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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพยากรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและปัจจัยพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่บุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก
จ�ำนวน 3,166 คน กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 355 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-stage Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบประเมินความเครียด ซึ่งได้ตรวจสอบคุณภาพด้านความ
ตรงตามเนื้อหามีค่า IOC ระหว่าง 0.67 -1 ค่า Reliability เท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่
ค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และสถิติอ้างอิงได้แก่การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise)
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความเครียดในการปฏิบตั งิ านมีระดับความเครียดส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับสูงกว่าปกติปานกลาง
และตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลกมี 5 ตัวแปร ได้แก่
ลักษณะงาน ต�ำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การศึกษาระดับปริญญาโท และการศึกษาระดับ
อนุปริญญา โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความเครียดได้ร้อยละ 30 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย
ครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าควรส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลมีการปรับปรุงลักษณะการท�ำงานและการมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบ
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อน�ำไปสู่การลดระดับความเครียดต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยพยากรณ์, ความเครียด, บุคลากรโรงพยาบาล
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Abstract
This predictive research were to study stress level and Factors predicting to job stress among
hospital personnel in Phitsanulok Province. The population were 3,166 and sample group was
randomly selected through two-stage random sampling technique, consisted of 355 persons.
The research instruments were questionnaires and stress test which has been tested for content
validity between 0.67-1 and reliability was 0.92. The data were analyzed by frequency, percentage,
mean, standard deviation and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The results revealed that the most hospital personnel in Phitsanulok Province were stress level
at moderate over normal. The factors predicting to job stress among hospital personnel in Phitsanulok
Province were 5 factor, follow : job description, public health academician, interpersonal, graduate
education and diploma education. These all factors were predicted job stress among hospital personnel
in Phitsanulok Province whit 30 % statistically significant at the 0.05 level. This research suggest
that there should be to encourage hospital personnel approve job description and interpersonal
by creative intervention lead to reduce stress level.
Keywords: Factors predicting, stress, hospital personnel

บทน�ำ
ปัจจุบนั ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทเป็ น อย่ า งมากใน
สังคม เศรษฐกิจ ค่านิยม และการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์
ทั้งในด้านที่เป็นคุณประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงชีวิตการท�ำงานของการประกอบอาชีพ
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดต่อผู้ปฏิบัติงาน ปัญหา
ความเครียดจากการท�ำงานนับว่าเป็นปัญหาทีม่ คี วามส�ำคัญ
มาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยด้านจิตสังคม และ
สภาวะการท�ำงาน ความเครียดจากการท�ำงาน เป็นการ
ตอบสนองของบุคคลต่อภาวะคุกคามสุขภาพ อันเนื่องมา
จากสภาพแวดล้อม ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ พฤติกรรม ความเครียดจากการท�ำงาน
เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลรับรู้ถึงความไม่สมดุลระหว่างระดับ
ข้อเรียกร้องจากการท�ำงาน การควบคุมหรืออ�ำนาจตัดสิน
ใจในงาน และการสนับสนุนทางสังคม กล่าวคือความเครียด
จากการท� ำ งานเกิ ด จากข้ อ เรี ย กร้ อ งจากการท� ำ งานสู ง
การควบคุมหรืออ�ำนาจตัดสินใจในงานและการสนับสนุน
ทางสั ง คมต�่ ำ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ร่ า งกาย จิ ต ใจและ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562

