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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัย เ ร่ืองว ัฒนธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9  

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมิ
นทร์ 9 ตามลกัษณะส่วนบุคคล ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 
จ านวน 154 คน ชาย จ านวน 5 คน เป็นหญิง จ านวน 149 คน เก็บตวัอยา่งโดยใชต้ารางก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งของ เครซ่ี (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 113 คน เป็นชาย 
จ านวน 5 คน เป็นหญิง จ านวน 108 คน ส่วนใหญ่มีอายุมากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 46.02 
รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.63 มีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 15.93 และนอ้ยท่ีสุดมีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.42 กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ คิดเป็นร้อย
ละ 74.34 รองลงมาเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 16.81 และเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 8.85 ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 20 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 55.75 รองลงมามีประสบการณ์ท างาน
อยูร่ะหวา่ง 11 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.66 และนอ้ยท่ีสุดมีประสบการณ์ท างานอยูร่ะหวา่ง 1 – 10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 18.58 

จากการวิจยัอภิปรายไดว้่าค่าเฉล่ียวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.89, S.D.= 0.357)  เม่ือพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
วฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค์เป็นวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 
มากกว่าดา้นอ่ืน โดยเฉพาะเร่ืององคก์รให้ความส าคญักบัพยาบาล เช่นเดียวกบัวฒันธรรมการท างาน
แบบตั้งรับ/เฉ่ือยชาโดยเฉพาะเร่ืองพยาบาลท างานโดยยึดกฎระเบียบเท่านั้น และน้อยท่ีสุดคือ
วฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/กา้วร้าว โดยเฉพาะเร่ืองพยาบาลให้ความร่วมมือในการแกปั้ญหา
ขององคก์ร เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ค่าเฉล่ียวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมิ
นทร์ 9 ด้านวฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา 
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รายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืององคก์รให้ความส าคญักบัพยาบาลเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการ
ท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ในดา้นมากกว่าประเด็นอ่ืน รองลงมาคือพยาบาลให้
การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และนอ้ยท่ีสุดคือคุณและผูร่้วมงานรับฟังเหตุผลและยอมรับซ่ึงกนัและ
กนั ส่วนดา้นวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายประเด็นค าถามพบว่าเร่ืองพยาบาลท างานโดยยึดกฎระเบียบเท่านั้ นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
วฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ในดา้นมากกวา่ประเด็นอ่ืน รองลงมาคือ
พยาบาลคลอ้ยตามผูบ้ริหาร และนอ้ยท่ีสุดคือพยาบาลท างานตามค าสั่งเท่านั้น ส่วนดา้นวฒันธรรม
การท างานแบบตั้งรับ/กา้วร้าว โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่า
เร่ืององคก์รเนน้การท างานหนกัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาล
นวมินทร์ 9 ในดา้นมากกว่าประเด็นอ่ืน รองลงมาคือมีการตั้งเป้าหมายการท างานไวสู้ง และน้อย
ท่ีสุดคือพยาบาลใหค้วามร่วมมือในการแกปั้ญหาขององคก์ร จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้
วา่เจา้หน้าท่ีพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างาน
ของพยาบาล ในภาพรวมไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ส าหรับอายุ พบว่าพยาบาลโรงพยาบาล 
นวมินทร์ 9 ท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค์ ส่วนสถานภาพ
สมรส พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีระดับการรับรู้
วฒันธรรมการท างาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะดา้น
วฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค์ และวฒันธรรมการท างานแบบตั้ งรับ/เฉ่ือยชา ส าหรับ
ประสบการณ์ท างาน พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนัมีระดบั
การรับรู้วฒันธรรมการท างาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/กา้วร้าว ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี วฒันธรรม
องคก์ารแบบสร้างสรรค ์(constructive cultures) ผูบ้ริหารของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ตอ้ง
ส่งเสริมให้เกิดการท างานโดยให้ผูร่้วมงานรับฟังเหตุผลและยอมรับซ่ึงกนัและกนั ส่วนวฒันธรรม
แบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา (passive/defensive cultures)ผูบ้ริหารของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ตอ้ง
ส่งเสริมใหเ้กิดการท างานท่ีดีโดยตอ้งอบรมส่งเสริมให้พยาบาลท างานโดยไม่ยึดกฎระเบียบเท่านั้น
แต่ต้องค านึงถึงความจ าเป็นในการบริการผู ้ป่วยด้วย ส าหรับวฒันธรรมแบบตั้ งรับ-ก้าวร้าว 
(aggressive/defensive cultures) ผูบ้ริหารของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ตอ้งส่งเสริมให้เกิด
การท างานท่ีดีโดย พยาบาลใหค้วามร่วมมือในการแกปั้ญหาขององคก์ร เน่ืองจากการขบัเคล่ือนของ
องค์กรโดยเฉพาะพยาบาลมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัผู่ป่วยโดยตรง ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงตอ้งอาศยั
พยาบาลในการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 
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ภูมหิลงั 
วฒันธรรมองคก์ารเป็นกรอบวธีิการปฏิบติัของคนในองคก์าร นอกเหนือจากกฎระเบียบท่ีมี

