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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพ (2) เพื่อหา       
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานกับความเหนือ่ ยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพ กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา คือ พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 7 แห่ง จ�ำนวน 219 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรหา            
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(2) แบบวัดความเหนือ่ ยหน่าย Maslach and Jackson มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ด้วยสัมประสิทธิอ์ ลั ฟ่า ซึง่ มีคา่ เท่ากับ .89, .84 เก็บรวบรวม
รวบข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้น�ำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
ผ่านโปรแกรมสถิติส�ำเร็จรูป ใช้ความเชื่อมั่นที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 219 คน มีอายุเฉลี่ย 37.89 ปี
(SD = 8.43) ค่าเฉลี่ยความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (SD = .36) ความรู้สึกลดความเป็นบุคคลอยู่
ในระดับน้อย (SD = .64) ความรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง (SD = .56) ความรู้สึกลดความส�ำเร็จส่วนบุคคลอยู่ใน
ระดับมาก (SD = .45) เมื่อทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่าสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงาน ในระดับต�่ำอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .188, p<.01)
ค�ำส�ำคัญ : เหนื่อยหน่าย สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พยาบาลวิชาชีพ

Abstract

This Survey research aimed (1) to study level of burnout among nurses (2) to find relationship between
working environment factors and burnout of nurses. The samples composed of 219 nurses from 7 community
hospitals, Pathumtani Province that calculated by Krejcie and Morgan formula. The Instruments (1) working
environment questionnaire (2) Maslach and Jackson burnout inventory (MBI). Data were collected during           
November to October 2015. Research data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard
deviation by Statistical Package (α = .05).
This study revealed Level of burnout among nurses is middle (SD = .36), level of emotional
exhaustion is low (SD = .64), level of depersonalization is middle (SD = .56), level of reduced personal
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accomplishment is high (SD = .45). Reveled positive signification correlation between working environment
factors and burnout of nurses (r = .188, p<.01) by Pearson’s product – moment correlation coefficient.
Keywords : burnout, working environment, nurse

บทนำ�

กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส�ำคัญแก่บุคลากร
ทางการแพทย์มาก ซึง่ ในการจัดระบบบริการสุขภาพในปัจจุบนั
ประกอบด้วยการบริการในสถานบริการสุขภาพและการบริการ
ในชุมชน ซึ่งในการให้บริการดังกล่าวประกอบด้วยบุคลากร
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะที่มีจ�ำนวนมากที่สุดถึงร้อยละ 78 ของ
บุคลากรทั้งหมดเป็นพยาบาล2 จัดได้ว่าพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ที่
มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านคุณภาพและบริการ
ของโรงพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน เนื่องจาก
พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่และใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมาก
ที่สุดในทีมสุขภาพในการให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัยแก่
บุคคล ครอบครัวและชุมชนให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านการรักษา
พยาบาลและด้านฟืน้ ฟูสภาพ เพือ่ ให้ประชาชนมีสขุ ภาพทีด่ ี และ
จะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ดี ว้ ย งานพยาบาลเป็นงานส�ำคัญงาน
หนึ่งของโรงพยาบาล มีหน้าที่ให้บริการพยาบาลแก่ประชาชน
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และตลอด 365 วัน ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่มักจะพบปัญหา ได้แก่ด้านภาระงานที่เกิน ด้านค่า
ตอบแทนที่ต�่ำ ขาดความก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้านความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง และการเผชิญต่อภาวะ
ความเครียดในงาน นอกจากจะพบปัญหาในการท�ำงานแล้ว       
ยังมีปญ
ั หาอืน่ ๆ อีก เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรือ่ งค่าใช้จา่ ย
ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น3
จากรายงานของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ในปีงบประมาณ 2555 พบว่ามีปัญหาพยาบาลวิชาชีพลาออก
โอนต�ำแหน่ง หรือย้ายที่ท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 2.63 ท�ำให้
จ�ำนวนพยาบาลวิชาชีพลดน้อยลง และปฏิบตั งิ านตามภาระงาน
ที่มากขึ้นบรรยากาศงานที่เคร่งเครียดมากเกินไปปริมาณงาน
มาก เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดความเหนือ่ ยหน่าย จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านก�ำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ์
พื้นที่ (GIS) พบว่าโรงพยาบาลชุมชนจ�ำนวนรวม 723 แห่ง
มีจ�ำนวนพยาบาลที่ขาดแคลนอยู่ถึง 5,681 คน ซึ่งมากกว่า        
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์2

