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ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลกิภาพความไม่มั่นคงทางอารมณ์ 
และการจดัการความขดัแย้งกบัสุขภาพจติของเจ้าหน้าทีรั่กษาพยาบาล 

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคใต้ 

 
รัชชนิดา กนัทะวงศ์* 
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บทคดัย่อ 

 
  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบับุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์ การ
จดัการความขดัแยง้ และสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้(2) 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน และ (3) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์และการจดัการความขดัแยง้กบั
สุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ีเป็นเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้จ านวน 113 คน เคร่ืองมือ
ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ (1) แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
(2) แบบทดสอบบุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์ (3) แบบทดสอบการจดัการความขดัแยง้ และ 
(4) แบบทดสอบดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตคนไทย ฉบบัสมบูรณ์ ใหม่ ปี 2550 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การหาค่าแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ดว้ยวิธีการของ Scheffe 
มาตรฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.5 ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยัสรุป
ไดด้งัน้ี (1) เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใตท่ี้มีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ
ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อายุ

                                                            

 
*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

 
**อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
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ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตดา้นสมรรถภาพจิตใจท่ีต่างกนั โดยเจา้หนา้ท่ี
รักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใตท่ี้มีอายรุะหวา่ง 18 - 31 ปี มีระดบัดชันีช้ีวดั
สุขภาพจิตดา้นสมรรถภาพจิตใจมากกวา่เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลท่ีมีอายรุะหวา่ง 46 - 60 ปี และ 
เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลท่ีมีอายรุะหวา่ง 32 - 45 ปี และสถานภาพสมรส ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั 
มีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลท่ีไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และ (2) บุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์และการจดัการความขดัแยง้ มี
ความสมัพนัธ์กบัสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 

บทน า 

  หากจะกล่าวถึงสงัคมในปัจจุบนัท่ีมีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหก้ารด าเนินชีวิตของ
คนในสงัคมเป็นไปอยา่งเร่งรีบ และมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดความคิดและพฤติกรรมของคนในสงัคมท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้นสุขภาพจิตตามมา จึง
จ าเป็นตอ้งเรียนรู้และเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ทั้งทางดา้นความคิดและพฤติกรรมของคนท่ี
เพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ มีเหตุผลมีผล มีการควบคุมอารมณ์ และ
ควบคุมพฤติกรรมการแสดงของตนเองได ้รวมถึงมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งในระดบับุคคล ระดบัองคก์าร และระดบัสงัคม 
 และจากผลส ารวจพบวา่กลุ่มอาชีพผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ เป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีปัญหา
สุขภาพจิตจดัอยูใ่นล าดบัตน้ เน่ืองจากตอ้งปฏิบติังานใหบ้ริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ตอ้ง
สมัผสักบับุคคล ซ่ึงนบัเป็นความเส่ียงท าใหเ้กิดการเจบ็ป่วยทางกายถึงกนัได ้สอดคลอ้งกบั
การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความเครียดจากการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
สงักดัมหาวิทยาลยัท่ีอยูใ่นก ากบัของรัฐ ปี 2556 (กาญจนา  วิเชียรประดิษฐ,์ 2556) พบวา่ พยาบาล
วิชาชีพมีความเครียดท่ีเกิดจากการท างาน ร้อยละ 76.1 โดยมีผลมาจากปัจจยัส่วนบุคคลต่าง ๆ ส่งผล
ต่อความเครียดแลว้ ยงัมีปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความเครียดจากการท างานอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความ
เพียงพอของรายไดจ้ากงานประจ า และการเปล่ียนแปลงรูปแบบบริหารองคก์ร เป็นตน้ อีกทั้ง
ลกัษณะและภาระงานพยาบาลของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลตอ้งใชท้กัษะวิชาชีพและเป็นงานท่ี
รับผดิชอบสูงจึงก่อใหเ้กิดความเครียดตลอดเวลา ท าใหสุ้ขภาพจิตแย ่เกิดความไม่มัน่คงทางอารมณ์ 
เส่ียงต่อความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการใหบ้ริการสาธารณสุขและความ
พึงพอใจในการท างานลดลง และอตัราการเปล่ียนสายงาน ยา้ยงาน หรือการลาออกจากงานเพิ่ม
สูงข้ึน องคก์ารจึงตอ้งมีความพร้อมในการรับมือและแกไ้ขปัญหาในทุกระดบัขององคก์ารอยา่ง
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สร้างสรรค ์เพื่อรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหส้ามารถ
ท างานร่วมกนัและใหบ้ริการสาธารณสุขแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท าการศึกษาวจิยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพความไม่
มัน่คงทางอารมณ์และการจดัการความขดัแยง้กบัสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล 
โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้เพื่อใหอ้งคก์ารหรือหวัหนา้งานสามารถน าไปแนวทางพยากรณ์
การปฏิบติังานและประยกุตใ์ชก้ารพฒันางานในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป   

