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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้เป็นการส�ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey) เพื่อวัดระดับความเครียดของ

พยาบาลและผูช่้วยพยาบาลแผนกอายรุกรรม  และหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจยัการท�างาน

กับความเครียด  กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยใน

สังกดัของรัฐแห่งหน่ึง ท่ีปฏบิตังิานต้ังแต่ 1 ปีขึน้ไป จ�านวน 150 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่ตวัอย่างแบบไม่แทนที ่ 

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเมินความเครียด (ST-5) และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการท�างานที่

ก่อให้เกิดความเครยีด ระหว่างวันท่ี 28 กรกฎาคม - 9 สงิหาคม 2556 วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ สถติสิมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ biserial correlation

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 41.30) ปัจจัยส่วนบุคคล

มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดโดย ได้แก่ อายุ (r = -0.219) และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

(r = -0.201) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดคือ ภาระงาน (r = 0.267) บทบาทที่มี

ความขัดแย้ง และคลุมเครือมาก (r = 0.401) และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ไม่เหมาะสม (r = 0.243)

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย คือ หัวหน้าหอผู้ป่วยควรก�าหนดภาระงาน และตารางมอบหมายงานใน

แต่ละวัน ให้สมดุลกับงานและสัดส่วนของเจ้าหน้าท่ีและไม่ซ�้าซ้อน จัดสรรงบประมาณในส่วนของการสร้าง

แรงจูงใจในการท�างาน เพิ่มเงินค่าล่วงเวลา ในกรณีท�างานเกินก�าหนดเวลา ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 

มีระบบระบายอากาศ มีแสงสว่างเพียงพอ

คำาสำาคัญ: ความเครียด พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในสังกัด

ของรัฐ
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Abstract

 This cross-sectional survey was to measure level of stress among nurses and nursing assistants 

worked at medical unit and to identify the association between personal factors, working factors, and stress. 

The sample was randomly selected of 195 nursing personnel with at least 1 year of working experience 

at medical unit of a government university hospital. Data were collected during 28th July – 9th August 

2013 using Stress Test Questionnaire (ST-5). Data were analyzed by using Pearson ’s Product Moment 

Correlation Coefficient and biserial correlation.

 Findings showed that majornity of the participants had moderate level of stress (41.30 %). Personal 

factors negatively associated with stress including age (r = -0.219) and working experience (r = -0.201). 

The factors that had positive association with stress levels were work burden (r = 0.267), conflicts and 

unclear work role (r = 0.401), and non-suitable working environment (r = 0.243).

 The recommendations were to adjust workload, working responsibility without overlapping of 

nursing duties. Budget for work incentive should be set, and overtime subsidy rate should be increase. 

The working environment should be improved such as better air ventilation and adequate lighting in a work place.

Key	words:	stress, nurse, nurse assistant, medical unit, government, university hospital

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 จากการเปลีย่นแปลงของโลก ท�าให้มนษุย์เกดิ

การเปลี่ยนแปลง ประเวศ วะสี (2549) กล่าวว่า 

ความเครียดเป็นสาเหตุหลักท�าให้มนุษย์ไม่มีความสุข

และน�าไปสู่โรคต่างๆ ภาวะเครียดเกิดจากการได้รับ

สิง่กระตุ้นจากส่ิงเร้าต่างๆ ท้ังภายนอกและภายใน ท�าให้

เกดิการเปลีย่นแปลงในระบบ เม่ือมนุษย์เข้าสูวั่ยท�างาน 

พบว่าอาจก่อให้เกดิภาวะเครยีด เพราะการท�างานมีการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ มีการแข่งขันกนัสูง ต่อสู้ดิน้รน

