วยให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั
ไดม้ากที�สุด เพราะวา่คนที�ขาดสติมกัจะคิดและทาํในสิ�งที�ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม เหมือนที�เห็นการ
ร้องเรียนต่างๆ ในปัจจุบนัที�เห็นกนักลายเป็นทาํเพราะหนา้ที�บงัคบัไม่ไดเ้ต็มใจทาํความสุขในงานก็
จะไม่มี ความกระทบกระทั�งกนัก็จะเกิดขึHนมาไดต้ลอดเวลา ดงันัHนจึงควรคิดและทาํอยา่งมีสติต่อกนั
น่าจะเป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัที�สุดสาํหรับพยาบาลกบัผูป่้วยที�จะสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั” 

สรุป ความมีสติและเหตุผลในการคิดนัH น คือ องค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายมีความคิดที�รู้ตวัและเหมาะสมต่อกนั และเกิด
ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมา 

ดงันัHนจากการสัมภาษณ์ที�ผ่านมาทัHงหมดเกี�ยวกบัองค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่ากลุ่มพยาบาลนัHนคิดว่าองค์ประกอบที�เหมาะสม
สําหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของกลุ่มพยาบาล คือ การมี
ความตระหนักในบทบาทหน้าที�ของตนเอง และกระทาํการต่าง ๆ ต่อกนัอย่างมีสติและเหตุผล
ตลอดเวลาของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการ ซึ� งจากประเด็นของ
องค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของพยาบาลนัHน 
ผูว้ิจยัสรุปตามข้อมูลทัHงหมดที�ผ่านมาโดยใช้แนวทางของทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลักษณ์ของ 
Mead (1936) ที�ได้อธิบายไวว้่ามโนมติเกี�ยวกบัตนเอง (Self) ในทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ 
บุคคลจะสร้างความหมายเกี�ยวกบัตนเองจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื�น บุคคลพยายามที�จะสร้าง
ความหมายวา่ตนเองเป็นใคร และพยายามที�จะมองตนให้เหมือนกบัที�ผูอื้�นมองตนเอง และพยายาม
สวมบทบาทของผูอื้�นในการมองตนเอง ในระหวา่งกระบวนการของการมีปฏิสัมพนัธ์นัHน บุคคลจะ
มีการเรียนรู้เกี�ยวกบัตนเองมากขึHนมีการเปลี�ยนแปลงเรียนรู้ และมีวฒิุภาวะเพิ�มมากขึHน ดงัจะเห็นได้
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วา่องคป์ระกอบที�เหมาะสมสําหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมอง
ของพยาบาลคือการมีความตระหนกัในบทบาทหนา้ที�ของตนเองและกระทาํการต่างๆ รับรู้มุมมอง
ของตนเองเหมือนกบัที�บุคคลอื�นมอง และมีการปฏิบติัต่อกนัอยา่งมีสติและเหตุผลตลอดเวลานั�นเอง 
 

ตัวแทนผู้รับบริการ 
สําหรับในส่วนของผูรั้บบริการนัHนผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูรั้บบริการที�เป็น

ตวัแทนของทัH ง 5 โรงพยาบาลตามกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์ (อยู่ในภาคผนวก) ที�ได้ให้
ผูรั้บบริการแต่ละท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการ ทาํให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงเนืHอหาจากการสัมภาษณ์จากผูรั้บบริการแต่ละท่าน และสรุปได้
ถึงแต่ละองค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของพยาบาลได้
ดงัต่อไปนีH  

1) ความตระหนกัในบทบาทหนา้ที�ของตนเอง 
 จากการสัมภาษณ์ผู ้รับบริการพบว่าได้มีการกล่าวถึงองค์ประกอบของการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการวา่ควรจะมีเรื�องของความตระหนกัในบทบาทหนา้ที�ของ
ตนเองเนื�องจากการตระหนักรู้ในตนเองจะช่วยให้ทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการรู้ตวัเองอยู่เสมอว่า
ควรจะปฏิบติัต่อกนัอย่างไรเพื�อให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาล โดยจากการ
สัมภาษณ์สามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  

1.1)  ความตระหนกัในสิ�งที�ตนเองปฏิบติัอยู ่
  ความตระหนกัในสิ�งที�ตนเองปฏิบติัอยูน่ัHนเป็นสิ�งสําคญัที�จะช่วยให้การปฏิบติัต่อกนั
ต่าง ๆ ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการสามารถดาํเนินไปด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั ไม่
ละเมิดสิทธิและบทบาทของกนัและกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
  ผูรั้บบริการ B (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “ในความคิดส่วนตวัคิดว่าพยาบาลกบั
ผูป่้วยควรทาํหนา้ที�ของตวัเองให้ชดัเจนที�สุด รับรู้ในสิ�งที�ตวัเองทาํอยู ่เช่น พยาบาลก็ควรเอืHออาทร
ผูป่้วยเพราะรับรู้วา่เป็นสิ�งที�ตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่วนผูป่้วยก็ควรเห็นใจพยาบาลว่า
งานหนกั เมื�อพยาบาลให้คาํแนะนาํก็ควรรับฟังและทาํตามเพราะรับรู้ว่าตนเองคือผูป่้วยที�พยาบาล
ดูแลอยู ่ซึ� งถา้ทาํไดคิ้ดว่าความร่วมมือกนัในการรักษาพยาบาลและการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั
ยอ่มจะเกิดขึHนมาได”้ หรือที�ผูรั้บบริการ C (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “หากพยาบาลกบัคนไขมี้
การรับรู้ตวัเองและปฏิบติัต่อกนัได้ตามบทบาทของตนเองที�ควรจะเป็นแล้วนัHน คิดว่าน่าจะเป็น
องค์ประกอบที�สําคญัในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกันให้เกิดขึH นได้” รวมถึงผูรั้บบริการ E (10 
ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ถ้าพยาบาลดูแลผูป่้วยด้วยความเอืHออาทรและห่วงใย ส่วนผูป่้วยก็รับ
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บริการจากพยาบาลดว้ยความเขา้ใจพยาบาลและให้ความร่วมมือกบัพยาบาล ถือว่าเป็นการปฏิบติั
ด้วยความตระหนักรู้ในสิ� งที�ตนเองปฏิบัติอยู่ตามบทบาทของตนเองได้ดี ดังนัH นหากใช้ความ
ตระหนักรู้ในสิ� งที�ตนเองปฏิบติัอยู่มาเป็นองค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัน่าจะ
เหมาะสมกบัทัHงสองฝ่ายเป็นอยา่งมาก” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ K (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าว
วา่ “การรับรู้ตระหนกัวา่ตวัเองทาํสิ�งใดอยู ่และควรแสดงบทบาทต่อกนัอยา่งไร น่าจะทาํให้ทัHงสอง
ฝ่ายปฏิบติัต่อกันได้อย่างเหมาะสมมากขึH น และช่วยลดความขดัใจที�จะเกิดขึHนมาระหว่างกนัได้
ในขณะรับการบริการ” 
 นอกจากนีH ความตระหนักในสิ� งที� ตนเองปฏิบัติอยู่นัH นได้ช่วยให้กระบวนการ
รักษาพยาบาลก็จะเป็นไปอยา่งราบรื�นและเกิดเป็นความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัทัHงสองฝ่าย ดงัเช่นที�ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
 ผูรั้บบริการ H (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “อยากใหพ้ยาบาลกบัคนไขมี้การตระหนกั
รู้คิดคาํนึงถึงสิ�งที�ตนเองควรทาํกบัอีกฝ่ายให้มาก ๆ เพราะเมื�อมีการปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัแลว้ถา้ยงัไม่
เกิดการรับรู้บทบาทของตนเองที�เหมาะสมวา่ควรเป็นอยา่งไรแลว้จะทาํใหเ้กิดความลม้เหลวในการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัได”้ หรือที�ผูรั้บบริการ J (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ความคิดของ
ตวัเองนัHน คิดวา่ผูป่้วยกบัพยาบาลจะมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัได ้ทัHงสองฝ่ายควรจะมีการตระหนกัถึง
หน้าที�ของตวัเองว่าตวัเองมีหน้าที�อะไร ไม่ก้าวก่ายกนั และตนเองควรปฏิบติัตวัอย่างไร รับรู้ว่า
ปัจจุบนัทาํอะไรอยูน่่าจะช่วยทาํให้สองฝ่ายหนัหนา้เขา้หากนัได”้ และสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ ก 
(4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัได้ไปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมได้กล่าวว่า “คิดว่าการรับรู้บทบาทของ
ตวัเองน่าจะเป็นองค์ประกอบในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัที�สุด เมื�อต่างฝ่ายต่างกระทาํตาม
บทบาทของตวัเองอยา่งเต็มที� เช่น พยาบาลก็ดูแลผูป่้วยอยา่งเต็มที� ส่วนผูป่้วยก็ให้ความร่วมมือกบั
พยาบาลไม่ดืH อรัH น เพียงเท่านีH กระบวนการทํางานก็จะเป็นไปอย่างราบรื� นและทัH งสองฝ่ายมี
สัมพนัธภาพที�ดีต่อกนัไปตลอดการรักษาพยาบาลนัHนๆ” 
 สรุป ความตระหนักในสิ� งที�ตนเองปฏิบัติอยู่นัH น คือ องค์ประกอบของการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายปฏิบติัต่อกนัตามบทบาท ไม่ละเมิด
สิทธิกนัและกนั อนัจะนาํมาซึ� งความร่วมมือที�ดีในการรักษาพยาบาลตามมา 

       1.2)  ความตระหนกัในสิ�งที�ตนเองคิดอยู ่
  ความตระหนักในสิ� งที�ตนเองคิดอยู่นัHนเป็นอีกสิ� งหนึ� งที�สําคญัเช่นกันที�จะช่วยให้

กระบวนการคิดต่อกนัระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเป็นไปในทางที�ดี มีความประสงค์ดีต่อกนั
ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
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ผูรั้บบริการ N (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “อยากให้ทัHงพยาบาลและผูป่้วยที�มารับบริการ
ในโรงพยาบาลทุกวนันีH  จะทาํอะไรก็ตามให้พึงระลึกรู้ตวัอยู่เสมอ เตือนตวัเองว่าตวัเองมีหน้าที�
อะไร และทาํอะไรอยู่ ซึ� งน่าจะเป็นตวัช่วยทาํให้เกิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีขึH นมาได้ระหว่าง
พยาบาลกบัผูป่้วย” รวมถึงผูรั้บบริการ P (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “ในส่วนของตวัเองที�เป็น
ผูป่้วยที�มารับบริการที�โรงพยาบาลก็รู้ตวัและคิดอยู่เสมอว่าจะต้องทาํตวัอย่างไร คือต้องทาํตาม
คาํแนะนาํ สงสัยอะไรควรสอบถาม แต่ควรดูสถานการณ์ดว้ย ส่วนพยาบาลก็อยากให้ทาํหนา้ที�ของ
ตวัเองให้เต็มที�บนพืHนฐานของความคิดที�เมตตาและเขา้ใจผูป่้วยด้วย คือเป็นแบบพบกนัครึ� งทาง
น่าจะเหมาะสมที�สุด หากตอ้งการให้เกิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างกนั” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�
ผูรั้บบริการ V (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าวว่า “การที�พยาบาลกบัผูป่้วยมีการปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อ
กนัได ้น่าจะมีองคป์ระกอบ คือ การรับรู้ในความคิดของตวัเองก่อนที�จะกระทาํการใด ๆ มีเหตุผลใน
การกระทาํ น่าจะช่วยใหป้ฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งกนันัHนเกิดขึHนมาไดง่้ายขึHน” 

นอกจากนีHความตระหนกัในสิ�งที�ตนเองคิดอยูน่ัHนช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีความคิด
ประสงค์ดีต่อกนัซึ� งเมื�อรู้ตวัว่าคิดดีการกระทาํที�เกิดตามมาก็จะดีตามเหมาะสมกบับทบาทของกนั
และกนั กระบวนการรักษาพยาบาลก็จะเป็นไปอยา่งราบรื�นและเกิดเป็นความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัทัHง
สองฝ่าย ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ O (12 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “พยาบาลกบัผูรั้บบริการควรมีความคิดตาม
บทบาทของตวัเอง เพราะเมื�อแต่ละคนคิดที�จะทาํตามบทบาทของตวัเองไดอ้ยา่งเหมาะสมและรู้ตวั
เสมอวา่คิดอะไรอยูแ่ลว้ ความผิดพลาดและความขดัแยง้ต่าง ๆ ก็คงจะไม่เกิดขึHน การมีสัมพนัธภาพ
ที�ดีต่อกนัก็คงจะเกิดตามมาไดโ้ดยอตัโนมติั” ร่วมกบัผูรั้บบริการ R (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าว
วา่ “อยากให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีความเขา้ใจในบทบาทของตวัเองให้ดีและคิดก่อนวา่ควรตอ้ง
ทาํอะไรหรือทาํอะไรแลว้ถือเป็นการกา้วก่ายล่วงเกินกนัหรือไม่ ซึ� งถา้ปฏิบติัไดคิ้ดวา่การตระหนกั
ในสิ�งที�ตวัเองคิดน่าจะเป็นองคป์ระกอบสําคญัสําหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัของพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการ” และสอดคล้องกบัที�ผูรั้บบริการ ข (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัได้ไปขอสัมภาษณ์
เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดว่าการที�ทัHงพยาบาลกบัผูป่้วยควรจะรู้ตวัเองวา่กาํลงัคิดอะไรอยู ่เพราะไม่มี
ใครจะรู้ใจเราไดน้อกจากตวัเองเรา ดงันัHนถา้ต่างฝ่ายต่างก็รับรู้ตวัเองแลว้วา่การตนกาํลงัคิดอะไรอยู ่
ซึ� งเมื�อรู้ทันความคิดตวัเองก็จะเตือนตวัเองได้ว่าควรทาํหรือไม่ควรทาํ เช่น ผูป่้วยเจ็บมากตอน
พยาบาลทาํแผล เจ็บจนอยากจะวา่พยาบาลที�ทาํให้ตนเองเจ็บแต่ถา้คิดไดก้็จะรู้วา่พยาบาลเขาก็ดูแล
เราอยูไ่ม่ไดมี้เจตนาทาํร้ายเรา ส่วนพยาบาลก็อาจจะหงุดหงิดเวลาทาํแผลแลว้ผูป่้วยชอบขยบัตวัและ
ร้องเจบ็ไม่อยูนิ่�ง ก็ควรคิดเขา้ใจความรู้สึกวา่ผูป่้วยคงจะเจบ็มากจริงๆ คงไม่ไดต้ัHงใจจะขดัขวางการ
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ทาํแผล จึงทาํแผลต่อดว้ยความนุ่มนวล ซึ� งดิฉนัคิดวา่ถา้เป็นไปไดอ้ยา่งนีH  ความบาดหมาง ขดัแยง้ต่อ
กนัก็คงจะไม่เกิดขึHนแน่นอน” 

สรุป ความตระหนักในสิ�งที�ตนเองคิดอยู่นัHน คือ องค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายคิดประสงค์ดีต่อกนั ความร่วมมือที�ดีต่อกนัก็
ยอ่มจะเกิดตามมาได ้

 
2) ความมีสติและเหตุผล 

 จากการสัมภาษณ์ผู ้รับบริการพบว่าได้มีการกล่าวถึงองค์ประกอบของการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการวา่ควรจะมีเรื�องของความมีสติและเหตุผลเนื�องจากความ
มีสติและเหตุผลนัHนจะช่วยให้ทัH งพยาบาลและผูรั้บบริการรู้ตวัและมีเหตุผลเลือกปฏิบติัในสิ� งที�
ถูกตอ้งเหมาะสมและเกิดกระบวนการพยาบาลที�มีคุณภาพต่อกนั โดยจากการสัมภาษณ์สามารถ
สรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  

2.1) ความมีสติและเหตุผลในการปฏิบติั 
  ความมีสติและเหตุผลในการปฏิบติันัHนเป็นสิ�งสําคญัที�จะช่วยให้การกระทาํต่าง ๆ 
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการสามารถดาํเนินไปดว้ยความรู้ตวัและเหมาะสมกบับทบาทของกนั
และกนั ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
 ผูรั้บบริการ A (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ในฐานะที�ตวัเองเป็นผูรั้บบริการคนหนึ�งก็
อยากเสนอให้ทัHงพยาบาลกบัผูป่้วยไดมี้การมีสติเวลาอยูด่ว้ยกนั เพราะการมีสติจะช่วยควบคุมความ
โกรธ ความไม่พอใจ ความขดัใจต่าง ๆ ได ้การกระทาํต่อกนัที�ออกมาก็จะมีเหตุผลในตวัไม่ใช่การ
ใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียว” หรือที�ผูรั้บบริการ D (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “สิ� งสําคญัที�คิดว่า
น่าจะเป็นองค์ประกอบที�สําคญัของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การ
กระทาํต่าง ๆ อยา่งมีสติและมีเหตุผลอยูต่ลอดเวลา เพราะคนที�ขาดสติมกัจะขาดเหตุผลและทาํตาม
อารมณ์ทาํให้เกิดผลเสียตามมาได้มากมาย ดงันัHนการมีสติและมีเหตุผลที�ดีในการปฏิบติัถือเป็น
องค์ประกอบสําคญัในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั” รวมถึงผูรั้บบริการ F (11 ตุลาคม 2557) ได้
กล่าววา่ “จากสิ�งที�เห็นในปัจจุบนันีH ที�มีการวา่กนัไปกนัมาของทัHงพยาบาลกบัผูป่้วยเวลาเกิดเรื�องขึHน 
ซึ� งคิดวา่เป็นเพราะทัHงคู่ขาดสติในการควบคุมตนเอง และขาดเหตุผลในการกระทาํ และตอ้งการแต่
จะตอบสนองตวัเองเท่านัHน แต่ลืมคิดถึงคนอื�น เรื�องที�เกิดเลยรุนแรง ดงันัHนการมีสติและเหตุผลที�ดี
ในการกระทาํต่าง ๆ ยอ่มจะช่วยให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งกนัตามมาได”้ ร่วมกบัผูรั้บบริการ L 
(12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “อะไรคือองคป์ระกอบสําคญัของการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ตวัเอง
นัHนคิดว่าคือการกระทาํสิ�งต่าง ๆ ต่อกนัอยา่งมีสติรอบคอบ จะพูดจะทาํอะไร ควรคาํนึงถึงสิ�งที�จะ
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ตามมาดว้ยน่าจะดีที�สุด” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ M (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “คิดวา่ถา้
จะทาํอะไรก็แล้วแต่ ถ้าพยาบาลกับผูป่้วยมีการระลึกรู้สติและมีเหตุผลในการกระทาํต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลา จะทาํอะไรก็ย่อมผิดพลาดไดน้อ้ย และถา้ความผิดพลาดไม่มี ความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัก็
จะเกิดขึHนมาไดร้ะหวา่งทัHงพยาบาลกบัผูป่้วย” 
 นอกจากนีHความมีสติและเหตุผลในการปฏิบติันัHนช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีความ
รู้ตวัในการปฏิบติัที�เหมาะสมระหวา่งกนัซึ� งกระบวนการรักษาพยาบาลก็จะเป็นไปอยา่งราบรื�นและ
เกิดเป็นความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัทัHงสองฝ่าย ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
 ผูรั้บบริการ G (11 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “จากข่าวที�เห็นกนับ่อย ๆ พบว่าต่างฝ่าย
ต่างแสดงความโมโห ความรุนแรงต่อกนั นั�นเป็นเพราะมวัแต่ใช้อารมณ์ในการปฏิบติัทัHงสิHน จึง
อยากให้ทัH งคู่มีสติให้มาก ๆ เวลาจะทาํอะไรจะได้ไม่เกิดความขดัแยง้กันเหมือนกับที�เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน” หรือที�ผูรั้บบริการ I (11 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “หากพยาบาลกับผูรั้บบริการจะมี
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไดน้ัHน คิดวา่ควรมีองค์ประกอบที�สําคญั คือ การมีความมีเหตุผลและความมี
สติในการดาํเนินการต่าง ๆ ต่อกนั เมื�อนัHนจุดเริ�มตน้ที�ดีของการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัน่าจะเกิด
ตามมา” สอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ ค (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมได้
กล่าววา่ “คิดวา่มีเหตุมีผลในการกระทาํน่าจะช่วยให้ความผดิพลาดต่างๆ ที�เคยเกิดขึHนนัHนลดนอ้ยลง
ได ้ซึ� งทัHงพยาบาลกบัผูป่้วยก็จะมีสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนัมากขึHน ตวัอยา่งเช่น เคยเห็นผูป่้วยที�หลงๆ 
หรืออายุมากดึงสายนํH าเกลือออกเลือดไหลเลอะเตียง พยาบาลก็มาแทงนํH าเกลือให้ใหม่ และมดัมือ
ผูป่้วยไวก่้อน แลว้ก็พูดอธิบายบอกเหตุผลที�ตอ้งทาํอยา่งนัHนใหญ้าติรับฟัง สรุปก็ไม่มีการทะเลาะกนั 
แต่ถา้หากเปลี�ยนเป็นพยาบาลมดัผูป่้วยแลว้ไม่บอกถึงสาเหตุหรือเหตุผลถา้ญาติมาตอ้งเกิดการไม่
เขา้ใจและทะเลาะกนัแน่นอน” และสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ ง (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัได้
ไปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “การมีสติในการจะทาํอะไรก็แลว้แต่ จะช่วยให้เกิดความสําเร็จ
ได ้ลองคิดดูถา้พยาบาลขาดสติแลว้ไปให้การพยาบาลผูป่้วยมนัจะอนัตรายขนาดไหน ส่วนผูป่้วยถา้
ขาดสติใช้แต่อารมณ์ก็คงไม่ให้ความร่วมมือกับพยาบาลคอยจอ้งจบัผิดว่าจะทาํอะไรซึ� งมนัเป็น
เหตุการณ์ที�อึดอดัมาก ถา้ต่างฝ่ายต่างใชอ้ารมณ์ ขาดสติในการกระทาํต่างๆ ผลเสียยอ่มมากกวา่ผลดี
แน่นอน จึงคิดวา่การจะให้ทัHงสองฝ่ายมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไดค้วรจะตอ้งรวบรวมสติก่อนที�จะทาํ
อะไรทัHงสองฝ่าย” 
 สรุป ความมีสติและเหตุผลในการปฏิบติันัHน คือ องคป์ระกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยใหท้ัHงสองฝ่ายมีความรู้ตวัและปฏิบติัต่อกนัไดต้ามบทบาท ทาํ
ใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมา 
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2.2) ความมีสติและเหตุผลในการคิด 
 ความมีสติและเหตุผลในการคิดนัHนเป็นอีกสิ�งที�สําคญัเช่นกนัที�จะช่วยให้กระบวนการ
คิดต่าง ๆ ต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเป็นไปในทางที�ดีถูกตอ้ง และสามารถดาํเนินการคิด
ให้มีความรู้ตวัและเหมาะสมกบับทบาทของกนัและกนัตลอดเวลา ดงัเช่นที�ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดก้ล่าว
ไวว้า่ 
 ผูรั้บบริการ Q (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “ตวัเองเป็นทัHงผูป่้วยและญาติของผูป่้วย
ที�เคยมาใช้บริการที�โรงพยาบาล ดงันัHน จึงอยากให้ทัHงพยาบาลและผูป่้วยควบคุมอารมณ์ตนเองให้
ได ้คือ พยาบาลกบัผูป่้วยมีสติและมีเหตุผลในการคิดไม่ใชอ้ารมณ์ใส่กนั ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งทัHง
คู่ก็น่าจะเกิดขึHนได”้ หรือที�ผูรั้บบริการ S (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “หากพยาบาลกบัผูป่้วยมี
ความคิดต่อกนัดว้ยความมีสติและมีเหตุผลแลว้ จะทาํอะไรก็จะเกิดความรอบคอบและเขา้ใจกนัมาก
ขึHน ซึ� งน่าจะเป็นจุดเริ�มตน้ที�ดีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีใหเ้กิดขึHนมาแก่กนั” ร่วมกบัผูรั้บบริการ U 
(15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าวว่า “ถา้พยาบาลกบัผูป่้วยต่างฝ่ายก็ปฏิบติัไดเ้หมาะสม คือ มีสติใน
การคิดกระทาํต่าง ๆ และมีเหตุผลที�เหมาะสมในการเลือกกระทาํ คิดว่าน่าจะเป็นองค์ประกอบที�
เหมาะสมกบัการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกัน” ซึ� งสอดคล้องกับที�ผูรั้บบริการ Y (15 พฤศจิกายน 
2557) ได้กล่าวว่า “อยากให้พยาบาลกับผู ้ป่วยร่วมใจกัน เข้าใจกัน จะคิดจะทําสิ� งใดก็มีสติ
ตลอดเวลา ความผดิพลาดก็จะไม่ค่อยเกิดขึHน ความสัมพนัธ์ที�ดีก็จะเกิดตามมาระหวา่งกนัดว้ย ซึ� งสติ
ที�ดีจึงน่าจะเป็นองคป์ระกอบที�คิดวา่สาํคญัสุดสาํหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อกนันั�นเอง” 
 นอกจากนีHความมีสติและเหตุผลในการคิดนัHนช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการคิดที�
เหมาะสมตามบทบาทของกนัและกนัซึ� งกระบวนการรักษาพยาบาลก็จะเป็นไปอยา่งราบรื�นและเกิด
เป็นความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัทัHงสองฝ่าย ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

     ผูรั้บบริการ T (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าวว่า “จากที�ตวัเองเป็นผูป่้วยที�มารับบริการ
และได้มีการติดต่อพูดคุยกับพยาบาลเวลามาตรวจเคยเห็นพฤติกรรมทัHงที�ดีไม่ดี ผูป่้วยอื�น ๆ ก็
เหมือนกนั ก็มีพฤติกรรมทัHงดีและไม่ดี ดงันัHน หากทัHงสองฝ่ายไดมี้การใช้สติและมีเหตุผลที�ดีคิด
ก่อนลงมือในการปฏิบติัต่อกนั พฤติกรรมไม่ดีต่าง ๆ ก็น่าจะลดลงเหลือแต่พฤติกรรมดี ๆ เพื�อช่วย
ใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีขึHนมาระหวา่งทัHงสองฝ่ายตามมา” หรือที�ผูรั้บบริการ W (15 พฤศจิกายน 2557) 
ไดก้ล่าววา่ “โดยบรรยากาศของโรงพยาบาลซึ� งมีแต่ความเร่งรีบ เพื�อให้ทนักบัเวลาจาํกดั พยาบาล
กบัผูป่้วยจึงไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์กนั ดงันัHนถา้ทัHงสองฝ่ายมีสติคิดในทางที�ดีและมีเหตุผลที�เหมาะสม 
เวลาจะทาํอะไรต่อกนัซึ� งแมจ้ะอยู่ในสถานการณ์ที�ยุ่งเพียงใด ความขดัแยง้กนัก็น่าจะเกิดขึHนน้อย 
เพราะทุกคนต่างมีสติและมีเหตุผลในการคิดถึงกนันั�นเอง” ร่วมกบัผูรั้บบริการ X (15 พฤศจิกายน 
2557) ไดก้ล่าวว่า “คิดว่าพยาบาลกบัผูรั้บบริการควรมีสติทัHงคู่ เพราะเวลาปฏิบติัอะไรต่อกนัก็จะ
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รู้ตวัเองว่าอะไรควรทาํ อะไรไม่ควรทาํ ซึ� งเมื�อมีสติและเหตุผลในการคิดปฏิบติัต่อกนัแลว้ จะทาํ
อะไรก็จะมีเหตุผลที�เหมาะสมและเข้าใจกันได้ดีกว่า การมีปฏิสัมพนัธ์ก็จะเกิดขึH นมาได้” และ
สอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ จ (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าวว่า 
“ควรมีสติในการคิดและตดัสินใจดว้ย เพราะถ้าทาํไปไม่คิดเพราะขาดสติ ผลเสียที�ตามมาอาจจะ
รุนแรงได้ อย่างเช่น หากพยาบาลโกรธหรือไม่พอใจที�ผูป่้วยพูดไม่รู้เรื�องไม่ให้ความร่วมมือ แต่
พยาบาลก็ยงัคงมีสติคิดและรับรู้ตวัเองว่าอย่างไรก็ต้องดูแลผูป่้วยต่อไป เพราะหากพยาบาลใช้
อารมณ์คิดวา่จะประชดดว้ยการไม่ดูแลแลว้คงแยแ่น่ๆ ส่วนผูป่้วยหากโกรธหรือไม่พอใจที�พยาบาล
ดูแลช้ารอนานก็ขาดสติ คิดโดยถ่ายรูปโพสต์ประจานการทาํงานผลเสียก็คงตามมาอีกมาก ควรใช้
สติคิดก่อนดูเหตุผลว่าเพราะอะไรก่อนจะตดัสินใดๆ เพราะเคยเห็นข่าวบ่อยๆ สุดทา้ยก็กลายเป็น
อคติต่อกนัไม่สิHนสุด” 

สรุป ความมีสติและเหตุผลในการคิดนัH น คือ องค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายมีความรู้ตวัในการคิดต่อกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และเกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมาได ้

ดงันัHนจากการสัมภาษณ์ที�ผ่านมาทัHงหมดเกี�ยวกบัองค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่กลุ่มผูรั้บบริการนัHนคิดวา่องค์ประกอบที�เหมาะสม
สําหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของผูรั้บบริการ คือ การมี
ความตระหนกัในบทบาทหนา้ที�ของตนเอง และการกระทาํการต่าง ๆ ต่อกนัอยา่งมีสติ และมีเหตุผล
อยู่ตลอดเวลาในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการ ซึ� งจากประเด็นของ
องค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของผูรั้บบริการ
นัHน ผูว้ิจยัสรุปตามขอ้มูลทัHงหมดที�ผา่นมาโดยใชแ้นวทางของทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ของ 
Mead (1936)    ที�ไดอ้ธิบายไวว้า่การพฒันาความสํานึกในตวัตน (Consciousness of Self) เป็นสิ�งที�
สําคญัของความเป็นมนุษย ์เป็นพืHนฐานของความคิด การกระทาํ และการสร้างสังคม ซึ� งถ้าหาก
ปราศจากความคิดเรื�อง Self แลว้ มนุษยจ์ะไม่สามารถตอบสนอง และมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�นได ้ดงั
จะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของ
ผูรั้บบริการ คือ  การตระหนกัรู้ในบทบาทหนา้ที�ของตนเอง และกระทาํการต่าง ๆ รับรู้มุมมองของ
ตนเองเหมือนกบัที�บุคคลอื�นมอง มีการปฏิบติัต่อกนัอย่างมีสติและมีเหตุผล ร่วมกบัการคาํนึงถึง
บทบาทและหนา้ที�ของแต่ละฝ่ายอยูต่ลอดเวลา 
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องคป์ระกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 

 
 
พยาบาล          ผูรั้บบริการ 

 
 
 

 
ความตระหนกัในบทบาทหนา้ที�ของตนเอง 
 
 
 

ความมีสติและเหตุผล 
 

 
 
แผนภูมิที� 7 สรุปประเด็นที� 3 องค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั

ผูรั้บบริการ 
 
 
 

  ประเด็นที� 4 การปฏิบัติที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการ 

 

ตัวแทนพยาบาล 
 จากการที�ผู ้วิจ ัยได้ทําการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากพยาบาลที� เป็นตัวแทนของทัH ง 5 
โรงพยาบาลตามกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์ (อยูใ่นภาคผนวก ต) ที�ไดใ้ห้พยาบาลแต่ละท่านได้
กล่าวถึงการปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของ
พยาบาล ทาํให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงเนืHอหาจากการสัมภาษณ์จากพยาบาลแต่ละท่าน และสรุปถึงแต่ละ
การปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของพยาบาลไดด้งัต่อไปนีH  
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1) การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาค 
 จากการสัมภาษณ์ พยาบาลพบว่าได้มีการกล่าวถึงการปฏิบัติ ที� ดีในการพัฒนา

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาค ซึ� งความเสมอ
ภาคช่วยให้เกิดความเขา้ใจกนัยอมรับกนัมากขึHนและลดความเหลื�อมลํHาในการปฏิบติัต่อกนัได ้โดย
จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  

 1.1) การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาคดา้นการกระทาํ 
  การปฏิบติัต่อกันด้วยความเสมอภาคด้านการกระทาํนัHนเป็นการปฏิบัติที�ดีในการ

พฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ทัHงสองฝ่ายไดก้ระทาํสิ�งต่าง ๆ ต่อกนัไดอ้ยา่ง
เท่าเทียมและเป็นธรรม ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล C (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “การปฏิบติัที�ดีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
กนัของพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�เหมาะสมในความคิดของตวัเองคิดว่าน่าจะเป็นการปฏิบติัต่อกนั
ดว้ยความเสมอภาค ไม่มีอคติต่อกนัเป็นที�ตัHง ซึ� งถา้พยาบาลกบัผูรั้บบริการกระทาํการใด ๆ ต่อกนั
ดว้ยความเสมอภาค ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัคงจะราบรื�นมากกวา่นีH ” รวมถึงพยาบาล E (10 ตุลาคม 
2557) ไดก้ล่าววา่ “ถา้พยาบาลกบัผูป่้วยมีการปฏิบติัต่อกนัที�ดี มีความเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัต่อ
กนั สาํหรับทัHงสองฝ่าย น่าจะเป็นสิ�งดีที�ช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการปฏิบติัที�ดีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วยได”้ และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ก (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ป
ขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดว่าการปฏิบติัที�ดีคือการปฏิบติัดว้ยความเท่าเทียมกนั สําหรับ
ตวัเองที�เป็นพยาบาลก็จะปฏิบติัต่อผูป่้วยทุกคนเท่าเทียมกนัไม่ไดมี้การแบ่งแยกหรือดูแลใครเป็น
พิเศษ คิดวา่ทุกคนมีสิทธิผูป่้วยเท่าเทียมกนั สําหรับพยาบาลถา้ทาํไดแ้บบนีH ทุกคนคิดวา่คนไขก้็คง
ไม่เกิดอคติกบัวิชาชีพเราส่วนผูป่้วยก็เช่นเดียวกนัก็ควรให้ความร่วมมือกบัพยาบาลทุกคนเท่าเทียม
กนั ไม่อคติจะยอมเฉพาะใครคนใดคนหนึ� งคือให้เกียรติเท่ากนัทุกคน อาจจะฟังดูยากแต่คิดวา่หาก
เป็นไปได ้ทัHงสองฝ่ายน่าจะมีสัมพนัธภาพทางการรักษาพยาบาลที�ดีขึHนแน่นอน” 

นอกจากนีH การปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคด้านการกระทาํนัH นช่วยให้พยาบาลกับ
ผูรั้บบริการมีการปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาคซึ� งเป็นสิ�งที�ทาํให้เกิดความสบายใจทัHงสองฝ่าย
และลดความขดัแยง้ระหว่างกนัได้ ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลก็จะเกิดตามมา 
ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

 พยาบาล A (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “ถ้าพยาบาลกบัผูป่้วยกระทาํการต่าง ๆ ต่อกนั
ดว้ยความเสมอภาคแลว้นัHนความขดัแยง้ต่างๆ คงลดนอ้ยลง และมีการปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัเพิ�มมาก
ขึHน อยา่งเช่นพยาบาลมีการใหก้ารพยาบาลที�ดีแก่ผูป่้วยทุกคนเสมอภาคกนั ส่วนผูป่้วยก็ตัHงใจปฏิบติั
ตามคาํแนะนาํ ให้ความร่วมมือกบัพยาบาล มีความเห็นอกเห็นใจพยาบาลไม่เรียกร้องมากจนเกิน
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ความจาํเป็น” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล I (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “โดยส่วนตวัแลว้คิดวา่ถา้
หากพยาบาลกบัผูรั้บบริการลดความมีอคติต่อกนัลง ปฏิบติัต่อกนัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั ผลที�
ตามมาน่าจะทาํใหท้ัHงสองฝ่ายเกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไดม้ากขึHนกวา่ที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนั” 

สรุป การปฏิบติัต่อกันด้วยความเสมอภาคด้านการกระทาํนัHน คือ การปฏิบติัที�ดีในการ
พฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดมี้การปฏิบติัต่อกนัอยา่ง
เสมอภาคเท่าเทียม ซึ� งความร่วมมือที�ดีในการรักษาพยาบาลยอ่มจะเกิดตามมาได ้

1.2) การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาคดา้นความคิด 
 การปฏิบติัต่อกนัด้วยความเสมอภาคดา้นความคิดนัHนเป็นการปฏิบติัที�ดีในการพฒันา

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ทัHงสองฝ่ายไดคิ้ดต่อกนัอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล N (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ดว้ยความที�ตวัเองก็เป็นพยาบาลที�ไดส้ัมผสักบั
ผูป่้วยมาเป็นเวลานานได้ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มามากมาย จึงคิดว่าการปฏิบัติที� ดีในการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการนัHนน่าจะเริ�มจากการที�พยาบาลกบัผูป่้วยคิดดีต่อกนัโดย
ตัHงอยูบ่นความเท่าเทียมเสมอภาคกนั ผลที�ไดก้็คือสองฝ่ายจะเขา้ใจกนัและมากขึHนและอยูร่่วมกนัได้
อย่างสันติทัHงสองฝ่าย” รวมถึงพยาบาล Q (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “สิ� งที�คิดว่าน่าจะเป็น
การปฏิบติัที�ดีต่อกนัไดข้องพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ส่วนตวันัHนคิดวา่ควรจะมีการใหค้วามเสมอภาค
ต่อกนัโดยเริ�มจากการคิดก่อนเพราะถา้คิดเป็นกลางการกระทาํที�ตามมาก็จะเป็นกลางดว้ย ผลลพัธ์ที�
ตามมา พยาบาลกบัผูรั้บบริการก็จะมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัดว้ย” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล Y (15 
พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “จากความเห็นส่วนตวัคิดวา่ถา้พยาบาลกบัผูรั้บบริการไม่ตัHงแง่ใส่กนั 
เริ�มจากมีความคิดที�ยึดความเสมอภาคกนั ต่อมาผลจากการปฏิบติัต่าง ๆ ก็น่าจะเกิดขึHนในแง่บวก
มากกว่าแง่ลบ ซึ� งเป็นสิ� งหนึ� งที�จะช่วยให้การสร้างปฏิสัมพันธ์ที� ดีระหว่างกันนัH นประสบ
ความสาํเร็จได”้ 

นอกจากนีH การปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคด้านความคิดนัH นช่วยให้พยาบาลกับ
ผูรั้บบริการมีความคิดที�ดีต่อกนัโดยความคิดที�ดียอ่มส่งผลให้เกิดการกระทาํที�ดีตามมา ซึ� งเป็นสิ�งที�
ทาํให้เกิดความสบายใจทัHงสองฝ่ายและลดความขดัแยง้ระหวา่งกนัได ้ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการ
รักษาพยาบาลก็จะเกิดขึHนมาได ้ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล J (11 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ปัจจุบันที�สถานการณ์ความขัดแยง้ระหว่าง
พยาบาลกับผู ้รับบริการที� ดูจะรุนแรงกว่าในอดีต อาจจะมีเหตุทัH งจากสื� อออนไลน์ต่างๆ ที�
แพร่กระจายข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีต ดังนัH น ยิ�งถ้าพยาบาลกับผูรั้บบริการมี
ความคิดในแง่ลบต่อกนัตัHงแต่แรกเริ�ม ต่อมาหากเกิดเหตุขดัแยง้กนัขึHน เมื�อส่งผา่นช่องทางออนไลน์
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เลยดูวา่รุนแรงขึHนมาก ซึ� งหากทัHงสองฝ่ายมีความคิดที�เสมอภาคให้กนัไม่มีอคติต่อกนัเท่ากบักาํจดั
ตน้เหตุของความรุนแรงไปส่วนหนึ� ง ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีก็น่าจะเกิดขึHนโดยอตัโนมติั” และสอดคลอ้ง
กบัที�พยาบาล ข (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดว่าการคิด
ต่อกนัอยา่งเสมอภาคไม่เกิดอคติกบับางคนจนทาํให้เกิดความบาดหมางในระยะยาว น่าจะเป็นการ
ปฏิบติัที�ดีที�จะช่วยสร้างให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัได ้ยกตวัอย่างเช่น หากพยาบาลมีอคติกบั
ผูป่้วยรายหนึ�งจะทาํให้ไม่อยากให้การพยาบาลใดๆ กบัผูป่้วยรายนัHน แต่ถา้พยาบาลคนนัHนคิดวา่ทุก
คนมีสิทธิเท่าเทียมกันก็จะให้การพยาบาลผูป่้วยรายนัH นต่อได้อย่างไม่เกิดปัญหา ส่วนผูป่้วยก็
เช่นเดียวกนัอาจจะมีอคติกบัพยาบาลบางคนพอพยาบาลคนนัHนมาให้การพยาบาลก็จะขดัขืนไม่ให้
ความร่วมมือ แต่ถา้ผูป่้วยคิดวา่ที�พยาบาลดูแลก็คือเพื�อช่วยเหลือตวัเขานั�นเอง ก็จะให้ความร่วมมือ
ในการพยาบาลกบัพยาบาลคนนัHนไดอ้ย่างไม่เกิดปัญหาเช่นเดียวกนั เรียกง่ายๆ คือถอยคนละกา้ว
เพื�อใหไ้ปต่อได”้ 

สรุป การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาคดา้นความคิดนัHน คือ การปฏิบติัที�ดีในการพฒันา
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดมี้การคิดที�ดีต่อกนั ส่งผลให้เกิด
ความคิดร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมา 

 
2) การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนั 

 จากการสัมภาษณ์ พยาบาลพบว่าได้มีการกล่าวถึงการปฏิบัติ ที� ดีในการพัฒนา
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนั 
ซึ� งเมื�อสองฝ่ายมีการประสานความร่วมมือกนัทัHงการกระทาํและความคิดยอ่มทาํให้เกิดผลดีในการ
รักษาพยาบาลเนื�องจากทัHงสองฝ่ายเขา้ใจและสามารถดาํเนินการต่าง ๆ ไปในทางเดียวกนัได ้โดย
จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  

 2.1) การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นการกระทาํ 
  การปฏิบัติโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกันด้านการกระทาํนัH นเป็นการ

ปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ทัHงสองฝ่ายไดมี้ความร่วมมือ
กนัในการกระทาํสิ�งต่าง ๆ ต่อกนัดว้ยความเตม็ใจ ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล D (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “หากพยาบาลกบัผูรั้บบริการไดมี้การกระทาํต่อ
กนัโดยมีประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนั ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจก็จะเกิดขึHนมาได ้ส่งผลทาํ
ให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัตามมา จากการที�มีแนวการปฏิบติัที�ดีแบบนีH ขึHนมา” รวมถึงพยาบาล F 
(11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “โดยความเป็นจริงแลว้การปฏิบติัที�ดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
ถา้หากไดมี้การประสานงานต่อกนัเป็นอยา่งดีแลว้ เมื�อเกิดความร่วมมือ การปฏิบติัที�ดีที�จะช่วยสร้าง
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ปฏิสัมพนัธ์ให้เกิดขึHนมาระหวา่งกนัก็คงจะเป็นเรื�องที�ไม่ไกลเกินเอืHอม” พร้อมกบัที�พยาบาล H (11 
ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “คิดว่าพยาบาลกบัผูป่้วยที�มารับบริการน่าจะมีการกระทาํต่อกนัในแบบ
การประสานความร่วมมือกนัให้มาก เพื�อที�จะได้ตอบสนองความต้องการของทัHงสองฝ่าย และ
เพื�อใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัที�ดีที�เหมาะสมสาํหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วย
ที�จะนาํมาใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัต่อไปได”้ ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล L (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าว
ว่า “อยากให้การปฏิบติัที�ดีที�เหมาะสําหรับพยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาล คือการมีการ
กระทาํต่าง ๆ ต่อกนัดว้ยความร่วมแรงร่วมใจกนั รับฟังกนัและกนัใหม้าก ซึ� งความเขา้ใจเห็นใจกนัก็
จะเกิดขึHน และตามมาด้วยการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัของพยาบาลกบัผูรั้บบริการร่วมด้วย” และ
สอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ง (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิด
วา่การกระทาํโดยมีการประสานความมือกนันัHนเหมาะสมที�สุด เนื�องจากวา่ทัHงสองฝ่ายก็จะไดมี้ส่วน
ร่วมเห็นใจกนัและกนั ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคของกนัและกนั การมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัก็
จะเกิดขึH นมาได้ง่ายยิ�งขึH น อย่างเช่น มีโรคไข้เลือกออกระบาดพยาบาลกับผูป่้วยก็ควรจะมีการ
ประสานความร่วมมือกนัโดยพยาบาลให้ความรู้การดูแลต่างๆ ผูป่้วยก็ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ อตัรา
การเกิดโรคก็จะลดลง ถ้าหากสองฝ่ายไม่ร่วมมือกนัพยาบาลไม่ให้ความรู้ ผูป่้วยก็ไม่ใส่ใจ ผลที�
ตามมาก็คงจะมีการเกิดโรคเพิ�มขึHนมาได ้จึงคิดวา่การประสานความร่วมมือกนันี�แหละคือการปฏิบติั
ที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งกนั” 

นอกจากนีH การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นการกระทาํนัHนช่วยให้
พยาบาลกับผู ้รับบริการมีการร่วมมือกันทัH งความคิดและการกระทําซึ� งเป็นสิ� งที�ท ําให้ เกิด
กระบวนการพยาบาลที�มีคุณภาพตามมา ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

พยาบาล B (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การที�พยาบาลกบัผูรั้บบริการต่างก็มีการกระทาํ
ต่อกนัดว้ยการประสานความร่วมมือที�ดีแก่กนั ซึ� งผลลพัธ์ที�เกิดตามมาก็คือกระบวนการพยาบาลที�มี
คุณภาพและเป็นที�พึงพอใจของทัHงสองฝ่าย” หรือที�พยาบาล G (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “จาก
ความเป็นจริงในปัจจุบนัที�พยาบาลกบัผูรั้บบริการขาดการติดต่อประสานงานที�ดีต่อกนัจึงทาํใหก้าร
สร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนันัHนลม้เหลวมาตลอด ดงันัHนจึงอยากให้มีการปฏิบติัที�ดีมีต่อกนัดว้ยการมี
ความร่วมมือประสานงานกนัใหม้าก ๆ เพื�อให้เกิดการปฏิบติัที�ดีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั
ในกระบวนการพยาบาลตามมาได”้ รวมถึงที�พยาบาล K (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การปฏิบติั
ที�ดีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�จะเกิดขึHนมาไดน่้าจะเป็นการปฏิบติัที�มี
ลกัษณะของการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัของตวัพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อใหเ้ขา้ใจกนัและ
กระทาํการต่าง ๆ ดว้ยความร่วมมือกนัในการรักษาพยาบาลไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดปฏิสัมพนัธ์ที�
ดีต่อกันในเวลาต่อมา” ซึ� งสอดคล้องกับที�พยาบาล ค (4 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ� งผู ้วิจ ัยได้ไปขอ
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สัมภาษณ์เพิ�มเติมได้กล่าวว่า “คิดว่าการปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั
ผูป่้วย คือการปฏิบติัที�เกิดจากการกระทาํโดยการประสานความร่วมมือต่อกนัเพราะทัHงสองฝ่ายก็จะ
เกิดการมีส่วนร่วมและรับรู้ไดว้า่ผลที�เกิดตามมาจะเป็นไปในทางที�ดีและเหมาะสมกบัทัHงสองฝ่าย 
เมื�อเกิดความเขา้ใจกนัแลว้ การปฏิบติัต่างๆ ก็ยอ่มจะรักษานํH าใจกนัมากขึHนและประสบความสําเร็จ
ไดง่้ายขึHน” 

สรุป การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นการกระทาํนัHน คือ การปฏิบติั
ที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยใหท้ัHงสองฝ่ายไดมี้การกระทาํต่าง 
ๆ ร่วมกนัอยา่งเหมาะสม ทาํใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีในการรักษาพยาบาลตามมาได ้

2.2) การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นความคิด 
 การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นความคิดนัHนเป็นการปฏิบติัที�ดี
ในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการที�ทัH งสองฝ่ายได้มีความคิดที�ดีต่อกัน 
ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
 พยาบาล M (12 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ในความเป็นจริงคิดว่าหากมีการประสาน
ความร่วมมือกนัในการคิดที�จะกระทาํการต่าง ๆ ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการให้มีประสิทธิภาพ
แลว้ ยอ่มจะทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัมากกวา่การที�ต่างฝ่ายต่างคิดแบบมีอคติต่อกนั” หรือที�
พยาบาล P (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลกบัผูรั้บบริการควรจะมีลกัษณะการประสาน
ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัดว้ยการร่วมกนัคิดถึงวิธีการที�จะทาํให้เกิด
การประสานความร่วมมือกนัและร่วมสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการใหเ้ป็นไปใน
แนวทางที�ดีและเหมาะสมที�สุดกบัทัHงสองฝ่าย” รวมถึงพยาบาล T (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ 
“จริง ๆ แลว้ ถา้ทัHงพยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการประสานความร่วมมือกนัทางความคิดโดยร่วมกนั
คิดสิ� งที�เป็นประโยชน์ต่อกัน ซึ� งความเขา้ใจกนัและกนัก็น่าจะเกิดขึH น จากนัHนก็จะนําไปสู่การมี
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัต่อไปตามลาํดบั” ซึ� งสอดคล้องกบัที�พยาบาล W (15 พฤศจิกายน 2557) ได้
กล่าววา่ “ในทางปฏิบติันัHนคิดวา่การเริ�มตน้ดว้ยการมีความคิดดี คิดที�จะประสานความร่วมมือที�ดีต่อ
กนั และร่วมปรับความคิดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนันัHนสําคญัที�สุดที�จะช่วยสร้างการปฏิบติัที�ดี
ให้เกิดขึH นมาระหว่างพยาบาลกับผูป่้วยที�มารับบริการที�โรงพยาบาลได้ ซึ� งวนั ๆ จะเห็นได้ว่า
สถานการณ์ของโรงพยาบาลศูนยมี์แต่ความยุง่และวุน่วายมาก ๆ” 
 นอกจากนีHการปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นความคิดนัHนช่วยให้
พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดมี้ความคิดที�จะการร่วมมือกนัในการกระทาํสิ�งต่าง ๆ ต่อกนัดว้ยความเต็ม
ใจ ซึ� งเป็นสิ�งหนึ� งที�สําคญัที�จะทาํให้เกิดกระบวนการพยาบาลที�มีคุณภาพตามมาเช่นกนั ดงัเช่นที�
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
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พยาบาล U (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “จากการสังเกตในขณะที�อยูใ่นโรงพยาบาล 
จะเห็นไดว้่าทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการยงัขาดการร่วมมือหรือขาดการประสานงานที�ดีต่อกนั ยิ�ง
เมื�อมาเจอสถานการณ์ที�ยุง่วุน่วาย เลยกลายเป็นสาเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแวง้กนั ซึ� งถา้หันมา
เริ�มคิดที�จะประสานความร่วมมือที�ดีต่อกันได้ คิดว่าการปฏิบติัที�ดีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ก็จะ
เกิดขึHน” พร้อมกบัที�พยาบาล V (15 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “เมื�อพยาบาลกบัผูรั้บบริการมี
การร่วมกนัประสานความคิดที�ดีหนัมาสร้างความเขา้ใจกนัและร่วมมือกนัไดเ้มื�อไหร่นัHน คิดวา่การ
ปฏิบติัที�ดีสําหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์น่าจะเกิดขึHนมาไดเ้ช่นเดียวกนั” และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล 
จ (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัได้ไปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมได้กล่าวว่า “คิดว่าการประสานความ
ร่วมมือกนัทัHงในการคิดและต่อมาที�การกระทาํน่าจะเหมาะสมที�สุดเพราะวา่ทัHงสองฝ่ายจะไดเ้ห็นถึง
ความสําคญัของกนัและกนัให้มากขึHน เพราะว่าการกระทาํใดๆ ก็ตามผลลพัธ์ที�ไดก้็จะเกิดขึHนกบั
ทัHงตวัพยาบาลและผูรั้บบริการ ดังนัH นหากคิดดีต่อกันผละก็จะออกมาดี เช่น พยาบาลกับผูป่้วย
ประสานความร่วมมือกนัคิดหาวิธีป้องกนัการขโมยของในหอผูป่้วย ผลดีก็คือผูป่้วยของไม่หาย 
พยาบาลก็จะไดไ้ม่รู้สึกแยที่�ของผูป่้วยหายในตึกของตวัเอง แต่ที�เห็นในปัจจุบนัต่างฝ่ายต่างคิดผลจึง
ออกมาไม่สมบูรณ์นกั เช่น พยาบาลคิดวา่มีกลอ้งวงจรปิดแลว้ไม่ตอ้งระวงั ส่วนผูป่้วยก็คิดว่าดูแล
ทรัพยสิ์นไดไ้ม่สนใจคาํเตือนของหายสุดทา้ยเกิดความเสียหายขึHน” 

สรุป การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นความคิดนัHน คือ การปฏิบติัที�
ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยใหท้ัHงสองฝ่ายไดมี้ความคิดที�ดีที�จะ
ร่วมมือกนัใหเ้กิดกระบวนการพยาบาลที�มีคุณภาพตามมาได ้

ดงันัHนจากการสัมภาษณ์ที�ผ่านมาทัHงหมดเกี�ยวกบัการปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่กลุ่มพยาบาลนัHนคิดวา่การปฏิบติัที�ดีในการพฒันา
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของพยาบาล คือ การที�ทัHงสองฝ่ายปฏิบติัต่อ
กนัดว้ยความเสมอภาค และประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัให้มากที�สุด ซึ� งจากประเด็นของการ
ปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของพยาบาลนัHน ผูว้จิยั
สรุปตามขอ้มูลทัHงหมดที�ผ่านมาโดยใช้แนวทางของทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ในส่วนของ
ความหมายของการปฏิสัมพันธ์ที�  Green, Arnold w. (2010 : 23) ได้ให้ความหมายของการ
ปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง ความเกี�ยวข้องต่อกัน ที�มีต่อกันในแต่ละบุคคล หรือมีต่อผูอื้�น เพื�อความ
พยายามแกปั้ญหา และสร้างความร่วมมือกนัในการต่อสู้ เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ� งการปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคม อาจแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม ซึ� งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกา ขอ้บงัคบั 
กฎหมาย สถานภาพ บทบาท และบรรทดัฐานอื�น ๆ ทางศีลธรรมได ้ดงันัHนจะเห็นไดว้า่การปฏิบติัที�
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ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของพยาบาล คือ การที�ทัHงสอง
ฝ่ายปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาค และประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัใหม้ากที�สุด 
 

ตัวแทนผู้รับบริการ 
 สาํหรับในส่วนของผูรั้บบริการนัHนผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูรั้บบริการที�เป็น

ตวัแทนของทัH ง 5 โรงพยาบาลตามกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์ (อยู่ในภาคผนวก) ที�ได้ให้
ผูรั้บบริการแต่ละท่านได้กล่าวถึงการปฏิบัติที�ดีในการพัฒนาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผู ้รับบริการในมุมมองของผู ้รับบริการ ทําให้ผู ้วิจ ัยได้ทราบถึงเนืH อหาจากการสัมภาษณ์จาก
ผูรั้บบริการแต่ละท่าน และสรุปไดถึ้งแต่ละการปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กบัผูรั้บบริการของผูรั้บบริการไดด้งัต่อไปนีH  

1) การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาค 
 จากการสัมภาษณ์ผู ้รับบริการพบว่าได้มีการกล่าวถึงการปฏิบัติที� ดีในการพัฒนา
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาค ซึ� งความเสมอ
ภาคช่วยให้เกิดความเขา้ใจกนัยอมรับกนัมากขึHนและลดความเหลื�อมลํHาในการปฏิบติัต่อกนัได ้โดย
จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  

 1.1) การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาคดา้นการกระทาํ 
  การปฏิบติัต่อกันด้วยความเสมอภาคด้านการกระทาํนัHนเป็นการปฏิบัติที�ดีในการ

พฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ทัHงสองฝ่ายไดก้ระทาํสิ�งต่าง ๆ ต่อกนัไดอ้ยา่ง
เท่าเทียมและเป็นธรรม ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ B (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “พยาบาลกบัคนไขค้วรเห็นความสําคญัของ
กันและกันให้มาก ๆ กระทาํการต่าง ๆ ต่อกันด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคกันทุกคนเนื�องจาก
ทัHงหมดคือคนเหมือนกนั เพราะฉะนัHนก็ควรมีสิทธิเท่าเทียมกนั คิดวา่ถา้เป็นไปไดจ้ริง ปฏิสัมพนัธ์ที�
ดีก็คงจะเกิดขึHนมาไดจ้ริง ๆ ไม่ใช่แค่การคิดแต่ทาํไม่ได”้ รวมถึงผูรั้บบริการ I (11 ตุลาคม 2557) ได้
กล่าวว่า “ตวัเองก็เป็นผูป่้วยก็อยากให้พยาบาลสนใจเราบา้ง แต่จริง ๆ แลว้ก็เขา้ใจนะว่าพยาบาล
เหนื�อย และคิดว่านี�แหละคือการปฏิบติัที�ดี คือมีการเห็นใจกนัว่าทุกคนคือคนเหมือนกนัควรให้
ความเสมอภาคกันให้การปฏิบัติที�เหมือนกัน” ซึ� งสอดคล้องกับที�ผูรั้บบริการ P (8 พฤศจิกายน 
2557) ไดก้ล่าววา่ “ปัญหาสัมพนัธภาพระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วยค่อนขา้งเป็นปัญหาที�เรืH อรังยืดเยืHอ
มานาน ซึ� งจริง ๆ แลว้หากมีการยอมรับให้ความสําคญัและปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาคแล้ว 
ยอ่มจะเกิดสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนัไดดี้กวา่ที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนันีH ” 
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นอกจากนีH การปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคด้านการกระทาํนัH นช่วยให้พยาบาลกับ
ผูรั้บบริการมีการปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาคซึ� งเป็นสิ�งที�ทาํให้เกิดความสบายใจทัHงสองฝ่าย
และลดความขดัแยง้ระหว่างกนัได้ ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลก็จะเกิดตามมา 
ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ H (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “โดยส่วนตวัคิดวา่พยาบาลและคนไขค้วรลด
ความมีอคติต่อกนั ดว้ยการกระทาํแบบให้ความสําคญัเท่ากนัมีความเสมอภาคกนัในการปฏิบติัต่าง 
ๆ ต่อกันในเวลาที�อยู่ในโรงพยาบาล ปฏิสัมพันธ์ที�ดีก็ย่อมจะเกิดตามมาได้ไม่ยาก” ร่วมกับที�
ผูรั้บบริการ ก (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัได้ไปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมได้กล่าวว่า “คิดว่าการให้
สิทธิเสมอภาคเวลาทาํสิ�งต่างๆ ต่อกนั เพราะวา่ถา้หากมีการเลือกปฏิบติัต่อผูป่้วยของพยาบาล ผูป่้วย
ก็จะได้รับการดูแลไม่ทั�วถึง หรือถ้าผูป่้วยเลือกที�จะให้หรือไม่ให้ใครดูแลก็จะทาํให้พยาบาลเกิด
ความรู้สึกไม่ไดรั้บความไวว้างใจจากผูป่้วย อาจทาํใหท้อ้แทใ้นการทาํงานได ้ดงันัHนการยดึหลกัการ
กระทาํอย่างเสมอภาคต่อกนัน่าจะเป็นการปฏิบติัที�ดีสําหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ ค (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอ
สัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “ควรจะมีการกระทาํโดยเคารพสิทธิกนัและกนัให้อยูบ่นพืHนฐานของ
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน คิดว่าน่าจะเป็นการปฏิบัติที�ช่วยให้เกิดการพัฒนาปฏิสัมพนัธ์ที� ดี
ระหวา่งกนัตามมาได ้เพราะเมื�อเราให้ความสําคญัเท่ากนั ไม่มีอคติต่อกนั การกระทาํต่อกนัที�แสดง
ออกมาก็ยอ่มเป็นกลางและชอบธรรมที�สุด ความคบัขอ้งใจระหวา่งกนัก็น่าจะไม่มี เพราะแต่ละฝ่าย
ต่างก็กระทาํต่อกนัดว้ยความเสมอภาคแลว้ อาจจะฟังดูงงๆ แต่คือไม่อยากให้เกิดการเลือกปฏิบติั
นั�นเอง” 

