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Performance Cultural of Nuerses at Navamin 9 Hospital
กนกวรรณ จงรักษ์
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื่ องวัฒ นธรรมการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมิ น ทร์ 9
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมิ
นทร์ 9 ตามลักษณะส่ วนบุคคล ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
จานวน 154 คน ชาย จานวน 5 คน เป็ นหญิง จานวน 149 คน เก็บตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ (Krejcie) และมอร์ แกน (Morgan) ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 113 คน เป็ นชาย
จานวน 5 คน เป็ นหญิง จานวน 108 คน ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 46.02
รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.63 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 15.93 และน้อยที่สุดมีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 4.42 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว คิดเป็ นร้อย
ละ 74.34 รองลงมาเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 16.81 และเป็ นหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 8.85 ส่ วน
ใหญ่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 55.75 รองลงมามีประสบการณ์ทางาน
อยูร่ ะหว่าง 11 – 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.66 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์ทางานอยูร่ ะหว่าง 1 – 10 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 18.58
จากการวิจยั อภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ยวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.89, S.D.= 0.357) เมื่ อพิ จารณารายด้านกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่ า
วัฒนธรรมการทางานแบบสร้ างสรรค์เป็ นวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
มากกว่าด้านอื่น โดยเฉพาะเรื่ ององค์กรให้ความสาคัญกับพยาบาล เช่ นเดี ยวกับวัฒนธรรมการทางาน
แบบตั้ง รั บ /เฉื่ อยชาโดยเฉพาะเรื่ องพยาบาลท างานโดยยึดกฎระเบี ย บเท่า นั้น และน้อยที่สุ ด คื อ
วัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/ก้าวร้าว โดยเฉพาะเรื่ องพยาบาลให้ความร่ วมมือในการแก้ปัญหา
ขององค์กร เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมิ
นทร์ 9 ด้า นวัฒนธรรมการท างานแบบสร้ างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จารณา
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รายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ ององค์กรให้ความสาคัญกับพยาบาลเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการ
ทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ในด้านมากกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือพยาบาลให้
การสนับสนุนซึ่ งกันและกัน และน้อยที่สุดคือคุณและผูร้ ่ วมงานรับฟั งเหตุผลและยอมรับซึ่ งกันและ
กัน ส่ วนด้านวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/เฉื่ อยชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายประเด็ นค าถามพบว่า เรื่ อ งพยาบาลท างานโดยยึ ด กฎระเบี ย บเท่ า นั้น เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
วัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ในด้านมากกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือ
พยาบาลคล้อยตามผูบ้ ริ หาร และน้อยที่สุดคือพยาบาลทางานตามคาสั่งเท่านั้น ส่ วนด้านวัฒนธรรม
การทางานแบบตั้งรับ/ก้าวร้าว โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
เรื่ ององค์กรเน้นการทางานหนักเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาล
นวมินทร์ 9 ในด้านมากกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือมีการตั้งเป้ าหมายการทางานไว้สูง และน้อย
ที่สุดคือพยาบาลให้ความร่ วมมือในการแก้ปัญหาขององค์กร จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้
ว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีเพศต่างกันมีระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางาน
ของพยาบาล ในภาพรวมไม่แตกต่ างกันในทุก ๆ ด้าน ส าหรั บ อายุ พบว่า พยาบาลโรงพยาบาล
