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K  42463014  :  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
คําสําคัญ :  ความเครียด / การดูแลตนเอง / บทบาทในการทํางาน / การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน
                  เพ็ญศรี ฉันทาภิรมย : ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ      ในโรงพยาบาล
ท่ัวไป จังหวัดราชบุรี  (FACTORS  DETERMINING  STRESS  OF PROFESSIONAL  NURSES  IN
GENERAL HOSPITALS, RATCHABURI PROVINCE)  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร.นวลฉวี
ประเสริฐสุข, รศ. ดร. สุรพล  พยอมแยม   และ    รศ. นันทิกา  แยมสรวล.  109  หนา.   ISBN  974 – 653 –
798 – 9.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1)  ระดับความเครียด  การดูแลตนเอง  บทบาทในการ
ทํางาน และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ    ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี
2)  ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล   รายได    ประสบการณในการทํางานพยาบาล   การดูแลตนเอง
บทบาทในการทํางาน และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานโดยภาพรวม     เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ     ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี  3) ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพ
พยาบาล รายได ประสบการณในการทํางานพยาบาล   การดูแลตนเอง บทบาทในการทํางาน และการเสริม
สรางพลังอํานาจในงานรายดาน เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ท่ัวไป   จังหวัดราชบุรี   กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป   จังหวัดราชบุรี  ท่ีมี
ประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป   จํานวน 232  คน   โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ
(Stratified   random   sampling)     เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก รอยละ  (%)  คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ( Stepwise Multiple Regression Analysis )

ผลการวิจัยพบวา

1. ระดับความเครียด  การดูแลตนเอง บทบาทในการทํางาน   และการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในงานของพยาบาลวิชาชีพอยูในระดับปานกลาง

2. การดูแลตนเอง สามารถทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ  ไดรอยละ 7.7      อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

3. การดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย             และการดูแลตนเองดานอาหาร
สามารถรวมกันทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ  ไดรอยละ 11.4  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.001
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PENSRI CHANTABHIR0M : FACTORS DETERMINING  STRESS  OF
PROFESSIONAL  NURSES  IN  GENERAL  HOSPITALS,   RATCHABURI  PROVINCE.
THESIS ADVISORS :  ASST. PROF. NUANCHAVEE  PRASERTSUK, Ph.D., ASSO. PROF.   
SURAPOL  PAYOMYAM,  Ph.D., AND ASSO. PROF. NANTIGA  YAMSRUAL.  109 pp.
ISBN  974 – 653 – 798 – 9

The purposes of this research were  1) to study  the level of stress, self caring,  roles of
work, and job empowerment of professional nurses at General Hospitals in Ratchaburi Province; 2) to
study  time spent for studying nursing, income, experience of professional nursing, self caring,  roles of
work, and job empowerment  affecting the level of stress of professional nurses at General Hospitals,
Ratchaburi Province; 3) to investigate time spent for studying nursing, income, experience of
professional nursing, self caring,  roles of work, and job empowerment affecting the level of stress of
professional nurses at General  hospitals,  Ratchaburi Province.

The subjects were 232  professional nurses with at least one-year experience at General
Hospitals,  Ratchaburi Province. The subjects were selected through Stratified Random Sampling. The
research  instrument  was questionnaire developed  by   the  researcher. The statistics used to analyze
data included percentage, arithmetic mean, standard deviation, and  Stepwise  Multiple Regression
Analysis.

The findings were as follows :

1) stress,   self caring,   roles of work, and job empowerment of professional  nurses  were
found at moderate level.

2)    self caring  determined the  level of  stress  of  professional    nurses  at a percentage of
7.7 %,   with a statistical  significant   level  of   .001.

3) self caring,  recreation and relaxation, selecting   food  intake   determined  the  level of
stress of professional nurses  at a percentage of 11.4 %, with a statistical  significant  level  of   .001.
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บทท่ี  1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม จะเห็นไดวาในชวง 10 ปที่ผานมาประเทศไทยและ
หลายประเทศทั่วโลกตองเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจอยางรุนแรง ซ่ึงปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบ
ตอเนื่องในทุกดานไมวาจะเปนการสาธารณูปโภคของทั้งภาครัฐและเอกชน   การเงินการธนาคาร
บริษัทหางราน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนตน บริษัทหลายแหงลมเลิกกิจการ  บางแหงอยูใน
สภาพลมละลาย บางแหงตองลดจํานวนพนักงานลงและลดคาจางเปนตน  เหตุการณดังกลาวกอให
เกิดความเครียดขึ้นในประชากรทุกระดับ สภาพสังคมเกิดการแขงขัน แยงชิงและเอาตัวรอดมากขึ้น
เพื่อใหชีวิตดํารงอยูได ซ่ึงความเครียดที่เกิดขึ้นมีอยูหลายระดับ  ถาบุคคลมีความเครียดในระดับ
นอยจะทําใหเกิดความเฉื่อยชา  ถามีความเครียดระดับปานกลางจะทําใหดูกระตือรือรนในการ
ทํางาน แตถาระดับความเครียดมากทําใหเกิดความออนลามึนงง  เกิดความบกพรองในการรับรูและ
การตัดสินใจ  เปนเหตุใหไมมีความสุขทําใหเกิดโรคนอนไมหลับ แผลในกระเพาะอาหาร  ความดัน
โลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจอุดตัน  โรคปอด  โรคเบาหวานกําเริบ  และโรคมะเร็งในที่สุด (Frain
and Valiga  1981: 59 – 68, อางถึงใน ศิริพร  วิญรัูตน 2543: 1)    จากผลการประชุมระหวางชาติ
เร่ือง  ความเครียดโดยกรมสุขภาพจิตรวมกับคณะแพทยศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      และ
องคการอนามัยโลก  พบวา  คนไทยมีความเครียดไมต่ํากวา 12 ลานคน  หรือประมาณรอยละ 20
ของประชากร  คาดวาในศตวรรษที่  21  เปนศตวรรษแหงความเครียด  (กระทรวงสาธารณสุข,
กรมสุขภาพจิต 2541: 75)  และธงชัย  ทวิชาชาติ  (2541: 44 )  สํารวจสุขภาพจิตของคนไทย
โดยความรวมมือของสวนดุสิตโพล  พบวา สาเหตุที่ทําใหคนไทยเกิดอาการเครียด  5  อันดับ  ไดแก
หนาที่การงาน    เศรษฐกิจ    การเรียน    ปญหาจราจร   และปญหาครอบครัว  เชนเดียวกับนริศ
เจนวิริยะ  (2539: 73 )    กลาววาแนวโนมของปญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากความเครียด  เนื่องจาก
อาชีพมีมากขึ้น

ในสวนของวิชาชีพพยาบาลนั้น            นอกจากจะตองเผชิญปญหาเศรษฐกิจดังที่กลาว
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ขางตนรวมกันแลว         ยังตองเผชิญกับความเครียดที่เกิดขึ้นเฉพาะในวิชาชีพอีก          ซ่ึงวูลฟแกง
  (Wolfgang 1988: 43 – 47, อางถึงใน  ศิริพร  วิญรัูตน 2543: 2)   ไดศึกษาความเครียดของ
บุคลากรในทีมสุขภาพ ไดแก แพทย  พยาบาล  เภสัชกร  พบวา  พยาบาลวิชาชีพมีระดับความเครียด
มากที่สุด  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสถาบันความปลอดภัยในวิชาชีพและสุขภาพแหงชาติ
ประเทศอังกฤษ   (National  Institute  for  Occupational Safety  and  Health  cited  in  Seago  and
Faucette 1997: 522 - 527, อางถึงใน ศิริพร  วิญรัูตน 2543: 2)  ที่ศึกษาระดับความเครียดของ 130
วิชาชีพ พบวา วิชาชีพพยาบาลเปน 1 ใน 40 วิชาชีพที่มีความเครียดระดับสูง โดยสาเหตุที่กอใหเกิด
ความเครียด  คือ  ลักษณะงานที่ตองเผชิญกับภาวะวิกฤติของชีวิตและความตาย   การมีภาระงาน
มาก    ตองรับบทบาทหนาที่หลายอยางในโรงพยาบาล  (สมจิต  หนุเจริญกุล  2537: 187)  เกิดความ
รูสึกคลุมเครือในบทบาทของตนเอง     รูสึกอึดอัดวาอะไรคือส่ิงที่เขาตองทํา       เพื่อใหผลงานมี
ประสิทธิภาพซึ่งมักจะเกิดในองคการที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย ๆ    ทําใหผูปฏิบัติงานไมแนใจวา
องคการตองการใหพวกเขาทําอยางไร และมีการประเมินผลอยางไร สอดคลองกับที่คานนและคณะ
(Kahn et al. 1964, อางถึงใน โสภา  ทรัพยมากอุดม  2533: 30 – 31)  อธิบายวาในองคการหนึ่ง ๆ
สมาชิกจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในหลาย ๆ แงมุม  ในสถานการณหนึ่งจะทําใหเจาของ
บทบาทไมแนใจเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบของตน ในบทบาทวาอะไรที่คนอื่น ๆ คาดหวัง
จากตัวเขาและอะไรคือพฤติกรรมที่ควรแสดงออกได  รวมทั้งในองคการบุคคลจะพบกับความ
หลากหลายหรือความไมชัดเจนตาง ๆ  หรือเกิดจากความคาดหวังของบุคคลตาง ๆ   ตอตนเองไม
ชัดเจนไมสอดคลองกันทําใหเกิดความขัดแยงในบทบาท (Role Conflict) ทําใหพยาบาลตองปรับตัว
ใหเขากับสถานภาพของตน  บางครั้งทําใหเกิดความคับของใจ เกิดความขัดแยงในตัวกอใหเกิด
ความกระวนกระวายใจ  ในที่สุดสุขภาพจิตเสื่อมลงทําใหงานขาดประสิทธิภาพ     และในปจจุบัน
วิชาชีพพยาบาลมักถูกมองวาเปนอาชีพที่มีลักษณะการพึ่งพา  ไมมีปฏิกิริยาโตตอบผูอ่ืนจึงรูสึกวา
ตนเองไรอํานาจ มีอํานาจและอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในองคการนอยมาก   ขาดโอกาสในการ
เปนผูนําและไมมีพลังอํานาจอยางเพียงพอ (Raynor 1984, อางถึงใน อุดมรัตน  สงวนศิริธรรม
2538:  4)  ดังนั้นในการใหบริการที่มีคุณภาพนั้น พยาบาลจําเปนตองมีพลังอํานาจในการใชความรู
และทักษะที่มอียู  รวมทั้งไดรับบริการสนับสนุนจากผูบริหาร  ใหไดรับอํานาจและโอกาสในการ
ทํางานเกิดพลังอํานาจในการประกอบวิชาชีพจนเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น ๆ เกิดแรงจูงใจให
พยาบาลมองเห็นคุณคาของตนและปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลดวยความยินดีและเต็มใจ  หาก
บุคคลขาดการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  ขาดการชวยเหลือสนับสนุนจากผูนําขององคการ  ขาด
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ยอมกอใหเกิดความทอแทใจ  และเกิดความเครียดได      ซ่ึง
ความเครียดจะสงผลกระทบทั้งองคกร   มีการศึกษาพบวา  เมื่อบุคคลเกิดความเครียดจะแสดงความ
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วิตกกังวลออกมา  บางคนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง  ปวดศีรษะ     ขาดสมาธิ  มีความบกพรองใน
การรับรูและการตัดสินใจ  บางคนมีอารมณแปรปรวนมีผลใหสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานเสียไป
และทําใหบุคคลปฏิบัติงานผิดพลาด

สําหรับการดูแลตนเอง    เปนสิ่งจําเปน    และสําคัญโดยมนุษยตองดูแลตนเองตาม
กระบวนการและขั้นตอนของชีวิต  การดํารงรักษาโครงสรางรวมทั้งการทําหนาที่ของมนุษย  เพื่อ
การมีสุขภาพที่ดี  และเพื่อความผาสุกในการดําเนินชีวิต  เชน เร่ืองอาหาร  น้ําสะอาด  อากาศที่
บริสุทธิ์      การขับถายของเสีย    การพักผอน    การมีกิจกรรมตาง ๆ การไดอยูอยางสันโดษ  การ
มีปฏิสัมพันธกับสังคม  การปองกันอันตรายที่จะมีตอชีวิต  ดังนั้น  การดูแลตนเองทางดานรางกาย
และจิตใจ     จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองกระทํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทางดานการพยาบาล
เนื่องจากเมื่อบุคคลมีการดูแลตนเองที่ดี   จะมีผลทําใหมีสุขภาพดีในทางตรงกันขามหากบุคคลมี
การดูแลตนเองไมดีก็จะทําใหสุขภาพไมดี  และจะสงใหเกิดความเครียดตามมาได

จากการศึกษาขอมูลนํารองของผูวิจัย      (ดําเนินการเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2545)    ใช
สัมภาษณทางโทรศัพท  เพื่อประเมินความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ   โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัด
ราชบุรี โรงพยาบาลละ 10  คน รวม 30 คน โดยสุมไปยังหอผูปวย / หนวยงานตาง ๆ  และใชคําถาม
“ในการปฏิบัติงานพยาบาล  สาเหตุอะไรที่ทําใหเครียด”  สรุปไดดังนี้

1. ภาระงานมากและตองไดรับผิดชอบหลายดานพรอมกัน             ความไมชัดเจนใน
ขอบเขตและหนาที่ของตนเอง  ความขัดแยงระหวางเพื่อนรวมวิชาชีพ     ความไมเขาใจกันระหวาง
ผูปวยและญาติทําใหเกิดความคลุมเครือและความขัดแยงในบทบาท

2. การเปลี่ยนแปลงระบบงาน     และนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา   30
บาท รักษาทุกโรค ทําใหทุกโรงพยาบาลเผชิญกับภาวะการเงิน พยาบาลวิชาชีพก็ไดรับผลกระทบ
เชนเดียวกัน  เกิดความรูสึกตอตานการเปลี่ยนแปลง มีแรงจูงใจต่ําเกิดการเบื่องาน ขาดกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการเกิดปญหาดังกลาวผูบริหารควรเพิ่มอํานาจการตัดสินใจเปดโอกาส
ใหพยาบาลวิชาชีพสามารถบริหารจัดการงานของตนไดอยางอิสระและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
โดยแนวทางหนึ่งคือการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน เมื่อพยาบาลวิชาชีพไดรับอํานาจและโอกาส
จะกอใหเกิดพฤติกรรมที่จะนําไปสูความคิดริเร่ิมสรางสรรค        ความกระตือรือรนในการปฏิบัติ
กิจกรรมของโรงพยาบาล และยังจะทําใหใชพลังอํานาจในงานอยางมีประสิทธิภาพ

3. ปญหาดานสุขภาพ   พยาบาลวิชาชีพจะตองมีการดูแลตนเองดานรางกายและจิตใจ
ควบคูกันไป เพราะมนุษยในฐานะหนวยเดียวแยกจากกันไมได  บุคคลที่มีสุขภาพดีจะสามารถเผชิญ
ความเครียดไดดีกวาบุคคลที่มีปญหาดานสุขภาพ
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จากเหตุผลดังกลาว             ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จึงสนใจที่จะศึกษาวา
มีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ โดยศึกษาขอมูลสวนบุคคล  การดูแล
ตนเอง  บทบาทในการทํางาน  และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  เพื่อที่จะไดนําผลการศึกษา
เปนแนวทางในการปองกันปญหาเหลานี้ตอไป       ซ่ึงจะทําใหพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข   ลดภาวะเครียดลงกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น เกิดประโยชนตอวิชาชีพ
และผูรับบริการตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค    ดังนี้

1. เพื่อศึกษาระดับความเครียด   การดูแลตนเอง  บทบาทในการทํางาน และการเสริม
สรางพลังอํานาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ    ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี

2. เพื่อศึกษาระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล     รายได     ประสบการณในการ
ทํางานพยาบาล   การดูแลตนเอง  บทบาทในการทํางาน และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานโดย
ภาพรวม     เปนปจจัยที่สงผลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ     ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัด
ราชบุรี

3.  เพื่อศึกษาระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล      รายได      ประสบการณในการ
ทํางานพยาบาล   การดูแลตนเอง บทบาทในการทํางาน       และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน
รายดาน เปนปจจัยที่สงผลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี

ปญหาการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดปญหาการวิจัย    ดังนี้

1.  การดูแลตนเอง   บทบาทในการทํางาน  การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน   และ
ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี  อยูในระดับใด
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2. ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล      รายได         ประสบการณในการทํางาน
พยาบาล   การดูแลตนเอง  บทบาทในการทํางาน  การเสริมสรางพลังอํานาจในงานโดยภาพรวม
เปนปจจัยที่สามารถทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี
หรือไม   อยางไร

3. ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล      รายได         ประสบการณในการทํางาน
พยาบาล    การดูแลตนเอง  บทบาทในการทํางาน     การเสริมสรางพลังอํานาจในงานรายดานเปน
ปจจัยที่สามารถทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรีหรือไม
อยางไร

สมมติฐานการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยไวดังนี้

1. ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล      รายได         ประสบการณในการทํางาน
พยาบาล   การดูแลตนเอง     บทบาทในการทํางาน     และการสรางเสริมพลังอํานาจในงานโดยภาพ
รวมเปนปจจัยที่สามารถทํานายความเครียด    ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัด
ราชบุรี

2. ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล     รายได          ประสบการณในการทํางาน
พยาบาล   การดูแลตนเอง    บทบาทในการทํางาน      และการสรางเสริมพลังอํานาจในงานรายดาน
เปนปจจัยที่สามารถทํานายความเครียด    ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี

ขอบเขตการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว  ดังนี้

1.   ขอบเขตดานประชากร

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้    ไดแก        พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป  
จังหวัดราชบุรี    ที่มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป    จํานวน  549     คน

2.   ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้    ไดแก    พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป  
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จังหวัดราชบุรี ที่มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป จํานวน 232 คนไดมาจากการคํานวณโดย
ใชสูตรของทาโร  ยามาเน  (Yamane 1973: 581, อางถึงใน ประคอง  กรรณสูตร 2542: 11) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น รอยละ 95  ยอมใหคลาดเคลื่อนรอยละ 5   ทําการสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบ
แบงชั้นภูมิ  (Stratified  random  sampling)  

3. ขอบเขตดานตัวแปร

ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  มีดังนี้

3.1 ตัวแปรอิสระ

ขอมูลสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ     ไดแก  ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพ
พยาบาล รายได  ประสบการณในวิชาชีพพยาบาล    การดูแลตนเอง  บทบาทในการทํางาน  และ
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน

3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  ความเครียด

นิยามศัพทเฉพาะ

เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดตรงกัน     ผูวิจัยจึงไดนิยาม
ความหมายของคําตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยไว   ดังนี้

1.  ความเครียด   หมายถึง    ภาวะรางกายและจิตใจของพยาบาลวิชาชีพที่ตอบสนองตอ
ส่ิงที่มาคุกคามจากภายในและภายนอกรางกายอันเนื่องมาจากปญหาในการปฏิบัติงานในบทบาท
วิชาชีพพยาบาล  เมื่อพยาบาลวิชาชีพเผชิญกับความเครียดจะแสดงออกทางอารมณและความรูสึก
ไดแก หงุดหงิด  โกรธงาย  เบื่อ  รําคาญ  ไมมีสมาธิ  รูสึกตนเองไรคา  เกิดความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงาน  หรือ แสดงออกทางพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ไดแก  แยกตัวออกจากสังคม  เฉยเมย
เดินตัวเกร็ง และแสดงออกทางรางกาย  ไดแก  ปวดศีรษะ  นอนไมหลับ  ทองอืด  อาหารไมยอย
และปวดเมื่อยที่คอและหลังฯลฯ    เปนตน

2.  การดูแลตนเอง   หมายถึง   การที่พยาบาลวิชาชีพกระทําหรือปฏิบัติเพื่อดูแลตนเอง
ทั้งรางกายและจิตใจอยางสม่ําเสมอตอเนื่องทั้งในภาวะปกติและในยามที่มีปญหาหรือมีความเครียด 
จําแนกเปน 3 ดาน ไดแก ดานอาหาร   ดานการออกกําลังกาย   ดานการพักผอนและการผอนคลาย
ดังนี้
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2.1 การดูแลตนเองดานอาหาร  หมายถึง  การที่พยาบาลวิชาชีพรับประทานอาหาร
ที่สุก   สะอาด  ปราศจากสารอันตราย      รับประทานอาหารครบ 5 หมู รับประทานอาหารแตพอดี
ตรงเวลาทุกมื้อหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารเสพติดทุกชนิด การบํารุงดวยวิตามินและอาหารเสริม

2.2 การดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย       หมายถึง        การที่พยาบาลวิชาชีพ
มีกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมจากกิจวัตรประจําวันที่มีอยู    อันมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ตาง ๆ ของรางกาย ไดแก  การวิ่ง   การเตนแอโรบิค

2.3  การดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย     หมายถึง   การที่พยาบาล
วิชาชีพกระทําหรือปฏิบัติตนหลังจากภารกิจประจําวันเสร็จสิ้นลง  ไดแก   การเขารวมกิจกรรมทาง
สังคมรวมกับสมาชิกภายในครอบครัวและในหนวยงาน  เชน  การดูภาพยนตร  ฟงเพลง  การ
ทํางานอดิเรก  เชน  ปลูกตนไม  ทําการฝมือ  หรือเล้ียงสัตวเล้ียง เปนตน และมีการนอนหลับสนิท
ทุกครั้ง  แมวาตองปรับเปลี่ยนเวลานอนตามลักษณะงาน  รวมถึงมีการฝกการผอนคลายหลาย ๆ วิธี
เพื่อใหสามารถปรับตัวและเผชิญกับความกดดันในชีวิตไดอยางเขมแข็ง เชน  การทําสมาธิ  การฟง
ธรรม และการผอนคลายกลามเนื้อ เปนตน

3.  บทบาทในการทํางาน   หมายถึง   สภาวะหรือองคประกอบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ จําแนกเปน 2 องคประกอบ ไดแก ความคลุมเครือในบทบาท  และ
ความขัดแยงในบทบาท

3.1  ความคลุมเครือในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ     หมายถึง  บทบาทที่พยาบาล
วิชาชีพไดรับมอบหมายใหปฏิบัติไมชัดเจน ทําใหพยาบาลมีความไมแนใจ และสับสนในการปฏิบัติ
งานที่ไดรับมอบหมาย  เปนเหตุใหพยาบาลถูกวากลาว  สงผลใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน
ไดแก     การเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององคกร  นโยบาย  วิธีดําเนินการ  การสื่อสารภายในองคกร
และการประสานงาน  รวมทั้งการที่พยาบาลวิชาชีพตองปฏิบัติงานหลาย   ๆ     อยางในโรงพยาบาล
ทั้ง ๆ ที่ไมใชงานของตน    เชน      ทําหนาที่แทนแพทย   แทนการเงิน  แทนเภสัชกร  แทนแมบาน
รวมทั้งเสมียน  ทําใหไมสามารถแยกแยะไดวางานอะไรที่เปนบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ จึงเกิด
ความไมแนใจวาองคการตองการใหพยาบาลวิชาชีพทําอะไร  ทําอยางไร  และจะประเมินตนเอง
อยางไร

3.2  ความขัดแยงในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ      หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพ  1  คน
ตองดํารงตําแหนงตั้งแต   2  ตําแหนงขึ้นไป  ทําใหเกิดความขัดแยงในบทบาทที่ไดรับมอบหมาย
เชน  ผูปวยคาดหวังใหปฏิบัติในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ    วาตองเปนผูที่ออนโยน        นุมนวล
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คอยใหกําลังใจผูปวย  แตขณะเดียวกันในบทบาทของผูนําทีมพยาบาลจะถูกคาดหวังใหเปนผูนําที่
เขมแข็ง  มีการตัดสินใจที่ดี   มีการบริหารจัดการใหงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว

4. การไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน   หมายถึง  การที่พยาบาลวิชาชีพไดรับ
การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระในการใชความรู  ความ
สามารถ  การตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ
และไดรับโอกาสในการสนับสนุนใหกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจใน
งานครั้งนี้  จําแนกเปน  2  องคประกอบ  ไดแก

4.1  การไดรับอํานาจ  หมายถึง  ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ  ในการกระทํา
หรือแสดงพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลดีตอภายในระบบการทํางานของโรงพยาบาล  การที่จะไดรับ
อํานาจในหนวยงานนั้น ประกอบดวย   3  ประการ  ไดแก  การไดรับการชวยเหลือสนับสนุน  การ
ไดรับขอมูลขาวสาร  และการไดรับส่ิงสนับสนุน

 4.2  การไดรับโอกาส   หมายถึง  การที่พยาบาลวิชาชีพไดรับโอกาสในการสราง
ความเจริญกาวหนาในการทํางานไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองและไดรับรางวัลเมื่อปฏิบัติงานดี  
ประกอบดวย  3  ประการ  ไดแก  การไดรับความกาวหนาในการทํางาน  การไดเพิ่มพูนความ
สามารถและทักษะ  และการไดรับรางวัลและการรับรองความสามารถ

5.  พยาบาลวิชาชีพ  หมายถึง   ผูที่มีคุณสมบัติเปนพยาบาลวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ
สภาการพยาบาล   พ.ศ. 2528   ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ      ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการให
บริการสุขภาพอนามัยทางดานการพยาบาล ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี ที่มีประสบการณ
การทํางานอยางนอย 1 ป

6.  โรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี  หมายถึง    สถานบริการสาธารณสุขที่มีเตียงรับ
ผูปวยไวรักษาภายใน ตั้งแต   250 - 500   เตียง   ในที่นี้ไดแก โรงพยาบาลบานโปง    โรงพยาบาล
ดําเนินสะดวก  และโรงพยาบาลโพธาราม

7.   ขอมูลสวนบุคคล  หมายถึง   คุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพ   ในโรงพยาบาลทั่วไป
จังหวัดราชบุรี  ไดแก

7.1 ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล  หมายถึง   จํานวนปที่เริ่มศึกษาวิชาชีพ
พยาบาล  รวมถึงการอบรมศึกษาเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
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7.2 รายได   หมายถึง    รายไดจากเงินเดือน   เงินนอกเวลา   เงินจากการเฝาไขและ
เงินอื่น ๆ  รวมกัน

7.3 ประสบการณในวิชาชีพพยาบาล    หมายถึง    จํานวนเต็มปของการปฏิบัติงาน
ในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพที่คิดเปนปบริบูรณ

   ส
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บทท่ี   2

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไป       จังหวัดราชบุรี  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  ดังนี้

1.     แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด
2. บทบาทหนาที่ของพยาบาลวิชาชีพ
3. การปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลวิชาชีพกับความเครียด
4. ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลตนเองกับความเครียด
5. ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทในการทํางานกับความเครียด
6. ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานกับความเครียด
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคลกับความเครียด

1. แนวคิดเก่ียวกับความเครียด

ความเครียดเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดเสมอกับบุคคลทั่วไป     ทุกอาชีพ ในการปฏิบัติงานของ
บุคคลทั่วไปและพยาบาล จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดองคการ  สังคม สภาพ
แวดลอมและสถานการณตาง ๆ ตลอดจนผูรวมงานที่อาจจะคุกคาม หรือสรางแรงกดดันใหเกิด
ความเครียดไดเสมอ  ความเครียดอาจกอใหเกิดความเจ็บปวยทั้งทางดานรางกาย   และจิตใจ มีผล
กระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการได (Wheeler and Riding 1994, อางถึงใน
พิมลพรรณ  ทิพาคํา 2543: 9 ) มีผูใหความหมายเกี่ยวกับความเครียดไวดังนี้

เชลเย   (Selye 1956:  53-54,   อางถึงใน จิราภรณ  แพรตวน   2543: 12 )          กลาววา
ความเครียด หมายถึง ภาวะที่รางกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงที่มาคุกคามทั้งจากภายใน
และภายนอกรางกาย  ทําใหขัดขวางการทํางานการเจริญเติบโตและความตองการของมนุษย  เปน
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ผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในรางกายเกี่ยวกับโครงสรางและปฏิกิริยาทางเคมี  เพื่อตอตานการคุกคาม
นั้นทําใหภาวะรางกายและจิตใจขาดสมดุล

ลาซารัสและโฟลคแมน (Lazarus and Folkman 1984: 21, อางถึงใน จิราภรณ แพรตวน
2543: 13) ใหความหมายวา ความเครียดเปนผลจากความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม โดย
ที่บุคคลเปนผูที่ประเมินดวยสติปญญา  (Cognitive Appraisal)     วาความสัมพันธนั้นเกินขีดความ
สามารถหรือขุมกําลัง  (Resource) ที่ตนเองจะใชตอตานได  และรูสึกวาถูกคุกคามหรือเปนอันตราย
ตอความเปนสุข

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข (2541: 2) ใหความหมายวาความเครียด  คือ
การที่จิตใจของบุคคลตื่นตัวเตรียมพรอมที่จะเผชิญปญหาหรือความกดดันอยางใดอยางหนึ่งที่เกิด
ขึ้นซึ่งบุคคลคาดวาจะเปนเรื่องยากเปนเรื่องที่ฝนใจหรือเร่ืองที่สําคัญยิ่งตอบุคคลซึ่งบุคคลจะตอง
ทุมเทกําลังกาย  กําลังใจทั้งหมดที่มีอยูเขาแกไขหรือตอสูกับปญหานั้น

