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ความเครียดของพยาบาล ความคิดเห็นต่อ

การเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจและ

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาล

วชิาชพีโรงพยาบาลเอกชนระดบัอนิเตอร์เนชัน่แนล

พัชราวัลย์  เรืองศรีจันทร์*, ศิริลักษณ์  ศุภปีติพร พบ.**

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเครียดของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร์เนชั่นแนล 

และศึกษาความสัมพันธ์ของความเครียดกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับงานและความรู้สึกที่มี 

ต่องาน และปัจจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ 

วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใด เวลาหนึ่ง โดยศึกษาในพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพนักงานประจ�า 

โดยปฏิบัติงานในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2553 จ�านวน 300 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 

แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล ข้อมลูเกีย่วกบังานและความรูส้กึทีม่ต่ีองาน แบบสอบถามความคดิเหน็

ต่อปัจจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ 13 ด้าน และแบบวัดความเครียดสวนปรุง 

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติไิด้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การทดสอบไคสแควร์         

ผลการศกึษา  กลุม่ตวัอย่างทัง้หมดเป็นเพศหญงิ อายเุฉลีย่ 29.4 ปี พบว่าพยาบาลวชิาชพีมคีวามเครยีด

ระดับสูงถึงสูงมากคิดเป็นร้อยละ 64.3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p<0.01) ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับงานและความรู้สึกเกี่ยวกับงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือจาก 

ผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา  ปัจจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาล

ดึงดูดใจ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านวัฒนธรรมองค์กร  

ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างานและการประเมินผล ด้านการสนับสนุนการท�างานของพยาบาล  

และด้านการบริหารจัดการค่าตอบแทน 

สรุป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับสูงถึงสูงมากและปัจจัยสัมพันธ์กับความเครียด

ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับงานความรู้สึกด้านการได้รับการยอมรับนับถือและปัจจัยเกี่ยวกับความคิดเห็น

ต่อการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ ดังนั้นการตระหนักและให้ความช่วยเหลือเพื่อลดระดับ

ความเครียดและการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจน่าจะมีส่วนช่วย

ในการพัฒนาองค์กร

ค�าส�าคัญ  ความเครียด  พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลดึงดูดใจ
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ABSTRACT

Objective: To study the level of stress and  associated factors about demographic, 

work and attitude for development to be a magnet hospital among registered nurses in 

private international hospital. 

Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted. Three hundred full-time 

registered nurses in one private international hospital in Bangkok were recruited.  

The research instruments were 3 parts: 1) demographic data and factors associated 

with job and feelings toward job questionnaire 2) preparation to be magnet hospital 

factors 13 parts and 3) Suanprung Stress Test questionnaire. Data were analyzed by 

percentage, mean and standard deviation, Chi-square test.  

Results: All of sample were women. The average age were 29.4 years. About 64.3% 

of the nurses had high level of stress. The factors associated with nurses stress were 

perceiving about the respect from patients, colleagues and supervisors, preparation  

to be magnet hospital factors 6 parts; part of professional working, professional  

improvement, organizational culture, staff selection and evaluation, nurse working  

support and payment management. 

Conclusion: Most of the sample had high level of stress and factors associated with stress 

were perceiving about  the respect and attitude for development to be magnet hospital. 

Concern and help for decreasing stress as well as understanding about preparation 

to be magnet hospital may help organizational development to be a magnet hospital.
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บทน�า
 ความเครยีดเป็นภาวะทางจติใจและร่างกายของ

บคุคลทีเ่สยีความสมดลุ ซึง่อาจเป็นผลจากความขดัแย้ง 

ระหว่างความต้องการของตนเองและการคาดหวัง

ของสังคมและวัฒนธรรม โดยสาเหตุนั้นมีทั้งมาจาก

ตัวบุคคลเอง ได้แก่ ความต้องการภายในตัวบุคคล 

ความเครียดจากเหตุการณ์ที่คาดหวังไว้ก่อนล่วงหน้า 

โดยอาศัยประสบการณ์เดิม ท�าให้เกิดความคับข้องใจ 

ส ่วนสาเหตุที่มาจากสิ่งแวดล ้อมภายนอกได ้แก ่ 

ครอบครัว เพื่อนฝูง ที่ท�างาน งานที่ปฏิบัติอยู่ประจ�า  

สภาพเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น1 ความเครียด

สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ 

ส�าหรับอาชีพพยาบาลซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะพิเศษ

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

แก่ประชาชน ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์และสังคม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบ 