สรุป การปฏิบติัต่อกันด้วยความเสมอภาคด้านการกระทาํนัHน คือ การปฏิบติัที�ดีในการ
พฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดมี้การปฏิบติัต่อกนัอยา่ง
เสมอภาคเท่าเทียมโดยความร่วมมือที�ดีในการรักษาพยาบาลจะเกิดตามมาได ้

 1.2) การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาคดา้นความคิด 
 การปฏิบติัต่อกนัด้วยความเสมอภาคดา้นความคิดนัHนเป็นการปฏิบติัที�ดีในการพฒันา

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ทัHงสองฝ่ายไดคิ้ดต่อกนัอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่  

ผูรั้บบริการ Q (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “ด้วยการที�ตวัเองก็เป็นผูป่้วย เวลามา
โรงพยาบาลสิ�งที�อยากเห็นก็คือการไดรั้บการยอมรับจากพยาบาล การให้ความสําคญักบัผูป่้วยทุก
คนอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั ซึ� งคิดวา่การทาํให้ความเสมอภาคนีH เกิดขึHนไดค้วรจะตัHงแต่ตอน
คิดคือคิดในแง่ดีและเป็นธรรมต่อกนั เชื�อว่าการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัของทัHงสองฝ่ายนัHนย่อมมี
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แนวโน้มที�จะเป็นไปแนวทางที�ดีได”้ หรือที�ผูรั้บบริการ T (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าวว่า “หาก
เป็นไปไดจ้ริง ๆ คิดวา่การปฏิบติัที�ดีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการจะเกิด
ขึHนมาไดถ้า้ทัHงสองฝ่ายมีความคิดที�วา่ทุกคนเท่าเทียมกนั ยอมรับกนัและกนัให้ความร่วมมือแก่กนั
อย่างเต็มที� จึงจะเหมาะสมที�สุดที�จะเป็นการปฏิบัติที� ดี” ซึ� งสอดคล้องกับที�ผูรั้บบริการ Y (15 
พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “คิดวา่การมีความคิดที�เคารพกนัจริงใจต่อกนั ใหค้วามสาํคญักนัอยา่ง
เท่าเทียม เช่น พยาบาลใหค้วามสาํคญักบัผูป่้วยดูแลทุกคนเหมือนกนั ส่วนผูป่้วยก็ให้เกียรติพยาบาล
เช่นกนั คิดว่านี�น่าจะเป็นการปฏิบติัที�ดีเหมาะสมกบัทัHงสองฝ่ายและสามารถช่วยให้เกิดการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ที�เหมาะสมต่อกนัไดดี้ที�สุด” 

นอกจากนีH การปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคด้านความคิดนัH นช่วยให้พยาบาลกับ
ผูรั้บบริการคิดดีเป็นธรรมต่อกนัโดยความคิดที�ดียอ่มส่งผลใหเ้กิดการกระทาํที�ดีตามมา ซึ� งเป็นสิ�งที�
ทาํให้เกิดความสบายใจทัHงสองฝ่ายและลดความขดัแยง้ระหวา่งกนัได ้ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการ
รักษาพยาบาลก็จะเกิดขึHนมาได ้ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ W (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าวว่า “โดยภาพรวมคิดวา่การที�พยาบาลนัHนมี
ความคิดที�เห็นใจผูป่้วยส่วนผูป่้วยก็เขา้ใจพยาบาล คือทัHงสองฝ่ายเสมอภาคกนั การปฏิบติัที�ดีและ
เหมาะสมก็จะเกิดขึHน ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีก็จะเกิดขึHนตามมาไดเ้ช่นกนั” และสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ 
ข (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้จิยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่ทุกคนมีสิทธิ| ที�จะคิดจะ
ปฏิบติัต่อกันอย่างไรก็ได้แตกต่างกันออกไป แต่หากทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกันคือ ตอ้งการมี
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ตอ้งการให้เกิดการรักษาพยาบาลที�มีประสิทธิภาพ ควรที�จะการเสมอภาคกนั
ทางความคิด คือคิดวา่ทุกคนก็คือมนุษย ์มีความรู้สึกเหมือนกนั ความรู้สึกเขา้ใจกนัและกนัมนัจะเกิด
ตามมา การกระทาํต่อกนัก็จะถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัและรักษานํH าใจกนัมากขึHน คิดวา่ถา้ทุกฝ่ายปฏิบติั
ไดส้ัมพนัธภาพที�ดีและย ั�งยนืตอ้งเกิดขึHนมาแน่นอน” 

สรุป การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาคดา้นความคิดนัHน คือ การปฏิบติัที�ดีในการพฒันา
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดมี้การคิดที�ดีต่อกนั ส่งผลให้เกิด
การกระทาํที�ดีและเกิดเป็นความร่วมมือที�ดีในการรักษาพยาบาลตามมา 

 
2) การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนั 

 จากการสัมภาษณ์ผู ้รับบริการพบว่าได้มีการกล่าวถึงการปฏิบัติที� ดีในการพัฒนา
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนั 
ซึ� งเมื�อสองฝ่ายมีการประสานความร่วมมือกนัทัHงการกระทาํและความคิดยอ่มทาํให้เกิดผลดีในการ
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รักษาพยาบาลเนื�องจากทัHงสองฝ่ายเขา้ใจและสามารถดาํเนินการต่าง ๆ ไปในทางเดียวกนัได ้โดย
จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกัดงัต่อไปนีH  

 2.1) การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นการกระทาํ 
  การปฏิบัติโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกันด้านการกระทาํนัH นเป็นการ

ปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ทัHงสองฝ่ายไดมี้ความร่วมมือ
กนัในการกระทาํสิ�งต่าง ๆ ต่อกนัดว้ยความเตม็ใจ ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ A (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “จากการที�เราก็เป็นผูรั้บบริการดว้ยคนหนึ� ง
นัHน เห็นวา่พยาบาลกบัผูรั้บบริการควรที�จะมีความร่วมแรงร่วมใจกนัในการที�จะทาํอะไรก็ตาม เห็น
ใจกนัให้มาก ๆ เพราะต่างคนต่างก็มีความจาํเป็นดว้ยกนัทัHงคู่ ถา้ร่วมใจกนัไดช่้วยกนัแกไ้ขปัญหา 
สัมพนัธภาพของทัHงสองฝ่ายก็น่าจะออกมาในทางที�ดี” หรือที�ผูรั้บบริการ C (10 ตุลาคม 2557) ได้
กล่าววา่ “การที�จะสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการไดน้ัHน พยาบาลกบัผูป่้วยควร
ประสานงานกนัถา้จะทาํการต่าง ๆ ดว้ยความร่วมมือที�ดีต่อกนัจนสามารถทาํให้เกิดสัมพนัธภาพที�ดี
ต่อกนัแบบถาวร” รวมถึงผูรั้บบริการ D (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ถ้าหากพยาบาลกบัผูป่้วย
ประสานความร่วมมือกนั มองขา้มเรื� องที�ไม่ดีไปบ้าง เห็นใจกนัเพราะทุกคนเหนื�อยกายและใจ
เหมือนกัน จึงคิดว่าหากมีการปฏิบัติโดยประสานความร่วมมือกันในการรักษาพยาบาล 
ความสัมพนัธ์ที�ดีก็จะเกิดขึH นได้ง่ายกว่าที�ต่างคนต่างทาํอย่างเช่นทุกวนันีH ” และสอดคล้องกับที�
ผูรั้บบริการ ง (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่การกระทาํ
ที�เกิดจากการประสานความร่วมมือกนัทาํน่าจะเป็นการปฏิบติัที�ดี เพราะจะให้มองเห็นขอ้ดีขอ้เสีย
ของกนัและกนั นาํขอ้ดีมาประยุกตใ์ห้เกิดเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั เวลาผลของการกระทาํออกมาจะ
ไดไ้ม่มาโทษกนัเอง อยา่งเช่น พยาบาลแจง้วา่ผูป่้วยจะผา่ตดัพรุ่งนีH ให้งดนํH าและอาหารหลงัเที�ยงคืน 
ซึ� งผูป่้วยเป็นผูสู้งอายุอาจจะไม่เข้าใจ อาจลืมกินอาหารเข้าไปทาํให้ต้องงดหรือเลื�อนการผ่าตดั
ออกไป จะเห็นไดว้่าผลที�เกิดขึHนไม่ดีเลย ดงันัHนหากพยาบาลกบัผูป่้วยมีการประสานความร่วมมือ
กนั พยาบาลก็บอกอธิบายเหตุผลให้ผูป่้วยทราบและติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพราะผูป่้วยสูงอายุ
แลว้ ส่วนผูป่้วยก็ควรจะเชื�อฟังพยาบาลหรือถา้ไม่เขา้ใจก็ตอ้งถามเลยอยา่คิดวา่จะเสียฟอร์ม เพราะ
ผลเสียก็จะเกิดกบัตวัเองดว้ยค่ะ อนันีH ปู่เคยดืHอคิดวา่พยาบาลเด็กกวา่ไม่ฟัง เลยเป็นแบบนีH” 

นอกจากนีH การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นการกระทาํนัHนช่วยให้
พยาบาลกับผู ้รับบริการมีการร่วมมือกันทัH งความคิดและการกระทําซึ� งเป็นสิ� งที�ท ําให้ เกิด
กระบวนการพยาบาลที�มีคุณภาพตามมา ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ E (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ในความเป็นจริงถา้หากว่าผูป่้วยกบัพยาบาล
สามารถร่วมมือกนัได้ในระหว่างการรักษาให้มากกว่านีH  ปัญหาความไม่เขา้ใจกนัต่าง ๆ ก็น่าจะ
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บรรเทาลงบ้าง พยาบาลกับผูป่้วยก็จะได้มีความสัมพันธ์ที� ดีต่อกันด้วยเช่นกัน” เหมือนกับที�
ผูรั้บบริการ G (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “อย่างที�เห็นกนัอยู่จะพบว่าพยาบาลกบัผูป่้วยถ้าหาก
ต่างคนต่างไม่สนใจกนัอยูอ่ยา่งนีH  ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างทัHงคู่ก็คงจะไม่มีทางเกิดขึHนมาได ้ดงันัHน
อยากให้ทัHงคู่มีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการกระทาํต่าง ๆ เพื�อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดี
ตามมา” หรือที�ผูรั้บบริการ J (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “จากสถานการณ์การให้พยาบาลที�พบ
เห็นกนัอยูน่ัHน ถา้ทัHงพยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการทาํกิจกรรม
ต่าง ๆ แลว้การมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัก็น่าจะเกิดขึHนไดด้ว้ยตามลาํดบั” พร้อมกบัที�ผูรั้บบริการ K 
(12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การที�จะสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการไดน้ัHน 
พยาบาลกบัผูป่้วยควรประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัเวลาที�ตอ้งให้การพยาบาลต่าง ๆ จึงจะทาํให้
การพยาบาลนัHนผ่านไปไดด้้วยดี” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ L (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า 
“ตวัพยาบาลกบัผูป่้วยควรมีการร่วมมือกนัทาํใหร้ะบบสุขภาพของไทยมีการพฒันาไปในแนวทางที�
ดีกวา่นีH  จากความร่วมมือประสานงานที�ดีต่อกนัดา้นการกระทาํนีH  ก็จะทาํให้เกิดการปฏิบติัที�ดีและมี
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีดว้ยเช่นกนั”  

สรุป การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นการกระทาํนัHน คือ การปฏิบติั
ที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยใหท้ัHงสองฝ่ายไดมี้การกระทาํต่าง 
ๆ ร่วมกนัอยา่งเหมาะสม ทาํใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีในการรักษาพยาบาลตามมาได ้

2.2) การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นความคิด 
 การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นความคิดนัHนเป็นการปฏิบติัที�ดี
ในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการที�ทัH งสองฝ่ายได้มีความคิดที�ดีต่อกัน 
ดงัเช่นที�ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 
 ผูรั้บบริการ M (12 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “การปฏิสัมพันธ์ที� ดีควรเกิดจากการ
ประสานความคิดที�จะให้ร่วมมือที�ดีต่อกนั เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที�ตัHงเอาไว ้และหากต่างฝ่าย
ต่างปฏิบติัโดยขาดความคิดที�จะประสานงานที�ดีต่อกนัแลว้นัHน ย่อมเป็นการลาํบากที�จะสามารถ
กาํจดัอุปสรรคต่าง ๆ ให้หมดออกไปจากการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัได”้ หรือที�ผูรั้บบริการ N 
(12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “ระหว่างพยาบาลกบัคนไข ้คิดว่ามนัเหมือนมีบางอย่างกัHนทาํให้ไม่
ค่อยไดส้นใจกนัสักเท่าใดนกั ดงันัHนคิดวา่ถา้ทัHงคู่จะมีการปรับความคิดให้ประสานกนัไดเ้พื�อที�การ
ปฏิบติัต่าง ๆ ระหว่างกนัจะไดมี้ความเหมาะสมกบัทัHงสองฝ่าย” รวมถึงผูรั้บบริการ O (12 ตุลาคม 
2557) ไดก้ล่าวว่า “จากการดาํเนินการระหว่างกนัที�ตวัเองเคยพบวา่คิดวา่พยาบาลกบัผูป่้วยยงัขาด
ความคิดที�จะการประสานงานที�ดีต่อกนั จึงทาํให้ไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัมากนกั ดงันัHนถา้มี
ความคิดที�จะสร้างการปฏิบติัต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือที�ดีกนัแลว้ปฏิสัมพนัธ์ยอ่มเกิดขึHนมา
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ไดแ้น่นอนระหวา่งทัHงคู่นีH ” และสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ จ (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้จิยัไดไ้ปขอ
สัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “ควรจะมีความคิดที�จะประสานความร่วมมือดว้ย เพราะถา้ความคิดยงั
ขดัแยง้กนัอยู่ การกระทาํก็ไม่มีทางประสานกนัไดแ้น่ ดงันัHนควรจะปรับจูนความคิดให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกนัก่อน เช่น ผูป่้วยตอ้งการนอนห้องพิเศษ เพราะคิดวา่เป็นส่วนตวั ส่วนพยาบาลเห็น
วา่อาการยงัไม่ค่อยดียงัไม่น่าจะเขา้ห้องพิเศษได ้จะเห็นไดว้า่สองฝ่ายมีความคิดที�ขดัแยง้กนัอยู่ ซึ� ง
ถา้ไม่มีการปรับความคิดความเขา้ใจกนั รับรองไดว้่าจะตอ้งเกิดความขุ่นเคืองกนัแน่นอน จึงควรที�
สองฝ่ายจะไดแ้สดงความคิดและเหตุผลและร่วมมือกนัหาทางออก เช่น พยาบาลอาจจะอธิบายให้
ผูป่้วยรออาการให้ดีขึHน ส่วนผูป่้วยก็ควรรับฟังไม่ดืHอดึงเห็นใจพยาบาลว่าหวงัดีจริงๆ ไม่ไดก้ลั�น
แกลง้ คิดวา่ถา้มีการคิดประสานกนัแบบนีH  ผลของการพยาบาลที�ไดน่้าจะมีคุณภาพ” 
 นอกจากนีHการปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นความคิดนัHนช่วยให้
พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดมี้ความคิดที�จะการร่วมมือกนัในการกระทาํสิ�งต่าง ๆ ต่อกนัดว้ยความเต็ม
ใจ ซึ� งเป็นสิ�งหนึ� งที�สําคญัที�จะทาํให้เกิดกระบวนการพยาบาลที�มีคุณภาพตามมาเช่นกนั ดงัเช่นที�
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผูรั้บบริการ R (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าวว่า “จากแนวโน้มที�เน้นให้แต่ละโรงพยาบาล
ไดมี้การสร้างจุดเด่นของตวัเองขึHนมา ซึ� งคิดว่าพยาบาลกบัผูป่้วยถา้มีการระดมความคิดเพื�อให้เกิด
การประสานความร่วมมือกนัได ้การปฏิบติังานของพยาบาลและการรับบริการของผูป่้วยก็ยอ่มที�จะ
มีการพฒันาไปในแนวทางที�ดีไดก้วา่เดิมแน่นอน” เหมือนกบัที�ผูรั้บบริการ S (8 พฤศจิกายน 2557) 
ได้กล่าวว่า “ผูรั้บบริการอย่างตวัเองในตอนนีH ก็อยากมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีกบัพยาบาลเช่นเดียวกนั แต่
การปฏิบติัที�สําคญัคือ ทัHงสองฝ่ายจะตอ้งมีความคิดร่วมมือกนัให้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้เพื�อใหเ้กิด
การตอบสนองความต้องการของทัH งสองฝ่ายได้อย่างเหมาะสม” หรือที�ผู ้รับบริการ U (15 
พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “สิ� งที� เหมาะสมที� สุดที� คิดว่าเป็นการปฏิบัติที� ดีในการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการสาํหรับตนเองคือ การช่วยกนัคิดร่วมกนัเพื�อสร้างสิ�งที�ดี
ให้แก่ทัH งสองฝ่าย เพราะถึงแม้ว่าถ้าอีกฝ่ายจะทําดีเพียงใด แต่อีกฝ่ายกลับนิ� งเฉย ไม่คิดดีด้วย 
ความสําเร็จในการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันคงเกิดขึH นได้ยาก” พร้อมกับที�ผู ้รับบริการ V (15 
พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “อยากให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการเห็นคุณค่า เห็นความสําคญัของกนั
และกนั เพราะตวัเองที�เป็นผูรั้บบริการเช่นเดียวกนั คิดวา่ ทุกคนควรเห็นค่ากนั คิดให้ความร่วมมือ
กัน ซึ� งน่าจะส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที� ดีต่อกันตามมา” ซึ� งสอดคล้องกับที�ผูรั้บบริการ X (15 
พฤศจิกายน 2557)ไดก้ล่าววา่ “การประสานความร่วมมือระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วยที�มีจุดเริ�มตัHงแต่
มีการคิดไปที�จุดประสงคเ์ดียวกนัร่วมกนัทัHงสองฝ่าย คือการพยาบาลที�มีคุณภาพน่าจะเป็นสิ�งสาํคญั
ที�สุดที�ช่วยใหเ้กิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัตามมาไดแ้ละเหมาะสมกบัทัHงสองฝ่ายมากที�สุด” 
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สรุป  การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัดา้นความคิดนัHน คือ การปฏิบติัที�
ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดมี้ความคิดที�ดีต่อ
กนั ทาํใหเ้กิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัทางการพยาบาลตามมาได ้

ดังนัH นจากสัมภาษณ์ที�ผ่านมาทัH งหมดเกี�ยวกับการปฏิบัติที�ดีในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการ ผูว้ิจยัสรุปได้ว่ากลุ่มผูรั้บบริการนัHนคิดว่าการปฏิบติัที�ดีในการ
พฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของผูรั้บบริการ คือ การที�ทัHงสองฝ่าย
ปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาค และประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัให้มากที�สุด ซึ� งจากประเด็น
ของการปฏิบัติที� ดีในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการในมุมมองของ
ผูรั้บบริการนัHน ผูว้ิจยัสรุปตามขอ้มูลทัHงหมดที�ผ่านมาโดยใช้แนวทางของทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิง
สัญลกัษณ์ในส่วนของความหมายของการปฏิสัมพนัธ์ที� อโนด์ ดบับลิว กรีน (2010 : 23) ได้ให้
ความหมายของการปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง ความเกี�ยวขอ้งต่อกนั ที�มีต่อกนัในแต่ละบุคคล หรือมีต่อ
ผูอื้�น เพื�อความพยายามแกปั้ญหา และสร้างความร่วมมือกนัในการต่อสู้ เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ� ง
การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม อาจแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม ซึ� งปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์กติกา 
ข้อบังคับ กฎหมาย สถานภาพ บทบาท และบรรทัดฐานอื�น ๆ ทางศีลธรรมได้ และเนื�องจาก
ธรรมชาติจะทาํให้มนุษยไ์ดรู้้จกัการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงตนเองและหมู่คณะอยู่เสมอ ทาํให้มีการ
ปฏิสัมพนัธ์กนัเกิดขึHนตามธรรมชาติตลอดเวลา และการที�มนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กนัที�ดีต่อกนั จึงกลาย
มาเป็นสิ�งที�มีความสําคญัเป็นอยา่งยิ�งสําหรับมนุษยทุ์กๆ คนที�ไดอ้าศยัอยูร่่วมกนัมาในสังคม ดงันัHน
จะเห็นไดว้า่การปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของ
ผูรั้บบริการคือ การที�ทัH งผูรั้บบริการและพยาบาลนัH นต่างฝ่ายควรที�จะต้องมีการประสานความ
ร่วมมือที�ดีต่อกนัและปฏิบติัต่อกนัด้วยความเสมอภาคต่อกนั เพื�อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีที�มีความ
ย ั�งยนืตลอดไป 
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การปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 

 
 

พยาบาล         ผูรั้บบริการ 
 

 
 

    การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาค 
 
 

การปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนั 
 
 

 
 
แผนภูมิที� 8 สรุปประเด็นที� 4 การปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั

ผูรั้บบริการ 
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จากการสัมภาษณ์ที�ผ่านมาทัH งหมดนัH น ผูว้ิจ ัยสามารถสรุปเป็นประเด็นสําคญัออกมา
ได ้ดงัแผนภูมิที� 9 ดงัต่อไปนีH  

 
การสัมภาษณ์จากพยาบาลและผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงฯ 

 
พยาบาล         ผูรั้บบริการ 
 

ประเด็นที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
ความตอ้งการสร้าง ลกัษณะการสร้าง องคป์ระกอบการสร้าง การปฏิบติัที�ดีในการ 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง สร้างปฏิสัมพนัธ์ 
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ พยาบาลกบัผูรั้บบริการ พยาบาลกบัผูรั้บบริการ ระหวา่งพยาบาลกบั 
         ผูรั้บบริการ 
 
 
- มีรูปแบบเป็นสื�อกลาง - คาํนึงถึงในเขาใจเรา - ความตระหนกัใน - การปฏิบติัต่อกนั 
เชื�อมโยงระหวา่ง -บูรณาการสิ�งที�ดี               บทบาทและหนา้ที� ดว้ยความเสมอภาค 
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ มาไวร่้วมกนั  ของตนเอง  -การปฏิบติัโดยมีการ 
ผา่นกิจกรรมที�จดัและ - คาํนึงถึงสิทธิ  - ความมีเหตุผลและ ประสานความ 
ทัHงสองฝ่ายมีส่วนร่วม ของกนัและกนั  ความมีสติ  ร่วมมือที�ดีต่อกนั 
กนัในกิจกรรม 

 
แผนภูมิที� 9 สรุปประเด็นสําคญัจากการสัมภาษณ์พยาบาลและผูรั้บบริการโรงพยาบาลศูนย ์

สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/สภาพการณ์ต่างๆ เกี�ยวกับโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข (SWOT Analysis) จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค 
  จากการวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ที� เกี� ยวข้องกับข้อมูล/สภาพการณ์ ต่างๆ ของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปได้เป็นจุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / 
อุปสรรค (SWOT Analysis) ไดด้งัตารางที� 7 ต่อไปนีH  
 
ตารางที� 7 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล/สภาพการณ์ต่าง  ๆเกี�ยวกบัโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

(SWOT Analysis) จุดแขง็ / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน  
 
1) เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที� มีแพทย์
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทางอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
2) เป็นโรงพยาบาลที�มีอาคารสถานที�กวา้งขวาง 
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและทนัสมยั 
สามารถรองรับผูป่้วยไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
3) เป็นโรงพยาบาลที�มีระบบบริการพยาบาลที�มี
คุณภาพและไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก
สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมาอยา่ง
ต่อเนื�อง 
4) เป็นโรงพยาบาลที�มีระบบสารสนเทศที�
เขม้แขง็และพฒันามาอยา่งต่อเนื�อง 
 
 
 

 
1) มีการจดัสรรอตัรากาํลงัของพยาบาลยงัไม่
สมดุลกนักบัจาํนวนของผูป่้วยที�มารับบริการเป็น
จาํนวนมาก 
2) การพฒันาบุคลากรดา้นการพยาบาลยงัไม่
ครอบคลุมโครงการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นแผน
ระยะสัHนเร่งด่วน หรือขาดการอบรมร่วมกบั
ผูรั้บบริการทาํใหข้าดสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนั 
รวมถึงขาดการบูรณาการใหเ้ขา้กบัลกัษณะงาน
ของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลทาํใหพ้ยาบาล
ขาดความชาํนาญเฉพาะทางในการปฏิบติังาน 
3) ดว้ยความเร่งด่วนของเวลา ปริมาณงานที�มาก 
และผูป่้วยมีจาํนวนมาก ส่งผลใหพ้ยาบาลกบั
ผูรั้บบริการขาดการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั
กิจกรรมที�ดีต่างๆ และขาดการประสานความ
ร่วมมือที�ดีต่อกนั 
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โอกาส อุปสรรค 
 
1) มีกระแสของการยกระดบัคุณภาพ
โรงพยาบาลสู่ระดบัสากลเพื�อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2) มาตรฐาน/ระบบการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลมีขอ้กาํหนดเรื�องบุคลากรไว้
ชดัเจน เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาดา้น
ทรัพยากรบุคคล 
3) บทบาทสื�อสังคมออนไลน์ (Social media) ที�
มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและผูป่้วยสัมพนัธ์ 
4) นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเนน้และ
ใหค้วามสาํคญัเรื�องการพฒันาบุคลากร 
 

 
1)ปัญหาสมองไหลของพยาบาลลาออกไปอยู่
ภาคเอกชนที�มีค่าตอบแทนในการทาํงานที�สูงกว่า 
2) ภาระงานที�หนกัส่งผลกระทบต่อขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติังานเป็นเหตุใหพ้ยาบาล
ลาออกและขาดแคลนอตัรากาํลงัในการใหบ้ริการ 
3) ความตื�นตวัของผูใ้ชบ้ริการเรื�องคุณภาพและ
ความปลอดภยั ทาํใหมี้การร้องเรียน (ระบบการ
จดับริการ)และฟ้องร้องเพื�อเรียกค่าเสียหายเพิ�มขึHน 

 

3. การศึกษาข้อมูลที�เป็นการปฏิบัติที�ดีของ โรงพยาบาลศูนย์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
  จากการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ที�เป็นการปฏิบติัที�ดีของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง

สาธารณสุขดว้ยการสรุปเนืHอหาจากการศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขที�ได้ไปทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกทัHง 5 แห่ง ได้
ขอ้สรุปออกมา ไดแ้ก่ 

1. พฒันาบริการทุกมิติให้ผูรั้บบริการพึงพอใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ และตน้แบบดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน  

2. พฒันาระบบบริการใหมี้ความเป็นเลิศในการใหบ้ริการตติยภูมิชัHนสูง  
3. พฒันาการบริการจดัการใหมี้ประสิทธิภาพโปร่งใสคุม้ค่ามีส่วนร่วมและตรวจสอบได ้ 
4. พฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพ มีสมรรถนะในการใหบ้ริการที�มีคุณภาพและมีความสุข  
5. พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยกระบวนการจดัการความรู้  
6. พฒันาระบบบริหารความเสี�ยงทางคลินิกและสิ�งแวดลอ้ม มุง้เน้นความปลอดภยั

ของผูรั้บบริการและบุคลากร  
7. พฒันาระบบสารสนเทศให้เชื�อมโยงเครือข่ายขอ้มูลในโรงพยาบาลและเครือข่าย

ปฐมภูมิ  



187 

8. พฒันาระบบบริการผูป่้วยเพื�อการดูแลต่อเนื�องสู่สถานบริการสาธารณสุขทุกระดบั  
9. พฒันาเสริมสร้างสิ�งแวดลอ้มและบรรยากาศการทาํงานที�มีความสุข  
10. พฒันาบุคลากรใหมี้อตัรากาํลงัเหมาะสม มีสมรรถนะและทาํงานอยา่งมีความสุข 

 ดังนัH นจากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที� เป็นการปฏิบัติที� ดีของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขด้วยการวิเคราะห์เนืHอหาออกมาเป็นขอ้สรุป การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี�ยวกบั
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จากทัHงตวัพยาบาลและจากตวัผูร้ับบริการด้วยการวิเคราะห์เนืHอหาออกมาเป็น
ข้อสรุป และจากการวิเคราะห์ข้อมูลพืHนฐาน/สภาพการณ์ต่างๆ ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์ออกมาให้ได้เป็นประเด็นจุดแข็ง 
ประเด็นจุดอ่อน ประเด็นโอกาส และประเด็นอุปสรรค  ดงันัHนผูว้ิจยัจึงไดมี้การนาํขอ้มูลพืHนฐานต่างๆ 
เหล่านีH ที�ได้มาทัHงหมดนีH  นํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เป็นร่างรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดี ของโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวง
สาธารณสุขต่อไป 
 

ตอนที� M  ผลการพฒันารูปแบบ(Development : D1)  
 สังเคราะห์สร้างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสมของ

รูปแบบ โดยมีรายละเอียดของรูปแบบ ดงัต่อไปนีH  
 
องค์ประกอบของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ รับบริการ เพื�อ

เสริมสร้างการปฏิบัติที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
จากการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้าง

การปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ผูว้ิจยัได้
รูปแบบจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจยัต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้อง และจากการศึกษาเชิง
คุณภาพดว้ยสัมภาษณ์เชิงลึกจากพยาบาลและผูรั้บบริการ ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข ผูว้ิจ ัยจึงได้มีการพัฒนาร่างรูปแบบขึH นมา โดยที�ผูว้ิจ ัยได้ใช้ชื�อของรูปแบบนีH ว่า              
“PICT Model”   โดยมีองคป์ระกอบของรูปแบบทัHงหมด 4 ประการ 

ทัHงนีH องค์ประกอบ 4 ประการ สู่การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อ
เสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
(PICT Model) ไดแ้ก่ 
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 1. พ ยาบ าลกับผู ้รับบ ริการมีส่ วนร่วมในการสร้างป ฏิสัมพัน ธ์ให้ เกิด ขึH น  (P = 
Participation) 

 2. พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการบูรณาการการปฏิบติัที�ดีมาไวร่้วมกนั (I = Integration) 
 3. พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนั (C = Coordination) 
 4. การฝึกการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกนั (T = Training) 
โดยแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ

เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
สามารถอธิบายรายละเอียดและที�มาของแต่ละองคป์ระกอบได ้ดงัต่อไปนีH  

1. P = Participation หมายถึง พยาบาลกับผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์

ให้เกดิขึ น 
 P = Participation มีที�มาจากการสัมภาษณ์พยาบาลและผูรั้บบริการที�ได้มีการกล่าวถึง

การมีส่วนร่วมกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกนั 
เพื�อใหเ้กิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัของทัHงสองฝ่าย โดยสรุปได ้3 ประเด็น ดงัต่อไปนีH  

1.1 การมีส่วนร่วมกนัในขั นตอนการรับใหม่ผู้ป่วย 
   การรับใหม่ผูป่้วยเป็นขัHนตอนสําคญัเนื�องจากเป็นเป็นขัHนตอนแรกที�พยาบาลกบั
ผูรั้บบริการจะมีส่วนร่วมกนัในการสร้างความสัมพนัธ์ทางการรักษาที�ดีต่อกนัที�จะช่วยสร้างความ
เขา้ใจในการปฏิบติัตวัขณะที�นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลให้แกผูป่้วยและญาติไดท้ราบและ
เพื�อให้เกิดความร่วมมือที�ดีระหวา่งกนัในการรักษาพยาบาลต่อไป ดงัเช่นที�พยาบาล B (10 ตุลาคม 
2557) ไดก้ล่าวว่า “การมีกิจกรรมที�มาร่วมกนัปฏิบติั ช่วยกนัคิดขึHนมาให้เป็นรูปแบบของทุกคนก็
น่าจะดีจะไดต้รงตามความตอ้งการของทุกฝ่าย อยา่งเช่นการดูแลผูป่้วยแรกรับที�ตึก สาํหรับพยาบาล
กบัผูป่้วยไดม้าลองปฏิบติัในสิ�งที�ถูกตอ้งต่อกนั เพราะเนื�องจากผูป่้วยและญาติบางคนก็ยงัไม่ทราบ
วา่จะตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งไร และก็ยงัไม่ทราบวา่จะไดรั้บการปฏิบติัต่าง ๆ จากพยาบาลที�ตึกอยา่งไร
บ้าง” หรือที�พยาบาล D (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “หากได้จัดกิจกรรมให้พยาบาลกับ
ผูรั้บบริการไดด้าํเนินกิจกรรมร่วมกนัในทุกกระบวนการโดยเฉพาะตอนแรกรับผูป่้วยในการนอน
โรงพยาบาลน่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และเกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัได ้เพราะว่า
จะไดเ้กิดความเขา้ใจที�ถูกตอ้งต่อกนัและเกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัตามมา” รวมถึงพยาบาล S (8 
พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าวว่า “การที�จะให้ทัHงฝ่ายพยาบาลและผูรั้บบริการหนัหน้าเขา้มาหากนัได ้
ควรจะมีกิจกรรมส่วนกลางให้ไดม้าปฏิบติัร่วมกนั อาจจะเป็นจุดแรกที�จะตอ้งมีการสื�อสารกนั คือ 
เมื�อตอ้งมาเจอกนัที�หอผูป่้วยในครัH งแรกแล้วพยาบาลกบัผูรั้บบริการจะตอ้งปฏิบติัต่อกนัอย่างไร 
เพื�อที�จะให้เป็นการนาํประสบการณ์มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัและร่วมกนักา้วผ่านปัญหาต่าง ๆ จน
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เกิดปฏิสัมพันธ์ที� ดีจากความร่วมมือกันของทัH งสองฝ่าย” และสอดคล้องกับที�พยาบาล ก (4 
กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าวว่า “คิดวา่สิ�งที�ตอ้งการที�สุดสําหรับ
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการคือการที�มีกิจกรรมปฏิบติัของพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการร่วมกนัในช่วงก่อนให้การพยาบาลแก่กนั เพราะคิดวา่การที�เมื�อสองฝ่ายที�ไม่เคยรู้จกักนั
มาก่อนตอ้งมาพบกนัควรเป็นช่วงที�ควรมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัมากที�สุด อย่างเช่นที�พบบ่อยคือตอนที�
ผูรั้บบริการถูกส่งตวัให้เขา้มาพกัรักษาในตึกนีH ควรได้มีการสื�อสารอธิบายกนัและกนั เพื�อให้เกิด
ความเขา้ใจที�ตรงกนัและใหค้วามร่วมมือที�ดีแก่กนั ผูรั้บบริการบอกเล่าอาการปัจจุบนั พยาบาลก็แจง้
แนวทางรักษาพยาบาลเบืHองตน้ให้ทราบ แนะนาํการปฏิบติัตวัขณะพกัรักษาตวัให้ผูบ้ริการทราบ 
สุดทา้ยน่าจะเกิดความเขา้ใจกนัและความร่วมมือที�ดีต่อกนัได”้ รวมถึงสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ง (4 
กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัได้ไปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมได้กล่าวว่า “คิดว่าต้องการให้มีรูปแบบที�
ชดัเจนที�จะมาเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัไดท้ัHงพยาบาลและผูรั้บบริการ เพราะคิดวา่น่าจะเป็นการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งกนั และโดยเฉพาะเวลาที�ผูป่้วยตอ้งการเขา้มารับบริการพกัรักษาตวัใน
โรงพยาบาลควรมีรูปแบบที�เป็นแนวทางปฏิบติัที�จะช่วยให้การปฏิบติัต่อกนัเป็นไปในแนวทางที�ดี 
และเกิดการรักษาพยาบาลที�มีคุณภาพและความร่วมมือที�ดีต่อกนั” ส่วนผูรั้บบริการ E (10 ตุลาคม 
2557) ได้กล่าวว่า “การที�พยาบาลกับผูป่้วยจะมีปฏิสัมพันธ์ที�ดีต่อกันได้นัH น อยากให้มีการนํา
กิจกรรมที�มีรูปแบบชดัเจนที�ทัHงสองฝ่ายสามารถปฏิบติัร่วมกนัให้มากที�สุดได ้เคยไปโรงพยาบาล
ตอนแรกที�หมอให้นอนโรงพยาบาลก็กงัวลอยู่แต่ถ้ามีการได้พูดคุยหรือมีการทาํกิจกรรมโดยมี
คาํแนะนาํคิดวา่พวกความวติกกงัวลต่าง ๆ น่าจะลดนอ้ยลง” หรือที�ผูรั้บบริการ G (11 ตุลาคม 2557) 
ไดก้ล่าววา่ “ตอ้งการใหพ้ยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนับา้งจะไดมี้ความ
เขา้ใจกนัมากยิ�งขึHนถึงแมจ้ะเป็นช่วงเวลาสัHน ๆ อยา่งเช่นตอนผูป่้วยเขา้ไปนอนรักษาตวัที�ตึกแรกรับ
พยาบาลกบัผูป่้วยควรมีการดูแลให้ขอ้มูลหรือทกัทายกนับ้าง ซึ� งผลที�เกิดตามมาน่าจะทาํให้เกิด
ความมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัแบบยั�งยืนต่อไปได”้ รวมถึงผูรั้บบริการ I (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า 
“ทุกวนันีH จะเห็นไดว้า่พยาบาลกบัผูรั้บบริการมกัจะขดัแยง้กนัในเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการรับบริการ 
ปัญหาใหญ่บ้าง เล็กบา้ง และจะพบว่าสาเหตุหลกั ๆ ก็คือ ขาดความสนใจกนัมุ่งแต่จะให้ตนเอง
ไดรั้บสิ�งที�ดี ยิ�งตอนรับผูป่้วยใหม่ที�ตึกควรร่วมกนัทาํหนา้ที�ของตนเองใหดี้ที�สุด พยาบาลควรสนใจ
ผูป่้วยให้ขอ้มูลที�จาํเป็นส่วนผูป่้วยก็ควรร่วมมือดว้ยการรับฟังและปฏิบติัตามคาํแนะนาํดว้ย ซึ� งคิด
วา่ตอ้งการให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดมี้การร่วมมือที�ดีต่อกนัในเรื�องการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ให้
มากกวา่นีH ” พร้อมกบัที�ผูรั้บบริการ B (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “อยากให้พยาบาลกบัผูป่้วยเมื�อ
ไดเ้จอกนัตอนแรกรับที�ตึกไดมี้การทาํดีต่อกนัโดยต่างฝ่ายให้ความร่วมมือกนัการรักษาพยาบาลใน
ขัHนต่อไปก็น่าจะประสบความสําเร็จได้ เพราะพยาบาลกับผูป่้วยมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกันแล้ว” ซึ� ง
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สอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ C (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ในตอนแรกรับผูป่้วยที�ตึกนัHนถา้ไดมี้
การกาํหนดเป็นขอ้ควรทาํหรือขอ้แนะนําที�เหมาะสมให้พยาบาลและกบัผูรั้บบริการให้สามารถ
นาํไปปฏิบติัร่วมกนัได ้โดยเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีไปในตวัดว้ย คิดวา่น่าจะควรใหมี้มากที�สุด
ในตอนนีH”  

1.2 การมีส่วนร่วมกนัในขั นตอนการตรวจเยี�ยมผู้ป่วย 
การตรวจเยี�ยมผูป่้วยในขณะที�นอนรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลนัHนเป็นอีกขัHนตอน

หนึ� งที�มีความสําคญัมากที�พยาบาลกบัผูรั้บบริการจะไดมี้ส่วนร่วมกนัในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดี

ระหวา่งกนัดว้ยการสื�อสารกนัเพื�อให้ทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของกนัและกนัเพื�อให้เกิด

ความร่วมมือที�ดีระหวา่งกนัในการรักษาพยาบาลต่อไป ดงัเช่นที�พยาบาล O (12 ตุลาคม 2557) ได้

กล่าววา่ “การจะสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีใหเ้กิดขึHนมาได ้น่าจะตอ้งใชค้วามร่วมมือ ซึ� งอยากใหเ้กิดความ

ร่วมมือจากทัHงสองฝ่ายให้มากที�สุด อยา่งเช่นเมื�อผูป่้วยตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลอาจจะยงัไม่

ทราบวา่ในขณะที�นอนโรงพยาบาลตนเองจะไดรั้บการดูแลแบบใดและตนเองจะตอ้งปฏิบติัตวัอยา่ง

ไร           

  ดงันัHนในขณะที�พยาบาลดูแลผูป่้วยและมีการตรวจเยี�ยมผูป่้วยที�เตียงไดมี้การพูดคุย

ซกัถามทกัทายผูป่้วย ส่วนผูป่้วยก็ร่วมมือให้ขอ้มูลที�พยาบาลตอ้งการทราบหรือสอบถามพยาบาล

ใน สิ� งที� ตน เองส งสั ย  ซึ� งน่ าจะทําให้ เกิดก ารดูแล ท างสุ ข ภ าพ ที� ส ม บู รณ์ แบ บ ที� สุ ดได้”                                                         

หรือที�พยาบาล T (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าวว่า “ส่วนตวัคิดว่าถา้หากพยาบาลกบัผูรั้บบริการมี

การร่วมมือที�ดีต่อกนัโดยมีการสื�อสารที�ดีต่อกนัน่าจะทาํให้ต่างฝ่ายต่างเขา้ใจในความตอ้งการของ

กนัและกนัมากขึHน เมื�อนัHนการปฏิบติัใด ๆ ต่อกนัก็จะง่ายขึHนและเกิดเป็นปฏิสัมพนัธ์ที�ดีตามมาได้

และยิ�งถา้ในการดูแลผูป่้วยในขณะการตรวจเยี�ยมที�เตียงไดมี้การสื�อสารปัญหาและความตอ้งการต่อ

กนั น่าจะช่วยให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัได ้เพราะเมื�อทัHงสองฝ่ายมีส่วนร่วมกนัในการปฏิบติัที�ดี

ต่อกนัแลว้ การให้บริการทางสุขภาพที�มีคุณภาพยอ่มเกิดตามมาได”้ รวมถึงพยาบาล A (10 ตุลาคม 

2557) ไดก้ล่าวว่า “ถ้าจะตอ้งการจริง ๆ คิดว่าอยากให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการได้มีการปฏิบติัตาม

แนวทางที�เป็นกลางร่วมกนัแบบพบกนัครึ� งทางน่าจะดีที�สุด เช่นการดูแลผูป่้วยเมื�อพยาบาลไปตรวจ

เยี�ยมผูป่้วยควรมีการพูดคุยซักถามอาการหรือแนะนําเกี�ยวกับอาการของผูป่้วย ส่วนผูป่้วยควร

ปฏิบติัตามคาํแนะนาํหรือสอบถามในสิ�งที�สงสัยเกี�ยวกบัอาการป่วย เพื�อให้ทัHงสองฝ่ายไดเ้กิดความ

เขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั” พร้อมกบัที�พยาบาล K (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “คิดวา่รูปแบบที�ควรมี
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เป็นแบบอยา่งที�ช่วยเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ของทัHงคู่ คือการมีแบบอยา่งปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยใน

ตึก การตรวจเยี�ยมอาการของผูป่้วย เพราะช่วยให้สองฝ่ายได้มีการพูดคุยสื�อสารกนัและร่วมกัน

แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด ซึ� งคิดวา่เป็นสิ�งที�เหมาะสมที�สุดที�จะช่วยให้เกิดสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งกนั

ได ้และในส่วนตวัเองนัHนอยากให้มีแบบอย่างการปฏิบติัในการตรวจเยี�ยมดูแลนีH เกิดขึHนมากที�สุด

ดว้ยโดยที�ทัHงสองฝ่ายรับรู้และเขา้ใจตรงกนัเพื�อลดความขดัแยง้ที�อาจจะเกิดขึHนมาระหว่างกนัใน

ขณะที�ให้การรักษาพยาบาลด้วย” ซึ� งสอดคล้องกับที�พยาบาล N (12 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า 

“อยากใหมี้การนาํรูปแบบที�เป็นสื�อกลางที�เหมาะสมกบัทัHงพยาบาลและผูป่้วยมาใชใ้นการตรวจเยี�ยม

ผูป่้วยอาจจะมีการพูดคุยสอบถามอาการหรือความต้องการหรือเปิดโอกาสให้ผูป่้วยได้เสนอ

ความเห็น ส่วนพยาบาลอาจรับฟังผูป่้วยให้การช่วยเหลือหรือข้อเสนอแนะที�เหมาะสมร่วมด้วย 

เพื�อใหเ้กิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีและเหมาะสมระหวา่งกนัไดต่้อไป” และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล 

ข (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่ตอ้งการให้ทัHงพยาบาล

กบัผูรั้บบริการนัHนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัดว้ยการให้ความร่วมมือที�ดีต่อกนัโดยเฉพาะในขณะที�

อยูใ่นโรงพยาบาลควรมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัเพราะเวลาที�ตอ้งการแยกยา้ยจากกนัจะไดไ้ม่เกิดความ

บาดหมางใจต่อกนั ซึ� งคิดวา่เวลาที�เหมาะสมคือช่วงที�มีการตรวจเยี�ยมดูแลผูป่้วยที�เตียงจะไดมี้การ

พูดคุยสอบถามอาการหรือขอ้สงสัยแก่กนั หรือแจง้ความคืบหน้าของอาการปัจจุบนัและถ้าผูป่้วย

สงสัยไม่เขา้ใจจะไดส้อบถามพยาบาลได ้โดยความรู้สึกต่อกนัก็จะเป็นไปในทางบวกมากกวา่ทาง

ลบและสบายใจดว้ยกนัทัHงสองฝ่าย” ส่วนผูรั้บบริการ K (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ตอ้งการให้

ทัHงพยาบาลกบัผูรั้บบริการรับฟังกนัให้มากขึHนจะไดม้องเห็นถึงปัญหาของกนัและกนัปัญหาความ

ขดัแยง้ต่างๆ ก็น่าจะนอ้ยลงได ้อาจจะผา่นการมีกิจกรรมหรือรูปแบบที�ช่วยทาํใหเ้กิดการสร้างความ

ร่วมมือต่าง ๆ อย่างเช่นในขณะที�ผูป่้วยนอนโรงพยาบาลถ้าในระหว่างนัHนไดมี้การมาตรวจเยี�ยม

พูดคุยกนัและกนัเหล่านีH ขึHนมาให้ชดัเจนและนาํไปใช้ไดต่้อไปดว้ยจะดีมาก” หรือที�ผูรั้บบริการ M 

(12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ถา้หากจะใหพ้ยาบาลกบัผูป่้วยมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนันัHน คิดวา่การมี

กิจกรรมที�มีรูปแบบการปฏิบติัร่วมกนัในช่วงที�ผูป่้วยนอนโรงพยาบาลน่าจะเหมาะสมที�สุดที�จะช่วย

เชื�อมความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการได้ เพราะว่าจะทาํให้ทัH งสองฝ่ายได้พูดคุย

สอบถามหรือแนะนํากันได้” รวมถึงผู ้รับบริการ Q (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “จาก

สถานการณ์ในปัจจุบนัที�โรงพยาบาลมีแต่ความวุน่วาย พยาบาลกบัผูป่้วยเลยมีเรื�องใหไ้ม่ค่อยลงรอย
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กนั จึงอยากให้มีตวักลางที�จะมาช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างทัHงคู่ เช่น มีกิจกรรมการ

พูดคุยแลกเปลี�ยนหรือแนะนาํกนั แสดงความห่วงใยกนัในขณะที�มีการเยี�ยมที�เตียงที�ทัHงคู่จะได้มี

ส่วนร่วมปฏิบติัดว้ยกนัน่าจะเหมาะสมที�สุด” พร้อมกบัที�ผูรั้บบริการ P (8 พฤศจิกายน 2557) ได้

กล่าวว่า “โรงพยาบาลศูนยเ์ป็นโรงพยาบาลที�ให้การบริการแก่ผูป่้วยเป็นจาํนวนมาก ควรที�จะมี

รูปแบบการให้บริการที�เป็นสื�อกลางเชื�อมโยงระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการให้มีความเหมาะสม

เป็นที�พึงพอใจแก่ทัHงสองฝ่ายทัHงตวัพยาบาลและผูรั้บบริการ ซึ� งอาจใช้เวลาในช่วงที�พยาบาลจะมา

ตรวจเยี�ยมผูป่้วยที�เตียงก็ไดจ้ะไดมี้การพูดคุยสื�อสารกนันานกว่าช่วงเวลาอื�น” ซึ� งสอดคล้องกบัที�

ผูรั้บบริการ H (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “หากทัHงสองฝ่ายมีส่วนร่วมกนัในการปฏิบติัการต่าง ๆ 

ซึ� งตอนมีการมาเยี�ยมกันที�เตียงหากมีการได้สื� อสารกันบอกเล่าปัญหาและรับฟังกัน น่าจะเป็น

มาตรฐานที�ช่วยใหพ้ยาบาลกบัผูรั้บบริการสามารถปฏิบติัต่อกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมมากยิ�งขึHน” 

1.3 การมีส่วนร่วมกนัในขั นตอนการจําหน่ายผู้ป่วย 
   การจาํหน่ายผูป่้วยมีความสําคญัสําหรับพยาบาลและผูรั้บบริการเป็นอย่างมากที�
พยาบาลกบัผูรั้บบริการจะไดมี้ส่วนร่วมกนั เนื�องจากเป็นขัHนตอนที�ช่วยสร้างความประทบัใจในการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทัHงสองฝ่าย โดยที�พยาบาลจะไดใ้ห้คาํแนะนาํที�เหมาะสมแก่ผูรั้บบริการ 
ส่วนผูรั้บบริการสามารถกลับไปดูแลตนเองต่อได้อย่างถูกต้องตามคาํแนะนําต่อไปได้ ดังเช่นที�
พยาบาล P (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลกบัผูป่้วยโดยเฉพาะในโรงพยาบาลศูนยไ์ม่
ค่อยจะมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัสักเท่าใดนกั ดงันัHนหากมีการประสานความสัมพนัธ์ให้ทัHงสองฝ่าย
หนัหนา้เขา้หากนัไดน่้าจะเป็นเรื�องที�ดีและความหวงัที�จะให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งพยาบาลกบั
ผูป่้วยน่าจะเกิดขึHนไดใ้นที�สุด โดยเฉพาะช่วงก่อนกลบับา้นอาจเป็นช่วงที�พยาบาลอาจสรุปขอ้มูล
สําคญัเกี�ยวกบัการเจ็บป่วยและการปฏิบติัตวัที�ถูกตอ้งให้ผูป่้วยได้ฟังและสามารถนาํไปปฏิบติัได้
เมื�อกลบัไปอยูบ่า้น ส่วนผูป่้วยอาจสอบถามขอ้ขอ้งใจหรือแสดงความเห็นขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื�อ
เป็นขอ้มูลสําหรับการนาํไปปรับปรุงการพยาบาลต่อไปได”้ หรือที�พยาบาล R (8 พฤศจิกายน 2557) 
ได้กล่าวว่า “พยาบาลกับผูป่้วยยงัไม่ค่อยมีสัมพนัธ์ที�ดีต่อกัน อาจเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ถ้ามี
แนวทางที�เหมาะสมมาใช้เพื�อสร้างความประทบัใจระหวา่งกนั เช่น ก่อนจาํหน่ายผูป่้วยกลบับา้น
อาจใหผู้ป่้วยไดส้อบถามปัญหาขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ส่วนพยาบาลก็มีการตอบขอ้สงสัย
หรือให้คาํแนะนําต่างๆ ที� เหมาะสมกับผูป่้วยน่าจะช่วยให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีที� เกิดจากความมี
สัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัและสร้างความประทบัใจระหว่างกนัดว้ย” รวมถึงพยาบาล R (15 พฤศจิกายน 
2557) ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลกบัผูป่้วยยงัไม่ค่อยมีสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั อาจเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ถา้มี
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แนวทางที�เหมาะสมมาใช้น่าจะช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที� ดีที� เกิดจากความมีสัมพนัธ์ที�ดีต่อกัน 
อย่างเช่นเรื� องการดูแลก่อนกลับผูป่้วยกับพยาบาลควรได้มีการพูดคุยสอบถามเกี�ยวกับอาการ
เจ็บป่วยร่วมกนัเพื�อให้เกิดแนวทางที�เขา้ใจตรงกนัทัHงสองฝ่ายและเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อ
กนัด้วย” ซึ� งสอดคล้องกบัที�พยาบาล Y (15 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “จากความสัมพนัธ์ที�
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ไม่ค่อยราบรื�นนกั ซึ� งคิดวา่ถา้มีแนวทางหรือรูปแบบที�เป็นกลางเขา้ถึง
ไดง่้ายมาเป็นตวัประสานความสัมพนัธ์ให้ผูป่้วยกบัพยาบาลเขา้กนัไดดี้ก่อนที�จะแยกยา้ยกนักลบั
เมื�อแพทยใ์ห้จาํหน่ายผูป่้วยได ้ควรให้พยาบาลกบัผูป่้วยไดมี้การสื�อสารกนัแนะนาํและเสนอแนะ
ให้แก่กนัและกนัในลกัษณะที�ทัH งสองฝ่ายนัHนสามารถให้ความร่วมมือกนัไดง่้าย ซึ� งน่าจะช่วยให้
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูป่้วยกบัพยาบาลมีแนวโน้มไปในทางที�ดีได้ง่ายขึHน” ส่วนผูรั้บบริการ R (8 
พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “มีความคิดอยากใหพ้ยาบาลกบัผูป่้วยไดร่้วมมือกนัทาํกิจกรรมทุก ๆ 
อย่าง โดยเฉพาะก่อนที�จะให้ผูป่้วยกลบับา้นไดอ้าจจะมีรูปแบบที�จะมาเป็นตน้แบบให้ปฏิบติัตาม
กนัไดท้ัHงสองฝ่าย ซึ� งถา้ทาํใหไ้ดก้ารมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีของทัHงพยาบาลกบัผูป่้วยจะเกิดขึHนพร้อมความ
ประทับใจ” หรือที�ผูรั้บบริการ T (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “อยากให้พยาบาลกับคนไข้
มองเห็นความสําคญัของกนัและกนั มีความสนใจกนั และที�สําคญัก่อนกลบัควนทาํให้เขา้ใจไม่มี
ความขุ่นเคืองใจต่อกนักลบับ้านตามไปด้วย โดยหากได้มีการร่วมกันในการปฏิบติัต่าง ๆ แล้ว 
สัมพนัธภาพที�ดีก็จะเป็นเรื�องที�เกิดตามมาไดไ้ม่ยาก” รวมถึงผูรั้บบริการ N (12 ตุลาคม 2557) ได้
กล่าววา่ “การกระทาํใด ๆ ก็ตามหากประโยชน์จะเกิดขึHนกบัทัHงสองฝ่าย การกระทาํนัHน ๆ ก็ควรที�จะ
เกิดจากการมีส่วนร่วมของทัHงสองฝ่ายดว้ย และตอนก่อนที�ผูป่้วยจะกลบัหากไดมี้การแนะนาํหรือ
เสนอแนะสรุปส่งทา้ยที�เหมาะสมต่อกนัผลลพัธ์ที�เกิดขึHนจึงจะสมบูรณ์แบบที�สุด” ซึ� งสอดคลอ้งกบั
ที�ผูรั้บบริการ W (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “ถา้พยาบาลกบัผูป่้วยไดเ้ห็นความสําคญัของกนั
มีความร่วมมือที�ดีต่อกนัตัHงแต่เริ�มจนถึงตอนก่อนกลบับา้น ถา้ไดมี้การสื�อสารอธิบายการปฏิบติัตวั
และยอมรับฟังกนัให้มากขึHน คิดวา่ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีของทัHงสองฝ่ายก็คงจะเกิดขึHนมาไดจ้ริง ๆ ไม่ใช่
แค่การคิดแต่ไม่สามารถทาํไดจ้ริง” 
 สรุป จากการมีส่วนร่วมที�กล่าวถึงมาทัHงหมดนีH สามารถสรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมกนัใน
การปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ต่อกันนัH นเป็นลักษณะของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีและ
เหมาะสมระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการในการปฏิบติัการพยาบาลต่าง ๆ ต่อกนั เพื�อช่วยให้เกิด
ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมาได ้
 ทัHงนีH กระบวนการมีส่วนร่วมของพยาบาลกบัผูรั้บบริการจะตอ้งคาํนึงถึงเงื�อนไขหรือ
หลกัการที�สําคญั 3 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมตอ้งเกิดจากความเต็มใจและความตัHงใจที�จะเขา้
ร่วมเพราะจะทาํใหเ้กิดความเป็นนํHาหนึ�งใจเดียวกนัในการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจในเรื�องนัHน ๆ 2) 
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กระบวนการมีส่วนร่วมตอ้งตัHงอยู่บนพืHนฐานของความเสมอภาคและขีดความสามารถของแต่ละ
บุคคลที�จะเข้ามามีส่วนร่วม 3) การมีส่วนร่วมต้องตัHงอยู่บนพืHนฐานของเสรีภาพอิสรภาพที�จะ
ตดัสินใจเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ยหรือไม่ (สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ, 2551 : 19)  
  

2. I = Integration หมายถึง พยาบาลกับผู้ รับบริการมีการบูรณาการการปฏิบัติที�ดีมาไว้

ร่วมกนั 
 I = Integration มีที�มาจากการสัมภาษณ์พยาบาลและผูรั้บบริการที�ไดมี้การกล่าวถึงการ

สร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ โดยการนาํการปฏิบติัที�ดีของทัHงสองฝ่ายมา
บูรณาการร่วมกนัเพื�อให้เกิดการปฏิบติัที�ดีและเหมาะสมที�สุดกบัทัHงสองฝ่าย โดยสรุปได ้2 ประเด็น 
ดงัต่อไปนีH  

