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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและปั จจัยทางการบริ หารที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ นของ
โรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์ จานวน 116 คน โดยเป็ นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด และตัวอย่างในการ
สนทนากลุ่ ม เพื่ อ ยืน ยัน ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ จ านวน 10 คน วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ส ถิ ติ พ รรณนา ส่ ว นสถิ ติ อ นุ ม านใช้
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันและการวิเคราะห์ การถดถอย พหุ คูณแบบขั้นตอน ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัย
ทางการบริ หาร ด้านการบริ หารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี สามารถร่ วมกันพยากรณ์การปฏิ บัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ได้ร้อยละ 42.1 ปั ญหาอุปสรรคที่พบส่ วน
ใหญ่ คือ พยาบาลมีประสบการในการทางานน้อย(ต่ากว่า 5 ปี )

ABSTRACT
This cross- sectional analytical study aimed to study personal characteristics and administrative factors
affecting the performance of nurses in the emergency department of public hospitals in Vientiane Capital. There were
116 nurses in this study which were population and 10 key informants were in focus group. The data distribution was
performed by descriptive statistics and inferential statistics including Pearson product moment correlation as well as
the stepwise multiple linear regressions were also utilized. The results showed that the administrative factors including
management, personnel (man) and technology can predict the performance of nurses in the emergency department at
42.1 percent (R2= 0.421). The most common problem was nurses had less experience (less than five years).
คาสาคัญ: ปั จจัยทางการบริ หาร การปฏิบตั ิงานของพยาบาล แผนกฉุกเฉิ น
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บทนา
จากสภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมที่ มีการเปลี่ ยนแปลงจนส่ งผลกระทบถึ งสุ ขภาพของประชาชนชาวลาว
โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของโรคที่ไม่ติดต่อเรื้ อรัง และการเพิ่มขึ้นของมลพิษจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม พรรคและ
รัฐบาลได้เห็ นความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว ในการประชุมใหญ่สมัยที่ 9 ของพรรคประชาชนปฏิวตั ิลาวจึ งกาหนด
แนวนโยบายให้มีการดาเนินงานส่งเสริ มสุขอนามัย การป้ องกันโรค การส่งเสริ มสุขภาพ พัฒนาระบบบริ การสุขภาพให้
ทัว่ ถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเที ยมกันปฏิ รูปสาธารณสุ ขอย่างรอบด้านสร้ างระบบบริ การสุ ขภาพที่ ดี ยึดคนเป็ น
ศูนย์กลาง พัฒนาการบริ การที่ มีคุณภาพ มีจริ ยธรรม ให้บรรลุตามเป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [1] จากนโยบายของประเทศที่มีความชัดเจนที่ จะยกระดับ
การบริ การให้มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุ ขจึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ การในสถานบริ การให้มี
การดาเนิ นงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยกาหนดนโยบายยกระดับคุณภาพบริ การโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานประชาชน
เกิ ดความเชื่ อมัน่ และมีความพึงพอใจ คือนโยบาย 5 ดี 1 พอใจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการดาเนิ นงานของสถานบริ การ
สาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย 1) ต้อนรับดี 2) สะอาดดี 3) สะดวกดี 4) วินิจฉัยชัดเจนดี 5) รักษาดีเร็ ว และ 6) ผูร้ ับบริ การ
มีความพึงพอใจ ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งทัว่ ประเทศจะต้องมีการดาเนินงานให้ตอบสนองนโยบาย 5 ดี 1 พอใจ ปรับปรุ ง
คุณภาพบริ การด้านสุขภาพแก่ประชาชนให้ดียงิ่ ขึ้น [2] กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่อ
คณะรัฐมนตรี และนาเข้าสู่ การพิจารณาของสภาแห่งชาติให้นโยบาย 5 ดี 1 พอใจ เป็ นนโยบายที่โรงพยาบาลของรัฐบาล
ทุกแห่ งต้องนาไปปฏิบตั ิ และสภาแห่งชาติให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวและมีการประกาศให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ทัว่ ประเทศได้มีการดาเนินงานตามนโยบายต่อไป [3]
การปฏิ บัติงานของพยาบาลวิชาชี พในแผนกฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลรั ฐ เขตนครหลวงเวียงจั นทน์ในการ
ดาเนิ นงานตามนโยบายยกระดับคุณภาพบริ การโรงพยาบาลของรัฐให้มี มาตรฐานของรัฐบาลนั้น การบริ การที่ดี (Service
mind) ของพยาบาลวิชาชีพแสดงออกถึงการบริ การพยาบาลด้วยจิตใจที่ให้ความสาคัญต่อความรู ้สึกของผูม้ าใช้บริ การและ