ในด้านการบริหาร วิชาการ ตลอดจนการพัฒนางาน

และการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ2   ดังนั้น

ปัจจยัเหล่านีอ้าจท�าให้พยาบาลวชิาชพีเกดิความเครยีด

ขึ้นได้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความเครียด

ของพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง3-7  ปัจจัย

ที่สัมพันธ์กับความเครียดได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและ

ปัจจัยเกี่ยวกับงาน ซึ่งผลของความเครียดนั้นสามารถ

ท�าให้ประสทิธภิาพในการท�างานลดลง ล่าช้า  ผดิพลาด 

มีความคิดอยากลาออกหรือเปลี่ยนงานได้1 นอกจากนี้ 

การขาดแรงจูงใจและแหล่งสนับสนุนในการท�างาน  

มีส่วนท�าให้พยาบาลมีการลาออกจากงาน หรือหันไป

ท�างานอย่างอื่นมากขึ้น ในปัจจุบันวิชาชีพพยาบาลได้

ขาดแคลนอย่างมาก ส�าหรบัในสหรฐัอเมรกิาเคยประสบ

ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล เป็นอย่างมากเช่นกัน 

เมื่อ พ.ศ. 2537  สมาคมพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกา  

จึงได้ริเริ่มโครงการ  Magnet  Hospital  เพื่อหากลวิธี

ในการดึงดูดและป้องกันการลาออกของพยาบาลจาก

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 

เพิ่มคุณภาพ และความพึงพอใจของพยาบาล โดยให้

เป็นรางวัลเกียรติยศแก่โรงพยาบาลที่สามารถท�าให้ 

การพยาบาลได้รับการยอมรับว่า เป็นเลิศโรงพยาบาล 

ที่ได้รับรางวัล Magnet จะเป็นโรงพยาบาลแม่เหล็ก

ดึงดูดให้พยาบาลต้องการร่วมท�างานด้วย ภายใต้

บริบทของการพยาบาลเป็นเลิศ  พยาบาลที่มีความรัก 

ในวชิาชพี หรอืมคีวามทะนงในศกัดิศ์รขีองการพยาบาล  

จะต้องการท�างานในโรงพยาบาลทีม่สีญัลกัษณ์ Magnet 

เพราะจะมัน่ใจได้ว่า  โรงพยาบาลดงักล่าวมกีารส่งเสรมิ 

สนับสนุน ผลักดันให้การพยาบาลมาอยู่แถวหน้าของ

บคุลากรทัง้หมด  มคีวามทดัเทยีม กบัสหสาขาวชิาชพี8-11

 โรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร์เนชั่นแนล 

แห่งหนึง่ในกรงุเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลทีผู่บ้รหิาร

มีความมุ ่งมั่นในการเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจเพื่อ 

ลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาล จึงได้ริเริ่มโครงการ 

Magnet hospital ขึ้น อย่างไรก็ตามการศึกษาภาวะ

สุขภาพจิตหรือความเครียดของพยาบาล ส่วนใหญ่ 

เป็นการศึกษาในโรงพยาบาลของรัฐ3-5,12 และศึกษา

ความสัมพันธ ์กับป ัจจัยทั่วไปด ้านต ่างๆ ในชีวิต  

การศกึษาครัง้นีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความเครยีด

ของพยาบาล ป ัจจัยสัมพันธ ์ เกี่ยวกับงาน และ 

ความคิดเห็นต่อการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาล 

ดึงดูดใจ (magnet hospital) ของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา

องค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเกิดประโยชน์

สูงสุดและเป็นแนวทางส�าหรับหน่วยงานพยาบาลอื่น

ในการดแูลสขุภาพจติควบคูก่บัการพฒันาองค์กรต่อไป

วัสดุและวิธีการ
 กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ท�างานใน 

โรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ในปี 
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พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นพนักงานประจ�าทั้งแผนกผู้ป่วยใน

