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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครยีดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์
กระทบกระเทือนใจและความเหนือ่ยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers (นักจิตวิทยา, นัก
กฎหมาย, นักสังคมสงเคราะห,์ พยาบาล, แพทย)์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมลูกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
185 คน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลด้วยสถติิ ได้แก่ ร้อยละ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานและทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย 
(Single Linear regression) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความเครียดจากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจส่งผล
ต่อความเหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  

 
 

ค าส าคัญ: ความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ, ความเหนื่อยหน่าย, บุคลากรสายอาชีพ 
Social Workers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทน า 
 ในปัจจุบันอาชีพประเภทให้บริการทางสังคม หรือ Social Workers ต้องประสบพบเจอกับเนื้อหางานที่
กระทบกระเทือนใจในชีวิตประจ าวันนั้นต้องพบเจอกับความเครียด ความกดดัน ความทุลักทุเลในการท างานมากมาย
หลายรูปแบบ โดยหนึ่งในความเครียดเหล่านั้นคือ ความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ 
(Secondary Traumatic Stress) ที่เหล่าบุคลากรเหล่านี้ได้รับ หรือถ่ายทอดมาจากบุคคลที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์ด้วยจาก
ตัวงาน จนในที่สุดเมื่อได้รับประสบการณ์ทางอ้อมหรอืเรื่องราวแย่ๆในชีวิตของผู้อื่นมากจนเกินไป ก็ท าให้ตนเองเกิดภาวะ
เหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจนให้ความส าคัญกับตัวเองลดน้อยลง สุดท้ายแล้วก็จะเกิดภาวะหมดไฟในการ
ท างาน (Burnout) ตามมาในท่ีสุด 
 นักจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห์, นักกฎหมาย, พยาบาล และแพทย์ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสียงสูงในการเกิด
ความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ เนื่องจากตัวงานของอาชีพเหล่านี้ต้องคอยดูแล รักษา 
ช่วยเหลือผู้คนในเวลาที่บุคคลเหล่านั้นตกท่ีนั่งล าบาก หรือไม่สามารถดูแลพึ่งพาตนเองได้ การรับฟังเรื่องราวบอบช้ าทาง
จิตใจเป็นเวลานานจากคนเหล่านั้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า ก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ย่ าแยข่องตัวผู้ให้บริการหรือผู้ให้การรักษาเอง 
เกิดความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจจากตัวผู้เข้ารับการรักษา นอกเหนือไปจากนั้น การ
ไม่ได้รับความร่วมมือหรือได้รับอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน และการขาดหน่วยงานสนับสนุน
บุคลากรเหล่านี้อย่างเพียงพอ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะหมดไฟในการท างานของบุคลากรสายอาชีพให้บริการ
ทางสังคมอีกด้วย   
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากความรู้สึกร่วมใน
เหตุการณ์กระทบกระเทือนใจและความหมดไฟในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers โดยผลที่ได้รับ
จากการวิจัยช่วยจะเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ 
ตลอดจนทราบถึงทัศนคติต่องานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยด้าน
จิตวิทยาที่คล้ายกับงานวิจัยช้ินนี้ในครั้งต่อๆไป  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของความเครียดจากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจต่อความเหนื่อย
หน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



 1. เพื่อทราบถึงผลกระทบของความเครียดจากความรูส้ึกร่วมในเหตกุารณ์กระทบกระเทือนใจต่อความเหนื่อย
หน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers 

 2. เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาส าหรับผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกบัผลกระทบของความเครียดจากความรู้สึก
ร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจต่อความเหนื่อยหนา่ยในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาผลกระทบของความเครยีดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณก์ระทบกระเทือนใจต่อความเหนื่อยหน่าย
ในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers (นักจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห์, นักกฎหมาย, พยาบาล, 
แพทย์) 

 
สมมติฐานการวิจัย 

งานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 1 ข้อสมมติฐาน จากผลการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 
H1: ความเครียดจากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจส่งผลใหเ้กิดความเหนื่อยหน่ายในการท างานของ
บุคลากรสายอาชีพ Social Workers 
 
