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   บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้อง

ผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 2) เพื่อศึกษาความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัย
ด้านการท างานและนโยบายองค์กร ที่มีผลต่อความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
เอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้คือพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้นจ านวน 110 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการ
ทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
เอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีระดับความเครียดจากการท างานโดยรวมอยู่
ในระดับน้อย พยาบาลห้องผ่าตัดที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับเงินเดือนและสถานภาพสมรส
ต่างกันมีความเครียดจากการท างานไม่ต่างกันและปัจจัยด้านการท างานที่ประกอบด้วย การได้รับมอบหมาย
ภาระงาน ความเชี่ยวชาญในงาน ความอิสระในการตัดสินใจ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และปัจจัยด้านนโยบาย
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องค์กรไม่มีผลต่อความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ : ความเครียดจากการท างาน; พยาบาลห้องผ่าตัด 
 
ABSTRACT 

Objectives of this research: 1. Study the stress levels from working of operating room 
nurses in a private hospital 2. Study working stress of operating room nurses in a 600-bed private 
hospital in Bangkok by personal factor 3. Study factors to promote the stress from work of 
operating room nurses in a 600-bed private hospital in Bangkok. 

The sample group was 110 people of operating room nurses in a 600-bed private 
hospital in Bangkok.The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data 
collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), in case of its 
had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis 
for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. 

The results of hypothesis testing showed that the stress of operating room nurses in a 
600-bed private hospitals in Bangkok overall had low levels of overall work stress. Operating 
room nurse in a 600-bed private hospitals in Bangkok with different gender, age, education level, 
working experience, salary level and the marital status caused different no different stress from 
work. Moreover, connections factors work achievement factors no effect on working stress of 
operating nurses in a 600-bed private hospital in Bangkok. 

 
Keyword:  The Stress; Operating Room Nurses 
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บทน า 
 

โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากความพร้อมในการรับผู้ป่วยและการ
ให้บริการในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูง ขณะที่ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายได้ปานกลาง-
สูงและกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ คุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีอัตราค่าบริการต่ ากว่า
เมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศ นับเป็นปัจจัยดึงดูดลูกค้าต่างชาติซึ่งเป็นฐานรายได้หลักของโรงพยาบาลบาง
แห่งดังนั้นการให้บริการจึงเกิดความคาดหวังว่าคุ้มค่ากับราคาที่ผู้รับบริการได้จ่ายไปกับการซื้อบริการสุขภาพ        
และการตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้รับบริการตามมาตรฐานการรับรองสากลต่าง ๆ ที่โรงพยาบาล
ได้รับ มีส่วนในการตัดสินใจของผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการโดยมีความเชื่อว่ามาตรฐานดังกล่าวที่ได้มีการตรวจสอบ
คัดกรองบุคลากรที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกมาอย่างดีที่สุดแล้วจึงมีความส าคัญในการช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ป่วยในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาความคาดหวังจากผู้รับบริการท าให้เกิดภาวะความกดดันจากการ
ท างานท าให้พยาบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจและจ าเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ของพยาบาลเพิ่มเติม
เพื่อให้พยาบาลสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ดีมากยิ่งขึ้น 

ลักษณะงานของพยาบาลนั้นเป็นงานที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต้องเผชิญกับความเร่งรีบใน
สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพอย่างรวดเร็ว งานพยาบาลจึงถือเป็นงานที่หนักต้องมี
ความรับผิดชอบสูงและต้องเผชิญกับความเครียดในการปฏิบัติงานอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลห้อง
ผ่าตัดที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การพยาบาลแก่ผู้ที่มารับการผ่าตัดและพยาบาลห้องผ่าตัดยัง
ต้องมีความช านาญเฉพาะทางในเรื่องวิธีการท าผ่าตัด (procedure) และเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนทักษะการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดซึ่งพยาบาลห้องผ่าตัดจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที่ก้าว
ทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผ่าตัดอยู่เสมอ นอกจากนี้พยาบาลห้องผ่าตัดยังต้องเผชิญกับความกดดันจาก
บรรยากาศการท างานและความคาดหวังจากผู้ร่วมงานโดยเฉพาะแพทย์ผ่าตัดที่คาดหวังว่าพยาบาลห้องผ่าตัด
ที่มาช่วยงานผ่าตัดต้องมีความเชี่ยวชาญและท าให้การผ่าตัดนั้นราบร่ืนและปลอดภัยส าหรับผู้มารับบริการ ในการ
แข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นน ามักแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจึงเป็นความ
ท้าทายใหม่ๆ ส าหรับพยาบาลห้องผ่าตัดที่สอดคล้องกับนโยบายการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนนั้น ๆ 
ความท้าทายมักมาคู่กับความเครียดเสมอจึงท าให้พยาบาลห้องผ่าตัดเกิดความเครียดจากการท างานจากสาเหตุที่
กล่าวมา จากการศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับความเครียดจากการท างานของพยาบาลในห้องผ่าตัดที่ผ่านมา
พบว่า พยาบาลมีความเครียดจากการท างานในระดับปานกลาง โดยการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยจากการปฏิบัติงานที่
ก่อให้เกิดความเครียดกับพยาบาลพบว่าภาระงานการบริหารงานในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน 
และสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัด ความเครียดจากการท างาน
ก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานเองทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น ส่งผลต่อ ระบบหัวใจ หลอดเลือด
และระบบภูมิคุ้มกัน ความคิดฟุ้งซ่าน สมาธิความจ าแย่ลง ขาดความสร้างสรรค์ ขาดความกระตือรือร้นในการ
ท างาน ซึ่งผลของความเครียดนั้นสามารถท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ล่าช้า ผิดพลาดมีความคิดอยาก
ลาออกหรือเปลี่ยนงานได้ 
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จากแผนการท าธุรกิจ การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็งของภาคธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พยาบาลห้อง
ผ่าตัดคือ บุคลากรที่เชี่ยวชาญเกิดจากการฝึกฝนไม่สามารถหาใครมาทดแทนได้ง่ายการที่พยาบาลห้องผ่าตัดหนึ่ง
คนจะสามารถเข้าท าการผ่าตัดในแต่ละการผ่าตัดได้จ าเป็นต้องใช้เวลาการฝึกฝนอาศัยประสบการณ์ที่ยาวนาน 
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เลียนแบบได้ไม่ง่าย หากพยาบาลห้องผ่าตัดต้องเผชิญกับความเครียดจากการท างานแล้วส่งผล
ให้เกิดการลาออกจะท าให้โรงพยาบาลสูญเสียบุคลากรที่เชี่ยวชาญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจได้ จากข้อมูล
ข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเครียดจากการท างานและความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วน
บุคคล คุณลักษณะงานบรรยากาศองค์กรกับความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่งเนื่องจากพยาบาลในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลเอกชนต้องแบกรับความคาดหวังของผู้มารับ
บริการและแพทย์ผ่าตัด นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ในการฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การ
น าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผ่าตัด (computer assisted surgery) เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การผ่าตัดนั้นมี
ความถูกต้อง แม่นย าในการใช้งานและการดูแลเครื่องมือพิเศษในการผ่าตัดนั้น ๆ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สามารถหา
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัด เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการท างานท าให้บุคลากรในงานการพยาบาลผ่าตัดสามารถท างานไปพร้อมกับมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุขและยังคงอยู่ในองค์กรต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 
เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียง
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการท างานและนโยบายองค์กรที่มีผลต่อความเครียดจากการท างานของ
พยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตงานวิจัย  

