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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระดับภาวะความเครียด วิเคราะห์ปัจจัย
ด้านงานที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะความเครียดในการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์การแสดงออกถึงพฤติกรรมใน
การจัดการความเครียดของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธร ภาค 2 ใช้วิธีการวิขัยเชิงผสม การวิเคราะห์
เชิงปริมาณวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธร ภาค 2 จานวน 1,019 คน และ
ยืนยันผลโดยการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ข้าราชการตารวจในประเด็นคาถามที่ผู้ตอบ 3 อันดับแรก
ผลการศึ ก ษาพบว่ า พบว่ า ข้ า ราชการต ารวจฯ ที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ ภาวะ
ความเครี ย ดในการท างานโดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย (x̅= 2.48)เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า
ข้าราชการตารวจฯ มีระดับภาวะความเครียดในการทางานในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ด้าน
การแสดงออกด้านจิตใจ (x̅= 2.54) และด้านการแสดงออกด้านร่างกาย (x̅= 2.40) ตามอันดับ
ปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทางานโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (x̅= 2.58) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง 3 ประเด็น
ได้แก่ ความก้าวหน้าในงาน(x̅= 2.70) โครงสร้างองค์กรและบรรยากาศทั่วไปของการทางาน (x̅= 2.69)และ
ลักษณะงานที่ป ฏิบัติ (x̅= 2.63) ตามอัน ดับ และ ปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทางานอยู่ใน
ระดับน้อย 2 ประเด็น ได้แก่ บทบาทในองค์กร(x̅= 2.56)และสัมพันธภาพในหน่วยงาน(x̅= 2.28)ตามอันดับ
พฤติกรรมการจั ด การความเครี ยดพบว่าข้าราชการตารวจมี พ ฤติกรรมเผชิญ ความเครียดแบบ
มุ่งแก้ปัญหาอยู่ในระดับเป็นบ่อยครั้ง(x̅= 2.51) โดยแสดงออกในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมากเป็นอันดับ
แรก และด้ านพฤติ ก รรมเผชิ ญ ความเครี ย ดแบบมุ่ งลดปั ญ หาอยู่ ในระดั บ เป็ น ครั้งคราว (x̅= 2.36) โดย
แสดงออกในการตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนักและพยายามเผชิญปัญหาเป็นอันดับแรก
ตารวจภู ธ รภาค 2 มี ข้อ เสนอแนะให้ ป รับเปลี่ ยนระยะเวลาท างานที่ เหมาะสมไม่เร็ว /ช้ า
จนเกิ น ไป ควรแก้ไขความซ้าซ้อนของหน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบอย่าให้ ท างานหลายอย่ างเกิ นไป ควร
ช่ว ยเหลื อทางด้านสวัส ดิ การต่ าง ๆ ให้ เพี ยงพอต่ อ การดารงชีพ ควรมีกิ จกรรมกระชับ ความสั ม พั น ธ์ข อง
เจ้าหน้าที่ตารวจฯ ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานบ่อยๆ และควรเพิ่มอัตรากาลัง ให้เพียงพอต่อภาระงานที่
ต้องรับผิดชอบ

1 อาจารย์ ดร.ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 พตท. ดร. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

--------------------------------------------------บทนำ
ส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ จึ งมี ห น้ า ที่ ส าคั ญ ในการปกป้ อ งคุ้ ม ครองพร้ อ มกั บ ให้ บ ริ ก าร และ
ช่วยเหลือประชาชนผู้บริสุทธิ์ รวมถึงแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมภารกิจ
หน้ าที่ส าคัญ ดังกล่ าว นอกจากงานในหน้ าที่ด้านป้ องกันและปราบปรามแล้ ว เจ้าหน้ าที่ตารวจยังมี หน้าที่
รับผิดชอบในการให้บริการประชาชน คือให้บริการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันระงับ
เหตุ รับแจ้งคดีความเรื่องราวร้องทุกข์ ตืดตามจับกุมตัวผู้กระทาความผิดให้บริการด้านการจราจร รับเรื่องการ
ขออนุญาต การรับรองเอกสารสูญหายต่าง เนื่องจากมี ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการ ขอความช่วยเหลือ
เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการถูกล่วงละเมิด สิทธิพึงได้รับ หรือขอรับการคุ้มครองในสิทธิของตนที่สถานี
ตารวจ หรือที่หน่วยบริการประชาชนที่จัดขึ้นในแต่ละพื้นที่ (ชูวงศ์ ฉายาบุตร,2546 อ้างถึงใน ยงยุทธ ฉายแสง
,2553) ด้วยบทบาทหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ทาให้เจ้าหน้าตารวจมีโอกาสเผชิญความเครียดจากการทางาน มีผล
ต่อการทางาน และการดาเนินชีวิต และมีผลต่อสถิติการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ในระยะหลังมีสถิติที่
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ จากรายงานของ โรงพยาบาลตารวจ ได้รายงานสถิติก ารฆ่าตัวตายของตารวจ ตั้งแต่
ต้นปี 2551 ถึงสิ้นปี 2556 มีตารวจฆ่าตัวตายมากถึง 155 คน ส่วนปี2557 ตัวเลขตารวจฆ่าตัวตายใกล้เคียงกับ
ปี 2556 และในปี 2558 ยังไม่ได้มีการรวบรวมตัวเลข ซึ่งตารวจที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-50 ปี
นายดาบ เป็นชั้นยศ ที่ฆ่าตัวตายมากสุด สายงานที่ฆ่าตัวตายมากสุดคือ สายสืบสวนปราบปราม รองลงมาคือ
ฝ่ายอานวยการ และงานด้านจราจร ส่วนกองบัญ ชาการที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 5
ตารวจภูธรภาค 3 และกองบัญชาการตารวจนครบาล นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ตารวจฆ่าตัวตายมีสูงมากขึ้นโดย
เฉลี่ย ปี ล ะ 30 ราย โดยเฉพาะปี 2555 มีสู งถึง 45 ราย ส่วนสาเหตุมาจากเรื่อง การงานการเงินและเรื่อง
ส่วนตัว.
สาหรับตารวจภูธรภาค 2 ปัจจุบันมีจานวนของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัด ภาค 2
จานวน 12,306 นาย(รายงานกาลังพล 25 มกราคม 2559ม ตารวจภูธรภาค 2) ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 8
จังหวัด ในภาคตะวัน ออก ได้แก่จั งหวัดชลบุ รี ชลบุรี ระยอง จัน ทบุ รี ตราด นครนายก ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีขนาดพื้นที่รับผิดชอบ 37,000 ตารางกิโลเมตร และมีจานวนประชากรที่ปรากฏ
ในทะเบีย นราษฎร์รวมทั้งสิ้น 4,283,493 คน ประชากรแฝงที่มาประกอบอาชีพในพื้นที่ 1,563,265 คน
ในขณะที่จ านวนของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ป ฏิบัติงานอยู่ใน ภาค 2 จานวน 12,306 นาย (ตารวจภูธรภาค 2,
2559, ออนไลน์) ลักษณะของพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตารวจภูธร ภาค 2 มีความหลากหลายในมิติ
ต่างๆ เนื่องจากเป็นทั้งพื้นที่ที่ตั้งของแหล่งทองเที่ยวที่สาคัญได้แก่ พัทยา พื้นที่อุตสาหกรรมและการจ้างงาน
ได้แก่ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ติดชายทะเล และชายแดนเพื่อนบ้านทางภาคตะวันออก
สระแก้ว ตราด และพื้นที่เกษรกรรมได้แก่จันทบุรี นครนายก ดังนั้นภาคตะวันออกเป้าหมายของคนจานวน
มากในการที่จะเดินทางมาทั้งท่องเที่ยว ทางาน และอาศัย จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนจานวนมากและมี
ความแตกต่างทั้งเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ พฤติกรรม และวัฒนธรรม ในจานวนผู้ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก

มีทั้งผู้ที่เป็นสุจริตชนและผู้ที่ไม่ใช่สุจริตชน และเป็นแหล่งเสี่ยงในเกิดคดีอาชญากรรมสูงได้แก่ การแพร่ ระบาด
ยาเสพติด การก่ออาชญากรรมปล้น จี้ชิงฆ่า มาเฟียข้ามชาติ แหล่งการพนัน และการค้าแรงงานผิดกฎหมาย
การค้าประเวณี และเป็นแหล่งที่มีผู้มีอิทธิพลทั้งชสวไทยและต่างชาติ ที่เข้ามาสร้างอิทธิพลและก่อคดีความ
มากมาย ทาให้การทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลคามสสงบและความเป็น ระเบียบ
เรียบร้อยของสังคม ต้องทางานด้ว ยความยากลาบาก สุ่มเสี่ยงอันตรายทั้งชีวิตและหน้าที่การงาน ส่งอาจจะ
ส่งผลต่อการเกิดภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงาน และอาจจะนาไปสู่การแก้ไขปัยหาความเครียดที่ไม่ถูกวิธี
เช่นการก่อคดีร้ายแรงหรือการฆ่าตัวตายตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง
จากปัญ หาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้มีความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาความเครียดของ
เจ้ าหน้ าที่ ตารวจในการปฏิ บั ติงาน จึ งได้ ส นใจท าการศึ กษาวิจัย เรื่อง ภาวะความเครียด ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่ อ
ความเครียด และพฤติกรรมในการจัดการความเครียด ของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธร ภาค 2 ทั้งนี้มี
ความมุ่งหวังว่าผลการศึกษาจะสามารถนาไปให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาใช้ในการวิเคราะห์และ
กาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการและการดูแลภาวะความเครียดและการจัดการความเครียด
จากการทางานของข้าราชการตารวจสั งกัดตารวจภูธรภาค 2 เพื่อลดความเสี่ ยงในการสูญเสียบุคลากรอัน
เนื่องจากสาเหตุความเครียดในการปฏิบัติงานต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การศึกษาเรื่องภาวะความเครียด และพฤติกรรมในการจัดการความเครียดของข้าราชการตารวจ
สังกัดตารวจภูธร ภาค 2 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาไว้ 4 ประการ ได้แก่ ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะ
ความเครีย ด วิเคราะห์ ปั จ จั ย ด้านงานที่ มี อิ ท ธิพ ลต่อ การเกิ ด ภาวะความเครีย ด ศึ กษาและวิเคราะห์ ก าร
แสดงออกถึงพฤติ กรรมในการจั ดการความเครียด และ น าเสนอข้อเสนอแนะในการพั ฒ นานโยบายและ
แนวทางในการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชา เพื่อลดความเครียดของข้าราชการตารวจ
สังกัดตารวจภูธร ภาค 2 จากการปฏิบัติงาน
วิธีกำรวิจัย
การศึ กษาเรื่ อ งภาวะความเครี ยดและปั จจั ย ที่ มี อิท ธิพ ลต่ อความเครีย ดในการปฏิ บั ติ งานของ
ข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรภาค 2 ครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสม (mixed research) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดย มีระยะเวลาในการดาเนินงานวิจัย ตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
จนถึงเดือสิงหาคม พ.ศ. 2559 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือใน
ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ประชากรที่จะใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธรภาค
2 จานวน 12,302 นาย (รายงานอัตรากาลังพล, ฝ่ายอานวยการม ตารวจภูธร ภาค 2 พ.ศ. 2558) เนื้อหาใน
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ เนื้อหาส่วนแรกภาวะความเครียดของข้าราชการตารวจ ที่แสดงออกใน 2
ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกายและด้านจิตใจ เนื้อหาส่วนที่สอง ปัจจัยด้านงานที่มีพลต่อภาวะความเครียด ประกอบ
ไปด้วย ลักษณะงาน, บทบาทในองค์กร, ความก้าวหน้าในงาน, สัมพันธภาพในหน่วยงาน และโครงสร้างและ

บรรยายกาศทั่วไปในองค์กร และเนื้อหาส่วนสุดท้ายพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการตารวจ
ประกอบไปด้วย พฤติกรรม 2 ลั กษณะ ได้แก่พฤติกรรมแบบมุ่งแก้ปัญหาและพฤติกรรมแบบมุ่งลดปัญ หา
ปรากฏตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
5. จานวนบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแล
6. ปัญหาทางด้านสุขภาพ

ปัจจัยด้านงานที่มผี ลต่อความเครียด
1. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2. บทบาทในองค์กร
3. ความก้าวหน้าในงาน
4. สัมพันธภาพในหน่วยงาน
5. โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไป
ที่มา: คาลิโม, เอลเบทาวี่ และคูเปอร์
(Kalimo, El-Betawi and Cooper,
1987)

ตัวแปรตำม (Dependent Variables)

1. ภาวะความเครียดของข้าราชการตารวจ
สังกัดตารวจภูธรภาค 2
2.พฤติกรรมการจัดการความเครียด
1. พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลด
อารมณ์
2. พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่ง
แก้ปัญหา
ที่มา: ลาซารัส และโฟล์คแมน

(Lazarus & Folkman, 1984)

การวิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ ส ถิติ เชิ งพรรณนาและตั ว แปรเชิงอนุ ม าน ประมวลผลด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใน
การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าที (t-test) ในการทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่างระหว่างตัวแปร
อิสระที่มี 2 กลุ่ม กับตัวแปรตาม ใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway - ANOVA)
หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดีย ว ในการทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่มี
มากกว่า 2 กลุ่ม ในกรณีที่พบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติจะทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD ที่ระดับนัยสาคัญ.05 หรือ
ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ95 โดยใช้สูตร LSD เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างและค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

