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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “ การลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลตอบุคลากรทางการพยาบาลในที่
ทํางาน ” มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการลวงละเมิดสิทธิตอบุคลากรทางการ
พยาบาลในที่ทํางาน และเพื่อศึกษาสาเหตุพฤติกรรมลวงละเมิดสิทธิตอบุคลากรทางพยาบาลที่
เกิด ในที่ ทํ า งานจากผู ร ว มงาน ซึ่ง กลุม เปา หมายที่ ใชใ นการศึ ก ษาได แก บุ ค ลากรที่ทํ า งานใน
หนวยงาน The Heart by Siriraj ที่ประกอบดวย พยาบาลและผูชวยพยาบาลทุกตําแหนง จํานวน
50 คนทั้งเพศชายและเพศหญิงมีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามที่ผูทําการศึกษาสรางขึ้น เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมและสาเหตุการเกิดการละเมิดสิทธิ
ทางดานรางกาย วาจา ทาทาง ที่มีผลกระทบตอสภาวะจิตใจ (การลวงละเมิดสิทธิของบุคลากร
ทางการพยาบาลสวนใหญจะพบในประเภทนี้) ที่เกิดขึ้นในที่ทํางานโดยผานผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน
ประเมินความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยผูศึกษาไดเก็บขอมูลดวยตนเองจากผูรวมงานโดยใหตอบ
แบบสอบถามและการสัมภาษณจากนั้นนําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและสาเหตุการ
เกิดพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิ
จากการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการล ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ต อ บุค ลากรทางพยาบาลที่เ กิ ด ในที่
ทํางานจากผูรวมงาน มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจากความคิดเห็นของผูรวมงานสวนใหญรอยละ
90 พบวาเปนพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิทางวาจามากที่สุด และเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะ
บุคคลบางคนมีพฤติกรรมดังกลาวเชน การพูดจาเสียดสี ตําหนิผูอื่นดวยน้ําเสียงที่ไมเหมาะสม ผูที่
ไดยินก็จะมีความรูสึกวาผูพูดมีความกาวราวกระทําตอหนาบุคคลอื่นจนทําใหเกิดความอับอาย
หรือชอบพูดนินทา เปนตน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมไมควรเกิดขึ้นในที่ทํางาน เพราะเมื่อ
ผูถูกกระทําฟงแลวอาจเกิดความรูสึกเบื่อหนายเอือมระอา บั่นทอนจิตใจ ไมอยากทํางาน ทอแท
หมดกําลังใจ ไมมีความสุขในการทํางาน ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ซึ่งอาจทําให
เกิดผลเสียตองานที่ไดรับมอบหมายจนสงผลกระทบตอผูปวย ตอองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
ถูกประเมินจากผูใชบริการ (ผูปวยและญาติ) มีความพึงพอใจในดานพฤติกรรมบริการลดลงอยูใน
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ระดับต่ํากวามาตรฐานที่ตั้งไวหนวยงานในองคกรนั้นจําเปนจะตองมีการปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมที่เกิดขึ้นในที่ทํางานอยางเรงดวน เพื่อปองกันผลเสียเกิดขึ้นกับองคกรตามมา
2. การศึกษาถึงสาเหตุการเกิดพฤติกรรมลวงละเมิดสิทธิตอบุคลากรทางพยาบาลที่
เกิดในที่ทํางานจากผูรวมงาน สาเหตุหลักพบวาเกิดจาก
2.1 ความเครียดเนื่องจากมีภาระงานมาก ทํางานไมทันกับภาระงานที่ไดรับ
มอบหมาย
2.2 นิสัยสวนตัวของผูกระทําไมเคารพสิทธิผูอื่น
2.3 มีปญหาครอบครัวสงผลตองานที่ทํา โดยที่ผูกระทําไมแยกเรื่องสวนตัวกับ
เรื่องงานออกจากกัน ซึ่งผูกระทําไมสามารถควบคุมสถานการณจนเกิดความคับของใจ เกิด
ความเครี ย ดและแสดงพฤติ ก รรมก า วร า วออกมาในที่ สุ ด ซึ่ ง สามารถอธิ บ ายได จ ากทฤษฎี
สัญชาตญาณที่เกี่ยวกับความกาวราว (Instinct Theories of Aggression) เปนทฤษฎีที่ ฟรอยด
(Freud, 1937) มีความเห็นวา ความกาวราวเปนสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษยไมได
เกี่ยวกับเหตุการณภายนอก คือ มนุษยเปนผูที่กาวราวเสมอโดยไมเลือกสถานการณ หรือจาก