และแผนกผู้ป่วยนอก ไม่ได้อยู ่ในช่วงการลาคลอด  

ลาศกึษาต่อ หรอืลาเกนิกว่า 3 เดอืน และยนิยอมเข้าร่วม 

การวิจัยโดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม  

พ.ศ.2553 จ�านวน 300 ราย ซึ่งค�านวณขนาดตัวอย่าง

จากจ�านวนพยาบาลวิชาชีพทั้งหมดของโรงพยาบาล 

721 ราย โดยใช ้สูตร Yamane และก�าหนดค่า

ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ซึ่งจะได้จ�านวนขนาด

ตวัอย่าง 258 ราย การศกึษานีจ้งึเกบ็ตวัอย่างเป็นจ�านวน

ทั้งสิ้น 300 ราย

 n = N

   1+Ne2   

 n = 721 

   1+(721)(0.05) 2 

  = 258 

 จากนั้นใช้วิธีสุ ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบมีชั้น 

ภูมิตามลักษณะสายการปฏิบัติงานเป็นแผนกผู้ป่วยใน

และแผนกผูป่้วยนอกตามอตัราส่วนได้เป็นแผนกผูป่้วย

ใน 148 ราย แผนกผู้ป่วยนอก 152 ราย และท�าการสุ่ม 

อย่างง่ายในพยาบาลแต่ละแผนกโดยการจับสลาก 

รายชื่อจนครบจ�านวน

 เครื่องมือที่ ใช ้ในการศึกษา ประกอบด้วย

แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง 3 ชุดได ้แก ่  

1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับ 

งานและความรู้สึกที่มีต่องาน จ�านวน 17 ข้อ 2) แบบ 

สอบถามความคดิเหน็ต่อปัจจยัเกีย่วกบัการเตรยีมพร้อม 

เป็นโรงพยาบาลดงึดดูใจ ซึง่ผูว้จิยัสร้างโดยอาศยัแนวคดิ

ลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ 13 ด้าน8-11 จ�านวน  

27 ข้อ เป็นแบบวัดประเมินค่า 5 ระดับ โดยให้ผู้เข้าร่วม

วิจัยเลือกตอบตามความคิดเห็นตั้งแต่น้อยที่สุด น้อย 

ปานกลาง มาก และมากที่สุด การแปรผลแบ่งเป็น  

3 ระดับคือ ค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านตั้งแต่ 3.67  

ขึ้นไปหมายถึง มีความคิดเห็นด้วยระดับมากต่อ 

ความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ ค่าคะแนน

เฉลี่ยในช่วง 2.34-3.66  หมายถึง มีความคิดเห็นด้วย

ระดับปานกลางต่อความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาล

ดึงดูดใจ ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.00-2.33 หมายถึง  

มคีวามคดิเหน็ด้วยระดบัน้อยต่อความพร้อมในการเป็น 

โรงพยาบาลดึงดูดใจ [แบบสอบถามนี้ได้รับการตรวจสอบ

ความตรงตามเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุ ิ3 ท่าน ประกอบ

ด้วย จิตแพทย์ 1 ท่าน และพยาบาลผู ้เชี่ยวชาญ  

2 ท่าน และทดสอบแล้วพบว่ามีความเที่ยงตรงและ

ความเชื่อมั่นที่ดี โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89] 

3) แบบวัดความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress 

Test-20,SPST-20)13 ซึ่งเป็นการประเมินความรู้สึกต่อ

เหตกุารณ์ในระยะ 6 เดอืนทีผ่่านมา ประกอบด้วยค�าถาม

จ�านวน 20 ข้อ ในแต่ละข้อให้คะแนนความเครยีดตัง้แต่ 

1 หมายถึงไม่รู ้สึกเครียดถึง 5 หมายถึงรู ้สึกเครียด 

มากทีส่ดุ มคีะแนนรวมไม่เกนิ 100 คะแนน โดยคะแนน 

0-24 หมายถึงมีระดับความเครียดน้อย คะแนน 25-42 

หมายถึงมีระดับความเครียดปานกลาง คะแนนตั้งแต่  

43 คะแนนขึ้นไป มีระดับความเครียดสูงถึงสูงมาก

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยใช้สถิติ 

เชิงพรรณนา คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) โดยผลการ

ทดสอบถือว่ามีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อค่า p-value  

น้อยกว่า 0.05

ผลการศึกษา
 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย

เท่ากับ 29.4 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.29 

มีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นปริญญาตรีร ้อยละ 93 
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สถานภาพโสดร้อยละ 81.4  ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม 