1. ประชากรและตัวอย่าง คือ พยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้นจ านวน 152 คน (ข้อมูลบุคลากร ของโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร ณ 1 มีนาคม 2564) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 110 คน 

2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเอกชน
ขนาด 600 เตียงในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหมายวิจัยความเครียดจากการท างาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
มอบหมายหน้าที่ ด้านความเชี่ยวชาญในงาน ด้านความอิสระในการตัดสินใจ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
และด้านนโยบายองค์กร 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับ

เงินเดือนและสถานภาพสมรส 2) ปัจจัยด้านการท างานประกอบด้วย ด้านการมอบหมายหน้าที่ ด้านความ
เชี่ยวชาญในงาน ด้านความอิสระในการตัดสินใจ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3) ปัจจัยด้านนโยบาย
องค์กร 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 
600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  

1. เพื่อให้ทราบถึงความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 
เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อให้ทราบถึงความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 
เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 
ระดับเงินเดือนและสถานภาพสมรส 

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชน
ขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

 
บททวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการท างานดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการท างาน ประกอบด้วย การ
ได้รับมอบหมายภาระงาน ความเชี่ยวชาญในงาน ความอิสระในการตัดสินใจ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และ
ปัจจัยด้านนโยบายองค์กร 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคลหรือปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ โดย Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ได้มี
แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้อง
กับลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลหรือลักษณะทางประชากร โดยลักษณะเหล่านี้นั้นสามารถอธิบายเป็นกลุ่ม ๆ ได้ คือ
บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  

ฐาปนี วังกานนท์, (2556) ได้ศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานบริษัท แอมพลาสอินดั สตรี 
จ ากัด ที่มีปัจจัยด้าน ระดับการศึกษา อายุงานและสถานภาพสมรสต่างกัน จะท าให้ระดับความเครียดจากการ
ท างานต่างกันด้วยและ น้ าฝน นิมิต, (2556) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านความเครียดที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบและรายได้ต่อ
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เดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้องกับ ตรีรินทร์ คนจริง, (2563)  ที่ได้ศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อายุงานและระดับเงินเดือนที่มีความแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเกิดความเครียดของข้าราชการ
กรมสรรพากรแตกต่างกันที่นัยยะส าคัญทางสถิตและ วชิระ เพ็ชรรามและกลางเดือน โพชนา , (2559) ศึกษา
ความเครียดของพนักงานและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของพนักงาน กรณีศึกษาฐานผลิตแก๊สธรรมชาตินอก
ชายฝั่งอ่าวไทย พบว่าผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มพนักงานที่อายุที่แตกต่างกันมี
ความเครียดแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีอายุมากกว่า 51 ปีมีระดับของความกังวลเกี่ยวกับการพ้นสภาพการ
ท างานท าให้เกิดความเครียดจากการท างานและพนกังานที่มีรายได้ต่อเดือนมากมีระดับต าแหน่งงานสงูจะมีระดบั
ความเครียดมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยเป็นเพราะพนักงานในระดับสูงขึ้นต้องรับผิดชอบกับภาระ
งานมากขึ้นและปัจจัยด้านสถานภาพการสมรสพบว่ามีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรินยา เสนโสพิศ, (2554) ซึ่งพบว่า พนักงานที่แยกกันอยู่กับคู่สมรสเป็นกลุ่มที่มีระดับ
ความเครียดเฉลี่ยสูงมากแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของสภาพในครอบครัวที่มีต่อระดับความเครียดในการ
ปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับเงินเดือน
และสถานภาพสมรส มีความอิทธิพลหรือมีความเกี่ยวข้องกับความเครียดจากการท างาน จากการศึกษาและ
ทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันท าให้ความเครียดจากการ
ท างานต่างกันด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับเงินเดือน
และสถานภาพสมรสในการเป็นตัวแปรต้นในการศึกษาเก่ียวความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดใน
คร้ังนี้ 
2. แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับปัจจัยด้านการท างานและนโยบายองค์กร 

2.1 การได้รับมอบหมายภาระงาน การได้รับหน้าที่ในการท างานต่าง ๆ ให้ส าเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มัก
เกิดความคาดหวังและความท้าทายในการท างานเสมอ แต่บางครั้งการได้รับมอบหมายหน้าที่ที่เกินความสามารถ
ก็อาจจะท าให้เกิดภาวะตึงเครียดได้เช่นกัน โดย ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศและคณะ, (2554) ที่ศึกษาพบว่า
พยาบาลจบใหม่หรือมีอายุงานน้อยรับผิดชอบเป็นหัวหน้าเวรโดยผ่านประสบการณ์ท างานในระยะเวลาอันสั้น 
รับผิดชอบงานหนักเกินหน้าที่ที่ควรจะเป็นและเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดประสบการณ์มัก
ได้รับการต าหนิและท าให้เกิดความเครียดจากการท างานได้ สมิท (Smith, 1993) ได้กล่าวไว้ว่า ปริมาณงานที่
มาก งานที่ยากเกินไป งานที่น้อยเกินไปและความรับผดิชอบในการท างาน ได้แก่ บทบาทหน้าที่ที่คลุมเครือ (role 
ambiguity) เกิดจากการก าหนดขอบเขตการรับผิดชอบไม่ชัดเจน หรือเกิดจากความขัดแย้งในบทบาท ( role 
conflict) เกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแย้งในหน้าที่การงานกับคนอ่ืน เป็นสาเหตุความเครียดจากการท างานได้เช่นกัน
และ Brown และ Moberg (1980)ได้กล่าวว่าสาเหตุของความเครียดในการท างานไว้ดังนี้ 1. งานยาก 2. งาน
คลุมเครือ 3.งานมากเกินไป ไม่สามารถท าเสร็จตามเวลาซึ่งสอดคล้องกับ มัทนา วังถนอมศักดิ์ , (2558) ได้กล่าว
ไว้ว่า ปริมาณของภาระงานและคุณภาพหรือมาตรฐานของงานซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานและ
ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและพฤติกรรรมการท างานของบุคคล ความเครียดที่เกิดจากการท างาน ( job stress 
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หรือ work-related stress) เป็นปฏิกิริยาในทางลบที่เกิดขึ้นเมื่อความต้องการ (demand) ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานมากเกินกว่าที่บุคคลจะรับมือได้ท าให้บุคคลรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถเพียงพอหรือสภาพที่ท างาน
ที่ท าอยู่ไม่เหมาะสมและงานวิจัยของ พัชราวัลย์ เรืองศรีจันทร์และ ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร, (2553) โดยกล่าวว่า 
พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับความเครียดสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติงานเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรและด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 1 ใน 10 ข้อของจริยธรรมพื้นฐาน
ส าหรับพยาบาล ในหัวข้อที่ว่าด้วยความรับผิดชอบส าคัญมากต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ป่วยที่
ได้รับมอบหมาย (nursing ethics, 2560) 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การได้รับมอบหมายภาระงาน คือการปฏิบัติตามหลักจริยาธรรมโดยมีหลักส าคัญคือ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายโดยการได้รับมอบหมายนั้นจะประกอบด้วยงานที่ยากหรือง่ายตามภาระ
งานซึ่งบางครั้งภาระงานที่มากเกินไปเกินความสามารถของผู้ได้รับมอบหมายงาน หรือการได้รับการมอบหมาย
งานหลายๆ อย่างพร้อม ๆ กันท าให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการให้ส าเร็จลุล่วงได้ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ท าให้เกิด
ความเครียดจากการท างาน 