และมกีารเผชญิกบัสถานการณ์บางอย่างทีไ่ม่คาดฝัน ซึ่งมี

ผลต่อสุขภาพร่างกาย

 การปฏิบัติการพยาบาลเป็นอีกอาชีพหน่ึงซึ่ง

ก่อให้เกิดความเครียด จากการศึกษาของ Callaghan, 

Tak-ying & Wyatt (2000) ซึ่งได้ท�าการศึกษาใน

พยาบาลของประเทศจีน พบว ่า  สิ่ ง ท่ีท� าให ้ เกิด

ความเครยีดมากทีส่ดุคอื ภาระงานมาก ทัง้งานทีป่ฏบิติั

กับผู้ป่วยโดยตรงรวมถึงงานด้านเอกสาร โดยทีง่านดแูล

ผู้ป่วยไม่ได้ลดลงเลยสอดคล้องกับการศกึษาของ ศากุณ 

แสวงพานชิ อ้างถึงใน ดวงรตัน์ วฒันกิจไกรเลศิ คัดนางค์ 

นาคสวสัด์ิ ชูชืน่ ชวีพนูผล, และวรรณ ีสตัยววิฒัน์. (2553) 

ที่พบว่าพยาบาลในหอผู้ป่วยอายุรกรรมมีการลาออก

สูงสุดและจากรายงานวิจัยของบุญธรรม ตันทา, สเุทพ 

บญุซ้อน, และ ปิยะวรรณ เลศิพานชิ (2553) ศกึษาพบว่า 

ระดับความเครียดของพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอยู่

ในระดับปานกลางโดยสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลที่

แตกต่างกันคือ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา 

(อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05)

 จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของหน่วยงาน

อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ

แห่งหนึ่ง มีการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการ

ปฏิบัติงาน พบว่า เจ้าหน้าที่พยาบาลมีความเครียดจาก

การท�างานจ�านวนมาก งานที่ท�าอยู่หนักเกินไป ภาระ
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งานมาก ท�างานเกินเวลา ขัดแย้งกบัเจ้าหน้าท่ีด้วยกนัเอง 

บรรยากาศในหน่วยงานไม่ค่อยเอื้ออ�านวยต่อการ

ท�างาน ขาดแรงจูงใจในการท�างาน มีความรู้สึกกดดัน 

ไม่มีความสุขกับการท�างาน (การสัมมนาภาควิชา

อายุรศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ

แห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2554) 

 ในการตรวจสุขภาพประจ�าปีของเจ้าหน้าที่

พยาบาลเพื่อประเมินการเจ็บป่วย พบว่า พยาบาล เป็น 

กลุ่มท่ีต้องท�างานหนักเกินก�าลัง ท�างานซ�้าซาก ต้องอยู่

ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกิน 2 ช่ัวโมง จึงพบว่า ร้อยละ 80 

มีอาการปวดเรื้อรัง ได้แก่ คอ หลัง เข่า และเสี่ยงต่อการ

เป็นโรคโลหิตจางมากที่สุด เนื่องจากเป็นเพศหญิง 

ท� างานหนักและสูญเสีย เลือดจากประจ� า เดือน

(SPA-I-5 การติดตามภาวะสุขภาพและตรวจสุขภาพ

ของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง 5 ปี 2551-2555)

 ในสภาพการณ์ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง 

รวมไปถึงความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่ผู้รับบริการ

ต้องการได้รับความสะดวกสบายและบริการที่ดี ดังนั้น

จงึมกีารค้นหาวธิทีีจ่ะพฒันางาน เพือ่สร้างความประทบั

ใจให้แก่ผู้รับบริการและจะส่งผลให้ผู้รับบริการกลับมา

ใช้บรกิารอกี จะเหน็ได้ว่า จากสภาพการแข่งขนัดงักล่าว

เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นหรือรักษา

ระดับศักยภาพให้คงอยู่ ดังน้ันเจ้าหน้าท่ีต้องท�างาน

อย่างหนกัเพือ่รองรบัผูใ้ช้บรกิารท่ีมีจ�านวนมากในแต่ละ

วนั และจากเหตุผลนี้เองในแต่ละปีมีเจ้าหน้าที่พยาบาล

ลาออก/โอนย้ายเพิม่ขึน้ โดยใน ปี 2552 ลาออก/โอนย้าย 

23 คน ปี 2553 ลาออก/โอนย้าย  33 คน ท�าให้ผู้วิจัย

มีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ

ความเครียดของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลแผนก

อายรุกรรม เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นน�าเสนอต่อผูบ้รหิาร