 
วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาระดบับุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์ การจดัการความขดัแยง้ และ
สุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึง
ทางภาคใต ้จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน 

3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระหวา่งบุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์และการ
จดัการความขดัแยง้กบัสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้
 

สมมติฐานการวจิยั 
 1. เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
อาย ุสถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนั มีสุขภาพจิตท่ีต่างกนั 
 2. บุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์และการจดัการความขดัแยง้มีความสมัพนัธ์กบั
สุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้
 

ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทาง

ภาคใต ้จ านวน 157 คน ซ่ึงผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random 
sampling) โดยใชสู้ตรทาโรยามาเน่ (Yamane Taro, 1970) ค่าความเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 
5 หรือ 0.05 และจากการค านวณจะท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัทั้งส้ิน 113 คน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1. เพื่อหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึง
ทางภาคใต ้
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 2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงบุคลิกภาพและการจดัการความขดัแยง้ และจดั
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตใหก้บับุคลากรทางการพยาบาล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผลการ
ปฏิบติัการของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 

ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 3 ขอ้ ประกอบไปดว้ย อาย ุสถานภาพสมรส และต าแหน่งงาน ส่วน
ท่ี 2 แบบทดสอบบุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์ ผูว้ิจยัไดน้ าบางส่วนของแบบทดสอบ
บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์ จากของ สุวภา พรหมวนั (2557) ซ่ึงสร้าง
ตามแนวคิดของ Costa and McCrae (1985) ส่วนท่ี 3 แบบทดสอบการจดัการความขดัแยง้ ผูว้ิจยัได้
น าแบบสอบถามท่ีประยกุตจ์ากแนวคิดการจดัการความขดัแยง้ของ Rahim (1985) จากของ ฉตัร
พงศ ์มงคลสิน (2557) 

 
ผลการวจิยั  
 

สมมติฐานที่ 1  เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
อาย ุสถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อสุขภาพจิตท่ีต่างกนั 
 

ตาราง 1 
ผลการเปรียบเทียบระดับดัชนีชีว้ัดสุขภาพจิตของเจ้าหน้าท่ีรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง
ทางภาคใต้  โดยจ าแนกตามกลุ่มอาย ุ (n = 113)  

ดัชนีช้ีวดัสุขภาพจิต อายุ n x̄  SD F p 
1. ดา้นสภาพจิตใจ อายรุะหวา่ง 18- 31 ปี 16 3.14 .54 2.01 .13 
 อายรุะหวา่ง 32- 45 ปี 34 2.77 .68   
 อายรุะหวา่ง 46- 60 ปี 63 2.86 .59   
2.ดา้นสมรรถภาพจิตใจ อายรุะหวา่ง 18- 31 ปี 16 3.16 .22 4.52 .01* 
 อายรุะหวา่ง 32- 45 ปี 34 2.93 .28   
 อายรุะหวา่ง 46- 60 ปี 63 2.95 .25   
3.ดา้นคุณภาพของจิตใจ อายรุะหวา่ง 18- 31 ปี 16 3.02 .43 .07 .93 
 อายรุะหวา่ง 32- 45 ปี 34 3.06 .39   
 อายรุะหวา่ง 46- 60 ปี 63 3.04 .32   
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4.ดา้นปัจจยัสนบัสนุน อายรุะหวา่ง 18- 31 ปี 16 2.88 .47 .12 .87 
 อายรุะหวา่ง 32- 45 ปี 34 2.90 .50   
 อายรุะหวา่ง 46- 60 ปี 63 2.84 .49   

เฉลีย่รวม อายรุะหวา่ง 18- 31 ปี 16 3.07 .25 2.30 .10* 
 อายรุะหวา่ง 32- 45 ปี 34 2.92 .25   
 อายรุะหวา่ง 46- 60 ปี 63 2.93 .25   

*p < .05 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิต พบวา่ เจา้หนา้ท่ี

