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การศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตาและการมีจิตวิญญาณในการดาเนินชีวิต
อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ตามการรับรู้ของบุคลากรที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมงานอภิบาล
กรณีศึกษาโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
รุ่งรัตน์ อัครปรีดี1* ดวงเดือน ศาสตรภัทร2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Qoantitaive Reserecrch )โดยมีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษา
การรับรู้พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรัก เมตตาของบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 2. ศึกษาการรับรู้การมีจิต
วิญญาณในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 3. เปรียบเทียบคะแนน
การรับรู้พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรัก เมตตาของบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ หลังผ่านการอบรมงาน
อภิ บ าลและไม่เ คยผ่ านการอบรม 4. เปรี ย บเที ยบคะแนนการรั บรู้ก ารมีจิต วิญาณในการดาเนิน ชี วิต อย่าง
สร้างสรรค์และมีความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ หลังผ่านการอบรมงานอภิบาลและไม่เคยผ่านการ
อบรม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง นี้เป็น บุคลาการในตาแหน่งพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
แผนกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ปี 2547 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อมั่น 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ค่าร้อยละ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test แบบ Independent
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยความรักเมตตา และมีจิตวิญญาณ ในการดาเนิน
ชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ตามการรับรู้ของบุคลากร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
บุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ที่มีการอบรมงานอภิบาลต่างกัน มีจิตวิญญาณในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์
และมีความสุขตามการรับรู้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านความเสียสละแตกต่างกัน โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมมีคะแนนสูงกว่าบุคลากรที่ไม่ ผ่าน
การอบรม
คาสาคัญ : พฤติกรรมการดูแลผู้ปว่ ยด้วยรักเมตตา,การดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข,การอบรมงาน
อภิบาล

1

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจาหลักสูตรจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
* ผู้นิพนธ์หลัก e-mail: Rungrat_EAD@hotmail.com
2

302 | ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2560)

จงสถาพร ดาวเรืองและคณะ

STUDY ON THE BEHAVIOR OF PATIENT CARE WITH COMPASSION AND LOVE
AND THE SPIRIT OF CREATIVE AND HAPPY LIVING ACCORDING TO THE PERCEPTION
OF TRAINED AND NON-TRAINED PERSONNEL IN CLINICAL PASTORAL EDUCATION, A CASE
STUDY AT SAINT’S MARY HOSPITAL
Rungrat Aukkarapridie1* Duangduen Satraphat2
Abstract
This is a quantitative research which was objected to explore 1) the behavior of
patient care with compassion and love of St. Mary Hospital personnel, 2) to study the
perception of spiritual of the personnel’s creative and happy living at St. Mary Hospital, 3) to
compare the perception of St. Mary Hospital experienced or inexperienced personnel in clinical
pastoral care training on the behavior of patient care with compassion and love, and 4) to
compare the perception of St. Mary experienced or inexperienced personnel in clinical pastoral
care training on a spiritual life of creative and happy living. 144 samples in this study were
nurses and nurse assistants working in the inpatient and outpatient department in 2004. The
tools used for data collection was a questionnaire with the reliability 0.83 The statistics used
for data analysis were mean, percentage, standard deviation, and Independent t-test.
The study results showed that the level of the perceived behavior on patient care with
compassion and love and creative and happy living of the personnel was high, either in
individual aspect or in the overall. St. Mary's Hospital personnel who were differently trained
did not differ in terms of perceiving the spirit of living creatively and happily in the overall with
insignificant differences at 0.05 statistic significance. When considering each aspect of selfsacrifice, the trained personnel showed higher scores than the non-trained personnel.