ครอบครัวที่แสดงออกด้วยความห่ วงใยเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การ [4] ซึ่งจากมาตรการ 5 ดี 1 พอใจนั้น
พยาบาลวิชาชีพมีความเกี่ยวข้องโดยตรงมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ต้อนรับดี เป็ นการจัดระบบแรกรับเมื่อมีผปู ้ ่ วยเข้ารับ
บริ การในโรงพยาบาล 2) สะอาดดี เป็ นการจัดสถานที่ให้บริ การและบริ เวณต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ให้บริ การให้มีความ
สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน 3) สะดวกดี เป็ นการจัดบริ การมี ความสะดวกทั้งต่ อเจ้าหน้าที่ ผูป้ ่ วยและญาติ และ4)
ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ เป็ นการทาให้เกิดความพึงพอใจในการบริ การและป้ องกันความขัดแย้งและเรื่ องร้องเรี ยน [3]
ส่วนด้านอื่นๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากพยาบาลเป็ นบุคลากรที่ติดต่อสื่ อสาร และอยูใ่ กล้ชิดผูป้ ่ วย รวมถึงเป็ นผูด้ ูแล
ผูป้ ่ วย และตรวจตราสภาพแวดล้อมในการดาเนิ นงาน นอกจากนี้ การปฏิ บตั ิงานตามนโยบาย 3 ดี 1 พอใจ ของพยาบาล
วิชาชี พจะประสบผลสาเร็ จได้น้ นั นอกจากปั จจัยทางการบริ หาร ยังมีปัจจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคลเป็ นส่ วนสาคัญที่จะ
ส่ งเสริ มในการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คุณลักษณะส่ วนบุคคลคือลักษณะในด้านต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์
ของแต่ละบุคคล ทาให้บุคคลมีความแตกต่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิงาน การได้รับการฝึ กอบรมหรื อสิ่ งอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันทาให้เกิดวามแตกต่างระหว่างบุคคล [5]
ในการปฏิ บตั ิงานของพยาบาล ให้ประสบผลสาเร็ จได้น้ นั ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องได้รับปั จจัยหลายหลายอย่างที่
ส่ งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานประสบผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยทางการบริ หารก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อ
การปฏิบตั ิงานเป็ นการจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และทาให้งาน
ดาเนิ นไปอย่างราบรื่ นบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ดว้ ยความร่ วมมือของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลได้สนับ
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ปั จจัยทางการบริ หารหลายประการที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน โดยหลักๆ คือ งบประมาณ และแนวทางในการดาเนินงาน
ซึ่ งในการศึ กษาครั้ งนี้ ปั จจัยทางการบริ หารประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านกาลังคน (Man) 2) ปั จจัยด้าน
งบประมาณ (Money) 3) ปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 4) ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการ (Management) 5) ปั จจัยด้านเวลา
(Time) และ 6) ปั จจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) [6]
นครหลวงเวี ย งจัน ทร์ เป็ นเมื อ งหลวงของประเทศมี โ รงพยาบาลของรั ฐ ที่ ส าคัญ จ านวน 5 แห่ ง ได้แก่
โรงพยาบาลบาลมโหสถ โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลแม่และเด็กเกิดใหม่ โรงพยาบาลมิตรภาพ และโรงพยาบาลเศรษฐา
ธิราช ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีการให้บริ การแพทย์เฉพาะทาง การให้บริ การทัว่ ไปในการรักษาโรค และการดูแล
อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น มีบุคลากรโดยเฉพาะแพทย์ และพยาบาลจากัด เมื่อเทียบกับจานวนผูม้ ารับบริ การที่เพิ่มขึ้น และจาก
ปั ญหาการความเชื่อมัน่ ของประชาชนต่อโรงพยาบาล เป็ นเหตุให้ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทร์ ยงั เดินทางไป
รั กษาในโรงพยาบาลนอกพื้ นที่ จานวนมาก ในช่ ว งปี 2558-2559 มี ป ระชาชนชาวลาวเดิ น ทางมารั กษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลตามแนวชายแดนประเทศไทย แยกเป็ นผูป้ ่ วยนอกจานวน 46,833 คน และผูป้ ่ วยในจานวน 10,189 คน และ
ในปี งบประมาณ 2560 มีผูป้ ่ วยชาวลาวเดิ นทางไปรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย แยกเป็ นผูป้ ่ วยนอก 5,094 คน
ผูป้ ่ วยในจานวน 1,433 คน [7] แสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวลาวบางส่วนโดยเฉพาะในเขตนครหลวงเวียงจันทร์ ยังขาด
ความเชื่อมัน่ และขาดความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลรัฐ ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นผูบ้ ริ หารโรงพยาบาล
จึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาล โดยเฉพาะการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพตาม
นโยบาย (3 ดี 1 พอใจ) ของกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เนื่องจากพยาบาลเป็ นบุคคลากร
ที่ดูแลใกล้ชิดผูป้ ่ วยที่สุด ซึ่งผลการวิจยั จะนาไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริ การให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจในการรับบริ การ

วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่ วนบุคคลและปั จจัยทางการบริ หารที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพใน
แผนกฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่ วนบุคคล ระดับปั จจัยทางการบริ หาร และระดับการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในแผนกฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์
3. เพื่อศึ กษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการปฏิ บัติงานของพยาบาลวิชาชี พในแผนกฉุ กเฉิ น ของ
โรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์

สมมติฐานการวิจัย
คุณลักษณะส่ วนบุคคล และปั จจัยทางการบริ หารมีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชี พในแผนกฉุ กเฉิ นของ
โรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ พยาบาลที่ ปฏิ บตั ิงานในแผนกฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลรัฐในเขตนคร
หลวงเวียงจันทน์จาก 5 โรงพยาบาล มีข้ นั ตอนการคานวณขนาดตัวอย่าง ในกรณี ที่ทราบจานวนประชากรและสาหรับ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Multiple linear regression analysis) โดยใช้สูตรคานวณขนาดตัวอย่างของ
Cohen [8] ดังนี้
สูตร
เมื่อ

𝑁 =

𝜆(1−𝑅2
𝑌.𝐴,𝐵)
2
𝑅2
𝑌.𝐴,𝐵 −𝑅𝑌.𝐴

𝜆 = 𝜆𝐿 −

เมื่อกาหนดให้

+𝑤

1⁄ −1⁄
𝑣𝐿
𝑣
1⁄ −1⁄
𝑣𝐿
𝑣𝑈

(𝜆𝐿 − 𝜆𝑈 )

……………………(1)
……………………(2)

คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การตัดสิ นใจเชิงพหุสาหรับ Full Model ซึ่งในการวิจยั ในครั้งนี้ได้นา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของตัวแปรจากการศึกษา บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะหลักของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี [9] ซึ่งเป็ นลักษณะงานที่คล้ายคลึงกับ
การทาวิจยั ครั้งนี้ ซึ่งได้ค่า RY2. A,B = 0.590
RY2. A, B

RY2. A.

คื อ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจเชิ งพหุ สาหรั บ Reduce model ( RY2. A,B - R ) ซึ่ งได้ค่า
2
Y .B .

RY2. A. = 0.554

คื อ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ การตัด สิ น ใจเชิ ง พหุ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง (R2 Change) เมื่ อ ไม่ มี ต ัว แปรที่
ต้องการทดสอบ RY2.B . = 0.036
 คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างจานวนตัวแปรอิสระและอานาจการทดสอบ
wคือ จานวนตัวแปรอิสระนอกเหนือจากตัวแปรที่ตอ้ งการทดสอบ = 12 ตัวแปร
uคือ จานวนตัวแปรอิสระที่ตอ้ งการทดสอบ = 1 ตัวแปร
 คือ ค่าที่ได้จาก v = N – u – w - 1
RY2.B .

แทนค่าได้

N

7.861  0.590 
0
0.590  0.554

N = 89.52
ผลจากการคานวณขนาดตัวอย่าง พบว่า n มีจานวนเท่ากับ 90 แต่การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาจาก
ประชากรทั้งหมด 116 คน