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใตท่ี้มีอายตุ่างกนั มีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิต 
โดยรวมไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่เม่ือพิจารณาระดบัดชันีช้ีวดั
สุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลเป็นรายดา้น พบวา่ อายตุ่างกนัระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตดา้น
สภาพจิตใจ ดา้นคุณภาพของจิตใจและดา้นปัจจยัสนบัสนุน ไม่ต่างกนัทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  แต่มีเพยีงดา้นสมรรถภาพจิตใจ ท่ีพบวา่อายท่ีุแตกต่างกนั มีระดบัดชันีช้ีวดั
สุขภาพจิตดา้นสมรรถภาพจิตใจท่ีต่างกนั จึงไดน้ าไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของ Scheffe พบวา่ 
เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18- 31 ปี มีระดบัดชันีช้ี
วดัสุขภาพจิตดา้นสมรรถภาพจิตใจมากกวา่เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลท่ีมีอายรุะหวา่ง 46- 60 ปี และ 
เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลท่ีมีอายรุะหวา่ง 32- 45 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 2 
ผลการเปรียบเทียบระดับดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของเจ้าหน้าท่ีรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง
ทางภาคใต้  โดยจ าแนกตามสถานภาพ (n = 113)                                    

ดชันีช้ีวดัสุขภาพจิต สถานภาพสมรส n x̄  SD F p 
1. ดา้นสภาพจิตใจ โสด 32 3.07 .53 2.58 .08 
 สมรส 78 2.78 .64   
 หมา้ย 3 3.06 .49   
2. ดา้นสมรรถภาพของจิตใจ โสด 32 3.07 .25 3.48* .03* 
 สมรส 78 2.95 .24   
 หมา้ย 3 2.75 .72   
3.ดา้นคุณภาพของจิตใจ โสด 32 3.06 .34 .48 .61 
 สมรส 78 6.05 .36   
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 หมา้ย 3 2.85 .46   
4.ดา้นปัจจยัสนบัสนุน โสด 32 2.94 .43 .98 .37 
 สมรส 78 2.85 .51   
 หมา้ย 3 2.55 .45   

เฉล่ียรวม โสด 32 3.04 .24 3.45* .03* 
 สมรส 78 2.91 .24   
 หมา้ย 3 2.78 .57   

*p < .05 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิต พบวา่ เจา้หนา้ท่ี

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีระดบัดชันีช้ีวดั
สุขภาพจิตโดยรวม มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงไดน้ าไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของ 
Scheffe พบวา่ ไม่แตกต่างกนัในทางสถิติ จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ สถานภาพสมรสต่างกนั มีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตดา้นสภาพจิตใจ ดา้นคุณภาพของ
จิตใจและดา้นปัจจยัสนบัสนุน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีเพียงแต่ระดบั
ดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตดา้นสมรรถภาพของจิตใจ ท่ีมีความแตกต่างกนั จึงไดน้ าไปทดสอบรายคู่โดยวิธี
ของ Scheffe พบวา่ ไม่แตกต่างกนัในทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 3 
ผลการเปรียบเทียบระดับดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของเจ้าหน้าท่ีรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง
ทางภาคใต้  โดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน  (n = 113)      

ดชันีช้ีวดัสุขภาพจิต ต าแหน่งงาน n x̄  SD F p 
1.ดา้นสภาพจิตใจ พยาบาลวิชาชีพ 79 2.75 0.66 3.75 .01* 
 พยาบาลเทคนิค 9 3.14 0.18   
 เจา้หนา้ท่ีพยาบาล 7 3.25 0.33   
 ผูช่้วยเหลือคนไข ้ 18 3.13 0.47   
2.ดา้นสมรรถภาพของจิตใจ พยาบาลวิชาชีพ 79 2.95 0.29 .92 .43 
 พยาบาลเทคนิค 9 2.96 0.19   
 เจา้หนา้ท่ีพยาบาล 7 3.10 0.14   
 ผูช่้วยเหลือคนไข ้ 18 3.03 0.18   
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3.ดา้นคุณภาพของจิตใจ พยาบาลวิชาชีพ 79 3.08 0.38 .94 .42 
 พยาบาลเทคนิค 9 3.02 0.19   
 เจา้หนา้ท่ีพยาบาล 7 2.98 0.46   
 ผูช่้วยเหลือคนไข ้ 18 2.93 0.25   
4.ดา้นปัจจยัสนบัสนุน พยาบาลวิชาชีพ 79 2.86 0.51 .41 .74 
 พยาบาลเทคนิค 9 3.03 0.43   
 เจา้หนา้ท่ีพยาบาล 7 2.75 0.47   
 ผูช่้วยเหลือคนไข ้ 18 2.87 0.44   

