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อรสา ใจจินา.  (2556).  อิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการสนบัสนนุทางสังคมตอความเหนื่อยหนาย         
ในการปฏบิัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพืน้ที่
เครือขายบริการสุขภาพที่ 3. สารนิพนธ กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ). กรุงเทพฯ:  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม:  

          อาจารย.ดร.ภิญญาพันธ รวมชาต ิ   
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับของความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยทางชีวจิตสังคมกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช  2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
ปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมที่มีตอความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี เปนบุคลากร
สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช เครือขายบริการสุขภาพที่ 3  ปงบประมาณ 2556 
ไดแก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดชัยนาท 
ในหนวยงานสาธารณสุขระดับอําเภอ จํานวน 81 คน ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชคาสถิติรอยละ, 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson - Product  Moment  Correlation  Coefficient)  
และถดถอยพหุคูณ (Multiple Repression Analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร  

 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
  1.  ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต

และ จิตเวช ดานความรูสึกออนลางทางอารมณมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สวนดานความรูสึกลด
ความเปนบุคคลและดานความรูสึกลดความสําเร็จสวนบุคคลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา 

  2. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับ
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ.05 

  3. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบ (r = -.391) กับความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  4. อายุ, การสนับสนุนทางสังคม และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถรวมกันทํานายความ
เหน่ือยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 27.6 (R2 = .276) โดยตัวแปรการ
สนับสนุนทางสังคม เปนตัวทํานายที่สําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ตามลําดับ 
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This research has the following objectives: 1) to study job burnout of mental health 

and psychiatry personnel in 3 aspects of job burnout. 2) to study the relationship between 
personal factors, social support and the rate of job burnout of mental health and psychiatry 
personnel.  3)To study the influence of personal factors and social support to the job 
burnout rate of mental health and psychiatry personnel. The sample groups used in this 
study were from the mental health and psychiatry personnel in Health Service Network 3 
during the 2013 fiscal year. It includes 81 mental health and psychiatric personnel from the 
following provinces: Nakhon Sawan, Kamphaeng Phet, Phichit, Uthai Thani, and Chainat. 
The data analysis that the researcher used was the average percentage, Pearson Product 
Moment: Correlation Coefficient, Multiple Repression Analysis by using the statistical 
analysis computer program. 

The results were as follows: 
  1. The mental health and psychiatric personnel perceived emotional exhaustion in                   

a moderate level, and perceived depersonalization and reduced personal accomplishment              
in a low level. 

  2. The Personal factors: Age and duration of the operation was not associated with 
job burnout. 

  3. The Social support was negatively correlated (r=-.391) with job burnout 
statistically significant at the .01 levels.  

  4. Three factors: Age , social support and duration of the operation were able to 
predict the job burnout of mental health and psychiatry personnel with statistical significant 
at .001 level. These predictors accounted for 27.6 (R2 = .276). The most important predictor 
was social support, then age and duration of the operation, respectively 

 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงได ดวยความกรุณาและเอาใจใส ใหคําแนะนําและคําปรึกษา 
ชี้แนะแนวทาง ตรวจแกไขขอบกพรองอยางดียิ่งจาก อาจารย ดร.ภิญญาพันธ รวมชาติ อาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธ ดวยความเมตตาอยางสูง จึงทําใหสารนิพนธฉบับนี้ มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเปนสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ชัญญา  ลี้ศัตรูพาย  อาจารย ดร.สิทธิพงศ  วัฒนานนท

สกุล และอาจารย ดร.พัชรี ดวงจันทร กรรมการสอบเคาโครงสารนิพนธ และกรรมการสอบปากเปลา             

สารนิพนธ ที่ไดกรุณาสละเวลาใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เปนประโยชนแกสารนิพนธ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในภาคจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย          

ศรีนครินทรวิโรฒแหงนี้ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูมาโดยตลอดจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยธิดา  จุลินทร ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 8 อาจารยรัช
วัลย บุญโฉม หัวหนากลุมงานวิชาการสุขภาพจิตศูนยสุขภาพจิตที่ 9 และอาจารยศรัณยา  ทองจีน 
หัวหนากลุมงานจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร ที่ใหความกรุณา
ตรวจสอบ และแกไขแบบสอบถามในการวิจัยในครั้งนี้ 

การวิจัยครั้งน้ีไมอาจดําเนินไดหากไมไดรับความอนุเคราะหจากผู อํานวยการศูนย
สุขภาพจิตที่ 8 บุคลากรทุกทานในศูนยสุขภาพจิตที่ 8 กลุมงานจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรคราชนครินทร และเครือขายงานสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 
ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกๆทาน ในการอนุญาตใหเก็บรวบรวมขอมูล ทดลองเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
และชวยเหลือใหการวิจัยในครั้งนี้ดําเนินไปไดดวยดี 

สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสุนทร  ใจจินา คุณแมจันทรบาน  ใจจินา ผูเปน
บิดามารดาที่ใหความรักและหวงใย อบรมเลี้ยงดูผูวิจัยจนมีวันน้ี รวมทั้งขอขอบคุณ คุณอาทิตย มณี
กลัด สามีอันเปนที่รัก คุณจันจิรา ใจจินา ผูเปนนองสาว เปนกําลังใจอันประเสริฐยิ่งที่อยูเบื้องหลัง
ความสําเร็จของการศึกษาในครั้งนี้ 

คุณคาทั้งหมดที่เกิดจากสารนิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอนอมรําลึกและบูชาพระคุณบุพการี และ
บูรพาจารย ของผูวิจัยทุกทาน ที่อบรม สั่งสอน และวางรากฐานการศึกษาใหกับผูวิจัยตั้งแตอดีต จนถึง
ปจจุบัน คุณประโยชนที่เกิดจากงานวิจัยน้ี ขอมอบใหเปนอานิสงคนี้แกผูมีพระคุณ ทุกทานตาม 
ที่กลาวมา 
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  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ          
ไดพิจารณาสารนิพนธเรื่องอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมตอความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพ้ืนที่
เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 ของอรสา ใจจินา ฉบับน้ีแลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตร ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒได 
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    (อาจารย ดร.ชัญญา  ลี้ศตัรูพาย)  
    
 คณะกรรมการสอบ 

    ……………………………………………………… ประธาน 
    (อาจารย ดร.ภิญญาพันธ  รวมชาติ) 

       …………………………………………………........ กรรมการสอบสารนิพนธ 
       (อาจารย ดร.สิทธิพงศ  วัฒนานนทสกุล) 

    ……………………………………………………… กรรมการสอบสารนิพนธ 
    (อาจารย ดร.พัชรี  ดวงจันทร) 
 

 อนุมัติใหรับสารนิพนธฉบบัน้ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตูรปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวทิยาพัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

       ……………………………………………………....คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
(อาจารย ดร.วาณี   อรรจนสาธิต) 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
   ภายใตบริบทการดําเนินงานใหบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขที่

เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพและปองกันการเกิดปญหาดานสุขภาพที่มี
อัตราการเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางดานรางกายและจิตใจของประชาชน อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขมีแผน
เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ในป 2558 จึงมีนโยบายการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข(Service Plan)เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุงหวังใหประชาชน
มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินงานสุขภาพจิตไดกําหนดนโยบายเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดงายและไดรับ
บริการที่มีคุณภาพโดยพัฒนาขีดความสามารถของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และมุงพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขใหมีความพรอมทั้งดานความรู เจตคติ ทักษะดานสุขภาพจิตและจิตเวช
ตอบสนองความตองการของประชาชนดานสุขภาพจิตทุกกลุมเปาหมายอยางบูรณาการ (พรณิภา  
พลอยกิตติกูล. 2549: 2; อางอิงจาก สมจิตต  ลุประสงค. 2546) จึงไดมีนโยบายการดําเนินงาน
สุขภาพจิต ป 2556-2559 ภายใตกรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตและแผนยุทธศาสตรกรม
สุขภาพจิตกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) ซึ่งมีประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2 ของกรมสุขภาพจิต ในการเสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในการ
ดําเนินงานสุขภาพจิต เปนยุทธศาสตรหน่ึงที่สําคัญกับเครือขายบริการโดยมีเปาประสงคคือ 
ประชาชนไดรับการดูแลและเขาถึงบริการสุขภาพจิต(กรมสุขภาพจิต. 2555) โดยบุคลากร
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในหนวยบริการในพื้นที่เปนผูรวมผลักดันใหการดําเนินงาน
ดังกลาว แตเน่ืองจากสถานการณดานสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณปจจุบันในทุกชวงวัยมี
พฤติกรรมดานสุขภาพจิตและจิตเวชที่เปนปญหาเพิ่มสูงมากขึ้น จากการสํารวจปญหาสุขภาพจิต
และจิตเวชในทุกชวงวัยพบวาในวัยเด็กพบวามีพัฒนาการไมสมวัยรอยละ 30 โดยพัฒนาการลาชา 
(Delayed Development)รอยละ 20  และเสี่ยงตอปญหาพฤติกรรมอารมณ/สติปญญา เปนโรค
บกพรองทางการเรียนรู รอยละ 10 (กรมสุขภาพจิต 2555; อางอิงจาก กรมอนามัย 2554) และจาก
การสํารวจในป2554 พบวาเด็กวัยเรียนมีระดับสติปญญา (IQ) เฉลี่ย 98.59 (คาปกติ=100) มีระดับ
สติปญญาต่ํากวาคาปกติรอยละ 48.5 และเปนกลุมสติปญญาบกพรองรอยละ 6.5 (ระดับสติปญญา
นอยกวา 70 / มาตรฐานสากล กําหนดไมเกินรอยละ 2) (กรมสุขภาพจิต. 2555)  ในดานความฉลาด
ดานอารมณ (EQ) จากการสํารวจในป2550 พบคะแนนความฉลาดดานอารมณ ลดลง จากป 2545 
ในดานการมุงม่ันพยายาม ความกระตือรือรน การปรับตัวตอปญหา (กรมสุขภาพจิต 2550)และยัง
พบปญหาเด็กติดเกม เพ่ิมจากรอยละ 13.3 ในป2551 เปนรอยละ14.4 ในป 2553 (กรมสุขภาพจิต. 
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2555; อางอิงจาก ชาญวิทย พรนภดล และคณะ . ม.ป.ป.)  สวนกลุมวัยรุนในปจจุบันพบวาปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนเปนปญหาสําคัญโดย วัยรุนมีเพศสัมพันธรอยละ 25  (1.25 ลานคน จาก 5 
ลานคน) มีการตั้งครรภรอยละ 10  (250,000 คน ของวัยรุนหญิง 2.5 ลานคน) ตั้งครรภจนคลอด
รอยละ 50 (120,000 คน)และมีการทําแทงถึงรอยละ 50 (วิชัย รูปขําดี 2553 ; อางอิงจาก  
กรมสุขภาพจิต. 2555)นอกจากนี้ยังพบวาวัยรุนมีการใชความรุนแรง เพ่ิมมากขึ้น ในป 2551 และ 
2553 มีคดีเด็กและเยาวชน 44,057  และ 46,918 คดี ตามลําดับ โดยพบการใชมีดและปนมากขึ้น 
(กรมสุขภาพจิต 2555; อางอิงจาก กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน . ม.ป.ป)  ในวัยทํางาน 
พบวาในประเทศไทยประชากรวัยทํางานลดลงจากป 2552 (รอยละ 67.1) เปน รอยละ 66  
ในป 2558 มีอัตราการดื่มสุรามากที่สุดในกลุม 30-40 ป และมีการฆาตัวตายมากในกลุม 25-59 ป 
เน่ืองจากคุณภาพชีวิตไมดีพอ(สํานักงานสถิติแหงชาติ.ม.ป.ป ;อางอิงจาก กรมสุขภาพจิต 2555) 
นอกจากนี้ยังพบวาเกิดการหยารางเพ่ิมขึ้นจากอัตรา 5 : 1 ในป 2542 เปน  3 : 1 ในป 2551
เน่ืองจากปญหาสัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัว และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ผลที่
ตามมาคือเด็กถูกทอดทิ้ง  ผูสูงอายุถูกปลอยใหอยูตามลําพัง ปญหายาเสพติด  การใชความรุนแรง  
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน ฯลฯ (กรมสุขภาพจิต.2555) สวนวัยสูงอายุมีจํานวนเพิ่มสูงมาก
ขึ้น โดยพบวาจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด ดูแลตนเองได รอยละ 85.3 (5.97 ลานคน)  ดูแลตนเองได
บางสวน รอยละ 13.8 (9.6  แสนคน) และดูแลตนเองไมไดเลยรอยละ 0.9 (63,000  คน)  
(กรมสุขภาพจิต. 2555) โดยในพื้นที่เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 มีการสํารวจสติปญญาเด็กวัยเรียน  
ในป2554 พบวาจังหวัดกําแพงเพชร มีคะแนนเฉลี่ย 95.22 (คาปกติ >100) และในป 2555 จังหวัด
กําแพงเพชร มีการตั้งครรภในวัยรุน(อายุนอยกวา 20 ป)เทากับ 24.8 ซึ่งสูงมากกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศไทย(ที่คาเฉลี่ย 16.5 และจังหวัดกําแพงเพชรยังอัตราฆาตัวตายสําเร็จของสูงสุดของพื้นที่
เทากับ 7.02 ตอประชากรแสนคน ซึ่งเกินเกณฑ 6.5 ตอประชากรแสนคน สวนอัตราการพยายาม  
ฆาตัวตาย จังหวัดนครสวรรคมีอัตราการฆาตัวตายสําเร็จ เทากับ 7.02 ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยของเขต
18 เทากับ 4.08 นอกจากนี้ยังพบวาประชาชนวัยทํางานมีความสุขในป2553ลดนอยลงกวาป2552 
โดยจังหวัดกําแพงเพชรลดลงจาก 33.65 เปน 33.22 และจังหวัดพิจิตรลดลงจาก 34.95 เปน 34.62 
(ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 .2555 :2) จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวาสถานการณปญหาดานสุขภาพจิตและ
จิตเวชในพื้นที่เครือขายบริการที่ 3 เพ่ิมสูงมากขึ้น อีกทั้งมีนโยบายเรงใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในทุกระดับหนวยบริการเพื่อใหประชาชนไดรับการดูแลและเขาถึง
บริการสุขภาพจิต เน่ืองจากขอจํากัดดานบุคลากรสุขภาพจิตเฉพาะทางและงบประมาณ  
กรมสุขภาพจิตจึงเนนการเสริมสรางขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ผลิตพยาบาลจิตเวชใหทํางานในระดับโรงพยาบาลชุมชน (กรมสุขภาพจิต .2551: 10) จึงเปน
บทบาทสําคัญของบุคลากรสาธารณสุข ในพ้ืนที่จึงเปนกําลังสําคัญในการใหบริการดานสุขภาพจิต
และจิตเวช ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในการเรงเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และใน
สถานการณปจจุบันที่เกิดปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเพิ่มมากขึ้น กอปรกับอัตราผูใหบริการดาน
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สุขภาพจิตและจิตเวชในหนวยบริการสาธารณสุขมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับอัตราสวนผูมีปญหาดาน
สุขภาพจิตและจิตเวชที่พบวา มีจํานวนจิตแพทยตอประชากรเพียง 0.7 ตอประชากรแสนคนแตกวา
ครึ่งหนึ่งปฏิบัติงานอยูในกรุงเทพมหานคร และสวนใหญอยูตาม หัวเมืองใหญ  จํานวนพยาบาล 
จิตเวชมี 3.0 ตอประชากรแสนคน จํานวนนักจิตวิทยาคลินิก มี 0.4 ตอประชากรแสนคน  
(กรมสุขภาพจิต . 2551: 17-19) จากการสํารวจความตองการรับการสนับสนุนดานสุขภาพจิตและ
จิตเวชของผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพ้ืนที่เครือขายบริการที่ 3 โดยศูนยสุขภาพจิตที่ 
8 ในโครงการสัมมนาเครือขายการประเมินผลการดําเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช  ปงบประมาณ  
2555 วันที่ 25 – 27 กันยายน 2555 โรงแรมภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก โดยมี
กลุมเปาหมายคือผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่เครือขายบริการที่ 3 เขารวมทั้งหมด 53 คน ผล
การสํารวจในขอเสนอแนะความตองการอื่นๆพบวามี ผูใหขอมูลวามีความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานและตองการเขารวมโครงการที่เปนการลดความเหนื่อยหนายดังกลาว จํานวน 3 คน, 
ตองการเขารวมโครงการกิจกรรมที่เปนการเพิ่มกําลังใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 2 คน รวม 5 คน 
คิดเปนรอยละ 9.43 (ศูนยสุขภาพจิตที่ 8. 2555: 2) นอกจากนี้ไดทําการสํารวจการยายงานการ 
ลาออก ของบุคลากรผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตในพ้ืนที่เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 ในชวงปลาย 
ปงบประมาณ2555 พบวา มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.72 (ศูนยสุขภาพจิตที่ 8. 2555: 2)  เม่ือ
ผูวิจัยทําการสัมภาษณผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (ทวีศักดิ์  
คํากลึง. 2555: สัมภาษณ) ใหขอมูลวาผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตในหนวยบริการระดับอําเภอมี
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานอยูที่ รอยละ 30 โดยมีสาเหตุเน่ืองจากตองดําเนินงานสุขภาพจิต
และจิตเวชดวยความรวดเร็ว ในบางคนมีหลายบทบาทหนาที่ในการใหบริการไมเฉพาะดานสุขภาพจิต
และจิตเวชเทานั้น จึงอาจสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานและสงผลใหเกิดความเหนื่อยหนายใน
การปฏิบัติงานได  วิไล เสรีสิทธิพิทักษ (2555) ไดกลาววาบุคลากรในทีมจิตเวชนอกจากตองปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิธีการทํางานใหมๆ ใหตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ
ของผูปวยและญาติอยางมีประสิทธิภาพ ยังตองเผชิญจากความกดดันจากความผิดปกติทางจิตของ
ผูปวย อน่ึง บุคลากรกลุมนี้มีจํานวนนอยแตรับผิดชอบผูปวยจํานวนมาก หนวยงานบริการทางจิตเวช
จึงควรสนใจประเมินความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือวางแผนปองกันการลาออก
จากงาน 
  ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน เปนกลุมอาการที่แสดงออกในลักษณะความออนลา
ทางรางกาย จิตใจ อารมณ และพฤติกรรม อันสืบเน่ืองมาจากการตอบสนองตอภาวะเครียดเร้ือรัง
จากสิ่งแวดลอมในการทํางาน ซึ่งมักพบในกลุมอาชีพที่ทํางานเกี่ยวกับการบริการ โดยเฉพาะ
บุคลากรในทีมสุขภาพ(สิระยา สัมมาวาจ. 2532: 13 ) ความเหนื่อยหนาย เปนผลจากการไดรับ
ความกดดันทางอารมณอยางซ้ําซาก จากการที่ตองทํางานเกี่ยวของกับคนเปนเวลานาน และจาก
การที่เปนผูใหบริการมากกวาผูรับ ผูที่เกิดความเหนื่อยหนาย จะมีความออนเพลียทางรางกาย จิตใจ 
อารมณ เกิดความรูสึกที่ชวยตนเองไมไดหมดหวัง ขาดความสนใจและขาดความกระตือรือรนในการ
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ทํางานและการดําเนินชีวิต และเปนปรากฏการณที่แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตซึ่งเปนผลจากการทํางานมากเกินไป ทําใหบุคคลเกิดความเครียดเร้ือรังที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพในการใหบริการ ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง (Muldary. 1983: 1-3) ความ
เหนื่อยหนายในงานแบงออกเปน 2 ระดับ คือความเหน่ือยหนายในระดับองคการ เกิดจากการที่
องคการที่มีความเหนื่อยหนายในการทํางาน มีระบบการบริการที่ลมเหลว ระบบการติดตอสื่อสารไม
ดี ขาดจุดมุงหมายที่เดนชัด และไมเปนที่ยอมรับของบุคลากรผูปฏิบัติโดยความเหนื่อยหนายใน
องคการจะมีลักษณะการลาออกหรือโยกยายมีอัตราสูง  และความเหนื่อยหนายระดับบุคคล เกิดขึ้น
เม่ือบุคคลมีการพัฒนาความเครียดที่สั่งสมมาเปนระยะเวลานาน มีการแสดงออกทั้งทางดานรางกาย 
จิตใจ พฤติกรรม ทําใหเกิดความเบื่อหนายทอแท หมดกําลังใจที่จะทํางานตอไป หากเกิดขึ้นกับคน
ในองคการมากเทาใดก็ยิ่งมีผลกระทบตอองคการนั้นมากขึ้นตามไปดวย เอกภักดิ์  โกยวิวัฒนตระกูล 
(2542: 10-11) จากการศึกษาของจิริบอกาและ ไบเลย (มยุรี กลับวงษ .2552: 69; อางอิงจาก 
Chiriboga; & Bailey.1986: 84-91) พบวา พยาบาลที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากผูตรวจการ 
และเพื่อนรวมงาน รับรูวา ตนเปนที่ตองการของผูปวย จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานต่ํา และ
พยาบาลที่มีการปรับตัวตอความเครียดไมดี มีสิ่งรบกวนในชีวิตประจําวันสูง จะมีความเหนื่อยหนาย
ในการทํางานสูงในการศึกษาความเหนื่อยหนายของพยาบาลในหออภิบาลผูปวยหนัก 217 คน และ
พยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมและศัลยกรรม 315 คน สอดคลองกับการศึกษาของสตับป และรุค 
(มยุรี กลับวงษ. 2552: 69 ;อางอิงจาก Stubbs; & Rooks. 1985: 31-39) ที่พบวา พยาบาลที่มี
ความเครียดในการทํางานนอยและไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมมาก จะมีความเหนื่อยหนายในการ
ทํางานต่ําศึกษาความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคม ความเครียดในการทํางาน กับความ
เหน่ือยหนายของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหออภิบาลผูปวยหนัก หอผูปวยจิตเวช หองผาตัด และ หอ
ผูปวยอายุรกรรม จํานวน 276 คน และสุวภา  สังขทอง (2554: บทคัดยอ) พบวาการสนับสนุนทาง
สังคมโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางลบกับทุกองคประกอบของความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดวา
การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยตัวหนึ่งที่ชวยปองกันความเหนื่อยหนายในการทํางานได (สุวภา  
สังขทอง .2554: 5) สอดคลองกับฟฟเฟอรลิ่ง (สุวภา  สังขทอง .2554: 2 ;อางอิงจาก Pfifferling    
.2002) ที่กลาววาแนวทางในการปองกันความเหนื่อยหนายในการทํางานนั้น บุคคลจําเปนตอมี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงพอสมควร รวมทั้งควรมีระบบสนับสนุนทางสังคมที่ดี มีกลุมเพ่ือน 
หรือคนสนิทที่สามารถไววางใจได  
    จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม คือ การที่บุคคลไดรับการ
ตอบสนองทั้งทางดานอารมณ สังคม สติปญญา ขอมูลขาวสาร และทรัพยากร โดยอยูในรูปแบบของ
การยอมรับ การเอาใจใส การยกยอง การเห็นคุณคา และการใหความชวยเหลือจากคนในองคกร 
เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ซึ่งสามารถแบบออกเปน 3 ดาน ตามแนวคิดของจาคอปสัน 
(Jacobson.1986: 27) ไดแก การสนับสนุนดานอารมณ คือการที่บุคคลไดรับการยกยอง การยอมรับ 
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เห็นใจ เปนที่เคารพนับถือ ไดรับความรัก ความดูแลเอาใจใสใหความมั่นใจและมองเห็นคุณคาจาก
คนในองคกร การสนับสนุนทางสังคมดานสติปญญา คือการที่บุคคลไดรับขอมูลขาวสาร รวมทั้งการ
ไดรับคําแนะนําที่ชวยใหเกิดความเขาใจในสิ่งตางๆ จนสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงได และการสนับสนุนทางสังคมดานทรัพยากร คือ การที่บุคคลไดรับความชวยเหลือ
ดานเวลา แรงงาน การเงิน สิ่งของ และบริการตางๆ เพ่ือที่จะสามารถแกไขปญหาและดํารงบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของตนได โดยการสนับสนุนทางสังคมนี้มีการศึกษาพบวาการสนับสนุนทาง
สังคมมีผลโดยตรงตอตัวพนักงานโดยบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีสุขภาพและการ
ปรับตัวที่ดีขึ้น ซึ่งการไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีสุขภาพและการปรับตัวที่ดีขึ้น นอกจากนี้
การไดรับสนับสนุนทางสังคมจากงานและจากครอบครัวยังชวยลดความเครียดในการทํางานของ
พนักงานไดอีกดวย เชนเดียวกับโรนัลด และคณะ (Ronald et al. 1995: 187-202) กลาววาการ
สนับสนุนทางสังคม จากแหลงสนับสนุน 3 แหลง คือหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน และญาติ ตางก็มี
ความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายในการทํางาน  
   นอกจากนี้พบปจจัยดานอายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานก็สงผลตอความเหนื่อยหนาย
ในการปฏิบัติงานได เชนกัน โดยจากการศึกษาของนฤมล กิจจานนทและคณะ(2552: 86)อายุและ
ประสบการณทํางาน มีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณและ
ดานการลดความสัมพันธสวนบุคคล สอดคลองกับ สิริยา สัมมาวาจ (2532) พบวาอายุมี
ความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณ การลดความสัมพันธสวนบุคคล 
และความรูสึกไมประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ยัง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สุรียพร กุมภคาม 
(2546) ยังพบวาประสบการณทํางานมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายดานความออนลา
ทางอารมณ จิริบอกา และไบเลย(มยุรี กลับวงษ. 2552: 5 อางอิงจาก Chiriboga; & Bailey. 1986: 
84-91) พบวา พยาบาลที่มีประสบการณการทํางานนอยจะเกิดความเหนื่อยหนายมากกวาพยาบาล
ที่มีประสบการณการทํางานมาก สอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทยหลายรายงาน ที่พบวา 
พยาบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 1 - 5 ป มีความเหนื่อยหนายในการทํางานสูงกวา
พยาบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 6 – 10 ป และมากกวา 10 ปขึ้นไปตามลําดับ 
(สิระยา สัมมาวาจ. 2532: 48; มยุรี กลับวงษ .2552: 5) 
   จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทาง
สังคมตอความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิต
เวช ในพื้นที่เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 ซึ่งผลการวิจัยจะนํามาซึ่งขอมูลในการใหความชวยเหลือดูแล
บุคลากรดานสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคะแนนความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานในระดับสูง อีกทั้ง
เปนขอมูลพ้ืนฐานใหกับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต
และจิตเวช ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ หรือการจัดการในองคการเพื่อสงเสริมการสนับสนุนทาง
สังคมแกบุคลากรผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนกลุมตัวอยางเปนบุคลากรดาน
สุขภาพจิตและจิตเวชซึ่งอยูในขั้นพัฒนาการในวัยผูใหญตอนตน(18-35ป)และวัยผูใหญตอนปลาย 
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(36-60ป) ซึ่งพบวาปญหาที่พบในวัยผูใหญตอนตนในดานการทํางานจะเปนความลมเหลวในการ
ประกอบอาชีพและการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งโดยปกติแลวทุกคนจะมีอาชีพที่แนนอน
และม่ันคงในปลายระยะผูใหญตอนตน แตก็มีผูใหญวัยตนบางคนที่ยังตั้งหลักฐานไมได ไมมีอาชีพที่
ม่ันคง หรือยังเปลี่ยนงานอยูตลอดเวลา มีรายไดไมแนนอน ไมพอเล้ียงครอบครัวตองขอความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืนซ่ึงแสดงใหเห็นความไมมีวุฒิภาวะสมวัย และการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและการ
งานในวัยผูใหญตอนกลาง (อายุ 35-60ป) มักจะประสบผลสําเร็จในดานอาชีพ หรือมีการโยกยาย
ตําแหนงหนาที่สูงขึ้น ทําใหตองมีการปรับตัวทั้งในดานสวนตัว ครอบครัว และเพ่ือนรวมงาน คนใน
วัยกลางคนมีความรับผิดชอบกวาวัยหนุมสาว (เชียรศรี วิวิธสิริ .2534: 58-59) โดยทฤษฎีจิตสังคม
ของอีริคสันไดอธิบายถึงวัยกลางคน วาเปนวัยที่อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 6 การสรางความเปนผูนํา
หรือความเปลาเปลี่ยว( Intimacy VS Isolation ) ชวงอายุ 20-40 ป  เปนวัยที่เปลี่ยนไปสูความเปน
ผูใหญตองการเปนผูนํา  ตองการติดตอและสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศ  จนเปนเพ่ือนสนิทและหรือ
เปนคูชีวิต  ยอมที่จะเปนผูนําในบางขณะ  ถาผิดหวังจะแยกตนเองออกจากสังคม  หรืออยูตาม
ลําพัง  ในวัยน้ีจะมีเพ่ือนรัก  เพื่อนรวมงาน  และเพื่อนสนิทเปนจํานวนมาก  และพัฒนาการขั้นที่ 7 
ชวงอายุ 40-60 ป การเปนผูให – การเฉื่อยชา (Generativity vs Stagnation) (ประณต เคาฉิม. 
2549: 49 - 50) เปนชวงของการทําสิ่งที่เปนประโยชนใหกับคนอื่น โดยเฉพาะกับคนที่เยาววัยกวา
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน ใหความชวยเหลือ เลี้ยงดู เอาใจใส มีผลงานที่สรางสรรค ตระหนักถึงการทํา
ใหสังคมดีขึ้นเพ่ืออนุชนรุนหลังและลูกของตน ในชั้นนี้บุคคลจะเปนที่ปรึกษาใหกับผูที่มีอาวุโสนอย
กวาดวยการแบงปนความรูและปรัชญาชีวิต ผูใหญที่ลมเหลวในการสนับสนุนชวยเหลือผูอ่ืนหรือ
สังคม จะรูสึกเฉื่อยชา เบื่อหนาย ปลอยตัว ไมสามารถชวยเหลือกิจการสังคมได  ดังน้ันผลการวิจัย
จะทําใหเขาใจปญหาพฤติกรรมตามวัยในดานการปฏิบัติงานของวัยผูใหญตอนตนและตอนกลาง
ตอไป   
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไวดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับของความเหนื่อยหนายของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต 
และจิตเวช 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมกับความ
เหน่ือยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมที่มีตอความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
   