ความเหนื่อยหน่าย (Burn Out) เป็นความเหนื่อย
อ่อนของร่างกายบวกกับความหน่าย ซึง่ ก็คอื ความอ่อนเพลียทาง
อารมณ์และจิตใจ ทัศนคติในการท�ำงานเป็นไปในทางลบ ทั้งยัง
ท�ำให้สูญเสียการควบคุมความรู้สึกที่มีต่อผู้รับบริการ ความ
เหนือ่ ยหน่าย คือ ตัวชีว้ ดั ความคลาดเคลือ่ นระหว่างสิง่ ทีเ่ ป็นอยู่
กับสิ่งที่จะต้องท�ำ  เป็นตัวแสดงถึงความกัดกร่อนทางคุณค่า
ความภาคภูมใิ จขวัญ ก�ำลังใจ และจิตวิญญาณในตัวบุคคล ความ
เหนื่อยหน่ายเป็นเสมือนโรคร้ายค่อยๆแพร่ขยายออกไปทีละ
น้อย และต่อเนื่องกันตลอดเวลา สาเหตุของความเหนื่อยหน่าย
ของการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ แบ่งสาเหตุ
ของความเหนื่อยหน่ายออกเป็น 2 ประการ คือ ประการแรก
ปัจจัยจากตัวบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ประสบการณ์ในการท�ำงาน
บุ ค ลิ ก ภาพ เป็ น ต้ น 1, 12 ประการที่ ส องเกิ ด จากปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
สัมพันธภาพในหน่วยงาน การรับรูต้ อ่ ระบบบริหาร การรับรูเ้ กีย่ วกับ
ความส�ำเร็จในงาน และการรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพ
ของตนเอง3 เมือ่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทีก่ ล่าวมานัน้ อ�ำนวย
ต่อการเกิดความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดปทุมธานี ความเหนือ่ ยหน่าย
สามารถวัดได้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความอ่อนล้าทางด้าน
อารมณ์ (Emotion Exhaustion) (2) ด้านการลดความเป็น
บุคคล (Depersonalization) และ (3) ด้านความส�ำเร็จ
ส่วนบุคคลลดลง (Reduced Personal Accomplishment)1,12
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี คือ โรงพยาบาล
สังกัดสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานบริการ
สุขภาพแก่ชุมชน หนึ่งอ�ำเภอมีหนึ่งโรงพยาบาลชุมชน หรือ        
โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ระดับ F2 หมายถึง รพช. ขนาด
เตียง 30-90 เตียง ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว และจัดบริการตามมาตรฐานของบริการทุติยภูมิ       
โดยไม่มีแพทย์เฉพาะทาง มีทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
คลองหลวง โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ โรงพยาบาลธัญบุร           ี
โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว โรงพยาบาลล�ำลูกกา โรงพยาบาล
สามโคก และโรงพยาบาลหนองเสือ เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับความเหนือ่ ยหน่ายของพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย สภาพ
แวดล้ อมในการท�ำงานกับความเหนื่อยหน่ายของพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
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สมมติฐานการวิจัย

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานกับความเหนื่อย
หน่ า ยของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านโรงพยาบาลชุ ม ชน
จังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์กัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
- ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- สัมพันธภาพในหน่วยงาน
- การรับรู้ต่อระบบบริหาร
- การรับรู้เกี่ยวกับความส�ำเร็จในงาน
- การรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพ
ของตนเอง