เฉล่ียรวม พยาบาลวิชาชีพ 79 2.92 0.27 1.06 .36 
 พยาบาลเทคนิค 9 3.02 0.14   
 เจา้หนา้ท่ีพยาบาล 7 3.03 0.16   
 ผูช่้วยเหลือคนไข ้ 18 3.00 0.21   

*p < .05 

 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิต พบวา่ เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้ ท่ีมีต  าแหน่งงานต่างกนั มีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตโดยรวม ไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลเป็นรายดา้น พบวา่  ต  าแหน่งงานท่ี
ต่างกนั มีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตดา้นสมรรถภาพของจิตใจ ดา้นคุณภาพของจิตใจและดา้นปัจจยั
สนบัสนุน ไม่ต่างกนักนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีเพยีงแต่ระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิต
ดา้นสภาพจิตใจท่ีมีความแตกต่างกนั จึงไดน้ าไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของ Scheffe พบวา่ ไม่แตกต่าง
กนัในทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 

 
สมมติฐานที ่2 บุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์ และการจดัการความขดัแยง้มีความสัมพนัธ์กบั
สุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้
 
ตาราง 4 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของบุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์ระหว่างสุขภาพจิตของเจ้าหน้าท่ี
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต้ (n=113) 
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บุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์  สุขภาพจิต 
1. ท่านมีปัญหาโตเ้ถียงกบัเพือ่นร่วมงานอยูบ่่อย ๆ -.168 
2. เพื่อนร่วมงานมองวา่ท่านเป็นคนโกรธง่าย -.191* 
3. เม่ือเพื่อนร่วมงานไม่สามารถท าในส่ิงท่ีท่านคาดหวงัได ้ท่านจะอารมณ์เสีย -.146 
4. คนรอบขา้งมกัท าใหท่้านหงุดหงิดบ่อย ๆ -.182 
5. เม่ือเกิดความเครียดจากการท างานท่านมกัจะแสดงอารมณ์หงุดหงิดใส่เพื่อนร่วมงาน -.228* 
6. เม่ือเกิดความเครียดจากการท างานท่านมกัไม่ท างานต่อหรือลาหยดุในวนัรุ่งข้ึน -.058 
7. ท่านรู้สึกหดหู่ เศร้าใจบ่อย ๆ ทั้ง ๆ ท่ีเพื่อนร่วมงานอยูข่า้งๆกต็าม -.185 
8. เม่ือมีผูว้ิพากษว์จิารณ์การท างานของท่าน ท่านจะโกรธและตอบโตค้  าวิจารณ์นั้นกลบัทนัที -.211* 

เฉล่ียรวม -.251** 
**p < .01 
  *p < .05 

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ บุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์ของ
เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้โดยรวมมีความสมัพนัธ์กนักบั
สุขภาพจิต (r = -.251) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ
เม่ือพิจารณารายขอ้ของบุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์ พบวา่ เม่ือเกิดความเครียดจากการ
ท างานท่านมกัจะแสดงอารมณ์หงุดหงิดใส่เพื่อนร่วมงาน (r = -.228) เม่ือมีผูว้ิพากษว์ิจารณ์การ
ท างานของท่าน ท่านจะโกรธและตอบโตค้  าวิจารณ์นั้นกลบัทนัที (r = -.211) เพื่อนร่วมงานมองวา่
ท่านเป็นคนโกรธง่าย (r = -.191) มีความสมัพนัธ์กนักบัสุขภาพจิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และท่านรู้สึกหดหู่ เศร้าใจบ่อย ๆ ทั้ง ๆ ท่ีเพื่อนร่วมงานอยูข่า้งๆกต็าม คนรอบขา้งมกัท าใหท่้าน
หงุดหงิดบ่อย ๆ ท่านมีปัญหาโตเ้ถียงกบัเพือ่นร่วมงานอยูบ่่อย ๆ เม่ือเพือ่นร่วมงานไม่สามารถท าใน
ส่ิงท่ีท่านคาดหวงัได ้ท่านจะอารมณ์เสีย เม่ือเกิดความเครียดจากการท างานท่านมกัไม่ท างานต่อ
หรือลาหยดุในวนัรุ่งข้ึน พบวา่ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัสุขภาพจิต 
 
