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การศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ:
กรณีศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ไดกําหนดวัตถุประสงคใน
การศึกษาไวดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลในวิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลในวิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล             
            กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือพยาบาลวิชาชีพวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล จํานวน 300 คน  เครื่องมือท่ีใช  คือ แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชในการศึกษาคือ  คา
รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  และ  F-test  
 
          ผลการศึกษาพบวา 
             1. กลุมตัวอยางท้ังหมดเปนเพศหญิง สวนใหญอายุตํ่ากวา 39 ป  เปนโสด  ระดับการศึกษา
จบปริญญาตรี    สัมพันธภาพระหวางสมาชิกภายในครอบครัวรักใครกันดีและมีความสุข   รับภาระ
ในการดูแลครอบครัวปานกลาง  รายไดและรายจายประจําเพียงพอใช   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
รับราชการเกิน 15 ป  
         2. ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เ มื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา   ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานดานลักษณะงานท่ี
รับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง ดานสัมพันธภาพหนวยงาน อยูในระดับดี  ดานการรับรูตอระบบ
บริหาร  อยูในระดับปานกลาง ดานการรับรูตอความสําเร็จในการทํางาน  อยูในระดับดี  ดานการ
รับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง  อยูในระดับดี   
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   3. ระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา  ดานความออนลาทางอารมณ  อยูในระดับปานกลาง  ดานการลดการเปน
บุคคล  อยูในระดับมาก ดานความสําเร็จสวนบุคคล อยูในระดับนอย  
              4. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนาย  ไดแก  สัมพันธภาพในครอบครัว  ภาระในดูแล
ครอบครัว รายไดและรายจายประจํา  การรับรูตอระบบบริหาร  สวนปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลตอความ
เหนื่อยหนาย  ไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ลักษณะงานท่ี
รับผิดชอบ  สัมพันธภาพในหนวยงาน  การรับรูตอความสํา เร็จในงาน  และการรับรูตอ
ความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง 
 
 ขอเสนอแนะ  
 1.  ควรมีการศึกษาแนวทางการบรรเทาหรือแกไขอาการเหนื่อยหนายใหลดนอยลง  อันจะ
มีผลกระทบตอองคการนอยลง หรือมีการศึกษาวิธีการขจัดความเหนื่อยหนาย เชน การออกกําลัง 
การนั่งสมาธิ การแสวงหาแรงสนับสนุนทางสังคม  

2.  สถานท่ีทํางานหอผูปวยควรจัดใหอยูในสภาพที่เหมาะสมและสะดวกปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรบุคลากรและเจาหนาที่ใหกระจายเหมาะสมกับปริมาณงานที่ตองการ
รับผิดชอบ เพ่ือลดปญหาการอยูเวรบอยเกินไป หรือทํางานหนักเกินไป  
 3.  ควรเนนและสงเสริมนักศึกษาพยาบาลใหรูสภาพพยาบาลท่ีเปนจริงสรางพยาบาลใหมี
บุคลิกภาพเชิงอารมณท่ีมั่นคง สามารถปรับตัวในวิชาชีพและสามารถเลือกใชกลวิธีในการเผชิญ
ความเครียดไดอยางถูกตอง 
 



 

ABSTRACT 
 
Title of Research Paper : Factors Affecting Nurses’ Work  Burnout :A Case Study of 

Bangkok Metropolitan Authority’s Medical College Hospital and 
Vajira Hospital 

Author : Mrs. Boonua  Zhou   
Degree : Master of Arts (Social Development) 
Year : 2009 
 
 The purpose of the study was twofold:  

(1) to investigate the work burnout the nurses at  the Bangkok Metropolitan Authority’s 
Hospital and  Vajira Hospital; 

(2) to identify the factors related to their work burnout. 
A questionnaire was employed to collect the data from 300 nurses at the Bangkok 

Metropolitan Authority’s Medical College Hospital and Vajira Hospital.  Percentage, mean and 
standard deviation were used to describe the data, and t-test and F-test to test the hypotheses. 

 
The findings were briefly stated as follows. 
1. Most of the respondents were females, aged below 39.  They were single and earned a 

Bachelor’s degree.  There was a good relationship between the family members, so they were happy.  
They had a moderate family burden.  Their income was only fairly sufficient for the expense.  They 
worked for more than 15 years.  

2. As a whole, the work environment was found to be moderately satisfactory.  When the 
individual aspects of the work environment were considered separately, the nature of work was found 
to be moderately satisfactory, and so did the acknowledgement of the administrative system.  On the 
other hand, their relationship with others in the organization, the acknowledgement of work 
achievement and the acknowledgement of their vocational capability were found to be good. 



 

 

(4) 

3. The overall work burnout was found to be moderate.  When the individual aspects were 
considered separately, the emotional fatigue was found to be moderate, the depersonalization was 
“high” and the personal success was low. 

4. The factors significantly related to their work burnout were relationship within the 
family, family burden, regular income and expense and acknowledgement of the administrative 
system.  In contrast, the factors that has no impact on their work burnout were age, education, marital 
status, number of working years, nature of work, relationship in the organization, acknowledgement 
of work success, and acknowledgement of the vocational capability. 
 

Recommendations 
1. Some ways to alleviate the work burnout should be studied so that the impact of the 

nurses’ work burnout on the organization would decrease.  Or further studies should be wade on some 
methods to eliminate burnout, such as exercise, meditation, social support. 

2. The workplace should be appropriately arranged to provide work safety.  The number of 
the personnel should match the workload in order to reduce the frequency of work shifts or the 
overwork load. 

3.  Emphasis should be put on promoting student nurses to learn the real nursing condition 
so that they would have a stable disposition and be able to adjust themselves to their work and to 
select the correct strategies to deal with work stress. 
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คําปรึกษาและชี้แนะแนวทางและขั้นตอนการทําวิจัยทุกขั้นตอน   ขอคิดเห็น และตรวจสอบ
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สอนใหผูศึกษาเปนผูประพฤติดีและพรอมที่จะนําวิชาความรูตาง ๆ ท่ีไดศึกษาไปใชใหเกิด
ประโยชนในดานตาง ๆ ตอไป  
 และขอขอบคุณเพ่ือน ๆ รวมคณะพัฒนาสังคม รุน 17  ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร ท่ีเปน
กําลังใจและชวยเหลือมาตลอดจนสําเร็จได 
 ขอกราบขอบพระคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ไดใหโอกาส ในการเขามา
ศึกษาในสถาบันแหงนี้  จนสามารถมีความรูและเขาใจขั้นตอนการทําวิจัยและภาคนิพนธเปนอยางดี 
 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอนรกิจ   ตันยะกุลท่ีไมมีโอกาสชื่นชมความสําเร็จของ
ผูศึกษาและคุณแมแฉลม  ตันยะกุล   ทานทั้งสองเปนผูใหการอบรมสั่งสอนใหผูศึกษาใฝเรียนรูและ
มีโอกาสไดเขามาศึกษาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแหงนี้  จนผูศึกษาประสบความสําเร็จ
ไดรับปริญญามหาบัณฑิตในวันนี้                                                                                                         
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 งานพยาบาลเปนงานสําคัญงานหนึ่งของโรงพยาบาล  มีหนาท่ีใหบริการพยาบาลแก
ประชาชนอยางใกลชิดตลอดเวลา  24  ชั่วโมง และตลอด 365  วัน (มาลี  สนธิเกษตริน, 2543:113)
และพยาบาลก็เปนสวนหนึ่งของทีมสุขภาพ  นอกจากมีหนาที่รับผิดชอบหลักที่ทําไดอยางอิสระ 
โดยใชความรูและทักษะของศาสตรทางการพยาบาลโดยเฉพาะแลว  ยังตองทํางานรวมและ
ประสานงานกับกลุมวิชาชีพอื่น  เชน  แพทย  เภสัชกร  นักกายภาพบําบัด  เจาหนาท่ีเทคนิค
การแพทย  โภชนาการ  และทีมงานท่ีเกี่ยวของกับงานพัฒนาสุขภาพ  บุคลากรในงานพยาบาลนี้ 
จะตองมีหนาท่ีรับผิดชอบใหการปฏิบัติการพยาบาลดําเนินไปตามเปาหมายของการบริการพยาบาล 
เพ่ือใหผูรับบริการไดรับบริการอยางมีคุณภาพ  ถูกตองเหมาะสม (บุญนาค ศศะภูริ  เรณู โรจนศิริ 
และสมคิด  รักษาสัตย, 2543:139) การบริการพยาบาลจะเกิดผลดีมีมาตรฐานสูง  มีคุณภาพ และเปน
ประโยชนตอผูรับบริการมากนอย ยอมขึ้นอยูกับตัวพยาบาล  ซึ่งจะตองสํานึกในบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบของตนในฐานะผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  และเนื่องจากการปฏิบัติการ
พยาบาลเปนกิจกรรมท่ีตองเกี่ยวของกับบุคคลคือ ผูรับบริการ และผูใหบริการ (มาลี  สนธิเกษตริน, 
2543:113)  สังคมจึงมีความคาดหวังตอพยาบาลวาพยาบาลตองดูแลคนทั้งคน  ตองปฏิบัติงาน
ใกลชิดกับผูรับบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยท่ีมารับการรักษาพยาบาล (อุดม  สุภาไตร, 2543:35) 
สังคมจึงมีสวนโดยตรงตอการประเมินคุณภาพของงานบริการพยาบาลวาจะตองเปนผูท่ีมีจริยธรรม
สูง คือ มีความเสียสละ  อดทน  เมตตา  กรุณา  เห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษยปรารถนาท่ีจะชวยเหลือ
ใหผูอื่นพนทุกข  ไมแสดงอารมณตอผูมารับบริการเม่ือไมพอใจ  เปนตน  ซึ่งความคาดหวังดังกลาว
สวนใหญก็มีลักษณะคลายคลึงกับคุณลักษณะของพยาบาลตามท่ีวิชาชีพพยาบาลไดคาดหวังตอ
บุคคลที่ประกอบวิชาชีพเชนเดียวกัน (ทัศนา  บุญทอง, 2543:205)    
 การพยาบาลเปนวิชาชีพบริการ (Service Oriented  Professional)  จึงตองมีการปฏิบัติ
โดยตรงตอผูรับบริการสุขภาพ  การปฏิบัติการพยาบาลนั้นเปนการปฏิบัติใหกับมนุษย ซึ่งมีความ
เจ็บปวย มีความเสี่ยงตอความเจ็บปวย  หรือมีแนวโนมวาจะเจ็บปวย (ทรงสุข หงสรพิพัฒน  เบญจา  
เตากล่ํา  และรัตนา  จารุวรรโณ, 2539:1)  นอกจากนี้ผูรับบริการยังมีพ้ืนฐานพัฒนาการทางดาน
จิตใจและอารมณท่ีแตกตางกัน  พยาบาลตองประสบความไมคงท่ีของสภาวะทางอารมณของ
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ผูรับบริการ  ญาติและบุคลากรในทีมสุขภาพ  รวมทั้งบุคลากรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของทุกระดับ  ตองขึ้น
ปฏิบัติงานในยามวิกาล  และมีวันหยุดพักผอนไมตรงกับบุคลากรในวิชาชีพอื่น  สภาพแวดลอม
ดังกลาวทําใหพยาบาลขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 บรรยากาศท่ีพยาบาลตองเผชิญในสถานท่ีทํางาน  ลักษณะงานท่ีตองอยูทามกลาง
สภาพแวดลอมท่ีมีแตความเจ็บปวย  ผูท่ีเสี่ยงตอความตาย  ความทุกขทรมาน  และผูเรียกรองทุกสิ่ง
ทุกอยางจากพยาบาล  นโยบายและการบริหารงานในหนวยงานที่ไมสอดคลองกับความตองการ
ของพยาบาล  เงินเดือน  สวัสดิการ  และผลประโยชนตอบแทนท่ีขาดความเหมาะสมไมเพียงพอ  
เมื่อ เทียบกับลักษณะงานท่ีตองรับผิดชอบตอชีวิตมนุษย  เสี่ยงตอการติดเชื้อ ลักษณะของ
ผูบังคับบัญชาท่ีขาดความยุติธรรม  ขาดความเขาใจผูบังคับบัญชา หรือไมใหโอกาสกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน  สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนภาวะกดดันใหพยาบาลเกิดความเครียดจากการทํางานได    
(ทรงสุข  หงสรพิพัฒน  เบญจา  เตากล่ํา  และรัตนา  จารุวรรโณ, 2539:1) จากความเครียดและภาวะ
กดดันดังกลาวหากเกิดตอเนื่องและเรื้อรังเปนระยะเวลานาน  ก็จะนําไปสูความเหนื่อยหนาย (Burn  
Out)   
             ความเหนื่อยหนาย (Burn  Out) ก็คือความเหนื่อยซึ่งหมายถึงความเหนื่อยออนของรางกาย  
บวกกับความหนายซึ่งก็คือความออนเพลียทางอารมณและจิตใจ ทัศนคติในการทํางานเปนไป
ในทางลบ  ท้ังยังทําใหสูญเสียการควบคุมความรูสึกท่ีมีตอผูรับบริการ (Pines  and  Maslash, 1982:  
132  อางถึงใน พวงรัตน  บุญญานุรักษ, 2525:46) ความเหนื่อยหนายนี้จะมีการแสดงออกทาง
รางกาย  อารมณ ความคิด หรือทัศนคติ และพฤติกรรม ไดแก รางกายออนเพลีย ทอแทใจ ไม
ตองการชวยเหลือผูรับบริการ ละเลยผูรับบริการ ไมเห็นความสําคัญของบุคคล ลดความเปนมนุษย 
(Dehumanization)  มีพฤติกรรมในดานลบ  ทําใหการรับรูการเผชิญปญหาและการแกไขปญหา
ลดลง  สงผลใหประสิทธิภาพลดลง นอกจากนี้แลวพยาบาลที่มีความเหนื่อยหนายมักใช วิธีหลีกงาน
โดยการลาปวย ขาดงาน เปลี่ยนยายงาน หรือลาออกจํานวนมากในแตละป (ทรงสุข หงสรพิพัฒน 
เบญจา  เตากล่ํา  และรัตนา  จารุวรรโณ, 2539:1-2) 

นอกจากนี้จากนโยบายของรัฐบาลมีการใชบริการระบบประกันสุขภาพ  ทําใหผูใชบริการ
ในโรงพยาบาลของรัฐมากขึ้น   ทําใหเกิดการแขงขันทางระบบคุณภาพดานการใหบริการสุขภาพ  
มีการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหการดูแลสุขภาพมีความซับซอนมากขึ้น  
สงผลใหพยาบาลตองติดตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีทันสมัยอยูเสมอ  
และปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษา    มีการเรียนรูการใชอุปกรณพิเศษตาง ๆ  ตลอดจนมีการคิดคน
นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือเพิ่มความสะดวก  ปลอดภัยและเพิ่มคุณภาพงาน  มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารงาน   พยาบาลทุกคนตองมีการปรับปรุงคุณภาพงานดานการบริการ  เพ่ือ
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สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและระมัดระวังขอผิดพลาดในการพยาบาล  ดังนั้น 
พยาบาลตองมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา  คือตองมีความรูในทุก ๆ เร่ือง  เชน  สิทธิผูปวย  การ
สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ  การลดอัตราเสี่ยงและอุบัติการณตาง ๆ  การเฝาระวังปองกนัการ
ติดเชื้อและการแพรกระจายโรค  มีการเพ่ิมภาระงานทางดานเอกสาร  วิชาการและงานวิจัย  
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่อง  ทําใหวิถีชีวิตพยาบาลมีความยากลําบากมากขึ้น   
ตองเรียนรูตลอดเวลาเพ่ือแสวงหาความรูเพ่ิมเติมกับกระบวนทัศนใหม ๆ เสียสละเวลามากขึ้นใน
การรวมมือพัฒนาองคกรเพ่ือใหทันตอกระแสของการเปลี่ยนแปลงในยุคของปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพสูโรงพยาบาลคุณภาพ  การปฏิบัติงานท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคระบาดท่ีรุนแรงและการ
เตรียมพรอมรับสถานการณวิกฤติตาง ๆ เชน อุบัติภัยยานยนตรในชวงเทศกาล ภัยจากธรรมชาติ   
การจลาจล  และการเกิดสงคราม  เปนตน 
 วิชาชีพพยาบาลเปนอาชีพท่ีขาดแคลนมากในสหรัฐอเมริกา  แคนาดา และประเทศในแถบ
ทวีปยุโรป  สําหรับในประเทศไทย  พยาบาลมีการลาออกจากงาน  โอนยายและเปลี่ยนงานเพ่ิมขึ้น   
จากการศึกษาของอลิสา  สุคนธรัตน (2542) เรื่องโอกาสในการสูญเสียกําลังของคนของพยาบาล
อาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  กลุมตัวอยางรอยละ 75  มีความต้ังใจท่ีจะลาออกภายใน 5 ป  
เพ่ือเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพอื่น  เนื่องจากความเบ่ือหนายในวิชาชีพ  สภาการพยาบาลแจง
ขาวสารพยาบาลวิชาชีพมีการลาออกรอยละ 10 ในป  พ.ศ. 2546  จากสาเหตุท่ีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น
เปนอันตรายตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต  มีความเสี่ยงสูงจากการทํางานและการถูกฟองรอง  เสี่ยง
ตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในการปฏิบัติงานยามวิกาล   ลักษณะงานตองรับผิดชอบ
ชีวิตมนุษย  ทําใหเกิดความเครียด  คาตอบแทนไมเหมาะสมและขาดความกาวหนาในตําแหนง
หนาท่ีทางราชการ (สภาการพยาบาล, 2546) 
 จากภาวะดังกลาว  ทําใหมีผลกระทบที่กอใหเกิดความเหนื่อยหนายในการทํางานซึ่งสงผล
ตอการทํางานของพยาบาล  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อย
หนายในการทํางานของพยาบาลในวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  เพ่ือ
คนหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลที่เปนมูลเหตุใหพยาบาลเกิดความเหนื่อยหนาย  และเพ่ือหาวิธีลด ขจัด  
ปองกันหรือแกไขปญหาความเหนื่อยหนายในการทํางาน ซึ่งจะนําไปสูการบริการพยาบาลท่ีมี
คุณภาพตอไป   นอกจากนี้ยังเปนแนวทางสําหรับผูบริหารทางการพยาบาลในการแกไขขอขัดของ
ปญหาการพัฒนาบํารุงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลเพ่ือกอใหเกิดผลดี
แกองคการพยาบาล 
 วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  มีสถานที่ต้ังอยูเลขที่  681  ถนน
สามเสน  แขวงวชิรพยาบาล   เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300  เริ่มกอต้ังขึ้นจากพระราชดําริของ
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี 6 จัดสรางเปนสถานพยาบาลสําหรับประชาชน
ท่ัวไป  โดยพระราชทานนามวาวชิรพยาบาล  เม่ือวันท่ี 2  มกราคม  2455 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล   
เปนสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร โดยเปนสถาบันท่ีเปดสอนและดูแล  
นักศึกษาแพทยของคณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแตป พ.ศ.2528  ตอมา 
ในป พ.ศ. 2536 โรงพยาบาลวชิรพยาบาลไดเริ่มรับนักศึกษาเอง พรอมกับเขาเปนสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษานั้น ไดสมทบรวมกับการสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล   
ต้ังแตในปการศึกษาตอมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน ไดรับนักศึกษาผานการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัย  ตอมาในป พ.ศ. 2541 ไดมีการปรับปรุงโครงสราง
ใหม โดยไดรวม "วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร" และ "วชิรพยาบาล" เขาเปนหนวย
ราชการเดียวกันโดยใชชื่อวา  วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
  
1.2  วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลในวิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
 1.2.2   เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลใน
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 1.3.1  ขอบเขตดานเนื้อหา   

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของ  
พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  ประกอบดวยตัว
แปรอิสระ ไดแก  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อ ายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  
สัมพันธภาพในครอบครัว  ภาระครอบครัว รายได/ความเพียงพอของรายได ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน  ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน  ประกอบดวย  ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  
สัมพันธภาพในหนวยงาน  การรับรูตอระบบบริหาร  การรับรูตอความสําเร็จในงาน  การรับรูตอ
ความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง  และตัวแปรตาม  ไดแก  ความเหนื่อยหนายในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ  ประกอบดวย  ความออนลาทางดานอารมณ  การลดความเปนบุคคล  ความสําเร็จ
สวนบุคคลลดลง 
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1.3.2  ขอบเขตดานประชากร   
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในวิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล ท้ังหมดจํานวน 932 คน  และกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ 
พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จํานวน 300 คน ไดจาก
การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากสูตร
สําเร็จรูปของ Taro Yamane ท่ีความคลาดเคลื่อน 5%  ระดับความเชื่อม่ัน  95 % 
 1.3.3  ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา  

 ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ:
กรณีศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม  2552  -
31  ตุลาคม  2552 

   
1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.4.1 ทําใหทราบระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลในวิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

    1.4.2  ทําใหทราบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลใน
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
           1.4.3  ผลการศึกษาทําใหเปนแนวทางสําหรับผูบริหารทางการพยาบาลในการแกไข
ขอขัดของปญหาการพัฒนา  บํารุงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลเพ่ือ
กอใหเกิดผลดีแกองคการพยาบาล 



 

บทที ่2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
เปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเหนื่อยหนาย             
2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน 
3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  
4.  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเหนื่อยหนาย 

 2.1.1  ความหมายของความเหนื่อยหนาย(Burnout) 
 จากการศึกษางานวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความเหนื่อยหนาย  พบวามีนักวิชาการ
หลายทานไดใหความหมายของความเหนื่อยหนายไวแตกตางกันดังนี้ 
 Muldary (1983:8)   กลาววาความเหนื่อยหนาย  หมายถึง  กลุมอาการที่มีความออนลาทาง
รางกาย   อารมณ  และจิตใจ  มีความรูสึกหมดหวัง  ขาดความสนใจและขาดความกระตือรือรนใน
งานและชีวิต 
 Giordano (1997:77) กลาววาความเหนื่อยหนาย  มีสาเหตุมาจากความเครียดท่ีสะสมเปน
เวลานาน  ซึ่งเกิดจาก 2  สาเหตุใหญคือ  บรรยากาศงานท่ีเครงเครียดมากเกินไป  และปริมาณงานท่ี
มากและความเหนื่อยหนายท่ีเกิดนั้นสามารถแกไขไดดวยการผอนคลาย  ออกกําลังกายและ
รับประทานอาหารท่ีเหมาะสม 
 Mondy (1990:77)  กลาววาความเหนื่อยหนาย  หมายถึง ความออนลาท้ังทางรางกายและ
จิตใจ  ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเครียดเนื่องจากการทํางาน 
 Harris  (1989:15)  กลาววา  ความเหนื่อยหนาย  เปนผลกระทบท่ีเกิดจากความเครียดอยาง
มากจากสภาพแวดลอมในการทํางาน มักพบในอาชีพท่ีตองติดตอกับผูท่ีมีความทุกขท้ังทางรางกาย
และจิตใจ  และผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับความเปนความตายและชีวิตของมนุษย 
 Maslach (1982:17) ไดใหความหมายวา  ความเหนื่อยหนาย  คือ  ตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อน
ระหวางสิ่งท่ีเปนอยูกับสิ่งท่ีจะตองทํา  เปนตัวแสดงถึงความกัดกรอนทางคุณคาความภาคภูมิใจ  
ขวัญ  กําลังใจ  และจิตวิญญาณในตัวบุคคล  ความเหนื่อยหนายเปนเสมือนโรครายคอยๆแพรขยาย
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ออกไปทีละนอย  และตอเนื่องกันตลอดเวลา  บุคคลท่ีอยูในภาวะความเหนื่อยหนาย  จะรูสึกถึง
ขวัญและกําลังใจท่ีลดลงและยากที่จะแกไขใหเหมือนเดิม  ลักษณะท่ีจะเกิดขึ้นถาบุคคลกําลังเผชิญ
อยูกับความเหนื่อยหนาย  มีอยู  3  อยางดวยกัน   ไดแก 

1. หมดเรี่ยวแรง 
2. ชอบเยาะเยยถากถางผูอื่น และไมเขาไปเกี่ยวของกับงาน 
3. รูสึกถึงความไมมีประสิทธิภาพในงานเพ่ิมขึ้น                  

Potter (1997:1) ไดใหความหมายวา  ความเหนื่อยหนาย คือ  การที่บุคคลมีแรงจูงใจทํางาน
ลดลง  และมีความรูสึกวาอะไร ๆ ยุงยากซับซอนไปหมด  โดยมีสัญญาณเตือนของการเกิดความ
เหนื่อยหนายคือ   การรูสึกคับของใจ   อารมณพลาน  การถอนตัวออกจากสังคม  ชอบทําตัวเหินหาง  
ผลการปฏิบัติงานต่ํา   มีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ  หันไปใชยาเสพติดและด่ืมสุรามากกวาปกติ  
 พวงรัตน บุญญานุรักษ (2525:46  อางถึงใน อรภัชชา  เดชจิตกร,2544:13) ใหไดความหมาย
ความเหนื่อยหนายวาเปนความรูสึกท้ังเหนื่อยและหนาย โดยท่ีเหนื่อยคือความเหนื่อยออนของ
รางกาย สวนหนายก็เปนความออนเพลียทางอารมณและจิตใจ อันมีผลตอการสรางอัตมโนทัศน
ในทางลบและทัศนคติในการทํางาน 