นวมินทร์ 9 ที่มีอายุต่างกันมี ระดับการรับรู้ วฒั นธรรมการทางาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางานแบบสร้างสรรค์ ส่ วนสถานภาพ
สมรส พบว่ า พยาบาลโรงพยาบาลนวมิ น ทร์ 9 ที่ มี ส ถานภาพสมรสต่ า งกัน มี ร ะดับ การรั บ รู้
วัฒนธรรมการทางาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะด้าน
วัฒนธรรมการท างานแบบสร้ า งสรรค์ และวัฒนธรรมการท างานแบบตั้ง รั บ /เฉื่ อ ยชา ส าหรั บ
ประสบการณ์ทางาน พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกันมีระดับ
การรั บ รู้ ว ฒ
ั นธรรมการท างาน ในภาพรวมแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/ก้าวร้าว ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ วัฒนธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์ (constructive cultures) ผูบ้ ริ หารของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ต้อง
ส่ งเสริ มให้เกิดการทางานโดยให้ผรู ้ ่ วมงานรับฟั งเหตุผลและยอมรับซึ่ งกันและกัน ส่ วนวัฒนธรรม
แบบตั้งรับ/เฉื่ อยชา (passive/defensive cultures)ผูบ้ ริ หารของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ต้อง
ส่ งเสริ มให้เกิดการทางานที่ดีโดยต้องอบรมส่ งเสริ มให้พยาบาลทางานโดยไม่ยึดกฎระเบียบเท่านั้น
แต่ ต้อ งค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ นในการบริ ก ารผู ้ป่ วยด้ว ย ส าหรั บ วัฒ นธรรมแบบตั้ง รั บ -ก้า วร้ า ว
(aggressive/defensive cultures) ผูบ้ ริ หารของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ต้องส่ งเสริ มให้เกิ ด
การทางานที่ดีโดย พยาบาลให้ความร่ วมมือในการแก้ปัญหาขององค์กร เนื่องจากการขับเคลื่อนของ
องค์กรโดยเฉพาะพยาบาลมี หน้าที่ เกี่ ยวข้องกับผู่ป่วยโดยตรง ปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นจึงต้องอาศัย
พยาบาลในการแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น
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ภูมหิ ลัง
วัฒนธรรมองค์การเป็ นกรอบวิธีการปฏิบตั ิของคนในองค์การ นอกเหนือจากกฎระเบียบที่มี
อยู่ และมีอิทธิ พลต่อการประพฤติปฏิบตั ิของคนที่อยูใ่ นองค์การ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงขบวนการคิด
การตัดสิ นใจ การวางแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การ และลักษณะการทางานของบุคลากรในองค์การ
ซึ่ งมีผลสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์การ ดังนั้น ในการสร้างความพึงพอใจในการทางานของ
บุคลากร ผูบ้ ริ หารจึ ง ควรให้ค วามสาคัญกับวัฒนธรรมองค์การ ด้วยการสร้ างวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การนั้น
วัฒนธรรมองค์การเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนิ นงานของแต่ละองค์การ
เนื่องจากเป็ นคุณค่าร่ วมที่เป็ นปั จจัยเกื้อหนุ นนามาซึ่ งความสาเร็ จขององค์การ และเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร ซึ่ งหมายถึงประสิ ทธิ ผลขององค์การ ทาให้องค์การ
บรรลุเป้ าประสงค์ หรื ออาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานให้ประสบความสาเร็ จ (สุ ดารัตน์ อ่อน
ละเอียด, 2551) การศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมองค์การในแต่ละแห่ งจะเป็ นข้อมูลที่ผูบ้ ริ หาร
สามารถนาไปใช้ในการบริ หารจัดการภายในองค์การ ตั้งแต่การตัดสิ นใจในการสรรหาบุคลากรให้
เข้ากันได้กบั องค์การ การบารุ งรักษาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปในทาง
ที่ถูกต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่มีอยู่ และพัฒนาวัฒนธรรมองค์การให้เป็ นปั จจัยเกื้อหนุ นให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การ เพื่อให้องค์การมีคุณภาพประสบความสาเร็ จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ลกั ษณะขององค์การที่มีความแตกต่างกันจะส่ งผลต่อวัฒนธรรมองค์การต่างกัน
นักมานุ ษยวิทยาศึ กษาแนวคิ ดวัฒนธรรมและถกเถี ย งถึ ง คาจากัดความของแนวคิ ดนี้ ม า
ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 Edward B. Tylor เป็ นนักมานุษยวิทยาคนแรกที่ใช้คาว่า “วัฒนธรรม” และ
นิยามความหมายของวัฒนธรรมไว้ในหนังสื อ Primitive Culture ซึ่ งฉบับดั้งเดิ มตีพิมพ์ในปี ค.ศ.