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

รหัส SN 2557/4 วันที่ 30 กันยายน 2558
1. ได้เสนอโครงการวิจยั ให้คณะกรรมการจริยธรรม
เกี่ ย วกั บ การวิจัยในมนุษ ย์ข องมหาวิท ยาลัยอีส เทิร์นเอเชีย         
เมื่อโครงการวิจัยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิแล้วจึงด�ำเนินการวิจัย
2. ความยินยอมของผู้ให้ข้อมูล ให้สิทธิ์แก่ผู้เข้าร่วม
การวิจยั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการศึกษาโดยมีคำ� ชีแ้ จงส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วม
วิจัย เมื่อยินดีแล้วจะลงชื่อในหนังสือยินยอมเข้าร่วมวิจัยเป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมมีพยาน
3. เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว       
จะให้เก็บในซองสีน�้ำตาลแล้วปิดผนึกด้วยตนเอง แล้วน�ำไปส่ง
กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลไม่เปิดเผย            
ให้ผู้อื่นทราบ การน�ำข้อมูลไปอภิปรายหรือตีพิมพ์จะกระท�ำ         
ในภาพรวมเฉพาะในการน�ำเสนอเชิงวิชาการเท่านั้น

เครื่องมือในการวิจัย

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ได้แก่
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สัมพันธภาพในครอบครัว
บุคลิกภาพ รายได้/ ความเพียงพอของรายได้ และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน

ความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ
- ความเหนื่อยล้าด้านอารมณ์
- การลดค่าความเป็นบุคคล
- ความส�ำเร็จส่วนบุคคลลดลง

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน3 จ�ำนวน 27 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบวัดความเหนื่อยหน่าย3 ซึ่งดัดแปลง
จากแบบวัดความเหนื่อยหน่ายของ Maslach C and Jackson
S E จ�ำนวน 22 ข้อ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถาปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน และแบบวัดความเหนื่อยหน่าย3 น�ำไปหาความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยน�ำไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 30 คน ซึ่งเป็น
คนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าครอนบาค9 ซึ่งมีค่าเท่ากับ .89 และ .84 ตามล�ำดับ
3

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาเพื่ อ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา สถานภาพสัมพันธภาพกับสมาชิก
ภายในครอบครั ว ภาระในการดู แ ลครอบครั ว รายได้ แ ละ            
รายจ่ายประจ�ำระยะเวลาในการปฏิบัติง าน วิ เ คราะห์ โ ดย          
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำ�งานกับความเหนื่อยหน่าย
ของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2. ใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อหาระดับและแปลความ
หมายระหว่างตัวแปรปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานกับ
ระดับความเหนือ่ ยหน่ายในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ โดย
การหาค่ า เฉลี่ ย (Arithmetic Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วก�ำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย          
ซึ่งแปลความหมายระดับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานได้
3 ระดับ คือ ดี ปานกลาง และ ไม่ดี เกณฑ์ในการแปลความ
หมายระดับคะแนนความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงานและความ
เหนื่อยหน่ายในการท�ำงาน ซึ่งแปลความหมายความเหนื่อย
หน่าย ได้ 3 ระดับ คือ น้อย ปานกลาง และมาก
3. ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน9 (Pearson’s product – moment
correlation coefficient) โดยวัดความสัมพันธ์กันระหว่าง
ตัวแปรก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ ที่ระดับ .05

ผลการวิจัย

ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 219 คน
ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง        
ของ Krejcie R V and Morgan D W8,10 มีอายุเฉลี่ย 37.89 ปี
(SD = 8.43) ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 22-57 ปี การศึกษาส่วนใหญ่จบ
ระดับชัน้ ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณทิต ร้อยละ 91.32 ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรสร้อยละ 61.2 รายได้และรายจ่ายประจ�ำ
ส่วนใหญ่คอื ระดับเพียงพอใช้รอ้ ยละ 46.6 ประสบการณ์ในการ
ท�ำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่อายุงาน 15.94 ปี (SD = 8.84)
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 2.41 (SD = .27) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ และการรับรู้
ต่อระบบบริหาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83,
2.46 (SD = .47, .51) ด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน ด้านการ
รับรู้ต่อความส�ำเร็จในการท�ำงาน และด้านการรับรู้ต่อความ
สามารถเชิงวิชาชีพของตนเองอยูใ่ นระดับไม่ดี มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
2.20, 2.24, 2.29 (SD = .38, .46, .39)
ความเหนือ่ ยหน่ายในการท�ำงานโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 (SD = .36) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านความรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 (SD = .56) ด้านความรู้สึก  
ลดความเป็นบุคคลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15         

(SD = .64) และด้านความรู้สึกลดความส�ำเร็จส่วนบุคคลอยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.92 (SD = .45)