 
 



7 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
     ผลของการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จะเปนขอมูลพ้ืนฐานใหกับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ หรือการจัดการ
ในองคการเพื่อสงเสริมการสนับสนุนทางสังคมแกบุคลากรผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
    ประชากรในการวิจัย 
  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี เปนบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช  
เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 ปงบประมาณ 2556 ไดแก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 28 คน จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 22 คน จังหวัดพิจิตร จํานวน 21 คน จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 16 คน และ 
จังหวัดชัยนาท จํานวน 14 คน ในหนวยงานสาธารณสุขระดับอําเภอ จํานวนทั้งหมด 101 คน  
 
    กลุมตัวอยางในการวิจัย 
       กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  เปนบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ 
จิตเวช  เครือขายบริการสุขภาพที่ 3  ปงบประมาณ 2556 ไดแก จังหวัดนครสวรรค จังหวัด
กําแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดชัยนาท ในหนวยงานสาธารณสุขระดับ
อําเภอ จํานวน 81 คน ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากหลักเกณฑในการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ ซึ่งจําเปนตองใชจํานวนกลุมตัวอยาง 15 – 20 คน ตอหน่ึงตัวแปรอิสระ Hair, 
Josen F. , et al. (1995: 105) ดังน้ันในการวิจัยนี้มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร จึงจําเปนตองใชจํานวน
กลุมตัวอยาง 45 – 60  คน ซึ่งในการวิจัยน้ีมีจํานวนกลุมตัวอยาง 81 คน ที่ตอบแบบสอบถาม
กลับคืนมาอยางสมบูรณคิดเปนรอยละ 80.2 ของประชากร จึงเพียงพอที่จะนํามาวิเคราะหขอมูล 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

1 ตัวแปรอิสระ  
1.1.  การสนับสนุนทางสังคม แบงเปน 3 ดาน ไดแก 

     1.1.1. ดานอารมณ 
     1.1.2. ดานสติปญญา 
     1.1.3. ดานทรัพยากร 

                   1.2. ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก อายุ และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
                2. ตัวแปรตาม  ไดแก  ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน แบง 3 ดาน ไดแก 
                    2.1. ความรูสึกออนลาทางอารมณ  
                    2.2. ความรูสึกลดความเปนบุคคล  
                    2.3. ความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคล 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
   บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช  หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพ้ืนที่เครือขายบริการ
สุขภาพที่ 3  ปงบประมาณ 2556  ไดแก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเปนบุคลากรในวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
สาธารณสุข  นักจิตวิทยา และเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
   อายุ  หมายถึง จํานวนอายุเต็มปของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต
และจิตเวชกลุมตัวอยาง 

  ระยะเวลาในการปฏิบัต ิงาน หมายถึง จํานวนเต็มเดือนที ่บ ุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชกลุมตัวอยางที่ไดปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวช 
 

นิยามปฏิบัติการ 
    1. ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลที่แสดงถึง

ความรูสึกทอแท ความรูสึกออนลาทางอารมณ ความรูสึกไรความสามารถและไมประสบผลสําเร็จใน
วิชาชีพ  ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานตามแนวคิดของแมสเลชและแจคสัน (Maslach; & 
Jackson ,1981) สามารถแบงออกเปน 3 ดานไดแก 

 ความรูสึกออนลาทางอารมณ  หมายถึง ความรูสึกทอแท ออนลา และสิ้นหวังจาก
การประกอบวิชาชีพการใหบริการดานสุขภาพจิตและจิตเวช 

 ความรูสึกลดความเปนบุคคล  หมายถึงความรูสึกดานลบและมีเจตคติในแงรายตอ
ผูรับบริการ ใหการบริการเสมือนเปนวัตถุที่ปราศจากชีวิตจิตใจ 
 ความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคล หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอตนเอง
เกี่ยวกับการดอยความสามารถ ลมเหลว มองวาตนเองไมมีคุณคาไมสามารถปฏิบัติงานดานสุขภาพจิต
และจิตเวชไดบรรลุผลตามที่ตนเองคาดหวัง 
    ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานสามารถวัดไดโดยใชแบบประเมิน MBI (Maslach  
Burnout Inventory) ที่พัฒนาขึ้นโดยแมสเลชและแจคสัน (Maslach; & Jackson.1981) ซึ่งแปลโดย               
สิระยา  สัมมาวาจ (2532) และวรภรณ  จรูญประสิทธิ์พร (2547) ที่ไดปรับปรุงแบบวัดมาใชกับบุคลากร
สาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 7 ระดับ ไดแก ไมเคยมีความรูสึกเชนน้ันเลย มีความ         
รูสึกเชนน้ันปละ2-3ครั้ง มีความรูสึกเชนนั้นเดือนละ1 ครั้ง มีความรูสึกเชนน้ันเดือนละ 2-3 ครั้ง                
มีความรูสึกเชนน้ันสัปดาหละ1 ครั้ง มีความรูสึกเชนนั้นสัปดาหละ2-3ครั้ง และมีความรูสึกเชนนั้นทุกๆ
วัน โดยผูที่มีคะแนนความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณมาก 
หมายถึง มีความรูสึกทอแท ออนลา และสิ้นหวังจากการประกอบวิชาชีพการใหบริการดาน
สุขภาพจิตและจิตเวชสูง มีคะแนนความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความเปน
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บุคคลมาก หมายถึงมีความรูสึกดานลบและมีเจตคติในแงรายตอผูรับบริการ ใหการบริการเสมือน
เปนวัตถุที่ปราศจากชีวิตจิตใจสูง และมีคะแนนความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลด
ความสําเร็จของบุคคลมาก หมายถึงมีความรูสึกของบุคคลที่ มีตอตนเองเกี่ยวกับการดอย
ความสามารถ ลมเหลว มองวาตนเองไมมีคุณคาไมสามารถปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวชได
บรรลุผลตามที่ตนเองคาดหวังสูง 

   2. การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลไดรับการตอบสนองทั้งทางดานอารมณ 
สังคม สติปญญา ขอมูลขาวสาร และทรัพยากร โดยอยูในรูปแบบของการยอมรับ การเอาใจใส การยก
ยอง การเห็นคุณคา และการใหความชวยเหลือจากคนในองคการ เชนผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ซึ่ง
สามารถแบงออกเปน 3 ดานตามแนวคิดของจาคอปสัน (Jacobson. 1986: 250-264) มีองคประกอบ
ดังตอไปน้ี   

       การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ หมายถึง  การที่บุคคลไดรับการยกยอง เห็นใจ 
การยอมรับ เปนที่เคารพนับถือ ไดรับความรัก ความดูแลเอาใจใส ใหความมั่นใจและมองเห็น
คุณคาจากคนในองคกร 
        การสนับสนุนทางสังคมดานสติปญญา  หมายถึง  การที่บุคคลไดรับขาวสารรวมทั้ง
การไดรับคําแนะนําที่ชวยใหเกิดความเขาใจในสิ่งตางๆ จนสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงได  
        การสนับสนุนทางทรัพยากร หมายถึง การที่บุคคลไดรับความชวยเหลือดานเวลา 
แรงงาน การเงิน สิ่งของ และบริการตางๆ เพื่อที่จะสามารถแกไขปญหา และดํารงบทบาทหนาที่
ของตนได 

       การสนับสนุนทางสังคมสามารถวัดไดโดยใชแบบประเมินการสนับสนุนทางสังคมที่
สุวภา  สังขทอง (2554) ไดปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของนฤมล เรืองรุงขจรเดช (2550)  
ซึ่งศึกษาตามแนวคิดของจาคอปสัน (Jacobson.1986) มีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ 
ไดแก นอยที ่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที ่สุด โดยผู มีคะแนนการสนับสนุนทางสังคมมาก 
หมายถึง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานระดับสูง ผูมีคะแนน
การสนับสนุนทางสังคมปานกลาง หมายถึง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาและ
เพื ่อนรวมงานระดับปานกลาง ผู มีคะแนนการสนับสนุนทางสังคมนอย หมายถึง ไดร ับการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานระดับนอย 
  
 
 
 
 
 



10 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
             ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
   1. ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต
และจิตเวชมีคาเฉลี่ยในระดับต่ํา 

  2. ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนทางสังคม             
มีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบ
งานสุขภาพจิตและจิตเวช 

  3. ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนทางสังคม
สามารถรวมกันทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชได  

 
 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

 
- อายุ 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
 
- ดานความรูสึกออนลาทางอารมณ  
- ดานความรูสึกลดความเปนบุคคล  
- ดานความรูสึกลดความสําเร็จสวนบุคคล  

 
 

 
การสนับสนุนทางสังคม 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
   ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอิทธิพลของปจจัยสวน
บุคคลและการสนับสนุนทางสังคมตอความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพ้ืนที่เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 โดยไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปน้ี 

1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
1.1 บทบาทและหนาที่ของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
1.2 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรสาธารณสุขในการดําเนินงานสุขภาพจิต 

และจิตเวช 
    2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 

      2.1  นิยามของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
          2.2  แนวคิดที่เกี่ยวกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
          2.3  สาเหตุของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 

     2.4  กระบวนการเกิดอาการเหนื่อยหนายในการทํางาน 
     2.5  ลักษณะอาการ และระดับของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
     2.6  การวัดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 

          2.7  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
           2.8  การปองกันและแกไขความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
     3.  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
               3.1  ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม  
           3.1.1  นิยามของสนับสนุนทางสังคม 
           3.1.2  แนวคิดที่เกี่ยวกับสนับสนุนทางสังคม 

         3.1.3  หลักการสนับสนุนทางสังคม  
          3.1.4  ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
          3.1.5  ความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม 
      3.1.6  การวัดการสนับสนุนทางสังคม 
      3.1.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อยหนายในการ 

ปฏิบัติงาน  
     3.2  ตัวแปรปจจัยสวนบุคคล 

           3.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยดานอายุกับความเหนื่อยหนายในการ 
ปฏิบัติงาน  
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            3.2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานดาน 
สุขภาพจิตและจิตเวชกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 

 

1. เอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
                1.1 บทบาทและหนาที่ของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
   การดําเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเปนงานที่มีความสําคัญงานหนึ่งในระบบบริการสุขภาพ 
ซึ่งบริการสุขภาพจิตในประเทศไทย มีการดําเนินงานครอบคลุมไมเพียงแตบําบัดรักษาและฟนฟู
เทานั้นแตรวมถึงงานดานสงเสริมสุขภาพจิต ปองกันปญหาสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต.2551: 10)  
ซึ่งกรมสุขภาพจิตไดกําหนดใหมีการดําเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชดังรายละเอียดตอไปน้ี (ศูนย
สุขภาพจิตที่ 8: 2555) 
        1. คัดกรอง/ประเมินปญหาสุขภาพจิตในผูรับบริการกลุมตางๆ ไดแก ผูรับบริการผูปวย
นอกทั่วไปและคลินิกโรคเรื้อรัง เชน ความเครียด ซึมเศราฆาตัวตาย , ใหการดูแลชวยเหลือเบื้องตน
ตามกลุมวัยตางๆ ไดแก 
  1.1. ใหบริการผูมารับบริการคลินิกฝากครรภ ไดแก  คัดกรอง/ประเมินปญหา
สุขภาพจิต  ใหความรูสุขภาพจิตหญิงตั้งครรภ และใหการชวยเหลือและสงตอในรายที่พบปญหา
สุขภาพจิต 

1.2. ใหบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกกุมารเวชกรรม ในการ ประเมิน
พัฒนาการ ใหคําแนะนําผูปกครอง /ผูดูแลในการสังเกตและกระตุนพัฒนาการเบื้องตน สงปรึกษา
กุมารแพทย หรือ จิตแพทย และสงตอคลินิกกระตุนพัฒนาการ 
  1.3. ใหบริการในคลินิกวัยทอง ไดแก ประเมินความเครียด ภาวะซึมเศราและเสี่ยง
ตอการฆาตัวตาย ใหคําแนะนําและชวยเหลือตามสภาพปญหา และติดตามและประเมินผลอยาง
ตอเน่ือง 
  1.4. ใหบริการในแผนกผูปวยใน ไดแก ประเมินปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุม
เสี่ยง  ใหบริการใหคําปรึกษา ประเมินความเครียด ภาวะซึมเศราและเสี่ยงตอการฆาตัวตายเมื่อพบ
ความเสี่ยงสงตอจิตแพทยหรือแพทยผูเชี่ยวชาญ 
  1.5. การใหบริการในเด็กวัยกอนเรียน ไดแก คัดกรอง/ประเมินพัฒนาการเด็กและ             
ออทิสติก,ความฉลาดทางอารมณ  ใหความรูเร่ืองการสงเสริมพัฒนาการทางอารมณและสังคมของ
เด็กแกผูดูแล ใหการปรึกษาแกผูดูแล  ประเมินพัฒนาการทางสุขภาพจิต สงตอกรณีพบปญหา
ซับซอน 
  1.6. การใหบริการในเด็กวัยเรียน ไดแก การคัดกรอง/ประเมินปญหาพัฒนาการ การ
เรียน เพศ สารเสพติด และปญหาสุขภาพจิตอ่ืนๆ  การจัดกิจกรรมสรางความรูเพ่ือพัฒนาสุขภาพจิต
และทักษะชีวิต ใหการปรึกษาดานสุขภาพจิต เพศศึกษา และยาเสพติดใหการบําบัดรักษาทางจิตเวช
เบื้องตน และ การประเมินผลและสงตอกรณีปญหาซับซอน 



13 
 

  1.7. การใหบริการในวัยรุน ไดแก ไดแก การคัดกรอง/ประเมินปญหาพัฒนาการ  
การเรียน เพศ สารเสพติด และปญหาสุขภาพจิตอ่ืนๆ การจัดกิจกรรมสรางความรูเพ่ือพัฒนา
สุขภาพจิตและทักษะชีวิต ใหการปรึกษาดานสุขภาพจิต เพศศึกษา และยาเสพติด  ใหการ
บําบัดรักษาทางจิตเวชเบื้องตน และการประเมินผลและสงตอกรณีปญหาซับซอน 
  1.8. การใหบริการในวัยทํางาน ไดแก การคัดกรองปญหาสุขภาพจิตในเรื่อง 
ความเครียด ซึมเศราและเสี่ยงตอการฆาตัวตาย การปรับตัว ปญหาครอบครัว ยาเสพติด การให
ความรูสุขภาพจิตการใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิต  การบําบัดรักษาทางจิตเวช และการสงตอในการ
ที่มีปญหาซับซอน 
  1.9. การใหบริการในวัยสูงอายุ ไดแก การคัดกรองปญหาสุขภาพจิตในเรื่อง 
ความเครียด ซึมเศราและเสี่ยงตอการฆาตัวตาย  การปรับตัว  การใหความรูสุขภาพจิตแกผูสูงอายุ
และครอบครัว การใหคําปรึกษาในรายที่มีปญหาสุขภาพจิต การบําบัดรักษาทางจิตเวช และการสง
ตอในการที่มีปญหาซับซอน 
        2. มีการจัดระบบการเฝาระวังความเสี่ยงทางคลินิกที่สําคัญรวมกับโรงพยาบาลชุมชน
ในจังหวัด 

       3. สรางเสริมศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในเขตที่รับผิดชอบใหสามารถใหบริการและ
สงเสริมสุขภาพจิตไดตามบริบทที่เหมาะสมในรูปแบบการอบรม ประชุม 

       4. การบูรณาการงานสุขภาพจิตในสหวิชาชีพในการดูแลทางสังคมและจิตใจใหเขาไป
อยูในงานประจําของงานบริการทุกสวนของโรงพยาบาล 

       5. มีการประเมินผลและมีการพัฒนาระบบการใหการดูแลทางสังคมและจิตใจในทุกกลุม
ผูปวย อยางตอเน่ืองผูปวยจิตเวช ญาติผูปวย ประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยงและประชาชนที่จัดอยูในกลุม
ปกติโดยเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมในงานจิตเวชของโรงพยาบาล 

       6. มีการสรางเครือขายการดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชนไดอยางเหมาะสม ตามบริบท และ

ความตองการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

       7. มีกิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพทางจิตใจ สังคมในกลุมเปาหมายตามบริบทและความ
ตองการของผูปวย/ชุมชน  

       8. ดําเนินโครงการ การรณรงคตางๆที่เปนการสงเสริมสุขภาพจิตในเทศกาลสําคัญ
ตางๆในชุมชนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน วันเขาพรรษา วันสําคัญทางศาสนา การรณรงค
สัปดาหสุขภาพจิต การรณรงคคัดกรองความเครียด ฯลฯ สงเสริมปองกันดานสุขภาพจิตใหแกผูปวย
จิตเวช ญาติผูปวย ประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยงและประชาชนที่จัดอยูในกลุมปกติ   

       9. มีการติดตามรวบรวมขอมูลดานสุขภาพจิตและจิตเวชจากรพ.สต.ในพ้ืนที่ และนํา
ขอมูลที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสําหรับการติดตามผลการปฏิบัติงาน การวางแผนเพื่อพัฒนาการ
ทํางานอยางตอเน่ือง หรือนํามาใชเพ่ือการพัฒนาองคความรูที่มีอยูใหกาวหนามากขึ้น  
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       10. มีการบําบัดรักษา ผูมีปญหาสุขภาพจิต และผูปวยจิตเวช ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับ รพศ., รพท., รพช. และ PCU ของกรมสุขภาพจิต 

 
                1.2. ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับบุคลากรสาธารณสุขในการดําเนินงานสุขภาพจิต
และจิตเวช 
   การดําเนินงานดานและจิตเวช เปนงานซึ่งตองใชความเขาใจตนเอง เปนเครื่องมือในการ
บําบัด ทําใหพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชตองระมัดระวัง
ตัว คอยเฝาสังเกต ความคิด อารมณ และการแสดงออกของตนเองตลอดเวลาที่ทําการดูแลผูปวย 
เพ่ือมิใหเครื่องมือเกิดความเสียหาย  เปนผลในทางลบแกผูปวย อีกทั้งสภาพพฤติกรรมผิดปกติ
ทางดานจิตเวช มีลักษณะของความนากลัว ความไมปลอดภัย ความไววางใจไดยาก จึงทําให
พยาบาลตองมีความรอบคอบ วองไวตอความผิดปกติหรือเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากพฤติกรรม
รุนแรงของผูปวย มากกวาการพยาบาลกับผูปวยโรคอื่น นอกจากโรคทางจิตเวชยังเปนโรคเรื้อรัง 
ยากแกการเขาใกล เขาถึงจิตใจที่แทจริง ดวยความยาวนานของการเจ็บปวยที่คอยๆสะสมเปนความ
ผิดปกติ จึงทําใหตองสรางความสัมพันธ ที่จะทําใหผูปวยเกิดความไววางใจเปนไปไดยาก ตองใช
เวลา ใชความอดทนของพยาบาลอยางมาก สภาพเหลานี้บีบคั้น ทําใหพยาบาลที่ตั้งใจทํางานอยาง
จริงจังเกิดความเครียดไดงายและเกิดไดตลอดเวลา และผลที่ตามมาคือ ความเหนื่อยหนาย ซึ่ง
ผลกระทบดังกลาวมีการแสดงออกทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ พฤติกรรม และโยงไปถึงเร่ืองอ่ืน 
ทางดานสังคมของบุคคลนั้น เชน มีปญหาในการสรางสัมพันธภาพกับผู อ่ืน จะสงผลถึงการ
ปฏิบัติงาน ทําใหความสามารถในการสรางสัมพันธภาพที่ดีทั้งกับผูปวย และผูรวมงานลมเหลว 
ความอดทนลดลง ความรับผิดชอบลดลง มีการขาดงาน คุณภาพการปฏิบัติงานลดลง มีการ 
ลาออก โอนยายสูง (Lawrence; & Lawrence, 1987 ; Sullivan & Decker,1985 อางอิงจาก วรนุช  
กิตสัมบันท : 32) 
  วิไล เสรีสิทธิพิทักษ (2555) ไดเขียนบทความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและ            
จิตเวชวาบุคลากรในทีมจิตเวช นอกจากตองปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิธีการทํางาน
ใหมๆ ใหตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูปวยและญาติอยางมีประสิทธิภาพ ยังตอง
เผชิญจากความกดดันจากความผิดปกติทางจิตของผูปวย อน่ึง บุคลากรกลุมน้ีมีจํานวนนอยแต
รับผิดชอบผูปวยจํานวนมาก หนวยงานบริการทางจิตเวชจึงควรสนใจประเมินภาวะหมดไฟของ
บุคลากร เพ่ือวางแผนปองกันการลาออกจากงาน 
   จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาบุคลากรผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชจึงถือไดวา
เปนบุคคลากรที่ตองใหความสําคัญในการดูแลทางดานจิตใจ โดยการประเมินความเหนื่อยหนายใน
การปฏิบัติงานเพื่อสืบคนถึงกลุมเสี่ยงปญหาสุขภาพจิตซึ่งอาจนําไปสูความเหนื่อยหนายและสงผล
กระทบตอการปฏิบัติงานได 
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2. เอกสารที่เก่ียวของกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
  ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา  Job Burn out ซึ่งมี

นักวิชาการใหคําจํากัดความเปนภาษาไทยแตกตางกันไป อาทิ ความทอแทในการปฏิบัติงาน ความ
ทอถอยในการปฏิบัติงาน ภาวะหมดไฟในการทํางาน ความเหนื่อยหนายในการทํางาน  สําหรับการ
วิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชคําวา ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน โดยในการศึกษาครั้งน้ีขอใชคําวา
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานตลอดทั้งเลมงานวิจัยนี้ โดยจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับ
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน ตรงกับคําวา Burnout ในภาษาอังกฤษซึ่ง จิตแพทยชาว
อเมริกัน ชื่อ เฮอรเบอรท ฟรอยเดนเบอรเกอร (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก
Freudenberger.1974) เปนผูคนพบจากการที่เขาสังเกตพบจากตนเองและเพื่อนรวมงาน จากอาการ
เหนื่อยลา หรือออนเพลีย ที่เกิดจากการทํางานหนักภายใตแรงกดดัน เพราะผูรับบริการเปนผูที่
ตองการความชวยเหลืออยางมาก และไมหยุดหยอน (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก
Freudenberger.1974) ตอมาแมสแลช แจ็คสันและเชอรนิส (Maslach, Jackson; & Cherniss, 
1974 อางจาก สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, 2542)ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเหนื่อยหนายใน
งานไวจํานวนมาก และทําใหความเหนื่อยหนายในงานเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในทาง
สังคมศาสตร สวนในการศึกษาของประเทศไทย ไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานโดยพบวา พวงรัตน บุญญานุรักษ.(มยุรี  กลับวงษ, 2552: 50 อางอิงจาก พวงรัตน 
บุญญานุรักษ. 2525) เปนบุคคลแรกในประเทศที่ไดเขียนบทความเกี่ยวกับอาการนี้ และแปลคําวา 
burnout คือ “ความเหนื่อยหนาย” ซึ่งทําใหการทําวิจัยในเวลาตอมา จึงใชคําวาความเหนื่อยหนาย
เร่ือยมา (มยุรี  กลับวงษ. 2552: 50) นอกจากนี้ มาลินี พงศพานิช (2531: 21) ไดแปลหนังสือเร่ือง 
“Burnout : The High Cost of High Acheivement” ซึ่งเขียนโดย ฟรอยเดนเบอรเกอร และริเชลสัน 
ในป ค.ศ.1980 โดยใชชื่อเรื่องภาษาไทยวา “จิตสลาย:ราคาของความสําเร็จที่แพงลิบ” ไดให
ความหมายของความเหนื่อยหนายหรือ จิตสลาย วา เปนภาวะของความเหนื่อยหนายหรือผิดหวัง
อันเกิดจากการอุทิศตัวใหแกวิถีทาง วิถีชีวิต หรือความสัมพันธอันหนึ่งอันใดที่ไมเคยใหผลรางวัล
ตอบแทนตามที่เขาคาดหวังไวเปนการทําใหทรัพยากรทางกายและทางใจของคนหมดสิ้นลง ซึ่ง 
สิระยา สัมมาวาจ (2532) กลาวตามแนวคิดของฟรอยเดนเบอรเกอร และริเชลสัน วาเปนกลุมอาการ
ที่แสดงออกในลักษณะความออนลาทางรางกายจิตใจ อารมณ และพฤติกรรม อันสืบเนื่องมาจากการ
ตอบสนองตอภาวะเครียดเรื้อรังจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน ซึ่งมักพบในกลุมอาชีพที่ทํางาน
เกี่ยวกับการบริการ โดยเฉพาะบุคลากรในทีมสุขภาพ (สิระยา สัมมาวาจ. 2532. อางอิงจาก 
Freudenberger, R.H. & G.Richelson.1983) 

