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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด   
ในงาน ความพงึพอใจในงานที่ส่งผลต่อการปฏบิัตงิานของ

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง 
The Effect of Relationship Between Factors Affecting Work 

Stress and Satisfaction at Work on the Performance of 
Professional Nurses of Rayong Hospital  

 
                                                                                                                          ดวงพร พาหลุรัตน์ 1 

                                  กฤช จรินโท 2 
            

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในงานท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบตังิานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยอง และเพ่ือศกึษาความพึงพอใจในงานท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง  กลุ่มตัวอย่าง เป็น
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง  จ านวน 300 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานของผู้กรอกแบบสอบถาม ข้อมูลปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเครียด
ในงาน ข้อมูลความพึงพอใจในงาน ข้อมลูการปฏิบตัิงาน โดยมีสถิติท่ีเลือกใช้คือ ค่าความถ่ี คา่ร้อยละ 
คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 300 คน พยาบาลวิชาชีพส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง สว่นใหญ่อยูใ่นชว่งอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีระยะเวลาปฏิบตังิาน 11-20 ปี มี 

                                                                 
1 นิสติปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 169 ถนน ลงหาดบางแสน 
ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 20131 บทความนีเ้รียบเรียงจากวิทยานิพนธ์เร่ือง การศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัที่มีผลตอ่ความเครียดในงาน ความพงึพอใจในงาน ที่สง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยอง  
2 อาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 169 ถนน ลงหาดบางแสน ต าบลแสนสขุ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 20131 
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สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 
10,000 บาท พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเครียดในงานไม่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง และ ความพึงพอใจในงานส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลระยอง ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันัยส าคัญ 0.01  (** P-values < 0.01 
หมายถึง  T-Value < -2.58  และ T-Value > 2.58 ) (Diamantopoulos & Siguaw, 2000) 
 
ค ำส ำคัญ:  ปัจจยัทีมี่ผลต่อความเครียดในงาน, ความพึงพอใจในงาน, การปฏิบติังาน, พยาบาลวิชาชีพ 
 
 Abstract 

The objectives of the study were as follows (1) to study which factors affected work 
performance of professional nurses of Rayong Hospital and (2) to study whether the work 
satisfaction affected work performance of professional nurses of Rayong Hospital. The sample 
group consisted of 300 professional nurses. The instrument used for data collection was 
questionnaires asking about respondents’ personal, stress and satisfaction at work, and 
performance. The statistics consisted of frequency, percentage, mean, and standard 
deviation, and Structural Equation Modeling (SEM). 

From the data analysis, it was found out that the majority of 300 respondents were 
female nurses whose age ranged from 31 to 40 years. Their length of employment was          
11 – 20 years. They were married and had bachelor’s degree and their average monthly 
income was 10,000 baht. From the data analysis, it was that factors affecting work stress 
influenced the professional nurses’ work performance and that satisfaction at work affected 
work performance of the professional nurses of Rayong Hospital. (** P-values < 0.01 which 
meant that T-Value < -2.58 and T-Value > 2.58) (Diamantopoulos & Siguaw, 2000 
 
Keywords: Factors Affecting Work Stress, Satisfaction with Work, Operation, Registered 
Nurse 
 
บทน า 

ความผันแปรทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้องค์กรท่ีให้บริการด้าน
สขุภาพในประเทศไทยต่ืนตวัในการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ โดยมุง่เน้นและให้ความส าคญัตอ่การ 
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ปฏิบตัิงานและคณุภาพเป็นอนัดบัแรกสดุ การท างานถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
มนุษย์ให้เวลาส่วนใหญ่ในการท างานแต่ละวัน ความเครียดท่ีเกิดขึน้ในงานจึงยากท่ีจะหลีกเล่ียงได้ 
ความเครียดนับว่าเป็นปัญหาท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีเกิดขึน้ในองค์การ โดยเกิดขึน้กับบุคคลทุกระดับ
นับตัง้แต่ผู้ บริหารระดับสูง จนกระทั่งถึงพนักงานทุกคน ทัศนคติหนึ่งในการท างานท่ีมีความส าคัญ
ส าหรับองค์การคือ ความพึงพอใจในงาน (ภาวิณี เพชรสวา่ง, 2545) ซึ่งความพึงพอใจในงานนัน้จะบอก
ถึงผลโดยรวมของทัศนคติของบุคคลท่ีเก่ียวกับงานท่ีตนเองท านั่นเอง แสดงออกมาด้วยทางอารมณ์ 
ความรู้สึก ความนึกคิด และพฤติกรรม โดยความพึงพอใจในงานท่ีเกิดขึน้นีจ้ะสร้างความผูกพันต่อ
องค์การ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับความรู้สึกของคนท่ีมีตอ่องค์การท่ีตนปฏิบตัิงาน (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 
2551) 

 จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นเป็นเหตใุห้ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ี
มีผลตอ่ความเครียดในงาน ความพึงพอใจในงาน ว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลระยอง
มีปัจจยัท่ีมีตอ่ความเครียดในงาน ความพึงพอใจในงาน อยู่ในระดบัใด และส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานของ
พยาบาลอย่างไรบ้าง เพ่ือการศกึษานีจ้ะสามารถใช้ข้อมลูในการหาแนวทางปรับปรุงให้องค์การ และเพื่อ
เป็นการปอ้งกนัและพฒันาส่งเสริมให้พยาบาลคงคณุสมบตัท่ีิจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานท่ีมีคณุภาพและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเครียดในงานท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยอง 
2.  เพ่ือศกึษาความพงึพอใจในงานท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

ระยอง จงัหวดัระยอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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Herzberg (1993) 
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การปกครองบงัคบั
บญัชา 
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กบัเพ่ือนร่วมงาน 
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สมมตฐิานของการวิจัย 

 

1. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเครียดในงานสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ระยอง จงัหวดัระยอง 

2. ความพงึพอใจในงานสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระยอง  
จงัหวดัระยอง 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ผู้บริหารทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียด และความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือ
หาแนวทางในการปอ้งกนั หรือแก้ไขปรับปรุงนโยบายการบริหารงาน และสภาพแวดล้อมในงาน 
ท่ีจะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานด้วย 

2. พยาบาลวิชาชีพได้ตระหนักถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียด และความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ เพ่ือหาแนวทางลดความเครียดในการท างาน เพ่ือสร้างความพงึพอใจในงาน ท่ี
จะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน 

3. ทราบถึงความสัมพันธ์ของตวัแปรปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในงาน ความพึงพอใจในงานท่ี
สง่ผลตอ่การปฏิบตังิานของพยาบาลวิชาชีพ 

 
แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย 

1. แนวคิดความเครียดในงาน 
 Wheeler and Riding (1994) กลา่วถึงปัจจยัถึงความเครียด ดงันี ้
 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเครียดมี 4 กลุม่ ดงันี ้