2.2 ความเชี่ยวชาญในงาน จะส่งผลต่อความเครียดในการท างานหากมีความเชี่ยวชาญที่น้อยเกินไป
และไม่มีการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญท าให้เกิดความกดดัน เพราะอาจจจะท าให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน
และท าให้มีผลเสียตามมาได้ (เอกรินทร์ สังข์ทองและลุกมาน หะยีกาเล็ง , 2554)  Karasek (1979) ได้เสนอ
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับข้อเรียกร้องจากงานด้านจิตใจสูง (Psychological Job Demand) หรือตัดสินใจในงานต่ า 
(Control or Job Decision Latitude) โดยสอดคล้องกับ บราวน์ และ โมเบริ์ก (Brown  & Moberg,1980) 
พบว่าปัจจัยเก่ียวกับตัวงานว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดจากการท างานคืองานที่ต้องใช้สมาธิในการท างานสูง
ใช้เวลารวดเร็วหรือเป็นการตัดสินใจและผู้วิจัยยังได้ทบทวนเพิ่มเติมหากได้รับมอบหมายงานหรือได้ต าแหน่งที่
ด้อยกว่าความสามารถจะสามารถท าให้เกิดความเครียดได้ ซึ่ง แมคมิลแลนและดูเอน  Macmillan &  Duane, 
(1982) ได้กล่าวถึงบุคคลที่ไม่ได้รับต าแหน่งตามความสามารถของตนเอง จะก่อให้เกิดความเครียดในการท างาน
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กมลทิพย์ รักวงศ์ภัทร์และ โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์, (2560) พบว่าแรงจูงใจในการ
ท างานของนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานครพบปัจจัยของแรงจูง ใจในการท างาน 
ได้แก่ ความเชี่ยวชาญที่มีใบรับรองเนื่องจากความเชี่ยวชาญที่มีใบรับรองท าใหเกิดความรู้สึกมั่นใจในงานมากข้ึน  

จากการทบทวนวรรณกรรมจึงสรุปได้ว่า ความเชี่ยวชาญในงาน คือ ความสามารถด้านลึกที่มีจ าเพาะกบั
งานที่ท าโดยความเชี่ยวงานในงานดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการท างานนั้น ๆ และใช้ประสบการณ์ใน
การท างาน ฝึกฝน ท าซ้ า ตลอดจนการฝึกอบรม จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในงานด้านนั้น ๆ ซึ่งหากไม่เชี่ยวชาญ
ในงานหรือเชี่ยวชาญน้อยจะท าให้เกิดภาวะกดดัน ท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายได้ยากหรือส าเร็จช้ากว่าคนอ่ืน 
หรือมีความเชี่ยวชาญในงานสูงแต่ได้งานที่ไม่ท้าท้ายตามความเชี่ยวชาญท าให้รู้ด้อยค่ากว่าคนอ่ืนก็ท าให้เกิด
ความเครียดได้เช่นกัน 

2.3 ความอิสระในการตัดสินใจ ในการท างานในบางคร้ังด้วยสถาณการณ์ซึ่งหน้าท าให้ต้องตัดสินใจใน
ภาวะการฉุกเฉินดังนั้นความอิสระในการตัดสินใจในการท างานก็ก่อให้เกิดความเครียดได้เช่นกันหากอิสระในการ
ตัดสินใจถูกจ ากัด การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคนทั่วไปต้องการที่จะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้กุมชะตาของ
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ตนเองบ้าง ซึ่งมักจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและอยู่นอกเหนือการควบคุม เพราะว่าการขาดการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่องานของตนและทุกคนมักเชื่อว่าตนรู้จักงานที่ตนเองท าเป็นอย่างดี เมื่อไม่มี
ใครมาปรึกษาด้วยความรู้สึกว่าเป็นคนนอกและท าให้ตนเองไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ผลตามมาคือ
ความเครียด (ธนดล หาญอมรเศรษฐ์, (2555) ได้กล่าวไว้ว่า การไม่มีอ านาจเพียงพอในการตัดสินใจเป็นสาเหตุ
ประการหนึ่งที่เกิดจากการท าอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ Breakwell G.M. (1990) ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทการท างาน
ที่ไม่เป็นอิสระ หรือขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมขององค์กร เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพและพบว่า Karasek (1979) ได้กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการควบคุม
หรือตัดสินใจในงาน หมายถึง ความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมในการท างานของตน  หรือใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ในการท างาน แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบได้แก่การมีอ านาจในการตัดสินใจ ( Decision 
Authority) และการมีอิสระในการใช้ทักษะที่เป็นประโยชน์ในงาน (Skill Utilization) นอกจากนี้ แมคแกรธ 
McGrath, (1989) ได้กล่าวไว้ว่า การสนับสนุนของผู้บริหารจะมีผลต่อความเครียดและการไม่ให้อิสระในการ
ตัดสินใจในการทางานก็เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดได้  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความอิสระในการตัดสินใจ คือ ความต้องการมีส่วนร่วมในภาะงานที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งบ้างครั้งต้องใช้การตัดสินใจในหน้างานเพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในงานท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขาด
ความมั่นใจในการท างานจนกระทั่งไม่สามารถตัดสินใจในหน้างานด้วยตนเอง และการขาดอิสระในการตัดสินใจ
หรือไม่ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานนอกจากจะท าให้งานไม่สามารถส าเร็จตามเป้าหมายและเวลาแล้ว
บุคคลยังเกิดความรู้สึกด้อยคุณค่าด้วย  

