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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ               
ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง กลุ่มตวัอย่าง คอื พยาบาลวชิาชีพทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย
แห่งหน่ึง จ านวน 330 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถติ ิ           
t-test การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหถ์ดถอยเชิงพหุ 
 ผลการวจิยั พบว่า พยาบาลวชิาชีพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ22-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี รายได้อยู่ที่ 25,001-35,000 บาท และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานน้อยกว่า 10 ปี ระดับความ
คดิเหน็เกี่ยวกับความพงึพอใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น มเีพยีงดา้นเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ระดับความคดิเหน็เกี่ยวกับการรับรู้บรรยากาศองคก์รอยู่ในระดบัมากทุก
ด้าน  และระดับความคิด เห็น เกี่ ยวกับความต้องก ารในการพัฒนาตนเองอ ยู่ ในระดับมากทุกด้าน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 พบว่า 1. เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง                     
ที่ไ ม่แตกต่างกัน 2. ความพึงพอใจในการท างาน ได้แก่  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความรู้สึกมัน่คงในหน้าที่การงาน                  
โดยตัวแปรทัง้ 4 ตัวน้ี สามารถร่วมกันท านายความต้องการในการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ ใน
โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง ไดร้อ้ยละ 20.4 3. การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นการมสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจ และดา้นการน าเทคนิคและวทิยาการมาใช้ในองคก์ร โดยตวัแปรทัง้ 2 ตวัน้ี สามารถร่วมกันท านายความ
ตอ้งการในการพฒันาตนเองของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง ไดร้อ้ยละ 15.3  
 
ค าส าคญั: ความตอ้งการในการพฒันาตนเอง พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลมหาวยิาลัย  
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research are to study the needs for self-improvement among nurses at 
university hospitals. The samples in this research consisted of nurses who worked in university hosp itals, 
with a total of three hundred and thirty people, questionnaires were used as a research tool. There were 
various statistical techniques utilized to analyze the data including percentage, mean score, standard 
deviation, independent sample t-test, one-way ANOVA and multiple regression analysis were applied as 
statistical analysis tools. 
 The findings of this research revealed the following: Most of the nurses were female, aged 
between 22-30 years old, single, hold Bachelor’s degree, income between 25,001-35,000 Bath per month 
and period of performance less than ten years. The perceptions of the nurses on the overall job satisfaction 
was at a good level, which consisted of nine terms and only the compensation was at moderate level.      
The perceptions of the nurses on the overall organizational climate was at a good level, which consisted 
of six terms, as follows: communication flow, decision-making practices, concern for people, influence on 
department, technological adequacy and motivation. The perceptions of the nurses on the overall needs 
of self-improvement was at a good level, which consisted of three terms as of training, education and 
development. 
 The findings of the research at a statistically significant level of . 05 revealed the following:                 
1.  Nurses of different genders, ages, status level, education, income and period of performance did not 
differ in terms of self- improvement.  2.  The summary of the variations in the needs of self- improvement 
among nurses at university hospitals, in terms of job satisfaction were relationships between peers (X9) , 
advancement (X2), recognition (X3) and job security (X7) by having a direct relationship. The summary of 
the variations in the needs of self- improvement among nurses sorted by a descending size relationship, 
such as relationships between peers (.229), advancement (.205), recognition (.198) and job security (.130). 
This can explain the needs for self- improvement among nurses at university hospitals by 20 .4% . 3.  The 
summary of the variation in the needs for self- improvement among nurses at university hospitals. The 
organizational climate included decision-making practices (X12) and technological adequacy (X15) by having 
a direct relationship. The summary of the variation in the needs for self-improvement among nurses sorted 
by a descending size relationship were technological adequacy ( .209)  and decision-making practices 
(.156). This can explain the needs for self-improvement among nurses at university hospitals by 15 .3%. 
 
Keywords: Needs of Self-Improvement, Among Nurses, University Hospitals 
 
บทน า 

ในบรรดาปจัจยัทางการบรหิาร 4 ประการ ไดแ้ก่ มนุษย ์เงนิ วสัดุอุปกรณ์ และการบรหิารจดัการ มนุษย์
นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส าคญัยิ่ง เพราะมนุษย์มีสติปญัญาที่สามารถใช้ทรัพยากรอื่นๆ ให้ได้ผลงานมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ส าหรบักิจการดา้นโรงพยาบาลซึ่งเป็นกิจการทีใ่หบ้รกิารประเภทหน่ึง จ าเป็นตอ้งใช้
ทรัพยากรมนุษย์จ านวนมาก ที่มีทักษะความสามารถหลากหลายตามภารกิจการให้บริการของโรงพยาบาลแก่
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ลูกคา้ จงึพบว่า งานบรกิารของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้เครื่องมอืหรอืเครื่องจกัรใดๆ มาทดแทนมนุษย์
ได ้นอกจากน้ี งานบรกิารของโรงพยาบาลจ าเป็นตอ้งใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง ดงันัน้ การบรหิารคนจ านวนมาก
ทีม่คีวามหลากหลายดา้นวชิาชีพ ดา้นทกัษะและความสามารถ ใหส้ามารถใหบ้รกิารแก่ลูกค้าไดอ้ย่างมคีุณภาพ
และเป็นไปอย่างต่อเน่ือง จงึมคีวามส าคญัอย่างมาก (ณรงคศ์ักดิ ์บุญเลิศ, 2543)  

ความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานมคีวามสัมพนัธก์ับการปฏิบตัิงานเป็นอย่างมาก เพราะการท าใหบุ้คคล
เกิดความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน จะส่งผลถงึการบรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์าร โดยการสนองความตอ้งการ
ของผูป้ฏบิตังิานจนเกิดความพอใจ จะท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานทีสู่งกว่าผูไ้ม่ไดร้บัการ
สนองตอบ นอกจากดา้นความพึงพอใจในการท างานแล้วนัน้ ด้านบรรยากาศองคก์ร (Organizational Climate) 
หรือการสร้างบรรยากาศที่ดีในองคก์รนับเป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่สามารถส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองได ้
องคก์รสามารถทีจ่ะสนับสนุนใหบุ้คลากรมกีารพฒันาตนเองไดโ้ดยการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้อ านวยต่อการพฒันา   
พยาบาล เป็นวชิาชีพหน่ึงในสงัคมทีม่บีทบาทส าคญัในทมีของผู้ใหบ้รกิารสาธารณสุข และพยาบาลเป็นบุคลากร
ทางสุขภาพทีม่จี านวนมากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกับบุคลากรทางสุขภาพสาขาอื่นๆ ดงันัน้ จงึนับไดว้่าบุคลากรพยาบาลมี
ความส าคญัและมีส่วนส าคญัยิ่งในการผลักดนัให้นโยบายดา้นสาธารณสุขของประเทศบรรลุเป้าหมาย แต่ด้วย
ลักษณะของงานการพยาบาลเป็นงานที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง เป็นงานทีต่อ้งใหก้ารดูแล
ผูป้่วยทีซ่ับซ้อนและรุนแรงจนถงึขัน้วกิฤตทีต่อ้งใช้ความเร่งรบีและความรอบครอบในเวลาเดยีวกัน (กฤษดา แสวง
ด,ี 2551) โดยภาระงานทีห่นักน้ี ส่งผลใหก้ารพฒันาตนเองของพยาบาลนัน้ถูกละเลยไป ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
การศึกษาของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย, 2538) ไดศ้ึกษาปญัหาในการ
ประกอบวชิาชีพการพยาบาลพบว่า มปีญัหาการปฏบิตักิิจกรรมในการพฒันาตนเองอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งผูเ้ขา้
รบับรกิารย่อมมคีวามคาดหวงัทีจ่ะได้รบัการดูแลและบรกิารจากพยาบาลวชิาชีพที่มอีงคค์วามรู้พรอ้มใหก้ารดูแล
อย่างมมีาตรฐานและปลอดภยั รวมไปถงึองคก์รที่มคีวามคาดหวงัทีจ่ะเหน็ในบุคลากรมกีารพฒันาตนเองและน าพา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ  ดังนั ้น พยาบาลจึงต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ตนเองมีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตรส์าขาการพยาบาลเป็นอย่างด ีท าใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและ
ส่งผลใหผู้ร้บับรกิารไดร้บับรกิารทีไ่ดม้าตรฐานและมคีวามปลอดภยั 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามตอ้งการทีจ่ะศึกษาในเรื่อง "ความตอ้งการในการพฒันาตนเอง
ของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง" เพื่อศึกษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นความพงึ
พอใจในการท างาน ปจัจัยด้านการรับรู้บรรยากาศองคก์ร กับความต้องการในการพัฒนาตนเองของพยาบาล
วชิาชีพ โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง โดยคาดว่าการวจิยัในครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ในการน าขอ้มูลไปใช้เพื่อ
การพฒันาองคก์รทัง้ในดา้นการพฒันาบรรยากาศองคก์ร ดา้นแรงจูงใจในการปฏบิตังิานและการพฒันาบุคลากรให้
ตรงตามความตอ้งการของตวับุคลากรเองและขององคก์รต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการในการพฒันาตนเองของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง
โดยรวมทุกดา้น 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความตอ้งการในการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย
แห่งหน่ึง จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้และประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน  
 3. เพื่อศึกษาอทิธพิลของปจัจยัในดา้นความพงึพอใจในการท างานกับความตอ้งการในการพฒันาตนเอง
ของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง 
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 4. เพื่อศึกษาอทิธพิลของปจัจยัดา้นการรบัรู้บรรยากาศองคก์รกับความตอ้งการในการพัฒนาตนเองของ
พยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
  งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยประชากรที่ใช้ในการวจิัยครัง้น้ี 
คอื พยาบาลวชิาชีพทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง จ านวน 3,151 คน ผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอน
การด าเนินการวจิัยไวเ้ป็น 4 ขัน้ตอน ดังน้ี ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวกับความ
ต้องการในการพัฒนาตนเอง ขัน้ตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถามและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์                
