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ความสำคัญของปัญหา
 วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งในวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ต้องเผชิญกับความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน การศึกษาของยัง (Yang) และคณะ1 พบว่า
วชิาชพีพยาบาลมคีวามเครยีดในการทำงานสงูกวา่วชิาชพี
อืน่อยา่งมนียัสำคญั โดยเฉพาะในดา้น การไมส่ามารถทำ
บทบาทตา่งๆ ไดเ้ตม็ที ่(role insufficiency) ความคบัขอ้งใจ
ในบทบาท (role clash) และดา้นความรบัผดิชอบในหนา้ที ่
(responsibility) คณะผูว้จิยัจากหลายประเทศ2 ไดร้ว่มกนั
สำรวจพยาบาลจำนวน 43,329 รายจากโรงพยาบาลมาก
กวา่ 700 แหง่ ในประเทศแคนาดา องักฤษ สกอ็ตแลนด ์
และสหรัฐอเมริกา พบว่า มากกว่าร้อยละ 30-40 มี
ความเครยีดในระดบัสงูจากการทำงาน 
 พยาบาลต้องเผชิญกับความต้องการของผู้ป่วยและ
ญาตทิีห่ลากหลาย เชือ้กอ่โรคทีอ่บุตัขิึน้ใหมแ่ละเชือ้ดือ้ยาที่
รนุแรงขึน้ ทำใหก้ารทำงานมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ การอยูเ่วร
ทำใหน้อนไมเ่ปน็เวลาและเปน็อปุสรรคตอ่การใชช้วีติรว่มกบั
บคุคลในครอบครวั การขาดแคลนพยาบาลทำใหพ้ยาบาล
ตอ้งทำงานหนกัโดยเฉพาะการอยูเ่วรบา่ย-ดกึและวนัหยดุ
ราชการ ดว้ยจำนวนวนัตามเวรการทำงานทีเ่พิม่ขึน้ ไมม่ี
เวลาพกัผอ่น แมจ้ะไดร้บัคา่ตอบแทนสงูแตท่กุคนเหนือ่ยลา้
มาก รวมทัง้การมรีะบบการประกนัคณุภาพของโรงพยาบาล  
ทำใหม้กีารตรวจสอบมาตรฐานของงานอยูเ่สมอ มกีารประ
เมนิผลงานเปน็ระยะๆ จงึตอ้งมงีานทางดา้นเอกสารเพิม่ขึน้
อกี จากภาระงานทีม่มีากดงักลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิ การทำงานที่
ผิดพลาด เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ส่งผลต่อการปรับเงิน
เดอืนหรอืถกูใหอ้อกได ้ ทำใหบ้างรายยา้ยงาน บางรายลา
ออกกอ่นเกษยีณอายรุาชการ อตัรากำลงัจงึไมเ่พยีงพอแมจ้ะ
มพียาบาลรุน่ใหมม่าทดแทนแลว้กต็าม แตก่ย็งัไมเ่พยีงพอ
เนือ่งจากพยาบาลรุน่ใหม่ไม่ใชท้นุปฏบิตังิานตามขอ้ผกูพนั3 
ส่วนหนึ่งลาออกไปอยู่ภาคเอกชน เพราะมีรายได้สูงกว่า 
พยาบาลทีย่งัอยู่ในระบบจงึตอ้งทำงานหนกั4   
 จากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์สอนนัก
ศกึษาพยาบาลในหอผูป้ว่ย โรงพยาบาลในระดบัตตยิภมูทิี่
ศกึษา ไดส้อบถามพยาบาลอาวโุสและผูบ้รหิารระดบัตน้ของ
หอผูป้ว่ยพบวา่ ในปจัจบุนัการเปน็มหาวทิยาลยัในกำกบัของ
รัฐเป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้มีการลาออกเพิ่มมากขึ้น 
เนือ่งจากพยาบาลจบใหมจ่ะไดร้บัการบรรจเุขา้ทำงานเปน็
พนกังานมหาวทิยาลยั ซึง่แมจ้ะไดร้บัเงนิเดอืนมากกวา่แต่
สวสัดกิารตา่งๆ ที่ไดร้บัไมเ่ทา่เทยีมกบัขา้ราชการ จากการ