1871 Tylor นิ ยามความหมายของวัฒนธรรมว่า เป็ น “ผลรวมอันซับซ้อน” (complex whole) อัน
ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่ อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนี ยม ตลอดจนความสามารถและ
อุ ป นิ สั ย ต่ า ง ๆ อัน เป็ นผลจากการเป็ นสมาชิ ก ของสั ง คม (ยศ สั นตสมบัติ , 2537, หน้า 11) นัก
มานุ ษยวิทยารุ่ นต่อมาให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้แตกต่างกันตามมุมมองของแต่ละท่านในปี
ค.ศ. 1952 นักมานุ ษยวิทยาที่มีชื่อเสี ยง 2 คน คือ Kroeber and Kluckhohn (1952) ได้สารวจงาน
เขี ย นและพบว่า นัก มานุ ษ ยวิ ท ยาให้ ค วามหมายของวัฒ นธรรมไว้แ ตกต่ า งกัน ออกไปถึ ง 164
ความหมาย เช่ น วัฒนธรรมมิใช่พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ แต่เป็ นระบบความเชื่ อ (belief system)
และค่านิ ยมทางสังคม (social values) ซึ่ งอยูเ่ บื้องหลังพฤติกรรมมนุ ษย์ บางคนก็บอกว่าวัฒนธรรม
คือ กฎระเบียบหรื อมาตรฐานของพฤติกรรมที่คนในสังคมยอมรับ บ้างก็ว่า วัฒนธรรมคือวิถีชีวิต
(way of life) ของคนในสังคมเป็ นต้น สรุ ปแล้วนักมานุ ษยวิทยาศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมมา
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เป็ นเวลานานแล้ว และจนถึงปั จ จุบนั ยังมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่ องคาจากัดความของวัฒนธรรม
(ยศ สันตสมบัติ, 2537, หน้า 11) ครั้นนักทฤษฎีองค์การหันมาสนใจศึกษาวัฒนธรรมองค์การอย่าง
กว้างขวางในปลายทศวรรษที่ 1970 นิ ยามวัฒนธรรมองค์การของนักทฤษฎีองค์การก็มีหลายนิ ยาม
เช่นกันวัฒนธรรมมิใช่เป็ นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในสังคมโดยทัว่ ไปแต่ยงั เป็ นปรากฏการณ์ที่
เกิ ดขึ้นในหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย สังคมอาศัยวัฒนธรรมเพื่อช่วยในการจัดระเบียบและแก้ไขปั ญหา
พื้นฐานบางประการ ของกลุ่มคนที่อยูร่ ่ วมกัน เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และความอยูร่ อดของ
สมาชิก เช่น สังคมอาศัยวัฒนธรรมในส่ วนที่เกี่ยวกับการปกครองและกระบวนการยุติธรรม มาช่วย
แก้ปั ญ หาการเมื อ งและความขัดแย้ง ในสั ง คม การแก้ปั ญหาเศรษฐกิ จ และการค้า ของประเทศ
วัฒนธรรมบริ การช่ วยในการอานวยความสะดวกในเรื่ องการติดต่อธุ รกิจการท่องเที่ยว วัฒนธรรม
องค์การหรื อวัฒนธรรมในหน่ วยงานก็ทาหน้าที่ คล้ายกับวัฒนธรรมของสังคม เช่ น วัฒนธรรม
องค์การในส่ วนของการประเมินผลงานก็เกี่ยวข้องกับการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน การปรับเลื่อน
ตาแหน่งพนักงาน การลงโทษ วัฒนธรรมองค์การช่วยสื่ อให้สมาชิกของหน่วยงานทราบถึงแนวทาง
ประพฤติปฏิบตั ิ และทางานตามที่หน่วยงานคาดหวัง ดังนั้น เมื่อวัฒนธรรมองค์การมีบทบาทภายใน
หน่ ว ยงานหลายประการ การศึ ก ษาเรื่ อ งวัฒ นธรรมองค์ ก ารจึ ง เป็ นเรื่ อ งส าคัญ และน่ า สนใจ
โดยเฉพาะการศึกษาถึงผลของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อชีวติ การทางานของพนักงาน
องค์การในปั จจุบนั ต้องการให้ธุรกิ จของตนเติบโตและได้เปรี ยบการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูด่ าเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการบุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็ นทรัพยากร
สาคัญ สามารถสร้างความได้เปรี ยบแก่องค์การ แต่ตอ้ งเชื่ อมโยงบุคลากรเข้ากับองค์การด้วยค่านิ ยม
ขององค์การ (Corporate Values) เพื่อให้พนักงานผูกพัน (Commitment) ต่อองค์การค่านิ ยมนี้ แสดง
ออกมาในรู ปของวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture หรื อ Corporate Culture) ซึ่ งเป็ น
ความเชื่อ ค่านิยมและแบบแผนของพฤติกรรมที่พนักงานมีและปฏิบตั ิร่วมกัน ในรู ปคาพูด ความคิด
การเรี ยนรู้ การกระทาหรื อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การ สามารถทาให้องค์การประสบความสาเร็ จ
หรื อความล้มเหลวได้ หรื อกล่าวได้วา่ วัฒนธรรมองค์การทาให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการทางาน
ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การด้วยความผูกพันต่อความเชื่อและค่านิ ยมที่มีร่วมกัน ในปั จจุบนั นี้ เป็ น
