งานวิจัย
เรื่อง
ภาวะความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของ
ข้าราชการตํารวจตํารวจภูธร สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2

อนุรัตน์ อนันทนาธร

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนอุดหนุนทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี พ.ศ. 2559

ฉ
สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่
1 บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปัญหา
คําถามวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2 ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดว่าด้วยความเครียด
แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน
แนวคิดว่าด้วยการจัดการความเครียด
แนวทางภาครัฐกับการป้องกันความเครียดของข้าราชการไทย
ข้อมูลทั่วไปของตํารวจภูธรภาค 2
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
3 วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
วิธีการสร้างเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
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41
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สารบัญ (ต่อ)
บทที่
การรายงานผล
4 ผลการวิจัย
สัญลักษณ์ทใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการ ตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อ
ความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
5 อภิปรายและสรุปผล
สรุปผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
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65
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72
77
84
88
104
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สารบัญตาราง
ตารางที่
2-1 รายชื่อผู้ให้คํานิยาม และคํานิยามความหมายความเครียด
2-2 แสดงตัวอย่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคลที่
ก่อให้เกิดความเครียดในการทํางาน
3-1 จํานวนข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
3-2 จํานวนประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามหน่วยงาน และ
ระดับชั้นยศของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
3-3 แสดงจํานวนได้แก่ ข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
4-1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
4-2 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2ด้านการแสดงออก
ด้านร่างกายของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
4-3 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ด้านการแสดงออกด้านจิตใจของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
4-4 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ในภาพรวม
ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
4-5 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงาน
ที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ด้านปัจจัยภายในลักษณะงานของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
4-6 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงาน
ที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ด้านบทบาทในองค์กรของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
4-7 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงาน
ที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ด้านความก้าวหน้าในงานของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
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4-8 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงาน
ที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ด้านสัมพันธภาพในหน่วยงานของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
4-9 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงาน
ที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ด้านโครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
4-10 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงาน
ที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ในภาพรวมของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
4-11 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรม
การจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์ของผู้ทตี่ อบแบบสอบถาม
4-12 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรม
การจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาของผู้ทตี่ อบแบบสอบถาม
4-13 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรม
การจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
4-14 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามเพศ กับภาวะความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ
4-15 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุ กับระดับภาวะความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ
4-16 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุ
กับระดับภาวะความเครียดในการทํางาน ด้านภาพรวมของข้าราชการตํารวจฯ
4-17 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุ
กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้านการแสดงออก
ด้านร่างกายของข้าราชการตํารวจฯ
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4-18 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา กับระดับภาวะความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ
4-19 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา
กับระดับภาวะความเครียดในการทํางาน ด้านภาพรวมของข้าราชการตํารวจฯ
4-20 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา
กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้านการแสดงออก
ด้านจิตใจของข้าราชการตํารวจฯ
4-21 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับ
ระดับภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ
4-22 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กับระดับภาวะความเครียดในการทํางาน ด้านภาพรวมของข้าราชการตํารวจฯ
4-23 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้านการแสดงออกด้านร่างกายของ
ข้าราชการตํารวจฯ
4-24 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามสถานภาพการสมรส กับ
ระดับภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ
4-25 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามการมีบุคคลทีต่ ้องรับผิดชอบดูแล กับภาวะ
ความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ
4-26 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามสายงาน กับระดับภาวะความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ
4-27 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามสายงาน กับระดับภาวะ
ความเครียดในการทํางานด้านการแสดงออกด้านจิตใจของข้าราชการตํารวจฯ
4-28 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามชั้นยศ กับภาวะความเครียดในการทํางานของ
ข้าราชการตํารวจฯ
4-29 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามสถานการณ์อยู่อาศัยปัจจุบัน กับ
ภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ
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4-30 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา กับระดับภาวะความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ
4-31 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านงานกับระดับ
ภาวะความเครียดในการทํางาน
4-32 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา
กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้านการแสดงออก
ด้านจิตใจของข้าราชการตํารวจฯ
5-1 แสดงอันดับระดับภาวะความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
อันดับแรกของแต่ละด้าน
5-2 แสดงระดับภาวะความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
5 อันดับแรก
5-3 แสดงอันดับระดับปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดของข้าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 อันดับแรกของแต่ละด้าน
5-4 แสดงปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 5 อันดับแรก
5-5 แสดงอันดับระดับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 อันดับแรกของแต่ละด้าน
5-6 แสดงพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธร ภาค 25 อันดับแรก
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สารบัญภาพ
ภาพที่
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญและที่มาของปัญหา
สภาพสังคมในปั จจุบั น ของประเทศไทยได้พั ฒ นาเจริญ รุ่งเรือ งไปสู่ค วามทั น สมั ยอย่ าง
รวดเร็ว ทั้งในด้านวิชาการ เทคโนโลยีสานสนเทศ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ทําให้มีผลต่อบทบาท
หน้าที่ และความเป็นอยู่ของคนไทย ในสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งทําให้การดําเนิน
ชีวิตของแต่ละบุคคลต้องเผชิญ กับสภาพการณ์ ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปัญ หาอยู่
ตลอดเวลา ทําให้คนเรานั้นจําเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อสามารถดํารงชีวิตได้ในสังคมปัจจุบัน การ
ปรับตัวนี้บุคคลแต่ละบุคคลจะมีการปรับตัวที่แตกต่างกัน และมีการปรับตัวที่ไม่เท่ากัน คนที่สามารถ
ปรับได้ดีก็จะดําเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ส่วนคนที่ปรับตัวได้ไม่ดีก็จะก่อให้เกิดปัญหา และเกิด
ความเครียดขึ้นได้กับการดําเนินชีวิตของตน ความเครียดเป็นความรู้สึกที่สภาพจิตใจไมเป็นปกติ เกิด
อารมณ์ ไม่เป็ นสุข ไม่ พ อใจไม่ส บายใจ กังวล วิตก กลั วเป็น อารมณ์ ค วามรู้สึ กที่ สามารถจุดชนวน
ปฏิกิริยาลูกโซ่ชีวะเคมีในร่างกายมนุษย์ เสมือนกับจิตใจของคนเราถูกบีบบังคับ ซึ่งเป็นผลมากการ
แปรปรวนของร่างกายและจิตใจ (สมศักดิ์ วังเอี่ยมเสริมสุข, 2554)
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ เป็ น องค์ ก รภาครัฐ องค์ ก รหนึ่ งในกระบวนการยุ ติ ธรรม ที่ มี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยมีข้าราชการตํารวจเป็นบุคคลของ
องค์ ก ร มี ห น้ าที่ ในการป้ อ งกั น และปราบปรามผู้ ก ระทํ าล่ วงละเมิ ด ทางกฎหมาย ทํ าการสื บ สวน
สอบสวนให้ ได้มาซึ่งข้อเท็ จจริง เพื่ อนําตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนิ นคดีตามกฎหมาย สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ จึงมีหน้าที่สําคัญในการปกป้องคุ้มครองพร้อมกับให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนผู้
บริสุทธิ์ รวมถึงแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมภารกิจหน้าที่สําคัญ
ดังกล่าว นอกจากงานในหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปรามแล้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจยังมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการให้บริการประชาชน คือให้บริการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันระงับ
เหตุ รับแจ้งคดีความเรื่องราวร้องทุกข์ ตืดตามจับกุมตัวผู้กระทําความผิดให้บริการด้านการจราจร รับ
เรื่องการขออนุญาต การรับรองเอกสารสูญหายต่าง เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการ
ขอความช่วยเหลือเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการถูกล่วงละเมิด สิทธิพึงได้รับ หรือขอรับการ
คุ้มครองในสิทธิของตนที่สถานีตํารวจ หรือที่หน่วยบริการประชาชนที่จัดขึ้นในแต่ละพื้นที่ (ชูวงศ์
ฉายาบุตร,2546 อ้างถึงใน ยงยุทธ ฉายแสง,2553)
ด้วยบทบาทหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ทําให้เจ้าหน้าตํารวจมีโอกาสเผชิญความเครียดจากการ
ทํางานอีกทั้งการปฏิบัติงานของตํารวจต้องปฏิบัติตามผู้บังคับบัญ ชาสั่งการ โดยเฉพาะกรณี ที่เป็น
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ตํารวจชั้นผู้น้อย อาจไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน ขาดอิสระในการปฏิบัติงานและเกิดความคับ
ข้องใจในงานขึ้นส่วนการสนั บสนุนทางสังคมเป็นการได้รับความช่วยเหลือและการสนั บสนุนจาก
ผู้ร่วมงานได้แก่ สัมพันธภาพในที่ทํางาน หากสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานไม่ดีจะทําให้เกิดความ
กดดันและคับข้องใจในการทํางาน ทําให้จิตใจเกิดความขุ่นมัว และอารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงง่าย อีก
ทั้งการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความสําเร็จในอาชีพ เพื่อให้มีความก้าวหน้าในการทํางานและรายได้
เพิ่มขึ้น หากไม่สมหวังผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกล้มเหลว ขาดความมั่นใจในตนเอง และส่งผลต่อการทํางาน
ในที่สุด จากการปฏิบัติงานของตํารวจทําให้ต้องเผชิญกับการควบคุมหรืออํานาจการตัดสินใจในงาน
และการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเป็นการทํางานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเครียดจากการทํางานขึ้น
ความเครี ย ดจากการทํ า งานเป็ น การตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อ มการทํ า งาน ทํ า ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายอารมณ์ พฤติกรรม และ ความคิดของบุคคล (ชูวงศ์ ฉายาบุตร,2546 อ้าง
ถึงใน ยงยุทธ ฉายแสง,2553)
การเผชิญความเครียดของเจ้าหน้าที่ตํารวจมีผลต่อการทํางาน และการดําเนินชีวิตและมีผล
ต่อสถิติการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ในระยะหลังมีสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ จากรายงาน
ของ โรงพยาบาลตํารวจ ได้รายงานสถิติการฆ่าตัวตายของตํารวจ ตั้งแต่ต้นปี 2551 ถึงสิ้นปี 2556 มี
ตํารวจฆ่าตัวตายมากถึง 155 คน ส่วนปี2557 ตัวเลขตํารวจฆ่าตัวตายใกล้เคียงกับปี 2556 และในปี
2558 ยังไม่ได้มีการรวบรวมตัวเลข ซึ่งตํารวจที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-50 ปี นายดาบ
เป็นชั้นยศ ที่ฆ่าตัวตายมากสุด สายงานที่ฆ่าตัวตายมากสุดคือ สายสืบสวนปราบปราม รองลงมาคือ
ฝ่ายอํานวยการ และงานด้านจราจร ส่วนกองบัญชาการที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ ตํารวจภูธร
ภาค 5 ตํารวจภูธรภาค 3 และกองบัญชาการตํารวจนครบาล นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ตํารวจฆ่าตัว
ตายมีสูงมากขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 30 ราย โดยเฉพาะปี 2555 มีสูงถึง 45 ราย ส่วนสาเหตุมาจากเรื่อง
การงานการเงินและเรื่องส่วนตัว.
พ.ต.ท.(ญ) อั ญ ชุลี ธีรวงศ์ไพศาล แพทย์ประจําแผนกสุข ภาพจิตโรงพยาบาล.ตํ ารวจ
ยอมรับว่า ตํารวจทํางานหนักและกฎระเบียบที่ค่อนข้างเคร่งครัด จึงเกิดความเครียดได้ง่าย และก่อ
เหตุฆ่าตัวตายได้ง่ายเพราะมีอาวุธติดตัวตลอดเวลา การก่อเหตุมักเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ การแก้ปัญหา
ตํารวจฆ่าตัวตาย ทําได้โดยผู้บังคับบัญชาต้องเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต การ
ดูแลสวัสดิการให้ดีขึ้น และให้แต่ละหน่วยงานดูแลกันและกัน คอยช่วยเหลือให้กําลังใจกัน เพื่อลด
ความเครี ย ด เพราะตํ า รวจที่ เครี ย ดส่ ว นใหญ่ ไม่ ก ล้ า ไปพบจิ ต แพทย์ เพราะกลั ว เสี ย ประวั ติ ถึ ง
ผู้บังคับบัญชา แต่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องควรไปพบแพทย์ทุกครั้งเมื่อเกิดความเครียด เพื่อรับการรักษา
ที่ ถู ก วิ ธี (http://breakingnews.nationtv.tv/home /read.php? newsid=778224 สื บ ค้ น เมื่ อ
วันที่ 29 มค. 2559 เวลา 20:04 น.)
สําหรับตํารวจภูธรภาค 2 ปัจจุบันมีจํานวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัด
ภาค 2 จํานวน 12,306 นาย(รายงานกําลังพล 25 มกราคม 2559ม ตํารวจภูธรภาค 2) ครอบคลุม
พื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ในภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดชลบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
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นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีขนาดพื้นที่รับผิดชอบ 37,000 ตารางกิโลเมตร
และมีจํานวนประชากรที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร์รวมทั้งสิ้น 4,283,493 คน ประชากรแฝงที่มา
ประกอบอาชีพในพื้นที่ 1,563,265 คน ในขณะที่จํานวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานอยู่ใน ภาค
2 จํานวน 12,306 นาย (ตํารวจภูธรภาค 2, 2559, ออนไลน์)
ลักษณะของพื้นที่ของภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ตํารวจภูธร ภาค 2 มีความหลากหลายในมิติต่างๆ เนื่องจากเป็นทั้งพื้นที่ที่ตั้งของแหล่งทองเที่ยวที่
สําคัญได้แก่ พัทยา พื้นที่อุตสาหกรรมและการจ้างงาน ได้แก่ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
เป็นพื้นที่ติดชายทะเล และชายแดนเพื่อนบ้านทางภาคตะวันออกสระแก้ว ตราด และพื้นที่เกษรกรรม
ได้แก่จันทบุรี นครนายก ดังนั้นภาคตะวันออกเป้าหมายของคนจํานวนมากในการที่จะเดินทางมาทั้ง
ท่องเที่ยว ทํางาน และอาศัย จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนจํานวนมากและมีความแตกต่างทั้งเชื้อ
ชาติ เผ่าพันธุ์ พฤติกรรม และวัฒนธรรม ในจํานวนผู้ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีทั้งผู้ที่เป็น
สุจริตชนและผู้ที่ไม่ใช่สุจริตชน และเป็นแหล่งเสี่ยงในเกิดคดีอาชญากรรมสูงได้แก่ การแพร่ระบาดยา
เสพติด การก่ออาชญากรรมปล้น จี้ชิงฆ่า มาเฟียข้ามชาติ แหล่งการพนั น และการค้าแรงงานผิด
กฎหมาย การค้าประเวณี และเป็นแหล่งที่มีผู้มีอิทธิพลทั้งชสวไทยและต่างชาติที่เข้ามาสร้างอิทธิพล
และก่อคดีความมากมาย ทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลคามส
สงบและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของสังคม ต้องทํางานด้วยความยากลําบาก สุ่มเสี่ยงอันตรายทั้ง
ชีวิตและหน้าที่การงาน ส่งอาจจะส่งผลต่อการเกิดภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงาน และอาจจะ
นําไปสู่การแก้ไขปัยหาความเครียดที่ไม่ถูกวิธี เช่นการก่อคดีร้ายแรงหรือการฆ่าตัวตายตามที่ปรากฏ
เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้มีความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาความเครียด
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน จึงได้สนใจทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะความเครียด ปัจจัยที่มี
ผลต่อความเครียด และพฤติกรรมในการจัดการความเครียด ของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร
ภาค 2 ทั้งนี้มีความมุ่งหวังว่าผลการศึกษาจะสามารถนําไปให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาใช้
ในการวิเคราะห์และกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการและการดูแลภาวะความเครียด
และการจัดการความเครียด จากการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 เพื่อลด
ความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรอันเนื่องจากสาเหตุความเครียดในการปฏิบัติงานต่อไป
2. คําถามวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ตั้ ง คํ า ถามวิ จั ย เพื่ อ เป็ น แนวทางในการศึ ก ษา ดั ง นี้ ภ าวะ
ความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 2 เป็นอย่างไร และ ปัจจัยด้านงานอะไรบ้าง
ที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชตํารวจภูธร สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 และ
ข้าราชการตํารวจภูธร สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 มี พฤติกรรมการจัดการความเครียดอย่างไร
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3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ งภาวะความเครี ย ด และพฤติ ก รรมในการจั ด การความเครี ย ดของ
ข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 ได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาไว้ 4 ประการ ได้แก่
3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ร ะดั บ ภาวะความเครี ย ดของข้ า ราชการตํ า รวจ สั งกั ด
ตํารวจภูธร ภาค 2 ทีเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
3.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านงานที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะความเครียดใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
3.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การแสดงออกถึงพฤติกรรมในการจัดการความเครียดของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
3.4 เพื่อนําเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางในการบริหารงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชา เพื่อลดความเครียดของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค
2 จากการปฏิบัติงาน
4.

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาเรื่องภาวะความเครียดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของข้ า ราชการตํ า รวจ สั งกั ด ตํ า รวจภู ธ รภาค 2 ครั้ ง นี้ ใช้ ก ารวิ จั ย แบบผสม (mixed research)
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
4.1 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย ตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 จนถึงเดือสิงหาคม
พ.ศ. 2559 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือในระหว่างเดือน
เมษายน พ.ศ. 2559
4.2 ขอบเขตด้านประชากร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้กลุ่มประชากรที่จะใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการตํารวจสังกัด
ตํารวจภูธรภาค 2 จํานวน 12,302 นาย (รายงานอัตรากําลังพล, ฝ่ายอํานวยการม ตํารวจภูธร ภาค
2 พ.ศ. 2558)
4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษา
การวิจัยภาวะความเครียดและพฤติกรรมในการจัดการความเครียด ของข้าราชการ
ตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 ในครั้งนี้ มุ่งศึกษาเนื้อหาในการศึกษา 3 ส่วนได้แก่ เนื้อหาส่วนแรก
ภาวะความเครียดของข้าราชการตํารวจ ที่ แสดงออกใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกายและด้านจิตใจ
เนื้อหาส่วนที่สอง ปัจจัยด้านงานที่มีพลต่อภาวะความเครียด ประกอบไปด้วย ลักษณะงาน, บทบาท
ในองค์กร, ความก้าวหน้าในงาน, สัมพันธภาพในหน่วยงาน และโครงสร้างและบรรยายกาศทั่วไปใน
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องค์กร และเนื้อหาส่วนสุดท้ายพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจ ประกอบไป
ด้วย พฤติกรรม 2 ลักษณะ ได้แก่พฤติกรรมแบบมุ่งแก้ปัญหาและพฤติกรรมแบบมุ่งลดปัญหา
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ตํ า รวจภู ธ ร ภาค 2 สามารถนํ า เอาผลการวิ จั ย ไปปรั บ ปรุ งพั ฒ นา และเสนอแนว
ทางแก้ไขการจัดการภาวะความเครียด และปรับปรุงการทํางานให้เหมาะสมแก่ข้าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธรภาค 2 เพื่อเป็นการเพิ่มความสุขในการทํางาน ซึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
5.2 ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ผู้ ที่ ส นใจจะนํ า ไปศึ ก ษาภาวะ
ความเครียดของข้าราชการตํารวจใน มิติอื่น หรือในตํารวจภูธร ภาค อื่น ๆ

6

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ สํ า คั ญ 4 ประการ ได้ แ ก่ ป ระการแรก ศึ ก ษาภาวะ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ประการที่ 2 ศึกษาปัจจัยด้าน
งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาวะความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ งานของข้ าราชการตํ ารวจสั งกั ด ตํ า รวจภู ธรภาค 2
ประการที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมในการจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
และประการสุดท้ายศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยด้านงาน เพื่อลดความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนองค์
ความรู้ต่างๆ เพื่อนํามาเป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
1. แนวคิดว่าด้วยความเครียด และความเครียดกับการทํางาน
2. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน
3. แนวคิดว่าด้วยการจัดการความเครียด
4. แนวทางภาครัฐกับการป้องกันความเครียดของข้าราชการไทย
5. ข้อมูลทั่วไปของตํารวจภูธรภาค 2
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดการวิจัย
8. สมมติฐานการวิจัย
1.แนวคิดว่าด้วยความเครียด
1.1 ความหมายของความเครียด
จากการศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับภาวะความเครียด นั้ นมีนักวิชาการได้อธิบายถึงภาวะ
ความเครี ย ด อาทิ ค วามหมาย สาเหตุ ที่ ทํ า ให้ เกิ ด ความเครี ย ด หรื อ พฤติ ก รรมเผชิ ญ ความเครี ย ดไว้
หลากหลายแง่มุม โดยผู้วิจัยได้หยิบเอาข้อมูลบางส่วนที่น่าสนใจเพื่อนําเอามาประยุกต์ใช้กับกรอบแนวคิดมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.1 รายชื่อผู้ให้คํานิยาม และคํานิยามความหมายความเครียด
ที่
ชื่อผู้ให้คํานิยาม
คํานิยาม
1 ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2546, อาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลาย เพราะเคร่งเครียดกับการอยู่กับ
หน้า 525)
งานมากเกินไป
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ที่
ชื่อผู้ให้คํานิยาม
คํานิยาม
2. สถาบันกัลยาราชนครินทร์
สภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น ซึ่งอาจเป็นรูป รส
กระทรวงสาธารณสุข (2547) กลิ่น เสียง สิ่งสัมผัส ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดเข้ามากระทบ
กับตา ลิ้น หู กาย และจิตใจของคนเราในสถานการณ์ที่บีบคั้น
กดดัน หรือคุกคามให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ จนมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจและร่างกาย
3

4.

5.
4.