มาลินี  วงศพาณิช (2536:23 )  ไดใหความหมายวา  ความเหนื่อยหนายหรือการเกิดจิตสลาย  
คือภาวะท่ีเกิดขึ้นชาๆ  ในชวงของการเกิดความเครียดท่ียืนยาว  และมีการใชพลังงานไปดวย  และ
สรุปไดวา  การเกิดจิตสลาย  หมายถึง  การออนเปลี้ยและหมดกําลัง  เปนการสูญสิ้นท่ีเกิดจากความ
เรียกรองท่ีรุนแรง  ซึ่งอาจเกิดจากแรงกดดันในตนเอง  หรือเกิดจากครอบครัว  งานการ  เพ่ือนฝูง  
คนรัก  ระบบคานิยม  หรือสังคม  จนทําใหหมดกําลังงาน  หมดกลไกท่ีจะปรับตน  และสูญสิ้น
ทรัพยากรในกายตน  เปนภาวะของความรูสึกซึ่งควบคูไปกับความเครียดหนัก  และเกิดผลกระทบ
ตอแรงบันดาลใจ  เจตคติ  และพฤติกรรมของบุคคลผูนั้นในท่ีสุด 
 จากคํานิยามตาง ๆ ของนักวิชาการท่ีกลาวมาขางตน    สรุปไดวา ความเหนื่อยหนายเปน
ปฏิกิริยาตอบสนองความเครียด จากสภาพแวดลอมในการทํางาน ความเหนื่อยหนายแสดงอาการ
รวมกันท้ังรางกาย จิตใจ และอารมณ โดยแสดงออกเปนความออนลา เหนื่อยหนายสูญเสียการ
ควบคุมตนเอง ขาดความผูกพันกับงานท่ีทําอยู ขาดประสิทธิภาพในการปรับตัวและการสราง
สัมพันธภาพกับผูอื่น รวมท้ังสภาพแวดลอมในการทํางาน   ทําใหมีมโนทัศนแหงตนในทางลบ  
และมีทัศนคติทางลบตองานและเพ่ือนรวมงาน  ซึ่งนําไปสูการถอยหนีจากองคการ  โดยผูท่ีเกิด
อาการนี้จะลดความผูกพันในงานลง  และรีบถอนออกจากงาน  เชน  เฉื่อยชาและขาดงานเพิ่มขึ้น  
ผลการปฏิบัติงาน  และคุณภาพงานลดลง  เปนตน  
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2.1.2  สาเหตุของความเหนื่อยหนาย 
Maslach  and Jackson (1982:58 ) แบงสาเหตุของความเหนื่อยหนายออกเปน 2 ประการคือ  

1.  เกิดจากตัวเอง ไมเกี่ยวของกับงาน 
2.  เกิดจากสภาพแวดลอมในการทํางาน 

สาเหตุของความเหนื่อยหนาย สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ (อุบล  เคลือภักดี,2544:14) 
1.  เกิดจากตัวเอง ไมเกี่ยวของกับงาน 

1.1 Maslach  and  Jackson (1982:60) กลาววา  ความเหนื่อยหนายสามารถ     
เกิดไดท้ังสองเพศคือ  เพศชายและเพศหญิง  ซึ่งขึ้นอยูกับความแตกตางของลักษณะงาน  และ
ลักษณะของแตละบุคคล  มีผลทําใหเกิดความทอแทในอารมณและลดความเปนบุคคลของ
ผูรวมงานและผูรับบริการ 

1.2 Maslach and Jackson (1982:60) กลาววา อายุ เปนสิ่งสะทอนถึงประสบ-
การณของบุคคล ท้ังในชีวิตสวนตัวและการทํางาน ผูท่ีมีอายุมากพบประสบการณกับบุคคลหลาย
ประเภท มีวุฒิภาวะทางอารมณสูงขึ้น มีความสุขุมรอบคอบ รูจักใชชีวิต มองชีวิตไดกวางไกล และ
ลึกซึ้งมากขึ้น สามารถปรับตัวไดสอดคลองกับสถานการณท่ีเปนจริงไดดีกวาผูมีอายุนอยกวา   

1.3  ประสบการณ  เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางผูท่ีมีประสบการณกับการ
เกิดความเหนื่อยหนาย  ผูมีประสบการณในการทํางานยังนอย  ประกอบกับอายุนอยและมีความแปลก
ใหมจากสถานท่ีทํางาน  แ ละระบบการทํางานทําใหเกิดความเหนื่อยหนายไดมากกวาผู ท่ี มี
ประสบการณสูงขึ้นเพราะสามารถปรับตัวตอความตึงเครียดจากการทํางานได 

1.4 บุคลิกภาพ  เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนทําใหเกิดความเหนื่อยหนายได  ซึ่ง
เม่ือพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญของบุคลิกภาพท่ีกอใหเกิดความเหนื่อยหนายจะประกอบดวย 
(Maslach  and  Jackson , 1982:72)  

1)  เปนคนออนแอ และตองคอยพ่ึงพาบุคคลอื่นเสมอ  เชน  กลัว  วิตกกังวล
ในงานท่ียุงยากลําบาก  ตองขอความชวยเหลือจากบุคคลขางเคียง  ขาดศักยภาพของตนเอง  และมัก
ทํางานตามคําสั่งอยูเสมอ  บุคคลเหลานั้นมีโอกาสเสี่ยงตอความทอแททางอารมณสูง 

2)  บุคคลที่เสี่ยงตอการเกิดความเหนื่อยหนาย คือ  คนท่ีไมอดทน  ไม
สามารถอดกลั้นอารมณโกรธ  มักเปนคนด้ือร้ัน  ไมปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ  มักเกิดความคับของใจ
ตออุปสรรคในการทํางาน  จะมีโอกาสลดความเปนบุคคล  และกอใหเกิดความเสียหายเปนอันตราย
ตอผูรับบริการได 

3)   บุคคลที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง จิตใจไม ม่ันคง  ชอ บความ
สะดวกสบาย  ชอบทํางานตามสถานการณ  ชอบแกปญหาเฉพาะหนา  รูสึกเปนความยุงยากท่ีจะ
ทํางานใหบรรลุความสําเร็จ  และมีประสิทธิภาพ 
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2. เกิดจากสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงานหรือองคการท่ีกอใหเกิด
ภาวะกดดัน  และสงผลใหเกิดความเหนื่อยหนายพอจะแบงเปนกลุมใหญได  5  กลุม  ดังนี้        

2.1  ลักษณะงานท่ีตองรับผิดชอบ 
2.2  สภาพแวดลอมของหนวยงาน 
2.3  การรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง 
2.4  สัมพันธภาพระหวางบุคลากรในหนวยงาน 
2.5 ระบบบริหาร 

2.1.3  ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเหนื่อยหนาย  (กัลยา เดชนันทรัตน,  2536:18; จันทรเพ็ญ  
แซหวุน,  2536:24; จินตนา   ญาติบรรทุง,  2529:22)  
                           1. ปจจัยสวนบุคคล    
  1.1 บุคลิกภาพ เปนปจจัยภายในท่ีมีสวนกอใหเกิดความเหนื่อยหนาย  เชน  
บุคลิกภาพท่ีออนแอตองพ่ึงพาผูอื่นอยูเสมอ  มีความกังวล ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  บุคคลเหลานี้
มีความออนลาทางอารมณไดสูง   สําหรับบุคคลท่ีขาดการอดทนอดกลั้นจะมีความคับของใจจาก
อุปสรรคในการทํางาน  ทําใหมีโอกาสเกิดความรูสึกลดความเปนบุคคลและมีผลเสียตอผูรับบริการ
ได  นอกจากนี้  บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนหรือภายนอกตนมีสวนใหเกิดความเหนื่อย
หนายในงานได   เชน  บุคคลท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงมีความสามารถในการควบคุมทุกอยาง
ดวยตนเองได   สวนบุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตนเองสูงมุงหวังพ่ึงสิ่งแวดลอมภายนอก
หรือโชคชะตาอยูตลอดเวลา  เมื่อพบกับความผิดหวังจะรูสึกลมเหลว  บุคคลท่ีไมไดรับการฝกฝน
เตรียมตัวในการทํางานเพียงพอ  เม่ือตองทํางานจริงอาจเกิดความเครียดสูงทําใหผิดหวังมาก  เม่ือ
งานไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง  นอกจากนี้ยังมีบุคลิกภาพอื่นๆท่ีมีการศึกษาแลวพบวาปจจัยที่ทําให
เกิดความเหนื่อยหนายได  เชน  บุคลิกภาพแบบย้ําคิดย้ําทํา  บุคลิกภาพแบบ A  หรือบุคลิกภาพแบบ
มีความกาวราวในใจ               

จากปจจัยด านบุคลิกภาพซึ่ ง เ ปนลักษณะเ ฉพาะขอ งบุคลิกภาพสวนตน 
(Personality Trait) สรุปไดวาบุคลิกภาพท่ีกอใหเกิดความเหนื่อยหนายในการทํางาน ไดแก ความ
เปนคนออนแอ ตองพ่ึงพาผูอื่นอยูเสมอ มีความคาดหวังสูง ตองการการยกยองและการยอมรับจาก
บุคคลอื่น ขาดความอดทนและอดกลั้นในอารมณโกรธ มักเปนพวกท่ีชอบด้ือรั้น ไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ จิตใจออนไหว ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มักรูสึกยุงยากและเกิดอุปสรรคในการทํางาน
ใหสําเร็จอยูเสมอ สิ่งเหลานี้กอใหเกิดภาวะกดดัน    ซึ่งภาวะกดดันนี้เปนกลุมอาการของการปรับตัว
โดยท่ัวไป แบงได 3 ระยะ คือระยะท่ีมีพฤติกรรมเตือน ระยะตอตาน และระยะเหนื่อยหนาย (Stage 
of Exhaustion) ซึ่งระยะสุดทายนี้กลไกการปรับตัวหรือพฤติกรรมปกปองตนเองไมอาจทําใหความ
เหนื่อยหนายออนหายไปได ซึ่งความเหนื่อยออนก็คือความเหนื่อยหนายนั่นเอง 
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               1.2  อายุ  อายุ เปนสิ่งสะทอนถึงประสบการณของบุคคล ท้ังในชีวิตสวนตัวและ
การทํางาน ผูที่มีอายุมากพบประสบการณกับบุคคลหลายประเภท มีวุฒิภาวะทางอารมณสูงขึ้น มี
ความสุขุมรอบคอบ รูจักใชชีวิต มองชีวิตไดกวางไกล และลึกซึ้งมากขึ้น สามารถปรับตัวได
สอดคลองกับสถานการณท่ีเปนจริงไดดีกวาผูมีอายุนอยกวา (Maslach, 1982:60) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ จินตนา ญาติบรรทุง (2529:22) ท่ีพบวา ความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาล
ท่ีมีอายุมาก มีระดับความเหนื่อยหนายนอยกวาพยาบาลท่ีมีอายุนอย เนื่องจากพยาบาลท่ีมีอายุนอย 
(21-35 ป) มักจะเปนโสดและยังอยูในวัยทํางานสรางฐานะและแสวงหาความกาวหนา จึงมีโอกาส
เกิดความเหนื่อยหนายสูง สวนพยาบาลท่ีมีอายุมาก (36-45 ป) สวนใหญมักมีครอบครัวแลว มีฐานะ
เปนปกแผนมั่นคง ท้ังดานการเงินและม่ันคงทางดานการงาน และมิทุมเทความสนใจตองานอยาง
เดนชัด จึงมีระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานต่ํากวากลุมท่ีมีอายุนอย  
 1.3  สถานภาพสมรส สัมพันธภาพในครอบครัว มีสวนสัมพันธกับความเหนื่อย
หนายในการทํางานของพยาบาล เนื่องจากถาบรรยากาศในครอบครัวเต็มไปดวยสัมพันธภาพท่ีดี มี
ความรัก ความเขาใจ มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันละกัน สมาชิกในครอบครัวมีสวนชวยเหลือเปนท่ี
ปรึกษาแกกันไดเม่ือเกิดปญหาขึ้น จึงทําใหผูที่อยูกับครอบครัวหรือผูท่ีสมรสแลว มีความเหนื่อย
หนายในการทํางานนอยกวาผูท่ีเปนโสด 
 1.4  ภาระครอบครัว เปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญกับความเครียดของบุคคลเพราะ
ความเครียดดังกลาวถาไมไดรับการแกไขจะนําไปสูความเหนื่อยหนาย การที่บุคคลตองรับผิดชอบ
ครอบครัวท้ังในดานการดูแลและการเลี้ยงดูบุตร การใหเวลากับครอบครัว  ตลอดจนการดูแลบิดา-
มารดาท่ีสูงอายุก็เปนปจจัยท่ีทําใหบุคคลขาดความกระตือรือรนในการทํางานและเกิดความเครียด
จากการทํางานไดงาย 
 1.5  สัมพันธภาพในครอบครัว ครอบครัวเปนแหลงที่ประคับประคองใหความ
อบอุน ใหภูมิคุมกันมนุษยครอบครัวจะชวยแกปญหาตาง ๆ ได  ถาสถาบันครอบครัวเขมแข็งและ
สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน มีบรรยากาศในความเปนมิตร หวังดีตอกันชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน แตในทางตรงกันขามครอบครัวออนแอ สมาชิกในครอบครัวขาดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 
บุคคลก็จะขาดแรงสนับสนุนจากครอบครัว ขาดที่ปรึกษา ขาดผูใหความชวยเหลือซึ่งเปนปจจัยท่ีทํา
ใหเกิดความเครียดนําไปสูความเหนื่อยหนาย 

1.6 ระยะในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากพยาบาลท่ีสําเร็จในปจจุบันจะมีวุฒิปริญญา
ตรีสวนใหญ มักมีความกระต้ือร้ือรนในการทํางานสูง มีความคิดเปนของตนเม่ือเจอสถานการณจริง
ของการทํางานโดยเฉพาะสถานการณท่ีมีความขัดแยงระหวางความมุงหวังของวิชาชีพกับความ
มุงหวังของสถาบัน เชน วิชาชีพท่ีมีเปาหมายมุงใหผูปวยไดดูแลเย่ียงบุคคล แตขณะเดียวกันสถาบัน
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กลับมุงนโยบายเนนความสําเร็จของงาน ทําใหเกิดความเครียดและเหนื่อยหนายในการทํางานซึ่ง
พยาบาลกลุมนี้ตกเปนเหยื่อความเหนื่อยหนายมากท่ีสุด  

2. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
สภาพแวดลอมในการทํางานเปนสิ่งสะทอนถึงความรูสึกของคนท่ีมีตองานและ

ผูรวมงานถาทุกคนมีความรูสึกท่ีดีตองาน ทุมเทกําลังใจ กําลังความคิด และกําลังกายทํางานรวมกัน 
และชวยกันแกไขปญหาในการทํางาน การทํางานจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  ซึ่งในทางกลับกันก็อาจ
เปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความกดดันความขัดแยง และความเหนื่อยหนายในการทํางานไดเชนกัน  
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพลักษณะงาน ระบบบริหาร ดังนี้  

2.1  สภาพแวดลอมในการทํางานดานสัมพันธภาพ สัมพันธภาพ ระหวางบุคลากร 
(Interpersonal Relationship) มีความสําคัญตอการเกิดความเบื่อหนายอยางมาก นั่นคือ พยาบาลตอง
เผชิญความเครียด ความไมพึงพอใจจากการปฏิบัติการพยาบาล เนื่องจากลักษณะงานตองติดตอขอ
ความรวมมือจากบุคลากรตางๆ เปนตนวา แพทยมักเกิดความขัดแยง ขาดความไววางใจซึ่งกันและ
กัน และกับพยาบาลดวยกันเอง ทางดานการชวยเหลือการทํางาน นอกจากนี้งานบริการพยาบาลตอง
มีสัมพันธภาพกับผูรับบริการ ตองใชความรูและทักษะสวนบุคคลในการใหบริการมีเปาหมาย
สัมพันธภาพท่ีดี ทําใหมีการประสานงานท่ีดีมีความสามัคคีในทีมงานกัน แตในทางกลับกันถา
สัมพันธภาพเปนไปทางลบ จะเปนการเพ่ิมความกดดันใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน
เพ่ิมขึ้นจึงเกิดเปนความเบ่ือหนาย 

 2.2   สภาพแวดลอมในการทํางานดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตอง
เผชิญความกดดัน ความคับของใจจากการปฏิบัติการพยาบาล ในสภาพผูปวยท่ีกําลังประสบความ
เปนความตาย หรือภาวะวิกฤติอยูเสมอ ตองการตัดสินใจรีบดวน สถานการณในท่ีทํางานท่ีตอง
สัมพันธหรือเกี่ยวของกับสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย ชั่วโมงการทํางานท่ี
ยาวนานติดตอกันเกินไป ตองอยูเวรวันหยุดหรือรอการขึ้นปฏิบัติงาน (On Call) ลักษณะงานท่ีขาด
การใชทักษะหรือไดรับมอบหมายงานท่ีไมตรงความสนใจหรือไมตรงความสามารถ สิ่งเหลานี้มี
ผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานได  

2.3  สภาพแวดลอมในการทํางานดานระบบบริหาร ปญหาที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานในหนวยงานเปนสิ่งหนึ่งท่ีทําใหเกิดความเบ่ือหนายได สิ่งที่มีอิทธิพลตอการเกิดความ
เหนื่อยหนายในพยาบาลคือ ขาดการสนับสุนนใหพยาบาลมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน ไม
สามารถแกปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติการพยาบาลได ไมใหอํานาจการตัดสินใจในการทํางาน และ
นโยบายของหนวยงานไมชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูความเหนื่อยหนายในการทํางานไดในท่ีสุด 
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              2.1.4  อาการแสดงของความเหนื่อยหนาย 
           ความเหนื่อยหนายเปนกลุมอาการที่ปรากฏทางรางกาย  จิตใจ และพฤติกรรม  (Muldary, 
1983:5) ซึ่งสืบเนื่องมาจากความเครียดเร้ือรังในการทํางาน   นอกจากนี้ Schultz (1982:23  อางถึงใน 
ทิพวัลย  อภิวัฒนนันท, 2539:61)   ไดกลาววา  ความเหนื่อยหนายเปนกลุมอาการที่เกิดขึ้นจากผล
ของความเครียดจากการทํางานมากเกินไป   มีผลทําใหการสรางสรรคในการทํางานนอยลง   ความ
สนใจและพลังในการทํางานนอยลง มีความออนลาทางอารมณ มีความเฉื่อยชา  เก็บกด  หงุดหงิด  
และเบื่อหนายการทํางาน  จับผิดทุกดาน  รวมท้ังจับผิดเพื่อนรวมงาน  และไมยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น 

Muldary  (1983:6) ไดแบงอาการของความเหนื่อยหนายออกเปน 3  ดาน   ดังนี้ 
  1. ทางดานรางกาย   
 บุคคลที่มีความเหนื่อยหนายจะแสดงอาการเหนื่อยลาทางรางกาย นอนหลับยาก  หรือไม
อยากลุกจากท่ีนอน  มีกลุมอาการของโรคภัยไขเจ็บท่ีปรากฏทางรางกาย   ซึ่งเกิดจากความเครียด   
เชน  คลื่นไส  โรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร ปวดศีรษะแบบไมเกรน  ภูมิตานทานลดลง  เปนหวัด
บอย  ปวดหลัง  ปวดเม่ือยกลามเนื้อ  รางกายออนเพลีย  หายใจติดขัด ติดเชื้องาย น้ําหนักลดหรือ
เพ่ิมผิดปกติ  มีนิสัยการรับประทานท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
  2.   ทางดานจิตใจ 

2.1 ดานความรูสึก  มีความรูสึกโกรธ  เบ่ือหนาย  ซึมเศรา  รูสึกกลัว  เกิดความรูสึกผิด
ในใจ  หมดหวัง  ไมกลา เฉื่อยชา  วิตกกังวล  เกิดความลังเล  หงุดหงิด  ไมพอใจและมองผูอื่นในแง
ราย   ใหความชวยเหลือผูอื่นนอยลง  มีความคิดสับสน 

2.2   ดานทัศนคติ   เกิดความรูสึกทางลบตอตนเองและตองาน  มีความคิดเห็นแตกตาง
จากผูอื่น   รูสึกวาผูอื่นเห็นแกตัว  ชอบเยาะเยยถากถางผูอื่น  และมีความคิดท่ีจะลาออกจากงาน 

2.3 ดานอื่น ๆ เชน ขาดความเห็นใจผูอื่น ไมมีสมาธิ  ยอมรับสิ่งตาง ๆ ไดยาก มี
ศีลธรรมตํ่า  อารมณเสีย   รูสึกวาตนเองมีคุณคานอยลง 
 3.  ดานพฤติกรรม   
                พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดความเหนื่อยหนาย  สามารถสังเกตไดจากการเห็นคุณคาของ
ความเปนบุคคลลดลง (Dehumanization)  ขาดคุณธรรม  จับผิดและตําหนิผูอื่น ปองกันตนเองอยู
ตลอดเวลา   แยกตนเองออกจากสังคม  หลีกเลี่ยงงาน  เรงเวลาในการทํางาน  จะใชเวลาในการพัก
นาน  ขาดงานบอย  และมักจะตัดสินใจผิดพลาด   ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง  ในบางกรณี
อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนบุคคลท่ีทํางานหนัก  หรือท่ีเรียกกันวา “บางาน”  จนทําใหเกิดความ
ขัดแยงกับครอบครัวและเพ่ือนรวมงาน  พฤติกรรมอื่น ๆ ท่ีเห็นไดคือ  หันไปพึ่งสิ่งเสพติดและ
แอลกอฮอล  ชอบเลี่ยงงาน   และบนผูอื่นในเร่ืองงานอยูบอย ๆ  จะละเลยผูมารับบริการ บริการไมดี  
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และไมสบตากับผูรับบริการ  เชื่องชาในการทํางาน  สูบบุหรี่มากขึ้น  ทํางานประสานกับผูอื่นลดลง  
นอกจากนั้นพนักงานที่เกิดความเหนื่อยหนายอาจจะทําใหหนีงาน  และอาจจะมีการเปลี่ยนหรือออก
จากงาน   แตบางคนอาจจะโยกยายตําแหนงไปยังแผนกอื่น   หรือกลายเปนคนเลื่อนลอย  ชอบฝน
กลางวัน  หรือปลอยเวลาใหผานไปชั่วโมงหนึ่ง ๆ เทานั้น 

2.1.5  ระดับความเหนื่อยหนาย 
 ระดับความเหนื่อยหนายจะมีความแตกตางกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะของแตละ
คน และสภาพแวดลอมของบุคคลนั้น ความเหนื่อยหนายแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ใหญ ๆ ดังนี้
(Simendinger and Moore, 1985:1-2   อางถึงใน ทิพวัลย  อภิวัฒนานันท, 2539:64)  

   1. ความเหนื่อยหนายที่แสดงออกทางรางกายและจิตใจแบงออกเปน 3 ระดับดังนี้ 
               ระดับท่ี 1 (First Degree Burnout) ในระดับนี้อาการและอาการแสดงยังไมชัดเจน

นัก ผูท่ีอยูในระดับนี้จะมีความรูสึกตอตานสิ่งใหม ๆ ลมเหลวในการปรับปรุงเทคนิควิธีการตาง ๆ 
ใหทันสมัยขึ้น ไมคอยตระหนักถึงนวัตกรรมท่ีมีอยูรูสึกหมดหวังท่ีจะกาวตอไป สูญเสียความรูสึกท่ี
เปนจริงทีละนอย อาจมีอาการแสดงออกทางรางกายรวมดวย ปวดศีรษะ เปนหวัดงาย ทั้ง ๆ ที่ไมได
เปนโรคภูมิแพนอนไมหลับแตอาการจะเกิดขึ้นในชวงสั้น ๆ  เทานั้น  

   ระดับท่ี 2  (Second Degree Burnout) ในระดับนี้อาการและอาการแสดงทางรางกาย
และจิตใจจะมีเพ่ิมมากขึ้น และถี่มากขึ้นกวาระดับท่ี 1 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร การนอน อาการท่ีพบบอยในระดับนี้คือ วิตกกังวล ปวดศีรษะ นอนไมหลับ หงุดหงิดงาย 
ระบบทางเดินอาหารผิดปกติผูท่ีอยูในระดับนี้จะหลีกเลี่ยงการมีสัมพันธกับบุคคลอื่น ในบางรายจะ
ใชสุรา บุหร่ี หรือยาบางประเภท จะชวยคลายเครียด หากบุคคลในระดับนี้ไมไดรับการแกไขอยาง
ถูกตองยังคงมีแรงกดดันจากสภาพแวดลอมในการทํางานอยู การแกไขก็จะยากย่ิงขึ้น แลวเกิดผล
เสียตอสุขภาพตามมา ไดแก โรคความดันโลหิตสูง มีน้ําหนักเพิ่มขึ้น ขอบตาดํา ผมรวง ขาดการวาง
แผนการดําเนินชีวิต   