ทัศนา  บุญทอง  (2533: 211)  กลาววา ความเครียดเปนภาวะการณ     ซ่ึงเปนผล
กระทบทั้งหมดที่เกิดแกบุคคลทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม   เมื่อมีส่ิงที่รบกวน และส่ิง
รบกวนนั้นอาจมีสาเหตุจากภายนอกหรือภายในบุคคลก็ได ภาวะเครียดจึงเปนอันตรายของความ
ชํารุด        ทรุดโทรมในรางกาย  และเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกไมสุขสบายและทําใหรางกายตอง
มีกระบวนการตอบสนอง  เพื่อปรับหรือแกภาวะนั้นใหคืนสูสภาพสมดุล

วีระ  ไชยศรีสุข  (2539: 181 ; วัชรี  ไชยจันดี  2541: 37;  จิราภรณ  แพรตวน 2543: 14)
กลาววา     ความเครียด หมายถึง  ภาวะที่รางกายและจิตใจเกิดการตอบสนองตอส่ิงที่มากระตุนทั้ง
ภายในและภายนอกรางกาย  มีผลทําใหเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและ
สังคม  บุคคลจําเปนตองมีการปรับตัวหรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบตาง ๆ เพื่อให
สามารถรักษาภาวะสมดุลของตนเองไว

สรุปไดวา ความเครียด  หมายถึง  ภาวะที่รางกายและจิตใจตอบสนองตอส่ิงที่มา
คุกคามจากภายในและภายนอกรางกายเมื่อบุคคลเผชิญกับความเครียดและแสดงออกทางอารมณ
และความรูสึก  ไดแก หงุดหงิด  โกรธงาย เบื่อ รําคาญ  ไมมีสมาธิ   รูสึกตนเองไรคาเกิดความ
เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ไดแก  แยกตัวออก
จากสังคม  เฉยเมย  เดินตัวเกร็ง  และแสดงออกทางรางกาย ไดแก ปวดศีรษะ นอนไมหลับ ทองอืด
อาหารไมยอย  และปวดเมื่อยที่คอและหลัง  เปนตน
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1.1  สาเหตุของความเครียด

สาเหตุของความเครียดหรือส่ิงที่กอใหเกิดความเครียด (Stressor) เกิดไดจากสาเหตุ
หรือปจจัยหลาย ๆ อยาง  ความเครียดที่เกิดขึ้นนี้มีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล แมจะมีสาเหตุ
เดียวกันแตความรุนแรงไมเทากัน  ซ่ึงขึ้นกับองคประกอบที่เกี่ยวของกับบุคคลหลายประการ ไดแก
พื้นฐานทางดานจิตใจ อารมณ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมในขณะนั้น  นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ
ความมากนอยของสิ่งที่มากระตุน

บราวน และโมเบิรก (Brown and Moberg 1980: 170 – 172, อางถึงใน จิราภรณ
แพรตวน  2543 : 17 - 18)  กลาวถึงสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้

1. ความเครียดที่เกิดจากงานที่ไดรับมอบหมาย    (Task – Based Stress)          อัน
ประกอบดวยงานที่ยาก งานคลุมเครือ งานมากเกินไป และจากการประเมินผลในการปฏิบัติงาน
(Job Evaluation)  หากงานที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบอยูไมบรรลุตามวัตถุประสงค    เมื่อมีการ
ประเมินผลงานแลวออกมาไมดีอาจกอใหเกิดความเครียดได

2. ความเครียดที่เกิดจากบทบาท (Role – Based Stress)   เปนความเครียดเนื่องมา
จากความคาดหวังของผูอ่ืนที่มีตองานพฤติกรรมการทํางานของตนความคาดหวังเหลานี้ทําใหเกิด
ความเครียด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีสัมพันธภาพไมดีตอกัน

3. ส่ิงแวดลอมดานสังคม    (Social Environment)   ไดแก    สถานที่แออัด    การ
ขาดอิสระการมีเจาหนาที่ไมเพียงพอ      ความขัดแยงระหวางบุคคล   เปนตน  และส่ิงแวดลอมดาน
กายภาพ    (Physical Environment)   ไดแก   ความรอน   ความเย็น  ที่มีผลตอรางกายและสุขภาพ
ของบุคคล

4. ชีวิตสวนตัว   (Personal Life)        ไดแก       ลักษณะอุปนิสัยสวนบุคคล   เชน
เปนคนวิตกกังวล หรือลักษณะครอบครัวและปญหาในครอบครัว

ฟารเมอร    และคณะ     (Farmer  and  others  1984:  20 – 24, อางถึงใน   จิราภรณ       
แพรตวน  2543: 18)      ไดแบงสาเหตุของการเกิดความเครียด ไวดังนี้

1.   สาเหตุจากตัวบุคคล    (Personal Source)   เปนสาเหตุที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของ
บุคคล ไดแก  โครงสรางบุคลิกภาพ ประสบการณในชีวิต อัตมโนทัศนของบุคคล (Self Concept)
สุขภาพและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในลักษณะของปจเจกบุคคล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13

2.  สาเหตุจากเงิน   (Financial Source)     เปนสาเหตุที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ      เชน
รายได สภาพทางการเงิน ความสามารถในการจัดหาอาหาร เครื่องนุมหม และที่อยูอาศัย รวมทั้งการ
รับรูของบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินที่ควรจะเปน

3. สาเหตุจากสัมพันธภาพ    (Relational Source)  เปนสาเหตุที่เปนผลมาจากการ
ปะทะสังสรรค (Interaction) กับคนอื่น  ไดแก  ครอบครัว เพื่อนบาน คูสมรส เพื่อน

4. สาเหตุจากอาชีพการงาน  (Occupational Source)       เปนสาเหตุที่สัมพันธกับ
ประสบการณในการทํางานและการดําเนินชีวิต ซ่ึงหมายถึง  ความรูสึกและประสบการณในอาชีพ
ปจจุบันรวมถึงการคาดหวังในอนาคต

สุจริต     สุวรรณชีพ   (2531: 20)     กลาววา     ส่ิงใด ๆ     ก็ตามที่รบกวนหรือมีผล
กระทบตอความเปนอยูของบุคคล ความเจ็บปวย ความสูญเสีย และความทุกขสรางความกดดันตอ
จิตใจทําใหกลไกการปรับตัวของรางกายตองทํางานเพื่อขจัดภาวะเครียดนั้น ๆ สาเหตุที่ทําใหเกิด
ความเครียดมักไมไดเกิดจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ สวนใหญมักจะมีสาเหตุมาจากความรูสึก
นึกคิดภายในจิตใจของแตละคน     เร่ิมตั้งแตประสาทสัมผัสรับความรูสึกแลวสงตอไปที่สมองซึ่ง
จะรับรูและแปลผลออกมาเปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ ซ่ึงอาจแบงสาเหตุของความเครียด
ออกไดเปน 3 ทางใหญ ๆ คือ

1.   สาเหตุทางรางกาย   ไดแก  โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ
2.   สาเหตุทางจิตใจ     ไดแก    ความไมสมหวัง   ความขัดแยงภายในจิตใจ   ความ

คับของใจการสูญเสียส่ิงที่มีคา หรือส่ิงที่รัก
3.   สาเหตุทางสังคม    ไดแก      การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว        บทบาทหนาที่

การงานที่ทําอยู

อัมพล    สูอําพัน   (2533: 91 – 92   อางถึงใน จิราภรณ   แพรตวน 2543: 19)   แบง
สาเหตุของความเครียดออกเปน 2 สาเหตุ ดังนี้

1.  สาเหตุภายใน  หมายถึง   ความเครียดที่เกิดจากสาเหตุหรือปจจัยตาง ๆ ที่มาจาก
ตัวบุคคล แบงเปน

    1.1  สาเหตุทางรางกาย   เปนภาวะบางอยางของรางกายที่ทําใหเกิดความเครียด
ที่ยังไมรุนแรงถึงขั้นเปนโรค  หรือปวยเปนโรคก็ได  บางคนเรียกวา “รางกายเครียด” ซ่ึงจะมีผล
กระทบไปยังจิตใจดวย     เพราะรางกายและจิตใจเปนสิ่งที่แยกกันไมได    เชน   ความเจ็บปวยทาง
รางกาย ภาวะติดสุราหรือยาเสพติด เปนตน
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1.2  สาเหตุทางจิตใจ   เชน   อารมณไมดีตาง ๆ   ไดแก   ความกลัว  ความโกรธ
ความวิตกกังวล  ความเศรา อารมณเหลานี้บางคนเรียกวา “อารมณเครียด”  หรือความรูสึกสูญเสีย
ช่ือเสียง ความคับของใจ ความไมพอใจ ความรูสึกบีบครั้น  ความทุกขใจ ความรูสึกหมดความ
ภาคภูมิใจ       หรือบุคลิกภาพบางชนิดทําใหเกิดความเครียดไดงาย    เชน   กาวราว (Aggression)
เจาระเบียบ(Perfectionist) ควบคุมอารมณไมอยู (Poor Emotional Control) ตองพึ่งพาผูอ่ืนอยูเสมอ
(Dependence) เปนตน

2.  สาเหตุภายนอก หมายถึง  สาเหตุตาง ๆ นอกตัวบุคคล  ไดแก
     2.1   การสูญเสียส่ิงที่รัก  เชน คนรัก ของรัก ทรัพยสิน หนาที่การงาน

      2.2  การเปลี่ยนแปลงในชีวิต  เชน การเขาโรงเรียนครั้งแรก การทํางานครั้งแรก
การแตงงานใหม   การมีบุตรคนแรก    วัยหมดประจําเดือน  เปนตน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
ส่ิงแวดลอม ก็เปนสาเหตุของความเครียดชนิดหนึ่ง เชน การยายบาน การยายงาน เปนตน

            2.3  ภัยอันตรายตาง ๆ ไมวาจะเปนภัยมนุษยสรางขึ้น    หรือภัยธรรมชาติ   เชน
ถูกขูทํารายรางกาย น้ําทวม ไฟไหมบาน ภาวะดังกลาวทําใหเกิดความกดดันทางจิตใจ ซ่ึงสงผลให
เกิดความเครียดอยางรุนแรงได

      2.4  การทํางานชนิดที่ทําใหเกิดความเครียด  เชน งานในตําแหนงสูง   งานเสี่ยง
อันตราย เชน ตํารวจ นักบิน แพทย เปนตน

      2.5  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ยากจน เปนหนี้สิน ฯลฯ
      2.6  สภาพสังคมเมือง  เชน  ที่อยูแออัด  การจราจรติดขัด อากาศเปนพิษ  ชีวิตที่

ตองแขงขัน ฯลฯ

สาเหตุของความเครียดที่กลาวขางตน       พอสรุปไดวาการเกิดความเครียดนั้นมาก
สาเหตุใหญ ๆ  2  ประการ คือ

1.  สาเหตุจากตัวบุคคล ซ่ึงไดแก ประสบการณในชีวิต ความคับของใจ บุคลิกภาพ
ความรูสึกสูญเสียและความรูสึกผิด ความเจ็บปวยทางดานรางกายและอื่น ๆ

       2.   สาเหตุภายนอกตัวบุคคล     ไดแก        ปญหาจากอาชีพการงาน       ปญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม ปญหาความยากจน และสภาพสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงในชีวิต และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและแวดลอมบุคคลนั้น

เมื่อมีสถานการณที่ทําใหเกิดความเครียดขึ้น รางกายจะมีปฏิกิริยาตาง ๆ เพื่อปรับ
ตัวทั้งทางรางกายและจิตใจ  สันต หัตถีรัตน  (2534: 36 )  กลาววาอาการเครียดเปนอาการที่แสดง
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ออกโดยตรงกับสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการเครียด เชน ความกังวล ตื่นเตน ตกใจ ประหมา อาย โกรธ
เกลียด และความไมพอใจ

ดูบริน (Dubrin 1984: 136 – 164, อางถึงใน จิราภรณ  แพรตวน  2543 : 20)     
กลาววา เมื่อคนเผชิญกับความเครียดจะแสดงอาการออกมา 3 ทาง คือ อาการทางรางกาย อาการทาง
จิตใจ และอาการทางพฤติกรรม ซ่ึงมีรายละเอียดอาการของแตละทาง   ดังนี้

1.  อาการทางรางกาย     การเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่พอสังเกตได   ไดแก  หัวใจ
เตนเร็วหายใจเร็วข้ึน  ความดันโลหิตสูง  ใจสั่น ปวดศีรษะ ทองอืด เบื่ออาหาร ปวดเมื่อที่คอและ
หลังเปนผ่ืนคันตามผิวหนัง นอนไมหลับหรือนอนมาก เปนตน

2.   อาการทางจิตใจ แสดงใหเห็นความรูสึก  ไดแก  วิตกกังวล   ตึงเครียด  ซึมเศรา
หงุดหงิด   ฉุนเฉียว    เก็บตัว    ขาดสมาธิ  ความจําเสื่อม ขาดเหตุผล และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
เปนตน

3. อาการทางพฤติกรรม   ไดแก    ชอบเคาะนิ้วเคาะเทา   ย้ําคิดย้ําทํา   สูบบุหร่ีจัด
ดื่มเหลาใชยามากขึ้น เฉื่อยชา ขาดงาน เกิดความผิดพลาดบอยขึ้น เปนตน

ปาหนัน  บุญหลง  (2528: 94) กลาววา   เมื่อคนมีความเครียดจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางรางกายและจิตใจ    ดังนี้

1.   อารมณจะเปลี่ยนแปลงไป เชน เศรา โกรธ ลังเล
2.   การเคลื่อนไหว จะมีการเตรียมพรอม ตึงเครียดหรือพูดจาผิดปกติไป
3.   ดานสรีระมีการเพิ่มของฮอรโมนจากตอมหมวกไต ความดันโลหิตจะเพิ่มขึ้น

ดูแกน     และคณะ   (Dougan   and    others  1986: 191 – 198,  อางถึงใน จิราภรณ     
แพรตวน   2543: 21)    กลาวถึง    อาการของความเครียดโดยแบงออกเปน 4 ดาน  ดังตอไปนี้

1. ดานอารมณ     (Mood)    เชน   รูสึกหงุดหงิด  โมโหงาย     กังวลใจ      สับสน
หลงลืมงาย     เบื่อหนาย เปนตน

2. ดานอวัยวะ  (Organ)    หัวใจเตนแรง     หายใจถี่        กระเพาะอาหารปนปวน
เหงื่อออกงายกวาปกติ   วิงเวียนศีรษะ   ปวดศีรษะขางเดียว ปากแหง ปสสาวะบอย ทองเสียหรือ
ทองผูกบอย ๆ เปนตน

3. ดานกลามเนื้อ   (Muscles)    มือและนิ้วส่ัน     เสนกระตุก   กลามเนื้อตึง     พูด
ตะกุกตะกัก ขบกรามบอย ๆ ตาพรามัว ปวดหลัง เปนตน

4. ดานพฤติกรรมที่แสดงออก     (Beehaviour)      เชน   ลุกล้ีลุกลน   เดินตัวเกร็ง
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นอนไมหลับ ตื่นแลวแตยังนอนตอ ความตองการทางเพศลดนอยลง มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบอยครั้ง
ตองพึ่งยาหรือไปพบแพทยบอยขึ้น  เปนตน

กลาวโดยสรุป    อาการของความเครียดจะแสดงออก     ดังนี้

1.  ทางดานรางกาย   คือ มีอาการปวดศีรษะหายใจถี่หายใจไมสะดวก    เหนื่อยงาย
ทองเดิน ถายปสสาวะบอย กระสับกระสาย นอนหลับยาก  กลามเนื้อตึง เปนตน

2.  ทางดานจิตใจ  จะมีอาการหงุดหงิด  รําคาญ  เบื่อหนาย  ทอถอย  มีความทนตอ
ปญหาตาง ๆ   นอยลง รูสึกตนเองไรคุณคา  แยกตัวเอง  เปนตน

 1.2  ระดับความเครียด

จากการศึกษาแนวคิด      ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเครียด      ทําใหทราบวาบุคคล
จะมีความเครียดไมเทากันขึ้นอยูกับการรับรู     พื้นฐานบุคลิกภาพ  อารมณ สังคม และส่ิงแวดลอมที่
เกี่ยวของ ตลอดจนความเขมของสิ่งเราที่มากระตุน และระยะเวลาที่ความเครียดคงอยู ผลของ
ความเครียดที่มีตอบุคคลและยังขึ้นกับความสามารถในการจัดการกับความเครียดของแตละบุคคล      
นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับความเครียด ไดแบงระดับความเครียดไว   3   แนวทาง   ดังตอไปนี้

1.  แบงระดับความเครียดตามระยะเวลาที่ความเครียดคงอยูในบุคคล          วิธีแบง
ระดับความเครียดออกเปน   3   ระดับ    ดังนี้     (Janis 1952: 13, อางถึงใน  จิราภรณ  แพรตวน
2543: 23)

            1.1  ความเครียดระดับต่ํา   (Mild    Stress)     เปนความเครียดระดับนอย    และ
ส้ินสุดในระยะเวลาสั้นอาจนานเปนนาทีหรือช่ัวโมงเทานั้นเกี่ยวของกับสาเหตุหรือเหตุการณเพียง
เล็กนอยที่เกิดในชีวิตประจําวัน   เชน   การจราจรติดขัดขณะเดินทางไปทํางานหรือการพลาดเวลา
นัดหมาย   เปนตน

1.2  ความเครียดระดับปานกลาง        (Moderate Stress)      ความเครียดระดับนี้
รุนแรงกวาระดับแรกอาจมีอยูเปนเวลานานเปนชั่วโมงหรือเปนวัน เชน ความเครียดจากงานหนัก
หรือตองทํางานติดตอกันเปนเวลานาน ความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน หรือการเจ็บปวยเร้ือรัง
เปนตน

     1.3  ความเครียดระดับสูง      (Severe Stress)    ความเครียดระดับนี้  จะมีอาการ
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อยูนาน เปนสัปดาหเปนเดือนหรือเปนป     สาเหตุของความเครียดรุนแรงมีหลายสาเหตุ เชน การ
สูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก พลัดพรากจากครอบครัว ความเจ็บปวยรุนแรง หรือมีส่ิงที่กระทบ
กระเทือนเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิต เปนตน

2. แบงระดับความเครียดตามผลกระทบของความเครียดตอสุขภาพรางกาย  และ
จิตใจของบุคคล แบงไดเปน 4   ระดับ   ดังนี้  (Savery 1989: 17 – 20,  อางถึงใน จิราภรณ  แพรตวน
2543: 23)

2.1  ความเครียดระดับที่   1   (Level 1)         เปนความเครียดชั่วคราว เปนผลให
เกิดการเพิ่มของอัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิต และมีการเปลี่ยนแปลงการ
เผาผลาญ ( Metabolism ) ในรางกาย
                                2.2  ความเครียดระดับที่  2   (Level 2)     เปนความเครียดที่เพิ่มความรุนแรงขึ้น
ผลกระทบตอสุขภาพจิต คือ มีอาการกระสับกระสาย หงุดหงิด ไมมีสมาธิ วิตกกังวล ตกใจงาย  มี
อาการของความเครียดระดับที่ 1 เปนเวลานาน
                                2.3 ความเครียดระดับที่  3   (Level 3)   เปนความเครียดที่รุนแรงขึ้น  ทําใหเกิด
อาการปวดศีรษะ อาหารไมยอย เจ็บหนาอก ตองปรึกษาแพทยเพื่อบรรเทาอาการ
                                2.4  ความเครียดระดับที่  4 (Level 4) เปนความเครียดระดับรุนแรงที่สุดทําให
เกิดอาการเปนแผลในกระเพาะอาหาร เปนลมบอย ติดสุรา ติดยาคลายเครียด หรือยาระงับประสาท
มีอาการทางจิตประสาทที่บงชี้ความรุนแรงของความเครียด      และอาจรุนแรงถึงหัวใจหยุดเตนได

3. แบงความเครียดตามปริมาณของความเครียดที่สัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน   
แบงออกเปน   3  ระดับ   ดังนี้    (Dubrin 1984: 164 ,Altman and others 1985: 427 – 428, อางถึงใน 
จิราภรณ  แพรตวน 2543: 24)

3.1  ความเครียดระดับต่ํา    จะทําใหขาดความทาทายในการปฏิบัติงาน             
ผูปฏิบัติงานเกิดความเกียจคราน เบื่อหนาย ขาดความสนใจ ทํางานไปเรื่อย ๆ แบบเชาชามเย็นชาม
ใหหมดเวลาไปวัน ๆ ทําใหประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่ํา

3.2     ความเครียดระดับปานกลาง     เมื่อความเครียดเพิ่มขึ้นจากปฏิบัติงานจะ
ดีขึ้น เพราะความเครียดชวยกระตนใหคนใชพลังในการทํางานเพิ่มขึ้น และเปนสิ่งเราใหบุคคล
ทํางานตามสิ่งทายทายนั้นไปจนระดับหนึ่งที่ผูปฏิบัติงานทํางานไดดีที่สุดภายใตปริมาณความเครียด
ที่เหมาะสม

3.3     ความเครียดระดับสูง เมื่อความเครียดเพิ่มขึ้น  และตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
พลังในกายที่ตอตานกับความกดดันจากภายนอกคอย ๆ ลดลงและหมดแรง บุคคลไมสามารถจัด
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การกับปญหาตาง ๆ ได ไมสามารถตัดสินใจเกิดความทอแท (Burnout) ในการทํางานเบื่องาน ทําให
ประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานลดลง บางรายเบื่องานไมตองการทํางานที่เดิม

1.3  การวัดความเครียด

การวัดความเครียดนั้นยังไมมีเครื่องมือวัดไดโดยตรง    เพราะความเครียดเปนเรื่อง
ของความรูสึกนึกคิดที่เปนนามธรรม   แตความเครียดสามารถวัดทางออมไดจากอาการทางกาย
(Physical Symptoms)  และปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction)   แตความเครียดสามารถวัดไดหลายวิธี
ดังที่ ชูทิตย ปานปรีชา (2529: 482)  กลาววา การที่จะทราบวาบุคคลใดมีความเครียดหรือไมและ
มากนอยเพียงใดนั้นมี   2  วิธี

วิธีแรก จากการสังเกตสิ่งที่ปรากฏออกมาในตัวคน   ทั้งดานอารมณคําบอกเลา
พฤติกรรม รวมทั้งอาการตาง ๆ เชน มีอารมณหงุดหงิด โกรธงาย ขาดความอดทน ยับยั้ง ควบคุม
อารมณไมอยู บนถึงปญหาที่มี แสดงอาการเหน็ดเหนื่อย ถอนหายใจ ส่ันหนา กระสับกระสาย
ตลอดทั้งการแสดงพฤติกรรมที่ผิดไปจากเดิมหรือมีความแปรปรวนทางรางกาย   เชน เบื่ออาหาร
น้ําหนักลด ออนเพลีย สําหรับสาเหตุของความเครียดที่กอใหเกิดอาการตาง ๆ ดังกลาวขางตนนี้ได
แก การมีงานที่ตองรับผิดชอบมาก การมีปญหามาก และการแกปญหาไมตกเปนตน

วิธีที่สอง  จากการใชแบบทดสอบที่สรางขึ้นมาเพื่อตรวจหาความเครียด โดย
สามารถคํานวณออกมาเปนตัวเลขเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐานของแบบทดสอบนั้น ๆ ทําให
บอกไดวามีความเครียดหรือไม   และมากนอยเพียงใด   แบบทดสอบเกี่ยวกับความเครียดที่ใชกัน
ไดแก  Health Opinion Survey (HOS), Symptom Checklist 90 (SCL – 90) และ Cornell Medical
Index (CMI)

2.   บทบาทหนาท่ีของพยาบาลวิชาชีพ

ดิกชันนารีเวบเตอร  ใหความหมายของคําวา  “วิชาชีพ”  (Profession)  หมายถึงอาชีพที่
ตองมีความรูพิเศษเฉพาะทาง ตองผานการเรียนรูจากสถานศึกษาอยางเต็มที่ในระยะยาวเปนกลุม
บุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวของอยูในอาชีพหนึ่ง ๆ (Young 1985, อางถึงใน วนิภา  วองวัจนะ 2535: 16)

พยาบาล  (Nurse)  หมายถึง   บุคคลที่ใหการพยาบาล  เปนผูอํานวยความสะดวก
(Facilator) เพราะพยาบาลตองใชกระบวนการแหงปฏิสัมพันธและมนุษยสัมพันธที่จะชวยใหแตละ
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บุคคลสามารถวิเคราะห  ปรับเปลี่ยน  และพัฒนาความแข็งแรงของตนเองได      (Erickson 1983,
อางถึงใน  วนิภา  วองวัจนะ 2535: 16)

พยาบาลวิชาชีพ    หมายถึง  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพและการผดุงครรภ
ช้ัน 1  ซ่ึงจะเปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรสามารถประกอบอาชีพในดานสุขภาพ
อนามัยทั้งในสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน        มีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการแก
ผูปวย และผูมารับบริการในโรงพยาบาลหรือในชุมชนตามขอบเขตของวิชาชีพ ซ่ึงรวมถึงการแก
ปญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานหรือปญหาการพยาบาลที่สลับซับซอนในการพยาบาลทุกสาขาตลอดจน
ควบคุมนิเทศการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลระดับตน (กระทรวงสาธารณสุข, กองงานวิทยาลัย
พยาบาล 2535: 5)

พวงรัตน  บุญญานุรักษ  (2530: 17)  แบงบทบาทพยาบาลตามลักษณะของวิชาชีพ
ออกเปน  3  ดานใหญ ๆ ดังนี้

1. ดานบริการ คือการใหการพยาบาลในระดับวิชาชีพ เปนการกระทําโดยใชความรู
และคุณสมบัติทางวิชาชีพที่ไดรับการรับรองโดยกฎหมาย     เปนการกระทําอยางมีหลักการและ
เหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรมุงผลทางดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูรับบริการเปน
การกระทําที่มีความเคารพในตนเองและมีความรับผิดชอบสูงสอดคลองกับจุดมุงหมาย และแผน
บริการทางเวชกรรม

2. ดานวิชาการ คือ การพัฒนาตนเองใหทันกับความเจริญกาวหนาของศาสตรทางการ
พยาบาลและศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งความสามารถในการเผยแพรความรู และแนวคิดเชิง
วิชาการใหกระจายกวางขวางตอไป

3.   ดานบริหาร   เปนการใชความรู   ความสามารถใหเกิดประโยชนกับกลุมคน คือ
ชวยใหกลุมคนไดทํางานอยางเปนประโยชนทั้งตอตนเอง สถาบันวิชาชีพและสังคม

ฟาริดา    อิบราฮิม   (2535: 34)   แบงบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในขณะใหบริการแก
ผูปวย ซ่ึงประกอบไปดวยบทบาทตาง ๆ   ดังนี้

1. บทบาทใหการดูแล      งานการดูแลอาจจะเปนงานอิสระที่พยาบาลสั่งการไดเอง
เชน กิจกรรมเพื่อสนองความตองการพื้นฐาน การดูแลความสะอาด การใหความสุขสบาย การ
เคล่ือนไหวการพูดคุย การเปดโอกาสใหระบายความทุกข การดูแลใหไดรับอาหาร การขับถาย การ
สงเสริมการออกกําลัง     ตลอดจนการสงเสริมใหมีการปรับตัว ยอมรับสภาพการเจ็บปวย   และมี
แรงกายแรงใจ ที่จะดูแลตนเองใหมีศักยภาพ งานการดูแลอาจจะไมอิสระ ไดแก ดูแลใหผูปวยไดรับ
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การรักษา เชน การเตรียมตรวจวินิจฉัย การใหยา การเตรียมผาตัด การใชเทคโนโลยีตาง ๆ เปนตน
ในบทบาทกึ่งอิสระเมื่อพยาบาลตองปฏิบัติการดูแลในบทบาทที่ก้ํากึ่งกันในระหวางทีมสุขภาพ เชน
การรวมมือกับนักกายภาพบําบัดในการฟนฟูสภาพ เปนตน

2.   บทบาทครู   พยาบาลมีหนาที่ใหความรู ความเขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมทั้งในดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาขณะเจ็บปวย
การฟนฟูเพื่อปองกันความรุนแรงและพิการ  ตลอดจนการปรับตัว พยาบาลจึงตองอาศัยทักษะความ
เปนครูในการประเมินความพรอม และความบกพรองเพื่อการเรียนรู การวางแผนการสอน การสอน
ผูปวยและครอบครัว ทั้งการสอนเดี่ยวและสอนกลุม ตลอดจนการประเมินหลังการสอน

3.  บทบาทใหการปรึกษาหรือการปรึกษาเปนกระบวนการชวยเหลือ  เพื่อการตระหนัก
ในภาวะเครียด และปรับไดเหมาะสม พยาบาลตองมีทักษะในการสื่อภาษา มีความเปนผูนําเพียงพอ
ที่จะวิเคราะหสถานการณ สังเคราะหขอมูลและประสบการณที่ผานมาเขามา ตลอดจนประเมินผล
ความกาวหนา

4.  บทบาทผูนํา  คือ       การเชิญชวนใหผูอ่ืนเชื่อถือและปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมาย
สุขภาพมีความสามารถสื่อภาษาใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน โดยเฉพาะในขณะที่มีความคับของใน
เกิดขึ้น

5.   บทบาทผูจัดการ   ในการปฏิบัติการพยาบาลในหอผูปวย      พยาบาลตองทําหนาที่
บริหารพรอมกันไปทั้งในดานการบริหารคน บริหารการพยาบาล บริหารสภาพแวดลอม เชน
กําหนดสายบังคับบัญชา จัดอัตรากําลัง มอบหมายงาน วินิจฉัยส่ังการ การจัดระบบการบริการ
พยาบาล ระบบบันทึก และการสื่อสารภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน

6.  บทบาทผูรวมงานพยาบาลตองทํางานรวมกับทีมสุขภาพ  พยาบาลจึงตองปฏิบัติ
หนาที่ผูรวมงาน คือ มีศักดิ์และสิทธิ์ไมแตกตางกัน   โดยพยาบาลจะประสานใหเกิดความสอดคลอง
ในบทบาทที่ตองปฏิบัติรวมกัน จึงตองมีทักษะในการสรางสัมพันธภาพ เรียนรูงาน และเทคโนโลยี
ที่เขามาเกี่ยวของกับผูปวย และพัฒนาทักษะการดูแลที่สอดคลองกับทิศทางการปฏิบัติการรักษา
พยาบาลในทีมสุขภาพ

7.  บทบาทที่ปรึกษา และขอคําปรึกษา การปรึกษาอาจทําเปนทางการ หรือไมเปนทาง
การแลวแตสภาพความตองการความชวยเหลือ    อาจเปนการหาแหลงใหความชวยเหลือที่เหมาะ
สมกับผูปวย

8. บทบาทผูเปลี่ยนแปลงพยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวย        หรือ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย ทั้งสภาพแวดลอมที่บานและที่โรงพยาบาล
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9.   บทบาทผูแทนผูปวย    พยาบาลอาจตองเปนตัวกลางระหวางผูปวย  และครอบครัว
หรือผูปวยและแพทย เพราะพยาบาลทราบขอมูลและปญหาของผูปวยทั้งหมด จึงสามารถใหการ
ประคับประคองผูปวยไดใน 2 ลักษณะ เชน ปฏิบัติหรือตัดสินใจในบทบาทของผูปวยโดยตรง หรือ
ใหโอกาสผูปวยไดมีสวนรับผิดชอบรวมกันในการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนดูแลตนเองที่เหมาะสม

10.  บทบาทผูประสานดานศาสนา    และวัฒนธรรม    พยาบาลตองเรียนรูลักษณะ
วัฒนธรรมและศาสนาของผูปวย ซ่ึงมีผลตอการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพื่อวางแผนการ
พยาบาลไดสอดคลอง     และปรับเปลี่ยนใหเขากับระบบความเชื่อของผูปวย จะชวยลดชองวางใน
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตของผูปวยและญาติไดมาก

กองงานวิทยาลัยพยาบาล    กระทรวงสาธารณสุข  (2535: 6)   กําหนดลักษณะงานของ
พยาบาลวิชาชีพไวดังนี้

1.  รวบรวมขอมูล  วิเคราะหเพื่อวินิจฉัยปญหาสุขภาพ และปญหาทางการพยาบาล
ของผูรับบริการ ของครอบครัวและชุมชนไดทุกระดับ

2.   กําหนดแผนการปฏิบัติงานที่ซับซอนตามกระบวนการพยาบาลวิเคราะห  และ
ประเมินคาทางการพยาบาล พรอมปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนไดตั้งแตแรกรับจนถึงจําหนาย
  3.   ปฏิบัติการพยาบาลทุกระดับความรุนแรงของโรค ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.   ตัดสินใจและแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสมและทันเหตุการณ   โดยใช
ความรู

5. สอนสุขศึกษา เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพในระดับสูง
6. ตรวจรางกาย   วินิจฉัยโรคขั้นตน    ใหการรักษากลุมอาการตาง ๆ ทั้งทางดาน

อายุกรรม และศัลยกรรม ตามขอบเขตของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5 (2518)
7. ปฏิบัติงานตามแผนกการสงเสริมสุขภาพชุมชน    การใหภูมิคุมกันโรค     การ

เฝาระวังโรค    การอนามัยครอบครัว   งานอนามัยโรงเรียน การวางแผนครอบครัว การปฏิบัติงาน
สาธารณสุขเคลื่อนที่ การโภชนาการ และการบริการสุขภาพจิต ในฐานะผูปฏิบัติและผูวางแผน
ตลอดจนถึงการสนับสนุน และประสานงานกับหนวยตาง ๆ

8. ใหการผดุงครรภตามสาขาการผดุงครรภ   แผนปจจุบันชั้น 1
9. กํากับ นิเทศ  และการประเมินผลงานแกเจาหนาที่พยาบาลในความรับผิดชอบ
10. วิเคราะหปญหา             และใหขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาดานการบริการ

พยาบาล    และบริการสุขภาพ  รวมถึงการจัดระเบียบงาน   การมอบหมายหนาที่ใหแกผูปฏิบัติงาน
ภายใตความรับผิดชอบอยางเหมาะสม

11. วางแผนปองกันอุบัติเหตุ      และใหความปลอดภัยแกผูปวย  และผูปฏิบัติงาน
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ในหนวยงานที่รับผิดชอบได
12. รวมวางแผนดําเนินการ      และปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานกับบุคคล    และ

หนวยงานอื่น ได
13. วางแผนการใหการศึกษา  และอบรมฟนฟูทางวิชาการ และดําเนินการสอนแก

เจาหนาที่และนักศึกษาทั้งภายใน และภายนอกหนวยงานได ตลอดจนทําคูมือและอุปกรณเพื่อชวย
สงเสริมคุณภาพ การสอนและปฏิบัติงานดานการพยาบาล

14. ทําการวิจัยศึกษาวิเคราะห ใหความรวมมือในการทําวิจัย     และรูจักนําผลการ
วิจัยมาใชประกอบการปฏิบัติงาน

กลาวโดยสรุป เพื่อสนองบทบาทหนาที่ของโรงพยาบาลทั่วไปใหมีคุณภาพ
พยาบาลวิชาชีพจึงตองแสดงบทบาทในการเปนนักบริการ นักวิชาการ  และนักบริหารเพิ่มเติมจาก
บทบาทในฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพพยาบาล และการที่จะแสดงบทบาทดังกลาวไดอยางมี
คุณภาพจะตองมีพลังอํานาจผลักดันตนเองและผูอ่ืนใหเกิดศักยภาพในการทํางาน

3.   การปฏิบัติหนาท่ีของพยาบาลวิชาชีพกับความเครียด

งานพยาบาลมีลักษณะของงานที่ตองเผชิญกับความเครียดอยูเสมอ       เพราะเปนงานที่
เกี่ยวของกับชีวิตมนุษย ความเปน  ความตาย  ความทุกขทรมานของผูปวยโรคตาง ๆ ตลอดจนการ
เรียกรองของผูปวยและญาติ  และเปนงานที่ตองประสานความรวมมือกับบุคลากรดานตาง ๆ ทาง
สุขภาพมากมาย เชน แพทย เจาหนาที่หองปฏิบัติการณ นักกายภาพบําบัด เปนตน อีกทั้งยังมี
ลักษณะทํางานแบบผลัดเวรสลับไปมา ทําใหมีผลกระทบตอวงจรการพักผอน ซ่ึงการปรับตัวที่จะ
ทํางานในชวงกลางคืนและการพักผอนในชวงกลางวัน  มีอิทธิพลตอระดับความเครียดที่จะตามมา
ภายหลัง

วิทยา   นาควัชระ   (2528: 7-10) ไดกลาวถึงอาชีพพยาบาลไว   ดังนี้

1. ลักษณะงานของพยาบาลตองอยูกับความเจ็บปวด  ความทุกข  ความเศราโศก  และ
ความตาย

2. งานพยาบาลเปนงานซึ่งขัดกับความตองการตามธรรมชาติของมนุษย
3. คนที่มาหาพยาบาลมักมีความทุกข    ไมวาจะเปนตัวผูปวยหรือญาติผูปวย เพื่อชวย

ผูปวยอยางรีบดวน ทําใหตองเดินเร็ว  พูดเร็ว  จึงมีลักษณะคลายกับพูดหวน ซ่ึงอาจไมเปนที่
สบอารมณของบุคคลแวดลอม  และถูกกลาวหาไดงาย
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4. งานพยาบาลเปนงานที่ทําเปนรอบ    มีขึ้นเวรเชา  เวรบาย  และเวรดึก ทําใหยากตอ
การปรับตัวในกิจวัตรประจําวัน    แมแตการออกไปเที่ยวเพื่อพบปะบุคคลตางอาชีพ    เพื่อความ
กวางขวางของสังคมภายนอกก็มักจะเคยชินพูดเรื่องความเจ็บปวย

5. ดวยความเคยชินกับความเจ็บปวยจึงแทบไมมีเวลาสนใจธรรมชาติ    หรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ ที่สวยงาม  เหมือนงานอาชีพอ่ืนที่มีเวลาวางตามปกติได

6. มีความเก็บกดทางเพศสูง     ดวยหนาที่ความรับผิดชอบ       และความคาดหวังของ
บุคคลภายนอก ทําใหตองวางตัวอยูในลักษณะที่คอนขางสูงเมื่อมีการเก็บกดมากก็อาจเกิดความไม
พอใจตนเอง

แลนรอส     (Lanroz  1988: 639,   อางถึงใน  ดุษณี     ทัศนาจันทธานี  2539: 23)      ได
กลาวถึงความเครียดในการทํางานของพยาบาลแบงออกเปน 2 ลักษณะ  คือ

1. ความเครียดที่เกิดขึ้นเปนคร้ังคราว   ไดแก       การเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานอยาง
กระทันหัน เปลี่ยนแปลงระบบการการบริหารงานนโยบาย  ถูกเปลี่ยนเวรหรือหนาที่ การยายหรือ
ลาออกและการเกษียณของผูรวมงาน

2. ความเครียดเรื้อรัง     ไดแก   ความขัดแยงของผูรวมงาน     การถูกประเมินผลแมมี
ความผิดพลาดเพียงเล็กนอย การจัดวางบุคคลที่ไมมีความรู        หรือความเหมาะสมกับงานการ
ทํางานกับผูรวมงานที่ไมคอยเขาใจธรรมชาติของมนุษย

3.1  สาเหตุความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ

แฮรรีส (Harris 1989, อางถึงใน  สมจิตต แกวเกรียงไกร 2538: 27)  ไดสรุปสาเหตุ
ของความเครียดของพยาบาลวา มี 2 สาเหตุกวาง ๆ คือ

1.  สาเหตุภายในตัวบุคคล ไดแก ส่ิงที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล
2.  สาเหตุจากภายนอกตัวบุคคล ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลกระทบ

ระหวางสัมพันธภาพของพยาบาลกับผูปวย ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปของ
การไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมสามารถปรับตัวตอส่ิงที่มากระตุน การขาดงาน
เปนตน

คาเรน (Karen 1980, อางถึงใน  ประพันธ  แฟมคลองขอม 2540: 18) ไดใหขอคิด
เห็นวา ความเครียดที่เกิดกับพยาบาลสวนใหญมาจากเรื่องการทํางานมากกวาเรื่องสวนตัวและมักจะ
เกิดผลทางจิตใจและอารมณ สาเหตุที่พบบอยมี  ดังนี้
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1.  ความขัดแยงดานสัมพันธภาพระหวางคน  (Interpersonal  Conflict)    เพราะ
การทํางานของพยาบาลจะตองติดตอประสานงานกับบุคคลมากมายซึ่งอาจเกิดปญหาได  ดังนี้

1.1   ปญหาความขัดแยงระหวางพยาบาลกับแพทย     ปญหาที่เกิดขึ้นอาจ
เนื่องจากการไมยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เปนปญหาที่พบไดคอนขางนอย  และเปน
สาเหตุใหญของการเกิดความเครียดสาเหตุหนึ่ง

1.2  ปญหาที่เกิดจากการที่แพทยหลายคน        ตองรับผิดชอบในการดูแล
ผูปวยคนเดียว ทําใหเกิดปญหาในเรื่องคําส่ังในการรักษา

1.3  ปญหาที่เกิดจากการที่พยาบาลไมสามารถจะติดตอกับแพทย     เพื่อ
รายงานอาการผูปวย หรือแพทยเพิกเฉยตอการดูแลผูปวยในยามวิกาล

1.4 ปญหาระหวางพยาบาลกับพยาบาล  มักจะมีสาเหตุจากการแขงขันกัน
ขาดสัมพันธภาพอันดีตอกัน  การสื่อสารไมถูกตอง เปนปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงาน การบริหารงาน
พยาบาลตองการมีคนคอยชวยเหลือประคับประคอง ไดแก หัวหนาตึก หรือผูตรวจการพยาบาล แต
ถาไดรับการตอบสนองในทางลบก็จะทําใหเกิดความเครียดได ดังที่ คูปเปอร (Cooper 1988: 404 –
424,  อางถึงใน  รัตนาภรณ  ศิริจันทร2542: 112) กลาววา การมีสัมพันธภาพไมดีกับเพื่อนรวมงาน
ผูบังคับบัญชา   และผูใตบังคับบัญชาทําใหไมสามารถผสมผสานความรับผิดชอบในงานได     ขาด
ผูใหญใหคําปรึกษากอใหเกิดความเครียดและความเหนื่อยหนายได

1.5 ปญหาดานสัมพันธภาพระหวางพยาบาลกับบุคคลอื่น ๆ            ไดแก
พยาบาลกับเจาหนาที่เทคนิค พยาบาลกับผูปวย พยาบาลกับญาติผูปวย เปนตน

2.   การจัดการงาน  (Management of the Unit)   สวนมากเปนปญหาดานการ
บริหาร   เชน บุคลากรไมเพียงพอ การดูแลผูปวยเร้ือรัง การตายของผูปวยที่ยังมีความหวัง ส่ิงเหลานี้
จะมีผลตอภาวะจิตใจของพยาบาลอยางมาก

3.    การดูแลผูปวย  (Nature of  Direct Patient Care)   เชน    การเกิดอุบัติเหตุที่
ไมรูลวงหนามากอน การดูแลผูปวยที่ส้ินหวัง การตายของผูปวยที่ยังมีความหวัง ส่ิงเหลานี้จะมีผล
ตอภาวะจิตใจของพยาบาลอยางมาก

4.   ขาดความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน        เนื่องจากพยาบาลจําเปนตอง
มีความรู    และทักษะในการปฏิบัติงานเพราะการทํางานของพยาบาลนั้นเปนงานที่มีความสัมพันธ
ตอชีวิตมากพยาบาลตองมีความรูเร่ืองโรค อาการ อาการแสดง สภาพผูปวยและสามารถใหการดูแล
ผูปวยไดอยางเหมาะสม  มิใชเพียงแตจะมีความรูเร่ืองเครื่องมือเครื่องใชอยางเดียว ถาพยาบาลไมมี
ความรูเพียงพอจะทําใหเกิดความไมสบายใจในการทํางานหงุดหงิด ขาดความมั่นใจ ทําใหมี
ความเครียดได
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5.  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพของการทํางาน    (Physical   Work    Environment)
ส่ิงแวดลอมนี้อาจเปนสาเหตุของการเกิดความเครียดเพียงเล็กนอยเทานั้น ตราบใดที่เครื่องมือเครื่อง
ใชยังทํางานไดตามปกติก็ไมเกิดปญหาขึ้น  แตถาเมื่อไรเครื่องมือเครื่องใชเหลานั้นทํางานไดไมเปน
ไปตามปกติ ก็จะกอใหเกิดความเครียดไดนอกจากนั้นปญหาที่พยาบาลตองทํางานตลอดจนไมได
นั่งพักผอนเลยก็จะทําใหเกิดความเครียดไดเชนกัน

6.   เหตุการณตาง ๆ     ในชีวิตสวนตัวของพยาบาล    เชน   ความรับผิดชอบตอ
ครอบครัวและมีงานบานมากมายก็จะทําใหเกิดอาการเมื่อยลา ออนเพลีย   ก็จะมีผลตอการปฏิบัติ
งานในหนาที่

7.   การไมไดรับส่ิงตอบแทนจากการปฏิบัติงานซึ่งอาจเปนเพียงกําลังใจในการ
ทํางาน

เมื่อพยาบาลวิชาชีพเกิดความเครียด   จะกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองและ
แสดงอาการออกมา ซ่ึงจะสงผลกระทบตอตัวบุคคล และองคกรดวย  ดังที่ พสุ  เดชะรินทร (2536:
87 - 88) และแมค  คอนเนล  (Mc. Connell 1982: 219, อางถึงใน จินตนา  ญาติบรรทุง  2529: 32 –
34)  กลาวถึง ความเครียดไมวาจะเกิดเฉพาะในบุคคล  หรือกลุมบุคคลก็ตาม  จะเกิดปญหาได  3
กลุมใหญ  ๆ  คือ  ปญหาตอตัวบุคคล คือ พยาบาลที่เกิดความเครียด ปญหาตอสังคม  คือ หนวยงาน
หรือองคการที่บุคคลนั้นทํางาน  และผลเสียตอวิชาชีพพยาบาล คือ ผูปวยหรือผูรับบริการ  ดังนี้

1.    ปญหาตอตัวบุคคล
             1.1 ดานพฤติกรรมความเครียดอาจกอใหเกิดความเบี่ยงเบนทางพฤติกรรม

โดยมีการแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ผิดแปลกไปจากธรรมดา  ซ่ึงอาจจะมีผลตอตนเองและบุคคล
รอบขางดวย  เชน ทําใหดื่มเหลา  สูบบุหร่ี  ไปจนถึงขั้นการทํารายตนเองและผูอ่ืน

1.2  ดานจิตวิทยา     ความเครียดนอกจากจะมีผลตอพฤติกรรมแลวยังจะมี
ผลตอสุขภาพจิตของบุคคลดวย  เชน  อาการนอนไมหลับ  ความแปรปรวนทางอารมณ หรือปญหา
เร่ืองความสัมพันธ

1.3  ดานสุขภาพ  ผลกระทบของความเครียดที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ  ใน
ดานสุขภาพของคนผูนั้น ปญหาเรื่องโรคหัวใจมีความสัมพันธอยางใกลชิดที่สุดกับความเครียดโดย
ผูมีอาการของโรคหัวใจสวนใหญจะมีความเครียดชนิดตาง ๆ เกิดขึ้นประกอบดวย นอกจากนี้แลว
ความเครียดยังสามารถนําไปสูอาการเสนโลหิตฝอยในสมองแตก  หรือ อาการธรรมดาตาง ๆ  เชน
ปวดศรีษะ  ปวดทอง  หรือ  การเจ็บปวย
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2.   ปญหาตอองคกร

          2.1   ประสิทธิภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงานลดนอยลงความเครียดอาจ
ทําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาด  หรือมีปญหาในเรื่องความสัมพันธกับบุคคลอื่น

2.2  ผูปฏิบัติงานเกิดอาการทอถอย      หรือยอมแพตอความเครียดที่เกิดขึ้นซึ่ง
อาจจะนําไปสูการลางานบอยครั้งขึ้น  หรือแมกระทั่ง  การลาออกจากงาน  หรือ การทํางานไมเสร็จ
ตามกําหนดที่ไดตั้งไว

2.3 ความเครียดสามารถกอใหเกิดทัศนคติที่ไมดีอาจจะตอองคกรที่ทํางานอยู
หรือผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน  หรือ ลูกนอง  ความพอใจในการทํางาน และความภักดีที่มีตอ
องคกรก็จะลดนอยลง

3.  ปญหาตอวิชาชีพ
จากผลของความเครียดที่กระทบตอตัวพยาบาล      และผลเสียตอหนวยงาน

มีความสัมพันธตอผลเสียที่มีตอวิชาชีพอยางมาก   เพราะถาหากพยาบาลเกิดความเครียด   อาจทําให
พยาบาลตองลาออกจากงาน  หรือลาออกจากวิชาชีพทําใหสูญเสียพยาบาลในหนวยงาน   หรือใน
วิชาชีพ ทําใหตองสูญเสียเวลา เสียเงินในการรับสมัครพยาบาลใหมเขามาทํางาน แลวยังสงผล
กระทบตอวิชาชีพนั่นคือ ทําใหวิชาชีพไมเปนที่นาสนใจของผูที่จะเขามาศึกษาเทาวิชาชีพอ่ืน    ที่มี
แนวทางที่ดีกวาวิชาชีพพยาบาล เพราะเห็นวา วิชาชีพพยาบาลมีสวนทําใหพยาบาลเกิดความเครียด
ในการทํางาน

4.    ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับการดูแลตนเองกับความเครียด
 

4.1  ทฤษฎีเก่ียวกับการดูแลตนเอง
การดูแลตนเอง    หมายถึง     ความสามารถของบุคคล ในการริเริ่มกระทํากิจกรรม

ตาง ๆ ดวยตนเองอยางตอเนื่อง     เพื่อดํารงรักษาความมีสุขภาพดี     และสวัสดิภาพของตนเองไว
ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง        ที่พยาบาลจะตองสรางนิสัยในการดูแลตนเองใหมี
สุขภาพที่ดี  ซ่ึงการมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  มีชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข     เปนความ
ตองการและความจําเปนพื้นฐานของชีวิต  เปนเรื่องที่ไมยาก ทุกคนสามารถแสวงหาและฝกฝนได
ดวยตนเอง เชนการฝกพฤติกรรมในการปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพที่ถูกตองจนเปนสุขนิสัย
การมีสุขภาพดีเปรียบกับการที่ชีวิตมีกําลังกาย กําลังใจที่เขมแข็ง สามารถสรางชีวิต และอนาคตไป
สูความสําเร็จ ที่พึงปรารถนาได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27

หนังสือคูมือประชาชนไดกลาวถึงการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพที่จําเปน
สําหรับชีวิตตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ  (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข,   กองสุขศึกษา   2540: 5-10)  ดังนี้

1. การดูแลรักษารางกายและของใชใหสะอาด   เชน  การอาบน้ํา สระผม  ใสเสื้อ
ผาสะอาด จัดของใชใหเปนระเบียบ

2. การรักษาฟนใหแข็งแรง  โดยการบํารุงรักษาฟน    ทําความสะอาดฟนอยางถูก
วิธี  และตรวจสุขภาพฟนทุก 6 เดือน  ตรวจสุขภาพในชองปาก อยางนอยปละ 1 คร้ัง

3. การลางมือใหสะอาดกอนรับประทานอาหาร  และหลังการขับถาย      เปนการ
ชวยปองกันโรค และสรางสุขนิสัยเกี่ยวกับความสะอาด

4. การรับประทานอาหารที่สุก     สะอาด      ปราศจากสารอันตราย  รับประทาน
ใหถูกหลักโภชนาการ  กินอาหารใหครบ  5  หมู  โดยยึด

หลัก  3  ป.   คือ   ประโยชน ประหยัด ปลอดภัย
หลัก  3  ส.   คือ   สงวนคุณคา  สุกเสมอ สะอาดปลอดภัย

5. การงดบุหร่ี สุรา สารเสพติด การพนัน และการสําสอนทางเพศ
6. การสรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน    จะสงผลใหเกิดสุขภาพจิตที่ดี

แกตนเองและครอบครัว
7. การปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท      เพราะจะเกิดผลเสียทั้งทางตรงและ

ทางออม เชน    เกิดการบาดเจ็บ  พิการ   เสียชีวิต   เสียเงิน   เสียเวลา   และทรัพยากรบุคคล
8. การออกกําลังกายสม่ําเสมอ การตรวจสุขภาพประจําป   การเลนกีฬาใหเหมาะ

สมกับวัย
9. การทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ   เชน  การมองโลกในแงดี     รูจักใหอภัย

ยอมรับขอบกพรองของคนอื่น เมื่อมีปญหาไมสบายใจควรหาทางผอนคลาย
10. การมีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม         โดยการใชทรัพยากรอยาง

ประหยัด ชวยกันอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ฮิล    และสมิธ  (Hill  and   Smith 1985,  อางถึงใน  ศรีรัตนา    ศุภพิทยากุล  2534:
39  – 40)   กลาวถึง การดูแลตนเองโดยทั่วไปเปนความจําเปนที่มนุษยตองการดูแลตนเองตาม
กระบวนการของชีวิต   และการดํารงรักษาโครงสราง รวมทั้งการทําหนาที่ของมนุษย  เพื่อการมี
สุขภาพที่ดี  และเพื่อความผาสุขแหงการดําเนินชีวิต  ไดแก เร่ือง อาหาร น้ําสะอาด  อากาศบริสุทธิ์
การขับถายของเสีย การพักผอน การมีกิจกรรมตาง ๆ การอยูอยางสันโดษ  การมีปฏิสัมพันธกับ
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สังคม และการปองกันอันตรายที่มีตอชีวิต    ดังนั้นการดูแลตนเอง จึงเปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนตอง
กระทํา เพื่อการมีสุขภาพที่ดี กิจกรรมการดูแลตนเองที่เกี่ยวของกับการลดความเครียดทั้งรางกาย
และจิตใจ   ไดแก

1.  การดูแลตนเองใหไดรับสารอาหารที่ถูกตอง        มีคุณคาตามหลักโภชนาการ
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารเสพติดทุกชนิด  บํารุงดวยไวตามิน งดอาหารหรือควบคุมอาหารตามความ
จําเปนของรางกาย (อุบล  นิวัติชัย  2527: 21 - 24)  การรับประทานอาหารควรรับประทานใหพอ
เหมาะไมอ่ิมจัดหรือหิวจัดจนเกินไป  การรับประทานอาหารไมถูกสุขลักษณะ  ทําใหรางกายหิว
โหย  น้ําตาลในเลือดต่ํา รางกายขาดวิตามินและเกลือแร  ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญในการใหพลัง
งานแกรางกาย  ทําใหรางกายออนเพลีย เกิดความเครียดได (ชูทิตย ปานปรีชา  2531: 481) นอกจาก
นี้ เวลาและชองวางในการรับประทานอาหาร ก็ยังมีผลตออารมณของบุคคลในการตอสูกับ
ความเครียด  ระยะเวลากอนอาหารจะเปนระยะเวลาที่คนเราคอนขางเครียด  ทั้งนี้เนื่องจากระดับน้ํา
ตาลในเลือดต่ํา  จากการศึกษาของ วารุณี  อมรทัต (2529: 40) พบวา ขณะทองวาง จะเกิดอารมณไม
ดีพลุงออกมาอยางนอยรอยละ 50 และการรับประทานอาหารใหไดสมดุล จะทําใหสติอารมณสงบ
ไดดีกวาการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเกินไป

2.   การออกกําลังกายและการพักผอนหยอนใจ   

      การออกกําลังกาย  หมายถึง   การมีกิจกรรมเสริม เพิ่มเติมจากกิจวัตรประจําวัน
ที่มีอยู  การออกกําลังกายมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบตาง ๆ ในรางกาย เชน ระบบ
หายใจ ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบกลามเนื้อและขอ ระบบยอยอาหาร และขับถาย เปนตน โดย
เฉพาะการออกกําลังกายสม่ําเสมอ มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอหัวใจและหลอดเลือดไดมาก
มาย เชน ชวยใหความดันโลหิตลดลง และปรับเปลี่ยนโคเลสเตอรอลที่ไมดีใหเปนโคเลสเตอรอลที่
ดี   (เอช.ดี.แอล)  ชวยลดการหลั่งแอดินาลิน เมื่อตองเผชิญกับความเครียดและอาจชวยเสริมสราง
เสนเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจใหมากขึ้น     ซ่ึงการออกกําลังกายจะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายชนิดใด ก็ขึ้นอยูกับชนิดของการออกกําลังกาย ซ่ึงโดยทั่วไปมีอยู 2 ชนิด คือ เคล่ือนที่
(Dynamic) และ ชนิดอยูกับที่ (Statics)

1. การออกกําลังกายแบบเคลื่อนท่ีหรือไอโสโทนิค (Isotonic Exercise)     คือ
การออกกําลังกายกลามเนื้อหดตัว     แลวทําใหความยาวของกลามเนื้อนั้นเปลี่ยนไป      แรงเครียด
ในตัวกลามเนื้อนั้นเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย (ความตึงตัวคงที่)     พวกนี้กลามเนื้อทั้งมัดทํางานมาก
จึงตองการออกซิเจนมากตามการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น  จึงมีผลทําใหปริมาณเลือดที่ปมออกจาก
หัวใจแตละครั้งเพิ่มขึ้น    ในขณะเดียวกันความดันเฉลี่ยในหลอดเลือดแดงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย
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โดยมีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวเพิ่มขึ้น (Systolic Blood Pressure) แตความดันขณะหัวใจ
ขยายตัวไมเปลี่ยนแปลง   (Diastolic Blood Pressure)  ผลที่เกิดขึ้นในภายหลังที่สําคัญที่สุด คือ จะ
ทําใหความสามารถของหัวใจเพิ่มขึ้น และทําใหผูนั้นออกกําลังกายไดมากขึ้นและนานขึ้น (เสก
อักษรานุเคราะห  2535: 21 ) ซ่ึงไดแกการเดินเร็ว วิ่งเหยาะ การวายน้ํา การถีบจักรยาน เปนตน    
การออกกําลังกายชนิดนี้ จะมีผลตอการขยายตัวของหลอดเลือด     ทําใหความดันโลหิตลดลงซึ่ง
กฤษฎา  บานชื่น  (2528: 44 – 66) กลาววา การออกกําลังกายชนิดนี้ เปนการออกกําลังกายที่ใช
กลามเนื้อมัดใหญ ๆ เชน แขน ขา หลัง อยางเปนจังหวะ ดวยความหนักเบาปานกลาง เปนเวลานาน
พอสมควรเรียกการออกกําลังกายชนิดนี้วา แอโรบิค (Aerobic exercise)    โดยรวมการรํามวยจีน
การแกวงแขน กระโดดเชือก และการเตนแอโรบิคเขาไวดวย