  ความเหนื่อยหนายหากเกิดขึ้นกับกลุมบุคคลใด ยอมสงผลกอใหเกิดความเสียหายตอ
บุคคล หนวยงาน และผูรับบริการที่เกี่ยวของบุคลากรผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช จึง
อาจจะประสบปญหาความเหนื่อยหนายในการทํางานได ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของ
ปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมตอความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพื้นที่เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการบริหารงานในองคกรในพื้นที่เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 และการบริการ
สถานพยาบาลใหดีขึ้น ลดการขาดงานหรือลาออกจากงานของบุคลากร  

 
                2.1  นิยามของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
  ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานตามพจนานุกรมของเวบสเตอร ไดใหความหมายของ
ความเหนื่อยหนาย วาเปนความออนลาอันเปนผลที่เกิดจากการทุมเทกําลังใจในการทํางานสูงเกิน
กวาพลังและความเขมแข็งที่ตนจะกระทําได ทําใหเกิดความรูสึกลมเหลวในการทํางาน (Webster, 
1966: 300) สวนเชอรนีส (Chernis,1980 อางใน วราลักษณ ปวนสุรินทร, 2541) ไดใหความหมาย
เกี่ยวกับความเหนื่อยหนายในการทํางาน วาเปนกระบวนการซึ่งเริ่มจากการมีความเครียดในการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้น และเปนระยะเวลานานจนไมสามารถที่จะลดความเครียดนั้น หรือแกไขปญหา
นั้นได โดยระยะแรกจะขาดความสมดุลระหวางความสามารถในการแกไขปญหากับความเครียด 
บุคคลจะแสดงความรูสึกตึงเครียดออกมา มีอาการกระสับกระสาย และเหนื่อยลา จากนั้นจะพยายาม
ใชกลไกทางจิตเพ่ือลดความเครียดนั้น โดยไมใสใจ เฉื่อยชา เครงเครียด หรือตําหนิผูปวย ผูรวมงาน 
และระบบงาน สวน วีนิกาและสเปรดเล (Veniga; &  Spradley ,1981 อางอิงจาก อรวรรณ  
ชาญพนา. 2544) กลาววา ความเหนื่อยหนายเปนสภาพของความออนลา สิ้นเรี่ยวแรงทางอารมณ
และจิตใจที่เปนผลมาจากความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นโดยไมไดรับการผอนคลาย ซึ่งจะ
สงผลใหเ ร่ียวแรงหรือพลังงานของผูปฏิบัติงานลดลง ทางดานมัลดารี(Muldary,1983:11-12) 
ใหความหมายของความเหนื่อยหนายวาเปน ปรากฏการณซึ่งแสดงถึงความเสื่อมโทรมทางสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต ซึ่งเปนผลมาจากการทํางานมากเกินไป กอใหเกิดความเครียดเรื้อรัง สงผล
กระทบตอคุณภาพในการทํางานทําใหมีประสิทธิภาพนอยลง โดยไดแยกกลาวถึงความเหนื่อยหนาย
ไว 3 ประการ คือ1. ความเหนื่อยหนายไมใชภาวะเครียด แตเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอภาวะเครียด
จาก  สิ่งแวดลอมในการทํางาน 2. ความเหนื่อยหนายเกิดขึ้นไดหลาย ๆ อาชีพ ที่ตองใหบริการ
สังคม 3. ความเหนื่อยหนายจะแสดงอาการรวมกันทั้งทางรางกาย จิตใจ และอารมณในลักษณะของ
ความออนลาทางอารมณ สูญเสียการควบคุมตนเอง ขาดความผูกพันกับงานที่ทําอยูขาด
ประสิทธิภาพในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในการทํางาน สวนฟรีเดนเบอรเกอรและริเชลสัน 
(Fredenberger; & Richelson, 1980 cited by Simmendinger; & Moore, 1985: 35-36) ไดให
ความหมายความเหนื่อยหนาย วาเปนความไมสมหวังเบื่อหนายออนลาทางอารมณ จิตใจและคับ
ของใจ อันเปนผลมาจากการทุมเทการกระทําในสิ่งที่เปนความมุงหวังแตตองประสบกับความ
ลมเหลว ซึ่งพบไดมากในผูที่มีอาชีพในการใหบริการและชวยเหลือประชาชน และแมสเลซ 
(Maslach. 1986: 3) ไดใหความหมายของความเหนื่อยหนายวาเปนกลุมอาการที่มีความออนเพลีย
ทางรางกาย ทอแทใจ มีความรูสึกตนเองดอยคุณคา ทําใหมีอัตมโนทัศนไปในทางลบ รวมทั้งการมี
ทัศนคติในทางลบตอผูรวมงานและผูเกี่ยวของ นอกจากนั้นยังทําใหคุณภาพการทํางานลดลง 
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  ในประเทศไทยพบวามีผูใหความหมายดังน้ีสิริยา สัมมาวาจ (2532: 13) ใหความหมาย
ของความเหนื่อยหนายวา เปนกลุมอาการที่แสดงออกมาในลักษณะความออนลาทางรางกาย จิตใจ 
และพฤติกรรม อันสืบเนื่องมาจากการสนองตอภาวะเครียดเรื้อรังจากสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ซึ่งมักมีในกลุมอาชีพที่ทํางานเกี่ยวกับการบริการ โดยเฉพาะบุคลากรในทีมสุขภาพ  บุญศรี  
ชัยชิตามร (2534: 13) ใหความหมายของความเหนื่อยหนาย วาเกิดจากการที่พยาบาลไมสามารถ
ปรับตัว เผชิญความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยที่ทําใหพยาบาลเกิดความเครียดขึ้นมีผล
ใหเกิดความรูสึกเหนื่อยหนาย ปจจัยจากตัวบุคคลเอง และปจจัยดานบุคลิกภาพมีความคาดหวังสูง
ขาดการเตรียมพรอมในการทํางาน อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ การทํางานและปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน สวนนวลอนง ศรีธัญรัตน (2534: 26-27) ไดใหความหมายของความ
เหนื่อยหนายวาเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครียดจากสภาพแวดลอมในการทํางาน และเกิดได
ในทุกอาชีพ ที่ตองทํางานโดยเห็นแกประโยชนของผูอ่ืน ซึ่งความเหนื่อยหนายแสดงอาการรวมกัน
ทั้งรางกาย จิตใจอารมณ โดยแสดงออกมาเปนความออนลาเหนื่อยหนายสูญเสียการควบคุมตนเอง 
ขาดความผูกพันกับงานที่ทําอยู ขาดประสิทธิภาพในการปรับตัว และการสรางสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น รวมทั้งสภาพแวดลอมในการทํางาน  สวนจันทรา วีรปฏิญญา (2537: 15) ไดสรุป
ความหมายของความเหนื่อยหนายไดวาเปนกลุมอาการของความรูสึกทอแท ออนลาทางอารมณ ลด
ความเปนบุคคล รูสึกไรความสามารถและประสบความสําเร็จสวนบุคคลลดลง อันเนื่องมาจาก
ความเครียดเร้ือรังในการทํางานที่เกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ จากสิ่งแวดลอมในการทํางานและปจจัย
ดานบุคคล มีผลใหเกิดการขาดงานลาออกจากงาน รวมทั้งปฏิบัติงานมีคุณภาพลดลง และมยุรี  
กลับวงษ (2552: 51)ความเหนื่อยหนาย หมายถึง ปรากฏการณที่บุคคลเกิดความเหนื่อยลา 
ออนเพลียทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ รูสึกชวยตนเองไมได หมดหวัง ขาดความสนใจ และขาด
ความกระตือรือรนในการทํางานและการดําเนินชีวิต อันเปนผลมาจากการทํางานมากเกินไป ทําให
บุคคลเกิดความเครียดเร้ือรัง สงผลกระทบตอคุณภาพในการใหบริการ ทําใหประสิทธิภาพในการ
ทํางานลดลง นอกจากนี้ เยาวนาฏ  ผลิตนนทเกียรติ (2555: 1) ไดกลาววา ภาวะหมดไฟหรือความ
เหน่ือยหนายในการปฏิบัติงาน หมายถึง ภาวะที่คนเราหมดแรงกายแรงใจที่จะทํางานตอไป
เน่ืองจากตกอยูภายใตความกดดันของการทํางานที่มีความเครงเครียดสูงเปนเวลานาน และหากอยู
ในสภาพนี้นานๆ บางคนอาจจะทิ้งงานหรือลาออกจากงานไป บางคนอาจสูญเสียความภาคภูมิใจ 
เกิดภาวะซึมเศรา หรือวิตกกังวลได 

จากการใหความหมายและคําจํากัดความของบุคคลตาง ๆ สามารถสรุปความหมายของ
ความเหนื่อยหนาย ไดวาเปนกลุมอาการของความรูสึกทอแท ออนลาทางอารมณ สูญเสีย
ความสัมพันธสวนบุคคล รูสึกไรความสามารถ และประสบความสําเร็จลดลงของบุคคลที่เปนผลมา
จากการเกิดความเครียดเรื้อรังในการทํางานที่เกี่ยวของกับปจจัยในการทํางานและปจจัยดานบุคคล 
โดยที่บุคคลไมสามารถปรับตัวเพ่ือจัดการกับความเครียดได จึงเกิดความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานขึ้นกับบุคลากรผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชที่ใหบริการในหนวยบริการ
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สาธารณสุข ซึ่งจะมีอาการออนลาทั้งทางรางกายจิตใจอารมณ หมดหวัง ขาดความกระตือรือรนใน
การทํางานและการดําเนินชีวิต ทําใหงานดอยประสิทธิภาพได 
 
                2.2  แนวคิดที่เก่ียวกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนาย พบวาการศึกษาความ
เหนื่อยหนายที่ผานมา ยังไมมีรายงานกลาวถึงทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนายโดยตรง แต
จากนิยามศัพทและความหมายของความเหนื่อยหนายในการทํางาน มักจะกลาวถึงสาเหตุและ
อาการของความเหนื่อยหนายโดยกลาวถึงความเครียดและการตอบสนองตอความเครียด เน่ืองจาก
ความเครียดเปนปฏิกิริยาพื้นฐานของมนุษยทุกวัยในทุกสภาวะที่ตองเผชิญ ความเครียดเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นเม่ือบุคคลตองปรับตัว หรือจัดการกับสถานการณแวดลอมที่มาคุกคาม หรือ
ขัดขวางจนทําใหบุคคลเสียสมดุลทางรางกายและอารมณจากการสังเกตทั้งสัตวและมนุษยของ เซเย 
(Selye. 1956: มยุรี  กลับวงษ .2552: 52) พบวา อาการเครียดทางกายมีลําดับการเกิดที่แนนอน 
และอธิบายวา ความเครียดเปนปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายมนุษยตอสิ่งที่มาคุกคาม (General 
Adaptation Syndrome : GAS) สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในรางกายเกี่ยวกับโครงสรางและ
ปฏิกิริยาทางเคมีของรางกาย ซึ่งปฏิกิริยาการปรับตัวเพ่ือตอบสนองตอความเครียด มี 3 ระยะ คือ 
   ระยะบอกเหตุหรือระยะตกใจ (Stage of Alarm) ระยะนี้บุคคลจะโตตอบสิ่งที่มากระตุน
ทันทีทันใด ไมมีโอกาสพิจารณาหรือตั้งสติกับเหตุการณ ระยะนี้จะเปนระยะสั้นๆ ปฏิกิริยาของบุคคล
ในการตอบสนองตอความเครียดในระยะนี้ จะพบวา รางกายมีการทํางานของฮอรโมน สารเคมีใน
สมองและระบบประสาททํางานรวมกัน ซึ่งสามารถสังเกตไดวาเม่ือบุคคลมีอาการตกใจใหมๆ จะมี
ชีพจรเตนเร็ว มือเทาเย็น และมีการเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ ภายในรางกาย 
    ระยะตอตาน (Stage of Resistance) ระยะนี้บุคคลไดมีเวลาทบทวนที่มาของความเครียด
และคิดหาวิธีที่จะนํามาใชในการปรับตัวเพ่ือตอสูกับความเครียด การปรับตัวในระยะนี้บุคคลจะมีการ
ปรับตัวทั้งทางดานรางกายและจิตใจ สามารถเห็นไดจากพฤติกรรมการแสดงออก ที่บงบอกถึงเจต
คติและพฤติกรรมที่แสดงออก จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยและความรุนแรงของสิ่งเราที่มากระตุน
ถาบุคคลไมสามารถใชวิธีการในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม การปรับตัวที่บุคคลกระทําก็จะ
กลายเปนโทษได 
   ระยะหมดกําลัง (Stage of Exhaustion) เปนระยะที่บุคคลตองเผชิญกับภาวะเครียดที่
ยาวนานตอเนื่อง และเม่ือความเครียดมีความรุนแรงมากขึ้น หรือความเครียดเกิดขึ้นจากหลาย
สาเหตุในเวลาเดียวกัน บุคคลจะไมสามารถปรับตัวไดอีกตอไปและตองพบกับภาวะที่ออนลา หมด
กําลังในการที่จะตอสูหรือจัดการกับความเครียดที่เผชิญอยูไปในที่สุด 
   อาจกลาวไดวา ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน เปนกลุมอาการ ที่มีระดับความ
รุนแรงเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากบุคคลยังตองเผชิญอยูกับความเครียดหรือไมไดรับการแกไข
ความเครียด จะกลายเปนความกดดันที่ทําใหเกิดความคับของใจ ความวิตกกังวล กอใหเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ และพฤติกรรมอันเปนการตอบสนองตอความเครียดที่แตกตาง
กันไปในแตละบุคคล ถาบุคคลรับรูวาสิ่งแวดลอมน้ันเปนความเครียดที่เรื้อรังยาวนานเกิน
ความสามารถในการปรับตัว ก็จะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต นําไปสูความ
เหน่ือยหนายได 
 
                2.3  สาเหตุของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
  เยาวนาฏ  ผลิตนนทเกียรติ (2555: 1) ไดกลาววาสาเหตุของภาวะหมดไฟหรือความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงานวา มีสาเหตุไดจากทั้งปจจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยภายนอกตัวบุคคล ดังนี้ 
  ปจจัยในตัวบุคคล เชน บุคลิกภาพ ความคาดหวังตอหนาที่การงาน ความกาวหนาในงาน 
ความผูกพันตองาน บุคลากรบางคนมีปญหาครอบครัว เชน สมาชิกในครอบครัวปวยรายแรงหรือ
เร้ือรัง ปญหาคดีความ หยาราง เม่ือจัดการปญหาครอบครัวไมไดก็จะสงผลกระทบใหเกิดความ
เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานไดดวย 
  ปจจัยนอกบุคคล ดานองคกร เชน ปริมาณงานกับจํานวนคนไมสมดุลกัน งบประมาณนอย 
ขาดเครื่องอํานวยความสะดวก ความเขมงวดของกฎเกณฑตางๆในที่ทํางานมีมากเกินไป ตั้ง
ความหวังไวกับบุคลากรคอนขางมาก เปาหมายขององคกรสูงเกินไป บรรยากาศในการทํางาน
แขงขันกันสูง มีความกดดันตลอดเวลา เง่ือนไขคาตอบแทนที่กดดัน องคกรไมมีระบบระเบียบในการ
ทํางาน ขาดการควบคุม บุคลากรขาดการสนับสนุนจากองคกร เปนตน 

 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. (2542) ไดกลาวถึงสาเหตุสําคัญของความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงาน แบงออกเปน 5 สาเหตุ ไดแก 

   1. สิ่งกอความเครียดซึ่งมีอยูในงานหรือการทํางาน (Job Stressors) ไดแกรูปแบบ
ความสัมพันธของผูใหบริการและผูรับบริการ และภาระงานที่มากเกินไปกลาวคือ จากการที่
ผูปฏบิัติงานตองมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูรับบริการจํานวนมาก และปฏิสัมพันธดังกลาวจะเกิดบอย
หรือตลอดเวลาการทํางาน และความขัดแยงของบทบาท (Role Conflict)และความคลุมเครือของ
บทบาท (Role Ambiguity)ความขัดแยงของบทบาทคือความขัดแยงของความคาดหวังที่บุคคลตางๆ 
มีในตัวผูปฏิบัติงานหรือผูที่แสดงบทบาทหนึ่งๆสวนความคลุมเครือเกิดเม่ือผูปฏิบัติงานไมมีขอมูล
เพียงพอวางานหรือบทบาทของตนคืออะไรมีขอบเขตแคไหน 

   2. วิธีการใหแรงเสริม (Reinforcement) ไดแก การใหแรงเสริมหรือการใหรางวัล และการ
ลงโทษวายึดหลักผลงานและความสามารถเพียงไรไมมีการใหรางวัล กรณีที่ผูปฏิบัติงานทํา
ความชอบและการลงโทษทั้งๆที่ไมมีเหตุอันควร 

   3. ลักษณะของงาน (Job Characteristics) ไดแก ปฏิบัติงานที่ไดใชทักษะหรือความรู
(Skill Utilization) ความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy) ความหลากหลายในงาน (Job Variety)
ความจําเจในงาน(Routine) 
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     4. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ไดแก การสนับสนุนจากองคการ
ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 

     5. ลักษณะเฉพาะบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ความคาดหวังสวนบุคคล
ความกาวหนาในตําแหนง ความเชื่อม่ันในความสามารถของตน (Self Efficacy) กลวิธีในการ
แกปญหา (Coping) 
   จะเห็นไดวาสาเหตุของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานมีหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุที่เกิด
จากปจจัยภายในบุคคลและสาเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดลอม หากหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน หรือ
บุคลากรคนพบถึงสาเหตุหรือหาแนวทางปองกันไมใหเกิดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน และ
สงเสริมใหเกิดการสนับสนุนทางสังคมซึ่งเปนลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงานก็จะทําใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ 
 
                2.4  กระบวนการเกิดอาการเหนื่อยหนายในการทํางาน 
  แมชแลช และแจคสัน (Maslach; & Jackson .1981: 101) ไดอธิบายไววา องคประกอบของ
อาการที่แสดงถึงความเหนื่อยหนาย มี 3 องคประกอบ ตามกระบวนการเกิดเหนื่อยหนาย คืออาการ
ออนลา ทางอารมณ การมองขามคุณคาความเปนคน ความไมสมหวังในผลสําเร็จของตน ซึ่งจาก
องคประกอบทั้ง 3 ประการขางตน สามารถอธิบายกระบวนการเกิดอาการเหนื่อยหนายได  
4 กระบวนการ ดังภาพประกอบ 2 (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก Maslach.1982: 135; 
Lee; Ashforth. 1993 a: 388; Leiter. 1988; 1991a; 1993; Lee; Ashforth. 1993b.;Golembiewski; 
Munzenrider. 1988)  
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ภาพประกอบ 2 กระบวนการเกิดอาการเหนื่อยหนายในการทํางาน 
 

  ที่มา: สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก Maslach. 1982:135 ; Lee; & Ashforth. 
1993a: 388; Leiter. 1988; 1991a; 1993; Lee; & Ashforth. 1993b; Golembiewski; & 
Munzenrider. 1988. อางใน มยุรี  กลับวงษ . 2552: 58 
 

  จากแผนภาพ มยุรี  กลับวงษ (2552: 58)ไดอธิบายกระบวนการเกิดความเหนื่อยหนายไว
วากระบวนการที่ 1 แมชแลช (มยุรี  กลับวงษ.2552: 58) อางจาก Maslach.1982: 135) กลาววา
เม่ือผูปฏิบัติงานพบกับความเครียดและแรงกดดันมากๆ เปนเวลานานๆ จะเกิดความออนลาทาง
อารมณในการทํางาน ผูปฏิบัติงานจะตอบสนองโดยการทํางานใหนอยลง พยายามทําตัวเองใหเหิน
หางจากงาน และผูรับบริการ กลาวคือการไมใสใจตอผูรับบริการ หรือการมองขามคุณคาความเปน
คนของผูอ่ืน ไดเกิดขึ้น เม่ือผูปฏิบัติงานพบวาตนเองปฏิบัติงานไมไดตามที่เคยคิดไว เชน เคยคิดวา
จะชวยผูปวยที่ทุกขยากหรือจะชวยเหลือสังคม ประเทศชาติ การมองขามคุณคาความเปนคนของ
ผูอ่ืน กอใหเกิดความรูสึกวาตนไมสมหวังในผลสําเร็จของงานตามที่ไดตั้งไวหรือ 

กระบวนการที่ 1 
อาการออนลาทางอารมณ     การมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ  ความรูสึก 

ไมสมหวังในผลสําเร็จของตน 
 
กระบวนการที่ 2 
อาการออนลาทางอารมณ    การมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ 
                                       ความรูสึกไมสมหวังในผลสําเร็จของตน 
 
กระบวนการที่ 3 
อาการออนลาทางอารมณ  การมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ 
                  สวนความรูสกึไมสมหวังในผลสําเร็จของตนเกิดขึ้นอยางเปนเอกเทศ 
 
กระบวนการที่ 4 
การมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ  ความรูสึกไมสมหวังในผลสําเรจ็ของตน    

 
อาการออนลาทางอารมณ 
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    กระบวนการที่ 2 ลี และ แอชฟอรท (มยุรี  กลับวงษ.2552: 58) อางอิงจาก Lee; & 
Ashforth. 1993 a: 388) พบวา อาการออนลาทางอารมณ และการมองขามคุณคาความเปนคนของ
ผูรับบริการไมไดมีความสัมพันธกับการเกิดความรูสึกไมสมหวังในผลสําเร็จของงานตามที่ตั้งไว หรือ 
    กระบวนการที่ 3 ไลเตอร, ลี และแอชฟอรท (มยุรี  กลับวงษ.2552: 58) อางจาก Leiter. 
1988; 1991a; 1993; Lee; & Ashforth.1993b)เสนอวา อาการออนลาทางอารมณกอใหเกิดการ
มองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการแตความรูสึกไมสมหวังในผลสําเร็จไมไดเกิดจาก
องคประกอบอ่ืนๆ หรือ 
    กระบวนการที่ 4 โกลเลมบิวสกี และ มันเซนไรเดอร (มยุรี  กลับวงษ.2552: 58) อางจาก
Golembiewski; & Munzenrider. 1988)กลาววา การมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ 
เปนองคประกอบที่เกิดขึ้นกอน ซึ่งกอใหเกิดความรูสึกไมสมหวังในผลสําเร็จ แลวสงผลกอใหเกิด
อาการออนลาทางอารมณตามมา 
  
                  2.5 ลักษณะอาการ และระดับของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
    จากการทบทวนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ พบมีผูเชี่ยวชาญหลายทานไดอธิบายถึง
อาการและอาการแสดงของความเหนื่อยหนาย ไวดังนี้ 

   แมค คอนเนล (McConnell. 1982: 72; อางอิงจาก Maslach. 1981) ไดแบงอาการและ
อาการแสดงของความเหนื่อยหนายเปน 3 ระยะไดแก ระยะที่หน่ึง ความเหนื่อยหนายเริ่มตนจาก 
ความรูสึกทอแทใจ เม่ือคิดถึงวาจะตนเองจะตองใหการดูแลผูปวยก็จะรูสึกหมดแรง ตอมาจะเกิด
ความออนเพลียทางรางกาย เชน ปวดศีรษะ เปนหวัดไดงาย ปวดเมื่อยรางกาย นอนหลับไมสนิท 
เปนตน ระยะนี้เปนความเหนื่อยหนายที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสั้นๆ มีอาการเพียงเล็กนอย สามารถ
แกไขไดดวยการพักผอนหรือหยุดงานชั่วขณะ  ระยะที่สอง จะมีอาการและอาการแสดงตั้งแต 2 
อยางขึ้นไป เร่ิมเกิดทัศนคติทางลบตอผูรวมงานและผูปวย ใหความยอมรับนับถือผูปวยในฐานะ
บุคคลลดลง ในระยะที่สองนี้อาการแสดงจะเกิดในชวงเวลาที่นานขึ้น แมจะพักผอนอยางเต็มที่ใน
วันหยุดแลวก็ยังคงรูสึกเม่ือยลา ตองการการดูแลหรือความชวยเหลือเปนพิเศษ  ระยะที่สาม เปน
ระยะสุดทายของความเหนื่อยหนาย ซึ่งไมคอยพบบอยนัก ระยะนี้จะเปนผลรวมของการเกิดความ
เหนื่อยหนายในระยะที่หน่ึงและระยะที่สองอยางเร้ือรัง  ไมสามารถจัดการกับความเหนื่อยหนายที่
เกิดขึ้นได ทําใหเกิดความรูสึกวาความมีคุณคาในตนเองลดลง การใหความนับถือผูรวมงานและ
ผูปวยในฐานะบุคคลลดลง ขาดปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ขาดเปาหมายในการทํางาน ขาดการ
ตอบสนองทางอารมณ ไมมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ไมสามารถควบคุมอารมณและพละกําลังจะ
ลดลงไป ในระยะที่สามเปนอาการและอาการแสดงที่ตอเน่ืองจากระยะที่สอง ซึ่งเชื่อวา จะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงกลับคืนเปนปกติไดอีก 
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   มัลดารี (Muldary. 1983: 6) ไดอธิบายไววา กลุมอาการของความเหนื่อยหนาย จะ
แสดงออกใน 3 ดานคือ1. ดานจิตใจ ประกอบดวย กลุมอาการทางดานอารมณ ความรูสึกและ
ทัศนคติ บุคคลที่เกิดความเหนื่อยหนายจะมีอารมณฉุนเฉียว แปรปรวน ซึมเศรา รูสึกผิด วิตกกังวล 
มีความคับของใจ เก็บกด หนีจากความเปนจริง ขาดสมาธิ มีความคิดเห็นขัดแยงกับผูอ่ืน มีทัศนคติ
ทางลบตอตนเองตองานและผูรับบริการ มีการตําหนิ และมีความคิดเปนศัตรูกับผูอ่ืน 2. ดานรางกาย 
จะพบอาการผิดปกติในระบบตางๆในรางกาย ดังน้ี ออนเพลีย นอนหลับยากเมื่อหลับแลวปลุกตื่น
ยาก อัตราการเตนของชีพจรและความดันโลหิตสูงขึ้น มีความตึงตัวของกลามเนื้อบริเวณคอ หลัง 
ไหล เบื่ออาหาร หรือรับประทานอาหารไดมาก จนทําใหมีน้ําหนักลดหรือเพ่ิมมากเกินไป ปวดศีรษะ 
ทองเสีย เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส เปนหวัดบอย มือเทาเย็น 3. ดานพฤติกรรม ไดแก มี
การตัดสินใจไมดี หลงลืมงาย ความคิดชะงัก ลดความสนใจในเรื่องราวตางๆ ชอบตําหนิผูอ่ืน ปฏิบัติ
ตอผูรับบริการเปนเสมือนวัตถุ ผลผลิตและคุณภาพของงานลดลง ขาดงาน ด่ืมแอลกอฮอลและใชยา
เพ่ิมขึ้น สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น(Muldary.1982: 4-5) 