ตาราง 5 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของการจัดการความขดัแย้งระหว่างสุขภาพจิตของเจ้าหน้าท่ี
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต้  (n=113) 
 

การจัดการความขัดแย้ง สุขภาพจิต 
1. การเอาชนะ -.026 
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2. การยอมตาม -.199* 
3. การหลีกเล่ียง -.303** 
4. การผสมผสาน .042 
5. การประนีประนอม .168 

**p < .01 
*p < .05 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า การจดัการความขดัแยง้มีความสัมพนัธ์กนักบั
สุขภาพจิต และเม่ือพิจารณารายดา้นของการจดัการความขดัแยง้รายดา้น พบว่า การจดัการความ
ขดัแยง้แบบการหลีกเล่ียงมีความสัมพนัธ์กนักบัสุขภาพจิต (r = -.303) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และการจดัการความขดัแยง้แบบการยอมตามมีความสมัพนัธ์กนักบัสุขภาพจิต (r = -.199) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี การจดัการความขดัแยง้
ดา้นการประนีประนอม ดา้นการผสมผสาน และด้านการเอาชนะ พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบั
สุขภาพจิต 
 
 

สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจิยั 
 จากกการวิจยั สรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า เจ้าหน้าท่ีรักษาพยาบาล 
โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้จ านวนทั้งส้ิน 113 คน ส่วนใหญ่มีช่วงอายอุยูใ่นระหวา่ง 46 -60 ปี คิด
เป็นร้อยละ 55.8 และส่วนใหญ่เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 69.0 และเม่ือ
พิจารณาจากต าแหน่งงานของเจา้หน้าท่ีรักษาพยาบาล พบว่า ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นพยาบาล
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 69.9 
 2. เจา้หน้าท่ีรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้เม่ือวิเคราะห์สุขภาพจิตราย
ดา้น พบว่า ดา้นสภาพจิตใจอยู่ในเกณฑ์สุขภาพจิตต ่ากว่าคนทัว่ไป ดา้นสมรรถภาพจิตใจและดา้น
ปัจจยัสนบัสนุนอยูใ่นเกณฑสุ์ขภาพจิตเท่ากนัคนทัว่ไป และดา้นคุณภาพจิตใจอยูใ่นเกณฑสุ์ขภาพจิต
ดีกวา่คนทัว่ไป  
 3. เจา้หน้าท่ีรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้มีระดบับุคลิกภาพความไม่
มัน่คงทางอารมณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย โดยมีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.02 เม่ือพิจารณาการจดัการ
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กบัความขดัแยง้ทั้ง 5 แบบ พบว่า แบบการผสมผสาน แบบประนีประนอม แบบหลีกเล่ียง และแบบ
ยอมตามอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64, 3.61, 3.32 และ 2.92 ตามล าดบั และ
การจดัการกับความขดัแยง้ในด้านการเอาชนะมีการจดัการกับความขดัแยง้อยู่ในระดับไม่ดี โดย
คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.19   
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
 3.1  เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใตท่ี้มีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
อายท่ีุแตกต่างกนั มีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 
1  แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนั มีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตดา้นสมรรถภาพ
จิตใจท่ีต่างกนั โดยเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใตท่ี้มีอายรุะหวา่ง 18- 31 
ปี มีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตดา้นสมรรถภาพจิตใจมากกวา่เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลท่ีมีอายรุะหวา่ง 
46- 60 ปี และ เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลท่ีมีอายรุะหวา่ง 32- 45 ปี และสถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน
ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลท่ีไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1   
 3.2 บุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์และการจดัการความขดัแยง้ มีความสมัพนัธ์กบั
สุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 
 