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ ขัน้ตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้                
(Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
เครื่องมอื ขัน้ตอนที ่4 น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างและท าการวเิคราะหข์อ้มูล  
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความพงึพอใจในการท างาน ทฤษฎสีองปจัจยัของเฮอรซ์เบอรก์ (Herzberg, 
1959) แบ่งออกเป็น 2 ปจัจยั ไดแ้ก่ 1) ปจัจยักระตุน้ (Motivation Factors) เป็นตวัประกอบทีจ่ะช่วยสรา้งให้เกิด
แรงจูงใจหรอืเกิดความพงึพอใจถอืไดว้่าเป็นเครื่องก่อใหเ้กิดการจูงใจภายในที่จะช่วยใหก้ารปฏบิัตงิานไดผ้ลดีขึ้น  
2) ปจัจยัค ้าจุน (Maintenance Factors) เป็นปจัจยัทีห่ากขาดไปก็จะเกิดความไม่พงึพอใจในการท างาน ถา้หากมี
ปจัจยัเหล่าน้ีก็จะเป็นเครื่องช่วยไม่ใหเ้กิดความไม่พงึพอใจ แต่ก็ไม่เป็นตวัสรา้งแรงจูงใจหรอืความพงึพอใจโดยตรง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้บรรยากาศองค์กร แนวคิดบรรยากาศองค์กรของลิเคิร์ท (Likert, 
1976) ซึ่งได้แบ่งองคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์รออกเป็น 6 ด้าน ในการก าหนดเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ระดบัการรบัรูข้องบรรยากาศองคก์ร ดงัต่อไปน้ี 1) การตดิต่อสื่อสารภายในองคก์ร หมายถงึ การทีผู่ป้ฏบิตังิานรู้
ความเป็นไปภายในองค์กร และผูน้ าแสดงความใจกวา้งที่จะตดิต่อสื่อสารอย่างเปิดเผยเพื่อให้ผูป้ฏิบตัิงานได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารทีถู่กตอ้ง และเพื่อการปฏบิตังิานทีไ่ดผ้ลดี 2) การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ หมายถงึ ผูป้ฏบิตังิานมี
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายขององคก์ร การตดัสนิใจในเรื่องงานทุกระดบั มข่ีาวสารเพยีงพอในการตดัสินใจ 
หากการตัดสินใจมีผลกระทบถึงใครแล้ว ผู ้น าจะขอความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานคนนั้น  3) องค์กรค านึงถึง
พนักงาน หมายถงึ การทีอ่งคก์รเอาใจใส่จดัสวสัดิการปรบัปรุงสภาพการท างานให้ผูป้ฏิบตัิงานรูส้กึพึงพอใจการ
การท างาน 4) การใช้อ านาจและอทิธพิลในองคก์ร หมายถงึ อ านาจและอทิธพิลเป็นทัง้ของผูน้ า และผูป้ฏบิตังิาน
เอง 5) การน าเทคนิคและวทิยาการมาใช้ในองคก์ร หมายถงึ เทคนิคทีใ่ช้ในองคก์ร หน่วยงานทีม่กีารจดัสรรวัสดุ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยงานดี มีการปรับปรุงให้ทันต่อสภาวะแวดล้อม ท าให้เกิดประสิทธิภาพในหน่วยงาน                
6) การสรา้งแรงจูงใจในการท างาน หมายถงึ บรรยากาศองค์กรที่ถอืว่าด ี จะตอ้งมลีักษณะยอมรบัความแตกต่าง
และความขดัแยง้ในองคก์ร องคก์รพรอ้มจะสนับสนุนให้ผูป้ฏิบตัิงานขยนัขนัแขง็ท างานหนัก เพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
เพื่ออตัราค่าจา้ง และเพื่อใหเ้กิดความพงึพอใจในการท างาน 
 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความตอ้งการในการพฒันาตนเอง Nadler ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 1) การฝึกอบรม หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงภายในช่วงระยะเวลาอันสัน้ 
ให้บุคคลมีความรู้ และทัศนคติในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในต าแหน่งงานปจัจุบัน 2) การศึกษา หมายถึง               
การเปลี่ยนแปลงภายในช่วงระยะกลาง ใหบุ้คคลเกิดการเรยีนรู ้เตรยีมบุคลากรเพื่อเลื่อนต าแหน่ง (ความก้าวหน้า
อาชีพในแนวดิ่ง) หรือเพื่อเพิ่มความสามารถด้านเทคนิคในงานปจัจุบัน (ความก้าวหน้าอาชีพในแนวนอน)                   
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3) การพฒันา หมายถงึ ความพยายามเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาระยะยาว ใหบุ้คคลเกิดการรบัรู ้ สามารถก้าว
ทนัการเปลี่ยนแปลงขององคก์ารในอนาคต 
 แนวคิดเกี่ยวกับพยาบาลวชิาชีพ ให้ความหมายว่า การพยาบาล (Nursing) เป็นศาสตร์และวชิาชีพทีม่ี
ความรับผิดชอบในการให้บริการด้านสุขภาพแก่สังคม การพยาบาลจะต้องเกี่ยวกับบุคคลซึ่งมีป ฏสิัมพันธก์ับ
สิง่แวดล้อมตลอดเวลา มคีวามตอ้งการทีไ่ม่สามารถตอบสนองได ้ ไม่สามารถดูแลตนเองได ้ไม่สามารถปรบัตวัให้
เขา้กับสิง่แวดล้อมได ้เน่ืองจากมปีญัหาทางสุขภาพ การบ าบดัทีอ่ยู่ในขอบเขตของการพยาบาล คอื ช่วยสนองตอบ
ความตอ้งการ เพิม่ความสามารถในการปรบัตวั เพิม่ความสามารถในการดูแลตนเอง เพื่อสุขภาวะและความผาสุก
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมีความครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมสุขภาพ (Health 
promotion) หมายถึง กระบวนการการเพิ่มความสามารถของบุคคลในการควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพของ
ตนเองใหด้ขีึน้ 2) การด ารงไวซ้ึ่งสุขภาพทีด่ ี (Health maintenance) หรอืการป้องกันโรคและการบาดเจบ็หรือการ
ป้องกันสุขภาพ หมายถึงการกระท าเพื่อช่วยรักษาภาวะสุขภาพ 3) การซ่อมแซมสุขภาพ (Health restoring) 
หมายถึง การช่วยเหลือเพื่อพัฒนาสุขภาพหลังจากเกิดปญัหาเจ็บป่วย 4) การฟ้ืนฟูสภาพ (Rehabilitation) 
หมายถึง บทบาทในการช่วยเหลือผู ้รับบริการใหส้ามารถยอมรับสภาพของความพิการและปรับการด าเนินชีวติ  
เพื่อเตรยีมรบัการจากไปหรอืความเรือ้รงัของโรคดว้ยดี 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจัย คือ พยาบาลวชิาชีพทีป่ฏบิตัิงานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง                   
จ านวน 330 คน ดว้ยการค านวณตามสูตร (Cochran W.G., 1977) 
 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง ขัน้ที ่1 วธิกีารสุ่มโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ขัน้ที ่2 วธิกีาร