5
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กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง ความเครียดหมายถึง ปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบโต้ต่อ
สาธารณสุข (2541: 3)
สภาพแวดล้อม ความเครียดเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวของ
แต่ละบุคคลในสภาวการณ์อย่างเดียวกันร่างกายจะแสดงออก
เวลามีความเครียดโดยมีความดันโลหิตสูงขึ้นกว่าปกติ ชีพจร
เต้นเร็วขึ้น หายใจถี่ขึ้น หัวใจจะทํางานมากขึ้น และกล้ามเนื้อ
จะเกร็ง ปฏิกิริยาเหล่านี้เรียกโดยรวมว่าเป็นปฏิกิริยาของ
“การสู้หรือจะถอยหนี”
ร า ซ ารั ส แ ล ะ ฟ ล อ ค แ ม น เป็นสถานการณ์ ที่เกิดจากข้อเรียกร้องภายในบุคคล และข้อ
Lazarus & Folkman, เรี ย กร้ อ งภายนอกบุ ค คล หรื อ ข้ อ เรี ย กร้ อ งทั้ ง ภายในและ
(1984)
ภายนอกบุคคลร่วมกัน โดยทําให้บุคคลใช้กลไกในการปรับตัว
ในการเผชิญภาวะเครียดซึ่งเป็นความเห็นเกี่ยวกับความเครียด
ในแง่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม
บริฟ และคณะ (Brief and
สภาวะที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับงานของเขาทํา
other, 1981, P.2) อ้างใน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลนั้น และสิ่งนั้นทําให้พวก
เปลี่ยนไปจากปกติ
อ า ภ ร ณ์ ภู่ วิ ท ย พั น ธ์ กุ ล สภาวะที่บุคคลรับรู้หรือประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
(2542)
การทํางาน เช่น ปริมาณงาน บทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์กับ
บุคลคลอื่น เป็นต้น ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย จิตใจ
และ ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลทั้งในทางบวกและ
ทางลบ
รัตติพร พนพิเชษฐกุล (2544) ความรู้ สึ ก ที่ มี ผ ลมาจากปั จ จั ย ต่ า งๆ ในการทํ า งาน เช่ น
ปริ ม าณงานที่ ม ากเกิ น ไป ขาดโอกาสก้ า วหน้ า ในอาชี พ
ความสัมพันธ์ในหน่วยงานไม่ดี การเมืองในหน่วยงาน เป็นต้น
ปั จจั ย ต่างๆ เหล่ านี้ มี ผ ลต่ อตั วผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ทํ าให้ เกิ ดความ
กดดัน และเมื่อมีความกดดันมากจะทําให้เกิดความเจ็บป่วย
ทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียกับการทํางานโดย
จะขัดขวางหรือลดทอนประสิทธิภาพในการทํางาน
สุมาลี ทองแก้ว (2543: 71) ความเครียดเป็ นเรื่องของร่างกายและจิตใจที่ เกิดการตื่นตัว
เพื่ อ พร้ อมรับ กั บ เหตุ ก ารณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ซึ่ งเราไม่ ช อบ
หรื อ ไม่ อ ยากจะเจอ เป็ น เรื่ อ งหนั ก หนาสาหั ส เกิ น กํ า ลั ง
ทรัพยากรที่เรามีอยู่หรือเกินความสามารถของเราที่จะแก้ไขได้
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ที่

ชื่อผู้ให้คํานิยาม

7

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
(2545: 253)

8

สมิต อาชวนิจกุล (2537:1)

คํานิยาม
จึงทําให้ รู้สึกหนักใจ เป็นทุกข์ และทําให้เกิดอาการผิดปกติ
ทางร่างกายและพฤติกรรมตามไปด้วย
ความเครียดคือสภาวะกดดันในบุคคลที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งหนึง่ สิ่ง
ใดมาคุกคาม ก่อให้เกิดความไม่สมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล รวมถึงพัฒนาการ
ทางร่างกายและจิตใจของบุคคลด้วย หรืออาจกล่าวว่าสภาวะ
เครียดเป็นกลไกการป้องกันตัวที่เกิดขึ้นเมื่อมีภยันตรายจาก
ภายนอกมารบกวน
ความเครียดคือสภาวะที่ซับซ้อนของร่างกายและจิตใจอันเกิด
จากสภาวะแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ร่างกาย
และจิตใจเปลีย่ นแปลงไป และความเครียดจะยังคงอยู่เรื่อยไป
จนกว่าสถานการณ์นั้นจะถูกกําจัดให้หมดไป ความเครียดเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกช่วงเวลา และเมื่อเกิด
ความเครียดในตัวบุคคลแล้วจะทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์
ต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่นหงุดหงิด กลัววิตกกังวล
ปวดศีรษะ เกิดอาการทาง กระเพาะ ทําให้อาหารไม่ย่อย นอน
ไม่หลับ อ่อนเพลีย หมดเรี่ยวหมดแรง ย้ําคิดย้ําทํา เกิดอาการ
ผิดปกติทางประสาทได้

ที่มา : รวบรวมโดยผู้เขียน
จากตาราง ที่ 2.1 ผู้วิจัย สรุปได้ว่าความเครียดหมายถึงสภาวะบุคคลรู้สึกอึดอัด คับข้องใจจาก
สภาวะความกดดันที่เกิดขึ้นจากที่สภาพการณ์รอบตัวที่ไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการหรือตามความคาดหวัง
อาทิ สภาพแวดล้อมของสังคม ครอบครัว การทํางาน การเมือง รวมถึงการดําเนินชีวิตของตนเอง เช่นความ
รัก อาชีพ หรือบทบาทในสังคม จนก่อให้เกิดปฏิกิริยาในการต่อต้านที่แสดงออกทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
และภาวะความเครียดจะยังคงอยู่หากไม่ได้รับการตอบสนองหรือกําจัดให้หมดไป
1.2 แนวคิดและทฤษฎีความเครียด
Holmes และ Rahe (1967) ได้มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า เหตุการณ์ชีวิตเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดความเครียดและมีผลให้เกิดความเสี่ยงของความเจ็บป่วยหรือการเป็นโรคสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของ
ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการนอน การกิน การเข้าสังคม การสร้างสรรค์ นิสัยการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ซึ่งมี
ความแตกต่างกันในระดับของการปรับตัว และได้พัฒนามาตรวัดการปรับตัวใหม่ทางสังคมหรือ SRRS ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับปริมาณ ความรุนแรง และช่วงเวลาของการปรับตัว เหตุการณ์แต่ล่ะอย่างได้รับการจัดเรียง
ตามลําดับ โดยอาศัยวิธีการให้คะแนนซึ่งเรียกว่าหน่วยการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือ LCU แม้แต่เหตุการณ์
ในด้านดี เช่น การแต่งงาน การหยุดพั กผ่อน งานเลี้ยงในช่วงเทศกาลก็อาจนําไปสู่ความเครียดได้ หรือ
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เหตุการณ์ยุ่งยากเล็กๆน้อยๆ ในชีวิตประจําวันที่ก่อให้เกิดความเครียดซึ่งนําไปสู่การเริ่มต้นของสุขภาพที่ไม่
ดีหรือเกิดโรคได้
แนวคิดของ Selye (1956 & 1993) ทฤษฎีการตอบสนอง พบว่าเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น
จะก่อให้เกิด general adaptatiom syndorome หรือ GAS ซึ่งมี 3 ระยะ
1.ระยะตกใจ (Alarm reaction) แสดงลักษณะที่ร่างกายมีปฏิกิริยาเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า
จะมีการกระตุ้นให้ตื่นตัว ระยะตกใจแบ่งออกเป็น
2.ระยะช็ อ ค (Shock phase) เป็ น ระยะแรกและโต้ต อบทั น ที ทั น ใดต่ อสิ่งที่ เป็ น ภั ย
ปฏิกิริยาของร่างกายในระยะนี้มีอยู่สองแบบ คือสู้ หรือหนี ระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างซึ่งเป็นผล
จากการกระตุ้นระบบประสาท เช่นหัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้ออ่อนแรง อุณหภูมิลดลงและความดันโลหิตต่ํา
3.ระยะต้านช็อก (Counter shock phase) จะเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับ เช่น adrenal
cortex จะโตขึ้น และมีการหลั่งของ corticoid hormones และ adrenalin ทําให้การหายใจเร็วขึ้น ความ
ดันโลหิตสูงขึ้น เลือดแข็งตัวเร็วขึ้น น้ําตาลถูกปล่อยออกมาจากตับ มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่ปฏิกริยาต่อความเครียดแบบเฉียบพลันจะสัมพันธ์กับทั้งสองระยะนี้
4.ระยะต้านทาน (Stage of resistance) หรือระยะปรับตัว (Adaptation Stage) ระยะ
นี้ร่างกายจะพยายามปรับตัวต่อสิ่งที่ ทํ าให้เกิดความเครียดและทํ าให้สภาพทั่วไปดีขึ้น อาการต่างๆ จะ
หายไป ความพยายามของร่างกายในการปรับตัวมีส่วนช่วยให้พลังงานที่สูญหายไปกลับคืนมาและยังช่วย
ซ่อมแซมส่วนที่ถูกทําลายไปให้ดีขึ้น
5.ระยะหมดแรง (Stage of exhaustion) ถ้าสิ่งที่ ทํ าให้ เกิดความเครียดยังไม่ ได้ รับ การ
แก้ไขอย่างพอเพียง ร่างกายจะผ่านเข้าสู่ระยะที่สาม คือระยะหมดแรง เนื่องจากความเครียดยังคงมีอยู่ พอ
ร่างกายเจอความเครียดซ้ําแล้วซ้ําเล่าร่างกายจะเสื่อมโทรม จนกระทั่งเกิดเป็นโรคต่างๆ เช่นภูมิแพ้ ลมพิษ
แผลในกระเพราะอาหาร โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และอาจถึงแก่ความตายได้
แนวคิดของ Lazarus (1987 และ 1993 ) ทฤษฎีเชิงอัตรกริยา จุดสําคัญของทฤษฏีนี้มีหลัก
ว่า ความเครียดไม่ใช่สิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของบุคคล และไม่ใช่การตอบสนองแต่เป็น
สัมพันธภาพระหว่างทั้งสามสิ่งนี้รวมกัน การวิเคราะห์เชิงสัมพันธภาพ มีข้อพิจารณาอยู่สองประการ คือ
ประการแรกเหตุการณืจากสิ่งแวดล้อมเดียวกัน อาจได้รับการแปลความหมายว่าทําให้เกิดความเครียดโดย
คนหนึ่ง แสดงว่าสิ่งเร้าจากภายนอกส่วนใหญ่ ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเครียดอย่าง
แท้จริงแต่กลับเป็นการประเมินค่าด้วยการรับรู้ ที่บอกได้ว่าเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เกิดความเครียดหรือไม่ทํา
ให้เกิดความเครียด ประการที่สอง คนๆ เดียวกันอาจแปลความหมายของเหตุการณ์หนึ่งว่าเป็นอีกสิ่งที่
ก่อให้เกิดความเครียดในสถานการณ์หนึ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพร่างกาย หรือการเปลี่ยนแปลง
ในสภาวะทางจิตใจ ซึ่งอาจมีการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจในสถานการณ์หนึ่ง แต่กลับเครียดและ
อ่อนเพลียในอีกสถานการณ์หนึ่ง สภาวะเกี่ยวกับอารมณ์และแรงจูงใจแตกต่างกัน และมีผลต่อกระบวนการ
ของการประเมินค่า
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1.2 สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด
การศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดนั้น มีผู้ที่ศึกษาและได้สรุปสาเหตุและ
ปัจจัยไว้อย่าหลากหลาย ดังนี้
กรมสุขภาพจิต (2541:35-39) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด คือปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคล แบ่งได้เป็นทางด้านร่างกายและจิตใจ
(1.) ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านร่างกาย สภาวะทางกายบางประการทําให้เกิดความเครียด
ได้ในลักษณะทีเ่ รียกว่า ร่างกายเครียด ซึ่งปัจจัยทางร่างกายที่ก่อให้เกิดความเครียดได้แก่
(1.1) คุณลักษณะทางพันธุกรรม ที่ทําให้บุคคลมีลักษณะพื้นฐานที่แตกต่างกัน เช่นเพศ
สีผิว ความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอของระบบการทํางานของร่างกาย ตลอดจนความพิการทางร่างกายที่
เป็นมาแต่กําเนิด
(1.2) ความเหนื่อยล้าทางร่างกาย ที่เกิดจากได้การทํางานอย่างหนักและติดต่อกันเป็น
เวลานานซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องมาจากสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายที่จะทําให้แต่ละคนมีความ
พร้อมในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันแตกต่างกัน
(1.3) การพักผ่อนไม่เพียงพอ
(1.4) การเจ็บป่วยทางร่างกาย
(1.5) ภาวะโภชนาการได้แก่ลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารที่จะมีผลต่อความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย เช่นการรับประทานอาหารไม่ถูกส่วน ไม่เพียงพอ หรือการบริโภคสารอาหาร
บางประเภทเช่น สุรา บุหรี่ ชา กาแฟ สิ่งเสพติดต่างๆล้วนทําให้เกิดความเครียดได้
(1.6) ลักษณะท่าทางที่ปรากฏเกี่ยวกับโครงสร้างของกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และการทรงตัว
เช่น การเดิน ยืน วิ่ง นั่ง นอน หากอยู่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมย่อมก่อให้เกิดความเครียดได้
(2.) ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่สําคัญและเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
ความเครียดมากที่สุด ประกอบด้วย
(2.1) บุคลิกภาพบางประเภทที่ก่อให้เกิดความเครียดได้ง่าย บุคลิกภาพโดยทั่วไปจะมีด้ว
3 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่
(2.1.1) บุคลิกภาพแบบเอาจริงเอาจังกับชีวิต เป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ
ให้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ขยัน เจ้าระเบียบ ยึดมั่นกฎเกณฑ์ บุคลิกภาพแบบนี้ทําให้ต้องทํางานหนักและทําทุก
อย่างด้วยตนเอง
(2.1.2) บุคลิกภาพแบบพึ่งพิงผู้อื่น เป็นคนที่มีลักษณะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่
กล้าตัดสินใจ จะเป็นคนที่วิตกกังวลง่าย ทําอะไรต้องอาศัยผู้อื่นหวาดหวั่นกับอนาคตอยู่เสมอ
(2.1.3)บุคลิกภาพแบบหุนหันพลันแล่น เป็นคนใจร้อน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงภาวะสมดุลของร่างกาย
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(2.2) การเผชิญเหตุการณ์ต่างๆในชีวิต (Live Event) เป็นเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อการทํากิจกรรมปกติของบุคคลโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดผลทางบวกหรือลบก็ได้
ทําให้บุคคลต้องปรับตัว
(2.3) ความขัดแย้งในใจ (Conflict) เกิดจากการที่บุคคลต้องเผชิญทางเลือกสองทางขึ้นไป
แต่ทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นทางเลือกในสิ่งที่ไม่ต้องการไม่อยากได้
(2.4) ความคับข้องใจ (Frustration) เกิดจากการที่บุคคลไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการได้ สาเหตุที่ก่อให้เกิดความคับข้องใจ 4 ประการ คือ
(2.4.1) ความรู้สึกบางประเภทได้แก่ความรู้สึกสูญเสียอาจจะเป็นการสูญเสียคนที่รัก
เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความภาคภูมิใจ ความรู้สึกล้มเหลวในชีวิต ความรู้สึกเหล่านี้ทําให้กังวล ความโกรธ
ความเศร้า ความทุกข์ใจ เป็นต้น
(2.4.2) การขาดคุณสมบัติบางประการของบุคคล เช่น หมดหวัง ไม่สามารถควบคุมสิ่ง
ต่างๆได้
(2.4.3) อารมณ์ที่ไม่ดีทุกชนิด ได้แก่ ความกลัว ความวิตก การขาดความสามารถ การ
ขาดทักษะในการทํางาน เป็นต้น
(2.4.4) ความล่าช้าของเหตุการณ์หรือการไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอันเกิดจากธรรมชาติ
หรือลักษณะของเหตุการณ์ นั้น หรือเกิดจากปัจจัยแวดล้อมของเหตุการณ์ หรือเกิดจากปัจจัยภายในตัว
บุคคลนั้นเอง
(2.) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเกิดความเครียดได้ ประกอบไปด้วย
สิ่งแวดล้อม 3 ประเภท ได้แก่
(2.1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นลักษณะทางกายภาพที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลและทําให้ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งก่อให้เกิดความเครียดขึ้นได้
เช่นอุณหภูมิอากาศ ความแออัดของประชากรและบ้านเรือน สภาพรถติดและการจราจรที่หนาแน่น ภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ
(2.2) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งมีชีวิตและทําอันตรายต่อบุคคลได้
เช่น เชื้อโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุของโรคระบาด อาทิ โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก ไข้เลือกออกเป็นต้น
(2.3) สิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม เป็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม และสิ่ง
ที่บุคคลกระทําจะมีผลกระทบต่อกันตลอดเวลาซึ่งปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเครียด
ได้แก่
(2.3.1) สถานภาพและบทบาทในสังคมของบุคคล ซึ่งอาจจะมีหลายสถานภาพและ
หลายบทบาท หากบทบาทหลายอย่างนี้มีความขัดแย้งหรือมีความแตกต่างกันมาก ก็อาจทําให้เกิดความ
ยากลําบากในการปรับตัวและเครียดได้