การอภปิรายผล 
 1. สมมติฐานท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้ท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนั มีสุขภาพจิตท่ีต่างกนั 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทาง
ภาคใต ้ท่ีมี ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
สุขภาพจิตท่ีต่างกนัออกไป  
  1.1  เม่ือพิจารณาดชันีช้ีวดัสุขภาพจิต จ าแนกดา้นอาย ุพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบั
ดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตโดยรวม ไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยเม่ือพิจารณาระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลเป็นรายดา้น พบวา่ อายุ
ต่างกนัมีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตดา้นสภาพจิตใจ ดา้นคุณภาพของจิตใจและดา้นปัจจยัสนบัสนุน 
ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  มีเพียงแต่ระดบัดชันีช้ีวดั
สุขภาพจิตดา้นสมรรถภาพจิตใจ ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของจิตใจในการสร้างความสมัพนัธ์กบั
ผูอ่ื้น และการจดัการปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อการด าเนินชีวิตอยา่งปกติสุขนั้น ท่ีมีความแตกต่างกนั
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทาง
ภาคใตท่ี้มีอายรุะหวา่ง 18 - 31 ปีมีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตดา้นสมรรถภาพจิตใจสูงท่ีสุด เน่ืองจาก
ช่วงท่ีเรียนรู้วธีิการท างานใหม่ ๆ ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมใหม่ จึงตอ้งเนน้การสร้างความสมัพนัธ์กบั
บุคคลและสภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก จึงมีสุขภาพจิตดา้นสมรรถภาพจิตใจสูงกวา่ช่วงอายอ่ืุน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จตุพร อาญาเมือง (2556) ไดท้  าการศึกษาสภาวะสุขภาพจิตของ
นกัศึกษาสาธารณสุขชุมชน ชลบุรี  โดยท าการส ารวจสภาวะสุขภาพจิต และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัสภาวะสุขภาพจิตของนกัศึกษาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัชลบุรี  
พบวา่ กลุ่มอาย ุไม่มีความสมัพนัธ์กบัสภาวะสุขภาพจิต  
  1.2  เม่ือพิจารณาสุขภาพจิต จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ สถานภาพสมรสท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ถึงแมว้า่สถานภาพสมรสจะแตกต่างกนั ภาระการพยาบาลกย็งัมีมากเช่นเดิม 
เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลยงัจะตอ้งใหบ้ริการทางการพยาบาลอยา่งมีคุณภาพเช่นเดิม จึงท าให้
สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างไม่ส่งผลต่อสุขภาพจิต ของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล สอดคลอ้งกบัของ 
พรทิภา ซาบุตร (2557) สถานภาพสมรสของพยาบาลวิชาชีพจึงไม่มีความสมัพนัธ์กบัสุขภาพจิต   
  1.3  เม่ือพิจารณาสุขภาพจิต จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบวา่ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มี
ระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ซ่ึงจากงานวจิยัน้ีไดร้ะบุถึงระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานและภาระงานของเจา้หนา้ท่ี
รักษาพยาบาลแต่ละต าแหน่งงาน วา่มีความแตกต่างกนั จึงสามารถสรุปไดว้า่ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การท างานและภาระงานของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล มีระดบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตไม่
แตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงทุกต าแหน่งงานของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้
จะไดรั้บการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนและไดรั้บการอบรมการใหบ้ริการผูป่้วย
ท่ีเหมือนกนั โดยมีการน าปัญหาท่ีเกิดจากการบริการผูป่้วยมาร่วมการวางแผนแกปั้ญหาเป็นประจ า
ทุกปี จึงน าทกัษะความรู้ความสามารถมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริงไดดี้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของศิริญญ ์รุ่งหิรัญ (2555) พบวา่ ต าแหน่งงานและประสบการณ์การท างานของพยาบาล
วิชาชีพไม่มีความสมัพนัธ์ความสามารถในการงาน สมรรถนะการปฏิบติังานและความสุขของ
พยาบาลวิชาชีพ  
 