  ระดับที่ 3 (Third Degree Burnout) ระดับตอเนื่องจากระดับท่ี 2 ท่ีไมไดรับการแกไข 
จะปรากฏอาการและอาการแสดงทางรางกายและจิตใจเพ่ิมมากขึ้น ไดแก เปนโรคแผลในกระเพาะ
อาหาร มีความรูสึกซึมเศรา ความรูสึกตอคุณคาตัวเองและผูอื่นลดลงขาดการตอบสนองทางอารมณ 
ไมมีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ไมสามารถควบคุมตนเองไดและขาดเปาหมายในการทํางาน 

2. ความเหนื่อยหนายที่แบงตามการวินิจฉัยอาการ แบงออกไดเปน 2 ระดับ ดังนี้ 
2.1 ความเหนื่อยหนายเปนระดับองคการ (Organization Burnout) ความเหนื่อย

หนายในระดับนี้เกิดจาการท่ีองคการมีบุคลากรท่ีมีความเหนื่อยหนายในการทํางานมีระบบการ
บริหารที่ลมเหลว มีระบบการติดตอสื่อสารท่ีดี ขาดจุดหมายท่ีเดนชัด ซึ่งเปนท่ียอมรับของบุคลากร 
โดยองคการท่ีเกิดความเหนื่อยหนาย 
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2.1.1  การโตเถียงทะเลาะวิวาท เกิดขึ้นบอยในองคการพบบอยท่ีสุด ซึ่งนาจะ
มีผลมาจาก ลักษณะวิชาชีพท่ีมีอิสระในการตัดสินใจกระทําหรือปฏิบัติโดยไมตองขึ้นกับบุคลากร
อื่น ในบางครั้งทําใหเกิดความขัดแยงขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน 

2.1.2 การลาออกหรือโยกยายมีอัตราสูง (Sense of Resignation) ซึ่งเปน
สัญณาณเตือนท่ีสําคัญที่ผูบริหารควรสนใจและคนหาสาเหตุ ในลักษณะนี้ ไซเมน ดิงเจอร และมัวร 
ใหขอคิดวา มักพบในองคการท่ีมีผูบริหารทํางานแบบคอยเปนคอยไปหรือปลอยตามยถากรรม 

2.1.3 ผูบริหารเฉื่อยชา (Stagnation) ไมมีความตองการที่จะพัฒนาการบริหาร
หรือจัดโครงสรางระบบงานใหดีขึ้น ซึ่งรวมถึงความเฉื่อยชา เฉยเมย ท่ีผูบริหารมีตอผูปฏิบัติดวย  

2.1.4  ขาดการประเมินความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมท่ีจะมีผลกระทบตอ
องคการ (Lack of Vision) เพื่อท่ีจะปรับปรุงองคการใหกาวหนาทันการกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงสภาวะของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

ในระดับองคการนี้พบวา ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญในการขจัดลด หรือ 
หลีกเลี่ยงการเกิดความเหนื่อยหนาย โดยผูบริหารตองตระหนักถึงสัญญาณเตือน หรืออาการท่ี
บุคลากร ผูใตบังคับบัญชา ประพฤติหรือแสดงออกมา อันจะสงผลตอสุขภาพขององคการและความ
ลมเหลวในวิชาชีพ 

2.2   ความเหนื่อยหนายในระดับบุคคล (Personal Burnout) ความเหนื่อยหนายใน
ระดับบุคคล เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีพัฒนาการของความเครียด ท่ีสั่งสมมาเปนเวลานาน เกิดอาการและ
อาการแสดงท้ังทางรางกายและจิตใจ และพฤติกรรม ทําใหเกิดความเหน็ดเหนื่อยทอแท หมดกําลัง
ท่ีจะทํางานตอไป หากเกิดขึ้นกับบุคลากรในองคการจํานวนมากเทาใด ก็ยิ่งสงผลกระทบถึงองคการ
ท่ีบุคคลนั้นปฏิบัติงานอยูมากขึ้นเทานั้น 
           2.1.6  ผลกระทบท่ีเกิดจากความเหนื่อยหนาย 
           ความเหนื่อยหนายท่ีเกิดขึ้นไมวาจะเกิดขึ้นเฉพาะในบุคคลหรือกลุมก็จะเกิดผลเสียท้ังตอตัว
บุคคล  และผลเสียตอหนวยงานดังนี้ 

1. ผลเสียตอบุคคล     
ความเหนื่อยหนายนั้นจะเกี่ยวของกับความเครียดในสถานท่ีทํางาน ทําใหบุคคลเกิดความ

ตึงเครียด  และหงุดหงิดอันเนื่องจากการทํางานท่ีไมมีประสิทธิภาพ  เชน  ผูท่ีทํางานดานการ
รักษาพยาบาลอาจไมพยายามในการรักษา  และอาจดูแลผูปวยลดลง  ขาดความกระตือรือรนในการ
ทํางาน  มีความผูกพันในการทํางานนอยลง  บุคคลจะมีสวนรวมในงานนอยลง  ศีลธรรมก็ลด
นอยลง  นอกจากนี้แลว  ไมเกิดความคิดท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น  ไมคิดจะปรับปรุงการทํางานให
ดีขึ้น  ขาดความเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น  เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น  ไมรูจัก
วิธีการสื่อสารกับบุคคลอื่น   เลี่ยงงาน  แยกทํางานตามลําพัง  ซึ่งจะทําใหการทํางานไมเปนที่พอใจ
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ของเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา  บุคคลท่ีมีความเหนื่อยหนายเกิดขึ้นนั้นจะหันไปด่ืม
แอลกอฮอล  หรือยาเสพติด  ซึ่งเปนผลเสียแกสุขภาพและอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางานได  
(Muldary, 1983:33)   

ความเหนื่อยหนายท่ีเกิดขึ้นจากท่ีทํางาน  จะมีผลตามมาตอสัมพันธภาพภายในครอบครัว  
เนื่องจากบุคคลเหลานี้มักพกพาเอาความเครียดจากท่ีทํางานกลับมาที่บาน  และใชบุคคลใน
ครอบครัวเปนท่ีระบายอารมณ  หมกมุนกับการทํางานจนละเลยหนาท่ีทางบาน  ไมรับฟงปญหา
ของครอบครัว   แยกตัวอยูอยางเงียบๆ มากกวาใหเวลากับครอบครัว  และเกิดความขัดแยงกับ
ครอบครัวตามมาได (Maslash  1982:19  อางถึงใน จินตนา  ญาติบรรทุง, 2529:33 ) 

2.  ผลเสียตอองคกร 
ระบบการบริหารของหนวยงานและลักษณะงานมีสวนสําคัญ  เพราะทําใหเกิดความคับ

ของใจในการทํางาน  มีความกดดันจากเพ่ือนรวมงาน  สงผลใหเกิดความเหนื่อยหนายมีทัศนคติ
ทางลบตองาน (จินตนา  ญาติบรรทุง, 2529:33)  มีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย  แสดงอาการโกรธตอ
ผูมารับบริการ   ลดการประสานการทํางาน  หลีกเลี่ยงเพ่ือนรวมงาน ประสิทธิภาพในการทํางาน
ลดลง (Muldary, 1983:68)  เม่ือพนักงานเกิดความเหนื่อยหนายก็ทําใหเกิดการลาออก   ตองรับ
พนักงานใหมเขามาแทน  ทําใหองคกรตองเสียคาใชจายเกี่ยวกับบุคคล (Human Cost)  
นอกจากนั้นแลวยังตองเสียคาใชจายดานการโฆษณา  การสรรหา  การคัดเลือก การวาจาง  และ
กระบวนการตางๆตลอดจนการฝกอบรม  (Muldary, 1983:79)  ดังนั้นองคการควรคํานึงถึงความ
เหนื่อยหนายของพนักงานท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งเปนผลเสียตอองคการตลอดจนภาพพจนขององคการท่ี
ปรากฏอยูในสังคม 

2.1.7  การปองกันความเหนื่อยหนาย 
 เนื่องจากความเหนื่อยหนายมีผลกระทบทั้งตัวบุคคลและสังคม  จึงควรปองกันไมใหเกิด

ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน  โดย Yee  and  Duxbury (1981:14 ) ไดเสนอแนวทางในการ
ปองกันความเหนื่อยหนายไวดังนี้ 

1. พยายามคนหาแหลงท่ีกอใหเกิดความเครียด  และพัฒนาวิธีการปรับตัว เม่ือตองเผชิญกับ
ความเครียด 

2. ตั้งเปาหมายและความคาดหวังตามท่ีเปนจริง  ซึ่งจะชวยใหประสบความสําเร็จ  และลด
ความคับของใจและความเครียดลงได 

3. ไมควรนําปญหาในท่ีทํางานกลับไปท่ีบาน  หรือนําปญหาท่ีบานมาท่ีทํางาน 
4. รูสึกสรางอารมณขัน  และทํากิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดความเครียด  หลีกเลี่ยงการแขงขัน  

ควรเปนท้ังผูปฏิบัติ  ผูใหความรูและใหการสนับสนุนผูอื่น  กระตุนหรือใหความชวยเหลือเพ่ือน
รวมงานเม่ือมีปญหา และที่สําคัญคือควรสนุกกับงานและเพ่ือนรวมงาน  รวมท้ังบทบาทของตน 
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5. ควรมีการตอสูและเรียกรองอยางเปนธรรม  พูดคุยปญหาและความรูสึกของตนอยาง
เปดเผยและชัดเจน  การตอสูอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ จะสามารถชวยแกปญหาและ
ความเครียดลงได 

6. ควรพัฒนาความรูในอาชีพของตน  โดยการเขารวมสัมมนา  อานวารสารตางๆและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมงาน 

7. ดําเนินชีวิตอยางมีความหมาย  ควรต้ังเปาหมายสําหรับตนเอง  ขณะเดียวกันก็ควรสํารวจ
ขอบกพรองของตนเองดวย 

8. จัดการเวลาอยางมีประสิทธิภาพ   ทํางานอดิเรก  หยุดพักผอนใหเพียงพอและสอดคลอง
กับแผนการดําเนินชีวิตของตน 

9. ควรรูขอจํากัดของตนเอง  และตองเขาใจวามีหลายสิ่งหลายอยางในชีวิตท่ีตองใช
เวลานานมากจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได 
               อัมเรศน  ชาวสวนกลวย (2533:62 ) กลาววา นอกจากความเหนื่อยหนายจะมีผลตอ
องคการ  ทําใหผลงานมีประสิทธิภาพต่ําลง  ผลสุดทายในระดับท่ีสูงจะมีผลตอความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสวนความรับผิดชอบของพยาบาลแตละคนดวยทั้งดานความรูและทักษะ  ดังนั้นจึง
ควรมีการปรับปรุงบรรยากาศองคการใน 7 ดาน   เพ่ือลดความเหนื่อยหนายคือ 

1. ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (Conformity) ซึ่งเปนความรูสึก ท่ีสมาชิกรับรูถึงกฎ   
ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอปฏิบัติ  ท่ีทําใหองคการดูเขมแข็ง  นาภาคภูมิใจ 

2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) โดยสมาชิกสามารถตัดสินใจในความรับผิดชอบสวน 
ตัวตามเปาหมายท่ีองคการวางใจได 

3. มาตรฐาน (Standard)  เปนมาตรการขององคการท่ีสําคัญในดานคุณภาพของความ 
สามารถในการปฏิบัติ  และผลผลิตท่ีแสดงใหเห็น 

4. รางวัล (Rewards) สิ่งกระตุนความรูสึกในการทํางานใหได  ซึ่งเปนสิ่งท่ีบุคคลนั้นไดรับ
การยอมรับนับถือ  เชน  เงินเดือนและคําชมเชย 

5.  ความชัดเจนของนโยบาย (Organizational Clarity) ซึ่งจะมีผลในดานการสื่อสาร  ความ
รับผิดชอบ  ลดบทบาทท่ีขัดแยง  ความลังเลในบทบาท 

6. ความอบอุนและการไดรับการสนับสนุน (Warmth and Support)  จะลดความเครียดจาก
งาน  และเพ่ิมสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพขึ้น 

    7.  ภาวะผูนํา (Leadership)  จะมีผลตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  ซึ่งตองอาศัยการ
ฝกจนเกิดทักษะเพ่ือจะเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2.1.8   แบบวัดความเหนื่อยหนาย          
               เนื่องจากความเหนื่อยหนายในการทํางานเปนกลุมอาการของความรูสึกทอแทใจท่ีแสดง
อาการรวมกันท้ังทางรางกาย  อารมณ  และพฤติกรรม  ซึ่งเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอภาวะ
ความเครียดที่เกิดขึ้นอยางเรื้อรัง ในการทํางานที่ตองมีการปฏิสัมพันธกับบุคคล  โดยสามารถวัดได
จากแบบวัดความเหนื่อยหนาย The Maslach Burnout Inventory--MBI ของ Maslach  and  Jackson 
(1982:60  อางถึงใน ธัญสุดา  วาทยะจินดา, 2545:5)   โดยวัดความเหนื่อยหนายใน 3 ลักษณะคือ 

  2.1.8.1  ความออนลาทางดานอารมณ (Emotion  Exhaustion)  หมายถึง  ความรูสึกวา
เบื่อหนายออนลา  สิ้นหวังทอแท เครียด   คับของใจในการประกอบการงาน  หมดความอดทน  ไม
สามารถจะทํางานตอไปได    

  2.1.8.2  การลดความเปนบุคคล (Depersonalization)  หมายถึง  ความรูสึกดานลบ มี
เจตคติในแงรายตอผูอื่น  มองเห็นคุณคาของความเปนบุคคลของผูอื่นลดลง  ขาดความเห็นใจ  ไม
สนใจในการใหบริการรูสึกวาผูอื่นตําหนิตนเอง 

  2.1.8.3  ความสําเร็จสวนบุคคลลดลง (Reduced Personal Accomplishment)  หมายถึง  
ความรูสึกวาตนเองไรความสามารถ  ประเมินตนเองในทางไมดี  ไมสามารถท่ีจะทํางานใหประสบ
ความสําเร็จตามที่คาดหวังไว  และไมอาจใหความชวยเหลือผูอื่นได 

 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน    
                สภาพแวดลอมในการทํางานขององคกรเปนองคประกอบท่ีสําคัญ  เพราะเปนสิ่งสะทอน
ความรูสึกของคนที่มีตองานและผูรวมงาน   ถาทุกคนมีความรูสึกที่ดีตองาน ทุมเทกําลังใจ  กําลัง
ความคิด  และออกกําลังกายทํางานรวมกันและชวยเหลือกันแกไขปญหาในการทํางาน  ก็จะทําให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานเพ่ิมขึ้น (ศิริอนันต  จูฑะเตมีย, 2529:53)  ดังนั้น
สภาพแวดลอมในการทํางาน จึงเปนสิ่งท่ีเกี่ยวพันกับบุคลากรโดยตรง  ไมวาจะเปนสภาพแวดลอม
ทางดานกายภาพหรือสภาพแวดลอมดานสังคมก็มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย
ใหอยากทํางานหรือเกิดความเบ่ือหนายในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  เยาวลักษณ    
กุลพานิช  (2533:53)  ท่ีกลาววาถาสภาพแวดลอมในการทํางานมีความเหมาะสม  คนทํางานก็จะ
สามารถทํางานไดอยางเปนสุขและมีประสิทธิภาพ  ตรงขามหากสภาพแวดลอมในท่ีทํางานไม
เหมาะสมจะเปนสิ่งบั่นทอนสุขภาพท้ังทางดานรางกายและจิตใจของคนทํางานอยางชาๆ  ดังนั้น  
การศึกษาแนวคิดหรือการทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในท่ีทํางานจึงเปนสิ่งท่ี มี
ความสําคัญตอการทํางานของบุคลากรและองคการเปนอยางยิ่ง (ชลธิชา  สวางเนตร, 2542:27) โดย
ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานไวดังนี้ 
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2.2.1  ความหมายของลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน 
สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง บรรยากาศและสภาพทั่วไปในการทํางานท่ีมี

อิทธิพลตอความเหนื่อยหนายของบุคคล  ในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก (ธัญสุดา  วาทะยะจินดา, 2545:6) 
2.2.1.1  ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  หมายถึง  สภาพการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูประจํา  ซึ่ง

ครอบคลุมลักษณะท่ัวไปของสถานท่ีปฏิบัติงาน  ความพรอมของเคร่ืองมือเครื่องใช  ตลอดจนสิ่ง
กระตุน ไดแก  สวัสดิการและคาตอบแทน ความอิสระในการทํางาน ความสามารถ  และการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานนั้นๆ  ความสมดุลของปริมาณงานกับจํานวนบุคลากร ความสมดุลของ
หนาท่ีรับผิดชอบกับเวลาท่ีกําหนด 

2.2.1.2  สัมพันธภาพในหนวยงาน  หมายถึง  ผลของปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรกับ
ผูรวมงาน  ผูบังคับบัญชา   ซึ่งอาจมีลักษณะความเปนมิตร เคารพนับถือซึ่งกันและกัน การติดตอ
สัมพันธกันอยางอบอุน  การชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ความไววางใจตอกัน  การชี้แนะแนวทางแกกัน
และกัน 

2.2.1.3  การรับรูตอระบบบริหาร  หมายถึง   ความรูสึกท่ีมีตอกระบวนการจัดการและ
ดําเนินงานในหนวยงาน  ความชัดเจนในขอบเขตหนาที่รับผิดชอบและนโยบาย  ความมั่นคง  ความ
ยุติธรรม  โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล  โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ  การมอบหมายงาน   การติดตอสื่อสาร   การประสานงาน 

2.2.1.4  การรับรูเกี่ยวกับความสําเร็จในงาน หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคลากร  
โดยแสดงวาตนทํางานไดอยางมีผลสําเร็จปรากฏใหผูอื่นมองเห็นได  หรือเห็นผลลัพธของการใช
กําลังความสามารถของตน  

2.2.1.5  การรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง  หมายถึง  ความรูสึกสวนหนึ่ง  
ท่ีมีอยูในตนเองที่แสดงวามีอยูอยางเพียงพอแกการปฏิบัติงานตามขอบเขตวิชาชีพ  โดยปฏิบัติได
อยางมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูรวมงานและผูรับบริการ 

สภาพแวดลอมในการทํางาน  หมายถึง  สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวผูทํางานในองคการเปนสิ่ง
สะทอนถึงความรูสึกของคนท่ีมีตองานและผูรวมงาน  ถาทุกคนมีความรูสึกท่ีดีตองาน  ทุมเท
กําลังใจ  กําลังความคิดและกําลังกายทํางานรวมกันและชวยกันแกปญหาในการทํางาน  การทํางาน
ก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  แตในทางตรงกันขาม  สภาพแวดลอมในการทํางานอาจเปนปจจัยท่ี
สงผลตอความกดดัน  และสงผลใหเกิดความเหนื่อยลา (ศิริอนันต  จูฑะเตมีย, 2529:53) 

สกุลนารี   กาแกว (2546:20)  ศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางาน  และสรุปความหมาย
สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง  สิ่งตาง ๆ ท่ีอยูลอมรอบคนทํางาน  อาจจะเปนคนเชน  
หัวหนาผูควบคุมหรือเพ่ือนรวมงาน  หรือสิ่งของก็ได  เชน  เครื่องจักร  เครื่องกล  เครื่องมือ  และ
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อุปกรณตางๆ เปนสารเคมี  เปนพลังงาน  เชน อากาศท่ีหายใจ   แสงสวาง  เสียง  ความรอน  และ
เปนเหตุปจจัยทางจิตวิทยาสังคม  เชน  ชั่วโมงในการทํางาน   คาตอบแทน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูรอบตัวคนในขณะทํางาน อาจ
เปนคน  เคร่ืองจักร  สารเคมี  ฯลฯ (กระทรวงสาธารณสุข,กรมอนามัย, กองอาชีวอนามัย, 2536:32) 
 สภาพแวดลอมในการทํางาน  หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวท่ีเอื้ออํานวยใหคนทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ  สวนหนึ่งท่ีสําคัญคือ  สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก  วัสดุอุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน  สถานท่ีทํางาน  แสง  เสียง  อุณหภูมิ  และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่ง
ไดแก ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา การบังคับบัญชา คาตอบแทนสวัสดิการ  และสภาพแวดลอม
อื่นๆ ( เยาวลักษณ  กุลพานิช , 2533:16) 

ชลธิชา สวางเนตร (2542:27)  สรุปความหมายของสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง 
สิ่งตาง ๆ จะเปนอะไรก็ไดท้ังมีชีวิต  ไมมีชีวิต  มองเห็นไดหรือไมสามารถมองเห็นไดที่อยูรอบตัว
คนในขณะทํางาน   และมีผลตอการทํางาน  รวมท้ังมีผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีทํางานดวย 

รัตกัมพล  พันธุเพ็ง (2547:12) สรุปความหมายของสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง  
สิ่งตางๆท่ีอยูรอบตัวเรา  ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต  หรือท่ีจับตองไดและไมสามารถจับตองได  ท้ังท่ี
เปนรูปธรรมและที่เปนนามธรรม  สภาพปจจัยตาง ๆ ที่สงผลใหเกิดภาวะกดดัน  ซึ่งมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

จากความหมายของสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีไดกลาวมาขางตน  ผูวิจัยสรุปไดวา   
สภาพแวดลอมในการทํางาน  หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวผูปฏิบัติงาน อยูในหนวยงาน และมีผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางาน 

2.2.2   ประเภทของสภาพแวดลอมในการทํางาน 
จากความหมายของสภาพแวดลอมในการทํางานดังกลาว  จะเห็นไดวาสภาพแวดลอมในการ

ทํางานเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอผูปฏิบัติงาน ซึ่งมีนักวิชาการหรือ
ผูเกี่ยวของไดแบงประเภทหรือลักษณะของสภาพแวดลอมไวดังนี้ 

Moos  and  Muldary (1983:45-47) ไดแบงสภาพแวดลอมในการทํางานออกเปน 10  ดาน
คือ 

1. ความเกี่ยวของในการทํางาน (Involvement) เปนลักษณะความตองการมีสวนรวม  มี
โอกาสที่จะเสนอแนะ  การไดรับการยอมรับดานความคิดเห็น  ทําใหรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ    
และมีความเคารพในตนเองมากขึ้น  การท่ีสมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆได
ผสมผสานความรู  ทักษะ  และประสบการณของแตละบุคคล  ความขัดแยงก็จะไมเกิดขึ้นงานก็จะมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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2. การไดรับการสนับสนุน (Support) การไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาก็เปนองคประกอบอยางหนึ่งท่ีจะสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล 

3. การไดรับการกระตุนใหไดแสดงออก (Spontaneity) ผูบังคับบัญชาจะตองเปดโอกาสให
พนักงานแสดงความรูสึกและความคิดเห็นเต็มท่ี   หากบุคคลมีความกลัวในการแสดงออกการ
ติดตอสื่อสารจะทําไดไมเต็มที่  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดจะไมถูกนํามา
แกปญหา  การเปดโอกาสดังกลาวอาจทําไดในลักษณะการใหอภิปรายแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะวิธีการแกปญหา  ความมีอิสระและความมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะสงผล
กระทบตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

4. ความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy) เปนลักษณะท่ีบุคลากรมีอิสระที่จะใชความคิด
ริเริ่มของตนเอง มีความรับผิดชอบในการทํางาน  และงานชิ้นนั้นจะสําเร็จไดขึ้นอยูกับตัวบุคลากร  
ความไมเปนอิสระในการทํางานและไมมีอํานาจในการทํางาน  เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความเหนื่อย
หนายในอาชีพได  เนื่องจากวาพนักงานอาจมีความรูสึกวา  ไมสามารถควบคุมสภาพแวดลอมได 

5. การไดรับการแนะนําในเร่ืองการทํางาน (Practical Orientation) ลักษณะการใหคํา 
แนะนําในเร่ืองการทํางาน เปนการพัฒนาบุคคลโดยจัดใหมีการแนะนํา และฝกอบรมพนักงาน
เพ่ือใหพนักงานไดมีการปรับปรุงทักษะในการทํางาน  เมื่องานเร่ิมมีความยุงยากทางเทคนิค  และ
เปนงานเฉพาะอยางมากขึ้น  ในทางตรงกันขามถามีสิ่งใหมๆทางเทคโนโลยี  เชน มีวิธีการผลิต  มี
การจัดการผลิต  มีการจัดโครงสรางของบทบาทและการรับผิดชอบตองานใหม  การเปลี่ยนแปลง
ขององคการ  อาจกอใหเกิดความตึงเครียดได  เนื่องจากการขาดการแนะนําและใหความรูเกี่ยวกับ
การทํางาน 