พฤติกรรมของบุคคล (Baker & Karasek, 2000 ; Karasek,
1998)
ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรโรงพยาบาล
ด้ ว ยหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยให้ ไ ด้ รั บ
ความสะดวกสบายจากความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและ
จิตใจแล้วก็จะต้องท�ำงานตามแนวนโยบายของผู้บริหาร
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางการบริ ก ารและพั ฒ นาด้ า น
วิชาการควบคู่กันไปด้วย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า
มีเวลาพักผ่อนน้อยลงหรือมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยลง
เกิดความเครียดขึ้นในจิตใจ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท�ำให้บุคลากร
โรงพยาบาลมีการลาออก โอน ย้ายไปท�ำงานโรงพยาบาล
เอกชนเป็นส่วนใหญ่เพราะมีสวัสดิการดีกว่า เงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนมากกว่า รองลงมาคือการย้ายกลับภูมลิ ำ� เนาเดิม
และลาออกเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว ตามล�ำดับ ดังนั้น
แนวโน้ ม ของจ� ำ นวนบุ ค ลากรที่ อ ยู ่ ใ นโรงพยาบาลจึ ง ลด
น้อยลง ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต้อง
รับภาระงานมากขึ้น เกิดความเครียด รวมทั้งงานด้าน
บริการของบุคลากรในโรงพยาบาล ปัจจุบันจ�ำต้องมีการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ด้านบริการสุขภาพของประชาชน และตามความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลมีความเครียดมากขึ้น (ชุติกาญจน์ เปาทุย,
2010) จากข้อมูลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้
ไปเป็นแนวทางในการลดความรุนแรงของความเครียดให้
บุคลากรโนโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก สามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยพยากรณ์ความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก

สมมติฐานการวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยพยากรณ์ความเครียด
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
2. ลักษณะงานเป็นปัจจัยพยากรณ์ความเครียด
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
3. บทบาทหน้าที่ในองค์กรเป็นปัจจัยพยากรณ์
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
4. สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยพยากรณ์

ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
5. การพั ฒ นาทางอาชี พ เป็ น ปั จ จั ย พยากรณ์
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
6. ลักษณะองค์กรเป็นปัจจัยพยากรณ์ความเครียด
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
7. ความสมดุ ล ของชี วิ ต เป็ น ปั จ จั ย พยากรณ์
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เซลเย่ (Selye, 1974) ให้ ค วามหมายของ
ความเครียดว่า เป็นภาวะทีท่ าํ ให้รา่ งกายและจิตใจมีปฏิกริ ยิ า
ตอบสนองต่ อ สิ่ ง ที่ ม าจากทั้ ง ภายในและภายนอกที่ ม า
คุกคามขัดขวาง การทํางาน การเจริญเติบโต ความต้องการ
ของมนุษย์ เป็นผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเกี่ยว
กับโครงสร้างและปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อต่อต้านการคุกคาม
นั้ น ทํ า ให้ ภ าวะทางร่ า งกายและจิ ต ใจขาดความสมดุ ล
แสดงให้รู้โดยมีกลุ่มอาการทางร่างกายที่มีลักษณะเฉพาะ
คูเปอร์และคาร์ตไรท์ (Cooper & Cartwright,
1993) อธิบายถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความเครียดในการท�ำงานมี
6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน ปัจจัยเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าทีใ่ นองค์กร ปัจจัยเกีย่ วกับสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน ปัจจัย
เกีย่ วกับลักษณะองค์กร และปัจจัยเกีย่ วกับความสมดุลของ
ชีวิตส่วนตัวกับการท�ำงาน

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น				

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
ลักษณะงาน
บทบาทหน้าที่ในองค์กร
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
การพัฒนาทางอาชีพ

ความเครียด
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาล

ลักษณะองค์กร
ความสมดุลของชีวิต
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ บุคลากรโรงพยาบาล
ในจังหวัดพิษณุโลกจ�ำนวน 9 โรงพยาบาล จ�ำนวน 3,166 คน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ บุ ค ลากรโรง
พยาบาลในจังหวัดพิษณุโลกจ�ำนวน 3 โรงพยาบาล จ�ำนวน
355 คน ได้จากการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค�ำ
นวณของเครจซี่และมอร์แกน (krejcie & Morgan, 1970)
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-stage Random
Sampling) (Fraenkel & Wallen, 2000) ตามล�ำดับดังนี้
ขั้นที่ 1 สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster) แบ่งพื้นที่ออก
เป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 3 โรงพยาบาล ตามการบริหารงานของ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก แล้วสุ่มอย่างง่ายมา
1 กลุ่ม
ขั้นที่ 2 สุ่มหน่วยตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากราย
ชื่อตามสัดส่วนของประชากร