คิดเป็นร้อยละ 94.7 และไม่มีโรคประจ�าตัว คิดเป็น 

ร้อยละ 89.3 

 กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาท�างานในโรงพยาบาล

เป็นเวลา 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.3 และมี จ�านวน

ชั่วโมงที่ท�างาน 8 ถึง 12 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 

71.7 ส�าหรับปัจจัยเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่องานด้าน

การได้รบัการยอมรบันบัถอืจากผูป่้วย จากเพือ่นร่วมงาน   

จากผู้บังคับบัญชา การได้รับการมอบหมายหน้าที่ที่

ส�าคัญ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประมาณ

ครึ่งหนึ่งของกลุ ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยในระดับ 

ปานกลาง  (ตารางที่ 1)

 ความคิดเห็นต่อปัจจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อม

เป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ 13 ด้าน พบว่าส่วนใหญ่มี

ความคดิเหน็ด้วยระดบัมากต่อปัจจยัด้านการปฏบิตังิาน 

เชิงวิชาชีพ ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านความเป็น

เลิศขององค์กร ส่วนด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารกับ

การจัดการ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ  ด้านการสื่อสาร

ในองค์กร ด้านการท�างานเป็นทีมและการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างานและ 

การประเมินผล ด ้านการมอบหมายหน ้าที่และ 

การกระจายอ�านาจ ด้านการจัดอัตราก�าลัง ด้านการ

สนบัสนนุการท�างานของพยาบาล ด้านโครงสร้างองค์กร 

และด้านการบริหารจัดการค่าตอบแทน ส่วนใหญ่ 

มีความคิดเห็นด้วยระดับปานกลาง (ตารางที่ 2) 

 ผลการศึกษาความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ 

จากแบบวัดความเครียดสวนปรุง  พบว่าพยาบาล

วชิาชพีส่วนใหญ่ มคีวามเครยีดอยูใ่นระดบัสงูถงึสงูมาก 

คิดเป็นร้อยละ 64.3  (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 1 จ�านวนและร ้อยละของกลุ ่มตัวอย ่าง 
 ตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับงาน 
 และความรู้สึกที่มีต่องาน (n = 300) 

ปัจจัย จ�านวน ร้อยละ
เพศ      
     หญิง 300 100.0
อายุ
    ≤ 25 ปี 71 23.7
    >25-30 ปี 123 41.0
    >30-35 ปี 79 26.3
    >35-40 ปี 13 4.3
    >40 ปี 14 4.7
สถานภาพสมรส
     โสด 244 81.4
     คู่ 55 18.3
     หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 1 0.3
ระดับการศึกษา
     ปริญญาตรี 279 93.0
     ปริญญาโท 21 7.0
โรคประจ�าตัว
     ไม่มี 268 89.3
     มี 32 10.7
ระยะเวลาในการท�างาน
     น้อยกว่า 1 ปี 64 21.3
     1-5 ปี 121 40.3
     6-10 ปี 86 28.7
     มากกว่า 10 ปี 29 9.7
การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ป่วย
    ระดับน้อย 15 5.0
    ระดับปานกลาง 160 53.3
    ระดับมาก 125 41.7
การได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน
    ระดับน้อย 10 3.3
    ระดับปานกลาง 151 50.4
    ระดับมาก 139 46.3
การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา
    ระดับน้อย 16 5.3
    ระดับปานกลาง 199 66.4
    ระดับมาก 85 28.3
ความรู้สึกภูมิใจในงาน
    ระดับน้อย 17 5.7
    ระดับปานกลาง 131 43.6
    ระดับมาก 152 50.7
การได้รับการมอบหมายหน้าที่ที่ส�าคัญ
    ระดับน้อย 18 6.0
    ระดับปานกลาง 162 54.0
    ระดับมาก 120 40.0
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
    ระดับน้อย 46 15.3
    ระดับปานกลาง 188 62.7
    ระดับมาก 66 22.0



ความเครียดของพยาบาล ความคิดเห็นต่อการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจและ 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร์เนชั่นแนล