12

(2.3.2) บรรทัดฐานทางสังคม บางครั้งกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลหรือเป็นกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมากย่อมก่อให้เกิดความเครียดแก่
บุคคลได้
(2.3.3) ระบบการเมืองการปกครอง ซึ่งมีผลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลหาก
เป็นระบบการเมืองการปกครองที่เคร่งครัด ทําให้ประชาชนรู้สึกถูกคุกคามหรือถูกควบคุม โดยเฉพาะเรื่อง
สิทธิ เสรีภาพต่างๆหรือเป็นระบบการเมืองการปกครองที่ทําให้ประเทศขาดความมั่นคงย่อมก่อให้เกิดกับ
ความเครียดกับประชาชนได้
มะลิวัลย์ ชูเกียรศิริ (2544:22) อธิบายว่า โดยปกติความเครียดจะเกิดเพราะสาเหตุ 5
ประการ คือ
1. เกิดจากความกดดัน จากสภาพแวดล้อมและบุคคลรอบข้าง เช่น เด็กถูกกดดันจาก
พ่อแม่ ให้เรียนหนังสือมาก ๆ ลูกน้องถูกกดดันจากหัวหน้าให้ทํางานตามสังคมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสังคม
เมือง ถูกกดดันด้วยเวลา จะทําอะไรก็ต้องรีบเร่ง แข่งขันกับคนอื่นไปเสียหมด หลาย ๆ คนต้องทําตนเอง ให้
ได้มาตรฐานตามที่สังคมกําหนด โดยไม่เต็มใจ จึงทําให้เกิดความเครียด
2. เกิดจากความวิตกกังวล คนที่ชอบคิดมาก กังวลกับอดีต วิตกกังวลอนาคต ย่อมไม่มี
ความสุขในชีวิต คนเหล่านี้จะนอนไม่หลับ อารมณ์หงุดหงิด รู้สึกผิด ซึมเศร้า อ่อนเพลีย เป็นต้น
3. เกิดจากความคับข้องใจ โดยปกติคนเรามักจะมีเป้าหมายในชีวิตหรือการทํางาน แต่
เมื่อถูกขัดขวางจะเกิดอาการเครียดได้ง่าย เช่น รถติดทําให้ไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางเสียที หรือไม่
มีเงินทําให้ไม่สามารถซื้อของที่ตนเอง ต้องการได้ นอกจากนั้น ความผิดหวัง ความสูญเสีย ก็ทําให้เครียดได้
เช่นกัน
4. เกิดจากการขัดในใจ เมื่อจําเป็นต้องตัดสินใจให้เลือกอย่างหนึ่งอย่างใดเพียงอย่าง
เดียว เช่นบางคนอยากได้เงินมากแต่ไม่ชอบทํางานมาก การที่ต้องทําอะไรด้วยความจําใจก็เป็นเหตุให้เกิด
ความเครียดได้
5. เกิดจากความผิดปกติทางด้านร่างกายของตนเอง เช่น ความพิการ ความผิดปกติ
ของอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย หรือป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และโรคประจําตัวที่ไม่มีทางรักษาให้
หายขาดได้ จึงทําให้เกิดความเครียดขึ้นในตลอดเวลา
สมิต อาชวนิจกุล (2537: 2) กล่าวว่า ความเครียดเกิดจากสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ใดๆที่
ผลักดันร่างกายและจิตใจให้ผิดปกติไปจากเดิม ทําให้ไม่สบายใจวิตกกังวล ซึ่งทางจิตวิทยาได้แยกสาเหตุ
ของความเครียดไว้ 5 ประการ คือ
1. เกิดจากความกดดัน ทุกวันนี้คนเราถูกกดดันจากสภาพแวดล้อมและบุคคลรอบๆข้าง
เช่น เด็กถูกกดดันจากพ่อแม่ให้เรียนหนังสือมากๆ ลูกน้องถูกกดดันจากหัวหน้าให้ทํางานให้มีประสิทธิผล
อย่างมากที่สุด บางคนทําไม่ได้ก็เกิดความเครียดขึ้นมา ถ้าเป็นมากก็ถึงกับโรคประสาท หรือโรคจิตไป
2. เกิดจากความวิตกกังวล คนที่ชอบคิดมาก กังวลกับอดีต กับอนาคต ทําให้ขาดความสุข
ในชีวิต คนเหล่านี้จะเป็นโรคทางประสาท อาทิ จะนอนไม่หลับ ซึมเศร้า อ่อนเพลีย บางคนก็วิตกกังวลใน
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เรื่องไม่เป็นเรื่อง เกิดความกลัวโดยไม่น่ากลัว บางคนเป็นคนชอบย้ําคิดย้ําทําย้ําคิด ไม่อาจบังคับจิตใจของ
ให้สงบราบเรียบได้ ที่เป็นมากก็จะเกิดอาการหงุดหงิด โกรธง่าย ตกใจง่าย รู้สึกตึงไปทั้งตัว หมดเรี่ยวหมด
แรงบางคนถึงกับคิดฆ่าตัวตายก็มี
3. เกิดจากความคับข้องใจ โดยปกติคนเรามักจะมีเป้าหมายในชีวิต หรือ การทํางาน แต่
เมื่อถูกขัดขวางจะเกิดอาการเครียดได้ง่าย เช่น รถติดทําให้ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ทันเวลา คนที่อยู่ใน
สภาพคับข้องใจมากๆนานเข้า ก็จะเกิดอาการต่างๆคือ ปวดหัว มึนงง ปวดกล้ามเนื้อ เป็นลม ใจสั่น แน่น
หน้าอก แน่นท้อง ชาตามตัวรู้สึกเหมือนจะขาดใจ กลัวหัวใจจะหยุดเต้น กลัวจะควบคุมตนเองไม่ได้ บ้างก็
กลัวเสียสติไปเลย
4. เกิดจากการขัดแย้ง มีบ่อยครั้งที่เราขัดแย้งในใจ เมื่อจําเป็นต้องตัดสินใจให้เลือกอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว
5. เกิดจากความผิดปกติทางด้านร่างกายของตน เช่น ความพิการทางด้านร่างกายหรือ
จิตใจ ถูกเพื่อนฝูงล้อเลียน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบเก็บกด เจ้าคิดเจ้าแค้นซึ่งบางคนอาจเนื่องมาจาก
พูดติดอ่าง ศีรษะล้าน ท้อแท้ต่อการดํารงชีวิต
ไพบู ล ย์ โล่ สุ น ทร (2547:18) กล่ า วถึ ง สิ่ ง ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด โรคทางด้ า นจิ ต ใจ และสั ง คม
(Psychosocial agent) สิ่ ง ที่ ทํ า ให้ เกิ ด โรคเนื่ อ งมาจากปั จ จั ย ด้ า นจิ ต ใจและสั ง คม สภาพปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เงินเดือนหรือรายได้จากการประกอบอาชีพที่ได้รับไม่ได้สัดส่วนกับดัชนีค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น รายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย ทําให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพ เกิดความตึง
เครียดทางอารมณ์ เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจโคโรนารี โรคความดันโลหิตสูง โรคแพลกระเพาะ
อาหาร เป็นต้น ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอาจก่อให้เกิด
ความเครียดขึ้นได้ ผลของความเครียดในระยะยาวนานก่อให้เกิดโรคทั้งทางกายและทางใจได้
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยและสาเหตุที่สามารถก่อให้เกิดความเครียด ได้นั้น แบ่งออกได้
เป็ น 2 ปั จ จั ย ที่ สํ าคั ญ คื อ ปั จ จั ย ภายในร่ างกาย ประกอบไปด้ ว ยปั จ จั ย ด้ านชี ววิ ท ยา และปั จ จั ย ด้ าน
พัฒนาการของร่างกาย และปัจจัยภายนอกร่างกาย ได้แก่สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมและด้าน
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดความเครียด
1.3 ประเภทของความเครียด
ฮาเฟน ฟรานเซน (Hafen Frandsen :1981 อ้างถึงใน วงค์พรรณ์ มาลารัตน์2543:21) แบ่ง
ประเภทของความเครียด ตามความสามารถในการเกิดความเครียด เป็น 2 ประเภท คือ
1. ความเครียดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ไม่ชอบสถานที่ที่มีเสียงดังอึกทึก ก็สามารถ
หลบหลีกไปอยู่ที่อื่นได้
2. ความเครียดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น การเจ็บป่วย ความตาย นงลักษณ์ เทพ
สวัสดิ์ (2542:123) ได้แบ่งชนิดของความเครียดไว้ ดังนี้
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(1) ทางกาย (Physical) ได้แก่ อาการที่ปรากฏทางร่างกาย เช่น ร่างกายมีอาการ
เหนื่อยเมื่อยล้า ชั่วโมงการทํางานที่ไม่สม่ําเสมอ การรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลา ความอ้วน ความ
เจ็บป่วย การติดเชื้อโรคต่างๆ
(2.) ต่อม (Endocrine) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความสมดุลในฮอร์โมนของร่างกายใน
ระบบที่กําลังย่างเข้าสู่วัยรุ่น วัยที่กําลังจะมีบุตร วัยที่กําลังจะหมดประจําเดือนและความเครียดก่อนการมี
ประจําเดือน
สมิ ต อาชวนิ จ กุ ล (2537:4) ได้ แ บ่ ง ประเภทของความเครี ย ดออกไว้ เป็ น 2 ประเภท คื อ
ความเครียดในระยะสั้น และความเครียดในระยะยาว
1.ความเครียดระยะสั้น เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด เช่น เมื่อตกใจหรือช็อกจาก
สาเหตุบางอย่าง เช่น เสียงดัง การเคลื่อนที่อย่างกะทันหัน อุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น สภาพความเครียดแบบนี้
จะเป็นช่วงสั้นๆเพราะร่างกายจะปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยอัตโนมัติ
บางครั้งความเครียดอาจมี
สาเหตุมาจากด้านจิตใจ เช่น ความเครียดที่เกิดจากคําพูดที่ไม่น่าฟังของบุคคลใกล้ชิด หรือได้รับข่าวร้าย
บางอย่าง เป็นต้น อาการของความเครียดระยะสั้น จะมีอาการตื่นกลัว ตื่นเต้น ชีพจรเต้นเร็วรู้สึกปั่นป่วนใน
ท้อง จิตใจอ่อนไหวไม่มั่นคง
2. ความเครียดระยะยาว ความเครียดบางอย่างเป็ น เรื้อรังหรือกินเวลานาน เช่นเกิดจาก
ปัญหาความไม่ลงรอยไม่เข้าใจกันในครอบครัว ปัญหาเรื่องการเงิน ปัญหาการงาน เป็นต้น
ความเครียดแบบนี้จะรุนแรงกว่าความเครียดระยะสั้น จะมีอาการวิตกกังวลที่หาสาเหตุไม่ได้
นอนไม่หลับนอนอไม่หลับ เกิดความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจซึ่งหากเป็นมากควรพบนักจิตวิทยา หรือ
จิตแพทย์เพื่อให้คําแนะนําและบําบัดรักษาได้ถูกต้อง
1.4 ระดับของความเครียด
ระดับความเครียดสามารถวัดได้จากพฤติกรรมที่เป็นปฏิกริยาตอบสนองต่อสิ่งหรือตุการณ์
ต่างๆ ที่มากระทบต่อบุคคล นั้นได้มีการแสดงออกมาหลากหลายรูปแบบมีตั้งแต่ระดับที่สามารถควบคุม
ตนเองได้ และจนถึงระดับที่ควบคุมตนเองไม่ได้ สําหรับการวัดระดับความเครียดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
นักวิชาการได้จัดแบ่งไว้หลากหลาย ผู้วิจัยได้สรุปและนํามาเสนอ ดังนี้
กรมสุขภาพจิต (2541: 12) แบ่งระดับความเครียด เป็น 4 ระดับ คือ
1. ความเครียดในระดับต่ํา (Mild stress) หมายถึงภาวะเครียดขนาดน้อยและหายไปใน
ระยะอันสั้น เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ความเครียดในระดับนี้ไม่คุกคามต่อการดําเนินชีวิต
บุคคลมีการปรับตัวอย่างอัตโนมัติ เป็นการปรับตัวด้วยความเคยชินและการปรับตัวต้องการพลังงานเพียง
เล็กน้อยเป็นภาวะที่ร่างกายผ่อนคลาย
2. ความเครียดในระดับปานกลาง (Moderate stress) หมายถึงความเครียดที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน เนื่องจากมีสิ่งคุกคาม หรือพบเหตุการณ์สําคัญๆในสังคม บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง อาจ
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แสดงออกมาในลักษณะความวิตกกังวล ความกลัว ฯลฯ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไป ไม่รุนแรงจนก่อให้เกิด
อันตรายแก่ร่างกาย เป็นระดับความเครียดที่ทําให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น
3. ความเครียดในระดับสูง (High stress) เป็นระดับความเครียดที่ทําให้บุคคลได้รับ
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดสูงเป็นเวลานาน และไม่สามารถปรับตัวได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์อันตราย หากไม่ได้รับการบรรเทาจะนําไปสู่ความเครียดเรื้อรัง เกิดโรคภัยต่างๆตามมาได้
4. ความเครียดในระดับรุนแรง (Severe stress) เป็นความเครียดระดับสูงที่ดําเนิน
ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จนทําให้บุคคลมีความล้มเหลวในการปรับตัวจนเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ หมด
แรง ควบคุมตัวเองไม่ได้ เกิดอาการทางกายหรือโรคภัยต่างๆตามมาได้ง่าย
ขณะที่ ซาเวรี่ย์ (Savery, 1989:17-20) แบ่งระดับความเครียดตามผลกระทบของความเครียด
ต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจของบุคคล ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1. ความเครียดระดับที่ 1 (Level 1) เป็นความเครียดชั่วคราว เป็นผลให้เกิดการเพิ่มอัตรา
การเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิต และมีการเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญ (Metabolism) ใน
ร่างกาย
2. ความเครียดระดับที่ 2 (Level 2) เป็นความเครียดที่เพิ่มความรุนแรงขึ้น มีผลกระทบต่อ
สุขภาพจิต คือมีอาการกระสับกระส่าย หงุดหงิด ไม่มีสมาธิ วิตกกังวล ตกใจง่าย มีอาการของความเครียด
ระดับที่ 1 เป็นเวลานาน
3. ความเครียดระดับที่ 3 (Level 3) เป็นความเครียดที่รุนแรงขึ้น ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะ
อาหารไม่ย่อย เจ็บหน้าอก ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อบรรเทาอาการ
4. ความเครียดระดับที่ 4 (Level 4) เป็นความเครียดระดับรุนแรงที่สุด ทาให้เกิดอาการเป็น
แผลในกระเพาะอาหาร เป็นลมบ่อย ติดสุรา ติดยาคลายเครียด หรือยาระงับประสาท มีอาการทางจิต
ประสาทที่บ่งชี้ความรุนแรงของความเครียด และอาจรุนแรงถึงหัวใจหยุดเต้นได้
สมชาย จักรพันธ์ (ความเครียด [ออนไลน์] สืบค้นจาก ttp://www.thaimental. com,
2548) แบ่งกลุ่มอาการของความเครียดตามระดับความรุนแรงของความเครียดไว้เป็น 3 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 ระดับนี้บุคคลจะสามารถทนได้ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระของ
ร่างกายหรือ อารมณ์ความรู้สกึ ความคิดหรือพฤติกรรมและไม่ก่อให้เกิดผลเสียในการดําเนินชีวิต
ระดับที่ 2 เป็นระยะที่ร่างกายและจิตใจต้องต่อสู้กับความเครียดจะทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทาง ด้านสรีระ ทางด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึกตลอดจนพฤติกรรมผลกระทบต่อการดํารง
ชีวิตประจําวันของบุคคลทําให้ ประสิทธิภาพในการดําเนินลดน้อยลงและมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้
ระดับที่ 3 เป็นสภาวะจิตใจที่มีความเครียดอย่างรุนแรงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของบุคคลอย่างชัดเจนทําให้การดําเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการตัดสินใจที่ผิดพลาด จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลและบําบัดรักษา
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ชูทิตย์ ปานปรีชา (2534) ได้แบ่งระดับของความเครียดไว้ 3 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 เป็นภาวะที่จิตใจมีความเครียดอยู่เล้กน้อย ซึ่งถือว่าเป็นภาวะปกติทุกคน
ขณะเผชิญปัยหาต่างๆ หรือกําลังต่อสู้กับความรู้สึกที่ไม่ดขี องตนเอง
ระดับที่ 2 เป็นภวะของจิตใจมีความเครียดอยู่ปานกลางเป็นระยะที่ร่างกานและจิตใจต่อสู้
กับความเครียดที่แสดงออกให้เห็น โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระทางร่างกาย ความคิดอารมภ์ พฤติกรรม
และการดําเนินชีวิต
ระดับที่ 3 เป็นภาวะของจิตใจที่มีความเครียดรุนแรงหรือความเครียดมากกว่าร่างกายและ
จิตใจพ่ายแพ้ต่อความเครียด มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจเห็ได้ชัด มีพยาธิสภาพหรือป่วยเป็น
โรค ทําให้การดําเนินชีวิตเสียไป การตัดสินใจผิดพลาด
ขณะที่สุจริต สุวรรณชีพ (2531) ได้กล่าวว่า ระดับของความเครียดมีหลายด้าน และจะส่งผลที่
แตกต่างกันกล่าวคือ
1.ระดับต่ํา จะทําให้ความสามารถในการทํางานเพิ่มสูงขึ้น และสร้างควาสุขใจให้แก่มนุษย์
2.ระดับปานกลาง อาจมีผผลต่อพฤติกรรมแบะอาจจะนําไปสู่การกระทําในลักษณะที่9ๆ
บ่อยๆ ได้แก่ กินมากกว่าปกติ นอนไมหลับ ติดเหล้าติดยา
3. ระดับรุนแรง อาจทําให้เกิดพฤติกรรมก้วร้าวรุนแรงถึงบ้าดีเดือดหรือซึมเศร้า หรือ
ถึงกับวิตกจริต ไม่รับความจริง ไม่สามารถควบคุมตนเองได้
4. ความเครียดในระยะยาว อาจทําให้เกิดโรคทางกายได้หลายโรค และโรคอื่นๆได้
มากมาย รวมทั้งแก่เร็วอายุสั้นด้วย
สมิต อาชวนิจกุล (เพิ่งอ้าง) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเครียด ประกอบไปด้วย
1.ความรุนแรงของความกดดันหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ความสูญเสียที่ร้ายแรง
2.บุคลิกภาพของแต่ละคน เช่น ผู้ที่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง มั่นใจในตนเอง กล้า
ได้กล้าเสีย รู้จักมองการณ์ไกล ยืดหยุ่นได้ มีอารมณ์ขันจะมีความเครียดไม่มา
3.ประสบการณ์ในการเผชิญปัญหา และความสามารถในการแก้ไขปัญหา ผู้มีส่วนทําให้
ความเครียดมีมากขึ้นหรือมีน้อยลง
4.การประเมินความสําคัญของปัญหา ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่รุนแรง แต่คิดว่ามีความสําคัญ
กับกันไม่มากนัก หรือมีเจตคติในลักษณะทีม่ องเห็นปัญหา เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของตนเอง ระดับ
ความเครียดก็ไม่สูง
5.ความช่วยเหลือจากภายนอก หากรู้สึกว่าถึงจะมีภัย ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ความเครียดถึงแม้จะมีแต่ก็ไม่มาก
6.สําหรับผู้ทมี่ ีพึ่งทางใจ เช่น ศรัทธาในศาสนาอย่างมาก ก็จะไม่เครียดมากนัก
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน
2.1 ความหมายของความเครียดในการทํางาน
การศึกษาความเครียดในการทํางาน มีผู้ทรงคุณวุฒิได้ทําการศึกษาและให้ความหมายของ
ความเครียดในการทํางาน ไว้หลากหลาย ดังนี้
คีรีมาส อเต็นต้า (2542) ให้ความหมายของความเครียดในการทํางานว่า หมายถึง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคลที่ไม่สมดุลและไม่เหมาะสม ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายและจิตใจใน
ตัวบุคคลนั้น
คูเปอร์ แครี่ สโลน สตีเฟน และวิลเลี่ยม (Cooper,Cary L.,Sloan,Stephen J. and
William, Stehphen 1988, P.1-3) กล่าวว่าความเครียดในการทํางานเป็นสิ่งที่หลีกเลีย่ งไม่ได้ในชีวิตการ
ทํางานทุกวัน เครื่องบ่งชี้ความเครียดในการทํางาน คือการลาออกและการขาดงานของบุคลากร อัตราการ
เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ซึ่งอัตราการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุต่างๆ จากความเครียดไม่เพียงแต่จะเกิดผลกระทบ
ต่องานเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยหากมองโลกในแง่ของผลกระทบต่อ
ความเครียดในด้านพฤติกรรมก็จะพบปรากฏการณ์ดังต่อไปนี้ เช่น การทํางานไม่ทันตามกําหนดและผิดนัด
, การมาทํางานสายมากขึ้น,ทํางานเลินเล่อจนผิดพลาดบ่อยๆ,ลังเลไม่กล้าตัดสินใจ,มีปัญหาในการเข้ากับ
บุคคลอื่น
เบียร์และนิวแมน (Beehr and Newman 1974, P. 1-3) ได้กล่าวว่าความเครียดในการ
ทํางาน หมายถึง ภาวะที่มีปัจจัยในการทํางานส่งผลให้ผู้ทาํ งานเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ
เกิดความสูญเสียความสมดุลของร่างกาย มีผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ในแง่บวกทําให้เกิดผลผลิตทีม่ ี
ประสิทธิภาพขององค์การ ในแง่ลบส่งผลให้เกิดการเสียสมดุล รบกวนต่อบุคคล เป็นต้น
บริฟ และคณะ (Brief and other, 1981, P.2) ได้กล่าวว่า ความเครียดในการทํางานคือ
สภาวะที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับงานของเขาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลนั้น และสิ่ง
นั้นทําให้พวกเปลี่ยนไปจากปกติ
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์กุล (2542) ได้ให้ความหมายของความเครียดในการทํางานว่าหมายถึง
สภาวะที่บุคคลรับรู้หรือประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน เช่น ปริมาณงาน บทบาทหน้าที่
ความสัมพันธ์กับบุคลคลอื่น เป็นต้น ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย จิตใจ และ ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคคลทั้งในทางบวกและทางลบ
รัตติพร พนพิเชษฐกุล (2544) ได้ให้ความหมายของความเครียดในการทํางานว่าหมายถึง
ความรู้สึกที่มผี ลมาจากปัจจัยต่างๆ ในการทํางาน เช่น ปริมาณงานที่มากเกินไป ขาดโอกาสก้าวหน้าใน
อาชีพ ความสัมพันธ์ในหน่วยงานไม่ดี การเมืองในหน่วยงาน เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อตัว
ผู้ปฏิบัติงาน ทําให้เกิดความกดดัน และเมื่อมีความกดดันมากจะทําให้เกิดความเจ็บป่วยทางร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียกับการทํางานโดยจะขัดขวางหรือลดทอนประสิทธิภาพในการทํางาน
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน
การศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน ไม่มีแนวคิดหรือ
ทฤษฎีใดที่เด่นชัด ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาถึงผลย้อนกลับของทฤษฎีความพึงพอใจที่มีนักคิดในยุคของ
การจัดการสมั ยดั้งเดิม Classic และดังเดิมสมัยใหม่ Neo-Classic กล่าวถึงกันมาก โดยเฉพาะทฤษฎี
เกี่ ย วกั บ แรงจู งใจ และได้ อุ ป มาอุ ป มั ย ว่ า หากบุ ค คลมี ค วามพึ ง พอใจในการทํ า งานแล้ ว มั ก จะไม่ เกิ ด
ความเครียด ความเครียดในการทํางานเกิดจากความไม่พึงใจในงานนั่นเอง ทฤษฎีแรงจูงใจที่มีชื่อเสียงและมี
ผู้นิยมใช้ในการศึกษาและการวิเคราะห์มีหลายทฤษฎี อาทิ
(1) ทฤษฎี 2 ปัจจัย ( Two Factors Theory)
เป็นทฤษฎีความพึงพอใจที่มีชื่อเสียงและมีนักวิชาการไทยนํามาใช้อ้างอิงในการศึกษา
และการสอนได้แก่ ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two Factors Theory) ทฤษฎีนี้ได้มีการพัฒนาโดย เฮอร์เบิร์ก ในปี
ค.ศ.1950-1959 และในช่ ว งแรกของปี ค.ศ.1960-1969 ซึ่ งศิ ริวรรณ เสรีรั ต น์ และคณะ (2545) ได้
อธิบายว่าเป็นทฤษฎีที่เสนอแนะว่าความพึงพอใจในการทํางานประกอบด้วยสองแนวคิด คือ แนวคิดที่มี
ขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ไปยังความพึงพอใจ(Satisfaction)และได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
จูงใจ (Motivation Factor) และแนวคิดที่มีขอบเขตจากความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ไปยังความ
ไม่มีความไม่พอใจ (no dissatisfaction) และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอนามัย (Hygiene Factor)
(1.1) ปั จจัย การจูงหรือ ตัวจู งใจ (Motivation Factor หรือ Motivators) เป็ น
ปัจจัยภายนอกของบุ คคลที่ มีอิท ธิพ ลในการสร้างความพึ งพอใจในการทํางาน(Job satisfactions) เช่น
ความก้าวหน้า การได้รับการยกย่องเป็นต้น
(1.2) ปั จ จั ย การธํ า รงรั ก ษา (Maintenance Factor ) หรื อ ปั จ จั ย อนามั ย
(hygiene factor) เป็นปัจจัยภายนอกที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน การเสนอ
สุขอนามัยไม่ใช่วิธีการจูงใจที่ดีที่สุดในทัศนะของเฮอร์เบิร์ก แต่เป็นการป้องกันความไม่พอใจ ประกอบด้วย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางานหรือการขาดงานของพนักงาน เช่น นโยบายบริษัท การบังคับบัญชา ความ
มั่นคงในงาน ค่าตอบแทน สภาพการทํางาน เป็นต้น
วิเชียร วิทยอุดม (2551) ได้อธิบายแนวคิด 2 ปัจจัยของเฮริสต์เบริก เพิ่มเติมว่า
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) หรือปัจจัยที่ทําให้เกิดความพอใจเป็นปัจจัยที่สร้าง
ความพึงพอใจให้กับบุคคลทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าได้รับการตอบสนองและเพียงพอแต่ถ้าขาดไปก็
ไม่ใช่สาเหตุให้เกิดความไม่พอใจซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของงานโดยตรงมี 5 ประการ คือ
1.1 ลักษณะงานที่ทํา หมายถึง งานที่น่าสนใจงานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ท้าทายให้ลงมือทําหรือเป็นงานที่มีลักษณะที่สามารถทําตัง้ แต่ต้นจนจบได้ลําพังแต่ผู้เดียว
1.2 ความสําเร็จการทํางานของบุคคล หมายถึง การทีบ่ ุคคลสามารถทํางานได้เสร็จสิ้น
และประสบความสําเร็จอย่างดีเป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นและเมือ่ ผลงานสําเร็จจึงเกิดความพอใจปลาบปลื้มในผลงานสําเร็จของงานนั้นๆ
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1.3 การได้รับความยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ว่าจาก
ผู้บังคับบัญชาจากเพื่อน จากผู้มาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงานยอมรับนี้อาจจะอยู่ในรูปของ
ของการยกย่องชมเชยแสดงความยินดีการให้กําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่เห็นถึงการยอมรับในความ
สามารถเมื่อได้ทํางานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสําเร็จการยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสําเร็จในงาน
ด้วย
1.4 การได้รับความรับผิดชอบหมายถึงความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย
ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆและมีอํานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด
.5 ความก้าวหน้าหมายถึง ได้รับการเลื่อนขั้นในตําแหน่งที่สูงขึ้นของบุคคลในองค์กรการ
มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม
2. ปัจจัยอนามัย (Hygiene) หรือปัจจัยที่ทําให้เกิดความไม่พอใจ หมายถึง ปัจจัยจาก
ภายนอกตัวบุคคลซึ่งถ้ามีหรือไม่มีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กรบุคคลในองค์กรจะเกิดความ
ไม่ชอบงานขึ้นได้แก่
2.1 เงินเดือน หมายถึงเงินเดือนและการเลื่อนขึ้นของเงินเดือนในหน่วยงานนั้นๆ เป็น
ที่พึงพอใจของบุคลากรที่ทํางาน
2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้า ในอนาคตการที่บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่ง
ภายในหน่วยงานแล้วรวมถึงสถานการณ์ทบี่ ุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย
2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน การติดต่อไม่
ว่าจะเป็นกริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถทํางานร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและ
กันเป็นอย่างดี
2.4 สถานะทางอาชีพ หมายถึงตําแหน่งและการได้รับการยอมรับในอาชีพหรือหน้าที่
รับผิดชอบ ที่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรี
2.5 นโยบายและการบริหาร หมายถึง การจัดการและการบริหารขององค์กร และการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
2.6 สภาพทางกายภาพของงาน หมายถึงสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศของสถานที่การ
ทํางาน เช่น แสง เสียงอากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่นๆเช่นอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้
2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตัวและความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่เช่น
การที่ถูกย้ายไปทํางานในที่แห่งใหม่ซึ่งห่างไกลครอบครัวทําให้ไม่มีความสุขและไม่พอใจกับการทํางานในที่
แห่งใหม่
2.8 ความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมัน่ คงในการ
ทํางานความยั้งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององค์กร
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2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการทํางาน
หรือความยุติธรรมในการบริหาร
สสิธร เทพตระการพร (2542, น. 604-605) อธิบายถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อ
ความเครียดดังนี้ คือ
1. การควบคุมงาน ( Job control) เป็นการมีส่วนร่วมของคนงานในอันที่จะกําหนดงาน
ประจํา รวมไปถึงการมีโอกาสได้ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตด้วย
2. การสนับสนุนจากสังคม(Social support) หมายถึงการได้รับความช่วยเหลือหรือการ
ส่งเสริมจากผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานและผู้ร่วมงาน
3.ความไม่พอใจในงานที่ทํา มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเนื้องาน และปริมาณงานรวมไปถึง
ความก้าวหน้าในงานที่ทําด้วย
4. ความต้องการของงานและผลงาน ถูกกําหนดโดย ปริมาณงานรวมถึงความต้องการ
ความตั้งใจในการทํางานด้วยวันกําหนดงานหรือการตกงาน
5. ความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความกลัวการว่างงานหรือตกงาน
Hellriegel , Slocum and Woodman (1998) อธิบายความเครียดในการทํางานประกอบด้วย
ปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. ปริมาณงานที่มาก (workload) บุคคลมีภาระที่ต้องรับผิดชอบงานเป็นจํานวนมากใน
ขณะที่มีเวลาในการทํางานไม่เพียงพอจึงเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด
2. เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางาน บุคคลที่ไม่สามารถควบคุมตนเองไม่ให้ถูก
รบกวนจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น อันได้แก่ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เสียงที่ดังเกินไป แสงสว่างที่ไม
เหมาะสม หรือแม้แต่ปัญหาการสื่อสารในการส่งต่องานที่ทําระหว่างบุคคลหากปล่อยให้เกิดปัญหาดังกล่าว
เป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความเครียด
3. ความขัดแย้งในบทบาทและบทบาทหน้าที่ที่คลุมเครือความขัดแย้งในบทบาทเกิดจาก
การที่บทบาทหน้าที่ของแต่ล่ะบุคคลในองค์กรถูกกําหนดขึ้นอย่างสับสนเกี่ยวกับงานที่ต้องทําหรือไม่ต้องทํา
บทบาทที่คลุมเครือเกิดจากการที่บุคคลไม่ได้รับความชัดเจน หรือการอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย ความขัดแย้งในบทบาทและบทบาทหน้าที่คลุมเครือ มีส่วนสําคัญที่จะก่อให้เกิดความเครียดใน
การทํางาน
4. การพัฒนาทางอาชีพ สาเหตุหลักของความเครียดในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนและการพัฒนาทางอาชีพ เช่น ความก้าวหน้า การสับเปลี่ยนโยกย้าย การมีโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง และความมั่งคงในอาชีพ เช่นการได้รับการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในตําแหน่ง หรือการไม่ได้
รับการสนับสนุนให้เกิดความการก้าวหน้าในตําแหน่งสามารถทําให้พนักงานเครียดได้ ปัจจุบันกระแสความ
เปลี่ยนแปลงองค์กร และการลดขนาดขององค์กรกระทบกระเทือนต่ออาชีพ เมื่องาน หน่วยงาน และ
ทีมงานมีการเปลี่ยนแปลง พนักงานส่วนใหญ่รับผลกระทบ ทําให้เกิดปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับการ
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เปลี่ยนแปลง โดนการพัฒนาตนเองให้พนักงานเครียดมากขึ้น
5.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และ
ผู้บังคับบัญชา เป็นองค์กรปรารถนาเพราะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ หาก
สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลไม่ดีทําให้ขาดความไว้วางใจระหว่างบุคคลและทําให้ไม่มีการมอบหมายงาน
เกิดขึ้น บุคคลจะเกิดความเครียดทางใจ และรู้สึกว่าถูกคุกคามเกี่ยวกับงานและความสุขของตนเอง รูปแบบ
การตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นของพนักงานส่งผลไปยังเพื่อนร่วมงานให้ปฏิบัติคล้ายคลึงกัน เช่น
การที่พนักงานคนหนึ่งบ่นให้เพื่อนร่วมงานฟังว่ารู้สึกเครียดพฤติกรรมคือการหยุดงาน ซึ่งหากเพื่อนร่วมงาน
เครียดบ้างก็จะหยุดงานบ้าง
6.พฤติกรรมก้าวร้าว รูปแบบการต่อต้านที่เกิดขึ้นในสถานที่ทํางานลักษณะที่รุนแรง
ก่อให้เกิดความเครียดได้ เช่น ประท้วงหยุดงานและทําลายของใช้สํานักงาน การไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ
ในสถานทีท่ ํางานที่กําหนดให้เฉพาะเพศชายเท่านั้นที่สามารถดํารงตําแหน่งบริหาร ส่งผลให้เพศหญิงเกิด
พฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อเพศชาย เช่นการพูดเสียดสี เป็นต้น
7.ความขัดแย้งระหว่างบทบาทอื่นๆ บุคคลมีบทบาทในชีวิตมากมายไม่ใช่เพียงบทบาทใน
สถานที่ทํางาน บทบาทที่ได้รบั แต่ล่ะแห่งมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับความต้องการและ
เป้าหมายในอาชีพการงานได้ อันเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดความเครียด เช่น ความต้องการของ
พนักงานที่ต้องการทุ่มเวลาให้ครอบครัว ในขณะเดียวกันก็ต้องการพัฒนางานของตนเอง ซึ่งทั้งสองอย่างใช้
เวลา ดังนั้นพนักงานจะเกิดปัญหาในการแบ่งเวลาเพื่อทําตามบทบาทที่ได้รับส่งผลให้เกิดความเครียด
Frederick .F.W. Tayloy (1986) ) ปรมาจารย์ด้านแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ ได้แบ่งสาเหตุ
หรือปัจจัยที่กอ่ ให้เกิดความเครียดในการทํางาน ออกเป็น 2 ปัจจัย ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย
1.1 ลักษณะงานกับความเครียดในการทํางาน คืองานที่หนักเกินไป คนๆ เดียวที่ตอ้ ง
รับผิดชอบหลายๆ อย่างล้วนแล้วแต่มปี ญ
ั หา ในงานที่น้อยเกินไป จะทําให้ผู้ที่ทํางานรู้สกึ ว่าตนไม่มีคุณค่า
ขาดความมั่นใจในตนเอง หรือทําให้รายได้น้อยลง รวมถึงงานที่มีความเร่งด่วน ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิด
ความเครียดในการทํางานทั้งสิ้น
1.2 บทบาทและความรับผิดชอบในการทํางาน คือการรับผิดชอบต่อกลุ่มคนหลายกลุ่ม
ที่มีความคิดเห็นหลากหลายมีบุคลิกภาพและอารมณ์แตกต่างกันทําให้ยากต่อการควบคุมหรือการ
ประนีประนอม ซึ่งสิ่งเหล่านีย้ ่อมส่งผลให้เกิดความเครียดได้
1.3 โครงสร้างของและบรรยากาศองค์กรกับความเครียดในการทํางาน คือการที่ใน
องค์กรไม่มีการให้คําปรึกษาช่วยเหลือกันในการทํางาน มีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน กฎระเบียบที่เข้มงวด
เกินไปไม่มีการยืดหยุ่น สถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ห่างไกล ขาดเครื่องสาธารณูปโภคและเครื่องอํานวย
ความสะดวก จะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทํางาน
1.4 ความก้าวหน้าในวิชาชีพกับความเครียดในการทํางานคือ การที่มนุษย์ทุกคนต้อง
ทํางาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นปัจจัย 4 การมีเกียรติยศ ชื่อเสียง การได้รับการยกย่อง ทาง
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สังคม หรือผลตอบแทนที่ได้จากการทํางาน โดยเฉพาะการมีโอกาสก้าวหน้าในงานที่ทํา ถ้าพนักงานขาด
โอกาสก้าวหน้าในการทํางานแล้ว ย่อมส่งผลให้พนักงานเกิดความเครียดในการทํางาน
1.5 สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กรกับความเครียดในการทํางาน คือถ้าพนักงานมี
สัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกันจะทําให้เกิดความไว้วางใจต่อกันต่ํา และความช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่ํา ความสนใจที่
พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ น้อยลง ความไว้วางใจของบุคคลในหน่วยงานยังมีความสัมพันธ์กับบทบาทที่
คลุมเครือ ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการสั่งการระหว่างบุคคล ทําให้เกิดความเครียดทางจิตใจและส่งผลต่องานที่
ปฏิบัติได้
2. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยที่แต่ละบุคคลมีการแสดงออกถึงความเครียดในหลาย
รูปแบบและแต่ละบุคคลมีวิธีการจัดการความเครียดที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้อก่อาทิ เพศ
อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส โรคประจําตัว หรือระยะเวลาที่ทํางาน เป็นต้น
ตาราง 2.2 แสดงตัวอย่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคลที่ที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทํางาน
ประเภทปัจจัย
1.ปัจจัยจากส่ง
แวดล้อม