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

ผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างโดยการชี้แจง
ข้อมูลการวิจัย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการศึกษาและ
แจ้งสิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย ตลอดจนลงชื่อเพื่อยินยอมการ
เข้าร่วมวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยสามารถถอน
ตัวออกการวิจัยได้ทุกเวลา ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะ
เก็บเป็นความลับไม่ระบุชื่อกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลจะน�ำ
เสนอในภาพรวมเท่านั้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย
แบบสอบถามและแบบประเมินความเครียด โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
1. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลจ�ำนวน 5 ข้อได้แก่
อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และ
ประสบการณ์ในการท�ำงาน
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 6 ด้านจ�ำนวน 108 ข้อ
- ลักษณะงาน
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- บทบาทหน้าที่ในองค์การ			
- สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
- การพัฒนาทางอาชีพ
- ลักษณะองค์กร
- ความสมดุลของชีวิต
2. แบบประเมินความเครียดด้วยตนเองของกรม
สุขภาพจิตจ�ำนวน 20 ข้อ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

1. ความเทีย่ งตรง (Validity) ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถาม
ให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 ท่านตรวจสอบความเทีย่ งตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) พบว่ามีค่า IOC (Index of
Item-Objective Congruence) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1
2. ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) หลั ง จากปรั บ
ข้ อ ค� ำ ถามตามที่ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ นะน� ำ แล้ ว ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะ
คล้ายกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’ alpha Coefficient) ในการ
หาค่าความเชื่อมั่น พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.921

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้จัดท�ำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความ
ร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการแจกแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่างและเก็บคืนเมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จ
จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วนก่อนน�ำ
มาบันทึกลงในโปรแกรมและท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
แบบขั้นตอน (Stepwise)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรง
พยาบาล
ระดับความเครียดของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับสูงกว่าปกติปานกลาง จ�ำนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ
73 รองลงมามีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย
และระดับสูงกว่าปกติมาก จ�ำนวน 46 คนและ 37 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13 และ 10.5 ตามล� ำ ดั บ และระดั บ
ความเครียดที่พบน้อยที่สุดได้แก่มีความเครียดอยู่ในเกณฑ์
ปกติ จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ดังแสดงในตารางที่ 1

ผลการวิจัย

พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 19-30 ปี
มากที่สุด จ�ำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ
64.2 ท�ำงานในต�ำแหน่งงานอื่นๆ มากที่สุด จ�ำนวน 93 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.2 ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 6,000 30,000 บาท จ�ำนวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 85.1 และ
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ระหว่าง 1-10 ปี จ�ำนวน 265 คน
คิดเป็นร้อยละ 74.6
ตาราง 1
ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
ข้อความ
ความเครียด

ระดับความเครียด
ระดับสูงกว่าปกติ ระดับสูงกว่าปกติ สูงกว่าปกติเล็ก
เกณฑ์ปกติ
ต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ
มาก
ปานกลาง
น้อย
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
37
10.5
259
73
46
13.0
4
1.1
9
2.5

ปัจจัยพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาล
เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) พบว่า มี
ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ทีพ่ ยากรณ์ความเครียดในการปฏิบตั ิ
งานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ลักษณะงาน ต�ำแหน่งงานนัก
วิชาการสาธารณสุข สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การศึกษา
ระดับปริญญาโท และการศึกษาระดับอนุปริญญา สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคคลา
กรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก ได้ร้อยละ 30 โดยตัวแปร
ที่มีอ�ำนาจพยากรณ์สูงสุดคือลักษณะงาน (b = 0.224,
p < 0.001) รองลงมาได้แก่ ต� ำแหน่งงานนักวิชาการ
สาธารณสุข (b = -0.094, p < 0.001) และสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล (b = -2.845, p < 0.001) ตามล�ำดับ และ
ตัวแปรที่มีอ�ำนาจพยากรณ์น้อยที่สุดได้แก่การศึกษาระดับ
อนุปริญญา(b = -2.497, p < 0.001) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตาราง 2
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) ในการพยากรณ์ความเครียด
ในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรท�ำนาย
ลักษณะงาน(x1)
นักวิชาการสาธารณสุข(x2)
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล(x3)
ปริญญาโท(x4)
อนุปริญญา(x5)