  2.1) การบูรณาการนําสิ�งที�ดีมาไว้รวมกนัด้านการกระทาํ 
   การบูรณาการนําสิ� งที� ดีมาไว้รวมกันด้านการกระทําเป็นลักษณะการสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สาํคญัที�ช่วยใหพ้ยาบาลกบัผูรั้บบริการไดน้าํการปฏิบติั
ตัวของแต่ละฝ่ายที� ดีเหมาะสมแก่การนําไปให้ผูอื้�นปฏิบัติตามโดยนํามาร่วมกันให้กลายเป็น
แบบอยา่งในการปฏิบติัต่อกนัเพื�อให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมา ดงัเช่น
ที�พยาบาล B (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ภาษาสําคญัมากในการเป็นสื�อกลางในการสื�อสาร
ระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วยโดยในแง่ของผูป่้วยก็จะรู้สึกไวว้างใจพยาบาลมากขึHนและรู้สึกเป็นกนัเอง
มากขึHน เมื�อพยาบาลพูดภาษาทอ้งถิ�นได ้ส่วนในแง่ของพยาบาลก็จะทาํให้สามารถให้การพยาบาล
แก่ผูป่้วยได้อย่างสะดวกขึHนและจะได้รับความร่วมมือจากผูป่้วยได้เป็นอย่างดีและเมื�อนําเอามา
รวมกนัเป็นการบูรณาการสิ�งดี ๆ เขา้ด้วยกนั น่าจะทาํให้ทัHงสองฝ่ายมีสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนัช่วย
ส่งเสริมให้การรักษาพยาบาลเป็นไปในทางที� ดี พยาบาลกับผู ้รับบริการมีลักษณะการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างกนัเกิดขึHนทาํให้เกิดความร่วมมือที�ดีในการรักษาพยาบาลตามมา” หรือที�
พยาบาล D (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ทุกวนันีH คิดว่าลักษณะสําคัญที�จะช่วยสร้างให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ได้นัH น น่าจะเป็นการนําสิ� งที� เป็นด้านดี ๆ ในการปฏิบัติตัวของทัH งพยาบาลและ
ผูรั้บบริการนาํมารวมกนัให้เป็นลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�มี
ความเหมาะสม เช่น การพูดจาไพเราะต่อกนัในการรักษาพยาบาลหรือการให้เกียรติกันและกัน
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ” รวมถึงพยาบาล F (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การนาํขอ้ดีใน
การปฏิบติัตวัที�แต่ละฝ่ายมีมาบูรณาการกนัให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบติัร่วมกนัได ้เช่น 
การมีวาจาที�สุภาพและกิริยาที�นุ่มนวลต่อกนั ซึ� งน่าจะเป็นลกัษณะของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกับผูรั้บบริการที�จะสามารถเข้าถึงความต้องการของทัH งสองฝ่ายได้อย่างแท้จริง” ซึ� ง
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สอดคลอ้งกบัที�พยาบาล L (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “หากเป็นไปไดอ้ยากให้พยาบาลกบัคนไข้
ไดเ้ป็นกระจกสะทอ้นให้แก่กนั เพื�อจะไดเ้ห็นดา้นที�ไม่ดีของตนที�ตนเองไม่เคยรู้เห็นมาก่อนเวลาที�
ปฏิบติัทางกายต่อกนัอาจจะลืมตวัไดใ้นบางครัH ง เช่น การพูดจาที�ไม่เหมาะสมหรือมีการกระทาํที�ไม่
เหมาะสมต่อกนั ควรมีการใชเ้วลาหลงัจากสงบอารมณ์แลว้มารับฟังกนัจากนัHนก็ปรับนาํแต่ดา้นดี ๆ 
ของทัH งคู่มาไว ้ซึ� งน่าจะเป็นลักษณะของการทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีขึH นมาได้ที�เหมาะสมที�สุด
สาํหรับทัHงสองฝ่าย” และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ค (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้จิยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์
เพิ�มเติมไดก้ล่าวว่า “คิดว่าการที�ทัHงสองฝ่ายมีการนาํขอ้ดีที�มีอยู่มาร่วมกนัให้เกิดเป็นการปฏิบติัทีดี
น่าจะเป็นลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัได ้อยา่งเช่น พยาบาลมีความปรารถนาดีตอ้งการ
ให้ผูป่้วยหายจากอาการป่วยก็จะให้การพยาบาลอยา่งเต็มที� ส่วนผูป่้วยก็รับรู้ไดจ้ากการกระทาํของ
พยาบาลต่อตนเองก็จะเขา้ใจและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลอยา่งเต็มที� ซึ� งถา้นาํขอ้ดีนีHมา
บูรณาการการกระทาํที�ดีร่วมกันได้น่าจะเป็นลักษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการที�ดีได”้ ส่วนผูรั้บบริการ D (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “หากมีการจบัเข่าคุยกนั เพื�อ
สร้างสรรค์การกระทาํสิ�งดี ๆ ร่วมกนัน่าจะเหมาะสมกบัการที�จะสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้เกิดขึHนกบัแก่
พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดดี้ที�สุด” หรือที�ผูรั้บบริการ G (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การนาํขอ้ดีที�
เห็นของทัH งคู่มาผสมกันปรับให้เข้ากัน ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ� งที� น่าจะช่วยให้เกิดการมี
ปฏิสัมพันธ์ที� ดีให้แก่กันได้ ทัH งนัH นก็ควรขึH นอยู่กับการเคารพในสิทธิของกันและกันด้วย” ซึ� ง
สอดคล้องกับที�ผูรั้บบริการ J (11 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ลักษณะของการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ น่าจะเกิดจากการนาํการปฏิบติัตวัที�ดีของทัHงสองฝ่าย เช่น การถอ้ยที
ถ้อยอาศัยแก่กัน เอืHออาทรต่อกันโดยนํามาบูรณาการใช้เพื�อให้เกิดเป็นการปฏิบัติที� ดีร่วมกัน
เหมาะสมกบัทัHงคู่และเกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัตลอดไปดว้ย” และสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ ค (4 
กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าวว่า “คิดว่าการนาํเอาขอ้ดีของแต่ละ
ฝ่ายมาบูรณาการร่วมกนัในการกระทาํได้น่าจะเป็นการดี อย่างเช่น พยาบาลก็มีพืHนฐานคือความ
เมตตากรุณาช่วยเหลือผูป่้วย ส่วนผูป่้วยก็มีความเห็นใจพยาบาลที�เป็นเพื�อนมนุษยด์ว้ยกนั และเมื�อ
ทัHงสองฝ่ายนาํมาบูรณาการปฏิบติัต่อกนั ผลการพยาบาลก็จะเต็มไปด้วยความเอืHออาทรเขา้ใจกนั
และกนัเพิ�มมากขึHน ซึ� งเป็นลกัษณะสําคญัที�ช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูป่้วยไดต้าม
ความคิดของดิฉนั” 

 
 M.M) การบูรณาการนําสิ�งที�ดีมาไว้รวมกนัด้านความคิด 
  การบูรณาการนาํสิ�งที�ดีมาไวร้วมกนัดา้นความคิดเป็นอีกหนึ� งลกัษณะของการสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สําคญัเช่นกนัที�ช่วยให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดน้าํ
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การคิดและการดาํเนินจิตใจที�ดีของแต่ละฝ่ายที�ดีเหมาะสมแก่การนาํไปให้ผูอื้�นไดคิ้ดตามโดยนาํมา
ร่วมกนัให้กลายเป็นแบบอยา่งในการคิดและดาํเนินจิตใจที�ดีระหวา่งกนัเพื�อให้เกิดความร่วมมือที�ดี
ต่อกนัในการรักษาพยาบาลตามมา ดังเช่นที�พยาบาล Q (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “คิดว่า
พยาบาลกบัคนไขถ้า้มีการเห็นใจใหก้นั และมีการคิดต่อกนัในแง่ดี จิตใจก็จะสงบปัญหาต่าง ๆ ก็จะ
ไม่เกิดขึHน การมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัก็น่าจะมีแนวโนม้ไปในทางที�ดีเมื�อทัHงสองฝ่ายสามารถนาํจิตใจที�
ดีและมองโลกในแง่ดีมาไวป้รับใชก้บัตนเองได”้ หรือที�พยาบาล S (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ 
“พยาบาลและผูป่้วยต่างฝ่ายต่างมีปัญหาที�ตอ้งเผชิญทัHงคู่ แต่ถา้ทัHงสองฝ่ายไดมี้การหนัหนา้เขา้หากนั 
ทาํจิตใจใหส้งบ และมองหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนัดว้ยความเขา้ใจกนั น่าจะเป็นการบูรณาการแกไ้ข
ปัญหาระหว่างกันที�เหมาะสม ช่วยทาํให้เกิดลักษณะของการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ย ั�งยืนได้” รวมถึง
พยาบาล T (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “ส่วนตวัคิดว่าถ้าหากพยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการ
ร่วมมือที�ดีต่อกนัโดยมีความพยายามเขา้ใจจิตใจกนัและพยายามเขา้ใจในความตอ้งการของกนัและ
กนัให้มากขึHน เมื�อนัHนการปฏิบติัใด ๆ ต่อกนัก็จะง่ายขึHนและเกิดเป็นปฏิสัมพนัธ์ที�ดีตามมาได”้ ซึ� ง
สอดคล้องกับที�พยาบาล W (15 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “การที�พยาบาลกับผู ้ป่วยจะมี
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไดน้ัHน ควรมีการบูรณาการจิตใจให้มีการคิดดีและปรารถนาดีต่อกนัมาใชใ้ห้
เป็นแนวทางเดียวกนั จึงจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ที�เหมาะสมชดัเจน สามารถปฏิบติัตามกนั
ได้ทัH งพยาบาลและผู ้ป่วยเพราะการปฏิบัติที� ดีควรมีพืHนฐานมาจากจิตใจที� คิดดีต่อกัน” ส่วน
ผูรั้บบริการ M (12 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “สําหรับตวัเองแลว้คิดว่าลกัษณะที�ควรเป็นลกัษณะ
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการคือ การนาํเอาลกัษณะที�พึงประสงคข์องแต่ละ
ฝ่ายมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั เช่น การมีจิตใจที�คิดดีคิดที�จะช่วยเหลือกนั เพื�อให้ได้เป็นทางเลือกที�
เหมาะกบัทุกฝ่ายให้ได้นําไปเป็นลกัษณะสําคญัที�ทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัได้ต่อไปอย่าง
ย ั�งยืน” หรือที�ผูรั้บบริการ P (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าวว่า “เดิมทีเดียวนัHนเห็นแต่ต่างคนต่างยุ่ง
แต่กบัเรื�องและงานของตวัเอง ซึ� งคิดว่าการคิดวา่ทุกคนมีศกัดิ| ศรีเช่นกนั คิดให้เกียรติกนั เคารพกนั 
เห็นอกเห็นใจกนั น่าจะนาํมาบูรณาการร่วมกนัได ้เพื�อให้ทุกฝ่ายไดน้าํไปปฏิบติัให้เกิดปฏิสัมพนัธ์
ที� ดีที� เกิดจากใจของทุกฝ่ายจริง ๆ ไม่ได้แกล้งปฏิบัติ” ซึ� งสอดคล้องกับที�ผู ้รับบริการ Y (15 
พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “ตวัเองนัHนคิดว่าทุกคนมีส่วนที�ดีและไม่ดีอยู่ในตวัเอง ถ้าเรารู้จกั
เลือกนาํเอาแต่สิ�งที�ดีและการคิดแต่ดา้นดีของกนัและกนัมาปรับใชเ้ขา้ดว้ยกนั ความมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดี
ต่อกันก็จะเกิดขึH นมาได้ เพราะรู้จักการบูรณาการสิ� งที� ดีมาไวร่้วมกันได้ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการนั�นเอง”  

สรุป จากการมีการบูรณาการที�กล่าวถึงมาทัHงหมดนีH สามารถสรุปไดว้า่ถา้ทัHงสองฝ่ายมีการ
หนัหนา้เขา้หากนัมีการบูรณาการปฏิบติัที�ดีต่าง ๆ มาไวร่้วมกนัไดย้อ่มจะทาํใหร้ะบบบริการสุขภาพ



197 

มีคุณภาพ เหมาะสมกบัทัHงสองฝ่ายตามมาได ้และสามารถตอบสนองความตอ้งการของทุกฝ่ายได ้
ซึ� งปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ ที�เคยเกิดขึHนนัHนยอ่มจะลดนอ้ยลง 

ทัHงนีH การพฒันาอยา่งบูรณาการร่วมกนัทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการ ทาํให้ไดส่้วนที�ดีจากทัHง
สองฝ่ายมาปรับใชใ้หเ้ขา้กนัได ้ประกอบกบัการบูรณาการการปฏิบติัที�ดีร่วมกนัระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการ เป็นการสร้างสมดุลให้เกิดขึHนในการพฒันา โดยความสมดุลในการพฒันารูปแบบ คือ 
การที�พยาบาลกบัผูรั้บบริการจะตอ้งมีการดาํเนินการไปพร้อมกนัในทุกดา้น ทุกเรื�อง ไม่มุ่งเนน้เรื�อง
ใดเรื� องหนึ� งโดยเฉพาะ เพ ราะทุกกิจกรรมมีความเกี� ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด (เพ็ญจันท ร์                
แสนประสาน, 2552 : 36) 

 
3. C = Coordination หมายถึง พยาบาลกับผู้รับบริการมีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อ

กนั 
 C = Coordination มีที�มาจากการสัมภาษณ์พยาบาลและผูรั้บบริการที�ไดมี้การกล่าวถึง

การการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ของทัHงสองฝ่ายใน
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างกนั คือ มีการดาํเนินการต่าง ๆ โดยร่วมมือกนัทัHงสองฝ่าย เพื�อให้
เกิดความร่วมมือที�ต่อกนัในการรักษาพยาบาล โดยสรุปได ้2 ประเด็น ดงัต่อไปนีH  

 3.1) การประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัด้านการกระทาํ 
  การประสานความร่วมมือที�ดีต่อกันด้านการกระทาํนัH นเป็นการปฏิบัติที�ดีในการ

พฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ทัHงสองฝ่ายไดมี้ความร่วมมือกนัในการกระทาํ
สิ� งต่าง ๆ ต่อกันด้วยความเต็มใจ ซึ� งเป็นสิ� งที�ทาํให้เกิดกระบวนการพยาบาลที�มีคุณภาพตามมา
ดงัเช่นที�พยาบาล B (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การที�พยาบาลกบัผูรั้บบริการต่างก็มีการกระทาํ
ต่อกนัดว้ยการประสานความร่วมมือที�ดีแก่กนั ซึ� งผลลพัธ์ที�เกิดตามมาก็คือกระบวนการพยาบาลที�มี
คุณภาพและเป็นที�พึงพอใจของทัHงสองฝ่าย” หรือที�พยาบาล D (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “หาก
พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดมี้การกระทาํต่อกนัโดยมีประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนั ความเขา้ใจและ
เห็นอกเห็นใจก็จะเกิดขึHนมาได ้ส่งผลทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัตามมา จากการที�มีแนวการ
ปฏิบติัที�ดีแบบนีH ขึHนมา” รวมถึงพยาบาล F (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “โดยความเป็นจริงแลว้การ
ปฏิบติัที�ดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการถา้หากไดมี้การประสานงานต่อกนัเป็นอยา่งดีแลว้ เมื�อเกิด
ความร่วมมือ การปฏิบติัที�ดีที�จะช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้เกิดขึHนมาระหวา่งกนัก็คงจะเป็นเรื�องที�ไม่
ไกลเกินเอืHอม” หรือที�พยาบาล G (11 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “จากความเป็นจริงในปัจจุบนัที�
พยาบาลกบัผูรั้บบริการขาดการติดต่อประสานงานที�ดีต่อกนัจึงทาํให้การสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั
นัHนลม้เหลวมาตลอด ดงันัHนจึงอยากให้มีการปฏิบติัที�ดีมีต่อกนัดว้ยการมีความร่วมมือประสานงาน
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กนัให้มาก ๆ เพื�อให้เกิดการปฏิบติัที�ดีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในกระบวนการพยาบาล
ตามมาได้” พร้อมกบัที�พยาบาล H (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “คิดว่าพยาบาลกบัผูป่้วยที�มารับ
บริการน่าจะมีการกระทาํต่อกนัในแบบการประสานความร่วมมือกนัให้มาก เพื�อที�จะไดต้อบสนอง
ความตอ้งการของทัHงสองฝ่าย และเพื�อให้เป็นแนวทางการปฏิบติัที�ดีที�เหมาะสมสําหรับการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วยที�จะนาํมาใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัต่อไปได”้ รวมถึงที�พยาบาล 
K (12 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “การปฏิบัติที� ดีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการที�จะเกิดขึHนมาไดน่้าจะเป็นการปฏิบติัที�มีลกัษณะของการประสานความร่วมมือที�ดีต่อ
กนัของตวัพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อให้เขา้ใจกนัและกระทาํการต่าง ๆ ด้วยความร่วมมือกนัใน
การรักษาพยาบาลไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัในเวลาต่อมา” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�
พยาบาล L (12 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “อยากให้การปฏิบัติที�ดีที� เหมาะสําหรับพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการในโรงพยาบาล คือการมีการกระทาํต่าง ๆ ต่อกนัดว้ยความร่วมแรงร่วมใจกนั รับฟังกนั
และกนัให้มาก ซึ� งความเขา้ใจเห็นใจกนัก็จะเกิดขึHน และตามมาดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัของ
พยาบาลกบัผูรั้บบริการร่วมดว้ย” และสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล ค (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัได้
ไปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่การปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กบัผูป่้วย คือการปฏิบติัที�เกิดจากการกระทาํโดยการประสานความร่วมมือต่อกนัเพราะทัHงสองฝ่ายก็
จะเกิดการมีส่วนร่วมและรับรู้ไดว้า่ผลที�เกิดตามมาจะเป็นไปในทางที�ดีและเหมาะสมกบัทัHงสองฝ่าย 
เมื�อเกิดความเขา้ใจกนัแลว้ การปฏิบติัต่างๆ ก็ยอ่มจะรักษานํH าใจกนัมากขึHนและประสบความสําเร็จ
ได้ง่ายขึH น” รวมถึงสอดคล้องกับที�พยาบาล ง (4 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัได้ไปขอสัมภาษณ์
เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่การกระทาํโดยมีการประสานความมือกนันัHนเหมาะสมที�สุด เนื�องจากวา่
ทัHงสองฝ่ายก็จะไดมี้ส่วนร่วมเห็นใจกนัและกนั ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคของกนัและกนั การ
มีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัก็จะเกิดขึHนมาไดง่้ายยิ�งขึHน อยา่งเช่น มีโรคไขเ้ลือกออกระบาดพยาบาลกบั
ผูป่้วยก็ควรจะมีการประสานความร่วมมือกนัโดยพยาบาลให้ความรู้การดูแลต่างๆ ผูป่้วยก็ปฏิบติั
ตามคาํแนะนํา อตัราการเกิดโรคก็จะลดลง ถ้าหากสองฝ่ายไม่ร่วมมือกันพยาบาลไม่ให้ความรู้ 
ผูป่้วยก็ไม่ใส่ใจ ผลที�ตามมาก็คงจะมีการเกิดโรคเพิ�มขึHนมาได ้จึงคิดวา่การประสานความร่วมมือกนั
นี�แหละคือการปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งกนั” ส่วนผูรั้บบริการ A (10 ตุลาคม 
2557) ไดก้ล่าววา่ “จากการที�เราก็เป็นผูรั้บบริการดว้ยคนหนึ�งนัHน เห็นวา่พยาบาลกบัผูรั้บบริการควร
ที�จะมีความร่วมแรงร่วมใจกนัในการที�จะทาํอะไรก็ตาม เห็นใจกนัให้มาก ๆ เพราะต่างคนต่างก็มี
ความจาํเป็นดว้ยกนัทัHงคู่ ถา้ร่วมใจกนัไดช่้วยกนัแกไ้ขปัญหา สัมพนัธภาพของทัHงสองฝ่ายก็น่าจะ
ออกมาในทางที�ดี” หรือที�ผูรั้บบริการ C (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การที�จะสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�
ดีระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการไดน้ัHน พยาบาลกบัผูป่้วยควรประสานงานกนัถา้จะทาํการต่าง ๆ 
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ด้วยความร่วมมือที� ดีต่อกันจนสามารถทําให้เกิดสัมพันธภาพที� ดีต่อกันแบบถาวร” รวมถึง
ผูรั้บบริการ D (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ถ้าหากพยาบาลกบัผูป่้วยประสานความร่วมมือกนั 
มองขา้มเรื�องที�ไม่ดีไปบา้ง เห็นใจกนัเพราะทุกคนเหนื�อยกายและใจเหมือนกนั จึงคิดว่าหากมีการ
ปฏิบติัโดยประสานความร่วมมือกนัในการรักษาพยาบาล ความสัมพนัธ์ที�ดีก็จะเกิดขึHนไดง่้ายกวา่ที�
ต่างคนต่างทาํอย่างเช่นทุกวนันีH ” ร่วมกบัที�ผูรั้บบริการ E (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “ในความ
เป็นจริงถา้หากวา่ผูป่้วยกบัพยาบาลสามารถร่วมมือกนัไดใ้นระหวา่งการรักษาให้มากกวา่นีH  ปัญหา
ความไม่เขา้ใจกนัต่าง ๆ ก็น่าจะบรรเทาลงบา้ง พยาบาลกบัผูป่้วยก็จะไดมี้ความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั
ดว้ยเช่นกนั” เหมือนกบัที�ผูรั้บบริการ G (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “อยา่งที�เห็นกนัอยูจ่ะพบว่า
พยาบาลกบัผูป่้วยถา้หากต่างคนต่างไม่สนใจกนัอยูอ่ยา่งนีH  ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งทัHงคู่ก็คงจะไม่มี
ทางเกิดขึH นมาได้ ดังนัHนอยากให้ทัH งคู่มีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกันในการกระทาํต่าง ๆ 
เพื�อให้ เกิดปฏิสัมพันธ์ที� ดีตามมา” หรือที�ผู ้รับบริการ J (11 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “จาก
สถานการณ์การให้พยาบาลที�พบเห็นกนัอยู่นัHน ถา้ทัHงพยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการประสานความ
ร่วมมือที�ดีต่อกันในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ แล้วการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัก็น่าจะเกิดขึHนได้ด้วย
ตามลาํดบั” พร้อมกบัที�ผูรั้บบริการ K (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “การที�จะสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดี
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการไดน้ัHน พยาบาลกบัผูป่้วยควรประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัเวลาที�
ต้องให้การพยาบาลต่าง ๆ จึงจะทําให้การพยาบาลนัH นผ่านไปได้ด้วยดี” ซึ� งสอดคล้องกับที�
ผูรั้บบริการ L (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ตวัพยาบาลกบัผูป่้วยควรมีการร่วมมือกนัทาํให้ระบบ
สุขภาพของไทยมีการพฒันาไปในแนวทางที�ดีกว่านีH  จากความร่วมมือประสานงานที�ดีต่อกนัดา้น
การกระทาํนีH  ก็จะทาํให้เกิดการปฏิบติัที�ดีและมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีด้วยเช่นกนั” และสอดคลอ้งกบัที�
ผูรั้บบริการ ง (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่การกระทาํ
ที�เกิดจากการประสานความร่วมมือกนัทาํน่าจะเป็นการปฏิบติัที�ดี เพราะจะให้มองเห็นขอ้ดีขอ้เสีย
ของกนัและกนั นาํขอ้ดีมาประยุกตใ์ห้เกิดเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั เวลาผลของการกระทาํออกมาจะ
ไดไ้ม่มาโทษกนัเอง อยา่งเช่น พยาบาลแจง้วา่ผูป่้วยจะผา่ตดัพรุ่งนีH ให้งดนํH าและอาหารหลงัเที�ยงคืน 
ซึ� งผูป่้วยเป็นผูสู้งอายุอาจจะไม่เข้าใจ อาจลืมกินอาหารเข้าไปทาํให้ต้องงดหรือเลื�อนการผ่าตดั
ออกไป จะเห็นไดว้่าผลที�เกิดขึHนไม่ดีเลย ดงันัHนหากพยาบาลกบัผูป่้วยมีการประสานความร่วมมือ
กนั พยาบาลก็บอกอธิบายเหตุผลให้ผูป่้วยทราบและติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพราะผูป่้วยสูงอายุ
แลว้ ส่วนผูป่้วยก็ควรจะเชื�อฟังพยาบาลหรือถา้ไม่เขา้ใจก็ตอ้งถามเลยอยา่คิดวา่จะเสียฟอร์ม เพราะ
ผลเสียก็จะเกิดกบัตวัเองดว้ยค่ะ อนันีH ปู่เคยดืHอคิดวา่พยาบาลเด็กกวา่ไม่ฟัง เลยเป็นแบบนีH” 
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3.2) การประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัด้านความคิด 
 การประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัด้านความคิดนัHนเป็นการปฏิบติัที�ดีในการพฒันา

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ทัHงสองฝ่ายไดมี้ความคิดที�ดีต่อกนัโดยมีความคิดที�จะ
การร่วมมือกนัในการกระทาํสิ�งต่าง ๆ ต่อกนัดว้ยความเต็มใจ ซึ� งเป็นสิ�งหนึ�งที�สําคญัที�จะทาํให้เกิด
กระบวนการพยาบาลที�มีคุณภาพตามมาเช่นกนั ดงัเช่นที�พยาบาล M (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า 
“ในความเป็นจริงคิดวา่หากมีการประสานความร่วมมือกนัในการคิดที�จะกระทาํการต่าง ๆ ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการให้มีประสิทธิภาพแลว้ ยอ่มจะทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัมากกวา่การ
ที�ต่างฝ่ายต่างคิดแบบมีอคติต่อกนั” หรือที�พยาบาล P (8 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลกบั
ผูรั้บบริการควรจะมีลกัษณะการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั
ดว้ยการร่วมกนัคิดถึงวิธีการที�จะทาํให้เกิดการประสานความร่วมมือกนัและร่วมสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการให้เป็นไปในแนวทางที�ดีและเหมาะสมที�สุดกบัทัHงสองฝ่าย” รวมถึง
พยาบาล T (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “จริง ๆ แล้ว ถ้าทัH งพยาบาลกับผูรั้บบริการมีการ
ประสานความร่วมมือกนัทางความคิดโดยร่วมกนัคิดสิ� งที�เป็นประโยชน์ต่อกนั ซึ� งความเขา้ใจกนั
และกันก็น่าจะเกิดขึH น จากนัH นก็จะนําไปสู่การมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกันต่อไปตามลาํดับ” หรือที�
พยาบาล U (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าวว่า “จากการสังเกตุในขณะที�อยู่ในโรงพยาบาล จะเห็น
ไดว้า่ทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการยงัขาดการร่วมมือหรือขาดการประสานงานที�ดีต่อกนั ยิ�งเมื�อมาเจอ
สถานการณ์ที�ยุง่วุน่วาย เลยกลายเป็นสาเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแวง้กนั ซึ� งถา้หันมาเริ�มคิดที�จะ
ประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัได ้คิดวา่การปฏิบติัที�ดีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ก็จะเกิดขึHน” พร้อม
กับที�พยาบาล V (15 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “เมื�อพยาบาลกับผูรั้บบริการมีการร่วมกัน
ประสานความคิดที�ดีหันมาสร้างความเขา้ใจกนัและร่วมมือกนัไดเ้มื�อไหร่นัHน คิดว่าการปฏิบติัที�ดี
สําหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์น่าจะเกิดขึHนมาได้เช่นเดียวกัน” ซึ� งสอดคล้องกบัที�พยาบาล W (15 
พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “ในทางปฏิบัตินัH นคิดว่าการเริ� มต้นด้วยการมีความคิดดี คิดที�จะ
ประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนั และร่วมปรับความคิดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนันัHนสําคญัที�สุด
ที�จะช่วยสร้างการปฏิบติัที�ดีให้เกิดขึHนมาระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วยที�มารับบริการที�โรงพยาบาลได ้
ซึ� งวนั ๆ จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของโรงพยาบาลศูนย์มีแต่ความยุ่งและวุ่นวายมาก ๆ” และ
สอดคลอ้งกบัที�พยาบาล จ (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิด
วา่การประสานความร่วมมือกนัทัHงในการคิดและต่อมาที�การกระทาํน่าจะเหมาะสมที�สุดเพราะวา่ทัHง
สองฝ่ายจะไดเ้ห็นถึงความสําคญัของกนัและกนัให้มากขึHน เพราะวา่การกระทาํใดๆ ก็ตามผลลพัธ์ที�
ได้ก็จะเกิดขึH นกับทัH งตัวพยาบาลและผูรั้บบริการ ดังนัH นหากคิดดีต่อกันผละก็จะออกมาดี เช่น 
พยาบาลกบัผูป่้วยประสานความร่วมมือกนัคิดหาวิธีป้องกนัการขโมยของในหอผูป่้วย ผลดีก็คือ
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ผูป่้วยของไม่หาย พยาบาลก็จะไดไ้ม่รู้สึกแยที่�ของผูป่้วยหายในตึกของตวัเอง แต่ที�เห็นในปัจจุบนั
ต่างฝ่ายต่างคิดผลจึงออกมาไม่สมบูรณ์นกั เช่น พยาบาลคิดวา่มีกลอ้งวงจรปิดแลว้ไม่ตอ้งระวงั ส่วน
ผูป่้วยก็คิดว่าดูแลทรัพยสิ์นได้ไม่สนใจคาํเตือนของหายสุดท้ายเกิดความเสียหายขึH น” ดังเช่นที�
ผูรั้บบริการ M (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “การปฏิสัมพนัธ์ที�ดีควรเกิดจากการประสานความคิด
ที�จะให้ร่วมมือที�ดีต่อกนั เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที�ตัHงเอาไว ้และหากต่างฝ่ายต่างปฏิบติัโดยขาด
ความคิดที�จะประสานงานที�ดีต่อกนัแลว้นัHน ยอ่มเป็นการลาํบากที�จะสามารถกาํจดัอุปสรรคต่าง ๆ 
ให้หมดออกไปจากการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัได”้ หรือที�ผูรั้บบริการ N (12 ตุลาคม 2557) ได้
กล่าวว่า “ระหว่างพยาบาลกบัคนไข ้คิดว่ามนัเหมือนมีบางอย่างกัHนทาํให้ไม่ค่อยไดส้นใจกนัสัก
เท่าใดนัก ดังนัH นคิดว่าถ้าทัH งคู่จะมีการปรับความคิดให้ประสานกันได้เพื�อที�การปฏิบัติต่าง ๆ 
ระหวา่งกนัจะไดมี้ความเหมาะสมกบัทัHงสองฝ่าย” รวมถึงผูรั้บบริการ O (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าว
วา่ “จากการดาํเนินการระหวา่งกนัที�ตวัเองเคยพบวา่คิดวา่พยาบาลกบัผูป่้วยยงัขาดความคิดที�จะการ
ประสานงานที�ดีต่อกนั จึงทาํให้ไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัมากนกั ดงันัHนถา้มีความคิดที�จะสร้าง
การปฏิบติัต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือที�ดีกนัแลว้ปฏิสัมพนัธ์ยอ่มเกิดขึHนมาไดแ้น่นอนระหวา่ง
ทัHงคู่นีH ” ร่วมกับที�ผูรั้บบริการ R (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “จากแนวโน้มที�เน้นให้แต่ละ
โรงพยาบาลไดมี้การสร้างจุดเด่นของตวัเองขึHนมา ซึ� งคิดวา่พยาบาลกบัผูป่้วยถา้มีการระดมความคิด
เพื�อใหเ้กิดการประสานความร่วมมือกนัได ้การปฏิบติังานของพยาบาลและการรับบริการของผูป่้วย
ก็ย่อมที�จะมีการพัฒนาไปในแนวทางที� ดีได้กว่าเดิมแน่นอน” เหมือนกับที�ผู ้รับบริการ S (8 
พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “ผูรั้บบริการอยา่งตวัเองในตอนนีHก็อยากมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีกบัพยาบาล
เช่นเดียวกนั แต่การปฏิบติัที�สําคญัคือ ทัHงสองฝ่ายจะตอ้งมีความคิดร่วมมือกนัให้มากที�สุดเท่าที�จะ
ทาํได ้เพื�อให้เกิดการตอบสนองความตอ้งการของทัHงสองฝ่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม” หรือที�ผูรั้บบริการ 
U (15 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “สิ� งที�เหมาะสมที�สุดที�คิดว่าเป็นการปฏิบติัที�ดีในการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการสาํหรับตนเองคือ การช่วยกนัคิดร่วมกนัเพื�อสร้างสิ�งที�ดี
ให้แก่ทัH งสองฝ่าย เพราะถึงแม้ว่าถ้าอีกฝ่ายจะทําดีเพียงใด แต่อีกฝ่ายกลับนิ� งเฉย ไม่คิดดีด้วย 
ความสําเร็จในการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันคงเกิดขึH นได้ยาก” พร้อมกับที�ผู ้รับบริการ V (15 
พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “อยากให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการเห็นคุณค่า เห็นความสําคญัของกนั
และกนั เพราะตวัเองที�เป็นผูรั้บบริการเช่นเดียวกนั คิดวา่ ทุกคนควรเห็นค่ากนั คิดให้ความร่วมมือ
กัน ซึ� งน่าจะส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที� ดีต่อกันตามมา” ซึ� งสอดคล้องกับที�ผูรั้บบริการ X (15 
พฤศจิกายน 2557)ไดก้ล่าววา่ “การประสานความร่วมมือระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วยที�มีจุดเริ�มตัHงแต่
มีการคิดไปที�จุดประสงคเ์ดียวกนัร่วมกนัทัHงสองฝ่าย คือการพยาบาลที�มีคุณภาพน่าจะเป็นสิ�งสาํคญั
ที�สุดที�ช่วยให้เกิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัตามมาไดแ้ละเหมาะสมกบัทัHงสองฝ่ายมากที�สุด”
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และสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ จ (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าว
วา่ “ ควรจะมีความคิดที�จะประสานความร่วมมือดว้ย เพราะถา้ความคิดยงัขดัแยง้กนัอยู ่การกระทาํก็
ไม่มีทางประสานกนัไดแ้น่ ดงันัHนควรจะปรับจูนความคิดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัก่อน เช่น 
ผูป่้วยตอ้งการนอนห้องพิเศษ เพราะคิดวา่เป็นส่วนตวั ส่วนพยาบาลเห็นวา่อาการยงัไม่ค่อยดียงัไม่
น่าจะเขา้ห้องพิเศษได ้จะเห็นไดว้า่สองฝ่ายมีความคิดที�ขดัแยง้กนัอยู่ ซึ� งถา้ไม่มีการปรับความคิด
ความเข้าใจกัน รับรองได้ว่าจะต้องเกิดความขุ่นเคืองกันแน่นอน จึงควรที�สองฝ่ายจะได้แสดง
ความคิดและเหตุผลและร่วมมือกนัหาทางออก เช่น พยาบาลอาจจะอธิบายให้ผูป่้วยรออาการให้ดี
ขึHน ส่วนผูป่้วยก็ควรรับฟังไม่ดืHอดึงเห็นใจพยาบาลวา่หวงัดีจริงๆ ไม่ไดก้ลั�นแกลง้ คิดวา่ถา้มีการคิด
ประสานกนัแบบนีH  ผลของการพยาบาลที�ไดน่้าจะมีคุณภาพ” 

สรุป จากการประสานความร่วมมือที�กล่าวถึงมาทัHงหมดนีHสามารถสรุปไดว้า่เมื�อทัHงสองฝ่าย
มีการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนัแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดรูปแบบการบริการทางสุขภาพที�มี
ประสิทธิภาพตามมาได้ เนื�องจากการประสานความร่วมมือที�ดีต่อกนั สามารถช่วยให้การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการนัHนเป็นไปในแนวทางที�ดี มีความย ั�งยืน และสามารถ
นาํไปใช้เป็นตน้แบบให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการต่อไปไดใ้น
อนาคต 

ทัHงนีHการประสานงานมีความสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการบริการทางสุขภาพ เป็นกระบวนการหลกั
ที�ทาํให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื� น บรรลุวตัถุประสงค์ ไม่เกิดความขัดแยง้กัน       
(สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ, 2551 : 19) โดยต่างฝ่ายทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการจะตอ้งร่วมมือปฏิบติั
ด้วยกนั เพื�อจุดหมายเดียวกนั คือทาํให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั จาํกดัความขดัแยง้ต่าง ๆ ที�
เกิดขึH น ทาํให้เกิดการเสริมสร้างการร่วมมือที�ดีในการรักษาพยาบาล เกิดเป็นระบบการบริการ
สุขภาพที�มีคุณภาพมากที�สุดต่อไป  

 
4. T = Training หมายถึง การฝึกการปฏิบัติกจิกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกนั 
 T=Training มีที�มาจากการสัมภาษณ์พยาบาลและผูรั้บบริการที�ได้มีการกล่าวถึงการ

ปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การที�ทัHงสองฝ่ายไดมี้
การปฏิบติัโดยเรียนรู้ร่วมกนัในกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อให้เกิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัและเกิด
ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาล โดยสรุปได ้3 ประเด็น ดงัต่อไปนีH  

 4.1 การฝึกการปฏิบัติกจิกรรมการรับใหม่ผู้ป่วยร่วมกนั 
  การปฏิบติัในรูปแบบในขัHนตอนการรับใหม่ผูป่้วยเป็นรูปแบบที�มีความสาํคญัที�ควรมี

แบบอยา่งการปฏิบติัที�เหมาะสมสาํหรับพยาบาลและผูรั้บบริการใหไ้ดป้ฏิบติัร่วมกนั เพื�อใหเ้กิดการ
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ปฏิบัติที� เป็นไปในแนวทางเดียวกันและช่วยส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือที� ดี ต่อกันในการ
รักษาพยาบาลของทัHงสองฝ่ายต่อไป ดงัเช่นที�พยาบาล C (10 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “อยากให้
พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดช่้วยกนัคิดรูปแบบที�เหมาะสมขึHนมา เพราะจะไดถู้กใจทัHงสองฝ่ายที�สุด 
เช่น การรับใหม่ปกติก็ไม่ค่อยไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัมากนกั ซึ� งถา้มีแบบอยา่งในการปฏิบติัที�เหมาะสม
มาให้ปฏิบติัร่วมกนัน่าจะเป็นเรื�องที�ดีมาก” หรือที�พยาบาล F (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “ควร
ดาํเนินในรูปแบบที�เป็นกลางเชื�อมโยงไดท้ัHงสองฝ่าย โดยเฉพาะด่านแรกที�ผูป่้วยกบัพยาบาลที�ตึกจะ
ไดม้าเจอกนัก็คือการรับใหม่เมื�อผูป่้วยมานอนที�ตึก ซึ� งถา้มีการปฏิบติัที�เป็นแบบอย่างไวโ้ดยที�ทัHง
สองฝ่ายรับรู้และยอมรับได้ ปฏิสัมพนัธ์จึงจะเกิดเพราะได้ดาํเนินในรูปแบบที�มีส่วนร่วมกันคิด
ขึHนมา” รวมถึงพยาบาล G (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า “คิดว่าถา้มีรูปแบบที�เป็นส่วนกลางที�เอืHอ
ประโยชน์ให้แก่ทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการไดน่้าจะเป็นเรื�องดี ๆ ที�จะช่วยทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดี
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการขึHนมาได ้เมื�อไดม้าพบกนัที�ตึกโดยเป็นแนวทางปฏิบติัที�ทัHงสองฝ่าย
รับทราบร่วมกนัและเขา้ใจดี ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในขณะที�ผูป่้วยพกัอยู่ในโรงพยาบาลน่าจะ
เกิดขึHนไดไ้ม่ยาก” ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล I (11 ตุลาคม 2557)ไดก้ล่าววา่ “ปัจจุบนัมีการมาใช้
บริการที�โรงพยาบาลเป็นจาํนวนมาก จะให้ดูแลผูป่้วยไดท้ั�วถึงคงลาํบาก ซึ� งถา้หากมีตวัช่วยที�เป็น
รูปแบบการดาํเนินการที�จะมาเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ที�ดีให้เกิดขึHนได้ คิดว่าน่าจะเหมาะสมเป็น
อยา่งมาก ซึ� งจะเห็นไดช้ดัที�สุดในตอนแรกรับผูป่้วยเขา้มาที�ตึก เมื�อทัHงสองฝ่ายตอ้งเผชิญหนา้กนัถา้
เป็นไปในทางที�ดีการรักษาก็จะราบรื�นต่อไปได้ ดงันัHนถ้ามีแบบอย่างการรับใหม่ที�ชัดเจนมาใช้
ปฏิบติัตามร่วมกนัไดค้วามร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลน่าจะเกิดตามมาไดเ้ช่นกนั” ส่วน
ผูรั้บบริการ B (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “อยากให้พยาบาลกบัผูป่้วยเมื�อไดเ้จอกนัตอนแรกรับที�
ตึกไดมี้การทาํดีต่อกนัโดยต่างฝ่ายให้ความร่วมมือกนัการรักษาพยาบาลในขัHนต่อไปก็น่าจะประสบ
ความสําเร็จได ้เพราะพยาบาลกบัผูป่้วยมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัแลว้” หรือที�ผูรั้บบริการ C (10 ตุลาคม 
2557) ไดก้ล่าววา่ “ในตอนแรกรับผูป่้วยที�ตึกนัHนถา้ไดมี้การกาํหนดเป็นขอ้ควรทาํหรือขอ้แนะนาํที�
เหมาะสมให้พยาบาลและกับผูรั้บบริการให้สามารถนําไปปฏิบัติร่วมกันได้ โดยเป็นการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีไปในตวัด้วย คิดว่าน่าจะควรให้มีมากที�สุดในตอนนีH ” รวมถึงผูรั้บบริการ J (11 
ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “คิดวา่ทาํอยา่งไรก็ได ้อาจจะมีการอบรมทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการใน
ช่วงแรกรับที� เจอกันให้ได้เห็นถึงความสําคัญของกันและกันให้มากขึH น และเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลไดอ้ยา่งมั�นคงตลอดไป” ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ L (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “ปัจจุบนัพยาบาลกบัผูรั้บบริการมีความ
ขดัแยง้กนัมากขึHนอาจจะดว้ยจากจาํนวนผูป่้วยที�เพิ�มมากขึHนแต่บุคลากรจาํนวนเท่าเดิมรวมถึงผูป่้วย
ตอ้งการไดรั้บการดูแลอย่างทั�วถึงแต่กลบัไม่ได้รับการดูแลตามที�คาดหวงัไว ้ทาํให้เกิดเป็นความ
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ขดัแยง้ต่อกนัขึHนมาได ้ที�เห็นชดัเจนเลยคือตอนรับใหม่ที�ตึกที�จะดูวุน่วายกนัทัHงสองฝ่าย ดงันัHนหาก
มีรูปแบบหรือขอ้กาํหนดใดที�จะช่วยทาํให้ทัHงสองฝ่ายสามารถหนัหนา้เขา้หากนัและรับฟังกนัมาก
ขึHนจึงน่าจะเป็นเรื�องดีที�ช่วยทาํให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการนัHนมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไดแ้ละช่วยให้
เกิดความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลต่อไปได้” และสอดคล้องกับที�ผูรั้บบริการ ง (4 
กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้จิยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “ตอ้งการให้มีการกาํหนดรูปแบบที�
ชดัเจนวา่ควรจะทาํอยา่งไรเมื�อมีการเขา้มานอนพกัรักษาตวัของผูป่้วยในโรงพยาบาล ทัHงตวัพยาบาล
และผูป่้วยจะไดมี้ความเขา้ใจกนัและกนัมากกว่านีH ก่อนผูป่้วยเขา้พกัรักษาตวัก็อาจจะมีแนวปฏิบติั
แจง้ให้ทราบ ส่วนพยาบาลที�ตึกก็จะมีแนวทางในการรับใหม่ผูป่้วยที�ชดัเจน เมื�อทัHงสองฝ่ายมาเจอ
กนัที�ตึกก็น่าจะปฏิบติัต่อกนัไดเ้หมาะสม และมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัดว้ย” 

 
 4.2 การฝึกการปฏิบัติกจิกรรมการตรวจเยี�ยมผู้ป่วยร่วมกนั 
การปฏิบัติรูปแบบในขัHนตอนการตรวจเยี�ยมผูป่้วย เป็นขัHนตอนที�ช่วยให้พยาบาลกับ

ผูรั้บบริการได้มีการสื�อสารกนัและช่วยให้ทัHงสองฝ่ายได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของกนัและกันใน
ระหว่างการตรวจเยี�ยมได้มากที�สุด ช่วยให้สามารถตอบสนองความตอ้งการระหว่างกนัและเกิด
ความร่วมมือกนัในการรักษาพยาบาลไดม้ากที�สุด ดงัเช่นที�พยาบาล K (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ 
“คิดว่ารูปแบบที�ควรมีเป็นแบบอย่างที�ช่วยเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ของทัHงคู่ คือการมีแบบอย่าง
ปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยในตึก การตรวจเยี�ยมอาการของผูป่้วย เพราะช่วยให้สองฝ่ายไดมี้การพูดคุย
สื�อสารกนัและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด ซึ� งคิดวา่เป็นสิ�งที�เหมาะสมที�สุดที�จะช่วยให้เกิด
สัมพนัธ์ที�ดีระหว่างกนัได ้และในส่วนตวัเองนัHนอยากให้มีแบบอย่างการปฏิบติัในการตรวจเยี�ยม
ดูแลนีH เกิดขึHนมากที�สุดด้วยโดยที�ทัH งสองฝ่ายรับรู้และเขา้ใจตรงกันเพื�อลดความขดัแยง้ที�อาจจะ
เกิดขึHนมาระหว่างกนัในขณะที�ให้การรักษาพยาบาลดว้ย” หรือที�พยาบาล L (12 ตุลาคม 2557) ได้
กล่าวว่า “ตอ้งการให้มีรูปแบบหรือแนวปฏิบติัในช่วงการติดตามหรือเยี�ยมอาการผูป่้วยระหวา่งที�
ผูป่้วยรับการรักษาที�โรงพยาบาลที�จะมาช่วยประสานความสัมพนัธ์ของทัHงพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
ใหส้ามารถปฏิบติัร่วมกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมที�สุด เพราะเป็นช่วงที�ผูป่้วยอยูใ่นความดูแลของพยาบาล
อยู่ควรจะไดมี้การปฏิบติัต่อกนัให้เขา้ใจกนัให้ไดม้ากที�สุด” รวมถึงพยาบาล M (12 ตุลาคม 2557) 
ไดก้ล่าววา่ “พยาบาลกบัผูรั้บบริการควรจะไดมี้การปฏิบติับนรูปแบบหรือแนวปฏิบติัที�เหมาะสมมี
ความเชื�อมโยงสองฝ่ายเขา้ใจกนัอย่างเช่นในระหว่างนอนโรงพยาบาลพยาบาลจะตอ้งมีการตรวจ
เยี�ยมอาการผูป่้วย ดังนัHนเพื�อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีตามมาควรจะมีรูปแบบที�เป็นแบบอย่างการ
ปฏิบติัในช่วงการตรวจเยี�ยมผูป่้วยที�เหมาะสมกบัทัHงสองฝ่ายมาใชร่้วมกนัดว้ย”  
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ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�พยาบาล N (12 ตุลาคม 2557) ได้กล่าวว่า “อยากให้มีการนาํรูปแบบที�
เป็นสื�อกลางที�เหมาะสมกบัทัHงพยาบาลและผูป่้วยมาใช้ในการตรวจเยี�ยมผูป่้วยอาจจะมีการพูดคุย
สอบถามอาการหรือความตอ้งการหรือเปิดโอกาสให้ผูป่้วยไดเ้สนอความเห็น ส่วนพยาบาลอาจรับ
ฟังผูป่้วยให้การช่วยเหลือหรือขอ้เสนอแนะที�เหมาะสมร่วมดว้ย เพื�อใหเ้กิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดี
และเหมาะสมระหว่างกันได้ต่อไป” ดังเช่นที�ผูรั้บบริการ P (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า 
“โรงพยาบาลศูนยเ์ป็นโรงพยาบาลที�ให้การบริการแก่ผูป่้วยเป็นจาํนวนมาก ควรที�จะมีรูปแบบการ
ใหบ้ริการที�เป็นสื�อกลางเชื�อมโยงระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการใหมี้ความเหมาะสมเป็นที�พึงพอใจ
แก่ทัHงสองฝ่ายทัHงตวัพยาบาลและผูรั้บบริการ ซึ� งอาจใชเ้วลาในช่วงที�พยาบาลจะมาตรวจเยี�ยมผูป่้วย
ที�เตียงก็ไดจ้ะไดมี้การพูดคุยสื�อสารกนันานกวา่ช่วงเวลาอื�น” หรือที�ผูรั้บบริการ X (15 พฤศจิกายน 
2557) ไดก้ล่าววา่ “ตอ้งการใหมี้รูปแบบหรือแนวทางที�เหมาะสมกบัทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการที�จะ
มาช่วยสร้างความมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีให้เกิดขึHนมาระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ โดยเฉพาะจะดีมาก
ถา้ในโรงพยาบาลศูนยท์าํได ้เพราะในทุกวนันีHแทบจะไม่ไดป้ฏิสัมพนัธ์กนัในทางที�ดีนกั มีแต่ความ
ขดัใจกนัตลอด พยาบาลก็งานยุง่ ผูรั้บบริการจะขอความสะดวก ซึ� งต่างฝ่ายต่างไม่ร่วมมือกนั ถา้มี
รูปแบบนีH ขึHนจริงก็จะดีมาก คิดวา่อาจใชเ้วลาตอนที�มีการเยี�ยมที�เตียงก็ไดเ้พราะต่างฝ่ายจะไดเ้ห็นกนั
และกนั” รวมถึงผูรั้บบริการ A (10 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “โรงพยาบาลศูนยทุ์กวนันีH คนไขเ้ยอะ 
พยาบาลกับคนไข้ไม่ค่อยเข้าใจกัน คิดว่าถ้ามีใครหรือสิ� งใดที�ช่วยทาํให้เข้าใจกันดีมากขึHน เช่น
ในขณะพยาบาลมาเยี�ยมผูป่้วยที�เตียงแลว้ไดมี้การซกัถามชีHแจงแนะนาํหรือเสนอแนะกนัทัHงสองฝ่าย
แล้วน่าจะช่วยทําให้พยาบาลกับคนไข้มีปฏิสัมพันธ์ที� ดีต่อกันมากยิ�งขึH น” ซึ� งสอดคล้องกับที�
ผูรั้บบริการ H (11 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าววา่ “หากทัHงสองฝ่ายมีส่วนร่วมกนัในการปฏิบติัการต่าง ๆ 
ซึ� งตอนมีการมาเยี�ยมกันที�เตียงหากมีการได้สื� อสารกันบอกเล่าปัญหาและรับฟังกัน น่าจะเป็น
มาตรฐานที�ช่วยใหพ้ยาบาลกบัผูรั้บบริการสามารถปฏิบติัต่อกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมมากยิ�งขึHน” 

 
 4.3 การฝึกการปฏิบัติกจิกรรมการจําหน่ายผู้ป่วยร่วมกนั 
รูปแบบในขัHนตอนการจาํหน่ายผูป่้วยเป็นรูปแบบที�สําคญัขัHนตอนหนึ� งที�จะช่วยให้เกิด

ความเขา้ใจที�ดีต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เนื�องจากเป็นขัHนตอนที�พยาบาลจะไดส้รุปถึง
สิ�งสําคญัที�จาํเป็นให้ผูรั้บบริการไดท้ราบและเป็นการปรับความเขา้ใจใหต้รงกนัระหวา่งสองฝ่ายให้
ผูป่้วยสามารถกลบัไปบา้นอยา่งไม่มีความคบัขอ้งใจ ดงัเช่นที�พยาบาล V (15 พฤศจิกายน 2557) ได้
กล่าววา่ “อยากใหมี้รูปแบบปฏิบติัในการจาํหน่ายผูป่้วยกลบับา้นที�ชดัเจนที�จะช่วยสร้างสัมพนัธ์ที�ดี
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเนื�องจากพยาบาลจะได้ให้คาํแนะนําส่วนผูป่้วยก็ควรรับฟังหรือ
สอบถามขอ้สงสัยเพื�อที�จะไดเ้กิดการรักษาพยาบาลที�ครบถว้น” หรือที�พยาบาล X (15 พฤศจิกายน 
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2557) ไดก้ล่าวว่า “ในเวลานีH คิดว่าการมีรูปแบบหรือแนวปฏิบติัที�ช่วยเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ของ
พยาบาลกับผู ้รับบริการเช่นแนวทางการปฏิบัติระหว่างกันก่อนการจําหน่ายกลับบ้านน่าจะ
เหมาะสมที�สุด ที�จะช่วยทาํใหเ้กิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการตามมาได ้
เนื�องจากขัHนนีH จะเป็นการสรุปสุดท้ายก่อนกลับบ้านควรมีการแนะนําหรือเสนอแนะที�ดีเป็น
ประโยชน์ต่อกนั” รวมถึงพยาบาล Y (15 พฤศจิกายน 2557) ไดก้ล่าววา่ “จากความสัมพนัธ์ที�เป็นอยู่
ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ไม่ค่อยราบรื�นนกั ซึ� งคิดวา่ถา้มีแนวทางหรือรูปแบบที�เป็นกลางเขา้ถึงไดง่้าย
มาเป็นตวัประสานความสัมพนัธ์ใหผู้ป่้วยกบัพยาบาลเขา้กนัไดดี้ก่อนที�จะแยกยา้ยกนักลบัเมื�อแพทย์
ให้จาํหน่ายผูป่้วยได ้ควรให้พยาบาลกบัผูป่้วยไดมี้การสื�อสารกนัแนะนาํและเสนอแนะให้แก่กนั
และกนัในลกัษณะที�ทัHงสองฝ่ายนัHนสามารถให้ความร่วมมือกนัไดง่้าย ซึ� งน่าจะช่วยให้ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูป่้วยกบัพยาบาลมีแนวโนม้ไปในทางที�ดีไดง่้ายขึHน”  

ซึ� งสอดคล้องกบัที�พยาบาล Q (8 พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “ตอ้งการให้พยาบาลกบั
ผูรั้บบริการได้มีปฏิสัมพนัธ์ดีต่อกนัในช่วงการให้กลบับา้นไปพกัที�บา้นได้ควรมีแบบอย่างการ
ปฏิบติัในเรื�องสิ� งที�ควรปฏิบติัในการจาํหน่ายผูป่้วยนีH ที�ทัHงสองฝ่ายเขา้ใจไดต้รงกนั ซึ� งคิดว่าการมี
รูปแบบหรือแนวทางที�เหมาะสมในการจาํหน่ายผูป่้วยนีH น่าจะช่วยได้มาก” และสอดคล้องกบัที�
พยาบาล จ (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าววา่ “คิดวา่ตอ้งการให้มี
รูปแบบการดูแลผูป่้วยก่อนกลบับา้นที�ชัดเจนเพราะจะช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัได้ ผูป่้วย
สามารถกลับไปดูแลตนเองได้ ส่วนพยาบาลก็จะเกิดความภูมิใจในวิชาชีพและมีกําลังใจที�จะ
ปฏิบติังานต่อไปจะเรียกไดว้า่จากกนัดว้ยดีก็ได”้ ส่วนผูรั้บบริการ N (12 ตุลาคม 2557) ไดก้ล่าวว่า 
“การกระทาํใด ๆ ก็ตามหากประโยชน์จะเกิดขึHนกบัทัHงสองฝ่าย การกระทาํนัHน ๆ ก็ควรที�จะเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของทัHงสองฝ่ายดว้ย และตอนก่อนที�ผูป่้วยจะกลบัหากไดมี้การแนะนาํหรือเสนอแนะ
สรุปส่งท้ายที�เหมาะสมต่อกนัผลลพัธ์ที�เกิดขึH นจึงจะสมบูรณ์แบบที�สุด” หรือที�ผูรั้บบริการ S (8 
พฤศจิกายน 2557) ได้กล่าวว่า “ในฐานะที� เป็นผูป่้วยที�มาใช้บริการของโรงพยาบาล อยากให้
พยาบาลกบัผูป่้วยมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั โดยถา้มีแบบอยา่งการปฏิบติัที�เป็นกลางมาใชร่้วมกนัดว้ย 
และก่อนจะให้ผูป่้วยกลบับ้านถ้าได้มีการพูดคุยแนะนาํในสิ� งที�ดีแก่กนัเพื�อให้จากกนัด้วยความ
ประทบัใจนัHนน่าจะเป็นรูปแบบที�เหมาะสมที�สุด” รวมถึงผูรั้บบริการ V (15 พฤศจิกายน 2557) ได้
กล่าวว่า “โรงพยาบาลดูยุ่ง ๆ ตลอด พยาบาลกบัคนป่วยไม่ค่อยไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัมากนกั ดงันัHน
ก่อนการจาํหน่ายผูป่้วยกลบับา้นถา้ไดมี้การปฏิบติัต่อกนัเป็นแนวทางที�เป็นกลางที�มาช่วยสร้างให้
เกิดความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัได ้ก็เห็นดว้ยและอยากให้เป็นไปไดใ้ห้มากที�สุดดว้ย เช่น มีการแนะนาํ
ต่าง ๆ จากพยาบาลและมีการเสนอแนะสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อการรักษาต่อกนั เพื�อใหเ้ป็นที�สบายใจ
กันทัH งสองฝ่ายก่อนที�จะส่งผูป่้วยกลับบ้าน” ซึ� งสอดคล้องกับที�ผูรั้บบริการ W (15 พฤศจิกายน 
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2557) ไดก้ล่าววา่ “ถา้พยาบาลกบัผูป่้วยไดเ้ห็นความสาํคญัของกนัมีความร่วมมือที�ดีต่อกนัตัHงแต่เริ�ม
จนถึงตอนก่อนกลบับา้น ถา้ไดมี้การสื�อสารอธิบายการปฏิบติัตวัและยอมรับฟังกนัใหม้ากขึHน คิดวา่
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีของทัHงสองฝ่ายก็คงจะเกิดขึHนมาไดจ้ริง ๆ ไม่ใช่แค่การคิดแต่ไม่สามารถทาํไดจ้ริง” 
และสอดคลอ้งกบัที�ผูรั้บบริการ จ (4 กุมภาพนัธ์ 2559) ซึ� งผูว้ิจยัไดไ้ปขอสัมภาษณ์เพิ�มเติมไดก้ล่าว
วา่ “คิดวา่ควรมีรูปแบบในการดูแลและการปฏิบติัต่อกนัในช่วงก่อนที�ผูป่้วยจะกลบับา้นดว้ยก็น่าจะ
ดีนะคะ ทัHงพยาบาลกบัผูป่้วยก็จะไดป้ฏิบติัต่อกนัอยา่งเหมาะสมและมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนั เวลาที�
แยกจากกนัมาแลว้จะไดไ้ม่รู้สึกแย ่ๆ ต่อกนั โดยอาจจะมีการอธิบายจากพยาบาลให้ผูป่้วยไดท้ราบ
ถึงการปฏิบติัตวัเกี�ยวกบัโรคที�ผูป่้วยเป็น และหากผูป่้วยมีขอ้สงสัยหรือไม่ทราบในสิ�งที�ถูกตอ้งก็
ควรสอบถามได้ เพื�อให้เกิดความชัดเจน คิดว่าถ้าทาํไดส้องฝ่ายก็คงจะมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัได ้
เพราะเมื�อหากผูป่้วยตอ้งกลบัมานอนที�โรงพยาบาลอีกก็จะไดไ้ม่มีการขุ่นเคืองใจจากเรื�องที�ผา่นมา
ต่อกนั” 

สรุป จากการฝึกปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ที�กล่าวถึงมาทัHงหมดนีHสามารถสรุปไดว้า่เมื�อทัHงสอง
ฝ่ายมีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัแล้วนัHนจะเกิดการเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั โดยกิจกรรมที�จดัขึHนมา
สาํหรับพยาบาลกบัผูรั้บบริการใหไ้ดมี้การเรียนรู้และฝึกปฏิบติัร่วมกนั สามารถช่วยใหเ้กิดการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการขึHนมาได ้และส่งผลให้เกิดการบริการทางสุขภาพที�
เหมาะสมกบัทัHงสองฝ่ายตามมาได ้

ทัHงนีH การจดัให้มีการฝึกปฏิบติักิจกรรมสําหรับพยาบาลกบัผูรั้บบริการให้ได้มีการเรียนรู้
ร่วมกนั จะช่วยให้ทัHงสองฝ่ายไดมี้การนาํเอาความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึHนร่วมกนั และสามารถใชเ้ป็นแนวทางบริการสุขภาพที�มีคุณภาพต่อไปได ้
(พิศมยั  คุณาภรณ์, 2554 : 76-79)  

ดงันัHนจากที�มาขององคป์ระกอบทุกขอ้ทาํให้เกิดเป็นรูปแบบที�เป็นสัญลกัษณ์ของการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ที�ชดัเจนขึHนมาระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ และสามารถปฏิบติัตามรูปแบบร่วมกนั
โดยตอบสนองความตอ้งการไดท้ัHงสองฝ่าย โดยเงื�อนไขของการใช้รูปแบบ “PICT Model” ที�ไดนี้H
เป็นเพียงแบบจาํลอง ซึ� งตอ้งนาํไปกาํหนดเงื�อนไขของการใชรู้ปแบบ และประเด็นรายละเอียดของ
กิจกรรมการพฒันาที�สอดคล้องเหมาะสมกบับริบทของแต่ละโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุขในแต่ละพืHนที�ต่อไป  