ที่ ยอมรั บกันมากขึ้ นว่า วัฒนธรรมองค์การเป็ นปั จจัยด้านหนึ่ งที่ส ร้ างความสามารถในเชิ งการ
แข่งขัน(competitive advantage) ที่ยงั่ ยืนให้กบั องค์การได้ ด้วยวัฒนธรรมองค์การนั้น เป็ นแบบแผน
ของความคิด ความรู ้สึกที่สมาชิ กได้รับการกาหนดร่ วมกันภายในองค์การ เพื่อเป็ นบรรทัดฐานให้
สมาชิ กประพฤติปฏิบตั ิและมีการสื บทอดไปสู่ สมาชิ กใหม่ขององค์การ ซึ่ งมีผลให้สมาชิกองค์การ
หนึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งไปจากสมาชิ ก ของอี ก องค์ก ารหนึ่ ง วัฒนธรรมองค์ก ารจึ ง มี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรหลายประการด้วยกัน คือ ช่วยให้เกิดความร่ วมมือระหว่างสมาชิ กใน
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องค์การ เกิ ดการตัดสิ นใจในการสื่ อสารสมาชิ กในองค์การรู ้ สึกผูกพันต่อองค์การ มีการรับรู ้ ต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตรงกันตลอดจนช่วยให้เกิดการใช้เหตุผลในการแสดงพฤติกรรมที่เป็ นที่ยอมรับ
จึงกล่าวได้วา่ วัฒนธรรมองค์การมีผลต่อความสาเร็ จและประสิ ทธิ ภาพขององค์การ ด้วยเป็ นผลมา
จากการที่คนในองค์การมีความผูกพันซึ่ งกันและกัน และมีความผูกพันกับองค์การอย่างแนบแน่ น
คือ มีความเชื่อ การมีทศั นคติ อุดมการณ์ และค่านิยมร่ วมกัน
ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การตามแนวคิดของ Cooke and Lafferty (1989) เป็ นการ
สารวจลักษณะวัฒนธรรมองค์ก าร ซึ่ ง เป็ นการวัดการรั บรู ้ ข องสมาชิ กภายในองค์การเกี่ ย วกับ
พฤติกรรมการแสดงออก และบรรทัดฐานการปฏิบตั ิงานของสมาชิ กภายในองค์การ โดยแบ่ง
วัฒนธรรมองค์การออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. วัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ (Constructive styles) หมายถึง วัฒนธรรม
องค์การที่ให้ความสาคัญกับค่านิ ยมในการทางาน มุ่งส่ งเสริ มให้สมาชิ กในองค์การมีปฏิ สัมพันธ์
และสนับสนุ นช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน การทางานมีลกั ษณะที่ ส่งผลให้สมาชิ กภายในองค์การ
ประสบความส าเร็ จในการท างาน และมุ่ ง ที่ ค วามพึ ง พอใจของบุ ค คลเกี่ ย วกับ ความต้องการ
ความสาเร็ จในการทางาน และความต้องการไมตรี สัมพันธ์
2. วัฒนธรรมองค์ก ารลัก ษณะตั้งรั บ-เฉื่ อยชา (Passive/Defensive styles) หมายถึ ง
วัฒนธรรมองค์การที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่มุ่งเน้นความต้องการความมัน่ คงของ
พนักงาน และมีผนู ้ าที่มุ่งเน้นบุคคล เน้นการคล้อยตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ยึดถือกฎระเบียบ
แบบแผน พึ่งพาผูบ้ ริ หาร และพยายามหลีกเลี่ยงการกระทาที่ตอ้ งรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมาย
งานจากผูบ้ ริ หาร เน้นถึงสัมพันธภาพกับบุคคลในลักษณะการปกป้ องตนเองและตั้งรับ เพราะเป็ น
แนวทางที่ทาให้มนั่ คง ปลอดภัย และก้าวหน้าในการทางาน
3. วัฒนธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้ าว (Aggressive/Defensive styles) หมายถึ ง
วัฒนธรรมองค์การที่มีค่านิ ยมพฤติกรรมการแสดงออกลักษณะมุ่งเน้นงาน และเน้นความต้องการ
ด้านความมัน่ คงของพนักงาน ลักษณะการทางานมุ่งเน้นอานาจ แข่งขันชิ งดีชิงเด่น มีความคิดเห็น
ขัดแย้งกัน ต่อต้าน และมุ่ง เจ้าระเบียบ
ตามที่ กล่ าวมาข้างต้น วัฒนธรรมการทางานส่ งผลต่อความสาเร็ จในการทางานโดยตรง
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
เพื่ อให้ท ราบถึ งแนวทางในการปรั บปรุ งการท างานของพนัก งานในด้านของวัฒนธรรมในการ
ทางานเพื่อให้การทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบระดับวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตของเนื้อหา มุ่งศึกษาวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
ได้แก่ วัฒนธรรมการทางานแบบสร้างสรรค์ วัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/เฉื่ อยชา วัฒนธรรม
การทางานแบบตั้งรับ/ก้าวร้าว
2. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จานวน 154 คน ชาย
จานวน 5 คน เป็ นหญิง จานวน 149 คน เก็บตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครซี่ (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 113 คน เป็ นชาย จานวน 5 คนเป็ น
หญิง จานวน 108 คน
3. ตัวแปร ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