กรอบแนวความคิด 

การวิจัยครั้งนี ้ผู้วจิัยได้แสดงกรอบแนวคิดให้เห็นถึงกระบวนการเช่ือมโยงเกี่ยวกับ ความเครียดจากความรู้สึก
ร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ และความเหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers โดย
แสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี ้

 

 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ (Secondary 
Traumatic Stress) 
 “บาดแผลทางอ้อม” นั้นกล่าวถึงการไดร้ับประสบการณ์ทางอ้อมของผู้เชี่ยวชาญในอาชีพท่ีให้บริการหรือ
ช่วยเหลือบุคคลที่พบเจอกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจในชีวิต โดยสิ่งเหล่านีส้ามารถเกิดขึ้นได้จากการท ารักษาบุคคล
เหล่านั้น ผ่านการได้ยินหรือได้รูร้ายละเอยีดเกี่ยวกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจที่บุคคลเหล่านั้นพบเจอมา รวมไปถึง
การสังเกตเห็นบาดแผลทางกายภาพหรือบาดแผลทางอารมณ์ของผูท้ี่เข้ารับการรักษา ในไม่ช้าก็เร็วการสัมผัสหรือพบเจอ
สิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบต่ออารมณ,์ พฤติกรรม, ความเชื่อ และคณุค่าของตัวผู้ช่วยเหลือเอง (Frigley, 1995) 
  นักสังคมสงเคราะห,์ นักพิทักษ์เด็ก, แพทย์ทหาร, และนักบ าบดับาดแผลทางจติใจ กลุ่มคนเหลา่นี้ล้วนเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูงสุดในการก่อเกิดเป็นความบอบช้ าทางใจในทางอ้อม โดยที่กรอบความคิดหลัก



ในปัจจุบันท่ีใช้อธิบายผลที่ตามมาจากการได้รับประสบการณ์ทางอ้อมของของกลุ่มผู้ให้บริการเหลา่นีค้ือ “ความเครียด
จากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ” ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโรคหรืออาการผิดปกติทางจิตใจหลังจาก
ประสบกับสถานการณ์ที่รุนแรง โดยที่ความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจส่วนใหญ่ถูกมองว่า
เป็นปฏิกิริยาทางจิตวิทยาต่อแรงกดดันเฉพาะที่พบในสภาพแวดล้อมการท างาน นั่นคือการเปิดรับเนื้อหาที่
กระทบกระเทือนจิตใจทางอ้อมผ่านการติดต่อกับผูร้อดชีวิตจากการบาดเจ็บและเรื่องราวของพวกเขา (Shoji, K.; 
Lesnierowska, M.; Smoktunowicz, E.; Bock, J.; Luszczynska, A.; Benight, C.C.; Cieslak, 2015) 

ความเครยีดจากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจเกีย่วพันถึงสามกลุ่มอาการหลักๆ ประกอบไป
ด้วย การถูกรบกวนใจ, การหลีกเลี่ยง และความตื่นตัว ซึ่งสามารถอธิบายไดด้ังนี ้ 

1. การถูกรบกวนจิตใจ หมายถึง ลักษะของกลุ่มอาการที่บุคคลหนึ่งเผชิญกับอาการบอบช้ าทางใจที่ไม่พงึ
ประสงค์จากสถานการณ์ของเลวรา้ยของผู้อื่นอยู่ซ้ าๆ เช่น การฝันหรือการหมกมุ่นถึงเรื่องเหล่าราว
เหล่านั้น 

2. การหลีกเลี่ยง หมายถึง กลุ่มอาการที่บุคคลหนึ่งจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับความเลวร้ายนั้น เช่น การ
ไม่สามารถจดจ าเหตุการณ์นั้นได้ หรือ หลงลมืถึงรายละเอียดของเหตุการณ์นั้น 