ปัจจัยย่อย

ตัวอย่างปัญหา

1.1 ลักษณะงานกับ
ความเครียดในการ
ทํางาน

- งานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถและความรับผิดชอบ
- งานที่หนักเกินและมีความยุง่ ยากซับซ้อน
- งานที่ต้องทําตามช่วงระยะเวลา
- งานที่มีความกดดันและต้องการความรับผิดชอบสูง
- เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ไม่เหมาะสม

1.2 บทบาทและ
ความรับผิดชอบใน
การทํางาน

- ตําแหน่งงานและบทบาทหน้าที่ที่ไม่ชัดเจน
- การทํางานนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ความขัดแย้งในหน้าที่

1.3 โครงสร้างและ - กฎระเบียบที่เข้มงวด
บรรยากาศองค์กรกับ - นโยบายที่ขาดความร่วมมือ
ความเครียดในการ - ขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในองค์กร
ทํางาน
- ความไม่ร่วมมือของคนในองค์กร
- ขาดการวางแผนที่ดี
1.4 ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพกับ
ความเครียดในการ
ทํางาน

- การได้รับการเลื่อนขั้นที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีความ
ยุติธรรม
- ขาดการสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
- เกิดปัญหาไม่เท่าเทียมกันในระหว่างผู้ร่วมงาน
- ขาดการรับรูใ้ นเรื่องของแนวทางความก้าวหน้า
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ประเภทปัจจัย

2.ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยย่อย
ตัวอย่างปัญหา
- มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อผู้บังคับบัญชา
1.5 สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลใน
เพือ่ นร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาขาดการประสานงาน
องค์กรกับ
ติดต่อที่ดีเกิดการไม่ยอมรับในผลงาน
ความเครียดในการ
ทํางาน
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
- สถานภาพการ
สมรส
- รายได้
- ความรับผิดชอบใน
ครอบครัว