ลาออกของพยาบาลจำนวนมากดังกล่าว ทำให้แต่ละหอ  
ผูป้ว่ยตอ้งรบัพยาบาลจบใหมเ่ขา้มาจำนวนมาก โดยในปแีรก
พยาบาลจบใหมต่อ้งไดร้บัการฝกึงานในเวรเชา้ตดิตอ่กนั ใช้
เวลาประมาณ 3 เดอืน (ปฏบิตังิานในเวลา 7.00-15.00 น.) 
เมือ่ผา่นการประเมนิผลจากหวัหนา้หอผูป้ว่ยและพยาบาล
ประจำการจงึสามารถขึน้ปฏบิตังิานเวรบา่ย (ปฏบิตังิานใน
เวลา 15.00-23.00 น.) และดกึ (ปฏบิตังิานในเวลา 23.00-
7.00 น.) โดยเปน็ผูร้ว่มปฏบิตังิานในทมี กวา่จะเปน็หวัหนา้
ทมีรบัผดิชอบผูป้ว่ยตามลำพงัไดอ้าจใชเ้วลามากกวา่ 1 ป ี
จงึเปน็ภาระหนกักบัพยาบาลทีอ่าวโุสกวา่ ทีป่ฏบิตังิานอยู่
ต้องฝึกทักษะให้กับพยาบาลจบใหม่ซึ่งมีจำนวนมากไป  
พรอ้มๆ กบัการดแูลผูป้ว่ย เกดิการลาออกหรอืยา้ยงานของ
พยาบาลทีอ่าวโุสตามมา       
 จากการสำรวจพนักงานในองค์กร โดย National 
Center for Health Statistics ในประเทศสหรฐัอเมรกิา5  
จำนวน 40,000 ราย พบวา่มากกวา่ครึง่หนึง่ของพนกังานมี
ความเครยีดจากการทำงานใน 2 สปัดาหท์ีผ่า่นมา อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ถงึมาก พฤตกิรรมและความรูส้กึทีเ่กดิจาก
ความเครยีดในการทำงานทีพ่บไดเ้สมอคอื การมองโลกในแง่
รา้ย ไมพ่งึพอใจในการทำงาน รูส้กึวา่งานเปน็ภาระทีห่นกั 
ไมม่แีรงจงูใจในการทำงาน คบัขอ้งใจ ขาดงานและทำงาน
ไมม่ปีระสทิธภิาพ สาเหตสุว่นใหญเ่กดิจาก ไมม่อีำนาจใน
งานทีท่ำ ไม่ไดร้บัการฝกึฝนทีด่ ี ไมว่า่จะทำดอียา่งไรก็ไม่ได้
รับการชื่นชม มีความขัดแย้งอยู่เสมอในการทำงานและ  
สิง่แวดลอ้มในการทำงานไมเ่หมาะสม เชน่ เสยีงโทรศพัทท์ี่
ดังบ่อยๆ ทำให้รบกวนสมาธิในการทำงาน อากาศที่ร้อน   
อบั กลิน่ทีร่บกวน  
 ความเครยีดทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตอ่ระบบประสาท 
ระบบตอ่มไรท้อ่และระบบภมูคิุม้กนั การมคีวามเครยีดตอ่
เนือ่งเปน็เวลานานทำใหป้ระสาทวากสัถกูกระตุน้ รวมทัง้การ
ทีม่กีลโูคคอรต์คิอยดห์ลัง่นานๆ มผีลเพิ่มการหลั่งกรดและ  
นำ้ยอ่ยในกระเพาะอาหาร ซึง่เปน็สาเหตทุำใหเ้กดิการอกัเสบ
ของกระเพาะอาหาร หรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารได ้
นอกจากนีย้งัทำใหเ้กดิอาการปวดหลงั ปวดศรีษะ การทำ
หนา้ทีข่องระบบภมูคิุม้กนัลดลง พบวา่มรีะดบั cortisol ใน
เลอืดสงูขึน้ และพบวา่ Natural Killer Cell ถกูทำลาย ซึง่มี
ความสมัพนัธก์บัการเกดิโรคตดิเชือ้ และโรคมะเรง็6  
 กรมสุขภาพจิต7 ได้แบ่งระดับความเครียดเป็น 5 
ระดบั 1) ความเครยีดในระดบัตำ่กวา่ปกตอิยา่งมาก ทฤษฎี
ถือว่ามีความเป็นไปได้ ในระดับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น   
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2) ความเครยีดในระดบัปกต ิสามารถจดัการกบัความเครยีดที่
เกดิขึน้ในชวีติประจำวนั เปน็แรงจงูใจทีน่ำไปสูค่วามสำเรจ็
ในชวีติได ้ 3) ความเครยีดในระดบัสงูกวา่ปกตเิลก็นอ้ย พบ
ได้ในชวีติประจำวนั มกีารเปลีย่นแปลงของรา่งกาย อารมณ ์
ความรูส้กึและพฤตกิรรมบา้งเลก็นอ้ย ไมเ่ปน็ผลเสยีหายตอ่
การดำเนินชีวิต 4) ความเครียดในระดับสูงกว่าปกติปาน
กลาง ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากปัญหาทาง
อารมณท์ีเ่กดิจากปญัหาความขดัแยง้และวกิฤตการในชวีติ 
มผีลกระทบตอ่การทำงาน และ 5) ความเครยีดอยู่ในระดบั
สงูกวา่ปกตมิาก กำลงัตกอยู่ในภาวะตงึเครยีด ซึง่สง่ผลตอ่
สขุภาพภาพกายและจติอยา่งชดัเจน ทำใหช้วีติไมม่คีวามสขุ 
ฟุง้ซา่น ตดัสนิใจผดิพลาด ขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ อาจเกดิ
อบุตัเิหตไุดง้า่ย ความเครยีดในระดบันีถ้อืวา่มคีวามรนุแรง
อยา่งมาก อาจนำไปสูก่ารเจบ็ปว่ยทางจติทีร่นุแรง และสง่
ผลเสยีตอ่ตนเองและบคุคลใกลช้ดิตอ่ไปได ้ 
 การศกึษาของไอเคน (Aiken) และคณะ8 ในพยาบาล
ระดับปฏิบัติการพบว่า ภาระงานที่มากทำให ้ ร้อยละ 40 
ของพยาบาล มปีญัหาทางอารมณ ์(emotional exhaustion) 
มากกว่าบุคลากรทางสุขภาพอื่นๆ และมีความไม่พอใจใน
การทำงานสงูกวา่ถงึ 4 เทา่ และยงัพบวา่สง่ผลเสยีตอ่ผูป้ว่ย 
โดยทกุ 1 รายของผูป้ว่ยทีพ่ยาบาล 1 คน ตอ้งดแูลเพิม่ขึน้มี
ผลทำให้อัตราตายของผู้ป่วยใน 30 วันถัดมา เพิ่มขึ้นถึง 
ร้อยละ 7 นอกจากนี้ความเครียดในระดับสูงยังมีผลต่อ
พยาบาลในระยะยาว ดังที่เฟสคานิช (Feskanich) และ
คณะ9 ไดท้ำการ ศกึษาตดิตามไปขา้งหนา้ 14 ป ีในพยาบาล
จำนวน 94,110 ราย จาก 11 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา   
พบว่ามีการทำอัตวินิบาตกรรม 73 ราย โดยพยาบาลที่มี
ความเครียดในระดับสูงทั้งที่บ้านและที่ทำงานมีการทำ  
อตัวนิบิาตกรรมสงูเปน็ 5 เทา่  
 ในประเทศสหรฐัอเมรกิามกีารศกึษาพบวา่รอ้ยละ 60 
– 90 ของผูป้ว่ยทีม่าพบแพทยพ์บวา่เปน็โรคทีม่สีาเหตเุกดิ
จากความเครยีด การมคีวามเครยีดในระดบัสงูทำใหห้ลอด
เลอืดหดตวัมากกวา่ปกต ิ เยือ่บภุายในหลอดเลอืดถกูทำลาย 
เมื่อความเครียดเกิดซ้ำๆ จะทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด 
และความดนัโลหติสงูขึน้ได ้ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา มกีาร
กะประมาณกนัวา่ความเครยีดทีเ่กดิขึน้ในทีท่ำงานทำใหง้าน
เกดิความเสยีหาย ขาดงาน ผลผลติลดลงและเกดิปญัหาทาง
สุขภาพ ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียคิดเป็นมูลค่าประมาณ 
150 ลา้นลา้นดอลลาร์ในแตล่ะป ี 6 ดงันัน้การดแูลใหผู้ท้ี่
ปฏิบัติงานมีสุขภาพกายและจิตที่ด ี ก็จะเป็นการลดความ  

สูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลนั้นลงได ้ ซึ่งสอดคล้องกับ  
จดุมุง่หมายของภาวะสขุภาพในป ีค.ศ. 2010 ซึง่มุง่ไปทีก่าร
มสีขุภาพจติทีด่ี10  
 การวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการวิจัยที่ศึกษาถึง
ความเครยีดในการทำงานของพยาบาลในภาคเอกชน11 และ
ในสว่นของรฐับาลเปน็การศกึษาถงึความเครยีดของพยาบาล
ที่ทำงานในชุมชน12 ในห้องผ่าตัด13 โรงพยาบาลทั่วไป14   
ไม่ครอบคลุมบริบทของโรงพยาบาลตติยภูมิที่สังกัด
มหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐับาลทีศ่กึษาซึง่มทีัง้ขา้ราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการปฏิบัติงาน  
รว่มกนั โรงพยาบาลแหง่นีร้บัผูป้ว่ยทีส่ง่มาจากโรงพยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยที่มี
ความยุง่ยากในการรกัษา เตยีงทีร่บัผูป้ว่ยไวร้กัษาจงึเตม็หรอื
เกอืบเตม็อยูต่ลอดเวลา พยาบาลมอีตัราการลาออกสงู โดย
เฉพาะในหอผูป้ว่ยอายรุกรรม หอผูป้ว่ยศลัยกรรม และหอ  
ผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม แมว้า่ผูบ้รหิารจะไดม้กีารปรบัเปลีย่น
อตัราคา่ตอบแทนตา่งๆ ทีน่อกเหนอื จากเงนิเดอืนใหเ้พิม่ขึน้ 
แตอ่ตัราการลาออกของพยาบาลกย็งัคงสงู4 คณะผูว้จิยัจงึมี
ความสนใจทีจ่ะศกึษาระดบัความเครยีด ปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิ
ความเครียดในการทำงานและกลวิธีที่ข้าราชการ หรือ  
พนกังานของรฐัในหนว่ยงานใช้ในการจดัการกบัความเครยีด   
ซึง่จะทำให้ไดข้อ้มลูพืน้ฐานสำหรบัผูบ้รหิารเพือ่นำไปพฒันา
วิธีการในการลดความเครียดที่เหมาะสมในสถานที่ทำงาน   
ซึ่งจะทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดจากความเครียดในการ
ทำงาน ลดการลาออกและไดผ้ลงานตามมาตรฐานทีต่ัง้ไว ้ ซึง่
จะสง่ผลดตีอ่ประชาชนผู้ใชบ้รกิารและประเทศชาตโิดยรวม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาระดบัความเครยีดในพยาบาล 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดและการ
จดัการกบัความเครยีดของพยาบาล 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้ งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive research) ประชากรที่ใช้ในการศกึษา เปน็
พยาบาลในโรงพยาบาลสงักดัมหาวทิยาลยั ในกำกบัของรฐั
แห่งหนึ่ง ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม 
ศัลยกรรมและกุมารเวชกรรม จำนวน 510 คน  กลุ่ม
ตวัอยา่งเปน็พยาบาลทีย่นิดเีขา้รว่มการวจิยั ไมจ่ำกดั อาย ุ
เพศ ระดบัการศกึษา สถานะทางเศรษฐกจิ คำนวณกลุม่
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ตัวอย่างโดยวิธีการประมาณจากจำนวนประชากร โดย
จำนวนประชากร 100-999 ใช้ขนาดตัวอย่างร้อยละ 25 
ของประชากร 15 ได ้128 คน ผูว้จิยัเกบ็เพิม่เปน็ 150 คน 
แบง่เปน็หอผูป้ว่ยละ 50 คน เนือ่งจากประชากรในแตล่ะหอ
ผูป้ว่ยมจีำนวนใกลเ้คยีงกนั  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบวัด
ขอ้มลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง ประกอบดว้ยอาย ุ เพศ 
สถานภาพสมรส ศาสนา วฒุกิารศกึษา อาชพี รายได ้จำนวน
บุตร การศึกษาของบุตร ที่พักอาศัย การใช้สารเสพติด 
จำนวนบคุคลทีต่อ้งรบัผดิชอบเลีย้งด ู ความเครยีดจากปญัหา
ในครอบครวัและจากการทำงาน การลาหยดุงานและสาเหตุ
ที่ลาหยุด ภาวะสุขภาพกาย สุขภาพจิต โรคประจำตัว 
กจิกรรมยามวา่ง และการออกกำลงักาย 2. แบบวดัความ 
เครยีดดว้ยตนเอง พฒันาโดย กรมสขุภาพจติ7 กระทรวง
สาธารณสขุ เปน็แบบสอบถาม มาตราสว่นประมาณคา่ 4 
ระดบั (0-3) มขีอ้คำถามทัง้หมด 20 ขอ้ คะแนนเตม็อยู่
ระหว่าง 0-60 คะแนนระดับคะแนน 0-5 หมายถึง มี
ความเครยีดอยู่ในระดบัตำ่กวา่ปกตอิยา่งมาก ระดบัคะแนน 
6-17 มคีวามเครยีดอยู่ในระดบัปกต ิ ระดบัคะแนน 18–25 
มคีวามเครยีดอยู่ในระดบัสงูกวา่ปกตเิลก็นอ้ย ระดบัคะแนน 
26–29 มคีวามเครยีดอยู่ในระดบัสงูกวา่ปกตปิานกลาง และ
ระดบัคะแนน 30-60 มคีวามเครยีดอยู่ในระดบัสงูกวา่ปกติ
มาก หาค่าความสอดคล้องภายใน โดยใช้สัมประสิทธิ์
อลัฟาของครอนบาค ในกลุม่ตวัอยา่ง 30 รายได ้ ไดค้า่ .90 
และกลุม่ตวัอยา่ง 150 ราย ไดค้า่ .96 3. แบบสอบถาม
ปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิความเครยีดในสถานทีท่ำงาน ผูว้จิยัพฒันา
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสมัภาษณข์า้ราชการหรอื
พนกังานของรฐั เปน็แบบสอบถามระดบัความเครยีดทีเ่กดิ
จากรายได ้ การปฏบิตังิานในหนา้ที ่ สิง่แวดลอ้มในการทำงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาและกฎระเบยีบ มขีอ้คำถามทัง้หมด 34 ขอ้ 
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั นำไปตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ 3 ท่าน และหาค่าความ
สอดคลอ้งภายใน โดยใชส้มัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค 
ในกลุม่ตวัอยา่ง 30 รายได ้ ไดค้า่ .92 และกลุม่ตวัอยา่ง   
150 ราย ได้ค่า .94 การแปลผลค่าเฉลี่ย 3.68-5.00   
หมายถงึ มคีวามเครยีดมาก คา่เฉลีย่ 2.34-3.67 หมายถงึ   
มีความเครียดปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง   
มีความเครียดน้อย 4.แบบสอบถามวิธีการจัดการกับ
ความเครยีด พฒันาโดยผูว้จิยั มทีัง้หมด 30 ขอ้ เปน็แบบให้
เลือกตอบเกี่ยวกับวิธีจัดการความเครียดเมื่อเกิดปัญหา   