  ไซเมนดิงเจอรและมัวร (Simendinger; & Moore, 1985: 10-10 ) ไดแบงความเหนื่อย
หนายตามความรุนแรงเปน 3 ระดับตามลักษณะอาการ ดังนี้ ระดับที่ 1 บุคคลเกิดความรูสึกลมเหลว
ในการปรับปรุงเทคนิคหรือพัฒนาวิธีการตางๆ ใหมีความทันสมัยขึ้น และมักจะไมตระหนักถึงผลงาน
ที่มีอยู รูสึกหมดหวังที่จะกาวตอไป สูญเสียความเปนจริงที่ละนอย ระดับที่ 2 สุขภาพรางกายและ
จิตใจเสื่อมลงอยางรวดเร็ว บุคคลที่ไมสามารถปรับตัวไดเกิดความวิตกกังวล รูสึกไมคอยผอนคลาย 
เกิดอาการทางกาย เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง นอนไมหลับ ถาความกดดันภายนอก ไมไดรับการ
แกไขอาจทําใหเกิดอาการทางจิตอยางรุนแรง บุคคลนั้นอาจจะหันไปสูบบุหร่ีหรือด่ืมสุรา เพ่ือที่ลด
ความเครียดจากการทํางานรูสึกกลุมใจที่ตนไมมีสมาธิในการทํางานและสุขภาพเสื่อมลง ระดับที่ 3 
ถาความเหนื่อยหนายในระดับที่ 2 ยังไมไดรับการแกไข อาการจะรุนแรงขึ้นเชน เกิดโรคกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด เปนแผลในกระเพาะอาหารและในที่สุดจะเกิดอาการเจ็บปวยทางจิต จนถึงฆาตัวตาย
ได 

  แมสแลช (Maslach. 1986: 60) ไดกลาววาความเหนื่อยหนายประกอบไปดวย กลุมอาการ             
3 ดาน คือ ดานความออนลาทางอารมณ ดานการลดความเปนบุคคลของผูอ่ืนและดานการลด
ความสําเร็จสวนบุคคล และอธิบายถึงกลุมอาการดังกลาวในแตละดานคือ1.ดานความออนลาทาง
อารมณ (Emotional Exhaustion) เปนอาการที่สําคัญของกลุมอาการเหนื่อยหนาย หมายถึง อาการ
ที่บุคคลเกิดความรูสึกหมดกําลังหรือขาดพลังที่จะดําเนินชีวิตอยูตอไป เปนความทอแทสิ้นหวัง  
ขาดกําลังใจ ไมสามารถที่จะเสียสละตัวเองเพื่อผู อ่ืนไดอีกเนื่องจากออนลามากเกินไป ดังน้ัน 
ทางออกประการหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงจากสภาวะนี้คือการแยกตัวเอง ลดการติดตอเกี่ยวของกับบุคคล
อ่ืน เพ่ือลดการถูกรองขอเกี่ยวกับงาน ซึ่งในที่สุดบุคคลจะกลายเปนผูที่มีลักษณะเขมงวด ติดกับ
กฎระเบียบและมีพฤติกรรมแบงพวกแบงชั้น ไมปฏิบัติตอผูอ่ืนในฐานะของบุคคล หลีกเลี่ยงการทํา
ความรูจักหรือพบปะกับผูคน ซึ่งการหางเหินจากบุคคลอ่ืนๆนี้ อาจมีผลตอการใหบริการที่มี
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ประสิทธิภาพในผูรับบริการ  2.ดานการลดความเปนบุคคล (Depersonalization) ของผูอ่ืน เปนการ
มองบุคคลอื่นในแงลบหรือคาดเดาไปในทางราย รวมไปถึงความรูสึกที่มักเกลียดผูคนไดงายๆ ซึ่งจะ
สงเสริมใหเกิดปฏิกิริยาในทางลบตอผูอ่ืนในรูปแบบตางๆเพิ่มมากขึ้นตามมา ผูใหบริการอาจแสดง
อาการเหยียดหยามหรือดูหม่ินผูรับบริการและคนอื่นๆ ไมแสดงความสุภาพออนโยน ไมใสใจในคํา
ขอรองหรือความตองการของเขาเหลานั้น ลมเหลวในการที่จะใหความชวยเหลือดูแล หรือใหบริการ 
และเม่ือบุคคลมีลักษณะของการลดความเปนบุคคลของผูอ่ืน เขาจะแสดงความตองการแยกตัว
ออกไปไมตองการใหใครมายุงเกี่ยวและแสดงอาการประชดประชันและหงุดหงิด  3.ดานการลด
ความสําเร็จสวนบุคคล (Reduced personal Accomplishment)สืบเนื่องมาจากการเกิดความรูสึก
และมีปฏิกิริยาในทางลบตอผูอ่ืน โดยเฉพาะตอผูรับบริการ ทําใหผูรับบริการที่เกิดความเหนื่อย
หนายไดรับรูถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางเลวลงของพฤติกรรมในตนเอง รวมทั้งการใหบริการที่ไม
ดีพอ จึงเกิดความรูสึกผิดและรูสึกดอยความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูรับบริการ มีการ
ตัดสินตนเองวาลมเหลว สูญเสียความนับถือในตนเองและเกิดอาการซึมเศราตามมา บางคนอาจ
แสวงหาที่ปรึกษาหรือการเยียวยาแกไข ที่เหลือมักเปลี่ยนงานหรือเลิกราจากงานที่นําความเครียด
จากการตองของเกี่ยวกับผูคนมาให โดยแมสแลชและแจคสัน (Maslach; & Jackson, 1982: 227-
248) แบงความเหนื่อยหนายเปน 3 ระดับตามกระบวนการเกิดดังน้ี ระดับที่ 1 เปนความรูสึก         
ทอแทใจ บุคคลรูสึกออนเพลีย เม่ือตื่นนอนในตอนเวลาเชาแลวคิดวาจะตองทํางาน ตามมาดวย
ความรูสึกเหนื่อยหนาย มีอาการนอนไมหลับ ปวดศีรษะ เปนหวัดบอย พยาบาลที่มีความเหนื่อย
หนายระดับน้ีจะแยกตัวออกจากผูปวย ใชเวลาสวนใหญในการสมาคมกับผูอ่ืน ใหการพยาบาลผูปวย
โดยตรงนอย มักเขาทํางานสาย ขาดงานบอย มีการโยกยายงาน หรือลาออกจากงาน ระดับที่ 2 เปน
ความรูสึกการลดความเปนบุคคลลง บุคคลจะเกิดเจตคติทางลบตอเพ่ือนรวมงานและผูรับบริการ 
พยาบาลที่มีความเหนื่อยหนายระดับน้ีจะขาดความเห็นอกเห็นใจและขาดความนับถือตอผูปวย 
ระดับที่ 3 เปนความรูสึกที่บุคคลประสบความสําเร็จลดลง บุคคลจะรูสึกวาตนประสบความสําเร็จ
นอยกวาที่คาดหวังไว จึงเกิดการประเมินตนเองในดานลบ พยาบาลที่เกิดความเหนื่อยหนายระดับนี้
จะรูสึกวาตนเองมีคุณคานอยลง ขาดการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ขาดเปาหมายในการทํางาน และ
ไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได และพลังงานในการทํางานจะลดนอยลง 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําแนวคิดของ แมสแลช (Maslach. 1986) ที่กลาวถึง
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานมาเปนตัวแปรตาม โดยมีองคประกอบ 3 ดาน ไดแกดาน
ความรูสึกออนลาทางอารมณ ดานความรูสึกการลดความเปนบุคคล และดานความรูสึกลด
ความสําเร็จของบุคคล 
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                 2.6  การวัดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
   เครื่องมือวัดความเหนื่อยหนายในการทํางานที่ใชในงานวิจัยที่ผานมาสวนใหญยังคงใช
เครื่องมือ MBI (Maslach Burnout Inventory) ที่พัฒนาขึ้นโดย Maslach and Jackson(1981) 
เครื่องมือวัดนี้ประกอบดวยขอคําถามที่แสดงถึงเจตคติและความรูสึกของผูตอบท่ีเกี่ยวของกับความ
เหนื่อยหนาย 3 องคประกอบ คือ ความรูสึกออนลาในอารมณ (Exhaustion) ความรูสึกลดความเปน
บุคคล (Depersonalization) และดานความสําเร็จสวนบุคคล ซึ่งไดออกแบบมาเพื่อวัดบุคคลที่
ทํางานในดานการบริการและดานดูแลสุขภาพ ในระยะหลังมีผูสนใจศึกษาความเหนื่อยหนายในงาน
ในอาชีพที่ไมใชดานบริการดังน้ันเครื่องมือวัด MBI จึงไดถูกปรับปรุงและพัฒนาไปในหลายรุน เชน 
MBI-ES (the MBI Educator Survey) เพ่ือวัดในอาชีพดานการศึกษา หรือ MBI-GS (the MBI 
General Survey)เปนรุนที่ใชวัดความเหนื่อยหนายในอาชีพทั่วไปอยางกวางขวาง และไดมีการ
ปรับปรุงองคประกอบดานความรูสึกลดความเปนบุคคล (Depersonalization) ที่เกี่ยวของเฉพาะกับ
บุคคลผูมารับบริการใหครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานเพิ่มขึ้น (Depersonalization to 
Cynicism) (Maslach,2001) ซึ่งแบบวัดวัดความเหนื่อยหนายในการทํางานหรือ MBI (Maslach 
Burnout Inventory ) เปนเครื่องมือในการวิจัยที่มีขอดีคือ ใหภาพของอาการเหนื่อยหนายครอบคลุม
กวาแบบวัดอ่ืนๆ เพราะวัดทั้ง 3 องคประกอบไมจํากัดเฉพาะอาการออนลาทางอารมณ นอกจากนี้
ขอมูลจากการวัดดวย Maslach Burnout Inventory (MBI)  มีผูใหความสนใจใชวัดความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงาน การใชMBI จึงทําใหสามารถเปรียบเทียบผลระหวางการวิจัย และกอใหเกิด
การสั่งสมความรูไปใชแกปญหาไดดีขึ้น 
   ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบวัดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานจากแบบ
ประเมิน MBI (Maslach Burnout Inventory) ที่พัฒนาขึ้นโดยแมสเลชและแจคสัน (Maslach and 
Jackson. 1981) ซึ่งแปลโดยสิระยา  สัมมาวาจ (2532) 
 
                 2.7  ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 

  มัลดารี (Muldary, 1983: 43-80) กลาววาความเหนื่อยหนายไมวาจะเกิดเฉพาะบุคคลหรือ
กลุมบุคคลก็ตามยอมสงผลกระทบ ถึง 3 ดานคือผลกระทบตอตัวบุคคล คือตัวผูที่เกิดความเหนื่อย
หนาย ซึ่งจะมีผลทั้งทางรางกายจิตใจและพฤติกรรมโดย ทางรางกาย ผูที่ประสบกับความเหนื่อย
หนายมักจะ มีอาการผิดปกติของรางกายเกิดขึ้นรวมดวย เชน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ  
มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเปนแผลในกระเพาะอาหาร มักเจ็บปวยบอยๆ สุขภาพไม
แข็งแรง สวนทางจิตใจ ผูที่ประสบกับความเหนื่อยหนายจะมีความรูสึกไมมีความสุขในการทํางาน 
สูญเสียความตั้งใจและสมาธิในการทํางาน มีเจตคติทางดานลบตอบุคคลอ่ืนและตนเองเบื่อหนาย 
เย็นชา หมดหวัง ไมพึงพอใจ คับของใจ วิตกกังวล หงุดหงิด และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ผูที่
ประสบกับความเหนื่อยหนายจะ มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ การปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ลดลง มีปญหาในการติดตอสื่อสารความตั้งใจและเอาใจใสตอการปฏิบัติงานลดลง  
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มีปญหากับเพ่ือนรวมงานและประชาชนผูมารับบริการขากความกระตือรือรนในการทํางาน ไมมี
ความคิดสรางสรรคประสิทธิภาพในการทํางานลดลงไมสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย มี
การลางานขาดงานเพิ่มขึ้นในที่สุดจะหาทางเปลี่ยนงาน ยายงาน หรือลาออกจากงาน บางคน
พยายามหาทางออกโดยการพึ่งยาระงับประสาทหรือยานอนหลับ เหลา จากผลการวิจัยของเคลลี่ 
(Stubbs; & Schaffner, 1982 อางอิงจาก จินตนา ญาติบรรทุง, 2529: 33) พบวาในป 1982 
พยาบาลในสหรัฐอเมริกาที่เกิดความเหนื่อยหนาย ติดสุรามีรอยละ 10-20 และที่ตองใชยาระงับ
ประสาทกอนใหการพยาบาลมีจํานวนสูงถึงรอยละ 67 และสงผลกระทบตอบุคคลและสังคมรอบขาง 
ผูที่ประสบกับความเหนื่อยหนายจะมีแนวโนมที่จะแสดงความโกรธตอบุคคลอื่นกอใหเกิดปญหากับ
ผูรวมงานผูปวยที่ดูแล มีความขัดแยงกับบุคคลรอบขาง ตลอดจนผลกระทบตอองคการ 
ประสิทธิภาพขององคการลดลง ไมสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่วางไวได 
การสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการลาออก และอาจจะนําไปสูการเกิดความเหนื่อยหนายระดับองคการ 
(Organizational burnout) 

  แมสแลช (Maslach. 1986: 3) ไดกลาวถึงผลกระทบของความเหนื่อยหนายของพยาบาล
ซึ่งเปนบุคลากรที่ใหบริการในสถานบริการสาธารณสุขวา ทําใหรางกายออนเพลีย ทอแทใจ มี
ความรูสึกดอยคุณคาของตนเอง ทําใหมีอัตมโนทัศนไปในทางลบดังน้ันพยาบาลที่เกิดความเหนื่อย
หนาย จะมีผลตามมามากมาย คือผูปวยไดรับบริการที่มีคุณภาพต่ําถาพยาบาลเกิดความเหนื่อย
หนายแลวจะสงผลใหผูปวยหรือผูรับบริการไดรับการพยาบาลอยางไมตอเน่ือง หรือไมมีคุณภาพ 
ทั้งน้ีเพราะพยาบาลจะขาดความสามารถในการคิดและแกปญหาที่ซับซอน เนื่องจากการ
รักษาพยาบาลผูปวยเปนเรื่องที่ซับซอน การตัดสินใจบนพื้นฐานของการมีจิตใจและอารมณที่ปกติ  
เพ่ือนรวมงานไดรับความทุกขพยาบาลที่เกิดความเหนื่อยหนายจะมีความสนใจและผูกพันกับงาน
นอยลง มีความสนใจในความเปนอยูดีของตน แตไมมีความสนใจในความเปนอยูที่ดีของบุคคลอื่น 
พยายามปกปองและตอตานการกระทําใด ๆ ที่จะทําใหตนตองสูญเสียเวลาและพลังงาน ไมคอยให
ความชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน เม่ือบุคลากรเหลานี้มีจํานวนมากจะทําใหเพ่ือนรวมงานรูสึกขัดแยงใน
หนาที่ของตน กอใหเกิดความแตกแยกในหนวยงานได นอกจากนี้การมีสวนรวมในงานนอยลงบุคคล
ที่เกิดความเหนื่อยหนาย นอกจากจะมีการขาดงานและหยุดพักการทํางานบอยแลวยังมีพฤติกรรม
ถอยหนี โดยการปดความคิดของตนเองเกี่ยวกับงานเมื่อพนจากเวลาทํางาน ไมมีความผูกพันกับ
งาน  มีการเขาออกจากงานมากขึ้นพยาบาลที่เกิดความเหนื่อยหนาย มักเปลี่ยนงานบอยหรือลาออก
จากวิชาชีพ ทําใหโรงพยาบาลตองสูญเสียคาใชจายในการฝกอบรมหรือเตรียมบุคลากรที่จะมา
แทนที่ ทําใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานลดลง ทําใหภาพพจนของวิชาชีพเสียไปตลอดจนชีวิต
ครอบครัวไมมีความสุขบุคคลที่เกิดความเหนื่อยหนายมักมีพฤติกรรมที่เปนผลลบตอคุณภาพของ
ชีวิตการทํางานซึ่งนําไปสูคุณภาพของชีวิตครอบครัวลดลงดวย มักจะแสดงอาการตึงเครียด ผิดหวัง 
โกรธ และมักบนเกี่ยวกับปญหาในที่ทํางาน มักแยกตัวอยูเงียบ ๆ มากกวา จะมีเวลาใหครอบครัว
นอย อีกทั้งสุขภาพเสื่อมลงพยาบาลที่เกิดความเหนื่อยหนาย และพบวาความคาดหวังของตนเองไม
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อาจเปนจริงไดจึงเกิดความรูสึกคับของใจ รูสึกผิดและโกรธ พลังงานในการทํางานนอยลง ใหการดูแล
ตนเองนอยลง หลีกเลี่ยงงานหรือหาทางออกโดยการดื่มสุรา เสพยาเสพติด หรืออาจใชยาระงับประสาท
เน่ืองจากนอนไมหลับ จนอาจติดยาได ซึ่งจะทําใหสุขภาพรางกายเสื่อมโทรมได 
   สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต (2542) กลาววาผลกระทบที่ตามมาเมื่อเกิดอาการเหนื่อยหนาย
ในการปฏิบัติงาน ไดแกผลทางกายและจิตใจ อาการเหนื่อยหนายมีความสัมพันธกับอาการทางกาย 
เชน การออนเพลีย นอนไมหลับ ปวดหลัง ปวดหัว และความผิดปกติของระบบยอยอาหาร อาการ
เหนื่อยหนาย มีความสัมพันธกับปญหาสุขภาพจิต เชน การไมนับถือตนเอง อาการซึมเศรา อาการ
กระวนกระวายกังวล ผลตอความสัมพันธกับบุคลในครอบครัว เพ่ือฝูง เพ่ือนรวมงาน และ
ผูรับบริการ สงผลตอทัศนคติ ผูมีความเหนื่อยหนาย จะมีทัศนคติในแงลบกับผูรับบริการงานที่ทํา 
องคการ ตนเอง และชีวิตโดยทั่วไปอาการเหนื่อยหนายในงานมีความสัมพันธกับความไมผูกพันกับ
องคการ และความไมพึงพอใจในงาน และยังผลตอพฤติกรรม ผูมีอาการเหนื่อยหนายในงานมัก
ลาออกจากงาน ขาดงานบอย และผลงานจะลดลงทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ นอกจากนี้อาการ
เหน่ือยหนายในงาน ยังสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการใชยาเสพติด 
 
                  2.8  การปองกันและแกไขความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
   เยาวนาฏ  ผลิตนนทเกียรติ (2555: 3) กลาววาการปองกันไมใหเกิดความเหนื่อยหนายใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

        1. พยายามรักษาความสมดุลในชีวิตไว คนที่เขาสูภาวะหมดไฟจะทุมเทงานมากจน
ชีวิตขาดสมดุลเปนเวลานาน สุดทายรางกายจะเปนเสมือนรถยนตที่หมดสภาพเนื่องจากถูกใชงาน
เต็มที่แตขาดการบํารุงรักษา ดังนั้น กอนที่จะเกิดภาวะหมดไฟตองรักษาความสมดุลในชีวิตไว ถึงแม
มีงานมากหรืองานยุงก็ตองพยายามยืนหยัด ใหมีเวลาสําหรับการพักผอน อยูกับครอบครัว ญาติพ่ี
นอง เพ่ือนฝูง ทองเที่ยว ทํางานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ชอบ การรักษาความสมดุลทางจิตใจนอกจาก
จะปองกันความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานแลว ยังชวยใหจิตใจสดชื่นมีความพรอมที่จะทํางาน
อยางสรางสรรคได อีกดวย 

        2. อยาทําแตงานอยางเดียว ตองบริหารเวลาในการทํางานดวยควรจัดเวลาใหเหมาะ
กับงานและพยายามทํางานภายในเวลาที่กําหนดใหเสร็จ อยาทิ้งงานคางคาไวหลายอยางจนจัดการ
ไมได หากเปนคนที่ทํางานสมบูรณแบบก็ตองแบงเวลาใหเพียงพอ อยาทํางานโดยไมมีขอบเขตของ
เวลา ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานอาจเกิดจากการตองทํางานที่ไมมีความรูความชํานาญ ควร
ไปเพ่ิมพูนความรูในเรื่องนั้นๆ หรือหากมีเวลาจํากัดก็ควรหาที่ปรึกษาหรือผูรูที่จะชวยใหงานสําเร็จ 
งานบางอยางไมใชงานในความรับผิดชอบแตนาสนใจ ก็ควรจัดลําดับเรื่องเหลานั้นไวอันดับทายๆ 

        3. รักษาแรงจูงใจในการทํางานไว แรงจูงใจในการทํางานเปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนนํ้า
หลอเลี้ยงจิตใจใหอยากทํางาน แรงจูงใจมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายใน
ตนเองมักเปนเรื่องความคิดความรูสึก เชน คิดวาทํางานเพื่อครอบครัว เพ่ือลูก เพ่ือใหเกิดความ
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ภาคภูมิใจ แรงจูงใจอาจเปนปจจัยภายนอก เชน คาตอบแทน ตําแหนงหนาที่ เปนตน แรงจูงใจ
เหลานี้คนเราสามารถสรางขึ้นไดดวยหลากหลายวิธีการ เชน บางคนอานตําราเพื่อไดความรูใหมๆ
มาใชในการทํางาน บางคนใชความภาคภูมิใจที่ผานมาเปนแรงจูงใจ การรักษาแรงจูงใจไวชวย
ปองกันไมใหเกิดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานได 

        4. รวมดวยชวยกัน มีเพ่ือนหรือทีมงานที่พรอมใหความชวยเหลือ ปจจัยอยางหนึ่ง
ของการเกิดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานคือ ตองแบกภาระอยูคนเดียว ไมมีคนชวยเหลือ 
วิธีการทํางานที่ชวยปองกันความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานไดคือ การที่มีเพ่ือนรวมงานหรือ
ทีมงานที่พรอมจะชวยเหลือ ซึ่งนอกจากการมีสัมพันธภาพที่ดีแลว บรรยากาศของการทํางานแบบ
รวมแรงรวมใจ ถือวางานของทุกคนสําคัญ ตองชวยกันผลักดันใหสําเร็จ จะเปนสิ่งหน่ึงที่จะปองกัน
การเกิดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานในองคกรได 

        5. จิตใจที่เขมแข็งอยูในรางกายที่สดชื่นแข็งแรง จากหลักฐานงานวิจัยที่สนับสนุนวา 
วิธีการที่ชวยผอนคลายความเครียดและทําใหรางกายแข็งแรงคือการออกกําลังกาย คนที่ออกกําลัง
กายเปนประจํา นอกจากจะมีสุขภาพกายแข็งแรงแลวยังดีตอสุขภาพจิต ลดภาวะซึมเศราและวิตก
กังวลดวย นอกจากการออกกําลังกายแลว ทุกคนที่เสี่ยงตอความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานควรมี
วิธีผอนคลายความเครียดที่ไดผลของตนเอง ซึ่งแตกตางกันไปในแตละบุคคล เชน การนวด การ
ปฏิบัติธรรม วิธีการเหลานี้จะชวยปองกันความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานไดดี 

        6. เตรียมใจไวกอน การทํางานในยุคสมัยแหงการแขงขันเปรียบเทียบยอมหลีกเลี่ยง
ความเครียดความกดดันจากการทํางานไดยาก จึงควรเตรียมใจไวสําหรับสภาพการณเหลานี้บาง 
เม่ือมีงานเรงดวน งานหนักเกินกวาความสามารถ ก็พยายามตั้งสติ อยาเพิ่งตระหนกตกใจไปกอน 
อาจจะแกปญหาโดยใชวิธีการตอรองมาชวย เชน ขอทีมงานสนับสนุน ใหมอบหมายงานนี้ใหฝายที่มี
ความพรอมกวา แบงงานในสวนที่พอทําได ขอไปทําชวงเวลาอื่น เปนตน หากไมเปนผลสําเร็จและ
คิดวาทําไมไดแนนอนก็ตองปฏิเสธไปอยางเขมแข็ง 

  วิไล  เสรีสิทธิพิทักษ (2550) ไดกลาววา การเกิดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สงผลกระทบตอประสิทธิผล คุณภาพบริการและประสิทธิภาพขององคกร  จากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยสามารถแบงแนวทางการปองกันและการแกไขความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานไดเปน 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลและองคกร  ดังนี้ 

  การปองกันแกไขความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานระดับบุคคล โดย 
          1. การพัฒนาทักษะแกบุคลากรเพื่อรับมือกับความเครียด เชน ฝกทักษะการผอน
คลาย การทําสมาธิ การบริหารเวลา การฝกความกลาแสดงออก การฝกทักษะทางสังคม การสราง
ทีมงาน การจัดการความตองการดานวิชาชีพ ฯลฯทักษะหนึ่งที่ฝกปฏิบัติตัวดวยตนเองไดงาย คือ 
การหายใจแบบลึก(deep breathing) ซึ่งชวยใหออกซิเจนไหลเวียนในรางกายไดเต็มที่ เปนการ
หายใจใหครบรอบดวยการหายใจเขานับ 1 ถึง 4 แลวกลั้นหายใจนับ 1 ถึง 4 และหายใจออกนับ  
1 ถึง 8  
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          2. การเปลี่ยนมุมมองเพื่อมุมมองเพ่ือจัดสมดุลของชีวิตและชีวิตสวนตัว เชน ควร
หยุดพักผอนอยูกับบานหรือลาพักผอนประจําป โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่ทุมเทชีวิตใหงาม ควร
ปรับความคิดและบอกตัวเองวาที่ผานมาไดปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ขยันขันแข็ง ซึ่งสมควรมี
เวลาใหกับตนเองและครอบครัวมากขึ้น นอกจากนี้ Freudenberger ไดเสนอแนวปฏิบัติเชิงรุกอ่ืนๆที่
นาสนใจ ไดแก หยุดปฏิเสธวาตนเองมีความตึงเครียดและความกดดันตางๆ พยายามขจัดความบีบ
คั้นเขมขนในชีวิต ลดการเอาอกเอาใจคนอื่น เรียนรูวิธีปฏิเสธคําขอหรือคําเรียกรองตางๆ ที่ทําให
ตองเสียเวลาหรือเสียอารมณ แยกคานิยมที่สําคัญ ออกจากที่ไมสําคัญ สรางสมดุลในเรื่องของความ
รัก ความสนุกเพลิดเพลินและการพักผอนหยอนใจ หม่ันดูแลรางกาย อยาผิดเวลาอาหาร พยายาม
ลดความหวงกังวลใหเหลือนอยที่สุด รักษาอารมณขันของตนเองไวและแสวงหาความสุขสดชื่นใน
ชีวิต  

  การปองกันและแกไขความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานระดับองคกร ไดแก 
         1. การสับเปลี่ยนหนาที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดความเบื่อหนายจากสภาพการ
ทํางานที่ซ้ําซาก โดยหนวยงานตองพิจารณาอยางรอบคอบและชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการ
สับเปลี่ยนหนาที่ซ้ําซาก โดยหนวยงานตองพิจารณา อยางรอบคอบและชี้แจงถึงวัตถุประสงคของ
การสับเปลี่ยนหนาที่งาน เพ่ือปองกันการเขาใจผิดหรือการตีความไปในดานลบ  
         2. การสนับสนุนของหนวยงานมีสองรูปแบบ คือ รูปแบบเชิงรุก (proactive) ไดแก 
การนิเทศทางคลินิก(clinic supervision) และการสนับสนุนดานอารมณ (emotional support) อีก
รูปแบบหนึ่ง(passive) เนนการเสริมสรางความไววางใจ การสรางทีมงามและการแกไขความขัดแยง
ในกระบวนการนิเทศทางคลินิก (clinical supervision) เปนการปรึกษาใหแกผูปฏิบัติการงานบริการ
ทางการแพทยโดยมุงบทบาท ผลปฏิบัติงานของผูใหบริการและคุณภาพบริการ ซึ่งสามารถลดความ
เหน่ือยหนายในการปฏิบัติงานเพื่อความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตองานในหนาที่รับผิดชอบ ลดอัตรา
การลาออกจากงามรวมทั้งเพ่ิมคุณภาพบริการไดดวย 
 นอกจากนี้วิไล เสรีสิทธิพิทักษ (2550) ไดพบผลการวิจัยในตางประเทศ โดยมีขอมูลวา 
บุคลากรที่กําลังประสบความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานอาจจะสงผานหรือถายทอดอาการ
เหลานั้นไปสูเพ่ือนรวมงานได ดังน้ัน การปองกันและแกไขจึงควรดําเนินทั้งระดับบุคคลและองคกร
ตั้งแตระยะตนๆรวมไปกับการเสริมสรางสภาพการทํางานที่เอ้ือใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข 
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3. ตัวแปรที่เก่ียวของกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
              3.1  ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม  
                      3.1.1  นิยามของการสนับสนุนทางสังคม 