3. การตื่นตัว หมายถึง ลักษณะของกลุ่มอาการที่บุคคลหนึ่งๆจะแสดงถึงความรุนแรงหรือความวิตกกังวล
ผ่านตัวบุคคลเอง เช่น อาการนอนไม่หลับ หรือ อาการหงุดหงิดง่าย  
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเหนื่อยหน่าย (Burnout) 
 อาการเหนื่อยหน่าย ได้รับการยอมรับว่าเป็นอันตรายทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
รวมถึงงานทางด้านสังคมสงเคราะห์มาเป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้ ความเหนื่อยหน่ายจึงเป็นลักษณะการรวมกันของความ
อ่อนล้า และความเห็นดูถูกถากถางต่างๆทีเ่หล่าบุคคลในสายอาชีพน้ีได้รับ 
 ในบรรดาอาชีพสังคมสงเคราะห์ ความเหนื่อยหน่ายเกิดจากสภาพการท างานที่อธิบายว่า “เป็นลักษณะทั่วไป
ของอาชีพสังคมสงเคราะห์” ประกอบไปด้วย การมีภาระงานจ านวนมาก, ระบบบริหารงานแบบเจ้าขุนมูลนาย, การขาด
ความชัดเจนในบทบาทงาน, การพบเจอสถานการณ์รายวันที่ส่งผลให้อารมณ์แปรปรวน, การท างานโดยมีทรัพยากรที่ใช้
สอยอย่างจ ากัด และได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อย (Willams N., 2015) 
 โดยในแต่ละวัน นักสังคมสงเคราะห์จะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่หดหู่และบอบช้ าทางจิตใจ ทั้งการการแยก
เด็กออกจากครอบครัว โดยรับทราบถึงการที่เด็กถูกละเลยหรือถูกทารุณกรรม รวมไปถึงการที่เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในงานประจ าวันของนักสังคมสงเคราะห์ การเผชิญกับสถานการณ์ที่หดหู่เช่นนี้ซ้ าแล้วซ้ าเล่า 
ส่งผลให้เกิดความรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์หรือขาดบุคลิกที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุถึงความรับผิดชอบหรือหน้าที่ความ
รับผิดชอบส่วนบุคคลและอาชีพข้ันพ้ืนฐานในที่สุด นักสังคมสงเคราะห์ที่อ่อนล้าทางอารมณจ์ะรูส้ึกท างานหนักเกินไปและ
รู้สึกไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการจัดการกับงานท่ีต้องรับมือกับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ  
 ความเหนื่อยหน่ายนั้นส่งผลต่อการเจ็บป่วยของผู้ได้รับผลกระทบ และส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพทางอารมณ์ 
จิตใจ และร่างกายที่จะตามมา เช่น อาการซึมเศร้า, การนอนไม่หลับ, ปวดศีรษะ, ปวดหลังและคอ, โรคคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
หรือปัญหาในระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น (Kim, H.; Ji, J.; Kao, 2015) นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการ
ท างานที่ลดลง, การขาดงานที่เพิ่มขึ้น, ความทุพพลภาพในการท างานช่ัวคราว, ความมุ่งมั่นในองค์กรที่ลดลง และอัตรา
การลาออกท่ีสูงขึ้น  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
ประชากร 



ประชากรที่ใช้งานงานวิจัยครั้งนี้ คอื บุคลากรสายอาชีพ Social Workers (นักจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห,์ 
นักกฎหมาย, พยาบาล, แพทย์) 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี ้ผู้วจิัยเลือกกลุ่มประชากรที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะสายอาชีพ Social Workers และได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมลูตัวอย่างได้ 200 คน  