ผลกำรวิจัย
ผลการศึกษาภาวะความเครียดของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธร ภาค 2 พบว่า ข้าราชการ
ตารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับภาวะความเครียดในการทางานโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย
(x̅= 2.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการตารวจฯ มีระดับภาวะความเครียดในการทางานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ด้านการแสดงออกด้านจิตใจ(x̅= 2.54) และด้านการแสดงออกด้าน
ร่างกาย (x̅= 2.40) ตามอันดับ การแสดงออกด้านร่างกายจะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อ เกร็งบริเวณท้ าทอยหรือไหล่
ในขณะทางานมากที่สุด ขณะที่การแสดงออกด้านจิตใจ จะรู้สึกไม่พอใจเมื่อทางานดีแต่ได้รับการประเมินผลต่า
ผลการศึกษา เมื่อพิจารณาระดับภาวะความเครียดของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธร ภาค 2 สูงสุด
เป็นอันดับแรกของแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการแสดงออกทางร่างกาย รู้สึกปวดกล้ามเนื้อ เกร็งบริเวณท้ายทอย
หลั งหรื อ ไหล่ ในขณะท างาน และ ด้ า นการแสดงออกทางจิ ต ใจ รู้สึ ก ไม่ พ อใจเมื่ อ ท างานดี แต่ ได้ รั บ การ
ประเมิน ผลต่า เมื่อพิ จ ารณาถึงค่ าเฉลี่ ย ของระดับ ภาวะความเครียดของข้าราชการตารวจ 5 อั นดับ แรก
แสดงผลดังตารางที่
ตารางที่ 2 แสดงระดับภาวะความเครียดของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธร ภาค 2 5 อันดับแรก
ปัจจัยย่อย
รู้ สึ ก ไม่ พ อใจเมื่ อ ท างานดี แต่ ได้ รั บ การ
ประเมินผลต่า
รู้สึกปวดกล้ามเนื้อ เกร็งบริเวณท้ายทอย
หลังหรือไหล่ในขณะทางาน
วิตกกังวลหากต้องปฏิบัติหน้าที่แทนคนอื่น
ในงานที่ท่านไม่ถนัด
ท้อใจที่ผู้บังคับบัญชาขาดความยุติธรรม

ปัจจัยหลัก

ด้านการแสดงออกด้าน
จิตใจ
ด้านการแสดงออกด้าน
ร่างกาย
ด้านการแสดงออกด้าน
จิตใจ
ด้านการแสดงออกด้าน
จิตใจ
รู้สึกท้อแท้ที่ต้องแบกภาระงานมากจนไม่ ด้านการแสดงออกด้าน
สามารถท างานในแต่ ล ะวั น ได้ อ ย่ า งมี จิตใจ
ประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ)
2.76
ปานกลาง
2.75
ปานกลาง
2.72
ปานกลาง
2.69
ปานกลาง
2.66
ปานกลาง

อันดับที่
1
2
3
4
5

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นปัจจัยหลัก ด้านการแสดงออกด้าน
จิตใจ(4 ข้อย่อย) และด้านการแสดงออกด้านร่างกาย(1 ข้อย่อย)ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากลุ่มปัจจัยดังกล่าวเป็น
ปัจจัยหลักที่จาเป็นต้องเร่งดาเนินการแก้ไข

ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นงานที่ มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการท างานของข้ า ราชการต ารวจสั งกั ด
ตารวจภู ธ ร ภาค 2 พบว่า ข้าราชการต ารวจฯ ที่ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ปั จจั ยด้ านงานที่ มีผ ลต่ อ
ความเครี ย ดในการท างานโดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ น้ อ ย (x̅= 2.58) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
ข้าราชการตารวจฯ มีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง 3 ประเด็นโดย
สามารถเรียงอันดับจากมากไปน้อยดังนี้ความก้าวหน้าในงาน(x̅= 2.70) รองลงมาคือ โครงสร้างองค์กร และ
บรรยากาศทั่วไป(x̅= 2.69)และปัจจัยภายในลักษณะงาน(x̅= 2.63) ตามอันดับและมีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อ
ความเครียดในการทางานอยู่ในระดับน้อย 2 ประเด็น ได้แก่ บทบาทในองค์กร(x̅= 2.56)และสัมพันธภาพใน
หน่วยงาน(x̅= 2.28)ตามอันดับ เมื่อพิจารณาระดับปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทางานของ
ข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธร ภาค 2 สูงสุดเป็นอันดับแรกของแต่ละด้าน แสดงผลดังตารางที่ 5-3
ตารางที่ 5-3 แสดงอันดับ ระดับปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธร
ภาค 2 อันดับแรกของแต่ละด้าน
อันดับ ปั จ จั ย ด้ า น ง า น ที่ มี ผ ล ต่ อ ปัจจัยย่อยอันดับแรก
ที่
ความเครี ย ดในการท างานของ
ข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธร
ภาค 2
1
ปัจจัยภายในลักษณะงาน
งานที่ทามีความเร่งด่วนและใช้ความรอบคอบสูง
2
บทบาทในองค์กร
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านหลาย ๆ อย่ า งพร้ อ มกั น ในเวลา
เดียวกัน
3
ความก้าวหน้าในงาน
เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน
4
สัมพันธภาพในหน่วยงาน
ปัญ หาการแก่ งแย่งความดี ความชอบระหว่างเพื่ อ น
ร่วมงาน
5
โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศ จานวนบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ที่ไม่เพียงพอต่อ
ทั่วไป
ปริมาณงานของแต่ละตาแหน่ง
แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของระดับปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทางานของ 5 อันดับ
แรก แสดงผลดังตารางที่ 5-4
ตารางที่ 5-4 แสดงปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทางานของข้าราชการตารวจ 5 อันดับแรก
ปัจจัยย่อย

ปัจจัยหลัก

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ)

อันดับที่

จานวนบุ คลากรในหน่ ว ยงานไม่เพีย งพอ
ต่อปริมาณงานของแต่ละตาแหน่ง
เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน
งานที่ ท ามี ค วามเร่ ง ด่ ว นและใช้ ค วาม
รอบคอบสูง
ต้อ งเสี ย สละเวลาส่ ว นตน และเวลาของ
ครอบครัวเพื่องาน
ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวันมาก
เกินไป

ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก ร
และบรรยากาศทั่วไป
ด้ า นความก้ า วหน้ า ใน
งาน
ด้ า น ปั จ จั ย ภ า ย ใ น
ลักษณะงาน
ด้ า น ปั จ จั ย ภ า ย ใ น
ลักษณะงาน
ปั จ จั ย ภายในลั ก ษณะ
งาน