กลุม่ตวัอยา่ง 1 คนตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ และคำถามปลาย
เปดิ 4 ขอ้ เกีย่วกบักจิกรรมยามวา่ง และงานอดเิรก 
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยและ
แบบสอบถามผา่นการอนมุตัใิหด้ำเนนิการจากประธานคณะ
กรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในคนคณะแพทยศาสตร ์
ผูว้จิยัแจง้วตัถปุระสงคข์องการศกึษาในแบบสอบถามโดย 
กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะปฏิเสธและตอบรับที่จะเข้าร่วม
โครงการวจิยัโดยไมต่อ้งชีแ้จงเหตผุล การปฏเิสธไมม่ผีลใดๆ 
ตอ่กลุม่ตวัอยา่ง ขอ้มลูตา่งๆ ที่ไดร้บัจากกลุม่ตวัอยา่งจะเกบ็
ไวเ้ปน็ความลบั จะใชเ้พือ่ประโยชน์ในทางวชิาการและนำ
เสนอผลที่ได้ในภาพรวม  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการตามขั้นตอน
สายการบงัคบับญัชาในการขออนมุตัเิกบ็รวบรวมขอ้มลู เมือ่
ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการเก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยเข้าพบ
หวัหนา้งานทัง้ 3 หนว่ยงาน เกบ็ขอ้มลูกบัพยาบาลในหอ  
ผูป้ว่ยสามญั โดยนำแบบสอบถามฝากไวก้บัหวัหนา้หอผูป้ว่ย
เพือ่ใหป้ระชาสมัพนัธใ์หก้ลุม่ตวัอยา่งตอบตามความสมคัรใจ 
และเกบ็กลบัคนืในเวลา 1 เดอืน ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนื 
150 ฉบบั  
 การวเิคราะหข์อ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคล ระดบั
ความเครยีด ปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิความเครยีด  โดยใชค้า่เฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แจกแจงความถี่ข้อมูลการ
จัดการความเครียด ระดับความเครียดตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
และคำนวณเปน็คา่รอ้ยละ  