ที่มา Taylor 1986
Cartwright and Cooper (อ้างถึงใน Cooper el at., 2001, p. 28) อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดในการทํางานซึ่งประกอบด้วย 6 ปัจจัยสําคัญ โดยที่ 5 ปัจจัยแรกจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ของงานที่ทําส่วนปัจจัยสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับความสมดุลของชีวิตทํางานและชีวิตส่วนตัว อธิบายเพิ่มเต็ม
ได้ดังนี้
1. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน ประกอบไปด้วยปัจจัยย่อย 5 ปัจจัย ดังนี้
1.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของงาน อาทิเช่น เสียง การสั่นสะเทือน อุณหภูมิ เป็น
ต้น ล้วนมี ความสําคัญต่อความสามารถในการทํางานอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องแปลกที่สิ่งเหล่านี้มักจะเป็น
ส่ ว นแรกที่ มั ก ถู ก มองข้ า มไปคํ า ว่ า สภาพการทํ า งานที่ เลวร้ า ย มั ก บ่ ง บอกถึ ง ภาพพจน์ ข องงานใน
อุตสาหกรรมงานกลางแจ้งงานที่มีความเสี่ยงงานที่มีอันตราย และเป็นงานที่ต้องใช้กําลังเสียเป็นส่วนใหญ่
น้อยนักที่คนส่วนใหญ่จะรวมสภาพการทํางานที่เลวร้ายเข้ากับงานในออฟฟิศหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบางครั้งสภาพการทํางานที่เลวร้ายอาจหมายถึง การทํางานภายใต้สภาวะที่
มีเสียงดังเกินไปสภาวะดังกล่าวมีส่วนก่อให้เกิดความเครียดทางกายและทางจิตใจขึ้น ได้เช่นเดียวกับการ
ทํางานภายใต้สภาวะสั่นสะเทือนและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม (Cooper,1987; Selye, 1976) .
1.2 ภาวะงาน (Workload) พบว่ามีผลต่อความเครียดของบุคคลไม่ว่าภาระงาน (ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณ ภาพ) นั้ นจะมีปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ตามล้วนส่งผลต่อความเครียด
ด้วยกันทั้งสิ้นตามกฎการตอบสนองต่อความเครียดของ เยิร์ก และดอนสัน ที่ว่าบุคคลแต่ล่ะบุคคลย่อมมี
ขอบเขต หรือระดับที่เหมาะสมเฉพาะตัวในการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น (อันเนื่องมาจากภาระงานที่
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ได้รับมอบหมาย) แตกต่างกันหากปริมาณความเครียดสูงกว่าขอบเขตหรือระดับดังกล่าวย่อมก่อให้เกิด
ผลเสียมากกว่าผลดีต่อบุคคลนั้น ยิ่งไปกว่านั้นหากภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมีระยะเวลาที่จํากัดหรือเส้น
ตายเข้ามากดดันด้วยแล้ว เงื่อนไขดังกล่าวย่อมมีส่วนนําพาความเครียดให้เกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ก็ยังคงขึ้นอยู่กับ
การตีความของบุคคลอยู่ดีว่ารู้สึกอย่างไร ภาระงานที่เป็นบ่อเกิดของความเครียดมีอยู่ 2 สาเหตุ ได้แก่
งานมากเกินไป และการได้รับมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถ (Cooper and Straw, 1993)
การทํางานมากเกินไปนั้นสังเกตุได้ง่ายมากเราอาจจําเป็นต้องทํางานหลายขั่วโมงหรืออาจรู้สึกแยกแยะเรื่อง
งานและเรื่องส่วนตัวไม่ได้ ส่วนการมอบหมายงานนั้นให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลก็เป็นเรื่อง
สําคัญเช่นกัน กล่าวคือเมื่องานที่ทําไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อาจทําให้รู้สึกว่างานนั้นน่าเบื่อหน่าย
ไม่เร้าใจให้อยากทํา ไม่รู้สึกท้าทายตรงกันข้ามกับงานที่ต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถ สภาพการณ์
ดังกล่าวส่งผลให้ความภาคภูมิใจในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองลดลง เขาอาจเอาจริงเอาจังและแรง
กระตุ้นในการทํางานจิตใจไขว้เขวขาดสมาธิ เป็นต้น
1.3. ชั่วโมงการทํางาน (Work Hour) มีส่วนก่อให้เกิดความเครียดด้วยเช่นกัน โดยบุคคลที่
ทํางานมากกว่า 48 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ มักจะมีปัญหาด้านสุขภาพอีกทั้งการทํางานเป็นช่วงเวลาหรือเป็นกะ
ทัศนคติในการทํางาน และความสุขทางกายและจิตใจ ล้วนเป็นตัวแปรที่มีผลต่อความเครียดอันเนื่องมาจาก
การทํางานของบุคคลด้วยทั้งสิ้น ขณะที่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบัน
เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการแข่งขันจนกระทั่งบุคคลไม่สามารถปรับตัวตามได้ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนไปที่เกิดขึ้นเรียกว่าปรากฏการณ์ Future Shock ก็เป็นอีกตัวการสําคัญ ที่ก่อให้เกิดความเครียด
(Sparkset al , 1997 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001,p.34)
1.4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆ (New Technology) เข้ามาใช้ในการทํางานทําให้
พนักงานจําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของระบบการทํางานแนวใหม่ ความต้องการในการปรับตัว
เพื่ อตามให้ ทั นกั บเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้ นอาจช่วยเพิ่ มความเครียดให้แก่พ นั กงาน อีกทางหนึ่ งการรับเอา
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในองค์กรเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ขณะที่ต้องยอมรับความจริงด้วย
ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรซักอย่างโดยเฉพาะในระดับมหภาค บ่อยครั้งจําเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากเพื่อที่จะ
เรียนรู้และทําความเข้าใจสิ่งนั้นๆ ขณะที่ต้องลืมสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีตสภาวะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อความรู้สึกเชิงลบของบุคคลในองค์กรแต่สําหรับบางคนอาจมองว่านี้เป็นสิ่งท้าทายใหม่ (ณัฎฐพันธ์ เข
จรนันทร์, 2552)
1.5 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทํางาน เช่น ลักษณะของงาน ที่มี
ความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิต ตัวอย่างทหาร ตํารวจ หรือนักเคมี หรืองานในเหมืองใต้ดิน รวมถึงความ
เสี่ยงในความมั่นคงในงาน เช่นการที่องค์การนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อพนักงานที่ไม่
มีทักษะ หรือความรู้ในเทคโนโลยีนั้นๆ และเสี่ยงที่จะถูกเลิกจ้างหรือถุกโยกย้ายปรับเปลี่ยนไปทํางานอื่น
หรือไปอยู่ในสาขาอื่น อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเป็นจํานวนมากชี้ในทํานองเดียวกันว่าความเสี่ยงและ
อันตรายที่เกิดขึ้นจากลักษณะงานมีผลต่อความเครียดของบุคคลในฐานะเป็นแหล่งกําเนิดความเครียดชนิด
หนึ่ง
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2. ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในองค์กร
โดยทั่ วไปคนส่วนใหญ่ าเข้าใจว่าผู้บ ริห ารที่ มีงานรุม เร้าหรือ ยุ่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาจะมี
ความเครียดมากกว่าพนักงานทั่ วไปที่มีความรับผิดชอบน้อย แต่ในความเป็ นจริงแล้วผู้บริหารอาจจะมี
ความเครียดน้อยกว่าพนักงานที่มีตําแหน่งต่ํากว่าด้วยซ้ําไป นั้นอาจเป็นเพราะผู้บริหารสามารถกําหนด
ความสําคัญก่อนหลังของเรื่องต่างๆได้ด้วยตนเองนั้นเอง จึงเป็นผลทําให้บุคคลพวกนั้นมีความเครียดน้อย
กว่าพนักงานทั่วไปที่ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ตนเองต้องการได้ ไม่เพียงแค่นั้นการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับ
ขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งในบางครั้งบทบาทหน้าที่ภายในองค์กรอาจมีลักษณะ
ขัดแย้งกันเองทั้งสองกรณีล้วนมีผลต่อความเครียดของบุคคลด้วยกันทั้งสิ้น คําว่าบทบาทที่นี้บางครั้งอาจ
รวมถึงพฤติกรรมและความต้องการซึ่งมักเกี่ยวข้องกับกับประสบการณ์การทํางานของแต่ล่ะบุคคล
Kahm et al, 1964 อ้างถึงใน (Cooper el at., 2001,p.38) กล่าวถึง ความสําคัญของบทบาท
หน้าที่ซึ่งมีผลต่อความเครียดโดยแบ่งออกเป็น 2 ตัวแปร ได้แก่ ความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่และความ
ขัดแย้งของบทบาทหน้าที่ อย่างไรก็ตามตัวแปรทั้งสองได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งที่มาของความเครียด
จากการทํางานชนิดหนึ่ง (Cooper and Straw, 1993) ดังนี้
ความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่ (Role ambiguity) มักเกี่ยวข้องกับการขาดความชัดเจน
เกี่ยวกับขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล รวมถึงการขาดข้อมูลเกี่ยวกับตัวงาน มี
การศึกษาจํานวนมากชี้ไปในทํานองเดียวกันว่าความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์กับอาหาร
ทางจิตอันเนื่องมาจากความเครียดในระดับสูง (O’Driscoll and beehr, 1994; Schaubroeck, Cotton
and Jennings, 1989 อ้างถึงใน Cooper el at, 2001, p. 38)
ในขณะที่ ค วามขัดแย้ งของบทบาทหน้ าที่ มัก เกี่ ยวข้ อ งกับ ความขั ด แย้งที่ เกิ ดขึ้ น จากความ
ต้องการของตัวงานในบางครั้ง ความต้องการดังกล่าวอาจมีลักษณะขัดแย้งกันเองมิใช่เรื่องผิดปกติหาก
บุคคลจะรู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เนื่องจากความต้องการของงานที่รับหน้าที่ไม่
ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันแล้วความเครียดจะเริ่มก่อตัวขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าวได้ ผลจากการศึกษาระบุว่าอาการทางจิตมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับความคลุมเครือของ
บทบาทหน้าที่มากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่กับอาการทางจิต
อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้แล้วยังมีตัวแปรที่มีบทบาทที่สําคัญที่ก่อให้เกิดความเครียดอัน
เนื่องมาจากการทํ างานอี กตั วแปรหนึ่ ง คือ การมีบ ทบาทหน้าที่ รับ ผิ ดชอบมากเกิน ไปหรือการมี ห ลาย
บทบาทหน้าที่ (Role Overload) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ง ต้องทําหน้าที่หลายอย่างภายในองค์กรการ
รับผิดชอบหลายอย่างนั้นนอกจากจะนําไปสู่การทํางานล่วงเวลาของแต่ล่ะบุคคล แล้วยังส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกที่ว่าจะสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายนั้นสําเร็จลุล่วงได้หรือไม่ แต่ในความเป็นจริงพบว่า การมี
บทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากเกินไปถูกนํามากล่าวอ้างถึงในฐานะที่เป็นแหล่งกําเนิดความเครียดจาก
การทํางานมากกว่าความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่ และความขัดแย้งของบทบาทหน้าที่เสียอีก
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3. ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลภายในองค์กร เป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดความเครียดและ
ความสนับสนุนภายในหน่วยงาน กล่าวคือเมื่อใดที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในหน่วยงาน อาทิเช่น
ผู้บังคับบัญ ชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญ ชา ดําเนินไปได้ด้วยดีบรรยากาศในการทํางานก็จะอบอุ่นมี
มิตรภาพและไว้ใจซึ่งกันและกันได้ความเครียดจะไม่เกิดขึ้น แต่หากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ
เป็นไปไม่ดี บรรยากาศในการทํางานต่างคนต่างอยู่ ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ มีความอึดอัดและไม่มีความสุข
ย่อมนํามาซึ่งความเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความสัมพันธ์ภายในองค์กรเป็นบ่อเกิดแห่งความพึงพอใจ
นอกจากนี้ความสัม พั นธ์ที่ ดีในที่ ทํ างานยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างการสื่อสารระหว่างกันและกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งมีส่วนช่วยลดความคลุมเครือของงานเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ที่ดีในวันที่ทํางานก็
มักจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของการจัดการ(Cooper and Straw, 1993)
การพิ จ ารณาความเครี ย ดอั น เนื่ อ งมาจากการทํ า งานมั ก จะมี แ หล่ ง กํ า เนิ ด มาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการขาดการสนับสนุนทางสังคม (ภายในองค์กร) จากการศึกษาจํานวนมาก
ชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างบุคคลภายในองค์กรรวมทั้งการขาดการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน
หรือผู้บังคับบัญชาเป็นแหล่งกําเนิดความเครียดหลักของคนทํางานจํานวนมาก ตรงกันข้ามหากบุคคลได้รับ
การสนับสนุนจากบุคคลอื่นภายในองค์กรมีมิตรภาพและมีความเชื่อใจระหว่างกันและกันการสนับสนุน
ดังกล่าวมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาอาการทางจิตอันเนื่องมาจากความเครียดจากการทํางานและส่งผลดีต่อ
สุขภาพนอกจากนี้ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลและลักษณะการทํางานของผู้นําภายในองค์กรก็มีผลต่อ
ความเครียดในการทํางานด้วยเช่นกัน (Beehr and McGrath, 1992; McLean, 1979 อ้างถึงใน Cooper,
et al.,2001,p.42)
4. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน
อาชีพการงาน และการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นและได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นสิ่งที่สร้างความ
พึงพอใจในการทํางาน อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ บางคนพบว่า โอกาสต่างๆเหล่านั้นมักจะลด
น้อยถอยลงเข้าไปทุกทีความก้าวหน้าต่างๆ ดูเหมือนจะพัฒนาต่อไปอย่างเชื่องช้า สภาพการณ์ดังกล่าวอาจ
มีส่วนบั่นทอนความพยายาม และอาจกลายเป็นสาเหตุสําคัญของความเครียดจากการทํางานก็เป็นไปได้
ในขณะที่ความสําเร็จดูเหมือนเป็ นเรื่งอที่ยากขึ้นบางคนสามารถยอมรับสภาพการณ์ ดังกล่าวได้ ก็จะมี
ความสุขที่ จะดําเนินบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อไปเรื่อยๆด้วยความพึงพอใจมีอิสระและมีความสุขกับ
ครอบครัวและสิ่งอื่นๆ ที่น่าสนใจขณะที่บางคนอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ทางอาชีพการงานนั้นรวมถึงความไม่ปลอดภัยในงาน (Job Insecurity)การไม่ได้รับการสนับสนุนหรือการ
ได้รับการสนับสนุนที่มากเกินไปภายในองค์กรส่งผลต่อการขาดความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร
5. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร
ความเครียดที่ เกิดจากปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์ กรมักเกี่ยวข้องกับวัฒ นธรรมและวิถีหรือ
รูปแบบการจัดการภายในองค์กรอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่ามีปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กรเป็นจํานวนมากที่ส่งผล
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ต่ อ ความรู้สึ ก และความเครีย ดของบุ ค ลากรภายในองค์ ก ร กล่ าวคื อ องค์ ก รมี โครงสร้ างภายในซึ่ งแบ่ ง
หน่วยงานออกเป็นกลุ่มย่อยๆ มักยินยอมให้บุคลากรภายในองค์กรมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ ดารสื่อสารระหว่างกันอย่างไม่มีประสิทธิภาพก็เป็นอีกตัวแปรที่มีส่วน
ทําให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเครียด อย่างไรก็ตามบรรยากาศของการทํางานที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
เป็นตัวบอกให้รู้ว่าลักษณะของกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรว่าเป็นเช่นไร หากการสื่อสารระหว่างกัน
เป็นไปในเชิงลบอาจนําไปสู่การติฉินนินทาเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งการ
บริหารและการจัดการภายในองค์กร ไม่เพียงแค่นั้นความพยายามในการชักจูงคนอื่นให้เชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจ
ก่อให้ เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันอีกทั้งขาดการสนับสนุนระหว่างกันด้วยซึ่ งล้วนแต่มีส่วนทํ าให้
ความเครียดเพิ่ มขึ้ น นอกจากนี้ยังพบว่านโยบายขององค์กรมีผลกระทบอย่างมากต่อความเครียดของ
บุคลากร มุมมองของบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายขององค์กรในเชิงลบมีความสัมพันธ์กันอย่างสูงกับอาการ
ทางจิตที่เกิดจากความเครียดในการทํางานอีกทั้งยัง พบว่า นโยบายขององค์กรมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความเครียดของบุคลากรอย่างมีนัยสําคัญ อาจกล่าวได้ว่าการขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการขาดการ
สื่อสารที่ดีภายในองค์กรและนโยบายขององค์กร ล้วนมีผลต่อความเครียดของบุคลากรภายในองค์กรทั้งสิ้น
6. ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่สมดุลระหว่างชีวิตทํางานและชีวิตส่วนตัว
บางครั้งเราเรียกความไม่สมดุลดังกล่าวว่าความขัดแย้งระหว่างชีวิตทํางานและชีวิตส่วนตัว
ปัจจุบันพบว่า โครงสร้างของครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งต่างจากในอดีตที่ผ่านมา ผู้หญิงมีบทบาท
มากขึ้นในการมีส่วนร่วมในการทํ างาน อีกทั้งยังเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลต่อ
ลั ก ษณะงานที่ เปลี่ ย นรู ป แบบไปด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการทํ า งานดั งกล่ า วบางครั้ ง ก่ อ ให้ เกิ ด
ความเครียด เนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างชีวิตทํางานกับชีวิตส่วนตัว ซึ่งความไม่สมดุลดังกล่าวเชื่อมโยง
กับ อาการทางจิ ตอั น เนื่ อ งมาจากความเครียด โดยเฉพาะผู้ ห ญิ งพ่ อ แม่ ที่ อ ยู่ในวัย ทํ างานคู่ รัก ที่ มี อ าชี พ
เดี ย วกั น ความขั ด แย้ ง ระหว่ างงานของแต่ ล่ ะ บุ ค คลกั บ ครอบครั วมี 3 รูป แบบได้ แก่ ความขั ด แย้ งอั น
เนื่ อ งจากมี เวลาและพลั ง งานอย่ า งจํ า กั ด ความขั ด แย้ ง อั น เนื่ อ งมาจากพฤติ ก กรม ความขั ด แย้ ง อั น
เนื่องมาจากความเครียด ความขัดแย้งระหว่างความต้องการของงานและครอบครัวเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยง
ได้ยิ่งทุ่มเวลาให้กับบทบาทใดบทบาทหนึ่งยิ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น (Greenhaus
and Beutell, 1985 อ้างถึงใน Cooper el at.,2001,p.50)
นอกจากความขัดแย้งอันเนื่องมาบุคคลมีเวลาและพลังงานอย่างจํากัดแล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
เนื่องจากบทบาทตามปกติและความคาดหวังของผู้อื่นหรือเรียกอีกอย่างว่าความขัดแย้งอันเนื่องมาจาก
พฤติกรรมนั้นเอง อย่างเช่น บุคลากรภายในองค์กรถูกคาดหวังให้มีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายในการ
ทํางาน มีความมุ่งมั่นและมุ่งเน้นงานเป็นหลัก บางครั้งการทํางานจะสําเร็จได้บุคลากรภายในองค์กรต้องมี
คุณลักษณะแบบอุดมคติที่กล่าวมาตรงกันข้ามกับสถานการณ์ภายในบ้านหรือครอบครัว ซึ่งต้องการความรัก
ความเอาใจใส่ดูแล ต้องการความสบายใจ และเน้นที่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นหลักความคาดหวัง
ของพฤติกรรมที่ แตกต่ างกันระหว่างองค์กรและบ้าน อาจทําให้ บุคคลเกิดความเครียดขึ้นได้ส่วนความ
ขัดแย้งอันเนื่องมาจากความเครียดซึ่งเกิดจากการถูกรบกวนทางอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเงื่อนไขของ
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งาน อาทิเช่น ปริมาณงานที่มากเกินไป ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่สู้จะดีนัก ความไม่ปลอดภัยในงาน
และการขาดโอกาสในการตัดสินใจด้วยตนเองล้วนส่งผลต่ออารมณ์เชิงลบทั้งสิ้นความรู้สึกเชิงลบที่เกิดขึ้นใน
ที่ทํางานอาจติดตัวไปบุคคลไปด้วย ซึ่งอาจมีผลต่อสมาชิกภายในครอบครัวเช่นเดียวกันความรู้สึกเชิงลบที่
เกิดขึ้นภายในครอบครัวก็อาจจะติดตัวบุคคลไปสู่ที่ทํางานด้วยเช่นกัน ในขณะที่นักวิชาการไทยได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานไว้หลากหลายดังนี้
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2539,น. 132) กล่าวว่าองค์ประกอบในการทํางาน ได้แก่ บทบาทไม่ชัดเจน
ความทะเยอทะยาน งานมากเกินไป ความรับผิดชอบ การเปลี่ยนงานและกําหนดเวลาเป็นสาเหตุให้เกิด
ความเครียด
พรรณราย ทรัพ ยะประภา (2539, น. 37-38) ได้ ก ล่ า วถึ งองค์ ป ระกอบของปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความเครียดในการทํางานไว้ดังนี้
1.งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจํา ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกทั้งจากภายในตนเองผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
2.ความกระจ่างชัดในบทบาทของตนเอง ทําให้ผู้ปฏิบัติงานแน่ใจว่าตนเองจะต้องทําอะไรบ้าง
หรือจะมีขอบเขตในการทํางานแค่ไหน มีสิทธิหรืออํานาจหน้าที่สิ่งนั้นแค่ไหน จะต้องวางตัวอย่างไรจึงจะไป
ด้วยกันได้กับผู้บังคับบัญชา
ชินโอรส หัสบําเรอ (2531 ม น. 75- 77) สรุปปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทํางานไว้ดังนี้
1. สภาพแวดล้อม เช่นสถานที่ในการทํางาน การระบายอากาศ แสงสว่าง หรือเสียงเป็นต้น
2.ความคุ้นเคย ได้แก่ ความคุ้นเคยกับสถานที่ หรือบุคคล
3.ปริมาณงาน หรือคุณภาพงาน
4.ความรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ได้แก่ สัมพันธภาพต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน
6.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเช่น ความชัดเจนของหน้าที่ซึ่งทําให้เกิดการทํางานที่ไม่ซ้ําซ้อน
กัน เป็นต้น
7. โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เช่นการเลื่อนขั้น
8. การถ่ายทอดสิ่งที่เคยเป็นประโยชน์ ได้แก่ สวัสดิการต่างๆของหน่วยงาน
9. การมีกฎเกณฑ์ในหน่วยงาน ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการปฏิบัติตาม
คูเปอร์ (Cooper, 1979,P, 57) กล่าวว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทํางานประกอบด้วย
4 ปัจจัย ดังนี้
1. บทบาทในองค์การหรือหน่วยงาน (Organization Roles) เช่นความชัดเจนในบทบาท การมี
ความรับผิดชอบสูง การมีส่วนร่วม การสั่งการ การวินิจฉัย การกําหนดนโยบาย
2. ลักษณะงาน(Tasks) เช่น ปริมาณงานที่เหมาะสมกับเวลาในการทํางาน
3. ความก้าวหน้าในการทํางาน(Work Progresses) เช่นการเลื่อนขั้น ตําแหน่งตามความสามารถ
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การมีโอกาสได้ไปอบรม หรือศึกษาต่อ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การได้รับการประสานงานและคําปรึกษาที่ดี
วาร์ซาว (Warshaw, 1979 ) กล่าวว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทํางาน แบ่ง
ออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ
1. ลักษณะงานและสภาพแวดล้อม(Tasks and Environment) ได้แก่ปริมาณงาน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่นลักษณะของสถานที่ทํางาน สารพิษ สารเคมี ฝุ่นละออง เป็นต้น
2.โครงสร้างงาน(Work Structures) ประกอบด้วย ความยากง่ายของงาน มาตรฐานการ
ทํางาน กะหรือผลัดในการทํางาน กฎระเบียบ ความซ้ําซากจําเจของงาน ฯลฯ
3.บทบาทในองค์การ เป็นบทบาทของบุคคลในองค์การ แบ่งออกเป็น ความสับสนใน
บทบาท และความขัดแย้งในบทบาท
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เกิดจากการมีโอกาสในการพบปะสังสรรค์กับเพื่อน
ร่วมงาน การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน การมีความรู้สึกว่าไม่ถูกแบ่งแยกจากการบังคับบัญชา นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับลูกค้าผู้มารับบริการและบุคคลอืน่ ภายนอกองค์การ
5.การเปลี่ยนแปลงในสถานทีท่ ํางาน(Changes in Workplace) เช่นหัวหน้าใหม่ เพื่อน
ร่วมงานใหม่ การเปลี่ยนแปลงกลุ่มทํางาน วิธีการทํางาน ฯลฯ
เลวินและสก็อต (Lewin and Scotch อ้างถึงในจิระพร อุดมกิจ, 2539, น.24) ได้กล่าว
ว่าต้นเหตุของความเครียดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ความเครียดจากการทํางานในองค์กร ซึง่ ประกอบด้วยปัญหาสําคัญ คือ
1.1 ความมั่นคงของการจ้าง เป็นปัญหาที่สาํ คัญที่สุด เนื่องจากถ้าคนตกงาน นอกจากจะ
ทําให้ขาดรายได้แล้ว ยังทําให้ตนเองรู้สึกว่าไร้คุณค่า และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสมาชิกใน
ครอบครัวได้
1.2 ตําแหน่งของอาชีพ
1.3 องค์การนั้นเลิกกิจการ
2. ความเครียดจากงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นความเครียดที่เกิดจาก
2.1 ลักษณะงานที่ทํา เช่นความยากง่ายของงาน ความคล่องตัวของงาน
2.2 ความพึงพอใจในงาน
3. ความเครียดที่เกิดจากโครงสร้างขององค์การ เป็นความเครียดที่เกิดจากลักษณะของกลุ่ม
บุคคลที่ทําให้เกิดความรู้สึกต้องการที่จะทํางานร่วมกันในองค์การหรือไม่ เช่นการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน การยอมรับที่จะต้องทําตามคําสั่ง การให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน การที่ต้องทํางานร่วมกับ
คนที่ตนไม่ชอบ การต้องคอยคนที่มาทํางานสาย เป็นต้น
บราน์ และโมเบิร์ก (Browon & Moberg, 1980, P. 170-172) อ้างใน สิริพร เลียวกิตติกุล
(2545) กล่าวว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทํางานประกอบด้วย
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1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน ได้แก่
1.1 สภาพการทํางาน (Work Conditions) เช่นการที่ต้องทํางานอย่างรวดเร็วต้องใช้
ความพยายามสูง
1.2 ปริมาณงาน (Work Quantity) หมายถึงจํานวนงานที่ได้รับมอบหมายให้ทํา ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับเวลาหรือการตัดสินใจที่มีความหมาย
2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทในการทํางาน (Work roles) ประกอบไปด้วย
2.1 บทบาทที่คลุมเครือ(Role Ambiguity) หมายถึงการที่คนได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของงาน บทบาท ความคาดหวังเกี่ยวกับงานของผู้ร่วมงาน และเกี่ยวข้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบของงานที่ไม่ชัดเจน หน้าที่ที่ไม่ชัดเจน
2.2 บทบาทที่ขัดแย้งกัน(Role Conflict) หมายถึง การที่บทบาทหน้าที่ของแต่ล่ะ
บุคคลในองค์กรถูกกําหนดขึ้นอย่างสับสนเกี่ยวกับการที่ต้องกระทํา หรือไม่ต่องกระทํา บทบาทที่ขัดแย้งพบ
เสมอเมื่อถูกกําหนดโดยกลุ่มคนสองลุ่ม ซึ่งต้องการพฤติกรรมที่แตกต่างกัน หรือมีความคาดหวังที่ต่างกัน
2.3 ความรับผิดชอบ(Responsibilities) ความรับผิดชอบเป็นบทบาทหนึ่งในองค์การ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือความรับผิดชอบเกี่ยวกับคน หมายถึง การที่ต้องใช้เวลามากในการพบปะกับผู้คน
การสังสรรค์ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งของอื่นๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้บริหาร การที่ต้องทํางานให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น และให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประกอบไปด้วย สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมงาน ทําให้เกิดความไว้วางใจและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สนใจทีจ่ ะพยายามแก้ปัญหา
ร่วมกัน
2.5 พัฒนาการทางอาชีพ (Career Improvements) ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยในงาน
และความก้าวหน้าในงาน
2.6 บรรยากาศในการทํางาน ได้แก่ (Work Climates) ความมีอิสรภาพของแต่ล่ะบุคคล
เช่น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การได้รับคําแนะนําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจากผู้บังคับบัญชา การ
สื่อสารที่ดี และการแสดงออกของพฤติกรรมที่ไม่ถูกจํากัด
2.7 การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทํางาน เช่น การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ใหม่ การเปลี่ยน
ขั้นตอนในการทํางาน
2.8 ระบบรางวัล การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ซึ่งอาจจะ
เป็นการประเมินที่ได้ผลทางบวกหรือลบ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
แมคคิลแลนและดูแอน (Macmillan & Duane, 1982, P. 442-446) ได้แบ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเครียดในการทํางาน ดังนี้
1.ปริมาณงาน เป็นปริมาณงานที่เหมาะสมต่อเวลาที่ได้รับ
2. คุณภาพงาน เช่นลักษณะงานที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล งานที่ไม่ยุ่งยาก
3.การเปลี่ยนแปลงในสถานทีท่ ํางาน ได้แก่ หัวหน้างานใหม่ การเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง
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วิธีการทํางานใหม่ นโยบายขององค์การ และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. บทบาทในการทํางาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือความสับสนในบทบาท และความขัดแย้ง
ในบทบาท
7. ความก้าวหน้าในการทํางาน เช่น การได้เลื่อนตําแหน่งที่เหมาะสมกับความสามารถ
ของตน
8. การติดต่อหรือทํางานกับบุคคล
9. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
10. ตําแหน่งในองค์การ(Position Order) เป็นระดับของการทํางาน บางคนมีตําแหน่ง
งานระดับสูง แต่บางคนมีตําแหน่งงานระดับต่ํา
11. การสนับสนุนทางสังคม (Social supports) ได้แก่ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน ความกลมเกลียวของกลุ่มงาน เป็นต้น
12. ระดับความสามารถในการทํางาน (Level of work Ability)
ธนดล หาญอมรเศรษฐ (2539,น”37-38) ได้แบ่งสาเหตุความเครียดในการทํางานเป็น 4
ประเภทคือ
1. ความสัม พันธ์กับเจ้านาย กรณี นี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งสําคัญ ของที่มาของความเครียด
ภายในที่ทํางานผู้คนมักมองว่าเจ้านายเป็นดังพ่อ-แม่ ที่สามารถให้รางวัลแก่ตนได้ แต่โชคร้ายที่เจ้านาย
ส่วนมาก มั กจะไม่ใคร่ยกย่อ ง หรือสรรเสริญ แก่ ใครง่ายๆ ตรงกัน ข้ าม มักจะกล่าวตําหนิ อ ย่างรวดเร็ว
มากกว่า เมื่อการทํางานดี พนักงานแทบไม่ค่อยได้ยินคําชมเชย แต่เมื่อมีการกระทําผิด ก็มั่นใจได้เลยว่า
เจ้านายต้องเรียกให้ไปพบแน่นอน การขาดการกระตุ้นให้รางวัลเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน เพราะทําให้
พนักงานขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และท้ายสุดอาจนําไปสู่การถอนตัวออกจากการทํางาน
2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คนทั่วไปต้องการที่จะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้กุม
ชะตาของตนเองบ้าง ซึ่งมักจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และอยู่นอกเหนือการควบคุม เพราะว่าการ
ขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในสิ่งที่ส่งผลกระทบต่องานของตน และทุกคนมักเชื่อว่าตนรู้จักงานที่
ตนเองทําเป็นอย่างดี เมื่อมีใครมาปรึกษาด้วยจึงเกิดความรู้สึกเป็นคนนอก และทําให้ตนเองไม่สามารถ
ควบคุมผลลัพธ์ได้ผลตามมาคือความเครียด
3. การขาดความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ต้ น เหตุ แ ห่ ง ความเครี ย ดกรณี เกิ ด ขึ้ น เพราะ
พนั กงานมั กจะคิ ดว่าการไต่บัน ไดในอาชีพ มักจะมีอุปสรรคเสมอรวมถึงโอกาสที่ จะพั ฒ นาตนเองความ
คาดหวังที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งไม่ชัดเจนระบบประเมินผลในวิชาชีพไม่ชัดเจนและการเมืองภายในบริษัท
ปัจจัยเหล่านี้นําไปสู่ความเครียดในหน้าที่การงานการที่ไม่ได้รับการพัฒนาอันเป็นผลมาจากที่
ไม่สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมและการยกระดับทักษะอาจนําไปสู่การมองดูตนเองว่าด้อยคุณค่าก่อให้เกิด
ความคับข้องใจและความเครียดปิดกั้นไม่ให้ก้าวหน้าเกิดจากการมองเห็นโอกาสอันจํากัดหรือมาจากระบบ
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การประเมินที่ไม่ชัดเจนทั้งหลายเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุนําไปสู่การที่พนักงานจําต้องปรับความหวังของตนให้
ต่ําลงเพื่อให้สอดคล้องกับอาชีพหรืองานที่เหมาะกับตนสิ่งนี้ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจของพนักงานสร้าง
ความเครียดและทําให้พนักงานที่มีความกระตือรือร้นแสวงหางานใหม่ทําให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคล
อันมีค่าและนําไปสู่การมีผลผลิตที่ต่ํา
ผลของความเครียดในการทํางาน
ความเครียดจากการทํางานจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ปฏิบัติงาน และผลการ
ทํางานของผู้ป ฏิ บั ติงาน คี รีม าส อเต็ นต้ า (2542) ใน Diagnostic and statiatical Manual of Mental
Disorder ( Murphy and Hurvell, 1990 ,Quoted inRice, 1992, P. 183) ได้สรุปกลุ่มอาการทางจิต
ที่เกิดจากความเครียดในการทํางาน และมีความสัมพันธ์กับภาวการณ์ทํางานดังนี้
1.การมีความวิตกกังวล ความตึงเครียด ความสับสน และความฉุนเฉียว
2.ความรู้สึกไม่สมหวังโกรธ และไม่พอใจ
3.อารมณ์อ่อนไหวมาก
4.ความรู้สึกอดกลั้น
5.ประสิทธิภาพในการสนทนาลดลง
6.มีความรู้สึกตกต่ํา
7.รู้สึกโดดเดี่ยวและห่างเหิน
8.เบื่อ และความพึงพอใจในงานต่ํา
9.จิตใจอ่อนล้า และความสามารถทางปัญญาลดต่ําลง
10.ขาดสมาธิ
11.ขาดการกระตุ้นและความคิดสร้างสรรค์
12.ขาดความมั่นใจ
ขณะที่วรรธนา ลีลาอัมพรสิน (2541) แสดงถึงผลของความเครียดในการทํางานที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรม โดยพบว่าพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มสุราเป็นวิธีการที่ถูกนํามาใช้เพื่อลดความเครียดในการ
ทํางานเป็นอันมาก รองลงมาเป็นพฤติกรรมใช้ยากล่อมประสาทเพื่อบรรเทาอาการเครียดและลดความวิตก
กังวลที่ เกิดขึ้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ต่างทํ าให้คนมีความมั่นคงทางจิตใจลดลง มีความสามารถในการใช้
วิจารณญานในการตัดสินใจในงานลดลง อาการทางพฤติกรรมมีดังนี้
1.การผัดวันประกันพรุ่ง และหลีกเลี่ยงงาน
2 ผลงานและผลผลิตต่ํา ใช้ยาในทางที่ผิดและดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น
3.ก่อวินาศกรรมในงาน
4.เข้าร้านขายยาบ่อยขึ้น
5.รับประทานอาหารมากขึ้น
6.รับประทานอาหารน้อยเนื่องจากความรู้สึกกดดัน
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7.มีพฤติกรรมเสี่ยงได้แก่ ขับรถโดยประมาท เล่นการพนัน
8. ก้าวร้าว ลักขโมย
9. ความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานลดลง
10. ฆ่าหรือพยายามฆ่าตัวตาย
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์กุล (2542) กล่าวว่าความเครียดที่เกิดจากการทํางานมีผลกระทบต่อ
สุขภาพกาย คือ ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบทํางานต่างๆ ในร่างกาย ทั้งในระบบย่อยอาหาร
ระบบหมุ นเวีย นโลหิ ต ทํ าให้ เกิ ดโรคมากมาย รวมทั้ งโรคทางจิตที่ มีส าเหตุมาจากทางกาย นอกจากนี้
ความเครียดจากการคร่ําเคร่งอยู่กับงานนานเกินไปอาจทําให้เกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเกิดอาการปวด
บริเวณต้นคอเรื้อรังปวดบริเวณขากรรไกร กล้ามเนื้อและกระดูกในบริเวณอื่น
สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้อ้างอิง แนวคิดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทํางาน
หรือ Occupational Stress Indicator ของคูเปอร์และคณะ (1988) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
งาน ซึ่งเป็นต้นแบบที่ผู้วิจัยใช้อ้างอิงมาจากสิริพร เลียวกิตตุกุล (2545) มาใช้เป็นกรอบในการศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อความเครียดในการทํางาน ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 โดยสรุปแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้ านลัก ษณะงาน หมายถึงงานที่ปฏิ บัติจริงในแต่ ล่ะวัน ลักษณะงานมีผลทํ าให้เกิด
ความเครียด ได้แก่ ปริมาณงานมากเกินไป น้อยเกินไป งานที่ทํามีความเร่งด่วน และต้องแข่งขันกับเวลา
งานที่ทําไม่ตรงกับความสามารถ งานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูง ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากเกินไป การ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน ปริมาณงานไม่สมดุลกับจํานวนบุคลากร
2. ด้ า นบทบาทและหน้ า ที่ หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามสิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ ข องสถานภาพ
(ตําแหน่ง) ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงาน ซึ่งการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่มี
ผลต่อความเครียดได้แก่ ความไม่ชัดเจนในบทบาท ความสับสนเกี่ยวกับขอบเขตของงาน ความรับผิดชอบที่
ขัดแย้งต่อบทบาทหน้าที่ของตน ขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานนอกเหนือความ
รับผิดชอบ
3. ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับบุคคล บุคคลกับกลุ่มบุคคลหรือสังคม ซึ่งสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่ทําให้เกิดความเครียดได้แก่ การมี
ปัญหากับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน
4. ด้านความสําเร็จและก้าวหน้าในงาน หมายถึง ความหมายในการทํางานได้เสร็จสิ้น
และประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงได้ มีโอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งใน
หน่วยงาน หรือมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง มีความมั่นคงในงานซึ่งความสําเร็จและความก้าวหน้าในงานที่
ทําให้เกิดความเครียด ได้แก่ การได้รับการส่งเสริมมากหรือน้อยเกินไป การถูกประเมินความสามารถต่ํากว่า
ความเป็นจริง การขาดการฝึกอบรมหรือพัฒนา การขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง ขาดความมั่นคงในการ
ทํางาน ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ
5. ด้านโครงสร้างและบรรยากาศขององค์การ หมายถึง รูปแบบการบริหารในหน่วยงาน
นโยบายการปกครองบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสาร สภาแวดล้อมในการทํางาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
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ในการทํางาน ตลอดจนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน ในการปฏิบัติงาน ซึ่งโครงสร้างและ
บรรยากาศขององค์การที่ทําให้เกิดความเครียด ได้แก่ นโยบายในการบริหารไม่ชัดเจน ลักษณะการแบ่ง
โครงสร้างหน่วยงานไม่เหมาะสม ระบบบังคับบัญชาที่ไม่เหมาะสม กรสื่อสารในองค์การไม่ดี สภาพแวดล้อม
ในการทํางาน ไม่เหมาะ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ ขวัญและกําลังใจในการทํางานไม่ดี
2.5 ความเครียดกับประสิทธิภาพของการทํางาน
สมยศ นาวีก าร (2543) นั ก วิช าการด้ านบริห ารองค์ ก าร ได้ อ ธิบ ายลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างความเครียดและประสิทธิภาพในการทํางานว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและประสิทธิภาพ
ในการทํ า งานจะเป็ น รู ป ระฆั ง คว่ํ า เมื่ อ บุ ค คลเริ่ ม ต้ น รู้ สึ ก เครี ย ดกั บ งาน ผลการปฏิ บั ติ ง านจะเพิ่ ม ขึ้ น
ความเครียดจะกระตุ้นให้จัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจะทําให้งานหนักขึ้น หรือรวดเร็วขึ้นกว่าคนที่มี
ความเครี ย ดน้ อ ยหรือ ไม่ มี ค วามเครีย ดเลย บุ ค คลจะผลั ก ดั น ตั วเองไปสู่ ผ ลการปฏิ บั ติ งานที่ สู งภายใต้
ความเครียดปานกลาง แต่ถ้าความเครียดสูงเกินไป ผลการปฏิบัติงานจะเริ่มลดลง ดังภาพ ที่ 2.1
แผนภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและระดับผลการปฏิบัติงาน
สูง