3.08
ปานกลาง
3.00
ปานกลาง
2.89
ปานกลาง
2.86
ปานกลาง
2.85
ปานกลาง

1
2
3
4
5

จากตารางที่ 5-4พบว่า ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด 5 อัน ดับ แรกส่ ว นใหญ่ เป็ น ปั จจั ยหลั ก ด้านปั จจัย ภายใน
ลักษณะงาน(3 ข้อย่อย) ด้านโครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไป(1 ข้อย่อย) และด้านความก้าวหน้าในงาน
(1 ข้อย่อย)ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากลุ่มปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่จาเป็นต้องเร่งดาเนินการแก้ไข
ผลการศึกษาพฤติกรรมในการจัดการความเครียดของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธร ภาค 2
พบว่า ข้าราชการตารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา
โดยภาพรวม อยู่ในระดับ เป็ นครั้งคราว(x̅= 2.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการตารวจฯ มี
พฤติกรรมการจัดการความเครียดด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาอยู่ในระดับเป็นบ่อยครั้ง
(x̅= 2.51)และด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดปัญหาอยู่ในระดับเป็นครั้งคราว (x̅= 2.36)
เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธร ภาค 2
สูงสุดเป็นอันดับแรกของแต่ละด้าน แสดงผลดังตารางที่ 5-5
ตารางที่ 5-5แสดงอันดับระดับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธร ภาค
2 อันดับแรกของแต่ละด้าน
อันดับ พฤติกรรมการจัดการความเครีย ด ปัจจัยย่อยอันดับแรก
ที่
ข อ งข้ า ร าช ก าร ต าร ว จ สั งกั ด
ตารวจภูธร ภาค 2
1
ด้านพฤติ ก รรมเผชิญ ความเครี ย ด พยายามตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก พร้อมเผชิญปัญหา
แบบมุ่งลดปัญหา
2
ด้านพฤติ ก รรมเผชิญ ความเครี ย ด เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
แบบมุ่งแก้ปัญหา

แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ปั จ จั ย ด้ า นงานที่ มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการท างานของ
ข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธร ภาค 25 อันดับแรก แสดงผลดังตารางที่ 5-6
ตารางที่ 5-6 แสดงพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธร ภาค 25 อันดับ
แรก
ปัจจัยย่อย

ปัจจัยหลัก

เรี ย นรู้ ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
ยอมรับปัญหาในการปฏิบัติงาน
ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
พยายามตั้งสติ ไม่ตื่น ตระหนก
พร้อมเผชิญปัญหา
อุทิศตนเพื่อทาประโยชน์ ให้แก่
สังคมส่วนรวม
เมื่อพบปัญหาจะแก้ไขที่สาเหตุ
ของปัญหานั้นโดยตรง

ด้านพฤติกรรมเผชิญ ความเครียด
แบบมุ่งแก้ปัญหา
ด้านพฤติกรรมเผชิญ ความเครียด
แบบมุ่งแก้ปัญหา
ด้านพฤติกรรมเผชิญ ความเครียด
แบบมุ่งลดอารมณ์
ด้านพฤติกรรมเผชิญ ความเครียด
แบบมุ่งลดอารมณ์
ด้านพฤติกรรมเผชิญ ความเครียด
แบบมุ่งแก้ปัญหา

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ)
2.73
ปานกลาง
2.66
ปานกลาง
2.63
ปานกลาง
2.62
ปานกลาง
2.61
ปานกลาง