1)  ลกัษณะงาน ได้แก่ การให้การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีอาการเจ็บป่วยการสนองความต้องการของ
ผู้ ป่วยและญาติ บทบาทในการท างาน การเผชิญภาวะวิกฤตของผู้ ป่วย และรวมถึงการท างานท่ี
นอกเหนือจากงานของพยาบาลและประเดน็อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2)  โครงสร้างและการบริหารองค์กร ได้แก่ นโยบายของหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล ความ
มัน่คงขององค์กร การจดัระบบงานและสายการบงัคบับญัชา การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในองค์กร 

3)  สัมพันธภาพกับผู้ ร่วมงาน ได้แก่ บรรยากาศในการท างานกับผู้ ร่วมงาน การประสานงาน
ร่วมกนักบัผู้ ร่วมงานและทีมสขุภาพ 

4)  สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สิ่งท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว ทัง้สภาพอากาศในท่ีท างาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ปฏิบตังิาน การรักษาพยาบาล เป็นต้น 
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2. แนวคิดความพงึพอใจในงาน 

ทฤษฎีแรงจงูใจของ Herzberg (1993) การจงูใจของ Frederick Herzberg ได้คิดค้นทฤษฎีการ
จงูใจในการท างาน ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกว้างขวางในวงการบริหาร  

ในการเร่ิมต้นค้นคว้าเพ่ือสร้างทฤษฎี Herzberg ได้ด าเนินการสมัภาษณ์นกัวิศวกรและนกับญัชี  
ซึง่จดุมุง่หมายของการค้นคว้า เพ่ือศกึษาทศันคติท่ีเก่ียวกบังานเพ่ือท่ีจะให้มีหนทางเพิ่มผลผลิต ลดการ
ขาดงาน และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างาน และเพ่ือประโยชน์ทัว่ไปส าหรับทกุ ๆ คนก็คือ ความ
เข้าใจเก่ียวกับอิทธิพลต่าง ๆ ท่ีจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงขวัญ และก าลังใจ ท่ีจะส่งผลให้ทุกคนมี
ความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิ่งขึน้ จากการวิเคราะห์ค าตอบจากข้อความท่ีผู้ ถูก
สมัภาษณ์ตอบมา ปรากฏว่า ปัจจยัหลาย ๆ อย่างท่ีแตกตา่งกนัมีส่วนสมัพนัธ์โดยตรงกับความรู้สึกท่ีดี
และท่ีไมดี่ท่ีเกิดขึน้ ปัจจยัตา่ง ๆ เหล่านีส้ามารถแยกออกได้เป็นสองกลุม่ใหญ่ ๆ คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
เหตุการณ์ท่ีดีและมีผลเก่ียวกับความพึงพอใจเก่ียวกับงานท่ีท าก็คือ ความส าเร็จ  การยอมรับ ความ
รับผิดชอบ ความก้าวหน้า และคณุลกัษณะของงานท่ีท าอยู่ คือ ฐานะ ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกับ
หวัหน้างาน กับเพ่ือนร่วมงานกบัลกูน้อง เทคนิคในการบงัคบับญัชา นโยบายของบริษัทและการบริหาร 
ความมั่นคงในงาน สภาพการท างาน เงือนเดือน และเร่ืองราวส่วนตวัท่ีถูกกระทบโดยสภาพของงาน 
Herzberg ให้ช่ือปัจจยักลุ่มหลงันีว้า่ “ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาจิตใจ” (hygiene or maintenance 
factors) เหตุผลท่ีเรียกช่ือเช่นนีเ้พราะปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี ้ล้วนแต่เป็นปัจจัยท่ีมีผลในทางป้องกันเป็น
สว่นใหญ่ กลา่วคือ ปัจจยัเหลา่นีจ้ะไมส่ามารถสร้างแรงจงูใจได้ แตอ่าจปอ้งกนัมิให้แรงจงูใจเกิดขึน้มาได้ 
การต้องสนใจติดตามดปัูจจยัท่ีจ าเป็นเพ่ือการรักษาจิตใจนี ้จึงนับว่าเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น แต่ปัจจยักลุ่มนี ้
เพียงกลุม่เดียวยอ่มไมเ่ป็นการเพียงพอ ส าหรับท่ีจะให้เป็นเง่ือนไขส าหรับการสร้างแรงจงูใจ 
  2.1 ปัจจยัจงูใจ (Motivation Factor) 
 ปัจจยัจงูใจ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบังานโดยตรงเพ่ือจงูใจให้คนชอบและรักงานปฏิบตั ิเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดความพงึพอใจให้แก่บคุคลในองค์การ ให้ปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะ
ปัจจยัท่ีสามารถสนองตอบความต้องการภายในบคุคลได้ด้วยกนั ได้แก่ 

1)  ความส าเร็จในการท างานของบคุคล หมายถึง การท่ีบคุคลสามารถท างานได้เสร็จสิน้และ
ประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาท่ีจะ
เกิดขึน้ เม่ือผลงานส าเร็จจงึเกิดความรู้สกึพงึพอใจและปลาบปลืม้ในผลส าเร็จของงานนัน้ ๆ 

2) การได้รับการยอมรับนบัถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนบัถือไม่ว่าจากผู้บงัคบับญัชา
การยอมรับนีอ้าจจะอยูใ่นการยกยอ่งชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อ
ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือได้ท างานอยา่งหนึ่งอยา่งใดบรรลผุลส าเร็จ การยอมรับนบัถือ
จะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานด้วย 
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3)  ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีต้องอาศัยความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าได้ตัง้แต่ต้นจนจบโดยล าพงั
แตผู่้ เดียว 

4)  ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึน้จากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานใหม ่ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อยา่งดี ไมมี่การตรวจหรือควบคมุอยา่งใกล้ชิด 

5)  ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเล่ือนต าแหน่งสงูขึน้ของบคุคลในองค์การ การมีโอกาส
ได้ศกึษาเพ่ือหาความรู้เพิ่มเตมิหรือได้รับการฝึกอบรม 

2.2 ปัจจยัค า้จนุ (Hygiene Factor) 
 ปัจจัยค า้จุนหรืออาจเรียกว่า ปัจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปัจจัยท่ีจะค า้จุนให้แรงจูงใจในการ
ท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคล้องกับบคุคลในองค์การ บคุคลใน
องค์การจะเกิดความไมช่อบงานขึน้ และปัจจยัท่ีมาจากภายนอกบคุคล ได้แก่ 

1) นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารองค์กร การติดตอ่ส่ือสาร
ภายในองค์กร 

2) การปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผู้บงัคบับญัชาในการด าเนินงาน 
หรือความยตุธิรรมในการบริหาร 

3) ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึง
ความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั สามารถท างานร่วมกนัมีความเข้าใจซึง่กนัและกนัอยา่งดี 
  4) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง 
อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทัง้ลกัษณะของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เชน่ อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือตา่ง ๆ อีกด้วย 
  5)  ผลประโยชน์ค่าตอบแทน หมายถึง สวัสดิการ เงินเดือนและการเล่ือนขัน้เงินเดือนใน
หนว่ยงานนัน้ ๆ เป็นท่ีพอใจของบคุลากรในการท างาน 
 โดยสรุป Herzberg ได้ให้ความเข้าใจวา่ แรงจงูใจเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้มาจากแตค่นและจะมิใชข่ึน้อยู่
กบัผู้บริหารโดยตรง และปัจจยัท่ีใช้ในการบ ารุงจิตใจนัน้อย่างดีท่ีสุดก็คือ จะสามารถช่วยขจดัความไม่
พอใจต่าง ๆ ได้ แต่จะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้ ดงันัน้ ในกระบวนการจูงใจท่ีต้องการสร้างให้
เกิดแรงจงูใจท่ีดี จึงจ าเป็นต้องจดัและก าหนดปัจจยัตา่งๆทัง้สองกลุ่ม คือ ทัง้ปัจจยัท่ีใช้บ ารุงจิตใจ และ
ปัจจยัท่ีใช้จงูใจทัง้สองอยา่งพร้อมกนั 
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3. แนวคิดการปฏิบัตงิาน 