 
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้วิธีแบบการส ารวจ (Survey Research) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านทางออนไลน์ด้วย Google Form เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ทีป่ระกอบอาชีพในสายงาน Social Workers ลักษณะ
แบบเลือกตอบค าตอบท่ีสัมพันธ์กบัแต่ละบคุคลมากที่สุด (Multiple Choices) จ านวน 9 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาอาชีพ กลุ่มบุคคลที่ปฏิบตัิติงานด้วย ประสบการณ์ท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมลูเกี่ยวกับความเครยีดจากความรูส้ึกร่วมเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนใจ (Secondary 
Traumatic Stress Scale : STSS) จ านวน 17 ข้อ โดยปรับปรุงแบบสอบถามจาก (Brain E.Bride, Magaret M. 
Robinson, Bonnie Yegidis, Charles R. Figley, 2004)  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมลูเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในการท างาน (Burn Out) จ านวน 2 ข้อ โดยปรับปรุง
แบบสอบถามจาก (Maro Choi, Chunhui Suh, Seong Pil Choi, Chae Kwan Lee, Byung Chul Son, 2020) 
 
การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรงุมาพิจารณาความถูกต้องเหมาะกบัวัตถุประสงค์ จากนั้นน าแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแล้วให้นักจติวิทยาองค์กรพิจารณาเนื้อหาใหเ้หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากร Social Workers และ
ขั้นตอนสุดท้ายท าการใช้วิธีการแปลเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่าการท า Back Translation 
(นันทกาและสุจติรา, 2554) เริ่มตน้ด้วยการแปลเครื่องมือวิจัยชุดตน้ฉบับจากภาษาดั้งเดิมเป็นภาษาเป้าหมาย จากนั้น
น าไปตรวจสอบเครื่องมือวิจัยฉบับแปล โดยนักจิตวิทยาองค์กร และท าการแปลย้อนกลับจากภาษาเปา้หมายมาเป็น
ภาษาต้นฉบับ โดยผู้แปลย้อนกลับควรเป็นผู้ทีส่ามารถใช้ทั้งสองภาษาได้เป็นอย่างดี แต่ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้แปล
ในขั้นตอนแรก และต้องเป็นผู้ไม่เคยเห็นเครื่องมือวิจัยชุดต้นฉบับมาก่อน ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยไดร้ับความอนุเคราะห์จาก
นักภาษาศาสตร์ในการช่วยด าเนินการแปลย้อนกลับจากภาษาเป้าหมายมาเป็นภาษาต้นฉบับ จากนั้นท าการเปรยีบเทียบ
เครื่องมือวิจัยชุดต้นฉบบักับชุดที่แปลย้อนกลับจากภาษาเป้าหมายมาเป็นภาษาต้นฉบับ โดยน าชุดแบบสอบถามที่
นักภาษาศาสตร์แปลย้อนกลับมาเปรียบเทียบกับชุดแบบสอบถามทีผู่้วิจัยแปลย้อนกลับด้วยตนเอง เพือ่พิจารณาความ
สอดคล้องของตัวชุดแบบสอบถามว่ามีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ ให้เหมาะสมทั้งภาษาและวัฒนธรรม และทดสอบ
เครื่องมือวิจัยด้วยวิธีการน าเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินว่าเครื่องมือชุดที่แปลนั้น มีความเหมาะสม
หรือไม่ และผู้ตอบมีความเข้าใจขอ้ค าถามอย่างไร เพื่อพิจารณาว่าเครื่องมือสามารถน าไปใช้วัดในสิ่งที่นักวิจัยต้องการวัด
ได้จริง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามและสรุปผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์สถิต ิ
ทดสอบสมมุติฐานและทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยวิธวีิเคราะห์การถดถอยอย่างงาย (Single Linear 
Regression) หาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น คือ ความเครียดจากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ กับ



ตัวแปรตาม คือ ความเหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers เพื่อวิเคราะห์ว่าความเครียด
จากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจมีความสมัพันธ์ตอ่ความเหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสาย
อาชีพ Social Workers อย่างไร 