อันดับที่
1
2
3
4
5

จากตารางที่ 5-6พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นปัจจัยหลัก ด้านพฤติกรรมเผชิญ
ความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา(3 ข้อย่อย) และด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์ (2 ข้อย่อย)
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากลุ่มปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่จาเป็นต้องเร่งดาเนินการแก้ไข
อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากผลการวิจั ย ตามวัตถุป ระสงค์แ ละผลที่ ได้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านในงานวิจัย เรื่อ งภาวะ
ความเครี ยดและปั จ จั ยที่ มีผ ลต่อความเครี ยดของตารวจภูธ รภาค 2 สามารถอภิป รายผล และอ้างอิงจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
ภาวะความเครียดของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธร ภาค 2 พบว่า ข้าราชการตารวจฯ ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับภาวะความเครียดในการทางานโดยภาพรวม และรายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
แสดงออกด้านจิตใจและด้านการแสดงออกด้านร่างกายอยู่ในระดับน้อยซึ่งเป็นผลการศึกษาที่ได้ ค่อนข้างเป็นที่
น่ าพอใจ โดยส่ ว นหนึ่ งผู้ วิจั ย มองว่าเป็ น เพราะการท างานของเจ้าหน้ าที่ ต ารวจมีลั กษณะแบบราชการ มี
กฎระเบี ย บที่ต ายตัว ลั กษณะการทางานที่ เป็ นลั กษณะประจาไม่ยึดหยุ่น จึงท าให้ ง่ายต่ อการท างาน การ
ตัดสินใจต่าง ๆ โดยเป็นที่ทราบดีว่าการรับราชการนั้นเป็นอาชีพมีความมั่นคงในชีวิตสูง นอกจากนั้นยังพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 40 เป็น ข้าราชการตารวจฯ ในสายงานธุรการงานที่ทาเป็นงานที่ไม่ยากนัก
โดยอัญ ชุลี ธีรวงศ์ไพศาล (2559) ซึ่งเป็น แพทย์ประจาแผนกสุ ขภาพจิตโรงพยาบาลตารวจระบุว่า ตารวจ
ทางานหนักและกฎระเบียบที่ค่อนข้างเคร่งครัด จึงเกิดความเครียดได้ง่าย แต่ด้วยความรักและสามัคคีภายใน
องค์ ก ร ซึ่ งการแก้ ปั ญ หาความเครี ย ดภายในองค์ ก รท าโดยผู้ บั งคั บ บั ญ ชาต้ อ งเอาใจใส่ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต การดูแลสวัสดิการให้ดีขึ้น และให้แต่ละหน่วยงานดูแลกันและกัน คอยช่วยเหลือให้
กาลังใจกัน เพื่อลดความเครียด เพราะตารวจที่เครียดส่วนใหญ่ไม่กล้าไปพบจิตแพทย์ เพราะกลัวเสียประวัติถึง
ผู้บังคับบัญชา แสดงให้เห็นว่าอาจเป็นเพราะความใจใส่ของผู้บังคับบัญ ชาในการช่วยเหลือผู้ใต้บังคัญบัญชาใน
เรื่องต่าง ๆ ท าให้ ลดปั ญ หาเกี่ย วกับ ภาวะความเครียดได้ค่อนข้างมาก โดยที่ ส ถาบั นกัล ป์ยาราชนครินทร์
กระทรวงสาธารณสุข (2547) ได้อธิบายว่าความเครียดจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น ซึ่งอาจเป็นรูป รส
กลิ่ น เสี ย ง สิ่ งสั ม ผั ส ตลอดจนความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด เข้ ามากระทบกั บ ตา ลิ้ น หู กาย และจิ ตใจของคนเราใน
สถานการณ์ที่บีบคั้น กดดัน หรือคุกคามให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ จนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพจิตใจและร่างกาย นอกจากนั้นบริฟ และคณะ (Brief and other, 1981, P.2) อธิบายว่าความเครียด
คือสภาวะที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับงานของเขาทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลนั้น และสิ่ง
นั้ น ท าให้ พ วกเปลี่ ย นไปจากปกติ ดังนั้ น อย่ างที่ กล่ าวไปในข้างต้น แล้ ว่าการท างานของเจ้าหน้ าที่ต ารวจมี
ลักษณะแบบราชการ มีความรักสามัคคีภายในองค์กร รวมถึงความใจใส่ของผู้ บังคับบัญชาในการช่วยเหลือผู้ใต้
บังคัญบัญชาในเรื่องต่าง ๆ ทาให้ลดปัญหาเกี่ยวกับภาวะความเครียดได้ค่อนข้างมาก
แต่อย่างไรก็ดีเมื่อลงไปศึกษาในรายละเอียดจะพบว่า มีหลาย ๆ ประเด็นที่ ข้าราชการตารวจฯ นั้นมี
ค่าเฉลียของระดับภาวะความเครียด อยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ การรู้สึกว่าตนเองนั้นทางานดี แต่ได้รับการประเมินผลต่ารู้สึกปวดกล้ามเนื้อ เกร็งบริเวณท้ายทอย หลัง
หรือไหล่ในขณะทางานวิตกกังวลหากต้องปฏิบัติหน้าที่แทนคนอื่นในงานที่ท่านไม่ถนัดท้อใจที่ผู้บังคับบัญชา
ขาดความยุติธรรมและท้อแท้ที่ต้องแบกภาระงานมากจนไม่สามารถทางานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจะเห็นว่าในประเด็นที่ทาให้เกิดความเครียดทั้ง 5 อันดับแรก ส่วนใหญ่เกิดจากด้านลักษณะงาน ที่มีภาระ
การทางานที่มากเกินไป รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพ ในประเด็นดังกล่าวนี้ผู้วิจัยเห็นว่าตารวจภูธร ภาค 2
ควรให้ความสาคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะระบบการประเมินผลที่จะต้องมีคุณภาพ มาตรฐานเดียวกัน เพราะ
ในส่วนของการทางานหนักนั้นเป็นธรรมดาที่เจ้าหน้าตารวจพร้อมเสียสละเพื่อประชาชนอยู่แล้วซึ่ งหากได้รับ
การประเมินผลที่ตรงไปตรงมาย่อมทาให้เกิดกาลังใจในการทางาน โดยที่คูเปอร์ (Cooper, 1979,P, 57) ได้
กล่าวว่าปัจจัยด้านลักษณะงาน(Tasks) เช่น ปริมาณงานที่เหมาะสมกับเวลาในการทางาน และความก้าวหน้า
ในการทางาน(Work Progresses) เช่นการเลื่อนขั้น ตาแหน่งตามความสามารถ การมีโอกาสได้ไปอบรม หรือ
ศึกษาต่อ รวมทั้ งการส่ งเสริม ให้ มีการพั ฒ นาเพื่ อให้ ทั นกั บการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี การได้รับ การ
ประสานงานและคาปรึกษาที่ดี เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทางาน ในส่วนนี้นั้นกรมสุขภาพจิต
(2541:35-39) ได้พ ยายามอธิบ ายว่าการที่ เจ้าหน้าที่ตารวจมีความรู้สึ กว่าตนเองนั้น ทางานดี แต่ได้รับการ
ประเมินผลต่า หรือวิตกกังวลหากต้องปฏิบัติหน้าที่แทนคนอื่นในงานที่ท่านไม่ถนัด และท้อใจที่ผู้บังคับบัญชา
ขาดความยุติธรรมและท้อแท้ที่ต้องแบกภาระงานมากจนไม่สามารถทางานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นั้นมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านจิตใจ โดยอธิบายว่าภาวความเครียดเป็นผลมาจากการเผชิญ
เหตุการณ์ต่างๆในชีวิต (Live Event) เป็นเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการทากิจกรรมปกติ
ของบุคคลโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดผลทางบวกหรือลบก็ได้ทาให้ บุคคลต้องปรับตัว รวมถึงความคับ
ข้องใจ (Frustration) อันเกิดจากการที่บุคคลไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
โดยผลการศึกษาที่พบนั้นมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของณรงค์กร ศาสนา(2556) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทางานของพนักงานส่วนตาบลในจังหวัดปราจีนบุรีผลการวิจัยพบว่า
ระดับความเครียดของพนักงานส่วนตาบลในจังหวัดปราจีนบุรีมีความเครียดในการทางานระดับต่า จะเห็นได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบั้นเป็นกลุ่มบุคคลที่ทางานในองค์กรของรัฐเช่นเดียวกัน
แต่อย่างไรก็ดีผลการศึกษาที่พบนั้นมีความไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาอีก 4 ฉบับได้แก่
1. สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ (2557) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องการศึกษาสาเหตุการ
ฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตารวจผลการศึกษาพบว่านับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 มี
ตารวจฆ่าตัวตายรวมทั้งสิ้น 174 รายซึ่งพุ่งสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่าเป็นเพียง
เพราะบุคลิกภาพส่ว นตนเท่านั้นรวมถึงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านครอบครัว และสุขภาพซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานจึงทาให้ผลการศึกษามีความไม่สอดคล้องกันเช่นเดียวกับผลการศึกษาของ 2. ดวงรัตน์ วัฒนกิจ
ไกรเลิศ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่องความเครียด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด และการจัดการความเครียด
ของตารวจ ผลการวิจัยพบว่า หนึ่งในสี่ของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 25.6) มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ ซึ่งใน
จานวนนี้มีความเครียดสูงกว่าปกติมากร้อยละ 3.7 3. มนทิรา ปรีชา (2552) ได้ทาการศึก ษาเรื่อ ง ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของตารวจตระเวนชายแดน กองร้อย 446
จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า ตารวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาสมีความเครียดอยู่ใน
ระดับสูงร้อยละ 13.0 ความเครียดระดับปานกลางร้อยละ 54.3 และมีความเครียดอยู่ในระดับต่าคิดเป็นร้อย
ละ 32.7 ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและเป็นปัจจัยทานายการเกิดความเครียดได้แก่ บุคลิกภาพที่ไม่
มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ (ลักษณะบุคลิกภาพ Scale N) การสนับสนุนทางสังคมในระดับต่า เนื่องจาก
งานวิจัยชิ้นดังกล่าวทาการศึกกับกลุ่มตารวจตระเวนชายแดน กองร้อย446 จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตจึงมีส่วนทาให้เกิดภาวะความเครียดได้มากกว่า และ 4. สมศักดิ์ วังเอี่ยมเสริมสุข
(2554) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียดและ
พฤติกรรมเผชิญความเครียดของพนักงานรัฐวิสาหกิจ: กรณีศึกษาพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) สานักงานหลักสี่และสานักงานบางรัก ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมเผชิญความเครียดของพนักงาน
บริษัท กสท สานักงานหลักสี่ และพนักงานบริษัท กสท สานักงานบางรัก โดยรวมอยู่ในระดับมากอาจเป็น
เพราะพนักงานที่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการแข่งขันทางด้านผลงานมากกว่าองค์กรของรัฐ เนื่องจากเป็น
องค์กรที่มุงหวังผลกาไรมากกว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธร ภาค
2 พบว่า ข้าราชการตารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทางาน
โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อยอย่างที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วว่าการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจมีลักษณะแบบ

ราชการ มีกฎระเบียบที่ตายตัว ลักษณะการทางานที่เป็นลักษณะประจาไม่ยึดหยุ่นจึงทาให้ง่ายต่อการทางาน
การตั ดสิ น ใจต่ าง ๆ โดยจากการสอบถามข้ อ มู ล ทางด้านภาวะความเครีย ดจะเห็ น ได้ ว่าความเครีย ดของ
ข้าราชการตารวจฯ จะเกิดก็ต่อเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทางาน หรือเรียกกันว่า “ทางานดี แต่นาย
ไม่เห็น” ใช้ระบบอุปถัมถ์ในการประเมินผลงาน คนทาดีไม่ได้ดี แต่คนทาไม่ดีกลับได้แทน ดังนั้นจึงเป็นให้ใน
ภาพรวมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดในการปฏิบัติงานจึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ตามแนวคิดของคูเปอร์และคณะ (1988)ได้อธิบายว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทางานจาก
Occupational Stress Indicator ระบุ ว่าด้านความสาเร็จและก้าวหน้าในงานหากบุ คคลสามารถทางานให้
สาเร็จ ลุล่วงด้วยดี ย่อมคาดหวังถึงโอกาสเลื่ อนขั้น เลื่อนตาแหน่งในหน่วยงาน หรือมีโอกาสในการพัฒ นา
ตนเอง ซึ่งถ้าหากบุคคลได้รับการส่งเสริมมากหรือน้อยเกินไป การถูกประเมินความสามารถต่ากว่าความเป็น
จริง การขาดการฝึกอบรมหรือพัฒนา การขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง ขาดความมั่นคงในการทางาน ไม่มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ ย่อมนาไปสู่ภาวะความเครียดได้ ดังนั้นหากบุคลากรเกิดความเครียดย่อมส่งผลต่องาน
และองค์ ก รโดยพสุ เดชริ น ทร์ (2536) ได้ บ อกว่ า เมื่ อ บุ ค ลากรประสบภาวะความเครี ย ดนั้ น จะท าให้
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลลดลง และนาไปสู่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชาเพื่อน
ร่วมงาน หรือลูกน้อง ทาให้ความพึงพอใจในการทางาน และความภักดีที่มีต่อองค์กรลดน้อยลง
โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการตารวจฯ มีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดใน
การทางาน อยู่ในระดับปานกลาง 3 ประเด็นโดยสามารถเรียงอันดับจากมากไปน้อยดังนี้ความก้าวหน้าในงาน
รองลงมาคือ โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไปและปัจจัยภายในลักษณะงานตามอันดับโดยประเด็นที่ทา
ให้ เจ้าหน้ าที่ต ารวจจะเกิดภาวะความเครียดนั้น จะจากเกิดปัจจัยที่ส าคัญ อัน ได้แก่ 1. จานวนบุคลากรใน
หน่วยงาน ที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานของแต่ละตาแหน่ง ในข้อนี้จะนาไปสู่ปริมาณงานที่มากขึ้นในแต่ละวัน
พองานมากขึ้นจะเริ่มมีความกดดัน มีเวลาพักผ่อนน้อยได้เจอครอบครับน้อยลงตามไปด้วย จึงเป็นเหตุเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดมากที่สุด 2. เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน เกิดจากการ
สูงขึ้นของค่าครองชีพในประเทศ รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามสูงถึงร้อยละ 84 มีบุคคลในครอบครัวที่ต้องดูแล
ซึ่งต้องใช้รายได้ส่วนตัวใช้ในส่วนดังกล่าวด้วย 3. งานที่ทามีความเร่งด่วนและใช้ความรอบคอบสูง 4. ต้อง
เสียสละเวลาส่วนตน และเวลาของครอบครัวเพื่องาน และ 5. ภาระงานที่ท่านต้องรับผิดชอบในแต่ละวันมาก
เกิ น ไป โดยในสามข้ อหลั งนั้ น เกี่ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณะงานทั้ งหมดดั งนั้ น ผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้ อ งจึ งควรวางแผนให้
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมี ป ริ ม าณที่ เพี ย งพอ และเหมาะสม โดยที่ คู เปอร์ แครี่ สโลน สตี เฟน และวิ ล เลี่ ย ม
(Cooper,Cary L.,Sloan,Stephen J. and William, Stehphen1988, P.1-3) กล่ าวว่าความเครีย ดในการ
ทางานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตการทางานทุกวัน เครื่องบ่งชี้ความเครียดในการทางาน คือการลาออก
และการขาดงานของบุคลากร อัตราการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ เช่นเดีย วกับวาร์ซาว (Warshaw, 1979 ) ที่
กล่าวว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทางานประการหนึ่งคือลักษณะงานและสภาพแวดล้อม(Tasks
and Environment) ได้แก่ปริมาณงานสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ลักษณะของสถานที่ทางาน สารพิษ
สารเคมี ฝุ่นละออง เป็นต้น รวมถึงโครงสร้างงาน(Work Structures) ประกอบด้วย ความยากง่ายของงาน
มาตรฐานการทางาน กะหรือผลัดในการทางาน กฎระเบียบ ความซ้าซากจาเจของงาน ฯลฯ

ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ (2557) ได้
ทาการศึก ษาเรื่ องความเครี ย ด ปั จ จั ย ที่ มีอิท ธิพ ลต่อความเครียด และการจัดการความเครีย ดของต ารวจ
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของตารวจนครบาลคือ ปัจจัยด้านองค์กร และด้านรายได้
โดยปั จจั ยด้านรายได้ ด้านการปฏิบั ติงาน ด้านองค์กร ด้านการสนับสนุนจากผู้ บังคับบัญ ชา และด้านการ
สนับสนุนจากผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้ บังคับบัญชา สามารถร่วมอธิบายความเครียดของตารวจนครบาลได้ร้อยละ 28
นอกจากนั้นผลการศึกษายังมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของณรงค์กร ศาสนา (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดในการทางานของพนักงานส่วนตาบลในจังหวัดปราจีนบุรี ที่พบว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความเครียดในการทางานของพนักงานส่วนตาบลในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แต่อย่างไรก็ดีผลการศึกษาที่พบนั้นมีความไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่องการศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่
ตารวจผลการศึกษาพบว่า นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 มีตารวจฆ่าตัวตายรวม
ทั้งสิ้น 174 ราย ซึ่งสาเหตุเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ส่วนมากมาจากปัญหาครอบครัว รองลงมา มาจากสาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพ สาเหตุการฆ่าตัวตายที่สาคัญของข้าราชการตารวจ ได้แก่ สาเหตุด้านจิตใจ โดยพบว่าผู้ที่ฆ่า
ตัวตายส่วนใหญ่จะมีภาวะซึมเศร้าซึ่งมักจะเคยมีความคิดฆ่าตัวตาย และหรือเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน
บุคลิกภาพส่วนใหญ่มักจะเก็บตัว วิตกกังวลง่าย หุนหันพลันแล่น มีความรับผิดชอบสูง และไม่ยืดหยุ่น ซึ่งจาก
ผลการศึก ษาดั งกล่ าวจะเห็ น ว่าเป็ น เพี ย งเพราะบุ คลิ กภาพส่ ว นตนเท่ านั้ นรวมถึ งเกี่ ยวกับ ปั ญ ห าทางด้ าน
ครอบครัว และสุขภาพซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับลักษณะงานจึงทาให้ผลการษึกษามีความไม่สอดคล้องกัน ในส่วนนี้
กรมสุ ข ภาพจิ ต (2541) ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดที่ ม าจากปั ญ หาสุ ข ภาพไว้ ว่ า
ความเครียดสามารถเกิดจากความเหนื่อยล้าทางร่างกาย ที่เกิดจากได้ การทางานอย่างหนักและติดต่อกันเป็น
เวลานานซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องมาจากสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายจนนาไปสู่การเจ็บป่วยทาง
ร่างกาย และการพั กผ่ อนไม่เพี ย งพอ และในส่ ว นของบุ คลิ กภาพส่ วนบุคคล ได้อธิบายว่า บุคลิ กภาพบาง
ประเภทที่ ก่อให้ เกิดความเครีย ดได้ง่าย อาทิ บุค ลิ กภาพแบบเอาจริงเอาจังกับชีวิตเป็นคนที่ ต้องการความ
สมบูรณ์แบบให้กับทุกสิ่งทุกอย่างขยันเจ้าระเบียบยึดมั่นกฎเกณฑ์บุคลิกภาพแบบนี้ทาให้ต้องทางานหนักและ
ทาทุกอย่ างด้วยตนเองรวมถึงบุ คลิกภาพแบบหุ นหั น พลั นแล่ นเป็น คนใจร้อนควบคุมอารมณ์ ไม่ได้อารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่ายซึ่งจะมี ผลกระทบไปถึงภาวะสมดุลของร่างกายดังที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยเห็นควรว่าควรมีการ
ปรับเปลี่ยนบุ คลิกภาพดังกล่าวให้มีความพอดีให้เกิดไม่มากจนเกินไป อาจจะนักพูดทางด้านจิตวิทยา ด้าน
แรงจู งใจให้ มาบรรยายให้ เจ้ าหน้ าที่ได้ฟั งเพื่ อเป็นแง่คิดทางการดารงชีวิต นอกจากนั้ นยังพบว่า มีความไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมศักดิ์ วังเอี่ยมเสริมสุข (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของพนักงานรัฐวิสาหกิจ :
กรณีศึกษาพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) สานักงานหลักสี่และสานักงานบางรัก ที่พบว่า
ปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียดของพนักงานบริษัท กสท สานักงานหลักสี่ และปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อ
ความเครียดพนักงานบริษัท กสท สานักงานบางรักมีความไม่แตกต่างกัน โดยความไม่สอดคล้องเป็นเพราะ

พนักงานที่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการแข่งขันทางด้านผลงานมากกว่าองค์กรของรัฐ เนื่องจากเป็นองค์กรที่
มุงหวังผลกาไรมากกว่าทาให้มีความเครียดเช่นเดียวกันหมด
พฤติ ก รรมในการจั ด การความเครี ย ดของข้ า ราชการต ารวจสั งกั ด ต ารวจภู ธ ร ภาค 2 พบว่ า
ข้าราชการตารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดด้านพฤติกรรมเผชิญ
ความเครี ย ดแบบมุ่ งแก้ ปั ญ หาโดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ เป็ น ครั้ งคราวเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า
ข้าราชการตารวจฯ มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาอยู่
ในระดับเป็นบ่อยครั้ง และด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดปัญหาอยู่ในระดับเป็นครั้งคราวโดยส่วน
ใหญ่ข้าราชการตารวจฯ จะมุ่งพัฒนาศักยภาพการทางานของตนเองให้ดีที่สุด โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยมองว่าเป็น
การกระทาเพื่อให้ตนเองนั้นได้รับการยอมรับจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน โดย
อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปทางที่จะทาให้ผลงานของตนเองโดดเด่นกว่าอื่นแต่เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน
เป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาองค์กรเสียมากกว่า เห็นได้จากประเด็นทางด้านการอุทิศตนเพื่อทาประโยชน์ให้แก่
สังคมส่วนรวม และเมื่อพบปัญหาจะแก้ไขที่สาเหตุของปัญหานั้นโดยตรง นั้นมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับ 4
และ 5 ตามลาดับ แต่หากการทางานไม่ได้เป็นอย่างที่คาดเอาไว้ข้าราชการตารวจจะมีวิธีจัดการกับความเครียด
โดยยอมรับ ปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงพยายามตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก พร้อมเผชิญ
ปั ญ หาตามทฤษฎี ข องลาซารั ส และโฟล์ ค แมน (Lazarus &Folkman, 1984) อธิ บ ายว่ าพฤติ ก รรมเผชิ ญ
ความเครียดว่าเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะ
จัดการกับสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียด ทั้งที่เกิดขึ้นภายใน หรือภายนอกตัวบุคคล และความเครียดที่เกิ ดขึ้นนี้
จะถูกประเมินโดยผู้ประสบว่าจะต้องใช้กาลังความสามารถ และแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่เกินธรรมดา หรือแหล่ง
ทรัพยากรที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอที่จะจัดการกับความเครียด ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และจะไม่มีการตัดสินก่อนว่าวิธีการเผชิญกับความเครียดวิธีใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดี
ตารวจภูธรภาค 2 ควรสร้างการทางาน พัฒนาวิธีการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจฯ มีความสุข ความพึงพอใจต่อ
การทางานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางาน ตามแนวคิดของพสุ เดชัรินทร์ (2536) ที่
กล่าวว่าความเครียดยังมีผลกระทบต่อองค์กรโดยตรงเนื่องจากความเครียดส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทางาน
ของบุคคลลดลง โดยอาจนาไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่น นอกจากนั้นยัง
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้อง ทาให้ความพึงพอใจในการทางาน
และความภักดีที่มีต่อองค์กรลดน้อยลง จนถึงขั้นทาให้มีการลางานบ่อยขึ้น หรืออาจลาออกจากงาน โดยวีระ
ไชยศรีสุข (2533:22)ได้อธิบายเสริมว่าเมื่อมีตัวเร่งความเครียดเกิดขึ้นคนจะมีปฏิกิริยาทางร่างกายเพื่อปรับตัว
ให้เข้ากับความเครียด โดยขั้นสูงสุดคือ ขั้นหยุ ดการทางาน (Exhaustion Stage) โดยอธิบายว่าถ้ามนุษย์อยู่
ภายใต้เหตุการณ์ที่มีความเครียดนาน ๆ ความต้านทานไม่สามารถจะทาให้ร่างกายยังคงรักษาสภาพคงที่ไว้ได้
และความเครียดยังคงมีอยู่ต่อไปอาจจะเกิดตายได้เพราะอวัยวะหยุดการทางาน
โดยผลการศึก ษามีค วามไม่ส อดคล้ องกับ ผลการศึ กษาของดวงรัต น์ วัฒ นกิจไกรเลิ ศ (2557) ได้
ทาการศึก ษาเรื่ องความเครี ย ด ปั จ จั ย ที่ มีอิท ธิพ ลต่อความเครียด และการจัดการความเครีย ดของต ารวจ
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีการพูดคุยระบายกับคนที่สนิทหรือคนใน