Keywords : Behavior of Patient Care with Compassion and Love, Creative and Happy Living,
Clinical Pastoral Education
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บทนา
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่มีนโยบายพัฒนาบุคลากร โดยการพัฒนาทักษะงานอภิบาลโดยจัดอบรม
บุคลากรให้มีจิตวิญญาณในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข มีภาวะสมดุลในการดาเนินชีวิต นั่น
หมายถึงการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ นาไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อมวลมนุษย์ตลอดจนมีพฤติกรรม
การดูแลผู้ป่วยด้วยรัก เมตตา ดังนั้นเพื่อให้โรงพยาบาลดาเนินงานสาเร็จตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด จึงศึกษาผล
ของการอบรมงานอภิบาลที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการดูแลผูป้ ่วยด้วยรักเมตตา และการมีจติ
วิญญาณในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ บุคลากรที่ผ่านการ
อบรมงานอภิบาลดังกล่าวกับบุคลากรที่ไม่ผ่านการอบรมจะมีการรับรู้พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรัก เมตตา
และการมีจิตวิญญาณในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่ ง จะได้ น าไปสู่ ก าร
ประกันคุณภาพของการให้บริการ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตาของบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
2. เพื่อศึกษาการรับรู้การมีจิตวิญญาณในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขบุคลากร
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนการรั บ รู้ พ ฤติ ก รรมการดู แ ลผู้ ป่ ว ยด้ ว ยรั ก เมตตาของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ที่ผ่านการอบรมงานอภิบาลและไม่เคยผ่านการอบรม
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนการรับ รู้ก ารมีจิ ตวิ ญ าณในการดาเนิ น ชี วิ ตอย่ า งสร้า งสรรค์และมี
ความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ที่ผ่านการอบรมงานอภิบาลและไม่เคยผ่านการอบรม
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งพยาบาล และผู้ช่ว ยพยาบาล
แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จานวน 230 คน (มิถุนายน2557 )
กลุ่มตัวอย่าง
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานในต าแหน่ ง พยาบาลและผู้ ช่ว ยพยาบาล แผนกผู้ ป่ ว ยนอกและผู้ ป่ ว ยใน
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีกาหนดโควตา (Quota Sampling).กาหนดขนาด
ตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างด้วยความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 % โดยใช้สูตรการคานวณ
ส าหรั บ ขนาดตั ว อย่ า งตามตารางของ เครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie ,Robert V.& Morgan,Daryll W.,
1970:608 )ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 144คน
เลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละตาแหน่งโดยใช้วิธีกาหนดโควต้าตามสัดส่วนของประชากรใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย.
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม จานวน1ฉบับ ประกอบด้วย 3ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะของบุคลากร
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่จังหวัดนครราชสีมา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตาของบุคลากรโรงพยาบาล
เซนต์เมรี่จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
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ตอนที่ 3แบบสอบถามการรับรู้จิตวิญญาณในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขของ
บุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ลักษณะคาถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มเป้าหมายบุคคลากรที่ได้รับการอบรมงานอภิบาล
ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึ่งไม่ใช่กลุ่ มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อดูความเข้าใจในการตอบแบบสอบถาม
จากนั้ น น ามาวิ เ คราะห์ ห าค่ า อ านาจจ าแนกโดยใช้ Item totalcoreation ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม
ด้านพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรัก เมตตา ความเชื่อมั่น .969
ด้านจิตวิญญาณในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ความเชื่อมั่น.935 ความเชื่อมั่น
ของแบสอบถามทั้งฉบับ .825
ในการวิเคราะห์เครื่องมือผู้วิจัยใช้สถิติค่าCorrelation กับ αCoefficient ของ Cronbach
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าสถิติพื้นฐาน
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2 .ค่าเฉลี่ย (𝒙 ⃐)
3 .ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test แบบ Independent
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาเรื่อง การรับรู้พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตา และการมีจิตวิญญาณในการ
ดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ของบุคลากรที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมงานอภิบาล กรณีศึกษา
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไม่เคยผ่านการอบรมงานอภิบาล จานวน 97 คน คิดเป็นร้ อยละ 67.36 และเคยผ่านการอบรมงานอภิบาล 1-3
ปี จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 32.64 เมื่อพิจารณาจากตาแหน่งงาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งพยาบาล
ส่วนใหญ่ ไม่เคยผ่านการอบรม จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 84.29 และเคยผ่านการอบรมงานอภิบาล 1-3 ปี
จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71
ส่วนผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมงานอภิบาล จานวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.35 และเคยผ่านการอบรม จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.65
2. การวิเคราะห์การรับรู้พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตา ของบุคลากร โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
ผลการวิเคราะห์การรับรู้พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตา ของบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์
เมรี่ในภาพรวมและปัจจัย 10 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ผลการวิเคราะห์การรับรู้การมีจิตวิญญาณในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ของ
บุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ในภาพรวมและปัจจัยทั้ง 3 ด้าน สรุปผลส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
บุคลากรของโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล ส่วน
ใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมงานอภิบาล ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล มีจานวนผู้ผ่านการอบรมงาน
อภิบาลมากกว่าการรับรู้พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตา ตามการรับรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
ผลการศึ ก ษา พบว่ า บุ ค ลากรโรงพยาบาลเซนต์เ มรี่ ที่ ผ่านและไม่ผ่ านการอบรม ทั้ งต าแหน่ ง
พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล มีการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้ง 10 ด้าน และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ส่วนการรับรู้การมีจิตวิญญาณในการด าเนิ น ชีวิต อย่า งสร้า งสรรค์และมีค วามสุ ข ของบุคลากร
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ที่ผ่านและไม่การอบรม ทั้งตาแหน่งพยาบาล
และผู้ ช่ว ยพยาบาล มี ก ารรั บรู้เกี่ ยวกับ การมีจิตวิ ญญาณในการดาเนิน ชีวิ ตอย่างสร้า งสรรค์และมีความสุข
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านแรงบันดาลใจ ด้านความเสียสละ และด้านความฉลาดทางอารมณ์
และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
สรุ ป จากการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรที่ ผ่ า นและไม่ผ่ านการอบรมงานอภิบ าลมีผ ลการรั บ รู้ด้าน
พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตา และการมีจิตวิญญาณในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
อยู่ในระดับมากและไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การที่ทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
อาจแสดงให้เห็นว่าการทางานปกติของบุคลากรที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมงานอภิบาลมีคุณภาพดีอยู่แล้วเมื่อนามา
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่เข้ารับการอบรมจึงไม่พบว่าต่างกัน ประกอบกับพบว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านมีค่าสูงจึงอาจ
กล่าวได้ว่าทั้ง 2 กลุ่มมีพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรั กเมตตาและการมีจิตวิญญาณในการดาเนินชีวิต อย่า ง
สร้างสรรค์และมีความสุขที่ดีทั้ง 2 กลุ่มซึ่งอาจเกิดจาก
1. โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ได้มีการจัดอบรมในด้านองค์ความรู้และจริยธรรมต่างๆให้กับบุคลาการ
อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้การทางานปกติของบุคลากรดีอยู่แล้วเมื่อนาผลการวิจัยของบุคลากรที่ผา่ นและไม่ผา่ นการ
อบรมงานอภิบาล มาเปรียบเทียบจึงไม่พบความแตกต่าง
2. โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ มีการปลูกฝังปรัชญาของโรงพยาบาล “บริการเปี่ยมด้วยเมตา รักษาเปี่ยม
ด้วยประสิทธิภาพ” และ “เรารักท่าน”ให้กับบุคลากร มาอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการจัดตั้งของโรงพยาบาล
3. โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เป็นโรงพยาบาลศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค บริหารโดยคณะ
นักบวชชาย หญิงที่มีจิตตารมณ์ ในเรื่องความรักต่อเพื่อนมนุษย์
4. กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการอบรม 1 ถึง 3 ปี อาจมีผลทาให้ไม่เกิดความแตกต่างเพราะผ่านการอบรม