 2. สมมติฐานท่ี 2 บุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์และการจดัการความขดัแยง้มี
ความสมัพนัธ์กบัสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้
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  2.1 จากการทดสอบสมมติฐาน บุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์ มีความสมัพนัธ์กนั
ทางลบกบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีตอ้งใหบ้ริการแก่ผูป่้วย
และญาติ ซ่ึงคาดหวงัและถูกเรียกร้องจากทั้งผูป่้วยและญาติตลอดเวลา ประกอบกบัการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลนั้นเป็นงานท่ีตอ้งใชท้กัษะวชิาชีพและเป็นงานท่ีรับผดิชอบสูง ตอ้ง
เผชิญกบัความเร่งรีบตลอดเวลาส่งผลใหเ้กิดความเครียดและภาวะสุขภาพจิตท่ีแย ่หากเจา้หนา้ท่ี
รักษาพยาบาลมองตนเองติดลบ น าไปสู่การขาดความเช่ือมัน่ ขาดความมัน่คงภายใน ส่งผลเป็นให้
เกิดความไม่มัน่คงของอารมณ์ในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Shives (2012) พบวา่ วิชาชีพ
พยาบาลเป็นวชิาชีพท่ีตอ้งติดต่อสมัพนัธ์กบับุคลท่ีหลากหลายทั้งผูร่้วมงาน ผูรั้บบริการ ผูป่้วยและ
ครอบครัว ในสภาพแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดสูง พยาบาลจึงเกิดความเครียดไดง่้าย มีบุคคล
ภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์สูง ท่ีส่งผลต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และท าใหป้ระสิทธิภาพ
ในการท างานลดลงดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี หากเกิดความเครียดจากการท างานมาก จะท าใหอ้ารมณ์
แปรปรวน เกิดความไม่มัน่คงทางอารมณ์ เกิดการขาดงานบ่อย เบ่ือหน่ายคุณภาพการปฏิบติังาน
ลดลง ความรับผดิชอบในงานลดลง ละเลยผูป่้วย ใหก้ารพยาบาลผดิพลาด มีการลาออกโอนยา้ย 
หรือเปล่ียนงานเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหบุ้คคลมีสุขภาพจิตดีนั้น จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ี
เฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น ทศันคติ รูปแบบการเล้ียงดู ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั คนในครอบครัว ชุมชน 
ฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา ความเช่ือของแต่ละบุคคล ความรู้สึกมัน่คง ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ หากเกิดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของบุคคลแบบไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น การปรับตวักม็กัไม่เกิดปัญหา ในทางกลบักนัถา้เหตุการณ์นั้นมีขอ้ติดขดัมากกจ็ะท าใหก้าร
ปรับตวัเป็นไปโดยล าบากและเกิดปัญหาทางจิตใจได ้เหตุการณ์แวดลอ้มน้ีรวมไปถึงเหตุการณ์ทาง
สงัคมท่ีเกิดข้ึนแลว้มีผลต่อการด าเนินชีวติของบุคคลดว้ย และปัจจยัดา้นการท างาน เช่น 
ความสามารถในการท างาน เพื่อนร่วมงาน บรรยายกาศการท างานในองคก์ร เป็นตน้  
   2.2 จากการทดสอบสมมติฐาน การจดัการความขดัแยง้มีความสมัพนัธ์ดชันีช้ีวดั
สุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเม่ือพจิารณารูปแบบการจดัการความขดัแยง้ พบวา่ การจดัการความขดัแยง้
แบบการหลีกเล่ียง และการจดัการความขดัแยง้แบบการยอมตาม มีความสมัพนัธ์กนัทางลบ โดยการ
จดัการความขดัแยง้แบบการหลีกเล่ียง เป็นรูปแบบเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง
ทางภาคใตเ้ลือกใชม้ากท่ีสุด เพราะบุคคลมกัคิดวา่การหลีกเล่ียงจะเป็นประโยชน์มากกวา่การพดูคุย
กนัเม่ือคู่กรณีอยูใ่นอารมณ์โกรธ โมโหอยู ่จึงใชว้ิธีการหลีกเล่ียงชัว่คราว และหลงัจากอารมณ์สงบ
ลงควรกลบัมาแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีอ่ืน ๆ ต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มะลิ สิงห์เสนา 
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(2555) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีผลต่อการจดัการความขดัแยง้ของผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จงัหวดัหนองคาย พบวา่ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จงัหวดัหนองคายใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ในรูปแบบร่วมมือเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ
รูปแบบการหลีกเล่ียง และการจดัการความขดัแยง้แบบการยอมตามเป็นวิธีท่ีเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใตเ้ลือกใชร้องลงมา อาจจะเป็นผลมาจากอิทธิผลของวฒันธรรม
ไทย ท่ีเนน้การเช่ือฟัง และไม่สนบัสนุนการแสดงออกมากนกั เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลจึงตอ้งแสดง