ครอบครัว (ร้อยละ 25.6) รองลงมาคือออกกาลังกาย (ร้อยละ 20.7) เช่นเดียวกับผลการศึกษาของสมศักดิ์ วัง
เอี่ย มเสริม สุ ข (2554) ได้ท าการศึก ษาเรื ่อ งการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านงานที่ส่ งผลต่ อ
ความเครีย ดและพฤติกรรมเผชิญ ความเครีย ดของพนั กงานรัฐวิส าหกิ จ : กรณี ศึกษาพนั กงานบริษั ท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) สานักงานหลักสี่และสานักงานบางรัก ที่พบว่าพฤติกรรมเผชิญความเครียดของ
พนักงานบริษัท กสท สานักงานหลักสี่ และพนักงานบริษัท กสท สานักงานบางรัก โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ให้ความสาคัญอยู่ระดับมากทั้งหมด โดยให้ความสาคัญในด้านพฤติกรม
แบบมุ่งแก้ปัญหามากที่สุด
ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่สาคัญดังนี้
1.ปัจจัยภายในลักษณะงานจากผลการศึกษาพบว่า เป็นปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการ
ทางาน อยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยเห็นควรให้ตารวจภูธรภาค 2 ปรับเปลี่ยนระบบการทางานของเจ้าหน้าที่
ตารวจฯ ให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมไม่เร็ว/ช้า จนเกินไป เพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ตารวจฯ ให้เพียงพอต่อภาระ
งานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจฯ ได้มีเวลาสาหรับการจัดการธุระส่วนตัว รวมถึงให้เวลากับครอบครัว ในส่วนนี้อาจ
มีการจัดกิจกรรมนันทนาการสาหรับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวในอีกทางหนึ่ง
2.บทบาทในองค์กรจากผลการศึกษาพบว่า เป็นปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทางาน
อยู่ ในระดับ น้ อยอย่ างไรก็ดีผู้ วิจั ย เห็ น ควรให้ ต ารวจภู ธรภาค 2 ควรมี การแก้ไขเกี่ยวกับความซับซ้อนของ
บทบาทความรับผิดชอบเกี่ยวกับการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจฯ ให้มีความเป็นเอกเทศไม่มีต้องรับผิดชอบที
ละหลาย ๆ งาน อีกทั้งการต้องรับฟังคาสั่งในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ก็อีกปัจจัยที่มีผลทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจฯ
เกิดภาวะความเครียดเช่นเดียวกัน ดังนั้นในการสั่งการแต่ละครั้งควรมีความชัดเจน ถูกต้องในทีเดียว
3.ความก้าวหน้ าในงานจากผลการศึกษาพบว่า เป็นปัจจัยด้านงานที่มีผ ลต่อความเครียดในการ
ทางาน อยู่ในระดับปานกลางโดยประเด็นหลักเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
ผู้วิจัยเห็นควรให้ตารวจภูธรภาค 2ได้มีการศึกษาถึงความเป็น ไปได้ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการ
ต่าง ๆ ให้ ดี ขึ้น เพี ย งพอต่ อการด ารงชี พ ที่ ค่ าครองชี พ มี แ นวโน้ ม สู งขึ้ น อยู่ ต ลอด รวมถึ งการเปิ ด โอกาสให้
เจ้าหน้าที่ตารวจฯ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง อาทิการส่งเสริมในการศึกษาต่อการส่งเสริมให้การฝึกอบรมต่าง ๆ
4.สัมพันธภาพในหน่วยงานจากผลการศึกษาพบว่า เป็นปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการ
ท างาน อยู่ ในระดั บ น้ อ ยอย่ า งไรก็ ดี ผู้ วิ จั ย เห็ น ควรให้ ต ารวจภู ธ รภาค 2 มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมกระชั บ
ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตารวจฯ ทั้งภายในหน่วยงาน รวมถึงระหว่างหน่วยงานให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
กลมเกลียวกันภายในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการทางานที่ดีขึ้น และเพิ่มความสุขในการทางาน
5. โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไปจากผลการศึกษาพบว่า เป็นปัจจัยด้านงานที่มีผ ลต่อ
ความเครียดในการทางาน อยู่ในระดับปานกลางผู้วิจัยเห็นควรให้ตารวจภูธรภาค 2มีการพิจารณาเกี่ยวกับการ
เพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ตารวจฯ ให้เพียงพอต่อภาระงานรวมถึงการมอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ตารวจฯ ทุก
คนให้มีความเหมาะสมกันรวมถึงการการจัดสายบังคับบัญชาให้มีลักษณะชัดเจน
ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป

หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัย เรื่องภาวะความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของตารวจภูธร
ภาค 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1.จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดที่สาคัญคือความก้าวหน้าในอาชีพ อัน
ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ได้รับ และการเลื่อนตาแหน่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้วิจัยจึงเห็นควรมีศึกษาเจาะลึกใน
ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับ “ระบบการประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ” หรือ “การศึกษาเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนที่ได้รับกับบุคลากรในองค์กรอื่น ๆ”
2.จากผลการศึกษาพบว่าสายงานสอบสวนนั้นมีภาวะความเครียดในการทางานมากกว่าสายงานอื่น
ๆ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาเฉพาะเจาะลึกถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะความเครียดในสายงานสอบสวรในครั้ง
ต่อไป
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาความเครี ย ด พฤติ ก รรมในการจั ด การความเครีย ด และปั จ จั ย ที่ ท าให้ เกิ ด
ความเครียด ในด้านอื่น ๆ ที่ผู้วิจัย ยังไม่ได้ศึกษาเพื่อความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ ความพึงพอใจในการ
ทางาน การปรับตัว และคุณภาพชีวิตในการทางาน