2.4 ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ในการท างานทุกคนไม่สามารถปฏิบัติงานด้วยตัวเองแล้วส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดีได้ทุกครั้ง การท างานต้องอาศัยผู้ร่วมงานและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานก็มีผลต่อความเครียดในการ
ท างานเสมอ จากทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory,1959) ที่มีปัจจัยหลักและปัจจัยค้ าจุนที่
ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างานพบว่าปัจจัยค้ าจุนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงคือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
(relation with peers) นั้นหมายถึง การพบปะสนทนา ความมีกัลยาณมิตร การเรียนรู้งานในกลุ่ม และความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานหรือกลุ่ม ดังนั้นการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานก็จะท าให้เกิดคุณภาพชีวิตงานที่ดี
และลดความเครียดจากการท างานได้และ Karasek (1979) ได้กล่าวไว้ว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การ
รับรู้ถึงความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงาน เป็นหนึ่ง
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดจากการท างานนอกจากนี้สาเหตุจากสัมพันธภาพ ( Relational source) 
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ เช่น บุคคล ครอบครัว เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงาน เป็นสาเหตุแห่งความเครียด
ด้านหนึ่ง (Farmer R.E.,1994) และหนึ่งในปัจจัยของความเครียดในการท างานของคูเปอร์ (Dynamics of Work 
Stress) คือ ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าด าเนินไปได้อย่างราบรื่น บรรยากาศในการท างานก็จะอบอุ่น มี
มิตรภาพและไว้ใจซึ่งกัน หากสภาพของสัมพันธภาพดังกล่าวมีลักษณะในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาย่อม
ก่อให้เกิดความเครียดในการท างานขึ้นได้ (Beehr and McGrath,1999 และ McLean,1979 อ้างถึงใน Cooper 
et al.,2001) และมาลีวัลย์พานทอง, (2561) ได้ศึกษาพบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดจากงานของพยาบาล
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คือ สภาพแวดล้อมทางสังคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ด้านบริการจากผู้ป่วย ผู้น า
ชุมชนและ คิริลลอฟ และโคส (ฉัตรกมล ออกกิจวัตร , 2552 อ้างอิงจาก Burns. 1993  citing Kirilloff & 
Close, 1983) ได้ศึกษาพบว่าการที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานที่ไม่ร่วมมือและไม่ช่วยเหลือกันในการท างาน
เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน คือ การส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอาใจใส่ต่อกัน 
และร่วมกันด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หากความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานไม่
ดีมีความขุ่นข้องหมองใจกันจะท าให้งานไม่ราบรื่นเกิดอุปสรรค ปัญหา หรือไม่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
จะท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย และยังเพิ่มความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นและไม่มีสมาธิในการท างานร่วมด้วย 

2.5 นโยบายองค์การ องค์กรเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดเนื่องด้วยนโยบาย โครงสร้าง 
สภาพแวดล้อมในการท างาน และกระบวนการด าเนินงานที่ไม่ชัดเจนไม่เหมาะสม เช่น เม่ือใดนโยบายขององค์กร
บริษัทหรือหน่วยงานขาดความยุติธรรมต่อพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนไม่เสมอภาคกัน องค์กรมีกฎเกณฑ์
เข้มงวดเกินไปหรือขั้นตอนการท างานคลุมเครือ (สิริอร วิชชาวุธ , 2553) และไอแวนเซอร์วิซ และ แมทเทอร์สัน 
( Ivancevich & Matteson, 1978)  ได้ระบุว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดในการท างานอย่างหนึ่งคือ
สภาพแวดล้อมในองค์กร บรรยากาศในองค์กรและการจัดการนอกจากนี้ยังพบว่า สาเหตุของความเครียดในการ
ท างาน เกิดจากองค์การ หน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชา มีความล่าช้ามากในการท างาน เช่น ระบบราชการ การ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์การ เช่น การเปลี่ยนผู้บริหาร หรือทิศทางการท างาน การใช้เทคโนโลยีระดับสูง และ
หน่วยงานการให้บริการ (Cooper และ Marshell, 1986) สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรชัย ทุหมัด, (2562) 
โดยระบุว่าระบบบริการขององค์กร ไม่เอ้ือต่อความก้าวหน้าท าให้ก่อเกิดความเครียดในการท างานด้วยเช่นกัน
และ พลอยชนกภรณ์ กุลวัฒนาพันธ์, (2561) บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดจากการ
ท างานของพยาบาลห้องผ่าตัด และการศึกษาของ ปาณิภา เสียงเพราะ, (2557) พบว่านโยบาย และระบบการ
ท างานในหน่วยงานยังไม่ชัดเจนรวมถึงมีการเปิดโอกาสให้พยาบาลแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชายังมีน้อย ท าให้เกิดความเครียดในการท างาน 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า นโยบายองค์กร คือ บรรยากาศองค์กร สิ่งแวดล้อม การจัดการ สายบังคับบัญชาและ
ทิศทางของการท างาน หากไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายและไม่สามารถเข้าถึงได้จะท าให้บุคลากรไม่
ทราบบทบาทของตนเองในการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร นอกจากนี้หากผู้บังคับบัญชา
ไม่มีความสามารถ ไม่ยืดหยุน ไม่รับฟังปัญหาและไม่เปิดกว้างส าหรับบุคลากรเพื่อให้มีส่วนร่วมในการมุ่งสู่
เป้าหมายขององค์กรแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความเครียดในการท างานได้ 
3.แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับความเครียดจากการท างาน  

ความเครียดในการท างานหรือด าเนินชีวิตประจ าวัน การต้องพบเจอกับความเครียดซึ่งเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทุกคนต้องพบเจอซึ่งความเครียดจะมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
ท าให้ประสิทธิภาพการรับรู้ การความคุมอารมณ์ และการท างานลดลง โดยสอดคล้องทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด
ตามแนวของ เซลเย่ (Selye Stress Theory) กล่าวคือเมื่อร่างกายถูกควบคุมด้วยความเครียดหรือท าให้เกิด
ความเครียด ท าให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไป ขาดสมดุลและเมื่อร่างกายถูกคุกคามจะท าให้เกิดการ



10 
 

ตอบสนอง มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ชีววิทยาและชีวเคมีของร่างกาย และการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ก่อให้เกิดความเครียดในแต่ละบุคคลแตกต่างกันตามปัจจัยภายใน เช่น อายุ เพศ พันธุกรรม ส่วนปัจจัยภายนอก 
เช่น การรักษาด้วยฮอร์โมน ยาและอาหาร นอกจากนี้ความเครียดหลาย ๆ ชนิดที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันซึ่งจะเพิ่ม
การกระตุ้นความเครียด มีผลท าให้การต้านทานต่อสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดความเครียดลดลง นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ให้นิยาม
เกี่ยวกับความเครียดไว้อีกหลายท่านดังต่อไปนี้ ลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus and Folkman, 1984) ให้
ความหมายของความเครียดว่าเป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยที่บุคคลเป็นผู้ประเมิน
ด้วยบุคลิกลักษณะของตนเองส่วนหนึ่งและตามธรรมชาติของเหตุการณ์ในขณะนั้นว่าความสัมพันธ์ เกินขีด
ความสามารถหรือทรัพยากรที่ตนเองจะใช้ต่อต้านได้และรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือเป็นอันตรายต่อความเป็นสุข 