2.  การออกกําลังกายแบบอยูกับที่หรือไอโสเมตริค (Isometric exercise) คือ
การออกกําลังกายที่ความยาวของกลามเนื้อคงที่ แตความตึงตัวเพิ่มขึ้น เชน การยกของหนัก การเข็น
การดึง การฉุด การแบกหาม หรือการใชแรงมาก ๆ กดลงบนวัตถุใดวัตถุหนึ่ง การออกกําลังกาย
ชนิดนี้ มีผลทําใหหลอดเลือดหดตัว เพิ่มการทํางานของหัวใจอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะทําใหความดัน
โลหิตสูงขึ้น  สวนใหญการออกกําลังกายมักจะอยูในรูปผสม     ไมเปนเฉพาะแบบใดแบบหนึ่งเพียง
อยางเดียว  ตัวอยางของพวกที่มีการเคลื่อนที่มาก เชน วิ่ง วายน้ํา ขี่จักรยาน กรรเชียงเรือ เทนนิส
แบดมินตัน เปนตน แบบที่มีการอยูกับที่มาก  เชน ยกน้ําหนัก แบกของ ผลักหรือดันรถ ออกแรง
ตานกับของที่ยึดอยูกับที่ เปนตน (เสก  อักษรานุเคราะห 2535: 21) สรุปไดวา การออกกําลังกาย
แบบอยูกับที่ มีผลทําใหความดันโลหิตขณะบีบตัว และขยายตัวสูงไดทั้ง 2 อยาง ความตองการ
ออกซิเจนมากที่สุดเพิ่มนอยมาก    กลามเนื้อหัวใจไมไดแข็งแรงขึ้น  ซ่ึงตรงกันขามกับการออก
กําลังกายแบบเคลื่อนที่ ที่ใหความตองการออกซิเจนมากที่สุดเพิ่มมากขึ้น   เปนการเพิ่มความ
สามารถของการทํางานของหัวใจ ทําใหกลามเนื้อหัวใจแข็งแรง และที่สําคัญที่สุด คือทําใหความดัน
ขณะหัวใจบีบตัวสูงขึ้น (Systolic BP) แตความดันขณะหัวใจคลายตัว (Diastolic BP)  เกือบไม
เปลี่ยนแปลง  ดังนั้นการออกกําลังกายแบบเคลื่อนที่จึงเหมาะสมที่จะปองกันความดันโลหิตสูงมาก
กวาแบบอยูกับที่ และผูที่มีความดันโลหิตสูง   ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายแบบไอโสเมตริก
เพราะจะทําใหความดันโลหิตสูงไดมาก ๆ นอกจากนั้น ยังตองคํานึงถึงความหนักเบา  และระยะ
เวลาของการออกกําลังกายดวย วิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแหงสหรัฐอเมริกา  (America College of
Sport Medicine : ACSM) ไดกลาวถึงแนวทางและวิธีการออกกําลังกายสําหรับบุคคลที่มีความดัน
โลหิตสูง ควรออกกําลังกายที่มีความหนักของงานประมาณ 3 – 5 วันตอสัปดาห จึงจะเกิดประโยชน
สวนการออกกําลังกายแบบโยคะ        เนื่องจากมีสวนผสมระหวางชนิดอยูกับที่และชนิดเคลื่อนที่
พอ ๆ กัน    จึงอาจมีผลในทางไมดีตอความดันโลหิตได     จึงไมแนะนํา   (เสก  อักษรานุเคราะห
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2534: 85 )   สําหรับการออกกําลังกายที่เปนการแขงขันทําใหเกิดความเครียด นอกจากนั้นแลว  ไม
ควรออกกําลังกายแบบที่ตองกล้ันลมหายใจแลวเบง  เชน ยกน้ําหนัก ชักเยอ วิดพื้น เปนตน (สันต
หัตถีรัตน  2535: 27 )

ดังนั้น  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ   คือ  การออกกําลังกายที่มีการใชไขมัน
เปนพลังงาน ใชออกซิเจนชวยในการสันดาป เปนระยะเวลานานพอติดตอกัน   เพียงพอที่จะใหเกิด
ความอดทนของปอด หัวใจ และระบบไหลเวียนเลือด จึงจะมีผลตอสุขภาพ โดยยึดหลัก  3  ประการ

1.   ความหนัก คือ การออกกําลังกายใหหนักพอเพื่อใหอัตราชีพจรสูง
2.   ความนาน  คือ การออกกําลังกายติดตอกันอยางนอย 15 – 20 นาที
3.   ความบอย      คือ   การออกกําลังกายวันเวนวัน หรืออยางนอย   3  คร้ังตอ

สัปดาห

หลักการปองกันความเสี่ยงจากการออกกําลังกาย   จําเปนตองมี    “การอบอุน
รางกาย”  กอนการออกกําลังกาย ใชเวลา  5 – 8 นาที     เพื่อใหกลามเนื้อยืดและเตรียมพรอมกอนที่
รางกายจะออกแรงมากกวาปกติ  และเปนการเพิ่มสมรรถภาพของการออกกําลังกายดวย  และภาย
หลังการออกกําลังกายก็ควรจะมี “การปรับปรุงรางกายสูภาวะปกติ”   ใชเวลา 5 – 8 นาที     เพื่อให
รางกายคอย ๆ ปรับสภาพจากการออกแรงมากสูภาวะเกือบปกติ ซ่ึงหลักทั้ง 2 ประการนี้  จะปองกัน
การบาดเจ็บตอกลามเนื้อและขอตอได (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย  2538: 2, อางถึงใน    
ดวงใจ  ศรีออน  2543: 23)

เวลาที่ควรออกกําลังกาย

1.   กอนอาหารเชา
2.   ถาหลังอาหารควรเวน  2  ช่ัวโมง
3.  เวลาแลวแตวางหรือชอบ ถาออกกําลังกายกลางคืนควรพัก  1  ช่ัวโมงกอน

เขานอน
 4.  ควรฝกเวลาเดียวกัน   เชน    ทุกเชา ทุกเย็น หรือทุกวันจันทร พุธ ศุกร
หรือทุกวันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร   ออกกําลังกายอยางนอยวันละ 15 – 20 นาที

การปฏิบัติกอนที่จะมีการออกกําลังกาย

1.    ผูที่มีอายุเกิน  30  ปขึ้นไป ตองตรวจสุขภาพ
2.    ผูที่มีอาการตอไปนี้ ไมวาวัยใดก็ตองตรวจสุขภาพกอน

- โรคเกี่ยวกับล้ินหัวใจ
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- โรคหัวใจ เจ็บแนนหนาอกเมื่อออกแรงเพียงเล็กนอย
- โรคเบาหวาน
- หัวใจมีขนาดผิดปกติ เพราะมีความดันโลหิตสูง
- ความดันโลหิตสูงตั้งแต 150 /100 มิลลิเมตรปรอท
- พักฟนหลังจากลมปวย

สวนการพักผอนหยอนใจนั้น  พบวามีความสําคัญในการลดความเครียด
และความคับของทางจิตไดเชนกัน เปนวิธีผอนคลายความเครียดที่สังคมยอมรับ ทําใหเรามีกิจกรรม
หรือสวนรวมกับผูอ่ืน  การที่เราจะมีสวนรวมในความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือไม  ขึ้นอยูกับการ
ที่เห็นผูอ่ืนเขาสนุกดวย ซ่ึงความสนุกสนานนับเปนปจจัยสําคัญในการรักษาอารมณใหสมดุล

3. การพักผอนนอนหลับ การนอนหลับเปนการลดความเครียดไดวิธีหนึ่ง
และเปนความจําเปนของคน  เพื่อพักผอนรางกายหลังจากตรากตรําทํางานมาหลายชั่วโมง  ยิ่ง
ทํางานหนักรับผิดชอบสูง หรือทํางานติดตอกันนาน  ยิ่งตองการการนอนหลับมากกวาปกติ ถานอน
หลับไมพอในไมชาจะเกิดความเครียด  หงุดหงิด สมองมึนงง คิดอะไรไมออก  รางกายออนเพลีย
ในการนอนหลับนั้น พบวา จิตใจที่เครียดจะถูกปลดปลอยใหสงบลง  แกปญหาสวนที่แกไมตกใน
ตอนกลางวัน ลืมในสิ่งที่ไมอยากรู รางกายจะเริ่มพักผอน ชีพจรเตนชาลง ระบบตาง ๆ ในรางกาย
ทํางานชาลง ซ่ึงจะเปนการลดความเครียดตาง ๆ ที่มีอยูลงไปดวย

4.  การฝกทักษะผอนคลายดวยตนเอง     การผอนคลายเปนกิจกรรมที่บุคคล
พัฒนาขึ้น   เพื่อปองกันภาวะที่เครียดมากและนานเกินไป เพื่อมิใหเกิดผลเสียตอรางกายและจิตใจ
ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรางกาย  อัตราการเตนของหัวใจลดลง การเผาผลาญลดลง
อัตราการหายใจลดลง และทําใหสุขภาพแข็งแรงขึ้น

การดูแลตนเองดวยวิธีการผอนคลาย      จะทําใหบุคคลสามารถปรับตัวและ
สามารถเผชิญกับความกดดันในชีวิตประจําวัน  ทั้งนี้เพราะในภาวะที่ผอนคลาย จะกระตุนการ
ทํางานของระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic)  ใหลดลง  ซ่ึงจะชวยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น
จากการที่รางกายอยูในภาวะเครียดยาวนาน  นอกจากนี้ยังพบวา บุคคลที่ฝกการผอนคลายเปน
ประจําจะชวยใหมีภาวะจิตใจมั่นคง มีความวิตกกังวลต่ํา       และมีความรูสึกวาควบคุมตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพ    (Hill and Smith 1985, อางถึงใน  ศรีรัตนา  ศุภพิทยากุล 2534: 41 )   การ
ผอนคลายจัดเปนการพักผอนอยางหนึ่ง แตการพักผอนเปนกิจกรรมที่แยกขาดจากการทํางาน สวน
การผอนคลายนั้น ในหลายกรณีจะแทรกอยูกับการทํางาน  ดังนั้นการดําเนินชีวิตประจําวันจะมี
ปริมาณการผอนคลายที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล (อุบล  นิวัติชัย 2527: 21 - 27) กิจกรรมที่มัก
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ใชในการฝกทักษะการผอนคลายมีหลายวิธี ไดแก การฝกหายใจแบบสงบ การฝกการผอนคลาย
กลามเนื้อ การสั่งตนเองใหผอนคลาย  และการทําสมาธิ  เปนตน

กลาวโดยสรุป การดูแลตนเองโดยอาศัยทักษะขางตนนี้  ไดแก  การดูแลตนเอง
ใหไดรับอาหารที่ถูกตอง การออกกําลังกายและการพักผอนหยอนใจ  การพักผอนนอนหลับ และ
การฝกทักษะผอนคลายดวยตนเอง จะชวยใหบุคคลมีการดูแลใหรางกายแข็งแรงและสามารถจัดการ
กับความเครียดได  ทําใหมีสุขภาพจิตที่ดี

4.2  งานวิจัยเก่ียวกับการดูแลตนเองกับความเครียด

ศรีรัตนา    ศุภพิทยากุล   (2534: 77 - 79)        ศึกษาความสัมพันธระหวางการดูแล
ตนเองดานสุขภาพจิต ความทนทาน พฤติกรรมการเผชิญสถานการณชีวิตกับระดับความเครียดของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ   กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากประชากรที่เปนพยาบาล
วิชาชีพ  พบวา ความเครียดและการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของพยาบาลอยูในระดับปานกลาง
การดูแลตนเองดานสุขภาพจิตมีความสัมพันธทางลบกับระดับความเครียดของพยาบาล

เบญจมาภรณ  ศรีคําภา (2539: 115 - 117)  ศึกษาสุขภาพจิตของบคุลากรทางจิตเวช
ในโรงพยาบาลศรีธัญญา  พบวา บุคลากรทางจิตเวชสวนใหญมีสุขภาพจิตดี แนวทางที่บคุลากรทาง
จิตเวชสวนใหญเลือกปฏิบัติในการดูแลตนเอง  คือ  การออกกําลังกายหรือออกแรงทุกวัน

5.   ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับบทบาทในการทํางานกับความเครียด

5.1   ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทในการทํางาน

 บทบาทในการทํางานมีความสัมพันธกับโครงสรางของสังคม กลาวคือ ในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอยางรวดเร็ว และซับซอน มีผลใหบุคคลมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง
สถานภาพ และบทบาทของตนเอง ซ่ึงบางครั้งบทบาทตาง ๆ ไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของบุคคล ทําใหเกิดความขัดแยง ความคลุมเครือ ความยากลําบากในการดํารงบทบาทของตนเองมี
ผลทําใหเกิดความไมพงึพอใจในงานที่ตนเองทําอยู  ปญหาในบทบาท (Role Problem) ซ่ึงมี 3
ลักษณะ ไดแก ความขัดแยงในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาท และความคาดหวังในบทบาท
มากเกินไป ซ่ึงกอนที่บุคคลจะมาถึงภาวะที่มีปญหาในบทบาท  จะผานระยะตาง ๆ ดังนี้กอน (ธงชัย
สันติวงษ  และชัยยศ  สันติวงษ  2535:  18)
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1.  ระยะของการคาดหมายในบทบาท      เปนระยะที่บุคคลเริ่มเขามาในองคการ
และรับรูความคาดหมายขององคการตอบทบาทนั้น จากการปฐมนิเทศ การฝกอบรม

2.  ระยะที่เปนทางการ  โดยบุคคลจะถูกกําหนดบทบาที่เปนทางการในองคการ
นั้น ๆ ในรูปแบบของการกําหนดวัตถุประสงค  ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน กฎ ขอบังคับ และเขาจะ
ตองแสดงบทบาทที่ถูกกําหนดเพื่อแลกกับผลตอบแทน

3.  ระยะของการเรียนรูในบทบาท     นอกจากการเรียนรูบทบาทที่เปนทางการ
ของหนวยงานแลว บุคคลยังตองเรียนรูบทบาทที่ไมเปนทางการ นั่นคือสัมพันธภาพและความคาด
หมายของผูรวมงานตอบุคคลนั้น ทําใหบุคคลตองพยายามปรับบทบาทของตนเองใหสอดคลองกับ
ความคาดหมายทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ

4.    ระยะของการคงอยูหรือออกจากองคการ      เมื่อบุคคลเขามาสูองคการจนถึง
ระยะนี้ เขาจะรูวาเขาสามารถแสดงบทบาทใหสอดคลองสมดุลไปกับองคการหรือไม  ถาทําไดเขาก็
จะยังคงอยูในองคกรตอไป ในตรงขามถาไมสามารถทําไดก็จะเกิดความขัดแยงในบทบาท ความไม
ชัดเจนในบทบาท เกิดความเบื่อหนาย ไมพึงพอใจในงาน และลาออกไปในที่สุด

ฮารดี้ และคอนเวย (Hardy and Conway 1988: 162, อางถึงใน วรัญญา
วงศประสิทธิ์  2540: 52 – 57) มีความเห็นวาปญหาในบทบาทมีความสําคัญในผูทีป่ฏิบัติงานใน
องคกร โดยเฉพาะงานในคลีนิค โดยเขาใชคําวา ความเครียดในบทบาทแทนลักษณะบทบาทที่เปน
ปญหา (Role – related problem) ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ 7 ชนิด ดังนี้

1.  Role Ambiguity หมายถึง  ความคลุมเครือในบทบาท
2.  Role Incongruity หมายถึง  ความไมเหมาะสมในบทบาท
3.  Role Conflict หมายถึง  ความขัดแยงในบทบาท
4.  Role Overload หมายถึง  ความคาดหวังในบทบาทมากเกินไป กลาวถึง

ทั้งในดานปริมาณ (Quantitative) คุณภาพ (Qualitative) เกี่ยวพันกับการขาดแคลนทรัพยากร
(Inadequate resources)  ไดแก ความรู ประสบการณ คานิยม และแรงจูงใจ ซ่ึงเปนทักษะ พื้นฐานใน
การแสดงความสามารถในการทํางาน

5.  Role  Underload    หมายถึง    ความคาดหวังในการทํางานต่ํา     จะรูสึกวางาน
ที่ทํางายเกินไป ทําใหรูสึกเบื่อ รูสึกวาความรับผิดชอบและความมีสวนรวมในการตัดสินใจนอย

6.  Role Over Qualification หมายถึง มีความสามารถมากกวางานที่ทํา
7.  Role Under Qualification   หมายถึง   ขาดความสามารถและผลงานไมเพียงพอ
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อาจหมายถึงมีความสามารถแตขาดโอกาสที่จะทํา (แสดงความสามารถ)     อาจจะขึ้นอยูกับปจจัย
อ่ืน ๆ เชน เวลาอันจํากัด

คําวา   ความเครียดในบทบาท อาจจะมีผูใชคําอ่ืนที่ใกลเคียงกัน  ไดแก  ปญหาใน
บทบาท (Role Problem)  ความไมสอดคลองของบทบาท (role dissonance)    หรือความกดดันใน
บทบาท ซ่ึงทั้งหมดเปนความเครียดที่เกิดจากการดํารงบทบาทของบุคคล สวนใหญจะมีความ
สัมพันธกับการทํางาน

จากการศึกษาความเครียดในบทบาทของนักวิชาการที่กลาวมา พอสรุปไดวา
ความเครียดในบทบาทเปนภาวะความกดดันทางอารมณที่แสดงออกเหมือนความเครียด (Stress)
อันเกิดจากปญหาในการดํารงบทบาทของบุคคล ซ่ึงผูวิจัยใชลักษณะบทบาทที่เปนปญหา 2 ลักษณะ
ของ ฮารดี้ และคอนเวย  (Hardy and Conway) ในการวิจัยครั้งนี้   คือ

1.   ความคลุมเครือในบทบาท   (Role ambiguity)
2.   ความขัดแยงในบทบาท  (Role Conflict)

5.2  ความคลุมเครือในบทบาท (Role ambiguity)

ความคลุมเครือในบทบาท เกิดจากการที่ความคาดหวังของลักษณะที่มีตอบทบาท
อยางใดอยางหนึ่งไมชัดเจนพอ ไมมีขอตกลงเปนอยางเดียวกัน การใหคํานิยามเลื่อนลอย คลุมเครือ
ไมชัดเจน ผูดํารงอยูในบทบาทไมทราบวาตนจะปฏิบัติอยางไรจึงจะถูกตองเหมาะสม

พินเดอร  (Pinder 1984, อางถึงใน มนภรณ  วิทยาวงศรุจิ 2538: 27)  กลาวถึง ความ
คลุมเครือในบทบาทวา คือ ภาวะที่ผูปฏิบัติงานรูสึกไมชัดเจนวาอะไรคือส่ิงที่พวกเขาจะตองทํา เพื่อ
ใหผลงานมีประสิทธิภาพ มักจะเกิดในองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย ๆ ทําใหผูปฏิบัติงานไมแน
ใจ องคการตองการใหพวกเขาทําอะไร ทําอยางไร และมีการประเมินผลงานอยางไร

ความคลุมเครือขององคการที่เปนเหตุแหงความขัดแยงที่สําคัญ ไดแก ความคลุม
เครือในโครงสราง และความคลุมเครือในบทบาท โครงสรางขององคการที่คลุมเครือทําใหยากที่จะ
เขาใจวาสายบังคับบัญชาเปนอยางไร ใครทําหนาที่อะไร ความคลุมเครือในบทบาททําใหไมเขาใจ
วาใครตองรับผิดชอบอะไร ผลที่เกิดขึ้นทําใหงานบางอยางมีคนรับผิดชอบหลายคน แตงานบาง
อยางไมมีใครรับผิดชอบเลย
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สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความคลุมเครือในบทบาท มักจะเกิดจากมีการเปลี่ยน
แปลงเกิดขึ้น  ไดแก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบองคการ (Organization design) เทคโนโลยีในการ
ทํางาน นโยบาย และวิธีการดําเนินการ แมการเปลี่ยนแปลงจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดเสมอตามธรรม
ชาติและมีผลดีตอองคการ แตการเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปหรือเร็วเกินไปมักจะทําใหผูปฏิบัติงาน
เกิดความยากลําบากในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน  และการปฏิบัติงานตอไป

5.3   ความขัดแยงในบทบาท (Role conflict)

ความขัดแยงในบทบาท เกิดจากการที่บุคคลรูสึกวาความคาดหวังในบทบาท
เฉพาะมีหลายอยางและคานกันเองในตัว ทําใหผูดํารงบทบาทเกิดความขัดแยงขึ้น สุชา  จันทรเอม
(2524: 78)  มีความเห็นวา เปนภาวะที่บุคคลหนึ่ง ๆ จะตองมีหลายบทบาททั้งนี้เนื่องจากสังคมมี
ความซับซอน ทําใหสมาชิกในสังคมหนึ่ง ๆ มีหลายสถานภาพ ตองเปลี่ยนบทบาทกลับไปกลับมา
ตามสถานภาพของตน เพราะสถานภาพหนึ่ง ๆ นั้น   มีสิทธิ หนาที่   และความรับผิดชอบตางกัน
ทําใหบุคคลตองปรับตัวใหเขากับสถานภาพทั้งสอง  บางครั้งก็ทําใหเกิดความคับของใจ เกิดความ
ขัดแยงขึ้นในตัว      กอใหเกิดความกระวนกระวายใจ   ในที่สุดสุขภาพจิตก็เสื่อมลง        ทําใหงาน
ขาดประสิทธิภาพไมสมกับบทบาทมักจะเกิดกับคนที่เปล่ียนสถานภาพของตนเองบอย ๆ

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2534: 28) กลาวถึงความขัดแยงในบทบาทในลักษณะเปน
ความขัดแยงระหวางบทบาท (inter – role)   เกิดจากความคาดหวังตาง ๆ ที่มีตอบุคคลที่ดํารง
ตําแหนงสองตําแหนงหรือมากกวา และความคาดหวังนั้นเปนสิ่งที่ไปดวยกันไมได เชน บุคคลหนึ่ง
ตองตัดสินใจเพื่อหนวยงานใหญ      แตในขณะเดียวกันก็ตองนึกถึงผลประโยชนของหนวยงานยอย
ที่ตนเองรับผิดชอบอยู

พินเดอร  (Pinder 1984  อางถึงใน มนภรณ  วิทยาวงศรุจิ 2538: 28)   มีความเห็น
วา ความขัดแยงในบทบาทเกิดจากบุคคลสวนใหญจะตองดํารงบทบาทอื่นภายนอกหนวยงานอีก
เชนบทบาทของพอ ภรรยา พี่นอง เปนตน ซ่ึงบางครั้งบทบาทภายนอกเหลานี้ จะมีความตองการ
หรือความคาดหวังที่ไมสามารถไปดวยกันไดกับบทบาทในการทํางาน ทําใหเกิดความขัดแยง
ระหวางบทบาทขึ้น

ความขัดแยงในบทบาทเกิดขึ้นไดใน 3 ลักษณะ ดังนี้

1. Inter  -  Sender Role Conflict         เปนความขัดแยงที่เกิดจากผูดํารงบทบาทมี
หัวหนามากกวา 1 คนขึ้นไป  และแตละคนมีความคาดหวังตอผูดํารงบทบาทแตกตางกัน
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2. Person  /  Role Conflict             เกิดขึ้นเมื่อตัวผูดํารงบทบาทเองมีความขัดแยง
ระหวางคานิยม ทัศนคติของตนเองกับงานที่จะตองปฏิบัติ เปนความขัดแยงภายในตนเอง

3. Intra – Sender  Role Conflict       เกิดขึ้นเมื่อผูดํารงบทบาทมีหัวหนาที่มีความ
ตองการที่แตกตางและขัดแยงในเวลาเดียวกัน  เชน  ผูดํารงบทบาทตัดสินใจทําอะไร และหัวหนา
บอกไมไดส่ังใหทําอยางนี้ อาจเนื่องมาจากลืมไปวาเคยสั่งอะไรไวกอน

ความขัดแยงในบทบาทมักเกิดในหนวยงานที่ผูปฏิบัติงานจะตองมีการติดตอ
สัมพันธกับบุคคลอื่นนอกองคการ  ซ่ึงผลของความขัดแยงในบทบาทจะทําใหความพึงพอใจในงาน
ลดลง ความเชื่อถือในผูรวมงานลดลง เกิดความเครียด ความกดดัน การติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนนอยลง

5.4  งานวิจัยเก่ียวกับบทบาทในการทํางานกับความเครียด

การศึกษาที่เกี่ยวของกับบทบาทในการทํางานกับความเครียดนั้น พบวายังไมมีการ
ศึกษาโดยตรงแตเทาที่ศึกษามาสวนใหญจะเปนการศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับความเครียดในบทบาท
ซ่ึงผูวิจัยเห็นวานาจะมีการเชื่อมโยงกันได  ดังนี้

มนภรณ   วิทยาวงศรุจิ   (2538: 125 - 132)   ศึกษาปจจัยคัดสรรที่สัมพันธกับความ
เครียดในบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานการแพทยกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของความเครียดในบทบาทของพยาบาลประจําการรวมทุกดาน   และใน
แตละดาน ไดแก ความคลุมเครือในบทบาท ความขัดแยงในบทบาท ความไมเหมาะสมในบทบาท
และความคาดหวังในบทบาทมากเกินไป อยูในระดับปานกลาง ประสบการณ และบรรยากาศองค
การมิติขวัญมีความสัมพันธทางลบในระดับต่ํากับความเครียดในบทบาท สวนบรรยากาศองคการ
มิติขาดความสามัคคีและมิติอุปสรรค มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําและปานกลางกับ
ความเครียดในบาทบาท สวนภาระในครอบครัว และบุคลิกภาพแบบมุงความสําเร็จ ไมมีความ
สัมพันธกับความเครียดในบทบาท และประสบการณ  บรรยากาศองคการ  มิติอุปสรรคและมิติขวัญ
สามารถรวมกันพยากรณความเครียดในบทบาทของพยาบาลประจําการได รอยละ 14.31

ไพลอน  (Pilon 1988)  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานองคการ ปจจัยสวน
บุคคลและระหวางบุคคล กับความขัดแยงในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาท และความตึงเครียด
ในบทบาทของหัวหนาหอผูปวย  พบวาหัวหนาหอผูปวยมีคะแนนความขัดแยงในบทบาท ความ
คลุมเครือในบทบาท และความตึงเครียดในบทบาทใกลเคียงกัน      และหัวหนาหอผูปวยที่มี
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ประสบการณการทํางาน 2 ป หรือนอยกวา     จะมีความขัดแยงในบทบาทและความคลุมเครือใน
บทบาทมากกวาผูที่มีประสบการณมากกวา

สคาซิ   (Scalzi  1988: 34 – 38, อางถึงใน วรัญญา วงศประสิทธิ์ 2540: 42)  ทําการ
ศึกษาความเครียดในบทบาท     และการเผชิญความเครียดของผูบริหารการพยาบาล  พบวาความ
คาดหวังในบทบาทมากเกินไปเปนสาเหตุของความเครียดในงานมากที่สุด คุณภาพการบริการทําให
เกิดความเครียดรุนแรงที่สุด สวนความขัดแยงในบทบาทเกิดจากการตองทํางานติดตอกับบุคคล
หลายกลุม และมีภาระงานมากเกินไป และสวนมากไมพบความคลุมเครือในบทบาท สําหรับวิธีการ
เผชิญความเครียดพบวาผูบริหารการพยาบาลใชวิธีหางานอดิเรกทํามากที่สุด

ฟลีมิง (Fleming 1991)    ศึกษาความเครียดในบทบาทดานความขัดแยงในบทบาท
และความคลุมเครือในบทบาทของผูบริหารการพยาบาล พบวาความเครียดในบทบาทของผูบริหาร
การพยาบาลมีสาเหตุสวนใหญมาจากความขัดแยงในบทบาท

บลู  (Bull 1996) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานองคการ
กับความคลุมเครือในบทบาท ความขัดแยงในบทบาท และอาการซึมเศราของผูบริหารการพยาบาล
ในเขตชนบท พบวา การศึกษาและประสบการณในตําแหนงมีความสัมพันธทางลบกับความเครียด
ในบทบาททั้งดานความคลุมเครือในบทบาท และดานความขัดแยงในบทบาท

จากแนวคิด     ทฤษฎีและงานวิจัยดังกลาวขางตน   สรุปไดวา    ความคลุมเครือใน
บทบาทและความขัดแยงในบทบาทเปนปจจัยที่มีอาจกอใหเกิดความเครียดในงานได         เนื่องจาก
พยาบาลวิชาชีพจะเกิดความสับสน  ไมมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐาน
การวิจัยไววา         บทบาทในการทํางานเปนปจจัยที่สามารถทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรีได

6.  ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวของกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานและเกี่ยวกับความเครียด

6.1  ทฤษฎีเก่ียวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน
      กลางศตวรรษที่ 17   คําวา    “การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน” เปนคําที่ไดรับการ

กลาวถึง ซ่ึงในระยะแรก คํานี้คอนขางจะสื่อความหมายไปในทางลบ  ทําใหผูใชคํานี้ อาจไดรับ
อันตรายโดยเฉพาะในสังคมเผด็จการ  ตอมาคํานี้ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง  ปจจุบันการ
เสริมสรางพลังอํานาจ เปนกลยุทธสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาองคการ  พัฒนาคุณภาพการดําเนิน
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งานขององคการ และคุณภาพของบุคลากรในองคการทุกลักษณะตลอดจนเปนกลยุทธในการพัฒนา
สังคม  ที่เนนการพัฒนามนุษยโดยรวม  และในแตละดาน การพัฒนากลุมบุคคล เชน กลุมสตรี และ
การพัฒนาวิชาชีพ จนแทบจะกลาวไดวาการเสริมสรางพลังอํานาจ กลายเปนแนวคิดที่ทันสมัยและ
เปนแฟชั่นที่ทุกวงการจะตองใหความสําคัญ (วรัญญา  วงศประสิทธิ์ 2540: 31 )

จินตนา   ยูนิพันธ (2539: 98) ไดอธิบายท่ีมาของแนวคิดในการเสริมสรางอํานาจ
ในงานวาในระยะเริ่มตนนั้น     การเสริมสรางพลังอํานาจเปนที่สนใจในวงการจิตวิทยา การเมือง
และดานจริยธรรม กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจมาจากแนวความคิดการเกิดแนวรวมทาง
สังคม และแนวคิดของกลุมชวยเหลือตนเอง  ตอมาแนวคิดนี้ถูกนําไปใชเชื่อมโยงกับกลยุทธการ
พัฒนาสังคมและในป ค.ศ. 1984  แรพพาพอรต (Rappaport) ไดใชแนวคิดนี้ในการกระตุนและเปน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต

นอกจากนี้ จินตนา  ยูนิพันธ (2539: 99 – 100 )  ใหความเห็นวากอนที่จะทราบ
ความหมายและเกิดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน     จําเปนตองมี
พื้นฐานความเชื่อดังนี้

1. การเสริมสรางพลังอํานาจ  มุงเนนที่การนําเอาศักยภาพทางสติปญญาและพลัง
ในตัวบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตนเองและผูอ่ืน

2. การเสริมสรางพลังอํานาจ    เปนแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องอยางชัดเจนกับการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่องแบบครบวงจรในองคการ

3. การเสริมสรางพลังอํานาจ        เปนการสรางสถานการณและการเริ่มตนใหมที่
มากกวาการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative management) และการมีสวนรวมของบุคลากร
(Employee  involvement)

เทบบิท    (Tebbit  1993:  19, อางถึงใน   เกล็ดดาว  จันทฑีโร  2541: 23)   กลาววา
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  หมายถึงการสรางและสนับสนุนสภาพแวดลอมในการทํางาน ให
พนักงานไดเอื้อประโยชนในการปฏิบัติงานและการกระทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง และมีพฤติกรรมที่
แสดงผลในทางดีสรางสรรค ในแงบวกกับพันธกิจ  (Mission)  ขององคการ

โรดเวล  (Rodwell 1996: 306,   อางถึงใน จินดารัตน โรมา 2543: 25) กลาววา
แนวคิดของการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  คือ กระบวนการของความสามารถที่จะใหหรือ
สงผานอํานาจจากบุคคลหนึ่ง หรือกลุมหนึ่งสูผูอ่ืน ซ่ึงกระบวนการนั้น  ประกอบดวย  พลังอํานาจ
อํานาจหนาที่ การเลือก และการใหอํานาจ
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จินตนา  ยูนิพันธ (2539: 101) กลาววา การเสริมสรางสภาพพลังอํานาจในงาน
เปนกระบวนการแบงปนอํานาจระหวางผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา เปนการใหอํานาจใน
การตัดสินใจ สรางแรงจูงในการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน โดยการตัดสินใจสวนบุคคลของ
บุคลากร

จากแนวคิดที่กลาวมา สรุปไดวา  การเสริมสรางในอํานาจในงาน หมายถึง
กระบวนการที่สามารถถายทอดอํานาจจากบุคคลหรือกลุมคนไปสูผูอ่ืน  โดยการสนับสนุน สงเสริม
ใหกําลังใจ และอํานวยความสะดวก     เพื่อใหบคุคลมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง
อยางมีคุณภาพ

การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน        เปนแนวคิดที่มีจุดเริ่มตนจากทฤษฎีการ
พัฒนาองคการ โดยมีพื้นฐานจากทฤษฎี Y ของ Douglas McGreger       ซ่ึงกลาววา   “มนุษยชอบ
กระทํากิจกรรมตาง ๆ และมีความสนุกสนานกับการทํางานเชนเดียวกับการเลนสนุกทั่ว ๆ ไป โดย
จะทํางานเพื่อวัตถุประสงคขององคการ  และวัตถุประสงคนี้เปนที่ยอมรับของตนดวย นอกจากนี้
มนุษยตองเรียนรูที่จะยอมรับและแสวงหาความรับผิดชอบในสถานการณที่เหมาะสม” ซ่ึงบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามทฤษฎีนี้ เปนบุคคลที่มีความสมารถพึงพอใจในการทํางานที่เพิ่มขึ้น  ถาไดรูสภาพ
แวดลอมในการทํางานของตนเปนไปในลักษณะที่สงเสริมใหมีอํานาจในการปกครองตนเอง  ไดรับ
ความไววางใจและไดมีสวนรวมในการตัดสินใจตาง ๆ ได

แคนเตอร (Kanter 1977: 245 – 247, อางถึงใน จินดารัตน  โรมา 2543: 28) ได
เสนอแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจในงานเรียกวาทฤษฎีโครงสรางอํานาจของแคนเตอร 
(Kanter’s Structural Theory of Power)        เปนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรในองคการซึ่งอธิบายวาอํานาจภายในองคการจะไดรับ
จากสภาพโครงสรางขององคการ    (Structure condition)     และไดกลาวถึงโครงสรางอํานาจใน
องคการ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน   ดังไดแสดงความสัมพันธของรูปแบบทฤษฎี
โครงสรางอํานาจในองคการดังแผนภูมิที่  1
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นํา
ไป
สู

มี
อิทธิ
พล
กํา
หนด

มี
ผล
ตอ

ปจจัยระบบอํานาจ       การไดรับการเสริม              ผลกระทบของ                ประสิทธิภาพ
(Systemic power factors)       สรางพลังอํานาจ                     บุคลากร                           ของงาน

       (Access to Job               (Personal impact             (Effectiveness)
            related                    one employees)
      (empowerment)

แผนภูมิที่   1     ความสัมพันธของทฤษฎีโครงสรางอํานาจในองคการของแคนเตอร
ที่มา : Kanter 1979, อางถึงใน วรัญญา  วงศประสิทธ์ิ,   “การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน ความเครียดในบทบาทกับความ
ยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”  วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุข  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2540. 43.

อํานาจที่เปน
ทางการ

(Formal  power)

ลักษณะงาน
- การไดรับ
อิสระในการ
ตัดสินใจ

- ความชัดเจน
ของระบบงาน

-   การปฏิบัติงาน
    สอดคลองกับ
    เปาหมายของ
    องคการ

1. การไดรับ
        อํานาจ
1.1 ไดรับ
        ทรัพยากร
1.2 ไดรับสาร
        สนเทศ
1.3 ไดรับการ
        สนับสนุน

2. การไดรับ
        โอกาส
2.1  ไดรับความ
         กาวหนา
2.2 ไดทํางานที่

 ทาทาย    
 ความ
 สามารถ

2.3 ไดรับความรู
และทักษะ
ในการ
บริหารงาน

3 โครงสราง
         สัดสวน

1. เพิ่มความ
สามารถใน
ตนเอง

2. เพิ่มแรง
จูงใจ

3. เพิ่มความ
ยึดมั่นผูก
พันตอองค
การ

4. ลดความ
เหนื่อย
หนาย

5. เพิ่มการ
ไดรับ
อิสระภาพ
ในงาน

6. เพิ่มความ
รูสึกมีสวน
รวมในการ
บริหารงาน

7. เพิ่มความ
พึงพอใจ
ในงาน

1. ผลสัมฤทธิ
และความ
สําเร็จ
ในงาน

2. ความ
เคารพ
และความ
รวมมือใน
องคการ

3. ผูรับ
บริการ
พึงพอใจ

อํานาจที่ไมเปน
ทางการ

(Informal power)

- การติดตอเช่ือม
โยงของบุคคล
ในองคการ

- การติดตอ
  เช่ือมโยง
ของบุคคล
นอกองคการ
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แคนเตอร    (Kanter 1977: 275 – 276,  อางถึงใน  จินดารัตน โรมา 2543: 29)     ได
อธิบายวาทัศนคติ   และพฤติกรรมของบุคคลมาจากการตอบสนองตอตําแหนงหนาที่และสถาน
การณที่เกิดขึ้นในองคการ  ซ่ึงทําใหเกิดอํานาจจากการกําหนดโครงสรางหรือนโยบายขององคการ
ซ่ึงการเสริมสรางพลังอํานาจของบุคคลในองคการเปนผลมาจากปจจัยระบบอํานาจ   2   แหลง   คือ

1.   อํานาจที่เปนทางการ  (Formal power)  เปนอํานาจที่เกิดจากงาน  ประกอบดวย
การไดรับอิสระในการตัดสินใจ     ความชัดเจนของระบบงาน   และการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
เปาหมายขององคการ

2.   อํานาจที่ไมเปนทางการ  (Informal power)   เปนอํานาจที่ไมไดเกิดจากงาน
โดยตรงเกิดจากการติดตอเช่ือมโยงของบุคลากรภายใน           และภายนอกองคการ    พัฒนาเปน
สัมพันธภาพของบุคลากรไดแกความสัมพันธของผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาและ
ผูทํางานตางสายงานที่กอใหเกิดความรวมมือในการทํางาน

แหลงอํานาจที่เปนทางการ และอํานาจไมเปนทางการนี้  มีความสําคัญสําหรับ
บุคลากรในองคการ สามารถเอื้ออํานวยประโยชนในการปฏิบัติงานในองคการ ทําใหเกิดการเสริม
สรางพลังอํานาจในงานนั่นเอง รวมทั้งอธิบายวาถาสมาชิกไดรับอํานาจจากทั้ง 2 แหลงเพิ่มมากขึ้น
จะสงผลใหสามารถไดรับอํานาจ โอกาส และโครงสรางสัดสวน มีผลทําใหสมาชิกมีทัศนคติที่ดีใน
งาน      รวมทั้งมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แคนเตอร (Kanter
1977: 246 – 249, อางถึงใน วรัญญา  วงษประสิทธ์ิ 2540: 44)   ไดอธิบายวาการที่จะเสริมสรางพลัง
อํานาจในงานใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในองคการนั้น  จําเปนตองมีการเสริมสรางใหบุคลากรไดรับ
องคประกอบ 3 ประการดังนี้

1.  การไดรับอํานาจในองคการ   เปนความสามารถของบุคลากรในการกระทํา
หรือแสดงพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลดีตอภายในระบบขององคการ การที่จะสามารถไดรับอํานาจใน
องคการนั้นจําเปนตองไดรับอํานาจจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้

1.1 การไดรับการสนับสนุน  (Support)  คือ    การที่ผูบริหารใหการสนับสนุน
อยูเบื้องหลัง   ใหการยอมรับ และใหการเห็นชอบ รวมไปถึงการที่ผูบริหารสนับสนุนใหผูปฏิบัติมี
พฤติกรรมที่กอใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การสงเสริมใหเกิดความคิดริเร่ิมสราง
สรรค การใหโอกาสตัดสินใจ  การใหความรับผิดชอบในการแกปญหา การใหขอมูลยอนกลับ การ
ใหความยืดหยุนในการทํางาน  การยอมรับความผิดพลาด การแสดงความชื่นชมเมื่องานสําเร็จ และ
การสนับสนุนใหสรางเครือขาย ผูบริหารตองมีการแสดงออกที่พิเศษหรือแสดงออกถึงการตัดสินใจ
ที่สามารถเผชิญกับสิ่งใหม ๆ มีความกลาเสี่ยงในการปฏิบัติงาน สงเสริมสัมพันธภาพระหวางบุคคล
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1.2  การไดรับขอมูลขาวสาร   (Information)      ขอมูลขาวสารถือเปนความ
สําคัญและเปนแหลงความรูที่ชวยในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน เปนศูนยรวมของความ
สําเร็จในบทบาทของทุกคนในองคการ  ขอมูลขาวสารจําแนกเปนขอมูลความเชี่ยวชาญ ความรูทาง
เทคนิค และขาวสารทางการเมือง  ในะรดับผูบริหารขอมูลขาวสารมีความสําคัญในการชวย
สนับสนุนการตัดสินใจ  การวางแผน    สวนระดับปฏิบัติการขอมูลขาวสารชวยใหการเคลื่อนไหว
ขององคการรูทิศทางการดําเนินงานขององคการ

1.3 การไดรับทรัพยากร (Resource) หรือการไดรับการจัดหา  หมายถึง
ความสามารถในการจัดหาสิ่งที่จําเปน เพื่อสนับสนุนการทํางานใหบรรลุเปาหมาย  เชน บุคลากร
เครื่องมือ เครื่องใช  เงิน  เวลา  รางวัลและคาตอบแทน  (Subiston and Laschinger 1995,  อางถึงใน
กุลชลี  เพ็ชรรัตน  2544: 19)    ทรัพยากรถือเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญ  ซ่ึงผูบริหารควรตระหนักถึง
และใหการสนับสนุน   เพื่อใหผูปฏิบัติรูสึกมั่นใจ   มีความพึงพอใจในงาน    มีความรักและยึดมั่น
ผูกพันตอองคการพรอมที่จะทุมเทใหกับงาน  การเสริมสรางพลังอํานาจจึงเชื่อมโยงกับการไดรับ
ทรัพยากร

2.  การไดรับโอกาสในองคการ   หมายถึง  การไดรับโอกาสในการสรางความ
เจริญเติบโต (Growth) และการสรางความเคลื่อนไหวในทางบวก  (Mobility)  ใหเกิดในองคการ
โดยมีความสัมพันธกับสภาพงานซึ่งสงเสริมใหบุคคลแตละคนมีโอกาสกาวหนาในการทํางานใน
องคการพัฒนาความรู  ทักษะการมีสวนรวมในการผลักดันงาน การปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรใน
แตละแผนก โดยแคนเตอรอธิบายวาการไดรับโอกาสนั้น ประกอบดวย 3 องคประกอบดังนี้

2.1  การไดรับความกาวหนาในหนาที่การงาน  (Advancement)   หมายถึง
การที่ผูปฏิบัติงานไดรับการสงเสริมจากผูบริหารในการเลื่อนตําแหนง  ไดรับการพิจารณาความดี
ความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนอยางยุติธรรม  ผูปฏิบัติไดรับโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงานสูงขึ้นซึ่ง
การไดรับโอกาสดังกลาวยอมสงผลใหเกิดกําลังใจและความทุมเทพยายาม ความรักในองคการและ
เปนการลดปญหาการลาออกจากงาน

2.2  การไดรับโอกาสเพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะ     (Competence
and  Skill)  หมายถึง  การมีโอกาสไดรับการอบรม ประชุมวิชาการ  การศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอันจะนําไปสูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2.3 การไดรับการยกยองชมเชย และรางวัลในการปฏิบัติงาน  (Reward     and
recognition) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานไดรับการยกยองชมเชย  ไดรับการยอมรับหรือไดรับรางวัล
จากผูบริหารเมื่อปฏิบัติงานดีหรือประสบผลสําเร็จ  ซ่ึงเปนการสรางขวัญกําลังใจ  สรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43

3.  โครงสรางสัดสวนทางสังคม   (Proportions)    หมายถึง ปจจัยที่เปนสวน
ประกอบทางสังคมของสมาชิกซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกันในสถานการณเดียวกัน แสดงถึงปริมาณ
ของสมาชิกในองคการที่มีลักษณะทางสังคมคลายคลึงกัน  เชน เพศ เชื้อชาติ สีผิว เปนตน    ซ่ึง
โครงสรางสัดสวนสมาชิกนี้ถามีลักษณะแตกตางกันก็จะสงผลตอการเขาถึงอํานาจได   (Kanter
1997, อางถึงใน  กุลชลี  เพ็ชรรัตน  2544: 20)

จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นไดวาเมื่อสมาชิกในองคการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในงานแลว  จะสงผลตอสมาชิก  ดังนี้

1. เพิ่มความสามารถในตนเอง  (Increased Self – Efficacy)
2. เพิ่มแรงจูงใจ  (High  Motivation)
3. เพิ่มความผูกพันตอองคการ  (Increased Organizational Commitment)
4. ลดระดับความเหนื่อยหนายในงาน (Lowered Burnout Level)
5. เพิ่มการไดรับอิสระภาพในงาน  (Increased Perceived Autonomy)
6. เพิ่มความรูสึกมีสวนรวมในการบริหาร    (Increased       Perceptions    of

Participative Management)
7. เพิ่มความพึงพอใจในงาน  (Increased  Job Satisfaction)

แคนเตอร (Kanter  1997,  อางถึงใน   นิตยา   อินกลิ่นพันธ 2539: 63)    ไดกลาววา
เนื่องจากการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจจะทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีความสามารถมีความ
แข็งแกรงในการดํารงชีวิตหรือในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ   ในชีวิตประจําวัน        บุคคลที่อยูใน
ส่ิงแวดลอมที่ทําใหเกิดความรูสึกมีพลังอํานาจ  จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อไปสูจุดมุงหมาย
ขององคการและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่มีอยู  เกิดความภาคภูมิใจ  ผลกระทบตอ
ความเครียดก็จะลดลง

ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยศึกษาการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน    ตามแนวคิดของ
แคนเตอรที่กลาววา สภาพแวดลอมในการทํางาน  เปนสิ่งที่มีความสําคัญมากในการกําหนดทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคคลในองคการ การเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการทํางานใหสมาชิกไดรับ
อํานาจ โอกาส และโครงสรางสัดสวน จะมีผลตอการเสริมสรางพลังอํานาจในงานได  โดยเฉพาะ
ในองคการพยาบาลซึ่งเปนวิชาชีพที่ตองการการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกตอง           เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใหการพยาบาล  ดังนั้น  การนําการเสริมสรางพลังอํานาจในงานไป
ประยุกตใชในองคการพยาบาลจะทําใหพยาบาลรับรูถึงศักยภาพและความสามารถในตนเอง  กลาที่
จะตัดสินใจและปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะการ
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เสริมสรางพลังอํานาจในการไดรับอํานาจ (การไดรับการชวยเหลือ สนับสนุน    การไดรับขอมูล
ขาวสาร และการไดรับการสนับสนุน) และการไดรับโอกาส  (การไดรับความกาวหนาในการ
ทํางาน การไดเพิ่มพูนความสามารถและทักษะ การไดรับรางวัลและการรับรองความสามารถ
เปนตน

6.2  งานวิจัยเก่ียวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานกับความเครียด

การศึกษาที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานกับความเครียดนั้น ยังไม
มีการศึกษาโดยตรง สวนใหญจะเปนการศึกษาการเสริมสรางหลังอํานาจในงานกับความพึงพอใจ
ในงาน ซ่ึงผูวิจัยเห็นวานาจะมีความเชื่อมโยงกันได ดังนี้

นิตยา  อินกลิ่นพันธ (2539: ข) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐาน
ความรูสึกมีพลังอํานาจในงาน  ความพึงพอใจในปจจัยการทํางาน กับการรับรูสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการ  โรงพยาบาลชัยนาท พบวา ระดับการรับรูสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในปจจัยการทํางานอยูในระดับคอนขางสูง  ระดับของความรูสึกมี
พลังอํานาจในงานอยูในระดับปานกลาง  และความรูสึกมีพลังอํานาจในงาน      การไดรับการอบรม
เพิ่มเติมทางการพยาบาล      และความพึงพอใจในปจจัยการทํางานสามารถรวมทํานายการรับรู
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการไดรอยละ 49.7

รัตนา  ลือวานิช  (2539: ก) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และการ
เสริมสรางพลังอํานาจในงาน กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เขตภาคใต  พบวา การเสริมสรางพลังอํานาจในงานของพยาบาล
ประจําการโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการโดยรวมอยู
ในระดับมาก ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ และประสบการณการทํางาน มคีวามสัมพันธทางบวกใน
ระดับต่ํา  กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ สวนการเสริมสรางพลังอํานาจในงานมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ

วรัญญา  วงศประสิทธิ์  (2540: ก)  ศึกษาการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน
ความเครียดในบทบาทกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลชุมชน
ภาคระวันออกเฉียงเหนือ  พบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ระดับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ การเสริมสรางพลังอํานาจในงานและความเครียดในบทบาท
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ระดับปานกลาง และพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการคือ   การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน สถานภาพสมรส และความเครียดในบทบาท

กุลชลี  เพ็ชรรัตน  (2544: บทคัดยอ)      ศึกษาความสัมพันธระหวางการเสริมสราง
พลังอํานาจในงานความรูสึกมีคุณคาในตนเองกับการรับรูความสามารถในตนเอง : กรณีศึกษา
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี   พบวา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี  มีระดับการ
เสริมสรางพลังอํานาจในงานและระดับการรับรูความสามารถในตนเองอยูในระดับปานกลาง และมี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับสูง และพบวาการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน มีความ
สัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถในตนเอง

จากแนวคิด    ทฤษฎีและงานวิจัยดังกลาวขางตน     สรุปไดวา  การเสริมสรางพลัง
อํานาจในงานเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน เมื่อพยาบาลวิชาชีพไดรับโอกาส
หรือไดรับอํานาจใหตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ   จะสงผลใหความเครียดในการทํางานลดลงได
ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยไววาการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน    เปนปจจัยที่สามารถ
ทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรีได

7.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนบุคคลกับความเครียด

     7.1  ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล
       มาณีย  อุยเจริญพงศ  (2528: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพพยาบาล ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  พบวา  พยาบาลที่มี
ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาลตางกัน  มีความพึงพอใจในงานตางกัน  เมื่อมีความพึงพอใจ
ก็จะทําใหเกิดความสุข  ความเครียดจะลดนอยลง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของมณี ล้ีศิริวัฒนกุล
(2540: บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความทนทานของพยาบาลหัวหนา
หอผูปวย  การไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานและภาวะผูนําของหัวหนากลุมงานพยาบาล
กับสมรรถนะของพยาบาลหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลศูนย กระทรวงสาธารณสุข  พบวา ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะของพยาบาลหัวหนาหอผูปวย

     7.2  ประสบการณในวิชาชีพพยาบาล

สิริลักษณ  ตันชัยสวัสดิ์  (2535: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องความสัมพันระหวางปจจัย
บางประการกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ       ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร  พบวา
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ประสบการณการทํางานมีความสัมพันธกับความเครียด  ซ่ึงสอดคลองกับดุษณี  ทัศนาจันทธานี
(2539:  75  - 77)       ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลหนวย
ฉุกเฉิน  ในโรงพยาบาลของรัฐ  กรุงเทพมหานคร  พบวา  ประสบการณการทํางานมีความสัมพันธ
กับความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาล  และธารกมล  อนุสิทธิ์ศุภการ   (2540: 87)  พบวา
ระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาหอผูปวยมีความสัมพันธกับความเครียดในบทบาท

  7.3   รายได
    รายไดเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการประเมินสถานการณเครียดดังที่   เบียรและ
มายเออรส  (Bear and Myers  1994, อางถึงใน  สุนทรี  เวปุละ  2538: 72)  กลาววาฐานะทางการเงิน
จะมีผลตอความเครียด  ผูที่มีปญหาทางดานจิตใจสวนใหญจะเปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยูใน
ระดับต่ํา  ซ่ึงเชื่อวามีสาเหตุจากเงื่อนไขของชีวิตที่มีความเครียด

พรทิพย   เกยุรานนท  (2527:  122)  พบวา  ภาระครอบครัวทําใหพยาบาลเกิด
ความเครียดไดแตกตางกัน โดยพยาบาลที่มีภาระครอบครัวมากมีความเครียดสูงกวาพยาบาลที่มี
ภาระครอบครัวนอย

       วัลลภา ตันติสุนทร (2532: ก)  พบวารายไดของครอบครัวมีความสัมพันธทางบวก
กับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลโดยพบวา  นักศึกษาพยาบาลที่ครอบครัวมีรายไดต่ํามี
ความเครียดมากที่สุด  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเพ็ญศรี  วรสันปติ  (2537: ก)  พบวาวัยรุนตอน
ตนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันจะมีพฤติกรรมเผชิญความเครียดแตกตางกัน  วัยรุนตอนตนที่
มฐีานะทางเศรษฐกิจดีกวาจะมีวิธีการเผชิญความเครียดดีกวาวัยรุนตอนตนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา

ศุกรใจ   เจริญสุข  (2536: ก)   พบวา  รายไดมีความสัมพันธทางลบกับความเครียด
ในบทบาทของอาจารยพยาบาล

จากแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเครียด     สรุปไดวา  งานของ
พยาบาลวิชาชีพเปนงานที่เกี่ยวของกับความเปน    ความตาย   ความทุกขทรมานของผูปวยดวยโรค
ตาง ๆ ตลอดเวลา     และในการปฏิบัติงานจะตองมีการประสานขอความรวมมือจากทีมสหสาขา
วิชาชีพ  ทําใหพยาบาลวิชาชีพเกิดความเครียดได  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเครียดของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยศึกษา ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล     รายได   ประสบการณในการ
ทํางานพยาบาล   การดูแลตนเอง    บทบาทในการทํางาน      และการสรางเสริมพลังอํานาจในงาน
รายดานเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียด    ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัด
ราชบุรี และเพื่อใหเห็นภาพงานวิจัยที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงสรุปกรอบแนวคิดของการวิจัยไวดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

                           ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล    (X1)
- ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล  (X11)
- รายได  (X12)
- ประสบการณในการทํางานพยาบาล  (X13)

การดูแลตนเอง  (X2)
- ดานอาหาร   (X21)
- ดานการออกกําลังกาย   (X22)
- ดานการพักผอนและการผอนคลาย  (X23)

บทบาทในการทํางาน   (X3)
- ดานความคลุมเครือในบทบาท   (X31)
- ดานความขัดแยงในบทบาท   (X32)

การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  (X4)
- ดานการไดรับอํานาจ    (X41)
- ดานการไดรับโอกาส   (X42)

ความเครียด (Y)
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บทท่ี   3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้      เปนการวิจัยเชิงบรรยาย  (Descriptive  Research)  เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี  โดยมีพยาบาล
วิชาชีพที่มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป เปนหนวยของการวิเคราะห  (Unit of  Analysis)
มีวิธีการดําเนินการวิจัย    ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล

1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   คือ   พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณการทํางาน
อยางนอย 1 ป ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี ไดแก  โรงพยาบาลบานโปง  มีพยาบาลวิชาชีพ
220  คน  โรงพยาบาลดําเนินสะดวก มีพยาบาลวิชาชีพ 172  คน และโรงพยาบาลโพธาราม  มี
พยาบาลวิชาชีพ  157  คน   รวมพยาบาลวิชาชีพ  549  คน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป
จังหวัดราชบุรี  ที่มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใช
สูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากวิธีของทาโร  ยามาเน  (Yamane 1973 : 581, อางถึงใน  ประคอง
กรรณสูตร 2542: 11) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95  ยอมใหคลาดเคลื่อนรอยละ 5

n =                 N
              1 + N (e)2
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n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุม

ตัวอยางที่ยอมรับได ในที่นี้กําหนดไวรอยละ  5   ไดกลุมตัวอยาง  เทากับ  232  คน

การสุมตัวอยาง

การสุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้                  ทําการสุมโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ
(Stratified random  sampling)  ตามสัดสวนโรงพยาบาล ดังนี้

1.   คํานวณหาสัดสวนกลุมตัวอยางในแตละโรงพยาบาล  ไดผลดังนี้

โรงพยาบาล ประชากร กลุมตัวอยาง
บานโปง
ดําเนินสะดวก
โพธาราม

220
172
157

93
73
66

รวม 549 232

2. ทําการสุมโดยการจับสลากมาตามจํานวนที่กําหนด ไดจํานวนตัวอยางรวมทั้งส้ิน
232  คน

2.   ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

        ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้       มีดังนี้

1.   ตัวแปรอิสระ  ไดแก

1.1 ขอมูลสวนบุคคล   จําแนกเปน  3  ดาน  ไดแก   
1.1.1     ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล   

                                  1.1.2      รายได
1.1.3 ประสบการณในการทํางานพยาบาล

   ส
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1.2    การดูแลตนเอง     จําแนกเปน  3    ดาน    ไดแก   
  1.2.1     ดานอาหาร
1.2.2 ดานการออกกําลังกาย     
1.2.3 ดานการพักผอนและการผอนคลาย

1.3   บทบาทในการทํางาน      จําแนกเปน  2  ดาน  ไดแก    
  1.3.1      ดานความคลุมเครือในบทบาท

                                    1.3.2      ดานความขัดแยงในบทบาท
1.4    การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน    จําแนกเปน  2 ดาน    ไดแก    

  1.4.1     ดานการไดรับอํานาจ
                                    1.4.2     ดานการไดรับโอกาส

2.  ตัวแปรตาม  ไดแก   ความเครียด

3.    เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการคนควาตํารา
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  แบบสอบถามประกอบดวย  2  ตอน  คือ

ตอนที่ 1
1.1   แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล   ไดแก      ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพ

พยาบาล รายได  และประสบการณในวิชาชีพพยาบาล     มีลักษณะเปนตัวเลือกที่กําหนดใหและ
ปลายเปด

1.2   แบบสอบถามเกี่ยวกับการดูแลตนเอง มีขอคําถามทั้งส้ิน 27 ขอ จําแนกเปน 3 ดาน
ดังนี้

 1.  ดานอาหาร  คือ  ขอ 1 – 14   รวม  14  ขอ
 2.  ดานการออกกําลังกาย  คือขอ 15 – 20  รวม  6  ขอ

3.  ดานการพักผอนและการผอนคลาย  คือขอ 21 -  27  รวม  7  ขอ

แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา   (Rating  Scale)  5  ระดับ
ดังนี้
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เปนจริงมากที่สุด       หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับตัวทานอยูในระดับมากที่สุด
  เปนจริงมาก               หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับตัวทานเปนสวนใหญ

เปนจริงปานกลาง      หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับตัวทานเปนบางสวน
เปนจริงนอย               หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับตัวทานนอย
ไมเปนจริงเลย            หมายถึง   ขอความนั้นไมตรงกับตัวทานเลย

     ใหผูตอบเลือกเพียง  1  ตัวเลือก    โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  ขอความที่
แสดงถึงการดูแลตนเองในเรื่องนั้น ๆ จะไดคะแนนจาก 5 ถึง 1 สําหรับคําตอบที่เปนจริงมากที่สุด
ถึงไมเปนจริงเลย ตามลําดับ ผูที่ไดคะแนนมากแสดงวาเปนผูที่ดูแลตนเองไดดีกวาผูที่ไดคะแนน
นอย

1.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทในการทํางาน    มีขอคําถามทั้งส้ิน  17 ขอ  แบงเปน
2  ดาน  ดังนี้