6. การไดรับคําแนะนําเร่ืองปญหาสวนบุคคล (Personal  Problem  Orientation ) คือเม่ือ
บุคลากรมีปญหาเกิดขึ้น  และไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง  ผูบังคับบัญชาอาจกระตุนให
บุคลากรไดแสดงความรูสึกออกมา  ผู บังคับบัญช าควรมีทักษะในการรับฟงปญหาของ
ผูใตบังคับบัญชา  และตองเขาใจปญหาท่ีเกิดขึ้น  พยายามแกปญหาเม่ือผูใตบังคับบัญชาไดรับ
คําปรึกษาไดระบายใหผูอื่นฟงความกดดันจะลดลง 

7. การแสดงความโกรธและความกาวราว (Anger  and  Aggression) คือการเปดโอกาสให
พนักงานไดแสดงความคิดเห็น  สามารถท่ีจะโตแยงกับเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับไดอยางเสรีโดย
ท่ีสามารถแสดงความโกรธและกาวราวตอผูอื่นไดอยางเปดเผย 

8. การสั่งการและระเบียบในองคการ (Order  and  Organization) คือ กฎระเบียบขอบังคับ
ขององคการ  การสรางความเชื่อถือใหแกพนักงาน  เพ่ือใหพนักงานฟงและปฏิบัติตาม 

9. ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน (Program  Clarity) ลักษณะท่ีมีความชัดเจน มีขอบเขต
ความรับผิดชอบ  และมีความเขาใจในหนาท่ีรับผิดชอบ 
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10. การควบคุมโดยผูบังคับบัญชา (Staff  Control) คือรูปแบบของการบังคับบัญชา  การ
ดูแลของผูบังคับบัญชา 

สภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  คือสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ  ไดแก วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน  สถานท่ีทํางาน  แสง  เสียง  อุณหภูมิ  และ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งไดแก  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา   การบังคับ
บัญชา  คาตอบแทน  สวัสดิการ  และสภาพแวดลอมอื่นๆ (เยาวลักษณ  กุลพานิช, 2530:32)   

สภาพแวดลอมในการทํางานจากการศึกษาของ สกุลนารี  กาแกว (2546:26-27) สรุป
ประเภทของ สภาพแวดลอมได 4 ประเภท  ดังนี้      

1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical  Environment)  ไดแก  ความรอน  ความเย็น  
ความดัง  ความสั่นสะเทือน  รังสี  แสงสวาง  ความกดดัน  บรรยากาศ  นอกจากนี้ยังรวมถึง 
เคร่ืองจักร เครื่องมือ  อุปกรณตาง ๆ และบริเวณที่ทํางาน  เปนตน   

2. สภาพแวดลอมทางเคมี (Chemical Environment)   ไดแก  สารเคมีชนิดตาง ๆ ที่เปน
วัตถุดิบ  หรือผลผลิต  หรือของเสียท่ีตองกําจัดซึ่งอาจจะอยูในรูปของฝุน  ควัน  ละออง  กาซ  ไอ  
สารหรืออยูในรูปของเหลว  เชน  สารตัวทําละลายตางๆ เปนตน 

3. สภาพแวดลอมทางชีวภาพ ( Biological   Environment) ของพนักงานนั้นมีท้ังชนิดมี
ชีวิตและไมมีชีวิต  สิ่งมีชีวิต ไดแก ไวรัส แบคทีเรีย  เชื้อรา  พยาธิ  และสัตวอื่นๆ  เชน  งู  เปนตน 
สําหรับสิ่งไมมีชีวิต  เชน  ฝุนพืชตาง ๆ ซึ่งรวมถึง  ฝุน  ไม ฝุนฝายและฝุนเมล็ดพืชตาง ๆ เปนตน    

4. สภาพแวดลอมทางจิตวิทยาสังคม( Psychosocial   Environment) หรือบางครั้ง 
เรียกวา ปจจัยทางจิตวิทยาในการทํางาน (Psychosocial   Factors  at  Work) ครอบคลุมถึงภาวะทาง
จิตวิทยา  สังคมและเศรษฐกิจ  เชน  ภาวะท่ีตองยายถิ่นเกษตรกรรมมาสูถิ่นอุตสาหกรรม  การ
ทํางานเปนผลัด  การอยูและทํางานรวมกันกับเพื่อนรวมงานท่ีแปลกหนา คาจางแรงงานไม
เหมาะสม  สัมพันธภาพระหวางบุคคล  การทํางานไมเหมาะสมกับความสามารถของรางกายและ
จิตใจ  การเขาทํางานท่ีไมเหมาะสมกับความสามารถของรางกายและจิตใจ  และการทํางานท่ีมี
ขอจํากัดในเรื่องเวลา  เปนตน 

วิสัย  พฤกษะวัน (2529:16)   แบงสภาพแวดลอมในการทํางานออกเปน  2 ประเภท คือ 
1.  สภาพแวดลอมท่ีเปนชีวภาพ (Biological   Factors)  ไดแก  มนุษยท่ีทํางานรวมกัน  เชน  

ผูบังคับบัญชา  เพ่ือนรวมงาน  และผูใตบังคับบัญชา   
2.  สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical  Factors)  ไดแก  ความรอนหนาว และความชื้น  

แสงสวาง  สีและเสียง 
สภาพแวดลอมในการทํางานจากการศึกษาของรัตกัมพล  พันธุเพ็ง (2547:17)  สามารถสรุป

ประเภทของสภาพแวดลอมในการทํางาน  ได 2  ประเภท คือ 
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1. สภาพแวดลอมทางกายภาพหรือวัสดุ  เชน  แสงสวาง  อุณหภูมิ  การถายเทอากาศ เสียง
รบกวน  ชวงเวลาในการทํางาน  เวลาหยุดพัก  สภาพแวดลอมภายนอกอื่นๆ  เชน หองน้ํา  
หองอาหาร  อาคารสถานท่ี 

2. สภาพแวดลอมทางจิตหรือทางสังคม  เชน  พฤติกรรมของผูมีอํานาจความสัมพันธ
รวมกันของพนักงาน  เสถียรภาพในอาชีพการงาน  ความพอใจความตองการของชีวิต  สิ่งตอบแทน
เพ่ือเปนกําลังใจในการทํางาน 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
   Alport and Vernon (1931:12) ไดอธิบายถึงบุคลิกภาพของมนุษย โดยรวบรวมคําคุณศัพท
ท่ีอธิบายถึงบุคลิกภาพจากพจนานุกรมในภาษาอังกฤษมากกวา 4,500 คํา  ซึ่งผลงานของเขามี
จุดเริ่มตนของความพยายามอยางเปนระบบในการศึกษาบุคลิกภาพของ Catte  ในเวลาตอมา 
    Catte, Eber  and  Tatsuoka  (1970:32)  ไดสรุปลักษณะตาง ๆ ของบุคลิกภาพท่ีสามารถ
อธิบายบุคลิกภาพของบุคคลท่ัวไปไดเทาท่ีปรากฏในภาษาอังกฤษมาแยกแยะดวยวิธีการทางสถิติท่ี
เรียกวา  การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)  จนเหลือลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐาน 16 
องคประกอบ  ซึ่งไดนําลักษณะบุคลิกภาพพ้ืนฐาน 16  ลักษณะนี้มาสรางเปนแบบทดสอบเรียกวา 
16 P F 
  Costa  and  McCrae  (1992:28) ไดสรุปแนวคิดทฤษฎีของ Eysenck  ซึ่งเปนกลุมลักษณะ
นิสัยออกเปน  2 กลุมใหญ  คือ เก็บตัว-แสดงตัว(Introvert-Extroverted)  และหว่ันไหว-ม่ันคง
(Neuroticism-Stability)  Costa and McCrae  ไดพิจารณาทฤษฎีของ Eysenck  รวมกับแนวคิด
บุคลิกภาพหาองคประกอบ  โดยในชวงแรกบุคลิกภาพท่ีอธิบายลักษณะของมนุษยตามแนวคิดของ
พวกเขามีเพียงสามองคประกอบ ไดแก ความหว่ันไหว (Neuroticism) การเปดเผย (Extroversion) 
และการเปดรับประสบการณ (Openness to Experience) ตอมาพวกเขา พบวา  องคประกอบท่ีพวก
เขาพัฒนาขึ้นนั้นมีความคลายคลึงกับบุคลิกภาพหาองคประกอบมาก  จึงไดเพ่ิมองคประกอบอีก
สองดาน  ไดแก การประนีประนอม (Agreeableness)  และการมีจิตสํานึก (Conscientiousness) จน
กลายเปนบุคลิกภาพหาองคประกอบในที่สุด 

 บุคลิกภาพ   หมายถึง  ลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคลท่ีแตกตางกัน  ซึ่งมีผลตอการ
กําหนดแบบแผนการคิดและพฤติกรรมตามการรับรูของตนในลักษณะตาง ๆ 5 ลักษณะ  สามารถ
วัดไดโดยใชแบบทดสอบบุคลิกภาพ (NEO-FFI ) ของ Costa and McCrae (1992: 117)  ซึ่งแบง
บุคลิกภาพเปน 5  องคประกอบคือ 
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 1. บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว (Neuroticism) หมายถึง  มีความมั่นคงทางอารมณต่ํา
(Emotional  Stability) คือมีบุคลิกภาพวิตกกังวล (Worry) โกรธงาย (Anger)  ซึมเศรา (Depression) 
ความทอแท  (Discouragement) ไมไววางใจ (Mistrust)  คํานึงถึงแตตนเอง (Self-Consciousness)  
การมีความกระตุนรุนแรง (Impulsiveness) มีอารมณเปราะบาง (Vulnerability) ขวยเขิน  (Embar-
rassment)  มักจะตกอยูในอารมณละอายและสิ้นหวัง 

2. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) หมายถึง  เปนผูมีบุคลิกภาพอบอุน (Warmth) 
ชอบอยูรวมกับผูอื่น (Gregarious) แสดงออกแบบตรงไปตรงมา (Assertiveness) ชอบมีกิจกรรม
(Activity)  กระตือรือรน (Upbeat) ชอบแสวงหาความต่ืนเตน (Excitement)  มีอารมณดานบวก
(Positive-Emotion)  มีแนวโนมท่ีจะมีความรูสึกดีกับตนเองและผูอื่น   

3. บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ (Openness to Experience) หมายถึง เปนผูมี
บุคลิกภาพ  การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Originality) ชางฝน (Fantasy) ซาบซึ้งในความงาม
(Aesthetics) อารมณออนไหวเปดเผยความรูสึก (Artistic Sensitivity) อยากรูอยากเห็น (Curiosity) มี
ความยืดหยุน (Flexibility) นักปฏิบัติ (Action) และการยอมรับคานิยมใหม ๆ (Values) ไมยึดติด
แบบแผน 

4. บุคลิกภาพแบบประนีประนอม  (Agreeableness)  หมายถึง การเปนผูมีความอารีอารอบ
(Accommodation)ไววางใจผูอื่น (Trust) ตรงไปตรงมา (Straightforwardness) ความรูสึกเอื้อเฟอ
(Altruism) ยอมตามผูอื่น (Compliance) รวมมือ(Cooperative) ความสุภาพ (Modesty) และมีจิตใจ
ออนโยน (Tender mindedness)  มีแนวโนมจะมีลักษณะประจบประแจง 

5. บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness)  หมายถึง การเปนผูมีความสามารถ
(Competence) เปนระเบียบ (Order) ละเอียดลออ (Thorough) การมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี
(Dutifulness) มีความตองการสัมฤทธิ์ผล (Achievement Striving) ความมีวินัยในตนเอง (Self-
Discipline) และความคิดท่ีจะปฏิบัติงานท่ี มีแนวโนมท่ีจะกระทํางานทุกอยางเพ่ือความเปนเลิศ 

Maslach  and  Jackson (1982:72) กลาววา บุคลิกภาพ  เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนทําใหเกิด
ความเหนื่อยหนายได  ซึ่งเมื่อพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญของบุคลิกภาพท่ีกอใหเกิดความเหนื่อย
หนายจะประกอบดวย 

1.  เปนคนออนแอ และตองคอยพ่ึงพาบุคคลอื่นเสมอ  เชน  กลัว  วิตกกังวลในงานที่ยุงยาก
ลําบาก  ตองขอความชวยเหลือจากบุคคลขางเคียง  ขาดศักยภาพของตนเอง  และมักทํางานตาม
คําสั่งอยูเสมอ  บุคคลเหลานั้นมีโอกาสเสี่ยงตอความทอแททางอารมณสูง 

2. บุคคลท่ีเสี่ยงตอการเกิดความเหนื่อยหนาย คือคนท่ีไมอดทน ไมสามารถอดกลั้นอารมณ
โกรธ  มักเปนคนด้ือรั้น  ไมปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ  มักเกิดความคับของใจตออุปสรรคในการ
ทํางาน  จะมีโอกาสลดความเปนบุคคล  และกอใหเกิดความเสียหายเปนอันตรายตอผูรับบริการได 
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3. บุคคลท่ีขาดความเชื่อม่ันในตนเอง  จิตใจไมม่ันคง  ชอบความสะดวกสบาย  ชอบทํางาน
ตามสถานการณ  ชอบแกปญหาเฉพาะหนา  รูสึกเปนความยุงยากท่ีจะทํางานใหบรรลุความสําเร็จ  
และมีประสิทธิภาพ               

 
2.4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

งานวิจัยในประเทศ 
จินตนา  ญาติบรรทุง (2529)  ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับระดับ 

ความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ศึกษาจากกลุมตัวอยางพยาบาลวิชาชีพจํานวน  339  คน  ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ 6  แหง
ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย พบวา 1)  ปจจัยท่ีคาดวาสามารถทํานายความเหนื่อยหนาย  ไดแก  
การรับรูความสําเร็จในงาน  สัมพันธภาพระหวางบุคลากรพยาบาล  ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  การ
รับรูความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง  การรับรูตอระบบบริหาร  ประเภทของผูปวย  ตําแหนง
ประสบการณดานการพยาบาล และอายุ  2)  พยาบาลมีระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานระดับ
ปานกลาง  3)  ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบมีความสัมพันธในเชิงบวกกับระดับความเหนื่อยหนาย   4)  
สัมพันธภาพระหวางบุคลากรพยาบาล  การรับรูความสําเร็จในงาน การรับรูความ สามารถเชิง
วิชาชีพของตนเอง  การรับรูตอระบบบริหาร  ตําแหนง  และประสบการณ มีความสัมพันธในเชิงลบ
กับระดับความเหนื่อยหนาย  5)  อายุ  และประเภทหอผูปวยของพยาบาลวิชาชีพไมมีความสัมพันธ
กับระดับความเหนื่อยหนาย  และ 6 )  การรับรูตอระบบบริหาร  ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  และอายุ  
สามารถรวมกันพยากรณระดับความเหนื่อยหนายของพยาบาลวิชาชีพไดรอยละ 22 

  สิระยา สัมมาวาท (2534) ไดศึกษาความเหนื่อยหนายของหัวหนาหอผูปวยในโรงพยาบาล
รามาธิบดี  โดยใชแบบทดสอบวัดความเหนื่อยหนาย (MBI)  ซึ่งแปลมาจากแบบวัดมาตรฐาน โดย
จําแนกเปน ความเหนื่อยหนาย ดานความออนลาทางอารมณ  ดานลดความเปนบุคคล  และดาน
ความสําเร็จสวนบุคคล  จากผลการศึกษาพบวา  พยาบาลมีระดับความเหนื่อยหนายในการทํางาน
ระดับสูงท้ัง 3 ดาน ไดแก  ดานความออนลาทางอารมณ  ดานลดความเปนบุคคล  และดาน
ความสําเร็จสวนบุคคล  และพบวาปจจัยสวนบุคคล  อายุ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  สถานภาพ
สมรส  แผนกที่ปฏิบัติงานและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีความสัมพันธกับระดับความเหนื่อยหนายใน
การทํางานของพยาบาล   

  นวลอนงค  ศรีธัญรัตน  (2534)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายใน
การทํางานของพยาบาล  ใชกลุมตัวอยางเปนพยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ  โรงพยาบาลสมเด็จ  ณ  ศรีราชา และกองบรรเทาทุกข สภากาชาดไทย จํานวน 415 คน  
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เคร่ืองมือใชเปนแบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบวา  พยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทยมีความเหนื่อย
หนายในการทํางานในระดับตํ่าถึงปานกลาง  ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยคุณลักษณะบุคคล  ไดแก  อายุ  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  บุคลิกภาพและปจจัยสภาพแวดลอม  ไดแก  สถานท่ีปฏิบัติงาน  
สภาพแวดลอมในการทํางาน  และพบวาบุคลิกภาพ เชิงสภาพอารมณ สภาพแวดลอมในการทํางาน
ดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบและดานบริหาร สามารถทํานายความเหนื่อยหนายในการทํางานได
รอยละ  43.91 

  นิตย  ภูเอี่ยม (2535) ศึกษาวิจัยเรื่องความเหนื่อยหนายของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
ชลบุรี  กลุมตัวอยางเปนพยาบาลประจําการระดับวิชาชีพ   หอผูปวยสามัญและพิเศษ อายุรกรรม  
ศัลยกรรม  สูตินรีเวชกรรม  และกุมารเวชกรรม  จํานวน 113  คน พยาบาลรับรูตอระบบบริหารกับ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  มีความสัมพันธทางลบกับระดับความเหนื่อยหนายตอการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

 จันทรา  วีรปฏิญญา  (2537)  ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการ
ทํางานของอาจารยพยาบาล   สังกัดสถาบันกําลังคนดานสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  
ผลการวิจัยพบวา   อาจารยพยาบาลมีความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณ  ดานลดความ
เปนบุคคล  และความสําเร็จสวนบุคคลอยูในระดับตํ่าท้ัง 3 ดาน  สําหรับปจจัยดานลักษณะสวน
บุคคลพบวา อาจารยอายุนอย  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอย  มีตําแหนงหนาท่ีตํ่า  มี
สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี  มีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี   มีบุคลิกภาพแบบ A  มีความเครียดสูง  มี
ภาระงานหนักและมีสภาพอารมณ สภาพแวดลอมในการทํางาน  ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  
สัมพันธภาพในหนวยงาน   การรับรูความสําเร็จในงาน   รับรูความสามารถเชิงวิชาชีพไมดีจะมี 
ระดับความเหนื่อยหนายสูง 

 วรนุช  กิตติสัมปนท  (2537)  ศึกษาวิจัยเรื่องสัมพันธภาพระหวางความเขมแข็งอดทน
สัมพันธภาพระหวางบุคคล และความเหนื่อยหนายของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลจิตเวช
ผลการวิจัยพบวา   กลุมตัวอยางมีความเขมแข็งอดทนและสัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูในระดับสงู  
สวนความเหนื่อยหนายอยูในระดับต่ํา  ความเขมแข็งอดทนมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อย
หนายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตสัมพันธภาพระหวางบุคคลไมมีความสัมพันธกับความเหนื่อย
หนาย 

 ทรงสุข  หงสรพิพัฒน  เบญจา  เตากล่ํา  และรัตนา  จารุวรรโณ (2539)  ไดทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร   กลุมตัวอยางเปนพยาบาลประจําการท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 500 คน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ผลการวิจัยพบวา  พยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความเหนื่อยหนายในการ
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ทํางานในระดับตํ่าถึงปานกลาง โดยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางาน  
ไดแก ปจจัยดานลักษณะบุคคลและปจจัยดานสภาพแวดลอม อายุของพยาบาลและภาระของ
ครอบครัว สามารถทํานายความเหนื่อยหนายในการทํางานไดรอยละ 43.98  

สุขุมาลย  ศาลาโรจน (2541)  ไดทําการศึกษาวิจัยเ ร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความ
เหนื่อยหนายของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ   จํานวน 318 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปน
แบบสอบถามท่ีดัดแปลงมาจาก  Maslach  ผลการวิจัยพบวา  พยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
กาฬสินธุ สวนใหญมีความเหนื่อยหนายในการทํางานดานความรูสึกไมประสบความสําเร็จอยูใน
ระดับสูง  ดานความออนลาทางอารมณ  และดานสูญเสียความเปนบุคคลอยูในระดับต่ํา  ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธตอความเหนื่อยหนาย คือ  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน  ไดแก  ความสัมพันธ
กับบุคคลในหนวยงาน  สภาพการทํางานและปจจัยเกี่ยวกับการบริหาร  ไดแก  การบริหารของ
หนวยงาน  พฤติกรรมผูนํา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 อุบล  เครือภักดี (2544)  ศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความเหนื่อยหนายใน
การทํางานของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลาฯ  จํานวน 294 คน  
ผลการวิจัยพบวา   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานคือ  ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  
อายุ  ประสบการณการทํางาน  มีความสัมพันธกับระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานของ
พยาบาลฯ  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และปจจัยดานการทํางาน ไดแก  ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
มีความสัมพันธทางบวกระดับความเหนื่อยหนาย  การรับรูตอระบบบริหาร  สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน   สัมพันธภาพระหวางเพ่ือนรวมงานและการรับรูตอความสําเร็จในงานมีความสัมพันธทาง
ลบกับความเหนื่อยหนายในการทํางาน 

 ธัญสุดา  วาทยะจินดา (2545)  ศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความเหนื่อยหนาย
ในการทํางานของพยาบาลหออภิบาลผูปวยหนักโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  จํานวน 105 คน  โดย
ใชแบบวัดความเหนื่อยหนายของ Maslach ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานพยาบาลหออภิบาล
ผูปวยหนักสวนใหญมีความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณและความสําเร็จสวนบุคคล 
ลดลงอยูในระดับสูงเปนรอยละ 43.2 และ 44.8 ตามลําดับ  สวนทางดานการลดความเปนบุคคลและ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีแตกตางกันทําใหหออภิบาลผูปวยหนักมีความเหนื่อย
หนายในการทํางานแตกตางกัน 

 กานดา  วองธนากุล (2549)  ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยลักษณะแวดลอมในการทํางานท่ีมี
อิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  กลุมตัวอยาง
จํานวน 345 คน ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานดานการรับรูตอ
ความสําเร็จในงานดานการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพอยูในระดับดีและดานสัมพันธภาพใน
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หนวยงาน,ดานการรับรูตอระบบบริหาร,ดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง  สวน
ความเหนื่อยหนายในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 

 จริญญา  เปรมเปร่ืองเวส  (2550)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวางกลวิธีจัดการใน
เชิงรุกกับความเหนื่อยหนายของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลรามาธิบดี  กลุมตัวอยางเปน
พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 301 คน  ผลการวิจัยพบวา  พยาบาลประจําการ
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี รอยละ 85.7  มีคะแนนเฉลี่ยกลวิธีจัดการในเชิงรุกโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลรามาธิบดีท่ีใชกลวิธีจัดการในเชิงรุกโดยรวมแตกตาง
กันมีคะแนนเฉลี่ยความเหนื่อยหนายดานความสําเร็จสวนบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05  สวนพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลรามาธิบดีท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันใน
ดานอื่น  มีคะแนนกลวิธีจัดการในเชิงรุกโดยรวมไมแตกตางกัน 

 ทัศนีย  ยงคตระกูล  (2551)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังงานโดย
หัวหนาหอผูปวยตอความพึงพอใจในงานและความเหนื่อยหนายในงานของพยาบาลวิชาชีพ  การ
วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุมเดียว  วัดผลกอนและหลังทดลอง  กลุมตัวอยางเปน
พยาบาลหัวหนาหอผูปวยจํานวน 6 คน  และพยาบาลวิชาชีพ  จํานวน 29 คน  ผลการวิจัยพบวา  
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี ρ= .000    คาเฉลี่ยคะแนนความเหนื่อยหนายในงานของพยาบาลวิชาชีพ  หลัง
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ρ= .000     



 

บทที่ 3 
 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ:ศึกษากรณีวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง (Cross-Sectional  Survey  Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพของวิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โดยศึกษาคนควาจากเอกสาร และใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 

1.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
2.  นิยามปฏิบัติการ 
3.  สมมติฐานทางการศึกษา 
4.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
5.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
6.   การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
7.   การรวบรวมขอมูล 
8.   การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
   จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสามารถสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด
ในการศึกษาได ดังนี ้
               3.1.1  ตัวแปรอิสระ  (Independent Variables)  ประกอบดวย 
               ปจจัยสวนบุคคล 
                       1.  อาย ุ
                 2.  สถานภาพสมรส 
               3.  สัมพันธภาพในครอบครัว 
                        4.  ภาระครอบครัว 
                          5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน 
1. ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
2. สัมพันธภาพในหนวยงาน 
3. การรับรูตอระบบบริหาร 
4. การรับรูตอความสําเร็จในงาน 
5. การรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง 

        3.1.2  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variable)  ไดแก 
                        ความเหนื่อยหนายในการทํางาน  แบงออกเปน 3  ดาน  คือ  

1. ความออนลาทางดานอารมณ 
                     2. การลดความเปนบุคคล 
                     3. ความสําเร็จสวนบุคคลลดลง  
            จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  เขียนเปนกรอบแนวคิดไดดังภาพท่ี  3.1     
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ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variable)                        ตัวแปรตาม  (Dependent   Variable)     
 
                                                     
 
ตัวแปรตาม         
 
 
 
 
 