โดยแบบสอบถามจะใช้เครื่องมือมาตรวัดจดัอันดับคณุภาพ (Rating scale) แบบลิเคริ์ท (Likert scale) ให้มี
ค าตอบ 5 ระดับ โดยระดับความถีค่ือ 5 บ่อยมาก 4 ค่อนข้างบ่อย 3 เป็นบางครั้ง 2 แทบจะไม่เคย 1 ไม่เคย ผลคะแนนท่ี
ได้ น ามาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ยพร้อมก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายแต่ละระดับตามช่วงคะแนนเฉลีย่ดังนี้ 1.00 – 1.49  
ไม่เคย, 1.50 – 2.49 แทบจะไม่เคย, 2.50 – 3.49 เป็นบางครั้ง, 3.50 – 4.49 ค่อนข้างบ่อย, 4.50 – 5.00 บ่อยมาก และ
ท าการ Pre-test กับบุคลากรสายอาชีพ Social Workers จ านวน 5 คน Pilot test กับบุคลากรสายอาชีพ Social 
Workers จ านวน 30 คน  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษานี้เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ตัวอย่าง 185 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการตัด
แบบสอบถามที่เลือกไมไ่ด้อยู่ในสายอาชีพ Social Workers ออกไป และน าข้อมลูมารวบรวม ประมวลผลและท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่ากลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต อาชีพพยาบาล กลุ่มคนท่ีปฏิบัตติิงานด้วยคือคนไข/้ผู้ป่วย 
ประสบการณ์ในการท างานอยู่ที่ 3 ปีขึ้นไป และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 40,001 บาทขึ้นไป เป็นกลุม่คนที่มี
ความเครยีดจากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความเครยีดจากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์
กระทบกระเทือนใจ ไดผ้ลดังนี้ 

Descriptive Statistics 

ความเครียดจากความรู้สึกร่วมใน
เหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ  ̅ S.D. ระดับความถี่ต่อความรู้สึกเครียด 

ฉันรู้สึกว่าอารมณ์ของฉันด้านชา 3.57 0.85 ค่อนข้างบ่อย 

หัวใจของฉันเต้นแรงเมื่อนึกถึง
ประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนใจ ที่
ฉันได้พบเจอมาจากตัวงาน 

2.70 0.94 เป็นบางครั้ง 

ดูเหมือนว่าฉันก าลังหวนคิดถึง
ประสบการณ์กระทบกระเทือนใจที่มา
จากงานของฉัน 

2.89 0.80 เป็นบางครั้ง 

ฉันมีปัญหาในการนอนหลับ 3.70 1.00 ค่อนข้างบ่อย 

ฉันรู้สึกท้อแท้เกี่ยวกับอนาคต 3.03 0.90 เป็นบางครั้ง 

การนึกถึงประสบการณ์ที่
กระทบกระเทือนใจท าให้ฉันหงุดหงิด 

2.50 0.85 เป็นบางครั้ง 

ฉันไม่อยากออกไปพบปะผู้คน 2.90 0.97 เป็นบางครั้ง 

ฉันรู้สึกตกใจหวาดกลัวง่าย 2.35 0.79 แทบจะไมเ่คย 



ฉันกระตือรือร้นน้อยกว่าปกต ิ 3.07 1.03 เป็นบางครั้ง 

ฉันคิดถึงประสบการณ์ที่
กระทบกระเทือนใจ โดยที่ฉันไม่ไดต้ั้งใจ 

2.60 0.97 เป็นบางครั้ง 

ฉันรู้สึกไม่ค่อยมสีมาธิจดจ่อ 3.05 0.90 เป็นบางครั้ง 

ฉันหลีกเลี่ยงผู้คน สถานท่ี หรือสิ่งของที่
ท าให้นึกถึงประสบการณ์ที่
กระทบกระเทือนใจ 

2.40 0.86 แทบจะไมเ่คย 

ฉันฝันร้ายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่
กระทบกระเทือนใจ 

2.32 1.10 แทบจะไมเ่คย 

ฉันอยากที่จะเลีย่งประเภทงาน ที่พบเจอ
กับประสบการณ์กระทบกระเทือนใจ 

3.08 0.81 เป็นบางครั้ง 

ฉันหงุดหงิดง่าย 3.08 0.94 เป็นบางครั้ง 

ฉันคิดว่าจะมเีรื่องร้ายๆเกดิขึ้น 2.85 0.93 เป็นบางครั้ง 

ฉันสังเกตได้ว่า เมื่อนึกถึงงาน ความทรง
จ าบางส่วนของฉันต่องานขาดหายไป 

2.82 0.85 เป็นบางครั้ง 

รวม 2.88 0.43 เป็นบางครั้ง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ของปัจจัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear 
Regression) เพื่อศึกษาตัวแปรตน้ คือ ความเครียดจากความรู้สึกรว่มในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ กับตัวแปรตาม 
คือ ความเหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers เพื่อวิเคราะห์ว่าตัวแปรต้นนั้นส่งผลให้เกิด
ความเหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers 