    1.   ดานความคลุมเครือในบทบาท   คือขอ  1 – 8  รวม  8  ขอ
               2.   ดานความขัดแยงในบทบาท   คือขอ  9  - 17  รวม  9  ขอ

    แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา   (Rating scale)  5  ระดับ
ดังนี้

เปนจริงมากที่สุด   หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับตัวทานอยูในระดับมากที่สุด
เปนจริงมาก       หมายถึง ขอความนั้นตรงกับตัวทานเปนสวนใหญ
เปนจริงบางสวน   หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับตัวทานเปนบางสวน
เปนจริงนอย       หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับตัวทานนอย
ไมเปนจริงเลย       หมายถึง     ขอความนั้นไมตรงกับตัวทานเลย

      ใหผูตอบเลือกเพียง 1 ตัวเลือก  โดยมีเกณฑใหคะแนน ดังนี้    ขอความที่แสดงถึง
ความคลุมเครือในบทบาทหรือความขัดแยงในบทบาทจะไดคะแนนจาก 5 ถึง 1  สําหรับคําตอบที่
เปนจริงมากที่สุดถึงไมเปนจริงเลย  ตามลําดับ สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน ผูที่
ไดคะแนนมาก แสดงวามีความคลุมเครือในบทบาทหรือความขัดแยงในบทบาทมากกวาผูที่ได
คะแนนนอย

1.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถาม
โดยใชแนวคิดของแคนเตอร (Kanter 1997)  มาพัฒนาแบบสอบถาม  มีขอคําถามทั้งส้ิน  45  ขอ
แบงเปน 2 ดาน  ดังนี้
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1.   ดานการไดรับอํานาจ  มีขอคําถามทั้งส้ิน  22  ขอ   ประกอบดวย
1.1 การไดรับการชวยเหลือสนับสนุน  คือขอ 1 – 8  รวม  8  ขอ
1.2 การไดรับขอมูลขาวสาร  คือขอ  9 – 16  รวม  8  ขอ
1.3 การไดรับทรัพยากร  คือขอ 17 – 22  รวม  6  ขอ

2.   ดานการไดรับโอกาส  มีขอคําถามทั้งส้ิน  23  ขอ  ประกอบดวย
2.1 การไดรับความกาวหนาในการทํางาน  คือขอ  23 – 29  รวม  7  ขอ

2.2 การไดรับการสงเสริมใหเพิ่มพูนความสามารถและทักษะ คือขอ   30 – 39
รวม  10 ขอ

2.3 การไดรับรางวัลและการรับรองความสามารถในการปฏิบัติงาน คือ     ขอ
40 – 45  รวม  6  ขอ

แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)  5 ระดับ  ดังนี้

เปนจริงมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับตัวทานมากที่สุด
เปนจริงมาก หมายถึง         ขอความนั้นตรงกับตัวทานเปนสวนใหญ
เปนจริงบางสวน    หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับตัวทานเปนบางสวน
เปนจริงนอย           หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับตัวทานนอย
ไมเปนจริงเลย หมายถึง     ขอความนั้นไมตรงกับตัวทานเลย

   ใหผูตอบเลือกเพียง  1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑใหคะแนน ดังนี้  ขอความที่แสดงถึงการได
รับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานในเรื่องนั้น ๆ จะไดคะแนนจาก 5 ถึง 1   สําหรับคําตอบที่เปน
จริงมากที่สุดถึงไมเปนจริงเลย  ตามลําดับ สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน ผูที่ได
คะแนนมากแสดงวาไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

ตอนที่   2

แบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ   ผูวิจัยปรับมาจากแบบประเมิน
และวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง  ของกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  มีขอคําถามทั้งส้ิน
23  ขอ   มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา   (Rating  Scale)  4  ระดับ    ดังนี้

เปนประจํา  หมายถึง อาการ พฤติกรรม หรือความรูสึกที่เกิดขึ้นในระดับที่
เปนประจํา
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เปนบอย ๆ  หมายถึง อาการพฤติกรรมหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นในระดับบอย ๆ
เวนบางเปนบางวันหรือเปนบางครั้งเทานั้น

เปนบางครั้ง  หมายถึง อาการ พฤติกรรม หรือความรูสึกที่เกิดขึ้นในระดับเปน
บางครั้งบางคราวเวนระยะไปนานจึงเกิดขึ้นสักครั้ง

ไมเคยเลย  หมายถึง อาการ พฤติกรรม หรือความรูสึกอยูในระดับไมเกิดเลย
หรือไมเคยเกิดเลย

ใหผูตอบเลือกเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑใหคะแนน  ดังนี้ ขอความที่แสดงถึงการมี
ความเครียดในเรื่องนั้น ๆ    จะไดคะแนนจาก 3 ถึง 0      สําหรับคําตอบเปนประจําถึงไมเคยเลย
ตามลําดับ   ผูที่ไดคะแนนมากแสดงวามีความเครียดมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือ  โดยดําเนินการ  ดังนี้

4.1   ผูวิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับความเครียด      การดูแลตนเอง    บทบาทในการ
ทํางาน  และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  จาก
หนวยงาน  องคกร  สถาบันทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

4.2 เพื่อสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
4.3 สรางเครื่องมือเพื่อพัฒนาเปนแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค

ของการวิจัย และตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (content  validity)  โดยอาจารย
ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ จํานวนทั้งส้ิน   5  ทาน

4.4 นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับพยาบาล
วิชาชีพ  โรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี   ที่มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป  ที่ไมใช
กลุมตัวอยางในการวิจัย   จํานวน  30  คน

4.5 นําแบบสอบถามเกี่ยวกับการดูแลตนเอง บทบาทในการทํางาน  การเสริมสรางพลัง
อํานาจในงาน และความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ  มาหาคาความเชื่อมั่น (reliability)   โดยใช
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค  (Cronbach, s alpha Coefficient)  (ยุวดี ฤาชา และคณะ 2532:
127) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร  (Statistical package for the
social sciences : SPSS.) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแตละฉบับ  ดังนี้
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4.5.1    แบบสอบถามเกี่ยวกับการดูแลตนเอง  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับได
.8470

- การดูแลตนเองดานอาหาร  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .8547
- การดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย       วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได

.8712
- การดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย   วิเคราะหคาความ

เชื่อมั่นได .7691
4.5.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทในการทํางาน        วิเคราะหคาความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับได  .8568
- บทบาทในการทํางาน    ดานความคลุมเครือในบทบาท    วิเคราะหคา

ความเชื่อมั่นได .7594
- บทบาทในการทํางาน        ดานความขัดแยงในบทบาท  วิเคราะหคา

ความเชื่อมั่นได .8021

4.5.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  วิเคราะหคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับได   .9331

- การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  ดานการไดรับอํานาจ    วิเคราะหคา
ความเชื่อมั่นได .9181

- การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  ดานการไดรับโอกาส   วิเคราะหคา
ความเชื่อมั่นได .9386

4.5.4    แบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียด    วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได   .9232

5.    การเก็บรวบรวมขอมูล

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการ    ดังนี้

5.1  ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย      มหาวิทยาลัยศิลปากร          ถึง

5.2  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานโปง   โรงพยาบาลดําเนินสะดวก  และโรงพยาบาล
โพธาราม จังหวัดราชบุรี  เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล
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5.3 ผูวิจัยเขาพบหัวหนาพยาบาล  แตละโรงพยาบาล     เพื่อช้ีแจงรายละเอียด   และวัน

เวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความรวมมือสงแบบสอบถามใหแกพยาบาลวิชาชีพที่เปน
กลุมตัวอยาง และรวบรวมกลับคืนโดยใหเวลาในการตอบแบบสอบถามระหวางวันที่  1 -  15
พฤษภาคม   2545 รวม  2   สัปดาห

5.4 หลังจากกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามแลว    ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตอง และ
ความครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ พบวาแบบสอบถามที่แจกไป จํานวน 232 ฉบับ  ไดรับ
กลับคืน  จํานวน 232  ฉบับ  และทุกฉบับมีความครบถวนสมบูรณ 

5.4  นําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางมาใหคะแนน และนําไป
วิเคราะหทางสถิติตอไป

6.   การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห         โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร     ( Statistical  package for the social sciences : SPSS)    โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางดานสถิติที่ระดับ 0.05   มีขั้นตอนการวิเคราะห    ดังนี้

6.1 วิเคราะหแจกแจงความถี่   รอยละ   คาเฉลี่ย   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    จําแนก
ตามขอมูลสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ

    การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถามการดูแลตนเอง  โดยคิดจากคาเฉลี่ยของ
คะแนนของผูตอบแบบสอบถาม      ใชเกณฑของลิเคอรท   (Likert  1989: 35,   อางถึงใน สุวิมล
ติรกานันท  2542: 146 – 150)   ดังนี้

              คะแนนเฉลี่ย                ความหมาย
4.50 – 5.00 มีการดูแลตนเองอยูในระดับสูงมาก
3.50 – 4.49 มีการดูแลตนเองอยูในระดับสูง
2.50 – 3.49 มีการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 มีการดูแลตนเองอยูในระดับต่ํา
1.00 – 1.49 มีการดูแลตนเองอยูในระดับต่ํามาก
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      การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถามความคลุมเครือในบทบาท / ความขัดแยง
ในบทบาท    โดยคิดจากคาเฉลี่ยของคะแนนของผูตอบแบบสอบถาม ใชเกณฑของลิเคอรท
(Likert  1989: 35,   อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท  2542: 146 – 150)     ดังนี้

       คะแนนเฉลี่ย            ความหมาย
            4.50 – 5.00    มีความคลุมเครือในบทบาท  /   ความขัดแยงในบทบาทอยูในระดับ
                                                สูงมาก

       3.50 – 4.49   มีความคลุมเครือในบทบาท / ความขัดแยงในบทบาทอยูในระดับสูง

       2.50 – 3.49   มีความคลุมเครือในบทบาท   /     ความขัดแยงในบทบาทอยูในระดับ
                            ปานกลาง
       1.50 – 2.49   มีความคลุมเครือในบทบาท / ความขัดแยงในบทบาทอยูในระดับต่ํา
       1.00 – 1.49   มีความคลุมเครือในบทบาท   /    ความขัดแยงในบทบาทอยูในระดับ

                                   ต่ํามาก

    การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถาม    การไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในงาน    โดยคิดจากคาเฉลี่ยของคะแนนของผูตอบแบบสอบถาม  ใชเกณฑของลิเคอรท   (Likert
1989: 35,   อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท  2542: 146 – 150)  ดังนี้

       คะแนนเฉลี่ย ความหมาย
                 4.50 – 5.00  การไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานอยูในระดับสูงมาก

       3.50 – 4.49 การไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานอยูในระดับสูง
       2.50 – 3.49       การไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานอยูในระดับปานกลาง
       1.50 – 2.49 การไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานอยูในระดับต่ํา
       1.00 – 1.49 การไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานอยูในระดับต่ํามาก

       การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถามความเครียด      โดยคิดจากคะแนนเฉลี่ย
ของคะแนนของผูตอบแบบสอบถาม  ใชเกณฑการวิเคราะหขอมูลโดยใชอันตรภาคชั้น  ดังนี้ (ลวน
สายยศ และอังคณา  สายยศ  2540: 157 – 160)

       อันตรภาคชั้น    =          คะแนนสูงสุด   –    คะแนนต่ําสุด     
     

                                 จํานวนชั้น
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      แทนคาในสูตร
      อันตรภาคชั้น     =               3  –  0  =  1.00

                  3

      การแปลความหมายของความเครียด  แปลไดดังนี้

       คาเฉลี่ย 2.01 – 3.00 หมายถึง มีความเครียดอยูในระดับสูง

       คาเฉลี่ย 1.01 – 2.00 หมายถึง มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง
       คาเฉลี่ย 0.00 - 1.00 หมายถึง มีความเครียดอยูในระดับต่ํา

6.2  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียด   ไดแก  ขอมูลสวนบุคคล   การดูแล
ตนเอง   บทบาทในการทํางาน  และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  ใชการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ( Stepwise Multiple Regression Analysis )
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บทท่ี   4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม    ของพยาบาลวิชาชีพ 
ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี จํานวน 232  คน  มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห โดย
ใชตารางประกอบคําบรรยาย  จําแนกเปน 4 ตอน   ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ตอนที่  1 การวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม  โดยใชความถี่และรอยละ

ตอนที่  2 การวิเคราะหระดับความเครียด  การดูแลตนเอง  บทบาทในการทํางาน 
และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี ใช
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่  3 การวิเคราะหตัวแปร ไดแก ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล รายได    
ประสบการณในการทํางานพยาบาล   การดูแลตนเอง บทบาทในการทํางาน และการเสริมสรางพลัง
อํานาจในงานโดยภาพรวม      เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ          ใน
โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี  โดยวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของการนําเขา
สมการ   (Stepwise Multiple  Regression  Analysis)

ตอนที่  4      การวิเคราะหตัวแปร    ไดแก          ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล       
รายได  ประสบการณในการทํางานพยาบาล     การดูแลตนเองดานอาหาร  การดูแลตนเองดานการ
ออกกําลังกาย  การดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย    บทบาทในการทํางานดานความ
คลุมเครือในบทบาท  บทบาทในการทํางานดานความขัดแยงในบทบาท      การเสริมสรางพลัง
อํานาจในงานดานการไดรับอํานาจ การเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับโอกาส    เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรีโดย
วิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของการนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression
Analysis)
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สัญลักษณท่ีใชในการวิจัย   มีรายละเอียดดังตอไปน้ี
Y     แทน         ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป
                                            จังหวัดราชบุรี
X1   แทน         ขอมูลสวนบุคคล
X11    แทน         ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล
X12    แทน         รายได
X13    แทน         ประสบการณในการทํางานพยาบาล

              X2       แทน         การดูแลตนเอง
              X21    แทน         การดูแลตนเองดานอาหาร

X22           แทน      การดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย
 X23          แทน     การดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย
              X3       แทน      บทบาทการทํางาน
              X31  แทน      บทบาทการทํางานดานความคลุมเครือในบทบาท

X32         แทน      บทบาทในการทํางานดานความขัดแยงในบทบาท
              X4     แทน      การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน
              X41  แทน      การเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับอํานาจ

X42     แทน   การเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับโอกาส
X แทน     คาเฉลี่ย  (Mean)

              S.D.                    แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F แทน     คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F - distribution
t         แทน     คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t - distribution
R แทน     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
R2 แทน     ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R square)
Adj R2 แทน     ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)
S.E. แทน     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย

    (Standard Error  of  the  Estimate)
R2change แทน          คา R2ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย
b แทน     คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย  (Regression Coefficients)
Beta แทน     คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน

    (Standard   Regression Coefficients)
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r แทน     คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
Sig แทน    คาระดับนัยสําคัญทางสิถิติทดสอบ (Significance)
Constant (a) แทน    คาคงที่

ตอนที่   1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพ
พยาบาล การพัฒนาในวิชาชีพเพิ่มเติม ระยะเวลาในการอบรมเพิ่มเติม รายได ประสบการณในการ
ทํางานพยาบาล อายุ  สถานภาพสมรส   การปฎิบัติงาน    ความเพียงพอของบุคลากรในทีมงาน การ
ตรวจสุขภาพประจําป  และระยะเวลาในการตรวจสุขภาพประจําป     มีรายละเอียดดังตารางที่  1

ตารางที่   1    จํานวนและรอยละของพยาบาลวิชาชีพ     ในโรงพยาบาลทั่วไป            จังหวัดราชบุรี  
                       จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ
ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล (ป)

1 – 4
5 – 9

              มากกวา  9  ป

192
31
9

82.7
13.4
3.9

รวม 232 100.0
การพัฒนาในวิชาชีพเพิ่มเติม

ไมเคย
เคย

53
179

22.8
77.2

รวม 232 100.0
รายได (บาท / เดือน)

5,000 – 10,000
10,001 – 15,000
15,001 – 20,000
มากกวา   20,000

54
85
63
30

23.3
36.6
27.2
12.9

รวม 232 100.0
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ตารางที่  1  (ตอ)

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ
งานพิเศษนอกจากงานประจํา

ไมมี
               มี

110
122

47.4
52.6

รวม 232 100.0
ความเพียงพอของรายได

รายไดเพียงพอ
รายไดเหลือเก็บ
รายไดไมเพียงพอและมีหนี้สิน

104
100
28

44.8
43.1
12.1

รวม 232 100.0
ประสบการณในการทํางานพยาบาล (ป)

1 – 5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
มากกวา  20

50
53
49
58
22

21.6
22.8
21.1
25.0
9.5

รวม 232 100.0
อายุ (ป)

20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60

76
124
29
3

32.8
53.4
12.5
1.3

รวม 232 100.0
สถานภาพสมรส

โสด
คู
หยา / แยก / มาย

124
103
5

53.4
44.4
2.2

รวม 232 100.0
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ตารางที่  1  (ตอ)

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ
ปฏิบัติงาน
              เวรเชา
              เปนผลัดเชา – บาย – ค่ํา

80
152

34.5
65.5

รวม 232 100.0
ความเพียงพอของบุคลากรในทีมงาน

ไมเพียงพอ
เพียงพอ

85
147

36.6
63.4

รวม 232 100.0
การตรวจสุขภาพประจําป

ไมตรวจ
ตรวจ

4
228

1.7
98.3

รวม 232 100.0
ระยะเวลาในการตรวจสุขภาพ

6 เดือน
1 ป

              อ่ืน ๆ  (ตามความเหมาะสม)

6
203
23

2.6
87.5
9.9

รวม 232 100.0

จากตารางที่  1  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล อยู
ระหวาง  1 -  4 ป  รอยละ  82.7     เคยไดรับการพัฒนาในวิชาชีพเพิ่มเติม  รอยละ 77.2     รายได
สวนใหญอยูระหวาง 10,001 – 15,000  บาท  รอยละ  36.6  มีงานพิเศษนอกจากงานประจํา รอยละ 
52.6  มีรายไดเพียงพอมากที่สุด  รอยละ 44.8 ประสบการณในการทํางานพยาบาลสวนใหญอยู
ระหวาง 16 – 20  ป  รอยละ 25.0  มีอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 53.4 
สถานภาพสมรสสวนใหญมีสถานภาพโสด  รอยละ 53.4  ปฏิบัติงานสวนใหญเปนผลัดเชา – บาย – 
ค่ํา  รอยละ 65.5   มีบุคลากรในทีมงานเพียงพอเปนสวนใหญ  รอยละ 63.4   ไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป รอยละ 98.3 และระยะเวลาในการตรวจสุขภาพสวนใหญตรวจทุก 1 ป รอยละ 87.5
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ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับความเครียด การดูแลตนเอง บทบาทในการทํางาน และการเสริม
สรางพลังอํานาจในงาน  ของพยาบาลวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี

ตารางที่ 2  แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับความเครียด   การดูแลตนเอง 
บทบาทในการทํางาน และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานโดยภาพรวมและรายดาน 
ของพยาบาลวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี

ตัวแปรที่ใชในวิจัย X S.D. คาระดับ
1. ความเครียด  (Y) 1.797 0.499 ปานกลาง
2. การดูแลตนเอง (X2)

2.1 ดานอาหาร (X21)
2.2 ดานการออกกําลังกาย(X22)
2.3 ดานการพักผอนและการผอนคลาย (X23)

3.328
2.849
3.381

0.593
0.842
0.680

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม  (X2) 3.198 0.546 ปานกลาง
3. บทบาทในการทํางาน (X3)

1.1 ดานความคลุมเครือในบทบาท (X31)
1.2 ดานความขัดแยงในบทบาท (X32)

2.792
2.720

0.560
0.770

ปานกลาง
ปานกลาง

รวม  (X3) 2.750 0.629 ปานกลาง
4. ดานการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน(X4)

4.1 ดานการไดรับอํานาจ (X41)
4.2 ดานการไดรับโอกาส (X42)

3.570
3.222

0.593
0.660

สูง
ปานกลาง

รวม  (X4) 3.349 0.591 ปานกลาง

จากตารางที่ 2 การวิเคราะหคาระดับตัวแปรตาง ๆ  พบวา   กลุมตัวอยางมีความเครียด  การ
ดูแลตนเอง  และบทบาทในการทํางาน    อยูในระดับปานกลางโดยภาพรวมและรายดาน  สวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจในงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
การเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับโอกาสอยูในระดับปานกลาง   และการเสริมสราง
พลังอํานาจในงานดานการไดรับอํานาจอยูในระดับสูง
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ตอนที่ 3  การวิเคราะหตัวแปร     ไดแก    ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล    รายได 
ประสบการณในการทํางานพยาบาล การดูแลตนเอง   บทบาทในการทํางานและการ
เสริมสรางพลังอํานาจในงานโดยภาพรวม    เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดของ
พยาบาลวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี

  3.1   การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ             ระหวางระยะเวลาในการศึกษา
วิชาชีพพยาบาล (X11) รายได (X12) ประสบการณในการทํางานพยาบาล (X13)  การดูแลตนเอง (X2) 
บทบาทในการทํางาน   (X3)        การสรางเสริมพลังอํานาจในงาน   (X4)     และความเครียด    (Y)    
ของพยาบาลวิชาชีพ    ในโรงพยาบาลทั่วไป   จังหวัดราชบุรี    ดังตารางที่  3

ตารางที่  3   การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล
                   รายได     ประสบการณในการทํางานพยาบาล    การดูแลตนเอง   บทบาทในการทํางาน
                    การเสริมสรางพลังอํานาจในงานโดยภาพรวม       และความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ

      ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี

ตัวแปร Y X11 X12 X13 X2 X3 X4

Y
X11

X12

X13

X2

X3

X4

1.000
-0.044
-0.047
0.022

-0.278***
0.065

-0.140*

1.000
0.054
0.078
0.062
0.003
0.063

1.000
0.503***

0.041
0.041
0.017

1.000
0.071

0.117*
-0.021

1.000
0.105

0.209**
1.000

-0.194** 1.000

*** p < .001    ** p < .01         *  P < .05

จากตารางที่ 3  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  พบวา
การดูแลตนเอง  (X2)    มีความสัมพันธทางลบกับความเครียด    (Y) ของพยาบาลวิชาชีพ  อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001      (r = -0.278)  และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  (X4)    มีความ
สัมพันธทางลบกับความเครียด  (Y) ของพยาบาลวิชาชีพ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (r =
-0.140)      โดยการดูแลตนเองกับความเครียดมีความสัมพันธทางลบกันมากที่สุด  (r = -0.278)
นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา ประสบการณใน
การทํางานพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกกับรายได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r =
0.503) บทบาทในการทํางาน  (X3)    มีความสัมพันธทางบวกกับประสบการณในการทํางาน
พยาบาล (X13)       อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05  (r = 0.117)  การเสริมสรางพลังอํานาจใน
งาน  (X4)       มีความสัมพันธทางบวกกับการดูแลตนเอง (X2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(r = 0.209)  และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานมีความสัมพันธทางลบกับบทบาทในการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -0.194)    นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน

3.2 การวิเคราะหตัวแปร ไดแก   ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล (X11)  รายได
(X12)   ประสบการณในวิชาชีพพยาบาล  (X13) การดูแลตนเอง (X2)  บทบาทในการทํางาน  (X3)

และการสรางเสริมพลังอํานาจในงาน    (X4)      เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาล
วิชาชีพ   (Y)   ในโรงพยาบาลทั่วไป     จังหวัดราชบุรี  ดังตารางที่  4

ตารางที่  4    การวิเคราะหตัวแปร   ไดแก    ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล   (X11)    รายได
                    (X12)  ประสบการณในวิชาชีพพยาบาล (X13)  การดูแลตนเอง  (X2)    บทบาทในการ
                    ทํางาน  (X3)     และการสรางเสริมพลังอํานาจในงาน   (X4)   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
                     ความเครียด  (Y)  ของพยาบาลวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี   โดยการ
                     วิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของการนําเขาสมการ
                     (Stepwise Multiple   Regression  Analysis)

ลําดับที่ของการนํา
ตัวแปรเขาสมการ R R2 Adj R2 b Beta t

การดูแลตนเอง (X2) .278 .077 .073 -.192 -.278 -4.390***

Constant (a)  =  2.326      F  =  19.269***       S.E.  =  .3252
*** p < .001    

จากตารางที่    4  พบวา  ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายความเครียด  (Y)  ของ
พยาบาลวิชาชีพมีเพียงตัวเดียว ไดแก  การดูแลตนเอง  (X2)  สามารถทํานายความเครียดของ
พยาบาลวิชาชีพไดรอยละ  7.7  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสามารถเขียนเปนสมการ
วิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  ไดดังนี้
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รูปคะแนนดิบ

Y  = 2.326 – 0.192  (X2)

รูปคะแนนมาตรฐาน

Z = -0.278  (X2)

ตอนที่   4  การวิเคราะหตัวแปร   ไดแก    ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล     รายได  
ประสบการณในการทํางานพยาบาล การดูแลตนเองดานอาหาร  การดูแลตนเองดาน
การออกกําลังกาย  การดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย   บทบาทในการ
ทํางานดานความคลุมเครือในบทบาท        บทบาทในการทํางานดานความขัดแยงใน
บทบาท  การเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับอํานาจ การเสริมสรางพลัง
อํานาจในงานดานการไดรับโอกาส             และความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ  ใน
โรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี

4.1       การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพ
พยาบาล  (X11)   รายได (X12)    ประสบการณในการทํางาน พยาบาล  (X13)  การดูแลตนเองดาน
อาหาร (X21)  การดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย  (X22)    การดูแลตนเองดานการพักผอนและการ
ผอนคลาย (X23)  บทบาทในการทํางานดานความคลุมเครือในบทบาท  (X31) บทบาทในการทํางาน
ดานความขัดแยงในบทบาท   (X32)  การสรางเสริมพลังอํานาจในงานดานการไดรับอํานาจ  (X41)
การเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับโอกาส    (X42) และความเครียด  (Y) ของพยาบาล
วิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี  ดังตารางที่  5
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จากตารางที่  5  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
การดูแลตนเองดานอาหาร (X21) มีความสัมพันธทางลบกับความเครียด (Y) ของพยาบาลวิชาชีพ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r = -0.265)      การดูแลตนเองดานการพักผอนและการ
ผอนคลาย (X23) มีความสัมพันธทางลบกับความเครียด (Y) ของพยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r = -0.304) และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับอํานาจ 
(X41) มีความสัมพันธทางลบกับความเครียด (Y) ของพยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (r =  –0.181)   โดยการดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลายกับความเครียดมี
ความสัมพันธทางลบกันมากที่สุด (r = -0.304)  นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน

 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา รายได ประสบการณในการ
ทํางานพยาบาล  การดูแลตนเองดานอาหาร การดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย   การดูแลตนเอง
ดานการพักผอนและการผอนคลาย   การเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับอํานาจ การ
เสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับโอกาส       บทบาทในการทํางานดานความขัดแยงใน
บทบาท  มีความสัมพันธทางบวกอยูระหวาง  .053 ถึง .671  โดยการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน
ดานการไดรับอํานาจกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับโอกาส มีความสัมพันธกัน
มากที่สุด  (r = .671) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001     และประสบการณในการทํางาน
พยาบาลกับรายไดมีความสัมพันธกันนอยที่สุด (r = .053) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001       
และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับโอกาส การดูแลตนเองดานการพักผอนและการ
ผอนคลาย การเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับอํานาจ  บทบาทในการทํางานดานความ
คลุมเครือในบทบาท   บทบาทในการทํางานดานความขัดแยงในบทบาท มีความสัมพันธกันทางลบ
อยูระหวาง -.263 ถึง -.159  โดยการเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับโอกาสกับบทบาท
ในการทํางานดานความคลุมเครือในบทบาทมีความสัมพันธกันมากที่สุด  (r = -.263) อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับอํานาจกับบทบาท
ในการทํางานดานความคลุมเครือในบทบาท    มีความสัมพันธกันนอยที่สุด   (r = -.159) อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน
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4.2   การวิเคราะหตัวแปร ไดแก ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล (X11)  รายได  (X12) 
ประสบการณในวิชาชีพพยาบาล    (X13)   การดูแลตนเองดานอาหาร   (X21)    การดูแลตนเองดาน
การออกกําลังกาย  (X22)  การดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย (X23) บทบาทในการ
ทํางานดานความคลุมเครือในบทบาท (X31) บทบาทในการทํางานดานความขัดแยงในบทบาท    
(X32)     การเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับอํานาจ (X41)  และการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในงานดานการไดรับโอกาส  (X42)     เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียด (Y) ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี    ดังตารางที่  6

ตารางที่  6    การวิเคราะหตัวแปร  ไดแก ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล (X11)  รายได  (X12)
                    ประสบการณในวิชาชีพพยาบาล   (X13)         การดูแลตนเองดานอาหาร (X21)  การดูแล

      ตนเองดานการออกกําลังกาย  (X22)   การดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย  
                    (X23)    บทบาทในการทํางานดานความคลุมเครือในบทบาท    (X31)       บทบาทในการ
                    ทํางานดานความขัดแยงในบทบาท  (X32)  การเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการได

      รับอํานาจ (X41) และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับโอกาส  (X42)   เปน
                    ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียด (Y)  ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัด
                   ราชบุรี โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ( Stepwise    Multiple  Regression
                   Analysis )

ลําดับที่ของการนําตัวแปร
เขาสมการ R R2 Adj R2 b Beta t

การดูแลตนเองดานการพักผอน
และการผอนคลาย (X23)  