โดยในกระบวนการกิจกรรมที�สําคญัของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข (PICT Model) มีดงัต่อไปนีH  
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 หนึ� ง การพฒันาความรู้ จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากพยาบาลและผูรั้บบริการ และความเขา้ใจเกี�ยวกบัรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกับผู ้รับบริการ เพื�อเสริมสร้างการปฏิบัติที� ดีในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านการจดัอบรมให้แก่พยาบาลและผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมายในโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข ที�เป็นตวัแทนในการทดลองใชรู้ปแบบ 

 สอง การจดักิจกรรม การอบรมการการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการจดัการความรู้การสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข ผา่นการเสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และการจดัประชุมนาํเสนอ โดย
ประชากรกลุ่มเป้าหมายทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์ที�เป็นตวัแทนในการ
ทดลองใชรู้ปแบบ 

 สาม การสกดัความรู้ จากผลการจดักิจกรรมการอบรมและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ที�ไดจ้าก
การจดักิจกรรมการอบรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อพฒันาศกัยภาพสู่
การจดัการตนเองของทัH งตวัพยาบาลและตวัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดี
ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขต่อไปได ้

 สําหรับองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกับผู ้รับบริการ เพื�อเสริมสร้างการปฏิบัติที� ดีในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขนีH  เปรียบเสมือนหนึ� งเป็นเป้าหมายพืHนฐานของความสําเร็จในการจดัการแกไ้ขปัญหา
ของบุคคลดว้ยตวับุคคลเอง โดยมีปัจจยัสนบัสนุนที�สาํคญั ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ และการสื�อสาร ซึ� ง
การสื�อสารจดัเป็นสื�อกลางระหวา่งบุคคล ที�จะช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีซึ� งกนัและกนั ไวว้างใจกนั 
ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกนั และสามารถทาํงานสําเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนดไวไ้ด ้(อปัสร  ตรีเทวี, 
2550 : 67-69) ส่วนปัจจยัเอืHอที�สําคญั ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศองค์กร ผูบ้ริหารองคก์ร 
และภาระงานของพยาบาล ซึ� งปัจจยัต่าง ๆ เหล่านีH จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จในการปฏิบติั
ตามรูปแบบไดม้ากยิ�งขึHน 

  
ปัจจยัสนบัสนุน 
�) ความไวว้างใจ พยาบาลกับผูรั้บบริการควรมีความไวว้างใจต่อกัน เพื�อให้เกิดความ

เชื�อถือต่อกนั สามารถแลกเปลี�ยน แบ่งปัน และประสานงานกนัไดอ้ยา่งราบรื�น 
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�) การสื�อสาร พยาบาลกับผูรั้บบริการควรมีการสื�อสารที�ดีต่อกนั เพื�อสร้างปฏิสัมพนัธ์
โตต้อบกนัผา่นทางขอ้มูลข่าวสาร สัญลกัษณ์ และเครื�องหมายต่าง ๆ เขา้ใจในความหมาย และความ
ตอ้งการของทัHงสองฝ่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และตรงประเด็นมากที�สุด 

 
ปัจจยัเอืHอ 
�) สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศองค์กร พยาบาลกบัผูรั้บบริการควรอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม

และบรรยากาศองคก์รที�ดีคือ มีการร่วมมือ ให้การดูแลกนัดว้ยความจริงใจเสมอภาค คาํนึงถึงใจเขา
ใจเรา มีเหตุผลในการกระทาํต่าง ๆ เคารพกฎเกณฑ ์จะสามารถทาํใหเ้กิดการปฏิบติัที�ดีตามมาได ้

�) ผูบ้ริหารองค์กร พยาบาลกบัผูรั้บบริการควรอยู่ในองค์กรที�มีผูบ้ริหารที�ให้ความสําคญั
กบัการปฏิบติัต่าง ๆ ที�ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรประสบความสําเร็จในการทาํให้เกิดการปฏิบติัที�ดี
ตามมาไดใ้นโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

�) ภาระงานของพยาบาล พยาบาลควรมีภาระงานที�เหมาะสม เพื�อช่วยสนับสนุนทาํให้
พยาบาลได้เกิดการปฏิบติัที�ดีตามมา สามารถปฏิบติังานต่าง ๆ และให้บริการแก่ผูรั้บบริการใน
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

 ดังนัHนจากองค์ประกอบของรูปแบบที�ได้อธิบายมาแล้วดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงได้แสดงเป็น
แผนภูมิรูปแบบ ดงัแผนภูมิที� 10 

 



210 

 
 
แผนภูมิที� 10  รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้าง

การปฏิบติัที�ดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 
 

2. การตรวจสอบโดยการรับรองร่างรูปแบบ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
  จากร่างรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้าง
การปฏิบติัที�ดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ผูว้ิจยันาํไปทาํการตรวจสอบ
และรับรองรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน พร้อมทัHงใชแ้บบสอบถามถามเพื�อประเมินความเหมาะสม
เพื�อรับรองรูปแบบมีรายละเอียดดงันีH  
 
 
 
 
 



211 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตารางที� 9  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของผูท้รงคุณวุฒิ 

       (n=5 คน) 

 ลกัษณะส่วนบุคคล   จํานวน (คน)  ร้อยละ   

 1. เพศ 
  
  หญิง    5   100.00 

 2. อายุ  
  41-50 ปี    1    20.00 
  51-60ปี    2   40.00 
  61-70 ปี    2    40.00 

 3. การศึกษา 
  ปริญญาเอก    5    100.00 

4. ระยะเวลาในการทาํงาน                       
  21-30 ปี    1    20.00 
  31-40 ปี    2    40.00 
  41-50 ปี    2    40.00 

 5. สถานที�ทาํงาน  
  ภาครัฐ    4   80.00 
  ภาคเอกชน    1    20.00 

 
   จากตารางที� 9 พบวา่ผูท้รงคุณวฒิุทัHงหมดเป็นเพศหญิงจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ส่วนใหญ่อายุ 51-60 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และอายุ 61-70 ปี จาํนวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีการศึกษา
ระดบัปริญญาเอกทัHงหมด จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทาํงาน 
31-40 ปี  จ ํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00และ 41-50 ปี  จ ํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
รองลงมาคือ 21-30 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ทาํงานในภาครัฐ จาํนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 และทาํงานในภาคเอกชน จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
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2.2 การตรวจสอบโดยการรับรอง ร่างรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข 
ตารางที� 10 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิที�มีต่อรูปแบบ

การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขภาพรวม 

  (n=5) 

รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาล      ระดับความคิดเห็น 

กบัผู้รับบริการ     X S.D. การแปลผล ลาํดับที� 

1. การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบ  4.5  0.49 มาก  1 
1.1การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความ 4.4 0.49 มาก 
เหมาะสมครอบคลุมแนวคิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ 
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
1.2องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละองคป์ระกอบมี 4.6 0.49 มากที�สุด 
ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริมซึ�งกนัและกนั 
2. องค์ประกอบของรูปแบบ   4.32 0.41 มาก  2 
2.1องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์ 4.2 0.37 มาก   
2.2 องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ   4.4 0.42 มาก   
2.3 องคป์ระกอบเชิงเงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ 4.3 0.41 มาก   

รวมทั งหมด(ข้อ1,2)    4.36 0.42 มาก   

   จากตารางที� 10 พบวา่ผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X=4.36, S.D.=0.42) เมื�อพิจารณา

ประเด็นหลกัการหลกัการที�สูงที�สุดคือการกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบอยูใ่นระดบัมาก (X=4.5, 

S.D.=0.49) รองลงมาคือ องคป์ระกอบของรูปแบบอยูใ่นระดบัมาก ( X=4.32, S.D.=0.41) 
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ตารางที� 11 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขรายประเด็นหลกัการ 

  (n=5) 

รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาล        ระดับความคิดเห็น 

 กบัผู้รับบริการ X  S.D. การแปลผล ลาํดับที� 

1. การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบ  
    1.1 การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความ 4.4 0.49   มาก 2 
    เหมาะสมครอบคลุมแนวคิดการสร้าง 
    ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
    ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
    1.2 องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละองคป์ระกอบ 4.6 0.49 มากที�สุด 1 
    มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริมซึ�งกนัและกนั 

 รวมข้อ1 4.5 0.49 มาก      (1) 

2. องค์ประกอบของรูปแบบ 
2.1 องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์
2.1.1 หลกัการของรูปแบบมีความเหมาะสม  4.2 0.37 มาก  1 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีพืHนฐานสามารถ 
ใชเ้ป็นกรอบในการกาํหนดกิจกรรมการสร้าง 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการโดยแสดง 
ใหเ้ห็นจุดเนน้ในการนอ้มนาํหลกัการมีส่วนร่วมอยา่ง 
เสมอภาคของทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการร่วมกนั 
2.1.2 วตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมชดัเจน   4.2 0.37  มาก  1 
สามารถแสดงถึงสิ�งที�มุ่งหวงัใหเ้กิดขึHนกบักลุ่มเป้าหมาย 
ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
2.1.3 หลกัการและวตัถุประสงคมี์ความ   4.2 0.37  มาก  1 
สอดคลอ้งกนั 

 รวมข้อ2.1  4.2 0.37 มาก   
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ตารางที� 11 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขรายประเด็นหลกัการ (ต่อ) 

 

รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาล        ระดับความคิดเห็น 

 กบัผู้รับบริการ X  S.D. การแปลผล ลาํดับที� 

2.2 องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ 
2.2.1 กระบวนการจดักิจกรรมการสร้าง                         4.4 0.45 มาก  2 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขมี 
ขัHนตอนครบถว้น เหมาะสม และสอดคลอ้งต่อเนื�องกนั 
2.2.2 ขัHนตอนการจดักิจกรรมการสร้าง   4.6 0.45 มากที�สุด 1 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการใน 
โรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุขมีความเหมาะสม 
สามารถทาํใหก้ารดาํเนินการบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์
2.2.3 ขัHนตอนการจดักิจกรรมการสร้าง  4.2 0.37 มาก  3 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการใน 
โรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุขมีความ 
สอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงค ์
 รวมข้อ2.2 4.4 0.42 มาก 

2.3องคป์ระกอบเชิงเงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใช ้
2.3.1 ปัจจยัสนบัสนุนเหมาะสมสอดคลอ้ง  4.4 0.45 มาก 1 
กบัองคป์ระกอบของรูปแบบการสร้าง 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการใน 
โรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุข 
2.3.2 ปัจจยัสนบัสนุนมีความเหมาะสมสอดคลอ้ง 4.2 0.37 มาก 2 
กบักระบวนการจดักิจกรรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ 
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข   

 รวมข้อ2.3  4.3 0.41 มาก 
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ตารางที� 11 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขรายประเด็นหลกัการ (ต่อ) 
 

รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาล        ระดับความคิดเห็น 

 กบัผู้รับบริการ X  S.D. การแปลผล ลาํดับที� 

 รวมข้อ2 4.32 0.41 มาก       (2) 
  
 รวมทั งหมด(ข้อ1,2) 4.36 0.42 มาก 

 จากตารางที�  11 แสดงการประเมินความเหมาะสมเพื�อรับรองร่างรูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขรายประเด็นหลกัการแสดงขอ้มูลดงันีH  

1. รายป ระเด็นหลักการด้านการกําหนดองค์ประกอบของรูปแบ บพบ ว่า
องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริมซึ� งกนัและกนัอยูใ่น

ระดับมากที�สุด ( X =4.6, S.D.=0.49) รองลงมา การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบมีความ
เหมาะสมครอบคลุมแนวคิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาล

ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขอยูใ่นระดบัมาก ( X=4.4, S.D.=0.49) 
2. รายประเด็นหลักการด้านองค์ประกอบของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์

ระหว่างพยาบาลกบัผูร้ับบริการของโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยจาํแนก
เป็นประเด็นยอ่ยในสามประเด็น คือ 1) องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์2) องคป์ระกอบ
เชิงกระบวนการ และ 3) องคป์ระกอบเชิงเงื�อนไขการนาํไปใชพ้บวา่ 

2.1 องค์ประกอบเชิงหล ักการและวตัถุประสงค์พบว่าอยู ่ในระด ับมาก       
( X=4.2,S.D.=0.37) เมื�อพิจารณารายขอ้ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากนัในระดบัมาก ( X=4.2,S.D.=0.37) 

2.2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการ พบวา่อยู่ในระดบัมาก ( X=4.4, S.D.=0.42) 

เมื�อพิจารณารายขอ้ขอ้ที�สูงที�สุด คือ ขัHนตอนการจดักิจกรรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุขมีความเหมาะสมสามารถทาํให้การ

ดาํเนินการบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ อยู่ในระดับมากที�สุด ( X=4.6, S.D.=0.45) รองลงมา คือ 

กระบวนการจดักิจกรรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์



216 

สังกดักระทรวงสาธารณสุขมีขัHนตอนครบถว้นเหมาะสมและสอดคล้องต่อเนื�องกนั อยู่ในระดบั

มาก ( X=4.4, S.D.=0.45)  

2.3 องค์ประกอบเชิงเงื�อนไขการนาํไปใช้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก ( X=4.3, 

S.D.=0.41)เมื�อพิจารณารายขอ้ ขอ้ที�สูงที�สุด คือ ปัจจยัสนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
องคป์ระกอบของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข อยูใ่นระดบัมาก ( X=4.4, S.D.=0.45)รองลงมา คือ ปัจจยัสนบัสนุนมี

ความเหมาะสมสอดคล้องกบักระบวนการจดักิจกรรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั

ผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข อยูใ่นระดบัมาก ( X=4.2, S.D.=0.37) 

3. ส่วนคาํถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะที�มีต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขนัHน ผูท้รงคุณวุฒิหนึ�งท่าน 
ไดแ้ก่  ดร.เพญ็นภา  แดงดอ้มยทุธ์ ซึ� งไดแ้สดงความเห็นไวว้า่ 
    “งานวิจยันีH เป็นงานพฒันาที�มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์มาก แต่ควร
ศึกษาลงลึกเพิ�มเติมพร้อมทัHงเสนอแนะเงื�อนไขการนาํรูปแบบไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดวา่ ควร
มุ่งที�กลุ่มพยาบาลและผูรั้บบริการของโรงพยาบาลทุกระดบัสู่การนาํไปปฏิบติัให้เป็นที�ประจกัษ ์
เมื�อการปฏิบติัตามรูปแบบฯ เป็นที�ประจกัษย์่อมจูงใจให้พยาบาลและผูรั้บบริการเห็นคุณค่าและ
ปฏิบติัตามตลอดไปได”้ 
 ดงันัHนผลการออกแบบและพฒันาเครื�องมือการวิจยัเพื�อสังเคราะห์รูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข และการตรวจสอบรับรองรูปแบบด้วยการ

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที�ไดนี้H มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( X=4.36, S.D.=0.42) 

จึงเห็นไดว้่ารูปแบบดงักล่าวสามารถนาํไปใช้ในการทดลองต่อไปได ้ขัHนตอนนีH จึงตอบวตัถุประสงค์
ของงานวิจยัในขอ้ 2 คือ เพื�อพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 

ตอนที� 3 ผลการทดลองใช้ เป็นการวจัิย (Research : R2) การนําไปใช้ (Implementation : I) 
 ในขัHนตอนการทดลองใช้สาํหรับการวิจยัในครัH งนีH เป็นขัHนตอนการดาํเนินการ ไดแ้ก่ 
1) การอบรมความรู้ 2) การจดัเสวนากลุ่มยอ่ย 3) การจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และ4) การจดัประชุม
นาํเสนอรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดี
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ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยผูว้ิจยัขอนาํเสนอในแต่ละ
ประเด็น ดงัต่อไปนีH  

1. การจัดอบรมความรู้ รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อ
เสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
  จากการศึกษาขอ้มูลพืHนฐานดว้ยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั การปฏิบติัที�เป็นเลิศ การ
วิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพฒันา รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเรื�องเล่า
ของพยาบาลและผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ที�ผ่านมาทัHงหมด
ผูว้ิจยัจึงไดย้กร่างรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการ
ปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ สังก ัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทัHง
จดัทาํเอกสารคู่มือการอบรมและ KM Action Plan (รายละเอียดในภาคผนวก น) จากนัHนนาํเสนอต่อ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื�อพิจารณาตรวจสอบและรับรองความเหมาะสมของรูปแบบ ก่อนการนาํรูปแบบไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที�ประจาํอยู่ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขที�ไดรั้บ
คดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทนในการทดลองใชรู้ปแบบฯ ไดแ้ก่พยาบาลวชิาชีพที�ปฏิบติังานประจาํ จาํนวน 
15 คน ที�มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีขึHนไป และจากผูป่้วยโรคเรืHอรัง จาํนวน 
15 คน ที�มารับบริการประจาํมาเป็นเวลา 10 ปีขึHนไป ของโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี  
 ซึ� งผูว้ิจยัได้ดําเนินการในวนัที�  2 เมษายน 2558 สถานที�จดั ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบลบา้นยาง จงัหวดัราชบุรีโดยเครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบ
ทดสอบก่อนและหลงัการอบรมแบบประเมินผลหลงัการอบรมแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม
การปฏิบติัสําหรับกลุ่มเป้าหมายในการอบรมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพที�ปฏิบติังานประจาํ 
จาํนวน 15 คน ที�มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีขึHนไป และจากผูป่้วยโรคเรืHอรัง 
จาํนวน 15 คน ที�มารับบริการประจาํมาเป็นเวลา 10 ปีขึH นไป ของโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี รวม
จาํนวนทัHงสิHน 30 คน ก่อนการอบรมผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูเ้ขา้รับการอบรมทาํแบบทดสอบก่อนการอบรม 
(Pre-test) และหลงัจากเสร็จสิHนการอบรมผูว้ิจยัได้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทาํแบบทดสอบหลงัการ
อบรม (Post-test) และทาํแบบประเมินหลงัการอบรมในการจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ดงัตารางที� 12 
ตารางที� 12  เปรียบเทียบความรู้รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการก่อน

การอบรมและหลงัการอบรมสาํหรับพยาบาลและผูรั้บบริการโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี 

กลุ่ม n คะแนน 
คะแนน

เตม็ X S.D. 
ร้อย
ละ 

การแปล
ผล 

df t Sig 

พยาบาล 15 
ก่อน

อบรม 
20 13.07 2.02 65.35 

ปาน
กลาง 

14 16.318* 0.000 
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15 
หลงั

อบรม 
20 17.53 1.51 87.65 มาก 

ตารางที� 12  เปรียบเทียบความรู้รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมสาํหรับพยาบาลและผูรั้บบริการโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี 
(ต่อ) 

กลุ่ม n คะแนน 
คะแนน

เตม็ X S.D. 
ร้อย
ละ 

การ 
แปลผล 

df t Sig 

ผูรั้บบริการ 

15 
ก่อน

อบรม 
20 12.47 2.97 62.35 

ปาน
กลาง 

14 12.435* 0.000 
15 

หลงั
อบรม 

20 16.07 2.09 80.35 มาก 

*นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
   
 จากตารางที� 12 พบวา่การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี�ยความรู้ความเข้าใจรูปแบบการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ทัHงในช่วงก่อนการอบรมและหลงัการอบรมในแต่ละ
กลุ่มดว้ยสถิติ t-test แบบ dependent ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 พบวา่ 

  กลุ่มของพยาบาล มีคะแนนเฉลี�ยก่อนการอบรมเท่ากบั13.07ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั2.02และมีคะแนนเฉลี�ยหลงัการอบรมเท่ากบั 17.53 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.51 เมื�อ
ทดสอบสถิติ t = 16.318, Sig = 0.00 พบว่าผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจรูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขก่อนการอบรมและหลงัการอบรมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยความรู้ความเขา้ใจรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กบัผูร้ับบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบตัิที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุขหลงัการอบรมสูงกวา่ก่อนการอบรม 

  กลุ่มของผูรั้บบริการ มีคะแนนเฉลี�ยก่อนการอบรมเท่ากบั 12.47 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 2.97 และมีคะแนนคะแนนเฉลี�ยหลงัการอบรมเท่ากบั 16.07 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
2.09 เมื�อทดสอบสถิติ t = 12.435, Sig = 0.00 พบว่าผลการทดสอบความรู้ความเขา้ใจรูปแบบการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขก่อนการอบรมและหลงัการอบรมแตกต่างกนั
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยความรู้ความเขา้ใจรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขหลงัการอบรมสูงกวา่ก่อนการอบรม 

 

ผลการจัดอบรม หลงัจากการที�ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดัการอบรมเสร็จสิHนไดใ้ห้ผูเ้ขา้รับการ
อบรมไดต้อบแบบประเมินผลการจดัอบรมซึ�งผลการประเมินที�ไดผู้ว้จิยัสรุปไดด้งัตารางต่อไปนีH  
 
ตารางที� 13 การประเมินผลการจดัอบรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ

เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข   

        (n = 30) 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มที�ศึกษา   จาํนวน  ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย    3                     10.00 
 หญิง   27 90.00 
อาย ุ
 30-40 ปี   4 13.33 
 41-50 ปี   5 16.67 
 51-60 ปี  11                    36.67 
 60 ปีขึHนไป                                                                         10 33.33  
สถานภาพ  
 โสด   4                      13.33 
 สมรส   19 63.34 
 หมา้ย   7                      23.33   
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ตารางที� 13 การประเมินผลการจดัอบรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข (ต่อ) 

 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มที�ศึกษา   จาํนวน  ร้อยละ 

ศาสนา 
 
 พุทธ   17 56.67 
 คริสต ์   3  10.00 
 อิสลาม  10  33.33 
การศึกษา 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 10 33.33 
 ปริญญาตรี 20  66.67 
สถานะผูเ้ขา้รับการอบรม 
 พยาบาล  15  50.00 
 ผูรั้บบริการ 15  50.00 
 

 
  จากตารางที� 13 พบว่าผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่เป็นหญิง จาํนวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 มีอายุระหวา่ง 51-59 ปี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมามีอายุมากวา่ 60 
ปี  จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 สถานภาพสมรส จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.34 
รองลงมา สถานภาพหมา้ย จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 นบัถือศาสนาพุทธจาํนวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.67 นับถือศาสนาอิสลาม จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมามธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จาํนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ผูเ้ขา้รับการอบรมมีสถานนะเป็นพยาบาล จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 และเป็นผูรั้บบริการ จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
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ตารางที� 14 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล และลาํดบัที�ของความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับ    
การอบรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้าง
การปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

     (n  =  30) 

  รายการ  ระดบัความคิดเห็น 

  X  S.D. การแปลผล ลาํดบัที� 

การจดัประชุมชีHแจง  
1. ความเหมาะสมของสถานที�จดัอบรม 4.83 0.38 มากที�สุด 1 
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม 4.30 0.47  มาก 5 
3. ความสะดวกในการเดินทาง 4.27 0.64  มาก 6 
4. บรรยากาศทั�วไปของการอบรม 4.50 0.51   มาก 3 
5. เอกสารประกอบการอบรม 4.37 0.49   มาก 4 
6. การอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 4.53 0.51  มากที�สุด 2 
7. ประโยชน์ที�ไดจ้ากการอบรม 4.53 0.51  มากที�สุด 2 

 รวม 4.48 0.27 มาก  

หวัขอ้/เนืHอหา/ความรู้ที�ไดจ้ากการอบรม 
1. หวัขอ้อบรมเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  4.73 0.45 มากที�สุด  1 
2. ความรู้ความเขา้ใจก่อนเขา้รับการอบรม  3.13 0.35 ปานกลาง 5 
3. ความรู้ความเขา้ใจหลงัเขา้รับการอบรม  4.30 0.47 มาก  4 
4. เนืHอหาสาระในการอบรมเป็นความรู้ที�  4.63 0.47            มากที�สุด  2 
สามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวติ   
5. ผลของการอบรมสามารถนาํไปใชใ้นการ  4.50 0.51    มาก  3 
ปฏิบติังานเสริมสร้างสังคมร่มเยน็เป็นสุข 
ของชุมชน   

 รวม 4.26 0.28             มาก   

 ภาพรวม   4.39 0.22  มาก  

 
  จากตารางที� 14 พบวา่ความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในดา้นการจดัประชุมชีH แจง พบว่าผูเ้ขา้รับการอบรมมีความคิดเห็น
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ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X= 4.39, S.D.= 0.22) เมื�อพิจารณารายดา้น ดา้นการจดัประชุมชีH แจง 

พบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 4.48, S.D.= 0.27) เมื�อ

พิจารณารายขอ้ขอ้ที�มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ความเหมาะสมของสถานที�จดัการอบรม ( X= 4.83, 

S.D.= 0.38) รองลงมา การอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ( X= 4.53, S.D.= 0.51) และประโยชน์

ที�ได้จากการอบรม ( X= 4.53, S.D.= 0.51) ส่วนข้อตํ�าสุด คือ ความสะดวกในการเดินทาง ( X= 
4.27, S.D.= 0.64) ดา้นหัวขอ้/เนืHอหา/ความรู้ที�ไดรั้บจากการอบรม พบวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความ
คิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X= 4.26, S.D.= 0.28) เมื�อพิจารณารายขอ้ ขอ้ที�มีความคิดเห็น

สูงสุด คือ หัวข้อการอบรมเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ( X= 4.73, S.D.= 0.45) รองลงมา 

เนืHอหาสาระในการอบรมเป็นความรู้ที�สามารถนาํไปใช้ในการดาํเนินชีวิต ( X= 4.63, S.D.= 0.47) 

ส่วนขอ้ตํ�าที�สุด คือ ความรู้ความเขา้ใจก่อนเขา้รับการอบรม ( X= 3.13, S.D.= 0.35) 
 
ตารางที� 15 ความถี�และร้อยละของประโยชน์ที�ไดจ้ากการอบรม (ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้) 
 

ประโยชน์ที�ไดจ้ากการอบรม ความถี� ร้อยละ 
1. ไดท้ราบแนวทางการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 
2. ได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกันในบริบทของพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
3. ไดต้ระหนกัและเห็นประโยชน์ของการปฏิบติัตนตามแนว
ทางการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
4. ไดแ้นวทางการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุขร่วมกนัของพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
5. ไดมิ้ตรภาพ ความเป็นกลัยาณมิตร และจิตสาธารณะ 

14 
 
 

8 
 

11 
 
 

11 
 
 

15 

46.67 
 
 

26.67 
 

36.67 
 
 

36.67 
 
 

50.00 
 
  จากตารางที� 15 พบว่าประโยชน์ที�ไดรั้บจากการอบรม (ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้) ขอ้ที�มี
ความถี�สูงสุด คือ ไดมิ้ตรภาพ ความเป็นกลัยาณมิตร และจิตสาธารณะ จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 รองลงมาได้ทราบแนวทางการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
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ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ส่วนขอ้ที�มี
ความถี�ต ํ�าสุด คือ ไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัในบริบทของพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 
 

2. การจัดเสวนากลุ่มย่อย เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้และขบัเคลื�อนรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
  การจัดเสวนากลุ่มย่อยเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้และขับเคลื�อนรูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ผูว้จิยัไดเ้ริ�มดาํเนินการในวนัที� 3 เมษายน 2558 เวลา
8.00 - 17.00 น. สถานที�จดั ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบ้านยาง จงัหวดัราชบุรี โดยได้
กาํหนดให้มีคุณเอืHอ คุณอาํนวย คุณกิจ และคุณลิขิต เพื�อร่วมกนัศึกษาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการการปฏิบติัที�ดี และปัญหาและอุปสรรคในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กบัผูรั้บบริการ โดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข
ที�เป็นตวัแทนในการทดลองใชรู้ปแบบ ไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพที�ปฏิบติังานประจาํ จาํนวน 15 คน ที�
มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีขึHนไป และจากผูป่้วยโรคเรืH อรัง จาํนวน 15 คน 
ที�มารับบริการประจาํมาเป็นเวลา 10 ปีขึHนไป ของโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี และผูว้ิจยัชีHแจงกรอบการ
เสวนาพร้อมแนบแบบการจดบันทึก จากนัH นจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้โดยนาํเสนอวิดีทศัน์การดูแลอยา่งเอืHออาทรเพื�อกระตุน้และโนม้นา้วให้ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมตระหนกัเห็นคุณค่าและความสําคญัของการรวมกลุ่มและพลงัแห่งการแลกเปลี�ยนเรียนรู้
แบบกลัยาณมิตรขณะดาํเนินการเสวนากลุ่มย่อยผูว้ิจยัทาํหน้าที�เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ (Facilitator) โดยเป็นผูต้ ัHงคาํถาม ยกตวัอยา่ง แสดงความคิดเห็นร่วมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และ
สรุปประเด็นสาระความรู้ พร้อมทัHงบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติัของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมด้วยแบบ
สังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติั  

2.1 กลุ่มพยาบาล มีผูเ้ขา้ร่วมการเสวนา จาํนวน 15 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 5 คน มุ่งเนน้ที�การศึกษาขอ้มูลพืHนฐานต่าง ๆ และการปฏิบติัที�ดีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ซึ� งผูว้ ิจยั
สามารถสรุปและวเิคราะห์ขอ้มูลได ้2 ประเด็นหลกั ดงัต่อไปนีH  
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2.1.1 ประเด็นวิธีปฏิบติัที�ดีสําหรับกลุ่มพยาบาล ในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุข 
    เนื� องจากวิธีปฏิบัติที� ดีในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข เป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบติัที�เป็น
ความรู้ที�ปรากฏชดัแจง้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื�อให้ผูอื้�นไดน้าํไปกาํหนดเป็นแบบอย่างในการพฒันา
และปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมที�สุด ดงัขอ้สรุปของแต่ละกลุ่ม ดงัต่อไปนีH  
     กลุ่มที� 1 ได้ขอ้สรุปว่าวิธีปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูร้ับบริการ คือ การมีความตัHงใจในการปฏิบตัิงานให้เต็มที�มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบติังานและพยายามเรียนรู้สิ� งใหม่ที�เป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานอยู่ตลอดเวลา โดย
ที�พยาบาล 1 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่มที� 1 ได้กล่าวสรุปถึงวิธีปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไวว้่า 
     “การปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั 
      ผูรั้บบริการคือ การมีความตัHงใจในการปฏิบติังานให้เต็มที�มี 
      ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานและพยายามเรียนรู้สิ� งใหม่ 
      ที�เป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานอยู่ตลอดเวลา” 
     
     กลุ่มที� 2 ได้ขอ้สรุปว่าวิธีปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การคาํนึงถึงใจเขาใจเราอยู่ตลอดเวลา เคารพในสิทธิของกนัและ
กนัและการให้ความสําคญักบับุคคลทุก ๆ คนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั โดยที�พยาบาล 4 ซึ� ง
เป็นตวัแทนของกลุ่มที� 2 ได ้กล่าวสรุปถึงวิธีปฏิบตัิที �ดีในการพฒันาปฏิส ัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไวว้่า 
     “การคาํนึงถึงใจเขาใจเราอยู่ตลอดเวลา เคารพในสิทธิของกนัและกนั 
      และการให้ความสาํคญักบับุคคลทุก ๆ คนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
      น่าจะเป็นวิธีปฏิบติัที�ดีวิธีหนึ� ง” 
 
    กลุ่มที� 3 ได้ขอ้สรุปว่าวิธีปฏิบตัิที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูร้ับบริการ คือ การมีความเมตตากรุณาเป็นพืHนฐานในการปฏิบตัิงาน และการ
เตรียมความพร้อมที�จะเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีสติจะช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ นัHนบรรเทา
ความรุนแรงลงได้เป็นอย่างมาก โดยที�พยาบาล 7 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่มที� 3 ได้กล่าวสรุปถึง
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วิธีปฏิบตัิที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูร้ับบริการของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขไวว้่า 
     “การมีความเมตตากรุณาเป็นพืHนฐานในการปฏิบติังาน และการ 
       เตรียมความพร้อมที�จะเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีสติจะ 
      ช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ นัHนบรรเทาความรุนแรงลงได้เป็นอย่างมาก  
      ซึ� งคิดว่านี�คือวิธีปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาล 
      กบัผูรั้บบริการได้เช่นกนั” 
    

2.1.2 ประเด็นปัญหาและอุปสรรคสาํหรับกลุ่มพยาบาล ในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุข 
    เนื�องจากปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข เป็นสิ�งที�กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการเสวนาไดมี้
ความเห็นตรงกนัวา่เป็นสิ�งที�ขดัขวางการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
ของโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างมากที�สุด ดังข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม 
ดงัต่อไปนีH  
     กลุ่มที� 1 ไดข้อ้สรุปว่าปัญหาและอุปสรรคสําหรับกลุ่มพยาบาล ในการ
พฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การคิดถึงแต่ผลประโยชน์ที�ตนเองควรไดรั้บ
เพียงฝ่ายเดียวเท่านัHน โดยลืมคิดถึงกฎเกณฑ์และความถูกตอ้งต่าง ๆ ที�มีอยู ่โดยที�พยาบาล 9 ซึ� งเป็น
ตวัแทนกลุ่ม 1 ไดก้ล่าวสรุปถึงปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไวค้วามวา่ 
     “ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล 
      กบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุข  
      คือ การคิดถึงแต่ผลประโยชน์ที�ตนเองควรไดรั้บเพียงฝ่ายเดียว 
      เท่านัHน โดยลืมคิดถึงกฎเกณฑแ์ละความถูกตอ้งต่าง ๆ ที�มีอยู”่ 
 
    กลุ่มที� 2 ได้ข้อสรุปว่าปัญหาและอุปสรรคสําหรับกลุ่มพยาบาล ในการ
พฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การมีอคติต่อกนัและการคิดในแง่ลบไวต่้อ
กนัล่วงหน้าส่งผลทาํให้การสร้างปฏิสัมพนัธ์ไดก้ลายเป็นเชิงลบต่อกนัตัHงแต่ยงัไม่ไดมี้การเริ�มตน้
สร้างปฏิสัมพนัธ์ โดยที�พยาบาล 12 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่มที� 2 ได้สรุปเพิ�มเติมถึงปัญหาและ
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อุปสรรคในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขไวค้วามวา่ 
     “การมีอคติต่อกนัและการคิดในแง่ลบไวต่้อกนัล่วงหนา้ส่งผล 
      ทาํใหก้ารสร้างปฏิสัมพนัธ์ไดก้ลายเป็นเชิงลบต่อกนัตัHงแต่ยงัไม่ 
      ไดเ้ริ�มตน้สร้างปฏิสัมพนัธ์ นี�แหละคือปัญหาและอุปสรรคสาํคญั” 
 
   กลุ่มที� 3 ได้ขอ้สรุปว่าปัญหาและอุปสรรคสําหรับกลุ่มพยาบาล ในการพฒันา
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การที�ต่างฝ่ายต่างไม่มีการยอมรับฟังปัญหาที�เกิดขึHน
มาระหวา่งกนัและกนัโดยไดมุ้่งแต่จะคิดการแกปั้ญหาของตนเพียงฝ่ายเดียวเท่านัHนขาดการคาํนึงถึง
ใจเขาใจเรา โดยที�พยาบาล 14 ซึ� งเป็นตวัแทนจากกลุ่มที� 3 ไดส้รุปเพิ�มเติมถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขไวค้วามวา่ 
     “การที�ต่างฝ่ายต่างไม่มีการยอมรับฟังปัญหาที�เกิดขึHนมาระหวา่ง 
      กนัและกนั โดยไดมุ่้งแต่จะคิดการแกปั้ญหาของตนเพียงฝ่ายเดียว 
      เท่านัHนขาดการคาํนึงถึงใจเขาใจเรา จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคที� 
      สาํคญัสาํหรับพยาบาลกบัผูรั้บบริการ” 
 
ตารางที� 16 สรุปผลการเสวนากลุ่มยอ่ยพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี 
 

กลุ่ม วธีิปฏบิัตทิี�ด ี ปัญหาและอุปสรรค 

1 การมีความตัHงใจในการปฏิบติังานใหเ้ตม็ที�มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบติังานและพยายามเรียนรู้สิ�งใหม่ที�
เป็นประโยชนใ์นการปฏิบติังานอยูต่ลอดเวลา 

การคิดถึงแต่ผลประโยชน์ที�ตนเองควร
ไดรั้บเพียงฝ่ายเดียวเท่านัHน โดยลืมคิดถึง
กฎเกณฑแ์ละความถูกตอ้งต่างๆที�มีอยู ่

2 การคาํนึงถึงใจเขาใจเราอยูต่ลอดเวลา เคารพในสิทธิของ
กนัและกนัและการใหค้วามสาํคญักบับุคคลทุกๆคนอยา่ง
เสมอภาคเท่าเทียมกนั 

การมีอคติต่อกนัและการคิดแง่ลบต่อกนั
ล่วงหน้า จึงทาํให้การสร้างปฏิสัมพนัธ์
กลายเป็นเชิงลบต่อกันตัHงแต่ยงัไม่ได้มี
การเริ�มตน้สร้างปฏิสมัพนัธ์ 

3 การมีความเมตตากรุณาเป็นพืHนฐานในการปฏิบติังาน และ
การเตรียมความพร้อมที�จะเผชิญกบัปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งมี
สติจะช่วยให้ปัญหาต่างๆนัHนบรรเทาความรุนแรงลงได้
เป็นอยา่งมาก 

การที�ต่างฝ่ายต่างไม่มีการยอมรับฟัง
ปัญหาที� เกิดขึH นมาระหว่างกันและกัน 
โดยไดมุ่้งแต่จะคิดการแกปั้ญหาของตน
เพียงฝ่ายเดียวเท่านัHนขาดการคาํนึงถึงใจ
เขาใจเรา 
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ตารางที� 17 สรุปสาระสําคญัจากประเด็นการจดัเสวนากลุ่มย่อยพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์
ราชบุรี 
 

ประเด็น สาระสําคัญ 

1. วธีิปฏิบติัที�ดี -ความตัHงใจปฏิบติังานเตม็ที� มีความรับผดิชอบ และพยายาม
เรียนรู้สิ�งใหม่ ๆ 
-ความคาํนึงถึงใจเขาใจเรา เคารพในสิทธิของกนัและกนั และ
ใหค้วามสาํคญักบัทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
-มีความเมตตากรุณา และเตรียมพร้อมที�จะเผชิญกบัปัญหา 
ต่าง ๆ อยา่งมีสติ 

2. ปัญหาและอุปสรรค -การคิดแต่ผลประโยชน์ที�ตนควรจะไดรั้บเพียงอยา่งเดียว 
-การมีอคติต่อกนัและการคิดในแง่ลบไวต่้อกนัล่วงหนา้ 
-การไม่ยอมรับฟังปัญหาที�เกิดขึHนมาระหวา่งกนัและกนั 

 
2.2 กลุ่มผู้รับบริการ มีผูเ้ขา้ร่วมการเสวนา จาํนวน 15 คน (รายชื�อในภาคผนวก) โดย

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน มุ่งเนน้ที�การศึกษาขอ้มูลพืHนฐานต่าง ๆ และการปฏิบติัที�ดีในการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของผูรั้บบริการโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข ซึ� งผูว้จิยัสามารถสรุปและวเิคราะห์ขอ้มูลได ้2 ประเด็นหลกั ดงัต่อไปนีH  

2.2.1 ประเด็นวิธีปฏิบติัที�ดีสาํหรับกลุ่มผูรั้บบริการ ในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์
    เนื� องจากวิธีปฏิบัติที� ดีในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข เป็นการปฏิบติัที�เป็นแบบอยา่งที�ดีที�
ปรากฏชัดในรูปแบบต่าง ๆ เพื�อให้สามารถนาํไปใช้กาํหนดให้เป็นแบบอย่างในการพฒันาและ
ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมที�สุด ดงัขอ้สรุปของแต่ละกลุ่ม ดงัต่อไปนีH  
     กลุ่มที� 1 ได ้ขอ้สรุปว่าวิธีปฏิบตัิที�ดีสําหรับกลุ่มผูร้ับบริการ ในการ
พฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การมีความจริงใจในการปฏิบติังาน มี
ความรักในงานที�ปฏิบติั และพยายามจะคน้ควา้หาความรู้ใหม่ ๆ ที�เป็นประโยชน์มาใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน โดยที�ผูร้ับบริการ 1 ซึ� งเป็นตวัแทนกลุ่มที� 1 ได้กล่าวสรุปถึงวิธีปฏิบตัิที�ดีในการ
พฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูร้ับบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุขไวค้วามว่า 
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     “วิธีปฏิบติัที�ดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั 
      ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุข 
      คือการมีความจริงใจในการปฏิบติังาน มีความรักในงานที� 
      ปฏิบติัและพยายามจะคน้ควา้หาความรู้ใหม่ ๆ ที�เป็นประโยชน์ 
      มาใช้ในการปฏิบติังาน” 
     กลุ่มที� 2 ได ้ขอ้สรุปว่าวิธีปฏิบตัิที�ดีสําหรับกลุ่มผูร้ับบริการ ในการ
พฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูร้ับบริการ คือ การมีความเห็นอกเห็นใจต่อกนัอยู่
ตลอดเวลาเคารพในสิทธิของกนัและกนั และปฏิบตัิกบับุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกนั โดยที�ผูร้ับบริการ 4 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่มที� 2 ได้สรุปเพิ�มเติมถึงวิธีปฏิบตัิที�ดีใน
การพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุขไวค้วามว่า 
     “การมีความเห็นอกเห็นใจต่อกนัอยู่ตลอดเวลา เคารพในสิทธิ 
      ของกนัและกนั และปฏิบติักบับุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและ 
      เท่าเทียมกนั จะเป็นวิธีปฏิบติัที�ดีที�ทาํให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
      มีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัได้” 
     กลุ่มที� 3 ได ้ขอ้สรุปว่าวิธีปฏิบตัิที�ดีสําหรับกลุ่มผูร้ับบริการ ในการ
พฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การมีศีลธรรมและคุณธรรมเป็นพืHนฐาน
ในการปฏิบติังาน และการเตรียมจิตใจให้พร้อมที�จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีสติ โดยไม่ใช้
อารมณ์เป็นใหญ่ โดยที�ผูรั้บบริการ 7 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่มที� 3 ได้สรุปเพิ�มเติมถึงวิธีปฏิบติัที�
ดีในการพฒันาปฏิส ัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู ร้ับบริการของโรงพยาบาลศูนย ์ส ังกดั
กระทรวงสาธารณสุขไวค้วามว่า 
     “การมีศีลธรรมและคุณธรรมเป็นพืHนฐานในการปฏิบติังาน  
      และการเตรียมจิตใจให้พร้อมที�จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีสติ  
      โดยไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ น่าจะเป็นวิธีปฏิบติัที�ดีในการพฒันา 
      ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์
      ได้ดีมาก” 

2.2.2 ประเด็นปัญหาและอุปสรรคสําหรับกลุ่มผู ้รับบริการในการพัฒนา
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์
    เนื�องจากปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข เป็นสิ�งที�กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการเสวนาไดมี้
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ความเห็นตรงกนัวา่เป็นสิ�งสําคญัที�ยบัย ัHงไม่ให้เกิดการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กับผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอยา่งมากที�สุด ดงัขอ้สรุป
ของแต่ละกลุ่ม ดงัต่อไปนีH  
     กลุ่มที�  1 ได้ข้อสรุปว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การคิดถึงแต่ความเหน็ดเหนื�อยในการทาํงานของตนเพียงฝ่าย
เดียว โดยลืมคิดถึงความเดือดร้อนและความทุกข์ใจของผูอื้�น โดยที�ผูรั้บบริการ 9 ซึ� งเป็นตวัแทน
ของกลุ่ม 1 ได้กล่าวสรุปถึงปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไวค้วามวา่ 
     “ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล 
      กบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุข  
      คือการคิดถึงแต่ความเหน็ดเหนื�อยในการทาํงานของตนเพียงฝ่าย 
      เดียว โดยลืมคิดถึงความเดือดร้อนและความทุกขใ์จของผูอื้�น” 
     กลุ่มที�  2 ได้ข้อสรุปว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การที�สองฝ่ายต่างนัHนก็มีอคติต่อกนั จึงส่งผลทาํให้การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กลายเป็นแง่ลบต่อกนั โดยที�ผูรั้บบริการ 12 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่ม 2 ไดส้รุปเพิ�มเติม
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไวค้วามวา่ 
     “การที�สองฝ่ายนัHนต่างก็มีอคติต่อกนั จึงส่งผลทาํใหก้ารสร้าง 
      ปฏิสัมพนัธ์กลายเป็นแง่ลบต่อกนั และกลายเป็นปัญหาและ 
      อุปสรรคสาํคญัที�จะมาขดัขวางการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล 
      กบัผูรั้บบริการ” 
     กลุ่มที�  3 ได้ข้อสรุปว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การที�สองฝ่ายไม่ยอมรับฟังปัญหาที�เกิดขึHนมาของกนัและกนั 
มุ่งสนใจแต่เพียงปัญหาของตนเองเพียงฝ่ายเดียวเท่านัHน โดยที�ผูรั้บบริการ 14 ซึ� งเป็นตวัแทนของ
กลุ่ม 3 ได้สรุปเพิ�มเติมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไวค้วามวา่ 
     “การที�สองฝ่ายไม่ยอมรับฟังปัญหาที�เกิดขึHนมาของกนัและกนั  
       มุ่งสนใจแต่เพียงปัญหาของตนเองเพียงฝ่ายเดียวเท่านัHนคือปัญหา 
      และอุปสรรคที�ทาํใหก้ารพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั 
      ผูรั้บบริการนัHนเกิดขึHนไดล้าํบากมาก” 
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ตารางที� 18 สรุปผลการเสวนากลุ่มยอ่ยผูรั้บบริการโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี 
กลุ่ม วธีิปฏิบัติที�ดี ปัญหาและอุปสรรค 

1 การมีความจริงใจในการปฏิบติังาน มีความรักในงานที�
ปฏิบติั และพยายามจะคน้ควา้หาความรู้ใหม่ ๆ ที�เป็น
ประโยชน์มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

การคิดถึงแต่ความเหน็ดเหนื�อย
ในการทาํงานของตนเพียงฝ่าย
เดี ย ว  โ ด ย ลื ม คิ ด ถึ ง ค ว า ม
เดือดร้อนและความทุกขใ์จของ
ผูอื้�น 

2 การมีความเห็นอกเห็นใจต่อกนัอยู่ตลอดเวลา เคารพ
ในสิทธิของกันและกัน และปฏิบัติกับบุคคลทุกคน
อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

การที�สองฝ่ายนัH นต่างก็มีอคติ
ต่อกนั จึงส่งผลทาํให้การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กลายเป็นแง่ลบต่อ
กนั 

3 การมี ศีลธรรมและคุณ ธรรมเป็ นพืH นฐานในการ
ปฏิบัติงาน และการเตรียมจิตใจให้พร้อมที�จะแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีสติ โดยไม่ใชอ้ารมณ์เป็นใหญ่ 

การที� สองฝ่ายไม่ยอมรับฟัง
ปัญหาที�เกิดขึHนมาของกนัและ
กนัมุ่งสนใจแต่เพียงปัญหาของ
ตนเองเพียงฝ่ายเดียวเท่านัHน 

 
ตารางที� 19 สรุปสาระสาํคญัจากประเด็นการจดัเสวนากลุ่มยอ่ยผูรั้บบริการโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี 

ประเด็น สาระสําคัญ 

1. วธีิปฏิบติัที�ดี -มีความจริงใจในการปฏิบติังาน รักในงาน และคน้ควา้
ความรู้ใหม่ ๆ ที�เป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน 
-มีความเห็นใจกนั เคารพในสิทธิ และปฏิบติักบัทุกคนอยา่ง
เสมอภาคเท่าเทียมกนั 
-มีศีลธรรมและคุณธรรมเป็นพืHนฐานในการปฏิบติังาน และ
พร้อมแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ อยา่งมีสติ 

2. ปัญหาและอุปสรรค -การคิดถึงแต่ความเหน็ดเหนื�อยในการทาํงานของตนเอง
เพียงอยา่งเดียว  
-การมีอคติต่อกนั ทาํใหก้ารสร้างปฏิสัมพนัธ์กลายเป็นแง่
ลบต่อกนั ตัHงแต่ยงัไม่ไดเ้ริ�มตน้ 
-การไม่ยอมรับฟังปัญหาของกนัและกนั มุ่งสนใจปัญหา
ของตนเองเพียงฝ่ายเดียว 
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 3. การจัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เพื�อขบัเคลื�อนรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
  การจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เพื�อขบัเคลื�อนรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขผูว้ิจยัได้เริ�มดาํเนินการในวนัที� 4 เมษายน 2558 เวลา 8.00 - 17.00 น. 
สถานที�จดั ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นยาง จงัหวดัราชบุรี เครื�องมือที�ใชใ้นการจดัการ
ความรู้ คือ การจดัเวทีหนึ� งรอบตามที�ประชุมตกลงกนั กาํหนดให้มีคุณเอืHอ คุณอาํนวย คุณกิจ เพื�อ
ร่วมกนัศึกษาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุขการปฏิบติัที�ดี และปัญหาและอุปสรรคที�นาํไปสู่การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม
รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขที�เป็นตวัแทนในการทดลองใช้
รูปแบบ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที�ปฏิบัติงานประจํา จาํนวน 15 คน ที� มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีขึHนไป และจากผูป่้วยโรคเรืHอรัง จาํนวน 15 คน ที�มารับบริการประจาํมา
เป็นเวลา 10 ปีขึHนไป ของโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี โดยเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้
โดยระหว่างการดาํเนินกิจกรรมผูว้ิจยัทาํหน้าที�เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) 
นาํเสนอประเด็นความรู้ที�ได้จากการเสวนากลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เสนอ
ความคิดเห็น และเป็นผูร่้วมบูรณาการความรู้ร่วมวิเคราะห์สังเคราะห์ และประมวลสรุปความรู้ที�ได้
จากกิจกรรมการเสวนากลุ่มย่อยและการจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ขณะเดียวกนัดาํเนินการบนัทึก
พฤติกรรมการปฏิบติัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติั  

3.1 กลุ่มพยาบาล มีผูเ้ข้าร่วมการจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้จาํนวน 15 คน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน มุ่งเน้นที�การศึกษาปัจจยัความสําเร็จและปัจจยัความลม้เหลวของ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบัติที� ดีในการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ซึ� งผูว้ิจยัวิเคราะห์และสังเคราะห์
ขอ้มูลไดด้งันีH  

3.1.1 ปัจจยัความสําเร็จของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
    เนื�องจากปัจจยัความสําเร็จของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
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สาธารณสุข เป็นปัจจยัที�แต่ละบุคคลจะตอ้งพฒันาและเสริมสร้างเพื�อความสําเร็จในการพฒันา
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีใหเ้กิดขึHนระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ดงัขอ้สรุปของแต่ละกลุ่ม ดงัต่อไปนีH  
     กลุ่มที� 1 ไดข้อ้สรุปโดยที�พยาบาล 8 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่ม 1 ไดก้ล่าว
สรุปถึงปัจจยัความสําเร็จของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้าง
การปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไวค้วามวา่ 
     “ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล 
      กบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล 
      ของโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุขคือการที�ทัHงสอง 
      ฝ่ายควรจะสร้างความร่วมมือที�ดีต่อกนัใหเ้กิดขึHนมาใหไ้ดเ้พื�อที�จะ 
      ไดช่้วยสนบัสนุนใหเ้กิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัตามมาได ้
      ง่ายมากยิ�งขึHน” 
     กลุ่มที� 2 ได้ขอ้สรุปโดยที�พยาบาล 2 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่ม 2 ได้สรุป
เพิ�มเติมถึงปัจจัยความสําเร็จของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการ เพื�อ
เสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไว้
ความวา่ 
     “หากเมื�อตอ้งพบเผชิญอยูใ่นสถานการณ์ตึงเครียดทัHงสองฝ่าย 
      ควรที�จะมีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ  
      เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีดว้ยการคาํนึงถึงใจเขาใจเราเห็นใจกนั 
      และปฏิบติัต่อกนัดว้ยความจริงใจเพื�อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั 
      ตามมา” 
     กลุ่มที� 3 ได้ขอ้สรุปโดยที�พยาบาล 5 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่ม 3 ได้สรุป
เพิ�มเติมถึงปัจจัยความสําเร็จของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการ เพื�อ
เสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไว้
ความวา่ 
     “การที�ทัHงสองฝ่ายเคารพในสิทธิของกนัและกนัและใหเ้กียรติต่อกนั 
      ตลอดเวลาในการปฏิบติังาน เพื�อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัตามมา  
      ซึ� งน่าจะเป็นปัจจยันาํไปสู่ความสาํเร็จของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง 
      พยาบาลกบัผูรั้บบริการได”้ 
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3.1.2 ปัจจัยความล้มเหลวของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ ยาบาลกับ
ผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 
    เนื�องจากปัจจยัความลม้เหลวของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข เป็นปัจจยัที�แต่ละบุคคลจะตอ้งหลีกเลี�ยงเพื�อไม่ให้เกิดการขดัขวางความสําเร็จในการ
พฒันาปฏิสัมพนัธ์ที�ดีใหเ้กิดขึHนระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการดงัขอ้สรุปของแต่ละกลุ่ม ดงัต่อไปนีH  
    กลุ่มที� 1 ไดข้อ้สรุปโดยที�พยาบาล 10 ซึ� งเป็นตวัแทนกลุ่ม 1 ไดก้ล่าวสรุป
ถึงปัจจยัความลม้เหลวของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้างการ
ปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไวค้วามวา่ 
    “ถา้หากวา่ต่างฝ่ายต่างมวัคิดถึงแต่ปัญหาของตนเองโดยลืมคิดถึง 
    ปัญหาของอีกฝ่าย คงทาํใหก้ารสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัเกิดขึHน 
    ไดย้ากเพราะวา่มีปัจจยัความลม้เหลวของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ 
    ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการนีH เกิดขึHนมานั�นเอง” 
    กลุ่มที� 2 ไดข้อ้สรุปโดยที�พยาบาล 13 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่ม 2 ไดส้รุป
เพิ�มเติมถึงปัจจยัความล้มเหลวของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการ เพื�อ
เสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไว้
ความวา่ 
    “เมื�อทัHงสองฝ่ายนัHนขาดความเห็นอกเห็นใจกนั มีอคติเป็นลบต่อกนั  
    ทาํใหก้ารสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัไม่สามารถเกิดขึHนมาได ้ซึ� ง 
    ลกัษณะเหล่านีH ถือเป็นปัจจยันาํไปสู่ความลม้เหลวของการสร้าง 
    ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการไดเ้ช่นกนั” 
    กลุ่มที� 3 ไดข้อ้สรุปโดยที�พยาบาล 11 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่ม 3 ไดส้รุป
เพิ�มเติมถึงปัจจยัความล้มเหลวของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการ เพื�อ
เสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไว้
ความวา่ 
     “หากสองฝ่ายไม่เคารพสิทธิของกนัและกนั ขาดสติและเหตุผล 
    ในการปฏิบติัต่อกนั โอกาสในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั 
    ก็จะไม่มีทางเกิดขึHนมาได ้ซึ� งถือเป็นปัจจยัความลม้เหลวของการ 
    สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�สาํคญัมาก” 
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ตารางที� 20 สรุปผลการจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี 
กลุ่ม ปัจจัยความสําเร็จ ปัจจัยความล้มเหลว 

1 ทัHงสองฝ่ายควรจะสร้างความร่วมมือที�ดี
ต่อกันให้เกิดขึH นมาให้ได้เพื�อที�จะได้
ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เกิ ด ก า ร ส ร้ า ง
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัตามมาไดง่้ายมาก
ยิ�งขึHน 

ในภาพรวมจะพบว่าส่วนใหญ่การที�ทัHงสองฝ่าย
ต่างคิดถึงแต่ปัญหาของตนเอง โดยลืมคิดถึง
ปัญหาของอีกฝ่าย จึงทาํให้การสร้างปฏิสัมพนัธ์
ที�ดีต่อกนัเกิดขึHนไดย้าก 
 

2 เมื�อตอ้งพบเผชิญอยู่ในสถานการณ์ตึง
เครียดทัHงสองฝ่ายจึงควรที�จะมีการสร้าง
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ าง พ ย า บ า ล กั บ
ผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�
ดีด้วยการคํานึงถึงใจเขาใจเราเห็นอก
เห็นใจกันและปฏิบัติต่อกันด้วยความ
จริงใจเพื�อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั
ตามมา 

ในภาพรวมจะพบว่าส่วนใหญ่การที�ทัHงสองฝ่าย
ขาดความเห็นอกเห็นใจกนัมีอคติที�เป็นลบต่อกนั
จึงทาํให้การสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัคงจะไม่
สามารถเกิดขึHนมาได ้
 
 
 

3 ทัHงสองฝ่ายควรที�จะเคารพในสิทธิของ
กั น แ ล ะ กั น แ ล ะ ใ ห้ เกี ย ร ติ ต่ อ กั น
ตลอดเวลาในการปฏิบติังาน เพื�อใหเ้กิด
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัตามมา 

ในภาพรวมจะพบว่าส่วนใหญ่การที�ทัHงสองฝ่าย
ไม่เคารพสิทธิของกนัและกนัขาดสติและเหตุผล
ในการปฏิบัติต่อกันดังนัH นโอกาสในการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัจึงไม่เกิดขึHน 

 
ตารางที� 21 เปรียบเทียบปัจจยัความสาํเร็จและความลม้เหลวในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีของพยาบาล

วชิาชีพโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี 
ปัจจัยความสําเร็จ ปัจจัยความล้มเหลว 

ทัHงสองฝ่ายควรจะสร้างความร่วมมือที�ดีต่อกนั 
 

ในภาพรวมจะพบว่าส่วนใหญ่ทัH งสองฝ่ายต่าง
คิดถึงแต่ปัญหาของตนเอง 

ทัHงสองฝ่ายควรจะมีการคาํนึงถึงใจเขาใจเรา 
เห็นอกเห็นใจและปฏิบติัต่อกนัดว้ยความจริงใจ 

ในภาพรวมจะพบวา่ส่วนใหญ่ทัHงสองฝ่ายขาดซึ�ง
ความเห็นอกเห็นใจกนั และมีอคติเป็นลบต่อกนั 

ทัHงสองฝ่ายควรที�จะเคารพในสิทธิของกนัและ
กนั ใหเ้กียรติแก่กนัและกนั 
 

ในภาพรวมจะพบวา่ส่วนใหญ่ทัHงสองฝ่ายไม่
เคารพสิทธิ ขาดสติและเหตุผลในการปฏิบติัต่อ
กนัต่าง ๆ 
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3.2 กลุ่มผู้รับบริการ มีผูเ้ขา้ร่วมการเสวนา จาํนวน 15 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน มุ่งเนน้ที�การศึกษาปัจจยัความสําเร็จและปัจจยัความลม้เหลวของการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ซึ� งผูว้จิยัวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลไดด้งันีH  