 
สมมติฐานงานวิจัย 1 : ความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจส่งผลให้เกิดความ

เหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers 
 

ตัวแปร B Std. Error   Sig 
(constant) 2.56 0.35  7.39 0.00 

ความเครยีดจากความรูส้ึกร่วมใน
เหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ 

0.38 0.12 0.22 3.17 0.00* 

R Square = 0.05, Adjusted R Square = 0.05, F = 10.05 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางพบว่าค่า R Square เท่ากับ 0.05 หมายถึงตัวแปรความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์
กระทบกระเทือนใจ สามารถอธิบายการผันแปรตัวแปรความเหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social 
Workers ได้ร้อยละ 5  



สมมติฐานงานวิจัย 1 (H1) : ความเครยีดจากความรูส้ึกร่วมในเหตกุารณ์กระทบกระเทือนใจส่งผลใหเ้กิด
ความเหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย มีค่า 0.35 ซึ่งไม่เท่ากับ 0 หมายถึง ความเครียดจากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทอืนใจส่งผลให้เกดิ
ความเหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers รวมถึงค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) แสดงว่าความเครียดจากความรู้สึกร่วมใน
เหตุการณ์กระทบกระเทือนใจส่งผลให้เกิดความเหนื่อยหนา่ยในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers 

  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ตัวอย่าง 185 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการตัด
แบบสอบถามที่เลือกไมไ่ด้อยู่ในสายอาชีพ Social Workers ออกไป และน าข้อมลูมารวบรวม ประมวลผลและท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่ากลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต อาชีพพยาบาล กลุ่มคนท่ีปฏิบัตติิงานด้วยคือคนไข/้ผู้ป่วย 
ประสบการณ์ในการท างานอยู่ที่ 3 ปีขึ้นไป และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 40,001 บาทขึ้นไป เป็นกลุม่คนที่มี
ความเครยีดจากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจมากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์ค้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความถี่ต่อความเครยีดจากความรูส้ึกร่วมในเหตกุารณ์
กระทบกระเทือนใจในระดับความถี่เฉลี่ยรวมเป็นบางคร้ัง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบั
ความถีค่่อนข้างบ่อยในหัวข้อ ฉันมีปัญหาในการนอนหลับ และหัวขอ้ฉันรู้สึกว่าอารมณ์ของฉันด้านชา ตามล าดับ 
รองลงมาเป็นระดับความถี่เป็นบางครั้งในหัวข้อ ฉันหงุดหงิดง่าย, ฉันอยากที่จะเลีย่งประเภทงาน ที่พบเจอกับ
ประสบการณ์กระทบกระเทือนใจ, ฉันกระตือรือร้นน้อยกว่าปกต,ิ ฉันรู้สึกไม่ค่อยมสีมาธิจดจ่อ, ฉันรู้สกึท้อแท้เกี่ยวกับ
อนาคต, ฉันไม่อยากออกไปพบปะผู้คน, ดูเหมือนว่าฉันก าลังหวนคดิถึงประสบการณ์กระทบกระเทือนใจท่ีมาจากงานของ
ฉัน, ฉันคิดว่าจะมเีรื่องร้ายๆเกดิขึ้น, ฉันสังเกตได้ว่า เมื่อนึกถึงงาน ความทรงจ าบางส่วนของฉันต่องานขาดหายไป, หัวใจ
ของฉันเต้นแรงเมื่อนึกถึงประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนใจท่ีฉันไดพ้บเจอมาจากตัวงาน, ฉันคิดถึงประสบการณ์ที่
กระทบกระเทือนใจ โดยที่ฉันไม่ไดต้ั้งใจ และการนึกถึงประสบการณท์ี่กระทบกระเทือนใจท าให้ฉันหงุดหงิด ตามล าดับ 
ส่วนสุดท้ายเป็นระดับความถี่แทบจะไมเ่คย ในหัวข้อ ฉันหลีกเลี่ยงผูค้น สถานท่ี หรือสิ่งของที่ท าให้นึกถึงประสบการณ์ที่
กระทบกระเทือนใจ, ฉันรู้สึกตกใจหวาดกลัวง่าย และฉันฝันร้ายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่กระทบกระเทอืนใจ ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะหส์มมติฐานงานวิจยั (H1): ความเครยีดจากความรูส้กึร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจส่งผล
ให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า R 
Square เท่ากับ 0.05 หมายถึงตัวแปรความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ สามารถอธิบาย
การผันแปรตัวแปรความเหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers ได้ร้อยละ 5 ซึ่งมีผลเพียง
เล็กน้อย มีความหมายวา่การพบเจอความเครยีดจากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจสง่ให้เกิดความ
เหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers ได้ แต่ไม่มผีลกระทบมาก  มตีัวแปรความเครียดจาก
ความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ (Secondary Traumatic Stress) และความเหนื่อยหน่าย (Burn Out) 
ในงานวิจัยเดียวกับงานวิจัยของ Delia Vîrgă, Elena-Loreni Baciu, Theofild-Andrei Lazăr and Daria Lups, 2020 
ในหัวข้อ Psychological Capital Protects Social Workers from Burnout and Secondary Traumatic Stress 
 