ในการหาแนวทางการลดความเครียดให้กับเจ้าหน้าที่

พยาบาลและส่งเสริมการท�างานอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์การวิจัย	

 1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของพยาบาล

และผู ้ช ่วยพยาบาลแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐแห่งหนึ่ง

 2. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคลและปัจจัยการท�างานกับความเครียดของ

พยาบาลและผู ้ช ่ วยพยาบาลแผนกอายุรกรรม 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐแห่งหนึ่ง

สมมติฐานการวิจัย

 1. ป ัจจัยส ่วนบุคคลมีความสัมพันธ ์ กับ

ความเครียดของเจ้าหน้าท่ีพยาบาลแผนกอายุรกรรม

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐแห่งหนึ่ง

 2. ป ัจจัยการท�างานมีความสัมพันธ ์กับ

ความเครียดของเจ้าหน้าท่ีพยาบาลแผนกอายุรกรรม

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐแห่งหนึ่ง

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประ กรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื พยาบาลและผู้ช่วย

พยาบาลแผนกอายุรกรรม ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 

แผนกอายุรกรรมตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ�านวน 248 คน 

 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

 กลุม่ตวัอย่างทีเ่ข้าร่วมในการวจัิยครัง้นีม้ทีัง้สิน้

จ�านวน 195 คน ค�านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ

รอสเนอร์ (Rosner, 2000) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย (Simple random sampling)โดยเลอืกตวัอย่าง

แบบไม่แทนที่ (Simple without replacement) ด้วย

การน�ารายชือ่บคุคลากรทีป่ฏบิตังิานจรงิในโรงพยาบาลน้ัน 

มาท�าการจับฉลากตามสัดส่วนที่ค�านวณได้ ทีละแผนก 

ให้ได้ตามจ�านวนที่ต้องการ

  เครื่องมือที่ ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
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(Questionnaire) จ�านวน 1 ชุด ประกอบด้วย

 ส่วนที่	1 แบบประเมนิความเครยีด (ST-5) 

ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 5 ข้อ 

ถามโดยเป็นแบบประเมินตนเองด้านความเครียด 

 ส่วนที่	2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการ

ท�างานทีก่่อให้เกดิความเครียด โดยดดัแปลงจาก ดวงรตัน์ 

วัฒนกิจไกรเลิศ และคณะ (2553) มีทั้งหมด 33 ข้อ 

และข้อค�าถามแสดงความคิดเห็นอีก 1 ข้อค�าถาม 

ค�าตอบเป็นแบบมาตราส่วนการประมาณค่า 5 ระดับ 

(Likert’s Scale) ต้ังแต่ เหน็ด้วยอย่างยิง่ จนถงึ เหน็ด้วย

น้อยที่สุด 

	 ส่วนที่	3	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

ได้แก่ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได้  และ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

	 การหาคุณภาพเครื่องมือ

 1. ตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หา (Content 

validity) การใช ้ภาษา การวัด การแปลผล โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน 

 2. ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดย

น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับพยาบาลและผู้ช่วย-

พยาบาลทีม่คีณุลกัษณะคล้ายกลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 30 คน 

ทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients) ได้ค่า

ความเชื่อมันของแบบสอบถามส่วนของความเครียด 

(ST-5) เท่ากับ 0.711 และส่วนของปัจจัยที่ท�าให้เกิด

ความเครียดจากการท�างาน เท่ากับ 0.909

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลหลังจากผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้นท�า

หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลถึง

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยใน

สังกัดของรัฐแห่งหนึ่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บ

ข้อมลู ผู้วจิยัส่งแบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่างด้วยตนเอง 

โดยกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามแล้วใส่ซองสีน�า้ตาลทบึ

ปิดผนกึไว้เป็นความลบัและผูว้จัิยเป็นผูต้ดิต่อขอรบัคนื

ด้วยตนเอง

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ

ปัจจยัการท�างานกบัความเครยีดด้วย การหาค่าสัมประสทิธ์

สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%

ผลการวิจัย

 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น  

195 คน จากจ�านวนประชากรทั้งหมด 248 คน และได้

รับแบบสอบถามกลับคืนมา ทั้งสิ้น  150 ชุด ที่มีความ

สมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถามสามารถน�ามา

วิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น 150 ชุด คิดเป็นร้อยละ 76.92 