                     
 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
-  อาย ุ
 - ระดับการศึกษา 
-  สถานภาพสมรส 
 - สัมพันธภาพในครอบครัว 
 - ภาระครอบครัว 
- รายได/ ความเพียงพอของรายได 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน 
-ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
-สัมพันธภาพในหนวยงาน 
-การรับรูเกี่ยวกับระบบบริหาร 
-การรับรูตอความสําเร็จในงาน 
-การรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง 

ความเหนื่อยหนายในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ 

-  ความออนลาทางดานอารมณ 
-  การลดความเปนบุคคล 
- ความสําเร็จสวนบุคคลลดลง  
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3.2  นิยามปฏิบัติการ  
          พยาบาลวิชาชีพ  หมายถึง พยาบาลวิชาชีพของวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ 
วชิรพยาบาล  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภหรือเทียบเทา
ปริญญาตรีหรือระดับปริญญาตรี  หรืออนุปริญญาหรือปริญญาโท ไดรับเปนผูประกอบวิชาชีพ  
และเปนผูที่ปฏิบัติงานพยาบาลได  กําลังปฏิบัติงานในวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ 
วชิรพยาบาล  อายุงานต้ังแต  1  ปขึ้นไป  ยกเวนผูลาศึกษาตอและไมอยูในตําแหนงทางการพยาบาล   
 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง  คุณลักษณะเฉพาะของพยาบาล ซึ่งในท่ีนี้ หมายถึง  อายุ  
สถานภาพสมรส  รายได  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   
               อาย ุหมายถึง อายุเต็มของประชาชน นับจากวันเกิดจนถึงวันท่ีกรอกแบบสอบถาม 
               ระดับการศึกษา  หมายถึง  ระดับการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพ  ในระดับประกาศนียบัตร
การพยาบาลและการผดุงครรภเทียบเทาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
                สถานภาพสมรส  หมายถึง  สถานภาพโสด,สมรส 
                สัมพันธภาพในครอบครัว  หมายถึง  บรรยากาศและความสัมพันธของสมาชิกใน
ครอบครัวของพยาบาลประจําการกลุมตัวอยาง โดยประเมินจากความรูสึก จําแนกเปน  2 กลุมคือ 
สัมพันธภาพในครอบครัวดี  และสัมพันธภาพในครอบครัวไมดี    
                ภาระครอบครัว หมายถึง  ภาระและคาใชจายตาง ๆ ท่ีดูแลครอบครัว แบงออกเปน   
รับภาระนอย  รับภาระปานกลาง  รับภาระมาก  
                รายได  หมายถึง  เงินเดือนและคาตอบแทนอื่น ๆ ท่ีผูตอบแบบสอบถามไดจากวิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
                ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีเร่ิมรับราชการเปนพยาบาลจนถึง
ปจจุบัน  โดยนับเปนจํานวนป 
 ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน   หมายถึง  บรรยากาศและสภาพทั่วไปในการ
ทํางานท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายของบุคคล  ในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก  

    ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  หมายถึง สภาพการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูประจําซึ่งครอบคลุม
ลักษณะทั่วไปของสถานท่ีปฏิบัติงาน  ความพรอมของเคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตลอดจนสิ่งกระตุนไดแก  
สวัสดิการและคาตอบแทน ความอิสระในการทํางาน ความสามารถ และการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ  ความสมดุลของปริมาณงานกับจํานวนบุคลากร ความสมดุลของหนาท่ีรับผิดชอบ
กับเวลาท่ีกําหนด 
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  สัมพันธภาพในหนวยงาน  หมายถึง  ผลของปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรกับผูรวมงาน  
ผูบังคับบัญชาซึ่งอาจมีลักษณะความเปนมิตร เคารพนับถือซึ่งกันและกัน การติดตอสัมพันธกัน
อยางอบอุน  การชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ความไววางใจตอกัน  การชี้แนะแนวทางแกกันและกัน 

    การรับรูตอระบบบริหาร  หมายถึง  ความรูสึกที่มีตอกระบวนการจัดการและดําเนินงานใน
หนวยงาน  ความชัดเจนในขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบและนโยบาย ความม่ันคง ความยุติธรรม  
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล  โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
การมอบหมายงาน   การติดตอสื่อสาร   การประสานงาน 

     การรับรูเกี่ยวกับความสําเร็จในงาน  หมายถึง  ความรูสึกท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคลากร  โดย
แสดงวาตนทํางานไดอยางมีผลสําเร็จปรากฏใหผูอื่นมองเห็นได  หรือเห็นผลลัพธของการใชกําลัง
ความสามารถของตน                                                

       การรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง  หมายถึง  ความรูสึกสวนหนึ่ง  ท่ีมีอยูใน
ตนเองท่ีแสดงวามีอยูอยางเพียงพอแกการปฏิบัติงานตามขอบเขตวิชาชีพ  โดยปฏิบัติไดอยางมี
คุณภาพเปนท่ียอมรับของผูรวมงานและผูรับบริการ 
   ความเหนื่อยหนายในการทํางาน หมายถึง  กลุมอาการของความรูสึกทอแทใจท่ีแสดง
อาการรวมกันท้ังทางรางกาย  อารมณ และพฤติกรรม  ซึ่งเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอภาวะ
ความเครียดที่เกิดขึ้นอยางเรื้อรัง ในการทํางานที่ตองมีการปฏิสัมพันธกับบุคคล โดยวัดความเหนื่อย
หนายใน 3 ลักษณะคือ 
.                  ความออนลาทางดานอารมณ (Emotion  exhaustion)  หมายถึง  ความรูสึกวาเบ่ือหนาย
ออนลา  สิ้นหวังทอแท เครียด   คับของใจในการประกอบการงาน  หมดความอดทน  ไมสามารถจะ
ทํางานตอไปได    
                   การลดความเปนบุคคล (Depersonalization) หมายถึง ความรูสึกดานลบ มีเจตคติในแง
รายตอผูอื่น  มองเห็นคุณคาของความเปนบุคคลของผูอื่นลดลง ขาดความเห็นใจ ไมสนใจในการ
ใหบริการ  รูสึกวาผูอื่นตําหนิตนเอง 
                   ความสําเร็จสวนบุคคลลดลง (Reduced personal accomplishment) หมายถึง  ความรูสึก
วาตนเองไรความสามารถ  ประเมินตนเองในทางไมดี  ไมสามารถท่ีจะทํางานใหประสบ
ความสําเร็จตามที่คาดหวังไว  และไมอาจใหความชวยเหลือผูอื่นได 
 

3.3  สมมติฐานทางการศึกษา          
 ในการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ:ศึกษากรณีวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล”  ผูศึกษาได
ต้ังสมมติฐานเพ่ือใหเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย  ดังนี้ 
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 สมมติฐานท่ี 1 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีกลุมอายุแตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางาน
ตางกัน 

 สมมติฐานท่ี  2 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายใน
การทํางานตางกัน 

 สมมติฐานท่ี  3 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายใน
การทํางานตางกัน 

 สมมติฐานท่ี  4 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกตางกันจะมีความเหนื่อย
หนายในการทํางานตางกัน 

 สมมติฐานท่ี  5 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับภาระในการดูแลครอบครัวแตกตางกันจะมีความ
เหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 
  สมมติฐานท่ี  6 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีรายไดและความเพียงพอของรายไดแตกตางจะมีความ
เหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 
  สมมติฐานท่ี 7 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันจะมีความเหนื่อย
หนายในการทํางานตางกัน 

  สมมติฐานท่ี  8 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีลักษณะงานที่รับผิดชอบแตกตางกันจะมีความเหนื่อย
หนายในการทํางานตางกัน 

  สมมติฐานท่ี  9 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสัมพันธภาพในหนวยงานแตกตางกันจะมีความเหนื่อย
หนายในการทํางานตางกัน 
  สมมติฐานท่ี 10 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับรูตอระบบบริหารแตกตางกันจะมีความเหนื่อย
หนายในการทํางานตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 11 พยาบาลวิชาชีพที่มีการรับรูตอความสําเร็จในการทํางานแตกตางกันจะมี
ความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 

 สมมติฐานท่ี  12 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเองในการ
ทํางาน แตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 
 
3.4  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.4.1  ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานในหอ
ผูปวย  วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ทั้งหมดจํานวน 932 คน (ปพ.ศ. 
2550) โดยจําแนกตามแผนกท่ีปฏิบัติดังนี้ 
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  1. แผนกอายุรกรรม    จํานวน  112 คน 
  2. แผนกศัลยกรรม    จํานวน  232 คน 
  3. แผนกสูติ-นรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม จํานวน  174 คน 
  4. หออภิบาลผูปวยหนัก    จํานวน  171 คน 

 5. หองผาตัด วิสัญญีและหองพักฟน  จํานวน  106 คน 
  6. แผนกผูปวยนอก    จํานวน  137 คน 
 
               3.4.2  ขนาดกลุมตัวอยาง 
 ผูศึกษากําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภู มิ 
(Stratified Random Sampling) โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ซึ่งคํานวณได 300 คนโดยมีขั้นตอน
ดังนี้  
   คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรหาขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (บุญใจ  
ศรีสถิตนรากูร,  2550) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใหมีความคลาดเคลื่อน .05 โดยใชสูตร  
      n    =                 N    
                   1+ Ne2 

     เมื่อ  n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
      N แทน จํานวนประชาการ (คน) 
      e แทน ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 
     แทนคา 
      n    =                 932    
                   1+ 932 (.05) 2 

            =       279.89 
                   ในการศึกษาครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางประมาณ  300  คน 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบงายโดยวิธีการจับสลากในแตละแผนกใหครบ
ตามจํานวนของกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากรในแผนกตาง ๆ ดังตารางท่ี 3.1   
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ตารางที่  3.1  จํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามแผนก  
แผนก ประชากร กลุมตัวอยาง 

แผนกอายุรกรรม 112 36 

แผนกศัลยกรรม 232 75 
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม 174 56 
หออภิบาลผูปวยหนัก 171 55 
หองผาตัด วิสัญญีและหองพักฟน 106 34 
แผนกผูปวยนอก 137 44 
                        รวม 932 300 
 
3.5  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบดวย 
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 3.5.1  โครงสรางเนื้อหาแบบสอบถาม       
 สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป  เปนขอคําถามปลายเปดชนิดใหเลือกตอบ  จํานวน 7  ขอ  ซึ่ง

เปนขอมูลเกี่ยวกับ  อายุ  สถานสภาพสมรส  ระดับการศึกษา  สัมพันธภาพในครอบครัว  ภาระ
ครอบครัว    รายได  และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

 สวนท่ี  2  แบบสอบถามปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน  ผูวิจัยได
ดัดแปลงจากแบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางาน ของธัญสุดา วาทยะจินดา (2545: 100-102)  
จํานวน 28 ขอ ลักษณะคําถามเปนมาตราวัดแบบ  Likert, (Likert  scale) 5  อันดับ คือ เห็นดวยอยาง
ยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ใชเกณฑการใหคะแนนขอคําถาม  เปน
ดังนี้ 
          คะแนน              ขอความเชิงบวก                ขอความเชิงลบ 
                                        5                   เห็นดวยอยางย่ิง         ไมเห็นดวยอยางย่ิง                           
                                        4                   เห็นดวย          ไมเห็นดวย                               
                                        3                   ไมแนใจ                             ไมแนใจ                                        
                                        2                   ไมเห็นดวย                         เห็นดวย   
                                        1                   ไมเห็นดวยอยางย่ิง             เห็นดวยอยางยิ่ง    

จํานวนขอคําถามเชิงบวกและเชิงลบของปจจัยลักษณะแวดลอมในการทํางาน 
ปรากฏดังตารางท่ี 3.2 
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   ตารางที่  3.2 จํานวนขอคําถามขอความเชิงบวกและเชิงลบของปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมใน 
การทํางาน   

ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน   ขอความเชิงบวก       ขอความเชิงลบ 

ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ   4, 6, 7 1, 2, 3, 5 
ดานสัมพันธภาพในหนวยงาน   8, 9, 10, 11, 12, 14 13 
ดานการรับรูตอระบบบริหาร   15, 16, 17, 18, 19 - 
ดานการรับรูเกี่ยวกับความสําเร็จในงาน   21, 22, 23, 24 - 
ดานการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง   25, 26, 27 28 
                        รวม 22 6 

 
      สวนท่ี  3  แบบวัดความเหนื่อยหนาย  ซึ่งผูวิจัยดัดแปลงจากแบบวัดความเหนื่อย

หนายของ Maslach  and  Jackson (1982 ) มาใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 22  ขอ  ลักษณะคําถาม 
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  4  อันดับ คือ เปนประจํา เปนบางคร้ัง นานๆ คร้ัง ไม
เคยเลย  แบบวัดความเหนื่อยหนายแบงออกเปน  3  ดาน  คือ  

1. ดานความรูสึกออนลาทางอารมณ (Emotional  Exhaustion)  จํานวน  9  ขอ  ไดแก  
ขอ  1, 3, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 21 

2. ดานความรูสึกลดความเปนบุคคล (Depersonalization) จํานวน 5 ขอ  ไดแก ขอ 2, 
7, 11, 19 ,22 

3.  ดานความรูสึกลดความสําเร็จสวนบุคคล (Personal  Accomplishment)   จํานวน  
8  ขอ ไดแก ขอ 4,  5,  6,  10,  12,  14,  17,  18 ใชเกณฑการใหคะแนนขอคําถาม  เปนดังนี้  

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน                                     ขอความเชิงบวก                          ขอความเชิงลบ  
     4                                            เปนประจํา                                 ไมเคยเลย 
     3                                            เปนบางครั้ง                                นาน ๆ ครั้ง 
     2                                            นาน ๆ ครั้ง                                 เปนบางครั้ง 
     1                                            ไมเคยเลย                                    เปนประจํา 
 
จํานวนคําถามเชิงบวกและเชิงลบของแบบวัดความเหนื่อยหนายแสดงในตารางท่ี 3.3 
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ตารางที่  3.3 จํานวนขอคําถามขอความเชิงบวกและเชิงลบของแบบวัดความเหนื่อยหนายในการ
ทํางาน  

แบบวัดความเหนื่อยหนาย ขอความเชิงบวก        ขอความเชิงลบ 

ดานความรูสึกออนลาทางอารมณ - 1, 3, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 21,   
ดานความรูสึกลดความเปนบุคคล - 2, 7, 11, 19, 22 
ดานความรูสึกลดความสําเร็จสวนบุคคล 4, 5, 6, 10, 12, 14, 17, 18 - 
                        รวม 8 14 

 
3.6  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

ข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
              ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือเพ่ือใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการ
ทํางานและความเหนื่อยหนายในการทํางาน  เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปร  นิยามตัวแปร
ท่ีใชในการวิจัยทุกตัวแปร 

2.  รางคําถามของแบบสอบถามใหสอดคลองกับนิยาม   ตัวแปรทุกตัวแปรในการวิจัย 
3.  ผูวิจัยหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยนํา

แบบสอบถามไปใหทานอาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธ  คือ รศ.ดร.สากล  จริยวิทยานนท  ตรวจสอบ
คุณภาพเบ้ืองตน  ความตรงของเนื้อหา  โดยพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามกับนิยาม    
ตัวแปร แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในวิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหความเชื่อถือได
ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficent) ของ Cronbach    ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน  และแบบสอบถามความเหนื่อย
หนายในการทํางาน  เทากับ 0 .7038 และ 0.8176 ( จากจํานวนพยาบาลกลุมทดลอง  30  คน)  
 5. จัดเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณมี 3 สวนคือ  สวนท่ี 1  เปนขอมูลท่ัวไปของกลุม
ตัวอยาง  สวนท่ี 2  สภาพแวดลอมในการทํางาน และสวนท่ี 3  แบบวัดความเหนื่อยหนายในการ
ทํางาน 
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              6. นําแบบสอบถามท่ีผานการวิเคราะหความเชื่อถือไดไปแจกใหพยาบาลกลุมตัวอยาง
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จํานวน  300  คน 
 
3.7  การรวบรวมขอมูล 
           1. สงหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลถึงผูอํานวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร  กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาลเพ่ือขอเก็บขอมูล 
           2.  ผูศึกษานําแบบสอบถามไปใหหัวหนาฝายการพยาบาล พรอมทั้งอธิบายวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยใหเวลา 4 สัปดาห ในการแจกและเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง และผูวิจัย
ติดตามแบบสอบถามท่ีติดคางหรือไมสมบูรณ 2 สัปดาห รวมเวลาท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล         
6 สัปดาห  ไดแบบสอบถามกลับคืนโดยมีฉบับสมบูรณ  300  ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 
3.8  การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลตามจํานวนและเวลาท่ีกําหนดไวแลว  ทําการตรวจให
คะแนนและลงรหัส เตรียมขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS+  (Statistical Package For the Social Sciences) ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความ
แตกตางของสถิติของการวิจัยครั้งนี้ ใชความเชื่อมั่นท่ีระดับ .05 (= 0.5) เปนเกณฑการยอมรับหรือ
ปฏิเสธสมมติฐานในการวิจัย  โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ 
            1. ใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ การศึกษา สถานภาพ  
สัมพันธภาพกับสมาชิกภายในครอบครัว ภาระในการดูแลครอบครัว  รายไดและรายจายประจํา    
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย   (Arithmetic 
Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
            2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานดานลักษณะงานท่ี
รับผิดชอบ  ดานสัมพันธภาพในหนวยงาน ดานการรับรูเกี่ยวกับระบบบริหาร ดานการรับรูตอ
ความสําเร็จในงาน ดานการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเองและความเหนื่อยหนายใน
การทํางาน  โดยการหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
            3. ใชสถิติเชิงอนุมานเพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะขอมูลสวนบุคคล  ตัว
แปรปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานกับระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานของ
พยาบาล 
            เกณฑในการแปลความหมายระดับคะแนนปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน   
สามารถแปลความหมายระดับคะแนน 3 ระดับ  ดังนี้คือ 
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คาเฉลี่ย  3.68- 5.00    หมายถึง    ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานดี 
คาเฉลี่ย  2.34- 3.67    หมายถึง    ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานปานกลาง 
คาเฉลี่ย  1.00- 2.33    หมายถึง    ลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานไมดี 

         เกณฑในการแปลความหมายระดับคะแนนความเหนื่อยหนายในการทํางานและความ
เหนื่อยหนายในการทํางาน 3  ดาน  คือ  ดานความรูสึกออนลาทางอารมณ    ดานการลดความเปน
บุคคล   ดานความรูสึกลดความสําเร็จสวนบุคคล  สามารถแปลความหมายระดับคะแนน 3 ระดับ  
ดังนี้คือ 

คาเฉลี่ย  3.01- 4.00  หมายถึง   ระดับความเหนื่อยหนายนอย 
คาเฉลี่ย 2.01-3 .00   หมายถึง   ระดับความเหนื่อยหนายปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.00-2.00    หมายถึง   ระดับความเหนื่อยหนายมาก 

          4.  ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยซึ่งเปนตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนาย
ในการทํางาน ดวยคา t-test   กรณีตัวแปรอิสระจําแนกเปน 2 กลุม และวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way  Analysis  of  Variance)  สําหรับตัวแปรท่ีมีมากกวา 2  กลุมโดยกําหนดคา
นัยสําคัญทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้  ท่ีระดับ .05  



 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
  
 ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ:กรณีศึกษาโรงพยาบาลวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล   สําหรับ
บทนี้ผูศึกษา ขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน 4 หัวขอ ดังนี้ 

1.  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 
2.  ผลการวิเคราะหระดับปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน   
3.  ผลวิเคราะหระดับความเหนื่อยหนายในการทํางาน 
4.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 
               ประ ช ากร ใน การ ศ ึกษ าค รั ้งนี ้ ค ือ  พย าบ าล วิช าช ีพ ใน วิท ยา ล ัย แ พ ทย ศ า ส ต ร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จํานวน 300 คน โดยมีคุณลักษณะสวนบุคคล ดังตอไปนี้ 
(ตารางท่ี 4.1) 
 อายุ พบวา พยาบาลวิชาชีพ รอยละ 51.3 มีอายุต่ํากวา 39 ป และ รอยละ 48.7 มีอายุ
มากกวา 39 ป ขึ้นไป ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา พบวา พยาบาลวิชาชีพรอยละ 72.7 จบระดับ ปริญญาตรี รอยละ 46.0  
จบระดับปริญญาโท รอยละ 36.0 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร  
  สถานภาพ  พบวา พยาบาลวิชาช ีพ รอยละ 64.3 เปนโสด รอยละ 35.7 สมรสแลว  
 สัมพันธภาพระหวางสมาชิกภายในครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพรอยละ 84.0 รักใครกันดี
และมีความสุข  รอยละ 16.0  ทะเลาะวิวาทเปนบางครั้ง    
 การรับภาระในการดูแลครอบครัวพยาบาลวิชาชีพรอยละ 15.7 รับภาระมาก รอยละ 49.3
รับภาระปานกลาง   รอยละ 35.0  รับภาระนอย  
 รายไดและรายจายประจําของพยาบาลวิชาชีพ  รอยละ 46.7  เพียงพอใช รอยละ 30.0  มีเงิน
เหลือออม รอยละ 23.3  ไมเพียงพอ / แสวงหารายไดเพ่ิมเติม 
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  รอยละ  51.0  รับราชการมากกวา 15 ป
ขึ้นไป  และ รอยละ  49.0  รับราชการตํ่ากวา 15  ป     
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ตารางที่  4.1  ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม   
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n=300) รอยละ (100.0) 

1. กลุมอายุ   
อายุตํ่ากวา 39 ป 154 51.3 
มากกวา 39 ป ขึ้นไป 146 48.7 

2.  ระดับการศึกษา   
      ประกาศนียบัตร 36 12.0 
      ปริญญาตรี 218 72.7 
      ปริญญาโท 46 15.3 
      อื่นๆ 2 0.7 
3. สถานภาพ   
       โสด 193 64.3 
        สมรส         107 35.7 

หมาย / หยา / แยกกันอยู 14 4.7 
4. สัมพันธภาพระหวางทานกับสมาชิกภายในครอบครัว   
        รักใครกันดีและมีความสุข         252 84.0 
         ทะเลาะวิวาทเปนบางครั้ง 48 16.0 
         อื่น ๆ   5 1.7 
5. การรับภาระในการดูแลครอบครัวของทาน   
        ไมตองรับภาระใด ๆ เลย     27 9.0 
         รับภาระนอย 105   35.0 
         รับภาระปานกลาง 148  49.3 
         รับภาระมาก 47  15.7 
6. ทานมีรายไดและรายจายประจําทานเปนอยางไร   
         มีเงินเหลือออม 90 30.0 
         เพียงพอใช 140 46.7 
        ไมเพียงพอ/แสวงหารายไดเพ่ิมเติม 70 23.3 
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   
        ตํ่ากวา 15 ป 147 49.0 
        มากกวา 15 ปขึ้นไป 153 51.0 
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4.2 ผลการวิเคราะหระดับ ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน   
           จากการวิเคราะหระดับปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลแบงออกเปน  5  ดาน ไดแกปจจัยลักษณะ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ     ดานสัมพันธภาพหนวยงาน  และดาน
การรับรูตอระบบบริหาร  ดานการรับรูตอความสําเร็จในการทํางาน ดานการรับรูตอความสามารถ
เชิงวิชาชีพของตนเอง   พบวา  ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.52) เ มื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลการวิเ คราะหพบวา  ปจจัยลักษณะ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย  3.06)  
ดานสัมพันธภาพหนวยงาน อยูในระดับดี  (คาเฉลี่ย  3.71)  ดานการรับรูตอระบบบริหาร  อยูใน
ระดับปานกลาง ( คาเฉลี่ย 3.53)   ดานการรับรูตอความสําเร็จในการทํางาน  อยูในระดับดี  (คาเฉลี่ย 
3.79)  ดานการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง  อยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย  3.68 )      
 

ตารางที่  4.2 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมใน         
                     การทํางานรายดานและภาพรวม 

ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ระดับ 

1.  ดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ      
2.  ดานสัมพันธภาพหนวยงาน   
3.  ดาน การรับรูตอระบบบริหาร 
4. ดานการรับรูตอความสําเร็จใน     

การทํางาน  
5. ดานการรับรูตอความสามารถเชิง

วิชาชีพของตนเอง 

3.06 
3.71 
3.53 
3.79 

 
3.68 

.434 

.384 

.521 

.470 
 

.455 

ปานกลาง 
ดี 

ปานกลาง 
ดี 
 

ดี 

รวม  (n=300) 3.52 .276 ปานกลาง 
 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดาน โดยพิจารณาเปนรายประเด็นคําถาม พบผลดังตอไปนี ้
 

 4.2.1  ดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ     
      จากการวิเ คราะ หในภาพรวม พบวา พยาบาลวิชาช ีพขอ งวิทยาลัยแ พทยศ าสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลมีระดับปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.06) เม่ือพิจารณาในแตละขอ พบวา  ลักษณะงานท่ีตอง
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ทํางานแขงกับเวลาอยูเสมอมีลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.12)  
นอกจากนั้น ไดแก   ลักษณะงานท่ีไดรับงานมากจนทําไมสําเร็จตามกําหนดเวลา  ลักษณะงานที่เปน
อุปสรรคตอครอบครัวของทาน  ลักษณะงานท่ีไดรับเหมาะสมกับความรูความสามารถ  ลักษณะงานท่ี
ไดรับไมเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทานรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีคาลวงเวลาท่ีไดรับเหมาะสมกับ
จํานวนชั่วโมงทํางาน  ลักษณะงานท่ีปริมาณงานในหนวยงานของทานรับผิดชอบอยูเหมาะสมกับ
จํานวนบุคลากรดีแลว  มีลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.96, 
2.68, 2.81, 3.35, 292 ,2.56  ตามลําดับ )  
 