3.2.1 ปัจจยัความสําเร็จของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
    เนื�องจากปัจจยัความสําเร็จของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข เป็นปัจจยัที�แต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติและส่งเสริมเพื�อความสําเร็จในการพัฒนา
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีใหเ้กิดขึHนระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ดงัขอ้สรุปของแต่ละกลุ่ม ดงัต่อไปนีH  
     กลุ่มที� 1 ได้ขอ้สรุปโดยที�ผูรั้บบริการ 5 ซึ� งเป็นตวัแทนกลุ่ม 1 ได้กล่าว
สรุปถึงปัจจยัความสําเร็จของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้าง
การปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไวค้วามวา่ 
     “ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั 
       ผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของ 
       โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขคือการที�ทัHงสองฝ่าย 
       มีความเห็นอกเห็นใจซึ�งกนัและกนั มีนํHาใจต่อกนัยอ่มจะทาํใหเ้กิด 
       การพฒันาปฏิสัมพนัธ์ที�ดีขึHนมาได ้เนื�องจากโรงพยาบาลศูนยเ์ป็น 
      โรงพยาบาลขนาดใหญ่และจาํนวนผูใ้ชบ้ริการก็มีเป็นจาํนวนมาก  
      อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ต่อกนัไดง่้ายมากหากต่างฝ่ายต่างตอ้งการ 
      ที�จะตอบสนองความตอ้งการของตวัเองความลม้เหลวก็จะเกิดขึHนได ้ 
      ดงันัHนหากทัHงสองฝ่ายเห็นใจกนั มีนํHาใจใหก้นัปัญหาต่าง ๆ ก็น่าที�จะ 
      เบาบางลงไดม้าก” 
     กลุ่มที� 2 ไดข้อ้สรุปโดยที�ผูรั้บบริการ 7 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่ม 2 ไดส้รุป
เพิ�มเติมถึงปัจจัยความสําเร็จของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการ เพื�อ
เสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไว้
ความวา่ 
     “การที�ทัHงสองฝ่ายมีความจริงใจ และตัHงใจในการปฏิบติัตามบทบาท 
      และหนา้ที�ของตนเอง ซึ� งจะเห็นไดว้า่ปัจจยัความสาํเร็จของการ 
      สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการคือ การที�แต่ละคน 
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      แต่ละฝ่ายหากตระหนกัถึงบทบาทและหนา้ที�ของตนเองแลว้ ก็จะ 
      ทาํใหป้ฏิบติัตามบทบาทและหนา้ที�ของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที� และ 
      ไม่กา้วก่ายบทบาทของผูอื้�น เมื�อนัHนความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 
      ต่าง ๆ ก็ยอ่มจะเกิดตามมาไดไ้ม่ยาก และการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั 
      ยอ่มเกิดตามมาไดเ้ช่นเดียวกนั” 
     กลุ่มที� 3 ไดข้อ้สรุปโดยที�ผูรั้บบริการ 2 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่ม 3 ไดส้รุป
เพิ�มเติมถึงปัจจัยความสําเร็จของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการ เพื�อ
เสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไว้
ความวา่ 
     “หากทัHงสองฝ่ายต่างมีสติและเหตุผลในการปฏิบติัต่าง ๆ และไม่ใช ้
      อารมณ์อยูเ่หนือเหตุผล ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งกนันัHนจึงจะเกิดขึHนได ้
      อยา่งง่ายดาย ดงัที�โบราณกล่าววา่สติมาปัญญาเกิด ซึ� งการกระทาํใด ๆ 
      หากขาดสติยอ่มทาํใหเ้กิดความผดิพลาดไดง่้ายยิ�งขึHนถา้มารวมกบั 
      การขาดเหตุผลในการปฏิบติัการไปสู่ความลม้เหลวยิ�งเกิดง่ายขึHน 
      ดงันัHนหากปฏิบติัไดก้็ถือวา่ไดพ้บกบัปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการ 
      สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการแลว้” 
 

3.2.2 ปัจจัยความล้ม เหลวของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ ยาบ าลกับ
ผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 
    เนื�องจากเป็นปัจจยัที�แต่ละบุคคลจะตอ้งกาํจดัออกไปเพื�อไม่ให้กลายมาเป็น
อุปสรรคขดัขวางการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ที�ดีที�จะเกิดขึHนมาระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ดงัขอ้สรุป
ของแต่ละกลุ่ม ดงัต่อไปนีH  
     กลุ่มที� 1 ไดข้อ้สรุปโดยที�ผูรั้บบริการ 15 ซึ� งเป็นตวัแทนกลุ่ม 1 ไดก้ล่าวสรุป
ถึงปัจจยัความล้มเหลวของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้างการ
ปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไวค้วามวา่ 
     “เมื�อทัHงสองฝ่ายต่างก็มีอคติเป็นลบต่อกนั ผลกระทบที�ตามมา 
      ยอ่มมีแต่ความลม้เหลว เพราะการที�สองฝ่ายจะทาํงานร่วมกนัได ้
      ไม่ควรมีอคติต่อกนัควรจะมองในส่วนดีของกนัและกนัเพื�อให้เกิด 
      ความเตม็ใจที�จะทาํงานร่วมกนั ดงันัHนควรจะขจดัปัจจยัความลม้เหลว 
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      ของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการออกไปให ้
      หมดใหไ้ดซึ้� งก็คือการมีอคติในใจต่อกนันั�นเอง จึงจะทาํใหก้ารสร้าง 
      ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนันัHนสามารถเกิดขึHนมาได”้ 
     กลุ่มที� 2 ไดข้อ้สรุปโดยที�ผูรั้บบริการ 10 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่ม 2 ไดส้รุป
เพิ�มเติมถึงปัจจยัความลม้เหลวของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้าง
การปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไวค้วามวา่ 
     “การที�ทัHงคู่ขาดสติและเหตุผลในการปฏิบติัต่อกนั และใชอ้ารมณ์มา 
      เป็นที�ตัHงในการปฏิบติัถือเป็นปัจจยัความลม้เหลวของการสร้าง 
      ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ โอกาสในการสร้าง 
      ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนันัHนจึงไม่สามารถเกิดขึHนมาได ้เนื�องจากวา่การ 
      ใชอ้ารมณ์ในการปฏิบติัผลที�ออกมามกัจะกลายเป็นความรุนแรง และ 
      นาํมาซึ� งความขดัแยง้ไดใ้นที�สุด ดงันัHนควรใชส้ติควบคุมอารมณ์และ 
      ใชเ้หตุผลในการปฏิบติัต่อกนัให้มากที�สุด” 
     กลุ่มที� 3 ไดข้อ้สรุปโดยที�ผูรั้บบริการ 11 ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่ม 3 ไดส้รุป
เพิ�มเติมถึงปัจจยัความลม้เหลวของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้าง
การปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไวค้วามวา่ 
     “การที�มวัแต่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนนัHนคือปัจจยัความ 
      ลม้เหลวของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ  
      ซึ� งทาํใหก้ารสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนันัHนเกิดขึHนไดย้าก เนื�องจาก 
      เมื�อต่างฝ่ายต่างคาํนึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนแลว้ยอ่มจะมอง 
      ไม่เห็นปัญหาของอีกฝ่าย มองเห็นก็เพียงแต่ปัญหาของตนเท่านัHน 
       ความสาํเร็จใด ๆ ยอ่มจะไม่มีทางเกิดขึHนมาได ้ดงันัHนทุกฝ่ายควรจะ 
      ตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยการคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั” 
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ตารางที� 22 สรุปผลการจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของผูรั้บบริการโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี 
 
 

กลุ่ม ปัจจัยความสําเร็จ 

 

ปัจจัยความล้มเหลว 

1 การที�ทัHงสองฝ่ายมีความเห็นอกเห็นใจซึ�งกนั
และกนั มีนํH าใจต่อกันย่อมจะทาํให้เกิดการ
พัฒนาปฏิสัมพันธ์ที� ดีขึH นมาได้ เนื� องจาก
โรงพยาบาลศูนยเ์ป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่
และจาํนวนผูใ้ช้บริการก็มีเป็นจาํนวนมาก
อาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ต่อกนัไดง่้ายมาก
หากต่างฝ่ายต่างต้องการที�จะตอบสนอง
ความตอ้งการของตวัเองความล้มเหลวก็จะ
เกิดขึHนได้ ดงันัHนหากทัHงสองฝ่ายเห็นใจกัน 
มีนํH าใจให้กนัปัญหาต่าง ๆ ก็น่าที�จะเบาบาง
ลงได ้

 ในภาพรวมจะพบว่าส่วนใหญ่การที�ทัHงสอง
ฝ่ายมีอคติเป็นลบต่อกนั ผลกระทบที�ตามมา
ย่อมมีแต่ความล้มเหลวเพราะการที�สองฝ่าย
จะทาํงานร่วมกนัไดไ้ม่ควรมีอคติต่อกนัควร
จะมองในส่วนดีของกันและกนั เพื�อให้เกิด
ความเต็มใจที�จะทาํงานร่วมกนั ดงันัHนควรจะ
ขจดัอคติในใจให้หมดไปให้ได้จึงจะทาํให้
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกันสามารถเกิด
ขึHนมาได ้

 

2 การที�ทัHงสองฝ่ายมีความจริงใจ และตัHงใจใน
การปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ที�ของตนเอง 
ซึ� งจะเห็นไดว้า่การที�แต่ละคนแต่ละฝ่ายหาก
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที�ของตนเอง
แลว้ ก็จะทาํใหป้ฏิบติัตามบทบาทหนา้ที�ของ
ตนเองไดอ้ย่างเต็มที�และไม่กา้วก่ายบทบาท
ของผูอื้�นเมื�อนัH นความสําเร็จในการปฏิบัติ
ต่าง ๆ ยอ่มจะเกิดตามมาไดไ้ม่ยากและการมี
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัยอ่มเกิดตามมาได ้

ในภาพรวมจะพบวา่ส่วนใหญ่การที�ทัHงสอง
ฝ่ายขาดสติและเหตุผลในการปฏิบติัต่อกนั
และใช้อารมณ์มาเป็นที�ตัH งในการปฏิบัติ 
โอกาสในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนันัHน
จึงไม่สามารถเกิดขึHนมาได ้เนื�องจากว่าการ
ใช้อารมณ์ในการปฏิบติัผลที�ออกมามกัจะ
กลายเป็นความรุนแรง และนํามาซึ� งความ
ขดัแยง้ไดใ้นที�สุด ดงันัHนควรใช้สติควบคุม
อารมณ์และใช้เหตุผลในการปฏิบติัต่อกัน
ใหม้ากที�สุด 
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ตารางที� 22 สรุปผลการจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของผูรั้บบริการโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี (ต่อ) 
 

กลุ่ม ปัจจัยความสําเร็จ 

 

ปัจจัยความล้มเหลว 

3 การที�ทัH งสองฝ่ายมีสติและเหตุผลในการ
ปฏิบัติต่าง ๆ และไม่ใช้อารมณ์อยู่เหนือ
เหตุผล ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างกนันัHนจึงจะ
เกิดขึH นตามมาได้อย่างง่ายดาย ดงัที�โบราณ
กล่าวว่าสติมาปัญญาเกิด ซึ� งการกระทาํใดๆ
หากขาดสติย่อมทาํให้เกิดความผิดพลาดได้
ง่ายยิ�งขึHนถา้มารวมกบัการขาดเหตุผลในการ
ปฏิบติัการไปสู่ความลม้เหลวยิ�งเกิดง่ายขึHน 

ในภาพรวมจะพบวา่ส่วนใหญ่การที�ทัHงสอง
ฝ่ายต่างคิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนจึงทาํ
ใหก้ารสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนันัHนเกิดขึHน
ไดย้าก เนื�องจากเมื�อต่างฝ่ายต่างคาํนึงถึงแต่
ผลประโยชน์ส่วนตนแล้วย่อมจะมองไม่
เห็นปัญหาของอีกฝ่ายมองเห็นเพียงแต่
ปัญหาของตนเท่ านัH น  ความสําเร็จใด ๆ
ยอ่มจะไม่มีทางเกิดขึHนมาได ้ดงันัHนจึงควรที�
ทุกฝ่ายควรจะต้องปฏิบัติต่อกันด้วยการ
คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกัก่อน
ความสาํเร็จที�ปรารถนานัHนจึงจะตามมาได ้

 
ตารางที� 23 เปรียบเทียบปัจจ ัยความสําเร็จและความล้มเหลวในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีของ

ผูรั้บบริการโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี 
 

ปัจจัยความสําเร็จ ปัจจัยความล้มเหลว 

ทัHงสองฝ่ายมีความเห็นอกเห็นใจซึ�งกนัและกนั 
มีนํHาใจต่อกนั 

ในภาพรวมจะพบว่าส่วนใหญ่ทัHงสองฝ่ายต่าง
คิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตน 
 

ทัHงสองฝ่ายมีความจริงใจ และตัHงใจในการ
ปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ที�ของตนเอง 

ในภาพรวมจะพบวา่ส่วนใหญ่ทัHงสองฝ่ายมีอคติ
เป็นลบต่อกนั 
 

ทัHงสองฝ่ายมีสติและเหตุผลในการปฏิบติั  
ต่าง ๆ ไม่ใชอ้ารมณ์เหนือเหตุผล 

ในภาพรวมจะพบวา่ส่วนใหญ่ทัHงสองฝ่ายขาด
สติและเหตุผลในการปฏิบติัต่อกนั ใชอ้ารมณ์
เป็นที�ตัHงในการปฏิบติั 
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4. พฤติกรรมในขณะปฏิบัติตามรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ

ผู้รับบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบัติที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  
  จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมที�ผูว้ิจยัเข้าไปเป็นส่วนหนึ� งในกิจกรรมโดยสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข ที�เป็นตวัแทนในการทดลองใช้รูปแบบ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที�ปฏิบติังานประจาํ 
จาํนวน 15 คน ที�มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีขึHนไป และจากผูป่้วยโรคเรืHอรัง 
จาํนวน 15 คน ที�มารับบริการประจาํมาเป็นเวลา 10 ปีขึHนไป ของโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรีรวมทัHงสิHน
เป็นจาํนวน 30 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ
ปฏิบติั (รายละเอียดในภาคผนวก ถ)โดยผูว้ิจยัจดบนัทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ 
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และการปฏิบตัิร่วมกนัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ทัHงก่อนดาํเนินกิจกรรม 
ระหว่างดําเนินกิจกรรม และหลงักิจกรรมเสร็จสิHน เพื �อบรรยายลกัษณะการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกนัขณะดาํเนินกิจกรรมการอบรม การเสวนากลุ่มย่อย และเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ที�เริ� ม
ดาํเนินการตัHงแต่วนัที� 2 เมษายน 2558 ถึงวนัที� 4 เมษายน 2558 ดงัรายละเอียดต่อไปนีH  
 
ตารางที�  24 แส ดงล ักษ ณ ะพ ฤติก รรม การป ฏิบ ัติข องผู เ้ข ้า ร่วม กิจกรรมรูปแบบการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู ร้ับบริการเพื �อเสริมสร้างการปฏิบัติที� ดีในการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

กรอบการ

สังเกต 
รายการที�สังเกต 

ผลการสังเกต 

พยาบาล ผู้รับบริการ 

กิจกรรมและ          
การบ่งชีH
ความรู้ 

 
 
การแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในกิจกรรม
การสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความ
ตัHงใจ สนใจ และ
ปรึกษาหารือกนัเกี�ยวกบั
การสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการขณะเดียวกนั
ผูว้จิยัอธิบายกรอบคาํถาม
เพื�อเปิดประเด็นการร่วม 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความ
ตัHงใจ สนใจ และ
ปรึกษาหารือกนัเกี�ยวกบั
การสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการ ขณะเดียวกนั
ผูว้จิยัอธิบายกรอบคาํถาม
เพื�อเปิดประเด็นการร่วม 
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ตารางที� 24 แสดงลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) 

กรอบการ

สังเกต 
รายการที�สังเกต 

ผลการสังเกต 

พยาบาล ผู้รับบริการ 

การถ่ายทอด
ความรู้และ
แลกเปลี�ยน
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
- การมีส่วนร่วม            
ในกิจกรรม 
- มีการส่งเสริม
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
- การตัHงใจในการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
- การเคารพความรู้
ในตวับุคคลและ
การเป็นผูฟั้งที�ดี 

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ และผูน้าํ
ทาํหนา้ที�เป็นคุณอาํนวย 
ช่วยอธิบาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบใหเ้ห็นภาพชดัเจน
นาํไปสู่การระดมสมอง
กวา้งขวาง 
 
ขณะดาํเนินการถ่ายทอด 
ความรู้และแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ มีการยกตวัอยา่งการ
มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการของ
โรงพยาบาลต่างๆ  มีการ
สนทนาอยา่งเป็นกนัเอง
กวา้งขวาง สมาชิกบางคน
แนะนาํผูว้จิยัใหท้ราบถึง
ประวติัส่วนบุคคลของ
เพื�อนสมาชิกคร่าวๆ เพื�อให้
รู้ถึงตวัตนและความน่ารัก
ของเพื�อนสมาชิกคนนัHนๆ 
พร้อมทัHงเชิญสมาชิกแต่ละ
คนออกมาพูดเปิดใจถึง
วธีิการที�ทาํใหมี้ปฏิสัมพนัธ์
ที�ดีกบัผูรั้บบริการ 

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ และผูน้าํ
ทาํหนา้ที�เป็นคุณอาํนวยช่วย
อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ
ใหเ้ห็นภาพชดัเจนนาํไปสู่
การระดมสมองกวา้งขวาง 
 
 
ขณะดาํเนินการถ่ายทอด 
ความรู้และแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ มีการยกตวัอยา่ง
สมาชิกในกลุ่มที�มีปฏิสัมพนัธ์
ที�ดีกบัพยาบาลโดยมีการ
สนทนาอยา่งเป็นเอง
กวา้งขวาง พร้อมยกตวัอยา่ง
ที�ดีที�ภูมิใจ รวมถึงการเผย
ตวัตนใหเ้พื�อนสมาชิกไดรั้บ
รู้และเขา้ใจผา่นการพูดเปิด
ใจ อธิบายหลกัคิด และการ
ปฏิบติัตนที�สามารถทาํใหมี้
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีกบัพยาบาล
พร้อมทัHงยนิดีที�จะเป็นผู ้
ถ่ายทอดสิ�งดีงามที�ตนมี
ใหแ้ก่ผูที้�สนใจทั�วไปโดยไม่
หวงัผลตอบแทน 
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ตารางที� 24 แสดงลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) 

กรอบการ

สังเกต 
รายการที�สังเกต 

ผลการสังเกต 

พยาบาล ผู้รับบริการ 

มิตรภาพและ
ความสัมพนัธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- มีปฏิสัมพนัธ์              
ต่อกนัในแนวราบ 
- การพูดคุย 
ปรึกษาหารือ                
ใหค้าํแนะนาํ                
เพื�อสร้างความรู้
ความร่วมมือและ
ร่วมขบัเคลื�อน 
เวทีในลกัษณะ
กลัยาณมิตร 

สมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั เมื�อ
พบกนั ยิHม และทกัทายกนั 
แสดงออกทางสีหนา้และ            
แววตาถึงความสนิทสนม           
มีการพูดจาหลอกลอ้เพื�อให้
เกิดบรรยากาศแห่งมิตรภาพ 
นาํไปสู่การปรึกหารือที�ไม่
เคร่งเครียดแต่แฝงไปดว้ย
ความจริงจงั เนื�องจากเรื�อง
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีให้
เกิดขึHนมาระหวา่งพยาบาล
กบัผูรั้บบริการนัHน มิไดเ้ป็น
เรื�องของใครคนใดคนหนึ�ง
ในโรงพยาบาล แต่เป็นเรื�อง
ที�ทุกคนตอ้งช่วยเหลือ
ร่วมมือกนัผา่นการวางแผน
ในการทาํกิจกรรมโดยตัHงใจ
ที�จะผนวกความรู้ที�ไดจ้าก
การทาํกิจกรรมครัH งนีH
ร่วมกนัเพื�อขบัเคลื�อนความ
เป็นหนึ�งเดียวกนัของ
สมาชิกต่อไป 

สมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั เมื�อ
พบกนั ยิHม และทกัทายกนั มี
การแสดงออกทางสีหนา้
และแววตาถึงความสนิท
สนมมีการพูดจาหลอกลอ้ 
พูดตลกขาํขนักนั เพื�อสร้าง
บรรยากาศแบบกลัยาณมิตร 
โดยตัHงใจที�จะผนวกความรู้
ที�ไดจ้ากการทาํกิจกรรมครัH ง
นีH ร่วมกนัเพื�อขบัเคลื�อน
ความเป็นหนึ�งเดียวกนัของ
สมาชิกต่อไป 
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ตารางที� 24 แสดงลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) 

กรอบการ

สังเกต 
รายการที�สังเกต 

ผลการสังเกต 

พยาบาล ผู้รับบริการ 

การมี          
ส่วนร่วม
ประมวลผล
กลั�นกรอง
ความรู้ 

 
 
การแสดงออกใน
ความสนใจและ
ตัHงใจที�จะเขา้ร่วม
กิจกรรมการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบั
ผูรั้บบริการ 

หลงัจากเสร็จกิจกรรมการ
อบรมแลว้ผูว้จิยัไดมี้การ
มอบหมายงานใหส้มาชิก
กลุ่มแต่ละคนไดก้ลบัไปคิด
หาคาํตอบและนาํมาสนทนา
แลกเปลี�ยนเรียนรู้และมา
นาํเสนอในเวที ซึ� งสมาชิก
ทุกคนนัHนไดมี้การเตรียม
ความพร้อมของตวัเองแต่ละ
คน และเตรียมการมา
นาํเสนอขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดี  

หลงัจากเสร็จกิจกรรมการ
อบรมแลว้ผูว้จิยัไดมี้การ
มอบหมายงานใหส้มาชิก
กลุ่มแต่ละคนกลบัไดไ้ปคิด
หาคาํตอบและนาํมาสนทนา
แลกเปลี�ยนเรียนรู้และมา
นาํเสนอในเวที ซึ� งสมาชิก
ทุกคนนัHนไดมี้การเตรียม
ความพร้อมของตวัเองแต่ละ
คน และเตรียมการมา
นาํเสนอขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

5. การประชุมนําเสนอเพื�อพฒันา ผลการดาํเนินกิจกรรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขนําเสนอในวนัที� 10 เมษายน 2558 โดยนําเสนอต่อตวัแทนผูมี้              
ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 12 คน เพื�อรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น และแนวทางปฏิบติัเพิ�มเติม 
(รายชื�อในภาคผนวก) โดยผลการประเมินความคิดเห็นมาจากขอ้มูลสองส่วน ได้แก่ 1) ขอ้มูล
จากแบบประเมินผลการจดัประชุมนําเสนอ และ2) ขอ้มูลที�มาจากการสนทนาแลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นระหวา่งดาํเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีH  
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  ข้อมูลจากแบบประเมินผลการจัดประชุมนําเสนอ 
ตารางที� 25 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้กี�ยวขอ้ง 

    (n = 12 คน) 

 ลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ   

1. เพศ                       
 ชาย  3   25.00 
 หญิง  9  75.00 
2. อาย ุ 
 31-40 ปี  4  33.33 
 41-50ปี  6  50.00 
 51-60 ปี  2  16.67 
3. การศึกษา 
 ปริญญาตรี  8  66.67 
 ปริญญาโท  3  25.00 
 ปริญญาเอก   1   8.33 
4. ระยะเวลาในการทาํงาน                       
 6-10 ปี  4 33.33 
 มากกวา่ 15 ปี  8 66.67 
5. สถานที�ทาํงาน  
 ภาครัฐ  12  100.00 

  
  จากตารางที� 25 พบวา่ ผูเ้กี�ยวขอ้งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี จาํนวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา 31-40 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาระดบัปริญญาโท จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 มีระยะเวลาในการทาํงานมากกว่า 15 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา 6-10ปี 
จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทัHงหมดทาํงานภาครัฐ จาํนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 100.00 
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ตารางที� 26 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นที�มีต่อผลการดาํเนินกิจกรรม
รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 

 

    (n = 12) 

 ประเด็นการประเมิน          ระดบัความคดิเห็น 

   X  S.D. การแปลผล ลาํดบัที� 

ดา้นการกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ  
 1. องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์  4.33 0.49 มาก 1 
         ของรูปแบบมีความเหมาะสม 
 2. องคป์ระกอบยอ่ยในแต่ละดา้นมีความ  4.00 0.43 มาก 2 
         สอดคลอ้งกนั 
 3. องคป์ระกอบและกระบวนการต่างๆ ของ  4.00 0.43 มาก 2 
         รูปแบบมีความชดัเจนและสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 

 รวม  4.11 0.33 มาก   

ดา้นกระบวนการนาํรูปแบบไปใช ้
 1. กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัมีความชดัเจน  4.33 0.49  มาก  1 
 2. กิจกรรมและขัHนตอนของรูปแบบสามารถนาํไป  4.00 0.43  มาก  3 
         ใชไ้ดใ้นโรงพยาบาลอื�น 
 3. กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัทาํใหเ้กิดการ   4.25 0.45  มาก  2 
          เรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพ 

 รวม  4.19 0.30 มาก  

ดา้นผลของการนาํรูปแบบไปใช ้
 1. ช่วยให้ผูเ้กี�ยวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจรูปแบบฯ  4.25 0.45 มาก  1 
 2. ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีทกัษะการแลกเปลี�ยน  4.08 0.29 มาก 2 
          เรียนรู้ 
 3. ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพของ  4.00 0.43 มาก 3 
          ตนเอง 
 4. ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดี 4.08 0.29  มาก 2 
  

 รวม  4.10 0.27 มาก 

  รวมทุกด้าน  4.13 0.21 มาก 
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  จากตารางที� 26 พบว่า ผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งมีระดบัความคิดเห็นที�มีต่อผลการดาํเนิน
กิจกรรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดี
ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมทัHง 3 ดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก ( X= 4.13, S.D.= 0.21) 
  เมื�อพิจารณารายด้าน ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง มีระดบัความ
คิดเห็นต่อผลการดาํเนินกิจกรรมในระดบัมาก ( X= 4.11, S.D.= 0.33) และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 

ขอ้ที�ลาํดบัสูงสุด คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวตัถุประสงค์ของรูปแบบมีความเหมาะสม( X= 

4.33, S.D.= 0.49) รองลงมา องค์ประกอบในแต่ละด้านมีความสอดคล้องกัน ( X= 4.00, S.D.= 

0.43) และองคป์ระกอบและกระบวนการต่าง ๆ ของรูปแบบมีความชดัเจนและสอดคลอ้งกนั ( X= 4.00, 
S.D.= 0.43) เท่ากนั 
  ดา้นกระบวนการนาํรูปแบบไปใช้ ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง มีระดบัความคิดเห็นต่อผลการ

ดาํเนินกิจกรรมในระดบัมาก ( X= 4.19, S.D.= 0.30) และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ที�ลาํดบัสูงสุด

คือ กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัมีความชัดเจนเหมาะสม ( X= 4.33, S.D.= 0.49) รองลงมา 

กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัทาํให้เกิดการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพ ( X= 4.25, S.D.= 0.45) ขอ้ที�

ต ํ�าสุด คือ กิจกรรมและขัHนตอนของรูปแบบสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นโรงพยาบาลอื�น ( X=4.00, S.D.= 0.43)   

  ด้านผลของการนํารูปแบบไปใช้ ผูมี้ส่วนเกี�ยวข้อง มีความพอใจในระดับมาก ( X= 
4.10, S.D.= 0.27) และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ที�ลาํดบัสูงสุด คือ ช่วยให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจรูปแบบฯ ( X= 4.25, S.D.= 0.45) รองลงมา ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมมีทกัษะ

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ( X= 4.08, S.D.= 0.29) และช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�

ดี     ( X= 4.08, S.D.= 0.29) เท่ากนั ขอ้ที�ต ํ�าสุด คือ ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพของ

ตนเอง   ( X= 4.00, S.D.= 0.43)    
  ข้อมูลจากการสนทนาแลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

1. ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ แสดงถึงแนวคิดที�ไดเ้รียบเรียงไวใ้นลกัษณะโครงสร้าง
อยา่งเป็นระบบและมีองคป์ระกอบต่าง ๆ สัมพนัธ์กนัที�สามารถอธิบายขัHนตอนต่าง ๆ ไดช้ดัเจนและ
สามารถใชเ้ป็นแนวทางดาํเนินงาน การกาํหนดกลยุทธ์พืHนฐาน ปัจจยั เงื�อนไข และขอ้จาํกดัในการ
นาํรูปแบบไปใช ้ดงัที�ทุกคนเห็นสอดคลอ้งกนั ความวา่  
   “องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์มีความเหมาะสม องค์ประกอบ
ยอ่ยในแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กนัและขัHนตอนกระบวนการต่าง ๆ ของรูปแบบนัHนมีความชดัเจน
และต่อเนื�องกนั” 
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2. ดา้นกระบวนการนาํรูปแบบไปใช ้เป็นการนาํรูปแบบไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ตาม
หลกัการวตัถุประสงคแ์ละนาํไปสู่กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ดงัที�พยาบาล 
ก พยาบาล ข และพยาบาล ค ไดมี้ความเห็นตรงกนัความวา่ 
   “กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัในแต่ละขัHนตอนมีความเหมาะสม สามารถ
ประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลอื�นทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นการ
เรียนรู้จากภายในที�มีคุณภาพ” 

3. ดา้นผลของการนาํรูปแบบไปใช้ เป็นการพิจารณาผลลพัธ์ของรูปแบบการดาํเนิน
กิจกรรมที�นาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงทัHงระดบับุคคล และระดบัโรงพยาบาล ดงัที�ทุกคนเห็นสอดคลอ้ง
กนัถึงการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึHนภายในระดบับุคคลความวา่ 
   “ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้สร้างความ เขา้ใจร่วมกนั
พฒันาความคิดและยอมรับความเห็นต่างซึ� งนาํไปสู่การพฒันาศกัยภาพของบุคคลและกลุ่มได”้ 
   ส่วนการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึH นภายนอกในระดับชุมชนนัHนพยาบาล ข และ
พยาบาล ค ไดมี้ความเห็นตรงกนัความวา่ 
   “ขัHนตอนและกิจกรรมของรูปแบบภายหลังเสร็จสิH นการดําเนินการทําให้ผู ้ที�
เกี�ยวขอ้งเห็นภาพและมีความเขา้ใจในรูปแบบฯที�ชดัเจนขึHนและสามารถนาํไปเป็นส่วนหนึ� งของ
แผนพฒันา คุณภาพการพยาบาลได”้ 

4. ขอ้เสนอแนะรูปแบบฯ มุ่งพิจารณาไปที�ประโยชน์จากผลการวิจยั กล่าวคือ จะทาํ
อย่างไรให้เกิดการขับเคลื�อนรูปแบบนีH สู่โรงพยาบาลอื�นได้อย่างเป็นรูปธรรม ดงัที�พยาบาล ง 
พยาบาล จ และพยาบาล ฉ ไดมี้ความเห็นตรงกนัความวา่ 
   “จากหลกัการเหตุผล วตัถุประสงค์ องค์ประกอบและกระบวนการของรูปแบบ 
เมื�อนาํไปขบัเคลื�อนในโรงพยาบาลศูนยอ์ยา่งเป็นรูปธรรมจะเกิดผลที�มีประโยชน์อย่างมากแต่ใน
ความเป็นจริงแลว้เมื�อเสร็จสิHนการวจิยั งานวจิยัจะถูกเก็บไม่มีการเผยแพร่หรือขยายผลการวจิยัมาใช้
พฒันาอยา่งแทจ้ริง จึงตอ้งมีการใชผ้ลของการวิจยัที�มีประสิทธิภาพเพื�อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ
โรงพยาบาลศูนยต่์าง ๆ ใหม้ากที�สุด” 
 

ตอนที� 4 ผลการพฒันา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation : E) 
 เป็นการประเมินรูปแบบและถอดบทเรียนในประเด็นรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
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 จากการลงพืHนที� เพื�อศึกษาและสังเกตแบบมีส่วนร่วมขณะดาํเนินการวิจยั “ PICT 
Model” การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกับผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขผูว้จิยัไดป้ระเมินผลรูปแบบโดยการ
ใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทัHงหมด ไดแ้ก่พยาบาลวิชาชีพที�ปฏิบติังาน
ประจาํ จาํนวน 15 คน ที�มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีขึHนไป และจากผูป่้วยโรค
เรืHอรัง จาํนวน 15 คน ที�มารับบริการประจาํมาเป็นเวลา 10 ปีขึHนไป ของโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรีรวม
ทัHงสิHนเป็นจาํนวน 30 คน ที�มีต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อ
เสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข
ดงัต่อไปนีH  

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที�มีต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

พยาบาลกับผู้รับบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบัติที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ 

สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 
ตารางที� 27 การประเมินความพึงพอใจที�มีต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั

ผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

(n=30) 

 ปัจจัยส่วนบุคคล     จํานวน  ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย    3                     10.00 
 หญิง   27 90.00 
 
อาย ุ
 30-40 ปี   4 13.33 
 41-50 ปี  16 53.34 
 51-60 ปี  10 33.33 
 
สถานภาพ  
 โสด   11 36.66 
 สมรส   19 63.34 
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ตารางที� 27 การประเมินความพึงพอใจที�มีต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) 

(n=30) 

 ปัจจัยส่วนบุคคล     จํานวน  ร้อยละ 

ศาสนา 
 พุทธ   30 100.00 
 
การศึกษา 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 3 10.00 
 ปริญญาตรี 27   90.00 
 
อาชีพ 
 รับราชการ  19 63.34  
 รับจา้ง    7 23.33 
 เกษตรกรรม  4  13.33 
 
รายได ้
  นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 4 13.33 
  10,001-15,000 บาท 12 40.00 
  มากกวา่ 25,000 บาท 14 46.67 

 
  จากตารางที� 27 พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นหญิงจาํนวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 มีอายุระหวา่ง 41-50 ปี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.34 รองลงมามีอายุ 51-60 ปี               
จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีสถานภาพสมรส จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.34 
รองลงมา มีสถานภาพโสด จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.66 นบัถือศาสนาพุทธทัHงหมด จาํนวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00
รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.34 รองลงมา 
ประกอบอาชีพรับจา้ง จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 25,000 
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บาท จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน10,001-15,000 บาท จาํนวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 
ตารางที� 28 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน จาํแนกตามระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ที�มีต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการ
ปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขภาพรวม 

(n=30) 

  ความพงึพอใจ  ระดับความพงึพอใจ 

  X  S.D. การแปลผล ลาํดับที� 

ด้านเนื อหาของรูปแบบ 
1. หลกัการและวตัถุประสงค ์ 4.13 0.43 มาก 1 
    ของรูปแบบมีความเหมาะสม 
2. เนืHอหาของรูปแบบมีความ 4.00 0.37 มาก 3 
    สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั  
3. กระบวนการต่างๆ ของรูปแบบ 4.03 0.56 มาก 2 
    มีความชดัเจนสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 
 รวม 4.06 0.30 มาก 

ด้านกระบวนการถ่ายทอดรูปแบบ 
 1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ช่วยใหผู้เ้ขา้รับ  4.33  0.55  มาก  1 
     การอบรมมีความพร้อมในการทาํกิจกรรม 
     การปฏิบติัร่วมกนั 
 2. กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัมีความชดัเจน  4.10 0.48  มาก  4 
3.  กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัทาํใหเ้กิด  4.23 0.57 มาก  2 
     การเรียนรู้ที�ดี 
4.  กิจกรรมและขัHนตอนของรูปแบบสามารถ  4.13 0.43  มาก  3 
     ใชไ้ดจ้ริง   
 รวม 4.20 0.38 มาก  

  
 



251 

ตารางที� 28 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน จาํแนกตามระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ที�มีต่อรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการ
ปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขภาพรวม 
(ต่อ) 

(n=30) 

  ความพงึพอใจ  ระดับความพงึพอใจ 

  X  S.D. การแปลผล ลาํดับที� 

ด้านผลของการนํารูปแบบไปใช้ประโยชน์ 
1. ช่วยใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งเขา้ใจรูปแบบฯตรงกนั 4.33 0.55 มาก 2 
2. ช่วยใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งมีความรู้เรื�องการสร้าง 4.30 0.53 มาก 3 
    ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
3. ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีทกัษะ 4.20 0.38 มาก 4 
   การแลกเปลี�ยนเรียนรู้   
4. ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพ 4.10 0.48 มาก 5 
 ของตนเอง 
5. ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพฒันาการสร้าง 4.37 0.56 มาก 1 
   ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
 รวม 4.26 0.39 มาก 

รวมทุกด้าน 4.19 0.27 มาก 

 
  จากตารางที� 28 พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขภาพรวมทัHง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ( X= 4.19, S.D.= 0.27) 
  เมื�อพิจารณารายดา้น ดา้นเนืHอหาของรูปแบบ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจในระดบั
มาก ( X= 4.06, S.D.= 0.30) และเมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที�ลําดับสูงสุด คือ หลักการและ

วตัถุประสงค์ของรูปแบบมีความเหมาะสม ( X=4.13, S.D.= 0.43) รองลงมา กระบวนการต่าง ๆ 

ของรูปแบบมีความชัดเจนสอดคล้องสัมพนัธ์กัน ( X= 4.03, S.D.= 0.56) ส่วนข้อที�ต ํ� าที�สุด คือ 

เนืHอหาของรูปแบบมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั ( X= 4.00, S.D.= 0.37) 
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  ดา้นกระบวนการถ่ายทอดรูปแบบ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจในระดบัมาก ( X= 4.20, 
S.D.= 0.38) และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ที�ลาํดบัสูงสุด คือ การอบรมถ่ายทอดความรู้ช่วยใหผู้เ้ขา้
รับการอบรมมีความพร้อมในการดาํเนินกิจกรรมการปฏิบติัร่วมกนั ( X= 4.33, S.D.= 0.55) 

รองลงมา กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัทาํให้เกิดการเรียนรู้ที�ดี ( X= 4.23, S.D.= 0.57) ส่วนขอ้

ที�ต ํ�าที�สุด คือ กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัมีความชดัเจน ( X= 4.10, S.D.= 0.48)  
  ด้านผลของการนํารูปแบบไปใช้ประโยชน์ ผู เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจใน
ระดบัมาก ( X= 4.26, S.D.= 0.39) และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ที�ลาํดบัสูงสุด คือ ช่วยเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข ( X= 4.37, S.D.= 0.56) รองลงมา ช่วยให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งเขา้ใจรูปแบบฯ 

ตรงกนั ( X= 4.33, S.D.= 0.55) ส่วนขอ้ที�ต ํ�าที�สุด คือ ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพของ

ตนเอง ( X= 4.10, S.D.= 0.48)   
   
 ส่วนการประเมินรูปแบบสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการเพื�อ
เสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขจาก
ขอ้คาํถามปลายเปิดในประเด็นขอ้เสนอแนะเพื�อการพฒันา ทัHงจากแบบประเมินผลการอบรม
และแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่า “PICT Model ” มีความเหมาะสมในการนําไปใช้และ
เสนอแนะว่าควรนําเสนอรูปแบบนีH แก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อขบัเคลื�อนไปสู่การพฒันาสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขอยา่ง
เป็นรูปธรรมโดย “ PICT Model” มีองคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ 1) พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีส่วนร่วมใน
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้เกิดขึHน (P = Participation) 2) พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการบูรณาการการ
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีมาไวร่้วมกนั (I = Integration) 3) พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการประสานความร่วมมือ
ที�ดีต่อกัน (C = Coordination) และ4) การฝึกการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกัน (T = 
Training) โดยกระบวนการ 
 
  หนึ� ง การพฒันาความรู้ จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากพยาบาลและผูรั้บบริการ และความเข้าใจเกี�ยวกับรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกับผู ้รับบริการ เพื�อเสริมสร้างการปฏิบัติที� ดีในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผา่นการจดัอบรมให้แก่พยาบาลและผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมายในโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข ที�เป็นตวัแทนในการทดลองใชรู้ปแบบ 
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  สอง การจดักิจกรรม การอบรมการการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยการจดัการความรู้การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูร้ับบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข ผ่านการเสวนากลุ่มย่อย การจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และการจดั
ประชุมนาํเสนอ โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายทัHงพยาบาลและผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์ที�
เป็นตวัแทนในการทดลองใชรู้ปแบบ 
  สาม การสกดัความรู้ จากผลการจดักิจกรรมการอบรมและขอ้เสนอแนะต่างๆ ที�ได้
จากการจดักิจกรรมการอบรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการเพื�อพฒันา
ศกัยภาพสู่การจดัการตนเองของทัHงตวัพยาบาลและตวัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้างการ
ปฏิบติัที�ดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขต่อไปได ้
  ดังนัH นการประเมินรูปแบบจากผลการประเมินความพึงพอใจทัHง 3 ด ้าน ที�มี
ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา มีความเหมาะสมในการ
นาํไปใช ้ขัHนตอนนีH จึงตอบวตัถุประสงคข์อ้ 4 
   
  ส่วนเงื�อนไขการใชรู้ปแบบนีH  ขึHนอยูก่บับริบทของแต่ละพืHนที�โรงพยาบาลศูนยเ์ป็น
หลกัวา่จะพิจารณาองคป์ระกอบย่อยทัHง 4 องค์ประกอบ และกระบวนการดาํเนินการทัHง 3 ขัHนตอน 
ในลกัษณะอยา่งไร ที�จะทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พืHนที�ของโรงพยาบาลศูนยน์ัHน ๆ และดว้ยเหตุ
นีH เอง “ PICT Model ” จึงเป็นร่างรูปแบบพืHนฐานที�สมบูรณ์ในรายละเอียด ขัHนตอน กิจกรรม และ
ผา่นการทดลองใชใ้นพืHนที�โรงพยาบาลศูนยจ์ริงแลว้ 
 
 

2. ผลการถอดบทเรียน 
  จากการดาํเนินการวิจยัจากการลงพืHนที�เพื�อศึกษาจากกิจกรรมการอบรม การเสวนา
กลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการถอดบทเรียนออกมาไดเ้ป็นจาํนวน 
4 บทเรียน ดงัต่อไปนีH  
 
  บทเรียนที� 1 การมีส่วนร่วมที�มีพ ล ังม า จากพยาบาลกบัผูร้ับบริการที�ได้เข ้าร่วม
กิจกรรมที�ผ ่านมาทัHงหมดทุกคนที�เขา้มาช่วยร่วมกนัในการขับเคลื�อนกระบวนการพัฒนา 
สามารถทาํให้กิจกรรมสามารถเดินหน้าสู่ความสําเร็จได ้ดงัเช่นที�พยาบาล 6 ซึ� งเป็นตวัแทนกลุ่ม
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ของพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมที�ผา่นมาทัHงหมดไดก้ล่าวสรุปผลการถอดบทเรียน
ในบทเรียนนีHไวค้วามวา่ 
  “การมีส่วนร่วมระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที�ผ่านมาทัHงหมดในทุกกิจกรรมนัHน
เป็นพลงัสําคญัที�จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ สามารถดาํเนินการต่างๆ ไปไดอ้ย่างราบรื�น 
ดังนัH นถ้าหากพยาบาลกับผูรั้บบริการได้ใช้การมีส่วนร่วมกันมาเป็นหลักในการปฏิบัติต่อกัน 
ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีก็จะเกิดตามมา” 
  เนื� องจากจากการมีส่วนร่วมกันระหว่างพยาบาลกับผู ้รับบริการในการเข้าร่วม
กิจกรรมการอบรม กิจกรรมการจดัเสวนากลุ่มย่อย การจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และการประชุม
นาํเสนอเพื�อพฒันา ที�ผา่นมานัHนไดแ้สดงให้เห็นว่าการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการนัHนจะไม่สามารถเกิดขึHนมาได้ถ้าหากว่าขาดซึ� งการมีส่วนร่วมที�มีพลงัเกิดขึHนมาจาก
สมาชิกทุก ๆ คนที�ได้เขา้มาช่วยร่วมมือกนัในการขบัเคลื�อนกระบวนการพฒันาให้ผ่านไปได้
ดว้ยดีจนเสร็จสิHนกระบวนการต่าง ๆ 
 
  บทเรียนที� 2 การพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขในช่วงแรกควรเป็น
แบบค่อยเป็นค่อยไปตามกระบวนการ โดยมีจุดมุ่งไปสู่การมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัของพยาบาลและ
ผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขที�ย ั�งยืนดงัเช่นที�ผูรั้บบริการ 2 ซึ� งเป็น
ตวัแทนกลุ่มไดก้ล่าวสรุปผลการถอดบทเรียนในบทเรียนนีHไวค้วามวา่ 
  “การที�จะพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้าง
การปฏิบติัที�ดีในโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุขในช่วงแรกควรจะเป็นแบบค่อยเป็น
ค่อยไป ตามกระบวนการเนื�องจากทัH งพยาบาลและผูรั้บบริการนัH นต่างก็มีการปฏิบติัในลกัษณะ             
รูปแบบเดิม ๆ ที�เคยชินมานานหากมีการบงัคบัให้ปรับเปลี�ยนแบบกะทนัหันอาจจะกลายเป็นการ
กระทาํเพื�อให้ผ่านๆไปโดยขาดความจริงใจหรือขาดความตัHงใจดงันัHนควรจะให้ทัHงสองฝ่ายไดเ้ริ�ม
ปฏิบติัให้ไดเ้ห็นถึงความเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีที�เกิดขึHนและเกิดแรงบนัดาลใจในการปฏิบติัที�
ย ั�งยนืต่อไป” 
  เนื�องจากการปฏิบัติที�ได้เริ� มแบบค่อยเป็นค่อยไปจะทาํให้มองเห็นปัญหาและได้
ทบทวนถึงแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนมากยิ�งขึHน 
 
  บทเรียนที� 3 การจดัการความรู้ของกลุ่มจากการเสวนากลุ่มยอ่ย การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
การจดัประชุมนาํเสนอ ทาํให้เกิดการเปลี�ยนผ่านความรู้ทัHงตวัพยาบาลและผูรั้บบริการ จนเกิดผล
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สําเร็จแห่งการมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุขดงัเช่นที�พยาบาล 9 ซึ� งเป็นตวัแทนกลุ่มไดก้ล่าวสรุปผลการถอดบทเรียนใน
บทเรียนนีHไวค้วามวา่ 
  “การจดัการความรู้ของกลุ่มจากการเสวนากลุ่มย่อยการแลกเปลี�ยนเรียนรู้การจดั
ประชุมนําเสนอทาํให้เกิดการเปลี�ยนผ่านความรู้จากทัH งตัวพยาบาลและผูรั้บบริการเนื�องจาก
ประสบการณ์ตรงของทัHงสองฝ่ายนัHนเมื�อไดน้าํมาแลกเปลี�ยนกนัทาํใหไ้ดท้ราบถึงมุมมองที�แตกต่าง
จากเดิมที�ต่างฝ่ายต่างมีทาํให้มองเห็นทัHงข้อดีข้อเสียของกนัและกันและสามารถช่วยกันจดัการ
ปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยแนวทางที�จะทาํให้ปฏิสัมพนัธ์ที�ดีของพยาบาลกบัผูรั้บบริการ
ของโรงพยาบาลศูนยส์ังกัดกระทรวงสาธารณสุขเกิดขึH นมาได้นัH นคือการมีความจริงใจในการ
ปฏิบติังาน รักในงานและคน้ควา้ความรู้ใหม่ๆที�เป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานมีความเห็นใจให้กนั 
เคารพในสิทธิ ปฏิบติักบัทุกคนไดอ้ยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกันมีศีลธรรมและมีคุณธรรมเป็น
พืHนฐานในการปฏิบติังาน และพร้อมแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึHนมาไดอ้ยา่งมีสติ” 
  เนื�องจากทัHงสองฝ่ายต่างมีมุมมองและประสบการณ์ที�ต่างกนั ซึ� งการไดม้าจดัการ
ความรู้ร่วมกนันัHน ทาํให้ไดเ้ปิดใจให้มองสะทอ้นเห็นถึงตวัเองได้ในแบบที�ผูอื้�นเห็นและเปิดใจ
ยอมรับมุมมองและประสบการณ์ของผูอื้�นที�แตกต่างจากตวัเอง โดยการนาํมาปรับเขา้หากนักนั
แนวคิดเดิมให้ไดอ้ยา่งเหมาะสมที�สุด เพื�อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของ
โรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 
  บทเรียนที� 4 ผลของการดาํเนินกิจกรรมพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กบัผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรีที�ได้ คือ มีการขบัเคลื�อนกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการปฏิบติั
รวมถึงสามารถดาํเนินการขบัเคลื�อนเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื�องไปสู่โรงพยาบาลศูนย์
อื�นๆ ในลกัษณะการถ่ายทอดความรู้ ขยายแนวคิด และพฒันากิจกรรมเพื�อการปฏิบติัร่วมกนั
ดงัเช่นที�ผูรั้บบริการ 8 ซึ� งเป็นตวัแทนกลุ่มไดก้ล่าวสรุปผลการถอดบทเรียนในบทเรียนนีHไวค้วามวา่ 
  “ผลของการดําเนินกิจกรรมพัฒนาการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการเพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลศูนยร์าชบุรีที�ไดคื้อไดมี้การขบัเคลื�อนกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการปฏิบติัต่าง ๆ
อย่างชดัเจน สามารถนาํไปเป็นแนวทางให้แก่โรงพยาบาลศูนยอื์�น ๆ ในลกัษณะของการถ่ายทอด
ความรู้ การขยายแนวความคิดและพฒันากิจกรรมเพื�อการปฏิบติัร่วมกนัต่อไปได”้ 
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  เนื�องจากกิจกรรมพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื�อ
เสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุขนัHนเป็นสิ�งดีที�เป็นประโยชน์ 
จึงควรจดัให้สถานบริการสุขภาพแห่งอื�น ๆ ไดร่้วมรับทราบดว้ย เพื�อจะไดเ้ป็นการส่งเสริมให้
เกิดระบบบริการสุขภาพที�มีคุณภาพต่อไปได ้
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ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ที�เกิดขึHนในโรงพยาบาลศูนย ์

 

พยาบาล      รูปแบบ “PICT Model”      ผูรั้บบริการ                                                                                                       

   

การถอดบทเรียนหลงัการปฏิบติัตาม “PICT Model” 4 บทเรียน 

 

บทเรียนที� 1     บทเรียนที� 2  บทเรียนที� 3  บทเรียนที� 4 

-การมีส่วนร่วม    -การปฏิบติัตาม  -การจดัการความรู้ -การขบัเคลื�อน 

ระหว่างพยาบาล    กระบวนการของ  ของพยาบาลกบั  กิจกรรมการปฏิบติั 

กบัผูรั้บบริการ    พยาบาลกบัผูรั้บ  ผูรั้บบริการ  ตามรูปแบบ PICT 

ทาํใหกิ้จกรรม    บริการทาํใหม้อง  ทาํใหเ้กิดการแลก Model ของพยาบาล 

เดินหนา้สู่ความ    เห็นปัญหาไดอ้ยา่ง เปลี�ยนประสบการณ์ กบัผูรั้บบริการทาํให้ 

สาํเร็จไดดี้     ชดัเจนและแกไ้ข  ซึ� งกนัและกนัไดดี้ เกิดระบบบริการ 

     ไดถู้กตอ้ง     สุขภาพที�มีคุณภาพ

           ไดต่้อไป 

ความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลและ 

เกิดระบบการบริการทางสุขภาพที�มีคุณภาพ 

 
 
แผนภูมิที� 11 สรุปบทเรียนที�ได้จากการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบั

ผูรั้บบริการ เพื�อเสริมสร้างการปฏิบติัที�ดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะการวจัิย 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา(Research and Development: R&D) 
ร่วมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานการจัดบริการและการส่ือสารระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข 2) เพื่อพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
3) เพื่อทดลองใชรู้ปแบบ และ4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบ มีวธีิด าเนินการวจิยั 4 ขั้นคือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานและ
สภาพการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพฒันารูปแบบ (Analysis : A) โดยได้จากการวิเคราะห์
เอกสาร นโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพฒันา การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบนัและการปฏิบติัท่ีดี
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ก าหนดกลุ่มผูใ้ห้ข ้อมูลหลักเชิง
คุณภาพ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จากพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีกระจายอยู่
ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 5 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 25 คน 
และผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีมารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุขท่ีกระจายอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 5 
คน รวมทั้งส้ินจ านวน 25 คน ส าหรับการสุ่มตวัอยา่งเลือกโรงพยาบาลศูนยใ์นแต่ละภาคนั้น ผูว้ิจยั
ใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง เพื่อใหไ้ดโ้รงพยาบาลศูนยต์วัแทนภาคละ 1 แห่ง และผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) จากทั้งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ ของโรงพยาบาลศูนย์
ตวัแทนภาคละ 1 แห่งนั้น ๆ เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการน ามาพฒันา
เป็นรูปแบบ ให้มีความเหมาะสมเสมอภาคกนัทั้งผูใ้ห้และผูรั้บบริการ และผูว้ิจยัรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง และการวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and 
Development : D and D) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก กิจกรรมการจดัการ
อบรม การจดัเสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การวเิคราะห์และสร้างรูปแบบ เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
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เน้ือหา การตรวจสอบรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยการตรวจสอบ
จากผูท้รงคุณวฒิุ 5คน โดยการวิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นน า
ค่าเฉล่ียมาแปลความหมายตามเกณฑ ์ซ่ึงพบวา่ผูท้รงคุณวฒิุมีความคิดเห็นต่อรูปแบบในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก คือ ผลการตรวจสอบรับรองรูปแบบดว้ยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีได้
น้ีมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.36, S.D = 0.42) 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การทดลองใช้หรือน าเคร่ืองมือที่ได้ไปใช ้
(Implementation : I) ประกอบด้วย 1) การอบรม ถ่ายทอดความรู้ของรูปแบบมีเคร่ืองมือที่ใช้ 
คือ แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม แบบประเมินผลการอบรม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       
2) การจัดเสวนากลุ่มย่อย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใช้ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
กลุ่มเป้าหมายไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจงจากพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า จ  านวน 15 คน 
ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง จ านวน 15 คน 
ที่มารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข
แห่งหน่ึงที่ได้เลือกแบบเจาะจงให้เป็นโรงพยาบาลตวัแทนในการทดลองใช้รูปแบบ โดยจดั
เสวนากลุ่มย่อย 1 คร้ัง รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบัติ การ
บนัทึกภาพการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ยกลอ้งดิจิตอล การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา 
3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของกลุ่มเพื่อศึกษาการปฏิบัติท่ีดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เคร่ืองมือท่ีใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกลุ่มเป้าหมายไดม้าจาก
การเลือกแบบเจาะจงจากพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วยโรคเร้ือรัง จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการ
ประจ ามาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขแห่งหน่ึงที่ได้รับ
คดัเลือกแบบเจาะจงให้เป็นโรงพยาบาลตวัแทนในการทดลองใชรู้ปแบบ โดยจดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 1 คร้ัง รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติั การบนัทึกภาพการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ยกลอ้งดิจิตอลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาและ 4) การจัด
ประชุมน าเสนอ เพื่อรับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และแนวทางปฏิบติัเพิ่มเติม เคร่ืองมือท่ีใช้ การ
จดัประชุม กลุ่มเป้าหมายเป็นตวัแทนผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาล
กบัผูร้ับบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จ านวน 12 คน โดยจดัประชุมน าเสนอผลการจดักิจกรรมภาคสนาม 1 คร้ัง รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบ
ประเมินการประชุมน าเสนอและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในระหว่างการประชุมและช่วงทา้ย
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การประชุม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development :D2) เป็นการประเมินผลและถอดบทเรียน 
(Evaluation: E)ประเมินผลความพึงพอใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อรูปแบบและการถอด
บทเรียนเคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชากร
ในกลุ่มท่ีผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรม การเสวนากลุ่มยอ่ย และการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
จ  านวน 30 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช ้
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเคร่ืองมือเชิงคุณภาพเป็นการถอดบทเรียน การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การถอดบทเรียนจากกระบวนการจัดการความรู้ การถอดบทเรียนแบบหลัง
ปฏิบติัการ (After Action Review : AAR) สรุปผลและเขียนรายงาน 

 
สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานการวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน
และสภาพการณ์ (Analysis : A) 

1.1 ผลการศึกษาการปฏิบัติที่ดีของ โรงพยาบาลศูนย์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข  
   จากการสรุปเน้ือหาจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายหรือแผน
ยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขแห่งต่าง ๆ ได้เป็นขอ้สรุปออกมา 
ไดแ้ก่ 1) พฒันาบริการทุกมิติใหผู้รั้บบริการพึงพอใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ และตน้แบบดา้นการส่งเสริม
สุขภาพแก่ประชาชน 2)พฒันาระบบบริการให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการตติยภูมิชั้นสูง 
3) พฒันาการบริการจดัการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คุม้ค่า มีส่วนร่วม และตรวจสอบได ้4) พฒันา
บุคลากรให้มีศกัยภาพ มีสมรรถนะในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและมีความสุข 5) พฒันาองคก์รให้
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยกระบวนการจดัการความรู้ 6) พฒันาระบบบริหารความเส่ียงทาง
คลินิกและส่ิงแวดล้อม มุ่งเน้นความปลอดภยัของผูร้ับบริการและบุคลากร 7) พฒันาระบบ
สารสนเทศใหเ้ช่ือมโยงเครือข่ายขอ้มูลในโรงพยาบาลและเครือข่ายปฐมภูมิ 8) พฒันาระบบบริการ
ผูป่้วยเพื่อการดูแลต่อเน่ืองสู่สถานบริการสาธารณสุขทุกระดบั 9) พฒันาเสริมสร้างส่ิงแวดลอ้มและ
บรรยากาศการท างานท่ีมีความสุข และ10) พฒันาบุคลากรให้มีอตัราก าลงัเหมาะสม มีสมรรถนะ
และท างานอยา่งมีความสุข 

1.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพยาบาลและผู้รับบริการใน
โรงพยาบาลศูนย์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
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 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพยาบาลและผูรั้บบริการตวัแทนแต่ละภาค ภาคละ 1  แห่ง
ทั้ง 5 โรงพยาบาลจาก 5 ภูมิภาค รวม 50 คน พบขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันารูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการโดยผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ได ้4 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
   ประเด็นที ่1 ความต้องการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการ 
   จากการสัมภาษณ์จากพยาบาลและผูรั้บบริการท่ีเป็นตวัแทน สรุปได้ว่าความ
ตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การมีรูปแบบเป็นส่ือกลางเช่ือมโยง
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการผา่นกิจกรรมท่ีจดัและทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมกนัในกิจกรรม 
   ประเด็นที ่2 ลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการ 
   จากการสัมภาษณ์จากพยาบาลและผูรั้บบริการท่ีเป็นตวัแทน สรุปไดว้่าลกัษณะ
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การค านึงถึงในเขาใจเรา การบูรณาการส่ิง
ท่ีดีมาไวร่้วมกนั และการค านึงถึงสิทธิของกนัและกนั               
   ประเด็นที ่3 องค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการ 
   จากการสัมภาษณ์จากพยาบาลและผู ้รับบริการท่ี เป็นตัวแทน สรุปได้ว่า
องค์ประกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการ คือ ความตระหนักใน
บทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง และความมีเหตุผลและความมีสติ 

   ประเด็นที่ 4  การปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผู้รับบริการ 
   จากการสัมภาษณ์จากพยาบาลและผูรั้บบริการท่ีเป็นตวัแทน สรุปไดว้า่การปฏิบติั
ท่ีดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ คือ การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอ
ภาค และการปฏิบติัโดยมีการประสานความร่วมมือท่ีดีต่อกนั 

1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/สภาพการณ์ต่างๆ เกี ่ยวกับโรงพยาบาลศูนย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (SWOT Analysis) จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค 