3.1.1 เพศ
3.1.2 อายุ
3.1.3 สถานภาพสมรส
3.1.4 ประสบการณ์ทางาน
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 วัฒนธรรมการทางานแบบสร้างสรรค์
3.2.2 วัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/เฉื่อยชา
3.3.3 วัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/ก้าวร้าว

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามเรื่ องวัฒนธรรมการทางานของพยาบาล
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วน 5 ระดับ (Rating scale) โดยกาหนด
เกณฑ์ คะแนนการประมาณค่าดังนี้
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คะแนน
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คะแนน
คะแนน
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3
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางานมากที่สุด
ระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางานมาก
ระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางานปานกลาง
ระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางานน้อย
ระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางานน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling)
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็ จรู ป

สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิจ ัย ขอน าเสนอข้อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั โดยสรุ ป ผลการวิจ ัย ข้อมู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ นพยาบาลโรงพยาบาลนวมิ นทร์ 9 เป็ นเพศชาย
จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.42 เป็ นเพศหญิง จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.58 ส่ วนใหญ่มี
อายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.02 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 – 45 ปี
จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.63 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.93
และน้อยที่สุดมีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.42 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว จานวน
84 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.34 รองลงมาเป็ นโสด จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.81 และเป็ นหม้าย/
หย่าร้ าง จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.85 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ ทางานมากกว่า 20 ปี ขึ้ นไป
จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.75 รองลงมามีประสบการณ์ทางานอยูร่ ะหว่าง 11 – 20 ปี จานวน 29
คน คิดเป็ นร้อยละ 25.66 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์ทางานอยูร่ ะหว่าง 1 – 10 ปี จานวน 21 คน คิด
เป็ นร้อยละ 18.58
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ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ระดับวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาล
นวมินทร์ 9
ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่าเฉลี่ ยวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.89, S.D.= 0.357) เมื่ อพิจารณารายด้านกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่า
วัฒนธรรมการทางานแบบสร้างสรรค์เป็ นวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์
9 มากกว่าด้านอื่น (  =3.95, S.D.= 0.428) เช่ นเดียวกับวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/เฉื่ อยชา
(  =3.95, S.D.= 0.588) และน้อยที่สุดคือวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/ก้าวร้าว (  =3.77, S.D.=
0.484)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
ด้านวัฒนธรรมการทางานแบบสร้ างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.95, S.D.= 0.428)
เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ ององค์กรให้ความสาคัญกับพยาบาลเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ในด้านมากกว่าประเด็นอื่น (  =4.08,
S.D.= 0.643) รองลงมาคือพยาบาลให้การสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน (  =4.07, S.D.= 0.623) และน้อย