 ความเครียดในการปฏิบัติงานในภาพรวมเหมือนกับความเครียดทั่วไป กล่าวคือเป็นปฏิกิริยาตอบโต้
ของร่างกายต่อสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก ในขณะที่มีความเครียดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกภายใน 
เช่น ท าให้รู้สึกไม่สบายใจกระวนกระวายใจและการเปลี่ยนแปลงภาวะทางร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ หด
เกร็ง หัวใจเต้นแรงเร็ว ท าให้ชีพจรเต้นเร็ว แรงดันเลือดสูงในทางตรงกันข้าม เมื่อเราอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลาย 
หรือไม่เครียดกล้ามเนื้อจะไม่เกร็ง หัวใจและชีพจรมีอัตราการเต้นช้าลงและมีความสม่ าเสมอ (สุรชัย ทุหมัดและ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ, 2561) ความเครียดเป็นความรู้สึกที่บุคคลรับรู้ได้ถึงอารมณ์ สภาพจิตใจและการแสดงออก
ทางร่างกายของตนเองที่บ่งบอกได้ว่า อึดอัด คับข้องใจ ไม่สบายตัวไม่สบายใจ ไม่มีความสุข ซึ่งจะมีผลต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวของตนเอง ความเครียดวัดได้จากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จากอาการทางระบบ
ประสาทอัตโนมัติ เช่น ความดันโลหิต อัตราการหายใจ การตึงของกล้ามเนื้อ คลื่นสมอง หรืออาการระบบ
ทางเดินอาหาร เป็นต้น ความเครียดวัดจากแบบสอบถามประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรู้ต่อความรู้สึกของตนเอง 
วัดจากการสังเกตพฤติกรรมหรืออาการต่าง ๆ ที่บุคคลแสดงออก เช่นพูดเร็วรัว กระสับกระส่าย ซึมเศร้าร้องไห้ 
บุคลิกที่เปลี่ยนแปลง (อังศินันท์ อินทรก าแหง,2551) และ สุวรรณา สี่สมประสงค์, (2552) ได้ให้ค านิยามเก่ียวกบั 
ความเครียด ว่าหมายถึง อาการหรือปฏิกิริยาการตอบสนอง ทางดานร่างกายจิตใจ กระบวนการทางความคดิ 
และพฤตกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นจากสิ่งเร้าที่มากระตุ้นทั้งจากตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากบุคคลมีระดับ
ความเครียดสูงกว่าเกณฑ์ปกติจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจและความกดดันหรือคุกคามต่อสภาวะสมดุลใน
การด าเนินชีวิตท าให้บุคคลนั้นเสียความสมดุลในตนเองและการศึกษาของ วชิราภรณ์ ยมรัตน์ , ( 2553) พบว่า
บุคลากรพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นกลุ่มที่ ใหญ่ที่สุดของทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงาน ทั้งใน
โรงพยาบาลและในชุมชน โดยที่วิชาชีพพยาบาลเป็นงานอาชีพที่เกิดความเครียดได้ง่ายและตลอดเวลา เพราะ
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของผู้ที่มารับบริการต้องปฏิบัติงานท่ามกลางความเจ็บปวด ความ
ทุกข์ทรมานและความตาย การปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากเกินไปต้องท างานแข่งกับเวลาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ทั้งผู้ป่วย ญาติและผู้ร่วมงาน ซึ่งมีฐานะและพัฒนาการทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไป ตลอดจนภาวะที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมในการท างาน จึงท าให้พยาบาลต้องเผชิญกับความเครียดในการปฏิบัติงาน  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความเครียดจากการท างาน คือ ภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายนอกและ
ภายในจากการท างานที่มากดดัน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก เช่น รู้สึกหงุดหงิด 
วุ่นวายใจ กระวนกระวายใจ ไม่อยากพบปะผู้คน ไม่มีความสุข นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
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ร่วมด้วยเช่น อ่อนเพลีย ไม่สบายตัว ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขความเครียดจากการท างานจะส่งผลท าให้
ประสิทธิภาพการรับรู้ การความคุมอารมณ์ สมาธิในการท างานและประสิทธิภาพการท างานลดลง รวมทั้งคุณค่า
ในตัวเองลดลงส่งผลให้หมดหวังในชีวิต 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคสนาม
แบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) ใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบ สอบถาม (Questionnaire) แล้วท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิต 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พยาบาลในหน่วยงานห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 
เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นจ านวน 152 คน (ข้อมูลบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 
เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ณ 1 มีนาคม 2564) 

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากการใช้สูตรของ Yamane ซึ่งก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% 
และค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 ดังนั้นจึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 110 ตัวอย่าง
และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่กลับคืนซึ่งจะท าให้ 
พยาบาลห้องผ่าตัดมีโอกาสจะถูกเลือกเท่า ๆ กัน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  
1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

ระดับเงินเดือนและสถานภาพสมรส มีจ านวนข้อค าถามในแบบสอบถามทั้งหมด 6 ข้อ  
1.2 ข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาล

เอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหน่งในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ การได้รับมอบหมายภาระ
งาน ความเชี่ยวชาญในงาน ความอิสระในการตัดสินใจ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และปัจจัยด้านนโยบายองคก์ร 
จ านวน 20 ข้อ โดยให้ก าหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความ
คิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  

1.3 ข้อค าถามเก่ียวกับความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 
เตียงแห่งหน่งในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้สึก พฤติกรรม หรืออาการเครียดจาก
การท างานที่ตรงกับผู้ตอบค าถามมากที่สุด จ านวน 6 ข้อโดยให้ก าหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = 
ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด  

1.4 ท่านคิดว่ามีแนวทางอะไรบ้างที่จะสามารถช่วยลดความเครียดจากการท างานได้ เป็นค าถามที่
เกี่ยวข้องกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเอกชน
ขนาด 600 เตียงแห่งหน่งในกรุงเทพมหานครจ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ เป็นค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิด 
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
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2. ผู้วิจัยแบ่งช่วงของระดับความคิดเห็นและระดับความเครียดจากการท างานด้วยการหาความกว้าง
ของอันตรภาคชั้น โดยแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับโดยให้ก าหนดให้ คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 = ระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด, คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 = ระดับความคิดเห็นมาก, คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 = ระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง, คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 = ระดับความคิดเห็นน้อย, คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 = ระดับ
ความคิดเห็นน้อยที่สุด และแบ่งระดับความเครียดจากการท างานออกเป็น 5 ระดับโดยให้ก าหนดให้ คะแนน
เฉลี่ย 4.21-5.00 = ระดับความเครียดมากที่สุด, คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 = ระดับความเครียดมาก, คะแนน
เฉลี่ย 2.61-3.40 = ระดับความเครียดปานกลาง, คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 = ระดับความเครียดน้อย, คะแนน
เฉลี่ย 1.00-1.80 = ระดับความเครียดน้อยที่สุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
-หาความถี่ และร้อยละ กับตัวแปรที่มีระดับวัดเชิงกลุ่ม คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับเงินเดือนและสถานภาพสมรส 
-หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ คือ การได้รับมอบหมาย

ภาระงาน ความเชี่ยวชาญในงาน ความอิสระในการตัดสินใจ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน นโยบายองค์กร และ
ความเครียดจากการท างาน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
-ความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในส่วนของการ

จ าแนกตามเพศ ใช้สถิติการทดสอบ t – test 
-ความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในส่วนของการ

จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับเงินเดือนและสถานภาพสมรส โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ Least-Significant Different (LSD) 