ทฤษฎีบุคลิกภาพที่เกี่ยวของกับความกาวราว (Personality Theories of Aggression) ของเมการกี้
(Megargee, 1966, p. 80, quoted in Gudjonsson, Petursson, Sigurdardottir, & Skulason,
1966, pp. 17-20) ไดศึกษาลักษณะบุคคลไมสามารถจะควบคุมความกาวราวของตนเองได หรือ
มีการยับยั้งการแสดงออกของความกาวราวไดนอยมีความพรอมที่จะตอบสนองความคับของใจ
ดวยความกาวราวและทฤษฎีความกาวราวที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่เชื่อวา ความกาวราวมาจาก
ความคับของใจ (Frustration Aggression Hypothesis) จากความเชื่อของ ดอลลารด และ มิลเลอร
(Dallard & Miller, 1939) ที่เชื่อวา ความกาวราวของบุคคลมีสาเหตุมาจากความคับของใจสะสม
อยูตลอดเวลาก็จะทําใหบุคคลนั้นเกิดความกาวราวในที่สุดและทฤษฎีสัญญาณความกาวราว
(Aggression Cues Theory) จากแนวคิดของ เบอรโควิทซ (Berkowitz, 1964, pp. 137-142) ที่
กลาววา ความคับของใจเปนตัวกอใหเกิดความกาวราว แตการแสดงออกความกาวราวจะมากหรือ
นอยนั้น ขึ้นอยูกับสถานการณที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรม และทฤษฎีความกาวราวที่เกี่ยวกับการ
เรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory of Aggression) สิ่งเราที่ไมพึงประสงค ไดแก การตอสู
การทํารายรางกาย การดูถูกเหยียดหยาม หรือการถอดถอนแรงเสริม สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความคับ
ของใจ หรือความโกรธ ซึ่งจะทําใหเกิดพฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงพฤติกรรมกาวราวดวย
รวมทั้งแรงเสริมที่เกิดจากตนเอง ไดแก การลดคาหรือศักดิ์ศรีของผูอื่น เชน การนินทา ตําหนิ จะทํา
ใหตนเองรูสึกมีคามากขึ้น รูสึกพึงพอใจ และไดระบายความคับของใจ
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3. ศึกษาสาเหตุทางเพศสภาพตอพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิของบุคลากรทางการ
พยาบาลที่เกิดขึ้นในที่ทํางานจากผูรวมงานดวยกัน
จากการศึกษาจะพบวาสาเหตุเกิดจากการประกอบสรางทางสังคมการเลี้ยงดู นิสัย
สวนตัวของผูกระทําการละเมิดสิทธิการสรางคานิยม จิตสํานึกและแนวคิด”ระบบชายเปนใหญ”
คือคนที่มีอํานาจมากกวาทําการกดขี่ เอารัดเอาเปรียบผูที่ออนแอกวา หรือผูที่มีอํานาจนอยกวา
โดยใชอํ า นาจของตนเองบั ง คั บ ให ผู อื่ น ทํ า ตามความต อ งการของตน ถา ไม ทํ า ตามก็ จ ะแสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไมใหเกียรติไมเห็นคุณคาและแสดงอารมณไมพอใจออกมาเมื่อถูกวา
กลาว และแสดงอาการอิจฉาเมื่อมีคนชมคนอื่นดีกวาตนเอง จนทําใหเกิดการลวงละเมิดสิทธิผูอื่น
ซึ่งเปนพฤติกรรมเฉพาะบางคน(เปนนิสัยสวนตัวและอางมีปญหาทางบานจึงแสดงสิ่งเหลานั้น
ออกมา)และมีการกระทําซ้ํา ๆ โดยไมปรับปรุงและแกไขจนคิดวาพฤติกรรมนั้นถูกตองและสามารถ
ทําไดโดยไมมีใครทําอะไรได(เพราะบางคนเห็นแลวก็ปลอยไป รายงานไปก็ไมมีประโยชน) แสดง
การกดขี่ ร ะหว า งผู ห ญิ ง กั บ ผู ห ญิ ง ด ว ยกั น เอง มี ก ารเอารั ด เอาเปรี ย บเกิ ด ขึ้ น จนทํ า ให มี ก าร
เลี ย นแบบพฤติก รรมเกิด ขึ้น ตามมาดัง นั้น ตามแนวคิ ดของขบวนการสตรี นิ ย มแนวใหม (Post
Feminis) คือตองมีการสรางแนวคิดและปลูกจิตสํานึกใหตระหนักวาทุกคนมีเกียรติ ศักดิ์ศรีและ
สิทธิเทาเทียมกันตองขจัดแนวคิด” ระบบชายเปนใหญ” ออกไป ไมแสดงอํานาจกดขี่ระหวางชนชั้น
รุนพี่ตองเห็นใจและเมตตารุนนอง รุนนองเคารพรุนพี่ ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมมุงเนนประโยชน
ของกลุมใดกลุมหนึ่งชวยเหลือกัน รวมทั้งเคารพในระเบียบและวัฒนธรรมขององคกรจึงจะทําให
ป ญ หาความรุ น แรงจากการล ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ห มดไปหรื อ เบาบางลงได และการที่ จ ะแก ไ ข
ปรับเปลี่ยนใหผูกระทํามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นไมลวงละเมิดสิทธิผูอื่นนั้นคงจะตองแกไขที่ตัวผูกระทํา
เองเพราะเปนพฤติกรรมเฉพาะคน ขึ้นกับนิสัยของแตละคน และขึ้นกับบุคคลคนนั้นจะเลือกวิธที จี่ ะ