พัชราวัลย์ เรืองศรีจันทร์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 56 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554430

 ป ัจจัยส ่วนบุคคลไม ่พบความสัมพันธ ์กับ

ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน

ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่นัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับงานและความรู ้สึกที่มีต ่องาน 

พบว่าความรู ้สึกต่อการได้รับการยอมรับนับถือจาก 

ผู้ป่วย การได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน 

และการได้รับการยอมรับนับถือจากผู ้บังคับบัญชา  

มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.01) (ตารางที่ 4) 

ส�าหรับปัจจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาล

ดึงดูดใจ พบว่าความคิดเห็นต่อการเตรียมพร้อมเป็น 

โรงพยาบาลดึงดูดใจ ด้านการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ 

ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการสนับสนุนการท�างาน

ของพยาบาล และด้านการบริหารจัดการค่าตอบแทน 

มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.01) ส่วนด้านของ วัฒนธรรม

องค์กร และด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างาน

และการประเมินผล มีความสัมพันธ์กับความเครียด 

ของพยาบาลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

(ตารางที่ 5) 

ตารางที่ 2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามความคิดเห็นต่อปัจจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ 

ปัจจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ 

(Magnet Hospital)

ระดับความคิดเห็นด้วย
น้อย ปานกลาง มาก

จ�านวน (ร้อยละ) จ�านวน (ร้อยละ) จ�านวน (ร้อยละ)
ด้านการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ -(-) 78 (26.0) 222 (74.0)
ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารกับการจัดการ 6 (2.0) 180 (60.0) 114 (38.0)
ด้านการพัฒนาวิชาชีพ 4 (1.3) 153 (51.0) 143 (47.7)
ด้านวัฒนธรรมองค์กร 2 (0.7) 141 (47.0) 157 (52.3)
ด้านการสื่อสารในองค์กร 8 (2.7) 237 (79.0) 55 (18.3)
ด้านการท�างานเป็นทีมและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2 (0.7) 277 (92.3) 21 (7.0)
ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างานและการประเมินผล - (-) 180 (60.0) 120 (40.0)
ด้านการมอบหมายหน้าที่และการกระจายอ�านาจ 2 (0.7) 213 (71.0) 85 (28.3)
ด้านการจัดอัตราก�าลัง 53 (17.7) 244 (81.3) 3 (1.0)
ด้านการสนับสนุนการท�างานของพยาบาล 11 (3.7) 231 (77.7) 58 (19.3)
ด้านความเป็นเลิศขององค์กร 1 (0.3) 100 (33.3) 199 (66.3)
ด้านโครงสร้างองค์กร 14 (4.7) 259 (86.3) 27 (9.0)
ด้านการบริหารจัดการค่าตอบแทน 16(5.3) 246 (82.0) 38(12.7)
ความคิดเห็นโดยรวมต่อการเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ -(-) 22 (7.3) 278 (92.7)
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ตารางที่ 3 จ�านวนและร้อยละของระดบัความเครยีดของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลเอกชนระดบัอนิเตอร์เนชัน่แนล 

ระดับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ จ�านวน (n = 300) ร้อยละ

          เครียดน้อยถึงปานกลาง 107 35.7

          เครียดสูงถึงสูงมาก 193 64.3

Mean = 49.73, S.D. = 16.21, Median = 50, Min = 4, Max = 86 

ตารางที่ 4 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเกีย่วกบังานและความรูส้กึทีม่ต่ีองานกบัระดบัความเครยีดของพยาบาลวชิาชพี

ปัจจัยเกี่ยวกับงานและความรู้สึกที่มีต่องาน
เครียดน้อยถึงปานกลาง เครียดสูงถึงสูงมาก

c2 p-value
จ�านวน (ร้อยละ) จ�านวน (ร้อยละ)

การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ป่วย

      น้อยที่สุดและน้อย 2 (13.3) 13 (86.7) 13.843 0.001**

      ปานกลาง 46 (28.8) 114 (71.2)

      มากและมากที่สุด 59 (47.2) 66 (52.8)

การได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน

      น้อยที่สุดและน้อย -(-) 10 (100.0) 15.468 0.001**

      ปานกลาง 43 (28.5) 108 (71.5)

      มากและมากที่สุด 64 (46.0) 75 (54.0)

การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา

      น้อยที่สุดและน้อย 3 (18.8) 13 (81.2) 10.759 0.005**

      ปานกลาง 62 (31.2) 137 (68.8)

      มากและมากที่สุด 42 (49.4) 43 (50.6)

** p < 0.01 



ความเครียดของพยาบาล ความคิดเห็นต่อการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจและ 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร์เนชั่นแนล

พัชราวัลย์ เรืองศรีจันทร์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 56 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554432

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาล 

 ดึงดูดใจ (Magnet Hospital) กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ

ความคิดเห็นด้วยต่อความพร้อมในการ

เป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ

เครียดน้อยถึงปานกลาง

จ�านวน (ร้อยละ)

เครียดสูงถึงสูงมาก

จ�านวน (ร้อยละ)

c2 p-value

ด้านการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ
        ระดับน้อยและปานกลาง (N=78) 16 (20.5) 62 (79.5) 10.549 0.001**
        ระดับมาก (N=222) 91 (41.0) 131 (59.0)
ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
        ระดับน้อยและปานกลาง (N=157) 45 (28.7) 112 (71.3) 7.042 0.008**
        ระดับมาก (N=143) 62 (43.3) 81 (56.7)
ด้านวัฒนธรรมองค์กร
        ระดับน้อยและปานกลาง (N=143) 42 (29.4) 101 (70.6) 4.721 0.030*
        ระดับมาก (N=157) 65 (41.4) 92 (58.6)
ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างานและการ

ประเมินผล
        ระดับน้อยและปานกลาง (N=180) 54 (30.0) 126 (70.0) 6.298 0.012*
        ระดับมาก (N=120) 53 (44.2) 67 (55.8)
ด้านการสนับสนุนการท�างานของพยาบาล
        ระดับน้อยและปานกลาง (N=242) 77 (31.8) 165 (68.2) 8.080 0.004**
        ระดับมาก (N=58) 30 (51.7) 28 (48.3)
ด้านการบริหารจัดการค่าตอบแทน
        ระดับน้อยและปานกลาง (N=262) 86 (32.8) 176 (67.2) 7.282 0.007**
        ระดับมาก (N=38) 21 (55.3) 17 (44.7)
** p < 0.01 , * p < 0.05

วิจารณ์
 จากผลการศกึษาความเครยีดของพยาบาลวชิาชพี 

โรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ในกลุ่ม 

ตัวอย่าง 300 ราย พบว่าพยาบาลส่วนใหญ่มีความเครียด 

ในระดับสูงถึงสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 64.3 มีค่าเฉลี่ย 

ของคะแนนความเครียดเท่ากับ 49.73 ซึ่งสูงกว่าจาก 

การศึกษาอื่น ซึ่งพบว่าพยาบาลมีความเครียดในระดับ

ปานกลางประมาณร้อยละ 36-664-7 และระดับสูงถึง

รุนแรงร้อยละ 23-354, 6 และพบความชุกของปัญหา

สุขภาพจิตในพยาบาลวิชาชีพร้อยละ 10.312 ส�าหรับ

การศกึษานีก้ลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีะแนนความเครยีด

อยู ่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการศึกษานี้เป็น 

โรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร ์ เนชั่นแนลซึ่งมี 

ขนาดใหญ่บริการผู้ป่วยจ�านวนมากและหลากหลาย  

และอาจเนื่องจากความแตกต่างของชนิดแบบวัดที่ใช้

ประเมนิความเครยีด  อย่างไรกต็ามผลการศกึษานีแ้สดง

ให้เห็นถึงสถานการณ์ความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของพยาบาลที่ควรได้รับการดูแลและแก้ไข เนื่องจาก
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ความเครียดระดับสูงจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของร่างกายและจิตใจ และส่งผลต่อการด�าเนินชีวิต  

การตัดสินใจได้1 ดังนั้นจึงควรตระหนักและให้ความ

ส�าคัญในการดูแลความเครียดของพยาบาลดังกล่าว 

 ส�าหรับปัจจัยเกี่ยวกับงานและความรู้สึกที่มีต่อ

งานที่พบความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาล

วิชาชีพได ้แก ่  ด ้านการยอมรับนับถือจากผู ้ป ่วย  

จากเพื่อนร่วมงาน และจากผู้บังคับบัญชา โดยกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีความเครียดสูงมีความคิดเห็นด้วยในระดับ