วิธีการสุ่ มตัวอย่ างใช้ ในการสนทนากลุ่ม
การเลือกบุคคลเพื่อทาการสนทนากลุ่มโดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกกลุ่มบุคคลที่ให้ขอ้ มูลได้ดีที่สุด จานวนทั้งหมด
10 คน (Key informants)โดยคัดเลือกโดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในแผนกฉุกเฉิ น ซึ่งเป็ น
หัวหน้าหน่วยงาน จากโรงพยาบาลรัฐในเขตนครหลวงเวียงจันทร์ 5 โรงพยาบาลๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ โดยข้อมูลเชิงปริ มาณใช้แบบสอบถามและข้อมูล
เชิงคุณภาพใช้แนวทางการสนทนากลุ่มเพื่อการยืนยันข้อมูลเชิงปริ มาณ ประกอบด้วยเครื่ องมือ 2 ชุดได้แก่
ชุดที่ 1 แบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบด้วย 4 ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลมี
7 ข้อ ซึ่ งประกอบด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
และการได้รับการฝึ กอบรม ส่ วนที่ 2 ปั จจัยทางการบริ หาร มี 32 ข้อ ประกอบด้วย งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์
การจัดการ เวลา และเทคโนโลยี ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพยาบาลในแผนกฉุกเฉิ นโรงพยาบาลรัฐ
ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 22 ข้อ ประกอบด้วย ต้อนรับดี สะอาดดี สะดวก
ดีและ ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ โดยคาถามส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า มีคาตอบให้เลือกตอบ 5
ระดับ [10] โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ หากตอบความคิดเห็นระดับระดับมากที่สุดคิดเป็ น 5 คะแนน ความคิดเห็น
ระดับมากคิดเป็ น 4 คะแนน ความคิดเห็นระดับปานกลางคิดเป็ น 3 คะแนน ความคิดเห็นระดับน้อยคิดเป็ น 2 คะแนน
และความคิ ด เห็ น ระดับ น้อ ยที่ สุด คิ ดเป็ น 1 คะแนน ส่ ว นที่ 4 เป็ นค าถามปลายเปิ ดเกี่ ย วกับ ปั ญ หา อุ ป สรรคและ
ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการการปฏิ บตั ิ งานของพยาบาลในแผนกฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลรั ฐในเขตนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3 ข้อ เป็ นคาถามปลายเปิ ด ให้ผตู ้ อบได้เสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ชุดที่ 2 เป็ นแนวทางในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Guideline) โดยการนาข้อมูลจากงานวิจยั เชิงปริ มาณที่
พบปั ญหา คือข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมาใช้สนทนากลุ่ม เพื่อยืนยันข้อมูลแล้วนามาสนับสนุนอธิ บายข้อมูลเชิ ง
ปริ มาณ โดยผูว้ ิจยั กาหนดประเด็นไว้ 4 ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ นแนวทางในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับคุณลักษณะส่ วน
บุคคล ในการปฏิบตั ิงานพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ น ประกอบด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และการได้รับการฝึ กอบรม ส่วนที่ 2 เป็ นแนวทางในการสนทนากลุ่ม
เกี่ ยวกับ ปั จจัยทางการบริ หารในปฏิ บัติงานของ ของพยาบาลวิชาชี พในแผนกฉุ กเฉิ น ประกอบด้วย งบประมาณ
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์การจัดการ เวลา และเทคโนโลยี ส่วนที่ 3 เป็ นแนวทางในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ของพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุ กเฉิ น ประกอบด้วย ต้อนรับดี สะอาดดี สะดวกดีและ ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ โดย
แนวทางในการสนทนากลุ่ม ทั้ง 3 ส่วน ให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

การตรวจสอบเครื่ องมือ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้านความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามและแบบ
สนทนากลุ่ม ที่ สร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจความถูกต้อง
ความตรง (Validity) และนาข้อคาถามมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) พบว่าทุกข้อมี
ค่าดัชนี ความสอดคล้องมากกว่า 0.50 และปรั บปรุ งแก้ไขแบบสอบถามและแนวทางในการสนทนากลุ่มเพื่อความ
สมบูรณ์และเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ส่ วนการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่ องมือ (Reliability) โดย
นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุ ง โดยคณะกรรมการที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วนาไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับพยาบาล โรงหมอเมือง (โรงพยาบาลเมือง) โรงพยาบาลรัฐในเขตนครหลวงเวียงจันทร์ ซึ่ งที่มีลกั ษณะ
การปฏิบตั ิงานการบริ งานและการบริ หารจัดการคล้ายคลึงกันและมีพ้นื ที่ใกล้เคียงกันในการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 30 คน ได้
ค่าความเที่ ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.910 ด้านปั จจัยทางการบริ หาร 0.914 และด้านการปฏิ บตั ิ งานของ
พยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ นเท่ากับ 0.903
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป สถิติเชิ งพรรณนา ที่ ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติอนุมานที่ใช้ ได้แก่ สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
และการวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณแบบขั้นตอน ส่วนการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันข้อมูลเชิงปริ มาณ ทาการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content analysis)