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และขัน้ที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล มีการเก็บขอ้มูลจาก 1) แหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ผู้วิจัยไดท้ าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง จ านวน 
330 ฉบับ 2) แหล่งข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้จากการศึกษาค้นควา้จากหนังสอื ต ารา วารสาร 
วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  และ
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขัน้ตอน ดงัน้ี 1) ผูว้จิยัขออนุญาตเขา้เก็บขอ้มูลจากพยาบาลวชิาชีพ ใน
โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึงทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม 2) น าแบบสอบถาม จ านวน 330 
ฉบบั ไปท าการเก็บขอ้มูลกับพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง โดยท าการชี้แจงวตัถุประสงค์
ของการท าวจิยั รวมทัง้หลักเกณฑใ์นการตอบแบบสอบถาม เพื่อใหพ้ยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย
แห่งหน่ึงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเขา้ใจในข้อค าถามและความต้องการของผูว้ ิจยั 3) น าแบบสอบถามกลับมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ และจงึน าแบบสอบถามไปวเิคราะหข์อ้มูลต่อไป   
 การวิเคราะหข์้อมูล 1) การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ การ
วเิคราะหป์จัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 
ส าหรบัการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการท างาน การวเิคราะหก์ารรบัรูบ้รรยากาศองคก์ร และการวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการในการพฒันาตนเองของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง สถติทิีใ่ช้วิเคราะหข์้อมูล 
คอื ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้สถติเิชิง
อนุมาน (Inferential Statistic) ตัง้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งจะน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากวธิกีารส ารวจโดยแบบสอบถาม
น ามาวเิคราะหส์ถติดิว้ยโปรแกรม SPSS เพื่อทดสอบสมมตฐิานของแต่ละขอ้ โดยสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์มีดังน้ี 
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2.1) ทดสอบตวัแปรดา้นเพศ สถานภาพสมรส และระดบัการศึกษา โดยใช้การทดสอบท ี( Independent Sample t-
test) ส่วนตัวแปรดา้นอายุ รายได้ และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน ใช้การวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบค่า
ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis of Variance : One-way Anova) 2.2) ทดสอบอทิธิพลของปจัจยั
ในด้านความพึงพอใจในการท างานกับความต้องการในการพัฒนาตนเอง และอิทธิพลของปจัจัยด้านการรบัรู้
บรรยากาศองคก์รกับความตอ้งการในการพฒันาตนเองของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง 
โดยใช้สถติทิดสอบหาความสมัพนัธแ์บบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  
 
ผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี  
 2.1 ข้อมูลด้านปจัจยัส่วนบุคคล ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 98.2 และเป็นเพศ
ชาย รอ้ยละ 1.8 ส่วนใหญ่มอีายุ 22- 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 รองลงมามอีายุ 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 29.1 และ
อายุ 41 ปี ขึน้ไป เป็นรอ้ยละ 20.9 มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 77 รองลงมามสีถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 
23 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตร ี คดิเป็นรอ้ยละ 87.0 และมรีะดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.0 มีรายได้อยู่ที่ 25,001-35,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดคือร้อยละ 48.8 
รองลงมามรีายได ้ 35,001-45,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 มรีายได ้ 45,001 บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 17.6 มี
รายไดต้ ่ากว่าหรอืเท่ากับ 25,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.6 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการปฏบิตัิงาน
น้อยกว่า 10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 59.1 รองลงมามปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิาน 10-20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 23.3 และมี
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน 21 ปี ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 17.6 
 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
มหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง ภาพรวมของการวเิคราะห ์ความพงึพอใจในการท างานของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ทัง้ 10 ด้าน พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการท างาน อยู่ ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านโอกาสที่ท างานไดส้ าเร็จ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านการไดร้ับการยอมรบันับถอื 
ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความรู้สึกมัน่คงในหน้าที่การงาน ด้านความสัมพนัธก์ับ
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธก์ับเพื่อนร่วมงาน และด้านสภาพการท างาน โดยดา้นเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน 
มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้บรรยากาศองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
มหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง ภาพรวมของการวเิคราะห ์ การรบัรูบ้รรยากาศองคก์รของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาล
มหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง ทัง้ 6 ดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรูบ้รรยากาศองคก์รอยู่ในระดบัมาก ทุกดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการตดิต่อสื่อสารภายในองคก์ร ดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ดา้นองคก์รค านึงถงึพนักงาน ดา้น
การใช้อ านาจและอทิธพิลในองคก์ร ดา้นการน าเทคนิคและวทิยาการมาใช้ในองคก์ร และดา้นการสรา้งแรงจูงใจใน
การท างาน 
 2.4 การวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับความตอ้งการในการพัฒนาตนเองของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ภาพรวมของการวิเคราะห์ ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ ใน
โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง ทัง้ 3 ดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามตอ้งการในการพัฒนาตนเองอยู่
ในระดบัมาก ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษาต่อ ดา้นการฝึกอบรม และดา้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 2.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน  1. ปจัจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได ้และประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกันมผีลต่อความตอ้งการในการพฒันาตนเองของ
พยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึงไม่แตกต่างกัน 2. จากการวเิคราะหป์จัจยัดา้นความพงึพอใจ
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ในการท างาน พบว่าปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการท างานทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการในการพฒันาตนเอง ไดแ้ก่ 
ดา้นความสมัพนัธก์ับเพื่อนร่วมงาน(.229) ดา้นโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่ง(.205) ดา้นการไดร้บัการยอมรับ
นับถือ(.198) ด้านความรู้สึกมัน่คงในหน้าที่การงาน(.130) โดยตัวแปรทัง้ 4 ตัวน้ี สามารถร่วมกันท านายความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ได้ร้อยละ 20.4  และ
สามารถเขยีนเป็นสมการความสมัพนัธข์องความตอ้งการในการพฒันาตนเองของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงโดยรวม ดังน้ี Y1 = 1.997 + .205X2 + .198X3 + .130X7 + .229X9 3. จากการวเิคราะห์
ปจัจยัดา้นการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ร พบว่าปจัจยัดา้นการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ร ทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการใน
การพัฒนาตนเอง ได้แก่ ด้านการน าเทคนิคและวิทยาการมาใช้ในองค์กร(.209) และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ(.156) โดยตัวแปรทัง้ 2 ตัวน้ี สามารถร่วมกันท านายความต้องการในการพัฒนาตนเองของพยาบาล
วิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ได้ร้อยละ 15.3 และสามารถเขียนเป็นสมการความสัมพันธข์อง
ความตอ้งการในการพฒันาตนเองของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงโดยรวม ดงัน้ี Y2 = 
2.257 + .156X12 + .209X15 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการในการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง สามารถสรุปประเดน็ที่ส าคญัมาอภิปรายผลได ้ดังน้ี 1. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
มหาวทิยาลัยแห่งหน่ึงทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลอนัประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้และ
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกัน มคีวามตอ้งการในการพฒันาตนเองไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก 1.1 ดา้นเพศ พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกัน มคีวามตอ้งการในการ
พฒันาตนเองไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากพยาบาลวชิาชีพนัน้มมีาตรฐานในการปฏบิตังิานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ทีเ่ท่าเทยีมกันทัง้เพศชายและเพศหญิง จงึไม่มผีลต่อความตอ้งการในการพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัย
ของ ละออ นาคกุล (2556:70) พบว่า เพศทีต่่างกันของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธบิด ี มคีวามตอ้งการในการ
พัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน 1.2 ด้านอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาตนเองไม่
แตกต่างกัน ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากอาชีพพยาบาลเป็นวชิาชีพที่ท างานกับชีวิตคน มคีวามเสีย่งสูง ตอ้งปฏบิตังิาน
ดว้ยความรอบคอบภายใตอ้งคค์วามรูท้ีต่อ้งเพิม่พูนใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา ท าใหใ้นทุกช่วงอายุ พยาบาลวชิาชีพ
ก็จะพยายามพัฒนาตนเองทัง้ทางด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน จึงท าให้อายุที่แตกต่างกัน มีความ
ตอ้งการในการพฒันาตนเองไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกลับงานวจิยัของ ละออ นาคกุล (2556:74) พบว่า  อายุ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวมของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี แต่              
ไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ พัทธรินทร์ กมลฉ ่ า (2548) พบว่าเจ้าหน้าทีส่าธารณะสุขระดับต าบล ในจังหวดั
ราชบุรทีีม่อีายุต่างกัน มคีวามตอ้งการในการพฒันาตนเองแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับ งานวจิยัของ ปรฉัิตร 
สระทองฮ่วม (2560) พบว่าอายุทีต่่างกันของพนักงานสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร มคีวามคดิเหน็
ต่อการพฒันาตนเองแตกต่างกัน 1.3 ดา้นสถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกัน มคีวามตอ้งการ