      Weiss (1974 cited in Brandt; & Weinert. 1981) ไดกลาววา การสนับสนุนทางสังคม
หมายถึง การที่รูสึกวาตนเองไดรับการเคารพเอาใจใส ประกอบดวย การที่รูสึกวาตนมีคุณคาตอผูอ่ืน
เปนสวนหนึ่งของสังคม ไดรับการใกลชิดสนิทสนม มีโอกาสใหการชวยเหลือผูอ่ืน และไดรับการ
ชวยเหลือในดานขอมูล วัตถุสิ่งของ และอารมณอยางเพียงพอ 

      Tilden and Garylen (1987) ไดกลาววา การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยทางจิต
สังคมที่มีความสัมพันธกับความเครียด ความเหนื่อยหนายในงาน และพฤติกรรมการจัดการปญหา 
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบขางชวยบรรเทาความเครียด และสามารถปรับตัวได
อยางถูกตองเหมาะสม 

       Vaux (1988) ไดกลาววาการสนับสนุนทางสังคมมีโครงสรางที่หลากหลาย
ประกอบดวยแนวคิดที่ถูกตองหลายๆ อยางรวมกัน Vaux ไดแบงโครงสรางการสนับสนุนทางสังคม
เปน 3 สวนคือ1. แหลงที่เปนเครือขายทางสังคมซึ่งใหการสนับสนุน(Support Network Resources) 
คือความสัมพันธทางสังคมที่มีอยางเพียงพอ อาจจะเปนการใหความชวยเหลือในชวงเวลาที่ตองการ
และใหความรูสึกใกลชิดภายในกลุมอยางสม่ําเสมอ2. พฤติกรรมการใหการสนับสนุน (Support 
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการใหการสนับสนุนที่เปนการแลกเปลี่ยน การสนับสนุนระหวาง
บุคคลอยางนอย 2 คน ที่เปนผูใหหรือผูรับเพ่ือสงเสริมความผาสุกของบุคคล ซึ่งปฏิสัมพันธถูกมอง
วามีจุดมุงหมายเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของบุคคล แมวาจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือ แต
ผลลัพธอาจไมมีประโยชนก็ได 3. การประเมินการสนับสนุนอยางเปนนามธรรม (Subjective 
Appraisal of Support) คือการประเมินลักษณะความสัมพันธที่เปนการสนับสนุนของบุคคล และ
พฤติกรรมการสนับสนุนในกลุมของตน การประเมินอยางเปนนามธรรมมีความสําคัญ เน่ืองจากการ
รับรูการสนับสนุนของบุคคลสงผลไปถึงการที่บุคคลใหความหมายตอสถานการณที่เกิดขึ้น โดยที่การ
รับรูนั้นไมจําเปนวาตองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

       พูนพร ศรีสะอาด (2534: 32) กลาววา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึงการที่บุคคล
ในสังคมไดรับความรัก ความผูกพัน ดูแลเอาใจใส การเห็นคุณคา การไดรับการเคารพยกยองจาก
บุคคลอ่ืนในสังคม การไดมีสวนรวม และใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน ดานขอมูลขาวสาร 
ดานคําแนะนํา ดานการเงิน ดานแรงงาน ดานความคิดเห็น และดานสิ่งของ กสนสนับสนุนทางสังคม
ยังมีผลตอการสงเสริมสุขภาพ รางกาย อารมณ และจิตใจ นอกจากนี้ ยังชวยปองกันบรรเทา
ความเครียดในภาวะวิกฤตอีกดวย เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีนอง เพ่ือนบาน เพ่ือนรวมงาน 

       ภัทรพงศ  ประกอบผล (2534: 43) กลาววาการสนับสนุนทางสังคม หมายถึงการที่
บุคคลไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลอ่ืนในเครือขายทางสังคม ทั้งทางการสนับสนุนดานวัตถุสิ่งของ 
บริการ ขอมูลขาวสาร การยอมรับ การยกยอง และการเห็นคุณคา รวมทั้งการสนับสนุนทางดาน
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อารมณ ซึ่งแรงสนับสนุนเหลานี้ มีผลทําใหบุคคลสามารถชวยตนเองบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ
ไดและเปนขุมพลังที่จะชวยเหลือใหบุคคลตอบสนองตอความตองการของคนในสถานการณหน่ึงๆได
อยางเหมาะสม 

       จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมคือการที่บุคคลไดรับการ
สนับสนุนความชวยเหลือจากเครือขายทางสังคมทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการในดานตางๆ 
เชนดานอารมณความรูสึก ดานสิ่งของ แรงงาน ดานขอมูลขาวาร หรือดานการแนะนําปรึกษา ชวย
ใหบุคคล การที่รูสึกวาตนมีคุณคาตอผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งของสังคม ชวยใหบุคคลที่เปนผูรับสามารถ
เผชิญปญหา หรือปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงได จากการไดรับการชวยเหลือในดานขอมูล 
วัตถุสิ่งของ และอารมณอยางเพียงพอ จนสามารถดํารงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองได
ตามปกติ 

 
                      3.1.2  แนวคิดที่เก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม 
       จากการศึกษา พบวามีผูกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมไว
ดังนี้ ทิวเดน (Tilden.1985 อางอิงจาก สุวภา สังขทอง. 2554: 30)ไดกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคม ดังนี้ 
              1. ทฤษฎีความผูกพัน (Attachment Theory) ซึ่งกลาววามนุษยเปนสวนหนึ่งของ
สังคม มีความตองการที่จะติดตอสัมพันธใกลชิดผูกพันกับบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งเปนความผูกพันที่เกิดขึ้น
ตลอดชวยชีวิตของมนุษย  
              2. ทฤษฎีความเครียด พฤติกรรมการเผชิญความเครียดและการปรับตัว (Stress 
,Coping and Adaptation)กลาววา แรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่ชวยเหลือบุคคลเผชิญภาวะ
ความเครียดและปรับตัวไดดีขึ้นจากการไดรับการสนับสนุนทางดานอารมณ การใหขอมูลขาวสาร
และวัตถุสิ่งของ  การเงินและแรงงาน 
              3. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) กลาววา การ
สนับสนุนทางสังคมเปนปฏิกิริยาระหวางบุคคลที่สงผลตออีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยน
ระหวางบุคคล 
              4. ทฤษฎีปฏิสัมพันธ (Interactive Thery) เปนการรวมกลุมกันของสังคมและ
ความรูสึกเปนเจาของไดถูกนํามาเปนจุดรวมของสังคมวิทยา ซึ่งบารน (Barns) กลาวถึงเครือขาย
ทางสังคมวาเปนการผสมกลมกลืนและการปฏิสัมพันธของบุคคลตอผูที่มีความสัมพันธนั้นๆ ซึ่งตาม
กรอบแนวคิดของการมีปฏิสัมพันธ มิชชเชล(Michell) กลาววา สัมพันธภาพในสังคมวาประกอบดวย
เปาหมายของสัมพันธภาพ ความสัมพันธและการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน ระยะเวลา 
และความยาวนานในการติดตอกัน ความหนาแนนและความแข็งแรงของสัมพันธภาพ และความถี่
รวมทั้งชวยเวลาของการติดตอสัมพันธ 
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              5. ทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม (theory of Social Support)มีพ้ืนฐานมาจาก
ปฏิสัมพันธและการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในรูปแบบของ
สัมพันธภาพอยางไมเปนทางการ เชน พอแม ญาติพ่ีนอง เพ่ือนบาน มากกวารูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
สัมพันธภาพอยางเปนทางการ 

      โดยในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดใชแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมที่จาคอปสัน 
(Jacobson.1986:252 อางใน สุวภา  สังขทอง .2554) นําทฤษฎีความเครียด พฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียดและการปรับตัว (Stress,Coping and Adaptation)ของทิวเดน (Tilden 1985) มาใชใน
การอธิบายประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
 
                    3.1.3  หลักการสนับสนุนทางสังคม  

    จากการศึกษาวิจัยพบวาการสนับสนุนทางสังคม มีหลักการสําคัญประกอบดวย (วันทนีย 
วาสิกะสิน. 2537: 99-100) 1. กระบวนการติดตอสื่อสารระหวางผูที่ทําหนาที่หลักเปน “ผูให” และทํา 
หนาที่หลักเปน “ผูรับ” การสนับสนุน  2. กระบวนการติดตอสื่อสาร โดยทั่วไปประกอบดวย ขอมูล
ขาวสารที่ทําให “ผูรับ” เชื่อวายังมีคนที่เอาใจใส มีความรัก และมีความหวังดีตอตนเองอยางจริงจัง   
ขอมูลขาวสารที่ทําให“ผูรับ” รูสึกวาตนเองมีคุณคาและเปนที่ยอมรับ ในสังคม และขอมูลขาวสารทีทํา
ให “ผูรับ” เชื่อวาเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม และ สามารถทําประโยชนแกสังคมได 3. ปจจัยนําเขา
ในกระบวนการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งอาจอยูในรูปของขอมูล ขาวสาร วัสดุสิ่งของหรือแรงสนับสนุน
ทางดานจิตใจ  4. การชวยให “ผูรับ” ไดบรรลุถึงจุดหมายที่เขาตองการ เชน ในดานการ สาธารณสุข 
ก็คือ การมีสุขภาพดี ในดานสวัสดิการสังคมอื่นๆ ก็คือ การมีสภาพความเปนอยูที่ดี ไม ประสบ
ปญหาความเดือดรอนทางสังคม หรือความสามารถแกปญหาหรือเผชิญปญหาและความ เดือดรอน
ไดอยางเหมาะสม  
 
                     3.1.4  ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 

     การสนับสนุนทางสังคม สามารถแบงออกเปนหลายดานตามแนวคิดของผูที่
ทําการศึกษาวิจัย ซึ่งมีดังตอไปน้ี 

     House (1981. อางอิงจาก สุพร พริ้งเพริศ, 2538) ไดแบงการสนับสนุนทางสังคม
ออกเปน 4 ดาน คือ 1.การตอบสนองทางดานอารมณ หมายถึง การใหความใกลชิดสนิทสนม รับฟง 
แสดงความยกยอง แสดงใหเห็นถึงความเขาใจ 2. การชวยเหลือในดานเงินทอง สิ่งของ แรงงาน 
หมายถึง พฤติกรรมการชวยเหลือตามความตองการของบุคคลที่รับความชวยเหลือเปนรูปธรรม  
3. ความชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร หมายถึง การใหความชวยเหลือดานขอมูลคําแนะนํา ซึ่ง
สามารถนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาที่เผชิญอยู 4. การชวยเหลือดานการประเมินตนเอง
และการเปรียบเทียบพฤติกรรม หมายถึง การใหขอมูลยอนกลับเพ่ือนําไปประเมินตนเอง ทําใหเกิด
ความมั่นใจในตนเอง 
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      เชฟเฟอร, คอยน และลาซารัส (Schaefer, Coyne; & Lazarus, 1981 อางอิงจาก  
ศิรินภานันทพงษ, 2542) แบงการสนับสนุนทางสังคม เปน 3 ประเภท คือ 1. การสนับสนุนดาน
สิ่งของ เงินทอง และบริการสุขภาพ (tangible support) เปนการชวยเหลือโดยใหสิ่งของ เงินทอง
หรือการชวยเหลือดานแรงงานและบริการสุขภาพ ซึ่งเปนการชวยเหลือโดยตรงตอความจําเปนของ
บุคคลนั้น ผูที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังหรือไดรับผลกระทบที่เกิดจากภาวะเจ็บปวยเรื้อรังมีความจําเปน
และตองไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 2. การสนับสนุนดานอารมณ 
(emotional support) เปนการชวยใหบุคคลรูสึกอบอุนใจเชื่อม่ันวาตนเองไดรับความรัก ความผูกพัน 
ความใกลชิดและความไววางใจ ทําใหบุคคลมีความมั่นในในการดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข แตถา
หากสมาชิกในครอบครัวไมเขาใจ ไมใหความสนใจ ก็จะทําใหเกิดปญหาทางสุขภาพจิตได 3. การ
สนับสนุนดานขอมูลขาวสาร(information support) เปนการใหขอมูล รวมถึงคําแนะนําในการ
แกปญหา และการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลเชน คําแนะนํา 
ชี้แจง การบอกทางเลือกหรือแนวทางที่สามารถนําไปใชแกปญหา จะชวยลดความเครียดหรือปญหา
ที่เผชิญอยูได ถาหากไมไดรับการสนับสนุนชวยเหลืออาจจะทําใหเกิดความรูสึกสับสน วิตกกังวลได 

      เนวิด (Nevid, 2003) แบงประเภทของ การสนับสนุนทางสังคม ไว 4 ประเภท ไดแก  
1. การสนับสนุนในดานอารมณ หมายถึง การที่มีบุคคลที่สามารถรับฟงปญหา และแสดงทาทีเห็นอก
เห็นใจ เอาใจใสและเกื้อกูลใหเกิดความเขมแข็งขึ้นการที่บุคคลจะไดรับการสนับสนุนในดานอารมณจาก
ผูอ่ืนในสังคมนั้น บุคคลจะตองสรางมิตรภาพ และดํารงรักษาความสัมพันธอันดีงามกับเพื่อนและ
สมาชิกในครอบครัวไว บุคคลควรมีการติดตอกับผูใหคําปรึกษาที่ไวใจซึ่งอยูในชุมชน เชน ผูนําทาง
ศาสนา ควรเขารวมเปนสมาชิกองคกรหรือรวมทํากิจกรรมตาง ในชุมชนที่เปดโอกาสใหบุคคลไดขยาย
เครือขายทางสังคมของตน  2.การชวยเหลือในดานวัตถุ สิ่งของ หมายถึง การที่มีบุคคลอื่นใหการ
ชวยเหลือในดานวัตถุสิ่งของ และใหการบริการที่บุคคลตองการ เพ่ือสนับสนุนการปรับพฤติกรรมของ
ตนในชวงเวลาที่ตองการความชวยเหลือวิธีการที่จะทําใหบุคคลไดรับการสนับสนุนทางสังคมในดานนี้
คือ บุคคลจะตองเรียนรูถึงแหลง ที่จะใหบริการเพื่อชวยเหลือประชาชนในชวงเวลาที่ตองการความ
ชวยเหลือ ตองหาความรูหรือทําตัวใหคุนเคยกับโปรแกรมหรือหนวยงานที่ใหความชวยเหลือนี้ 3.การ
ไดรับการสะทอนกลับ หมายถึงการที่บุคคลไดรับการสะทอนกลับจากผูอ่ืนวาสิ่งที่ตนไดดําเนินการไป
แลวน้ันเปนอยางไร วิธีการที่จะไดรับการสนับสนุนทางสังคมนี้ บุคคลจะตองแสวงหาบุคคลที่ตนเชื่อถือ 
หรือไววางใจในความคิดเห็นของเขา  4. การเขาสมาคม หมายถึง การที่บุคคลไดรับโอกาสที่จะ
เกี่ยวของ สังสรรคกับผูอ่ืนในชวงเวลาที่มีเวลาวางวิธีการที่บุคคลจะไดรับการสนับสนุนทางสังคมใน
ดานนี้ บุคคลจะตองรวมกิจกรรมที่สนุกสนาน บันเทิงใจกับเพ่ือนฝูงและสมาชิกในครอบครัวอยูเปนนิจ 
เชน รับประทานอาหารรวมกัน รวมงานรื่นเริง หรือเลนกีฬารวมกัน เปนตน 

   นอกจากนี้ Weinert (1981) ไดแบงประเภทการสนับสนุนทางสังคมเปน 5 ดาน คือ  
1. การไดรับความรักใครผูกพัน (Attachment) คือ การไดรับการตอบสนองทางดานอารมณ ความ
ผูกพันใกลชิด ทําใหบุคคลจะรูสึกวาตนเปนที่รัก อบอุน ปลอดภัย ไมโดดเดี่ยวถาบุคคลขาดการ
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สนับสนุนดานนี้ จะทําใหรูสึกโดดเดี่ยว เดียวดาย ขาดความรัก และมองโลกในแงรายความสัมพันธ
เชนนี้จะพบในคูสมรส เพ่ือนสนิท หรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน 2.การไดรับการยอมรับและเห็น
คุณคาในตนเอง (Reassurance of  Worth) คือ การที่บุคคลไดรับการเคารพนับถือ ไดรับการยอมรับ
จากครอบครัว หรือเพ่ือน การใหโอกาสในการปรับปรุงตนเอง เปนสวนหนึ่งของสังคม ถาหากไมไดรับ
การยอมรับจะทําใหความเชื่อม่ัน หรือความรูสึกมีคุณคาในตนเองลดลง และรูสึกวาตนเองไมมี
ประโยชน 3. การเปนสวนหนึ่งของสังคม (Social Integration) คือ การที่บุคคลมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
ของสังคม มีการแลกเปลี่ยนความรูสึก ความหวงใยเอ้ืออาทร ทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีเปาหมาย 
ไดรับการยอมรับ และมีคุณคาตอกลุม ถาขาดการสนับสนุนดานนี้ จะทําใหบุคคลรูสึกถูกตัดขาดจาก
สังคม เกิดความเบื่อหนาย และไมมีเพ่ือน  4.การไดชวยเหลือ เอ้ือประโยชนแกบุคคลนั้น (Opportunity 
for Nurturance) คือ การที่บุคคลไดมีโอกาสเลี้ยงดูผูอ่ืนใหไดรับความสุขสบาย รูสึกวาตนเปนที่
ตองการของผูอ่ืน ถาขาดการสนับสนุนดานนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวาชีวิตไรคา 5. การไดรับความ
ชวยเหลือหรือคําแนะนํา (Assistance Guidance) คือ การไดรับขอมูลขาวสาร คําแนะนําตางๆ หรือ
การชวยเหลือ ดานเงิน สิ่งของ ถาขาดการสนับสนุนดานนี้ จะทําใหบุคคลรูสึกสิ้นหวัง 

  จาคอปสัน (Jacobson.1986: 252) แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 1 
การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ(Emotional Support) หมายถึง  การที่บุคคลไดรับการยกยอง 
เห็นใจ การยอมรับ เปนที่เคารพนับถือ ไดรับความรัก ความดูแลเอาใจใส ใหความมั่นใจและมองเห็น
คุณคาจากคนในองคกร  2. การสนับสนุนทางสังคมดานสติปญญา(Cognitive Support)  หมายถึง  
การที่บุคคลไดรับขาวสารรวมทั้งการไดรับคําแนะนําที่ชวยใหเกิดความเขาใจในสิ่งตางๆ จนสามารถ
ที่จะปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงได  3. การสนับสนุนทางทรัพยากร(Resource Support) 
หมายถึง การที่บุคคลไดรับความชวยเหลือดานเวลา แรงงาน การเงิน สิ่งของ และบริการตางๆ 
เพ่ือที่จะสามารถแกไขปญหา และดํารงบทบาทหนาที่ของตนได 

    ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ จาคอปสัน (Jacobson.1986: 252 
อางอิงจาก  สุวภา  สังขทอง. 2554) มาใชในการศึกษาวิจัยโดยแบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 
3 ดาน ประกอบดวย การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ การสนับสนุนทางสังคมดานสติปญญา 
การสนับสนุนทางทรัพยากร 

 
                   3.1.5  ความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม 
    เพนเดอร (Pender. 1987) ไดอธิบายการสนับสนุนทางสังคมมีความสําคัญตอภาวะ
สุขภาพ 3 ประการ คือ1. การดํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพโดยจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม จะชวยลด
ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต2. สงเสริมภาวะสุขภาพ โดยการชวยใหมีสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการ
พัฒนาที่ดี ปองกันการเจ็บปวย ชวยใหมีการเรียนรูที่จะปรับตัวใหเหมาะสมเพื่อลดความเครียดที่
เกิดขึ้น  
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     โคเฮน และวิลล (Cohen; & Wills, 1985) อธิบายถึงความสัมพันธของการสนับสนุนทาง
สังคมกับภาวะสุขภาพ 2 ประการ คือ1. การสนับสนุนทางสังคมทําใหบุคคลมีประสบการณที่ดี มี
อารมณที่ม่ันคง ซึ่งสงผลทําใหระบบตอมไรทอ ระบบประสาท ระบบภูมิคุมกันโรคทํางานไดดีขึ้น 
สงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมทางสุขภาพดี มีการตอสูปญหาไดดีขึ้น ทําใหความรุนแรงของโรคลดลง 
2. การสนับสนุนทางสังคมจะชวยลดโอกาสการเกิดภาวะวิกฤต โดยการชวยลดความเครียดหรือ
สงเสริมใหบุคคลสามารถเผชิญความเครียดไดดีขึ้น และมีการปรับตัวที่ถูกตอง 
 
                   3.1.6  การวัดการสนับสนุนทางสังคม 
    การวัดการสนับสนุนทางสังคมไดมีนักวิชาการหลายคนใหแนวคิดที่แตกตางกัน เชน  
แคปแลน (Caplan. 1974) ไดสรางแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมที่วัดไดเฉพาะปริมาณของการ
สนับสนุนทางสังคมเทานั้นไมสามารถวัดเครือขายทางสังคมได แบบวัดของ นอรเบค, ลินดเซย,และ
คาไรริ (Norbeck, Lindsey; & Carrieri. 1982) เปนการวัดการสนับสนุนทางสังคมเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เชฟเฟอรและคณะ (Schaefer; et al., 1981) ไดสรางแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมSocial 
Support Questionnaire (SSQ) ที่แบงการวัดออกเปน 2 สวน คือ การสนับสนุนดานสิ่งของและการ
สนับสนุนทางดานอารมณ ดานขาวสารรวมทั้งแหลงสนับสนุนทางสังคม  โดยในการวิจัยครั้งน้ีใช
แบบประเมินการการสนับสนุนทางสังคมที่สุวภา สังขทอง (2554) ไดปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม
ของนฤมล เรืองรุงขจรเดช (2550)  ซึ่งศึกษาตามแนวคิดของจาคอปสัน(Jacobson.1986) มีลักษณะ
เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ   
 
                  3.1.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสนับสนุนทางสังคมและความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงาน 
    จากการศึกษาวิจัยการสนับสนุนทางสังคมและความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน                    
ในตางประเทศพบวา มีการศึกษาวิจัยเชิงทดลองของ บรูชเลอ (Buechler 1985)โดยศึกษากับ
พยาบาล ที่ทํางานในโรงพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤต จํานวน 22 คน โดย
แบงกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยผูที่อยูในกลุมทดลองจะตองเขารวมกิจกรรมของกลุมใหการ
สนับสนุน โดยมีการแบงปนประสบการณ ความรูสึก ความเขาใจ และการยอมรับซึ่งกันและกัน รวม
ไปถึงชวยกันหาหนทางในการจัดการปญหา และมีการวัดความเหนื่อยหนายในการทํางานกอนและ
หลังการทดลองของทั้ง 2 กลุมผลปรากฏวา ความเหนื่อยหนายของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ แตในกลุมทดลองมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานภายหลังการทดลองต่ํากวากอน
การทดลอง           
   ในป 1992 ออคเต (Oktay.1992) ไดทําการศึกษาในเจาหนาที่ในโรงพยาบาลที่เกี่ยวของ
กับการดูแลผูปวยเอดสในสหรัฐอเมริกา จํานวน 128 คน พบวา การสนับสนุนทางสังคม ความรูสึก
เปนสวนหนึ่งของกลุม สามารถทํานายความเหนื่อยหนายในการทํางาน โดยมีความสัมพันธทางลบ 
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แตปรากฏที่แตกตางคือ การสนับสนุนทางสังคมแบบการเปนสวนหนึ่งขององคการศาสนา องคการ
ทางการเมือง กลุมผูรวมอาชีพ จํานวนเพื่อนสนิท ญาติสนิท หรือญาติที่สามารถปรึกษาไดไม
สามารถทํานายความเหนื่อยหนายในการทํางานได  ตอมาปาคเกอรและคูลิค (Parker, Patricia A., 
Kulik James A. 1995: Abstract) ไดทําการศึกษาในพยาบาลจํานวน 73 คน พบวา ระดับของความ
เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานยังมีความสัมพันธตอการสนับสนุนทางสังคมและการประเมินตนเอง, 
ปญหาสุขภาพจิต และความตั้งใจลาออกจากงาน ซึ่งผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ความเหนื่อยหนายใน
การปฏิบัติงานไมเพียงแตมีผลทางลบกับบุคลากรผูใหบริการดานสุขภาพเทานั้น แตยังมีสงผลตอ
การขาดงาน และการรับรูการปฏิบัติงานของบุคลากรของผูบังคับบัญชาดวย นอกจากนี้เจนกิ้น และ 
อิลออต (Jenkins, Richard and Elliott,Peter 2004: Abstract) ไดทําการศึกษาในกลุมพยาบาลที่
ปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวชพบวาการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธ
ทางลบกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณ และดานความรูสึก
ลดความเปนบุคคลในพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในหอผูปวย สอดคลองกับผลการศึกษาของฮา
ไมดิช (Hamaideh, Shaher H. 2011: Abstract) ไดทําการศึกษา ในกลุมตัวอยางพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชในประเทศจอรแดน จํานวน 181 คน ผลการศึกษาพบวา ความเหนื่อยหนาย
ในการปฏิบัติงานทั้ง 3 ดาน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน การสนับสนุนทางสังคม 
ลักษณะชีวสังคม และตัวแปรที่เกี่ยวของกับงาน    

   สวนในประเทศไทยไดมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธการสนับสนุนทาง
สังคมและความเหนื่อยหนายในการทํางาน พบผลการศึกษาที่สอดคลองกับการวิจัยครั้งน้ีโดย กังสดาล 
สุทธิวิรีสรรค (2535: 62) ที่ทําการศึกษาในกลุมตัวอยางพยาบาลในหอผูปวยหนัก พบวา แรง
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายทางสังคมทั้ง 3 ดาน และมี
ความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้ 
นันทยุทธ  หะสิตะเวช (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาพยาบาลในสถาบันสุขภาพจิตและ
โรงพยาบาลจิตเวชสําหรับเด็ก สังกัดกรมสุขภาพจิตจํานวน 201 คน พบวาสภาพแวดลอมดานการ
ทํางานดานสัมพันธภาพในหนวยงาน แรงสนับสนุนทางสังคม ความกาวหนาในหนาที่การงานและ
การรับรูนโยบายการบริหารหนวยงานมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการทํางานทั้ง 3 ดาน
คือ ดานความออนลาทางอารมณ ดานการลดคาความเปนบุคคลและดานความรูสึกไมประสบ
ความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    สําหรับการศึกษาวิจัยในประเทศไทยพบวา วราลักษณ ปวนสุรินทร (2541) ได
ทําการศึกษาความสัมพันธและการทํานายของความเชื่ออํานาจในการควบคุม พฤติกรรมจัดการ
ปญหา และการสนับสนุนทางสังคม ที่มีตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาล โดยมีกลุม
ตัวอยางจํานวน 261 คน ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคม และความเชื่ออํานาจในการ
ควบคุมสามารถทํานายความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.
001 นอกจากนี้สุวภา  สังขทอง (2554) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญ
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ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยหนายในการทํางานกรณีศึกษา:หนวยงาน
ราชการแหงหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 138 คน ผลการศึกษาพบวา 
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางลบกับทุกองคประกอบของความ
เหน่ือยหนายในการทํางานโดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ.05 
      จากทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคมและความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานพบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการทํางานผูวิจัย
จึงนําการสนับสนุนมาเปนตัวแปรหนึ่งในการวิจัย โดยตั้งสมมติฐานวา การสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชและการสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได  
 