 แนวความคิดของ Schiwirian (1987) กล่าวถึงความสามารถ 6 ด้านท่ีเป็นหัวใจของการ
ปฏิบตัิการพยาบาลโดยก าหนดกฎเกณฑ์การประเมินผลเพ่ือใช้ท านายความส าเร็จในการปฏิบตัิการ
พยาบาลซึ่งพยาบาลวิชาชีพสามารถใช้ในการประเมินตนเองในเร่ืองความถ่ีและคุณภาพในการ
ปฏิบตังิาน ดงันี ้
 3.1 ด้านการเป็นผู้น า (Leadership) 
 พยาบาลวิชาชีพจะต้องมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเพ่ือโน้มน้าวชักจูงให้
ผู้ ร่วมงานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน เป็นผู้ ชีแ้นะ ให้ค าแนะน า มอบหมายงานให้ผู้ ร่วมงาน
ระดบัรองลงมาสามารถปฏิบตัิงานได้ถกูต้องเหมาะสมตามบทบาท รับฟังข้อเสนอแนะ รู้จกักลา่วยกยอ่ง
ชมเชยในความส าเร็จของสมาชิกในทีมพยาบาล รวมทัง้เป็นผู้ ริเร่ิมน าวิทยาการใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบตังิาน 
 3.2 ด้านการวางแผนและประเมินผลทางการพยาบาล (Planning/ Evaluation) 
 พยาบาลวิชาชีพต้องใช้ความรู้ ทกัษะในการประเมินปัญหาของผู้ ป่วย ก าหนดข้อวินิจฉัยการ
พยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบตัิการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล เพ่ือให้
ผู้ ป่วยได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทนัท่วงที มีประสิทธิภาพต่อเน่ืองและสามารถค้นหาข้อมูล จดัอบัดบั
ความส าคญัของปัญหา วางแผนการพยาบาลได้สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์และครอบคลุม
อาการเปล่ียนแปลงได้ล่วงหน้าและเหมาะสมกบัผู้ ป่วยแตล่ะคน รวมทัง้สามารถวางแผนและประเมินผล
การพยาบาลร่วมกันกับสมาชิกในทีมได้ถูกต้อง ตลอดจนสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบตังิานให้ดียิ่งขึน้ 
 3.3 ด้านการตดิตอ่ส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ (Interpersonal Relationship) 
 พยาบาลวิชาชีพต้องเป็นผู้ มีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีความสามารถในการประสานงานกบัผู้ ร่วมงาน
และทีมสขุภาพ ใช้เทคนิคการติดตอ่ส่ือสารทัง้การเขียนและการพดู เพ่ือสร้างความไว้วางใจและรักษาไว้
ซึ่งสัมพันธภาพอันดีระหว่างพยาบาลกับผู้ ป่วยร่วมทัง้ผู้ ร่วมงานในวิชาชีพเดียวกันและต่างวิ ชาชีพ
โดยเฉพาะสมัพนัธภาพระหว่างผู้ ป่วยกบัพยาบาลเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่คณุภาพของการพยาบาล 
ถ้าผู้ ป่วยและพยาบาลวิชาชีพมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัให้ความร่วมมือในกระบวนการพยาบาลจะสง่ผล
ให้คุณภาพ การบริการดียิ่งขึน้ นอกจากนีย้ังต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ ป่วยมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ ก าหนดความต้องการเก่ียวกบัรักษาพยาบาลรวมถึงสมารถอธิบายให้ผู้ ป่วยและครอบครัวทราบ 
เข้าใจขัน้ตอนการรักษาเพ่ือการปฏิบตัติวัท่ีถกูต้อง 
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 3.4 ด้านการสอนผู้ ป่วยและครอบครัว (Teaching) 
 พยาบาลวิชาชีพต้องมีความสามารถในการพยายามแสวงหาความร่วมมือจากทีมสขุภาพเพ่ือ
พัฒนาศกัยภาพของผู้ ป่วยให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยการสอน
ผู้ ป่วยและครอบครัวนัน้เป็นได้เป็นได้ทัง้รายบคุคลและรายกลุ่มขึน้อยู่กบัความต้องการและสถานการณ์
ของผู้ ป่วย รวมถึงบทบาททัง้4มิติของพยาบาล ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟืน้ฟสูขุภาพ จงึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีพยาบาลวิชาชีพจะต้องใช้การสอนควบคู่
กบัการให้การพยาบาลทกุครัง้ 
 3.5 ด้านการดแูลผู้ ป่วยในระยะวิกฤตและฉกุเฉิน (Critical care) 
 พยาบาลวิชาชีพต้องใช้ความรู้ ทกัษะ การตดัสินใจรวดเร็วและเหมาะสมในการดแูลผู้ ป่วยท่ีต้อง
เผชิญกบัภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลนัซึ่งอาจได้รับอนัตรายถึงแก่ชีวิตโดยช่วยให้ผู้ ป่วยได้รับความปลอดภัย
และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาพยาบาล รวมถึงการรู้จกัเลือกใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการ
แพทย์ในการปฏิบตัิการพยาบาลได้ถกูต้องเหมาะสม ตลอดจนสามารถประเมินสภาวการณ์ ปฏิบตัิการ
ชว่ยเหลือผู้ ป่วยภาวะวิกฤต ๆ ได้อย่างถกูต้อง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีพยาบาลวิชาชีพต้องใช้หลกัความเข้าใจ
ตนเองและเข้าใจผู้ ป่วย เพ่ือสามารถประคบัประคองทางด้านจิตใจของผู้ ป่วยและครอบครัวได้เป็นอยา่งดี 
 3.6 การพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ (Profession development) 
 พยาบาลวิชาชีพต้องตระหนกัถึงความรับผิดชอบและการส่งเสริมให้เกิดการพฒันาวิชาชีพ เพ่ือ
คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยและคณุภาพทางการพยาบาลโดยมุง่ให้บริการเชิงวิชาชีพ พฒันาองค์ความรู้ หรือ
ศาสตร์ทางการพยาบาล แสวงหาโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่เพ่ือความก้าวหน้าของตนเองและ
วิชาชีพ รวมทัง้ให้ความร่วมมือต่อองค์การวิชาชีพ ปฏิบตัิตามกฎหมายจรรยาบรรณและจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศกึษาวิจยัเร่ืองการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเครียดในงาน ความพึง
พอใจในงาน ท่ีส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยองเพ่ือให้
โมเดลท่ีสร้างขึน้มีความแข็งแกร่งและเป็นไปตามวิธีของโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีได้ใช้ในงานวิจยัครัง้นีจ้ึงมี
เกณฑ์อตัราส่วนจ านวนกลุ่มตวัอย่างตอ่จ านวนตวัแปรประจกัษ์อย่างน้อยท่ี 15 ตอ่ 1 (กลุ่มตวัอย่าง 15 
คนต่อตวัแปรประจกัษ์ 1 ตวั) (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ และคณะ, 2551) โดยงานวิจยัในครัง้นีมี้ตวัแปร
สังเกตได้ทัง้สิน้ 20 ตวัแปร จากการค านวณได้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเท่ากับ  300 คน และเพ่ือ
ปอ้งกนัความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ ผู้วิจยัจึงส ารองกลุ่มตวัอย่างเพิ่มอีก 50 
คน รวมขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 350 คน 
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 ในการสร้างแบบสอบได้ให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ท าการตรวจสอบ โดยมีการหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่า IOC คือ ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.5-1.00 ถือว่า
เหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ หลงัจากนัน้ได้น าไปทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Analysis)ตาม
เกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้ค่า Cronbach's alpha ท่ีเกิน 0.70 (Nunnally, 
1978) เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และสมการ
โครงสร้าง (SEM) 
 การทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลจะใช้ทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง (Central Limit 
Theorem) ซึ่งอธิบายไว้ว่า ส าหรับประชากรใด ๆ แล้ว ถ้าเก็บตวัอย่างในจ านวนท่ีมากพอ (n>30) การ
กระจายของค่าตัวอย่างดังกล่าวจะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับการกระจายแบบปกติเสมอ (Normal 
Distribution) (Bartz, 1999) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 300 คน พยาบาลวิชาชีพสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีระยะเวลาปฏิบตังิาน 11-20 ปี มีสถานภาพสมรส สว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาใน
ระดบัปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนสงูกวา่ 10,000 บาท 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเครียดในงาน จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
พบว่า ความเครียดด้านลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมาก ( X = 3.59) โดยมีรายละเอียด
ตามล าดบัดงันี ้คือ เป็นงานท่ีใช้ความรับผิดชอบสงู ท าให้ตงึเครียดตลอดเวลา มีความส าคญัในล าดบัท่ี 
1 มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัมาก ( X  = 4.05) ล าดบัท่ี 2 คือ เป็นงานท่ีเส่ียงต่อการติดเชือ้โรคจากผู้ ป่วย มี
ค่าเฉล่ียระดับส าคัญมาก (X = 4.04) ล าดบัท่ี 3 คือ มีปริมาณงานท่ีมากจนเกินไป มีค่าเฉล่ียระดับ
ส าคญัมาก (X = 3.86) ล าดบัท่ี 4 คือ ต้องรับอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ง่ายของผู้ ป่วย มีค่าเฉล่ียระดบั
ส าคัญมาก ( X = 3.73) ล าดับท่ี 5 คือ ท างานไม่ตรงกับความสามารถ หรือความถนัดของท่าน มี
คา่เฉล่ียระดบัส าคญัน้อย (X = 2.28) 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดด้านโครงสร้างและการบริหารองค์กร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญั
ปานกลาง (X = 2.75) โดยมีรายละเอียดตามล าดบัดงันี ้คือ หน่วยงานได้รับงบประมาณสนับสนุนท่ี
จ ากดั มีความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง ( X = 3.10) ล าดบัท่ี 2 คือ โครงสร้าง
และสายการบงัคบับญัชาขององค์กรมีความซบัซ้อน ไมช่ดัเจน มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง  
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(X =2.81) ล าดบัท่ี 3 คือ การขาดการสนับสนุนในการท างานจากหัวหน้าหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียระดบั
ส าคญัปานกลาง (X = 2.66) ล าดบัท่ี 4 คือ ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจในหน่วยงาน มี
คา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X = 2.63) ล าดบัท่ี 5 คือ การระบเุปา้หมายความต้องการในงานไมช่ดัเจน มี
คา่เฉล่ียระดบัส าคญัน้อย (X = 2.55) 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดด้านสัมพันธภาพกับผู้ ร่วมงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับส าคญัน้อย 
(X = 2.42) โดยมีรายละเอียดตามล าดับดังนี ้คือ บรรยากาศการท างานท่ีผู้ ร่วมงานไม่เป็นมิตร มี
ความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัน้อย (X = 2.52) ล าดบัท่ี 2 คือ การเกิดความขดัแย้ง
ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ ร่วมงาน มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัน้อย ( X = 2.49) ล าดบัท่ี 3 คือ ผู้ ร่วมงานใน
ทีมการพยาบาลไม่มีการปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาในงาน มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัน้อย ( X = 
2.40) ล าดบัท่ี 4 คือ ผู้ ร่วมงานปฏิบตังิานก้าวก่ายในหน้าท่ี มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัน้อย (X = 2.29) 

 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเครียดด้านสิ่งแวดล้อม มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง (X = 2.96) 
โดยมีรายละเอียดตามล าดับดังนี ้คือ สถานท่ีท างานเก่า คับแคบ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน มี
ความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง ( X = 3.09) ล าดบัท่ี 2 คือ เคร่ืองมือในการ
ท างานช ารุด ไม่เพียงพอ มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง ( X = 3.02) ล าดบัท่ี 3 คือ สภาพอากาศในท่ี
ท างานไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อน มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง ( X = 2.90)  ล าดบัท่ี 4 คือ การ
เผชิญกับงานท่ีต้องดูแลผู้ ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงเกินความสามารถ มีค่าเฉล่ียระดบัส าคัญน้อย ( X = 
2.83) 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ด้าน
ความส าเร็จในงาน มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมาก (X = 3.88) โดยมีรายละเอียดตามล าดบัดงันี ้คือ 
กระตือรือร้นท่ีจะท างานให้ส าเร็จ มีความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัมาก ( X = 3.97) 
ล าดบัท่ี 2 คือ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของงาน มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัมาก 
( X = 3.93) ล าดบัท่ี 3 คือ สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบตังิานได้ด้วยตนเอง มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก 
(X = 3.86) ล าดบัท่ี 4 คือ ปฏิบตัิงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัมาก 
(X = 3.76) 