แกไขปญหาที่เผชิญอยูดวยเหตุผลหรืออารมณ ซึ่งจะเปนสิ่งที่สงผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ในการทํางานทุกคนปรารถนาที่จะมีความสุขในการทํางาน มีสถานที่ทํางานที่มีบรรยากาศนา
ทํางาน ทุกคนตางมีสวนรวมที่จะทําใหบรรยากาศในการทํางานมีความสุขโดยตองคํานึงถึงวาทุก
คนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ การกระทําใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิผูอื่น ผูรวมงานไม
ยอมรับก็จะเกิดความขัดแยงตามมา การแกไขความขัดแยงตาง ๆ ตองขึ้นกับผูกระทําและทีมการ
ทํางานในองคกรที่จะตองชวยเหลือกันรวมกันหาทางแกไขปญหาการขัดแยงดังกลาวไมใหเกิด
ความรุนแรงขึ้น เพื่อสรางบรรยากาศในที่ทํางานและใหมีความสุขเกิดขึ้นในที่ทํางานเกิด ”HAPPY
WORKPLACE“
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ขอเสนอแนะเมื่อเกิดปญหามีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
เกิดขึ้นในที่ทาํ งาน
องคกรจําเปนตองมีแนวทางการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหเหมาะสมดังนี้
เมื่อพฤติกรรมที่แสดงออกไปไมเปนที่ยอมรับ บุคคลควรจะรูจักปรับพฤติกรรมของตน
เพื่อใหสังคมยอมรับ ซึ่งมีหลักดังนี้
1. หลักแหงความจริง (Realism) จะตองยอมรับและยึดหลักความจริงโดยที่กอน
ตัดสินใจกระทําการใด ๆ จะตองคิดพิจารณาใหรอบคอบวามีเหตุผลสมควร และมีทางเปนไปได
รูจักควบคุมอารมณ สุขุม หนักแนน
2. หลักแหงความมีใจกลาพอ (Commitment) นั่นคือพรอมที่จะเผชิญกับเหตุการณ
ที่จะเกิดขึ้น ไมกลัวตอปญหาอุปสรรคและความลําบากใด ๆ มีความมั่นใจในตนเอง
3. การยอมรั บ ตนเอง
(Self-acceptance) เป น เรื่ องเกี่ ย วกับ ความเข า ใจใน
ตนเอง ยอมรับทั้งสวนที่ตนเกง มีความถนัด ความสามารถสูงและสวนที่เปนจุดดอยของตนเองนั่น
คือ มีความถนัดหรือความสามารถนอยในบางเรื่อง ซึ่งถือวาเปนเรื่องธรรมดาของมนุษยไมมีบุคคล
ใดจะรอบรูหรือเกงทุก ๆ ดาน การรูจักตนเองนี้เปนเรื่องสําคัญ เพราะสามารถจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะ
นําไปสูความลมเหลวได ทําใหเกิดการปรับตัวและยอมรับความสามารถของบุคคลอื่น ๆ
4. ไมเอาเปรียบผูอื่นและไมเห็นแกตัว บุคคลที่เห็นแกตัวจะไมคํานึงถึงบุคคลอื่น ไม
ยอมเสียประโยชน จะเปนที่รังเกียจของสังคมและเปนมูลเหตุใหเกิดการแตกสามัคคีได กอนที่จะ
ตัดสินใจทําอะไรลงไปตองคิดใหดีเสียกอนวาจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่นและสวนรวม
5. การใหความรักแกผูอื่น ทุกคนตองการความรักทั้งในฐานะผูใหและผูรับ เนื่องจาก
ความรักเปนการสรางความอบอุนและความมั่นคงในจิตใจ การที่บุคคลมีความรักตอผูอื่นยอมได
ความรักตอบแทน ทําใหเกิดความสงบและสามัคคีในสังคม
6. การมีมนุษยสัมพันธ เปนผูที่มีสวนรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานและการอยู
รวมกันดวยดีและมีความสุข สามารถคบหาสมาคมและทํางานรวมกับทุกคนไดเปนอยางดีเปนผูที่
เขาใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
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ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวาพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลตอบุคลากร
ทางการพยาบาลในที่ทํางานเปนประเด็นที่นาสนใจมากในกลุมผูรวมงานแตผูที่ถูกกระทําไมคอย
กลาที่จะเปดเผยกลัววาจะมีผลกระทบตอการทํางาน และสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานในที่
ทํางานและทําใหทราบวานอกจากพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลตอบุคลากรทางการ
พยาบาลในที่ ทํ า งานแลว ยัง มี สิ่ง ที่นา ศึก ษาเพิ่ ม เติ ม ในครั้ ง ตอ ไปคือ วิธีที่ จ ะป องกั น ไมให เ กิ ด
พฤติ ก รรมดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น ในที่ ทํ า งานเพื่ อ หามาตรการและนโยบายที่ จ ะคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่
เหมาะสมกับงานที่ตองทํา