A

บุคคลจะ

บุคคลจะ

เบื่อหน่าย

อ่อนเพลีย

ต่ํา
ต่ํา

ระดับความเครียด
ความเครียดทางบวก

สูง

ความเครียดทางลบ

ที่มา สมยศ นาวีการ, 2543, น. 1017
จากแผนภาพที่ 2.2 ความเครียดที่เพิ่มสูงถึงจุด A จะเป็นความเครียดทางบวก เนื่องจากจะทํา
ให้ผลการปฏิบตั ิงานบุคคลสูงขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่ง (จุด A) ความเครียดที่เพิ่มขึ้นจะทําให้ผลการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เมื่อเลยจุดนี้ไปแล้วความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นอีกจะทําให้ผลการปฏิบตั ิงานลดลง
ความเครียดที่เลยจุด A ไปจะเป็นความเครียดทางลบ เนื่องจากความเครียดทางลบจะทําให้ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลลดลง
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นอกจากนี้ความเครียดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลแล้วความเครียดยัง
มีผลกระทบต่อองค์กรด้วย (พสุ เดชัรินทร์, 2536)
1. ความเครียดส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลลดลง โดยอาจนําไปสู่การ
ตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่น
2. บุคคลที่เกิดความท้อถอยหรือยอมแพ้ต่อความเครียด อาจนําไปสู่การไม่ประสบ
ผลสําเร็จในการทํางาน การลางานบ่อยขึ้น หรืออาจลาออกจากงาน
3. ความเครียดสามารถก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน
หรือลูกน้อง ทําให้ความพึงพอใจในการทํางาน และความภักดีที่มีต่อองค์กรลดน้อยลง
บาร์รอน และพอลลัส (Baron & Paulus, 1991) เมื่อบุคคลมีความเครียดอยู่ในระดับต่ํา
กว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานจะดี ขึ้ น โดยประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานจะดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เมื่ อ ระดั บ
ความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อระดับความเครียดอยู่ในระดับสูงจะทําให้ประสิทธิภาพในการ
ทํางานลดลง พบว่าบุคคลที่มีความเครียดในระดับต่ําถึงปานกลางก็มีโอกาสที่จะมีประสิท ธิภาพในการ
ทํางานอยู่ในระดับต่ําก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลนั้นมีความไม่พึงพอใจในงานและเมื่อมีความเครียดในระดับ
ปานกลางอยู่เป็นระยะเวลานานหรือเกิดขึ้นซ้ําๆ จะส่งผลต่อสุขภาพและการปฏิบัติงาน แต่ในบางรายที่มี
ระดับความเครียดสูงแต่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจเนื่องจากบุคคลนั้นมีประสบการณ์และมี
ความชํานาญในงานนั้น รู้สึกว่างานนั้นท้าทายหรือเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความสุขในการทํางาน
แผนภาพที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานและผลที่เกิดขึ้น
ผลความเครี ยด

ปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยด

ผลต่อบุคคล
1.ความดันโลหิตสูง
2.จิตใจไม่เบิกบาน
3.ดื่มมากหงุดหงิด
4.ปวดหน้าอก

ปัจจัยเกี่ยวกับงาน
บทบาทในองค์กร
ความสัมพันธ์ในการทํางาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ

บุคคล

โครงสร้างและ
บรรยากาศองค์กร
ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับงาน

ที่มา :คูเปอร์ แอนด์ คราสวิชว์ ,1997

ผลต่อบุคคล
1.ความดันโลหิต
2.จิตใจไม่เบิกบาน
3.ดื่มมากหงุดหงิด
4. ปวดหน้าอก

โรคเครี ยด
1.โรคหลอดเลือด
หัวใจ
2. อาการป่วยทางจิต

-การพร้อมกันหยุดงาน
ยืดเยื้อ
-เกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางานรุนแรงและ
บ่อยครั้ง
- มีความเฉื่อยชา
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3. แนวคิดการจัดการความเครียด
โดยทั่วไปเมื่อบุคคลเกิดความเครียดจะมีพฤติกรรมเผชิญความเครียดต่าง ๆ มากมายแตกต่าง
กันไปในการหาทางลด หรือขจัดความเครียดให้หมดไป เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายให้กลับคืนปกติอีกครั้ง
วีระ ไชยศรีสุข (2533:22) ได้อธิบายว่า เมื่อมีตัวเร่งความเครียดเกิดขึ้น คนจะมีปฏิกิริยาทางร่างกายเพื่อ
ปรับตัวให้เข้ากับความเครียด โดยปฏิกิริยาจะมี 3 ขั้นตอน คือ
(1). อาการบอกเหตุ (Alarm Reacting Stage) จะเกิดขึ้นเฉพาะแห่งซึ่งเนื่องมาจากตัวเร่งให้
เกิดความเครียดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเกิดโดยผ่านระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ เช่น ต่อมพิทูอิตารี
(Pituitary) จะหลั่งฮอร์โมนออกมา ทําให้ร่างกายสามารถต่อต้านต่อตัวเร่งความเครียด และปรับรางกายให้
อยู่ในภาวะสมดุล ่
2. อาการต่อต้าน (Resistance Stage) ในระหว่างช่วงนี้ การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาจะ
เกิดขึ้นเพื่อรักษาสภาพต่อต้านของสิ่งมีชีวิตต่อตัวเร่งความเครียด ในบางสถานการณ์ทําให้เกิดระดับการ
สมดุลทางสรีรวิทยาเกิดขึ้น
3. ขั้นหยุดการทํางาน (Exhaustion Stage) ถ้ามนุษย์อยู่ภายใต้เหตุการณ์ที่มีความเครียด
นานๆ ความต้านทานไม่สามารถจะทําให้ร่างกายยังคงรักษาสภาพคงที่ไว้ได้และความเครียดยังคงมีอยู่ต่อไป
อาจจะเกิดตายได้เพราะอวัยวะหยุดการทํางาน
ลาซารัส และโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) กล่าวว่าบุคคลที่มีความเครียดใน
ระดับต่ําอาจใช้พฤติกรรมเผชิญความเครียดได้ทั้ง 2 แบบ แต่เมื่อความเครียดเพิ่มขึ้นเป็นระดับปานกลาง
บุคคลจะมีแนวโน้มในการเลือกใช้พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา และเมื่อภาวะความเครียด
อยู่ในระดับรุนแรง บุคคลมักจะใช้พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์แทน อย่างไรก็ตามในการ
ปฏิบัตินั้นบุคคลสามารถใช้พฤติกรรมเผชิญความเครียดทั้ง 2 แบบ โดยอาจมีส่วนเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพ
ของบุคลากร เช่น ใช้พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา ในกรณีที่เห็นว่าตนสามารถจัดการกับ
ปัญหาได้ และมักใช้พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์ เมื่อเห็นว่าปัญหานั้นเกินกว่าที่จะแก้ไข
ได้ การเผชิญปัญหาจะให้ผลดีที่สุด คือ การใช้กลวิธีทั้ง 2 แบบ ดังกล่าวให้ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมเผชิญความเครียดตามแนวคิดของลาซารัส และโฟล์คแมน
(Lazarus & Folkman, 1984) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเผชิญความเครียดว่าเป็นความพยายามที่จะ
เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียด
ทั้งที่เกิดขึ้นภายใน หรือภายนอกตัวบุคคล และความเครียดที่เกิดขึ้นนี้จะถูกประเมินโดยผู้ประสบว่าจะต้อง
ใช้กําลังความสามารถ และแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่เกินธรรมดา หรือแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่อาจไม่เพียง
พอที่จะจัดการกับความเครียด ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจะไม่มีการ
ตัดสินก่อนว่าวิธีการเผชิญกับความเครียดวิธีใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่เผชิญกับความเครียดตาม
แนวคิดนี้มี 2 ลักษณะ คือ
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1.พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์ (Emotion – Focused Coping)
เป็ น พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลพยายามที่ จ ะจั ด การอารมณ์ และความรู้ สึ ก ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น
เนื่องจากสถานการณ์ ที่ เป็นความเครียด โดยไม่ได้มุ่งแก้ปัญ หาหรือสาเหตุ ลาซารัส เรียกวิธีนี้ว่า “การ
บรรเทา” ซึ่ ง รวมถึ ง การที่ บุ ค คลนั้ น ได้ นํ า เอากลไกการป้ อ งกั น จิ ต ทุ ก แบบ จั ด เป็ น พฤติ ก รรมเผชิ ญ
ความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์พฤติกรรมประเภทนี้เป็นการกระทําให้รู้สึกว่าอันตรายจากสถานการณ์นั้น
ลดลง แต่ความจริงแล้วอันตรายนั้นไม่ได้ลดลง สถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมที่จัดว่าเป็น
พฤติกรรมประเภทนี้ ได้แก่ การปฏิเสธ การหลีกหนี การพยายามลืม การแยกตนเอง การเพ้อฝัน การทําให้
เป็นเรื่องเล็กการเลือกรับฟังเฉพาะสิ่งที่ดี หรือโยนความผิดไปให้ผู้อื่น เป็นต้น
2. พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา (Problem – Focus Coping)
เป็นพฤติกรรมที่บุคคลพยายามจัดการกับสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดความเครียดโดยตรง ซึ่ง
เป็นการใช้กระบวนการทางปัญญา ในการตัดสินใจเลือกวิธีที่จะจัดการกับสถานการณ์ โดยมุ่งที่ต้นเหตุของ
ปัญหา ได้แก่ การเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็นความเครียดตามสภาพความเป็นจริง และหาหนทางแก้ไขหรือ
การเสริมสร้างความสามารถให้ตนเองในการเผชิญความเครียดนั้น เป็นต้น
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะความเครียดที่น่าสนใจ จึงนํามา
ประยุกต์ใช้เป็นตัวแปรตามในการศึกษาเรื่องภาวะความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการ
ทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ในครั้งนี้
ซึ่งจากความหมายเกี่ยวกับความเครียดนั้นผู้วิจัยได้กล่าวถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมรอบตัวของ
บุคคลโดยจากการศึกษาต่อเนื่องนั้นสภาวะสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคล ก็คือปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียด
ซึ่งมี ผู้ อธิบ ายเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ทํ าให้ เกิดความเครียดที่ น่าสนใจก็คือ คู ล เปอร์ และเดวิส สัน (Cooper &
Davidson, 1987, pp. 99-108) ได้แบ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียดไว้ดังนี้
1. ปัจจัยจากการทํางาน ได้แก่ ตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ บทบาทในหน่วยงาน ปริมาณงาน
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน ความปลอดภัย การสนับสนุนในหน่วยงาน สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบของหน่วยงาน
2. ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว การได้รับแรงสนับสนุน
จากคู่สมรส ความปลอดภัยของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ
3. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิต
ความสามารถในการปรับตัว บุคลิกภาพ ปัจจัยจากการทํางาน จากสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน จากสังคมและ
วัฒนธรรมนั้นเป็นปัจจัยร่วมกัน เมื่อเกิดผลจากปัจจัยหนึ่ง ก็จะมีผลกระทบปัจจัยทั้งสามส่งผลให้บุคคลเกิด
ความเครียดได้
คูลเปอร์ และเดวิสสัน กล่าวว่า ความเครียดในการทํางานเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการทํางาน
และการรับรู้ว่าตนเองเหมาะสมกับงานหรือไม่ ดังนั้นสาเหตุของความเครียดในการทํางานใน ที่นี้จึงไม่ใช่
สาเหตุเดียวที่ทําให้เกิดความเครียด แต่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้ว่าก่อให้เกิดความเครียด ดังนั้นการ
กล่าวถึงความเครียดในการทํางานจึงต้องพิจารณาถึงบุคคล และการรับรู้ของบุคคล ต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
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ความเครียด นั่ น คื อปั จ จัย ด้ านลั ก ษณะงาน ปั จ จัย ด้ านบทบาทในองค์ ก ารปั จ จัย ด้ านความสําเร็ จ และ
ความก้ าวหน้ าในอาชี พ ปั จ จั ย ด้ านสั ม พั น ธภาพในที่ ทํ า งาน และปั จ จั ย ด้ าน โครงสร้ าง นโยบายและ
บรรยากาศองค์การ เช่น การรับรู้ถึงภาระงานที่มากเกินไป ไม่ทราบความ คาดหวังของผู้บังคับบัญชา การ
ไม่ได้รับการเลื่อนตําแหน่ง หรือได้รับการเลื่อนตําแหน่งเร็วเกินไป ความสัม พันธ์กันหัวหน้างาน เพื่อน
ร่วมงาน และลูกน้อง และการมีความคิดขัดแย้งกับนโยบาย ของที่ทํางาน เป็นต้น
Farmer, Richard E.et.al. (1984) ได้แบ่งสาเหตุความเครียดไว้ดังนี้
1.สาเหตุจากตัวบุคคล (Personal Source) เป็นสาเหตุที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของบุคคล ได้แก่
โครงสร้างบุคลิกภาพ ประสบการณ์ชีวิต อัตมโนทัศน์ของบุคคล สุขภาพและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ของปัจเจกบุคคล
2.สาเหตุจากฐานะทางเศรษฐกิจ (Financial Source) เช่น สถานภาพทางการเงิน รายได้
ความสามารถในการจัดการจัดหาปัจจัย 4 ร่วมทั้งการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินที่ควรจะ
เป็น
3. สาเหตุจากสัมพันธภาพ (Relational Source) เป็นสาเหตุจากการมีความสัมพันธ์กับคน
รอบตัว เช่น ครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน คู่สมรส เป็นต้น
4.สาเหตุจากอาชีพการทํางาน (Occupationall Source) เป็นความสัมพันธ์กับประสบการณ์
การทํางาน การดําเนินชีวิต ตลอดจนการคาดหวังในอนาคต
จากปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียดดังกล่าวจะเป็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล และ
เกี่ยวกับอาชีพการงานผู้วิจัยจึงเป็นว่าปัจจัยดังกล่าวนั้นคาดว่าจะส่งผลต่อภาวะความเครียดของข้าราชการ
ตํารวจจึงได้นํามาใช้เป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้ โดยปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการ
ทํ า งานมี แ นวคิ ด ของ คาลิ โม, เอลเบทาวี่ และคู เปอร์ (Kalimo, El-Betawi and Cooper, 1987) มี
รายละเอียดดังนี้
1. ปั จจั ย ภายในลั ก ษณะงาน (Factor Intrinsic to the job) ได้ แ ก่ ความเหมาะสมของ
บุคคล ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจในงาน อุปกรณ์ และฝึกอบรม การโยกย้ายงาน
ปริมาณงาน ความเสี่ยงอันตรายทางกายภาพ และความภาคภูมิใจในการทํางาน
2. บทบาทในองค์ ก ร (Role in the organization) เช่ น ความคลุ ม เครื อ ในบทบาทของ
ตนเอง ความเครียดเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองชัดเจน ไม่ทราบว่าต้องทําอะไร
ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ ของเขตขององค์กร ความรับผิดชอบต่อประชาชน
3. ความก้าวหน้าในงาน (Career Development) เช่น ไม่มีความมั่นใจในความก้าวหน้าของ
งานที่ทํา ขาดความพอใจในค่าจ้าง ความไม่เหมาะสมในสถานภาพ การชาดความปลอดภัยในงาน
4. สัมพันธภาพในหน่วยงาน (Relationship / Social Support) การที่มีแรงสนับสนุนจาก
สังคม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะช่วยลดความเครียดได้ ถ้าสัมพันธภาพในหน่วยงานไม่ดีจะมี
ปัญหาเรื่องบทบาท และเกิดความเครียดทางจิตใจอันส่งผลให้ความพอใจต่ํา
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5. โครงสร้างองค์ ก ร และบรรยากาศทั่ วไป (Organization Stucture and Climate)เช่ น
นโยบาย กฎระเบียบของหน่วยงาน การถูกจํากัดพฤติกรรมในเรื่องการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน
ผู้วิจัยใช้ปัจจัยทั้ง 5 ด้านดังกล่าวเป็นขอบเขตของเนื้อหาในตัวแปรต้นที่จะใช้ทําการศึกษาครั้งนี้
5. แนวทางภาครัฐกับการป้องกันความเครียดของข้าราชการไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตของข้าราชการไทยไดแก่สํานักงานข้าราชการ
พลเรือน หรือสํานักงาน ก.พ. ได้จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.
๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ เพื่ อ ให้ การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ข้าราชการตอบสนองต่อ บริบ ทของสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารราชการ และ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้ระบบราชการมีความเข้มแข็ง ข้าราชการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพียง พอที่จะตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งที่รัฐต้องดําเนินการเพื่อ
ป้ องกั น ปั ยหาความจากการปฏิ บั ติ งาน โดยกําหนดหลัก การวัตถุ ป ระสงค์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554-2556 ดังนี้
หลักการ
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการต้องทําให้เกิดความสุขในการทํางาน และสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร การ
เพิ่มผลิตภาพ และขีดสมรรถนะของส่วนราชการ
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อสร้าง
เสริมให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติราชการ และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐและ
ประโยชน์สุขของประชาชน
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการมีความสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีจติ
สาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนรวมทั้งมีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทํางาน มีขวัญกําลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อให้ส่วนราชการมีกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของ
ส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้ส่วนราชการมีระบบ กลไก และวิธีดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอข้าราชการที่
มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
4.เพื่อให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ทดี่ ี ส่งผลให้สังคมและประเทศ
ไทยเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านการทํางาน
เพื่อให้ข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ส่วนราชการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสม
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และอํานวยความสะดวกให้ข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1.ปรับปรุงสถานที่ทํางานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีบรรยากาศที่ดีมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
2. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตัวชี้วัด
3. สถานทีท่ ํางานปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์ของส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ตัวอย่างกิจกรรม การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อขยายสถานที่ทํางาน ,กิจกรรม ๕ ส
และการจัดระเบียบสถานที่ทาํ งาน , การจัดหาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ เครือ่ งมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ และทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาระบบและวิธีการทํางาน เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าประสงค์
จัดระบบและวิธีการทํางานที่เหมาะสมและชัดเจนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและ
ตัวชี้วัดสําคัญเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างกิจกรรม จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการให้คําปรึกษา
แนะนํา, จัดทําคู่มือและเอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน, การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถและสมรรถนะของข้าราชการ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ส่วนราชการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักคุณธรรม เพื่อสร้างขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
เป้าประสงค์ มีหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมี ตัวชี้วัด 1) ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากร
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บุคคลของส่วนราชการ และ 2) ความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อองค์กร ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร และพร้อมทุ่มเททํางานเพื่อสร้างความสําเร็จให้แก่องค์กร
ตัวอย่างกิจกรรม
การสร้างความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ การเลื่อนตําแหน่ง การแต่งตั้ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การนําระบบกลไกและวิธีการบริหารงานใหม่ๆ มาดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ได้แก่ การจัดทําเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งรวมถึงการวางมาตรการ
ส่งเสริมการทํางานที่บ้าน การพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยมีการวัดและ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานอย่างจริงจัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านส่วนตัว
เพื่อให้ข้าราชการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุข มีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมให้ส่วนราชการดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ข้าราชการมี
สุขภาพที่ดี
เป้าประสงค์
1. ข้าราชการมีความรู้สามารถดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้
2. ข้าราชการมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการความเครียดของตนเองและ
ครอบครัว
3. ข้าราชการและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างให้ข้าราชการมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นและเข้มแข็งมีความสมดุลระหว่างชีวิต
การทํางานกับชีวิตส่วนตัว
เป้าประสงค์
1.ข้าราชการมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและสังคม
2.ข้าราชการมีความสุขเพิ่มขึน้ ครอบครัวมีความอบอุ่น
3. จํานวนกิจกรรมที่จัดให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนราชการ
4. จํานวนข้าราชการที่มีความสุขเพิ่มขึ้น และมีอัตราการหย่าร้างลดลง
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่กําหนดชั่วโมงทํางานที่เหมาะสมสําหรับหน่วยงาน ได้แก่ การจัด
เวลาการทํางานให้ยืดหยุ่น การสนับสนุนการทํางานที่บ้าน สนับสนุนให้ข้าราชการจัดเวลาการทํางานให้
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เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว และการกําหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว จัดให้
ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการของส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านสังคม
เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันมีความสามัคคี มี
ความรักและความภาคภูมิใจในองค์กร ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ส่วนราชการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับลักษณะงานใน
แต่ละส่วนราชการ ให้ข้าราชการมีความเชื่อถือและไว้วางใจในการทํางานร่วมกัน
เป้าประสงค์ ส่วนราชการมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม และเสริมสร้างให้
ข้าราชการเชื่อถือและไว้วางใจในการทํางานร่วมกัน
ตัวอย่างกิจกรรม จัดกิจกรรมนันทนาการ และการสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารและ
ข้าราชการ พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับมีความรู้ความ
เข้าใจในนโยบายและวัฒนธรรมขององค์กรอย่างชัดเจนและทั่วถึง พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะขององค์กร และธรรมชาติของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมข้าราชการให้มีจิตสาธารณะ มีความรัก และความสามัคคีภายในองค์กร
เป้าประสงค์ .ให้ข้าราชการมีความรัก ความสามัคคี และร่วมมือกันทํางานมากขึ้น มีจิตสํานึกที่ดี
และมุ่งกระทําประโยชน์ต่อส่วนรวมเพิ่มขึ้น
ตัวอย่างกิจกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร ได้แก่ การจัดการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ทัศนศึกษา สังสรรค์และสันทนาการในโอกาสพิเศษต่างๆ จัดกิจกรรมให้ข้าราชการมีส่วนร่วมใน
การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือมีความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การปลูกป่า
สร้างฝาย และพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านเศรษฐกิจ
เพื่อให้ข้าราชการมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ส่วนราชการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออม และการบริหาร
จัดการด้านการเงินให้แก่ข้าราชการ
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เป้าประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและการออม c
และมีความรู้ความเข้าใจ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการใช้จ่ายเงิน
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ การให้ความรู้แก่ข้าราชการในด้านการวางแผน และการบริหาร
จัดการการเงินส่วนบุคคล การรณรงค์เรื่องการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน และสร้างความสุขให้แก่ข้าราชการ
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้
ตัวอย่างกิจกรรม การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ การจัดสหกรณ์
ออมทรัพย์ การจัดร้านค้าสวัสดิการ การสงเคราะห์ข้าราชการเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเดินทางและกรณี
ประสบภัยพิบัติ การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนใน
กรณีต่างๆ
ปัจจัยความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
1. ด้านนโยบาย รัฐบาลกําหนดเป็นนโยบายและสนับสนุนให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
เป็นภารกิจสําคัญของส่วนราชการและจังหวัด และให้ส่วนราชการและจังหวัดกําหนดนโยบายที่สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมทั้งกําหนดให้มีระบบการทํางาน กิจกรรม
และการดําเนินการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งความสุข
2.ด้านองค์ความรู้ 1) ดําเนินการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของข้าราชการเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตข้าราชการว่า มิใช่เป็นเพียงการจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการสร้าง
ความสุขในชีวิตโดยรวมด้วย 2) สร้างเครื่องมือและคู่มือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสําหรับ
ข้าราชการ จําแนกตามความแตกต่างของเพศ วัย สถานภาพของข้าราชการ และสภาพแวดล้อมของส่วน
ราชการ 3) พัฒนาเครื่องมือประเมินผลความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในแต่ละด้าน
3. ด้านการสร้างเครือข่าย ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน อาทิเช่น สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันการศึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ฯลฯ
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มาตราการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการดูแลความเครียดของข้าราชการตํารวจ
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ข้ า ราชการมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
ความเครียดทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของงาน และความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูง และต้องทํางานกับคนหมู่มาก
สิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกถึงความเครียดของข้าราชการตํารวจเห็นได้จากสถิติการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ทั้ งในระดั บ สัญ ญาบั ตรและชั้ น ประทวนมีเกิดขึ้นในทุ กปี และมี ส ถิติที่ เพิ่ ม ขึ้ นอีก ด้ วย นอกจากนี้ ภ าวะ
ความเครียดของตํารวจนอกจากจะทําร้ายตนเอง ยังปรากฏให้เห็นในรูปอื่นๆ เช่นการทําร้ายผู้อื่น อาทิ
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวอีกด้วย มาตรการดูแลความเครียดของข้าราชการ
ตํารวจของสํานักงานตํารจแห่งชาติยังคงใช้แนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุรภาพชีวิตขอข้าราชการ
ตามแนวทางของสํานั กงานพั ฒ นาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นแนวปฏิบัติ ส่วนขอสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติยังไม่ปรากฏยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่เด่นชัด เพียงแต่มีมาตรการดําเนินตามแนวนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชาในแต่ละยุคสมัย อาทิเช่น
แนวทางของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมัยเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ มีสถิติการฆ่า
ตัวตายของข้าราชการตํารวจบ่อยครั้ง จากข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2556 มีข้าราชการตํารวจ
ฆ่าตัวตาย เฉลี่ย 29.17 นายต่อปี สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีข้าราชการตํารวจ ฆ่าตัวตายแล้ว 31
นาย และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรไทย ข้าราชการตํารวจมีอัตราการฆ่าตัวตาย
สูงกว่าประชากรทั่วไป 2.32 เท่า จึงมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการตํารวจ
ได้กําหนดมาตรการเพื่ อแก้ไขปัญ หาข้าราชการตํารวจฆ่าตัวตาย โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่ ทําให้ข้าราชการ
ตํารวจฆ่าตัวตาย ได้แก่ ปัญ หาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ปัญหาส่วนตัว ปัญหาหนี้สิน ปัญ หาที่เกี่ยวกับ
หน้าที่การงาน ซึ่งอาจมีหลายปัจจัยประกอบกัน รวมทั้งสภาพจิตใจของข้าราชการตํารวจเอง นอกจากนี้
จากสภาพการปฏิบัติหน้าที่ ที่ทําให้เกิดความตึงเครียดและกดดัน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ข้าราชการ
ตํารวจฆ่าตัวตาย ทําให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีค่าที่ไม่อาจประเมินได้ จึงมีมาตรการป้องกัน
ในการป้องกันข้าราชการตํารวจฆ่าตัวตาย
1) ให้ผู้บังคับบัญชาสํารวจข้อมูลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อจะได้ทราบว่าใครมีความเสี่ยง โดย
สังเกตุพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดความเครียดอย่างรุนแรงดังนี้ มีปัญหาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีปัญหา
ส่วนตัวและครอบครัว มีปัญหาทางบุคลิกลักษณะหรือสุขภาพจิต มีปัญหาสุขภาพ มีประวัติเคยพยายามฆ่า
ตัวตาย
2) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นคอยดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและ จะต้องเอาใจใส่ดูแลการ
ปฏิบัติงานและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญ ชาและครอบครัว สร้างขวัญ และกําลังใจ เสริมสร้าง
ทัศนะคติพัฒนาจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
3) ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการจัดการชีวิต พัฒนาจิตใจ โดยจัดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม
หรือเปิดช่องทางให้คําปรึกษาแนะนําด้านสุขภาพจิต โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรการเฝ้า
ระวัง สังเกตสัญญาณเตือนก่อนการฆ่าตัวตาย เช่น พูดหรือเขียนถึงความตายหรือการฆ่าตัวตาย หรือบ่นว่า
อยากตาย มีประวัติเคยพยายามฆ่าตัวตาย ป่วยเป็นโรคจิต ติดสุรา หรือยาเสพติด จนเลิกไม่ได้ ครอบครัว
และชุมชนไม่ยอมรับ มีโรคประจําตัวร้ายแรง โรคเรื้อรังและรักษาไม่หาย และถูกเร่งรัดหนี้สินจนหาทางออก
ไม่ได้ สิ้นเนื้อประดาตัว
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4) หากพบพฤติกรรมเสี่ยง ให้ดูแลและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานดูแล เข้าไปพูดคุยเพื่อสอบถามปัญหา แนะนําการแก้ไข รวมถึงควบคุมอุปกรณ์หรือวิธีการที่ใช้ใน
การฆ่าตัวตาย ได้แก่ อาวุธปืน ยา วัตถุมีคมฯ หากพบพฤติกรรมอันเป็นสัญญาณเตือนก่อนการฆ่าตัวตาย
จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
5) ส่ ว นมาตรการเมื่ อ เกิ ด เหตุ แ ละฟื้ น ฟู ห ลั งเกิ ด เหตุ เมื่ อ เกิ ด เหตุ ฆ่ าตั ว ตาย หากพบ
ข้าราชการตํารวจที่พยายามฆ่าตัวตาย ให้รีบช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลและรีบนําส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
หากเสียชีวิตให้ช่วยเหลือด้านการจัดการศพ สิทธิกําลังพล รวมถึงปลอบโยนญาติให้มีสติ กรณีข้าราชการ
ตํารวจพยายามฆ่าตัวตาย ให้ตรวจสอบสาเหตุแล้วให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
จิตใจ การศึกษาหาสาเหตุ ให้ละเอียดครอบคลุมไปถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อจะได้ทราบ
ว่ามีปัญหาใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจฆ่าตัวตายของข้าราชการตํารวจ เพราะปัญหาและสาเหตุการ
ฆ่าตัวตายของข้าราชการตํารวจอาจต่างไปจากการฆ่าตัวตายโดยทั่วๆ ไป เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องแตกต่างกัน แล้วนําไปเป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขและป้องกันปัญ หาการฆ่าตัวตายของ
ข้ า ราชการตํ า รวจอย่ า งเป็ น ระบบและยั่ ง ยื น ต่ อ ไป(รายงานข่ า วออนไลน์ สํ า นั ก พิ ม พ์ ม ติ ช นออนไลน์
http://www.matichon.co.th/news_ detail. php?newsid=1381930702 สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม
2559)
ขณะที่นโยบายของ พลตํารวจเอกสมยศ พุ่มพันธ์ม่วงเป็นผู้บัญ ชาการตํารวจแห่งชาติ มี
มาตราการในการดูแลความเครียดของข้าราชการตํารวจ เนื่องจกเกิดเหตุความรุนแรงจาความเครียดของ
เจ้าที่ตํารวจหลายครั้ง โดยมีมาตราการดังนี้
1. จั ด ตั้ ง "ศู น ย์ ให้ คํ า ปรึ ก ษาข้ า ราชการตํ า รวจที่ มี ค วามเครี ย ด" เพื่ อ เยี ย วยาช่ ว ยเหลื อ
ข้าราชการตํารวจที่ตกอยู่ในภาวะความเครียด จนอาจนําไปสู่การฆ่าตัวตาย พร้อมเปิดสายด่วน 1599 เพื่อ
คอยให้คําปรึกษาชี้แนะและรักษาสภาพจิตใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้รู้สึกเครียด
2. สั่งการให้ผู้กํากับสถานีทุกแห่งดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิด อีกทั้งต้องรู้พฤติกรรมและความ
เป็ น อยู่ของลู กน้ อง หากผู้ ใต้บั งคั บบั ญ ชาเครียดจากการทํ างานจนถึงขั้นฆ่ าตัวตาย ผู้ บั งคั บบั ญ ชาต้ อง
รับผิดชอบด้วย
3. จัดให้มีจิตแพทย์คอยให้คําปรึกษากรณี ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีความเครียดและร้องขอรับ
ความช่วยเหลือ
(ที่ ม า : ข้ อมู ล ออนไลน์ https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid) สื บ ค้ น เมื่ อ
21 เมษายน 2559)
6.ข้อมูลทั่วไปของตํารวจภูธรภาค 2
ประวัติความเป็นมา
ตํารวจภูธรภาค 2 เริ่มก่อตั้งในสมัยที่นายพลตรีพระยาวาสุเทพ เป็นอธิบดีกรมตํารวจในขณะนั้น
โดยมีที่ตั้งเดิม อยู่ที่อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับ ดังนี้
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พ.ศ. 2440 มี ก ารจั ด ตั้ ง กองตํ า รวจมณฑลปราจี น บุ รี ขึ้ น ที่ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี อ าณาเขต
รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และ ชลบุรี ต่อมาได้จัดตั้งกองตํารวจมณฑล
จันทบุรี มีอาณาเขตปกครอง 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง และ ตราด
พ.ศ.2445 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อกองตํารวจภูธรทั้ง 2 แห่ง เป็นกองตํารวจภูธรที่ 9 มณฑลปราจีนบุรี
(ที่ตั้งเดิม) และกองตํารวจภูธรที่ 12 มณฑลจันทบุรี (ที่ตั้งเดิม)
พ.ศ.2547 หลังจากมีการรวมกรมตํารวจภูธร และกรมตํารวจนครบาลเป็น "กรมตํารวจ" แล้ว ได้
แบ่งการปกครอง หัวเมือง ออกเป็น 4 ภาค คือ ตํารวจภูธรภาคกลาง ตํารวจภูธรภาคตะวันออก ตํารวจภูธร
ภาคเหนือ และตํารวจภูธรภาคใต้ โดยให้แต่ละ ภาคมีผู้บังคับการเป็นหัวหน้า แบ่งการปกครองภายในภาค
เป็นสายๆ แต่ละสายมีจังหวัดในการปกครอง 3-4 จังหวัด
ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ได้กําหนดเขตการปกครองตํารวจภูธรไว้ รวม 20 สาย โดย กองกํากับการ
ตํารวจภูธรสายที่ 6 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา) มีเขตการปกครอง 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
นครนายก และชลบุรี กองกํากับการตํารวจภูธรสายที่ 7 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี) มีเขตการปกครอง 3
จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง และตราด
พ.ศ.2481 ได้แบ่งส่วนราชการและจัดตั้งตํารวจภูธรเสียใหม่ 8 แขต โดยกองกํากับการตํารวจภูธร
สาย 6 และ 7 รวมเป็น 1 เขต มีชื่อใหม่ว่า "กองบังคับการตํารวจภูธรเขต" 5 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา) มี
จังหวัดในการปกครองรวม 7 จังหวัด มีผู้บังคับการเป็นหัวหน้า
พ.ศ.2484 กองบังคั บ การตํารวจภู ธรเขต 5 ได้ย้ายที่ ตั้งไปอยู่ที่ "จังหวัดพระตะบอง" และเพิ่ ม
จังหวัดในปกครองอีก 2 จังหวัด คือ พระตะบอง และพิบูลย์สงคราม ทั้นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากผลของ
อนุ สั ญ ญาสั น ติ ภ าพระหว่างไทย กับ ฝรั่งเศส เมื่อ 9 พ.ค.2484 ในปี เดี ยวกั น ทางการได้ โอน จังหวั ด
สมุทรปราการ ให้มาขึ้นในทางปกครองเพิ่มอีก 1 จังหวัด
พ.ศ.2495 มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2495 แบ่งส่วน
ราชการของกระทรวงมหาดไทย "เขต" เป็น "ภาค" จึงได้เปลี่ยนแปลง "กองบังคับการตํารวจภูธรเขต 5"
เป็น "กองบังคับการตํารวจภูธรภาค 2" เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
พ.ศ.2498 มี พ ระราชกฤษฎี กาจัดวางระเบี ยบส่วนราชการกรมตํ ารวจ ในกระทรวงมหาดไทย
เปลี่ยนแปลงให้ "กองบังคับการตํารวจภูธรภาค 2" เป็น "กองบังคับการตํารวจภูธรเขต 2 มีเขตการปกครอง
7 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด
พ.ศ.2514 กองบังคับการตํารวจภูธรเขต 2 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ถนนวชิรปราการ ตําบลบางปลาสร้อย
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีเขต การการปกครอง 7 จังหวัด เช่นเดิม
พ.ศ.2519 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2519 ให้ยุบเลิกกองบังคับการตํารวจ ภูธรเขตทั้ง 9 เขต หลังจากนั้นได้มีคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน ฉบับ 45 ลงวันที่ 27 ต.ค.2519 ปรับปรุงแบ่งส่วนราชการกรมตํารวจขึ้นใหม่ จัดตั้งกองบังคับการ
ตํารวจภูธร 2 ขึ้น โดยขึ้นตรงกับกองบัญชาการตํารวจภูธร1 มีเขตการ ปกครองรับผิดชอบ รวม 8 จังหวัด
คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรปราการ
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พ.ศ.2536 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตํารวจเสียใหม่ ให้ยุบกองบัญชาการตํารวจภูธร
1-4 และกองบังคับการตํารวจภูธร 1-9 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2537 มีผู้ช่วย อธิบดีกรมตํารวจเป็นหัวหน้าภาค
ผู้บัญชาการเป็นรองหัวหน้าภาค กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 มีเขตการปกครอง 8 จังหวัด คือ จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และ สระแก้ว
พ.ศ.2539 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตํารวจใหม่ ลงวันที่ 17 ต.ค. 2539 ให้ยุบเลิก
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1-9 เป็นตํารวจภูธรภาค 1-9 มีผู้บัญชาการเป็นหัวหน้า มีเขตการปกครองใน
ความรับผิดชอบ 8 จังหวัดเช่นเดิม ปัจจุบันตํารวจภูธรภาค 2 เป็นหน่วยงานระดับกองบัญ ชาการของ
สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีผู้บัญ ชาการตํารวจภูธรภาค 2 เป็นผู้บังคับบัญ ชาสูงสุดขึ้นตรงต่อผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และมี รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 อีก 6 ท่าน มีผู้บังคับการ จํานวน 12
ท่าน โดยงการบริหารจัดการดังนี้
วิสัยทัศน์ ตํารวจภูธร ภาค 2
“เป็นตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ตํารวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตํารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้
จริง ในงานที่ทําและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งสําคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่า นายที่แท้จริงของข้าราชการตํารวจคือ
ประชาชนทั้งประเทศ
พันธกิจ ตํารวจภูธร ภาค 2
1) ถวายความปลอดภั ย สํ า หรั บ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ พระราชิ นี พระรั ช ทายาท
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2) บังคับใช้กฎหมาย อํานวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
3) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
ชุมชน และ รักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
4) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนให้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม
5) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
6) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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โครงสร้างของตํารวจภูธรภาค 2
แผนภาพที่ 2.1 แสดงโครงสร้างการบริหารของตํารวจภูธร ภาค 2