ผลการวจิยั
 1. ขอ้มลูสว่นบคุคล พบวา่กลุม่ตวัอยา่งเปน็เพศหญงิ
รอ้ยละ 98.00 สถานภาพสมรสโสดรอ้ยละ 77.30  นบัถอื
ศาสนาพทุธ รอ้ยละ 99.30 ระดบัการศกึษาปรญิญาตรรีอ้ย
ละ 93.30 มอีายอุยูร่ะหวา่ง 22-56 ป ีอายเุฉลีย่ 32.37±9.3
7 ป ี โดยพบชว่งอาย ุ 20-30 ป ี รอ้ยละ 58.70 จำนวนปทีี่
ทำงานอยู่ในชว่ง 1-10 ปรีอ้ยละ 62.70 รายไดต้อ่เดอืนอยู่
ระหวา่ง 6,498-35,000 บาท เฉลีย่ 12,807.85±6193.3
6  โดยพบเงนิเดอืนอยู่ในชว่ง 5,000-10,000 บาท รอ้ยละ  
38.70  รองลงมาอยู่ในชว่ง 10,001-15,000 รอ้ยละ 36.70  
ระบรุายไดท้ีน่อกเหนอืจากเงนิเดอืน รอ้ยละ 56.67 ซึง่เปน็
รายไดจ้าก คา่เวร(การปฏบิตังิานในเวรบา่ย ดกึ นอกเวลา
ราชการ) คา่ลว่งเวลา (ขึน้ปฏบิตังิานนอกเหนอืจากตาราง
เวรปกติ) ดูแลผู้ป่วยหนักที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ เฝ้าไข ้  
การทำงานพเิศษในโรงพยาบาลเอกชน และธรุกจิสว่นตวั
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โดยมรีายไดต้อ่เดอืนอยูร่ะหวา่ง 1,000-50,000 บาท เฉลีย่ 
4521.74±572.1 บาท ความเพียงพอของการใช้จ่าย: ม ี 
เงนิพอใช ้ รอ้ยละ 46.00 มหีนีส้นิเกดิจากซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัรอ้ย
ละ14.67 มหีนีส้นิทีเ่กดิจากการดำรงชวีติประจำวนั รอ้ยละ 
2.67 ตอ้งรบัผดิชอบเลีย้งดผููอ้ืน่ รอ้ยละ 74.7 รบัผดิชอบ
เลีย้งดผููอ้ืน่เฉลีย่ 1-2 คน เปน็บดิามารดา รอ้ยละ 61.60  
กลุม่ตวัอยา่งมทีีพ่กัเปน็ของตนเองรอ้ยละ 39.30 พกัทีพ่กั
ทีท่างโรงพยาบาลจดัให ้รอ้ยละ 30.7 ความเสีย่งตอ่สขุภาพ: 
กลุ่มตัวอย่าง ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์ ร้อยละ 1.30 
และสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ  
รอ้ยละ 0.70 โดยสบูในปรมิาณ 5-10 มวนตอ่วนั ดืม่เครือ่ง
ดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์1 ขวด (ไมร่ะบปุรมิาณซซี)ี มคีวามเครยีด

จากปญัหาในครอบครวัในระดบันอ้ยรอ้ยละ 44.70 ภาวะ
สุขภาพกายแข็งแรงด ี ร้อยละ 64.67 ภาวะสุขภาพจิตด ี 
ร้อยละ 64.00 มี โรคประจำตัวส่วนใหญ่เป็นโรคภูมิแพ ้  
ร้อยละ 10 รองลงมาปวดศีรษะและโรคกระเพาะอาหาร 
รอ้ยละ 3.33 เทา่กนั ลาหยดุงานในรอบปทีีผ่า่น รอ้ยละ 
28.00 เหตุผลในการลาหยุดมาจากปัญหาสุขภาพร้อยละ 
71.43 เบือ่งานรอ้ยละ 4.76   
 2. ระดับความเครียด ไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่ม ี 
ความเครยีดตำ่มาก สว่นใหญม่คีวามเครยีดอยู่ในระดบัปกต ิ  
(ร้อยละ 63.33) กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดสูงกว่าปกต ิ  
รวมแลว้มรีอ้ยละ 36.67 โดยรอ้ยละ 6 มคีวามเครยีดสงูกวา่
ปกตมิาก 

ตารางที ่1 จำนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจำแนกตามระดบัความเครยีดในภาพรวม 

คะแนนความเครยีด 
6-17 

18-25 
26-29 
30-60 
รวม 

ระดบัความเครยีด 
ปกต ิ
สงูกวา่ปกตเิลก็นอ้ย 
สงูกวา่ปกตปิานกลาง 
สงูกวา่ปกตมิาก 

จำนวน (คน) 
95 
39 
7 
9 

150 

รอ้ยละ 
63.33 
26.00 
4.67 
6.00 

100.00 
  ปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิความเครยีดของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ 

ปริมาณงานมาก/คนทำงานน้อย ทำให้กลุ่มตัวอย่างมี
ความเครยีดอยู่ในระดบัมาก โดยจากคะแนนเตม็ 5 กลุม่
ตวัอยา่งมคีะแนนเฉลีย่ 3.83 ± 0.92 และกลุม่ตวัอยา่งมคีวาม

เครยีดอยู่ในระดบัปานกลาง เชน่ ความรบีเรง่ในการทำงาน 
ระยะเวลาในการทำงาน ความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร ระยะ
เวลาทีอ่ยูร่ว่มกบัครอบครวั เปน็ตน้ (รายละเอยีดดงัตาราง  
ที ่2) 

ตารางที ่2 ลำดบัของระดบัความเครยีด คะแนนเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานจำแนกตามปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิความเครยีด 
   ของกลุม่ตวัอยา่ง   

ลำดบัปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิความเครยีด 
1.ปรมิาณงานมาก/คนทำงานนอ้ย 
2.ตอ้งทำงานดว้ยความรบีเรง่ 
3. ตอ้งรบีเรง่ทำงานใหเ้สรจ็ตามกำหนดเวลา 
4.ตอ้งทำงานเกนิเวลา 
5.ความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 
6.การอยูเ่วรทำใหม้เีวลาอยูก่บัครอบครวันอ้ยลง 
7.เงนิเดอืน/คา่ตอบแทนนอ้ย 
8.หนา้ทีก่ารงานทำใหต้อ้งตดัสนิใจเฉพาะหนา้บอ่ยๆ 
9.สิง่แวดลอ้มในการทำงานไมเ่หมาะสม 
10.รายได้ไมเ่พยีงพอกบัรายจา่ย 
11.สิง่แวดลอ้มในการทำงานไมป่ลอดภยั 
12.การอยูเ่วรทำใหน้อนไมเ่ปน็เวลา 

ระดบัความเครยีด 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

Mean 
3.83 
3.61 
3.59 
3.46 
3.34 
3.31 
3.28 
3.25 
3.24 
3.17 
3.15 
3.09 

SD 
0.92 
0.91 
1.01 
1.10 
1.01 
1.24 
0.91 
0.82 
1.09 
1.11 
0.92 
1.22 
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ลำดบัปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิความเครยีด 
13.ระเบยีบขอ้บงัคบัมมีากและไมย่ดืหยุน่ 
14.การเตรยีมตวัเพือ่รบัการประเมนิตามระบบประเมนิผลงาน 
15.การขาดแคลนงบประมาณ และอปุกรณใ์นการทำงาน 
16.การใหบ้รกิารกบัผูร้บับรกิารทีห่ลากหลาย 
17.กฎระเบยีบในทีท่ำงานทีเ่ครง่ครดั 
18.ขาดทกัษะในงานทีท่ำ 
19.การปรบัปรงุในองคก์รทำใหต้อ้งเปลีย่นแปลงหนา้ทีก่ารงาน/สายงาน/ระบบงาน 
20.การประสานงานกบัหนว่ยงานอืน่ๆ ทัง้ในและนอกสถานที ่
21.ผูร้ว่มงานทำใหรู้ส้กึเครยีด 
22.ผูบ้งัคบับญัชาขาดความยดืหยุน่ในการทำงาน 
23. นโยบาย และกฎระเบยีบเปลีย่นแปลงตอ้งปรบัตวั 
24. ผูบ้งัคบับญัชาไมม่คีวามยตุธิรรมในการมอบหมายงาน 
25.บรรยากาศในการทำงานโดยรวมทำใหเ้กดิความเครยีด 
26.การนเิทศงานของผูบ้งัคบับญัชากอ่ใหเ้กดิความเครยีด 
27.ผูร้ว่มงานไม่ใหค้วามรว่มมอืในการทำงาน    
28.ไม่ไดร้บัการสนบัสนนุให้ไดร้บัความกา้วหนา้ 
29.ผูบ้งัคบับญัชาคอยจบัผดิ 
30.ตอ้งทำงานในขณะทีม่ปีญัหาทางสขุภาพ 
31.ตอ้งเรยีนรู้ในการทำงานกบัอปุกรณท์ีท่นัสมยั 
32.ถกูสบัเปลีย่นหนา้ที/่ทำงานแทน / ขึน้เวรแทนกะทนัหนับอ่ยๆ 
33.มคีวามขดัแยง้ในแนวทางการปฏบิตังิานระหวา่งผูร้ว่มงาน 

ระดบัความเครยีด 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

Mean 
3.07 
3.05 
3.03 
3.02 
2.92 
2.86 
2.84 
2.83 
2.82 
2.81 
2.81 
2.79 
2.78 
2.68 
2.63 
2.63 
2.60 
2.48 
2.47 
2.47 
2.44 

SD 
1.09 
1.11 
0.99 
0.95 
1.12 
1.09 
1.01 
0.89 
0.97 
1.18 
1.16 
1.07 
1.05 
1.13 
0.98 
1.23 
1.30 
1.22 
0.92 
0.98 
1.02 

 3. การจดัการกบัความเครยีด พยาบาลกลุม่ตวัอยา่ง
แตล่ะคน มวีธิจีดัการกบัความเครยีดหลายวธิ ี วธิทีี่ใชม้าก
กวา่วธิอีืน่คอื ระบายความเครยีดใหผู้อ้ืน่ฟงั (รอ้ยละ 29.33)   
นอนและฟังเพลง/ร้องเพลง/ดูคอนเสิร์ต (ร้อยละ 16.00   
เท่ากัน) กิจกรรมยามว่างที่กลุ่มพยาบาลส่วนใหญ่ชอบทำ
มากที่สุด เช่น ดูภาพยนตร์/โทรทัศน ์ (ร้อยละ 40.00)   
อา่นหนงัสอื (รอ้ยละ 39.33) ฟงัเพลง (รอ้ยละ 33.33) และ
หาขอ้มลูทางอนิเตอรเ์นต (รอ้ยละ 20.00)  
 กลุม่ตวัอยา่งมกีารออกกำลงักายรอ้ยละ 60 โดยกลุม่
ที่ไมอ่อกกำลงักายเลย รอ้ยละ 40 ใหเ้หตผุล คอื ไมม่เีวลา 
และเหนื่อยจากการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่มีความเครียด
แตกตา่งกนัมกีารออกกำลงักายไมแ่ตกตา่งกนั กลุม่ตวัอยา่ง
ทีม่คีวามเครยีดในระดบัปกตอิอกกำลงักายรอ้ยละ 52.63 ใน
ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความเครียดในระดับสูงกว่าปกติ
ทัง้หมด ออกกำลงักายรอ้ยละ 54.55 โดยกลุม่ตวัอยา่งทีม่ี
ความเครียดสูงกว่าปกติมากมีการออกกำลังกายร้อยละ 
55.56 