 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับส าคัญปานกลาง ( X = 3.33) โดยมี
รายละเอียดตามล าดบัดงันี ้คือ ได้รับความไว้วางใจในการท างานจากผู้บงัคบับญัชา และบคุลากรในทีม
พยาบาลยอมรับความคิดเห็นของท่าน มีความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัมาก ( X = 
3.56) ล าดบัท่ี 2 คือ บคุลากรในทีมพยาบาลยอมรับความคดิเห็นของทา่น มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก  
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(X = 3.56) ล าดับ 3 คือ หน่วยงานของท่านให้การยกย่องในผลการปฏิบัติงานท่ีดี มีค่าเฉล่ียระดับ
ส าคญัมาก (X = 3.47) ล าดบัท่ี 4 คือ ได้รับการยกย่องชมเชยจากบุคลากรในทีมงาน มีค่าเฉล่ียระดบั
ส าคญัปานกลาง (X = 3.39) ล าดบัท่ี 5 คือ ได้รับประกาศนียบตัร และค าชมเชยจากผู้บริหารมีคา่เฉล่ีย
ระดบัส าคญัปานกลาง (X = 2.67) 

ด้านลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมาก (X = 3.48) โดยมีรายละเอียดตามล าดบั
ดงันี ้คือ งานท่ีท่านปฏิบตัิอยู่ใช้ความรู้ความสามารถเต็มท่ี มีความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มีคา่เฉล่ียระดบั
ส าคัญมาก ( X = 3.95) ล าดบั 2 คือ งานมีความหลากหลาย ท้าทายความสามารถ มีค่าเฉล่ียระดับ
ส าคญัมาก (X = 3.76) ล าดบัท่ี 3 คือ งานมีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัมาก 
(X = 3.63) ล าดบัท่ี 4 คือ งานมีความควบคมุน้อย และมีความยืดหยุ่นมาก มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัปาน
กลาง (X = 3.10) ล าดบัท่ี 5 คือ งานท่ีปฏิบตัิอยู่มีปริมาณงานท่ีเหมาะสมกบัชัว่โมงท่ีท างาน มีคา่เฉล่ีย
ระดบัส าคญัปานกลาง (X = 2.96) 

 ด้านความรับผิดชอบในการท างาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับส าคัญมาก ( X = 3.60) โดยมี
รายละเอียดตามล าดบัดงันี ้คือ ท่านรับผิดชอบงานในโรงพยาบาลด้วยความเต็มใจ มีความส าคญัใน
ล าดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัมาก ( X = 3.76) ล าดบัท่ี 2 คือ การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัส าคัญมาก ( X = 3.72) ล าดบัท่ี 3 คือ มีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ผู้บงัคบับญัชาในการปฏิบตัิหน้าท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัมาก 
(X = 3.52) ล าดบัท่ี 4 คือ ท่านมีอิสระในการก าหนดวิธีการท างานท่ีท่านรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียระดับ
ส าคญัปานกลาง (X = 3.53) ล าดบัท่ี 5 คือ ได้รับผิดชอบงานใหม่เพิ่มขึน้ มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัปาน
กลาง (X = 3.45) 

 ด้านความก้าวหน้าในงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับส าคัญมาก ( X = 3.13) โดยมีรายละเอียด
ตามล าดบัดงันี ้คือ โอกาสในการแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิภายในหน่วยงาน มีความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มี
ค่าเฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง ( X  = 3.21) ล าดบัท่ี 2 คือ การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม มี
คา่เฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง (X  = 3.18) ล าดบัท่ี 3 คือ โอกาสได้รับการพิจารณาความดีความชอบ
ในการปฏิบตัิงานอย่างยตุิธรรม มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง ( X  = 3.07) ล าดบัท่ี 4 คือ งานท่ีท ามี
โอกาสได้รับการเล่ือนขัน้ มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง (X  = 3.06) 

 ด้านนโยบายและการบริหารงาน  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับส าคัญมาก ( X = 3.51) โดยมี
รายละเอียดตามล าดบัดงันี ้คือ การรับทราบนโยบายในการปฏิบตังิานของหนว่ยงาน มีความส าคญัใน 
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ล าดบัท่ี 1 มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก ( X  = 3.53) ล าดบัท่ี 2 คือ ความชดัเจนในการก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง ( X  = 3.52) ล าดบัท่ี 3 คือ การส่ือสารตามสายการ
บงัคบับญัชามีความชดัเจน มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง (X  = 3.48) 

 ด้านการปกครองบงัคบับญัชา มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมาก (X  = 3.51) โดยมีรายละเอียด
ตามล าดบัดงันี ้คือ ความสามารถในการบริหารงานของผู้บงัคบับญัชา มีความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มี
ค่าเฉล่ียระดบัส าคัญมาก ( X  = 3.60) ล าดบัท่ี 2 คือ ความเป็นกันเองของผู้บังคบับัญชา มีค่าเฉล่ีย
ระดบัส าคญัปานกลาง (X  = 3.53) ล าดบัท่ี 3 คือ ความเอาใจใส่ของผู้บงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียระดบั
ส าคญัมาก (X  = 3.45) ล าดบัท่ี 4 คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X  = 3.45) 

 ด้านสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมาก (X  = 3.65) โดยมี
รายละเอียดตามล าดบัดงันี ้คือ ความมีน า้ใจและอธัยาศยัดีของเพ่ือนร่วมงาน มีความส าคญัในล าดบัท่ี 
1 มีค่าเฉล่ียระดับส าคัญมาก  ( X  = 3.74) ล าดับท่ี 2 คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง ( X  = 3.63) ล าดบัท่ี 3 คือ การปรึกษาหารือกันในทีมการ
พยาบาล มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X  = 3.57) 

 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง (X  = 3.00) โดยมี
รายละเอียดตามล าดบัดงันี ้คือ ความสมดุลของบุคลากรในการท างาน มีความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มี
คา่เฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง ( X  = 3.09) ล าดบัท่ี 2 คือ ความพอเพียงในด้านอปุกรณ์ เคร่ืองมือ และ
เคร่ืองใช้ในการพยาบาล มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง ( X  = 3.02) ล าดบัท่ี 3 คือ ความเหมาะสม
ของสภาพหอผู้ ป่วย มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง (X  = 2.90) 