น้อยหรือปานกลางต่อปัจจัยดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาล

ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของพยาบาลคือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ

ปัจจยัสาเหตเุรือ่งงาน6  นอกจากนีพ้บว่าปัจจยัทางองค์กร 

ในด้านลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน  

ด้านการบริหารงานในโรงพยาบาล มีความสัมพันธ์ 

เชิงบวกกับความเครียด4,14 และพยาบาลที่คงอยู่ในงาน

จะเป็นพยาบาลที่มีความส�าเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับ

การยอมรับนับถือ พึงพอใจในลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่  

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ส�าคัญ15 จะเห็น

ได้ว ่าปัจจัยเกี่ยวกับงานและความรู ้สึกที่มีต ่องาน  

ด้านการยอมรบันบัถอืจากผูป่้วย จากเพือ่นร่วมงาน และ

จากผูบ้งัคบับญัชา มคีวามเกีย่วข้องกบัความเครยีดของ

พยาบาลวชิาชพี โดยอาจส่งผลถงึความพงึพอใจในงาน

และการคงอยู่ในงานต่อไปได้ ดังนั้นการส่งเสริมด้าน

ปัจจัยดังกล่าวอาจจะช่วยลดความเครียดหรือลดอัตรา

การลาออกจากงานได้

 ส�าหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเป็น 

โรงพยาบาลดงึดดูใจ 13 ด้าน จากการศกึษาพบว่า ม ี6 ด้าน 

ที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดได้แก่ ปัจจัยด้าน 

การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ ซึ่งพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นต่อความพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ 

ในด้านนี้ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพยาบาลมีความ

ตระหนักในหน้าที่การให้การบริการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 

อย่างไรกต็ามพบว่าพยาบาลทีม่คีวามคดิเหน็ด้วยระดบั

น้อยและปานกลางต่อความพร้อมในด้านนี้สัมพันธ์กับ

ความเครยีดสงูถงึสงูมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการปฏบิตัิ

งานเชงิวชิาชพีพยาบาลต้องปฏบิตังิานภายใต้มาตรฐาน

วชิาชพีอย่างเคร่งครดัเพือ่ให้เกดิการบรกิารพยาบาลทีม่ี

คุณภาพและผู้ป่วยพึงพอใจ8-11 ดังนั้นความคิดเห็นต่อ

ความพร้อมระดบัน้อย ย่อมท�าให้ไม่มัน่ใจและเกีย่วข้อง

กับความเครียดได้ ส ่วนปัจจัยด้านพัฒนาวิชาชีพ  

ด้านวฒันธรรมองค์กร พยาบาลมคีวามคดิเหน็ในด้านนี้ 

ในลักษณะใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มที่มีความคิดเห็นด้วย

ระดับน้อยและปานกลาง มีร้อยละความเครียดสูงกว่า 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส�าหรับด้านการคัดเลือก

บคุลากรเข้าท�างานและการประเมนิผล ด้านการสนบัสนนุ

การท�างานของพยาบาล และด้านการบริหารจัดการ 

ค่าตอบแทน พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

ต่อความพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ ในระดับน้อย

และปานกลางและสัมพันธ์กับความเครียดสูง ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์กร ต้องมีการอบรม ศึกษาต่อเนื่องตลอดเวลา 

ยอมรบัในการบรหิารงานของพยาบาลระดบัผูบ้รหิาร ซึง่

มกีารตรวจสอบผลการท�างานอย่างมรีะบบและต่อเนือ่ง 

ในขณะที่มีการท�างานในสภาพแวดล้อม เครื่องมือและ

อปุกรณ์ทีย่งัไม่เอือ้อ�านวยเท่าทีค่วร รวมถงึผลตอบแทน

และสวัสดิการอาจไม่เหมาะสมกับความสามารถและ

ผลงานรวมถึงการเลื่อนต�าแหน่ง8-11  ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยด้านการท�างานเรื่อง

สภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างาน สัมพันธภาพระหว่าง

เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการบริหารและการสนับสนุน 

ในหน่วยงานมีความสัมพันธ ์กับความเครียดของ

พยาบาล16  นอกจากนี ้พบว่าแหล่งทีม่าของความเครยีด

พยาบาลสาเหตุหนึ่งมาจากภาระงานที่มากเกินไปและ 



ความเครียดของพยาบาล ความคิดเห็นต่อการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจและ 
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ความไม่พร้อมในการเผชญิกบัความต้องการทางอารมณ์ 

ของผูป่้วยและญาติ17 และสิง่แวดล้อมทางกายภาพและ

สังคม บทบาทที่ไม่ชัดเจน และการจัดการที่ปราศจาก

ผูน้�า มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการเพิม่ระดบัอารมณ์เครยีดของ

พยาบาล18 ดังนั้นการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียม 

พร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจให้ชัดเจนหรือประเมิน

ถึงความเข้าใจหรือความกังวลในปัจจัยต่างๆ ที่อาจ

เกี่ยวข้องและให้การช่วยเหลือ น่าจะมีส่วนช่วยใน 

การลดความเครยีดที่เกิดขึ้นได้ เช่น ด้านการปฏบิัตงิาน

เชงิวชิาชพี ซึง่ได้แก่ การค�านงึและท�าความเข้าใจเกีย่วกบั 

เจตคติต่อการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ 

การคิดค่ารักษาพยาบาลที่เป็นธรรม ความพึงพอใจ

ในคุณภาพบริการ ด้านการสนับสนุนการท�างานของ

พยาบาล ซึ่งได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมขององค์กร

ให้สามารถจัดบริการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง รวมถึง 

การจัดตั้งหน ่วยงานที่ ให ้บริการงานที่นอกเหนือ

ขอบเขตการท�างานของพยาบาลระดับปฏิบัติการ เป็น 

องค์ประกอบหนึง่ทีค่วรพจิารณาในการเตรยีมพร้อมเป็น

โรงพยาบาลดึงดูดใจและแนวทางลดความเครียด ทั้งนี้

การทีพ่ยาบาลส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ด้วยในระดบัมาก

และปานกลางด้านวัฒนธรรมองค์กร แสดงให้เห็นว่า

พยาบาลมคีวามเชือ่ ค่านยิม และมคีวามรูส้กึร่วมกนัว่า

ตนเป็นหัวใจของทีมสุขภาพ8-11 ซึ่งน่าจะท�าให้พยาบาล

ท�างานได้อย่างมีความสุข ลดอัตราการออกจากงานได้

อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ เป ็นการศึกษาเฉพาะใน 

โรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลแห่งหนึ่ง

เท ่านั้นที่ได ้มีการริเริ่มพัฒนาโรงพยาบาลให้เป ็น 

โรงพยาบาลดงึดดูใจ ซึง่ยงัเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบัพยาบาล

วิชาชีพ ดังนั้นระดับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ

อาจมีความแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างอื่นหรือศึกษาใน

ช่วงเวลาอืน่ได้ และในการศกึษาครัง้ต่อไปถ้าศกึษาเพิม่

เตมิในปัจจยัด้านการจดัการหรอืปรบัตวัต่อความเครยีด

ของพยาบาลวิชาชีพ น่าจะเป็นแนวทางในการช่วย

ป้องกันและลดความเครียดได้

สรุป
 จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลส่วนใหญ่

มีความเครียดระดับสูงถึงสูงมาก ปัจจัยสัมพันธ์กับ

ความเครียด ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านการได้รับ 

การยอมรับนับถือและปัจจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ

การเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ด้านปฏบิตังิานเชงิวชิาชพีและด้านการสนบัสนนุ

การท�างานของพยาบาล ดั้งนั้นการตระหนักและให้การ

ช่วยเหลอืจดัการเพือ่ลดความเครยีด รวมถงึการท�าความ

เข้าใจเกีย่วกบัการเตรยีมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดงึดดูใจ  

น่าจะมส่ีวนช่วยในการพฒันาองค์กรให้บรรลเุป้าหมายได้ 

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคณุฝ่ายบรหิาร และฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชนระดบัอนิเตอร์เนชัน่แนล ทีส่นบัสนนุ

การท�าวิจัย เอื้ออ�านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล

วจิยั และขอบคณุกลุม่ตวัอย่างทกุท่านทีเ่หน็ความส�าคญั 

และเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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