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แบบสอบสอบถาม
เรื่อง การลวงละเมิดสิทธิสว นบุคคลตอบุคลากรทางการพยาบาลในทีท่ ํางาน
คําชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวย 3 สวน
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2. ขอมูลดานพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิท์ เี่ กิดในทีท่ าํ งานจากผูรวมงาน
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิ์ในที่ทํางาน
จากผูรวมงาน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. อายุ……….ป
2. เพศ
หญิง
ชาย
3. สถานภาพสมรส
โสด
แตงงาน
แยก/หยา
หมาย
4. หนวยงาน
OPD
ICCU (step down)
CCU
5. วุฒิการศึกษาสูงสุด
ประกาศนียบัตร อนุปริญญา
ปริญญาตรีทางการพยาบาล
ปริญญาโททางการพยาบาล
อื่น ๆ โปรดระบุ ………
6. ตําแหนงปจจุบันของทานก็คือ
พยาบาล
ผูชวยพยาบาล
7. ทานมีประสบการณในการเปนพยาบาล เปนเวลา………….ป
8. รายไดเฉลี่ย………………..บาท/เดือน
9. บาน / ที่พกั อาศัย
บาน/หองชุดของตนเอง
บานพอแม
อื่น ๆ โปรดระบุ
บานเชา/หองเชา
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สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิในที่ทํางาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองตรงกับพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิ์ในที่ทํางานที่
เกิดขึ้นมากที่สุด ตอบเพียงคําตอบเดียว
ทานพบพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิในทีท่ ํางานใน 6 เดือนที่ผานมา
ความถี่ในการพบ มากกวา 5 ครั้ง คือ พบมาก
3–4 ครั้ง คือ พบปานกลาง
1–2 ครั้ง คือ พบนอย
0 ครั้ง คือ ไมพบ
ลําดับ

พฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิในทีท่ ํางาน

1

ผูรวมงานวากลาวดวยน้าํ เสียงที่รุนแรงไม
สมเหตุสมผล ถึงแมจะเปนเรื่องเล็กนอย
ผูรวมงานกลาวเตือน และ/หรือ ตําหนิดวย
คําพูดที่เสียดสีจนเกิดความอับอาย
ผูรวมงานมีการพูดวิจารณ หรือหมิ่นประมาท
ผูรวมงานมีการพูดใสรายปายสีและ/หรือนินทา
พูดบิดเบือนไมตรงกับขอเท็จจริง
ผูรวมงานใชเสียงดัง และ/หรือตะโกน และ/
หรือตะคอก
ผูรวมงานแสดงพฤติกรรมเทาสะเอวและ/หรือ
กระแทกเทาและ/หรือ กระแทกของบนโตะ
ผูรวมงานแสดงพฤติกรรม ชีห้ นาและ/หรือ
ชี้นิ้วสัง่
ผูรวมงานแสดงพฤติกรรมทุบและ/หรือตี และ/
หรือหยิก และ/หรือกัด
ผูรวมงานขวางของดวยอารมณที่ไมพอใจ
ควบคุมตนเองไมได

2
3
4
5
6
7
8
9

ความถี่ในการพบ
มาก ปานกลาง นอย ไมพบ
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ลําดับ

พฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิในทีท่ ํางาน

10

ผูรวมงานมีการใชแรงและ/หรือกําลังและ/หรือ
อุปกรณกระแทกถึงตัว
ผูรวมงานใชสายตามองดวยความดูหมิ่น
เหยียดหยามศักดิ์ศรี ไมใหเกียรติ
ผูรวมงานใชสายตามองดวยความไมเปนมิตร
ไมยอมรับการตัดสินใจ
ผูรวมงานแสดงอาการทีน่ ิ่งเฉยไมสนใจ และ/
หรือไมพูดดวย ไมใสใจ

11
12
13

ความถี่ในการพบ
มาก ปานกลาง นอย ไมพบ

14. ทานคิดวาพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นเปนประจําในที่ทํางาน เปนเรื่องธรรมดาของ
ทาน
ใช
ไมใช
15. โปรดทบทวนถึงเหตุการณครั้งสุดทายที่ทานเคยประสบกับพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิ ใคร
เปนผูกระทํา
ผูรวมงาน
ผูบริหาร
อื่น ๆ โปรดระบุ
ญาติผูปว ย
16. ทานปฏิบัติอยางไรเมื่อประสบเหตุการณลวงละเมิดสิทธิ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ไมทาํ อะไรเลย
พยายามแสรงเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
บอกผูน ั้นใหหยุดการกระทํา
รายงานผูบ ังคับบัญชา/รายงานหัวหนาหอ
บอกผูรวมงานคนอืน่
บันทึกรายงานอุบัติการณ
ขอยายไปอยูตําแหนงอืน่
อื่นๆ โปรดระบุ
17. ทานคิดวาเหตุการณลวงละเมิดที่เกิดขึ้น สามารถปองกันไมใหเกิดขึ้นไดหรือไม
ได
ไมได
18. เมื่อทานรายงานวาพบพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิ์ ผูบริหาร ,ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหอ
ผูปวย ใหความชวยเหลือทานดวยการ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ไมแกไข
เปดโอกาสใหทา นไดพดู ถึงเหตุการณพฤติกรรมลวงละเมิดสิทธิ์
อื่น ๆ โปรดระบุ
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19 ในกรณีที่ทานไมไดรายงาน หรือบอกเลาเหตุการณใหผูอื่นทราบ กรุณาใหเหตุผล (เลือกได
มากกวา 1 ขอ)
ไมใชเรื่องสําคัญ
กลัวไดรับผลกระทบ
รูสึกอับอาย
ไมมีประโยชนที่จะรายงาน
รูสึกผิด
ไมทราบวาจะรายงานผูใ ด
อื่น ๆ โปรดระบุ
20 พฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิในที่ทํางานที่ทานพบมีอะไรบาง และทานรูสึกอยางไรเมื่อมี
พฤติกรรมดังกลาวเกิดขึ้น โปรดระบุ………….…
สวนที่ 3
ทํางาน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุ ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิในที่

1. สาเหตุจากภาระงานที่มีมากจนทําใหเกิดความเครียด เกิดการกระทบกระทั่งในที่ทํางาน
โปรดระบุ…………………………………………..
2. จากสภาพแวดลอมในที่ทํางานสงผลใหสมาชิกเกิดแสดงพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิ แสดง
ความกาวราว
โปรดระบุ………………………………………………
3. ผูกระทํา มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจนเกิดการลวงละเมิดสิทธิ มาจากสภาพครอบครัวทาง
บาน
โปรดระบุ…………………………………………..
4. พฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิที่ผูกระทําเคยชิน เพราะทําแลวไมมีใครหาม หรือบอกใหแกไข
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