ในการพฒันาตนเองไม่แตกต่างกัน ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากไม่ว่าพยาบาลวชิาชีพจะอยู่ในสถานภาพสมรสใด ย่อม
ตอ้งการความรูแ้ละทกัษะดา้นการพยาบาลทีไ่ดจ้ากการพฒันาตนเองมาใช้ในการท างานใหเ้กิดความก้าวหน้า ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวจิยัของ ละออ นาคกุล (2556:70) พบว่า สถานภาพสมรสทีต่่างกันของบุคลากรในโรงพยาบาล
รามาธบิด ีมคีวามตอ้งการในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวจิยัของ พทัธรนิทร ์ กมลฉ ่า 
(2548) พบว่าเจา้หน้าทีส่าธารณะสุขระดบัต าบล ในจงัหวดัราชบุรทีีม่สีถานภาพสมรสต่างกัน มคีวามตอ้งการใน
การพฒันาตนเองไม่แตกต่างกัน 1.4 ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาทีแ่ตกต่างกัน มคีวามตอ้งการใน
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การพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากในการศึกษาพบว่าพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาทีร่ะดบัปรญิญาตร ีจงึท าใหต้วัแปรดา้นระดบัการศึกษา มคีวามตอ้งการในการพฒันาตนเองไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ วรรณวิสา แย้มเกตุ (2559:79) พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันของพนักงาน
ธนาคารสายลูกคา้บุคคลของธนาคารเอกชนแห่งหน่ึง มผีลต่อการพฒันาตนเองในการท างานไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวจิยัของ ปรฉัิตร สระทองฮ่วม (2560) พบว่าระดบัการศึกษาทีต่่างกันของพนักงานสายสนับสนุน
วชิาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร มคีวามคดิเหน็ต่อการพฒันาตนเองไม่แตกต่างกัน 1.5 ดา้นรายได ้พบว่า รายไดท้ี่
แตกต่างกัน มคีวามตอ้งการในการพฒันาตนเองไม่แตกต่างกัน ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากพยาบาลวชิาชีพส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน และไดร้ับโอกาสในการไดร้ับรายได้เพิ่มที่เท่าเทียมกัน เช่น การกระจายใหทุ้กคนได้
ท างานล่วงเวลาหรอือยู่เวรอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ปรฉัิตร สระทองฮ่วม (2560) พบว่า
รายไดท้ีต่่างกันของพนักงานสายสนับสนุนวชิาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร มคีวามคดิเหน็ต่อการพฒันาตนเองไม่
แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวจิัยของ พัชรินทร์ ราชคมน์ (2554) พบว่ารายได้ที่ต่างกันมีผลต่อความ
ต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แตกต่างกัน 1.6 ด้าน
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน พบว่า ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกัน มคีวามตอ้งการในการพฒันา
ตนเองไม่แตกต่างกัน ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก วชิาชีพพยาบาลเป็นวชิาชีพทีต่อ้งท างานกับชีวติคนอยู่ตลอดเวลา ท า
ใหไ้ม่ว่าพยาบาลวชิาชีพจะมปีระสบการณ์ในการปฏิบตังิานกี่ปีก็ตาม มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศึกษาหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองทัง้ในด้านวชิาการและทักษะในการปฏิบตัิงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ พัทธรินทร์ กมลฉ ่า 
(2548) พบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขระดับต าบล ในจังหวัดราชบุรีที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานต่างกัน มี
ความตอ้งการในการพฒันาตนเองไม่แตกต่างกัน  
 2. ความพงึพอใจในการท างานมอีิทธิพลต่อความต้องการในการพัฒนาตนเองของพยาบาลวชิาชีพ ใน
โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง จากผลการศึกษาความพงึพอใจในการท างาน ประกอบดว้ยดา้น ปจัจยักระตุน้ 
ได้แก่ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และด้านการได้รับการยอมรับนั บถือ ปจัจัยค ้าจุน ได้แก่ 
ความสมัพนัธก์ับเพื่อนร่วมงาน และดา้นความรูส้กึมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน มอีทิธพิลต่อความตอ้งการในการพฒันา
ตนเองของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึงไดว้่า เมื่อมโีอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน
เพิม่ขึน้ จะมคีวามตอ้งการในการพฒันาตนเองเพิม่ขึน้ เมื่อมกีารไดร้บัการยอมรบันับถอืเพิม่ขึน้ จะมคีวามตอ้งการ
ในการพฒันาตนเองเพิม่ขึน้ เมื่อมคีวามสมัพนัธก์ับเพื่อนร่วมงานเพิม่ขึน้ จะมคีวามตอ้งการในการพัฒนาตนเอง
เพิม่ขึน้ และเมื่อมคีวามรูส้กึมัน่คงในหน้าทีก่ารงานเพิม่ขึน้ จะมคีวามตอ้งการในการพัฒนาตนเองเพิม่ขึน้ โดยจาก
สมการท านายจะเห็นไดว้่าความพึงพอใจในการท างานทัง้ 4 ด้าน สามารถร่วมกันท านายไดร้้อยละ 20.4 ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎสีองปจัจยัของเฮอรซ์เบอรก์ (1959) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ทฤษฎสีองปจัจยัของเฮอรซ์เบอร์ก 
แบ่งออกเป็น 2 ปจัจัย ได้แก่ ปจัจัยกระตุ ้นและปจัจัยค ้าจุน โดยปจัจัยกระตุ ้น (Motivation Factors) เป็นตัว
ประกอบทีจ่ะช่วยสรา้งใหเ้กิดแรงจูงใจหรอืเกิดความพงึพอใจ ถอืไดว้่าเป็นเครื่องก่อใหเ้กิดการจูงใจภายในทีจ่ะช่วย
ใหก้ารปฏบิตังิานไดผ้ลดขีึน้ และปจัจยัค ้าจุน (Maintenance Factors) เป็นปจัจยัทีห่ากขาดไปก็จะเกิดความไม่พึง
พอใจในการท างาน ถ้าหากมีปจัจัยเหล่าน้ีก็จะเป็นเครื่องช่วยไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ก็ไม่เป็นตัวสรา้ง
แรงจูงใจหรอืความพงึพอใจโดยตรง จากทฤษฎสีองปจัจยัของเฮอรซ์เบอรก์จะเหน็ไดว้่าเมื่อพยาบาลวชิาชีพได้รับ
การตอบสนองใหเ้กิดความพงึพอใจในการท างาน จะท าใหเ้กิดการจูงใจภายในทีจ่ะช่วยใหก้ารปฏบิตังิานไดผ้ลดขีึน้ 
ส่งผลต่อความต้องการในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณวิสา แย้มเกตุ 
(2558) เรื่องปจัจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองในการท างานของพนักงานธนาคารสายลูกค้าบุคคลของธนาคาร
