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ABSTRACT 

The nursing practice environment and burnout can result in favorable and 

unfavorable consequences among nurses, patients, and the organization. This descriptive 

correlational study aimed to examine the nursing practice environment, burnout, and 

relationships between the nursing practice environment and burnout as perceived by staff 

nurses in central general hospitals in the Socialist Republic of Vietnam. Stratified random 

sampling was used to identify a sample of 351 nurses. Research instruments consisted of 

the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index and the Maslach Burnout 

Inventory. The reliability coefficients of the research instruments were .75 for the 

Practice Environment Scale of the Nursing Work Index and .86, .78, and .65 for 

emotional exhaustion, personal accomplishment, and depersonalization subscales, 

respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman’s rank-order 

correlation.  
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The results of the study indicated that the subjects perceived their entire practice 

environment as favorable. Four of five dimensions including nurse participation in 

hospital affairs ( ̅=2.53, SD=.50); nursing foundations for quality of care ( ̅=2.61, 

SD=.46); nurse manager ability, leadership and support of nurses ( ̅=2.56, SD=.49); and 

nurse-physician relations ( ̅=2.60, SD=.55) were perceived as good. Staffing and 

resources adequacy was perceived at a poor level ( ̅=2.28, SD=.55). All three subscales 

of burnout (emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment) were 

perceived as moderate ( ̅=23.26, SD=9.55;  ̅=7.94, SD=4.75; and  ̅=32.20, SD=7.78, 

respectively). The entire nursing practice environment had significantly negative 

correlation with emotional exhaustion (r = -.37, p<.01) and depersonalization (r= -.41, 

p<.01) while it had significantly positive correlation with personal accomplishment (r= 

.43, p<.01). 

The findings point out the significant issues of nursing practice environment and 

burnout among nurses that should be improved in order to create better outcomes for both 

nurses and patients.  
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ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ ส่ิงแวดลอ้มการปฏิบติัการพยาบาลและความเหน่ือยหน่ายของพยาบาลใน 

โรงพยาบาลศูนยท์ัว่ไป ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

ผู้เขียน นาย ดิน ทรอง กวาง 

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารการพยาบาล) 

คณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์   

 อาจารย ์ดร. อรอนงค ์ วชิยัค  า อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

 รองศาสตราจารย ์ดร. เรมวล นนัทศุ์ภวฒัน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

บทคัดย่อ 

ส่ิงแวดลอ้มการปฏิบติัการพยาบาลและความเหน่ือยหน่ายในรูปแบบต่างๆส่งผลต่อผลลพัธ์ท่ี

พึงพอใจและไม่พึงพอใจของพยาบาล ผูป่้วย และองคก์าร วตัถุประสงคข์องการศึกษาแบบพรรณนาเชิง

สหสัมพนัธ์น้ีเพื่อศึกษาส่ิงแวดล้อมการปฏิบติัการพยาบาล ความเหน่ือยหน่าย และความสัมพนัธ์

ระหว่างส่ิงแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลและความเหน่ือยหน่ายตามการรับรู้ของพยาบาล ใน

โรงพยาบาลศูนยก์ลางทัว่ไป ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กลุ่มตวัอยา่งคือพยาบาลจ านวน 

351 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เคร่ืองมือวจิยัประกอบดว้ยแบบวดัส่ิงแวดลอ้มการปฏิบติัของ

ดชันีงานพยาบาลและแบบวดัความเหน่ือยหน่ายของแมซแลช ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบวดั

ส่ิงแวดลอ้มการปฏิบติัของดชันีงานพยาบาลเท่ากบั.75 และของแบบวดัความเหน่ือยหน่ายดา้นความ

อ่อนล้าทางอารมณ์ ความรู้สึกความเป็นบุคคลลดลง และความส าเร็จส่วนบุคคลเท่ากับ  .86, .78 

และ.65 ตามล าดบั วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบอนัดบัท่ี

ของสเพียร์แมน 

ผลการศึกษาพบวา่การรับรู้ส่ิงแวดลอ้มการปฏิบติัการพยาบาลของกลุ่มตวัอยา่งโดยภาพรวมอยู่

ในหมวดหมู่ท่ีพึงพอใจ โดยมีการรับรู้ส่ิงแวดลอ้มการปฏิบติัการพยาบาลในระดบัดี 4 ดา้นจากทั้งหมด 

5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการร่วมมือของพยาบาลในโรงพยาบาล ( ̅=2.53, SD=.50) ดา้นพื้นฐานการพยาบาล
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เพื่อคุณภาพการดูแล ( ̅=2.61, SD=.46) ดา้นความสามารถ ภาวะผูน้ า และการสนบัสนุนของผูบ้ริหาร

การพยาบาล ( ̅=2.56, SD=.49); และดา้นความสัมพนัธ์ของพยาบาลและแพทย์ ( ̅=2.60, SD=.55).  

ยกเวน้ดา้นความเพียงพอของอตัราก าลงัและทรัพยากรท่ีอยูใ่นระดบัไม่ดี ( ̅=2.28, SD=.55) การรับรู้

ความเหน่ือยหน่ายทั้ ง 3 ด้านคือ ความอ่อนล้าทางอารมณ์ ความรู้สึกความเป็นบุคคลลดลง และ

ความส าเร็จส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅=23.26, SD=9.55;  ̅=7.94, SD=4.75; และ  ̅=32.20, 

SD=7.78  ตามล าดบั) ส่ิงแวดลอ้มการปฏิบติัการพยาบาลมีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัความอ่อนลา้ทาง

อารมณ์ (r = -.37, p<.01) และความรู้สึกความเป็นบุคคลลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = -.41, p<.01) 

ส่วนส่ิงแวดลอ้มการปฏิบติัการพยาบาลมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความส าเร็จส่วนบุคคลอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ (r = .43, p<.01) 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงประเด็นส าคญัของส่ิงแวดลอ้มการปฏิบติัการพยาบาลและความ

เหน่ือยหน่ายของพยาบาลท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาในการสร้างสรรคผ์ลลพัธ์ท่ีดีของพยาบาลและ

ผูป่้วย  

 