Constant (a) = 4.473
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R

= 0.460

R2

b

SEb

Beta

t

Sig

0.224
-0.094
-2.845
-2.297
-2.497

0.041
0.040
0.948
0.939
1.025

0.338
-0.147
-0.153
-0.135
-0.115

5.427
-2.364
-3.002
-2.659
-2.237

.001
.001
.001
.001
.001

= 0.301 Adjust R2 = 0.217 F = 10.410
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สามารถสร้างสมการพยากรณ์ความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลกได้
ดังนี้
Yˆ (ความเครียดในการปฏิบัติงาน) = 4.473 + 0.224(x1)
- 0.094(x2) - 2.845(x3) - 2.297(x4) - 2.497(x5)

อภิปรายผลการวิจัย

ลักษณะงานส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก สามารถ
อธิ บ ายได้ ว ่ า ลั ก ษณะงานของโรงพยาบาลเป็ น งานที่ มี
ลักษณะเฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบสูงเนื่องจากเป็นงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายและชีวิตของผู้ป่วยจึงเป็น
ปั จ จั ย ที่ ส ามารถพยากรณ์ ค วามเครี ย ดของผู ้ ป ฏิบัติง าน
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Cooper and Cartwright
(1993) ทีก่ ล่าวว่า ลักษณะงานทีห่ นักเกินและมีความยุง่ ยาก
ซับซ้อน งานที่มีความกดดันและต้องการความรับผิดชอบ
สูง และภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมีระยะเวลาที่จ�ำกัดหรือ
เส้นตายเข้ามากดดันเงื่อนไขดังกล่าวย่อมมีส่วนท�ำให้เกิด
ความเครียดเกิดขึน้ ได้ หรือการท�ำงานมากกว่า 48 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ จะส่งผลเสียในด้านสุขภาพและเป็นตัวแปรทีม่ ผี ลต่อ
ความเครียด ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hayhurst, et al.
(2005) พบว่าบุคคลากรที่ท�ำงานในโรงพยาบาลมีภาวะ
เครียดจากภาระงานหนักและขาดการสนับสนุนมากกว่า
บุ ค คลากรที่ ท� ำ งานนอก และยั ง สอดคล้ อ งกั บ สุ พ รรณี
พุ่มแฟง และบุญใจ ศรีสถิตนรากูล (2558) ที่ศึกษาปัจจัย
ที่ท�ำให้เกิดความเครียดในงานของพยาบาลโรงพยาบาล
ตติยภูมิ แล้วพบว่าลักษณะและภาระงานเป็นปัจจัยที่ก่อให้
เกิ ด ความเครี ย ดในงานของพยาบาลอยู ่ ใ นล� ำ ดั บ ที่ 5
จากทั้งหมด 8 ปัจจัย เนื่องจากลักษณะงานของพยาบาล
เป็นงานหนัก ต้องปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดตลอด 24 ชั่วโมง
และยังต้องท�ำงานด้านการพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ มีการตรวจ
สอบ ประเมินผลเป็นระยะ มีการท�ำงานด้านเอกสารเพิ่ม
ขึ้นจนบางครั้งไม่สามารถท�ำงานให้เสร็จสิ้นในเวลางานได้
ล้วนก่อให้เกิดความเครียดได้ทั้งสิ้น
ต�ำแหน่งงานนักวิชาการสาธารณสุข ส่งผลต่อ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายได้ว่า ต�ำแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขมีการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ
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เฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ
รวมทั้ ง งาน การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพ การสุ ข ศึ ก ษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งท�ำให้ภาระ
งานหรือความรับผิดชอบมีเพิ่มมากขึ้นแต่เนื่องจากเป็น
ต�ำแหน่งที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีส่งผลให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีจึงเกิดความเครียด
ในการปฏิบัติงานน้อย เมื่อเทียบกับต�ำแหน่งงานอื่น ๆ เช่น
พนักงานแปล เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของปาณิภา เสียงเพราะ, ทัศนีย์ รวิวรกุล และ
อรวรรณ แก้วบุญชู (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความเครียดจากการท�ำงานของพยาบาลในโรงพยาบาล
เฉพาะทางโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง ที่พบว่าต�ำแหน่งงานมี
ความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท�ำงานของพยาบาล
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของสมบัติ ริยาพันธ์ และนิยดา ภูอ่ นุสาสน์ (2552)
ที่ศึกษาปัจจัยส่วนบุคลคล ความเครียด และพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ในสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และพบว่า