ที่สุดคือคุณและผูร้ ่ วมงานรับฟั งเหตุผลและยอมรับซึ่ งกันและกัน (  =3.77, S.D.= 0.627) ส่ วนด้าน
วัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/เฉื่ อยชา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.95, S.D.= 0.588) เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องพยาบาลทางานโดยยึดกฎระเบียบเท่านั้นเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ในด้านมากกว่าประเด็นอื่น (  =4.39,
S.D.= 0.674) รองลงมาคือพยาบาลคล้อยตามผูบ้ ริ หาร (  =4.31, S.D.= 0.669) และน้อยที่สุดคือ
พยาบาลทางานตามคาสั่งเท่านั้น (  =3.48, S.D.= 1.019) ส่ วนด้านวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/
ก้าวร้าว โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.77, S.D.= 0.484) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
เรื่ ององค์กรเน้นการทางานหนักเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาล
นวมินทร์ 9 ในด้านมากกว่าประเด็นอื่น (  =4.06, S.D.= 0.587) รองลงมาคือมีการตั้งเป้ าหมายการ
ทางานไว้สูง (  =4.05, S.D.= 0.843) และน้อยที่สุดคือพยาบาลให้ความร่ วมมือในการแก้ปัญหาของ
องค์กร (  =3.42, S.D.= 0.894)
เมื่อพิจารณาข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่ องอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
พยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9ที่มีช่วงอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับการ
รับรู้ วฒั นธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 อยู่ในระดับมากกว่าช่ วงอายุอื่น
(  =3.94, S.D.= 0.430) โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/เฉื่ อยชา รองลงมาคือกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีช่วงอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี (  =3.89, S.D.= 0.197) โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางานแบบ
สร้างสรรค์ น้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี (  =3.84, S.D.= 0.270)
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โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/ก้าวร้าว ส่ วนเรื่ องสถานภาพสมรสกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เป็ นหม้าย/หย่า ร้ า ง โดยภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย ระดับ การรั บรู้
วัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 อยูใ่ นระดับมากกว่าสถานภาพสมรสอื่น
(  =3.95, S.D.= 0.411) โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/เฉื่ อยชา รองลงมาคือกลุ่ม
ตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =3.92, S.D.= 0.335) โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/เฉื่ อย
ชา และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโสด (  =3.70, S.D.= 0.383) โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการ
ทางานแบบตั้งรับ/เฉื่อยชา ส่ วนเรื่ องประสบการณ์ทางานกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพยาบาลโรงพยาบาลนวมิ
นทร์ 9 ที่มีประสบการณ์ทางานอยูร่ ะหว่าง 11 – 20 ปี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ วฒั นธรรม
การทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 อยู่ในระดับมากกว่าช่ วงประสบการณ์ ทางานอื่น
(  =3.99, S.D.= 0.362) โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/เฉื่ อยชา รองลงมาคือกลุ่ม
ตัว อย่า งที่ มี ประสบการณ์ ท างานอยู่ระหว่าง 1 – 10 ปี (  =3.88, S.D.= 0.319) โดยเฉพาะด้า น
วัฒนธรรมการทางานแบบสร้างสรรค์ และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า
20 ปี ขึ้นไป (  =3.85, S.D.= 0.363) โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/ก้าวร้าว
ตอนที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนว
มินทร์ 9
การเปรี ยบเทียบระดับ การรับรู้วฒั นธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
จาแนกตามเพศ พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีเพศต่างกันมีระดับการรับรู้วฒั นธรรม