-ปัจจัยด้านการท างานได้แก่ ด้านการได้รับมอบหมายภาระงาน ด้านความเชี่ยวชาญในงาน ด้านความ
อิสระในการตัดสินใจ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และปัจจัยด้านนโยบายองค์กร ที่มีผลต่อความเครียดจาก
การท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 
ผลการวิจัย  

1.ผลการวิเคราะห์ความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 
เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีระดับความเครียดจากการท างานโดยรวมอยู่ในระดับน้อย  โดย
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดจากการท างาน คือ ด้านการได้รับมอบหมายงาน ความเชี่ยวชาญในงาน  
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน นโยบายองค์กร และความอิสระในการตัดสินใจตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 
600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 
ระดับเงินเดือนและสถานภาพสมรสสามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ พยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 
600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับ
เงินเดือนและสถานภาพสมรสต่างกัน มีความเครียดจากการท างานไม่ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
เอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้  ปัจจัยด้านการท างานที่
ประกอบด้วย การได้รับมอบหมายภาระงาน ความเชี่ยวชาญในงาน ความอิสระในการตัดสินใจ ความสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงานและปัจจัยด้านนโยบายองค์กรไม่มีผลต่อความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

 
อภิปรายผล   

ผลการวิจัยความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียง
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1.ผลการวิเคราะห์ความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600  
เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีระดับความเครียดจากการท างานโดยรวมอยู่ในระดับน้อย  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรลักษณ์ เหลืองกอบกิจ (2555) ที่พบว่าความเครียดจากการท างานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับต่ า และการศึกษาของ นัยนา แสงทอง, (2555) ที่ศึกษา
ระดับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับทั่วไป 5 โรงพยาบาลพบว่าความเครียดของพยาบาล
อยู่ในระดับน้อย จากการพิจารณาแล้วพบว่ามีความเป็นไปได้ที่พยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชน
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์การท างานในระดับหนึ่ง สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาในงาน
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีกุญญา ลือเลื่อง, (2560) ได้ศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของ
พยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอุดรธานี พบความเครียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับต่ า 

แต่ก็ยังมีรายงานการวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่ระบุความเครียดจากการท างานของพยาบาลในโรงพยาบาล
ต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง เช่น พัชราวัลย์ เรืองศรีจันทร์ และคณะ, (2554) ที่ศึกษาความเครียดของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร์เนชั่นแนล และการศึกษาระดับความเครียดของพยาบาลสถาบัน
บ าบัดรักษาและ ธิติ ดวงสร้อยทอง, ขจรวรรณ เชาวนกระแสสินธุ์, (2557) ที่ศึกษาความเครียดและปัจจั ยที่
เกี่ยวข้องของพยาบาลสถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในโรงพยาบาลสวนปรุง พบว่าร้อยละ 45.5 มี
ความเครียดในระดับปานกลาง และ พลอยชนกภรณ์ กุลวัฒนาพันธ์, (2561), ที่ศึกษาความเครียดจากการท างาน
ของพยาบาลห้องผ่าตัด ณ โรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร พบว่าความเครียดจากการ
ท างาน ของพยาบาลห้องผ่าตัดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 57.70) ทั้งนี้เนื่องจากมีการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในห้องผ่าตัดหรือสาธิตวิธีการใช้ และดูแลเครื่องมือพิเศษในการผ่าตัดให้
พยาบาลห้องผ่าตัดอยู่เสมอ โดยสรุปแล้วพบว่าความเครียดจากการท างานของพยาบาลมีความแตกต่างกันอยู่
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ในช่วงระดับน้อยถึงปานกลาง ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทสภาพแวดล้อมและกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยแต่ละท่านท าการศึกษา 
จึงท าให้ระดับความเครียดจากการท างานของพยาบาลนั้นแตกต่างกัน 

2.ผลการศึกษาความเครียดจากกการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 
เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับ
เงินเดือนและสถานภาพสมรส สามารถสรุปได้ดังนี้  

2.1 พยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ
ต่างกันมีความเครียดจากการท างานไม่ต่างกัน โดยลักษณะการท างานในห้องผ่าตัดของพยาบาลในเร่ืองเพศไม่น่า
มีผลต่อความเครียดจากการท างานเพราะจะเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญดัง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กฤตภพ 
ฐิตารีย์, (2558) ที่ศึกษาถึงความชุกและปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องต่อความเครียดจากการท างานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งพบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดจากการท างาน และ
สอดคล้องกับศึกษาของ นาฏยา มณีรุ่ง, (2559) ที่ศึกษาความเครียดจากการท างานและบุคลิกภาพของพยาบาล
วิชาชีพระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 

2.2 พยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ต่างกัน มีความเครียดจากการท างานไม่ต่างกัน เนื่องจากมีการมอบหมายงานตามประสบการณ์การท างานดังนั้น
อายุของพยาบาลห้องผ่าตัดจึงไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจาการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ
พรรณี พุ่มแฟง, (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตตยิภูมิและ
สอดคล้องกับการศึกษาของ นัยนา แสงทอง, (2555) พบว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมุทรสาครที่มีอายุ
ต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างาน และกาญจนา วิเชียรประดิษฐ์, (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างานของพยาบาลวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
ก ากับของรัฐ พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างาน แต่มีผลการศึกษาที่แตกต่างออกไปของ 
กฤตภพ ฐิตารีย์, (2558) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุที่น้อยจะมีสัดส่วนความเครียดจากงานสูงกว่าช่วงอายุ
ที่มากขึ้นทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 20 - 29 ปีจะมีความเครียดจากงานสูงอาจเนื่องจากช่วงอายุที่น้อยมักจะ
เป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการซึ่งต้องท างานตามนโยบายหรือค าสั่ง เช่นเดียวกับงานศึกษาของ วีรวัฒน์ ทาง
ธรรม, (2557) และนาฏยา มณีรุ่ง, (2559)ที่ระบุว่าอายุมีความสัมพันธ์กับความเครียดจากท างาน การที่ผล
การศึกษาแตกต่างกันอาจเป็นเพราะแผนกที่ท างานและกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน 

2.3 พยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความเครียดจากการท างานไม่ต่างกัน เนื่องด้วยพยาบาลห้องผ่าตัดเป็นหน่วยงานเฉพาะทาง
ดังนั้นระดับการศึกษาที่จบมาอาจไม่มีผลต่อความเครียดจากการท างานเพราะการฝึกความเชี่ยวชาญในสาขา
เฉพาะทางที่ทุกคนต้องมาฝึกฝนเพิ่มเติมจึงท าให้ไม่เกิดความเครียดจากการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ซึ่ง
สัมพันธ์กับ กาญจนา วิเชียรประดิษฐ์, (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในก ากับของรัฐ พบว่าวุฒิการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์
กับความเครียดจากการท างาน แต่พบว่าแตกต่างกับการศึกษาของ กฤตภพ ฐิตารีย์, (2558)  ที่พบว่าระดับ
การศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีจะมีความเครียดจากงานต่ ากว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ า
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กว่าปริญญาตรี ทั้งนี้เจ้าของงานวิจัยไม่ได้อภิปรายเพิ่มเติมว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่ผลการศึกษาที่มีผลแตกต่างกัน
น่าจะเกิดจากลักษณะงาน แผนกที่สังกัดและกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน 