.304 .092 .088 -.118 -.232 -3.347***

การดูแลตนเองดานอาหาร(X21) .337 .114 .106 -.100 -.162 -2.339*

Constant (a)  =  2.441         F  =  14.677***  S.E.  =  .3194

*** p < .001    *  P < .05

จากตารางที่ 6 พบวาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายความเครียดของพยาบาล
วิชาชีพ  ไดแก  การดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย   (X23)  และการดูแลตนเองดาน
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อาหาร (X21) โดยการดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่  1   สามารถทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ  ไดรอยละ 9.2

การดูแลตนเองดานอาหาร (X21) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับ
ที่  2   และสามารถทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ     เพิ่มขึ้นอีกรอยละ  2.2  โดยการดูแล
ตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย   (X23)   และการดูแลตนเองดานอาหาร (X21) สามารถ
รวมกันทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ   ไดรอยละ 11.4  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001  และ .05   โดยสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน  ไดดังนี้

รูปคะแนนดิบ

Y  = 2.441 – 0.118  (X23)  -  0.100 (X21)

รูปคะแนนมาตรฐาน

Z = -0.232  (X23) -  0.162 (X21)
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บทท่ี   5

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง   “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
ทั่วไป  จังหวัดราชบุรี”   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1. ระดับความเครียด   การดูแลตนเอง  บทบาท
ในการทํางาน และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน  ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป
จังหวัดราชบุรี  2. ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล  รายได  ประสบการณในการทํางาน
พยาบาล การดูแลตนเอง  บทบาทในการทํางาน และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานโดยภาพรวม
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ    ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี
3. ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล  รายได  ประสบการณในการทํางานพยาบาล   การดูแล
ตนเอง บทบาทในการทํางาน    และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานโดยรายดาน   เปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี
ที่มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป ไดแก  โรงพยาบาลบานโปง โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
และโรงพยาบาลโพธาราม จํานวน  549 คน      (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2544)  กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน
(Yamane 1973: 581)      ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95   ไดขนาดกลุมตัวอยาง  232   คน  ทําการ
สุมตัวอยางดวยวิธีสุมแบบแบงชั้นภูมิ  (Steatified random  sampling)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม     สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก   รอยละ  (%)   คาเฉลี่ย   ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการถดถอยพหุคูณตาม
ลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ ( Stepwise Mulitple Regression Analysis )

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูล  ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัด
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ราชบุรี  พบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล อยูระหวาง  1 -  4 ป  
รอยละ  82.7  เคยไดรับการพัฒนาในวิชาชีพเพิ่มเติม ตั้งแต 1 – 10 เดือน รอยละ 77.2 ระยะเวลาใน
การอบรมเพิ่มเติมอยูระหวาง 6 – 10  เดือน รอยละ 64.3   รายไดสวนใหญอยูระหวาง 10,001 – 
15,000  บาท  รอยละ  36.6  มีงานพิเศษนอกจากงานประจํา รอยละ 52.6  มีรายไดเพียงพอมากที่สุด  
รอยละ 44.8 และมีประสบการณในการทํางานพยาบาลสวนใหญอยูระหวาง 16 – 20  ป  รอยละ 
25.0

2.  การวิเคราะหคาระดับตัวแปรตาง ๆ  พบวา  พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป 
จังหวัดราชบุรี มีความเครียด  การดูแลตนเอง บทบาทในการทํางานทั้งภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับปานกลาง  สวนการเสริมสรางพลังอํานาจในงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อ
พิจารณารายดาน    พบวา    การเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับโอกาส   อยูในระดับ
ปานกลาง    และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับอํานาจอยูในระดับสูง

3. การวิเคราะหระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล  รายได  ประสบการณในการ
ทํางานพยาบาล  การดูแลตนเอง  บทบาทในการทํางาน และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานโดย
ภาพรวม  พบวา  การดูแลตนเองเปนตัวแปรที่มีประสิทธิภาพสามารถทํานายความเครียดของ
พยาบาลวิชาชีพ ไดรอยละ 7.7  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

4.  การวิเคราะหระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล   รายได ประสบการณการ
ทํางานพยาบาล  การดูแลตนเองดานอาหาร   การดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย   การดูแลตนเอง
ดานการพักผอนและการผอนคลาย   บทบาทในการทํางานดานความคลุมเครือในบทบาท  บทบาท
ในการทํางานดานความขัดแยงในบทบาท    การเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับอํานาจ
และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับโอกาส  พบวา การดูแลตนเองดานการพักผอน
และการผอนคลาย     และการดูแลตนเองดานอาหารเปนตัวแปรที่มีประสิทธิภาพสามารถรวมกัน
ทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ  ไดรอยละ 11.4   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

การอภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้

1. การวิเคราะหระดับความเครียด     การดูแลตนเอง    บทบาทในการทํางาน    และ
การเสริมสรางพลังอํานาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี
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1.1 การวิเคราะหระดับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ    พบวา   ความเครียดของ
พยาบาลวิชาชีพอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพิมลพรรณ ทิพาคํา (2543: 49)
ศึกษาเรื่องความเครียดในงาน             และความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลชุมชน  เขต 10  พบวา  พยาบาลประจําการมีความเครียดในงานอยูในระดับปานกลาง
และศิริพร วิญรัูตน (2543: 59) ศึกษาเรื่องความเครียดในงานของพยาบาลประจําการ  และรูปแบบ
การบริหารของหัวหนาหอผูปวย  ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  พบวา  พยาบาลประจําการ
มีความเครียดในงาน  อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน     แสดงใหเห็นวาขนาดของสถานที่ที่
ปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับระดับความเครียด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในแตละวัน
ของพยาบาลวิชาชีพมักพบแตการเจ็บปวยโดยมีปญหามากมายหลายประการที่เหมือน ๆ  กัน  ทําให
พยาบาลวิชาชีพไดรับความกดดัน  เกิดความทุกขใจซึ่งเปนสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดสะสมกัน
มาเปนเวลานาน โดยไมไดรับการแกไขหรือมีการปรับตัวใหไดในเวลาที่รวดเร็ว    ซ่ึงความเครียด
ในระดับนี้จะทําใหพยาบาลวิชาชีพมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บปวย หรือความผิดปกติทั้งทาง
รางกายและจิตใจได   ดังที่เฟรน และวาลิกา  (Frain and Valiga 1981, อางถึงใน  ศิริพร  วิญรัูตน
2543: 59)    กลาววา  ความเครียดระดับปานกลางเปนความเครียดที่บุคคลอยูในชวงระหวางการ
ปรับตัว ซ่ึงถาบุคคลปรับตัวไดความเครียดระดับนี้อาจเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลเกิดความกระตือ
รือลนในการทํางาน แตถาบุคคลปรับตัวไมไดและตองเผชิญสถานการณเชนนี้ตอไป  จะทําใหเกิด
ความเครียดที่เรื้อรังหรือรุนแรงขึ้นกวาเดิม   ทําใหเกิดความออนลาซ่ึงนําไปสูการแสดงออกทั้งทาง
รางกายและจิตใจได

จากการศึกษาขางตน ผูวิจัยมีความเห็นวาอาจเนื่องมาจากองคกรพยาบาลมีการ
ประชุมกันทุกวัน  หากใครมีปญหาอะไรจะนํามาปรึกษา เพื่อหาแนวทางแกไข     และจัดทําเปน
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหทุกคนปฏิบัติตาม    และการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญ  รอยละ
67.2  มีอายุ 31 ปขึ้นไป ซ่ึงจัดเปนวัยผูใหญ หากมีอุปสรรคหรือปญหาอะไร สามารถที่จะเผชิญ
ปญหาไดอยางมีเหตุผลและมีการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  ดังที่สมพร  สุทัศนีย  (2541 : 38)
กลาววาบุคคลในวัยผูใหญเปนวัยที่มีการพัฒนาการทางรางกายและจิตใจอยางเต็มที่ ซ่ึงจะสงผลให
เกิดความสุขุม รอบคอบ มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ      นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยาง
สวนใหญ  รอยละ 77.2  เปนผูที่เคยไดรับการพัฒนาในวิชาชีพเพิ่มเติม อาจสงผลใหพยาบาลวิชาชีพ
เกิดความเชื่อมั่นวาตนเองมีความรูและทักษะทางวิชาชีพที่สามารถแกไขปญหาหรือเหตุการณตาง ๆ
ได ซ่ึงบูเยน (Booyen 1993: 115 – 146 อางถึงใน ศิริพร วิญรัูตน 2543: 75)  กลาววา  การที่บุคคล
มีโอกาสไดรับการพัฒนาทางวิชาชีพ เปนการเพิ่มประสบการณในการทํางาน ทําใหเกิดความเครียด
ลดลง  ดังนั้นการที่พยาบาลวิชาชีพ  สวนใหญมีอายุอยูในวัยบรรลุนิติภาวะ  มีความสามารถในการ
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ติดตามดูแลผูใหญ และมีโอกาสไดรับการพัฒนาทางวิชาชีพจึงทําใหการประเมินความเครียดโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง

1.2 การวิเคราะหระดับการดูแลตนเองของพยาบาลวิชาชีพ   พบวา การดูแลตนเอง
ของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา พยาบาลวิชาชีพ
มีการดูแลตนเอง ดานอาหาร  ดานการออกกําลังกาย และดานการพักผอนและการผอนคลาย  อยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศรีรัตนา ศุภพิทยากุล  (2534: 67)   ศึกษาเรื่อง ความ
สัมพันธระหวางการดูแลตนเองดานสุขภาพจิต  ความทนทาน    พฤติกรรมเผชิญสถานการณชีวิต
กับระดับความเครียด    ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร พบวา
พยาบาลวิชาชีพมีการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง   อาจเปนเพราะปจจุบันเปาหมายสําคัญทาง
ดานบริการสาธารณสุขอยางหนึ่งก็คือ  การใหประชาชนมีความสามารถในการดูแลตนเอง    ใน
ฐานะที่พยาบาลวิชาชีพ         เปนบุคลากรที่สําคัญทางดานบริการสาธารณสุข มีความรูพื้นฐานดาน
สุขภาพอยางดี     และมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมประชาชนใหมีการดูแลตนเอง จึงไดมีการ
พัฒนาใหมีความรู ความสามารถทางดานการดูแลตนเอง ไดแก การสงพยาบาลวิชาชีพไปอบรม
ความรูเร่ืองอาหารปลอดภัย  การออกกําลังกายแบบแอโรบิค ไทเกก และไมพลองปาบุญมี  และ
ปฏิบัติเปนแบบอยางในการสงเสริมใหผูปวยมีการดูแลตนเอง และในปจจุบันชมรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายใหทุกโรงพยาบาลสงเสริมใหบุคลากรมีกิจกรรมทางดานคุณธรรม
จริยธรรมใหมากขึ้นโดยจะเห็นไดจากโรงพยาบาลศูนย / ทั่วไป จังหวัดราชบุรี  มีการอบรมทางดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อใหมีความรูทางดานธรรมะ และการฝกปฏิบัติสมาธิอยางงายเปนการดูแล
ตนเองใหเกิดความผอนคลาย ในสวนของผูวิจัยมีความเห็นวา การดูแลตนเองของพยาบาลวิชาชีพ
อยูในระดับปานกลาง และการดูแลตนเองดานอาหารอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน  อาจเปน
เพราะวา   การที่พยาบาลวิชาชีพไมสามารถกําหนดเวลาในการทํางานไดแนนอน ซ่ึงเห็นไดชัดเจน
จากขอมูลในสวนที่พยาบาลวิชาชีพรอยละ  65.5  ปฏิบัติงานเวรเชา  บาย  และดึก ซ่ึงเวรบาย และ
ดึก ทางโรงพยาบาลจัดอาหารใหรับประทานระหวางเวลา 23.00 – 24.00 น. ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานเวรบายและเวรดึกจะรับประทานอาหารกอนขึ้นเวรดึกและลงเวรบาย  ซ่ึงโดยทั่ว ๆ ไป
บุคคลไมควรรับประทานอาหารตอนกลางคืน  ทําใหพยาบาลวิชาชีพมีการดูแลตนเองดานอาหารไม
สม่ําเสมอ   สวนการดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย ทางโรงพยาบาลมีการตั้งชมรมสรางสุขภาพ
และมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลออกกําลังกายกันทุกวัน  แตเนื่องจาก
พยาบาลวิชาชีพตองปฏิบัติงานเวรเชา บาย และดึกจึงทําใหไมไดออกกําลังกายกันเปนประจํา และ
การดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย ทุกโรงพยาบาลจะมีชมรมจริยธรรม มีกิจกรรมที่
สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม แตไมไดบังคับใหพยาบาลวิชาชีพทุกคนเปนสมาชิก
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ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพที่เปนสมาชิกจึงไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมที่จะทําใหจิตใจสงบ  ผอนคลาย
และไดพักผอนไปในตัว  ทําใหภาพรวมของการดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลายอยู
ในระดับปานกลาง

1.3 การวิเคราะหระดับบทบาทในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ   พบวา  บทบาท
ในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง    และเมื่อพิจารณารายดาน  พบวา
บทบาทในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ  ดานความคลุมเครือในบทบาท และดานความขัดแยงใน
บทบาท อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมนภรณ  วิทยาวงศรุจิ  (2538: 82)
ศึกษาเรื่องปจจัยคัดสรรที่สัมพันธกับความเครียดในบทบาทของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
สังกัดสํานักแพทย  กรุงเทพมหานคร     พบวา      บทบาทในการทํางานอยูในระดับปานกลาง
และวรัญญา วงศประสิทธิ์  (2540: 92)  ศึกษาเรื่องการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน   ความเครียดใน
บทบาทกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลชุมชน  ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ  พบวา  บทบาทในการทํางานอยูในระดับปานกลาง     อาจเนื่องจากโรงพยาบาลทั่วไป
รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพเปน
ลายลักษณอักษร  แตมีลักษณะงานกวาง ๆ เทานั้น      ใหครอบคลุมทั้ง 4 มิติ  ไดแก  การสงเสริม
สุขภาพ   การปองกันโรค    การรักษาพยาบาล   และการฟนฟูสภาพรวมทั้งในสวนของกลุม
พยาบาลเองก็ไมมีการกําหนดรูปแบบหรือทิศทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
พยาบาลวิชาชีพสวนใหญจึงขาดความเขาใจตรงกันในขอบเขต    และความรับผิดชอบของวิชาชีพ
(สมจิต หนุเจริญกุล 2537: 184)  และแตละหอผูปวยหรือหนวยงานก็มีลักษณะการทํางานที่ไม
เหมือนกัน บางแหงทํางานตามหนาที่ บางแหงทํางานเปนทีม บางแหงกระจายอํานาจ และบางแหง
ไมมีรูปแบบอะไรเลยซึ่งแลวแตเทคนิคของพยาบาลวิชาชีพแตละคน  ตลอดจนขาดการประเมินผล
งานและคุณภาพการทํางาน ส่ิงเหลานี้ทําใหพยาบาลวิชาชีพไมมีความชัดเจนในบทบาทของตนเอง
(Pinder 1984, อางถึงใน มนภรณ วิทยาวงศรุจิ 2538: 133)  สวนความขัดแยงในบทบาทนั้นอาจ
เนื่องมาจากโรงพยาบาลทั่วไปมีหลายกลุมงาน     ทําใหพยาบาลวิชาชีพตองทํางานติดตอกับคน
หลาย ๆ กลุม ไดแก แพทย  เภสัชกร เจาหนาที่เอกซเรย  เจาหนาที่ชันสูตรโรค เจาหนาที่หองบัตร
และอ่ืน ๆ    จึงมีโอกาสเกิดความขัดแยงในบทบาทได  เนื่องจากแตละกลุมก็จะมีความคาดหวังตอ
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพแตกตางกันออกไป เชน แพทยบางคนยังมีสิทธิ์ที่จะควบคุม แนะนํา
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ในขณะที่วิชาชีพพยาบาลมีการพัฒนาใหมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้นในบทบาทอิสระของตนเอง (จินตนา ยูนิพันธ 2533 : 35)  การทํางานจึงมีลักษณะการใช
กระบวนการแกปญหาทางการพยาบาลมากกวาการทําตามคําแนะนําของแพทยอยางแตกอน จึงอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงในบทบาทขึ้นได  สวนผูวิจัยมีความเห็นตรงกับเหตุผลขางตน เนื่องจากทุก
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โรงพยาบาลจะมีรูปแบบการบริหารจัดการในกลุมการพยาบาลแตกตางกันไมมากปจจุบันการ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพสํานักการพยาบาลเปนผูกําหนด และสภาการ
พยาบาลเปนผูควบคุมใหพยาบาลวิชาชีพทุกคนอยูภายใตมาตรฐานวิชาชีพ  แตการปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพตองทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  และที่สําคัญตองทํางานใกลชิดกับผูปวยซ่ึง
มีความตองการกําลังใจ  ความชวยเหลือในดานตาง ๆ มากกวาปกติ และในบางครั้งทําใหผูปวยเกิด
อาการเปลี่ยนแปลงที่ทรุดลง  พยาบาลวิชาชีพตองตัดสินใจชวยเหลือผูปวยกอนที่แพทยจะถึงซ่ึงเกิน
ขอบเขตหนาที่ของตน ทําใหเกิดความคลุมเครือในบทบาทและความขัดแยงในบทบาทได     
สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ     การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบอยและรวดเร็วเกินไปของโรงพยาบาล
ไดแก   การนําเทคโนโลยีในการรักษาใหม ๆ   เขามาใชรักษาผูปวย  การทําโรงพยาบาลเขาสูระบบ
ประกันสังคมรวมทั้งการดํารงรักษาและพัฒนาคุณภาพของงาน เพื่อเปนโรงพยาบาลรับรองคุณภาพ
ในอนาคตซึ่งตองมีการแขงขันการใหบริการ  ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการทํางานอยู
บอย ๆ  อาจทําใหพยาบาลวิชาชีพเกิดความสับสน  และความคลุมเครือในบทบาทของตนเอง

1.4  การวิเคราะหระดับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ       
พบวา  การเสริมสรางพลังอํานาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  การเสริมสรางพลังอํานาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ ดานการได
รับอํานาจอยูในระดับสูง  ซ่ึงแตกตางจากงานวิจัยของวรัญญา  วงศประสิทธิ์  (2540: 89)  ที่พบวาใน
ดานการไดรับอํานาจนั้น พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนอยูในระดับปานกลาง และแตกตางจาก
งานวิจัยของจินดารัตน โรมา (2543: 43)  ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล   การ
เสริมสรางพลังอํานาจในงาน และบรรยากาศองคการกับภาวะผูนําของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ศูนยเขตภาคกลาง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา ดานการไดรับอํานาจนั้น   พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนยอยูในระดับต่ํา  อาจเนื่องมาจากขนาดของโรงพยาบาลและสถานที่ปฏิบัติงานของ
กลุมตัวอยาง  โดยโรงพยาบาลทั่วไปอาจไดรับปจจัยและสิ่งสนับสนุนดานการไดรับอํานาจแตกตาง
จากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย กอรปกับกลุมการพยาบาลมีการบริหารจัดการแบบ
กระจายอํานาจมากขึ้น ทําใหหัวหนาหอผูปวยหรือหนวยงาน นํานโยบายของกลุมการพยาบาลมา
บริหารจัดการในหอผูปวยหรือหนวยงานของตน ซ่ึงเมื่อมีการกระจายอํานาจมากขึ้น ทําใหพยาบาล
วิชาชีพไดรับอํานาจมากขึ้นในการปฏิบัติงาน สวนดานการไดรับโอกาสอยูในระดับปานกลาง   ซ่ึง
สอดคลองกับวรัญ ู  วงศประสิทธิ์      (2540: 90)  ที่พบวาการไดรับโอกาสนั้น  พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนอยูในระดับปานกลาง     และแตกตางจากจินดารัตน โรมา (2543: 57)  พบวา
ดานการไดรับโอกาสนั้น    พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนยอยูในระดับต่ํา           อาจเนื่องมาจาก
โรงพยาบาลศูนยมีขนาดใหญกวาและมีจํานวนพยาบาลวิชาชีพมากกวา  ซ่ึงปจจุบันพยาบาลวิชาชีพ
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ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยูในสายงานระดับ  3 – 5      ของทุก
หนวยงานสามารถเลื่อนขั้นสูระดับ 6 – 7 ไดโดยไมจํากัดจํานวน ดวยการเสนอผลงานวิชาการ เมื่อมี
คุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด แตความกาวหนาในตําแหนงทางการบริหารนั้นยังมีจํานวนจํากัด
และมักพิจารณาตามอาวุโสทางดานอายุงานของพยาบาลวิชาชีพ   ซ่ึงโรงพยาบาลทั่วไป       และ
โรงพยาบาลชุมชนมีจํานวนพยาบาลวิชาชีพนอยกวาโรงพยาบาลศูนย  จึงมีโอกาสไดรับตําแหนง
ทางบริหารมากกวาพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย  สวนการไดรับการสงเสริม
พิจารณาความดีคามชอบ  สวนใหญมักเปนผลมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูบริหาร
ของโรงพยาบาลทั่วไปนั้น ๆ ซ่ึงนโยบายการประเมินผลงานแมวาบางโรงพยาบาลมีนโยบายการ
ประเมินผลงานที่ชัดเจน  แตในทางปฏิบัติจะใหเกิดความยุติธรรมเปนที่เขาใจ      และพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงานนั้นเปนไปไดยาก  เพราะสวนใหญระบบการใหขอมูลยอนกลับ ในเรื่องการประเมินผล
งานยังไมมีการกระทํา  กอรปกับการพิจารณาความดีความชอบที่ทํากันอยูในปจจุบันเปนระบบคิว
ดังนั้น ผูปฏิบัติงานจะมีความสามารถเพียงใด เมื่อไดรับการพิจารณาความดีความชอบแลวปตอมา
จะไมไดซํ้าอีก  จึงทําใหการเสริมสรางพลังอํานาจดานการไดรับโอกาสอยูในระดับปานกลาง

2.  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก  ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล   รายได
ประสบการณในวิชาชีพพยาบาล  การดูแลตนเอง   บทบาทในการทํางาน และการเสริมสรางพลัง
อํานาจในงานโดยภาพรวมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี   ผูวิจัยมีความเห็นวาการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน   ดานการ
ไดรับอํานาจอยูในระดับสูง   และดานการไดรับโอกาสอยูในระดับปานกลาง  อาจเปนเพราะวา
นอกจากกลุมการพยาบาลมีการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจมากขึ้นแลว  สาเหตุอีกประการ
หนึ่งคือ พยาบาลวิชาชีพที่จบปริญญาโท  กลุมการพยาบาลจะมอบหมายงานใหเปนพิเศษนอกเหนือ
จากงานประจํา  เมื่อพยาบาลวิชาชีพคนนั้นไดรับโอกาสใหทํางานอยางหนึ่ง  จะมีอํานาจในการ
บริหารจัดการงานนั้น ๆ ไดเต็มที่ และในสวนของการบริหารจัดการของหัวหนาหอผูปวยหรือ
หนวยงาน        เมื่อไดรับมอบหมายงานมาขั้นหนึ่งก็จะมาแบงงานใหพยาบาลวิชาชีพทุกคนไดรับ
ผิดชอบ  ดังนั้น  พยาบาลวิชาชีพทุกคนจะมีงานในความรับผิดชอบใกลเคียงกัน และมีอํานาจในการ
บริหารจัดการงานที่ตนรับผิดชอบไดดวยตนเองเชนเดียวกัน     สวนการดูแลตนเองโดยภาพรวม
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ เพียงปจจัยเดียวซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของศรีรัตนา  ศุภพิทยากุล  (2534: 84)  พบวา  การดูแลตนเองมีความสัมพันธทางลบกับ
ความเครียด แสดงวา  พยาบาลวิชาชีพมีการดูแลตนเองในระดับสูงจะมีความเครียดนอย   ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในวงการแพทยปจจุบันใหความสนใจกับความเครียดและพยายามสงเสริมใหความรูถึง
วิธีการดูแลตนเอง  พยาบาลวิชาชีพเปนผูรับผิดชอบในการใหความรูแกประชาชนและผูปวย  จึงได
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รับการสนับสนุนสงเสริมใหไดรับความรู  ไดทดลองปฏิบัติในวิธีการดูแลตนเองกอนจนอยูใน
ระดับที่เปนแบบอยางได ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองกับขอความขางตน     เนื่องจากนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะใหทุกโรงพยาบาล    เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในอนาคต
ทําใหพยาบาลวิชาชีพมีการเตรียมตัวเองในเรื่องการดูแลตนเอง  ซ่ึงในฐานะเปนผูใหบริการอาจตอง
เปนแบบอยางที่ดีแกประชาชนและผูปวย

3.  การวิเคราะหตัวแปร  ไดแก  ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล รายได
ประสบการณในวิชาชีพพยาบาล  การดูแลตนเองดานอาหาร   การดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย
การดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย  บทบาทในการทํางานดานความคลุมเครือในบท
บาท  และบทบาทในการทํางานดานความขัดแยงในบทบาท และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน
ดานการไดรับอํานาจ  และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานดานการไดรับโอกาสโดยรายดาน เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัด
ราชบุรี  พบวา  การดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย  และการดูแลตนเองดานอาหาร
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ
ลัดดาวัลย       พิบูลยศรี  (2534,  อางถึงใน ทิวาพร  เฟองฟู  2542: 77 – 78)  ซ่ึงไดศึกษาสุขภาพจิต
การปรับตัวและการคนหาปจจัยเสี่ยงตอภาวะสุขภาพจิตของผูบริหารการพยาบาลในจังหวัด
เชียงใหม พบวา การออกกําลังกาย  การพักผอน และการไดรวมกิจกรรมทางศาสนาเปนปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งที่ทําใหผูบริหารการพยาบาลเหลานั้นมีรางกายแข็งแรง     และเมื่อสุขภาพกายแข็งแรงก็
สงผลใหสุขภาพจิตดีไดเชนเดียวกัน  ซ่ึงอุบล นิวัติชัย  (2527: 69) กลาววา  การดูแลตนเองใหไดรับ
สารอาหารที่ถูกตองครบถวนคุณคาอาหารตามหลักโภชนาการโดยการงดหรือควบคุมอาหารตาม
ความจําเปนหลีกเลี่ยงอาหารที่มสีารเสพติด     ควรบํารุงดวยวิตามินและอาหารเสริมบาง  และจาก
ขอเขียนของนายแพทย เฉก  ธนะสิริ  (2530)  ซ่ึงเขียนไววาขอที่จะพึงปฏิบัติตัวในการรักษาสุขภาพ
เพื่อที่จะเตรียมเพิ่มประสิทธิภาพของชีวิตตนเองก็ตองสรางสุขภาพอนามัยพื้นฐานของตนเองใหดี
กอน   เชน  การออกกําลังกาย  การระมัดระวังเกี่ยวกับน้ําหนักตัวการที่จะเลือก     “กินใหเปน”
รวมทั้งนายแพทยชูทิพย   ปานปรีชา (2531)    กลาวไววา การรับประทานอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ
จะทําใหรางกายหิวโหย  เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา การขาดวิตามิน  และเกลือแรซ่ึงเปนสวนสําคัญ
ในการใหพลังงานแกรางกาย  ก็จะทําใหรางกายออนเพลียและเกิดความเครียดได   และวารุณี
อมรทัต  (2531)   ไดกลาวไววาวิธีธรรมดาที่งายที่สุดในการรักษาและบรรเทาความเครียดคือ  การ
ไดพักผอนนอนหลับ เพราะระบบตาง ๆ  ของรางกายจะไดหยุดพักและซอมแซมสวนที่สึกหรอ
และศรีรัตนา  ศุภพิทยากุล (2534)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการดูแลตนเอง  ความทนทาน
พฤติกรรม การเผชิญปญหาชีวิตกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลรัฐบาลใน
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กรุงเทพมหานคร  พบวา  การที่พยาบาลมีการดูแลตนเองในเรื่องของสุขภาพ    ทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตจะทําใหมีระดับความเครียดต่ํา   จึงแสดงวาเรื่องของสุขภาพและการดูแลตนเองก็เปนสิ่ง
สําคัญที่จะทําใหพยาบาลวิชาชีพมีสุขภาพจิตดีหรือไมดี

สวนปจจัยที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพแตไมสามารถ
ทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ   ไดแก   ขอมูลสวนบุคคล    บทบาทในการทํางาน    และ
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน   ซ่ึงจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  พบวาตัวแปร
ตาง ๆ สัมพันธกันเอง ทําใหไปบดบังความสัมพันธกับความเครียด จึงไมสามารถทํานาย
ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพได  และสามารถอธิบายไดดังนี้

ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาลไมมีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ
ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานอาจเปนเพราะวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนพยาบาลวิชาชีพ  ซ่ึงมี
โอกาสไดรับการพัฒนาฝกอบรมเพิ่มเติมขณะปฎิบัติงานทําใหมีความเชื่อมั่นในความรู ความ
ชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับทีมสาขาสหวิชาชีพไดเปนอยางดี นอกจากนี้
หากเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงานขึ้น จะมีการประสานงานเพื่อแกปญหาของหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง  สม่ําเสมอ ทําใหพยาบาลวิชาชีพไมเครียด    อีกประการหนึ่งพยาบาลวิชาชีพหากจบการ
ศึกษาปริญญาตรี     ปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  เมื่อจบมาแลวความรับผิดชอบตาง ๆ ก็ไมแตก
ตางกัน รวมทั้งเงินเดือนและหนาที่การงานก็ไมไดเปลี่ยนแปลงและยังคงทํางานเหมือน ๆ กัน  เชน
เดียวกับประสบการณในวิชาชีพและรายได    เมื่อประสบการณในวิชาชีพเพิ่มขึ้น เงินเดือนก็เพิ่มขึ้น
ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา พยาบาลวิชาชีพมีงานพิเศษนอกจากงานประจํา รอยละ 52.6  มีรายได
เพียงพอและเหลือเก็บ  รอยละ 44.8  และ 43.1 ตามลําดับ ทําใหไมมีปญหาดานเศรษฐกิจ  ซ่ึง  เบียร
และมายเออรส  (Bear  and Myers 1994, อางถึงใน  สุนทรี  เวปุละ 2538: 72)  กลาววาฐานะทางการ
เงินจะมีผลตอความเครียด ผูที่มีปญหาดานจิตใจ สวนใหญจะเปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยูใน
ระดับต่ํา  ซ่ึงเชื่อวารายไดนอยเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความเครียดได

สวนบทบาทในการทํางานและการเสริมสรางพลังอํานาจในงานเปนปจจัยภายนอก 
พยาบาลวิชาชีพไมสามารถแกไขหรือกําหนดเอง    กลาวคือ   บทบาทในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ  กระทรวงสาธารณสุขเปนผูกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบมาเปนลายลักษณอักษร  และมี
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไปเปนผูรับนโยบายซึ่งมีลักษณะงานกวาง ๆ เทานั้น ทัง้ดานสงเสริม
ปองกันและฟนฟูสภาพ รวมทั้งกลุมการพยาบาลเองก็ไมมีการกําหนดรูปแบบหรือทิศทางการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  พยาบาลวิชาชีพสวนใหญจึงขาดมีความเขาใจตรงกันใน
ขอบเขตและความรับผิดชอบของวิชาชีพ (สมจิต  หนุเจริญกิจ 2537: 184)     ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนมา
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นานจนทุกคนเกิดความเคยชินและเปนที่ทราบทั่วกัน  ดังนั้น  บทบาทในการทํางานจึงไมมีผลตอ
ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ สวนการเสริมสรางพลังอํานาจในงานไมมีอิทธิพลตอความเครียด
อาจเนื่องมาจากปจจุบันทิศทางการบริหารงานของผูบริหารกลุมการพยาบาลมีลักษณะการกระจาย
อํานาจมากขึ้น  ทําใหหัวหนาหอผูปวยหรือหนวยงานมีอํานาจในการที่จะตัดสินใจบริหารจัดการ
ภายในหนวยงานตนเองโดยอิสระทําใหมีความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น  เมื่อหัวหนาหอผูปวย
หรือหนวยงานพึงพอใจกับงานที่ทํา  ความเครียดก็จะนอยหรือไมมีความเครียด  ทําใหผูใตบังคับ
บัญชาไมเกิดความกดดัน (Likert 1967, อางถึงใน ศิริพร วิญรัูตน 2543: 73) และหัวหนาหอผูปวย
หรือหนวยงานรับนโยบายในการกระจายอํานาจของผูบริหารกลุมการพยาบาลมาบริหารจัดการภาย
ในหนวยงานตนเองเชนกันโดยการสนับสนุนใหกําลังใจและอํานวยความสะดวก เพื่อใหพยาบาล
วิชาชีพที่อยูในสายการบังคับบัญชาของตนมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางมี
คุณภาพ ซ่ึงแคนเตอร (Kanter 1977, อางถึงใน  นิตยา  อินกลิ่นพันธ 2539 : 63)   ไดกลาววา     
เนื่องจากการไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจจะทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีความสามารถ  มีความ
แข็งแกรงในการดํารงชีวิตหรือในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ   ในชีวิตประจําวัน        บุคคลที่อยูใน
ส่ิงแวดลอมที่ทําใหเกิดมีพลังอํานาจจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะทําใหมีความสามารถที่จะไป
ถึงเปาหมาย      ความกาวหนา       และมีศักยภาพเพิ่มขึ้นก็จะแสดงพฤติกรรมที่มีสมรรถภาพนําไป
สูความสําเร็จในการทํางานและประสิทธิภาพขององคการในที่สุด  เมื่อพยาบาลวิชาชีพประสบผล
สําเร็จในการทํางานจะเกิดความภาคภูมิใจ  และเชื่อมั่นในความสามารถของตนที่มีอยู  ขณะที่
ปฏิบัติงานจึงมีความเครียดนอยและมีความสุขในการทํางาน

ขอเสนอแนะของการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  พบวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี  คือ  การดูแลตนเอง  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะแกผูบริหาร
โรงพยาบาลทั่วไป  ในการจัด  ปรับปรุงแกไขปจจัยดังกลาว  เพื่อสงเสริมใหพยาบาลวิชาชีพมี
ความเครียดนอยลงหรือเมื่อเกิดความเครียดสามารถจัดการกับความเครียด  ดังนี้

1.   ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
จากผลการวิจัย  พบวา   การดูแลตนเองดานอาหาร      และการดูแลตนเองดานการ

พักผอนและการผอนคลาย เปนตัวแปรที่สําคัญมีอิทธิพลสามารถทํานายความเครียดของพยาบาล
วิชาชีพได  แสดงวา ถาพยาบาลวิชาชีพมีการดูแลตนเองดานอาหาร   และดานการพักผอนและการ
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ผอนคลาย อยูในระดับมาก  จะทําใหเกิดความเครียดนอย  แตถาพยาบาลวิชาชีพสามารถดูแลตนเอง
ไดในระดับนอยจะกอใหเกิดความเครียดในระดับมาก  ดังนั้น  ผูบริหารทางดานการพยาบาล  ควร
จะไดตระหนักถึงตัวแปรเหลานี้   และนําไปจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหพยาบาลวิชาชีพสามารถดูแล
ตนเองไดมากขึ้น มีการใชศาสนาเปนแนวทางหนึ่งที่จะผอนคลายความเครียด   หรือทําใหมีการ
ปรับตัวไดดีขึ้น เชน  การไปทําบุญ ทําใหจิตใจสงบ  การนั่งสมาธิ  การจัดบรรยายธรรม และมีการ
ตรวจรางกายประจําป  แลวนําผลการตรวจรางกายประจําปมาดูวาพยาบาลวิชาชีพคนไหนมีความ
เสี่ยงตอการเปนโรคตาง ๆ ไดแก  โรคอวน  โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง  ความดันโลหิตสูง
และโรคอื่น ๆ หลังจากนั้นจัดโครงการสงเสริมสุขภาพใหพยาบาลวิชาชีพเหลานั้นเขารวมโครงการ
โดยการใหความรูในเรื่องการดูแลตนเองดานโภชนาการ      เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพไดถูกตอง

2.    ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป

       ควรจะไดมีการศึกษาในหัวขอตอไปนี้

                                                                                      2.1  ควรจะไดมีการศึกษาหาปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด  ของพยาบาลวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น  เชน ความพึงพอใจในงาน   ความผูกพันตอองคกร และรูปแบบการบริหารงานของหัวหนา
หอผูปวย เพื่อจะไดทราบสาเหตุที่แทจริงที่ทําใหเกิดความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ

    2.2   ควรจะไดศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ      ที่มี
ความเครียดระดับตางกัน          เพราะเมื่อทราบถึงสาเหตุที่ทําใหการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
มีประสิทธิภาพตางกันทําใหเกิดความเครียดตางกันหรือไม  เพื่อนําสาเหตุนั้นมาแกไข หาแนวทาง
ปองกัน      เพื่อไมใหเกิดความเครียด   และเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใหเกิด
ประสิทธิภาพตอไป
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แบบสอบถามการวิจัย
เร่ือง

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ
 ในโรงพยาบาลทั่วไป  จังหวัดราชบุรี

    คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม

1. แบบสอบถาม ประกอบดวย  2  ตอน  ดังนี้

ตอนที่  1
1.1 ขอมูลสวนบุคคล
1.2 การดูแลตนเอง
1.3 บทบาทในการทํางาน
1.4 การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน

ตอนที่  2
ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ

2.   โปรดตอบแบบสอบถามทุกสวนทุกขอ  เพื่อจะไดนําคําตอบของทานไปเปนขอมูลใน
              การวิจัยได
        3.  โปรดอานคําแนะนํากอนตอบแบบสอบถาม
        4.   แบบสอบถามนี้ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด  ขอมูลที่ไดจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของ
                    ทานแตอยางใด       แตจะนําไปใชเพื่อประโยชนของการวิจัยเทานั้น  ขอไดโปรดตอบ
                    แบบสอบถามตามความเปนจริง

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ
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ตอนที่  1

1.1  ขอมูลท่ัวไป

คําชี้แจง   โปรดเติมขอความลงในชองวางและใสเครื่องหมาย    ลงใน  (    )
ตามความเปนจริง  (กรุณาตอบทุกขอ)

1. ปจจุบันทานอายุ  ………  ป
2. ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล ……. ป  (เร่ิมเขาเรียนพยาบาลจนจบหลักสูตร)
3. ทานมีโอกาสไดรับการพัฒนาในวิชาชีพเพิ่มเติมหรือไม

(     ) ไมเคย
(     )   เคยอบรม

4. การอบรมเพิ่มเติมที่ใชระยะเวลาตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป เชน เฉพาะทางหรืออ่ืน ๆ  (ตั้งแต
จบการศึกษาถึงปจจุบัน)

   การอบรม ระยะเวลา
4.1 …………………………………            ………………………………...
4.2 …………………………………           . ...……………………………...
1.3 …………………………………            ………………………………...
4.4 …………………………………            .....……………………………..

5. รายได  …………………… บาท / เดือน  (รวมรายไดทุกประเภท)
6. ปจจุบันทานมีงานพิเศษนอกจากงานปกติหรือไม(ทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาล)

(     ) ไมมี
(     )   มี  โปรดระบุ  ……………………………………………………………

7. รายไดทุกชนิดของทานเปนอยางไร
      1.  (     ) รายไดเพียงพอ  (มีรายไดเทากับรายจาย)
      2.  (     ) รายไดเหลือเก็บ  (มีรายไดมากกวารายจาย)
      3.  (     ) รายไดไมเพียงพอและมีหนี้สิน  (มีรายไดนอยกวารายจายและมีหนี้สิน)
8. สภาพการสมรส

(     ) โสด
(     ) คู
(     ) หยา / แยก /  หมาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9. ปจจุบันทานปฏิบัติงาน
(     ) เฉพาะเวรเชา
(     ) เปนผลัด  เชา – บาย – ดึก

10. ปจจุบันทานปฏิบัติงานอยูแผนก
1.     (     ) งานผูปวยใน   หอผูปวย ………………………………………………….
2.     (     ) งานผูปวยนอก
3.     (     ) งานหองผาตัด
4.     (     ) งานวิสัญญี
 5.    (     ) งานหองคลอด
 6.    (     ) งานผูปวยหนัก
 7.    (     ) งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 8.    (     ) อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………….

          11.   ประสบการณในการทํางานพยาบาล  …………..  ป

          12.  บุคลากรในทีมงานของทานมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย
           1.    (     )         เพียงพอ
                        2.    (     )         ไมเพียงพอ

 13.    ทานตรวจสุขภาพประจําปหรือไม
          1.    (     )         ตรวจ   (ตอบขอ   14)

                        2.    (     )         ไมตรวจ   (ไมตองตอบขอ 14)

 14.    ถาทานตรวจสุขภาพประจําป ทานตรวจทุก ……….
             1.   (     )        6   เดือน
             2.   (     )        1   ป
             3.   (     )        อ่ืน ๆ   ระบุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.2    แบบสอบถามเกี่ยวกับการดูแลตนเอง

         คําช้ีแจง โปรดอานขอความตอไปนี้   และใสเครื่องหมาย     ลงในชองใหตรงกับ
ระดับการปฏิบัติของทานมากที่สุด

ความหมายของขอความ
เปนจริงมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับตัวทานมากที่สุด
เปนจริงมาก หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับตัวทานเปนสวนใหญ
เปนจริงปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับตัวทานเปนบางสวน
เปนจริงนอย หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับตัวทานนอย
ไมเปนจริงเลย หมายถึง  ขอความนั้นไมตรงกับตัวทานเลย

ระดับการปฏิบัติการดูแลตนเอง
เปนจริง
มากที่สุด

เปนจริง
มาก

เปนจริง
ปานกลาง

เปนจริง
นอย

ไมเปน
จริงเลย

อาหาร
1. ในแตละวันทานรับประทานอาหารครบ
        5  หมู
2. ทานรับประทานอาหารแตละมื้อโดย   

รับประทานแตพอดีไมอ่ิมจนเกินไป
3. ทานรับประทานอาหารตรงเวลาทุกมื้อ
4. ทานพยายามรับประทานผลไม

หลากหลายชนิดในแตละวัน
5. ทานดื่มน้ําเปลาอยางนอยวันละ 8 แกว
6. ทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มี

รสจัดเกินไป  เชน  เปรี้ยว  เค็ม  เผ็ด
หวาน  อยางใดอยางหนึ่งทุกวัน

7. ทานดื่มนมอยางนอยวันละ  1 – 2 กลอง
8. ทานรับประทานผักทุกวัน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับการปฏิบัติ
การดูแลตนเอง เปนจริง

มากที่สุด
เปนจริง
มาก

เปนจริง
ปานกลาง

เปนจริง
นอย

ไมเปน
จริงเลย

9. ทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
สําเร็จรูป  เชน  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
โจกสําเร็จรูป

10. ทานควบคุมอาหารโดยการสํารวจ
น้ําหนักของรางกายไมใหสูงหรือต่ํากวา
เกณฑปกติมากเกินไป

11. ทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
  ประเภทหมักดอง
12. ทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
  สุก ๆ ดิบ ๆ เชน  แหนม  ปลารา  ปลาสม
13. ทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่
 ยางไหมเกรียม
14. ทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่
        เขาไขมัน  เชน  หนังไก  แกงกะทิ
        ขาหมู  เครื่องในสัตว  เปนตน
การออกกําลังกาย
15. ทานออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ
       3  ครั้ง
16.  ออกกําลังกายอยางตอเนื่องนาน

คร้ังละ 15 – 20  นาที
17. ทานออกกําลังกายจนรูสึกเหนื่อย

เหงื่อออกทุกครั้ง
18. ทานออกกําลังกายโดยใชเครื่องออก

กําลังกายเปนประจํา
19. ทานพยายามเคลื่อนไหวรางกายทุกสวน
       ทุกวัน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับการปฏิบัติ

การดูแลตนเอง เปนจริง
มากที่สุด

เปนจริง
มาก

เปนจริง
ปานกลาง

เปนจริง
นอย

ไมเปน
จริงเลย

20.  ทานออกกําลังกายชวงเวลาเดียวกันเสมอ
เชน  เชา  หรือเย็น

การพักผอนและการผอนคลาย
21.   ทานนอนหลับทุกครั้ง  แมวาตองปรับ

เปลี่ยนเวลานอนตามลักษณะงาน
22   ทานนอนหลับสนิทโดยไมตองพึ่งยา   

นอนหลับ
23.  ทานสามารถพักผอนไดอยางเพียงพอใน

แตละวันแมจะมีเวลานอย
24.  ทานเขารวมกิจกรรมทางสังคมกับ

เพื่อน ๆ เชน การชมภาพยนตรรวมกัน
หรือฟงเพลงรวมกัน

25. ทานมีกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินทําใน
ยามวาง

26. ทานสามารถควบคุมจิตใจใหสงบไดอยาง
รวดเร็ว

27. เมื่อทานเครียด ทานมีวิธีการผอนคลาย
ของทานเอง เชน การฝกการคลายกลาม
เนื้อ  การใชจินตนาการ การสั่งตนเองให
ผอนคลาย  ฯลฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.3   แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทในการทํางาน

        คําชี้แจง  โปรดอานขอความตอไปนี้   ใสเครื่องหมาย     ลงในชองใหตรงกับระดับ
ประสบการณของทานมากที่สุด   (กรุณาตอบทุกขอ)

ความหมายของขอความ
เปนจริงมากที่สุด หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับตัวทานมากที่สุด
เปนจริงมาก หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับตัวทานเปนสวนใหญ
เปนจริงปานกลาง หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับตัวทานเปนบางสวน
เปนจริงนอย หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับตัวทานนอย
ไมเปนจริงเลย หมายถึง    ขอความนั้นไมตรงกับตัวทานเลย

ระดับประสบการณ
บทบาทในการทํางาน เปนจริง

มากที่สุด
เปนจริง
มาก

เปนจริง
ปาน
กลาง

เปนจริง
นอย

ไมเปน
จริงเลย

ความคลุมเครือในบทบาท
1. ทานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานอยาง

ชัดเจน
2. ทานสับสนที่ไดรับคําส่ังใหเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการทํางานบอยครั้ง
3. ทานยุงยากใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ทํางาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
องคการที่เร็วเกินไปในการเปนโรงพยาบาล
คุณภาพ

4.    ทานถูกตําหนิถึงแมวาจะทํางานอยางถูกตอง
5. ทานไมสามารถประสานงานกับหนวยงานอื่น

ไดตามความตองการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับประสบการณ

บทบาทในการทํางาน
เปนจริง
มากที่
สุด

เปน
จริง
มาก

เปน
จริง
ปาน
กลาง

เปน
จริง
นอย

ไมเปน
จริงเลย

6. ทานไมแนใจวาจะตองปฏิบัติงานอยางไร   จึง
จะเหมาะสมกับการเปนโรงพยาบาลคุณภาพ

7. ทานสามารถแบงเวลาจากภาระงานประจําได
เมื่อตองดําเนินงานในโครงการใหม ๆ  ตาม
นโยบายของโรงพยาบาล

8. ทานหนักใจที่ตองปฏิบัติงานแทนสมาชิกในทีม
สุขภาพคนอื่นที่ไมใชหนาที่ของทาน  เชน
ทําหนาที่แทนแพทย  แทนการเงิน แทนเภสัชกร
เปนตน

ความขัดแยงในบทบาท
9. ทานอึดอัดใจเมื่อตองใชเวลาของครอบครัวมา

ปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายการเปน
       โรงพยาบาลคุณภาพ
10. ทานลําบากใจที่ตองทํางานในสวนที่ไมเกี่ยวกับ

ตําแหนงหนาที่ของทาน
11 . ทานไมสบายใจที่ตองทํางานในตําแหนง

พยาบาลวิชาชีพกับผูอาวุโสกวาที่มีตําแหนงนอย
กวา

12. ทานลําบากใจที่ตองทํางานในตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพกับเพื่อนรุนเดียวกันที่มีตําแหนงสูงกวา

13. ทานอึดอัดใจที่ตองทําหนาที่บริหารงานในหอ  
ผูปวย /  หนวยงานใหบริการผูปวยและทํางาน
ดานวิชาการไปพรอม ๆ กัน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับประสบการณ

บทบาทในการทํางาน
เปนจริง
มาก
ท่ีสุด

เปน
จริง
มาก

เปน
จริง
ปาน
กลาง

เปน
จริง
นอย

ไมเปน
จริงเลย

14. ทานวิตกกังวลที่ตองปฏิบัติการพยาบาลตามคํา
       ส่ังการรักษาของแพทยเมื่อเห็นวาคําส่ังนั้นไม
       เหมาะสมกับผูปวย
15. ทานไมชอบที่ตองติดตอสัมพันธกับผูปวยและ

ญาติ
16. ทานสับสนที่มีหัวหนา 2 คน (หัวหนาพยาบาล

กับหัวหนากลุมงานฯ)  และแตละคนมีความ
คาดหวังตอทานแตกตางกัน

17. ทานรูสึกผิดหวังที่ไมสามารถแสดงบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพไดเต็มที่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102

1.4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน

        คําชี้แจง    โปรดอานขอความตอไปนี้  และใสเครื่องหมาย       ลงในชองใหตรงกับ
ระดับประสบการณของทานมากที่สุด    (กรุณาตอบทุกขอ)

ความหมายของขอความ
เปนจริงมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับตัวทานมากที่สุด
เปนจริงมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับตัวทานเปนสวนใหญ
เปนจริงปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับตัวทานเปนบางสวน
เปนจริงนอย หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับตัวทานนอย
ไมเปนจริงเลย หมายถึง  ขอความนั้นไมตรงกับตัวทานเลย

ระดับประสบการณ
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน เปนจริง

มาก
ที่สุด

เปน
จริง
มาก

เปนจริง
ปานกลาง

เปนจริง
นอย

ไมเปน
จริงเลย

ดานการไดรับอํานาจ
        การไดรับความชวยเหลือสนับสนุน
1. ทานไดรับการสนับสนุนใหสามารถตัดสินใจ

เร่ืองการทํางานดวยตัวของทานเอง
2. ทานมีความเปนอิสระที่จะเสนอความคิดเห็น
        เกี่ยวกับการทํางาน
3. ทานไดรับคําแนะนําที่สามารถนําไปใช เพื่อ

ปรับปรุงงานใหดีขึ้น
4 .  ท านได รั บก ารส ง เสริ ม ให เ กิ ดคว ามคิ ด  

สรางสรรคในการทํางาน
5. ทานไดรับการสนับสนุนใหรับผิดชอบในการ

แกปญหาการทํางาน
6. ทานไดรับการสงเสริมใหมีสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลและกับเพื่อนรวมงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับประสบการณ
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน เปนจริง

มาก
ที่สุด

เปนจริง
มาก

เปนจริง
ปาน
กลาง

เปนจริง
นอย

ไมเปน
จริงเลย

7. ทานไดรับความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาที่วิกฤต
ที่ทานไมสามารถแกไขไดในหนวยงาน

8. ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

       การไดรับขอมูลขาวสาร
9. ทานไดรับเอกสารขอมูลการปฏิบัติงานใน

หนาที่อยางเพียงพอจากหนวยงาน
10. ทานไดรับทราบเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน

จากผูบังคับบัญชา
11. ทานไดรับขอมูลขาวสารที่สามารถนํามาพัฒนา

ทักษะในการปฏิบัติงาน
12. ทานสามารถรับทราบเหตุการณเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของหนวยงานไดถูกตอง
13. ทานมีโอกาสไดเขารวมประชุม เพื่อรับทราบ

ขอมูลขาวสารใหม ๆ อยางสม่ําเสมอ
14. ทานไดคําแนะนําแหลงขอมูลที่ถูกตองจาก

ผูบังคับบัญชา
15.  ทานทราบเหตุการณความเปนไปและความ

เคล่ือนไหวที่เปนปจจุบันของโรงพยาบาล
พรอมกับผูอ่ืนเสมอ

16. ทานมีโอกาสไดรับฟงความคิดเห็นของผูรวม
งานที่เสนอตอหนวยงานของทาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับประสบการณ
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน เปนจริง

มาก
ที่สุด

เปนจริง
มาก

เปนจริง
ปาน
กลาง

เปนจริง
นอย

ไมเปน
จริงเลย

     การไดรับส่ิงสนับสนุน
17. หนวยงานของทานมีบุคลากรเพียงพอกับ
        ภาระงาน
18. ทานสามารถทํางานโดยมีอุปกรณ   เครื่องมือ

ตรงตามความตองการใหเหมาะสมกับงาน
19. ทานใชอุปกรณและเครื่องมือในการทํางานที่ได

รับการดูแลซอมแซมพรอมใชงานเสมอ
20. ทานไดรับโอกาสใหมีสวนรวมในการกําหนด

ความตองการใชอุปกรณและเครื่องมือของ
หนวยงาน

21. ทานมีสวนรวมในการคัดเลือกเจาหนาที่ที่เขามา
ปฏิบัติงานในหนวยงาน

22. ทานมีสวนรวมพิจารณาเพื่อใหรางวัลหรือผล
ตอบแทนแกเจาหนาที่ในหนวยงาน เชน  การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน

ดานการไดรับโอกาส
         การไดรับความกาวหนาในงาน
23. ทานได รับโอกาสในการพัฒนาการทํางาน   

เพื่อเพิ่มความกาวหนาในงาน
24. ทานไดรับการสนับสนุนใหทํางานตามความรู

ความสามารถอยางเต็มที่
25. ทานไดรับการพิจารณาใหเล่ือนตําแหนงดวย

ความยุติธรรม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับประสบการณ
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน เปนจริง

มาก
ที่สุด

เปนจริง
มาก

เปนจริง
ปาน
กลาง

เปนจริง
นอย

ไมเปน
จริงเลย

26. ทานไดรับความกาวหนาในอาชีพตามที่คาดหวัง
        จากผูบังคับบัญชา
27. ทานมีโอกาสเลื่อนขั้นเงินเดือนอยางเหมาะสม
28. ทานมีโอกาสใหเปล่ียนสายงานเมื่อทานมีทาง

เลือกที่ดีกวา
29. ทานมีโอกาสทํางานรวมกับผูบริหารระดับสูง

ของโรงพยาบาล
      การไดรับการสงเสริมใหเพิ่มพูนความสามารถ
       และทักษะ
30. ทานไดรับการสงเสริมใหเขารับการอบรม

สัมมนาเพื่อพัฒนาตัวเอง
31. ทานไดรับโอกาสพัฒนาความรูความสามารถใน

การทํางานอยูเสมอ
32. ทานไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับ

สูงขึ้น
33. ทานมีโอกาสเรียนรูระบบการทํางานโดย   

ภาพรวมของโรงพยาบาล
34. ทานไดเขารวมประชุมวิชาการที่ชวยเพิ่มพูน

ความรูในการทํางาน
35. ทานมีโอกาสในการเขารวมฝกอบรม เพื่อพัฒนา

ทักษะที่จําเปนตาง ๆ ในการทํางาน
36. ทานไดรับการสนับสนุนใหจัดกิจกรรมใหม ๆ

เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับประสบการณ
การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน เปนจริง

มาก
ที่สุด

เปนจริง
มาก

เปนจริง
ปาน
กลาง

เปนจริง
นอย

ไมเปน
จริงเลย

37. ทานไดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพ

38. ทานไดรับการสงเสริมใหใชทักษะการบริหาร
       ภายในหนวยงาน
39. ทานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานที่ทาทาย
       ความสามารถของทาน
       การไดรับการยกยองชมเชยและรางวัลในการ
       ปฏิบัติงาน
40. ทานไดรับการพิจารณาความดี ความชอบดวย

ความสามารถของตัวทานเอง
41. เมื่อทานมีผลงานดีเดนจะไดรับการนําเสนอตอผู

บริหารโรงพยาบาล
42. ถาทานทํางานบรรลุเปาหมายจะไดรับรางวัลจาก

ผูบังคับบัญชา
43. ทานไดรับการยอมรับดานความสามารถในการ

ทํางานจากผูบังคับบัญชาและผูรวมงานทุกระดับ
44. ทานไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลหนึ่งที่มี

ความสําคัญตอหนวยงาน
45. ทานไดรับการยกยองชมเชยเมื่อทานปฏิบัติตน

เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการทํางาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่   2    ความเครียด

      คําชี้แจง   ใหทานอานหัวขอขางลางนี้      แลวสํารวจดูวาในระยะ 3 เดือน  ทานมีอาการ
พฤติกรรมหรือความรูสึกตอไปนี้มากนอยเพียงใด         โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองแสดง
อาการที่เกิดกับตัวทาน  ตามความเปนจริงมากที่สุด

ความหมายของขอความ
เปนประจํา หมายถึง อาการ  พฤติกรรมหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นในระดับเปน

                      ประจํา
เปนบอย ๆ หมายถึง อาการ  พฤติกรรมหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นในระดับที่

บอย ๆ เวนบางเปนบางวัน หรือเปนบางครั้งเทานั้น
เปนบางครั้ง หมายถึง อาการ  พฤติกรรม     หรือความรูสึกที่เกิดขึ้นในระดับ

เปนบางครั้งบางคราว  เวนระยะไปนานจึงเกิดสักครั้ง
ไมเคยเลย หมายถึง อาการ  พฤติกรรมหรือความรูสึกที่อยูในระดับเกือบไม

เกิดเลยหรือไมเคยเกิดเลย

ระดับความเปนจริง
อาการ  พฤติกรรมหรือความรูสึกที่เกิดขึ้น เปน

ประจํา
เปน
บอย ๆ

เปน
บางครั้ง

ไม
เคยเลย

1.   มีความวิตกกังวลใจ ทําใหนอนไมหลับ
2.   รูสึกหงุดหงิดรําคาญใจอยางไมมีเหตุผล
3.   มีความคิดสับสนจนทําอะไรไมถูก
4.   ไมตองการสมาคมกับผูอ่ืน
5.    ปวดหัวขางเดียวหรือปวดบริเวณขมับทั้งสองขาง
6.    รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง
7. รูสึกหมดหวังในชีวิตหรือรู
8. สึกวาชีวิตตนเองไรคา
8.    รูสึกออนเพลียมาก
9.    มีอาการหัวใจเตนแรงผิดปกติอยูเสมอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความเปนจริง
อาการ  พฤติกรรมหรือความรูสึกที่เกิดขึ้น เปน

ประจํา
เปน
บอย ๆ

เปน
บางครั้ง

ไม
เคยเลย

10.  ปากสั่น  มือส่ัน แนนหนาอก   หายใจไมทัน เปน
 ลมบอยเวลาไมพอใจ
11.   รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําส่ิงตาง ๆ มาก
12.   ปวดหรือเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย  หลัง
  หรือไหล
13.  ตื่นเตนมากเกินไปกับเหตุการณที่ไมคุนเคย
14. ไมสนใจในงานที่ทํา
15.  ไมสามารถเลือกวิธีการแกปญหาดวยตัวเองได
16. เบื่อหนายกับการทํางานของตนเอง
17. รูสึกวางานทุกอยางจะตองแขงขันหรือเปรียบเทียบ

กับผูอ่ืนเสมอ
18. ความตองการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลง
19. รูสึกสับสนในความคิดของตนเอง
20. จิตใจไมสงบขาดสมาธิ
21. จําอะไรไมคอยได
22. เบื่อการเขารวมกิจกรรมทางสังคม
23. รําคาญที่ตองทํางานรวมกับผูอ่ืน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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