   จากการวิเคราะห์ข้อมูล/สภาพการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัโรงพยาบาลศูนย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (SWOT Analysis) สามารถสรุปไดว้า่จุดแข็ง ไดแ้ก่ 1) เป็นโรงพยาบาลระดบั
ตติยภูมิท่ีมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางอยู่เป็นจ านวนมาก 2) เป็นโรงพยาบาลท่ีมีอาคารสถานท่ี
กวา้งขวาง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และทนัสมยั สามารถรองรับผูป่้วยได้เป็นจ านวนมาก            
3) เป็นโรงพยาบาลท่ีมีระบบบริหารคุณภาพ และไดรั้บการรับรองคุณภาพจากสถาบนัรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลมาอยา่งต่อเน่ืองและ 4) เป็นโรงพยาบาลท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีเขม้แข็งและพฒันามา
อยา่งต่อเน่ืองส่วนจุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) มีการจดัสรรอตัราก าลงัของพยาบาลยงัไม่สมดุลกนักบัจ านวน
ของผูป่้วยท่ีมารับบริการเป็นจ านวนมาก 2) พยาบาลลาออกเป็นจ านวนมากเน่ืองจากงานหนกั ท าให้
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ขาดแคลนอตัราก าลงัในการใหบ้ริการ 3) การพฒันาบุคลากรด้านการพยาบาลยงัไม่ครอบคลุมซ่ึง
โครงการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นแผนระยะสั้นหรือเร่งด่วนไม่ค่อยส าคญักบัวิชาชีพท าให้พยาบาล
ขาดความช านาญในการปฏิบติังานและ 4) ดว้ยความเร่งด่วนของเวลา ปริมาณงานท่ีมาก และผูป่้วย
มีจ านวนมาก ส่งผลให้พยาบาลก ับผูร้ับบริการจึงขาดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันโดยโอกาส 
ได้แก่ 1)มีกระแสของการยกระด ับคุณภาพโรงพยาบาลสู่ระดับสากลเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) มาตรฐาน / ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมีขอ้ก าหนด
เร่ืองบุคลากรไวช้ัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาดา้นทรัพยากรบุคคล 3) บทบาทส่ือสังคม
ออนไลน ์(Social media) ท่ีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพและผูป่้วยสัมพนัธ์ และ4) นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขมุ่งเน้นและให้ความส าคญัเร่ืองการพฒันาบุคลากรและอุปสรรค ไดแ้ก่ 1) ปัญหา
สมองไหลของพยาบาลลาออกไปอยูภ่าคเอกชนท่ีมีค่าตอบแทนสูงกว่า 2) ภาระงานที่หนักท าให้
เกิดผลกระทบต่อขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของพยาบาล 3) ความต่ืนตวัของผูใ้ช้บริการเร่ือง
คุณภาพและความปลอดภยั ท าให้มีการร้องเรียน (ระบบการจดับริการ) และฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหาย
เพิ่มข้ึน และ 4) ความเคยชินจากอดีตท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นสาธารณสุขจะเปรียบเหมือนเป็นผูท่ี้มีอ านาจ
ในการใหผู้รั้บบริการตอ้งปฏิบติัตาม 

 
2. ร่างรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการ เพื่อเสริมสร้างการ

ปฏิบัติทีด่ีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
  จากร่างรูปแบบท่ีผูว้จิยัใชช่ื้อวา่ “PICT Model”  มีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) พยาบาลกบั

ผูร้ับบริการมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้เกิดข้ึน (P = Participation) 2) พยาบาลกับ
ผูร้ับบริการมีการบูรณาการการปฏิสัมพนัธ์ที่ดีมาไวร่้วมกนั (I = Integration) 3) พยาบาลกบั
ผูรั้บบริการมีการประสานความร่วมมือท่ีดีต่อกนั (C = Coordination) และ4) การฝึกการปฏิบติั
กิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกนั (T = Training) โดยกระบวนการ 

  หน่ึง การพฒันาความรู้ จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เ กี่ยวขอ้งและจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพยาบาลและผูรั้บบริการ และความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการผ่านการจดัอบรมให้แก่พยาบาลและผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมายใน
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ท่ีเป็นตวัแทนในการทดลองใชรู้ปแบบ 

  สอง การจดักิจกรรม การอบรมการการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยการจดัการความรู้การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการผ่านการเสวนากลุ่มย่อย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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และการจดัประชุมน าเสนอ โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งพยาบาลและผูร้ับบริการของ
โรงพยาบาลศูนย ์ท่ีเป็นตวัแทนในการทดลองใชรู้ปแบบ 

  สาม การสกดัความรู้ จากผลการจดักิจกรรมการอบรมและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีได้
จากการจดักิจกรรมการอบรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อพฒันา
ศกัยภาพสู่การจดัการตนเองของทั้งตวัพยาบาลและตวัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบติัท่ีดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขต่อไปได ้
  โดยรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบมีดงัต่อไปน้ี 

1. P = Participation หมายถึง พยาบาลกับผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ให้เกดิขึน้ 
   กระบวนการมีส่วนร่วมของพยาบาลกบัผูรั้บบริการจะตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขหรือ
หลกัการท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมตอ้งเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วม
เพราะจะท าให้เกิดความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันในการแก้ไขปัญหาและตดัสินใจในเร่ืองนั้น ๆ 
2) กระบวนการมีส่วนร่วมตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเสมอภาคและขีดความสามารถของแต่ละ
บุคคลท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม 3) การมีส่วนร่วมตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของอิสรภาพท่ีจะตดัสินใจ
วา่ควรมีส่วนร่วมหรือไม่ และการมีส่วนร่วมตอ้งไม่เกิดจากการบงัคบัขู่เข็ญจากผูท่ี้เหนือกวา่ 

2. I = Integration หมายถึง พยาบาลกบัผู้รับบริการมีการบูรณาการการปฏิบัติที่ดีมา
ไว้ร่วมกนั 
   การบูรณาการการปฏิบตัิที่ดีร่วมกนัระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เป็นการ
สร้างสมดุลใหเ้กิดข้ึนในการพฒันา โดยความสมดุลในการพฒันาคือการที่พยาบาลกบัผูรั้บบริการ
จะตอ้งมีการด าเนินการไปพร้อมกนัในทุกดา้น ทุกเร่ืองไม่มุ่งเนน้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ เพราะ
ทุกกิจกรรมมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ด ถา้ทั้งสองฝ่ายมีการหนัหนา้เขา้หากนัมีการบูรณาการ
การปฏิบติัท่ีดีต่าง ๆ มาไวร่้วมก ันได้ย ่อมจะท าให้ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของทุกฝ่ายได ้ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ยอ่มจะลดนอ้ยลง 

3. C = Coordination หมายถึง พยาบาลกบัผู้รับบริการมีการประสานความร่วมมือที่
ดีต่อกนั 
   การประสานงานมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการบริการทางสุขภาพ เป็นกระบวนการ
หลกัท่ีท าให้การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นไปอยา่งราบร่ืน บรรลุวตัถุประสงค ์ไม่เกิดความขดัแยง้กนั 
โดยต่างฝ่ายทั้งพยาบาลและผูรั้บบริการจะตอ้งร่วมมือปฏิบติัดว้ยกนั เพื่อจุดหมายเดียวกนั คือท าให้
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เกิดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั จ ากดัความขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท าให้เกิดการเสริมสร้างการร่วมมือ
ท่ีดีในการรักษาพยาบาล เกิดเป็นระบบการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุดต่อไป 

4. T = Training หมายถึง การฝึกการปฏิบัติกจิกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกนั 
   การจดัให้มีการฝึกการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกนัจะช่วยให้ทั้ ง
สองฝ่ายได้มีการเรียนรู้กนัโดยน าเอาความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีต่างฝ่ายต่างมีอยูม่าแลกเปล่ียน
เรียนรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดข้ึนร่วมกัน โดยผลที่เกิดข้ึนตามมาท าให้มีการพฒันาการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีการรับรู้ เรียนรู้ ร่วมกนัมาโดย
ตลอดยอ่มจะสามารถน าไปขยายผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 

3. ผลการทดลองใช้เป็นการวจัิย (Research : R2) การน าไปใช้ (Implementation : I) 
3.1 การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั

ผูรั้บบริการ 
3.1.1 กลุ่มของพยาบาล มีคะแนนเฉล่ียก่อนการอบรมเท่ากบั 13.07 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 2.02 และมีคะแนนเฉล่ียหลังการอบรมเท่ากบั 17.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.51 เม่ือทดสอบสถิติ t = 16.318, Sig = 0.00 พบว่าผลการทดสอบความรู้ความเขา้ใจ
รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการก่อนการอบรมและหลงัการอบรม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความรู้ความเข ้าใจรูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการหลงัการอบรมสูงกวา่ก่อนการอบรม 

3.1.2 กลุ่มของผูรั้บบริการ มีคะแนนเฉล่ียก่อนการอบรมเท่ากบั 12.47 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่าก ับ 2.97 และมีคะแนนคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมเท่ากบั 16.07 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.09 เม่ือทดสอบสถิติ t = 12.435, Sig = 0.00 พบวา่ผลการทดสอบความรู้ความ
เขา้ใจรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการก่อนการอบรมและหลงัการ
อบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยความรู้ความเข้าใจรูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการหลงัการอบรมสูงกวา่ก่อนการอบรม 

  ผลการจัดอบรม 
  พบว่าความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในดา้นการจดัประชุมช้ีแจง พบวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.39, S.D.= 0.22) เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นการจดัประชุมช้ีแจง 
พบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.48, S.D.= 0.27) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัการอบรม( X = 4.83, 



265 
 

S.D.= 0.38) รองลงมา การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (X = 4.53, S.D.= 0.51) และประโยชน์
ท่ีไดจ้ากการอบรม (X = 4.53, S.D.= 0.51) ส่วนขอ้ต ่าสุด คือ ความสะดวกในการเดินทาง (X = 4.27, 
S.D.= 0.64) ดา้นหวัขอ้/เน้ือหา/ความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรม พบวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความคิดเห็น
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.26, S.D.= 0.28) เม่ือพิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด 
คือ หวัขอ้การอบรมเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั (X = 4.73, S.D.= 0.45) รองลงมา เน้ือหาสาระ
ในการอบรมเป็นความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต ( X = 4.63, S.D.= 0.47) ส่วนขอ้              
ต  ่าท่ีสุด คือ ความรู้ความเขา้ใจก่อนเขา้รับการอบรม (X = 3.13, S.D.= 0.35) และไดพ้บวา่ประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) ขอ้ที่มีความถี่สูงสุด คือ ไดมิ้ตรภาพ ความเป็น
กลัยาณมิตร และจิตสาธารณะ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาไดท้ราบแนวทางการ
พฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุขจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ส่วนขอ้ท่ีมีความถ่ีต ่าสุด คือ ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัในบริบทของพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขจ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 

3.2 การจัดเสวนากลุ่มย่อย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และขบัเคล่ือนรูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 

3.2.1 กลุ่มพยาบาล มีผูเ้ขา้ร่วมการเสวนา มุ่งเน้นท่ีการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ
และการปฏิบติัท่ีดีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของพยาบาลโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงผูว้จิยัสามารถสรุปและวเิคราะห์ขอ้มูลได ้ดงัต่อไปน้ี 

1. วิธีปฏิบติัท่ีดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
เป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นความรู้ท่ีปรากฏชดัแจง้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผูอ่ื้นได้น าไป
ก าหนดเป็นแบบอยา่งในการพฒันาและปฏิบตัิตามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ไดแ้ก่ 
ความตั้งใจปฏิบติังานเต็มท่ี มีความรับผิดชอบ และพยายามเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ความค านึงถึงใจเขาใจ
เรา เคารพในสิทธิของกนัและกนั และให้ความส าคญักบัทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกนัมีความเมตตา
กรุณา เตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีสติ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีกลุ่มผู ้เข้าร่วมการเสวนาได้มีความเห็นตรงกันว่าเป็นส่ิงท่ีขัดขวางการ
พฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวง
สาธารณสุขเป็นอย่างมากท่ีสุดไดแ้ก่ การคิดแต่ผลประโยชน์ท่ีตนควรจะได้รับเพียงอย่างเดียว
การมีอคติต่อกันและการคิดในแง่ลบต่อกนัล่วงหนา้และการไม่รับฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกนั 
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3.2.2 กลุ่มผูรั้บบริการ มีผูเ้ขา้ร่วมการเสวนา มุ่งเน้นที่การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
ต่าง ๆ และการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการของ
ผูรั้บบริการโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปและวิเคราะห์ขอ้มูล
ได ้ดงัต่อไปน้ี 

1. วิธีปฏิบัติท่ี เป็นเลิศในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการ เป็นการปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีปรากฏชัดในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถ
น าไปใช้ก าหนดให้เป็นแบบอย่างในการพฒันาและปฏิบติัตามไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม
ท่ีสุด ไดแ้ก่  มีความจริงใจในการปฏิบติังาน รักในงาน และคน้ควา้ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ในการปฏิบติังานมีความเห็นใจกนั เคารพในสิทธิ และปฏิบติักับทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กันมีศีลธรรมและคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการปฏิบติังาน และพร้อมแกปั้ญหาต่าง ๆ อยา่งมีสติ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการ เป็นส่ิงท่ีกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการเสวนาไดมี้ความเห็นตรงกนัวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ียบัย ั้งไม่ให้เกิด
การพัฒนาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย์สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเป็นอยา่งมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การคิดถึงแต่ความเหน็ดเหน่ือยในการท างานของ
ตนเองเพียงอย่างเดียวการมีอคติต่อกนั ท าให้การสร้างปฏิสัมพนัธ์กลายเป็นแง่ลบต่อกนั ตั้งแต่ยงั
ไม่ไดเ้ร่ิมตน้ และการไม่ยอมรับฟังปัญหาของกนัและกนั มุ่งสนใจปัญหาของตนเองเพียงฝ่ายเดียว 

3.3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขบัเคล่ือนรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ 

3.3.1 กลุ่มพยาบาล มีผูเ้ขา้ร่วมการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้จ านวน 15 คน มุ่งเนน้
ท่ีการศึกษาปัจจยัความส าเร็จและปัจจยัความลม้เหลวของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการ ซ่ึงผูว้จิยัวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

1. ปัจจัยความส าเ ร็จของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการ เป็นปัจจยัท่ีแต่ละบุคคลจะตอ้งพฒันาและเสริมสร้างเพื่อความส าเร็จในการพฒันา
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการ ได้แก่ ทั้ งสองฝ่ายควรจะสร้างความ
ร่วมมือท่ีดีต่อกัน มีการค านึงถึงใจเขาใจเรา มีความเห็นอกเห็นใจกนั ปฏิบติัต่อกันอย่างจริงใจ 
เคารพในสิทธิของกนัและกนั และใหเ้กียรติกนั 

2. ปัจจัยความล้มเหลวของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการ เป็นปัจจยัท่ีแต่ละบุคคลจะตอ้งหลีกเล่ียงเพื่อไม่ให้เกิดการขดัขวางความส าเร็จในการ
พฒันาปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ทั้งสองฝ่ายต่างคิดถึงแต่
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ปัญหาของตนเอง ขาดซ่ึงความเห็นอกเห็นใจกนั มีอคติเป็นลบต่อกนั ไม่เคารพสิทธิของกนัและกนั 
ขาดสติและเหตุผลในการปฏิบติัต่อกนั 

3.3.2 กลุ่มผูรั้บบริการ มีผูเ้ขา้ร่วมการเสวนา จ านวน 15 คน (รายช่ือในภาคผนวก) 
มุ่งเน้นท่ีการศึกษาปัจจยัความส าเร็จและปัจจยัความล้มเหลวของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขซ่ึงผูว้ิจยัวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

1. ปัจจัยความส าเ ร็จของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการ เป็นปัจจัยท่ีแต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติและส่งเสริมเพื่อความส าเร็จในการพฒันา
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการไดแ้ก่ ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นอกเห็นใจซ่ึง
กนัและกนั มีน ้ าใจต่อกนั มีความจริงใจตั้งใจในการปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง มีสติ
และเหตุผลในการปฏิบติัต่าง ๆ ไม่ใชอ้ารมณ์เหนือเหตุผล 

2. ปัจจัยความล้มเหลวของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการ เป็นปัจจยัท่ีแต่ละบุคคลจะตอ้งก าจดัออกไปเพื่อไม่ใหก้ลายมาเป็นอุปสรรคขดัขวางการ
พฒันาปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีจะเกิดข้ึนมาระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ทั้งสองฝ่ายต่างคิดถึงแต่
ผลประโยชน์ส่วนตน มีอคติเป็นลบต่อกนัขาดสติและเหตุผลในการปฏิบติัต่อกนั และใช้อารมณ์
เป็นท่ีตั้งในการปฏิบติั 

 
4. ผลการพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation : E) เป็นการ

ประเมินผลรูปแบบและถอดบทเรียน “PICT Model” มีความเหมาะสมในการน าไปใช ้โดยความ
คิดเห็นของผูเ้ข ้ารับการอบรมรูปแบบในด้านการจดัประชุมช้ีแจง พบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมมี
ความเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายข้อ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ ความ
เหมาะสมของสถานท่ีจดัการอบรม ดา้นหัวขอ้/เน้ือหา/ความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรม พบว่า ผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด 
คือ หัวข้อการอบรมเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั รองลงมา เน้ือหาสาระในการอบรมเป็น
ความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต ส่วนขอ้ต ่าท่ีสุด คือความรู้ความเขา้ใจก่อนเขา้รับการ
อบรม 
  ระดบัความพึงพอใจรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
คือองค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในล าดบัท่ีหน่ึง 
รองลงมาคือ องคป์ระกอบและกระบวนการต่าง ๆ ของรูปแบบมีความชดัเจนสอดคล้องสัมพนัธ์กนั 
และขอ้ท่ีต ่าท่ีสุดคือ องคป์ระกอบยอ่ยในแต่ละดา้นมีความสอดคล้องสัมพนัธ์กันโดยผลการวิจยั
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การถอดบทเรียน พบว่า การด าเนินการวิจยัจากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาจากกิจกรรมการอบรม การ
เสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการถอดบทเรียนออกมาไดเ้ป็น
จ านวน 4 บทเรียน ดงัต่อไปน้ี 
  บทเรียนท่ี 1 การมีส่วนร่วมท่ีมีพลังมาจากสมาชิกทุกคนที่เข ้ามาช่วยร่วมกันใน
การขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันา สามารถท าให้กิจกรรมสามารถเดินหนา้สู่ความส าเร็จได ้ดงัเช่น
ท่ีพยาบาล 6 ซ่ึงเป็นตวัแทนกลุ่มได้กล่าวสรุปผลการถอดบทเรียนในบทเรียนน้ีไวค้วามวา่ “การมี
ส่วนร่วมระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการท่ีผา่นมาทั้งหมดในทุกกิจกรรมนั้นเป็นพลงัส าคญัท่ีจะช่วย
สนบัสนุนให้กิจกรรมต่างๆสามารถด าเนินการต่างๆไปได้อย่างราบร่ืน ดงันั้นหากพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการไดใ้ชก้ารมีส่วนร่วมกนัมาเป็นหลกัในการปฏิบติัต่อกนัปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีก็จะเกิดตามมา” 
  เน่ืองจากจากการมีส่วนร่วมกันระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการในการเข้าร่วม
กิจกรรมการอบรม กิจกรรมการจดัเสวนากลุ่มย่อย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการประชุม
น าเสนอเพื่อพฒันา ท่ีผ่านมานั้นไดแ้สดงให้เห็นว่าการมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนัระหว่างพยาบาล
กบัผูรั้บบริการนั้นจะไม่สามารถเกิดข้ึนมาไดถ้า้หากวา่ขาดซ่ึงการมีส่วนร่วมท่ีมีพลงัเกิดข้ึนมาจาก
สมาชิกทุกๆ คนท่ีไดเ้ขา้มาช่วยร่วมมือกันในการขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาให้ผ่านไปได้
ดว้ยดีจนเสร็จส้ินกระบวนการต่าง ๆ 
  บทเรียนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบในช่วงแรกควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตาม
กระบวนการ โดยมีจุดมุ่งไปสู่การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีย ัง่ยืน ดงัเช่นท่ีผูรั้บบริการ 2 ซ่ึงเป็นตวัแทนกลุ่มได้
กล่าวสรุปผลการถอดบทเรียนในบทเรียนน้ีไวค้วามวา่“การท่ีจะพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุข
ในช่วงแรกควรจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามกระบวนการเน่ืองจากทั้งพยาบาลและผูรั้บบริการ
นั้นต่างก็มีการปฏิบติัในลกัษณะรูปแบบเดิม ๆ ท่ีเคยชินมานานหากมีการบงัคบัให้ปรับเปล่ียนแบบ
กะทนัหันอาจจะกลายเป็นการกระท าเพื่อให้ผ่านๆไปโดยขาดความจริงใจหรือขาดความตั้งใจ 
ดงันั้นควรจะให้ทั้งสองฝ่ายได้เร่ิมปฏิบติั ให้ได้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีท่ีเกิดข้ึน
และเกิดแรงบนัดาลใจในการปฏิบติัท่ีย ัง่ยนืต่อไป” 
  เน่ืองจากการปฏิบติัท่ีได้เร่ิมแบบค่อยเป็นค่อยไปจะท าให้มองเห็นปัญหาและได้
ทบทวนถึงแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
  บทเรียนท่ี 3 การจดัการความรู้ของกลุ่มจากการเสวนากลุ่มยอ่ย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การจดัประชุมน าเสนอ ท าให้เกิดการเปล่ียนผ่านความรู้ทั้งตวัพยาบาลและผูรั้บบริการ จนเกิดผล
ส าเร็จแห่งการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ดงัเช่นท่ีพยาบาล 9 ซ่ึงเป็น
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ตวัแทนกลุ่มไดก้ล่าวสรุปผลการถอดบทเรียนในบทเรียนน้ีไวค้วามวา่ “การจดัการความรู้ของกลุ่ม
จากการเสวนากลุ่มย่อย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัประชุมน าเสนอท าให้เกิดการเปล่ียนผ่าน
ความรู้จากทั้งตวัพยาบาลและผูรั้บบริการเน่ืองจากประสบการณ์ตรงของทั้งสองฝ่ายนั้นเม่ือไดน้ ามา
แลกเปล่ียนกนัท าใหไ้ดท้ราบถึงมุมมองท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีต่างฝ่ายต่างมี ท าให้มองเห็นขอ้ดีขอ้เสีย
ของกันและกันและสามารถช่วยกันจดัการปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยแนวทางท่ีจะท า
ให้ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีของพยาบาลกับผู ้รับบริการเกิดข้ึนมาได้นั้ นคือการมีความจริงใจในการ
ปฏิบติังาน รักในงาน และคน้ควา้ความรู้ใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน มีความเห็นใจกนั 
เคารพปฏิบติักบัทุกคนอยา่งเสมอภาคเท่าเทียม และพร้อมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งมีสติ” 
  เน่ืองจากทั้งสองฝ่ายต่างมีมุมมองและประสบการณ์ที่ต่างกัน ซ่ึงการได้มาจดัการ
ความรู้ร่วมกนันั้น ท าใหไ้ดเ้ปิดใจให้มองสะท้อนเห็นถึงตัวเองได้ในแบบที่ผูอ่ื้นเห็นและเปิดใจ
ยอมรับมุมมองและประสบการณ์ของผูอ่ื้นที่แตกต่างจากตัวเอง โดยการน ามาปรับเขา้หากนั
กนัแนวคิดเดิมใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด เพื่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
  บทเรียนท่ี 4 ผลของการด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบท่ีได ้คือ มีการขบัเคล่ือนกิจกรรม
การเรียนรู้และกิจกรรมการปฏิบติั รวมถึงสามารถด าเนินการขบัเคล่ือนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองไปสู่โรงพยาบาลศูนยอ่ื์น ๆ ในลกัษณะการถ่ายทอดความรู้ ขยายแนวคิด และพฒันา
กิจกรรมเพื่อการปฏิบติัร่วมกนั ดงัเช่นท่ีผูรั้บบริการ 8 ซ่ึงเป็นตวัแทนกลุ่มไดก้ล่าวสรุปผลการถอด
บทเรียนในบทเรียนน้ีไวค้วามว่า“ผลของการด าเนินกิจกรรมพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรีที่ได้คือไดมี้การขบัเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้
และกิจกรรมการปฏิบติัต่างๆอยา่งชดัเจนสามารถน าไปเป็นแนวทางแก่โรงพยาบาลศูนยอ่ื์น ๆ ใน
ลกัษณะของการถ่ายทอดความรู้ ขยายแนวคิดและพฒันากิจกรรมเพื่อการปฏิบติัร่วมกนัต่อไปได”้ 
  เน่ืองจากกิจกรรมตามรูปแบบนั้นเป็นส่ิงดีท่ีเป็นประโยชน์ จึงควรจดัให้สถานบริการ
สุขภาพแห่งอ่ืนได้ร่วมรับทราบ เพื่อเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัและขอ้คน้พบดงัท่ีไดก้ล่าวมาในผลการวิจยันั้น ผูว้ิจยัขออภิปรายผลตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 4 ขอ้ใหค้รอบคลุมดงัน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและสภาพการณ์ในการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พยาบาลกับผู้รับบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติที่ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ 
สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
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  1.1 การศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเป็นการปฏิบติัท่ีดีของโรงพยาบาลศูนย ์สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ดว้ยการสรุปเน้ือหาจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขแห่งต่าง ๆ ไดเ้ป็นขอ้สรุปออกมา ไดแ้ก่ 1) พฒันาบริการ
ทุกมิติให้ผูรั้บบริการพึงพอใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ และตน้แบบดา้นการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 2) 
พฒันาระบบบริการให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการตติยภูมิชั้นสูง 3) พฒันาการบริการจดัการให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส คุม้ค่า มีส่วนร่วม และตรวจสอบได ้4) พฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพ มีสมรรถนะ
ในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและมีความสุข 5) พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย
กระบวนการจดัการความรู้ 6) พฒันาระบบบริหารความเส่ียงทางคลินิกและส่ิงแวดล้อม มุง้เน้นความ
ปลอดภัยของผูรั้บบริการและบุคลากร 7) พฒันาระบบสารสนเทศให้เช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลใน
โรงพยาบาลและเครือข่ายปฐมภูมิ 8) พฒันาระบบบริการผูป่้วยเพื่อการดูแลต่อเน่ืองสู่สถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดบั 9) พฒันาเสริมสร้างส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศการท างานท่ีมีความสุข และ10) 
พฒันาบุคลากรใหมี้อตัราก าลงัเหมาะสม มีสมรรถนะและท างานอยา่งมีความสุข  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบังานของ Kenneth (2010 : 54-59) ท่ีไดศึ้กษาถึงเร่ืองของคุณภาพบริการ
เชิงการแสดงออก (Expressive Quality) ในโรงพยาบาลขนาด 394 เตียง โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยจาก
แผนกอายุรกรรม ศลัยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม  ผิวหนัง หู คอ จมูก และเด็ก เป็นจ านวน 452 คน ผล
การศึกษาพบวา่ตวัประกอบท่ีส าคญัของคุณภาพการเชิงการแสดงออกดา้นการดูแลท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ 
คือ ความเมตตากรุณา ความพอใจ การยอมรับ ความร่วมมือ ความสุภาพ และความมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี 
ดา้นวชิาชีพท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ คือ การให้ความอบอุ่น ความสะดวกสบาย การมีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง และ
การมีความจริงใจ และดา้นสมรรถนะท่ีผูใ้ช้บริการตอ้งการ คือ การท่ีพยาบาลใช้ความรู้ ความสามารถ 
และใช้ทกัษะในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากน้ีการปฏิบติัการ
พยาบาลควรครอบคลุมบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกนัโรค และการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นงานท่ีพยาบาลสามารถท าไดเ้องอยา่งอิสระภายใตบ้ทบาทของ
วิชาชีพ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรม อนัจะท าให้ประชาชนทัว่ไปและผูใ้ช้บริการเขา้ใจ
บทบาทหน้าท่ีของวิชาชีพการพยาบาลชดัเจนข้ึน และผลกัดนัให้พยาบาลคิดคน้สร้างสรรค์เพื่อพฒันา
คุณภาพบริการให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงการให้การพยาบาลท่ีมีคุณภาพเป็นส่ิงท่ีพยาบาลทุกคนจะตอ้งค านึงถึง 
และปฏิบติัการพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาล รักษามาตรฐานการพยาบาลและ
คุณภาพการพยาบาลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการปรับปรุง พฒันาหลักการ รูปแบบ และเทคนิคการ
พยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพทนัสมยั เหมาะสมกบัความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทยต์ลอดเวลา  
 และจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) พบวา่จุดแข็ง 
ได้แก่ 1) เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิท่ีมีแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางอยู่เป็นจ านวนมาก 2) เป็น
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โรงพยาบาลท่ีมีอาคารสถานท่ีกวา้งขวาง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และทนัสมยั สามารถรองรับ
ผูป่้วยไดเ้ป็นจ านวนมาก 3) เป็นโรงพยาบาลท่ีมีระบบบริหารคุณภาพ และไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก
สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมาอย่างต่อเน่ือง และ4) เป็นโรงพยาบาลท่ีมีระบบสารสนเทศท่ี
เขม้แข็งและพฒันามาอย่างต่อเน่ือง ส่วนจุดอ่อน ได้แก่ 1) มีการจดัสรรอตัราก าลงัของพยาบาลยงัไม่
สมดุลกันกับจ านวนของผูป่้วยท่ีมารับบริการเป็นจ านวนมาก 2) พยาบาลลาออกเป็นจ านวนมาก
เน่ืองจากงานหนกั ท าให้ขาดแคลนอตัราก าลงัในการให้บริการ 3) การพฒันาบุคลากรดา้นการพยาบาล
ยงัไม่ครอบคลุมซ่ึงโครงการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นแผนระยะสั้นหรือเร่งด่วนไม่ค่อยส าคญักบัวิชาชีพ
ท าให้พยาบาลขาดความช านาญในการปฏิบติังาน และ4) ดว้ยความเร่งด่วนของเวลา ปริมาณงานท่ีมาก 
และผูป่้วยมีจ านวนมาก ส่งผลให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการจึงขาดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั โดยโอกาส 
ได้แก่ 1) มีกระแสของการยกระดบัคุณภาพโรงพยาบาลสู่ระดบัสากลเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 2) มาตรฐาน / ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมีขอ้ก าหนดเร่ืองบุคลากรไว้
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาด้านทรัพยากรบุคคล 3) บทบาทส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
media) ท่ีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพและผูป่้วยสัมพนัธ์ และ4) นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้น
และให้ ความส าคญัเร่ืองการพฒันาบุคลากร และอุปสรรค ได้แก่ 1) ปัญหาสมองไหลของพยาบาล
ลาออกไปอยูภ่าคเอกชนท่ีมีค่าตอบแทนสูงกวา่ 2) ภาระงานท่ีหนกัท าให้เกิดผลกระทบต่อขวญัก าลงัใจ
ในการปฏิบติังานของพยาบาล 3) ความต่ืนตวัของผูใ้ช้บริการเร่ืองคุณภาพและความปลอดภยั ท าให้มี
การร้องเรียน (ระบบการจดับริการ) และฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายเพิ่มข้ึน และ4) ความเคยชินจากอดีต
ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นสาธารณสุขจะเปรียบเหมือนเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการให้ผูรั้บบริการตอ้งปฏิบติัตาม 
 โดยทั้งหมดน้ีมีความสอดคลอ้งกนักบังานของสารัตน์  สองเมืองสุข และคณะ (2554 : 96-
101) ท่ีได้ท  าการศึกษาวิจัยในเร่ืองของการจัดการความขัดแยง้ระหว่างผูใ้ห้และผูรั้บบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหน่ึง เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบ
ปรากฏการณ์วิทยา มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้ แนวทางการจดัการความขดัแยง้ 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความขดัแยง้ระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการทางดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข ในโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิแห่งหน่ึง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสังเกต การบนัทึกการ
สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นผูม้ารับบริการท่ีท าเร่ืองร้องเรียนไปยงัศูนยรั์บ
เร่ืองร้องเรียนของโรงพยาบาล และคู่กรณีท่ีเป็นผูใ้ห้บริการท่ีเป็นคู่กรณี จ านวน 5 กรณีศึกษา ท่ีไดมี้การ
ยอมความยุติความขดัแยง้เป็นท่ีส้ินสุดแล้ว แล้วจึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัพบวา่ สาเหตุแห่งความขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ห้และผูรั้บบริการ คือ 
1) การส่ือสารท่ีไม่ดี  2) ความผิดพลาดดา้นการแพทย ์ 3)การสูญเสียผลประโยชน์  4) การไม่ไวว้างใจใน
การรับบริการ  และ5) โครงสร้างองคก์ร  ส าหรับแนวทางการจดัการความขดัแยง้มีดงัน้ี  1) การโอนอ่อน
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ผ่อนตาม  2) การเยียวยา  3) การส่ือสารอย่างต่อเน่ือง  4) การเจรจาต่อรอง  และ5) การร่วมมือกัน
แกปั้ญหา  ส่วนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความขดัแยง้มีดงัน้ี  1) สัมพนัธภาพเดิมระหวา่งผูใ้ห้และ
ผูรั้บบริการ  2) ประสบการณ์  3) ทศันคติ และ4) สถานภาพ  ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไดรั้บ สามารถน าไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเป็นการเรียนรู้ท่ีจะป้องกนัการเกิดเร่ืองร้องเรียนในหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานใกลเ้คียงกนัไดต่้อไปในอนาคต 
 นอกจากน้ี นรินทร์  สังข์รักษา และคณะ (2549 : 65-70) ได้ศึกษาถึงคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคแ์ละการรวมกลุ่มนกัส่ือสารสุขภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณลกัษณะและภาพลกัษณ์ท่ี
พึงประสงค์ของนักส่ือสารสุขภาพ พื้นท่ีในการท างานและแนวทางในการสร้างนักส่ือสารสุขภาพ 
ตลอดจนความเป็นไปไดใ้นการรวมกลุ่มหรือจดัตั้งกลุ่มนกัส่ือสารสุขภาพ วตัถุประสงค์ รูปแบบของ
กลุ่ม บทบาทของกลุ่มและหน้าท่ีของสมาชิก และวิธีวิจยัได้ใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็นกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารสุขภาพทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกบัการ
สัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั การระดมความคิดเห็นในเฉพาะเร่ือง และการถอดบทเรียน ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา่ บทบาทท่ีส าคญัของนกัส่ือสารสุขภาพมีหลายระดบัและหลายดา้น แต่ท่ีส าคญัคือ การมี
ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั “สาร” สุขภาพ มีความสามารถในการถ่ายทอด มีความเท่าทนักล
ยทุธ์การโฆษณาและมีคุณธรรม จริยธรรมสูง นกัส่ือสารสุขภาพจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มีทกัษะและศิลปะในการส่ือสาร สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ มีการรณรงคแ์ละวางแผนการใช้
ส่ือไดเ้ป็นอย่างดี มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์และการบูรณาการ มีบุคลิกภาพท่ีดี
และน่าเช่ือถือ มีความต่ืนตวัและรักท่ีจะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ และมีจิตอาสา เป็นธุระแก่สังคมได้
 ซ่ึงจากขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ีไดช่้วยสนบัสนุนให้เกิดความชดัเจนมากยิ่งข้ึนวา่การปฏิบติัท่ีดี
ส าหรับพยาบาลกบัผูรั้บบริการควรจะเน้นในเร่ืองของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างพยาบาล
กบัผูรั้บบริการเพื่อใหก้ารบริการทางสุขภาพนั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) จาก
ทั้งตวัพยาบาลและจากตวัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ท่ีเป็นตวัแทนจาก
แต่ละภาค ภาคละ 1 แห่ง ทั้ ง 5 โรงพยาบาลจาก 5 ภูมิภาคนั้น ในภาพรวมพบข้อมูลท่ีมีคุณค่าและ
คุณประโยชน์ต่อการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูบ้ริหารในโรงพยาบาล
ศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยน าเสนอผลการสัมภาษณ์เชิงลึกต่าง ๆ เป็นรายประเด็น 4 ประเด็น 
ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 1) ความตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ จากสถานการณ์
ต่ืนตวัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของการให้บริการพยาบาลสุขภาพให้มีคุณภาพและการพฒันาวิชาชีพ
พยาบาลและภายใตยุ้คของการปฏิรูปสุขภาพท่ีมุ่งเนน้ให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีแบบองค์รวมทั้งภาวะ
กาย จิต สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ จึงเป็นหน่ึงในภารกิจหลกัของแผนยุทธศาสตร์ การบริการ
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พยาบาลท่ีพยาบาลตลอดจนหน่วยงานบริการพยาบาลจะต้องน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาบริการ
พยาบาลให้ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจากประเด็นความต้องการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการในมุมมองของพยาบาลวิชาชีพสรุปจากตวัแทนจากทั้ง 5 โรงพยาบาล ตามเน้ือหาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีตรงกนัวา่โรงพยาบาลศูนยเ์ป็นโรงพยาบาลท่ีให้การบริการทางสุขภาพแก่ผูป่้วยเป็น
จ านวนมาก ควรท่ีจะมีรูปแบบการให้บริการท่ีสามารถเป็นส่ือกลางเช่ือมโยงระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการให้มีความเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายทั้งตวัพยาบาลและผูรั้บบริการ ปัจจุบนั
สถานบริการทางสุขภาพทุกแห่งและทุกระดบัไดมี้ความพยายามในการพฒันาให้การบริการมาอย่าง
ต่อเน่ือง แต่ก็ยงัพบกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา นัน่คือผูรั้บบริการเกิด
ความไม่พึงพอใจ เกิดการร้องเรียน เกิดความขดัแยง้ และมีความเส่ียงต่าง ๆ เกิดข้ึนอยู่ตลอดมา ซ่ึง
สาเหตุนั้นเกิดมาจากความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ทั้งในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภยัของประชาชน
ผูม้ารับบริการท่ียงัไม่ได้รับการตอบสนอง รวมถึงเร่ืองของการมีความบกพร่องในการส่ือสารกับ
ผูรั้บบริการ และเกิดปัญหาดา้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ เกิดเป็นการส่ือสารท่ีไม่พึงประสงค์
ข้ึน ซ่ึงจากมุมมองของผูรั้บบริการสรุปจากตวัแทนจากทั้ง 5 โรงพยาบาล ตามเน้ือหาจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกท่ีตรงกนัวา่ปัจจุบนัพยาบาลกบัผูรั้บบริการมีความขดัแยง้กนัมากข้ึนอาจจะดว้ยจากจ านวนผูป่้วย
ท่ีเพิ่มมากข้ึนแต่บุคลากรจ านวนเท่าเดิมรวมถึงผูป่้วยตอ้งการไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึงแต่กลบัไม่ไดรั้บ
การดูแลตามท่ีคาดหวงัไว ้ท าใหเ้กิดเป็นความขดัแยง้ต่อกนัข้ึนมาได ้ 
  ดงันั้นถา้มีรูปแบบหรือขอ้ก าหนดใดท่ีจะช่วยท าให้ทั้งสองฝ่ายสามารถหนัหนา้เขา้หากนั
และรับฟังกนัมากข้ึน โดยผา่นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนมาและทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมกนัในกิจกรรมจึงน่าจะเป็น
เร่ืองดีท่ีช่วยท าใหพ้ยาบาลกบัผูรั้บบริการนั้นมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัไดแ้ละช่วยให้เกิดความร่วมมือท่ีดี
ต่อกันในการรักษาพยาบาลต่อไปได้ ต่อมาในประเด็นท่ี 2) ลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ หวัใจส าคญัของการบริการสุขภาพดว้ยหัวใจของความเป็นมนุษย ์คือ การฟ้ืน
หายแบบองคร์วม การรักษาทั้งร่ายกายและจิตวิญญาณการบริการสุขภาพดว้ยหวัใจของความเป็นมนุษย ์
คือ การช่วยใหผู้ป่้วยฟ้ืนหายดว้ยการท าให้ผูป่้วยตระหนกัวา่ แพทย ์พยาบาลเห็นใจ เขา้ใจ ในความทุกข์
ของผูป่้วย ปฏิบติักบัผูป่้วยดว้ยความเป็นมิตรและมีเมตตาธรรมร่วมกบัการรักษาพยาบาลด้วยความรู้ 
ความเช่ียวชาญทางดา้นการแพทย ์และการพยาบาล ซ่ึงจากประเด็นของลกัษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการในมุมมองของพยาบาลวิชาชีพสรุปจากตวัแทนจากทั้ง 5 โรงพยาบาล 
ตามเน้ือหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีตรงกันว่าพยาบาลกับผูรั้บบริการควรจะมีลักษณะการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันท่ีดีต่อกันด้วยการค านึงถึงใจเขาใจเราเป็นส าคญัและบูรณาการส่ิงท่ีดีมาไว้
ร่วมกนั และมีการค านึงถึงสิทธิของกนัและกนั เหล่าน้ีล้วนแต่จะช่วยสนับสนุนให้ลกัษณะของการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการนั้นเป็นไปในแนวทางท่ีดีเหมาะสม ซ่ึงการปฏิบติัต่อ
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กนัโดยเอาใจเขามาใส่ใจเราคือ การท่ีพยาบาลและผูรั้บบริการมีการปฏิบติัต่อกนัดว้ยการเอาใจเขามาใส่
ใจเรานั้นจะท าให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเพราะพยาบาลจะปฏิบติัต่อผูป่้วยดุจ
ญาติมิตร ส่วนผูป่้วยจะรับฟังปฏิบติัตามค าแนะน าต่าง ๆ ดุจดงัพยาบาลคือผูรู้้ท่ีช่วยช้ีแนะด้วยความ
จริงใจถา้ปฏิบติัต่อกนัไดอ้ยา่งน้ีตลอดไปความขดัแยง้ย่อมจะไม่เกิดข้ึน พยาบาลกบัผูรั้บบริการก็จะมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยดี ได้รับความร่วมมือท่ีดีจากทั้งสองฝ่าย 
เน่ืองจากการให้ผูป่้วยไดมี้การติดต่อส่ือสารและไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเห็นใจ การเคารพในศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษยจ์ะช่วยให้ฟ้ืนหายจากความเจ็บป่วยได ้ซ่ึงปัจจุบนัหลกัการพื้นฐานของการบริการ
สุขภาพดว้ยหัวใจของความเป็นมนุษยคื์อการติดต่อส่ือสารอย่างเปิดเผย การเคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนั 
การเห็นใจกนั และการเขา้ใจผูป่้วยหรือท่ีเรียกวา่การดูแลโดยยึดผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง 
 ซ่ึงจากมุมมองของผูรั้บบริการสรุปจากตวัแทนจากทั้ง 5 โรงพยาบาล ตามเน้ือหาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีตรงกันว่าการท่ีพยาบาลและผูรั้บบริการมีความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน มี
ความเห็นอกเห็นใจกัน ค านึงถึงใจเขาใจเราเป็นส าคญั ย่อมจะท าให้ลักษณะการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการนั้นเป็นไปในแนวทางท่ีดี มีความย ัง่ยืนและสามารถน าไปเป็นตน้แบบ
ใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการต่อไปไดใ้นอนาคต 
 ส่วนในประเด็นท่ี 3) องคป์ระกอบของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ 
เป็นการพิจารณาในนยัของการพฒันาอยา่งบูรณาการร่วมกนัทั้งพยาบาลและผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ 1) ความ
ตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีของตวัเอง คือ การท่ีจะท าให้พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อกนันั้น อย่างน้อยทั้งสองฝ่ายควรจะตอ้งมีความตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีของตวัเองก่อน เพราะ
การท่ีทราบว่าตนเองควรปฏิบติัตวัอย่างไรจะช่วยท าให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองได้เต็มท่ีและ
สามารถตอบสนองความตอ้งการทั้งของตนเองและของผูท่ี้ร่วมงานไดด้ว้ย และ2) การปฏิบติัอยา่งมีสติ
ใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ คือ ถา้พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการปฏิบติัต่อกนัอย่างมีสติใช้เหตุผลมากกว่า
การใช้อารมณ์ น่าจะท าให้เกิดความร่วมมือท่ีดีในการรักษาพยาบาลของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งยงัเป็นการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการด้วย และความผิดพลาดต่าง ๆ ความ
ขดัแยง้ ต่าง ๆ จะไม่เกิดข้ึน เช่น ถา้ผูป่้วยมารอตรวจพบผูป่้วยคนอ่ืนๆ รอตรวจอยู่เยอะอาจจะหงุดหงิด 
แต่ถา้มีสติพยายามท าความเขา้ใจก็จะคลายความหงุดหงิดลง ส่วนพยาบาลถา้มีสติคิดให้ไดว้า่อยา่งไรก็
ตอ้งดูแลให้ได้อาจจะช้าไปบา้งแต่ก็ตอ้งท า ค  านึงถึงบทบาทหน้าท่ีของตวัเองให้มากจะช่วยให้คลาย
ความหงุดหงิดลง โดยท่ีการรักษาพยาบาลก็จะด าเนินการไปอย่างราบร่ืน ไม่เกิดความขดัแยง้ใด ๆ และ
ส าหรับในประเด็นท่ี 4) การปฏิบติัท่ีดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เป็นการ
พิจารณาในนยัของหลกัการท่ีน ามาใชใ้นการปฏิบติัต่อกนัให้สามารถเกิดความร่วมมือท่ีดีต่อกนัในการ
รักษาพยาบาล ทั้งตวัพยาบาลและผูรั้บบริการ ดงัน้ี 1) การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาคคือ การคิดไว้
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เสมอวา่ทุกคนนั้นลว้นเป็นมนุษยใ์นสังคมเหมือนกนั มีสิทธิเท่าเทียมกนัจึงควรท่ีจะปฏิบติัต่อกนัอยา่ง
เท่าเทียมกนั โดยค านึงถึงใจเขาใจเราตลอดเวลา ส่งผลให้ความขดัแยง้ต่าง ๆ ลดน้อยลงได ้ซ่ึงเม่ือมีการ
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเพิ่มมากข้ึน พยาบาลจะให้การพยาบาลท่ีดีแก่ผูป่้วย ส่วนผูป่้วยก็จะตั้งใจปฏิบติั
ตามค าแนะน าและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล มีความเห็นอกเห็นใจพยาบาล ไม่เรียกร้องมาก
จนเกินความจ าเป็น และ2) การปฏิบติัต่อกนัโดยมีการประสานความร่วมมือท่ีดีต่อกนั ซ่ึงจะท าให้
พยาบาลกบัผูรั้บบริการไดเ้กิดความร่วมมือท่ีดีต่อกนัในการรักษาพยาบาลและไดมี้การปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกัน พยาบาลก็จะให้บริการพยาบาลแก่ผูป่้วยทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยท่ีไม่ต้องมวัแต่คิด
ค านึงถึงความยากดีมีจนของผูป่้วย ส่วนผูป่้วยก็จะให้ความร่วมมือกบัพยาบาลในการรักษาพยาบาลและ
การปฏิบติัตามค าแนะน าต่าง ๆ โดยไม่เกิดอคติกบัพยาบาลเพราะพยาบาลทุกคนให้การบริการอย่าง
เสมอภาคแก่ผูป่้วยทุกคน 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัท่ี  กาญจนา  สันติพฒันาชยั และคณะ (2554 : 31-35) ท่ีไดท้  าการศึกษา
วิจยัในเร่ืองของคุณลกัษณะพยาบาลท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัและพึงพอใจ ซ่ึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การศึกษาเอกสาร การสอบถามผูท้รงคุณวุฒิ ผูรั้บบริการ ประชาชน และจากผลงานวิจยัต่าง ๆ โดยจาก
สรุปผลการศึกษาวิจยันั้นพบว่า คุณลกัษณะของพยาบาลท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั และความพึงพอใจนั้น 
ประกอบไปดว้ยคุณสมบติัต่างๆ 4 ดา้น  ไดแ้ก่  1) ดา้นความรู้  2) ดา้นความสามารถ  3) ดา้นจริยธรรม 
และ 4) ดา้นทกัษะการปฏิบติัการพยาบาล  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่งานบริการพยาบาลในปัจจุบนั มุ่งเป้าหมายท่ี
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการเป็นส าคญั เน่ืองมาจากท่ีความต้องการดูแลสุขภาพของประชาชนใน
ศตวรรษท่ี 21 นั้นจะมีสูงข้ึน และความตอ้งการบุคลากรพยาบาลจะสูงมากกว่าในอดีต พยาบาลจะ
กลายเป็นบุคคลท่ีจะตอ้งให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าเก่ียวกบัสิทธิมนุษยด์า้นสุขภาพ การดูแลและการ
จดัการสุขภาพของแต่ละบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง ในขณะท่ี พยาบาลท่ีมี
ความรู้ในเร่ืองทกัษะการให้ค  าปรึกษาจะสามารถคน้หาไดว้่าผูป่้วยมีความตอ้งการทางดา้นร่างกายและ
จิตใจอย่างไร ท าให้สามารถวางแผนการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ส่งผลท าให้สัมพนัธภาพระหว่าง
พยาบาลและผูป่้วยนั้นดีข้ึน ดงันั้นพยาบาลจะตอ้งมีการน าแนวคิดทางการบริหาร กลยุทธ์การบริการ 
และแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการบริการการพยาบาล เพื่อให้เกิดการพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และก่อใหเ้กิดความประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

2. ศึกษารูปแบบการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการ
เพือ่เสริมสร้างการปฏิบัติทีด่ีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
  จากการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการ เพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
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ผูว้ิจยัได้รูปแบบจากการสังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่าง การทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงไดย้กร่างรูปแบบข้ึนมาโดยท่ีผูว้ิจยัไดใ้ชช่ื้อ
วา่ “PICT Model”  ไดมี้องคป์ระกอบของรูปแบบอยู่ทั้งหมด 4 ประการ ไดแ้ก่  1) พยาบาลกบั
ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้เกิดข้ึน (P=Participation) 2) พยาบาลกับ
ผูรั้บบริการมีการบูรณาการการปฏิบติัท่ีดีมาไวร่้วมกนั (I=Integration) 3) พยาบาลกบัผูรั้บบริการมี
การประสานความร่วมมือท่ีดีต่อกนั (C=Coordination) และ4) การฝึกการปฏิบติักิจกรรมการ
พยาบาลต่าง ๆ ร่วมกนั (T=Training) โดยในแต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบได้ ดงัน้ี 1) 
P=Participation หมายถึง พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้เกิดข้ึน 
กระบวนการมีส่วนร่วมของพยาบาลกบัผูรั้บบริการจะตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขหรือหลกัการท่ีส าคญั 3 
ประการ คือ (1) การมีส่วนร่วมตอ้งเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมเพราะจะท าให้
เกิดความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจในเร่ืองนั้น ๆ (2) กระบวนการมี
ส่วนร่วมตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเสมอภาคและขีดความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะเขา้มามี
ส่วนร่วม และ (3) การมีส่วนร่วมตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของเสรีภาพอิสรภาพท่ีจะตดัสินใจเขา้ไปมี
ส่วนร่วมหรือไม่ ท่ีส าคญัคือการมีส่วนร่วมนั้นตอ้งไม่เกิดจากการบงัคบัขู่เขญ็จากผูท่ี้เหนือกวา่ 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัการศึกษาของ วาสนา  เข็มกลดั (2554 : 76-86) ท่ีไดศึ้กษาถึงเร่ือง
ของพฤติกรรมการพฒันาพฤติกรรมการส่ือสารของพยาบาลต่อผูป่้วยในตึกศลัยกรรม-นรีเวช 
โรงพยาบาลภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัญหาพฤติกรรมการส่ือสารของ
พยาบาลต่อผูป่้วยใน ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ปัญหาการส่ือสารในกิจกรรมการพยาบาลท่ีพบส่วนใหญ่
คือ พยาบาลใหเ้วลาในการส่ือสารกบัผูป่้วยนอ้ย ผูป่้วยและญาติไม่ทราบวิธีการปฏิบติัตวั และพบวา่
การพฒันาพฤติกรรมการส่ือสารของพยาบาลโดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อให้พยาบาลและ
ผูป่้วยทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท าให้พยาบาลเกิดความตระหนกัในการแสดง
พฤติกรรมการส่ือสารท่ีดีต่อผูป่้วยมากข้ึน และสามารถส่ือออกมาให้บุคคลรอบขา้งไดรั้บรู้ทั้งดา้น 
วจันภาษา และดา้นอวจันภาษา โดยจากงานจะเห็นไดว้า่การใหท้ั้งพยาบาลและผูรั้บบริการไดมี้ส่วน
ร่วมกนัในการปฏิบติัต่างๆ ยอ่มจะท าใหเ้กิดการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วน
ในองคป์ระกอบท่ี 2) I=Integration หมายถึง พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการบูรณาการการปฏิบติัท่ีดี
มาไวร่้วมกนั ซ่ึงการบูรณาการการปฏิบติัท่ีดีร่วมกนัระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เป็นการสร้าง
สมดุลใหเ้กิดข้ึนในการพฒันา โดยความสมดุลในการพฒันาคือการท่ีพยาบาลกบัผูรั้บบริการจะตอ้ง
มีการด าเนินการไปพร้อมกนัในทุกดา้น ทุกเร่ืองไม่มุ่งเน้นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ เพราะทุก
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กิจกรรมมีความเก่ียวขอ้งกนัอย่างใกล้ชิด ถ้าทั้ งสองฝ่ายมีการหันหน้าเขา้หากนัมีการบูรณาการ
ปฏิบัติท่ีดีต่าง ๆ มาไว้ร่วมกันได้ย่อมจะท าให้ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของทุกฝ่ายได ้ปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ีไดเ้กิดข้ึนมาระหวา่งกนันั้น
ยอ่มจะเกิดลดนอ้ยลงได ้โดยสอดคลอ้งกนักบัการศึกษาของ พรชยั  ดีไพศาลสกุล (2556 : 85-92) ท่ี
ได้ท  าการศึกษาวิจยัในเร่ืองของความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการต่อคุณภาพบริการ
โรงพยาบาล โดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อศึกษาการรับรู้และความคาดหวงัของผูรั้บบริการใน
คุณภาพบริการโรงพยาบาล ซ่ึงข้อมูลทั้ งหมดเก่ียวกับคุณภาพบริการโรงพยาบาลได้มาจาก
ประสบการณ์ ความคิด ความเช่ือ และทศันคติต่าง ๆ ของผูรั้บบริการโดยตรง ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดใ้ช้
แนวคิดทฤษฎีฐานรากตามแนวทางทฤษฎีของเกลเซอร์และสเตร้าส์ (Glaser and Strauss, 1967) โดย
ไดใ้ชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูรั้บบริการจ านวน 7 คน ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส าคญัของคุณภาพ
บริการโรงพยาบาลคือ แพทยท่ี์มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณ ดูแลเอาใจใส่ ให้ความรู้ความ
เขา้ใจในแผนการรักษา ก าหนดแนวทางปฏิบติัให้แก่ผูป่้วยไดค้รบถว้น ควบคู่ไปกบัการดูแลเอาใจ
ใส่ช่วยเหลือด้วยความจริงใจจากเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล เช่น พยาบาล เทคนิคการแพทย ์เภสัชกร 
และเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงจากงานจะเห็นไดว้า่ควรให้ความส าคญักบัสหวิชาชีพ และหากทุกฝ่ายไดมี้
การบูรณาการการปฏิบติัท่ีดีต่าง ๆ มาไวร่้วมกนัไดแ้ลว้ การปฏิบติัท่ีดีร่วมกนัก็จะเกิดข้ึน คุณภาพ
การบริการท่ีดีท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของทุกฝ่ายได้ก็ย่อมจะเกิดตามมา ส าหรับใน
องคป์ระกอบท่ี 3) C=Coordination หมายถึง พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการประสานความร่วมมือท่ีดี
ต่อกนั การประสานงานมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการบริการทางสุขภาพ เป็นกระบวนการหลกัท่ีท า
ให้การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นไปอย่างราบร่ืน บรรลุวตัถุประสงค์ ไม่เกิดความขดัแยง้กนั โดยต่าง
ฝ่ายทั้งพยาบาลและผูรั้บบริการจะตอ้งร่วมมือปฏิบติัดว้ยกนั เพื่อจุดหมายเดียวกนั คือท าให้เกิดการ
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั จ ากดัความขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท าให้เกิดการเสริมสร้างการร่วมมือท่ีดีใน
การรักษาพยาบาล เกิดเป็นระบบการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุดต่อไป 
 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนักบัการศึกษาของ พิศมยั  คุณาภรณ์ (2554 : 76-79) ท่ีไดศึ้กษา
ถึงผลของการใชรู้ปแบบการบริการผูป่้วยรับใหม่ต่อความพึงพอใจในบริการของผูป่้วยและความพึง
พอใจในงานของพยาบาล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการของผูป่้วย
ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บบริการตามรูปแบบการบริการผูป่้วยรับใหม่กบักลุ่มท่ีไดรั้บรูปแบบการบริการ
พยาบาลตามปกติ และเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพยาบาลก่อน และความพึงพอใจใน
งานของพยาบาล ซ่ึงผลจากการศึกษานั้นพบว่า ความพึงพอใจในบริการของผูป่้วยกลุ่มท่ีได้รับ
บริการตามรูปแบบการบริการผูป่้วยรับใหม่สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บรูปแบบการบริการพยาบาลตามปกติ 
และความพึงพอใจในงานของพยาบาล หลงัใช้รูปแบบการบริการผูป่้วยรับใหม่สูงกว่าก่อนใช้
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รูปแบบการบริการผูป่้วยรับใหม่ ซ่ึงการจดัให้มีกิจกรรมส าหรับพยาบาลกบัผูรั้บบริการไดมี้การ
เรียนรู้ร่วมกนั จะช่วยใหท้ั้งสองฝ่ายไดมี้การน าเอาความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ใหเ้กิดข้ึนร่วมกนั และสามารถใชเ้ป็นแนวทางบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพต่อไป
ได้ โดยจากงานจะเห็นได้ว่าหากมีการประสานงานท่ีดีต่อกันก็จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ซ่ึงท าให้เกิดระบบบริการทางสุขภาพท่ีมีคุณภาพตามมาได ้และสุดทา้ยใน
องคป์ระกอบท่ี 4) T=Training หมายถึง การฝึกการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกนั ซ่ึง
การจดัให้มีการฝึกการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกนันั้นจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายไดมี้การ
เรียนรู้กนัโดยน าเอาความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีต่างฝ่ายต่างมีอยู่มาแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างองค์
ความรู้ใหม่ใหเ้กิดข้ึนร่วมกนั โดยผลท่ีเกิดข้ึนตามมาท าใหมี้การพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีการรับรู้ เรียนรู้ ร่วมกนัมาโดยตลอดยอ่มจะสามารถน าไป
ขยายผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพต่อไปได ้
 โดยไดมี้ความสอดคลอ้งกนักบัผลการศึกษาของ บงัอร  ยุววิทยาพานิช (2554 : 62-69) 
ท่ีไดศึ้กษาถึงผลของการใชโ้ปรแกรมฝึกทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคลต่อการท างานเป็นทีมของ
บุคลากรทางการพยาบาลหน่วยตรวจโรคตา โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรทางการพยาบาลหน่วยตรวจโรคตาก่อนและหลงัการใช้
โปรแกรมฝึกทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคล โดยผลการศึกษาพบวา่ คะแนนเฉล่ียการท างานเป็น
ทีมของบุคลากรทางการพยาบาลหน่วยตรวจโรคตาหลงัใชโ้ปรแกรมฝึกทกัษะการส่ือสารระหวา่ง
บุคคลสูงกวา่ก่อนใชโ้ปรแกรมฝึกทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคล ซ่ึงจากงานจะเห็นไดว้า่การไดมี้
การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีมจะท าให้เกิดความร่วมมือท่ีดีและไดผ้ลของการปฏิบติังานท่ีดีตามมา 
ดงันั้นการท่ีจะท าให้พยาบาลกับผูรั้บบริการมีความร่วมมือท่ีดีต่อกันได้ก็ควรจะจดัให้ได้มีการ
เรียนรู้และการปฏิบติัร่วมกนัโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ยกนัเพื่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจและ
เพื่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัตามมา 
 โดยในกระบวนการกิจกรรมท่ีส าคญัของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กับผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (PICT Model) ไดแ้ก่  หน่ึง คือ การพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบ
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ผา่นการจดัอบรมให้แก่พยาบาลและผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมายใน
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ท่ีเป็นตวัแทนในการทดลองใชรู้ปแบบ สอง คือ การ
จดักิจกรรมการจดัการความรู้การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้าง
การปฏิบติัท่ีดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ผา่นการเสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวที
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แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจัดประชุมน าเสนอ โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้ งพยาบาลและ
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์ท่ีเป็นตวัแทนในการทดลองใช้รูปแบบ และสาม คือ การสกดั
ความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพสู่การจดัการตนเองของทั้งตวัพยาบาลและตวัผูรั้บบริการของโรงพยาบาล
ศูนย์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการ เพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ส าหรับองคป์ระกอบแต่
ละองค์ประกอบของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้าง
การปฏิบติัท่ีดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขน้ี เปรียบเสมือนหน่ึงเป็นเป้าหมาย
พื้นฐานของความส าเร็จในการจัดการแก้ไขปัญหาของบุคคลด้วยตัวบุคคลเอง โดยมีปัจจัย
สนับสนุนท่ีส าคัญ ได้แก่  ความไว้วางใจ และการส่ือสาร ส่วนปัจจัยเ อ้ือท่ีส าคัญ ได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศองคก์ร ผูบ้ริหารองคก์ร และภาระงานของพยาบาล 
 ดงันั้นการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการ เพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขในเบ้ืองตน้ท่ีกล่าวมาแลว้
นั้นมีความสอดคลอ้งกนักบัผลการศึกษาของไพโรจน์  วิไลนุช (2554 : บทคดัยอ่) ท่ีไดท้  าการศึกษา
วิจัยในเร่ืองของการส่ือสารและการจัดการความวิตกกังวลและภาวะวิกฤติระหว่างเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขและผูป่้วยไทยในอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน โดยไดใ้ชว้ธีิวทิยาการวิเคราะห์การสนทนา
ระหวา่งพยาบาล ผูป่้วยโรคมะเร็ง และญาติ เก่ียวกบัเร่ืองวา่มีความกงัวลเก่ียวกบัภาวะวิกฤติอยา่งไร 
โดยร่วมกบัการเก็บขอ้มูลดว้ยการสังเกต และการสัมภาษณ์ในระดบัลึก ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดว้่า
การส่ือสารภาษาสามารถใช้ท าความเข้าใจความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งได้ โดยสามารถสรุป
ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 1) การส่ือสารในบริบทมะเร็งมิไดเ้ป็นเร่ืองของสุขภาพเท่านั้น 
พยาบาล ผูป่้วยและญาติคุยหลายเร่ือง เช่น ความปวด เศรษฐกิจในครัวเรือน การศึกษาของลูก 
ครอบครัว เพศสัมพนัธ์และความตาย คู่สนทนาร่วมกนัก าหนดหวัขอ้ตามความสนใจ 2) โครงสร้าง
ของการคุยเร่ืองความตายปรากฏเป็น 4 ขั้นตอน คือ เปิดประเด็น พูดคุยในรายละเอียด และการรับรู้
การตาย เจาะจงพูดคุยเร่ืองความตายของผูป่้วยและยุติหรือออกจากบริบทความตาย ในแต่ละ
ขั้นตอนผูพ้ดูใชเ้ทคนิค เช่น การคุยเร่ืองอาการและน าไปสู่อาการส าคญั การใชค้  าถามทัว่ไป ค าถาม
สมมติ และค าถามออ้มไปสู่ค าถามเจาะ การอา้งอิงบุคคลท่ี 3 การใชชุ้ดของเหตุผลซ่ึงประกอบดว้ย
เหตุผล 3 ประการ การซ่อมบทพูด การใช้ท่าทาง การใช้เร่ืองครอบครัว ท่ีดินและเงินช่วยเหลือ
ส าหรับฌาปนกิจ 3) การนิยามและการท าให้ความตายเป็นเร่ืองอปัมงคลเป็นส่ิงท่ีคู่สนทนาร่วมกนั
สร้างข้ึน ความตายในบทสนทนา คือ ทางออกเพื่อขจดัความปวด ส่ิงท่ีต้องอาศยัค าอธิบายทาง
ศาสนา หนทางก าจดัความล าบาก ความล้มเหลวของวิทยาศาสตร์ อ านาจและส่ิงท่ีตอ้งลดทอน 
ความตายกลายเป็นเร่ืองอปัมงคลเพราะคนไทยไม่คุยตรงไปตรงมา ใชท้่าทางและสีหนา้เฉพาะ ห้าม
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และต าหนิมิให้พูดถึง และมีวิธีการน าเร่ืองความตายกลบัมาคุยไดอี้กคร้ัง และ4) การจดัการความ
ปวดของผูป่้วยต่างกนั เช่น ใช้วิธีการนั่งสมาธิ ใช้ศาสนา ใช้การกลั้นลมหายใจ ภาษาของผูป่้วย
สะทอ้นระดบัความปวด และในขณะเดียวกนัระดบัความปวดก าหนดให้ป่วยใชภ้าษาเฉพาะ ดงันั้น
การส่ือสารภาษาจึงใชท้  าความเขา้ใจความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งได ้ซ่ึงจากงานวิจยัน้ีจะเห็นไดว้่า
ไดมี้การประสานความร่วมมือท่ีดีต่อกนัของทั้งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ โดยมีการให้ความส าคญัต่อ
กนัเห็นใจกัน จนได้ทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกนัได้อย่างเหมาะสมของทั้งพยาบาลและ
ผูรั้บบริการ 
 ส าหรับการตรวจสอบโดยการรับรองร่างรูปแบบการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข พบวา่ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพฒันา
รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการ
รักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
(X =4.36, S.D=0.42) เม่ือพิจารณาประเด็นหลกัการ หลกัการท่ีสูงท่ีสุด คือ การก าหนดองคป์ระกอบ
ของรูปแบบ (X =4.5, S.D=0.49) รองลงมา คือ องคป์ระกอบของรูปแบบ (X =4.32, S.D=0.41)ส่วน
ค าถามปลายเปิด มีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อรูปแบบการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขนั้น ทางผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ไดเ้ห็นวา่ เป็นงานวิจยัและพฒันาท่ีมี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์มาก แต่ควรศึกษาลงลึกเพิ่มเติมพร้อมทั้งเสนอแนะเง่ือนไขการ
น ารูปแบบไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดวา่ ควรมุ่งท่ีกลุ่มพยาบาลและผูรั้บบริการของโรงพยาบาล
ทุกระดบัสู่การน าไปปฏิบติัให้เป็นท่ีประจกัษ์ เม่ือการปฏิบติัตามรูปแบบ เป็นท่ีประจกัษ์ยอ่มจูงใจ
ให้พยาบาลและผูรั้บบริการเห็นคุณค่าและปฏิบติัตามตลอดไปได ้โดยผลการออกแบบและพฒันา
เคร่ืองมือการวิจยัเพื่อสังเคราะห์รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
และการตรวจสอบรับรองรูปแบบด้วยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีได้น้ีมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (X =4.36, S.D=0.42) จึงเห็นไดว้่ารูปแบบดงักล่าวสามารถน าไปใชใ้น
การทดลองต่อไปได ้ขั้นตอนน้ีจึงตอบวตัถุประสงคข์องงานวิจยัในขอ้ 2 คือ เพื่อพฒันารูปแบบการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล 
ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ดงันั้นการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขน้ีท่ีจะน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดไดน้ั้น จะตอ้งประกอบดว้ย
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ลกัษณะท่ีส าคญั คือ มีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง สามารถท านายผลได ้และสามารถขยายผลการ
ท านายไดก้วา้งขวางเพิ่มข้ึนตลอดจนน าไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ ต่อไปได ้
  