2.4 พยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีอายุงาน
ต่างกันมีความเครียดจากการท างานไม่ต่างกัน เนื่องจากห้องผ่าตัดมีระบบพี่เลี้ยงโดยมีพยาบาลห้องผ่าตัดที่มี
ประสบการณ์คอยดูแลและสอนงานแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ดังนั้นถึงแม้พยาบาลที่มีอายุงานน้อยมีประสบการณ์น้อย
เข้ามาท างานในแผนกก็ไม่ท าให้เกิดความเครียดจากการท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงใจ จันทร
ประเสริฐ, (2556) พบว่าพยาบาลวิชาชีพไทยที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 15 ปี 16-30 ปีและมากกว่า 30 ปีมี
ความเครียดในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ นัยนา แสงทอง, (2555) ที่ระบุว่าระยะเวลา
ปฏิบัติงานไม่สัมพันธ์กับความเครียดจากการท างาน 

2.5 พยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีระดับ
เงินเดือนต่างกันมีความเครียดจากการท างานไม่ต่างกัน การมีระดับเงินเดือนที่ต่างกันแต่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายหากกลุ่มตัวอย่างสามารถบริหารรายรับรายจ่ายได้ ระดับเงินเดือนจึงไม่ท าให้เกิดความเครียดจากการ
ท างาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวีรวัฒน์ ทางธรรม, (2557) พบว่าความเพียงพอของรายได้ของพยาบาล
ชายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากท างาน โดยพยาบาลชายที่ที่มีรายได้เพียงพอ
และเหลือเก็บจะมีความเครียดจากท างานน้อย แต่จากการศึกษาของ นาฏยา มณีรุ่ง, (2559) ที่พบว่าระดับ
เงินเดือนและของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างาน เพราะหากรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่ายก็จะท าให้เกิดความเครียด ซึ่งพบว่าการศึกษาที่ต่างกันนั้นมาจากปัจจัยเสริมคือความสมดุลของภาระ
ใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยและมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันจึงท าให้ผลการศึกษาแตกต่างกันไปด้วย 

2.6 พยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มี
สถานภาพสมรสต่างกันมีความเครียดจากการท างานไม่ต่างกัน เนื่องด้วยในขณะปฏิบัติงานพยาบาลห้องผ่าตัดมัก
ใจดจ่อกับการท าหัตถการต่าง ๆ จึงมาความเป็นไปได้ว่าไม่ว่าจะสถานภาพสมรสเป็นแบบไหนก็ไม่มีผลกระทบต่อ
ความเครียดจากการท างาน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัยนา แสงทอง, (2555), พบว่า พยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลสมุทรสาครที่มีสถานภาพสมรสต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างาน และกาญจนา 
วิเชียรประดิษฐ์, (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างานของพยาบาลวิชาชีพ  ใน
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในก ากับของรัฐ ในกลุ่มตัวอย่างที่สถานภาพสมรสต่างกันไม่มีความสัมพันธ์
กับความเครียดจากการท างาน 

3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
เอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ ปัจจัยด้านการท างานได้แก่ 
การได้รับมอบหมายภาระงาน ความเชี่ยวชาญในงาน ความอิสระในการตัดสินใจ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และ
ปัจจัยด้านนโยบายองค์กรไม่มีผลต่อความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชน
ขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยแยกรายละเอียดรายข้อไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ปัจจัยด้านการได้รับมอบหมายภาระงาน ไม่มีผลต่อความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้อง
ผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร อาจสื่อเนื่องจากปัจจัยเสริมในเร่ืองของ
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การจัดการบริหารบุคลากรมอบหมายงานตามความสามารถหน้าที่ การมอบหมายพี่เลี้ยงคอยฝึกสอนในการ
ผ่าตัดอาจท าให้เกิดความเครียดจากการท างานได้น้อย จึงท าให้ปัจจัยด้านการมอบหมายภาระงานไม่มีผลต่อ
ความเครียดจากการท างานซึ่งสอดคล้องกับ นัยนา แสงทอง, (2555) ได้ศึกษาพบว่าปัจจัยการท างานด้านภาระ
งานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับทั่วไปเขตตรวจราชการสาธารณสุข 5 มีความสัมพันธ์น้อยต่อ
ความเครียดจากการท างานเพราะพยาบาลมีความพึงพอใจกับภาระงานที่ท าอยู่ทั้งปริมาณที่ได้รับผิดชอบมีความ
เหมาะสม และมีเวลาพักที่เหมาะสม  

แต่พบว่าผลการวิจัยตรงข้ามกับงานวิจัยของ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศและคณะ, (2554) ที่ศึกษาพบว่า
พยาบาลบางหอผู้ป่วยที่ขาดแคลนอัตราก าลังจ าเป็นต้องให้พยาบาลจบใหม่หรือมีอายุงานน้อยรับผิดชอบเป็น
หัวหน้าเวรโดยผ่านประสบการณ์ท างานในระยะเวลาอันสั้น รับผิดชอบงานหนักเกินหน้าที่ ที่ควรจะเป็นและเมื่อ
เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดประสบการณ์มักได้รับการต าหนิและท าให้เกิดความเครียดจากการ
ท างานได้ ทั้งนี้อาจเก่ียวข้องกับประเภทของโรงพยาบาลและขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

3.2 ปัจจัยด้านความเชี่ยวชาญในงาน ไม่มีผลต่อความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญ่ในการจัดหาบุคลากรเพื่อมาท างานในงานเฉพาะด้านอย่างห้องผ่าตัดนั้น จ าเป้นต้องหาพยาบาลที่
เชี่ยวชาญจริงและมีประสบการณ์การท างานมาพอสมควรและวดังนั้นการท างานหรือการแก้ปัญหาในหน้างานจึง
ไม่ยากเกินไปส าหรับพยาบาลห้องผ่าตัด จึงท าให้ปัจจัยด้านความเชี่ยวชาญในงานไม่มีผลต่อความเครียดจากการ
ท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา วิเชียรประดิษฐ์, (2556) ที่ศึกษาพบว่าประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการ
พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในก ากับของรั ฐ ไม่มีความสัมพันธ์กับ 
ความเครียดจากการท างานและ พลอยชนกภรณ์ กุลวัฒนาพันธ์, (2562)ได้ศึกษาพบว่า พยาบาลห้องผ่าตัด  ณ 
โรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครมีความเครียดระดับปานกลางจากการที่ต้องรับการจัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในห้องผ่าตัดหรือสาธิตวิธีการใช้ และดูแลเครื่องมือพิเศษในการผ่าตัด
ให้พยาบาลห้องผ่าตัดอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ในรายข้อของปัจจัยด้านความเชี่ยวชาญในงานโดย
พยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ระดับความคิดเห็น
ปานกลางกับหัวข้อการได้รับโอกาสในการฝึกฝนและอบรมที่เก่ียวข้องกับงาน 