 ด้านผลประโยชน์ค่าตอบแทน  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับส าคัญปานกลาง ( X  = 2.89) โดยมี
รายละเอียดตามล าดบัดงันี ้คือ สวสัดิการในการรักษาพยาบาล มีความส าคญัในล าดับท่ี 1 มีคา่เฉล่ีย
ระดบัส าคัญปานกลาง ( X  = 3.03) ล าดบัท่ี2 คือ ความยุติธรรมในการเล่ือนขัน้เงินเดือน มีค่าเฉล่ีย
ระดบัส าคญัปานกลาง (X  = 2.85) ล าดบัท่ี 3 คือ ความเหมาะสมระหวา่งเงินเดือนและความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ี มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัปานกลาง (X  = 2.81) 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบวา่ การปฏิบตังิาน
ด้านการเป็นผู้น า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมาก ( X  = 3.49) โดยมีรายละเอียดตามล าดบัดงันี ้คือ 
ทา่นสามารถปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่พยาบาลในหนว่ยงาน มีความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มี 
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ค่าเฉล่ียระดบัส าคญัมาก ( X  = 3.61) ล าดบัท่ี 2 คือ ท่านสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ ร่วมงานเม่ือเกิด
ปัญหาขึน้ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัมาก ( X  = 3.60) ล าดบัท่ี 3 คือ ผู้ ร่วมงานทุกท่าน
ยอมรับความสามารถ และการตดัสินใจของท่านในการปฏิบตัิการพยาบาล มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก 
(X  =3.56) ล าดบัท่ี 4 คือ ทา่นมีการริเร่ิมวิทยาการใหม ่ๆ ในการปฏิบตังิานมีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก 
 (X  = 3.20) 

 การปฏิบตัิงานด้านการวางแผนและประเมินผลทางการพยาบาล มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญั
มาก (X  = 3.79) โดยมีรายละเอียดตามล าดบัดงันี ้คือ ท่านมีการประเมินสภาพผู้ ป่วยทุกครัง้ก่อนการ
พยาบาล ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม มีความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก 
(X  = 3.85) ล าดบัท่ี 2 คือ ท่านสามารถวางแผนการพยาบาลร่วมกนักบัสมาชิกในทีมได้อย่างถกูต้อง มี
ค่าเฉล่ียระดับส าคัญมาก ( X  = 3.80) ล าดับ 3 คือ ท่านมีการจดบันทึกอาการสัญญาณชีพจร และ
อาการเปล่ียนแปลงของผู้ ป่วยอย่างละเอียดทุกครัง้ใน แบบบันทึกทางการพยาบาล มีค่าเฉล่ียระดับ
ส าคัญมาก  (X  = 3.78) ล าดับท่ี 4 คือ แผนทางการพยาบาลของท่านสอดคล้องกับแผนรักษาของ
แพทย์ มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X  = 3.74) 

 การปฏิบตังิานด้านการตดิตอ่ส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมาก 
(X  = 3.82) โดยมีรายละเอียดตามล าดบัดงันี ้คือ ท่านเป็นผู้ มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ผู้ ป่วย มีความส าคญั
ในล าดับท่ี 1 มีค่าเฉล่ียระดับส าคัญมาก (X  = 3.90) ล าดับท่ี 2 ท่านเป็นผู้ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
ผู้ ร่วมงานในวิชาชีพเดียวกนัและตา่งวิชาชีพ มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X  = 3.89) ล าดบัท่ี 3 คือ ทา่น
สามารถอธิบายให้ผู้ ป่วยและครอบครัวทราบ เข้าใจขัน้ตอนการรักษาเ พ่ือการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง มี
คา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X  = 3.82) ล าดบั 4 คือ ทา่นส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ป่วยมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจและก าหนดความต้องการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก ( X  = 3.75) 
ล าดบั 5 คือ ท่านเป็นผู้ มีความสามารถในการประสานงานร่วมกบัผู้ ร่วมงานและทีมสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัส าคญัมาก (X  = 3.71)  

 การปฏิบตังิานด้านการสอนผู้ ป่วยและครอบครัว มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมาก (X  = 3.62)  
โดยมีรายละเอียดตามล าดบัดังนี ้คือ ท่านพยายามแสวงหาความร่วมมือจากทีมสุขภาพเพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพของผู้ ป่วยให้สามารถดแูลตนเอง มีความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X  = 
3.67) ล าดบัท่ี 2 ท่านได้สอนเก่ียวกบัการส่งเสริมสขุภาพแก่ผู้ ป่วยและครอบครัว มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญั
มาก (X  = 3.66) ล าดับท่ี 3 คือ ท่านได้สอนเก่ียวกับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ ป่วยและครอบครัว มี
คา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X  = 3.62) ล าดบั 4 คือ ทา่นได้สอนเก่ียวกบัการปอ้งกนัโรคแก่ผู้ ป่วยและ 
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ครอบครัว มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X  = 3.59) ล าดบัท่ี 5 คือ ท่านได้สอนเก่ียวกบัการฟืน้ฟูสขุภาพ
แก่ผู้ ป่วยและครอบครัว มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X  = 3.58)  

 การปฏิบตัิงานด้านการดแูลผู้ ป่วยในระยะวิกฤตและฉุกเฉิน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมาก 
(X  = 3.87) โดยมีรายละเอียดตามล าดบัดงันี ้คือ ท่านสามารถประเมินได้ว่าผู้ ป่วยคนใดท่ีอยู่ในภาวะ
วิกฤตและต้องการการดแูลอย่างใกล้ชิด มีความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X  = 
4.00) ล าดบัท่ี 2 ท่านสามารถตดัสินใจในการให้การพยาบาลเพ่ือกู้ ชีวิตผู้ ป่วยร่วมกบัทีมรักษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมและทันท่วงที มีค่าเฉล่ียระดับส าคัญมาก ( X  = 3.93) ล าดับท่ี 3 คือ ท่าน
เลือกใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบตัิการพยาบาลได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม มี
คา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X  = 3.85) ล าดบั 4 คือ ท่านสามารถเป็นท่ีปรึกษาให้กับผู้ ป่วยได้เม่ือผู้ ป่วย
ต้องการมีค่าเฉ ล่ียระดับส าคัญมาก ( X  = 3.82) ล าดับ 5 คือ ท่านสามารถดูแล อธิบาย และ
ประคบัประคองจิตใจให้ผู้ ป่วยและญาตท่ีิอยูใ่นภาวะวิกฤตได้อยา่งเหมาะสม มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก 
(X  = 3.76)  