3. การศึกษาการปฏิบัติที่ดี  ในการพัฒนารูปแบบการพฒันาการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
  ผลการปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) ในการพฒันารูปแบบการพฒันาการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาล ของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ส าหรับกลุ่มพยาบาล มีผูเ้ขา้ร่วมการเสวนา จ านวน 15 
คน ไดมุ้่งเน้นท่ีการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ และการปฏิบติัท่ีดีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถ
สรุปและวิเคราะห์ขอ้มูลวิธีปฏิบติัท่ีดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขไดว้่าเป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นความรู้ท่ี
ปรากฏชดัแจง้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหผู้อ่ื้นไดน้ าไปก าหนดเป็นแบบอยา่งในการพฒันา และปฏิบติั
ตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุด ความตั้งใจปฏิบติังานเต็มท่ี มีความรับผิดชอบ และพยายาม
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ความค านึงถึงใจเขาใจเรา เคารพในสิทธิของกนัและกนั และให้ความส าคญักบัทุก
คนเสมอภาคเท่าเทียมกนั มีความเมตตากรุณา และเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมี
สติ และในส่วนของกลุ่มผูรั้บบริการ มีผูเ้ขา้ร่วมการเสวนา จ านวน 15 คน ก็ไดมุ้่งเน้นท่ีการศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ และการปฏิบติัท่ีดีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของ
ผูรั้บบริการโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกนักบักลุ่มพยาบาล ซ่ึงผูว้ิจยั
สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลวิธีปฏิบัติท่ีดีในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนยไ์ดว้่าเป็นการปฏิบติัท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีปรากฏชดัในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อใหส้ามารถน าไปใชก้ าหนดใหเ้ป็นแบบอยา่งในการพฒันาและปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสมท่ีสุด มีความจริงใจในการปฏิบติังาน รักในงาน และคน้ควา้ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบติังาน มีความเห็นใจกนั เคารพในสิทธิ และปฏิบติักบัทุกคนอยา่งเสมอภาค
เท่าเทียมกนั มีศีลธรรมและคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการปฏิบติังาน และพร้อมแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได้
อยา่งมีสติ 
 ซ่ึงสอดคล้องกับ ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์ (2553 : 37) ท่ีได้สรุปความหมายของ
พฤติกรรมการส่ือสารเอาไวว้่า เป็นหน่วยพื้นฐานของระบบการส่ือสารมีปฏิสัมพนัธ์อย่างเป็น
รูปธรรม ไดแ้ก่ ความรู้สึกผูกพนัรักใคร่ โดยท่ีพฤติกรรมการส่ือสารน้ี จะปรากฏออกมาในแบบ
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แผนปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล ซ่ึงเป็นแบบแผนพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมของคนทัว่ไป และเป็น
ส่ิงท่ีสามารถอธิบายถึงสถานการณ์การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจริงไดเ้ป็นอยา่งดี และปัจจยัแห่งความส าเร็จ
ของการส่ือสารนั้นควรมีความเห็นอกเห็นใจ ซ่ึงความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) คือ การท่ีเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา เป็นส่ิงส าคญัส าหรับมิตรภาพท่ีเขม้แข็ง โดยความเห็นอกเห็นใจนั้นจะแสดงออกทาง
วาจา และภาษากาย เช่น โทนเสียงท่ีใช ้ท่าทางต่าง ๆ ของร่างกาย และการแสดงออกทางหนา้ตา ซ่ึง
บุคคลท่ีมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นสูง มกัจะเป็นคนท่ีไวต่อความรู้สึก เป็นมิตรและชอบพบปะผูค้น 
ดงันั้นถา้ไดมี้การเพิ่มความเห็นอกเห็นใจในการปฏิบติัต่าง ๆ ต่อกนัจะเป็นส่ิงท่ีช่วยลดการแบ่งแยก
พวกเขาพวกเราระหวา่งกนัใหห้มดไปได ้และส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขของกลุ่มพยาบาล 
เป็นส่ิงท่ีกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการเสวนาได้มีความเห็นตรงกนัว่าเป็นส่ิงท่ีขดัขวางการพฒันาการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข เป็น
อย่างมากท่ีสุด และในส่วนของกลุ่มผูรั้บบริการ ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย์ เป็นส่ิงท่ีกลุ่มผูเ้ข้าร่วมการเสวนาได้มี
ความเห็นตรงกนัวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ียบัย ั้งไม่ให้เกิดการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล
กบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข เป็นอยา่งมากท่ีสุด 
 โดยได้มีความสอดคล้องกันกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2545 : 10) ท่ีได้ให้
ความหมายของการปฏิบัติท่ีดีว่าเป็นวิธีการปฏิบัติท่ีท าให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ และสามารถกล่าวไดว้่าการ
ปฏิบติัท่ีดีนั้นเป็นบทสรุปของการปฏิบติัท่ีเป็นความรู้ซ้อนเร้น (Tacit Knowledge) (วิจารณ์  พานิช, 
2555) ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ออกมาเป็นความรู้ชดัแจง้ท่ีอยูใ่นรูปแบบต่างๆ (Explicit Knowledge) เพื่อให้
ผูอ่ื้นไดน้ าไปทดลองปฏิบติั โดยมีเป้าหมาย 3 ประการส าคญั คือ 1) เพื่อพฒันางานให้มีคุณภาพและ
มีผลสัมฤทธ์ิยิง่ข้ึน 2) เพื่อพฒันาผูป้ฏิบติังานในองคก์รและชุมชน และ3) เพื่อพฒันาฐานความรู้หรือ
ทุนปัญญาขององคก์รและชุมชน ซ่ึงจากการศึกษาสังเคราะห์จากผลการวิจยัภาคสนามขา้งตน้นั้นมี
ความสอดคลอ้งกนักบัผลการวิจยัของ Patrick & Puterman (2007 : 54-57) ท่ีไดท้  าการศึกษาถึงผล
ของการพฒันาคุณภาพบริการโดยการใช้ระบบคิวบริการ และระบบการนดัพบผูป่้วยเพื่อช่วยลด
ระยะเวลาในการรอคอยของผูป่้วยลง โดยได้มีการทดลองใช้ระบบคิวบริการร่วมกับการจัด
ตารางเวลาใหก้บัผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการ รวมไปถึงการนดัหมายล่วงหนา้ ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ระบบคิว
บริการและการนัดพบผูป่้วยนั้น สามารถช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยลงได้ แต่ทั้งน้ีต้องมี
นโยบายการจดัการท่ีเหมาะสม คือ ตอ้งให้มีความสอดคลอ้งกนักบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ
และสอดคลอ้งกนักบักบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตามมาดว้ย ซ่ึงจากงานจะเห็นไดว้า่เป็นการ
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ปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ มีการคิดพฒันา ปรับปรุงและทดลองใช ้เพื่อให้ไดบ้ทสรุปท่ีดีและเหมาะสม
ท่ีสุดส าหรับการบริการทางสุขภาพ 

 
4. การประเมินและปรับปรุงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

พยาบาลกับผู้รับบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติที่ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ 
สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
  จากการศึกษาแนวทางการพฒันารูปแบบการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการพบวา่เป็นการประเมินรูปแบบและถอดบทเรียนในประเด็นรูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขซ่ึงจากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาและสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
ขณะด าเนินการวิจยั “PICT Model” การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับผูรั้บบริการเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบตัิที่ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข
ผูว้ิจยัได้ประเมินผลรูปแบบโดยการใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด ได้แก่พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ า จ  านวน 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานมาเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป และจากผูป่้วย จ านวน 15 คน ท่ีมารับบริการประจ ามาเป็นเวลา 
10 ปีข้ึนไป ของโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี รวมทั้งส้ินเป็นจ านวน 30 คน ท่ีมีต่อรูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุขและจากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 
 พบว่าผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบตัิที่ดีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขภาพรวมทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.19, S.D.= 0.27) และเม่ือ
พิจารณารายด้าน ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจในระดบัมาก (
X = 4.06, S.D.= 0.30) และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ที่ล  าดบัสูงสุด  คือ องค์ประกอบเชิง
หลกัการและวตัถุประสงค์ของรูปแบบมีความเหมาะสม ( X =4.13, S.D.= 0.43) รองลงมา 
องคป์ระกอบและกระบวนการต่าง ๆ ของรูปแบบมีความชดัเจนสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั (X = 4.03, 
S.D.= 0.56) ส่วนขอ้ท่ีต ่าท่ีสุด คือ องคป์ระกอบยอ่ยในแต่ละดา้นมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั (X = 
4.00, S.D.= 0.37) ซ่ึงดา้นกระบวนการน ารูปแบบไปใช ้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจในระดบัมาก (X = 
4.20, S.D.= 0.38) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบัสูงสุด คือ การอบรมถ่ายทอดความรู้ช่วย
ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมการปฏิบติัร่วมกนั (X = 4.33, S.D.= 0.55) 
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รองลงมา กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ (X = 4.23, S.D.= 
0.57) ส่วนขอ้ท่ีต ่าท่ีสุด คือ กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัร่วมกนัมีความชดัเจน (X = 4.10, S.D.= 
0.48) และดา้นผลของการน ารูปแบบไปใช ้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจในระดบัมาก (X = 4.26, 
S.D.= 0.39) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบัสูงสุดคือ ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ (X = 4.37, S.D.= 0.56) รองลงมา ช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
เขา้ใจรูปแบบฯ ไดอ้ย่างตรงกนั (X = 4.33, S.D.= 0.48) ส่วนขอ้ท่ีต ่าท่ีสุด คือช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมพฒันาศกัยภาพของตนเอง (X = 4.10, S.D.= 0.61)  ส่วนการประเมินรูปแบบสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขจากขอ้ค าถามปลายเปิดในประเด็นขอ้เสนอแนะเพื่อ
การพฒันา ทั้งจากแบบประเมินผลการอบรมและแบบประเมินความพึงพอใจพบวา่ “PICT Model” 
มีความเหมาะสมในการน าไปใช้และเสนอแนะว่าควรน าเสนอรูปแบบน้ีแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อขบัเคล่ือนไปสู่การพฒันาสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมโดย “PICT Model” มีองค์ประกอบย่อย
ได ้แก่ 1) พยาบาลกับผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้เกิดข้ึน (P = 
Participation) 2) พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการบูรณาการการปฏิสัมพนัธ์ที่ดีมาไวร่้วมกนั (I = 
Integration) 3) พยาบาลกบัผูรั้บบริการมีการประสานความร่วมมือท่ีดีต่อกนั (C = Coordination) 
และ4) การฝึกการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกนั (T = Training) 
 โดยกระบวนการหน่ึง คือ การพฒันาความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในโรงพยาบาลศูนย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข ผา่นการอบรมแก่พยาบาลและผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมายในโรงพยาบาล
ศูนย์ท่ีเป็นตัวแทน สอง คือ การจดักิจกรรมการจัดการความรู้การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลก ับผูร้ับบริการ เพื ่อเสริมสร้างการปฏิบ ัติที่ดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุขผา่นการเสวนา กลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัประชุมน าเสนอ โดย
ประชากรกลุ่มเป้าหมายพยาบาลและผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย ์ท่ีเป็นตวัแทน และสาม คือ 
การสกดัความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 ซ่ึงการประเมินรูปแบบจากผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ดา้น ท่ีมีระดบัความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา มีความเหมาะสมในการน าไปใช ้ขั้นตอนน้ี
จึงตอบวตัถุประสงคข์อ้ 4  ส่วนเง่ือนไขการใชรู้ปแบบข้ึนอยูก่บับริบทของแต่ละพื้นท่ีโรงพยาบาลศูนย์
เป็นหลกั ว่าจะพิจารณาองค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ และกระบวนการด าเนินการทั้ง 3 
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ขั้นตอน ในลกัษณะอยา่งไร ท่ีจะท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่พื้นท่ีของโรงพยาบาลศูนยน์ั้น ๆ และ
ดว้ยเหตุน้ีเอง “PICT Model” จึงเป็นร่างรูปแบบพื้นฐานท่ีสมบูรณ์ในรายละเอียด ขั้นตอน กิจกรรม 
และผา่นการทดลองใชใ้นพื้นท่ีโรงพยาบาลศูนยจ์ริงแลว้ 
  จากการศึกษาสังเคราะห์จากผลการวิจยัภาคสนามขา้งตน้ ท าให้เกิดความชดัเจนว่า
การท่ีจะท าใหก้ลุ่มเขม้แขง็และจดัการตนเองไดน้ั้นไม่สามารถท าไดโ้ดยการสร้างจากภายนอกกลุ่ม
หรือโดยการอบรมถ่ายทอดความรู้เท่านั้น ควรจะมีการด าเนินการวิจยัจากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาจาก
กิจกรรมการอบรม การเสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  
 ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการถอดบทเรียนออกมาได้เป็นจ านวน 4 บทเรียน ได้แก่ 
บทเรียนท่ี 1) การมีส่วนร่วมท่ีมีพลงัมาจากสมาชิกทุกคนท่ีเขา้มาช่วยร่วมกนัในการขบัเคลื่อน
กระบวนการพฒันา สามารถท าให้กิจกรรมสามารถเดินหนา้สู่ความส าเร็จได ้เน่ืองจากการมีส่วน
ร่วมระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการที่ผ่านมาทั้งหมดในทุกกิจกรรมนั้น เป็นพลงัส าคญัท่ีจะช่วย
สนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถด าเนินการไปได้อย่างราบร่ืน ดังนั้ นหากพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการไดใ้ช้การมีส่วนร่วมกนัมาเป็นหลกัในการปฏิบติัต่อกนัปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีก็จะเกิดตามมา  
บทเรียนท่ี 2) การพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูร้ับบริการ เพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบติัท่ีดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขในช่วงแรกควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อย
ไปตามกระบวนการโดยมีจุดมุ่งไปสู่การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ของ
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีย ัง่ยืน เน่ืองจากการท่ีจะพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวง
สาธารณสุขในช่วงแรกควรจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามกระบวนการเน่ืองจาก ทั้งพยาบาลและ
ผูรั้บบริการนั้นต่างก็มีการปฏิบตัิในลกัษณะรูปแบบเดิม ๆท่ีเคยชินมานานหากมีการบงัคบัให้
ปรับเปล่ียนแบบกะทนัหันอาจจะกลายเป็นการกระท าเพื่อให้ผา่น ๆ ไป โดยขาดความจริงใจหรือ
ขาดความตั้งใจ ดงันั้นควรจะให้ทั้งสองฝ่ายไดเ้ร่ิมปฏิบติั ให้ไดเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงไปในทาง
ท่ีดีท่ีเกิดข้ึน และเกิดแรงบนัดาลใจในการปฏิบตัิที่ย ัง่ยืนต่อไป บทเรียนท่ี 3) การจดัการความรู้
ของกลุ่มจากการเสวนากลุ่มยอ่ย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัประชุมน าเสนอ ท าให้เกิดการเปล่ียน
ผ่านความรู้ทั้ งตัวพยาบาลและผูรั้บบริการ จนเกิดผลส าเร็จแห่งการมีปฏิสัมพนัธ์ที ่ดีต่อกนั
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ ของโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข เน่ืองจากการ
จดัการความรู้ของกลุ่มจากการเสวนากลุ่มยอ่ย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัประชุมน าเสนอท าให้
เกิดการเปล่ียนผ่านความรู้จากทั้งตวัพยาบาลและผูรั้บบริการ เน่ืองจากประสบการณ์ตรงของทั้ง
สองฝ่ายนั้นเม่ือไดน้ ามาแลกเปล่ียนกนัท าให้ไดท้ราบถึงมุมมองท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีต่างฝ่ายต่างมี
และมองเห็นขอ้ดีขอ้เสียของกนัและกนัและสามารถช่วยกนัจดัการปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
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โดยแนวทางที่จะท าให้ปฏิสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนัของพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนย์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขเกิดข้ึนมาได้นั้น คือ การมีความจริงใจในการปฏิบติังาน รักในงาน 
และค้นควา้ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน มีความเห็นใจกัน เคารพในสิทธิ 
ปฏิบัติกับทุกคนได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีศีลธรรมและคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการ
ปฏิบติังาน และพร้อมในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีสติ และบทเรียนท่ี 4) ผลของการด าเนิน
กิจกรรมพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีใน
โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรีท่ีได ้คือ มีการขบัเคล่ือน
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการปฏิบติั รวมถึงสามารถด าเนินการขบัเคล่ือนเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองไปสู่โรงพยาบาลศูนยอ่ื์น ๆ ในลกัษณะการถ่ายทอดความรู้ ขยายแนวคิด และ
พฒันากิจกรรมเพื่อการปฏิบติัร่วมกนั เน่ืองจากผลของการด าเนินกิจกรรมพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัท่ีดีในโรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง
สาธารณสุข ในโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรีท่ีได ้คือ ไดมี้การขบัเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม
การปฏิบติัต่างๆ อย่างชดัเจนสามารถน าไปเป็นแนวทางให้แก่โรงพยาบาลศูนยอ่ื์น ๆ ในลกัษณะ
การถ่ายทอดความรู้ ขยายแนวคิด และพฒันากิจกรรมเพื่อการปฏิบติัร่วมกนัต่อไปได ้
 โดยสอดคลอ้งกนักบังานของ Bielen and Demoulin (2007: 46-49) ท่ีไดศึ้กษาถึงเร่ือง
ของกลยทุธ์เพื่อการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยการบริหารจดัการทรัพยากรท่ี
มีอยู่ให้สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาท่ีผูใ้ช้บริการมีความตอ้งการ เช่น การเพิ่มบุคลากร การกระจาย
ปริมาณผูใ้ชบ้ริการไปอยูใ่นช่วงท่ีมีความตอ้งการบริการนอ้ย โดยการนดั แต่อยา่งไรก็ตามการนดัก็
อาจจะท าใหเ้กิดปัญหาตามมาไดเ้ช่นเดียวกนั ถา้หากวา่ผูใ้ห้บริการนั้น ไม่สามารถให้การบริการได้
อย่างรวดเร็ว การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผูใ้ช้บริการเพื่อให้ผูใ้ช้บริการได้รับทราบ และสามารถ
คาดการณ์ระยะเวลาของการรอคอย รวมทั้งการจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดความตึงเครียดขณะท่ีรอคอย จะ
สามารถช่วยลดความตึงเครียดต่าง ๆ และช่วยลดความไม่พึงพอใจของผูใ้ช้บริการที่เกิดข้ึนมาได้ 
ซ่ึงจากงานน้ีจะเห็นไดว้า่วชิาชีพการพยาบาลนั้นจดัเป็นวชิาชีพท่ีจะตอ้งท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนอยู่
ตลอดเวลาโดยเป็นงานท่ีปฏิบติักบัผูใ้ชบ้ริการและประชาชนรวมทั้งตอ้งท างานร่วมกบัทีมสุขภาพ
ซ่ึงในการท างานร่วมกนักบับุคคลอ่ืนให้ประสบผลส าเร็จนั้นควรจะตอ้งรู้จกัธรรมชาติของมนุษย์
นิสัยใจคอรู้ถึงความตอ้งการและรู้จกัวิธีการใชค้นให้ท างานร่วมกนัจนบรรลุเป้าหมายขององคก์าร
ได้ด้วยความเรียบร้อยและการเรียนรู้คนท่ีดีท่ีสุดคือการเรียนรู้ท่ีจะรู้จกัตนเองให้ดีก่อนการรู้จกั
ตนเองและเขา้ใจตนเองนั้นจะช่วยให้รู้จกัผูอ่ื้นไดดี้ข้ึนช่วยให้การท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นสามารถ
ด าเนินไปได้ด้วยความราบร่ืนและเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างพยาบาลกับ
ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะการวิจยัแบ่งเป็น 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจ ัยไปใช้ และ3) ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป
ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 จากผลการวิจยัท่ีได้ พบวา่โรงพยาบาลศูนยทุ์กแห่งควรด าเนินการสนบัสนุนการ

พฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวง
สาธารณสุขอย่างต่อเน่ืองและจริงจงัโดยการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบัดว้ยการอบรมให้
ความรู้และขบัเคล่ือนกิจกรรมการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการ โดย
ใชกิ้จกรรมการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรีมา
เป็นต้นแบบในการพฒันาต่อไปรวมถึงการร่วมขับเคล่ือน “PICT Model” ออกไปยงัทุก ๆ 
โรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุขโดยพร้อมเพรียงกนัเพื่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
พยาบาลกบัผูรั้บบริการของทุก ๆ โรงพยาบาลศูนยส์ังกดักระทรวงสาธารณสุขอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

1.2 จากผลการวิจัยท่ีได้พบว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกระดับทุกภาคส่วนควร
สนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือและเติมเตม็ในส่วนขาดตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาลศูนย ์เพื่อเป็น
ฐานการขบัเคล่ือนกิจกรรมการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการอยา่งย ัง่ยนื 

 
2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

2.1 จากผลการวิจยัท่ีไดพ้ยาบาลและผูรั้บบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาปฏิสัมพนัธ์
ท่ีดีระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการนั้นควรจะตอ้งใชห้ลกัการของรูปแบบ “PICT Model” มาใชใ้น
กระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม การบูรณาการ และการประสานงานท่ีดีเพื่อท่ีจะช่วยในการดึง
พลงัของกลุ่มใหแ้สดงออกมาดว้ยกระบวนการจดัการความรู้โดยใหทุ้ก ๆ คนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพฒันาให้การมีปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มและ
น าไปสู่ระบบการบริการทางสุขภาพท่ีมีความย ัง่ยนืตลอดไป 

2.2 จากผลการวิจยัท่ีไดพ้ยาบาลและผูรั้บบริการควรจะตอ้งมีการอบรมและพฒันา
ตวัแทนผูน้ าและแกนน าของกลุ่มเพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกั และมีการพฒันาอยา่ง
เป็นระบบ และต่อเน่ืองในการท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนรูปแบบและสนับสนุนให้เกิดการบริการทาง
สุขภาพท่ีมีคุณภาพต่อไป เพราะผูน้ าและแกนน าของกลุ่มนั้นคือแกนส าคญัหลกัในการขบัเคล่ือน
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมกนัในฐานะผูน้ าการปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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2.3 จากผลระดบัความพึงพอใจในการใชรู้ปแบบ “PICT Model” ท่ีพบวา่ระดบัความ
พึงพอใจรูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
จึงควรสนบัสนุนให้มีการน ารูปแบบ “PICT Model” น้ีไปใชต่้อไปเพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการท่ีย ัง่ยนืตลอดไป 

2.4  จากการสังเกตการใชรู้ปแบบ “PICT Model” พบวา่วิธีการท่ีช่วยให้คนสามารถ
ท างานร่วมกนัจนบรรลุเป้าหมายท่ีดีท่ีสุด คือ การรู้จกัตนเองและเขา้ใจตนเองจะช่วยให้รู้จกัผูอ่ื้นได ้
ดีข้ึน และช่วยใหก้ารท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นสามารถด าเนินไปไดด้ว้ยความราบร่ืน จึงควรสนบัสนุน
ใหไ้ดมี้การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัใหม้ากท่ีสุดเพื่อความส าเร็จขององคก์ร 

 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

3.1 ควรมีการพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการของ
โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขในโรงพยาบาลระดบัอ่ืน ๆ เพื่อร่วมศึกษาแนวทางและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ รวมถึงการปฏิบติัท่ีดีในแต่ละโรงพยาบาลไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

3.2 ควรมีการศึกษาวิจยัรูปแบบการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบั
ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลท่ีสังกดัภาคเอกชนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด วิธีการด าเนินและการ
ปฏิบติัท่ีดีเพื่อให้เป็นการสร้างเครือข่ายการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูรั้บบริการท่ี
ย ัง่ยนืต่อไป 

3.3 ควรมีการศึกษาวิจยัดว้ยการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อช่วยให้เกิดการพฒันาการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้ั้งพยาบาล
และผูรั้บบริการ 

3.4  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพยาบาลกบัผูรั้บบริการในโรงพยาบาลระดบัต่าง ๆ 
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รายการอ้างอิง 
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   สถำนท่ีท ำงำน วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี จกัรีรัช 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลกึในขั้นตอนการวจัิยระยะที ่1 (R1) 
 

ภาคผนวก ข. รายช่ือพยาบาลวชิาชีพ (นามสมมุติ)จากโรงพยาบาลศูนย์ 5 แห่ง จ านวน 25 ท่าน   มี
ดังต่อไปนี ้

 
  1. โรงพยำบำลศูนยน์ครปฐมไดแ้ก่พยำบำลท่ีปฏิบติังำนอยูใ่นหอผูป่้วยศลัยกรรม
(10 ตุลำคม 2557) 

1.1 พยำบำล A 
1.2 พยำบำล B   
1.3 พยำบำล C 
1.4 พยำบำล D 
1.5 พยำบำล E 

 
  2. โรงพยำบำลศูนยบุ์รีรัมย์ไดแ้ก่พยำบำลท่ีปฏิบติังำนอยู่ในหอผูป่้วยอำยุรกรรม
(11 ตุลำคม 2557) 

2.1 พยำบำล F 
2.2 พยำบำล G   
2.3 พยำบำล H 
2.4 พยำบำล I 
2.5 พยำบำล J 

   
  3. โรงพยำบำลศูนยเ์จำ้พระยำอภยัภูเบศรได้แก่พยำบำลท่ีปฏิบติังำนอยู่ในห้อง
ผำ่ตดั (12 ตุลำคม 2557) 

3.1 พยำบำล K 
3.2 พยำบำล L   
3.3 พยำบำล M 
3.4 พยำบำล N 
3.5 พยำบำล O 
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  4. โรงพยำบำลศูนยสุ์รำษฎ์ธำนีไดแ้ก่พยำบำลท่ีปฏิบติังำนอยู่ในหน่วยงำนผูป่้วย
นอก(8 พฤศจิกำยน 2557) 

4.1 พยำบำล P 
4.2 พยำบำล Q   
4.3 พยำบำล R 
4.4 พยำบำล S 
4.5 พยำบำล T 

   
  5. โรงพยำบำลศูนยเ์ชียงรำยประชำนุเครำะห์ไดแ้ก่พยำบำลท่ีปฏิบติังำนอยูใ่นหอ
ผูป่้วยกระดูก (15 พฤศจิกำยน 2557) 

5.1 พยำบำล U 
5.2 พยำบำล V   
5.3 พยำบำล W 
5.4 พยำบำล X 
5.5 พยำบำล Y 
 

รำยช่ือพยำบำลท่ีผูว้จิยัท ำกำรสัมภำษณ์เพิ่มเติม เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2559 
1.พยำบำล ก 
2.พยำบำล ข   
3.พยำบำล ค 
4.พยำบำล ง 
5.พยำบำล จ 
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 ภาคผนวก ค. รายช่ือผู้รับบริการ(นามสมมุติ)จากโรงพยาบาลศูนย์ 5 แห่ง จ านวน 25 
ท่าน   มีดังต่อไปนี ้ 
 
  1. โรงพยำบำลศูนยน์ครปฐมไดแ้ก่ผูม้ำรับบริกำรท่ีหอผูป่้วยศลัยกรรม(10 ตุลำคม 
2557) 

1.1 ผูรั้บบริกำร A 
1.2 ผูรั้บบริกำร B  
1.3 ผูรั้บบริกำร C 
1.4 ผูรั้บบริกำร D 
1.5 ผูรั้บบริกำร E 

 
  2. โรงพยำบำลศูนยบุ์รีรัมยไ์ดแ้ก่ผูม้ำรับบริกำรท่ีหอผูป่้วยอำยุรกรรม (11 ตุลำคม 
2557) 

2.1 ผูรั้บบริกำร F 
2.2 ผูรั้บบริกำร G  
2.3 ผูรั้บบริกำร H 
2.4 ผูรั้บบริกำร I 
2.5 ผูรั้บบริกำร J 

 
  3. โรงพยำบำลศูนยเ์จำ้พระยำอภยัภูเบศรได้แก่ผูม้ำรับบริกำรท่ีหน่วยงำนผูป่้วย
นอก(12 ตุลำคม 2557) 

3.1 ผูรั้บบริกำร K 
3.2 ผูรั้บบริกำร L  
3.3 ผูรั้บบริกำร M 
3.4 ผูรั้บบริกำร N 
3.5 ผูรั้บบริกำร O 

 
 
 



305 

  4. โรงพยำบำลศูนย์สุรำษฎ์ธำนีได้แก่ผูม้ำรับบริกำรท่ีหน่วยงำนผูป่้วยนอก(8 
พฤศจิกำยน 2557) 

4.1 ผูรั้บบริกำร P 
4.2 ผูรั้บบริกำร Q  
4.3 ผูรั้บบริกำร R 
4.4 ผูรั้บบริกำร S 
4.5 ผูรั้บบริกำร T 

 
  5. โรงพยำบำลศูนย์เชียงรำยประชำนุเครำะห์ได้แก่ผูม้ำรับบริกำรท่ีหอผูป่้วย
กระดูก(15 พฤศจิกำยน 2557) 

5.1 ผูรั้บบริกำร U 
5.2 ผูรั้บบริกำร V  
5.3 ผูรั้บบริกำร W 
5.4 ผูรั้บบริกำร X 
5.5 ผูรั้บบริกำร Y 

 
รำยช่ือผูรั้บบริกำรท่ีผูว้จิยัท  ำกำรสัมภำษณ์เพิ่มเติม เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2559 
1. ผูรั้บบริกำร ก 
2. ผูรั้บบริกำร ข   
3. ผูรั้บบริกำร ค 
4. ผูรั้บบริกำร ง 
5. ผูรั้บบริกำร จ 
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ภาคผนวก ง. รูปภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพยาบาลและผู้รับบริการของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

 

โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม 
 

 
 
ภำพท่ี 1  โรงพยำบำลศูนยน์ครปฐม 
 

 
 

ภำพท่ี 2  สัมภำษณ์เชิงลึกพยำบำลโรงพยำบำลศูนยน์ครปฐม 
 

 
 

ภำพท่ี 3 สัมภำษณ์เชิงลึกผูรั้บบริกำรโรงพยำบำลศูนยน์ครปฐม 
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โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ 
 

 
 
ภำพท่ี 4  โรงพยำบำลศูนยบุ์รีรัมย ์

 

 
 
ภำพท่ี 5 สัมภำษณ์เชิงลึกพยำบำลโรงพยำบำลศูนยบุ์รีรัมย ์

 

 
 

ภำพท่ี 6  สัมภำษณ์เชิงลึกผูรั้บบริกำรโรงพยำบำลศูนยบุ์รีรัมย ์

http://pic.free.in.th/id/a91667ff09df13ac2a243dba4b32bef7
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โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 
 

 
 

ภำพท่ี 7  โรงพยำบำลศูนยเ์จำ้พระยำอภยัภูเบศร์ 
 

 
 
ภำพท่ี 8  สัมภำษณ์เชิงลึกพยำบำลโรงพยำบำลศูนยเ์จำ้พระยำอภยัภูเบศร์ 
 

 
 
ภำพท่ี 9 สัมภำษณ์เชิงลึกผูรั้บบริกำรโรงพยำบำลศูนยเ์จำ้พระยำอภยัภูเบศร์ 
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โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี 
 

 
 
ภำพท่ี 10  โรงพยำบำลศูนยสุ์รำษฎร์ธำนี 
 

 
 
ภำพท่ี 11 สัมภำษณ์เชิงลึกพยำบำลโรงพยำบำลศูนยสุ์รำษฎร์ธำนี 

 

 
 
ภำพท่ี 12  สัมภำษณ์เชิงลึกผูรั้บบริกำรโรงพยำบำลศูนยสุ์รำษฎร์ธำนี 
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โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ 
 

 
 
ภำพท่ี 13  โรงพยำบำลศูนยเ์ชียงรำยประชำนุเครำะห์ 
 

 
 
ภำพท่ี 14  สัมภำษณ์เชิงลึกพยำบำลโรงพยำบำลศูนยเ์ชียงรำยประชำนุเครำะห์ 

 

 
 
ภำพท่ี 15  สัมภำษณ์เชิงลึกผูรั้บบริกำรโรงพยำบำลศูนยเ์ชียงรำยประชำนุเครำะห์ 
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ภาคผนวก จ. รูปภาพกิจกรรมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการของ
โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 
 
 
 

 
 
ภำพท่ี  16  บรรยำกำศกิจกรรมกำรอบรม 

 
 
 
 
 

 
 

ภำพท่ี 17  กำรเสวนำกลุ่มยอ่ย 
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ภำพท่ี 18  กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพท่ี 19  กำรถอดบทเรียน 
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ภำพท่ี 20  กำรจดัประชุมน ำเสนอ 
 
 
 
 

 

 
 
ภำพท่ี 21  บรรยำกำศกำรจดัประชุมน ำเสนอ 
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ภาคผนวก ฉ. แบบสอบถามเพือ่รับรองรูปแบบส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
เร่ือง การพฒันารูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการเพือ่เสริมสร้างการ

ปฏิบัติทีด่ีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

 
ค ำช้ีแจง  

1. แบบสอบถำมฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นของท่ำนเก่ียวกับ
รูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรปฏิบติัท่ีดีในกำร
รักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข ท่ีผูว้จิยัพฒันำข้ึน 

2. แบบสอบถำมฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม 
  ตอนท่ี 2 ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกบั
ผูรั้บบริกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวง
สำธำรณสุข 
  โปรดศึกษำรูปแบบท่ีแนบมำพร้อมน้ี แลว้พิจำรณำขอ้ควำมในแบบสอบถำมต่อละขอ้ 
โดยเขียนเคร่ืองหมำย ลงในช่องคะแนนกำรพิจำรณำตำมควำมเห็นของท่ำน ดงัน้ี 
  5 หมำยถึง  มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
  4 หมำยถึง  มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก 
  3 หมำยถึง  มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
  2  หมำยถึง  มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1 หมำยถึง  มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิดเก่ียวกบัควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมี
ต่อรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร เพื่อเสริมสร้ำงกำรปฏิบติัท่ีดีในกำร
รักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข  

 
ผู้วจัิยขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่เสียสละเวลาในการพจิารณารับรองรูปแบบมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                            นำงพรเพญ็   อำรีกิจ     
          นกัศึกษำปริญญำเอก   สำขำพฒันศึกษำ 
                  ภำควชิำพื้นฐำนกำรศึกษำ   คณะศึกษำศำสตร์   มหำวทิยำลยัศิลปำกร
   



315 

ตอนที ่ I ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม โปรดเขียนเคร่ืองหมำย  ลงใน  ตำมควำมจริง 
1. เพศ   ชำย   หญิง 
2. อำย ุ   31 - 40 ปี            41 - 50 ปี  51 - 60 ปี           61 - 70 ปี 
3. กำรศึกษำ   ปริญญำตรี          ปริญญำโท  ปริญญำเอก  
4. ระยะเวลำในกำรท ำงำน  10 – 20 ปี       21 – 30 ปี     31 – 40 ปี      41 – 50 ปี 
5. สถำนท่ีท ำงำน   ภำครัฐ         ภำคเอกชน 

ตอนที ่2  ควำมคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรเพื่อ
เสริมสร้ำงกำรปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
รูปแบบ “PICT Model” ประกอบรำยละเอียดดงัน้ี 

ข้อ ประเดน็การรับรองรูปแบบ 
ระดบัความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ      

1.1 กำรก ำหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีควำมเหมำะสม
ครอบคลุมแนวคิดกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบั
ผู ้ร ับ บ ริ ก ำ ร ข อ งโ ร งพย ำบ ำลศูน ย ์  สังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข 

     

1.2 องค์ประกอบของรูปแบบแต่ละองค์ประกอบมี
ควำมสมัพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 

     

2. องค์ประกอบของรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พยาบาลกับ ผู้รับบริการของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

     

2.1 องคป์ระกอบเชิงหลกักำรและวตัถุประสงค ์      

2.1.1 หลกักำรของรูปแบบมีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกับ
แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐำน สำมำรถใช้เป็นกรอบในกำร
ก ำหนดกิจกรรมกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกับ
ผูรั้บบริกำรโดยแสดงให้เห็นจุดเนน้ในกำรนอ้มน ำหลกักำร
มีส่วนร่วมอย่ำงเสมอภำคของทั้ งพยำบำลและผูรั้บบริกำร
ร่วมกนั 
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ข้อ ประเดน็การรับรองรูปแบบ 
ระดบัความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

2. 2.1.2 วตัถุประสงคมี์ควำมเหมำะสมชดัเจนสำมำรถแสดงถึง
ส่ิงท่ีมุ่งหวงัให้เกิดข้ึนกบักลุ่มเป้ำหมำยในโรงพยำบำลศูนย ์
สงักดักระทรวงสำธำรณสุข 

     

2.1.3 หลกักำรและวตัถุประสงคมี์ควำมสอดคลอ้งกนั      

2.2 องคป์ระกอบเชิงกระบวนกำร      

2.2.1 กระบวนกำรจดักิจกรรมกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่ง
พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรในโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวง
สำธำรณสุข มีขั้นตอนครบถว้น เหมำะสม และสอดคลอ้ง
ต่อเน่ืองกนั 

     

2.2.2 ขั้นตอนกำรจดักิจกรรมกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำง
พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรในโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวง
สำธำรณสุข มีควำมเหมำะสม สำมำรถท ำให้กำรด ำเนินกำร
บรรลุผลตำมวตัถุประสงค ์

     

2.2.3 ขั้นตอนกำรจดักิจกรรมกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำง
พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรในโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวง
สำธำรณสุข มีควำมสอดคลอ้งกบัหลกักำรและวตัถุประสงค ์

     

2.3 องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขกำรน ำรูปแบบไปใช ้      

2.3.1 ปัจจัยสนับสนุนมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกบั
องค์ประกอบของรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่ง
พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรในโรงพยำบำลศูนย ์สงักดักระทรวง
สำธำรณสุข 
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ข้อ ประเดน็การรับรองรูปแบบ 
ระดบัความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

2. 2.3.2 ปัจจัยสนับสนุนมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกบั
กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่ง
พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรในโรงพยำบำลศูนย ์สงักดักระทรวง
สำธำรณสุข 

     

ตอนที ่3 ควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีต่อรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำล
กบัผูรั้บบริกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสำธำรณสุข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ช. การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นทีม่ีต่อรูปแบบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 

ตำรำงท่ี 29  ค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของควำมคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบจำกผูท้รงคุณวฒิุ 

ข้อค าถาม ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ความคดิเห็นทีม่ต่ีอรูปแบบ PICT Model 

การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

องค์ประกอบของรูปแบบ 
-องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 

ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

-องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

-องค์ประกอบเชิงเงือ่นไขการน ารูปแบบไปใช้ 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ซ. 
ช่ือ… … … … … …นามสกุล… … … … …พยาบาล ผู้รับบริการ 

 

 
 

แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม 
 
เร่ือง รูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 
ค าช้ีแจง  

1. แบบสอบถำมฉบบัน้ีมี 20 ขอ้ คะแนนเตม็ 20 คะแนน ใชเ้วลำท ำแบบทดสอบ 20 นำที 
2. ใหท้่ำนท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท (X) ค ำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวลงในกระดำษ

ค ำถำมน้ี 
  
 1. กำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสำธำรณสุขมีเป้ำหมำยอยำ่งไร 

  ก. เสริมสร้ำงกำรปฏิบติัที่ดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสำธำรณสุข 

  ข. เสริมสร้ำงควำมทนัสมยัในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย์ สังกดั
กระทรวงสำธำรณสุข 

  ค.  เสริมสร้ำงควำมคุ้มค่ำในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย์ สังกดั
กระทรวงสำธำรณสุข 
  ง. เสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสำธำรณสุข 
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 2. แนวทำงกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์
สังกดักระทรวงสำธำรณสุข เร่ิมตน้จำกส่ิงใด 
  ก. มีกิจกรรมกำรอบรม 
  ข. มีกำรประสำนงำน 
  ค. มีกำรบูรณำกำร 
  ง. มีส่วนร่วมต่อกนั 
 

3. กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพยำบำลกับผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดั
กระทรวงสำธำรณสุข เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพฒันำในลกัษณะใด 
  ก. กำรสำธิตและถ่ำยทอดเทคโนโลยใีหม่ 
  ข. กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และปฏิบติัร่วมกนั 
  ค. กำรประกอบกิจกรรมกำรพยำบำลร่วมกนั 
  ง. กำรวำงหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัร่วมกนั 
 

4. กำรปฏิบติัใดช่วยให้สำมำรถสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของ
โรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข โดยดึงขอ้ดีมำจำกทั้งพยำบำลและผูรั้บบริกำรไดดี้ท่ีสุด 
  ก. กำรลอกเลียนแบบ 
  ข. กำรจำ้งวำน 
  ค. กำรบูรณำกำร 
  ง. กำรคดัเลือก 
 

5. องคป์ระกอบขอ้ใดส ำคญัท่ีสุดในกำรประสำนควำมร่วมมือท่ีดีต่อกนั 
  ก. งบประมำณ 
  ข. ระเบียบในกำรท ำงำน 
  ค. ส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
  ง. บุคคลทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6. กำรจดักิจกรรมกำรอบรมเรียนรู้ร่วมกนัท่ีมีคุณภำพควรค ำนึงถึงส่ิงใดมำกท่ีสุด 
  ก. งบประมำณในกำรอบรม 
  ข. สถำนท่ีท่ีใชใ้นกำรอบรม 
  ค. ควำมสอดคลอ้งกบับทบำทของผูเ้ขำ้อบรม 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
 

7. ผลแห่งกำรพฒันำกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข ตำมกระบวนกำรมีส่วนร่วมคือส่ิงใด 
  ก. กำรสกัดควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำล
กบัผูรั้บบริกำร 
  ข. กำรผ่อนคลำยเพื่อพฒันำศกัยภำพในกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกบั
ผูรั้บบริกำร 
  ค. กำรเคร่งครัดเพื่อพฒันำศกัยภำพในกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกบั
ผูรั้บบริกำร 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
 

8. กำรปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
มีลกัษณะอยำ่งไร 
  ก. เป็นกำรปฏิบติัร่วมกนัเพื่อใหไ้ดค้่ำตอบแทนระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ข. เป็นกำรส่งเสริมกำรหำยจำกโรคร่วมกนัระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ค. เป็นกำรปฏิบติัร่วมกนัเพื่อใหไ้ดค้  ำชมเชยระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ง. เป็นกำรส่งเสริมกำรประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำร่วมกนัระหว่ำงพยำบำลกบั
ผูรั้บบริกำร 
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9. กำรประเมินผลกำรอบรมดว้ยกำรถอดบทเรียนร่วมกนัระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร มี
ประโยชน์อยำ่งไร 
  ก. เป็นแนวทำงในกำรพบขอ้ผดิพลำดของกนัและกนัระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ข. เป็นแนวทำงในกำรเสนอขอ้คิดเห็นของกนัและกนัระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ค. เป็นแนวทำงในกำรทบทวนกำรปฏิบติัของกนัและกนัระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ง. เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนใหส้มบูรณ์ท่ีสุดของกนัและกนัระหวำ่ง
พยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
 

10. หลักในกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกับผูรั้บบริกำรสอดคล้องกับแนว
ทำงกำรพฒันำในลกัษณะใด 
  ก. กำรพฒันำท่ีเนน้ดำ้นควำมทนัสมยัเป็นหลกัของพยำบำลและผูรั้บบริกำร 
  ข. กำรพฒันำท่ีเนน้กำรสร้ำงจุดเด่นเป็นหลกัของพยำบำลและผูรั้บบริกำร 
  ค. กำรพฒันำท่ีเนน้บูรณำกำรอยำ่งสมดุลร่วมกนัเป็นหลกัของพยำบำลและผูรั้บบริกำร 
  ง. กำรพฒันำท่ีเนน้กำรสร้ำงฐำนะท่ีดีทำงสังคมเป็นหลกัของพยำบำลและผูรั้บบริกำร 
 

11. กำรบริกำรสุขภำพท่ีมีคุณภำพท่ีทั้งพยำบำลและผูรั้บบริกำรปรำรถนำท่ีจะให้เกิดข้ึน
ร่วมกนัคือส่ิงใด 
  ก. กำรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ข. กำรมีค ำชมเชยท่ีดีต่อกนัระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ค. กำรมีกำรท่ำทำงท่ีดีต่อกนัระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ง. กำรมีค ำพดูท่ีดีต่อกนัระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
 

12. กำรท ำควำมเขำ้ใจกนัระหวำ่งผูใ้ห้บริกำรกบัผูรั้บบริกำรท่ีชดัเจนจะช่วยในเร่ืองใด
มำกท่ีสุด 
  ก. กำรไดรั้บควำมสุขสบำยของผูรั้บบริกำร 
  ข. กำรบรรเทำควำมทุกขร้์อนและควำมวติกกงัวลต่ำงๆ ของผูรั้บบริกำร 
  ค. กำรไดรั้บค่ำตอบแทนของผูใ้หบ้ริกำร 
  ง. กำรบรรเทำควำมเหน็ดเหน่ือยอ่อนเพลียของผูใ้หบ้ริกำร 
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13. กระบวนกำรมีส่วนร่วมของพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรควรตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของส่ิงใด 
  ก. ควำมสนใจและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บของผูท่ี้เขำ้มำมีส่วนร่วม 
  ข. ควำมอดทนและค ำชมเชยท่ีไดรั้บของผูท่ี้เขำ้มำมีส่วนร่วม 
  ค. ควำมเสมอภำคและขีดควำมสำมำรถของผูท่ี้เขำ้มำมีส่วนร่วม 
  ง. ควำมมีฐำนะและควำมพอใจท่ีไดรั้บของผูท่ี้เขำ้มำมีส่วนร่วม 
 

14. กำรบูรณำกำรกำรปฏิบติัท่ีดีของพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรมำไวร่้วมกนัมีลกัษณะ
อยำ่งไร 
  ก. กำรวำงเฉยในทุกดำ้นของพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ข. กำรยอมรับขอ้ดีในทุกดำ้นของพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ค. กำรยอมรับขอ้เสียในทุกดำ้นของพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ง. กำรด ำเนินงำนไปพร้อมกนัในทุกดำ้นของพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
 

15. ผลท่ีเกิดข้ึนตำมมำหลงัจำกท่ีพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรมีกำรประสำนควำมร่วมมือท่ีดี
ต่อกนัคือขอ้ใด 
  ก. เกิดกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือท่ีดีในกำรรักษำพยำบำล 
  ข. เกิดกำรเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจท่ีดีในกำรรักษำพยำบำล 
  ค. เกิดกำรเสริมสร้ำงควำมเสียสละท่ีดีในกำรรักษำพยำบำล 
  ง. เกิดกำรเสริมสร้ำงควำมคุม้ค่ำในกำรรักษำพยำบำล 
 

16. กิจกรรมท่ีจะช่วยให้พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรได้มีกำรเรียนรู้ร่วมกนัท่ีดีท่ีสุดคือ
กิจกรรมใด 
  ก. กิจกรรมกำรท ำบุญร่วมกนั 
  ข. กิจกรรมกำรอบรมร่วมกนั 
  ค. กิจกรรมกำรท่องเท่ียวร่วมกนั 
  ง. กิจกรรมกำรพกัผอ่นร่วมกนั 
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17. สภำพกำรณ์ของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุขในปัจจุบนั พบปัญหำ
ใดมำกท่ีสุดระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ก. ปัญหำควำมเร่งรีบระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ข. ปัญหำค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ค. ปัญหำควำมขดัแยง้ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
  ง. ปัญหำควำมไม่สุขสบำยระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
 

18. ระบบบริกำรสุขภำพท่ีย ั่งยืนและปรำศจำกควำมขัดแย้งระหว่ำงพยำบำลกับ
ผูรั้บบริกำร คือระบบแบบใด 
  ก. ระบบบริกำรสุขภำพท่ีมีควำมแขง็แกร่ง 
  ข. ระบบบริกำรสุขภำพท่ีมีควำมคงท่ี 
  ค. ระบบบริกำรสุขภำพท่ีมีควำมสมบูรณ์ 
  ง. ระบบบริกำรสุขภำพท่ีมีควำมสมดุล 
 

19. กำรมีส่วนร่วมจะประสบควำมส ำเร็จไดจ้ะตอ้งปรำศจำกส่ิงใด 
  ก. กำรบงัคบัขู่เขญ็ 
  ข. กำรร้องขอ 
  ค. กำรวำงเฉย 
  ง. กำรเปรียบเทียบ 
 

20. กำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรจะไม่สำมำรถเกิดข้ึนมำไดห้ำก
ขำดส่ิงใด 
  ก. ระบบบริกำรสุขภำพ 
  ข. พยำบำลและผูรั้บบริกำร 
  ค. พยำบำลและระบบบริกำรสุขภำพ 
  ง. ผูรั้บบริกำรและระบบบริกำรสุขภำพ 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ฌ. การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรมจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 

ตำรำงท่ี 30 ค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของแบบทดสอบก่อนและหลงักำรอบรมจำกผูท้รงคุณวุฒิ 

ข้อค าถาม ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

ข้อค าถาม 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้9 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้10 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้11 +1 +1 +1 +1  0 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้12 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้13  0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้14 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้15 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้16 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้17 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้18 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้19 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้20 +1 +1 +1  0 +1 0.8 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ญ. แบบประเมินความพงึพอใจส าหรับผู้รับบริการ 
ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำร

ปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
 
 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจฉบบัน้ี มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอใหท้่ำนพิจำรณำและตอบใหต้รง
กบัควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรพฒันำรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่ง
พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำล
ศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 

 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  ชำย   หญิง 

2. อำย ุ  20-30 ปี  31-40 ปี         41-50 ปี    51-60 ปี  60 ปีข้ึนไป  

3. สถำนภำพ  โสด   สมรส   หยำ่ร้ำง/หมำ้ย/แยกกนัอยู ่

4.  ศำสนำ   พุทธ      คริสต ์   อิสลำม อ่ืนๆ (ระบุ) ................. 

5.  กำรศึกษำ 

  ประถมศึกษำ   มธัยมศึกษำตอนตน้ 

  มธัยมศึกษำตอนปลำย   ปริญญำตรี 

 สูงกวำ่ปริญญำตรี  อ่ืนๆ  (ระบุ) ……........................  
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6.  อำชีพ 

  ไม่ไดป้ระกอบอำชีพ    รับรำชกำร     พนกังำนรัฐวสิำหกิจ  

  พนกังำนบริษทัเอกชน      คำ้ขำย/ธุรกิจส่วนตวั   เกษตรกรรม 

  รับจำ้ง   อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................. 