มาเป็นระยะเวลานานและสาเหตุที่ต้องใช้ระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี เนื่องจากบุคลากรตาแหน่งพยาบาลและผู้ช่วย
พยาบาลที่ผ่านการอบรมงานอภิบาลมีจานวนน้อยในแต่ละปี
ผลการวิจัยในครั้งนี้ขัดแย้งกับผลงานวิจัยของ รุ่งนภา ชั้นแจ่ม (2543) ที่ศึกษาผลการฝึกพฤติกรรม
การแสดงออกอย่างเหมาะสมและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในทีมสุขภาพของพยาบาลเปรียบเทียบกับกลุ่มที่
ทางานปกติ พบว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลใน
ทีมสุขภาพของพยาบาลมีการแสดงออกอย่ างอย่างเหมาะสมมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกพฤติ กรรมการ
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จงสถาพร ดาวเรืองและคณะ

แสดงออกอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ . 01 ที่ผลเป็นเช่นนี้ อาเนื่องมาจากการศึกษาของ รุ่งนภา ชั้นแจ่ม เป็นการ
เปรียบเทียบในขณะทาการทดลองไม่ได้ทิ้งระยะเวลานานเท่างานวิจัยฉบับนี้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ได้มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้เกิดการ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในด้ า นต่า งๆอย่ างต่อ เนื่อ งดีอยู่ แล้ว อย่ า งไรก็ ตามการอบรมงานอภิบ าลที่ จัดขึ้ นเพื่ อ ให้ ผู้ผ่านการอบรมมี
พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตาและจิตวิญญาณในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขมากกว่า
ผู้ที่ไม่ผ่านการอบรม แต่ก็พบว่าประสิทธิภาพของการอบรมงานอภิบาลไม่ได้มีมากพอที่จะทาให้ผลการวิจัยใน
ภาพรวมแตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่ควรทาคือนาโครงการอบรมงานอภิบาลมาพิจารณาอีกครั้งว่ามีจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง ที่ไม่ทาให้เกิดความแตกต่างของผู้ผ่านและไม่ผ่านการอบรมงานอภิบาลอย่างมีนัยสาคัญได้
จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านรายด้ านของการดู แ ลผู้ป่ ว ยด้ ว ยรั ก เมตตา ด้ า นการยอมรั บ การ
แสดงออกถึ งความรู้ สึ ก ถึ งความรู้ สึ ก ทางบวกและทางลบ พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งอย่ า มี นั ย ส าคั ญ ซึ่ งทาง
โรงพยาบาลควรนาผลมาพิจารณาเพื่อหาโอกาสพัฒนาต่อไปเนื่องจากการแสดงออกถึงความรู้สึกทางบวกและ
ทางลบมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้รับบริการโดยตรงและเป็นเรื่องที่อ่อนไหวต่อคุณภาพบริการและชื่อเสียง
โรงพยาบาล และจากผลการทดสอบสมมติฐานรายด้านการมีจิตวิญญาณในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และ
มีความสุข ด้านความเสีย สละ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งทางโรงพยาบาลอาจนาไปใช้ เ ป็ น
แนวทางในการวางแผนการอบรมเพื่อปลูกฝังบุคลากรด้านความเสียสละต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตา และการมีจิต
วิญญาณในการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ของบุคลากรที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมงานอภิบาล
ซึ่งผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ดังนั้น
1. ควรมีการศึกษาจากผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยและญาติเพื่อนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบก่ อนและหลังการอบรมงานอภิบ าลในประชากรกลุ่ม ตัวอย่า ง
เดียวกัน
3. ควรจัดเก็บข้อมูลในประชากรกลุ่มตัวอย่างหลังการอบรมงานอภิบาลทันทีและมีประเมินเป็น
ระยะเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพการอบรม
4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพยาบาลกับผู้ ช่วยพยาบาล โดยคานึงถึงอายุการปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ความช่วยเหลือคอยกระตุ้นเตือน ติดตาม
ให้กาลังใจ จนการดาเนินงานสาเร็จไปด้วยดี ขอขอบพระคุณ รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร ที่ช่วยแนะนาในการ
วิเคราะห์ การจัดกิจกรรมการอบรมงานอภิบาลตามแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ และอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ได้ให้
ความรู้ คาปรึกษา ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆเพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้สมบูรณ์
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ขอขอบพระคุณ บาทหลวง ประยูร นามวงศ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เซอร์
อาเดลา พิศุทธิ์สินธพ รองประทานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและผู้ร่วมงานในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ที่ช่วยสนับสนุนและให้กาลังใจ
มาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยให้กาลังใจเสมอมา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้หากว่าเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรแก่องค์กรหรือผู้ที่
สนใจศึกษา ผู้วิจัยขอมอบคุณความดีทั้งหมดเพื่อตอบแทน บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
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