การแปลผล
การแปลผลคะแนนระดับปั จจัยทางการบริ หาร และระดับการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพ ในแผนกฉุกเฉิ น
ของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์ โดยการนามาจัดระดับ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด ซึ่งได้จากการแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย โดยใช้แนวคิดของ สาเริ ง จันทรสุวรรณ และสุวรรณ บัวทวน [11] ดังนี้
ระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
4.50-5.00
ระดับมาก
มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
3.50-4.49
ระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
2.50-3.49
ระดับน้อย
มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
1.50-2.49
ระดับน้อยที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
1.00-1.49
สาหรับเกณฑ์การแบ่งระดับความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) ใช้เกณฑ์ของ Elifson [12] มีค่า
ตั้งแต่ -1 ถึง +1 แบ่งระดับดังนี้
ไม่มีความสัมพันธ์ (No Relationship)
หมายถึง r = 0
มีความสัมพันธ์ต่า (Weak Relationship)
หมายถึง r = ±0.01 ถึง ±0.30
มีความสัมพันธ์ปานกลาง (Moderate Relationship) หมายถึง r= ±0.31 ถึง ± 0.70
มีความสัมพันธ์สูง (Strong Relationship)
หมายถึง r= ±0.71 ถึง ±0.99
มีความสัมพันธ์โดยสมบูรณ์ (Perfect Relationship) หมายถึง r = ±1

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ในครั้งนี้หลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจัยในมนุ ษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่ นเมื่ อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เลขที่ HE 612365 โดยดาเนิ นการเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562

ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคล
คุ ณลักษณะส่ วนบุคคลของพยาบาลวิชาชี พในแผนกฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลรั ฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.3 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 -30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 48.3 โดยมีอายุเฉลี่ย 33.91 ปี (S.D.=8.55 ปี ) อายุต่าสุด 22 ปี อายุสูงสุด 53 ปี สาเร็ จการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญา
ตรี ข้ ึนไป จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.5 ส่ วนใหญ่สถานภาพสมรส จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.9 และส่ วน
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ใหญ่มีรายได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1,500,000 กีบ จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.2 มีรายได้เฉลี่ย 1,771,715.51 กีบ
(S.D.= 663,486.70 กี บ) รายได้ต่ าสุ ด 500,000 กี บ รายได้สูงสุ ด 4,000,000 กี บ ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาที่ ปฏิ บตั ิงานใน
พยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ น 1 – 5 ปี จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.1 มีค่ามัธยฐาน 7 ปี (S.D.=8.12)ประสบการณ์
สูงสุด 33 ปี ประสบการณ์ต่าสุด 1 ปี และเคยได้รับการฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ น 1-5 ครั้ง
จานวน 51คน คิดเป็ นร้อยละ 68.9 มีค่ามัธยฐาน 5 ครั้ง (S.D.=5.20) เคยได้รับการฝึ กอบรมสูงสุ ด 20 ครั้ง เคยได้รับการ
ฝึ กอบรมต่าสุด 1 ครั้ง
2. ระดับ ปั จ จัย ทางการบริ ห ารของพยาบาลวิช าชี พ ในแผนกฉุ ก เฉิ น ของโรงพยาบาลรั ฐ เขตนครหลวง
เวียงจันทน์
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูล พบว่า ระดับปั จจัยทางการบริ หารพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี ระดับปั จ จัย
ทางการบริ หารอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 (S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย3.57(S.D.=0.77) รองลงมาคือ ด้านการจัดการ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.55 (S.D.=0.70)
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านงบประมาณ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.87 (S.D.=0.91) รองลงมาคือด้าน
เทคโนโลยี อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 (S.D.=0.80)
3. ระดับการปฏิบัตงิ านของพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชี พในแผนก
ฉุกเฉิ นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 (S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านต้อนรับดีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย3.97(S.D.=0.61) รองลงมาคือ ด้านผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 (S.D.=
0.56) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านสะดวกดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71(S.D.=0.63) รองลงมาคือด้านสะอาดดี อยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 (S.D.=0.62)
4. คุณลักษณะบุคคลและปั จจัยทางการบริ หารที่มีความสั มพันธ์ กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชี พใน
แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์
ภาพรวมปั จจัยทางการบริ หาร มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวก กับการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในแผนกฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(r=0.632, p-value <0.001) ส่วน
ปั จจัยทางการบริ หาร รายด้านพบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวก กับการปฏิ บตั ิงานของพยาบาล
วิชาชีพในแผนกฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติได้แก่ ด้านบุคลากร (r=
0.476, p-value <0.001) ด้านงบประมาณ (r=0.425, p-value <0.001) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (r=0.555, p-value <0.001) ด้าน
การจัดการ (r=0.570, p-value <0.001) ด้านเวลา (r=0.566, p-value <0.001) ด้านเทคโนโลยี (r=0.459, p-value <0.001)
ส่วนปั จจัยคุณลักษณะบุคคลทุกด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ น
ของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์
5. คุณลักษณะบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่ อการปฏิบัตงิ านของพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุ กเฉิน
ของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์
จากการทดสอบสมมุติฐาน ซึ่ งประกอบด้วย การแจกแจงปกติ และตัวแปรอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์กนั
เมื่อผ่านข้อกาหนดในการใช้สถิติเบื้องต้นแล้ว ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพยาบาล
วิชาชีพในแผนกฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ที่ถูกเลือกเข้าสมการคือตัวแปรที่มีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และตัวแปรอิสระที่ไม่ได้ถูกเลือกเข้าสมการคือตัวแปรที่มีค่านัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 โดยตัว
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แปรที่ถูกเลือกเข้าในสมการเรี ยงลาดับดังนี้ ปั จจัยทางการบริ หาร ด้านการบริ หารจัดการ ( p-value < 0.001) ด้านบุคลากร
( p-value = 0.001) ด้านเทคโนโลยี ( p-value = 0.013) ดังนั้น จึงกล่าวได้วา่ ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร สามารถพยากรณ์
การปฏิ บตั ิงานของพยาบาลวิชาชี พในแผนกฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ได้ร้อยละ 42.1 ได้
สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงซึ่งเป็ นสมการทานายในรู ปคะแนนดิบดังนี้
Y = 1.765 + (0.262) (ปัจจัยทางการบริ หาร ด้านการบริ หารจัดการ)
+ (0.209) (ด้านบุคลากร)
+ (0.137) (ด้านเทคโนโลยี)
6. ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่ อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุ กเฉินของโรงพยาบาล
รัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์
ปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลรัฐ
เขตนครหลวงเวียงจันทน์ โดยภาพรวมข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิ ดจากแบบสอบถามทั้งหมด 116 ฉบับ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างได้เสนอปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะทั้งหมด 68 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 58.62 โดยปั ญหาอุปสรรคส่วน
ใหญ่คือ คุณลักษณะส่ วนบุคคล ร้อยละ 40.51 รองลงมาคือ ปั จจัยทางการบริ หารด้านวัสดุอุปกรณ์ ร้อยละ 31.40 ส่ วน
ปั ญหาอุปสรรคน้อยที่สุดคือ ได้แก่ ปั จจัยทางการบริ หารด้านเวลา ร้อยละ 0.00 ด้านการจัดการ ร้อยละ 1.72
7. ผลการสนทนากลุ่ม
ในด้านปั จจัยทางการบริ หาร พบว่า หน่วยงานได้มีการสนับสนุน ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศส่วนหนึ่งเช่น
ระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ เมื่อได้รับงบประมาณไม่มาก การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก็ ถู ก จ ากัด ตามงบประมาณที่ ไ ด้รั บ ตามข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณที่ พ บว่า ระดับ ปั จ จัย ทางการบริ ห าร ด้าน
งบประมาณ และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรแก้ไขใน
ส่วนเร่ งด่วนก่อน คือ สนับสนุน อินเทอร์เน็ต ความเร็ วสูง เพื่อใช้ในการประสานงาน ข้อมูลผูป้ ่ วย และการบริ การ
ในด้านการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ นพบว่า โรงพยาบาลมีปัญหาในเรื่ องของเจ้าหน้าที่ทา
ความสะอาด ที่ไม่ได้มีเวรปฏิบตั ิงานตลอดเวลา และการอานวยความสะดวกผูป้ ่ วย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริ มาณที่
พบว่า ระดับการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ น ด้านสะอาดดี และด้านสะดวกดี มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด ผู ้
ร่ วมสนทนากลุ่มให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรมีพนักงานทาความสะอาดตลอด 24 ชัว่ โมง และอานวยความสะดวกให้ผปู ้ ่ วย
เช่นรถเข็นผูป้ ่ วย และพนักงานเข็นรถเข็น