ตารางที่  4.3  ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  

ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1. ทานตองทํางานแขงกับเวลาอยูเสมอ 
2. ทานมักไดรับงานมากจนทําไมสําเร็จตามกําหนดเวลา 
3. ทานรูสึกวางานเปนอุปสรรคตอครอบครัวของทาน 
4.  เงินเดือนท่ีไดรับเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
5.  คาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทาน 
     รับผิดชอบ 
6.  คาลวงเวลาท่ีไดรับเหมาะสมกับจํานวนชั่วโมง ทํางาน 
7. ปริมาณงานในหนวยงานของทานรับผิดชอบอยู

เหมาะสมกับจํานวนบุคลากรดีแลว 

4.12 
2.96 
2.68 
2.81 
3.35 

 
2.92 
2.56 

.775 

.919 
1.091 
1.037 
1.130 

 
1.057 
1.038 

ดี 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม (n=300) 3.06 .434 ปานกลาง 
 
 

 4.2.2  ดานสัมพันธภาพในหนวยงาน 
 จากการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดานสัมพันธภาพในหนวยงานของพยาบาลวิชาชีพ
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล พบวา  มีระดับปจจัยสภาพแวดลอมดาน
สัมพันธภาพในหนวยงานภาพรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 3.71) เมื่อพิจารณาในแตละขอ พบวา  
ดานทานและเพ่ือนรวมงานทํางานประสานกันเปนอยางดี  ดานทานยอมรับในความสามารถของ
เพ่ือน  ดานผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเองกับทาน  ดานเมื่อมีปญหาเร่ืองงานทานสามารถ  
ปรึกษาหารือกับเพ่ือนรวมงานไดอยางม่ันใจ  ดานหนวยงานของทานมีการรับฟงปญหาและรวมกัน 
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ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงาน  (คาเฉลี่ย 3.79, 4.00, 3.84, 3.78, 3.80 ตามลําดับ) มีสัมพันธภาพใน
หนวยงานอยูในระดับดี  และดานทานสามารถพูดจาปรึกษาหารือในปญหาสวนตัวกับเพ่ือน
รวมงานไดอยางสะดวกใจ ดานเพ่ือนรวมงานของทานไมชอบการเปลี่ยนแปลงแมวาจะทําใหงานดี
ขึ้น  (คาเฉลี่ย  3.58, และ 3.21  ตามลําดับ)  มีสัมพันธภาพในหนวยงานอยูในระดับปานกลาง    
 
ตารางที่  4.4  สัมพันธภาพในหนวยงาน  

สัมพันธภาพในหนวยงาน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

8. ทานและเพ่ือนรวมงานทํางานประสานกันเปนอยางดี 
9. ทานยอมรับในความสามารถของเพ่ือน 
10. ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเองกับทาน 
11. เมื่อมีปญหาเร่ืองงาน ทานสามารถปรึกษาหารือกับ 
      เพ่ือนรวมงานไดอยางม่ันใจ 
12. ทานสามารถพูดจาปรึกษาหารือในปญหาสวนตัวกับ 
      เพ่ือนรวมงานไดอยางสะดวกใจ 
13. เพื่อนรวมงานของทานไมชอบการเปลี่ยนแปลงแมวาจะ 
      ทําใหงานดีขึ้น 
14. หนวยงานของทานมีการรับฟงปญหาและรวมกัน 
     ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงาน 

3.79 
4.00 
3.84 
3.78 

 
3.58 

 
3.21 

 
3.80 

.633 

.504 

.690 

.702 
 

.761 
 

.939 
 

.632 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ดี 

รวม (n=300) 3.71 .384 ด ี
 

 4.2.3 ดานการรับรูตอระบบบริหารในหนวยงาน 
 จากการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดานการรับรูตอระบบบริหารในหนวยงานของ
พยาบาลวิชาชีพวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล พบวา  มีระดับปจจัย
สภาพแวดลอมดานการรับรูตอระบบบริหารในหนวยงานภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย  
3.53)  เม่ือพิจารณาในแตละขอ พบวา ดานหนวยงานของทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีสามารถ
นําไปใชไดจริง  ดานหนวยงานของทานมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูบังคับ บัญชา
และผูใตบังคับบัญชา (คาเฉลี่ย  3.84, 3.82)  มีการรับรูตอระบบบริหารอยูในระดับดี  และดานทาน
ไดรับทุนอุดหนุนในการพัฒนาตนเอง  ดานการติดตอสื่อสารในหนวยงานเปนไปดวยดี  ดานการ
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ประสานงานในหนวยงานรวดเร็วและถูกตอง  ดานผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนการ ดําเนินงาน
ในหนวยงานของทาน (คาเฉลี่ย 2.82, 3.64, 3.54, 3.50 ตามลําดับ)  มีการรับรูตอระบบบริหารใน
ระดับปานกลาง   
 
ตารางที่ 4.5  การรับรูตอระบบบริหาร 

การรับรูตอระบบบริหาร คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

15. หนวยงานของทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ี 
      สามารถนําไปใชไดจริง 
16. หนวยงานของทานมีการประชุมแลกเปลี่ยนความ 
      คิดเห็นระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
17. ทานไดรับทุนอุดหนุนในการพัฒนาตนเอง 
18. การติดตอสื่อสารในหนวยงานเปนไปดวยดี 
19. การประสานงานในหนวยงานรวดเร็วและถูกตอง 
20. ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนการดําเนินงานใน 
     หนวยงานของทาน 

3.84 
 

3.82 
 

2.82 
3.64 
3.54 
3.50 

.591 
 

.744 
 

1.012 
.701 
.742 
.931 

ดี 
 

ดี 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม(n=300) 3.53 .521 ปานกลาง 
 

 4.2.4 ดานการรับรูตอความสําเร็จในการทํางาน 
จากการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดานการรับรูตอความสําเร็จในการทํางานของ

พยาบาลวิชาชีพวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล พบวา  มีระดับปจจัย
สภาพแวดลอมดานการรับรูตอความสําเร็จในการทํางานในภาพรวม อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 3.79)  
เมื่อพิจารณาในแตละขอ พบวา  ปจจัยสภาพแวดลอมดานทานมีความภูมิใจที่ทานมีสวนชวยใหงาน
ในหนวยงานสําเร็จ  ดานผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนจนทําใหงานสําเร็จ  ดานทานรูสึกวา
ผูรวมงานยอมรับในการทํางานของทาน อยูในระดับดี  (คาเฉลี่ย 4.14, 3.48, 3.74, 3.81 ตามลําดับ) 
สําหรับดานรูสึกวาผู บังคับบัญชาไววางใจในผลการทํางานของทานอยูในระดับปานกลาง   
(คาเฉลี่ย 3.48) 
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ตารางที่ 4.6 การรับรูตอความสําเร็จในการทํางาน  

การรับรูตอความสําเร็จในการทํางาน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

21. ทานมีความภูมิใจท่ีทานมีสวนชวยใหงานในหนวยงาน 
      ประสบผลสําเร็จ 
22. รูสึกวาผูบังคับบัญชาไววางใจในผลการทํางานของทาน 
23. ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนจนทําใหงานสําเร็จ 
24. ทานรูสึกวาผูรวมงานยอมรับในการทํางานของทาน 

4.14 
 

3.48 
3.74 
3.81 

.518 
 

.966 

.690 

.563 

ดี 
 

ปานกลาง 
ดี 
ดี 

รวม (n=300) 3.79 .470 ด ี
 
 

         4.2.5  ดานการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง 
 จากการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดานการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง 
ของพยาบาลวิชาชีพวิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล พบวา  มีระดับปจจัย
สภาพแวดลอมดานการรับรูตอการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเองในการทํางานใน
ภาพรวม อยูในระดับดี  (คาเฉลี่ย 3.68)  เม่ือพิจารณาในแตละขอ พบวา ดานทานปฏิบัติงานแตละ
อยางดวยความชํานาญ  ดานทานมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเสมอ  ดานทานเปนผูท่ีสามารถให
คําปรึกษาและแนะนําในการทํางานใหแกผูรวมงานได (คาเฉลี่ย 3.99, 3.97, 3.84  ตามลําดับ)  มีปจจัย
สภาพแวดลอมดานการรับรูตอความสําเร็จในการทํางานอยูในระดับดี   สวนดานทานขาดโอกาสนํา
นวัตกรรมใหมๆมาปรับปรุงการทํางาน (คาเฉลี่ย 2.93)  มีปจจัยสภาพแวดลอมดานการรับรูตอ
ความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเองอยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางที่  4.7  การรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง 

การรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

25. ทานปฏิบัติงานแตละอยางดวยความชํานาญ 
26.ทานมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเสมอ 
27. ทานเปนผูท่ีสามารถใหคําปรึกษาและแนะนําในการ   
      ทํางานใหแกผูรวมงานได 
28. ทานขาดโอกาสนํานวัตกรรมใหม ๆ มาปรับปรุงการทํางาน 

3.99 
3.97 
3.84 

 
2.93 

.633 

.560 

.583 
 

.890 

ดี 
ดี 
ดี 
 

ปานกลาง 
รวม (n=300) 3.68 .455 ด ี
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4.3  ผลการวิเคราะหระดับความเหนื่อยหนายในการทํางาน 
       จากการวิเคราะหระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพวิทยาลัย
แพทยศาสตร กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  แบงออกเปน 3  ดาน ไดแก  ดานความออนลาทาง
อารมณดานการลดความเปนบุคคลและดานความสําเร็จสวนบุคคล พบวา ระดับความเหนื่อยหนาย
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย  2.53)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความออน
ลาทางอารมณ  อยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย  2.38)  ดานการลดการเปนบุคคล  อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 1.81)   ดานความสําเร็จสวนบุคคล อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 3.16) 
 
ตารางที่  4.8  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานราย

ดานและภาพรวม 

ความเหนื่อยหนายในการทํางาน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1. ดานความออนลาทางอารมณ 
2. ดานการลดความเปนบุคคล 
3. ดาน ความสําเร็จสวนบุคคล 

2.38 
1.81 
3.16 

.543 

.510 

.413 

ปานกลาง 
มาก 
นอย 

                                             รวม (n=300) 2.53 .425 ปานกลาง 
             
 4.3.1 ความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณ              

จากการวิเคราะหระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพวิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ดานความออนลาทางอารมณพบวา ในภาพรวม อยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.38)  เมื่อพิจารณาในแตละขอ พบวา ขอ1 ฉันรูสึกหอเห่ียวจากการ
ทํางาน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.64)  ขอ 3 ฉันรูสึกเหนื่อยลาเม่ือต่ืนนอนตอนเชาและรูวาฉัน
จะตองเผชิญกับการทํางานอีกวัน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.49)  ขอ 8 การทํางานกับบุคคลอื่น
โดยตรงทําใหฉันเครียดมากเกินไป   อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.33) ขอ 9  ฉันรูสึกสิ้นหวัง อยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 1.63)  ขอ 13  ฉันรูสึกวากําลังทํางานท่ีหนักมากเกินไป  อยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ย 2.72)  ขอ 15  ฉันรูสึกหมดแรงเมื่อสิ้นสุดวันทํางาน  อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.68) 
ขอ 16  ฉันรูสึกคับของใจในการทํางาน  อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.51) ขอ 20 การทํางานท่ี
เกี่ยวของกับบุคคลอื่นตลอดวันเปนสิ่งท่ีตึงเครียดกับฉันจริง ๆ อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.24 ) 
ขอ 21  ฉันรูสึกเหนื่อยหนายกับงานของฉัน  อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.28) 
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ตารางที่  4.9  ความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณ 

ดานความออนลาทางอารมณ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1. ฉันรูสึกหอเห่ียวจากการทํางาน 
3.ฉันรูสึกเหนื่อยลาเม่ือต่ืนนอนตอนเชาและรูวาฉันจะตอง

เผชิญกับการทํางานอีกวัน 
8. การทํางานกับบุคคลอื่นโดยตรงทําใหฉันเครียดมากเกินไป
9. ฉันรูสึกสิ้นหวัง 
13. ฉันรูสึกวากําลังทํางานที่หนักมากเกินไป 
15. ฉันรูสึกหมดแรงเม่ือสิ้นสุดวันทํางาน 
16. ฉันรูสึกคับของใจในการทํางาน 
20. การทํางานท่ีเกี่ยวของกับบุคคลอื่นตลอดวันเปนสิ่งท่ีตึง 
      เครียดกับฉันจริงๆ 
21. ฉันรูสึกเหนื่อยหนายกับงานของฉัน 

2.63 
2.50 

 
2.23 
1.63 
2.72 
2.68 
2.51 
2.24 

 
2.28 

.674 

.840 
 

.739 

.767 

.737 

.876 

.734 

.806 
 

.810 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

                                         รวม (n=300) 2.38 .544 ปานกลาง 
 
               4.3.2  ความเหนื่อยหนายดานการลดการเปนบุคคล    
           จากการวิเคราะหระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพวิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลดานการลดการเปนบุคคล พบวา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย  1.81) เมื่อพิจารณาในแตละขอ พบวา ขอ 2  ฉันไมเคยใสใจวาเกิดอะไรขึ้นกับ
บุคคลอื่น  อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย  1.75) ขอ 7 รูสึกไดปฏิบัติตอบุคคลบางคนเสมือนเขาเปนสิ่งไร
ชีวิตจิตใจ   อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 1.52)  ขอ 11  ฉันวิตกกังวลวางานนี้กําลังทําจิตใจใหแข็ง
กระดาง อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.04) ขอ 19  ฉันเริ่มเปนคนหยาบกระดางและไรความ
เมตตากับบุคคลอื่น เมื่อเริ่มทํางานนี้  อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย  1.56) ขอ 22  ฉันรูสึกวาไดรับการ
ตําหนิจากบุคคลอื่นในปญหาบางอยางของเขาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย  2.18)   
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ตารางที่  4 .10  ความเหนื่อยหนายดานการลดการเปนบุคคล 

ดานการลดการเปนบุคคล คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

2.  ฉันไมเคยใสใจวาเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลอื่น 
7.  รูสึกไดปฏิบัติตอบุคคลบางคนเสมือนเขาเปนสิ่งไรชีวิต

จิตใจ 
11. ฉันวิตกกังวลวางานนี้กําลังทําจิตใจใหแข็งกระดาง 
19. ฉันเริ่มเปนคนหยาบกระดางและไรความเมตตากับ

บุคคลอื่น เมื่อเริ่มทํางานนี้ 
22. ฉันรูสึกวาได รับการตําหนิจากบุคคลอื่นในปญหา

บางอยางของเขา 

1.75 
1.51 

 
2.04 
1.56 

 
2.18 

 

.777 

.787 
 

.893 

.754 
 

.687 

มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

มาก 
 

ปานกลาง 

                                         รวม (n=300) 1.81 .510 มาก 
 
4.3.3  ความเหนื่อยหนายดานความสําเร็จสวนบุคคล 

 จากการวิเคราะหระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพวิทยาลัย  
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  ดานความสําเร็จสวนบุคคลลดลง พบวา ใน
ภาพรวม  อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย  3.15) เม่ือพิจารณาในแตละขอ พบวา ขอ 4  ฉันรูสึกวาฉันมี
อิทธิพลตอการดํารงชีวิตของผูอื่นในทางท่ีดี (คาเฉลี่ย  2.84 ) อยูในระดับปานกลาง  ขอ 5  ฉันได
สรางสิ่งมีคุณคามากมายในงาน (คาเฉลี่ย  3.16 ) อยูในระดับนอย  ขอ 6  ฉันรูสึกเต็มไปดวยพลัง
(คาเฉลี่ย 3.07) อยูในระดับนอย  ขอ 10  ฉันสามารถเขาใจถึงบุคคลอื่นวาเขารูสึกตอสิ่งตาง ๆ 
อยางไร (คาเฉลี่ย  3.07) อยูในระดับนอย  ขอ 12  รูสึกเปนสุขหลังจากการทํางานกับบุคคลอื่นได
สําเร็จลุลวง (คาเฉลี่ย  3.60 ) อยูในระดับนอย  ขอ 14  ฉันสามารถสรางบรรยากาศท่ีผอนคลายกับ
บุคคลอื่นไดงาย (คาเฉลี่ย  3.19 ) อยูในระดับนอย  ขอ 17   การทํางานฉันสามารถเผชิญปญหาทาง
อารมณไดอยางสงบ (คาเฉลี่ย 3.24 ) อยูในระดับนอย ขอ 18  สามารถแกไขปญหาของบุคคลอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 3.04 ) อยูในระดับนอย    
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ตารางที่  4.11  ความเหนื่อยหนายดานความสําเร็จสวนบุคคล 

ดาน ความสําเร็จสวนบุคคล คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

4. ฉันรูสึกวาฉันมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของผูอื่นในทางท่ีด ี
5. ฉันไดสรางสิ่งมีคุณคามากมายในงาน 
6. ฉันรูสึกเต็มไปดวยพลัง 
10. ฉันสามารถเขาใจถึงบุคคลอื่นวาเขารูสึกตอสิง่ตาง ๆ อยางไร 
12. รูสึกเปนสุขหลังจากการทํางานกับบุคคลอื่นไดสําเร็จลุลวง 
14. ฉันสามารถสรางบรรยากาศท่ีผอนคลายกับบุคคลอื่นไดงาย 
17. การทํางานฉันสามารถเผชิญปญหาทางอารมณไดอยางสงบ 
18. สามารถแกไขปญหาของบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.84 
3.15 
3.07 
3.07 
3.60 
3.19 
3.24 
3.04 

.840 

.712 

.746 

.707 

.634 

.643 

.650 

.602 

ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

                                         รวม (n=300) 3.16        .425              นอย 
 

4.4   ผลการทดสอบสมมติฐาน 
              สมมติฐานท่ี  1  พยาบาลวิชาชีพที่มีกลุมอายุ แตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการ
ทํางานตางกัน 
           จากตารางท่ี  4.12  การศึกษา พบวา ความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ 
อายุมากกวา 39 ปขึ้นไป คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 และ อายุตํ่ากวา 39 ป  คาเฉลี่ยเทากับ 2.55 เม่ือทําการ
ทดสอบโดยใช t-test  ปรากฏวา พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุแตกตางกันมีความเหนื่อยหนายในการ
ทํางานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1    
 
ตารางที่  4.12  ผลการเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ จําแนกตาม

อายุ  

อายุ 
จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t Sig.  

(2-tailed) 
-.1472 .142 มากกวา 39 ป ขึ้นไป 

อายุตํ่ากวา 39 ป 
146 
154 

2.51 
2.55 

.296 

.256   
รวม 300 2.53 .277   
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 สมมติฐานท่ี  2   พยาบาลวิชาชีพที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนายใน
การทํางานตางกัน 
       จากตารางท่ี 4.13  เม่ือเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
การศึกษาแตกตางกัน 3 ระดับ คือ ปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร (คาเฉลี่ยเทากับ 2.55, 
2.53, 2.51 ตามลําดับ) เม่ือทําการทดสอบโดยวิธี F-test  ปรากฏวา พยาบาลวิชาชีพที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2   
 

ตารางที่  4.13  ผลการเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ จําแนกตาม
ระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา จํานวน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. F 

.285 .752 ประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทและอื่นๆ 

36 
218 
46 

2.51 
2.53 
2.55 

.323 

.271 

.277   

รวม 300 2.53 .277   
 
 สมมติฐานท่ี  3  พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนาย

ในการทํางานตางกัน 
จากตารางที่ 4.14  เม่ือเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ีมี

สถานภาพ แตกตางกัน 2  สถานภาพ คือโสด/หมาย /หยา/แยกกันอยูและสมรส (คาเฉลี่ยเทากับ 
2.53,  2.54  ตามลําดับ)   เมื่อทําการทดสอบโดยวิธี  t-test  ปรากฏวา พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสถานภาพ 
แตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี  3  

 

ตารางที่  4.14   ผลการเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ จําแนกตาม   
สถานภาพสมรส 

สถานภาพ จํานวน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig 
(2-tailed) 

- .312 .755 โสด/หมาย/หยา /แยกกันอยู 
สมรส 

193 
107 

2.53 
2.54 

.262 

.303   
รวม 300 2.53 .277   
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สมมติฐานท่ี  4   พยาบาลวิชาชีพที่มีสัมพันธภาพภายในครอบครัวแตกตางกัน จะมีความ
เหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน  

เมื่อเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ีมีสัมพันธภาพ
ภายในครอบครัวแตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน ตามสถานภาพ  2  
สถานภาพ  คือ  รักใครกันดีและมีความสุข (จํานวน 252  คน คิดเปนรอยละ 84) ทะเลาะวิวาทเปน
บางครั้ง (จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 16) ซึ่งมีความแตกตางกันมาก  จึงไมตองทดสอบสมมติฐาน   

สมมติฐานท่ี 5  พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับภาระในการดูแลครอบครัวแตกตางกันจะมีความ
เหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 

จากตารางที่ 4.15  เม่ือเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ีมี 
การรับภาระในการดูแลครอบครัวแตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกันโดย
จําแนกตามการรับภาระในการดูแลครอบครัวคือ  รับภาระนอย รับภาระปานกลาง รับภาระมาก 
(คาเฉลี่ยเทากับ 2.48, 2.53, 2.63 ตามลําดับ) เมื่อทําการทดสอบโดยวิธี F-test  ปรากฏวา พยาบาล
วิชาชีพท่ีมีการรับภาระในการดูแลครอบครัวของทานแตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการ
ทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5   

 
ตารางที่  4.15  ผลการเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ จําแนกตาม

การรับภาระในการดูแลครอบครัว 
การรับภาระในการดูแล

ครอบครัว 
จํานวน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig. F 

4.396 .013 รับภาระนอย 
รับภาระปานกลาง 
รับภาระมาก 

106 
147 
47 

2.48 
2.53 
2.63 

.259 

.281 

.281   

รวม 300 2.53 .277   
 

 สมมติฐานท่ี  6  พยาบาลวิชาชีพท่ีมีรายไดและความเพียงพอของรายได แตกตางกันจะมี
ความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 
 จากตารางท่ี 4. 16 เม่ือเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
รายไดและความเพียงพอของรายได แตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 
(คาเฉลี่ยเทากับ 2.55, 2.48, 2.59 ตามลําดับ) เมื่อทําการทดสอบโดยวิธี F-test  ปรากฏวา พยาบาล
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วิชาชีพท่ีมีรายไดและรายจายประจําแตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 6  
 
ตารางที่ 4.16  ผลการเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ จําแนกตาม

รายไดและรายจายประจํา 

รายไดและรายจายประจํา จํานวน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. F 

4.230 .015 มีเงินเหลือออม 
เพียงพอใช 
ไมเพียงพอ / แสวงหารายไดเพ่ิมเติม 

90 
140 
70 

2.55 
2.48 
2.59 

.268 

.274 

.279   

รวม 300 2.53 .277   
 

           สมมติฐานท่ี 7 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันจะมีความเหนื่อย
หนายในการทํางานตางกัน 
 จากตารางท่ี 4.17 เมื่อเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน (คาเฉลี่ยเทากับ 
2.51, 2.55  ตามลําดับ) เมื่อทําการทดสอบโดยวิธี t-test  ปรากฏวา พยาบาลวิชาชีพท่ีมีระยะเวลาใน
การทํางานแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 7  
 
ตารางที่  4. 17  ผลการเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ จําแนกตาม

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จํานวน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig.  
(2-tailed) 

-1.463 .145 มากกวา 15 ปขึ้นไป 
ตํ่ากวา 15 ป 

153 
147 

2.51 
2.55 

.299 

.249   
รวม 300 2.53 .277   
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   สมมติฐานท่ี  8  พยาบาลวิชาชีพท่ีมีลักษณะงานที่รับผิดชอบ แตกตางกันจะมีความเหนื่อย
หนายในการทํางานตางกัน 

จากตารางที่ 4.18  เม่ือเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
พยาบาลวิชาชีพที่มีลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ แตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางาน
ตางกัน (คาเฉลี่ยเทากับ 2.46, 2.52, 2.60  ตามลําดับ) เมื่อทําการทดสอบโดยวิธี F-test  ปรากฏวา
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีลักษณะงานท่ีรับผิดชอบแตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี  8   
 

ตารางที่  4. 18  ผลการเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ จําแนกตาม
ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  

ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ จํานวน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. F 

1.726 .180 ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบมาก 
ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบปานกลาง 
ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบนอย 

18 
253 
29 

2.46 
2.52 
2.60 

.293 

.279 

.239   

รวม 300 2.53 .277   
 
       สมมติฐานท่ี 9 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสัมพันธภาพในหนวยงาน แตกตางกันจะมีความเหนื่อย
หนายในการทํางานตางกัน 
     จากตารางท่ี 4.19  เม่ือเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
สัมพันธภาพในหนวยงานแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 2 ลักษณะคือ 
สัมพันธภาพในหนวยงานดีและสัมพันธภาพในหนวยงานปานกลาง/ไมดี (คาเฉลี่ยเทากับ 2.51, 
2.56  ตามลําดับ) เมื่อทําการทดสอบโดยวิธี t-test  ปรากฏวา พยาบาลวิชาชีพท่ีมีพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
สัมพันธภาพในหนวยงานแตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 9 
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ตารางที่  4.19  ผลการเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ จําแนกตาม
สัมพันธภาพในหนวยงาน 

สัมพันธภาพในหนวยงาน จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig.  
(2-tailed) 

1.489 .138 สัมพันธภาพในหนวยงานดี 
สัมพันธภาพในหนวยงานปานกลาง/ไมดี 

197 
103 

2.51 
2.56 

.268 

.291   
รวม 300 2.53 .277   

       
               สมมติฐานท่ี 10 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับรูตอระบบบริหารแตกตางกัน จะมีความเหนื่อย
หนายในการทํางานตางกัน 

จากตารางที่ 4.20  เม่ือเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
การรับรูตอระบบบริหารแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 3 ลักษณะ คือการ
รับรูตอระบบบริหารดี  การรับรูตอระบบบริหารปานกลาง และการรับรูตอระบบบริหารไมดี 
(คาเฉลี่ยเทากับ 2.51, 2.53, 2.71 ตามลําดับ) เม่ือทําการทดสอบโดยวิธี F-test  ปรากฏวาพยาบาล
วิชาชีพท่ีมีการรับรูตอระบบบริหารแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 10   
 
ตารางที่  4. 20 ผลการเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ จําแนกตาม

การรับรูตอระบบบริหาร 

การรับรูตอระบบบริหาร จํานวน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. F 

2.929 .055 การรับรูตอระบบบริหารด ี
การรับรูตอระบบบริหารปานกลาง 
การรับรูตอระบบบริหารไมด ี

103 
185 
12 

2.51 
2.53 
2.71 

.268 

.291 
.   