สรุปและอภิปรายผล

1. ระดั บ ความเหนื่ อ ยหน่ า ยในการท� ำ งานของ
พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดปทุมธานี
ความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.53 (SD = .36) อภิปรายได้วา่ พยาบาลวิชาชีพ
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลชุ ม ชนจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ส ภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานทีค่ ล้ายคลึงกัน ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
ของพยาบาลที่ท�ำงานโรงพยาบาลชุมชน ต้องดูแลผู้ป่วยตลอด
24 ชั่วโมง ซึ่งการปฎิบัติงานบางอย่างนั้นมีขอบเขตที่ป้องกัน
การเหลื่อมล�้ำระหว่างวิชาชีพอื่นๆ มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่
จ�ำกัด บางครั้งจ�ำเป็นต้องประยุกต์การให้การพยาบาล เพื่อให้
ผูป้ ว่ ยได้รบั การพยาบาลและการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมทีส่ ดุ
ภายใต้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด นอกจากนี้ยังต้องดูแลผู้ป่วยยาม
วิกาล ส่งผลท�ำให้นอนหลับไม่เป็นเวลา ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ หรือโรคอุบัติใหม่ จากอุบัติการณ์ของแต่ละ       
โรงพยาบาลชุมชนก็ยังคงมีเกิดขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้เกิดความเสี่ยง
ผลตอบแทน ค่าจ้างและสวัสดิการไม่ดเี พียงพอต่อการด�ำรงชีวติ
ให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ
อธิบายได้ว่าความเหนื่อยหน่ายที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่มักจะเกิด
กับความรู้สึกที่ถูกลดค่าความเป็นบุคคล เช่น การดูถูกถากถาง
การใช้ถ้อยค�ำวาจาด่าทอ จากเพื่อนร่วมงาน ญาติ หรือแม้          
แต่ผู้ป่วย จากงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีจัดการ
ในเชิงรุกกับความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจ� ำ การใน         
โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการวิจยั พบว่า พยาบาลประจ�ำการใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี มีคะแนนเฉลี่ยกลวิธีจัดการในเชิงรุก      
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 4 สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
ความเครียดและความเหนือ่ ยหน่ายในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ของโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลทั่วไป 314 คน พบว่าความ
เหนือ่ ยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง5
สอดคล้องกับวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงานของพยาบาล
และความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลการวิจัยพบว่า      
การรั บ รู ้ ค วามเหนื่ อ ยหน่ า ยโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง          
และความเหนื่อยหน่ายรายด้าน ด้านความรู้สึกเหนื่อยล้าทาง
อารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง6
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ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูล
1. อายุ (ปี)
- ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตร,
เทียบเท่าปริญญาตรี และปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
3. สถานภาพ
- โสด
- สมรส
- หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
4. รายได้และรายจ่ายประจ�ำ
- มีเงินเหลือออม
- เพียงพอใช้
- ไม่ค่อยจะเพียงพอ/ บางเดือนไม่เพียงพอ
- ไม่เพียงพอแสวงหาเพิ่มเติม
5. ประสบการในการปฏิบัติงาน (ปี)

จ�ำนวน (n) (n = 219)

ร้อยละ

Mean = 37.89, SD = 8.43
200

Range = 22 – 57
91.32

19

8.68

76
134
9

34.7
61.2
4.1

48
102
44
25
Mean = 15.94, SD = 8.83

21.9
46.6
20.1
11.4
Range = 1 – 40

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (n = 219)
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
โดยรวม
- ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- ด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน
- ด้านการรับรู้ต่อระบบบริหาร
- ด้านการรับรู้ต่อความส�ำเร็จในการท�ำงาน
- ด้านการรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง

M

SD

ระดับ

2.41
2.84
2.20
2.46
2.24
2.29

.27
.47
.38
.51
.46
.39

ปานกลาง
ปานกลาง
ไม่ดี
ปานกลาง
ไม่ดี
ไม่ดี

M

SD

ระดับ

2.53
2.53
3.15
1.92

.36
.56
.64
.45

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
มาก

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงาน (n = 219)
ความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงาน
โดยรวม
- ด้านความรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์
- ด้านความรู้สึกลดความเป็นบุคคล
- ด้านความรู้สึกลดความส�ำเร็จส่วนบุคคล
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ตารางที่ 4.4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และความเหนื่อยหน่าย
ในการท�ำงาน (n = 219)
ตัวแปร