 1. คุณลักษณะส่วนบุคลของกลุ ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 53.30) 

สถานภาพสมรสโสดมากที่สุด (ร้อยละ 74.00) ระยะ

เวลาในการปฏบัิตงิาน 1-5 ปี มากทีส่ดุ (ร้อยละ 42.00) 

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร ้อยละ 

62.70)

 2. ระดับความเครียด (ST-5) โดยส่วนใหญ่

พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 41.30) ระดับ

ความเหน็ต่อปัจจยัการท�างานกบัความเครยีดด้านต่างๆ 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.12, S.D. = 

0.63) ด้านภาระงานมีความเครียดในระดับที่สูง 

(Mean = 3.64, S.D. = 0.70) ส่วนด้านบทบาท และ 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน มีความเครียดอยู่ใน

ระดับปานกลาง (Mean = 2.70, S.D. = 0.74 และ 

Mean = 3.36, S.D. = 0.79) ตามล�าดับ 
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 3.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจยัส่วนบคุคลในส่วนของ  อาย ุ สถานภาพสมรส การ

ศึกษา  รายได้  และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  กับ

ความเครียด ของเจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกอายุรกรรม 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง  ด้วยสถิติ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร ์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) และ biserial 

correlation ที่ระดับความเชือ่ม่ัน 95% พบว่า ปัจจัยด้าน

อายุ สถานภาพสมรสที่เป็นโสด มีความสัมพันธ์กับ

ความเครียดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = -.219, 

p-value < 0.01  และ b = -.219,p-value < 0.01)   

ส่วนระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ

ความเครียดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = -.201, 

p-value < 0.05 ) แต่ระดับการศึกษาและรายได้ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความเครียด  ส่วนปัจจัยการท�างาน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาระงาน ด้าน

บทบาท และด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในระดับปานกลาง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ(r = .267, p-value< 0.01, 

r = .401, p-value < 0.01 และ r = .243, p-value 

< 0.01) ตามล�าดับ

การอภิปรายผลการวิจัย

 จากการวิจัย พบว ่าเจ ้าหน้าท่ีพยาบาลมี

ความเครยีดอยูใ่นระดบัปานกลางเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนยาก มี

ปัญหามากทีสุ่ด (ร้อยละ 46.70) ซึง่สอดคล้องกบัแบบ

จ�าลองความเครียดตามแนวคิดของร๊อบบินส์และจัดส์ 

(Robbins & Judge, 2013) ได้บอกว่าเป็นอาการที่

เกดิขึน้ทางจติ คอืการนอนไม่หลับ มีอาการซึมเศร้า และ

ไม่พอใจในงาน  ปัจจัยส่วนบคุคลมีความสัมพันธ์ทางลบ

กับความเครียด คือ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับการศึกษาของ บุญธรรม ตันทา และคณะ 

(2553) ซึ่งจะเห็นว่า เจ้าหน้าที่พยาบาลที่อายุน้อยๆ 

ระยะเวลาการปฏบิตังิานน้อยๆจะมีความเครยีดในการ

ท�างานมากกว่าผู้ที่มีอายุมาก ส่วนปัจจัยการท�างาน

โดยรวม ทั้งด้านภาระงาน บทบาท สภาพแวดล้อมใน

การท�างาน พบว่า ภาระงานมีความเครียดสูง ปัจจัยที่

ท�าให้เกิดความเครียด คือ ปริมาณงานมาก สอดคล้อง

กับการศึกษาของ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และคณะ 

(2553) ทีพ่บว่าปัจจยัทีท่�าให้เกิดความเครยีดมากทีส่ดุ 

คือ ปรมิาณงานมากแต่มีคนท�างานน้อย จากการทบทวน

วรรณกรรม แผนกอายุรกรรม มีภาระงานหลายด้าน 

ทัง้ ดแูล รกัษา ฟ้ืนฟ ูป้องกนั จงึท�าให้เจ้าหน้าทีพ่ยาบาล

เกิดความเครียดจากภาระงานมาก ด้านบทบาท มี

ความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่พบคือ 

การปรับตัวเมื่อมีนโยบายหรือกฎระเบียบใหม่ ความ

คาดหวังของผู้รับบริการต่อเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ส่วนด้าน