 การปฏิบตัิงานด้านการพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมาก ( X  = 3.75) 
โดยมีรายละเอียดตามล าดบัดงันี ้คือ ท่านให้ความร่วมมือตอ่องค์กรวิชาชีพ ปฏิบตัิตามกฎจรรยาบรรณ
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพมีความส าคญัในล าดบัท่ี 1 มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X  = 3.98) ล าดบัท่ี 2 
ท่านมีความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้เกิดการพฒันาวิชาชีพ เพ่ือคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยและคณุภาพ
ทางการพยาบาล มีคา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X = 3.78) ล าดบัท่ี 3 คือ ท่านแสวงหาโอกาสการเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่เพ่ือความก้าวหน้าของตนเองและวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัมาก ( X  = 3.64) 
ล าดบั 4 คือ ท่านมีการมุง่ให้การบริการเชิงวิชาชีพ พัฒนาองค์ความรู้หรือศาสตร์ทางการพยาบาลการมี
คา่เฉล่ียระดบัส าคญัมาก (X  = 3.61) 

 สรุปผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของการศึกษาความสมัพนัธ์ความเครียดใน ความพึง
พอใจในงานท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยองพบว่าองค์ประกอบ 
JOBPER, STRESS และ JOBSATIS มีความเท่ียงสูง (ค่ามากกว่า 0.60) และองค์ประกอบของ 
JOBPER สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรในองค์ประกอบ LEADER  PLAN TEACH CARE 
และ DEVEL ได้ต ่า (ต ่ากวา่ 0.50) สว่น COMMUN ได้สงู (สงูกวา่ 0.50) และ องค์ประกอบของ STRESS 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรในองค์ประกอบ JOBDES STRUC RELATION ได้ต ่า (ต ่า
กวา่ 0.50) สว่น ENVIRON ได้สงู (สงูกวา่ 0.50) องค์ประกอบของ JOBSATIS สามารถอธิบายความ 
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แปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบ SUCCESS RESPECT JOB RESPON COMMAND RELACO 
ENWORK PAY ได้ต ่า (ต ่ากว่า 0.50) ส่วน PROGRESS และ POLICY ได้สูง (สูงกว่า 0.50) มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์ เท่ากับ 135.06 ท่ี
องศาอิสระเทา่กบั 114 มี P-value เท่ากบั 0.08 ดชันี GFI เท่ากบั 0.96  คา่ RMSEA เท่ากบั 0.03 มีคา่ท่ี
ดีมากเน่ืองจากน้อยกว่า 0.05 (Diamantopoulos and Siguaw, 2000) ค่า RMR เท่ากับ 0.02 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (Diamantopoulos and Siguaw, 
2000) ค่า NFI เท่ากับ 0.98 ค่า NNFI เท่ากับ 0.99 ดชันี CFI เท่ากับ 1.00 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีเน่ืองจากค่า
ของดชันีเหล่านีค้วรมีคา่ตัง้แต ่0-1 โดยคา่ท่ีดีควรมีคา่ตัง้แต ่0.90 ขึน้ไป ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่
ความเครียดในงาน และความพึงพอใจในงานทุกตวัมีผลต่อการปฏิบตัิงานโดยท่ีการปฏิบตัิงานท่ีมีผล
มากท่ีสุดคือ COMMUN (การติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ) ท่ี 10.06 รองลงมาคือ DEVEL 
(การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ)ท่ี 9.69 รองลงมาคือ PLAN (ด้านการวางแผนและประเมินผลทางการ
พยาบาล) ท่ี 9.58 รองลงมาคือ CARE(ด้านการดแูลผู้ ป่วยในระยะวิกฤตและฉกุเฉิน ท่ี 8.61 และน้อยสดุ 
คือ TEACH (ด้านการสอนผู้ ป่วยและครอบครัว)ท่ี 8.55  ในส่วนของความเครียดในงานท่ีมีผลมากท่ีสุด
คือ ENVIRON(ด้านสิ่งแวดล้อม)ท่ี 12.54 รองลงมา คือ STRUC (โครงสร้างและการบริหารองค์กร)ท่ี 
10.39 และน้อยสดุ คือ RELATION(สมัพนัธภาพกบัผู้ ร่วมงาน) ท่ี 7.97 ในส่วนของความพงึพอใจในงาน
ท่ีมีผลมากท่ีสดุคือ PROGRESS(ความก้าวหน้าในงาน) ท่ี 14.36 รองลงมา POLICY(นโยบาย) ท่ี 13.60 
และน้อยสุด  คือ ENWORK ท่ี  3.96 เม่ือพิจารณาอิทธิพลรวม (TE) ของ STRESS (ปัจจัยท่ีมีต่อ
ความเครียดในงาน) ท่ีสง่ผลตอ่ JOBPER (การปฏิบตังิาน) มีคา่เทา่กบั -0.01 อิทธิพลทางตรง (DE) มีคา่
เท่ากับ -0.01 เม่ือพิจารณาอิทธิพลรวม (TE) ของ JOBSATIS (ความพึงพอใจในงาน) ท่ีส่งผลต่อ 
JOBPER (การปฏิบตัิงาน) มีค่าเท่ากับ 0.61 อิทธิพลทางตรง (DE) มีค่าเท่ากับ 0.61 และไม่มีอิทธิพล
ทางอ้อม (IE) และมีคา่สมัประสิทธ์ิการท านาย (R2) เทา่กบั 0.38 หรือ 38% 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 ในการศกึษาครัง้นี ้ได้ก าหนดสมมตฐิานการวิจยัไว้ 2 สมมตฐิาน ได้แก่ 
 สมมติฐานที่  1: ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในงานส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยอง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในงานไม่ส่งผลตอ่การปฏิบตัิงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยอง 
 สมมติฐานท่ี 2: ความพงึพอใจในงานสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ระยอง จงัหวดัระยอง 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจในงานส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยอง 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานในงานวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่ความเครียดในงาน ความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ระยอง จงัหวดัระยอง สามารถอภิปรายผลโดยอ้างอิงจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้ดงันี ้  
 สมมติฐานที่  1: ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในงานส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยอง 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในงานประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านลักษณะงาน 2. ด้าน
โครงสร้างและการบริหารองค์กร 3. ด้านสัมพันธภาพกับผู้ ร่วมงาน 4. ด้านสิ่งแวดล้อม โดยผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในงานไม่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยอง อาจเน่ืองจากพยาบาลวิชาชีพสว่นใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีมากพอท่ีท าให้พยาบาลวิชาชีพสามารถเรียนรู้งานต่าง ๆ ในหน่วยงาน และมีความช านาญใน
การท างาน ก็จะชว่ยให้พยาบาลวิชาชีพสามารถควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ท่ีมากระทบ และยงัช่วย
ลดภาวะท่ีเครียดท่ีเกิดขึน้ อีกทัง้ยังมีผลต่อการยอมรับนับถือตระหนักในความสามารถของตน จึงมี
ความรู้สึกว่าตนเองมีคณุค่า ภาคภูมิใจในการท างานของตน จึงมีความกระตือรือร้นตัง้ใจท างาน เกิด
ความรู้สกึว่างานท่ีได้รับมอบหมายเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ ท้าทายความสามารถของตน จึงเปรียบเสมือนเป็น
ประสบการณ์ทางบวกมากกว่าท่ีจะเป็นผลเสียท่ีสร้างความกดดนั หรือความเครียดแก่พยาบาลวิชาชีพ
อย่างเดียว นอกจากนัน้สภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ีมีความเอือ้อ านวยในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้มีเพียงพอในการท างาน ท าให้การปฏิบัติงานนัน้มีความราบร่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปารวี ทองแพง (2547) ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบตังิานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศนูย์นครปฐม พบวา่ ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ 
ในโรงพยาบาลศนูย์นครปฐม อยู่ในระดบัท่ีมีความเครียดน้อย ความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียดกบัการ
ปฏิบตัิงานเป็นไปทางตรงกันข้าม พยาบาลวิชาชีพมีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน จึงช่วยลด
ความเครียดในการปฏิบตัิงานลง และไมส่อดคล้องกบังานวิจยัของ สจุริต ทมุจนัทร์ (2546) ท าการศกึษา
วิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ความพึงพอใจในงาน และการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบตังิานในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเครียดในงานโดยรวม 
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบตังิานโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
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 สมมตฐิานท่ี 2: ความพึงพอใจในงานส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ระยอง จงัหวดัระยอง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจในงานส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยอง เน่ืองจากความพงึพอใจในงานนัน้ เป็นความรู้สกึของบคุคลท่ีมี
ตอ่การท างานในทางบวกของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงาน และได้รับผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความ
พึงพอใจท่ีท าให้บคุคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มุ่งมัน่ท่ีจะท างาน นอกจากนัน้พยาบาลวิชาชีพอาจมี
ความพงึพอใจจากการปฏิบตังิานได้อยา่งส าเร็จด้วยตนเอง ได้รับการมอบหมายงาน และได้ปฏิบตัอิยา่ง
เตม็ความรู้ความสามารถท่ีมี โดยสิ่งเหล่านีจ้ะมีผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน และ
สง่ผลตอ่ความส าเร็จขององค์กรด้วยซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สจุริต ทมุจนัทร์ (2546) ท าการศกึษา
วิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ความพึงพอใจในงาน และการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานโดย
ภาพรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบตังิานโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.01  
(P≤.01  r = .424) และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สภุาเพ็ญ ปาณะวฒันพิสทุธ์ิ (2539) พบว่า ความพึง
พอใจในงานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในงาน 
ความพึงพอใจในงาน ท่ีส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยอง 
ผู้ท าการวิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