เอกชนแห่งหน่ึง ไดข้อ้สรุปว่า ดา้นปจัจยักระตุน้ประกอบด้วย ลักษณะงาน การมโีอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนขัน้
เลื่อนต าแหน่ง ความรับผิดชอบในงาน และการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านปจัจัยค ้าจุนประกอบด้วย 
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ความสมัพนัธก์ับเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อการพฒันาตนเองในการท างานของพนักงานธนาคารสายลูกคา้บุคคลของ
ธนาคารเอกชนแห่งหน่ึง  
 3. การรับรู้บรรยากาศองคก์รมีอทิธิพลต่อความตอ้งการในการพัฒนาตนเองของพยาบาลวชิาชีพ ใน
โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง จากผลการศึกษาการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ร ประกอบดว้ยดา้นการน าเทคนิค
และวิทยาการมาใช้ในองคก์ร และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีอิทธิพลต่อความต้องการในการพฒันา
ตนเองของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึงไดว้่า เมื่อมกีารน าเทคนิคและวทิยาการมาใช้ใน
องคก์รเพิม่ขึน้ จะมคีวามตอ้งการในการพฒันาตนเองเพิม่ขึน้ และเมื่อมกีารมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเพิม่ขึน้ จะมี
ความตอ้งการในการพฒันาตนเองเพิม่ขึน้ โดยจากสมการท านายจะเหน็ไดว้่าการรบัรูบ้รรยากาศองคก์รทัง้ 2 ดา้น 
สามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 15.3 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Litwin & Stringer (1968) ที่กล่าวว่า 
องคป์ระกอบของสภาพแวดล้อมองคก์ารซึ่งรบัรูโ้ดยบุคลากรในองคก์ารทัง้โดยตรงและโดยออ้ม มอีทิธพิลต่อการจูง
ใจและการปฏิบัติงานในองค์การ อีกทัง้สอดคล้องกับ ทฤษฎีการจ าลองของ Litwin ซึ่งเป็นการศึกษาเรื่อง
บรรยากาศขององคก์รในปี ค.ศ.1930 Litwin ไดท้ าการศึกษาระหว่างพฤตกิรรมของพนักงานและสภาพแวดล้อม
หรือบรรยากาศองค์กร ตามแบบจ าลองดังน้ี คือ B = f (P,E) โดย B (Behavior) เป็นพฤติกรรมของบุคคล P 
(Person) คอื บุคลิกภาพหรอืคุณลักษณะส่วนบุคคล และ E (Environment) คอื สภาพแวดล้อมหรอืบรรยากาศของ
องค์กร จากรูปแบบความสัมพันธ์ของ Litwin จะเห็นว่าพฤติกรรมมีผลมาจากบุคคลและสิ่งแวดล้อม ดังนั ้น 
พฤตกิรรมความตอ้งการในการพฒันาตนเองของพยาบาลวชิาชีพจะมีมากหรือน้อย ขึน้อยู่กับปจัจยัดา้นลักษณะ
ของบุคคลและสิง่แวดล้อมในทีน้ี่คอืการจดับรรยากาศองคก์รใหเ้หมาะสม (Litwin and Stringer, 1968) 
 จากปจัจยัดา้นการรบัรูบ้รรยากาศองคก์รทัง้ 6 ดา้น พบว่าพยาบาลวชิาชีพมกีารรับรู้บรรยากาศองค์กร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์หรือ
วทิยาลัยแพทยศาสตรต์่างๆ โดยเป็นศูนยบ์รกิารทางการแพทยร์ะดบัตตยิภูมขิัน้สูง (Super Tertiary Care) ทีม่ขีดี
ความสามารถในการใหบ้รกิารและมคีวามพร้อมในการรกัษาสูงสุด เป็นโรงพยาบาลทีใ่ช้ส าหรบัการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบุคลากรทางดา้นการแพทย์ อีกทัง้ยังเป็นโรงพยาบาลส าหรับการคน้คว้าวจิัยต่างๆเพื่อสร้างสรรคอ์งค์
ความรู้ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑใ์หม่ๆทางการแพทย์ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ที่พบว่าการรับรู้ด้านการน า
เทคนิคและวิทยาการมาใช้ในองค์กรอยู่ในระดับมาก และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เน่ืองจากโรงพยาบาล
มหาวทิยาลัยนัน้มกีารศึกษาคน้ควา้และน าเอาเทคโนโลย ี นวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ในการท างานและการดูแลผูป้่วย
อย่างสม ่าเสมอ ท าใหพ้ยาบาลวชิาชีพมคีวามตื่นตวัและไม่หยุดน่ิงทีจ่ะเรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจไปกับเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม่ๆที่ทางองค์กรน ามาปรับใช้ และในขณะเดียวกันองค์กรก็ควรที่จะให้ข้อมูลข่าวสารในดา้น
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหท้นัต่อเหตุการณ์ในปจัจุบนั เพื่อใหพ้ยาบาลวชิาชีพไดม้โีอกาสเรยีนรู ้น ามาปรบัใช้และ
ปรบัปรุงการท างานทัง้ในดา้นการจดัการขอ้มูลต่างๆ หรอืแมก้ระทัง้การดูแลผูป้่วยใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 ส่วนดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ส่วนใหญ่พยาบาลวชิาชีพมี
ความคดิเหน็ว่า สามารถแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ในการท างานกับเพื่อนร่วมงานได ้ มอีสิระจากผูบ้งัคบับญัชาใน
การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน และได้รับการสอบถามความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาเสมอ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดบรรยากาศองค์กรของลิเคิร์ท (1976) ที่กล่าวว่าผู ้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายขององคก์ร การตัดสินใจในเรื่องงานทุกระดับ มีข่าวสารเพียงพอในการตัดสนิใจ หากการตัดสินใจมี
ผลกระทบถงึใครแล้ว ผูน้ าจะขอความคดิเหน็ของผูป้ฏบิัตงิานคนนัน้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ พมิล ทวิ
พฤกษ์สริกุิล (2553) ทีศ่ึกษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์รกับการพฒันาตนเองของขา้ราชการกรม
สวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่า ด้านอ านาจในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปาน
กลางเท่านัน้ ซึ่งในทีน้ี่ท าใหเ้หน็ถงึความแตกต่างของสององคก์รนัน่คอืองคก์รของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย ทีใ่น
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บรรยากาศของการท างานนัน้พยาบาลวชิาชีพจะตอ้งมกีารประสานงานกับสหสาขาวชิาชีพอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น
แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร เทคนิคการแพทย ์ผูช่้วยพยาบาล และพนักงานระดบัปฏบิตักิารต่างๆ ท าใหต้อ้งมกีาร