สภาพแวดล้อมในการท�างาน มคีวามเครยีดอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ปัจจัยที่ส่งผล คือ ไม่มีห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ 

สภาพอากาศร้อน การระบายอากาศไม่ดี แสงสว่าง

ไม่เพยีงพอ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ สวามนิ ีศรโีพธิ ์

(2549) ทีพ่บว่าปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดความเครียด (r = 0.32)

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไป

 1.หัวหน้าหอผู้ป่วยควรก�าหนดภาระงานใน

แต่ละเวรให้มีความชัดเจนเป็นรายบุคคล โดยสัดส่วน

ของงานกับเจ้าหน้าที่ต้องมีสัดส่วนที่สมดุลกับงาน 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบต้องไม่ซ�า้ซ้อน แต่ละหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบไม่ควรมคีวามก�ากวมและก้าวก่ายซึง่กนัและ

กัน (บุญธรรม ตันทา และคณะ, 2553) ซึ่งน่าจะท�าให้

ลดภาระงานลงได้

 2. ควรจัดสรรงบประมาณในส่วนของการสร้าง

แรงจูงใจในการท�างาน เช่นการเพิ่มเงินค่าล่วงเวลา ใน

กรณทีีท่�างานเกินเวลา หรอืการมอบรางวลัท่ีไม่ใช่ตวัเงนิ 

เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้บุคลากร เช่น จัดงานเลี้ยง

สงัสรรค์ในวนัส�าคญัต่างๆ เช่น งานปีใหม่ งานครบรอบ

ของคณะ เป ิดโอกาสให ้บุคลากรเชิญสมาชิกใน
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ครอบครวั มาร่วมกจิกรรมต่างๆกบัองค์กร จัดสวัสดกิาร

เยี่ยมไข้เมื่อมีบุคลากรเจ็บป่วย จัดสวัสดิการรถ รับ-ส่ง 

เมื่อบุคลากรมาปฏิบัติหน้าท่ี จัดสัมมนานอกสถานท่ี 

เพื่อสร้างความสามัคคีและผ่อนคลายความเครียดใน

หมู่คณะ

 3. ควรพิจารณา การเพิ่มอัตราก�าลังคน ให้มี

ความเหมาะสมกับหน่วยงานและภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น  

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระงาน เพิ่มประสิทธิภาพ

ของงาน และ ลดการเจ็บป่วยบ่อยของบุคลากร ซึ่ง

สิ่งเหล่าอาจท�าให้ความเครียดของบุคลากรลดลง  อีก

ทัง้น่าจะส่งผลดีต่อ การลดอตัราการเปล่ียนงานหรือย้าย

งานบ่อยหรือการลาออก

 4. ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานทีเ่อือ้ต่อการท�างาน เช่น การมีห้องแยกตดิเชือ้ให้

เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน มีการระบายอากาศของอาคาร 

แสงสว่างทีเ่พียงพอทุกจดุบริการ มีโต๊ะ เก้าอี ้ท่ีเพยีงพอ

ต่อการท�างาน จัดมุมพักผ่อน มุมรับประทานอาหาร 

ส�าหรับบุคลากรให้เพียงพอ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย

 1. ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการตนเองกับ

ความเครียดของบุคลากร เช ่น วิธีการผ่อนคลาย

ความเครียด การแก้ปัญหาเมื่อเกิดความเครียด 

 2 ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่

เกิดจากความเครียด ต่อตนเอง ผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน 

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับความเครียดและหา

วิธีป้องกัน

 3. ควรมกีารศกึษาปัจจยัด้านอ่ืนทีอ่าจมผีลต่อ

ความเครยีดเช่น การรบัรูค้วามยุตธิรรมในองค์กร ความ

ยดึมัน่ผกูพนัต่อองค์กร ภาวะผูน้�าแบบต่างๆ ทีส่่งผลต่อ

ความเครยีด และ ความพงึพอใจในงานกบัความเครยีด
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