การอภิปรายผลการวิจัย
ภาพรวมปั จจัยทางการบริ ห ารทุ กด้าน มี ความสัมพันธ์ ระดับ ปานกลางทางบวก กับการปฏิ บัติงานของ
พยาบาลวิชาชี พในแผนกฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลรั ฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (r=0.632,
p-value <0.001) อาจเนื่องมาจากปั จจัยทางการบริ หารทุกด้านเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงาน เป็ นปั จจัย
ในการขับเคลื่ อ นงานให้ไ ปสู่ เป้ าหมาย การด าเนิ นงานใดๆ จะขาดซึ่ งทรั พ ยากรเหล่า นี้ ไ ม่ ได้ การปฏิ บัติงานใน
โรงพยาบาลก็เช่ นกัน ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ปัจจัยทางการบริ หาร มี ความสัมพันธ์ ระดับ ปานกลางทางบวก กับการ
ปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ น ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่า ปั จจัยทางการ
บริ หาร มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของพยาบาล ในระดับปานกลางทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ [9, 13-15]
และการศึ กษาก่ อนหน้าที่ พบว่า ปั จจัยทางการบริ หาร มี ความสัมพันธ์กับการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข
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ในระดับปานกลางทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ [16-17] อย่างไรก็ตามการดาเนิ นงานที่ต่างหน่วยงาน ต่างสภาพ
ปั ญหา หรื อจานวนผูร้ ับบริ การที่ต่างกัน นามาซึ่งความต้องการทางปั จจัยทางการบริ หารที่แตกต่างกันด้วย ด้วยเหตุน้ ีทา
ให้ผลการศึ กษาในครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับ การศึ กษาก่อนหน้าที่ พบว่า ปั จจัยทางการบริ หาร มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ในระดับสู ง ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ [18] ส่ วนคุณลักษณะบุคคลไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์ อาจ
เนื่ องมาจากปั จจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล เป็ นปั จจัยที่ ควบคุมได้ยาก และการปฏิบตั ิงานของพยาบาลอาจมุ่งไปที่
ผูป้ ่ วยเป็ นส าคัญ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาที่ พ บว่า คุ ณ ลัก ษณะบุ ค คล ด้า นรายได้ และประสบการท างาน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข [16]
ปั จจัยทางการบริ หาร ด้านการบริ หารจัดการ ( p-value < 0.001) ด้านบุคลากร (p-value = 0.001) ด้าน
เทคโนโลยี (p-value = 0.013) สามารถร่ ว มกัน พยากรณ์ ก ารปฏิ บัติง านของพยาบาลวิช าชี พ ในแผนกฉุ ก เฉิ นของ
โรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ได้ร้อยละ 42.1 ปั จจัยทางการบริ หาร ด้านการบริ หารจัดการ เป็ นปั จจัยที่ใช้ใน
การบริ หารทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมาย และให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพยาบาลวิชาชีพ จะต้องมีทกั ษะ
การบริ หารจัดการที่ดี เพื่อการดาเนิ นงานภายใต้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอย่างจากัด ส่ วนปั จจัยทางการบริ หาร ด้านบุคลากร
เป็ นปั จจัยทางการบริ หารที่สาคัญที่สุด เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่นาปั จจัยทางการบริ หารด้านอื่นๆ ไปบริ หารจัดการ นาไปใช้ใน
งานการพยายาบาลให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย และเกี่ ยวข้องโดยตรงกับตัวบุคลากร โดยเฉพาะความไม่เพียงพอของ
บุคลากรทางการแพทย์ และความรู ้ความเชี่ยวชาญ เช่น หากมีจานวนพยาบาลไม่เพียงพอ จะนาไปสู่ คุณภาพบริ การที่มี
ต่อผูป้ ่ วย ซึ่ งมีผูศ้ ึ กษาไว้ว่าโรงพยาบาลบางแห่ ง ให้พยาบาลขึ้นเวรติดต่อกัน เนื่ องจากขาดพยาบาล [19] ส่ วนปั จจัย
ทางการบริ หาร ด้านเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยที่เข้ามามีบทบาทกับทุกภารกิจของงานด้านการแพทย์ในปั จจุบนั เนื่ องจาก
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้ถูกนามาใช้ในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการรักษาผูป้ ่ วย เช่น
เครื่ อง เครื่ อง x-ray คอมพิวเตอร์ รวมถึง เทคโนโลยีการสื่ อสาร เกี่ยวกับผูป้ ่ วยระหว่างโรงพยาบาล โดยผลการศึกษาใน
ครั้ งนี้ สอดคล้องกับ ผลการศึ กษาที่ พบว่า ปั จจัยทางการบริ หารด้าน บุ คลากร ด้านงบประมาณ ด้านเวลา และด้าน
เทคโนโลยี มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข [18] และยังพบว่า ปั จจัยทางการบริ หารด้าน การจัดการ มี
ผลต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข [9, 13, 16] นอกจากนี้พบว่า ปั จจัยทางการบริ หารด้าน เทคโนโลยี มีผล
ต่อการปฏิบตั ิงานของพยาบาล [9,14] พยาบาลที่ ทางาน ณ โรงพยาบาลต่างๆ ย่อมต้องเผชิ ญกับปั ญหาที่แตกต่างการ
การสนับสนุ นปั จจัยทางการบริ หารก็แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั นโยบาย และผูบ้ ริ หารเป็ นสาคัญ ที่ จะกาหนดทิศทางของ
องค์กร โดยผลการศึ กษาในครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับ ผลการศึ กษาที่ พบว่า ปั จจัยทางการบริ หารด้านเวลา มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานของพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข [15, 20] และการศึกษาที่พบว่า ปั จจัยทางการบริ หารด้านเวลา มีผล
ต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข [21] รวมถึงการศึกษาที่พบว่า ปั จจัยทางการบริ หารด้านวัสดุอุปกรณ์ มีผล
ต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข [22]