ต�ำแหน่งในการปฏิบัติงานสามารถร่วมท�ำนายพฤติกรรม
การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ P < .001
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลส่งผลต่อความเครียด
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรโรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สามารถอธิบายได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายใน
องค์กรเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
แต่หากมีปญ
ั หาทัง้ จากเพือ่ นร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้
บังคับบัญชา จะท�ำให้บรรยากาศในการท�ำงานเกิดความ
ขัดแย้ง ขาดการไว้ใจซึง่ กันและกันและก่อให้เกิดความเครียด
ในทีส่ ดุ สอดคล้องกับทฤษฎีของ Cooper and Cartwright
(1993) ได้กล่าวว่า การขาดการสนับสนุนจากเพือ่ นร่วมงาน
หรือผู้บังคับบัญชา จะท�ำให้บุคคลเกิดความเครียดทางใจ
และรู้สึกว่าถูกคุกคามเกี่ยวกับงานและความสุขของตนเอง
ซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิดความเครียดหลักของคนท�ำงานจ�ำนวน
มากในองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สอดคล้องกับสุพรรณี
พุ่มแฟง และบุญใจ ศรีสถิตนรากูล (2558) ที่ศึกษาปัจจัย
ที่ท�ำให้เกิดความเครียดในงานของพยาบาลโรงพยาบาล
ตติยภูมิ แล้วพบว่าปัจจัยด้านสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานเป็น
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับการศึกษา
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ของ ธิติ ดวงสร้อยทอง และขจรวรรณ เชาวนกระแสสินธุ์
(2557) ที่ได้ศึกษาความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของ
พยาบาลสถาบันบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี แล้วพบว่าลักษณะสัมพันธภาพส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
การศึกษาระดับปริญญาโทและการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบาย
ได้ ว ่ า บุ ค คลากรที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทเป็ น
ต�ำแหน่งระดับสูงของโรงพยาบาลจึงไม่มีแรงกดดันจาก
ผู้บริหาร ในขณะระดับอนุปริญญาเป็นต�ำแหน่งในระดับ
ปฏิบัติที่มีภาระงานไม่ยุ่งยากซับซ้อนจึงส่งผลท�ำให้เกิด
ความเครียดน้อยกว่าผู้ที่จบการศึกษาอื่น ๆ เป็นไปตาม
ทฤษฎีของ lvancevich and Matteson (1987) ที่กล่าว
ว่ า ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง านแบ่ ง
เป็นปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ระดับการศึกษา สอดคล้อง
กับการศึกษาของพรรณวดี สนธิทรัพย์ (2542) ที่ศึกษา
ตัวแปรที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ พบว่า ระดับการศึกษา ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ แต่ไม่สอดคล้องกับการ
ศึกษาของกาญจนา วิเชียรประดิษฐ์, ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
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และศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ (2556) และ สมบัติ ริยาพันธ์ และ
นิยดา ภู่อนุสาสน์ (2542) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กั บ ความเครี ย ดจากการท� ำ งานของพยาบาลวิ ช าชี พ ใน
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในก�ำกับของรัฐ และ
ปัจจัยส่วนบุคลคล ความเครียด และพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ด้านสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลใน
สังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แล้วพบว่าระดับ
การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท�ำงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ
ส่วนปัจจัยด้านบทบาทหน้าทีใ่ นองค์กร การพัฒนา
ทางอาชีพ ลักษณะองค์กร และปัจจัยความสมดุลของชีวิต
ไม่ ส ามารถพยากรณ์ ค วามเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน�ำผลการวิจัยนี้ไป
ใช้ในการวางแผนงานเพื่อแก้ปัญหาความเครียดจากการ
ท�ำงานของบุคลากรอย่างถูกต้อง เหมาะสม
2. ควรศึกษารูปแบบในการลดความเครียดจาก
การปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเครียดของบุคลากรในโรง
พยาบาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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