บาบาทตามท่ีสงัคมคาดหวงั คือไม่กลา้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึกของตนเอง ไม่ชอบ
ขดัใคร หรือท าร้ายจิตใจผูอ่ื้น และเพื่อเห็นแก่มิตรภาพอนัดีงามต่อกนั ฝ่ายหน่ึงยนิดีท่ีจะเป็นผู ้
เสียสละเป้าหมายของตนเพือ่ใหบ้รรลุ เป้าหมายของคู่กรณี ยอมสนบัสนุนความคิดเห็นของผูอ่ื้นแม้
จะตอ้งเกบ็ความคิดเห็นของตนไวก้ต็าม ทั้งน้ี องคก์ารยงัตอ้งใหค้วามส าคญัถึงสาเหตุของความ
ขดัแยง้เป็นอยา่งมาก โดยปัญหาในองคก์รส่วนใหญ่ มกัจะเป็นความคาดหวงัในบทบาทหนา้ท่ีท่ี
แตกต่างกนั การส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ การมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกนั
ผลประโยชน์ไม่ลงตวั ตลอดจนความแตกต่างของคุณลกัษณะส่วนบุคคล และสามารถรับรู้ความ
ขดัแยง้ไดจ้ากการเดินตรวจเยีย่มซกัถามจากผูรั้บบริการ (ผูป่้วยและญาติ) ค  าบอกเล่าของบุคลากรใน
ทีมการพยาบาลและการสงัเกตพฤติกรรมของเพื่อนร่วม เพื่อสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเป็น
มิตร ส่งเสริมสุขภาพจิตท่ีดีของบุคลากรในองคก์าร จะส่งผลใหมี้การท างานและการใหบ้ริการท่ีดี 
ใหบ้รรลุเป้าหมายอ่ืน ๆ ขององคก์ารต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การ 
 1. จากผลการวิจยั ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์และการ
จดัการความขดัแยง้กบัสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงทางภาคใต ้
ผูบ้ริหารทางการพยาบาลและผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรส่งเสริมและพฒันาส่ิงแวดลอ้มในหน่วยงานดา้น
สภาพแวดลอ้มท่ีน่าท างาน เพื่อช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลรู้สึกสะดวก ปลอดภยั และสามารถ
ปฏิบติังานไดดี้และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรจดัใหมี้การฝึกอบรมพฒันาบุคลากรใหค้วามรู้เก่ียวกบั
บุคลิกภาพความไม่มัน่คงทางอารมณ์ เพื่อปรับบุคลิกภาพ และฟ้ืนอารมณ์ใหมี้ความมัน่คงมากข้ึน 
เพื่อพร้อมรับสภาพงานท่ีหนกัและมีความเครียดสูง 
 2. จดัใหมี้การอบรมเพิ่มความรู้เก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ เพื่อสร้างทกัษะในการ
จดัการความขดัแยง้เชิงสร้างสรรคแ์ก่บุคลากรทุกระดบั ใหส้ามารถจดัการความขดัแยง้ใหไ้ดอ้ยา่งมี
ผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน รวมทั้งผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีดีมีคุณภาพ  
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 3. ควรจดักิจกรรมสมมุติสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในสถานท่ีปฏิบติังาน เพื่อกระตุน้ให้
เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั ผา่นปัญหาและแกปั้ญหาจากการใหบ้ริการผูป่้วยและญาติ
ร่วมกนั โดยกิจกรรมจะตอ้งมีการปลอบใจ ชมเชย และใหร้างวลัแก่บุคลากร เพื่อเป็นก าลงัใจซ่ึงกนั
และกนั 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคดัเลือกเพียงตวัแปรบางตวัมาศึกษาเท่านั้น ฉะนั้นในการศึกษาคร้ัง
ต่อไป ควรพิจารณาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อหาปัจจยัร่วมอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพจิต ไม่วา่จะเป็น
ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา รูปแบบการเล้ียงดู ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั คนใน
ครอบครัว ชุมชน ความเช่ือของแต่ละบุคคล เป็นตน้ รวมไปถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นอ่ืน ๆ เช่น 
วฒันธรรมองคก์าร ความภาคภูมิใจในตนเอง บรรยากาศในการท างาน เป็นตน้  
 2. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเลือกศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการท างานกะกลางวนั (ผลดั/กะ/เวร 
ช่วงเชา้) ตั้งแต่ช่วงเวลา 05.00 – 20.00 น. และเจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลท่ีปฏิบติังานในแผนกท่ี
ใหบ้ริการตรวจและรักษาโรคกบัผูป่้วยท่ีรับการรักษาท่ีคลินิกหรือโรงพยาบาล โดยไม่ตอ้งนอนพกั
รักษาตวัในโรงพยาบาลเป็นหลกัเท่านั้น ฉะนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรพิจารณากลุ่มประเภท
งานมีการท างานกะอ่ืน ๆ (ผลดั/กะ/เวร ช่วงบ่ายและช่วงดึก) เปรียบเทียบกนั อีกทั้งพจิารณา
เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาลท่ีปฏิบติังานในแผนกท่ีมีผูป่้วยท่ีตอ้งนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลตั้งแต่ 
6 ชัว่โมงข้ึนไป 
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