รวม 300 2.53 .277   
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      สมมติฐานท่ี  11 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับรูตอความสําเร็จในการทํางานแตกตางกัน จะมี
ความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 
             จากตารางท่ี 4.21  เม่ือเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
การรับรูตอความสําเร็จในการทํางานแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 2 
ลักษณะ คือ การรับรูตอความสําเร็จฯ ดีและการรับรูตอความสําเร็จฯปานกลาง/ไมดี (คาเฉลี่ยเทากับ 
2.51, 2.57  ตามลําดับ) เมื่อทําการทดสอบโดยวิธี t-test  ปรากฏวา พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับรูตอ
ความสําเร็จในการทํางานแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 11 
 
ตารางที่  4. 21  ผลการเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ จําแนกตาม

การรับรูตอความสําเร็จในการทํางาน 
 

การรับรูตอความสําเร็จในการทํางาน 
จํานวน คา 

เฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 
(2-tailed) 

การรับรูตอความสําเร็จฯ ดี 204 2.51 .263 1.815 .071 
การรับรูตอความสําเร็จฯ ปานกลาง/ไมดี 96 2.57 .300   

รวม 300 2.53 .277   
  
 สมมติฐานท่ี  12  พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเองในการ

ทํางานแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 
           จากตารางท่ี 4.22  เม่ือเปรียบเทียบความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพท่ีมี 
การรับรูตอความสําเร็จในการทํางานแตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 2 
ลักษณะ คือ การรับรูตอความสําเร็จฯ ดีและการรับรูตอความสําเร็จฯปานกลาง/ไมดี (คาเฉลี่ยเทากับ 
2.55, 2.50 ตามลําดับ) เม่ือทําการทดสอบโดยวิธี t-test  ปรากฏวา พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับรูตอ
ความสําเร็จในการทํางาน แตกตางกันจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 12  
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ตารางที่ 4.22   พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเองแตกตางกันจะมี  
ความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 

การรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพ
ของตนเอง  

จํานวน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig.  
(2-tailed) 

-1.652 .100 การรับรูเชิงวิชาชีพฯ  ด ี
การรับรูเชิงวิชาชีพฯ  ปานกลาง/ไมด ี

170 
128 

2.55 
2.50 

.283 

.265   
รวม 300 2.53 .277   

 



  

 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบสํารวจในชวงระยะหนึ่ง (Cross Sectional Survey Research)
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ:กรณีศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โดยเนนที่ปจจัยสวน
บุคคล และปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน  ผูศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษา
ไวดังนี้ 
             ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในวิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ท้ังหมดจํานวน 932  คน  และกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ 
พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จํานวน 300 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการศึกษาไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test  และ  F-test 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
                5.1.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

อายุ พบวา พยาบาลวิชาชีพ รอยละ 51.3 มีอายุต่ํากวา 39 ป และ รอยละ 48.7  มีอายุ
มากกวา 39 ป ขึ้นไป ตามลําดับ  ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 72.7  
รองลงมา รอยละ 14.7  จบระดับปริญญาโท  สถานภาพ สวนใหญเปนโสด คิดเปนรอยละ 59.7  
รองลงมาสมรสแลว รอยละ 35.7  สัมพันธภาพระหวางสมาชิกภายในครอบครัวสวนใหญรักใครกัน
ดีและมีความสุข  คิดเปนรอยละ 84.0  รองลงมา ทะเลาะวิวาทเปนบางคร้ัง รอยละ 14.3  การ
รับภาระในการดูแลครอบครัวสวนใหญรับภาระมาก คิดเปนรอยละ 15.7  รองลงมารับภาระปาน
กลาง คิดเปน รอยละ 49.3  รายไดและรายจายประจําสวนใหญ คิดเปนรอยละ 46.7  รองลงมา
เพียงพอใช คิดเปนรอยละ 30  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสวนใหญรับราชการมากกวา 15 ปขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 51.0  รองลงมารับราชการตํ่ากวา 15  ป คิดเปนรอยละ 49.0   

5.1.2  ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน  
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.58) เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูใน

ระดับดี  ไดแก  ดานสัมพันธภาพหนวยงาน (คาเฉลี่ย 3.71) ดานการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพ
ของตนเอง  (คาเฉลี่ย 3.68)   ดานการรับรูตอความสําเร็จในการทํางาน (คาเฉลี่ย 3.79)  ดานที่อยูใน
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ระดับปานกลาง ไดแก  ดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ   (คาเฉลี่ย 3.06)  ดานการรับรูตอระบบบริหาร 
(คาเฉลี่ย 3.53)      
 5.1.3  ความเหนื่อยหนายในการทํางาน  

ระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.45)  
เม่ือแยกเปนรายดาน พบวา  ดานท่ีอยูในระดับมาก ไดแก  ดานการลดการเปนบุคคล (คาเฉลี่ย 1.81) 
ดานท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานความออนลาทางอารมณ (คาเฉลี่ย 2.38)  ดานท่ีอยูในระดับ
นอย ไดแก  ดานความสําเร็จสวนบุคคล (คาเฉลี่ย 3.16) 

5.1.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี  1 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีกลุมอายุแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนายในการ

ทํางานตางกัน 
ผลการศึกษา  ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1     
สมมติฐานท่ี  2 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนายใน

การทํางานตางกัน 
ผลการศึกษา  ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2   
สมมติฐานท่ี  3 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนายในการ

ทํางานตางกัน 
ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3   
สมมติฐานท่ี  4 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสัมพันธภาพภายในครอบครัวแตกตางกัน จะมีความ

เหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน  
ผลการศึกษา     ยอมรับสมมติฐานท่ี 4   
สมมติฐานท่ี  5 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับภาระในการดูแลครอบครัวแตกตางกัน จะมี

ความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 
ผลการศึกษา   ยอมรับสมมติฐานที ่5    
สมมติฐานท่ี  6 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีรายไดและรายจายประจําแตกตางกัน จะมีความเหนื่อย

หนายในการทํางานตางกัน 
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานท่ี 6   
สมมติฐานท่ี  7  พยาบาลวิชาชีพท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จะมีความ

เหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 
ผลการศึกษา   ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 7   
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สมมติฐานท่ี  8 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีลักษณะงานที่รับผิดชอบแตกตางกัน จะมีความเหนื่อย
หนายในการทํางานตางกัน 

ผลการศึกษา  ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 8    
สมมติฐานท่ี  9 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสัมพันธภาพในหนวยงานแตกตางกัน จะมีความเหนื่อย

หนายในการทํางานตางกัน 
ผลการศึกษา  ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 9   
สมมติฐานท่ี  10 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับรูตอระบบบริหารแตกตางกัน จะมีความเหนื่อย

หนายในการทํางานตางกัน 
ผลการศึกษา  ยอมรับสมมติฐานท่ี 10   
สมมติฐานท่ี  11 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับรูตอความสําเร็จในการทํางานแตกตางกัน จะมี

ความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 
ผลการศึกษา  ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 11   
สมมติฐานท่ี  12 พยาบาลวิชาชีพที่มีการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเองในการ

ทํางานแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน 
        ผลการศึกษา  ปฏิเสธรับสมมติฐานท่ี 12    
 

5.2  การอภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาล

วิชาชีพ:กรณีศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  พบวามีประเด็นท่ี
สมควรนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้ 
 5.2.1  ระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ      
            จากการศึกษาพบวา  พยาบาลวิชาชีพกลุมตัวอยางมีระดับความเหนื่อยหนายในการทํางาน
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.45)  อภิปรายไดวา ลักษณะงานพยาบาลเปนงานท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบตอความเปนความตายของผูปวยและตองใหบริการพยาบาลแกผูปวยอยางใกลชิด
ตลอดเวลา  และตองปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรหลายฝาย  เชน แพทย  เภสัชกร เจาหนาท่ีแผนก
ตางๆ ซึ่งมีพ้ืนฐานพัฒนาการทางดานจิตใจและอารมณที่แตกตางกัน  ปจจุบันลักษณะงานของ
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล เปนการรักษาผูปวยระดับตติยภูมิ ซึ่งมีการ
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการรักษาโรคท่ีรุนแรงและซับซอน มีผูใหบริการเปนผูชํานาญเฉพาะทาง 
มีการนําผลการศึกษาวิจัยมาใชจึงเปนแหลงวิชาการท่ีผูรับบริการคาดวาจะไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ  
นอกจากนั้นวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลยังเปนแหลงฝกปฏิบัติงานของ
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บุคลากรทางการแพทยหลายหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรทางการพยาบาล การพยาบาลเฉพาะ
สาขา รวมท้ังผูศึกษาดูงานในและตางประเทศท่ีเนนลักษณะงานวิชาชีพในประเทศท่ีพัฒนาแลว 
ตองการพยาบาลท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เพ่ือใหบริการแกผูปวยท่ีมีปญหาซับซอน ดวย
เหตุผลดังกลาวสภาพแวดลอมในการทํางานพยาบาลตองขึ้นเวรเชา บาย ดึก พักผอนนอย  ทํางาน
หนัก  และตองเผชิญตอความเครียดอยูตลอดเวลา  และลักษณะอาคารท่ีกวางขวางซับซอน พยาบาล
สวนใหญเปนเพศหญิงการเดินทางมาปฏิบัติงานของพยาบาลท่ีปฏิบัติงานผลัดบาย ดึกและจาก
ลักษณะงานจะเสี่ยงตอภาวะติดเชื้อมากมาย พยาบาลจึงรูสึกไมปลอดภัย โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ขนาดใหญไดมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยการบริหารจัดการภายใน ไดแก การมอบหมายงาน 
การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ การนิเทศงานโดยหัวหนาหอผูปวย ผูตรวจการพยาบาล มี
หลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับรูปแบบของแตละคน   สิ่งเหลานี้อาจมีผลตอความเหนื่อยหนายในการ
ทํางานของพยาบาลไดทั้งสิ้น 

ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ  กานดา วองธนากุล (2549)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  
ปจจัยลักษณะแวดลอมในการทํางานที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กลุมตัวอยางจํานวน 345 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับความเหนื่อยหนายใน
การทํางานอยูในระดับปานกลาง 

จากการศึกษา  พบวา  ความเหนื่อยหนายในการทํางานดานการลดความเปนบุคคลมีระดับ
ความเหนื่อยหนายมาก  อภิปรายไดวา งานพยาบาลเปนงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการพยาบาลแกผูปวย
อยางใกลชิดตลอดเวลา  24  ชั่วโมง และการปฏิบัติการพยาบาลนั้นเปนการปฏิบัติใหกับมนุษยซึ่งมี
ความเจ็บปวย   มีความเสี่ยงตอความเจ็บปวย  หรือมแีนวโนมวาจะเจ็บปวย  นอกจากนี้ผูรับบริการ
ยังมีพ้ืนฐานพัฒนาการทางดานจิตใจและอารมณท่ีแตกตางกัน  พยาบาลตองประสบความไมคงท่ี
ของสภาวะทางอารมณของผูรับบริการ  ญาติและบุคลากรในทีมสุขภาพ  รวมท้ังบุคลากรอื่นๆท่ี
เกี่ยวของทุกระดับ  ตองขึ้นปฏิบัติงานในยามวิกาล  และมีวันหยุดพักผอนไมตรงกับบุคลากรใน
วิชาชีพอื่น  สภาพแวดลอมดังกลาวทําใหพยาบาลขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ตลอดจน
บรรยากาศท่ีพยาบาลตองเผชิญในสถานท่ีทํางาน  ลักษณะงานท่ีตองอยูทามกลางสภาพแวดลอมท่ีมี
แตความเจ็บปวย  ผูท่ีเสี่ยงตอความตาย  ความทุกขทรมาน  และผูเรียกรองทุกสิ่งทุกอยางจาก
พยาบาล นโยบายและการบริหารงานในหนวยงานที่ไมสอดคลองกับความตองการของพยาบาล  
เงินเดือน  สวัสดิการ  และผลประโยชนตอบแทนท่ีขาดความเหมาะสมไมเพียงพอ  เม่ือเทียบกับ
ลักษณะงานท่ีตองรับผิดชอบตอชีวิตมนุษย  เสี่ยงตอการติดเชื้อ  ลักษณะของผูบังคับบัญชาท่ีขาด
ความยุติธรรม  ขาดความเขาใจผูบังคับบัญชา  หรือไมใหโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน 
นอกจากนี้จากนโยบายของรัฐบาลมีการใชบริการระบบประกันสุขภาพ  ทําใหผูใชบริการใน
โรงพยาบาลของรัฐมากขึ้น   ทําใหเกิดการแขงขันทางระบบคุณภาพดานการใหบริการสุขภาพ  มี
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การเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหการดูแลสุขภาพมีความซับซอนมากขึ้น  
สงผลใหพยาบาลตองติดตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีทันสมัยอยูเสมอ  
และปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษา    มีการเรียนรูการใชอุปกรณพิเศษตาง ๆ  ตลอดจนมีการคิดคน
นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือเพิ่มความสะดวก  ปลอดภัยและเพิ่มคุณภาพงาน  มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารงาน   พยาบาลทุกคนตองมีการปรับปรุงคุณภาพงานดานการบริการ  เพ่ือ
สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและระมัดระวังขอผิดพลาดในการพยาบาล  ดังนั้น 
พยาบาลตองมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา  คือตองมีความรูในทุก ๆ เร่ือง  เชน  สิทธิผูปวย  การ
สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ  การลดอัตราเสี่ยงและอุบัติการณตางๆ  การเฝาระวังปองกันการ
ติดเชื้อและการแพรกระจายโรค  มีการเพ่ิมภาระงานทางดานเอกสาร  วิชาการและงานวิจัย  
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่อง  ทําใหวิถีชีวิตพยาบาลมีความยากลําบากมากขึ้น   
ตองเรียนรูตลอดเวลาเพ่ือแสวงหาความรูเพ่ิมเติมกับกระบวนทัศนใหม ๆ เสียสละเวลามากขึ้นใน
การรวมมือพัฒนาองคกรเพ่ือใหทันตอกระแสของการเปลี่ยนแปลงในยุคของปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพสูโรงพยาบาลคุณภาพ   การปฏิบัติงานท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคระบาดท่ีรุนแรงและการ
เตรียมพรอมรับสถานการณวิกฤติตาง ๆ เชน  อุบัติภัยยานยนตรในชวงเทศกาล  ภัยจากธรรมชาติ   
ภัยจากการจลาจลและประทวงทางการเมือง  และภัยจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นใหม ๆ เชน ไขหวัดนก  
ไขหวัด 2009 เปนตน  ซึ่งสาเหตุตาง ๆ ดังกลาวขางตนมานี้ลวนแลวแตเปนสาเหตุใหพยาบาล
วิชาชีพเกิดความเครียดอยูตลอดเวลาและตอเนื่อง  เม่ือสะสมเปนเวลานานและเรื้อรังก็จะนําไปสู
สาเหตุของความเหนื่อยหนายในการทํางานได  ถาองคการไมมีการแกไขปญหาความเหนื่อยหนาย
ของพยาบาลวิชาชีพใหดีขึ้นได  อาจทําใหในอนาคตพยาบาลวิชาชีพอาจจะมีความเหนื่อยหนายเพ่ิม
มากขึ้น  และจะทําใหองคการเกิดผลกระทบทางลบได  เชน  ตองสูญเสียงบประมาณเพ่ิมขึ้นในการ
รับบุคลากรทดแทน  และเกิดผลเสียตอการบริการผูปวยไดเนื่องจากผูใหบริการมีความรูสึกเฉื่อยชา  
ละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ี  มีลักษณะของการลดความเปนบุคคล  มีความรูสึกในดานลบ  มีเจตคติ
ในแงรายตอผูอื่น  เห็นคุณคาของความเปนบุคคลของผูอื่นลดลง  ดังนั้นผูบริหารจึงควรตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหานี้  และหาวิธีบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน  

ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ สิระยา  สัมมาวาจ (2532) ไดศึกษาความ
เหนื่อยหนายของหัวหนาหอผูปวยในโรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยใชแบบทดสอบวัดความเหนื่อย
หนาย (MBI)   ผลการศึกษาพบวา พยาบาลมีระดับความเหนื่อยหนายดานลดความเปนบุคคลอยูใน
ระดับมาก   

จากการศึกษา  พบวา  ความเหนื่อยหนายในการทํางานดานความออนลาทางอารมณมี
ระดับความเหนื่อยหนายปานกลาง  อภิปรายไดวา  ลักษณะของงานพยาบาลเปนงานท่ีหนักและตอง
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รับผิดชอบตอความเจ็บปวยของมนุษยตลอดเวลา  การเผชิญความเครียดในดานตาง ๆ  เชน โรคติด
เชื้อ  โรคระบาด  ตองปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายขององคการ  การเตรียมตัว
เรื่องการออกนอกระบบขององคการ  การเตรียมพรอมดานงานคุณภาพเพ่ือเตรียมพรอมการ
ตรวจสอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพจากสภาการพยาบาล  เปนตน  ดวยปจจัยตาง ๆ ท่ีกลาว
มาแลวขางตน ลวนแลวแตเปนสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายและออนลาทางดานอารมณ
ในการทํางานของพยาบาลไดท้ังสิ้น 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ไมสอดคลองกับการศึกษาของ ธัญสุดา วาทยะจินดา (2545)  ศึกษาวิจัย
เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลหออภิบาลผูปวยหนัก
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 105 คน  โดยใชแบบวัดความเหนื่อยหนายของ Maslach  
ผลการวิจัย  พบวา  ปจจัยดานพยาบาลหออภิบาลผูปวยหนักสวนใหญมีความเหนื่อยหนายดาน
ความออนลาทางอารมณอยูในระดับสูง 

จากการศึกษา  พบวา  พยาบาลวิชาชีพมีความเหนื่อยหนายในการทํางานดานความสําเร็จ
สวนบุคคลลดลงอยูในระดับนอย  อภิปรายไดวา  ปจจุบันพยาบาลวิชาชีพในวิทยาลัยแพทยศาสตร 
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตร ีและมีแนวโนมของ
การศึกษาระดับปริญญาโทเพ่ิมมากขึ้น  จึงมีผลทําใหพยาบาลวิชาชีพมีแนวคิดกวางไกลมากขึ้น  ยึด
หลักเหตุผลในการทํางานมากขึ้น  ประกอบกับเปนคนไทยจึงมีลักษณะทางวัฒนธรรมดานการเห็น
อกเห็นใจ  มีความเมตตากรุณาชอบการชวยเหลือเกื้อกูลกันอยูแลว  เม่ือมาปฏิบัติงานเปนพยาบาล
วิชาชีพ  จึงทําใหนําหลักแหงความเมตตากรุณามาใชกับผูปวย  และชวยเหลือผูดอยโอกาส  
โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล  ซึ่งไดรับการปลูกฝงแนวคิดและคานิยมทางวิชาชีพ  ดวยการยึดหลัก
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ  จันทรา  วีรปฎิญญา (2537)  ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของอาจารยพยาบาล  สังกัดสถาบันกําลังคน
ดานสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  ผลการวิจัยพบวา  อาจารยพยาบาลมีความเหนื่อยหนายดาน
ความสําเร็จสวนบุคคลอยูในระดับนอยเชนเดียวกัน 

5.2.2  ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน  
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.58) อภิปรายไดวา  พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัย

แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สวนใหญจบระดับปริญญา จึงเปนผูมีความรู  มีเหตุ
มีผล  สามารถยอมรับในสิ่งท่ีถูกตองตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ  ไดรับการปลูกฝงใหยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ไดแก   
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1.  พยาบาลพึงใหบริการพยาบาลดวยความเคารพในศักด์ิศรี และความแตกตางระหวาง
บุคคลโดยไมจํากัดในเรื่องสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ คุณสมบัติเฉพาะกิจ หรือสภาพปญหา
ทางดานสุขภาพอนามัยของผูปวย 

2. พยาบาลพึงเคารพสิทธิสวนตัวของผูปวยโดยรักษาขอมูลเกี่ยวกับผูปวยไวเปนความลับ 
3. พยาบาลพึงใหการปกปองคุมครองแกผูปวย สังคม ในกรณีที่มีการใหบริการสุขภาพ

อนามัยและความปลอดภัย  ถูกกระทําการท่ีอาจเกิดจากความไมรู ขาดศีลธรรม จริยธรรม หรือการ
กระทําท่ีผิดกฎหมายจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

4. พยาบาลมีหนาท่ีรับผิดชอบในการตัดสินใจและใหการพยาบาลแกผูปวยแตละราย 
5. พยาบาลพึงดํารงไวซึ่งสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล 

 6. พยาบาลพึงตัดสินใจดวยความรอบคอบถี่ถวน ใชขอมูลสมรรถนะและคุณสมบัติอื่นๆ 
เปนหลักในการขอคําปรึกษาหารือ ยอมรับในหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงการมอบหมายกิจกรรม
การปฏิบัติการพยาบาลใหผูอื่นปฏิบัติ 

7. พยาบาลพึงมีสวนรวมและสนับสนุนในกิจกรรมการพัฒนาความรูเชิงวิชาชีพ 
8. พยาบาลพึงมีสวนรวมและสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพและสงเสริมมาตรฐานการ

ปฏิบัติการพยาบาล 
9. พยาบาลพึงมีสวนรวมในการท่ีจะกําหนดและดํารงไวซึ่งสถานภาพของการทํางานท่ีจะ

นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูง 
10. พยาบาลพึงมีสวนรวมในการปกปอง คุมครอง สังคม จากการเสนอขอมูลท่ีผิด และ

ดํารงไวซึ่งความสามัคคีในวิชาชีพ 
 ดังนั้น จึงทําใหพยาบาลวิชาชีพในวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
สามารถยอมรับในปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีอยูภายใตนโยบายท่ีถูกตองชัดเจน
ตามหลักมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผลการศึกษาจึงพบวาปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง     
 ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของกานดา  วองธนากุล (2549)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  
ปจจัยลักษณะแวดลอมในการทํางานที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง    

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  (คาเฉลี่ย 3.06)  อยูในระดับ
ปานกลาง  เพราะวาลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบของพยาบาล
วิชาชีพท้ังหมดสวนใหญจะเปนลักษณะงานที่ตองเผชิญความกดดัน ความคับของใจจากการ
ปฏิบัติการพยาบาล ในสภาพผูปวยท่ีกําลังประสบความเปนความตาย หรือภาวะวิกฤติอยูเสมอ 
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ตองการตัดสินใจรีบดวน สถานการณในที่ทํางานที่ตองสัมพันธหรือเกี่ยวของกับสิ่งท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพและความปลอดภัย ชั่วโมงการทํางานท่ียาวนานติดตอกันเกินไป  ตองอยูเวรวันหยุด   มี
การพักผอนไมเพียงพอ  ทํางานหนักตอเนื่องและตลอดเวลา  เงินเดือนและคาตอบแทนนอยไม
เพียงพอและไมเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีตองรับผิดชอบกับความเปนความตายของมนุษย   
ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบไมตรงกับทักษะหรือไดรับมอบหมายงานท่ีไมตรงความสนใจหรือไมตรง
ความสามารถ สิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานไดท้ังทางรางกายและจิตใจ   และ
สงผลทําใหเกิดความเหนื่อยหนายในการทํางานไดในท่ีสุด  และเนื่องจากลักษณะงานของพยาบาล
วิชาชีพท้ังหมดเปนงานที่หนักและรับผิดชอบตอชีวิตของผูปวยตลอดเวลา   
 ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของกานดา วองธนากุล (2549) ศึกษาวิจัยเร่ือง  
ปจจัยลักษณะแวดลอมในการทํางานที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแ หง กลุมตัวอยางจํานวน  345 คน ผลการวิจัย  พบวา  ปจจัยลักษณะ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง    