อภิปรายผล
 ขอ้มลูสว่นบคุคล      
 กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยน้อยและโสด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะอตัราการลาออกทีส่งู ในกลุม่พยาบาลทีม่อีายมุากขึน้ 
สถานภาพสมรสคู ่มคีรอบครวัทีต่อ้งดแูล หรอืงานหนกั หมด
ภาระการใชท้นุตามขอ้กำหนด จงึลาออกไปปฏบิตังิานแหง่อืน่ 
หรอืดว้ยเหตผุลประการอืน่ ดงัเชน่ ศากณุ แสวงพานชิ16 

ศึกษาปรากฏการณ์การลาออกของพยาบาลโรงพยาบาล
ศริริาช โดยศกึษาในกลุม่พยาบาลทีล่าออกจำนวน 36 คน 
พบวา่สาเหตทุีท่ำใหล้าออกในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำงาน 
ได้แก ่ งานหนัก การอยู่เวรทำให้นอนไม่เป็นเวลา ความ
กา้วหนา้นอ้ย มคีวามขดัแยง้ในบทบาท ไมพ่อใจผูร้ว่มงาน 
รบัผดิชอบงานมากเกนิไปและเรว็เกนิไป เสีย่งตอ่การตดิโรค 
รบัผดิชอบสัง่การโดยไมม่อีำนาจ ไมช่อบงานพยาบาลตัง้แต่
แรก ปญัหาสขุภาพ เบือ่งาน คนมองไมเ่หน็คณุคา่ โดยในป ี
พ.ศ. 2540 – 25444 มจีำนวนผูล้าออกโอนยา้ยประมาณ 
230 คน ตอ่ป ี ทัง้พยาบาลอาวโุส ซึง่ลาออกเพือ่พกัผอ่น 
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และพยาบาลจบใหมซ่ึง่มกัจะลาออกเมือ่ทำงานไดป้ระมาณ 
2 ป ี เมื่อเริ่มทำงานได้คล่อง เพื่อทำงานในโรงพยาบาล
เอกชน ซึง่มรีายไดส้งูกวา่และมคีา่ตอบแทนในการทำงาน
ลว่งเวลาในอตัราทีส่งูกวา่ หรอืทำงานในหนว่ยงานอืน่ๆ เชน่ 
บริษัทประกันชีวิต บริษัทยา เนื่องจากงานหนักน้อยกว่า   
คา่ตอบแทนดกีวา่  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาทางการเงิน 
แมว้า่จะมเีงนิเดอืนประจำไมม่าก ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะสว่น
ใหญเ่ปน็โสดและรอ้ยละ 25.3 ไมต่อ้งรบัผดิชอบเลีย้งดผููอ้ืน่   
และมรีายไดพ้เิศษ กลุม่ตวัอยา่งดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์
รอ้ยละ 1.3 และรอ้ยละ 0.7 ซึง่เปน็เพศหญงิ ทัง้ดืม่เครือ่ง
ดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์และสบูบหุรี ่โดยระบเุหตผุลวา่เครยีด 
 ระดบัความเครยีด 
 กลุม่ตวัอยา่งมคีวามเครยีดสงูกวา่ปกตริอ้ยละ 36.67  
โดยมคีวามเครยีดสงูกวา่ปกตเิลก็นอ้ย รอ้ยละ 26 พบได้ใน
การดำเนนิชวีติประจำวนั ไมเ่ปน็ผลเสยีหายตอ่การดำเนนิ
ชีวิต มีความเครียดสูงกว่าปกติปานกลาง ร้อยละ 4.67 
ความเครียดในระดับนี้มีผลกระทบต่อการทำงานและมี
ความเครยีดสงูกวา่ปกตมิาก รอ้ยละ 6 มผีลเสยีตอ่สขุภาพ
กายและจติอยา่งชดัเจน ถอืวา่มคีวามรนุแรงอยา่งมาก อาจ
นำไปสูก่ารเจบ็ปว่ยทางจติทีร่นุแรง และสง่ผลเสยีตอ่ตนเอง
และบุคคลใกล้ชิดต่อไปได้7 การศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมอีาการปวดศรีษะเปน็ประจำและมีโรคกระเพาะ
อาหาร รอ้ยละ 3.33 เทา่กนั ซึง่เปน็อาการทางกายทีแ่สดง
ถึงภาวะเครียดและเป็นสาเหตุทำให้ลาหยุดงาน โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งรอ้ยละ 4.76 ลาหยดุงานเนือ่งจากเบือ่งาน ภาวะ
เครียดทำให้กลุ่มตัวอย่าง ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์  
รอ้ยละ 1.30 และสบูบหุรีแ่ละดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์
เปน็ประจำ รอ้ยละ 0.70   
 ปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิความเครยีด 
 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดในระดับมากของกลุ่ม
ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีค้อื ปรมิาณงานมากคนทำงาน
นอ้ย สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Callaghan, Tak-Ying & 
Wyatt17 ทำการศกึษาในพยาบาลจนี ในเขตปกครองพเิศษ
ฮอ่งกง 168 คน พบวา่ ปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิความเครยีดใน
พยาบาลมากทีส่ดุคอื ภาระงานมาก นอกจากงานทีป่ฏบิตักิบั
ผูป้ว่ยโดยตรงแลว้ยงัมงีานดา้นเอกสารซึง่ มารษิา สมบตัิ
บรูณ ์ และคณะ4 พบวา่งานเกบ็ขอ้มลูสถติติา่งๆ มมีากถงึ 
40 กวา่ชนดิ ในขณะทีง่านดแูลผูป้ว่ยมไิดล้ดลง ผูป้ฏบิตังิาน
จงึตอ้งใชเ้วลาสว่นตวัหรอืวนัหยดุในการทำงานดา้นประกนั