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
1) โรงพยาบาลควรเปิ ดโอกาสให้พยาบาลวิชาชี พ มีส่วนร่ วมในการกาหนดแผนงานโครงการ เพื่อเป็ นการ
กาหนดเป้ าหมายในการทางาน และแนวทางการทางานร่ วมกัน
2) รัฐบาล และโรงพยาบาล ควรสรรหาพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ นให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
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3) โรงพยาบาลจัดให้มีระบบอินเตอร์ เน็ตเพื่อเชื่ อมโยงกับแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน
4) โรงพยาบาลควรส่ งเสริ มให้พยาบาลได้รับการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะและพัฒนาศักยภาพใน
การดาเนินงาน
5) รัฐบาล และโรงพยาบาล ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นต่อการดาเนิ นงานอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัย โดยขอการสนับสนุ นจากรัฐบาล และความร่ วมมือจากต่างชาติในการถ่ายทอด
ความรู ้ และสนับสนุนเทคโนโลยี เช่น ประเทสญี่ปุ่น

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน ของบุคลากร เพื่อหาแนวทาง ให้บุคลากรมี
ส่วนร่ วมในการกาหนดแผนโครงการ และแนวทางการทางานร่ วมกัน
2) ควรศึกษาแนวทางทางในการบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อลดภาระงาน และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน
ของพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงบุคลากรด้านอื่นๆ ในโรงพยาบาล
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ตารางที่ 1 สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน คุณลักษณะบุคคลและปั จจัยทางการบริ หารที่ มีความสัมพันธ์กบั การ
ปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
และปัจจัยทางการบริหาร
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
เพศ (หญิง)
อายุ
สถานภาพสมรส (สมรส)
ระดับการศึกษา (ตากว่าปริ ญญาตรี )
รายได้
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
การฝึ กอบรม(ตากว่าปริ ญญาตรี )
ปัจจัยทางการบริหาร
ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ
ด้านวัสดุ อุปกรณ์
ด้านการจัดการ
ด้านเวลา
ด้านเทคโนโลยี
* ค่าระดับนัยสาคัญน้อยกว่า 0.001

การปฏิบัตงิ านของพยาบาลวิชาชีพในแผนกฉุกเฉิน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สัน (r)

p-value

ระดับความสัมพันธ์

-0.061
0.044
0.054
-0.090
-0.043
0.082
0.180
0.632*
0.476*
0.425*
0.555*
0.570*
0.566*
0.459*

0.514
0.639
0.567
0.338
0.648
0.382
0.053
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 2 ค่าสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอนของการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชี พในแผนกฉุ กเฉิ นของ
โรงพยาบาลรัฐเขตนครหลวงเวียงจันทน์
ตัวแปร
B
Beta
T
P -value
R
R2
R2adj R2change
ด้านการบริ หารจัดการ
0.262 0.349 3.923
<0.001 0.570 0.325 0.319
0.325
ด้านบุคลากร
0.209 0.263 3.266
0.001
0.623 0.388 0.377
0.063
ด้านเทคโนโลยี
0.137 0.210 2.525
0.013
0.649 0.421 0.405
0.033
ค่าคงที่ =1.765, F = 27.099 , P – value < 0.001, R = 0.649, R2 =0.421 , R2adj = 0.405