                  3.2  ตัวแปรปจจัยสวนบุคคล 
                          3.2.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยดานอายุกับความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงาน  

         อายุ เปนปจจัยที่บงชี้ถึงความมีภาวะและประสบการณของบุคคล ทั้งน้ีเน่ืองจากอายุจะ
สะทอนใหเห็นถึงประสบการณของบุคคล ทั้งในชีวิตสวนตัวและชีวิตการทํางานบุคคลที่มีอายุมากจะมี
ประสบการณกับบุคคลหลายประเภท มีวุฒิทางอารมณสูง มีความสุขุมรอบคอบ รูจักชีวิต มองชีวิต
กวางไกลลึกซึ้งมากขึ้น สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปนจริงไดดีกวาผูมีอายุนอย 
โดยจากงานวิจัยของ สิริยา สัมมาวาจ (2532) พบวาอายุมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายดาน
ความออนลาทางอารมณ การลดความสัมพันธสวนบุคคล และความรูสึกไมประสบความสําเร็จ  สวน
แมสแลชและแจ็คสัน พบวา บุคคลที่อายุนอยจะมีคะแนนความเหนื่อยหนายเฉพาะดานความรุนแรง
และคะแนนความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณเพาะดานความรุนแรงและคะแนนความ
เหน่ือยหนายดานการลดความเปนบุคคลสูงกวาผูที่มีอายุมาก แตผูที่มีอายุมากจะมีคะแนนความ
เหนื่อยหนายในดานความสําเร็จสวนบุคคลเฉพาะเรื่องความถี่สูงกวาผูที่มีอายุนอย (Maslach; & 
Jackson 1981: 11 อางอิงจาก สิระยา สัมมาวาจ. 2532 : 17 )  นอกจากนี้ Maslach (1982) ยังพบอีก
วาอายุ เปนปจจัยที่บงชี้ถึงความมีวุฒิภาวะและประสบการณของบุคคล คือผูที่มีอายุนอยจะมีความ
เหน่ือยหนายเกิดขึ้นในระดับสูงสุด และลดลงในผูปฏิบัติงานที่มีอายุมากขึ้น ซึ่งการที่คนที่อายุนอยมี
ความเหนื่อยหนายสูงกวาคนที่มีอายุมากนั้น เปนเพราะอายุจะสะทอนถึงประสบการณในการทํางาน ผู
ที่มีอายุมากจะมีประสบการณมาก มีวุฒิภาวะสุขุม รูจักชีวิต สามารถปรับตัวสอดคลองกับความเปน
จริงไดมากยิ่งขึ้น โอกาสจะเสี่ยงตอการเกิดความเหนื่อยหนายจึงนอยลง (Maslach 1988: 60 
อางอิงจาก สิระยา สัมมาวาจ. 2532: 17 )  
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           โดย Maslach (1986: 60) อางอิงจาก จินตนา ญาติบรรทุง (2539: 9) ไดกลาวไววา 
อายุของบุคคลเปนสิ่งหน่ึงที่มีความสัมพันธโดยตรงกับพัฒนาการ และระดับวุฒิภาวะ ซึ่งในคนปกติเม่ือ
มีอายุมากขึ้นระดับวุฒิภาวะเจริญขึ้นตามวัย บุคลิกภาพทั้งทางดานความคิด และการกระทําจะคอย
ปรับเปลี่ยนไปตามวัยบุคคลที่มีอายุมากขึ้นไดทํางานหลายประการมองโลกกวางไกลและครอบคลุม
ลึกซึ้ง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของบุคคลอื่น ๆ ที่พบวา อายุมีความเกี่ยวของกับความเหนื่อยหนาย
ในการทํางาน โดยผูที่มีอายุนอยจะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานสูงกวาผูที่มีอายุมาก (จันทรา  
วีรปฏิญญา. 2537: 72; นวลอนง ศรีธัญรัตน, 2534: 104; ศันสนีย สมิตะเกษตริน, 2545: 55; สิริยา 
สัมมาวาจ, 2532:34) แตแตกตางจากการศึกษาของแฮรและคณะ (Hare, et al., 1988 อางอิงจาก
นวลอนง ศรีธัญ-รัตน,2534: 49; บุญศรี ชัยชิตามร, 2534: บทคัดยอ; มยุรี เถาลัดดา. 2436: 43)  
ที่พบวา อายุที่แตกตางกันน้ันมีความเหนื่อยหนายไมแตกตางกัน 

         จากทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยดานอายุกับความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงาน พบวา อายุมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการทํางานผูวิจัยจึงนําอายุมาเปนตัว
แปรหนึ่งในการวิจัย โดยตั้งสมมติฐานวา อายุมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช และสามารถทํานายความ
เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได 

 
                         3.2.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับความ
เหน่ือยหนายในการปฏิบัติงาน 

        จากการศึกษาพบวา พยาบาลซึ่งมีอายุมากขึ้นจะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้นตามลําดับ มีวุฒิภาวะสูงขึ้น สามารถจัดการกับความเครียด ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานและระบบบริหารได สวนพยาบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอย โดยเฉพาะในกลุม1-5 ป
นั้น มีความเหนื่อยหนายสูง เน่ืองจากชวงเวลาดังกลาว เปนระยะเวลาที่มีความเสี่ยงตอการเกิดความ
เหน่ือยหนาย มีประสบการณในการทํางานนอย ตองเผชิญกับกับความแปลกใหมจากสถานที่ทํางาน 
และระบบการทํางาน ทําใหเกิดความเหนื่อยหนายในการทํางานไดมากกวาพยาบาลที่มีประสบการณ
การทํางานสูง และโดยเฉพาะในชวง 1-2 ปแรกของการทํางาน เปนชวงที่มีความกระตือรือรนในการ
ทํางานสูง จะทําใหเกิดความเหนื่อยหนายไดเร็วและงายที่สุด (Lavandero, 1981: 20 อางอิงจาก 
Maslach, 1986: 60) พยาบาล เพ่ิงสําเร็จการศึกษาอาจเกิดความขัดแยงในการแสดงบทบาทระหวาง
เปาหมายของวิชาชีพและสถาบัน คือ วิชาชีพมีเปาหมายมุงใหผูปวยไดรับการดูแลเยี่ยงบุคคล และเนน
ความสําคัญที่ผูปวยเปนแกน ในขณะ ที่สถาบันจะเนนความสําเร็จที่งานเสร็จ มุงนโยบายตอบสนอง
ความตองการของหนวยงานและทีมสุขภาพเปนสําคัญ  

       สอดคลองกับ Maslach (1982) ศึกษาพบวาความเหนื่อยหนายมักเกิดขึ้นในปแรกๆของ
การทํางาน เชนเดียวกับ Muldary (1983) ที่ศึกษาพบวาพยาบาลวิชาชีพสวนใหญที่ทํางานใน
โรงพยาบาลของรัฐในสหรัฐอเมริกาจะเกิดความเหนื่อยหนายในชวง 2 ปแรกของการทํางาน จาก
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การศึกษาของพัชรี เอมะนาวิน (2536: 65) ที่ศึกษาความเหนื่อยหนายของพยาบาล กลาววา พยาบาล
วิชาชีพที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา 1-5 ป จะมีความเหนื่อยหนายสูงกวาพยาบาล
วิชาชีพที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 5-10 ป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสิริยา สัมมา
วาจ (2532: 48) ที่ศึกษาความเหนื่อยหนายของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา 
พยาบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 1-5 ปและ6-10 ป มีความเหนื่อยหนายมากกวา
พยาบาลที่ปฏิบัติงานระหวาง 11-15 ป และ 16-20 ป เชนเดียวกับการศึกษาของ พรทิพย สุรโยธี  
ณ ราชสีมา (2537: 79) ที่ศึกษาความเหนื่อยหนายจากการทํางานของพยาบาล โรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา พยาบาลที่มีประสบการณทํางาน
แตกตางกัน มีคา เฉลี่ยคะแนนความเหนื่อยหนายในการทํางานแตกตางกัน โดยพยาบาลที่มี
ประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป มีคาเฉลี่ยคะแนนความเหนื่อยหนายในการทํางานมากที่สุด และ
แตกตางจากกลุมพยาบาลที่มีประสบการณทํางานกลุมอ่ืนๆ ทุกกลุม สวนงานวิจัยของสุรียพร  
กุมภคาม (2546) พบวาประสบการณทํางานมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายดานความ
ออนลาทางอารมณ 

       จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงนําประสบการณในการทํางานมาเปนตัวแปรหนึ่งในการวิจัย 
โดยตั้งสมมติฐานวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน สามารถทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบ
งานสุขภาพจิต และจิตเวชได 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมตอความเหนื่อยหนาย         
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพ้ืนที่เครือขาย
บริการสุขภาพที่ 3  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
    1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
    2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
    4.  การวิเคราะหขอมูล 
  

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
    ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี เปนบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
เครือขายบริการสุขภาพที่ 3  ปงบประมาณ 2556  ไดแก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 28 คน จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 22 คน จังหวัดพิจิตร จํานวน 21 คน จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 16 คน และ 
จังหวัดชัยนาท จํานวน 14 คน ในหนวยงานสาธารณสุขระดับอําเภอ จํานวนทั้งหมด 101 คน  
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
        กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี  เปนบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช  
เครือขายบริการสุขภาพที่ 3  ปงบประมาณ 2556 ไดแก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดกําแพงเพชร 
จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดชัยนาท ในหนวยงานสาธารณสุขระดับอําเภอ จํานวน  
81 คน ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากหลักเกณฑในการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ซึ่ง
จําเปนตองใชจํานวนกลุมตัวอยาง 15 – 20 คน ตอหน่ึงตัวแปรตน (Hair, Josen F. , et al. 1995: 
105) ดังนั้นในการวิจัยนี้มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร จึงจําเปนตองใชจํานวนกลุมตัวอยาง 45 – 60  คน 
ซึ่งในการวิจัยน้ีมีจํานวนกลุมตัวอยาง 81 คน ที่ตอบแบบสอบถามกลับคืนมาอยางสมบูรณคิดเปน
รอยละ 80.2 ของประชากร จึงเพียงพอที่จะนํามาวิเคราะหขอมูล 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชเครื่องมือที่พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา              

ซึ่งนักวิชาการตางๆไดทําการศึกษาไว โดยผูวิจัยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวนไดแก   
  สวนที่ 1  แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ และ ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวช เปนแบบสอบถามแบบใหเติมขอความ 
  สวนที่ 2  แบบวัดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้นโดยแมสเลชและแจคสัน 

(Maslach and Jackson,1981) ซึ่งแปลโดยสิระยา สัมมาวาจ (2532) และวรภรณ  จรูญประสิทธิ์พร
(2547) ไดปรับปรุงแบบวัดมาใชกับบุคลากรสาธารณสุข โดยผูวิจัยไดนํามาปรับขอคําถามใหมีความ
เหมาะสมกับกลุมตัวอยาง โดยมีจํานวนขอคําถาม 22 ขอ มีลักษณะเปนแบบประเมินคา 7 ระดับ 
เม่ือนําไปทดลองใชมีคาอํานาจจําแนกรายขอ(Corrected Item Total Correlation)อยูระหวาง .331 - 
.793 มีคาความเที่ยง(Reliability)เทากับ .904 ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกไวใชจริงจํานวน 21 ขอ โดยมีคา
อํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .327 - .735 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .884 

  จํานวน 3 ดาน ไดแก  
   1. ดานความรูสึกออนลาทางอารมณ จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอ 1,2,3,6,8,12,13,15 และ 19 

      2. ดานความรูสึกลดความเปนบุคคล จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 5,10,11,14 และ 21 
    3. ดานความรูสึกลดความสําเร็จสวนบุคคล จํานวน 7 ขอ ไดแก ขอ 4,7,9,16,17,18  

และ 20 
 
ตัวอยางแบบวัดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
 

ขอความที่เกีย่วกับ 
ความรูสึกของทาน 

ไมเคยมี
ความ 
รูสึก

เชนนั้น 

ปละ 
2-3
ครั้ง 

เดือน
ละ1 
ครั้ง 

เดือน
ละ2-3
ครั้ง 

สัปดาห
ละ1 ครั้ง 

สัปดาห
ละ2-3
ครั้ง 

ทุกๆ
วัน 

ดานความรูสึกออนลาทางอารมณ  
1.ทานรูสึกวาการทํางานทําใหจิตใจ
หอเห่ียว 
2 ทานรูสึกหมดแรงเม่ือสิ้นสุดการ
ทํางานในแตละวัน 

 
 
…...... 
 
......... 

 
 
…...... 
 
......... 

 
 
…...... 
 
......... 

 
 
…...... 
 
.......... 

 
 
…...... 
 
.......... 

 
 
…....... 
 
.......... 

 
 
…...... 
 
......... 

ดานความรูสึกลดความเปนบุคคล  
5.ทานรูสึกวาทานปฏิบัติกับผูปวย
บางคนเสมือนกับวาพวกเขาไมมี
ชีวิตจิตใจ 

 
 
 
…...... 

 
 
 
…...... 

 
 
 
…...... 

 
 
 
…...... 

 
 
 
…...... 

 
 
 
…....... 

 
 
 
…...... 
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11.ทานรู สึกวิตกกังวลว างานที่
ปฏิบัติอยูทําใหตนเองเปนคนที่ มี
จิตใจที่กระดางขึ้น 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
......... 

ดานความรูสึกลดความสําเร็จสวน
บุคคล  
4.ทานรูสึกวาทานสามารถเขาใจ
ความรู สึ กนึ กคิ ดของผู ป ว ย ได
โดยงาย 
7.ทานรูสึกวางานที่ปฏิบัติอยูสงผล
ทางบวกตอการดําเนินชีวิตของ
บุคคลอื่น 

 
 
 
…...... 
 
 
......... 

 
 
 
…...... 
 
 
......... 

 
 
 
…...... 
 
 
.......... 

 
 
 
…...... 
 
 
.......... 

 
 
 
…...... 
 
 
.......... 

 
 
 
…....... 
 
 
.......... 

 
 
 
…...... 
 
 
......... 

 
เกณฑการใหคะแนน  
  (คะแนน) 

ไมเคยมีความรูสึกเชนน้ันเลย  
มีความรูสึกเชนน้ันปละ 2-3 ครั้ง  
มีความรูสึกเชนน้ันเดือนละ 1 ครั้ง  
มีความรูสึกเชนน้ันเดือนละ 2-3 ครั้ง  
มีความรูสึกเชนน้ันสัปดาหละ 1 ครั้ง  
มีความรูสึกเชนน้ันสัปดาหละ 2-3 ครั้ง  
มีความรูสึกเชนน้ันทุกๆวัน  

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
เกณฑการแปลผลคะแนน 

 แบบวัดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานนี้มีจํานวน 3 ดาน คือ  ดานความรูสึกออนลา
ทางอารมณ ,ดานความรูสึกลดความเปนบุคคล ผูวิจัยใชเกณฑการแปลความหมายของ แมสเลช
และแจคสัน (Maslach; & Jackson.1981) แปลโดยสิระยา สัมมาวาจ (2532) สวนดานความรูสึกลด
ความสําเร็จสวนบุคคล ผูวิจัยไดปรับเกณฑใหมขึ้นมาแทนเนื่องจากผูวิจัยไดตัดขอคําถามดานนี้
ออกไป 1 ขอ จึงตองมีการเขียนเกณฑขึ้นใหม โดยคิดตามสัดสวนจากเกณฑเดิมของแมสเลชและ
แจคสัน (Maslach; & Jackson.1981)  โดยมีเกณฑการแปลผลคะแนนดังนี้ 
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ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
คะแนนความเหนื่อยหนาย 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

ดานความรูสึกออนลาทางอารมณ 
ดานความรูสึกลดความเปนบุคคล 
ดานความรูสึกลดความสําเร็จสวนบุคคล 

0 - 16 
0 - 6 
0 - 27 

17 - 26 
7 - 12 
28 - 33 

27 - 54 
13 - 30 
34 - 42 

 
สวนที่ 3 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ตามแนวคิดของจาคอปสัน (Jacobson. 1986) ซึ่ง

ปรับปรุงโดยสุวภา  สังขทอง (2554) จํานวน 31 ขอ มีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ จํานวน  
3 ดาน โดยใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย / ลงในชองคําตอบที่ตรงกับผูตอบมากที่สุด เม่ือ
นําไปทดลองใชมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .328 - .729  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .939 ซึ่ง
ผูวิจัยไดคัดเลือกไวใชจริงจํานวน 30 ขอ โดยมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .533 - .815 มีคา
ความเชื่อม่ันเทากับ .964 

ไดแก 
 1  การสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานดานอารมณ (ขอ 1 – 11) 

  2  การสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานดานสติปญญา   
(ขอ 12 -21) 
 3  การสนับสนุนทางสังคมดานจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานทรัพยากร  
(ขอ 22 – 30) 
 
ตัวอยางแบบวัดสนับสนุนทางสังคม 

ขอความ ระดับความรูสกึ/ พฤติกรรม 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานอารมณ  
1 .คุณสามารถพู ดคุ ยปญหาของคุณกั บ
ผูบังคับบัญชาไดอยางสนิทสนมเปนกันเอง 
7.เ พ่ือนรวมงานเต็มใจที่จะสนับสนุนและ
รวมมือทํางานดับคุณ 

 
 
…....... 
 
........... 

 
 
…...... 
 
......... 

 
 
…....... 
 
........... 

 
 
…....... 
 
........... 

 
 
…....... 
 
.......... 
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ดานสติปญญา 
13.ผูบังคับบัญชาจะชี้แจงรายละเอียดของงาน
ที่มอบหมายใหคุณฟงจนเขาใจ 
20.คุณไดรับความชวยเหลือในเรื่องความรูและ
ทักษะพิเศษในการทํางานจากเพื่อนรวมงาน 

 
 
…....... 
 
........... 

 
 
…...... 
 
......... 

 
 
…....... 
 
........... 

 
 
…....... 
 
........... 

 
 
…....... 
 
.......... 

ดานทรัพยากร 
24.ผูบังคับบัญชาอํานวยความสะดวกและ
ชวยเหลือในดานสิ่งของและบริการเมื่อคุณ
ตองการ 
27.คุณม่ันใจวาเม่ือคุณเจ็บปวยจนไมสามารถ
มาทํางานไดเพ่ือรวมงานเต็มใจที่จะทํางานแทน
คุณได 

 
 
 
…....... 
 
 
........... 

 
 
 
…...... 
 
 
......... 

 
 
 
…....... 
 
 
........... 

 
 
 
…....... 
 
 
........... 

 
 
 
…....... 
 
 
.......... 

 
               เกณฑการใหคะแนน 

แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจะเปนแบบสอบถามที่มีขอคําถามเชิงบวกทั้งหมด (ขอ 1 – 
30) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
      นอยที่สุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

นอย   ใหคะแนน 2 คะแนน 
ปานกลาง  ใหคะแนน 3 คะแนน 
มาก   ใหคะแนน 4 คะแนน 
มากที่สุด  ใหคะแนน 5 คะแนน 

 
               เกณฑการแปลผลคะแนน 
  ระดับการไดรับสนับสนุนทางสังคมแบงเปน 3 ระดับ โดยแบงชวงคาเฉลี่ยตามพิสัยดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 3.66 – 5.00 หมายถึงไดรับการสนับสนุนทางสังคมระดับสูง 
  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.67 หมายถึงไดรับการสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมายถึงไดรับการสนับสนุนทางสังคมระดับต่ํา 
 
              การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําแบบวัดของตัวแปรตาง ๆ ที่เคยมีผูศึกษาไวแลวมาใช แตไดทํา
การหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อใหเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลที่ศึกษา
ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
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  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัย รวมทั้งตัวอยางเครื่องมือแบบวัดตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับตัวแปรที่ตองการศึกษา เพ่ือความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 2.  กําหนดนิยามปฏิบัติการของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยแตละตัวแปร 
  3. ผูวิจัยนําแบบวัดที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try  out) กับบุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพื้นที่เครือขายบริการสุขภาพที่ 2 จํานวน 18 คน และในพ้ืนที่
เครือขายบริการสุขภาพที่ 9 จํานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 38 คน จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะห
หาคุณภาพของการวัด 
            3.1 หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item  Total  Correlation  Coefficient) โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient)  
แลวคัดเลือกขอคําถามที่คา r มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไวใชในแบบวัด 

           3.2 การหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยการหาคาความเที่ยงแบบความ
สอดคลองภายในของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s 
Alpha Reliability Coefficient) 
  4. ปรับปรุงแกไขจนไดแบบวัดที่มีคุณภาพดี กอนจะดําเนินการจัดพิมพเพ่ือทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
  5. จัดทําแบบวัดฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยกับ
กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพื้นที่เครือขายบริการ            
สุขภาพที่ 3  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไปน้ี 
     1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ถึงผูบริหารหนวยบริการสาธารณสุขในพืน้ที่เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 ที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูล 
เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง   
     2. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายวัน
เวลาที่จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
    3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามวนัเวลาและสถานที่ที่นัด
หมาย และอธิบายใหกลุมตวัอยางเขาใจวตัถุประสงคในการตอบแบบวัดและคําชี้แจงของแบบวัดทุก
ชุดอยางชัดเจน พรอมตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบวัดของกลุมตัวอยาง โดยคัดเลือก
เฉพาะแบบวดัที่สมบูรณและตัดแบบวัดที่ไมสมบูรณออกในกรณีที่กลุมตัวอยางตอบคําถามไมครบ 
หรือใหคําตอบเดียวกันเกือบทุกขอ โดยไดรับคืนกลับมาจํานวน 81 ชุด                
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     4. นําผลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑที่กําหนดไว เพ่ือทําการวิเคราะหคาทางสถิตสิาํหรับการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

การวิเคราะหขอมูล 
   การวิจัยครั้งนี้ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยใชสถิติดังตอไปน้ี 
     1. วิเคราะหดวยสถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย ของกลุมตัวอยาง 
     2. วิเคราะหเมทริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิจัยดวยการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson-Product moment correlation coefficient) เพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

    3. วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ของปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาเรื่องอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมตอความเหนื่อยหนาย         
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพ้ืนที่เครือขาย
บริการสุขภาพที่ 3 ไดแบงการเสนอผลการวิเคราะห ขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดวยสถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) 
ไดแก ความถี่  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย ของกลุมตัวอยาง 

ตอนที่2 ผลการวิเคราะหเมทริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิจัยดวยการวิเคราะห         
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson-Product moment correlation coefficient) เพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช  

ตอนที่3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษา
อิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมที่มีตอความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปรความหมายผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยน้ี เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมาย และเพื่อความสะดวกตอการนําเสนอผล ผูวิจัยได
กําหนดสัญลักษณ และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 
 N   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 M   แทน คาเฉลี่ยเลขคณิต 

SD   แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 CV%   แทน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย 
 t   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 
 r    แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  

b    แทน  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวทํานาย ซึ่งทํานายในรูป คะแนนดิบ  
β    แทน  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวทํานายซึ่งทํานายในรูป 

คะแนนมาตรฐาน 
R   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
R2   แทน คาสัมประสิทธิ์ของการทํานาย 

 df    แทน  องศาอิสระ  
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SE แทน ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์การถดถอยของ 

ตัวพยากรณมาตรฐาน 
SS   แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS   แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
 df   แทน ระดับชั้นแบงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

p    แทน  คาความนาจะเปน  
*    แทน  มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
**    แทน  มีนัยสําคัญที่ระดับ .01  
***    แทน  มีนัยสําคัญที่ระดับ .001  
Ŷเหนื่อยหนาย    แทน   คะแนนทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของ 

บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

Ζ̂เหนื่อยหนาย    แทน   คะแนนมาตรฐานความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายไดเสนอเปนลําดับขั้นดังนี้ 
 
              ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดวยสถิติเชิงบรรยาย (descriptive 

statistics)  
ไดแก จํานวน ความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย ของกลุม 
ตัวอยาง 

 
ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและ          

จิตเวชของกลุมตัวอยางโดยใชการคํานวนคาความถี่ดังตาราง 1  
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง 
 

อายุ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจติเวช 
รวม 
(คน) 

ต่ํากวา 5 
ป 

(คน) 

6 – 10 ป 
(คน) 

11 – 15 ป 
(คน) 

16 – 20 ป 
(คน) 

20 ปข้ึนไป 
(คน) 

21 – 40 ป 17 15 5 3 - 40 

41 – 60 ป 15 13 6 3 4 41 

รวม 32 28 11 6 4 81 

 
จากตาราง 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางแสดงคาความถี่ของกลุมตัวอยาง จําแนกได

ดังนี้ 
กลุมตัวอยางที่มีชวงอายุระหวาง 21 – 40 ป เปนผูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานดาน

สุขภาพจิตและจิตเวช ต่ํากวา 5 ป มากที่สุด จํานวน 17 คน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดาน
สุขภาพจิตและจิตเวช 6 – 10 ป จํานวน 15 คน, ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิต
เวช 11 – 15 ป จํานวน 5 คน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวช 16 – 20 ป 
จํานวน 3 คน ไมมีกลุมตัวอยางอายุ 21 – 40 ป มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิต
เวช 20 ปขึ้นไป  
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กลุมตัวอยางที่มีชวงอายุระหวาง 41 – 60 ป มีผูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานดาน
สุขภาพจิตและจิตเวชต่ํากวา 5 ป มากที่สุด จํานวน 15 คน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดาน
สุขภาพจิตและจิตเวช  6 – 10 ป จํานวน 13 คน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิต
เวช 11 – 15 ป จํานวน  6 คน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวช16 – 20 ป 
จํานวน 3 คน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวช  20 ปขึ้นไป จํานวน 4 คน 

 
ผลการวิเคราะหตัวแปรตางๆที่ใชในการวิจัยโดยใชการคํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย ของกลุมตัวอยาง 
 

ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรตางๆที่ใชในการวิจัย 
 

ตัวแปร M SD CV% 
การแปล

ความหมาย 

อายุ 40.31 7.92 19.65 - 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 7.69 6.26 81.40 - 

การสนับสนุนทางสังคม 106.32 19.52 18.36 ระดับปานกลาง 

ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน  

1. ดานความรูสึกออนลา
ทางอารมณ 

17.04 10.57 62.03 ระดับปานกลาง 

2. ดานความรูสึกลด 
ความเปนบคุคล 

4.03 4.13 102.48 ระดับต่ํา 

3. ดานความรูสึกลด
ความสําเร็จของบุคคล 

6.01 4.49 74.71 ระดับต่ํา 

 
  จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรตางๆที่ใชในการวิจัย พบวา 

บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีอายุเฉลี่ย 40 ป มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย 8 ปมีการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับปานกลาง (M = 106.32) และความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณในระดับปานกลาง (M = 17.04) ดาน
ความรูสึกลดความเปนบุคคลในระดับต่ํา (M = 4.03) ดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคลใน
ระดับต่ํา (M = 6.01) เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจายของตัวแปรพบวา ตัวแปรความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความเปนบุคคลมีการกระจายของขอมูลมากที่สุด ซึ่งมี
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คาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา (CV% = 102.48) และตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมมีการกระจายของขอมูล
นอยที่สุดซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (CV% = 18.36)  
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 ตอนที่2 ผลการวิเคราะหเมทริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิจัยดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson-Product moment correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช  
 