ดานการรับรูตอระบบบริหารในหนวยงาน (คาเฉลี่ย  3.53)  อยูในระดับปานกลาง  อภิปราย
ไดวา  พยาบาลวิชาชีพของวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สวนใหญมีอายุ
เฉลี่ยมากกวา 39 ป ขึ้นไป  อายุ เปนสิ่งสะทอนถึงประสบการณของบุคคล ท้ังในชีวิตสวนตัวและ
การทํางาน ผูที่มีอายุมากพบประสบการณกับบุคคลหลายประเภท มีวุฒิภาวะทางอารมณสูงขึ้น มี
ความสุขุมรอบคอบ รูจักใชชีวิต มองชีวิตไดกวางไกลและลึกซึ้งมากขึ้น สามารถปรับตัวให
สอดคลองกับสถานการณท่ีเปนจริงไดดีกวาผูมีอายุนอยกวา  พยาบาลท่ีปฏิบัติงานมานานแลวมักจะ
มีความอดทนสูงกวา  มีวุฒิภาวะทางอารมณท่ีมั่นคงกวา  ตลอดจนสามารถทนแรงกระทบดานตางๆ
ไดดีกวา จึงทําใหมีความสามารถดานการรับรูตอระบบบริหารในหนวยงานไดดีกวาพยาบาลท่ีมีอายุ
นอยกวา 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ  กานดา  วองธนากุล (2549)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  
ปจจัยลักษณะแวดลอมในการทํางานที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กลุมตัวอยางจํานวน 345 คน ผ ลการวิจัยพบวา  ปจจัยลักษณะ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง    

ดานการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพในการทํางาน  (คาเฉลี่ย 3.68) อยูในระดับดี  
อภิปรายไดวา   พยาบาลวิชาชีพของวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลสวน
ใหญจบระดับปริญญา  จึงเปนผูมีความรู  มีเหตุมีผล  มีการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของ
ตนเองอยางเพียงพอแกการปฏิบัติงานตามขอบเขตวิชาชีพ  โดยสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
คุณภาพตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ  โดยยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน
และผูรับบริการ  
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 ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ  กานดา  วองธนากุล (2549)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  
ปจจัยลักษณะแวดลอมในการทํางานที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กลุมตัวอยางจํานวน 345 คน ผ ลการวิจัยพบวา  ปจจัยลักษณะ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพในการทํางาน อยูในระดับ
ปานกลาง    

ดานสัมพันธภาพในหนวยงาน (คาเฉลี่ย 3.71) อยูในระดับดี อภิปรายไดวา พยาบาลวิชาชีพ
ของวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลยึดหลักระบบอาวุโส  รุนนองเคารพรุน
พ่ี   ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเอง  เม่ือมีปญหาเรื่องงานสามารถปรึกษาหารือกับเพ่ือนรวมงาน
ไดอยางม่ันใจและสะดวกใจ  หนวยงานมีการรับฟงปญหาและรวมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานเปน
อยางดี 

ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ วรนุช  กิตสัมปนท (2537)  ศึกษาวิจัยเร่ือง
สัมพันธภาพระหวางความเขมแข็งอดทนสัมพันธภาพระหวางบุคคล และความเหนื่อยหนายของ
พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลจิตเวช ผลการวิจัยพบวา   กลุมตัวอยางมีความเขมแข็งอดทนและ
สัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูในระดับสูง   

ดานการรับรูตอความสําเร็จในการทํางาน (คาเฉลี่ย 3.79 ) อยูในระดับดี อภิปรายไดวา
พยาบาลวิชาชีพของวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลมีความภาคภูมิใจท่ีมี
สวนชวยใหงานในหนวยงานประสบผลสําเร็จ  ผูบังคับบัญชามีความไววางใจและใหการสนับสนุน
การทํางานจนประสบผลสําเร็จ  ผูรวมงานยอมรับในการทํางานซึ่งกันและกัน   

ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ จินตนา  ญาติบรรทุง (2529) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางพยาบาลวิชาชีพจํานวน 339 
คน  ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ 6  แหงในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  การรับรู
ความสําเร็จในงาน    มีความสัมพันธในเชิงลบกับระดับความเหนื่อยหนาย      
 5.2.3   การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน  
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา พยาบาลวิชาชีพที่มีกลุมอายุ แตกตางกันไมมีความ
เหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน  อภิปรายไดวา  ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพเปนงานท่ีหนัก
และตองรับผิดชอบตอชีวิตของผูปวยตลอดเวลา  ซึ่งบุคคลที่จะมาทํางานดานพยาบาลรับทราบและ
ตระหนักเปนอยางดี  ดังนั้นปจจัยสวนบุคคลดานอายุจึงไมมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการ
ทํางาน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 

ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ จินตนา  ญาติบรรทุง (2529)  ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับระดับความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลใน



 

 

67 

โรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร  6  แหง  ผลการวิจัยพบวา อายุไมมีผลตอความเหนื่อย
หนายในการทํางาน 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา  พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกตางกัน
จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน  โดยพยาบาลที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวแบบรักใคร
กันดีจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานนอยกวาพยาบาลที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวแบบ
ทะเลาะวิวาทกันเปนบางครั้ง  อภิปรายไดวา  สถาบันครอบครัวเปนสถาบันท่ีสําคัญที่สุดในสังคม  
เปนกลไกที่ชวยประคับประคอง  ใหความรักความอบอุน  ใหภูมิคุมกันกับมนุษย  ครอบครัวจะชวย
แกปญหาตาง ๆ ได  ถาสถาบันครอบครัวเขมแข็งและสมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 
มีบรรยากาศเปนมิตร  หวังดีตอกัน  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  แตในทางตรงกันขามถาครอบครัวออนแอ 
สมาชิกในครอบครัวขาดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  บุคคลก็จะขาดแรงสนับสนุนจากครอบครัว  ขาดท่ี
ปรึกษา  ขาดผูใหความชวยเหลือ  ซึ่งเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความเครียด  และนําไปสูความเหนื่อย
หนายในท่ีสุด  

ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของทรงสุข  หงสรพิพัฒน  เบญจา  เตากล่ํา  และ
รัตนา  จารุวรรโณ (2539)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการ
ทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  พยาบาลวิชาชีพท่ีมี
สัมพันธภาพในครอบครัวแตกตางกัน  จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน   
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา  ปจจัยลักษณะแวดลอมในการทํางานท่ีมีอิทธิพลตอความ
เหนื่อยหนายในการทํางานอยูในระดับปานกลาง  อภิปรายไดวา  สภาพแวดลอมในการทํางานเปน
องคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานพยาบาลวิชาชีพ  เชน  ความ
ม่ันคงปลอดภัย  ไดแก  ความมั่นคงในการทํางาน  การท่ีไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา  ทํา
ใหผูปฏิบัติงานเกิดความอบอุนทางใจและปลอดภัยที่จะไดทํางานในองคการ นอกจากนี้
องคประกอบสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน  การพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนอยางเปนธรรมและเหมาะสม  มีการใหรางวัล  ยกยองชมเชยกับบุคคลท่ีปฏิบัติงานดี   มี
การสนับสนุนใหศึกษาตอ  และมีการฝกอบรมใหเรียนรูงานมากขึ้น  มอบหมายงานท่ีตรงกับความรู
และความสามารถ  ไดรับการเอาใจใส  ไดรับการตรวจและแนะนํางานอยางใกลชิด  การไดทํางาน
อยูในกลุมท่ีมีความคิดคลายกับตน  การไดรับการยอมรับและเปนสวนหนึ่งของกลุมทํางาน  มีความ
สามัคคีรูจักหนาท่ีของตน  มีกลุมทํางานท่ีฉลาดมีประสิทธิภาพ  มีการติดตอสื่อสารที่ดีภายใน
หนวยงาน  ไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและความกาวหนาขององคการท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต  มีสภาพแวดลอมภายในหนวยงานท่ีสะอาด  มีระเบียบ  มีความปลอดภัย  มี
อากาศถายเทดี  ไมมีเสียงรบกวนและแสงสวางท่ีเหมาะสม  ระยะเวลาทํางานแตละวันเหมาะสม  มี
สถานท่ีใหออกกําลังกาย  มีสถานท่ีจอดรถพอเพียง  มีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นๆ



 

 

68 

นอกเหนือจากเงินเดือน  ซึ่งองคประกอบลักษณะของสภาพแวดลอมในการทํางานดังกลาวขางตน
จะชวยเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน  และไมกอใหเกิดความเหนื่อยหนายในการทํางาน  

ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของกานดา วองธนากุล  (2549)  ศึกษาวิจัยเร่ือง 
ปจจัยลักษณะแวดลอมในการทํางานที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผลการวิจัย พบวาปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอความเหนื่อย
หนายในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา  พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสัมพันธภาพในหนวยงานแตกตางกัน
จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน  อภิปรายไดวา  ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการ
ทํางานดานสัมพันธภาพในหนวยงานและระหวางบุคลากรมีความสําคัญตอการเกิดความเหนื่อย
หนายอยางมาก  เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลมีหอผูปวยหลาย
แผนก   พยาบาลวิชาชีพบางหอผูปวยมีลักษณะงานท่ีตองติดตอขอความรวมมือจากบุคลากรตาง ๆ 
เปนตนวา แพทย  ธนาคารเก็บเลือด  หนวยแพทยรังสีวินิจฉัย  การติดตอระหวางหอผูปวยดวยกัน  
การทํางานจึงตองมีความไววางใจซึ่งกันและกัน และมีความรวมมือชวยเหลือการทํางานซึ่งกันและ
กัน จึงทําใหบางครั้งอาจมีการประสานงานหรือการติดตอที่ไมเขาใจกันได  โดยเฉพาะหอ
ผูปวยหนักหรือภาวะวิกฤต  สําหรับหอผูปวยท่ัวไปจะมีลักษณะงานท่ีแตกตางกันไป  จึงมีการ
ติดตอสัมพันธภาพแบบคอยเปนคอยไป  ความขัดแยงจะนอยกวาหอผูปวยหนัก  จึงสงผลให
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสัมพันธภาพในหนวยงานแตกตางกัน จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางาน
ตางกัน  และเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
              ผลการศึกษาค ร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ สุขุมาลย  ศาลาโรจน  (2541)  ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความเหนื่อยหนายของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ จํานวน 318 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีดัดแปลงมาจาก Maslach   ผลการวิจัย
พบวา   พยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุท่ีมีสัมพันธภาพในหนวยงาน แตกตางกันจะมี
ความเหนื่อยหนายในการทํางานตางกัน   

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา  พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพ
ของตนเองในการทํางานแตกตางกัน  ไมมีผลตอความเหนื่อยหนายในการทํางาน   อภิปรายไดวา   
พยาบาลวิชาชีพในวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  มีการปฏิบัติงานแตละ
อยางดวยความชํานาญ  มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเสมอ  เปนผูท่ีสามารถใหคําปรึกษาและ
แนะนําในการทํางานใหแกผูรวมงานได   พยาบาลวิชาชีพสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญา มี
ความรู  มีเหตุผล  รูจักใชความคิดและสามารถตัดสินใจเลือกแกปญหาท่ีเหมาะสมไดดี จึงมีผลทํา
ใหเกิดการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเองในการทํางานไดดีเหมือนกันเปนสวนใหญ  
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว    
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                ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ กานดา  วองธนากุล (2549)  ศึกษาวิจัย
เรื่อง  ปจจัยลักษณะแวดลอมในการทํางานท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง กลุมตัวอยางจํานวน 345  คน ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยลักษณะ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานการรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความ
เหนื่อยหนายในการทํางานเชนเดียวกัน 
 
5.3  ขอเสนอแนะ  

   จากผลการศึกษานี้ พบวา  มีปจจัยท้ังดานคุณลักษณะสวนบุคคล และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน หลายปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาล แมจะเปนความ
เหนื่อยหนายในระดับปานกลาง แตอาจจะสงผลกระทบถึงการสูญเสียบุคลากรไป หรือ
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง เนื่องจากพยาบาลเกิดการเปลี่ยนแปลงดานอารมณ ทัศนคติตอ
วิชาชีพทําใหพยาบาลมีขวัญและกําลังใจต่ํา ดังนั้นเราควรตะหนักถึงความสําคัญและปญหาความ
เหนื่อยหนายในการทํางาน  คณะผูวิจัยขอเสนอการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมในเร่ืองตอไปนี้ 

1.  ดานตัวพยาบาล 
 ควรมีการศึกษาแนวทางการบรรเทาหรือแกไขอาการเหนื่อยหนายใหลดนอยลง  อันจะมี
ผลกระทบตอองคการนอยลง หรือมีการศึกษาวิธีการขจัดความเหนื่อยหนายวาเขามีวิธีการอยางไร 
เชน การออกกําลังกาย การนั่งสมาธิ การแสวงหาแรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งอาจทําไดโดยการปรับ
ระดับและขยายอัตราตําแหนงของพยาบาลใหสูงขึ้น เพ่ือใหพยาบาลไดมีโอกาสกาวหนาในวิชาชีพ
ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่น จะทําใหพยาบาลไดรับเกียรติเปนท่ียอมรับของสังคม ท้ังยังเปนการสราง
ขวัญใหพยาบาลปฏิบัติงานดวยความพอใจ นอกจากนี้อัตราเงินเดือนและเงินเพ่ิมพิเศษตาง ๆ ควรมี
การปรับใหสูงขึ้นใกลเคียงกับอัตราของโรงพยาบาลเอกชน เพื่อใหเพียงพอกับคาครองชีพเหมาะสม
กับสภาพการทํางานซึ่งหนัก เสี่ยงตอการเกิดโรคมากกวากลุมวิชาชีพอื่น  

2.  ดานการบริหารพยาบาล 
                เนื่องจากผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี เชน 
สถานท่ีทํางานหรือหอผูปวยควรจัดใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมและสะดวกปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรบุคลากรและเจาหนาที่ใหกระจายเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีตองการ
รับผิดชอบ เพ่ือลดปญหาการอยูเวรบอยเกินไป หรือทํางานหนักเกินไป นอกจากนี้ผูบริหารควรมี
นโยบายท่ีแนชัดในการสงเสริมความกาวหนาของวิชาชีพพยาบาล เชน ในดานการศึกษาและอบรม
เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นและ
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เสนอแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีลาสมัยใหเหมาะสมเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว
ดีขึ้น การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีจะชวยผอนคลายความตึงเครียดจากงานประจํา 

3.  ดานการศึกษาพยาบาล 
 สถานศึกษา ควรเนนและสงเสริมนักศึกษาพยาบาลใหรูสภาพพยาบาลท่ีเปนจริง  สราง
พยาบาลใหมีบคุลิกภาพเชิงอารมณที่ม่ันคง สามารถปรับตัวในวิชาชีพและสามารถเลือกใชกลวิธีใน
การเผชิญความเครียดไดอยางถูกตอง 

4.  ดานการศึกษาวิจัย    
              ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีขจัดความเหนื่อยหนาย หรือหาวิธีการท่ีทําใหความเหนื่อย
หนายเกิดในระดับตํ่า และศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีมีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการ
ทํางาน  พรอมรวมกันหาทางแกไขปญหา 
 
5.4  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
  ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานใน
กลุมวิชาชีพอื่น ๆ ในโรงพยาบาลท่ีมีลักษณะงานแตกตางกับงานพยาบาล  เชน  แพทย  เภสัชกร  
นักจิตเวช  นักสังคมสงเคราะห  เพ่ือศึกษาถึงลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อย
หนายในการทํางาน  
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แบบสอบถาม 
โครงการวิจัยเรื่อง ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาล

วิชาชีพในวิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล  สังกัดสํานัก
การแพทย กรุงเทพมหานคร       

 

คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใหผูตอบแบบสอบถาม   ตอบคําถามทุกขอใหตรงกับความจริงมากท่ีสุด  
และคําตอบท่ีไดถือเปนความลับ  แบบสอบถามแบงออกเปน  3  สวน คือ 

     สวนท่ี 1   แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
สวนท่ี 2  แบบสอบถามปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน 
สวนท่ี 3  แบบวัดความเหนื่อยหนายในการทํางาน 

 

สวนท่ี 1   แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง:โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน (       )  หนาขอความ  หรือเติมขอความในชองวาง................

ซึ่งตรงกับลักษณะเฉพาะของทานตามความเปนจริง 
1. อายุ.........................ป 
2. ระดับการศึกษา 

 1.  (        )      ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภเทียบเทาปริญญาตรี    
 2.  (        )      ปริญญาตรี       3.  (         )   ปริญญาโท 
 4.  (        )      อื่น  ๆ ระบุ.................................................... 

3.   สถานภาพ 
1.  (         )     โสด    
2.  (         )      สมรส           
3.  (         )      หมาย/หยา/แยกกันอยู    

4.  สัมพันธภาพระหวางทานกับสมาชิกภายในครอบครัว 
1    (         )     รักใครกันดีและมีความสุข      2.  (          )   ทะเลาะวิวาทเปนบางครั้ง 
3.   (         )     ทะเลาะวิวาทกันบอย              4.  (          )   หางเหินกันมาก 
5.   (         )     อื่น  ๆ ระบุ.................................................. 

5. การรับภาระในการดูแลครอบครัวของทาน 
1.  (          )   ไมตองรับภาระใดๆเลย        2.   (          )  รับภาระนอย 
3.   (          )   รับภาระปานกลาง               4.   (          )   รับภาระมาก 
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6. ทานมีรายไดและรายจายประจําทานเปนอยางไร 
1   (           )   มีเงินเหลือออม                   2.   (          )   เพียงพอใช                 
3.  (           )  ไมคอยจะเพียงพอ / บางเดือนไมเพียงพอ     
4.  (           )   ไมเพียงพอและเสาะแสวงหารายไดเพ่ิมเติม   
5.  (           )   อื่นๆ  ระบ.ุ.................................................................................... 

7.   ทานปฏิบัติงานมาแลว(ต้ังแตเริ่มรับราชการ-ปจจุบัน)   เปนระยะเวลา............ป.............. เดือน 
 

สวนท่ี 2    แบบสอบถามปจจัยลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน 
คําชี้แจง   ใหทานพิจารณาขอความแตละขอโดยละเอียด  แลวโปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ี

ตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็นของทานมากที่สุด        
                         ระดับความคิดเห็น                                                  

ขอความ เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
1.ทานตองทํางานแขงกับเวลาอยูเสมอ 

     

2. ทานมักไดรับงานมากจนทําไมสําเร็จตาม
กําหนดเวลา 

     

3. ทานรูสึกวางานเปนอุปสรรคตอครอบครัว
ของทาน 

     

4. เงินเดือนท่ีไดรับเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของทาน 

     

5. คาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับปริมาณ
งานท่ีทานรับผิดชอบ 

     

6. คาลวงเวลาที่ไดรับเหมาะสมกับจํานวน
ชั่วโมง ทํางาน 

     

7. ปริมาณงานในหนวยงานของทาน
รับผิดชอบอยู  เหมาะสมกับจํานวนบุคลากร
ดีแลว 

     

สัมพันธภาพในหนวยงาน 
8. ทานและเพ่ือนรวมงานทํางานประสานกัน

เปนอยางดี 
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                         ระดับความคิดเห็น                                                  
ขอความ เห็นดวย

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไม

แนใจ 
ไมเห็น

ดวย 
ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 
9. ทานยอมรับในความสามารถของเพ่ือน 

รวมงาน                     
     

10. ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเองกับทาน       
11. เมื่อมีปญหาเร่ืองงานทานสามารถปรึกษา 

หารือกับเพ่ือนรวมงานไดอยางม่ันใจ 
     

12. ทานสามารถพูดจาปรึกษาหารือในปญหา
สวนตัวกับเพ่ือนรวมงานไดอยางสะดวกใจ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13. เพ่ือนรวมงานของทานไมชอบการ    
เปลี่ยนแปลงแมวาจะทําใหงานดีขึ้น 

     

14. หนวยงานของทานมีการรับฟงปญหาและ   
รวมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับงาน           

     

การรับรูตอระบบบริหาร 
15. หนวยงานของทานมีการวางแผนการ  

ปฏิบัติงานท่ีสามารถนําไปใชไดจริง 

     

16. หนวยงานของทานมีการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา     

     

17. ทานไดรับทุนอุดหนุนในการพัฒนาตนเอง      
18. การติดตอสื่อสารในหนวยงานเปนไป

ดวยด ี
     

19  การประสานงานในหนวยงานรวดเร็วและ   
ถูกตอง                      

     

การรับรูตอความสําเร็จในการทํางาน 
21. ทานมีความภูมิใจท่ีทานมีสวนชวยใหงาน

ในหนวยงานประสบผลสําเร็จ 

     

22. ทานรูสึกวาผูบังคับบัญชาไววางใจในผล
การทํางานของทาน 
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                         ระดับความคิดเห็น                                                  
ขอความ เห็นดวย

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไม

แนใจ 
ไมเห็น

ดวย 
ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 
23. ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนจนทําให

งานสําเร็จ 
     

24. ทานรูสึกวาผูรวมงานยอมรับในการทํางาน
ของทาน 

     

การรับรูตอความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง 
25. ทานปฏิบัติงานแตละอยางดวยความ

ชํานาญ 

     

26.ทานมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานเสมอ      
27. ทานเปนผูท่ีสามารถใหคําปรึกษาและ

แนะนําในการทํางานใหแกผูรวมงานได 
     

28. ทานขาดโอกาสนํานวัตกรรมใหมๆมา
ปรับปรุงการทํางาน 

     

 
สวนท่ี  3  แบบวัดความเหนื่อยหนายในการทํางาน 
คําชี้แจง : ใหทานพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเคร่ืองหมาย  /  ลงชองท่ีตรงกับความรูสึกท่ี

แทจริงของทานมากท่ีสุด 
                           ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆ ครั้ง ไมเคยเลย 
1. ฉันรูสึกหอเห่ียวจากการทํางาน     
2  ฉันไมเคยใสใจวาเกิดอะไรขึ้นกับบุคคล อื่น     
3. ฉันรูสึกเหนื่อยลาเม่ือตื่นนอนตอนเชาและรู

วาฉันจะตองเผชิญกับการทํางานอีกวัน 
    

4.  ฉันรูสึกวาฉันมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต
ของผูอื่นในทางท่ีดี 

    

5. ฉันไดสรางสิ่งมีคุณคามากมายในงาน      
6.  ฉันรูสึกเต็มไปดวยพลัง     
7.  ฉันรูสึกวาไดปฏิบัติตอบุคคลบางคน

เสมือนเขาเปนสิ่งไรชีวิตจิตใจ 
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                           ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆ ครั้ง ไมเคยเลย 
8.  การทํางานกับบุคคลอื่นโดยตรงทําใหฉัน

เครียดมากเกินไป 
    

9.  ฉันรูสึกสิ้นหวัง        

10. ฉันสามารถเขาใจถึงบุคคลอื่นวาเขารูสึก
ตอสิ่ง ตางๆอยางไร 

    

11. ฉันวิตกกังวลวางานนี้กําลังทําจิตใจให
แข็งกระดาง 

    

12. ฉันรูสึกเปนสุขหลังจากการทํางานกับ
บุคคลอื่นไดสําเร็จลุลวง 

    

13. ฉันรูสึกวากําลังทํางานท่ีหนักมากเกินไป     

14. ฉันสามารถสรางบรรยากาศท่ีผอนคลาย
กับบุคคลอื่นไดงาย 

    

15. ฉันรูสึกหมดแรงเม่ือสิ้นสุดวันทํางาน     

16. ฉันรูสกึคับของใจในการทํางาน     
17. ในการทํางานฉันสามารถเผชิญปญหาทาง

อารมณไดอยางสงบ 
    

18. ฉันสามารถแกไขปญหาของบุคคลอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ 

    

19. ฉันเริ่มเปนคนหยาบกระดางและไรความ
เมตตากับบุคคลอื่นเม่ือเร่ิมทํางาน 

    

20. การทํางานท่ีเกี่ยวของกับบุคคลอื่นตลอด
วันเปนสิ่งท่ีตึงเครียดกับฉันจริงๆ 

    

21. ฉันรูสึกเหนื่อยหนายกับงานของฉัน     

22. ฉันรูสกึวาไดรับการตําหนิจากบุคคลอื่น
ในปญหา บางอยางของเขา 
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