คณุภาพ กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชวีติสว่นตวัและครอบครวั          
 อัตราการลาออกที่สูงในพยาบาลระดับปฏิบัติการที่
ทำงานโดยตรงกบัผูป้ว่ย ทัง้พยาบาลอาวโุส ซึง่ลาออกเพือ่
พกัผอ่นและพยาบาลจบใหมซ่ึง่มกัจะลาออกเมือ่ปฏบิตังิาน
ครบ 2 ป ีตามขอ้ผกูพนั3 ทำใหแ้ตล่ะหอผูป้ว่ยมอีตัรากำลงั
ไม่พอเพียงกับการปฏิบัติงานในขณะที่มีปริมาณงานมาก4 
การศกึษาของ ศากณุ แสวงพานชิ16 พบวา่พยาบาลในหอ  
ผูป้ว่ยอายรุศาสตรม์อีตัราลาออกสงูสดุทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ  
มีผู้ป่วยอาการหนักไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ เช่น  
ใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ ไมรู่ส้กึตวั เปน็จำนวนมาก โดยหนว่ย
งานขาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยติดตามและเฝ้าระวัง
อาการ การบนัทกึอาการเปลีย่น แปลงของผูป้ว่ยโดยไมม่ี
อุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วย ทำให้ใช้เวลามากในการดูแลและ
ประเมินผู้ป่วย โดยเฉพาะในเวรบ่าย ดึก ที่มีพยาบาล
จำนวนนอ้ย  
 บางหอผู้ป่วยที่ขาดแคลนอัตรากำลังจำเป็นต้องให้
พยาบาลจบใหม่หรือมีอายุงานน้อยรับผิดชอบเป็นหัวหน้า
เวรโดยผา่นประสบการณท์ำงานในระยะเวลาอนัสัน้ การ
ศกึษาของมารษิา สมบตับิรูณ ์ และคณะ4 พบวา่พยาบาลที่
จบใหมห่รอืมอีายงุานนอ้ยรูส้กึรบัผดิชอบงานหนกัเกนิหนา้ที่
ทีค่วรจะเปน็และเมือ่เกดิปญัหาในการปฏบิตังิานเนือ่งจาก
ขาดประสบการณม์กัไดร้บัการตำหน ิ ซึง่กลุม่ตวัอยา่งบาง
รายกลา่ววา่ ในสถานการณท์มีภีาระงานหนกั ยุง่ หากงาน
ไมเ่รยีบรอ้ยกจ็ะถกูหวัหนา้หอผูป้ว่ยตำหน ิ เมือ่ชีแ้จงเหตผุล
ก็จะถูกหาว่าเถียง ต้องเงียบเฉยปล่อยให้หัวหน้าตำหน ิ  
มฉิะนัน้จะลงเวรลา่ชา้ Billeter-Koponen & Freden18 ได้
ทำการศกึษาเชงิคณุภาพในพยาบาลจำนวน 10 คน จากที่
ทำงานตา่งๆ กนั ทีต่อ้งหยดุงานเพราะมคีวามเครยีดเปน็
ระยะเวลานาน พบวา่สาเหตหุลกัเกดิจากรูส้กึไรพ้ลงัในการ
ทำงาน 
 การจดัการกบัความเครยีด 
 กจิกรรมยามวา่งทีก่ลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญช่อบทำเพือ่
คลายเครยีดมากทีส่ดุ คอืดภูาพยนตร ์ดทูวี ีรอ้ยละ 40 โดย
กิจกรรมคลายเครียดที่ ได้ผลดีที่สุด คือการระบายความ 
เครยีดใหผู้อ้ืน่ฟงั สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Callaghan, 
Tak-Ying & Wyatt.17 ทีพ่บวา่วธิทีี่ใชเ้ผชญิความเครยีดของ
พยาบาลไดด้ทีีส่ดุคอื การพดูคยุและไดร้บัการสนบัสนนุทาง
ดา้นจติใจจากเพือ่นและเพือ่นรว่มงาน และทำงานอดเิรก  
ทีช่อบ Piko19 ทำการศกึษาในพยาบาลจำนวน 218 คน ใน
โรงพยาบาลรฐับาล เมอืง Csongrad ประเทศฮงัการ ีพบวา่
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พยาบาลอายรุะหวา่ง 51-60 ป ีทีต่อ้งอยูเ่วรในเวลากลางคนื 
มีความเครียดสูงสุด และการสนับสนุนทางด้านจิตใจจาก
เพือ่นรว่มงานเปน็การลดความเครยีดในระดบัสงูไดด้ทีีส่ดุ 
 แม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายเป็นวิธี
คลายเครียดที่มีประสิทธิภาพ4 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งออกกำลงักายนอ้ย โดยมผีู้ ไมอ่อกกำลงักายเลยมาก
กวา่ 1 ใน 3  (รอ้ยละ 40) 
 เหตุผลของการไม่ออกกำลังกาย คือ ไม่มีเวลาและ
เหนือ่ยจากการทำงาน   
 
 ขอ้เสนอแนะ 
 1. ควรศกึษาผลกระทบทีเ่กดิจากการมคีวามเครยีดใน
ระดบัสงูตอ่ตนเอง ผูป้ว่ย บคุคลรอบขา้งและองคก์ร ทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว เพือ่เปน็ขอ้มลูพืน้ฐานในการจดัการ
กบัความเครยีด 
 2. ควรศึกษาในเชิงหาความสัมพันธ ์ และอำนาจใน
การทำนายระหวา่งปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิความเครยีด และระดบั
ความเครียดเพื่อประโยชน์ในการจัดการกับความเครียด  
ตอ่ไป  
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