อยู ่และมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบติัของคนท่ีอยูใ่นองคก์าร ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงขบวนการคิด
การตดัสินใจ การวางแผนยุทธศาสตร์ขององคก์าร และลกัษณะการท างานของบุคลากรในองคก์าร
ซ่ึงมีผลส าคญัต่อความส าเร็จขององค์การ ดงันั้น ในการสร้างความพึงพอใจในการท างานของ
บุคลากร ผูบ้ริหารจึงควรให้ความส าคญักับวฒันธรรมองค์การ ด้วยการสร้างวฒันธรรมให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ารนั้น 

วฒันธรรมองค์การเป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินงานของแต่ละองค์การ
เน่ืองจากเป็นคุณค่าร่วมท่ีเป็นปัจจยัเก้ือหนุนน ามาซ่ึงความส าเร็จขององคก์าร และเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงหมายถึงประสิทธิผลขององคก์าร ท าให้องคก์าร
บรรลุเป้าประสงค ์หรืออาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จ (สุดารัตน์ อ่อน
ละเอียด, 2551) การศึกษาลกัษณะของวฒันธรรมองค์การในแต่ละแห่งจะเป็นขอ้มูลท่ีผูบ้ริหาร
สามารถน าไปใชใ้นการบริหารจดัการภายในองคก์าร ตั้งแต่การตดัสินใจในการสรรหาบุคลากรให้
เขา้กนัไดก้บัองคก์าร การบ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ปในทาง
ท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมท่ีมีอยู ่และพฒันาวฒันธรรมองคก์ารให้เป็นปัจจยัเก้ือหนุนให้เกิด
ประโยชน์ต่อองคก์าร เพื่อให้องคก์ารมีคุณภาพประสบความส าเร็จและมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งน้ีลกัษณะขององคก์ารท่ีมีความแตกต่างกนัจะส่งผลต่อวฒันธรรมองคก์ารต่างกนั 