3.3 ปัจจัยด้านความอิสระในการตัดสินใจไม่มีผลต่อความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัด
ในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร อาจเพราะในการตัดสินใจหน้างานด้วยความ
ที่มีประสบการณ์ในงานท าให้การตัดสินใจในหน้างานเป็นที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน การตัดสินใจในการท างานจึง
ได้รับความอิสระ หรือมีที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลเพียงพอส าหรับการตัดสินใจท าให้พยาบาลห้องผ่าตัดไม่เกิด
ความเครียดจากการท างาน ซึ่งพบว่าการท างานที่มีบทบาทมีอิสระในการการตัดสินใจด้วยตัวเองท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในตัวเองท าให้เกิดความเครียดจากการท างานน้อยได้ซึ่งสอดคล้องกับ พลอยชนกภรณ์ กุลวัฒนาพันธ์, 
(2562) ที่ได้ศึกษาพบว่า พยาบาลห้องผ่าตัดมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของงานในห้องผ่าตัด จึ งท าให้พยาบาล
ห้องผ่าตัดปฏิบัติงาน ในบทบาทและหน้าที่นั้น ๆ ได้ดี ส่งผลให้ความเครียดจากการท างานลดลง 
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แต่มีงานวิจัยที่ไม่สอดคล้องคืองานวิจัยของ มณิสา สุดิรัตน์, (2556) ที่พบว่า การตัดสินใจต่าง ๆ แม้ว่า
เกิดเหตุการณ์ที่ส าคัญ ๆ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานไม่สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้แต่ต้องรอปรึกษา
หัวหน้า อีกทั้งในหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีความเครียดอยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ยที่มาก ทั้งนี้อาจเก่ียวข้องกับงานและกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน 

3.4 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ไม่มีผลต่อความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัด
ในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสัมพันธภาพของเพื่อน
ร่วมงานในห้องผ่าตัดมีการเก้ือหนุนและช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน ท าให้งานสะดวกราบรื่นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ท าให้พยาบาลห้องผ่าตัดเกิดความเครียดจากการท างานน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ วชิราภรณ์ ยมรัตน์, (2553) ได้
ศึกษาพบว่าสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพยาบาลกับผู้ร่วมงานท าให้พยาบาลเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานน้อย 
เพราะการปฏิบัติตัวต่อกันเพี่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีได้ พยาบาลต้องช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการให้
ก าลังใจและแสดงความยินดีต่อกันด้วยความจริงใจ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ในการ
ท างานซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ให้พยาบาลมีความสุข ในการปฏิบัติงานและเกิดความเครียดน้อยลง  

แต่ผลการศึกษาของ นาฎยา มณีรุ่ง, (2558) พบว่า พยาบาลระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่งให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างาน เพราะลักษณะการท างาน
ของวิชาชีพพยาบาลนั้นท างานกันเป็นทีมเพื่อดูแลผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วีกุญญา ลือเลื่อง, 
(2560) ที่พบว่า พยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลอุดรธานีต้องสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน เนื่องจาก
ลักษณะงานในห้องผ่าตัดต้องท างานเป็นทีม พยาบาลห้องผ่าตัดเป็นบุคคลส าคัญที่ต้องติดต่อขอความร่วมมือจาก
บุคลากรต่าง ๆ จึงท าให้เกิดความเครียดจากการท างานได้ ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับประเภทของโรงพยาบาลและ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

3.4 ปัจจัยด้านนโยบายองค์กร ไม่มีผลต่อความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะการท างานในด้านการผ่าตัดเป็น
งานในด้านการรักษา มักจะไม่มีความเกี่ยวข้องมากนักกับนโยบายโรงพยาบาลเอกชนที่เน้นไปในด้านของธุรกิจ
สุขภาพมากกว่า ดังนั้นทิศทางของนโยบายองค์กรจึงเน้นภาคธุรกิจ แต่ก็ไม่ได้ตัดขาดจากนโยบายองค์กรเสีย
ทีเดียว โดยนโยบายองค์กรก็ได้เน้นด้านมาตรฐานการรักษาด้วยแต่ด้วยความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
โรงพยาบาลสนับสนุนจึงท าให้เกิดความเครียดจากการท างานน้อยโดยสอดคล้องกับ พลอยชนกภรณ์ กุลวัฒนา
พันธ์, (2562) ได้ศึกษาพบว่า องค์กรมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การท างานในห้องผ่าตัด มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เกิดบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการท างาน ส่งผลให้ความเครียดจากการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดลดลง 

แต่งานวิจัยของ ปาณิภา เสียงเพราะ, (2557) พบว่านโยบาย และระบบการท างานในหน่วยงานยังไม่
ชัดเจนรวมถึงมีการเปิดโอกาสให้พยาบาลแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชายังมี
น้อยท าให้เกิดความเครียดในการท างาน ทั้งนี้อาจเกิดจากนโยบายของโรงพยาบาลที่ศึกษาแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการสร้าง

แผนการปฏิบัติงาน ที่จะท าให้พยาบาลห้องผ่าตัดมีความเครียดจากการท างานในระดับน้อย หรือสามารถน าไป
วางแผนงานเพื่อท าให้มีความสุขในการท างานเพิ่มมากขึ้น 

จากการวิจัยพบว่าพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 600 เตียงแห่งหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร มีความเครียดจากการท างานในระดับน้อย ซึ่งเป็นผลที่น่าพึงพอใจอยู่แล้ ว ดังนั้นผู้วิจัยจึง
แนะน าให้พัฒนาแนวทางส าหรับการเสริมสร้างความสุขในการท างานให้พยาบาลห้องผ่าตัดให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
พยาบาลห้องผ่าตัดจะสามารถปฏิบัติงานกับผู้ป่วยที่มารับบริการได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน และเกินความ
คาดหวังของผู้มารับบริการ และหากพยาบาลห้องผ่าตัดมีความสุขในการท างานก็จะท าให้ผูกพันกับองค์กรมาก
ขึ้นด้วย  

ในการที่จะท าให้พยาบาลห้องผ่าตัดคงความเครียดในระดับน้อยต้อง ผู้บริหารควรเล็งเห็นความส าคัญ
กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเครียดแม้เพียงเล็กน้อยก็ควรจัดการให้เรียบร้อย และยังมีโอกาสพัฒนางานทีจ่ะ
ท าให้ความเครียดลดลงจากนี้ได้อีก โดยผู้ท าวิจัยได้แนะน าให้ผู้บริหารจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
องค์กรให้มากขึ้นเนื่องจากผู้ท าวิจัยได้เล็งเห็นว่า วิชาชีพพยาบาลเน้นการท างานเป็นทีมการท ากิจกรรมร่วมกัน
บ่อยครั้งจะท าให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดีขึ้นและสามารถท างานบรรลุเป้าหมายส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อเจาะลึกถึงวิธีการสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อลดความเครียดจากการท างาน ซึ่ง
จะเป็นแนวทางการลดความเครียดจากการท างานของหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนต่อไป  

2. ควรศึกษากับบุคลากรในโรงพยาบาลอื่น เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดจากการท างาน 
3. ควรท าการวิจัยปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ส่งผลต่อความเครียดจากการท างานของพยาบาล

ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชน 
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