ข้อจ ากัด 
เนื่องจากการค้นคว้าอิสระในครั้งนี ้มีผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจยัส่วนใหญ่เป็นบุคลากรอาชีพพยาบาล ซึ่ง

เป็นบุคคลที่พบเจอกับความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจในชีวิตประจ าวนั และได้ท าการ
ด าเนินงานวิจัยหลังช่วงคลายล๊อคดาวน์วิกฤตการณ์โควดิ-19 ท าให้จ านวนเหตุการณ์และความสูญเสีย ผู้ป่วยรายใหม่ท่ี
เกิดขึ้นน้ันจะไม่มากเท่ากับช่วงเกิดวิกฤติการณ์ในช่วงแรก ส่งผลให้บุคลากรอาชีพพยาบาลพบเจอกับความเครียดจากความรูส้ึก
ร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจลดลง  



 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังนี้ 
 จากการวิจัยความสมัพันธ์ระหว่างความเครยีดจากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจและความ
เหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะและสามารถน าไปใช้ได้ดังนี้
ถึงแม้ผลการวิเคราะห์จากงานวิจัยความเครยีดจากความรูส้ึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจส่งผลให้เกิดความ
เหนื่อยหน่ายในการท างานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers เพียงเล็กน้อย แตส่ังคมควรให้ความส าคญัและ
ตระหนักถึงปัญหานี้ เพราะหากเกดิวิกฤติการณ์หรือเกดิโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ จะส่งผลโดยตรงถึงบุคลกรสายอาชีพงาน
บริการสังคม ในการเกิดความเครยีดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณก์ระทบกระเทือนใจไดม้ากกว่าสายอาชีพอ่ืน ควรมี
หน่วยงานสนับสนุนและช่วยเหลือบุคลากรสายอาชีพน้ีอย่างเป็นทางการ  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยแนะน าให้เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มอาสาสมคัรกู้ภัย, 
พยาบาลและแพทย์ห้องฉุกเฉิน, นักสังคมสงเคราะห,์ ที่ปรึกษาด้านการข่มขืน เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปัจจยัที่ท าให้
เกิดความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจได้หลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึน้ รวมไปถึงการ
ตั้งสมมติฐานตัวแปรอื่นๆ ท่ีส่งผลให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการท างานนอกเหนือจากความเครียดจากความรู้สึกร่วมใน
เหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ 
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