นักมานุษยวิทยาศึกษาแนวคิดวฒันธรรมและถกเถียงถึงค าจ ากดัความของแนวคิดน้ีมา
ตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 19 Edward B. Tylor เป็นนกัมานุษยวทิยาคนแรกท่ีใชค้  าวา่ “วฒันธรรม” และ
นิยามความหมายของวฒันธรรมไวใ้นหนงัสือ Primitive Culture ซ่ึงฉบบัดั้งเดิมตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 
1871 Tylor นิยามความหมายของวฒันธรรมว่า เป็น “ผลรวมอนัซบัซ้อน” (complex whole) อนั
ประกอบดว้ยความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียม ตลอดจนความสามารถและ
อุปนิสัยต่าง ๆ อนัเป็นผลจากการเป็นสมาชิกของสังคม (ยศ สันตสมบัติ, 2537, หน้า 11) นัก
มานุษยวิทยารุ่นต่อมาให้ความหมายของวฒันธรรมไวแ้ตกต่างกนัตามมุมมองของแต่ละท่านในปี 
ค.ศ. 1952 นกัมานุษยวิทยาท่ีมีช่ือเสียง 2 คน คือ Kroeber and Kluckhohn (1952) ไดส้ ารวจงาน
เขียนและพบว่า นักมานุษยวิทยาให้ความหมายของวฒันธรรมไวแ้ตกต่างกันออกไปถึง 164 
ความหมาย เช่น วฒันธรรมมิใช่พฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได ้แต่เป็นระบบความเช่ือ (belief system) 
และค่านิยมทางสังคม (social values) ซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัพฤติกรรมมนุษย ์บางคนก็บอกวา่วฒันธรรม 
คือ กฎระเบียบหรือมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีคนในสังคมยอมรับ บา้งก็ว่า วฒันธรรมคือวิถีชีวิต 
(way of life) ของคนในสังคมเป็นตน้ สรุปแลว้นกัมานุษยวิทยาศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมมา
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เป็นเวลานานแลว้ และจนถึงปัจจุบนัยงัมีความเห็นไม่ตรงกนัในเร่ืองค าจ ากดัความของวฒันธรรม 
(ยศ สันตสมบติั, 2537, หนา้ 11) คร้ันนกัทฤษฎีองคก์ารหนัมาสนใจศึกษาวฒันธรรมองคก์ารอยา่ง
กวา้งขวางในปลายทศวรรษท่ี 1970 นิยามวฒันธรรมองคก์ารของนกัทฤษฎีองคก์ารก็มีหลายนิยาม
เช่นกนัวฒันธรรมมิใช่เป็นเพียงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในสังคมโดยทัว่ไปแต่ยงัเป็นปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในหน่วยงานต่าง ๆ ดว้ย สังคมอาศยัวฒันธรรมเพื่อช่วยในการจดัระเบียบและแกไ้ขปัญหา
พื้นฐานบางประการ ของกลุ่มคนท่ีอยูร่่วมกนั เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความอยูร่อดของ
สมาชิก เช่น สังคมอาศยัวฒันธรรมในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปกครองและกระบวนการยุติธรรม มาช่วย
แก้ปัญหาการเมืองและความขัดแยง้ในสังคม การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ 
วฒันธรรมบริการช่วยในการอ านวยความสะดวกในเร่ืองการติดต่อธุรกิจการท่องเท่ียว วฒันธรรม
องค์การหรือวฒันธรรมในหน่วยงานก็ท าหน้าท่ี คล้ายกบัวฒันธรรมของสังคม เช่น วฒันธรรม
องคก์ารในส่วนของการประเมินผลงานก็เก่ียวขอ้งกบัการข้ึนเงินเดือนของพนกังาน การปรับเล่ือน
ต าแหน่งพนกังาน การลงโทษ วฒันธรรมองคก์ารช่วยส่ือใหส้มาชิกของหน่วยงานทราบถึงแนวทาง
ประพฤติปฏิบติั และท างานตามท่ีหน่วยงานคาดหวงั ดงันั้น เม่ือวฒันธรรมองคก์ารมีบทบาทภายใน
หน่วยงานหลายประการ การศึกษาเร่ืองวฒันธรรมองค์การจึงเป็นเร่ืองส าคัญและน่าสนใจ 
โดยเฉพาะการศึกษาถึงผลของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อชีวติการท างานของพนกังาน 