ความเหนื่อยหน่าย (r)

สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

.188**

    ** p<.01, *p<.05
2. ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานมี ค วาม
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความเหนื่ อ ยหน่ า ยในการท� ำ งานของ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี สามารถอภิปรายได้ว่า นอกจากปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันแล้ว ซึ่งในสภาวะแวดล้อมต่างๆ มีผลต่อการให้
บริการทางด้านการแพทย์ของไทย โดยเฉพาะโรงพยาบาล         
ของรัฐบาล เป็นงานที่ต้องอยู่กับความเป็นความตาย มีเวลา
จ�ำกัด จ�ำนวนผู้มารับบริการหรือผู้ป่วยนั้นมีมากเกินไป ภาระ
หน้าที่มากเกินไป ไม่มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
สุขภาพก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เกิดอุบัติเหตุหรือแม้แต่ถูก
ฟ้องร้องได้ตลอดเวลา โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็มีน้อย        
ต้องท�ำงานภายใต้ความกดดันต่างๆ จากสภาพแวดล้อม ท�ำให้
เกิดความอ่อนล้าทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ Maslach C and
Jackson S E ได้กล่าวไว้ว่า ความเหนื่อยหน่าย คือ ตัวชี้วัด
ความคลาดเคลือ่ นระหว่างสิง่ ทีเ่ ป็นอยูก่ บั สิง่ ทีจ่ ะต้องท�ำ เป็นตัว
แสดงถึงความกัดกร่อนทางคุณค่าความภาคภูมใิ จขวัญ ก�ำลังใจ
และจิตวิญญาณในตัวบุคคล ความเหนื่อยหน่ายเป็นเสมือนโรค
ร้ายค่อยๆแพร่ขยายออกไปทีละน้อย และต่อเนือ่ งกันตลอดเวลา
บุคคลทีอ่ ยูใ่ นภาวะความเหนือ่ ยหน่าย จะรูส้ กึ ถึงขวัญและก�ำลังใจ
ที่ลดลงและยากที่จะแก้ไขให้เหมือนเดิม1, 3, 11 เมื่อพยาบาล
ปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ค วามเครี ย ดสะสมเป็ น ระยะเวลานานๆ             
ส่งผลท�ำให้เกิดความเหนือ่ ยหน่ายในการท�ำงานได้ ความเหนือ่ ย
หน่ายดังกล่าวนั้นสงผลต่อไปให้เกิดความคิดที่จะลาออกจาก      
โรงพยาบาล สอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ         
ความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ กรณี
ศึกษาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
จ�ำนวน 300 คน พบว่าปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานมีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงานอย่างนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .053 และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานของพยาบาล      
กับผลลัพธ์ของผู้ป่วยและพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนใน

ประเทศไทย พบว่าสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานของพยาบาลใน     
โรงพยาบาลชุมชนที่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดลงของ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ความไม่พึงพอใจในงาน7 สรุปได้ว่า
ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในปัจจุบันของ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ปทุมธานีนั้น ส่งผลต่อระดับความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงาน
กล่ า วได้ ว ่ า ปั จ จั ย ลั ก ษณะสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานโรง
พยาบาลชุ ม ชนในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ยั ง คงเป็ น สาเหตุ ห ลั ก ที              ่
ยั ง คงบั่ น ทอนก� ำ ลั ง ใจในการท� ำ งานของพยาบาลวิ ช าชี พ               
ซึ่งการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มไป
ในทางที่ท�ำให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงาน หากยังคง
เป็นเช่นนี้ต่อไปนานๆ อาจน�ำไปสู่การลาออกของวิชาชีพได้ ใน
ตอนนั้นอาจเกิดวิกฤตการขาดแคลนทางวิชาชีพพยาบาลได้12

ข้อเสนอแนะ

ผู้บริหารควรเห็นความส�ำคัญของสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่าย และค้นหา
วิธกี ารในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เอือ้ ต่อการ
ท�ำงานให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ป้องกันความเหนื่อยหน่ายในการ
ท�ำงานองพยาบาลวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
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