7.  รำยไดต่้อเดือน 

  นอ้ยกวำ่ 10,000 บำท10,001-15,000 บำท  15,001-20,000 บำท 

20,000-25,000 บำท     มำกกวำ่ 25,000 บำท 
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ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรเพื่อ
เสริมสร้ำงกำรปฏิบัติท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย์ สังกดักระทรวง
สำธำรณสุข 

 

โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัควำมพึงพอใจของท่ำนมำกท่ีสุด ดงัน้ี 
 

ข้อ ประเดน็การประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านเนือ้หาของรูปแบบ      
1 หลกักำรและวตัถุประสงคข์องรูปแบบมีควำมเหมำะสม      
2 เน้ือหำของรูปแบบมีควำมสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั      
3 กระบวนกำรต่ำงๆ ของรูปแบบ มีควำมชดัเจนและสอดคลอ้ง

สมัพนัธ์กนั 
     

ด้านกระบวนการถ่ายทอดรูปแบบ      
1 กำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ช่วยใหผู้เ้ขำ้กำรอบรม 

มีควำมพร้อมในกำรท ำกิจกรรมกำรปฏิบติัร่วมกนั 
     

2 กิจกรรมและกระบวนกำรปฏิบติัร่วมกนัมีควำมชดัเจน      
3 กิจกรรมและกระบวนกำรปฏิบติัท ำใหเ้กิดกำรเรียนรู้ท่ีดี                    
4 กิจกรรมและขั้นตอนของรูปแบบสำมำรถใชไ้ดจ้ริง      
ด้านผลของการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์      
1 ช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขำ้ใจรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่ง

พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์สงักดักระทรวง
สำธำรณสุขตรงกนั 

     

2 ช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีควำมรู้เร่ืองกำรสร้ำงปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่ง
พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์สงักดักระทรวง
สำธำรณสุข  

     

3 ช่วยใหผู้เ้ขำ้ร่วมกิจกรรมมีทกัษะกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้      
4 ช่วยใหผู้เ้ขำ้ร่วมกิจกรรมพฒันำศกัยภำพของตนเอง      
5 ช่วยเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมพฒันำกำรสร้ำงปฏิสมัพนัธ์

ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์สงักดั
กระทรวงสำธำรณสุข 
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ส่วนท่ี 3 ปัญหำ / อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 ปัญหำ/ อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ฎ. การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพงึพอใจส าหรับ
ผู้รับบริการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 

ตำรำงท่ี 31 ค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของแบบประเมินควำมพงึพอใจส ำหรับผูรั้บบริกำรจำกผูท้รงคุณวุฒิ 

ข้อค าถาม ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

ข้อมูลทัว่ไป 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ด้านเนือ้หาของรูปแบบ 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ด้านกระบวนการถ่ายทอดรูปแบบ 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1  0 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1 +1  0 +1 0.8 ใชไ้ด ้

ด้านผลของการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1  0 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1  0 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ฏ. แบบประเมินความพงึพอใจส าหรับพยาบาล 
ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำร

ปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
 

 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจฉบบัน้ี มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ท่ำนพิจำรณำและตอบให้ตรง
กบัควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรพ ัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์
สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
1. เพศ  ชำย   หญิง 
2. อำย ุ   20-30 ปี  31-40 ปี         41-50 ปี    51-60 ปี  60 ปีข้ึนไป  
3. สถำนภำพ   โสด   สมรส   หยำ่ร้ำง/หมำ้ย/แยกกนัอยู ่ 
4.  ศำสนำ   พุทธ      คริสต ์   อิสลำม อ่ืนๆ (ระบุ) ................. 
5.  กำรศึกษำ 

         ปริญญำตรี     ปริญญำโท       ปริญญำเอกอ่ืนๆ  (ระบุ) ……................... 
6.  หน่วยงำนสังกดัพยำบำล      แผนกผูป่้วยใน   แผนกผูป่้วยนอก 
7.  รำยไดต่้อเดือน 

        นอ้ยกวำ่ 15,000 บำท   15,000-20,000 บำท 
      20,001-25,000 บำท        มำกกวำ่ 25,000 บำท 

 
 
 
 
 



332 

ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรเพื่อ
เสริมสร้ำงกำรปฏิบติัที่ดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัควำมพึงพอใจของท่ำนมำกท่ีสุด ดงัน้ี 

ข้อ ประเดน็การประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านเนือ้หาของรูปแบบ      
1 หลกักำรและวตัถุประสงคข์องรูปแบบมีควำมเหมำะสม      
2 เน้ือหำของรูปแบบมีควำมสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั      
3 กระบวนกำรต่ำงๆ ของรูปแบบ มีควำมชดัเจนและสอดคลอ้ง

สมัพนัธ์กนั 
     

ด้านกระบวนการถ่ายทอดรูปแบบ      
1 กำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ช่วยใหผู้เ้ขำ้กำรอบรม 

มีควำมพร้อมในกำรท ำกิจกรรมกำรปฏิบติัร่วมกนั 
     

2 กิจกรรมและกระบวนกำรปฏิบติัร่วมกนัมีควำมชดัเจน      
3 กิจกรรมและกระบวนกำรปฏิบติัท ำใหเ้กิดกำรเรียนรู้ท่ีดี                    
4 กิจกรรมและขั้นตอนของรูปแบบสำมำรถใชไ้ดจ้ริง      
ด้านผลของการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์      
1 ช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขำ้ใจรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่ง

พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์สงักดักระทรวง
สำธำรณสุขตรงกนั 

     

2 ช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีควำมรู้เร่ืองกำรสร้ำงปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่ง
พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์สงักดักระทรวง
สำธำรณสุข  

     

3 ช่วยใหผู้เ้ขำ้ร่วมกิจกรรมมีทกัษะกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้      
4 ช่วยใหผู้เ้ขำ้ร่วมกิจกรรมพฒันำศกัยภำพของตนเอง      
5 ช่วยเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมพฒันำกำรสร้ำงปฏิสมัพนัธ์

ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์สงักดั
กระทรวงสำธำรณสุข 
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ส่วนท่ี 3  ปัญหำ / อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 ปัญหำ/ อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ฐ. การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพงึพอใจส าหรับ
พยาบาลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 

ตำรำงท่ี 32 ค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของแบบประเมินควำมพึงพอใจส ำหรับพยำบำลจำกผูท้รงคุณวุฒิ 
 

ข้อค าถาม ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

ข้อมูลทัว่ไป 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ด้านเนือ้หาของรูปแบบ 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ด้านกระบวนการถ่ายทอดรูปแบบ 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1  0 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1 +1  0 +1 0.8 ใชไ้ด ้

ด้านผลของการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1  0 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1  0 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ฑ. แบบประเมินผลการอบรมส าหรับผู้รับบริการ 
เร่ือง  กำรพฒันำรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำร

ปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 

 

1. เพศ  ชำย           หญิง 
2. ปัจจุบนัอำย ุ  20-30 ปี    31-40 ปี     41-50 ปี   51-60 ปี  60 ปีข้ึนไป  
3. สถำนภำพ 

              โสด            สมรส        หยำ่ร้ำง / หมำ้ย / แยกกนัอยู ่
4.  ศำสนำ 

               พุทธ          คริสต ์        อิสลำม     อ่ืนๆ  (ระบุ) ……................. 
5.  กำรศึกษำ 

            ประถมศึกษำ   มธัยมศึกษำตอนตน้ 
            มธัยมศึกษำตอนปลำย   ปริญญำตรี 
           สูงกวำ่ปริญญำตรี อ่ืนๆ  (ระบุ) ……........................ 

6.  อำชีพ 
                       ไม่ไดป้ระกอบอำชีพ       รับรำชกำร                   พนกังำนรัฐวสิำหกิจ  
                         พนกังำนบริษทัเอกชน   คำ้ขำย/ธุรกิจส่วนตวั   เกษตรกรรม 
                         รับจำ้ง                            อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................  
7.  รำยไดต่้อเดือน 
                         นอ้ยกวำ่ 10,000 บำท  10,001-15,000 บำท     15,001-20,000 บำท  
                       20,000-25,000 บำท         มำกกวำ่ 25,000 บำท 
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8. โปรดระบุ ในช่องท่ีตรงกบัควำมเห็นของท่ำน และกรุณำใหค้วำมคิดเห็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ที ่ หัวข้อประชุม 
ความคดิเห็น 

ดมีาก ด ี ปาน
กลาง 

พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

(1) การจดัประชุมช้ีแจง      
1 ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีจดักำรอบรม      
2 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจดัอบรม      

ที ่ หัวข้อประชุม 
ความคดิเห็น 

ดมีาก ด ี ปาน
กลาง 

พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

3 ควำมสะดวกในกำรเดินทำง      
4 บรรยำกำศทัว่ไปของกำรอบรม      
5 เอกสำรประกอบกำรอบรม      
6 กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้      
7 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรอบรม      

(2) หัวข้อ/เนือ้หา/ความรู้ทีไ่ด้จากการอบรม      
1 หวัขอ้ประชุมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั      
2 ควำมรู้ควำมเขำ้ใจก่อนเขำ้รับกำรอบรม      
3 ควำมรู้ควำมเขำ้ใจหลงัเขำ้รับกำรอบรม      
4 เน้ือหำสำระในกำรอบรมเป็นควำมรู้ท่ีสำมำรถ

น ำไปใชใ้นกำรด ำเนินชีวติ 
     

5 ผลของกำรอบรมสำมำรถน ำไปใชใ้นกำร
ปฏิบติั งำนเสริมสร้ำงปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่ง
พยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
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 (3) ท่านได้ประโยชน์จากกจิกรรมนีอ้ย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ไดท้รำบแนวทำงกำรพฒันำกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำล

ศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 

 ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในบริบทของพยำบำลกับผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์
สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 

ไดต้ะหนกัและเห็นประโยชน์ของกำรปฏิบติัตนตำมแนวทำงกำรพฒันำกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์
ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
 ไดแ้นวทำงกำรพัฒนำพฒันำกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของ

โรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุขร่วมกนัของพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
ไดมิ้ตรภำพ ควำมเป็นกลัยำณมิตร และจิตสำธำรณะ 
 อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................... 

 
 (4)ปัญหาในการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการของโรงพยาบาลศูนย์  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
(5)ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพัฒนาการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการของ
โรงพยาบาลศูนย์  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ฒ. การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินผลการอบรมส าหรับ
ผู้รับบริการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 

ตำรำงท่ี 33 ค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของแบบประเมินผลกำรอบรมส ำหรับผูรั้บบริกำรจำกผูท้รงคุณวุฒิ 

ข้อค าถาม ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

ข้อมูลทัว่ไป 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

การจัดประชุมช้ีแจง 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

หัวข้อ/เนือ้หา/ความรู้ทีไ่ด้จากการอบรม 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ณ. แบบประเมินผลการอบรมส าหรับพยาบาล 
เร่ือง  กำรพฒันำรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำร

ปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 

 

 

1. เพศ  ชำย   หญิง 
2. ปัจจุบนัอำย ุ  20-30 ปี   31-40 ปี        41-50 ปี    51-60 ปี  60 ปีข้ึนไป  
3. สถำนภำพ 

โสด  สมรส   หยำ่ร้ำง / หมำ้ย / แยกกนัอยู ่
4.  ศำสนำ 

  พุทธ          คริสต์  อิสลำมอ่ืนๆ  (ระบุ) ……................. 
5.  กำรศึกษำ 

  ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอกอ่ืนๆ  (ระบุ) ……........................ 
6.  หน่วยงำนสังกดัพยำบำล      แผนกผูป่้วยใน       แผนกผูป่้วยนอก 
7.  รำยไดต่้อเดือน 

  นอ้ยกวำ่ 15,000 บำท   15,000-20,000 บำท 
20,001-25,000 บำท     มำกกวำ่ 25,000 บำท 
 

8. โปรดระบุ ในช่องท่ีตรงกบัควำมเห็นของท่ำน และกรุณำใหค้วำมคิดเห็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ที ่ หัวข้อประชุม 
ความคดิเห็น 

ดมีาก ด ี ปาน
กลาง 

พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

(1) การจดัประชุมช้ีแจง      
1 ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีจดักำรอบรม      
2 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจดัอบรม      
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ที ่ หัวข้อประชุม 
ความคดิเห็น 

ดมีาก ด ี ปาน
กลาง 

พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

3 ควำมสะดวกในกำรเดินทำง      
4 บรรยำกำศทัว่ไปของกำรอบรม      
5 เอกสำรประกอบกำรอบรม      
6 กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้      
7 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรอบรม      

(2) หัวข้อ/เนือ้หา/ความรู้ทีไ่ด้จากการอบรม      
1 หวัขอ้ประชุมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั      
2 ควำมรู้ควำมเขำ้ใจก่อนเขำ้รับกำรอบรม      
3 ควำมรู้ควำมเขำ้ใจหลงัเขำ้รับกำรอบรม      
4 เน้ือหำสำระในกำรอบรมเป็นควำมรู้ท่ีสำมำรถ

น ำไปใชใ้นกำรด ำเนินชีวติ 
     

5 ผลของกำรอบรมสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรปฏิบติั 
งำนเสริมสร้ำงปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบั
ผูรั้บบริกำร 

     

 
(3) ท่านได้ประโยชน์จากกจิกรรมนี้อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ไดท้รำบแนวทำงกำรพฒันำกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำล

ศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 

 ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในบริบทของพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์
สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 

ไดต้ะหนกัและเห็นประโยชน์ของกำรปฏิบติัตนตำมแนวทำงกำรพฒันำกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์
ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
 ไดแ้นวทำงกำรพฒันำพฒันำกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกับผูรั้บบริกำรของ

โรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุขร่วมกนัของพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
ไดมิ้ตรภำพ ควำมเป็นกลัยำณมิตร และจิตสำธำรณะ 
 อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................... 
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(4) ปัญหาในการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการของโรงพยาบาลศูนย์  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

(5) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพัฒนาการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการของ
โรงพยาบาลศูนย์  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ด. การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินผลการอบรมส าหรับพยาบาล
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 

ตำรำงท่ี 34 ค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของแบบประเมินผลกำรอบรมส ำหรับพยำบำลจำกผูท้รงคุณวุฒิ 

ข้อค าถาม ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

ข้อมูลทัว่ไป 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

การจดัประชุมช้ีแจง 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

หัวข้อ/เนือ้หา/ความรู้ทีไ่ด้จากการอบรม 
ขอ้1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ต. 
ช่ือ……………………………………………………นามสกุล…………………………………...... 
 
 
กรอบแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพยาบาลและผู้รับบริการของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ควำมตอ้งกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ลกัษณะกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….  
 
3. องคป์ระกอบของกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4.กำรปฏิบติัท่ีดีในกำรพฒันำปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ถ. 
สถานทีสั่งเกตและบันทกึข้อมูล ..........................................วนัทีสั่งเกต............../ ..................../2558 

 
 

แบบสังเกตและบันทกึพฤติกรรมการปฏิบัติ 
(ผู้วจัิยใช้ส าหรับเป็นแนวทางการสังเกตภาคสนาม) 

 

กรอบการสังเกต รายการทีสั่งเกต ผลการสังเกต 

กจิกรรม กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันใน 
กำรปฏิบติักิจกรรม 

 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ - มีกำรส่งเสริมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- กำรตั้งใจในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- กำรเคำรพควำมรู้ในตวับุคคลและ  
   กำรเป็นผูฟั้งท่ีดี 

 

ความสัมพนัธ์ - มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในแนวรำบ 
- กำรพดูคุย ปรึกษำหำรือ                 
 ใหค้  ำแนะน ำ และร่วมขบัเคล่ือน 
  เวทีในลกัษณะกลัยำณมิตร 

 

การมีส่วนร่วม กำรแสดงออกในควำมสนใจและ
ตั้งใจท่ีจะเขำ้ร่วมกิจกรรม 

 

ภาพรวม ภำพรวมของกำรจดักิจกรรม  
 
อื่ น ๆ…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ท. รายช่ือ(นามสมมุต)ิ ผู้เข้าร่วมกจิกรรมอบรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาล
กบัผู้รับบริการ เพือ่เสริมสร้างการปฏิบัติทีด่ีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ สังกดั

กระทรวงสาธารณสุข 
 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1.พยำบำล 1 พยำบำลวชิำชีพ 
2.พยำบำล 2 พยำบำลวชิำชีพ 

3.พยำบำล3 พยำบำลวชิำชีพ 

4.พยำบำล4 พยำบำลวชิำชีพ 

5.พยำบำล 5 พยำบำลวชิำชีพ 

6.พยำบำล 6 พยำบำลวชิำชีพ 

7.พยำบำล 7 พยำบำลวชิำชีพ 

8.พยำบำล 8 พยำบำลวชิำชีพ 

9.พยำบำล 9 พยำบำลวชิำชีพ 

10.พยำบำล10 พยำบำลวชิำชีพ 

11.พยำบำล 11 พยำบำลวชิำชีพ 

12.พยำบำล 12 พยำบำลวชิำชีพ 

13.พยำบำล13 พยำบำลวชิำชีพ 

14.พยำบำล 14 พยำบำลวชิำชีพ 

15.พยำบำล 15 พยำบำลวชิำชีพ 

16.ผูรั้บบริกำร 1 ผูรั้บบริกำร 
17.ผูรั้บบริกำร 2 ผูรั้บบริกำร 

18.ผูรั้บบริกำร3 ผูรั้บบริกำร 

19.ผูรั้บบริกำร4 ผูรั้บบริกำร 

20.ผูรั้บบริกำร 5 ผูรั้บบริกำร 

21.ผูรั้บบริกำร 6 ผูรั้บบริกำร 

22.ผูรั้บบริกำร7 ผูรั้บบริกำร 

23.ผูรั้บบริกำร 8 ผูรั้บบริกำร 
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ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
24.ผูรั้บบริกำร 9 ผูรั้บบริกำร 

25.ผูรั้บบริกำร10 ผูรั้บบริกำร 

26.ผูรั้บบริกำร11 ผูรั้บบริกำร 

27.ผูรั้บบริกำร12 ผูรั้บบริกำร 
28.ผูรั้บบริกำร13 ผูรั้บบริกำร 

29.ผูรั้บบริกำร14 ผูรั้บบริกำร 

30.ผูรั้บบริกำร 15 ผูรั้บบริกำร 
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ภาคผนวก ธ. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมน าเสนอผลการจัดกจิกรรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พยาบาลกบัผู้รับบริการ เพือ่เสริมสร้างการปฏิบัติทีด่ีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ 

สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1.พยำบำล ก พยำบำลวชิำชีพ 

2.พยำบำล ข พยำบำลวชิำชีพ 

3.พยำบำล ค พยำบำลวชิำชีพ 

4.พยำบำล ง พยำบำลวชิำชีพ 

5.พยำบำล จ พยำบำลวชิำชีพ 

6.พยำบำล ฉ พยำบำลวชิำชีพ 
7.ผูรั้บบริกำร ก ผูรั้บบริกำร 
8.ผูรั้บบริกำร ข ผูรั้บบริกำร 

9.ผูรั้บบริกำร ค ผูรั้บบริกำร 
10.ผูรั้บบริกำร ง ผูรั้บบริกำร 

11.ผูรั้บบริกำร จ ผูรั้บบริกำร 

12.ผูรั้บบริกำร ฉ ผูรั้บบริกำร 
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ภาคผนวก น. 
(คู่มือ) เอกสารประกอบการอบรม 

รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการเพือ่เสริมสร้างการปฏิบัติที่ดีในการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
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(คู่มือ) เอกสารประกอบการอบรม 
รูปแบบการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผู้รับบริการเพือ่เสริมสร้างการปฏิบัติที่ดีในการ

รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 

นางพรเพ็ญ อารีกจิ นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาพฒันศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
หลกัการ  
 กำรบริกำรสุขภำพท่ีมีคุณภำพโดยเฉพำะกำรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวำ่งพยำบำลกบั
ผูรั้บบริกำรเป็นส่ิงท่ีทั้งตวัพยำบำลและผูรั้บบริกำรต่ำงปรำรถนำร่วมกนั จำกกำรศึกษำเก่ียวกบักำร
สร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร ในภำพรวมของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวง
สำธำรณสุข พบว่ำ มีควำมเป็นไปได้ท่ีกำรให้บริกำรสุขภำพ โดยเฉพำะเร่ืองกำรมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรจะพฒันำเป็นแนวทำงมีรูปแบบในกำรปฏิบติัท่ีดีและเหมำะสมเกิด
ข้ึนมำ เพื่อเป็นตน้แบบในกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร เพื่อเสริมสร้ำงกำร
ปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข สำมำรถน ำไปใช้
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัให้เกิดคุณภำพทำงกำรบริกำรสุขภำพเร่ืองกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่ง
พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรต่อไปได ้
 
วตัถุประสงค์ของการอบรม 
 เพื่อพฒันำเสริมสร้ำงใหพ้ยำบำลและผูรั้บบริกำรไดเ้กิดกำรปฏิบติัท่ีดี เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ มี
ควำมเขำ้ใจ มีทกัษะในกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีทศันคติที่ดีในกำรมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั
ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
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ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั/ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุขท่ีไดรั้บ
คดัเลือกเป็นตวัแทน มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบั
ผูรั้บบริกำรและขยำยผลกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ภำคปฏิบติัร่วมกนัในกิจกรรมสร้ำงปฏิสัมพนัธ์
ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรท่ีด ำเนินงำนร่วมกนัระหวำ่งผูว้ิจยัและพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรของ
โรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข ท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทน 
 

การวดัและประเมินผลการอบรม 

 
ตวับ่งช้ี วธีิการ เคร่ืองมอื 

กลุ่มเป้ำหมำยพยำบำลและผูรั้บบริกำร รพ. ศูนย์
รำชบุรี 
- ผลกำรอบรมรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสมัพนัธ์
ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรเพ่ือเสริมสร้ำง
กำรปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของ
โรงพยำบำลศูนย ์สงักดักระทรวงสำธำรณสุข 
- พฤติกรรมกำรปฏิบติัในกิจกรรมสร้ำง
ปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร 

 
 
-กำรทดสอบก่อนและหลงักำร
อบรม 
 
 
- กำรสัง เกตพฤติกรรมกำร
ปฏิบติั 

 
 
- แบบทดสอบควำมรู้ 
 
 
 
- แบบสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมกำรปฏิบติั 

 
 
ความน า 
 ธรรมชำติของมนุษยน์ั้น จะตอ้งมีกำรปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
กำรบริกำรทำงด้ำนสุขภำพบุคลำกรทำงด้ำนสุขภำพโดยเฉพำะพยำบำลจะเป็นผู ้ท่ีต้องได้
ติดต่อส่ือสำรกบัผูรั้บบริกำรมำกที่สุด ซ่ึงควำมส ำคญัของกำรท ำควำมเขำ้ใจกนัระหวำ่งผูใ้ห้บริกำร
กบัผูรั้บบริกำรอยำ่งชดัเจนและต่อเน่ืองนั้น จะมีส่วนช่วยในกำรบรรเทำควำมทุกข์ร้อนและควำม
วิตกกงัวลต่ำงๆ ของผูรั้บบริกำรได ้และสำมำรถน ำกำรส่ือสำรที่มีประสิทธิภำพมำใช้ปรับปรุง
พฒันำกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้มีคุณภำพท่ีดีข้ึน ดงันั้นในกำรมีรูปแบบปฏิบติัท่ีช่วย
ส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบติัท่ีดีให้พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรไดมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัน่ำจะสำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของทั้งสองฝ่ำยไดอ้ย่ำงเหมำะสมและเกิดเป็นกำรบริกำรสุขภำพท่ีมี
คุณภำพไดต่้อไปในอนำคต 
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แนวทางการพัฒนาสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการของโรงพยาบาลศูนย์ 
สังกดักระทรวงสาธารณสุข 4 ประการ 
 
 กำรพฒันำควรเช่ือมโยงทุกส่วนอยำ่งบูรณำกำร เพรำะเม่ือทุกองคป์ระกอบเช่ือมโยงกนั
อย่ำงถูกตอ้งพอดี จะเกิดดุลยภำพคือควำมสมดุลและควำมย ัง่ยืน กำรพฒันำสร้ำงปฏิสัมพนัธ์
ระหว่ำงพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร จึงเป็นแนวทำงในกำรพฒันำบริกำรสุขภำพให้ควำมสมดุลและ
ย ัง่ยนื มีคุณภำพต่อไปได ้
 
 องค์ประกอบ 4 ประกำร สู่กำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกับผูร้ับบริกำร
เพื่อเสริมสร้ำงกำรปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
(PICT Model) มีดงัน้ี 
 

1. พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ใหเ้กิดข้ึน (P = Participation) 
2. พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรมีกำรบูรณำกำรกำรปฏิบติัท่ีดีมำไวร่้วมกนั (I = Integration) 
3. พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรมีกำรประสำนควำมร่วมมือท่ีดีต่อกนั (C = Coordination) 
4. กำรฝึกกำรปฏิบติักิจกรรมกำรพยำบำลต่ำง ๆ ร่วมกนั (T = Training) 

  
 ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร
เพื่อเสริมสร้ำงกำรปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบได ้ดงัต่อไปน้ี 
 

1. P = Participationหมายถึง พยาบาลกบัผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ให้เกดิขึน้ 
  กระบวนกำรมีส่วนร่วมของพยำบำลกับผูรั้บบริกำรจะต้องค ำนึงถึงเง่ือนไขหรือ
หลกักำรท่ีส ำคญั 3 ประกำร คือ 1) กำรมีส่วนร่วมตอ้งเกิดจำกควำมเต็มใจและควำมตั้งใจท่ีจะเขำ้
ร่วมเพรำะจะท ำให้เกิดควำมเป็นน ้ ำหน่ึงใจเดียวกนัในกำรแก้ไขปัญหำและตดัสินใจในเร่ือง
นั้นๆ 2) กระบวนกำรมีส่วนร่วมตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของควำมเสมอภำคและขีดควำมสำมำรถของ
แต่ละบุคคลท่ีจะเขำ้มำมีส่วนร่วม 3) กำรมีส่วนร่วมตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของเสรีภำพอิสรภำพท่ีจะ
ตดัสินใจเขำ้ไปมีส่วนร่วมหรือไม่ ท่ีส ำคญัคือกำรมีส่วนร่วมนั้นตอ้งไม่เกิดจำกกำรบงัคบัขู่เข็ญจำก
ผูท่ี้เหนือกวำ่ 
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2. I = Integration หมายถึง พยาบาลกับผู้รับบริการมีการบูรณาการการปฏิบัติที่ดีมาไว้
ร่วมกนั 
  กำรบูรณำกำรกำรปฏิบติัท่ีดีร่วมกนัระหว่ำงพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร เป็นกำรสร้ำง
สมดุลใหเ้กิดข้ึนในกำรพฒันำ โดยควำมสมดุลในกำรพฒันำคือกำรท่ีพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรจะตอ้ง
มีกำรด ำเนินกำรไปพร้อมกนัในทุกด้ำน ทุกเร่ืองไม่มุ่งเน้นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพำะ เพรำะทุก
กิจกรรมมีควำมเก่ียวขอ้งกนัอย่ำงใกล้ชิด ถ้ำทั้งสองฝ่ำยมีกำรหันหน้ำเขำ้หำกนัมีกำรบูรณำกำร
ปฏิบติัท่ีดีต่ำงๆ มำไวร่้วมกนัไดย้่อมจะท ำให้ระบบบริกำรสุขภำพมีคุณภำพ สำมำรถตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของทุกฝ่ำยได ้ปัญหำควำมขดัแยง้ต่ำงๆ ยอ่มจะลดนอ้ยลง 
 

3. C = Coordination หมายถึง พยาบาลกับผู้รับบริการมีการประสานความร่วมมือที่ดี
ต่อกนั 
  กำรประสำนงำนมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อกำรบริกำรทำงสุขภำพ เป็นกระบวนกำร
หลกัท่ีท ำให้กำรปฏิบติังำนร่วมกนัเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน บรรลุวตัถุประสงค ์ไม่เกิดควำมขดัแยง้กนั 
โดยต่ำงฝ่ำยทั้งพยำบำลและผูรั้บบริกำรจะตอ้งร่วมมือปฏิบติัดว้ยกนั เพื่อจุดหมำยเดียวกนั คือท ำให้
เกิดกำรปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั จ ำกดัควำมขดัแยง้ต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนท ำใหเ้กิดกำรเสริมสร้ำงกำรร่วมมือท่ี
ดีในกำรรักษำพยำบำล เกิดเป็นระบบกำรบริกำรสุขภำพท่ีมีคุณภำพมำกท่ีสุดต่อไป 
 

4. T = Training หมายถึง การฝึกการปฏิบัติกจิกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกนั 
  กำรจดัให้มีกำรฝึกกำรปฏิบติักิจกรรมกำรพยำบำลต่ำง ๆ ร่วมกนั จะช่วยให้ทั้งสอง
ฝ่ำยได้มีกำรเรียนรู้กนัโดยน ำเอำควำมรู้ประสบกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีต่ำงฝ่ำยต่ำงมีอยู่มำแลกเปล่ียนเรียนรู้
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ให้เกิดข้ึนร่วมกัน โดยผลท่ีเกิดข้ึนตำมมำท ำให้มีกำรพฒันำกำรสร้ำง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร ซ่ึงทั้งสองฝ่ำยมีกำรรับรู้ เรียนรู้ ร่วมกนัมำโดยตลอด
ยอ่มจะสำมำรถน ำไปขยำยผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรบริกำรสุขภำพท่ีมีคุณภำพต่อไปได ้
   
 จำกกำรปฏิบติัตำมโมเดลแล้วพยำบำลกับผูรั้บบริกำรยงัควรมีปัจจยัสนับสนุน และ
ปัจจยัเอ้ือ เพื่อที่จะน ำมำช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบตัิตำมโมเดลได้เพิ่มมำกยิ่งข้ึน ซ่ึงปัจจยั
สนบัสนุน และปัจจยัเอ้ือท่ีส ำคญัของ PICT Model น้ี ไดแ้ก่ 
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ปัจจัยสนับสนุน 
 

1. ความไว้วางใจเม่ือกล่ำวถึงควำมไวว้ำงใจแล้วพยำบำลกับผูรั้บบริกำรควรมีควำม
ไวว้ำงใจต่อกนั เพื่อสร้ำงควำมไวว้ำงใจให้เกิดข้ึนระหว่ำงกนั เกิดควำมเช่ือถือต่อกนั สำมำรถ
แลกเปล่ียน แบ่งปัน และประสำนงำนกนัไดอ้ยำ่งรำบร่ืน 

 
2. การส่ือสารเม่ือกล่ำวถึงกำรส่ือสำรแลว้พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรควรมีกำรส่ือสำรท่ีดี

ต่อกนั เพื่อสร้ำงปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัผ่ำนทำงขอ้มูลข่ำวสำร สัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมำยต่ำงๆ
เขำ้ใจในควำมหมำย และควำมตอ้งกำรของทั้งสองฝ่ำยไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจน และตรงประเด็นมำก
ท่ีสุด 
 
ปัจจัยเอือ้ 
 

1. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศองค์กรเม่ือกล่ำวถึงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศ
องค์กรแล้วพยำบำลกับผูร้ับบริกำรควรอยู่ในสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศองค์กรท่ีดี คือมี
กำรร่วมมือ ให้กำรดูแลกนัดว้ยควำมจริงใจเสมอภำค ค ำนึงถึงใจเขำใจเรำ มีเหตุผลในกำรกระท ำ
ต่ำงๆ เคำรพกฎเกณฑ ์จะสำมำรถท ำใหเ้กิดกำรปฏิบติัท่ีดีตำมมำได ้

 
2. ผู้บริหารองค์กรเม่ือกล่ำวถึงผูบ้ริหำรองค์กรแลว้พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรควรอยู่ใน

องคก์รท่ีมีผูบ้ริหำรท่ีให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบติัต่ำงๆท่ีช่วยเสริมสร้ำงให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรท ำใหเ้กิดกำรปฏิบติัท่ีดีตำมมำไดใ้นโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 

 
3. ภาระงานของพยาบาลเม่ือกล่ำวถึงภำระงำนของพยำบำลแล้วพยำบำลควรมีภำระ

งำนท่ีเหมำะสม เพื่อช่วยสนับสนุนท ำให้พยำบำลได้เกิดกำรปฏิบติัท่ีดีตำมมำ สำมำรถปฏิบติังำน
ต่ำงๆ และให้บริกำรแก่ผูรั้บบริกำรในโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุขไดอ้ย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 
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บทส่งท้าย 
 
 กำรพฒันำต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนัท่ีเป็นไปอยำ่งรวดเร็วจึงอำจส่งผลให้บุคคลใน
สังคมตอ้งเร่งรีบและกลำยมำเป็นสำเหตุหน่ึงของกำรควำมขดัแยง้ข้ึน เพรำะต่ำงฝ่ำยต่ำงไม่รับฟังกนั
ขำดกำรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั โดยเฉพำะกำรให้บริกำรทำงสุขภำพท่ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน จึงอำจ
ท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้จำกกำรขำดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัไดง่้ำยมำกข้ึน 
 
 ดงันั้น กำรพฒันำรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร เพื่อ
เสริมสร้ำงกำรปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข จึง
เป็นแนวทำงกำรพฒันำทำงเลือกหน่ึงท่ีจะน ำไปสู่กำรมีบริกำรสุขภำพท่ีมีคุณภำพ สำมำรถตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรแก่ทั้งพยำบำลและผูรั้บบริกำรดว้ยกำรมีส่วนร่วมกนัในกำรบูรณำกำรปฏิบติัท่ีมีมำ
ประสำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัยอ่มเป็นกำรผนึกก ำลงัขบัเคล่ือนระบบบริกำร
สุขภำพใหมี้ควำมสมดุล ย ัง่ยนืโดยปรำศจำกควำมขดัแยง้ไดอี้กทำงเลือกหน่ึง 
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แผนการจัดการความรู้ 
 
 แผนกำรจดักำรควำมรู้ เป็นแผนงำนท่ีแสดงถึงรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรกิจกรรมรูปแบบกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรเพื่อ
เสริมสร้ำงกำรปฏิบติัท่ีดีในกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยของกำรจดักำรควำมรู้
ท่ีก ำหนด 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ช่ือหน่วยงำน : โรงพยำบำลศูนยร์ำชบุรี จงัหวดัรำชบุรี 
เป้ำหมำย (Desired State) : ผูว้จิยัร่วมด ำเนินกิจกรรมกำรจดักำรควำมรู้กำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำรแก่พยำบำลและผูรั้บบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยท่ีวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม : ผูมี้ส่วนร่วมไดน้ ำควำมรู้ไปใชจ้ริงในกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งพยำบำลกบัผูรั้บบริกำร เพื่อเสริมสร้ำงกำรปฏิบติัท่ีดีใน
กำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลศูนย ์สังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
ล าดับ กจิกรรม วธีิการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ 
งบ ผู้รับผดิชอบ 

1 กำรช้ีแจงกำร
ด ำเนินงำนแก่ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งใน 
ร.พ.ศูนยร์ำชบุรี 

แสดงหนงัสือขอ
ควำมอนุเครำะห์กำร
ด ำเนินกิจกรรมใน 
ร.พ.ศูนยร์ำชบุรีใน
นำมมหำวทิยำลยั 

คร้ังท่ี 1 
1 วนั 

หวัหนำ้ส่วน
รำชกำร 

หน่วยรำชกำร ร.พ. 
ศูนยร์ำชกำร จ.
รำชบุรี 

กำรประสำนงำน - ผูว้จิยั 
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ล าดับ กจิกรรม วธีิการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบ ผู้รับผดิชอบ 

2 กำรบ่งช้ีควำมรู้ 
-ควำมรู้ในเร่ือง
ปฏิสัมพนัธ์
ระหวำ่งพยำบำล
กบัผูรั้บบริกำร
ในโรงพยำบำล
ศูนยส์ังกดั
กระทรวง
สำธำรณสุข 

อธิบำยช้ีแจง
รำยละเอียด 
วตัถุประสงคแ์ละ
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำร 

คร้ังท่ี 2 
1 วนั 

ผูน้ ำกลุ่มเป้ำ 
หมำยเห็นพอ้ง 

ผูน้ ำกลุ่มเป้ำหมำย
พยำบำลและ
ผูรั้บบริกำรของ  
ร.พ. ศูนยร์ำชบุรี 

ประชุมช้ีแจง - ผูว้จิยั 

3 กำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ 

สร้ำงบรรยำกำศ
ควำมเป็นกนัเอง 

คร้ังท่ี 3 
1 วนั 

กำรเขำ้ร่วม
อบรม 

ประชำกรกลุ่มเป้ำ 
หมำย ร.พ. ศูนย์
รำชบุรี 

กำรอบรม - ผูว้จิยั 

4 กำรสร้ำงและ
แสวงหำควำมรู้ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั  
รวบรวมควำมรู้
ภำยในและภำยนอก
โรงพยำบำล 

คร้ังท่ี 4 
1 วนั 

มีฐำนควำมรู้ 
ตำมกรอบ
ประเด็น 

มีพยำบำลและ
ผูรั้บบริกำรผูรู้้ดำ้น
กำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์
ระหวำ่งพยำบำลกบั
ผูรั้บบริกำร 

กำรจดัประชุม
กลุ่มยอ่ย 

- ผูว้จิยั 
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ล าดับ กจิกรรม วธีิการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบ ผู้รับผดิชอบ 

5 กำรจดักำร
ควำมรู้ใหเ้ป็น
ระบบและสรุป
เน้ือหำ 

รวบรวมควำมรู้ท่ีได้
ใหเ้ป็นหมวดหมู่และ
กลัน่กรองควำมรู้ท่ี
ได ้

คร้ังท่ี 5 
1 วนั 

มีฐำนควำมรู้
กำรสร้ำง
ปฏิสัมพนัธ์
ระหวำ่ง
พยำบำลกบั
ผูรั้บบริกำร
ของ ร.พ. ศูนย์
สังกดักระทรวง
สำธำรณสุขท่ี
เป็นหมวดหมู่
และน ำไปใช้
ไดจ้ริง 

จ ำนวนควำมรู้ท่ีใช้
งำนไดจ้ริงขั้นต ่ำ 1 
เร่ือง 

กำรจดัเวที
แลกเปล่ียน
ควำมรู้ 

- ผูว้จิยั 

6 กำรแบ่งปัน
และเปล่ียน
ควำมรู้เรียนรู้
หลงัปฏิบติักำร
ร่วมกนั 

จดักิจกรรมเรียนรู้
ร่วมกนัหลงั
ปฏิบติักำร (AAR) 

คร้ังท่ี 6 
1 วนั 

มีกิจกรรม
เรียนรู้หลงั
ปฏิบติักำร  
(AAR) 

ไดเ้น้ือหำจำกกำร
ถอดบทเรียนหลงั
ปฏิบติักำร (AAR) 

กำรจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้
หลงัปฏิบติักำร 
(AAR) 

- ผูว้จิยั 
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ล าดับ กจิกรรม วธีิการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบ ผู้รับผดิชอบ 

7 กำรประเมินผล
โดยผูว้จิยั
น ำเสนอผลกำร
เรียนรู้แก่ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง
และผูส้นใจ
ทัว่ไป 

จดัประชุมน ำเสนอ
เพื่อกำรพฒันำ 

คร้ังท่ี 7 
1 วนั 

ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งและ
กลุ่มเป้ำหมำ
เขำ้ร่วม
ประชุม 

มีขอ้คิดเห็น
ขอ้เสนอแนะแนวทำง
พฒันำกำรสร้ำง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่ง
พยำบำลกบั
ผูรั้บบริกำรของ ร.พ. 
ศูนย ์สังกดักระทรวง
สำธำรณสุข 

กำรประชุม
น ำเสนอเพื่อกำร
พฒันำ 

- ผูว้จิยั 
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กจิกรรมสถานการณ์ในโรงพยาบาลศูนย์ทีพ่ยาบาลกบัผู้รับบริการควรมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั 
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กจิกรรมการแสดงบทบาทสมมติจากสถานการณ์ 
 

กิจกรรมสถำนกำรณ์ในโรงพยำบำลศูนยท่ี์พยำบำลกบัผูรั้บบริกำรควรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั เพื่อช่วยใหเ้กิดแนวทำงในกำรปฏิบติัท่ีดีท่ีจะน ำเสนอพร้อมเหตุผล ไดแ้ก่ 

 
กจิกรรมที ่1 การส่ือสารเมื่อรับใหม่ผู้ป่วย 

แนวทางการปฏิบตั ิ เหตุผล 
1. กำรเตรียมควำมพร้อม 
1.1 ดำ้นบุคลำกร 
- บุคลำกรแต่งกำยเรียบร้อยติดบตัรเตรียมสภำพอำรมณ์
ใหพ้ร้อม 
1.2 ดำ้นขอ้มูล / อุปกรณ์ 
- พยำบำลรับแจง้ทำงโทรศพัทจ์ำกหน่วยงำนผูป่้วยนอก 
/หน่วยงำนห้องอุบติัเหตุฉุกเฉินสอบถำมขอ้มูลผูป่้วย
เก่ียวกับเพศอำยุกำรวินิจฉัยโรคอำกำรกำรรักษำกำร
เตรียมอุปกรณ์พิเศษ (กรณีท่ีผูป่้วยตอ้งกำรห้องพิเศษ
สอบถำมเก่ียวกบัสิทธิบตัร) 
- พยำบำลท่ีรับแจง้→ตดัสินใจเลือกเตียงหรือปรึกษำ
หัวหน้ำเวรเพ่ือเลือกเตียงท่ีเหมำะสมกับอำกำรของ
ผูป่้วย 
- พยำบำลท่ีรับแจง้แจง้สมำชิกผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือเตรียม
เตียงและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
1.3 ดำ้นเอกสำร 
- เตรียมเอกสำรชุดรับใหม่แนวทำงในกำรรักษำโรค (ถำ้มี) 
2. กระบวนกำรรับผูป่้วยใหม่ 
2.1 กำรตอ้นรับผูป่้วย / กำรสร้ำงสมัพนัธภำพ 
- เม่ือผูป่้วยมำถึงพยำบำล / เจำ้หนำ้ท่ีตอ้งกระตือรือร้น
ในกำรตอ้นรับผูป่้วยโดยไม่แบ่งชนชั้นหรือฐำนะสีหนำ้
ยิม้แยม้แจ่มใสสบตำอยำ่งเป็นมิตร ช่วยพยงุหรือยกผูป่้วย
ใหน้อนเตียง 
- ทกัทำยแนะน ำตวัเองและช่ือแพทยเ์จำ้ของไขใ้ห้ผูป่้วย 
/ ญำติทรำบดว้ยวำจำสุภำพเรียกช่ือโดยใชค้  ำน ำหนำ้ท่ี
เหมำะสมเช่นคุณลุงคุณป้ำ 

 
 
- ผูป่้วยมีควำมเช่ือถือ / กำรติดบตัรจะช่วยแนะน ำ
ตวัพยำบำลทำงออ้ม 
 
- เพื่อควำมพร้อมในกำรรับผูป่้วย /กำรช่วยเหลือ
เบ้ืองตน้/ กำรใหข้อ้มูล 
 
 
 
- ผูป่้วยไดน้อนพกัเตียงท่ีเหมำะสมมีควำมปลอดภยั 
 
 
- ผูป่้วยไดรั้บกำรดูแลโดยทีม 
 
 
- ประกอบกำรใหค้  ำแนะน ำ /กำรดูแลผูป่้วย 
 
 
- ผูป่้วย / ญำติเกิดควำมรู้สึกอบอุ่นเป็นกนัเองแสดง
ถึงกำรเอำใจใส่และกำรยอมรับในควำมเป็นบุคคล 
 
 
-เพื่อกำรสร้ำงสมัพนัธภำพและแสดงควำมเคำรพ 
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แนวทางการปฏิบตั ิ เหตุผล 
- กำรทวนสอบกำรช้ีบ่งตวัผูป่้วยถำมช่ือ - สกลุกบัแฟ้ม
ประวติัและป้ำยขอ้มือวำ่ประวติัตรงกนัหรือไม่ 
- กำรตรวจสอบกำรเซ็นใบยนิยอมรับกำรรักษำตวัใน
โรงพยำบำล อธิบำยใหข้อ้มูลโดยอธิบำยถึงควำมส ำคญั
ในกำรนอนพกัรักษำตวัแนวทำงกำรรักษำของแพทย์
รำยละเอียดกำรยนิยอมรักษำก่อนใหผู้ป่้วย / ญำติเซ็น
ยนิยอม 
2.2 กำรประเมินปัญหำ / กำรวนิิจฉยักำรพยำบำล 
- ประเมินสภำพทัว่ไปของผูป่้วยวดัสญัญำณชีพแจง้
ผูป่้วย/ญำติทรำบ 
- ประเมินควำมตอ้งกำรกำรรักษำพยำบำลเบ้ืองตน้ทนัที
ตำมกระบวนกำรพยำบำลแบบองคร์วมและจดัล ำดบั
ควำมส ำคญัในกำรใหก้ำรรักษำพยำบำลหรือให้
ค  ำแนะน ำ 
- ซกัประวติัผูป่้วยเพ่ิมเติมเช่นอำกำรโรคประจ ำตวักำร
แพย้ำ 
- ตรวจสอบแผนกำรรักษำของแพทยก์ำรตรวจพิเศษ
ต่ำงๆเช่นกำร X-RAY 
- กรณีท่ีผูป่้วยเป็นโรคติดต่ออธิบำย / ช้ีแจงใหผู้ป่้วย/
ญำติรับทรำบพร้อมเตรียมอุปกรณ์กำรป้องกนัให้พร้อม
เช่นหนำ้กำกแอลกอฮอลล์ำ้งมือ 
2.3 กำรปฏิบติักำรพยำบำล 
- ใหย้ำตำมแผนกำรรักษำของแพทยเ์ช่นกำรพน่ยำกำร
ฉีดยำกำรใหส้ำรน ้ ำทำงหลอดเลือดด ำขณะท ำหตัถกำร
พดูคุยสมัผสัใหก้ ำลงัใจ 
2.4 กำรใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วย/ญำติ 
- ทบทวนสิทธิในกำรรักษำถำ้มีปัญหำแจง้งำนประกนั
สุขภำพเพื่อด ำเนินกำร 

- ป้องกนักำรใหก้ำรรักษำพยำบำลผิดคน 
 
- ผูป่้วย / ญำติไดรั้บทรำบขอ้มูลต่ำงๆขณะนอนพกั
รักษำตวัในโรงพยำบำล และลดควำมวติกกงักล 
- พิทกัษสิ์ทธ์ิผูป่้วย 
 
 
 
- ผูป่้วยไดรั้บกำรช่วยเหลือแกไ้ขปัญหำฉุกเฉินได้
อยำ่งเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผูป่้วย/ญำติปฏิบติัตวัเหมำะสมกบัโรคท่ีเป็น 
 
 
 
- ผูป่้วยไดรั้บกำรดูแลรักษำพยำบำลตำมแผนกำร
รักษำของแพทย ์
- ผูป่้วย/ญำติทรำบสิทธิในกำรรักษำและไม่กงัวล
เก่ียวกบัค่ำรักษำพยำบำล 
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แนวทางการปฏิบตั ิ เหตุผล 
- แนะน ำสถำนท่ีไดแ้ก่หมำยเลขเตียงหอ้งน ้ ำปลัก๊ปิด-
เปิดพดัลมปลัก๊ปิด-เปิดไฟกระโถนถุงรองขยะหมอ้
นอนเป็นตน้ 
- แนะน ำกฎระเบียบวธีิปฏิบติัตวัขณะอยูใ่น
โรงพยำบำลเช่นกำรเฝ้ำผูป่้วยกำรเยีย่มผูป่้วยกำรเปล่ียน
เส้ือผำ้เวลำอำหำร 
- แนะน ำขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรเช่นกำรตรวจเยีย่มโดย
แพทยว์นัละ 1 คร้ังและกรณีท่ีผูป่้วยมีอำกำร
เปล่ียนแปลงกำรขอควำมช่วยเหลือจำกพยำบำลได ้
ตลอดเวลำกำรใชส้ญัญำณฉุกเฉิน 
- ประเมินสมรรถนะผูป่้วยตำมแบบประเมิน 
- ใหค้  ำแนะน ำกำรปฏิบติัตวัเก่ียวกบัโรค/อำกำรของ
ผูป่้วยเช่นกำรรับประทำนอำหำรกำรออกก ำลงักำยโดย
ไม่ใชค้  ำศพัทเ์ทคนิค 
3. กำรประเมินผล 
3.1 กำรทวนสอบควำมเขำ้ใจของผูป่้วย/ญำติเก่ียวกบั
ช่ือแพทยเ์จำ้ของไขโ้รคหรืออำกำรท่ีเป็นอยูก่ำรปฏิบติั
ตวัเก่ียวกบัโรคท่ีเป็น 
3.2 เปิดโอกำสใหผู้ป่้วย / ญำติซกัถำมรับฟังดว้ยควำม
สนใจพยกัหนำ้เป็นระยะพร้อมประเมินสีหนำ้ท่ำทำง
และอำกำรของผูป่้วย / ญำติท่ีแสดงถึงควำมกงัวล
ปลอบโยนใหก้ ำลงัใจ 
3.3 กล่ำวปิดกำรสนทนำเช่นเรียบร้อยแลว้ค่ะดูแล
เปล่ียนเส้ือผำ้ใหผู้ป่้วยนะค่ะแลว้พยำบำลจะมำฉีดยำให้
น ้ ำเกลือเป็นตน้หรือถำ้มีปัญหำสงสยัสำมำรถปรึกษำ
พยำบำลไดต้ลอดเวลำนะคะ่ 
3.4 บนัทึกขอ้มูลและส่งต่อปัญหำท่ีตอ้งใหก้ำร
รักษำพยำบำลต่อ 
3.5 พยำบำลเป็นผูป้ระสำนงำนกบัสหวชิำชีพตำมควำม
เหมำะสมกบัโรค/ อำกำรของผูป่้วย 

- เพื่อสร้ำงควำมคุน้เคยแก่ผูป่้วยใหผู้ป่้วยสำมำรถ
ปฏิบติัตวัขณะอยูใ่นโรงพยำบำลไดอ้ยำ่งถูกตอ้งช่วย
ลดควำมวติกกงัวลและมีควำมเช่ือถือไวว้ำงใจ 
 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อคน้ปัญหำของผูป่้วย 
- ผูป่้วยปฏิบติัตวัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
 
 
 
- แสดงกำรยอมรับในควำมเป็นบุคคลแสดงกำรเอำ
ใจใส่และแสดงควำมเห็นใจเขำ้ใจ 
 
 
 
 
 
- ผูป่้วย/ญำติทรำบขั้นตอนในกำรปฏิบติัตำมล ำดบั 
 
 
 
- เพ่ือควำมต่อเน่ืองในกำรรักษำพยำบำล 
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กจิกรรมที ่2 การส่ือสารเมื่อเยีย่มตรวจผู้ป่วย 

แนวทางการปฏิบัติ เหตุผล 
1. กำรเตรียมควำมพร้อม 
1.1 ดำ้นบุคลำกร 
- บุคลำกรแต่งกำยเรียบร้อยติดบตัรเตรียมสภำพ
อำรมณ์ใหพ้ร้อม 
1.2 ดำ้นขอ้มูล / อุปกรณ์ 
- รับส่งขอ้มูลผูป่้วยท่ีโตะ๊ 
- ทบทวนขอ้มูลผูป่้วยและพยำบำลกำรรักษำ
ของแพทย ์
- จดัอุปกรณ์ในกำรเยีย่มตรวจเช่นเคร่ืองวดั
ควำมดนัโลหิต,หูฟัง 
2. กำรเยีย่มตรวจหลงัรับเวร / ก่อนส่งเวร 
- บุคลำกรยิม้แยม้แจ่มใส 
- ทกัทำยผูรั้บบริกำรโดยเรียกช่ือถำ้จ ำไดแ้ละใช้
สรรพนำมน ำหนำ้ช่ือท่ีเหมำะสมเช่นคุณลุงคุณ
ป้ำสัมผสัมือ / ห่มผำ้ให้ 
- ประเมินสภำพผูป่้วยทัว่ๆไป/บริเวณรอบๆ / 
กำรใหส้ำรน ้ำ 
- สอบถำมอำกำร / ควำมรู้สึกเช่นเม่ือคืนนอน
หลบัดีไหมคะไม่สบำยตรงไหนหรือเปล่ำคะ 
- ใหค้  ำแนะน ำกำรปฏิบติัตวัตำมปัญหำท่ีพบ 
- สอบถำมควำมตอ้งกำรและเปิดโอกำสให้
ผูป่้วย / ญำติซกัถำม 
- จดัท่ำผูป่้วยให้เหมำะสมเช่นไขหวัเตียงสูงช่วย
พลิกตะแคงตวั 
- ใหข้อ้มูลตำมแผนกำรรักษำของแพทยเ์พิ่มเติม 
(ถำ้มี) เช่นกำรงดน ้ำและอำหำรกำร X-RAY 
หรือกำรผำ่ตดักำรฉีดยำเป็นตน้ 
- กำรบนัทึกทำงกำรพยำบำล 

 
 
- ผูป่้วยมีควำมเช่ือถือ / กำรติดบตัรจะช่วย
แนะน ำตวัพยำบำลทำงออ้ม 
 
- เพื่อป้องกนักำรเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วยและ
ทรำบอำกำรผูป่้วยแต่ละรำย 
 
 
 
 
- เพื่อกำรสร้ำงสัมพนัธภำพและกำรแสดง
ควำมเคำรพ 
 
 
- เพื่อคน้หำปัญหำของผูป่้วย 
 
- เป็นกำรกล่ำวแสดงควำมอำทรและแสดง
ควำมเอำใจใส่ 
- ผูป่้วยปฏิบติัตวัไดอ้ยำ่งถูกตอ้งแสดงถึงกำร
ยอมรับ 
 
- เพื่อแสดงกำรดูแลเอำใจใส่ 
 
- ผูป่้วยทรำบแผนกำรรักษำของแพทยแ์ละมี
ควำมเช่ือถือไวว้ำงใจ 
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แนวทางการปฏิบัติ เหตุผล 
3. กำรเยีย่มตรวจร่วมกบัแพทย ์
3.1 เตรียมเวชระเบียน 
3.2 กิจกรรมกำรเยีย่มตรวจ 
- กล่ำวทกัทำยผูป่้วยดว้ยสีหนำ้ท่ียิม้แยม้แจ่มใส
วำจำสุภำพ 
- ประเมินสภำพผูป่้วยร่วมกบัแพทย ์
- สัมผสัผูป่้วยเป็นระยะๆเช่นสัมผสัมือหรือแตะ
ตวัเบำๆกำรห่มผำ้ให้ 
- ทวนค ำถำมเม่ือผูป่้วยตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ
และเป็นผูป้ระสำนกำรส่ือสำรระหวำ่งผูป่้วย / 
ญำติกบัแพทย ์
- รำยงำนอำกำรผดิปกติของผูป่้วยใหแ้พทย์
ทรำบเม่ือจ ำเป็น 
- ทบทวนค ำสั่งแพทย ์/ ขอค ำปรึกษำทนัทีเม่ือ
สงสัย 
- ปฏิบติัตำมแผนกำรรักษำของแพทย ์
- บนัทึกทำงกำรพยำบำล 

- เพื่อควำมต่อเน่ืองในกำรรักษำพยำบำล 
- เพื่อควำมพร้อมในกำรตรวจผูป่้วยของแพทย ์
 
- เพื่อกำรสร้ำงสัมพนัธภำพและกำรแสดง
ควำมเคำรพ 
 
- แสดงควำมเอำใจใส่ 
 
- เพื่อลดปัญหำกำรส่ือสำร 
 
 
- ปัญหำของผูป่้วยไดรั้บกำรรักษำ 
 
 
 
- ควำมต่อเน่ืองในกำรรักษำพยำบำล 
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กจิกรรมที ่3 การส่ือสารเมื่อจ าหน่ายผู้ป่วย 
แนวทางการปฏิบตั ิ เหตุผล 

1. กำรเตรียมควำมพร้อม 
1.1 บุคลำกร / มอบหมำยงำนท่ีชดัเจน 
1.2 ตรวจสอบค ำสัง่ของแพทยใ์นกำรจ ำหน่ำยผูป่้วย 
1.3 เตรียมสัง่ยำกลบับำ้นใหผู้ป่้วย 
1.4 เตรียมใบนดั (ถำ้มี) 
1.5 เตรียมเอกสำร / แผน่พบัท่ีตรงกบัโรคค ำแนะน ำ 
1.6 ศึกษำสภำพผูป่้วย / ขอ้มูลผูป่้วยจำกเวชระเบียน 
2. กำรปฏิบติัโดยใชกิ้ริยำวำจำท่ีสุภำพอ่อนโยน 
2.1 กล่ำวทกัทำยผูป่้วยดว้ยค ำพดูท่ีสุภำพและใชส้รรพ
นำมน ำหนำ้ช่ือผูป่้วยท่ีเหมำะสม 
2.2 แนะน ำตวัพยำบำล (กรณีท่ีพบผูป่้วยคร้ังแรก) 
2.3 ขออนุญำตในกำรทวนสอบช่ือผูป่้วย 
2.4 แจง้ใหผู้ป่้วยทรำบค ำสัง่จ ำหน่ำยของแพทยพ์ร้อม
บอกเหตผุลกำรจ ำหน่ำย 
2.5 แนะน ำกำรปฏิบติัตวัตำมวธีิปฏิบติั โดยไม่ใช้
ค  ำศพัทเ์ทคนิคไดแ้ก่ 
- วธีิกำรรับประทำนยำตำมค ำสัง่แพทย ์
- อธิบำยเป้ำหมำยกำรรักษำผูป่้วยและกำรปฏิบติัตวัเช่น
ผูป่้วยท่ีมีบำดแผลตอ้งป้องกนักำรติดเช้ือท่ีแผลตอ้งลำ้ง
แผลโดยเจำ้หนำ้ท่ีวนัละ1-2 คร้ังแผลตอ้งไม่เปียกน ้ ำถำ้
มีอำกำรผิดปกติเช่นมีไขป้วดแผลมำก ควรกลบัมำพบ
แพทยเ์ป็นตน้ 
- อธิบำยขอ้จ ำกดัจำกกำรเจ็บป่วยและกำรฟ้ืนฟสูภำพ
เช่นหลงัผำ่ตดังดยกของหนกัอยำ่งนอ้ย 6 สปัดำห์แต่
สำมำรถท ำงำนบำ้นเบำๆไดเ้ป็นตน้ 
- ใหใ้บนดัตรวจ (กรณีแพทยน์ดัอธิบำยควำมส ำคญัใน
กำรมำตรวจตำมนดับอกวนัเวลำและสถำนท่ีในกำรมำ
ตรวจ 

 
- เพื่อควำมชดัเจนในกำรปฏิบติั 
- ป้องกนัควำมผิดพลำดและเพ่ือควำมพร้อมในกำร
จ ำหน่ำยกำรใหค้  ำแนะน ำ 
 
 
 
 
- สร้ำงสมัพนัธภำพและแสดงควำมเคำรพ 
 
- ป้องกนัควำมผิดพลำดแสดงควำมเคำรพ 
- เพ่ือควำมร่วมมือในกำรจ ำหน่ำยแสดงกำรยอมรับ 
 
 
- เพ่ือป้องกนักำรกลบัเป็นซ ้ ำผูป่้วย / ญำติสำมำรถ
ดูแลสุขภำพตนเองท่ีบำ้นไดถู้กตอ้งแสดงกำรดูแล
เอำใจใส่ 
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แนวทางการปฏิบตั ิ เหตุผล 
3. กำรประเมินผล 
3.1 ทวนสอบควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบติัตวั / กำร
รับประทำนยำ 
3.2 ดูแลส่งผูป่้วยกลบับำ้นกล่ำวแสดงควำมอำทรต่อ
ผูป่้วยเช่นขอใหห้ำยเร็วๆนะคะ 
 

 
 
 
- แสดงกำรดูแลเอำใจใส่ประทบัใจ 

 
 
 
 

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ-สกุล นางพรเพญ็  อารีกิจ 
วนัเกดิ 21 มกราคม พ.ศ. 2525 
ทีอ่ยู่   19 / 4  ม.9  ต.ปากแรต  อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี  70110 
ทีท่ ำงำน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม ต าแหน่ง อาจารย ์

ประวตัิกำรศึกษำ 
พ.ศ.2547 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต (พยบ.) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จกัรีรัช 
พ.ศ.2555     ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  (พยม.) สาขาการพยาบาลจิตเวช 

 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ.2558 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (ปรด.) สาขาพฒันศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร   
ประวตัิกำรท ำงำน 

พ.ศ.2547-2552 พยาบาลวชิาชีพประจ าโรงพยาบาลโพธาราม 
พ.ศ.2552-2554 พยาบาลวชิาชีพไม่ประจ าโรงพยาบาลเอกชน 
พ.ศ.2554-2557      อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
พ.ศ.2557-ปัจจุบนั    อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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