องคก์ารในปัจจุบนัตอ้งการให้ธุรกิจของตนเติบโตและไดเ้ปรียบการแข่งขนัอยู่ตลอดเวลา
โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูด่  าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพถือเป็นทรัพยากร
ส าคญั สามารถสร้างความไดเ้ปรียบแก่องคก์าร แต่ตอ้งเช่ือมโยงบุคลากรเขา้กบัองคก์ารดว้ยค่านิยม
ขององคก์าร (Corporate Values) เพื่อให้พนกังานผกูพนั (Commitment) ต่อองคก์ารค่านิยมน้ีแสดง
ออกมาในรูปของวฒันธรรมองค์การ (Organizational Culture หรือ Corporate Culture) ซ่ึงเป็น 
ความเช่ือ ค่านิยมและแบบแผนของพฤติกรรมท่ีพนกังานมีและปฏิบติัร่วมกนั ในรูปค าพูด ความคิด 
การเรียนรู้ การกระท าหรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร สามารถท าใหอ้งคก์ารประสบความสาเร็จ
หรือความลม้เหลวได ้หรือกล่าวไดว้า่ วฒันธรรมองคก์ารท าใหพ้นกังานแสดงพฤติกรรมการท างาน
ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารดว้ยความผกูพนัต่อความเช่ือและค่านิยมท่ีมีร่วมกนั ในปัจจุบนัน้ีเป็น
ท่ียอมรับกนัมากข้ึนว่า วฒันธรรมองค์การเป็นปัจจยัด้านหน่ึงท่ีสร้างความสามารถในเชิงการ
แข่งขนั(competitive advantage) ท่ีย ัง่ยนืใหก้บัองคก์ารได ้ดว้ยวฒันธรรมองคก์ารนั้น เป็นแบบแผน
ของความคิด ความรู้สึกท่ีสมาชิกไดรั้บการก าหนดร่วมกนัภายในองคก์าร เพื่อเป็นบรรทดัฐานให้
สมาชิกประพฤติปฏิบติัและมีการสืบทอดไปสู่สมาชิกใหม่ขององคก์าร ซ่ึงมีผลให้สมาชิกองคก์าร
หน่ึงมีความแตกต่างไปจากสมาชิกของอีกองค์การหน่ึง วฒันธรรมองค์การจึงมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในองคก์รหลายประการดว้ยกนั คือ ช่วยใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งสมาชิกใน
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องค์การ เกิดการตดัสินใจในการส่ือสารสมาชิกในองค์การรู้สึกผูกพนัต่อองคก์าร มีการรับรู้ต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตรงกนัตลอดจนช่วยให้เกิดการใชเ้หตุผลในการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับ  
จึงกล่าวไดว้า่ วฒันธรรมองคก์ารมีผลต่อความส าเร็จและประสิทธิภาพขององคก์าร ดว้ยเป็นผลมา
จากการท่ีคนในองคก์ารมีความผกูพนัซ่ึงกนัและกนั และมีความผกูพนักบัองคก์ารอยา่งแนบแน่น 
คือ มีความเช่ือ การมีทศันคติ อุดมการณ์ และค่านิยมร่วมกนั 

ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์ารตามแนวคิดของ  Cooke and Lafferty (1989) เป็นการ
ส ารวจลักษณะวฒันธรรมองค์การ ซ่ึงเป็นการวดัการรับรู้ของสมาชิกภายในองค์การเก่ียวกับ
พฤติกรรมการแสดงออก และบรรทดัฐานการปฏิบติังานของสมาชิกภายในองค์การ  โดยแบ่ง
วฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ  

1. วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์ (Constructive styles) หมายถึง วฒันธรรม
องค์การท่ีให้ความส าคญักบัค่านิยมในการท างาน มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การมีปฏิสัมพนัธ์ 
และสนับสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การท างานมีลกัษณะท่ีส่งผลให้สมาชิกภายในองค์การ
ประสบความส าเร็จในการท างาน  และมุ่งท่ีความพึงพอใจของบุคคลเก่ียวกับความต้องการ
ความส าเร็จในการท างาน และความตอ้งการไมตรีสัมพนัธ์  

2. วฒันธรรมองค์การลกัษณะตั้งรับ-เฉ่ือยชา (Passive/Defensive styles) หมายถึง 
วฒันธรรมองค์การท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมุ่งเนน้ความตอ้งการความมัน่คงของ
พนกังาน และมีผูน้ าท่ีมุ่งเนน้บุคคล เนน้การคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ยึดถือกฎระเบียบ
แบบแผน พึ่งพาผูบ้ริหาร และพยายามหลีกเล่ียงการกระท าท่ีตอ้งรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมาย
งานจากผูบ้ริหาร เนน้ถึงสัมพนัธภาพกบับุคคลในลกัษณะการปกป้องตนเองและตั้งรับ เพราะเป็น
แนวทางท่ีท าใหม้ัน่คง ปลอดภยั และกา้วหนา้ในการท างาน  

3. วฒันธรรมองค์การลกัษณะตั้งรับ-กา้วร้าว (Aggressive/Defensive styles) หมายถึง 
วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีค่านิยมพฤติกรรมการแสดงออกลกัษณะมุ่งเนน้งาน และเนน้ความตอ้งการ
ดา้นความมัน่คงของพนกังาน ลกัษณะการท างานมุ่งเนน้อ านาจ แข่งขนัชิงดีชิงเด่น มีความคิดเห็น
ขดัแยง้กนั ต่อตา้น และมุ่ง เจา้ระเบียบ 

ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ วฒันธรรมการท างานส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานโดยตรง
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9  
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงการท างานของพนักงานในด้านของวฒันธรรมในการ
ท างานเพื่อใหก้ารท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9  มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9    

         2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 
1. ขอบเขตของเน้ือหา มุ่งศึกษาวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9   

ไดแ้ก่ วฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค์ วฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา วฒันธรรม
การท างานแบบตั้งรับ/กา้วร้าว 

2. ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จ านวน 154 คน ชาย 
จ านวน 5 คน เป็นหญิง จ านวน 149 คน เก็บตวัอยา่งโดยใชต้ารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ 
เครซ่ี (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 113 คน เป็นชาย จ านวน 5 คนเป็น
หญิง จ านวน 108 คน 

3. ตวัแปร ท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย  
3.1 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  

3.1.1 เพศ 
3.1.2 อาย ุ 
3.1.3 สถานภาพสมรส 
3.1.4 ประสบการณ์ท างาน 

3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
3.2.1 วฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค ์ 
3.2.2 วฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา  
3.3.3 วฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/กา้วร้าว 

 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเร่ืองวฒันธรรมการท างานของพยาบาล

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 5 ระดบั (Rating scale) โดยก าหนด
เกณฑ ์คะแนนการประมาณค่าดงัน้ี 
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คะแนน 5 หมายถึง ระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง ระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานมาก 
คะแนน 3 หมายถึง ระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานนอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง ระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานนอ้ยท่ีสุด 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยเลือกวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  

(Accidental Sampling) 
2. น าขอ้มูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  

 

สรุปผลการวจิัย 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เป็นเพศชาย 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.42 เป็นเพศหญิง จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 95.58 ส่วนใหญ่มี
อายุมากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 46.02 รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง 36 – 45 ปี 
จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 33.63 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.93 
และนอ้ยท่ีสุดมีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.42 กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ จ  านวน 
84 คน คิดเป็นร้อยละ 74.34 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.81 และเป็นหมา้ย/
หย่าร้าง จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.85 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี ข้ึนไป 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 รองลงมามีประสบการณ์ท างานอยูร่ะหวา่ง 11 – 20 ปี จ  านวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.66 และนอ้ยท่ีสุดมีประสบการณ์ท างานอยูร่ะหวา่ง 1 – 10 ปี จ  านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.58 
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ตอนที ่2 สรุปผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ระดับวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาล
นวมินทร์ 9 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ค่าเฉล่ียวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.89, S.D.= 0.357)  เม่ือพิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอย่างเห็นว่า
วฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค์เป็นวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 
9 มากกวา่ดา้นอ่ืน ( =3.95, S.D.= 0.428) เช่นเดียวกบัวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา 
( =3.95, S.D.= 0.588) และน้อยท่ีสุดคือวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/กา้วร้าว ( =3.77, S.D.= 
0.484)  

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าค่าเฉล่ียวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 
ดา้นวฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.95, S.D.= 0.428)  
เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืององค์กรให้ความส าคญักบัพยาบาลเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
วฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ในดา้นมากกว่าประเด็นอ่ืน ( =4.08, 
S.D.= 0.643) รองลงมาคือพยาบาลให้การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ( =4.07, S.D.= 0.623) และนอ้ย
ท่ีสุดคือคุณและผูร่้วมงานรับฟังเหตุผลและยอมรับซ่ึงกนัและกนั  ( =3.77, S.D.= 0.627) ส่วนดา้น
วฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.95, S.D.= 0.588)  เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองพยาบาลท างานโดยยดึกฎระเบียบเท่านั้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
วฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ในดา้นมากกว่าประเด็นอ่ืน ( =4.39, 
S.D.= 0.674) รองลงมาคือพยาบาลคลอ้ยตามผูบ้ริหาร ( =4.31, S.D.= 0.669) และน้อยท่ีสุดคือ
พยาบาลท างานตามค าสั่งเท่านั้น ( =3.48, S.D.= 1.019) ส่วนดา้นวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/
กา้วร้าว โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.77, S.D.= 0.484)  เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่
เร่ืององคก์รเนน้การท างานหนกัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาล
นวมินทร์ 9 ในดา้นมากกวา่ประเด็นอ่ืน ( =4.06, S.D.= 0.587) รองลงมาคือมีการตั้งเป้าหมายการ
ท างานไวสู้ง ( =4.05, S.D.= 0.843) และนอ้ยท่ีสุดคือพยาบาลให้ความร่วมมือในการแกปั้ญหาของ
องคก์ร ( =3.42, S.D.= 0.894) 