 1.  ในหน่วยงานควรให้มีการติดตาม ประเมินภาวะเครียดของของพยาบาลวิชาชีพ แม้ใน
การศกึษาครัง้นีจ้ะพบว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยองจะมีภาวะเครียดน้อยก็ตาม 
เพราะหากพยาบาลวิชาชีพมีภาวะเครียดสะสมอยู่จ านวนมาก และไม่ได้รับการแก้ไข ย่อมส่งผลถึงการ
ปฏิบตังิานของพยาบาลวิชาชีพด้วย 

 2.  ควรมีการจัดระบบงานเพ่ือลดปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการท างาน เช่น มีการจัด
อัตราก าลังท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงชั่วโมงความต้องการพยาบาล หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผู้ปฏิบตังิาน สนบัสนนุในด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้เพียงพอแก่การใช้งาน หรือการจดัสภาพแวดล้อมของ
หอผู้ ป่วยเพ่ือเอือ้อ านวยตอ่การปฏิบตังิาน ยงัเพ่ือเป็นการลดการเส่ียงตอ่การคดิการเกิดโรค เป็นต้น 
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 3.  ผู้บริหารควรหาแนวทางในการช่วยเหลือ แนะแนว และให้ค าปรึกษาพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
ความเครียด โดยอาจจะมีการจดัสถานท่ีส าหรับให้ค าปรึกษา มีผู้ รับผิดชอบท่ีมีความรู้ความสามารถ
ด าเนินงาน หรืออาจจัดกิจกรรมสนัทนาการ เพ่ือลดความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ และยงัเป็นการ
เช่ือมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพยาบาลวิชาชีพด้วยกนั 

 4.  ผู้บริหารควรหาแนวทางในการเสริมสร้างความพึงพอใจในงานในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านความก้าวหน้าในงาน ควรเสริมสร้างเพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพได้มีโอกาสได้รับพิจารณาความดี
ความชอบในการปฏิบตัิงานอย่างยตุิธรรม ทัง้ยงัท าให้มีโอกาสได้รับการเล่ือนขัน้อีกด้วย หากกระท าอยู่
สม ่าเสมอนัน้จะเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน เป็นการลดความเครียดในการท างาน และยงัส่งผลไป
ถึงการปฏิบตัอิยา่งมีคณุภาพทัง้ตอ่ผู้ปฏิบตังิานเองและตอ่องค์กรนัน้ๆด้วย 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพโดยจ าแนกตามแผนก 
เน่ืองจากรายละเอียด ลักษณะของงาน ปริมาณงานของแต่ละแผนกมีความแตกต่างกันไป เพ่ือให้ได้
ข้อมลูท่ีเจาะลกึลงไปอีก 

 2.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดความเครียดในงาน เช่น ลักษณะ
บคุลิกภาพ การได้รับการสนบัสนุนจากผู้บงัคบับญัชา การท างานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพและศึกษาถึง
กลไกการปรับตวัในสภาวะตา่ง ๆ เม่ือเกิดความเครียดในระดบัตา่ง ๆ เพ่ือให้ผู้บริหารในหน่วยงานนัน้ ๆ 
ทราบถึงปัจจยัท่ีก่อให้บคุลากรในหน่วยงานเกิดความเครียด เพ่ือน าไปปรับปรุงสภาพการท างานหรือให้
การสนบัสนนุในกิจกรรมท่ีชว่ยผอ่นคลายความตงึเครียดให้แก่บคุลากรในหนว่ยงาน 

 3.  ควรมีการศกึษาโดยเปรียบเทียบความเครียดในงาน ความพงึพอใจในงานกบัการปฏิบตังิาน
ของพยาบาลวิชาชีพจากตา่งโรงพยาบาลด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมลูมาแล้วน าไปปรับประยกุต์ใช้ในองค์กรของ
ตนเอง 
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