พูดคุยสื่อสารกันอยู่เสมอ การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ทัง้ในระดบัผูป้ฏบิตัดิว้ยกัน หรอืในระดบัผูบ้งัคบับญัชาเป็น
สิง่ทีเ่กิดขึน้เป็นประจ าในบรรยากาศของการท างาน ซึ่งอาจจะมคีวามแตกต่างออกไปจากการท างานขององค์กรที่
เป็นกระทรวงในดา้นของการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจของผูป้ฏบิตัิงาน เน่ืองจากกระทรวงมสีายการบงัคบับัญชา 
มผีูร้บัผดิชอบและมอบหมายอ านาจในการตดัสนิใจทีช่ัดเจน 
 4. ความตอ้งการในการพฒันาตนเองของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง จากผล
การศึกษาพบว่า พยาบาลวชิาชีพมคีวามตอ้งการในการพฒันาตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นทีม่ากทีสุ่ด 
คือ ด้านการฝึกอบรม รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้านการศึกษาต่อน้อยที่สุด ที่เป็นเช่นน้ี 
เน่ืองจาก ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนัน้เป็นศูนยร์วมของความเจรญิก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ทางการแพทย ์ อกีทัง้ความซับซ้อนของผูป้่วยและโรคต่างๆทีนั่บวนัจะทวคีวามรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึน้ สิง่
เหล่าน้ีเป็นปจัจัยส าคัญที่ท าให้พยาบาลวิชาชีพจะต้องหมัน่เพิ่มเติมความรู้ความสามารถให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่เสมอ และการท างานของพยาบาลวชิาชีพเป็นการท างานเป็นช่วงเวลาทีไ่ม่แน่นอน ท าให้
หนทางในการเพิม่เตมิความรูเ้พื่อพฒันาตนเองนัน้มจี ากัด จงึส่งผลออกมาในรูปแบบของดา้นการฝึกอบรมทีม่มีาก
ทีสุ่ดเพราะว่าพยาบาลวชิาชีพจะไดร้บัการจัดสรรเวลาจากการท างานเพื่อไปฝึกอบรมความรูเ้พิม่เตมิ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวจิยัของ ละออ นาคกุล (2556) เรื่องความตอ้งการในการพฒันาตนเองของบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
พบว่า บุคลากรสายงานสนับสนุนวชิาการ/วชิาชีพ และสายสนับสนุนบรหิาร/ธุรการ มคีวามตอ้งการพฒันาตนเอง
โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีด้านการฝึกอบรมสูงที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคดิของ Nadler 
(1989) ทีก่ล่าวว่าการฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมทีก่่อใหเ้กิดการเรยีนรู ้โดยมุ่งเน้น เกี่ยวกับงานทีป่ฏบิตัอิยู่
ในปจัจุบัน (Present job) เป้าหมาย คือ การยกระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ ของพนักงานในขณะนั้น ให้
สามารถท างานในต าแหน่งนัน้ๆได ้ซึ่งผูท้ีผ่่านการฝึกอบรมไปแล้วสามารถน าความรูไ้ปใช้ไดท้นัที 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
  1. จากการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับมาก มีเพียงด้าน
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่มรีะดับความคดิเห็นอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า พยาบาลวิชาชีพรูส้กึว่า
ตนเองไม่ไดร้ับเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกับการปฏบิัตงิาน ดังนั ้น องค์กรควรมกีารสื่อสารท าความ
เขา้ใจและสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้ับบุคลากรในองคก์รเกี่ยวกับผลตอบแทนที่เสมอภาคและเท่าเทยีมกัน มกีฎเกณฑ์
ให้ทราบชัดเจนเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน เพื่อป้องกันความไม่พึงพอใจที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจส่งผลให้
ประสทิธภิาพการท างานลดลงได ้
 2. จากการศึกษาพบว่า พยาบาลวชิาชีพมกีารรบัรูบ้รรยากาศองคก์รอยู่ในระดบัมาก แต่ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ย
น้อยทีสุ่ด คอื ดา้นองคก์รค านึงถงึพนักงาน แสดงใหเ้หน็ว่า พยาบาลวชิาชีพอาจมคีวามรูส้ึกว่าตนเองได้รับการ
ดูแลในเรื่องต่างๆไดไ้ม่มากเท่าทีค่วร องคก์รจงึควรหมัน่ส ารวจและถามไถ่ถงึความความเป็นอยู่และความตอ้งการ
ของบุคลากร เพื่อทีจ่ะตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากรได้อย่างตรงจุด อาทเิช่น การไดร้บัโอกาสในการ
พฒันาความรูค้วามสามารถ การไดร้บัสวสัดกิารต่างๆอย่างเพียงพอ หรอืการท างานทีอ่ยู่ภายใตส้ภาพแวดล้อมที่
ปลอดภยั เป็นตน้ 
 
 



11 
 

 3. จากการศึกษาพบว่า ความตอ้งการในการพฒันาตนเองของพยาบาลวชิาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอืด้านการฝึกอบรม แสดงให้เหน็ว่า ด้วยภาระงานท าใหพ้ยาบาลวชิาชีพมคีวาม
ตอ้งการในการเพิม่พูนความรูโ้ดยการฝึกอบรมมากทีสุ่ด องคก์รจงึควรใหค้วามส าคญัในเรื่องน้ีและมกีารจดัสรรให้
บุคลากรทุกคนไดร้บัการฝึกอบรมอย่างเท่าเทยีมและสม ่าเสมอ  
 4. มกีารใหข้อ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพฒันาตนเองทีต่อ้งการ ดงัน้ี ดา้นการศึกษา
ต่อ ต้องการให้มีทุนการศึกษาในการศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น และน าวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นมาปรับให้ได้รับเ งิน
ค่าตอบแทนสูงขึน้ได ้และหน่วยงานควรมกีารส่งเสรมิและผลักดนัในด้านการศึกษาต่อมากยิง่ขึน้ ดา้นการฝึกอบรม 
มกีารจดัอบรมทีส่ม ่าเสมอด ีแต่ควรจดัสรรเวลาใหส้ามารถไปฟงัอบรมไดโ้ดยไม่กระทบกับเวลาปฏบิตังิาน และการ
อบรมทาง online เป็นอกีทางเลือกหน่ึงทีด่ ี อกีทัง้ตอ้งการอบรมเพิ่มเตมิทางดา้นภาษาต่างประเทศ ดา้นการวจิยั
ใหม้ากยิง่ขึน้ รวมไปถงึการอบรมดา้นจติวทิยา เพื่อใช้ในสถานการณ์ที่มคีวามขดัแย้ง สุดทา้ยคอืตอ้งการอบรม
ดา้นเครื่องมอืใหม่ๆ ทีโ่รงพยาบาลน าเขา้มาใช้ ดา้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ตอ้งการใหม้เีวลาส าหรบัการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองมากยิง่ขึน้ 
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ขอน้อมรบั และขออภยัไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 
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