ตาราง 3 คาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวชและการสนับสนุนทางสังคมกับความ   

 เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช(n=81) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา อายุ 
ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 

สนับสนุนทาง
สังคม 

ออนลาทาง
อารมณ 

ลดความเปน
บุคคล 

ลดความสําเร็จ
ของบุคคล 

เหนื่อยหนาย 

อายุ 1 - - - - - - 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน .291** 1 - - - - - 

สนับสนุนทางสังคม -.147 .079 1 - - - - 

ออนลาทางอารมณ -.119 .126 -.424** 1 - - - 

ลดความเปนบุคคล -.083 .193 -.242* .536** 1 - - 

ลดความสําเร็จของบุคคล -.264* .023 -.151 .429** .309** 1 - 

เหนื่อยหนาย -.177 .142 -.391** .934** .710** .654** 1 

** p <.01 , * p <.05 
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จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย พบวา  
2.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับตัวแปรอ่ืนๆ 
อายุ มีความสัมพันธทางบวกกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .291 หมายความวา ถาบุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีอายุมากจะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากดวย หรือ ถา
บุคลากรสาธารณสุขผู ร ับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีอายุนอยจะมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานนอยดวย และอายุมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดาน
ความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ -.264 หมายความวา ถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต
และจิตเวชมีอายุมากจะมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความสําเร็จของ
บุคคลนอย หรือ ถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีอายุนอยจะมีความ
เหน่ือยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคลมาก สวนความสัมพันธของ
อายุกับตัวแปรอ่ืนพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกกับอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .291 หมายความวา ถาบุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากจะมีอายุมากดวย หรือถา
บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยจะมี
อายุนอยดวย สวนความสัมพันธของระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับตัวแปรอื่นพบวาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.2 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมกับตัวแปรอ่ืนๆ 
การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน

ดานความรูสึกออนลาทางอารมณและโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ -.424, -.391 ตามลําดับ และมีความสัมพันธทางลบกับความ
เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความเปนบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ -.242 หมายความวา ถาบุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากจะมีความเหนื่อยหนายใน
การปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณ ดานความรูสึกลดความเปนบุคคลและโดยรวม
นอย หรือ ถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมนอยจะมีความเหนื ่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรู ส ึกออนลาทางอารมณ ดาน
ความรูสึกลดความเปนบุคคลและโดยรวมมาก สวนความสัมพันธของการสนับสนุนทางสังคมกับตัว
แปรอ่ืนพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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2.3 ความสัมพันธระหวางความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทาง
อารมณกับตัวแปรอ่ืนๆ 

ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณ มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความเปนบุคคล ดานความรูสึก
ลดความสําเร็จของบุคคล และความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .536, .429, .934 ตามลําดับ 
หมายความวา ถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเหนื่อยหนาย
ในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณมากจะมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน
ดานความรูสึกลดความเปนบุคคล ดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคล และโดยรวมมากดวย 
หรือ ถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณนอยจะมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดาน
ความรูสึกลดความเปนบุคคล ดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคลและโดยรวมนอยดวย และ
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณ มีความสัมพันธทางลบกับ
การสนับสนุนทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ-.424 หมายความวา ถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีความ
เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณมากจะมีการสนับสนุนทางสังคม
นอย หรือ ถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเหนื่อยหนายใน
การปฏิบัติงานดานความรู ส ึกออนลาทางอารมณนอยจะมีการสนับสนุนทางสังคมมาก สวน
ความสัมพันธของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณกับตัวแปร
อ่ืนพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.4 ความสัมพันธระหวางความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความเปน
บุคคลกับตัวแปรอ่ืนๆ 

ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความเปนบุคคล มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณ ความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคล และความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ .536, .309, .710 ตามลําดับ หมายความวา ถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความเปนบุคคลมาก
จะมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณ ดานความรูสึกลด
ความสําเร็จของบุคคล และโดยรวมมากดวย หรือ ถาบุคลากรสาธารณสุขผู ร ับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความเปนบุคคลนอย
จะมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณ ดานความรูสึกลด
ความสําเร็จของบุคคล และโดยรวมนอยดวย และความเหนื ่อยหนายในการปฏิบัติงานดาน
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ความรูสึกลดความเปนบุคคลมีความสัมพันธทางลบกับการสนับสนุนทางสังคม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ -.242 หมายความวา ถาบุคลากร
สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดาน
ความรูสึกลดความเปนบุคคลมากจะมีการสนับสนุนทางสังคมนอย หรือ ถาบุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลด
ความเปนบุคคลนอยจะมีการสนับสนุนทางสังคมมาก สวนความสัมพันธของความเหนื่อยหนายใน
การปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความเปนบุคคลกับตัวแปรอื่นพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

2.5 ความสัมพันธระหวางความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดลด
ความสําเร็จของบุคคลกับตัวแปรอ่ืนๆ 

ความเหนื ่อยหนายในการปฏิบ ัต ิงานด านความรู ส ึกลดความสําเร ็จของบ ุคคล  มี
ความสัมพันธทางบวกกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณ 
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความเปนบุคคล และความเหนื่อยหนายใน
การปฏิบัติงานโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ .429, .309, .654 หมายความวา ถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิต
เวชมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคลมากจะมีความ
เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณ ความรูสึกลดความเปนบุคคล 
และโดยรวมมากดวย หรือ ถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีความ
เหน่ือยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคลนอยจะมีความเหนื่อยหนาย
ในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณ ความรูสึกลดความเปนบุคคล และโดยรวมนอย
ดวย และความเหนื ่อยหนายในการปฏิบ ัต ิงานดานความรู ส ึกลดความสําเร ็จของบุคคลมี
ความสัมพันธทางลบกับอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) เทากับ -.264 หมายความวา ถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมี
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคลมากจะมีอายุนอย หรือ 
ถาบุคลากรสาธารณสุขผู ร ับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเหนื ่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคลนอยจะมีอายุมาก  สวนความสัมพันธของความ
เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคลกับตัวแปรอื่นพบวาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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                ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ 
ศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมที่มีตอความเหนื่อยหนายใน 
การปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
  

 3.1 ผูวิจัยทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษา
อิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ การสนับสนุนทางสังคมที่มี
ตอความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช  
ผลดังแสดงในตาราง 4 และตาราง  5 

 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยอยางงายแบบ Enter ของ 
      ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
      และการสนับสนุนทางสังคมเปนตัวทํานาย 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P 

Regression 3 5467.688 1822.563 9.770*** .000 

Residual 77 14363.867 186.544   

Total 80 19831.556    

 
***p < .001 

 
จากตาราง 4 การวิเคราะหความแปรปรวน พบวา ตัวทํานายคือ ไดแก อายุ ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน และการสนับสนุนทางสังคมอธิบายความแปรปรวนของความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 001 นั่นคือมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายใน
การปฏิบัติงานและสามารถใชเปนตัวทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานได  
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวทํานายคือ ปจจัยสวนบุคคลไดแก 
อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนทางสังคมกับตัวแปรตามคือความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

 

 
ตัวทํานาย 

คาสัมประสิทธิ์คะแนนดิบ คาสัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

β  

 
t 

 
Sig. 

b SE 

(คาคงที่) 87.186 12.522 - - - 

อายุ (หนวยเปนป) -.643 .205 -.324 -3.141** .002 

การสนับสนุนทางสังคม -.371 .080 -.460 -4.651*** .000 

ระยะเวลา (หนวยเปนเดือน) .057 .021 .273 2.667** .009 

 
R2 = .276,  **p < .01, ***p < .001; ตัวแปรตามในการวิจัยคือ ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 
  

จากตาราง 5 เม่ือนําคะแนนความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมาวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ Enter โดยมีตัวทํานาย คือ อายุ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ การสนับสนุนทางสังคม พบวา ตัวแปรทั้งสามตัวรวมกันทํานายความ
เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถ
ทํานายไดรอยละ 27.6 (R2 = .276) ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีตัวทํานายที่สําคัญมาก
ที่สุด คือ การสนับสนุนทางสังคม รองลงมาคือ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีคา          
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β ) เทากับ -.460, -.324 และ .273 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .001 และ .01 หมายความวา ถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชที่มี         
การสนับสนุนทางสังคม และอายุ เพ่ิมขึ้น 1 หนวย จะมีความเหนื่อยหนายลดลง .460, .324 หนวย
ตามลําดับ  แตถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ิมขึ้น 1 หนวย จะมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น .273 หนวย ซึ่งแสดงให
เห็นวา ถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีการสนับสนุนทางสังคมและอายุ
เพ่ิมมากขึ้นจะมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานลดลงดวย แตถาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบ
งานสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นจะมีความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้นดวย และสามารถเขียนเปนสมการทํานายคะแนนความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทได ดังน้ี  

 



58 
 

Ŷเหนื่อยหนาย= 87.186 -.643***(อายุ)-.371***(สนับสนุนทางสังคม)+.057** (ระยะเวลา)...สมการคะแนนดิบ 

Ζ̂ เหนื่อยหนาย  =  -.324***Zอายุ -.460*** Zสนับสนุนทางสังคม + .273** Zระยะเวลา  ………..สมการคะแนนมาตรฐาน 
 

   จากผลการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือใหเห็นภาพความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ผูวิจัยจึง
นําเสนอในรูปแผนภาพงานวิจัย  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**p < .01, ***p < .001 
 
          ภาพประกอบ 3 แสดงความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาในการทํานายความเหนื่อยหนายใน 
                การปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

 
จากภาพประกอบ 3 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานพบวา ตัวแปรที่มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .01 ในการทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช คือ การสนับสนุนทางสังคม อายุและ
ระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน ( β ) เทากับ -.460, -.324 และ 
.273 ตามลําดับ 
 

อาย ุ

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ความเหนื่อยหนาย 

ในการปฏิบตังิาน 

β = -.324***

β =-.460***

β =.273**

การสนับสนุนทางสังคม R2 = .276
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาเรื่องอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมตอความเหนื่อยหนาย         

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพ้ืนที่เครือขาย
บริการสุขภาพที่ 3 โดยมีความมุงหมายของการวิจัยดังน้ี 

    1. เพ่ือศึกษาระดับของความเหนื่อยหนายของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงาน
สุขภาพจิต และจิตเวช 
     2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมกับความ
เหน่ือยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
     3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมที่มีตอความเหน่ือย
หนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช  
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช  
เครือขายบริการสุขภาพที่ 3  ปงบประมาณ 2556 ไดแก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดกําแพงเพชร 
จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดชัยนาท ในหนวยงานสาธารณสุขระดับอําเภอ จํานวน 81 
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ สวนที่ 1  
แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ และ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดาน
สุขภาพจิตและจิตเวช เปนแบบสอบถามแบบใหเลือกตอบ สวนที่ 2 แบบวัดความเหนื่อยหนาย            
ในการปฏิบัติงาน สวนที่ 3 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือน
กุมภาพันธ 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2556 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชคาสถิติ คือ จํานวน ความถี่
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย, วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient)  และวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 

สรุปผลการวิจัย 
   ผูวิจัยขอสรุปตามความมุงหมายของการวิจัย ดังนี้ 

   1. จากความมุงหมายของการวิจัยขอที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับของความเหนื่อยหนายของ
บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเหนื่อยหนายดานความรูสึกออนลาทางอารมณอยู         
ในระดับปานกลาง  ดานความรูสึกลดความเปนบุคคลและดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคล         
อยูในระดับต่ํา 
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  2. จากความมุงหมายของการวิจัยขอที่ 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
และการสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ผลการวิจัยพบวา อายุ และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมี
ความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการสนับสนุน
ทางสังคม มีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ -.391  

  3. จากความมุงหมายของการวิจัยขอที่ 3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการ
สนับสนุนทางสังคมที่มีตอความเหน่ือยหนายในการปฏิบัติงานทั้งโดยรวมและรายดานของบุคลากร
สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรปจจัยสวนบุคคลไดแก 
อายุ ,ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนทางสังคมรวมกันทํานายความเหนื่อยหนายใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถทํานายไดรอย
ละ 27.6 (R2 = .276) ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีตัวทํานายที่สําคัญมากที่สุด คือ การ
สนับสนุนทางสังคม  รองลงมา คือ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐาน ( β ) เทากับ-.460, -.324 และ .273 ตามลําดับ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
และ .01 

 

อภิปรายผล 
 ผูวิจัยขออภิปรายตามความมุงหมาย และสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 จากความมุงหมายการวิจัยขอที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับของความเหนื่อยหนายของบุคลากร

สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช  
 ผลการวิจัยพบวา  บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชมีความเหนื่อย

หนายดานความรูสึกออนลาทางอารมณอยู ในระดับปานกลาง  ดานความรูสึกลดความเปนบุคคล  
และดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคลอยูในระดับต่ํา จากการศึกษาที่ผานมาพบการรายงาน
ผลการศึกษาของ Cherniss (อางอิงจาก วิไล เสรีสิทธิพิทักษ. 2550: 6) ที่พบวาบุคคลที่มี
ประสบการณของภาวะหมดไฟหรือความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานในชวงปแรกที่เร่ิมทํางานจะ
สามารถปรับตัว กับงานไดในชวง 12 ปตอมา เขาอธิบายวาถาผูใดผานประสบการณความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงานในชวงเริ่มตน อาชีพได ผลกระทบในทางลบของการเกิดความเหนื่อยหนาย
ในการปฏิบัติงานจะลดนอยลงเร่ือยๆ และมีโอกาสต่ําที่คนนั้นจะเปลี่ยนอาชีพ เขาใหขอสังเกตวาคน
ที่เคยประสบความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานจะไมเปลี่ยนอาชีพ เพราะกลัววาจะเกิดความ
เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานอีกครั้งในอาชีพใหม แตถาผานภาวะนี้ไปไดและปรับตัวได ผูนั้นก็จะ
ทุมเทและรับผิดชอบกับงานมากขึ้น ซึ่งนับวาเปนผลดี จากแนวคิดดังกลาวจึงพอนํามาสรุปผลใน
สวนตัวแปรดานอายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานวา ถึงแมกลุมตัวอยางจะเปนกลุมที่เพ่ิงโยกยาย
งาน หรือเพ่ิงปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวชใหม แตก็มีคาเฉลี่ยความเหนื่อยหนายในการ
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ปฏิบัติงานดานความออนลาทางอารมณในระดับปานกลาง ดานความรูสึกลดความเปนบุคคลและ
ดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคลในระดับต่ํา (ดังปรากฏในตาราง 2) ผลการศึกษาครั้งน้ี
สอดคลองกับการศึกษาของ นฤมล กิจจานนท อัจฉรา จงเจริญกําโชค พรพิมล มาศนรากรณ. 
(2552: บทคัดยอ) ที่พบวาพยาบาลประจําการและผูชวยพยาบาลในหอผูปวยวิกฤติศัลยกรรม มีความ
เหน่ือยหนายดานความออนลา ทางอารมณอยูในระดับปานกลาง ดานการลดความสัมพันธสวนบุคคล 
และดานความรูสึกไมประสบความสําเร็จอยูในระดับต่ํา และสอดคลองกับผลการศึกษาของกังสดาล 
สุทธวิรีสรรค (2535) ที่ศึกษาความเหนื่อยหนายของพยาบาลประจําการในหอผูปวยวิกฤติ 
โรงพยาบาลศูนยและทั่วไป ภาคเหนือ ซึ่งพบวาระดับความเหนื่อยหนายดานความออนลาทาง
อารมณของบุคลากรพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางดานการลดความสัมพันธสวน
บุคคล และดานความรูสึกไมประสบความสําเร็จมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา  

  จากความมุงหมายการวิจัยขอที่ 2  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและ
การสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบ
งานสุขภาพจิตและจิตเวช 

  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมี
ความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธทางลบ
กับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช    

  จากผลการวิจัยดังกลาว จะเห็นไดวาผลการวิจัยสนับสนุนสมมุติฐานการวิจัยเพียงบางสวน 

กลาวคือ สนับสนุนสมมุติฐานในสวนของการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับความ

เหน่ือยหนายในการปฏิบัติงาน แตไมสนับสนุนสมมุติฐานนี้ในสวนของอายุ และ ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ที่พบวาไมมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน อาจเปนเพราะวา 

บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชกลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนผูที่มีระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานต่ํากวา 5 ป ทั้งในกลุมอายุ 21 – 40 ป และ 41 – 60 ป (ดังปรากฏในตาราง 1)  

ซึ่งอาจเปนไปไดวาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชกลุมตัวอยางมีการ

โยกยายงานมารับผิดชอบงานดานสุขภาพจิตและจิตเวช จึงอาจมีสวนทําใหอายุ และ ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบ

งานสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุมตัวอยาง  

  ผลการวิจัยในประเด็นระยะเวลาในการปฏิบัติงานนี้สอดคลองกับการศึกษาของกังสดาล  

สุทธิวิรีสรรค(2535; 68)ที่พบวา พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยหนักในโรงพยาบาลศูนย และ

โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสวนภูมิภาค ภาคเหนือที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมี

ความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายทั้ง 3 ดานและความเหนื่อยหนายโดยรวม  และการศึกษาของบุญศรี 
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ชัยชิตามร (2534) ที่ทําการศึกษาในพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐพบวาพยาบาลที่มีระยะเวลาใน                  

การปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน นอกจากนี้ เบญจมาศ 

หลอสุวรรณกุล (2544: 109); มยุรี เถาลัดดา (2537: 63), อุบล เคลือภักดี (2544: 57) ที่พบวา

ประสบการณในการทํางานไมมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการทํางาน  

  สวนตัวแปรดานอายุกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน พบผลการศึกษาของ ทัชยา  

รักษาสุข. (2544:  65) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความเหนื่อยหนายของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน พบวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายของพยาบาล

วิชาชีพ  
   จะเห็นไดวาทั้ งอายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเปนปจจัยสวนบุคคลที่ ไม มี

ความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน สวนตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมกับความ
เหน่ือยหนาย  ในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา มีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงาน โดยผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ อิทซิน (Etzion,1984: 
69) ที่พบวา การสนับสนุนทางสังคมชวยลดผลกระทบจากความเครียดและความเหนื่อยหนายได 
สวนคูเปอร (Cooper, 2001: 84 – 86 อางอิงจาก เนาวรัตน  อ่ิมใจ. 2552) พบวา การสนับสนุนทาง
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธทางลบ
กับความเหนื่อยหนาย นอกจากนี้เจนกิ้น และ อิลออต (Jenkins, Richard; & Elliott,Peter 2004: 
Abstract) ไดทําการศึกษาในกลุมพยาบาลที่ปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวชพบวาการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน
ดานความรูสึกออนลาทางอารมณ และดานความรูสึกลดความเปนบุคคลในพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชในหอผูปวย สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปาคเกอรและคูลิค (Parker, Patricia A., Kulik 
James A. 1995: Abstract) ไดทําการศึกษาในพยาบาลจํานวน 73 คน พบวา ระดับของความ
เหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานยังมีความสัมพันธตอการสนับสนุนทางสังคมและการประเมินตนเอง, 
ปญหาสุขภาพจิต และความตั้งใจลาออกจากงาน ซึ่งผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ความเหนื่อยหนายใน
การปฏิบัติงานไมเพียงแตมีผลทางลบกับบุคลากรผูใหบริการดานสุขภาพเทานั้น แตยังมีสงผลตอ
การขาดงาน และการรับรูการปฏิบัติงานของบุคลากรของผูบังคับบัญชาดวย นอกจากนี้ ฮาไมอิช 
(Hamaideh, Shaher H. 2011: Abstract) ไดทําการศึกษา ในกลุมตัวอยางพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชในประเทศจอรแดน จํานวน 181 คน ผลการศึกษาพบวา ความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานทั้ง 3 ดาน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน การสนับสนุนทางสังคม ลักษณะ 
ชีวสังคม และตัวแปรที่เกี่ยวของกับงาน   สวนในประเทศไทยไดมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ความสัมพันธการสนับสนุนทางสังคมและความเหนื่อยหนายในการทํางาน พบผลการศึกษาที่
สอดคลองกับการวิจัยครั้งนี้โดย กังสดาล สุทธิวิรีสรรค (2535: 62) ที่ทําการศึกษาในกลุมตัวอยาง
พยาบาลในหอผูปวยหนัก พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อย



63 
 

หนายทางสังคมทั้ง 3 ดาน และมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายโดยรวมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้ นันทยุทธ  หะสิตะเวช (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาพยาบาล
ในสถาบันสุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวชสําหรับเด็ก สังกัดกรมสุขภาพจิตจํานวน 201 คน พบวา
สภาพแวดลอมดานการทํางานดานสัมพันธภาพ ในหนวยงาน แรงสนับสนุนทางสังคม 
ความกาวหนาในหนาที่การงานและการรับรูนโยบายการบริหารหนวยงานมีความสัมพันธกับความ
เหนื่อยหนายในการทํางานทั้ง 3 ดานคือ ดานความออนลาทางอารมณ ดานการลดคาความเปน
บุคคลและดานความรูสึกไมประสบความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   จากผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบวา อายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเปนปจจัยสวนบุคคล             

ที่ไมมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน สวนตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมกับ

ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในประเด็นอายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ไม

มีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเน่ืองจากบุคลากรผูรับผิดชอบงาน

สุขภาพจิตและจิตเวชเปนผูใหการดูแลรักษาผูปวยหรือผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตลอดจนมี

การดําเนินการสงเสริมสุขภาพจิตที่ดีและปองกันปญหาสุขภาพจิต ซึ่งมีความรูความเขาใจ จน

สามารถนําแนวทางการใหความชวยเหลือทางจิตใจที่เกิดจากการอบรมหลักสูตรการชวยเหลือ

ทางดานจิตใจตางๆที่ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชไดรับการฝกอบรมไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน อาทิ การใหคําปรึกษาโดยใชแนวคิดซาเทียรโมเดล (Satir’s model counseling), การ

ปรึกษาและจิตบําบัดดวยกระบวนการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural 

Therapy),  การปรึกษาแบบสรางแรงจูงใจ (Motivation Counseling) เปนตน จึงอาจมีสวนเกี่ยวของ

ในการนําความรูดังกลาวมาใชในการดูแลจิตใจตนเองไดเม่ือเร่ิมเกิดความเหนื่อยหนายในการ

ปฏิบัติงาน อน่ึงกลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้เปนบุคลากรดานสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถือไดวาอยู

ในขั้นพัฒนาการวัยผูใหญ โดยทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน ไดอธิบายถึงวัยกลางคนวาเปนวัยที่อยูใน

ขั้นพัฒนาการขั้นที่ 6 การสรางความเปนผูนําหรือความเปลาเปลี่ยว(Intimacy VS Isolation) ชวง

อายุ 20-40 ป เปนวัยที่เปลี่ยนไป สูความเปนผูใหญตองการเปนผูนํายอมที่จะเปนผูนําในบางขณะ

ถาผิดหวังจะแยกตนเองออกจากสังคมหรืออยูตามลําพัง ในวัยนี้จะมีเพ่ือนรัก เพ่ือนรวมงาน และ

เพ่ือนสนิทเปนจํานวนมากและพัฒนาการขั้นที่ 7 ชวงอายุ 40-60 ป การเปนผูให – การเฉื่อยชา 

(Generativity vs Stagnation) (ประณต เคาฉิม. 2549: 49 - 50) เปนชวงของการทําสิ่งที่เปน

ประโยชนใหกับคนอ่ืน โดยเฉพาะกับคนที่เยาววัยกวาโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ใหความชวยเหลือ 

เลี้ยงดู เอาใจใส มีผลงานที่สรางสรรค ตระหนักถึงการทําใหสังคมดีขึ้นเพ่ืออนุชนรุนหลังและลูกของ

ตน ในชั้นน้ีบุคคลจะเปนที่ปรึกษาใหกับผูที่มีอาวุโสนอยกวาดวยการแบงปนความรูและปรัชญาชีวิต 
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ผูใหญที่ลมเหลวในการสนับสนุนชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคม จะรูสึกเฉื่อยชา เบื่อหนาย ปลอยตัวไม

สามารถชวยเหลือกิจการสังคมได จากทฤษฎีพัฒนาการขางตนและจากผลการศึกษาครั้งน้ีที่พบวา

ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานดานความรูสึกออนลาทางอารมณมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน

กลาง สวนดานความรูสึกลดความเปนบุคคลและดานความรูสึกลดความสําเร็จของบุคคลมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับต่ํานั้น อาจเปนไปไดวาบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ไดบรรลุ

ภารกิจพัฒนาการ ในชวงพัฒนาการในวัยผูใหญจึงอาจทําใหไมมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับสูง  
    จากความมุงหมายการวิจัยขอที่ 3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการ
สนับสนุนทางสังคมที่มีตอความเหน่ือยหนายในการปฏิบัติงานทั้งโดยรวมและรายดานของบุคลากร
สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

   ผลการวิจัยพบวา  ตัวแปรปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
การสนับสนุนทางสังคมรวมกันทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได โดยมีตัวทํานายที่สําคัญมากที่สุด คือ การสนับสนุนทาง
สังคม รองลงมา คือ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   

   ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ แมคเอลลอย (McElroy, 1978 cited by 
Lathlean; & Corner, 1991: 139 -142) ที่อธิบายวา สาเหตุของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน
มีหลายปจจัยที่เกี่ยวของกันและสงผลกระทบตอบุคคล ปจจัยเหลานี้แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
ปจจัยภายในตัวบุคคล และปจจัยภายนอกบุคคล โดยในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีปจจัยสวนบุคคล             
คือ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และปจจัยภายนอกบุคคล คือ การสนับสนุนทางสังคม โดย
ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม เปนตัวแปรที่มีอํานาจในการทํานายความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของพบการศึกษาของ
โคลและดาเนล (Col. JosephF. Constable; & Daniel W. Russell.1986: Abstract) ไดทําการวิจัย           
ในพยาบาลศูนยบริการทางการแพทยฟทซไซมอนสเมืองออโรราและโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จํานวน 310 คน โดยผลการวิจัยที่สําคัญพบวาการเพิ่มประสิทธิภาพของงานและการสนับสนุนทาง
สังคมจาก  ผูบังคับบัญชา รวมกันทํานาย ความเหนื่อยลาทางอารมณซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของ
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานไดถึงรอยละ 53 ซึ่งบงบอกถึงความเหนื่อยหนายวาเปนผลจาก
ปฏิกิริยาที่เกิดจากสภาพแวดลอมในการทํางานโรงพยาบาล สอดคลองกับผลการศึกษาของ บาคเกอร
และยูวีมา (Bakker, Demerouti; & Euwema, 2005 อางอิงจาก ชัยยุทธ กลีบบัว. 2553: 8) ที่พบวา
การสนับสนุนทางสังคมสามารถปองกันการเกิดความรูสึกออนลาและความเย็นชาที่เปนองคประกอบ
ของความเหนื่อยหนายในการทํางานได สอดคลองกับ เจนเซน (Janzen,1996: Abstract) ที่พบวา แรง
สนับสนุนทางสังคมที่ไดรับจากหัวหนาพยาบาลและเพื่อนรวมงาน สามารถลดความเหนื่อยหนายได 
นอกจากนี้ คูเปอร (Cooper,1987: 402 – 424) ยังไดกลาววา การมีสัมพันธภาพไมดีกับผูบังคับบัญชา 
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เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา ทําใหไมสามารถผสานความรับผิดชอบในงานได ขาดผูให
คําปรึกษาที่เขาใจและมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานได 

สอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทยพบงานวิจัยของ หัทยา มัทยาท (2541: 108) ที่ได
ทําการศึกษาในพยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนยภาคตะวันออก สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 160 คน ผลการวิจัยพบวาการสนับสนุนทางสังคมสามารถทํานาย
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานโดยรวมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทํานายความเหนื่อยหนาย
ในการปฏิบัติงานได และมีอํานาจในการทํานายรอยละ 30.31 สวนทางดาน วราลักษณ  ปวนสุรินทร 
(2541: 83) ก็พบวาการสนับสนุนทางสังคมสามารถทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลทั้ง 3 ดานแสดงใหเห็นวา เม่ือพยาบาลไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับสูง จะทําให
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของพยาบาลทั้ งดานความรูสึกออนลาทางอารมณ                    
ดานความรูสึกลดความเปนบุคคล และดานความรูลึกลดความสําเร็จสวนบุคคลลดลง โดยมี
ความสัมพันธกันทางลบ และสอดคลองกับการศึกษาของ กังสดาล สุทธิวิรีสรรค (2535: 62) ที่พบวา
แรงสนับสนุนทางสังคม เปนตัวแปรหนึ่งที่สามารถทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน
โดยรวมได อธิบายไดวา แรงสนับสนุนทางสังคม เปนตัวดูดซับบรรเทาผลที่เกิดจากภาวะเครียด            
ทําใหบุคคลมีกําลังใจ มีอารมณม่ันคง สงเสริมหนาที่ในการตอสูปญหาของแตละบุคคลไดดีขึ้น ชวยลด
ความรุนแรงของปญหา สงเสริมใหมีภาวะสุขภาพกายและจิตที่ดี ชวยลดโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤต 
ในชีวิต ซึ่งภาวะวิกฤต ในชีวิตจะเชื่อมโยงถึงความเจ็บปวยได นอกจากนี้ ชัยยุทธ กลีบบัว, พรรณระพี 
สุทธิวรรณ (2553: 8) ไดทําการศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพและมีรายได
เปนของตัวเอง ที่จบการศึกษาอยางนอยระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา และทํางานมาแลวไมนอย
กวา 1 ป จํานวน 523 คน ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคมในการทํางานมีอิทธิพล             
ทั้งทางตรง นอกจากนี้ นงนุช ศิริศักดิ์, สุชาดา กรเพชรปาณี และวิจิตรพร หลอสุวรรณกุล  
(2550:  91 – 92) ไดทําการศึกษาความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 
652 คน  ผลการวิเคราะหตัวแปร อิสระระดับโรงพยาบาลมีอิทธิพลทางลบตอความเหนื่อยหนายใน
การปฏิบัติงาน แสดงวาลักษณะการสนับสนุนทางสังคมที่มีความแตกตางกันในแตละโรงพยาบาลจะ
สงผลทําใหความเหนื่อยหนาย ในการปฏิบัติงานของพยาบาลแตละโรงพยาบาลแตกตางกัน                
ถาพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีการสนับสนุนทางสังคมมากจะมีความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานนอยกวาพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีการสนับสนุนทางสังคมนอย ตลอดจน          
มีผลการศึกษาที่สนับสนุนผลการวิจัยนี้ของ บุญศรี ชัยชิตามร (2534) ที่พบวาพยาบาลในหออภิบาล
ผูปวยหนัก 1,410 คน มีการไดรับความเอาใจใสดูแลชวยเหลือจากหัวหนาหอผูปวยและเพื่อน
รวมงาน ซึ่งถือไดวาเปนการสนับสนุนทางสังคม ชวยใหพยาบาลสามารถปรับตัวเผชิญกับภาวะ
ความเหนื่อยหนายที่เกิดจากการทํางานได 
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  โดยตัวแปร การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีไดนิยามวา การที่บุคคลไดรับการ
ตอบสนองทั้งทางดานอารมณ สังคม สติปญญา ขอมูลขาวสาร และทรัพยากร โดยอยูในรูปแบบของ 
การยอมรับ  การเอาใจใส การยกยอง การเห็นคุณคา และการใหความชวยเหลือจากคนในองคการ          
เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ในดานตางๆ ไดแก ดานอารมณ คือการที่บุคคลไดรับการยกยอง  
เห็นใจ การยอมรับ เปนที่เคารพนับถือ ไดรับความรัก ความดูแลเอาใจใส ใหความมั่นใจและ
มองเห็นคุณคาจากคนในองคกร ดานสติปญญา โดยการที่บุคคลไดรับขาวสารรวมทั้งการไดรับ
คําแนะนําที่ชวยใหเกิดความเขาใจในสิ่งตางๆ จนสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงได 
และดานทรัพยากร โดยการที่บุคคลไดรับความชวยเหลือดานเวลา แรงงาน การเงิน สิ่งของ และบริการ
ตางๆ มีความสําคัญตอการทําใหบุคลากร มีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานนอยหรือมาก ซึ่งหาก
ตองการใหบุคลากรมีความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานนอย ผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาบุคลากร
ในโรงพยาบาลจะตองสงเสริมใหมีการสนับสนุนทางสังคมทั้ง 3 ดานมาก ดังน้ันจากผลการวิจัยครั้งน้ี   
จึงชวยเนนย้ําใหเห็นวาตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรที่สําคัญในการทํานาย ความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงานบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได 

  สวนตัวแปรที่มีอํานาจทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานรองลงมา คือ อายุ              
ของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิด        
ของ แมสแลส (Maslach. 1981: 99-113) ที่กลาววา บุคคลที่มีอายุนอยจะมีระดับความเหนื่อยหนาย          
ในงานมากกวาบุคคลที่มีอายุมากและความเหนื่อยหนายในงานจะลดต่ําลงเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น 
เพราะอายุที่เพ่ิมมากขึ้นสงผลทําใหบุคคลที่มีประสบการณมากขึ้น รูจักชีวิตมากขึ้น มีวุฒิภาวะทาง
อารมณที่ม่ันคง สามารถปรับตัวและแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ในการทํางานไดเหมาะสม  
โดยโอกาสที่จะเกิดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานจึงมีนอยกวาผูมีอายุนอย เชนเดียวกับผล
การศึกษาของเฟดเดอร และคณะ (Kilfedder; et al., 2001) พบวาพยาบาลที่มีอายุนอยจะมีความ
เหนื่อยหนายในงานมากกวาพยาบาลที่มีอายุมาก เน่ืองจากพยาบาลที่มีอายุนอยยังไมสามารถ
ปรับตัวตอสภาพที่เปนจริงในการทํางานและยังมีความคลุมเครือตอบทบาทของตนเองเมื่อตอง 
เปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษามาเปนผูปฏิบัติงาน สอดคลองกับการศึกษาของไคริบอกา และ ไบเล 
(Chiriboga & Bailey, 1986) พบวาพยาบาลแผนกผูปวยวิกฤตและพยาบาลแผนกอายุรกรรมและ
ศัลยกรรม ที่มีอายุนอย มีความเหนื่อยหนายสูงกวาพยาบาลที่มีอายุมาก สอดคลองกับการศึกษา
ของ ทรงสุข หงสรพิพัฒน, เบ็ญจา เตากล่ําและรัตนา จารุวรรณโณ (ม.ป.ท) ที่พบวา อายุของ
พยาบาล เปนตัวแปรหนึ่งที่รวมกับตัวแปรอ่ืนๆสามารถทํานายความเหนื่อยหนายในการทํางานได 
และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ คมคาย  พระเอก ( 2544: 81) ที่พบวาอายุ เปนตัวแปรหนึ่ง
ในปจจัยสวนบุคคล ที่สามารถรวมทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของพยาบาลที่
ปฏิบัติงาน ในกลุมงานพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนสาธารณสุขเขต 5 โดยรวมกับตัวแปรอ่ืนๆมี
อํานาจในการพยากรณรอยละ 55.4 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณรอยละ.607 สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของบุญธิดา เทือกสุบรรณ (2550: 75) ไดทําการศึกษาใน พยาบาลวิชาชีพใน
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โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชพบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีอํานาจในการทํานายความ
เหน่ือยในงานได มากที่สุด ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้ จึงชวยเนนย้ําใหเห็นวาตัวแปรอายุเปนตัวแปร
ที่สําคัญในการทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชได 

 สวนตัวแปรที่มีอํานาจทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานไดเปนอันดับสุดทายคือ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช                 
ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาของทรงสุข หงสรพิพัฒน เบ็ญจา เตากล่ําและรัตนา 
จารุวรรณโณ (ม.ป.ท ).ที่ไดศึกษาในกลุมพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา
ตัวแปรระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เปนปจจัยหน่ึงดานคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความ
เหน่ือยหนายในการทํางาน โดยสามารถรวมกับตัวแปรอ่ืนทํานายความเหนื่อยหนายในการทํางาน
ได รอยละ 43.98 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ คมคาย  พระเอก ( 2544: 81) ที่
พบวาตัวแปรประสบการณในการทํางานหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เปนตัวแปรหนึ่งในปจจัย
สวนบุคคล ที่สามารถรวมกับตัวแปรอ่ืนทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในกลุมงานพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนสาธารณสุขเขต 5 ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้ จึง
ชวยเนนย้ําใหเห็นวาตัวแปรระยะเวลาในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรที่สําคัญในการทํานายความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงานบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได 

  จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีที่พบวา การสนับสนุนทางสังคม อายุและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน สามารถรวมกันทํานายความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานบุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได ดังนั้นผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของ เชน กลุมการเจาหนาที่
ซึ่งมีสวนสําคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 จึงควรให
ความสําคัญในการดูแลบุคลากร โดยเฉพาะในกลุมที่ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาก ดังน้ันจึงควรมี
การสนับสนุนใหมีการสนับสนุนทางสังคมทั้งดานอารมณ สติปญญา และทรัพยากรในรูปแบบตางๆ     
จากทั้งผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน แกบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
เพ่ือเปนการลดหรือปองกันความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนการสงเสริมใหเกิดภาวะ
สุขภาพจิตที่ดี มีกําลังกายกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะดานสุขภาพจิตและจิตเวชซึ่งเปนงาน      
ที่ตองใหการดูแลรักษาทางดานจิตใจ จึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน                
แกผูรับบริการตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยเรื่องอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมตอความเหนื่อย

หนาย ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพื้นที่
เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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       1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
           1.1 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ีทําใหทราบวา การสนับสนุนทางสังคม และปจจัยสวน
บุคคล คือ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถรวมกันทํานายความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได ผลการศึกษาดังกลาว 
พบวาตัวแปรที่สําคัญ ในการทํานายที่ดีที่สุด คือ การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งจะเปนขอมูลสําหรับ
ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดโครงการ หรือจัดกิจกรรมที่เปนการสนับสนุนทางสังคม             
ดานอารมณ ดานสติปญญา และดานทรัพยากร ซึ่งเปนการปองกันไมใหเกิดความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงาน หรือสามารถจัดการหรือดูแลตนเองเมื่อเกิดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมและอายุ สามารถทํานาย
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดย
มีอิทธิพลทางลบ สวนตัวแปรระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถทํานายความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานโดยมีอิทธิพลทางบวก หมายความวา ถาบุคลากรมีการสนับสนุนทางสังคม อายุ เพ่ิมขึ้นจะมี
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานลดลง และถามีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จะมีความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังน้ัน จึงควรมีการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือเปนการ
ปองกันและลดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกลุมที่เร่ิมทํางานใหม หรือในกลุมที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากเปนกลุมเปาหมายแรกๆที่เขารวมโครงการดังกลาว 

 
      2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

           2.1 การวิจัยครั้งน้ีศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมตอ
ความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช              
ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานระดับอําเภอในเขตพื้นที่เครือขายบริการสุขภาพที่ 3 โดยจะเปนการใหบริการทั้งดาน
สุขภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจควบคูกันไป โดยในกลุมตัวอยางบางรายอาจมีการใหบริการรักษา
ทางดานรางกายดวย ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป หากมีการสนใจศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยตรง อาจศึกษาในกลุมตัวอยาง ที่เปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หนวยบริการเฉพาะทางดานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเฉพาะ เชน โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
เพ่ือใหไดขอมูลของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวชที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และอาจมีการศึกษากับกลุม
ตัวอยางที่ใหการดูแลรักษาเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเพียงอยางเดียวเปรียบเทียบความเหนื่อย
หนายในการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางที่ใหบริการรักษาทางดานรางกายเพียงอยางเดียว 
           2.2 จากผลการวิจัยที่พบวา การสนับสนุนทางสังคม อายุ และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เปนตัวทํานายที่สําคัญที่สุดของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช จึงควรมีการพัฒนาใหมีการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือหารูปแบบ
กิจกรรมของการสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสมกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน และเปนการ
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ยืนยันวา ตัวแปรอิสระดังกลาววาตัวแปรอิสระดังกลาวสามารถทํานายความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานไดจริง  
          2.3 ในการสรางเครื่องมือวัดตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม ควรมีการวัดการสนับสนุน
ทางสังคมจากผูบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงานออกจากกันชัดเจน เพ่ือสะดวกในการตอบขอคําถามใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น จะทําใหไดขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหใหเห็นถึงอิทธิพลของตัวแปรปจจัยสวน
บุคคลไดแก อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน วาตัวใดมีอิทธิพลหรือมีความสําคัญมากกวากัน ซึ่งจะทําใหผลการวิจัยมีรายละเอียดที่ลึกซึ้ง
มากยิ่งขึ้น 
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ตาราง 6 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวดัความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน 

 

ขอ คา r ผลการคัดเลือก 
1 .776 คัดเลือกไว
2 .793 คัดเลือกไว
3 .694 คัดเลือกไว
4 .548 คัดเลือกไว
5 .331 คัดเลือกไว
6 .665 คัดเลือกไว
7 .561 คัดเลือกไว
8 .741 คัดเลือกไว
9 .364 คัดเลือกไว
10 .506 คัดเลือกไว
11 .506 คัดเลือกไว
12 -.062 ตัดออก 
13 .720 คัดเลือกไว
14 .460 คัดเลือกไว
15 .587 คัดเลือกไว
16 .462 คัดเลือกไว
17 .541 คัดเลือกไว
18 .369 คัดเลือกไว
19 .357 คัดเลือกไว
20 .556 คัดเลือกไว
21 .357 คัดเลือกไว
22 .397 คัดเลือกไว
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ขอ คา r ผลการคัดเลือก 
1 .336 คัดเลือกไว 
2 -232 ตัดออก 
3 .567 คัดเลือกไว 
4 .649 คัดเลือกไว 
5 .429 คัดเลือกไว 
6 .539 คัดเลือกไว 
7 .725 คัดเลือกไว 
8 .731 คัดเลือกไว 
9 .714 คัดเลือกไว 
10 .553 คัดเลือกไว 
11 .710 คัดเลือกไว 
12 .611 คัดเลือกไว 
13 .442 คัดเลือกไว 
14 .633 คัดเลือกไว 
15 .543 คัดเลือกไว 
16 .656 คัดเลือกไว 
17 .703 คัดเลือกไว 
18 .637 คัดเลือกไว 
19 .659 คัดเลือกไว 
20 .638 คัดเลือกไว 
21 .549 คัดเลือกไว 
22 .725 คัดเลือกไว 
23 .729 คัดเลือกไว 
24 .476 คัดเลือกไว 
25 .393 คัดเลือกไว 
26 .650 คัดเลือกไว 
27 .466 คัดเลือกไว 
28 .431 คัดเลือกไว 
29 .468 คัดเลือกไว 
30 .397 คัดเลือกไว 
31 .328 คัดเลือกไว 

ตาราง 7 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวดัการสนับสนุนทางสังคม 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามชุดนี้เปนแบบวัดสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลสารนิพนธของนางสาวอรสา  ใจจินา 
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง 
“อิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมตอความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพื้นที่เครือขายบริการสุขภาพที่ 3” ซึ่งการรวบรวมขอมูล
ในครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานใหกับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ หรือการจัดการในองคการเพื่อสงเสริมการสนับสนุน
ทางสังคมแกบุคลากรผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

ผูวิจัย จึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็นที่เปนจริง
กับตัวทานมากที่สุด ซึ่งผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดเสนอเปนภาพรวมโดยไมมีการอางอิงถึงตัวบุคคลแตอยางใด 
  แบบสอบถามฉบับน้ี แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวฉัน 
   สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสังคมรอบตัวฉัน 
   สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูสึกของฉันตองานที่ทํา 
 
ผูวิจัยใครขอขอบคุณทานเปนอยางยิ่งที่ใหความรวมมือเปนอยางดีมา ณ โอกาสนี้ดวย 
                                                                                               
                                                                        นางสาวอรสา   ใจจินา 
               รหัสนิสิต 51199130123 

       
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
งานวิจัยเรื่อง   “ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมกบัความเหนื่อยหนายในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช  
ในพื้นที่เครือขายบริการสุขภาพที่ 3” 
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สวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวฉัน 
โปรดกรอกขอมูล ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงของทาน  
  1.อายุ……………………..ป 
  2.ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวช………  ป ..........เดือน 
 
สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสังคมรอบตัวฉัน 

คําชี้แจง : ขอใหทานตอบคําถามตอไปน้ีโดยใสเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับการกระทํา
หรือความรูสึกของทานมากที่สุด โดยใหคะแนนดังตอไปนี้ 

มากที่สุด  หมายถึง ความรูสึกการไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากที่สุด 
มาก  หมายถึง ความรูสึกการไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก 
ปานกลาง  หมายถึง ความรูสึกการไดรับการสนับสนุนทางสังคมปานกลาง 
นอย  หมายถึง ความรูสึกการไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย 
นอยที่สุด  หมายถึง ความรูสึกการไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอยที่สุด 

 ขอความ 
นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 คุณสามารถพูดคุยปญหาของคุณกับผูบังคับบัญชาไดอยาง 
สนิทสนมเปนกันเอง 

     

2 ผูบังคับบญัชาเอาใจใสเรื่องความเปนอยูของคุณ      

3 คุณรูสึกวาผูบงัคับบัญชาสนใจความรูสึกของคุณ      

4 ผูบังคับบญัชาแสดงความหวงใยคุณในเวลาที่คุณเจ็บปวย      

5 ผูบังคับบญัชาเปดโอกาสใหคุณแกตัวใหมเม่ือคุณทํางาน
ผิดพลาด 

     

6 เพ่ือนรวมงานเต็มใจที่จะสนบัสนุนและรวมมือทํางานกับคณุ      

7 เพ่ือนรวมงานแสดงความหวงใย ในเวลาที่คุณเจ็บปวยหรือ
ไดรับความเดอืดรอน 

     

8 เพ่ือนรวมงานเปดโอกาสใหคุณแกตัวใหม เม่ือคุณทํางาน
ผิดพลาด 

     

9 คุณสามารถพูดคุยปญหาของคุณกับเพ่ือนรวมงานไดอยางสนิท
สนมเปนกันเอง 

     

10 เพ่ือนรวมงานสนใจความรูสกึของคุณ      

11 เม่ือคุณวิตกกงัวลมักจะปรึกษาปญหากับเพื่อนรวมงาน      

12 ผูบังคับบญัชาจะชี้แจงรายละเอียดของงานที่มอบหมายใหคุณ
ฟงจนเขาใจ 
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ขอความ 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

13 คุณไดรับขาวสารตางๆที่เกีย่วกับการทํางานจากผูบังคับบัญชา
หรือเพ่ือนรวมงานเสมอ 

     

14 คุณไดรับคําแนะนําที่ดีจากผูบังคับบญัชาในการแกปญหา
ขอผิดพลาดในการทํางาน 

     

15 ผูบังคับบญัชาชี้แนะวธิีการทํางานที่มีประสิทธิภาพใหคุณดวย
ความเต็มใจ 

     

16 คุณแลกเปลีย่นขอมูลขาวสารกับผูบังคับบัญชาหรือเพ่ือน
รวมงานอยูเสมอ 

     

17 ผูบังคับบญัชาเปดโอกาสใหคุณไดรวมระดมความคิด เพ่ือหา
วิธีการแกปญหาแบบตางๆ 

     

18 คุณสามารถอภิปรายปญหาในการทํางานกับผูบังคับบญัชาหรือ
เพ่ือนรวมงานไดเสมอ 

     

19 คุณไดรับความชวยเหลือเรือ่งความรู และทักษะพิเศษจากเพื่อน
รวมงาน 

     

20 เพ่ือนรวมงานคอยแนะนํา ชวยเหลือ และใหคําชี้แนะในการ
ทํางานที่ถูกตองแกคุณ 

     

21 เพ่ือนรวมงานยินดีที่จะปรึกษาและหาขอมูลเพื่อนํามาใช
แกปญหาการทํางานรวมกัน 

     

22 ผูบังคับบญัชาอํานวยความสะดวกและชวยเหลือในดานสิ่งของ
และบริการ เม่ือคุณตองการ 

     

23 ผูบังคับบญัชาจะจัดคนมาชวยแบงเบาภาระงานของคุณไดอยาง
เหมาะสม 

     

24 ผูบังคับบญัชาใหเวลาที่เพียงพอแกคุณ      

25 คุณไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบญัชา หรือเพ่ือนรวมงาน
ในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการทํางาน 

     

26 คุณม่ันใจวา เม่ือคุณเจ็บปวยจนไมสามารถทํางานได เพ่ือน
รวมงานเต็มใจทํางานแทนคุณได 

     

27 เพ่ือนรวมงานสามารถใหยืมหรือใหสิ่งของบางอยางแกคุณเม่ือ
คุณตองการ 

     

28 ในกรณีที่คุณไมสามารถทํางานไดเสร็จตามเวลา เพ่ือนรวมงาน
จะชวยแบงเบางานของคุณได 
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ขอความ 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

29 คุณไดรับคําแนะนํา คําปรึกษา และความชวยเหลือจากเพื่อน
รวมงานในการเตรียมอุปกรณตางๆ 

     

30 เม่ือคุณขาดแคลนอุปกรณในการทํางาน ผูบังคับบญัชาพยายาม
จัดหามาใหเสมอ 

     

 
สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูสึกของฉันตองานที่ทํา 

คําชี้แจง : ขอใหทานตอบคําถามตอไปน้ีโดยใสเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับการ
กระทําหรือความรูสึกของทานมากที่สุด  

 ขอความ 
ไมเคย
รูสึก

เชนนั้น 

ปละ 
2- 3 
คร้ัง 

เดือน
ละ 1 
คร้ัง 

เดือน
ละ 2- 3 
คร้ัง 

สัปดา
หละ 1 
คร้ัง 

สัปดา
หละ 
2- 3 
คร้ัง 

ทุกๆ
วัน 

1 ทานรูสึกวาการทํางานทําใหจิตใจหอเห่ียว        

2 ทานรูสึกหมดแรงเมื่อสิ้นสุดการทํางานในแตละวัน        

3 ทานรูสึกออนเพลียเม่ือตื่นนอน และทราบวา
จะตองเผชิญกับการทํางานเชนเดิม 

       

4 ทานรูสึกวาทานไมสามารถเขาใจความรูสึกนึกคิด
ของผูรับบริการได 

       

5 ทานปฏิบตัิกบัผูรับบริการบางคนเหมือนกับวา
พวกเขาไมมีชวีิตจิตใจ 

       

6 การทํางานที่ตองเก่ียวของกับผูอ่ืนตลอดทั้งวัน 
ทําใหทานรูสกึเครียด 

       

7 ทานรูสึกวาทานสามารถชวยเหลือผูรับบริการ 
ในการแกไขปญหาตางๆไดไมดีนัก 

       

8 ทานรูสึกเบื่อหนายงานที่ปฏิบัติอยู        

9 ทานรูสึกวางานที่ปฏิบตัิอยู ไมสงผลทางบวก 
ตอการดําเนินชีวติของบุคคลอ่ืน 

       

10 ทานรูสึกเมื่อทานเขามาปฏิบัติงานดานสุขภาพจิต
และจิตเวช ทานกลายเปนคนที่มีจิตใจทีก่ระดาง
มากขึ้น 
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ขอความ 
ไมเคย
รูสึก

เชนนั้น 

ปละ 
2- 3 
คร้ัง 

เดือน
ละ 1 
คร้ัง 

เดือน
ละ 2- 3 
คร้ัง 

สัปดา
หละ 1 
คร้ัง 

สัปดา
หละ 
2- 3 
คร้ัง 

ทุกๆ
วัน 

11 ทานรูสึกวติกกังวลวางานทีป่ฏิบัติอยูทําใหทานมี
จิตใจกระดางมากขึ้น 

       

12 ทานรูสึกวางานที่ทําอยูทําใหทานเกิดความ 
คับของใจ 

       

13 ทานรูสึกวางานที่ทําอยูนั้นมีปริมาณมากเกินกวา
ที่ควรจะเปน 

       

14 ทานรูสึกออนใจตอพฤติกรรมของผูรับบริการ 
บางคน จนไมอยากใสใจตอพฤติกรรมของ
ผูรับบริการคนนั้น 

       

15 ทานรูสึกเครียดมาก เม่ือตองทํางานติดตอกับ
ผูคนโดยตรง 

       

16 ทานรูสึกไมสามารถสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง
กับผูรับบริการได 

       

17 ทานรูสึกหดหูใจที่ไดทํางานใกลชิดกับผูรบับริการ        

18 ทานรูสึกวาสามารถทํางานที่ไมมีคุณคาและ
ประสบความสําเร็จไดยาก 

       

19 ทานรูสึกวาความอดทนที่จะทํางานตอไปเหลือ
นอยลง 

       

20 ทานรูสึกวาทานไมสามารถจัดการกับปญหาทาง
อารมณของผูรับบริการไดตามที่ตนเองคาดหวัง 

       

21 ทานรูสึกวาไดรับการตําหนจิากผูรับบริการใน
ปญหาบางอยางที่เกิดขึ้น 

       

 
     
 

************************************************************************ 
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ภาคผนวก ค 
คําอธิบายเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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คําอธิบายเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

ชื่อเคร่ืองมือที่ใช 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง 

ชื่อเคร่ืองมือที่ใชในการ 
อธิบายตัวแปรในการวิจัย 

แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวฉัน แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล 

แบบสอบถามเกี่ยวกับสังคมรอบตัวฉัน แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูสึกของฉันตองาน
ที่ทํา 

แบบวัดความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน
ดานสุขภาพจิตและจิตเวช 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒติรวจสอบเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
1. นางธิดา     จุลินทร    ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 8 
      ศูนยสุขภาพจิตที่ 8  กรมสุขภาพจิต 
 
2. นางสาวรัชวัลย    บุญโฉม   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
      หัวหนากลุมงานวิชาการสุขภาพจิต 
      ศูนยสุขภาพจิตที่ 9  กรมสุขภาพจิต 
 
3. นางศรัณยา  ทองจีน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
      หัวหนากลุมงานจิตเวชชุมชน  

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร  
กรมสุขภาพจิต 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจยั 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



100 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อชื่อสกุล    อรสา  ใจจินา 
วัน เดือน ปเกิด   7 เมษายน 2524 
สถานที่เกิด   จังหวัดลําปาง 
สถานที่อยูปจจุบัน  106/1 ถนนมนตรี ตําบลสบตุย  

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 กรมสุขภาพจิต  
    อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2543  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    จาก โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
    อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
 พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จิตวิทยา 
    จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 พ.ศ.2556  การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
    จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 

 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