การทางานของพยาบาล ในภาพรวมไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการ
เปรี ยบเทียบระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จาแนกตาม
เพศ ด้านวัฒนธรรมการทางานแบบสร้ างสรรค์ พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีเพศ
ต่างกันมีระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางานของพยาบาล ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องพยาบาลช่วยกันทางาน ส่ วนด้านวัฒนธรรมการ
ทางานแบบตั้งรับ/เฉื่ อยชา พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีเพศต่างกันมีระดับการรับรู้
วัฒนธรรมการท างานของพยาบาล ในภาพรวมไม่ แตกต่ า งกันในทุ ก ประเด็น ค าถาม ส่ วนด้าน
วัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/ก้าวร้ าว พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีเพศต่างกันมี
ระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางานของพยาบาล ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องพยาบาลมีการตัดสิ นใจอย่างระมัดระวัง
การเปรี ยบเทียบระดับ การรับรู้วฒั นธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
จาแนกตามอายุ พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีอายุต่างกันมีระดับการรับรู้วฒั นธรรม
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การทางาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม
การทางานแบบสร้างสรรค์
การเปรี ยบเทียบระดับ การรับรู้วฒั นธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมี
ระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางานแบบสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/เฉื่อยชา
การเปรี ยบเทียบระดับ การรับรู้วฒั นธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
จาแนกตามประสบการณ์ ท างาน พบว่า พยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่ มีประสบการณ์ ท างาน
ต่างกันมีระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/ก้าวร้าว

อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ยวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (  =3.89, S.D.= 0.357) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า นกลุ่ ม ตัว อย่า งเห็ น ว่ า
วัฒนธรรมการทางานแบบสร้ างสรรค์เป็ นวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
มากกว่าด้านอื่น โดยเฉพาะเรื่ ององค์กรให้ความสาคัญกับพยาบาล เช่ นเดี ยวกับวัฒนธรรมการทางาน
แบบตั้ง รั บ /เฉื่ อยชาโดยเฉพาะเรื่ องพยาบาลท างานโดยยึดกฎระเบี ย บเท่า นั้น และน้อยที่สุ ด คื อ
วัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/ก้าวร้าว โดยเฉพาะเรื่ องพยาบาลให้ความร่ วมมือในการแก้ปัญหา
ขององค์กร
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
ด้านวัฒนธรรมการทางานแบบ สร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามพบว่าเรื่ ององค์กรให้ความสาคัญกับพยาบาลเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการทางานของ
พยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ในด้านมากกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือพยาบาลให้การสนับสนุน
ซึ่ งกันและกัน และน้อยที่สุดคือคุ ณและผูร้ ่ วมงานรับฟั งเหตุผลและยอมรับซึ่ งกันและกัน ส่ วนด้าน
วัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรั บ/เฉื่ อยชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามพบว่าเรื่ องพยาบาลทางานโดยยึดกฎระเบี ยบเท่ านั้นเป็ นปั จจัยที่ ส่ง ผลต่ อวัฒนธรรมการ
ทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ในด้านมากกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือพยาบาลคล้อย
ตามผูบ้ ริ หาร และน้อยที่สุดคือพยาบาลทางานตามคาสัง่ เท่านั้น ส่ วนด้านวัฒนธรรมการทางานแบบ
ตั้งรับ/ก้าวร้าว โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ ององค์กรเน้น
การทางานหนักเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ใน

11
ด้านมากกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือมีการตั้งเป้ าหมายการทางานไว้สูง และน้อยที่สุดคือพยาบาล
ให้ความร่ วมมือในการแก้ปัญหาขององค์กร
จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีเพศ
ต่างกันมีระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางานของพยาบาล ในภาพรวมไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน
เมื่ อพิ จารณารายด้า นพบว่า จ าแนกตามเพศ ด้านวัฒนธรรมการท างานแบบสร้ า งสรรค์ พบว่า
พยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีเพศต่างกันมีระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางานของพยาบาล
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องพยาบาล
ช่วยกันทางาน ส่ วนด้านวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/เฉื่ อยชา พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมิ
นทร์ 9 ที่มีเพศต่างกันมีระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางานของพยาบาล ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ในทุกประเด็นคาถาม ส่ วนด้านวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/ก้าวร้าว พบว่าพยาบาลโรงพยาบาล
นวมินทร์ 9 ที่มีเพศต่างกันมีระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางานของพยาบาล ในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องพยาบาลมีการตัดสิ นใจอย่าง
ระมัดระวัง
จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จาแนก
ตามอายุ พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีอายุต่างกันมีระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางาน
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางาน
แบบสร้างสรรค์ ส่ วนสถานภาพสมรส พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีสถานภาพสมรส
ต่างกันมีระดับการรับรู้วฒั นธรรมการทางาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางานแบบสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมการทางานแบบตั้ง
รับ/เฉื่ อยชา สาหรับประสบการณ์ทางาน พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีประสบการณ์
ทางานต่างกันมี ระดับการรับรู้ วฒั นธรรมการทางาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการทางานแบบตั้งรับ/ก้าวร้าว

ข้ อเสนอแนะ
วัฒนธรรมองค์ก ารแบบสร้ า งสรรค์ (constructive cultures) ผูบ้ ริ หารของพยาบาล
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ต้องส่ งเสริ มให้เกิดการทางานโดยให้ผรู ้ ่ วมงานรับฟั งเหตุผลและยอมรับซึ่ ง
กันและกัน
วัฒนธรรมแบบตั้ง รั บ /เฉื่ อยชา (passive/defensive cultures) ผูบ้ ริ ห ารของพยาบาล
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ต้องส่ งเสริ มให้เกิดการทางานที่ดีโดยต้องอบรมส่ งเสริ มให้พยาบาลทางาน
โดยไม่ยดึ กฎระเบียบเท่านั้นแต่ตอ้ งคานึงถึงความจาเป็ นในการบริ การผูป้ ่ วยด้วย
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วัฒนธรรมแบบตั้งรั บ-ก้าวร้ าว (aggressive/defensive cultures) ผูบ้ ริ หารของพยาบาล
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ต้องส่ งเสริ ม ให้เกิ ดการทางานที่ ดีโดย พยาบาลให้ความร่ วมมื อในการ
แก้ปัญหาขององค์กร เนื่ องจากการขับเคลื่ อนขององค์กรโดยเฉพาะพยาบาลมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู่
ป่ วยโดยตรง ปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจึงต้องอาศัยพยาบาลในการแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึ กษาเรื่ องวัฒนธรรมการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมิ นทร์ 9 ควรมี
การศึกษาวัฒนธรรมการทางานที่เหมาะสมกับงานพยาบาลของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้รับมาใช้ในการสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ดีต่อไป
ควรมีการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจต่อการบริ การของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เพื่อนาผล
การศึกษามาใช้ในการปรับปรุ งการบริ การให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งปั ญ หาและอุ ป สรรคในการท างานของพยาบาลโรงพยาบาล
นวมินทร์ 9
3. ควรมีการศึกษาเรื่ องความคาดหวังในการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
4. ควรมีการศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวติ ในการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลนวมินทร์ 9