เม่ือพิจารณาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองอายุพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
พยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9ท่ีมีช่วงอายุมากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัการ
รับรู้วฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 อยู่ในระดบัมากกว่าช่วงอายุอ่ืน 
( =3.94, S.D.= 0.430) โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา รองลงมาคือกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี ( =3.89, S.D.= 0.197) โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างานแบบ
สร้างสรรค์ น้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี ( =3.84, S.D.= 0.270) 
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โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/กา้วร้าว  ส่วนเร่ืองสถานภาพสมรสกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เป็นหม้าย/หย่าร้าง โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดับการรับรู้
วฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 อยูใ่นระดบัมากกวา่สถานภาพสมรสอ่ืน 
( =3.95, S.D.= 0.411) โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา รองลงมาคือกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสมรสแลว้ ( =3.92, S.D.= 0.335) โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือย
ชา และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นโสด ( =3.70, S.D.= 0.383) โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการ
ท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา ส่วนเร่ืองประสบการณ์ท างานกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพยาบาลโรงพยาบาลนวมิ
นทร์ 9 ท่ีมีประสบการณ์ท างานอยูร่ะหวา่ง 11 – 20 ปี โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้วฒันธรรม
การท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 อยู่ในระดบัมากกว่าช่วงประสบการณ์ท างานอ่ืน 
( =3.99, S.D.= 0.362) โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา รองลงมาคือกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ท างานอยู่ระหว่าง 1 – 10 ปี ( =3.88, S.D.= 0.319) โดยเฉพาะด้าน
วฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค ์และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 
20 ปี ข้ึนไป ( =3.85, S.D.= 0.363) โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/กา้วร้าว 

ตอนที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานวัฒนธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนว
มินทร์ 9  

การเปรียบเทียบระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 
จ าแนกตามเพศ  พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรม
การท างานของพยาบาล ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าการ
เปรียบเทียบระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จ าแนกตาม
เพศ  ด้านวฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค์ พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานของพยาบาล ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองพยาบาลช่วยกนัท างาน ส่วนดา้นวฒันธรรมการ
ท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัการรับรู้
วฒันธรรมการท างานของพยาบาล ในภาพรวมไม่แตกต่างกันในทุกประเด็นค าถาม ส่วนด้าน
วฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/กา้วร้าว พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีเพศต่างกนัมี
ระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานของพยาบาล ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองพยาบาลมีการตดัสินใจอยา่งระมดัระวงั 

การเปรียบเทียบระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9  
จ  าแนกตามอายุ พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรม
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การท างาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรม
การท างานแบบสร้างสรรค ์

การเปรียบเทียบระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9  
จ  าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่พยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมี
ระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค ์และวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา 

การเปรียบเทียบระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9  
จ  าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีประสบการณ์ท างาน
ต่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/กา้วร้าว 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจยัอภิปรายไดว้่าค่าเฉล่ียวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.89, S.D.= 0.357) เม่ือพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
วฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค์เป็นวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 
มากกว่าดา้นอ่ืน โดยเฉพาะเร่ืององคก์รให้ความส าคญักบัพยาบาล เช่นเดียวกบัวฒันธรรมการท างาน
แบบตั้งรับ/เฉ่ือยชาโดยเฉพาะเร่ืองพยาบาลท างานโดยยึดกฎระเบียบเท่านั้น และน้อยท่ีสุดคือ
วฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/กา้วร้าว โดยเฉพาะเร่ืองพยาบาลให้ความร่วมมือในการแกปั้ญหา
ขององคก์ร 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าค่าเฉล่ียวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 
ดา้นวฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามพบวา่เร่ืององคก์รให้ความส าคญักบัพยาบาลเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการท างานของ
พยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ในดา้นมากกวา่ประเด็นอ่ืน รองลงมาคือพยาบาลให้การสนบัสนุน
ซ่ึงกนัและกนั และนอ้ยท่ีสุดคือคุณและผูร่้วมงานรับฟังเหตุผลและยอมรับซ่ึงกนัและกนั ส่วนดา้น
วฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามพบว่าเร่ืองพยาบาลท างานโดยยึดกฎระเบียบเท่านั้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการ
ท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ในดา้นมากกวา่ประเด็นอ่ืน รองลงมาคือพยาบาลคลอ้ย
ตามผูบ้ริหาร และนอ้ยท่ีสุดคือพยาบาลท างานตามค าสั่งเท่านั้น ส่วนดา้นวฒันธรรมการท างานแบบ
ตั้งรับ/กา้วร้าว โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืององคก์รเน้น
การท างานหนกัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ใน
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ดา้นมากกวา่ประเด็นอ่ืน รองลงมาคือมีการตั้งเป้าหมายการท างานไวสู้ง และนอ้ยท่ีสุดคือพยาบาล
ใหค้วามร่วมมือในการแกปั้ญหาขององคก์ร 

จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายไดว้า่เจา้หนา้ท่ีพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานของพยาบาล ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น 
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าจ าแนกตามเพศ  ด้านวฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค์ พบว่า
พยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานของพยาบาล 
ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองพยาบาล
ช่วยกนัท างาน ส่วนดา้นวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/เฉ่ือยชา พบวา่พยาบาลโรงพยาบาลนวมิ
นทร์ 9 ท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานของพยาบาล ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั
ในทุกประเด็นค าถาม ส่วนดา้นวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/กา้วร้าว พบวา่พยาบาลโรงพยาบาล
นวมินทร์ 9 ท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างานของพยาบาล ในภาพรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองพยาบาลมีการตดัสินใจอยา่ง
ระมดัระวงั 

จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายไดว้า่เจา้หนา้ท่ีพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จ าแนก
ตามอาย ุพบวา่พยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีอายตุ่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างาน 
ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างาน
แบบสร้างสรรค ์ส่วนสถานภาพสมรส พบวา่พยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีสถานภาพสมรส
ต่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างานแบบสร้างสรรค์ และวฒันธรรมการท างานแบบตั้ง
รับ/เฉ่ือยชา ส าหรับประสบการณ์ท างาน พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ท่ีมีประสบการณ์
ท างานต่างกนัมีระดบัการรับรู้วฒันธรรมการท างาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมการท างานแบบตั้งรับ/กา้วร้าว 
 

ข้อเสนอแนะ 
วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ (constructive cultures) ผูบ้ริหารของพยาบาล

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการท างานโดยให้ผูร่้วมงานรับฟังเหตุผลและยอมรับซ่ึง
กนัและกนั  

วฒันธรรมแบบตั้ งรับ/เฉ่ือยชา (passive/defensive cultures) ผูบ้ริหารของพยาบาล
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการท างานท่ีดีโดยตอ้งอบรมส่งเสริมให้พยาบาลท างาน
โดยไมย่ดึกฎระเบียบเท่านั้นแต่ตอ้งค านึงถึงความจ าเป็นในการบริการผูป่้วยดว้ย  
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วฒันธรรมแบบตั้งรับ-ก้าวร้าว (aggressive/defensive cultures) ผูบ้ริหารของพยาบาล
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ตอ้งส่งเสริมให้เกิดการท างานท่ีดีโดย พยาบาลให้ความร่วมมือในการ
แกปั้ญหาขององคก์ร เน่ืองจากการขบัเคล่ือนขององคก์รโดยเฉพาะพยาบาลมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผู่
ป่วยโดยตรง ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนจึงตอ้งอาศยัพยาบาลในการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาเร่ืองวฒันธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ควรมี

การศึกษาวฒันธรรมการท างานท่ีเหมาะสมกบังานพยาบาลของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 
เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดรั้บมาใชใ้นการสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีดีต่อไป 
ควรมีการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการบริการของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เพื่อน าผล
การศึกษามาใชใ้นการปรับปรุงการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพยาบาลโรงพยาบาล 
นวมินทร์ 9 

3. ควรมีการศึกษาเร่ืองความคาดหวงัในการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 
4. ควรมีการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติในการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 

 
 

 