ที่มา : เวปไซด์ตํารวจภูธร ภาค 2 http://www.p2.go.th/ lสืบค้นเมื่อ v 6 เมษายน 2556
ตํารวจภูธรภาค 2 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี เป็ นหน่วยงานราชการของตํารวจขึ้นตรงต่อ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยมีผู้บัญชาการตํารวจภุธร ภาค 2 เป็นผู้บังคับบญชาสูงสุด มีการแบ่งโครงสร้ง
การบริหารจัดการ ออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1.. ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธร ภาค 2
ประกอบด้ วย ตํ ารวจภู ธ รจั งหวั ด ในสั งกั ด 8 จั งหวั ด ได้ แ ก่ จั งหวัด จั น ทบุ รี ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี ตราด
นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว โดยมีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
แต่ละจังหวัดและรับนโยบายจากผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 2
2. ฝ่ายอํานวยการ ได้แก่ กองบังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 2
.3. ฝ่ายสนับสนุน ได้แก่ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค 2
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4.. ฝ่ายฝึกอบรม ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค 2
ทั้ง 3 หน่วยงานหลังเป็นหน่วยงานประจําอยู่ในสํานักงานตํารวจภุธร ภาค 2
อัตรากําลัง
ปั จ จุ บั น ตํ า รวจภู ธ รภาค 2 มี อั ต รากํ า ลั ง ของข้ า ราชการตํ า รวจปฎิ บั ติ ง านอยู่ ทั้ งสิ้ น
11,381 แยกเป็นสัญญาบัตร 3,394. นาย ชั้นประทวน 7,987 นาย
ลักษณะพื้นที่และขอบเขตความรับผิดชอบ
เขตความรับผิดชอบที่ส่วนใหญ่จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว จึงมีประชากร
ที่อพยพมาจากทั่วทุกทิศของประเทศไทย รวมถึงแรงงานต่างชาติ ปัจจุบันข้อมูลจากกรมการปกครอง ได้
รายงานจํานวนประชากรรวมทั้ ง 5 จั งหวัด มี จํ านวนทั้ งสิ้ น 4,615,571 คน ประชากรแฝงประมาณ
1,500,000 คน เปรียบเทียบอัตราส่วน ข้าราชการตํารวจ 1 นาย รับผิดชอบต่อประชากร จํานวน 670 คน
คดีอาชญากรรม
จากการดําเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรภาค 2 ที่ผ่านมาพบว่า
ส่วนใหญ่แล้วอาญากรรมที่พบส่วนใหญ่เป็นเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ การ
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและยาเสพติด แต่อย่างไรก็ตามผลการปฏิบัติงาน
ของตํารวจภูธรภาค 2 บรรลุตามเป้าหมายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เนื่องจากได้มีการจับกุมคดีสําคัญๆ
ทุกประเภท ได้เป็นจํานวนมาก สร้างความพอใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ประชาชนเกิดความ
อบอุ่น มีความเชื่อมั่นในการดํารงชีวิต ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของตํารวจภูธรภาค 2 ต่อไป (ที่มา: แผน
ยุทธศาสตร์ตํารวจภูธรภาค 2 ปี ............)
7. งานวิจัยทีเ่ กี่วข้อง
มนทิ ร า ปรี ช า (2552) ได้ทํ า การศึก ษาเรื ่อ ง ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเครี ย ดและ
พฤติกรรมการจัดการความเครียดของตํารวจตระเวนชายแดน กองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัย
พบว่า ตํารวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาสมีความเครียดอยู่ในระดับสูงร้อยละ 13.0
ความเครียดระดับปานกลางร้อยละ 54.3 และมีความเครียดอยู่ในระดับต่ําคิดเป็นร้อยละ 32.7 ส่วนปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความเครียดและเป็ นปั จจัยทํานายการเกิดความเครียดได้แก่ บุคลิกภาพที่ไม่มีความมั่นคง
ทางด้านอารมณ์ (ลักษณะบุคลิกภาพ Scale N) การสนับสนุนทางสังคมในระดับต่ํา ระดับการศึกษาที่ต่ํา
กว่าปริญ ญาตรี การมีปั ญ หาสุขภาพหรือโรคประจํ าตั ว รวมทั้ งรายได้ค รอบครัวและรายได้ตนเองที่ ไม่
เพียงพอ ซึ่งมีระดับความสําคัญทางสถิติที่ P < .05 ในส่วนของพฤติกรรมการจัดการความเครียดพบว่า
ตํารวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาสมีพฤติกรรมการจัดการความเครียดในระดับสูงร้อย
ละ 30.9 ระดับปานกลางร้อยละ 36.4 และมีพฤติกรรมการจัดการความเครียดในระดับต่ําคิดเป็นร้อยละ
32.7 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยทํานายการเกิดพฤติกรรมการจัดการความเครียดได้แก่ บุคลิกภาพที่
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ชอบแสดงตัว (ลักษณะบุคลิกภาพ Scale N) ภูมิลําเนา การสนับสนุนทางสังคมระดับต่ํา รวมทั้งรายได้
ครอบครัวและรายได้ตนเองที่ไม่เพียงพอ ซึ่งมีระดับความสําคัญทางสถิติที่ P < .05
สุ ร วุฒิ สั งขรั ศ มี (2541) ทํ าการวิ จั ย สํ ารวจความเครี ย ดของเจ้ า หน้ าที่ ตํ ารวจจราจร
กรณี ศึกษาสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนครราชสีมามีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาความเครียดและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับ ความเครียดของเจ้าหน้ าที่ ตํารวจจราจร สถานี ตํารวจภู ธรอํ าเภอเมื องนครราชสี ม า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนครราชสีมา จํานวน 55
ราย เป็นเพศชายทั้งหมด ใช้โปรแกรม Epi Info version 6 วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงค่าสถิติ คือ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรส่วนใหญ่
มีความเครียดอยู่ในระดับต่ํา คิดเป็นร้อยละ 85.5 มีบางส่วนที่มีความเครียดสูงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งมี
โอกาสที่จะมีปัญ หาได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 12.7 สําหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของเจ้าหน้าที่
ตํารวจจราจร ได้แก่ ปัจจัยสุขภาพ (p = 0.038) การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (p = 0.043)
ความสงบสุขในครอบครัว (p = 0.339) การศึกษา (p = 0.043) เวลาให้กับครอบครัว (p = 0.023) สําหรับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านจราจร การ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการดูแลสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่
ตํารวจจราจร มีดังนี้ 1. ควรมีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรได้ออกกําลังกายโดยกําหนดให้เป็น
นโยบายตั้งแต่ระดับสูงลงมา 2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับน่าจะต้องสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การจัดหาอุปกรณ์เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อลดความเครียดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร
อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 3. ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา น่ า จะหาวิ ธี ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ภายในครอบครั ว เพื่ อ ช่ วยให้
ครอบครัวมีความสงบสุข 4. ในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรคับคั่ง น่าจะมีการนําบุคลากรอื่นมาเป็นอาสาสมัคร
ช่วยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร 5. ควรปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่ประชากรตั้งแต่ในวัยเยาว์ 6.
กรมตํ ารวจน่ า จะนํ าเทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการออกแบบสั ญ ลั ก ษณ์ จ ราจรและควบคุ ม จราจรให้ ทั่ ว ถึ ง
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ ที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร 7. ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ๆ น่าจะสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี สําหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 1. ควรจะ
มี ก ารศึ ก ษาความเครี ย ดของเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจจราจรทุ ก สถานี ตํ า รวจแต่ ล ะจั ง หวั ด เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความเครียดตามลักษณะพื้นที่และปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ จะทําให้สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะแวดล้อม
ที่ ชั ด เจนขึ้ น 2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย โรคทางกายให้ เข้ ม แข็ ง โดยการตรวจสุ ข ภาพในช่ ว งที่ ศึ ก ษา
ความเครียด อาจมีเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรที่มีปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
ได้รับสารพิษจากมลภาวะ แต่ไม่เคยตรวจมาก่อน จะยิ่งทําให้สรุปถึงปัจจัยโรคทางกายมีผลต่อความเครียด
ได้ชัดเจนขึ้น
ณัฎฐา มูลตํา (2559,อ้างใน http://grad.bsru.ac.th/paper) ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่ อ ความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ งานของตํ า รวจตรวจคนเข้ า เมื อ งสุ ว รรณภู มิ เป็ น การวิ จั ย เชิ งปริ ม าณมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจตรวจคนเข้าเมือง
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สุวรรณภูมิ 2) ศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ 3)ศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 276 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบค่ าที ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ส หสัม พั น ธ์อย่ างง่ายของเพี ยร์สั น ผลการวิจัย พบว่า 1) ปั จจัยที่ มีผ ลต่ อ
ความเครี ย ดของข้ า ราชการตํ า รวจตรวจคนเข้ าเมื อ งสุ ว รรณภู มิ แ บ่ งออกเป็ น 5 ด้ าน ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ ปัจจัยส่วนบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล และบุคลิกลักษณะของ
บุคคลในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับความคิดเห็นของข้าราชการตํารวจตรวจคนเข้า
เมืองสุวรรณภูมิต่อความเครียดของข้าราชการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม
ในภาพรวมมีความเครียด อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ
ตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01ได้แก่ บุคลิกลักษณะของบุคคล และปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกใน
ระดั บ ปานกลาง อย่างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01ได้ แ ก่ ปั จจั ยเกี่ ยวกั บ องค์ ก าร ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และกลินชบา สุวรรณรงค์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่องความเครียด ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความเครียด และการจัดการความเครียดของตํารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียด
ปั จ จั ย ที่ ทํ า ให้ เกิ ด ความเครี ย ด และการจั ด การความเครี ย ดในตํ า รวจ เป็ น การวิ จั ย : การวิ จั ย ศึ ก ษา
ความสัมพั นธ์เชิงทํ านาย กลุ่ม ตัวอย่างเป็ นเจ้าหน้าที่ตํารวจ จากสถานี ตํารวจนครบาล 2 แห่ง ในเขต
บางกอกน้อยจํานวน 82 นาย เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วยชุดของแบบสอบถามในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล
การประเมินความเครียดด้วยตนเอง ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียดในสถานที่ทํางาน และการจัดการกับ
ความเครียด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย: หนึ่งในสี่ของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อย
ละ 25.6) มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ ซึ่งในจํานวนนี้มีความเครียดสูงกว่าปกติมากร้อยละ 3.7 ปัจจัยท
ที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของตํารวจนครบาลคือ ปัจจัยด้านองค์กร (β = .37, p < .01) และด้านรายได้
(β = .28, p < .05) ปัจจัยด้านรายได้ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านองค์กร ด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
และด้านการสนับสนุนจากผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถร่วมอธิบายความเครียดของตํารวจนครบาล
ได้ร้อยละ 28 (R2 = .28, F = 5.94, p < .01) การจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีการพูดคุย
ระบายกับคนที่สนิทหรือคนในครอบครัว (ร้อยละ 25.6) รองลงมาคือออกกําลังกาย (ร้อยละ 20.7) สรุป
และข้อเสนอแนะ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กร
รองลงมาคือ ด้านรายได้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารควรพิจารณาเรื่องนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของ
องค์กร และการบริหารจัดการในองค์กร รวมทั้ งสนั บสนุนการออกกําลังกาย และสนั บสนุนให้ นําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย จะช่วยให้ตํารวจมีความเครียดในการทํางานลดลง และมีสุขภาพดี
ขึ้ น ได้ . (วารสารพยาบาลศาสตร์ ,ปี ที่ : 32 ฉบั บ ที่ : 3 เลขหน้ า : 20-30 ปี พ .ศ. : 2557สื บ ค้ น จาก
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เมื่อ 26 เมษายน 2559)
สมศักดิ์ วังเอี่ยมเสริมสุข (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัย
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ด้านงานที่ ส่งผลต่อความเครียดและพฤติกรรมเผชิญ ความเครียดของพนั กงานรัฐวิสาหกิจ: กรณี ศึกษา
พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สํานักงานหลักสี่และสํานักงานบางรัก ผลการวิจัยพบว่า
1. พฤติ กรรมเผชิญ ความเครีย ดของพนั ก งานบริษั ท กสท สํ านั ก งานหลั กสี่ และพนั ก งานบริษั ท กสท
สํานักงานบางรัก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ให้ความสําคัญอยู่ระดับ
มากทั้งหมด โดยให้ความสําคัญในด้านพฤติกรม แบบมุ่งแก้ปัญหามากที่สุด 2. ปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อ
ความเครียดของพนักงานบริษัท กสท สํานักงานหลักสี่ และปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียดพนักงาน
บริษัท กสท สํานักงานบางรักมีความไม่แตกต่างกัน และ 3. พฤติกรรมเผชิญ ความเครียดของพนักงาน
บริษัท กสท สํานักงานหลักสี่ และพฤติกรรมเผชิญความเครียดของพนักงานบริษัท กสท สํานักงานบางรัก
ไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องภาวะความเครียด
ของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ผู้วิจัยจึงได้กําหนดกรอบแนวคิด และสมมติฐานที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ดังนี้
2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5. จํานวนบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแล
6. ปัญหาทางด้านสุขภาพ

ปัจจัยด้านงานทีม่ ีผลต่อความเครียด
1. ลักษณะงานทีร่ ับผิดชอบ
2. บทบาทในองค์กร
3. ความก้าวหน้าในงาน
4. สัมพันธภาพในหน่วยงาน
5. โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไป
ที่มา: คาลิโม, เอลเบทาวี่ และคูเปอร์
(Kalimo, El-Betawi and Cooper,
1987)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

1. ภาวะความเครียดของข้าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธรภาค 2
2.พฤติกรรมการจัดการความเครียด
1. พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลด
อารมณ์
2. พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่ง
แก้ปัญหา
ที่มา: ลาซารัส และโฟล์คแมน

(Lazarus & Folkman, 1984)
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2.2 สมมติฐานการวิจัย
2.2.1 ข้าราชการตํารวจที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน จํานวนบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแล ปัญหาด้าน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจแตกต่างกัน
2.2.2 ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะงาน บทบาทในองค์กร ความก้าวหน้าในงาน
สัมพันธภาพในหน่วยงาน โครงสร้างองค์กรและบรรยากาศทั่วไป มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน
และพฤติกรรมในการจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 2
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งภาวะความเครี ย ดและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการทํ า งานของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรกศึกษา
และวิเคราะห์ระดับภาวะความเครียด ประการที่สองศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด
ประการที่สามศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมในการจัดการความเครียด และประการสุดท้ายศึกษาและ
นําเสนอข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดภาวะความเครียดจาก
การปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการตํ า รวจ สั งกั ด ตํ า รวจภู ธ รภาค 2 โดยการศึ ก ษาจะดํ า เนิ น การไป
ตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้
1..วิธีการวิจัย
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.วิธีการสร้างเครื่องมือ
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิธีในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงผสม ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี้
1.1 การศึกษาเชิงปริมาณ ใช้การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) มีเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือแบบสอบถาม ทีใ่ ช้เก็บจากกลุ่มตัวอย่าง
1.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ จะใช้การศึกษาจากข้อมูลเอกสาร ตําราและผงงานวิชาการที่
เกี่ยวข้อง (Documentaries research) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Deep interview) จากผูใ้ ห้
ข้อมูลทีส่ ําคัญในประเด็นที่ได้ผลการศึกษาเชิงปริมาณใน 3 อันดับแรก และ 3 อันดับสุดท้าย เพื่อเป็น
การยืนยันผลการศึกษา
2. ประชากรตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 จํานวน
12,268 นาย สามารถตามรายละเอียดในตารางที่ 3-1
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ตารางที่ 3-1 จํานวนข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
หน่วยงาน

ข้าราชการตํารวจชั้น ข้าราชการตํารวจชั้น
รวม
สัญญาบัตร
ประทวน
1.สํานักงาน ภ.2
9
0
9
2. บก.อก.ภ.2
148
82
230
3. บก.สส.ภ.2
106
131
237
4. ศฝร.ภ.2
48
396
444
5. ภ.จว.จันทบุรี
354
1,007
1,361
6. ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
438
979
1,417
7. ภ.จว.ชลบุรี
756
2,309
3,065
8. ภ.จว.ตราด
260
642
902
9. ภ.จว.นครนายก
173
419
592
10. ภ.จว.ปราจีนบุรี
298
743
1,041
11. ภ.จว.ระยอง
427
1,211
1,638
12. ภ.จว.สระแก้ว
352
980
1,332
รวม
3,369
8,899
12,268
ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (ตํารวจภูธร ภาค 2 รายงานกําลังพล, 2559)
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการคํานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,
2543) เมื่อคํานวณแล้วได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษาเป็นจํานวน 1,019 คน ดังนี้
สูตร
,
,

.

= 1,018.835

1,019
1,019
เมื่อ n
คือ จํานวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ ขนาดของประชากร
e
คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (sampling error)
ที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ในที่นี้จะกําหนดเท่ากับ +/- 0.03 ภายใต้ความเชื่อมั่น 97%
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ดังนั้นจึงควรใช้จํานวนตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประมาณ 1,019 จึงจะยอมรับได้
ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง มี 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยจําแนกตามหน่วยงานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
ทั้งหมด 12 หน่วยงาน และแบ่งสัดส่วนตามระดับชั้ยศของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
ประกอบด้วย 1. ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร และ 2. ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดสัดส่วนจากการคํานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามหน่วยงานของ
ตํารวจภูธร ภาค 2 ทั้งหมด 12 หน่วยงาน และแบ่งสัดส่วนตามระดับชั้ยศของข้าราชการตํารวจ
ประกอบด้วย 1. ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร และ 2. ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
รายละเอียดดังตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 จํานวนประชากรและขนาดกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามหน่วยงาน และระดับชั้นยศของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2

9
148
106
48
354

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน)
1
12
9
4
29

ข้าราชการ
ตํารวจชั้น
ประทวน
0
82
131
396
1,007

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน)
0
7
11
33
84

9
230
237
444
1,361

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน)
1
19
20
37
113

438
756
260

36
63
22

979
2,309
642

81
192
53

1,417
3,065
902

117
255
75

173

14

419

35

592

49

298
427

25
36

743
1,211

62
101

1,041
1,638

87
137

352
3,369

29
280

980
8,899

81
739

1,332
12,268

110
1,019

หน่วยงาน

ข้าราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร

1.สํานักงาน ภ.2
2. บก.อก.ภ.2
3. บก.สส.ภ.2
4. ศฝร.ภ.2
5. ภ.จว.จันทบุรี
6. ภ.จว.
ฉะเชิงเทรา
7. ภ.จว.ชลบุรี
8. ภ.จว.ตราด
9. ภ.จว.
นครนายก
10. ภ.จว.
ปราจีนบุรี
11. ภ.จว.ระยอง
12. ภ.จว.
สระแก้ว
รวม

รวม

ขั้นตอนที่ 3 สุม่ ตัวอย่างเลือกกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหน่วยงานโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย (Simple random sampling)
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1.
เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5. จํานวนบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแล และ
6. ปัญหาทางด้านสุขภาพ
ส่ ว นที่ 2 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นงานที่ มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการทํ า งานของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 โดยทําการศึกษาทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1. ปัจจัยภายใน
ลักษณะงาน 2. บทบาทในองค์กร 3. ความก้าวหน้าในงาน 4. สัมพันธภาพในหน่วยงาน 5. โครงสร้าง
องค์กร และบรรยากาศทั่วไป
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับภาวะความเครียดของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค
2 โดยทําการศึกษาทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ 1. พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์ และ 2.
พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา
แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยจะเลือกผลการวิเคราะห์จาก
ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก และ 3 อันดับสุดท้าย มาออกแบบเป็นคําถามในการ
สัมภาษณ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4. วิธีการสร้างเครื่องมือ
การสร้ า งเครื่ อ งมื อ แบบสอบถามเพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ มี
กระบวนการขัดตอนดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามขึ้นตามกรอบข้อมูลที่ต้องการศึกษา โดยใช้คําจํากัดความหรือนิยาม
ปฏิบัติการตามตัวแปรที่กําหนดไว้เป็นหลักในการสร้างคําถามต่างๆ ให้ ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา
ทั้งหมด เพื่อให้แบบสอบถามสามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัด (validity)
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งคําจํากัดความหรือนิยามปฏิบัติการของตัวแปรเสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่านิยามและแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนี้มีความชัดเจนถูกต้อง
หรือไม่รวมทั้ งการพิจารณาสํานวนภาษาที่ใช้ในข้อความว่าสอดคล้องกับลักษณะที่ต้องการจะวัด
หรือไม่ เพื่อให้เครื่องมือมีความตรงในเนื้อหา (content validity)
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนนําไปทดลองใช้ (try-out)
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยง (reliability) ในภาคสนามกับ
กลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรของการศึกษาที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจริงของการวิจัยครั้งนี้
จํ า นวน 30 คน แล้ ว นํ า มาคํ า นวณหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบั ค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ผลการคํานวณ พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเป็น 0.97
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6. นําแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของแบบสอบถาม
7. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้าราชการตํารวจภูธร ภาค 2 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้
ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) โดยแบ่งตามสัดส่วนของประชากรเพื่อให้ได้จํานวนตัวอย่างดังนี้
ตาราง 3.3 แสดงจํานวนได้แก่ ข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
กลุ่ม
ชั้นสัญญาบัตร
ชั้นประทวน
รวม

จํานวนประชากร
3,367
8,939
12,306

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
279
741
1,019

เมื่อได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจํานวน 1,020 ตัวอย่างแล้ว เลือกใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่ม ตัวอย่ างแบบตามสะดวก (Convenience) ซึ่งไม่ ใช้ค วามน่ าจะเป็ น Non-probability โดยใช้
แบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้จึงออกเก็บข้อมูลตามกลุ่มข้าราชการตํารวจ ที่ปฏิบัติงาน
สังกัดตํารวจภูธรภาค 2
2. ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม
3. ดํ าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยประสานและจั ด ส่ งแบบสอบถามไปยั งหน่ ว ยต่ างๆในสั งกั ด
ตํารวจภูธรภาค 2 ได้แก่ กองบังคับการอํานวยการ กองบังคับการตํารวจภูธร ทั้ง 8 จังหวัด เพื่ อ
กระจายแบบสอบถามไปให้ทั่วทุกหน่วยงานย่อย ตามสัดส่วนตามตารางที่ 3-2 ซึ่งสามารถเก็บได้ครบ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
4. นําแบบสอบถามที่เก็บได้มาแปลข้อมูลที่ได้เป็นรหัสพร้อมบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
5.การเก็บรวบรวมข้อมูลได้กระทําในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน
2560 รวมระยะเวลา 60 วัน
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
1. นําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้คะแนน
สูงสุด 3 อันดับแรก และ 3 อันดับสุดท้าย มาออกแบบเป็นคําถามในการสัมภาษณ์ และไปสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร 3 ท่าน และประทวน 3 ท่าน และนักวิชาการที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ จํานวน 1 ท่าน
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2.รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารงานวิ ช าการและเอกสารราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาวะ
ความเครียดและการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะนําข้อมูลดังกล่าว
มาจัดระเบียบหรือกลุ่มข้อมูลและสร้างคู่มือลงรหัส จากนั้นก็นําแบบสัมภาษณ์มาให้คะแนนข้อความซึ่ง
จะยึดเนื้อความของข้อความเป็นหลัก ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง
นิลแก้ว 2535, หน้า 23-24)
คะแนน
ระดับ
4.51 – 5.00
มากที่สุด
3.51 – 4.50
มาก
2.51 – 3.50
ปานกลาง
1.51 – 2.50
น้อย
1.00 – 1.50
น้อยที่สุด
จากนั้นนําข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+
(statistical package for the social sciences/Personal Computer Plus) และใช้ ส ถิ ติ ใ นการ
วิเคราะห์ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (descriptive analysis) เพื่อเป็นการอธิบายข้อมูลทั่วไป สถิติ
ที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การนําเสนอข้อมูลจะใช้ ตาราง และการพรรณนาข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
นํ า ผลที่ ได้ จ ากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณมาวิ เคราะห์ ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลการ
สัมภาษณ์และงานวิชาการในลักษณะของสามเส้าเชิงเนื้อหา เพื่อยืนยันผลการศึกษา
7. การรายงานผล
ผู้วิจัยจะนําเสนอรายงานผลการวิจัยตามรูปแบบการพรรณนาผลการศึกษา และแสดงใน
รูปภาพ ตาราง โดยแบ่งบทของการนําเสนอดังนี้
บทที่ 1 บทนํา ประกอบไปด้วย
- ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
- วัตถุประสงค์การวิจัย
- ขอบเขตการวิจัย
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- ผลทีค่ าดว่าจะได้รับจาการวิจัย
- สมมุติฐาณการวิจัย
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม ประกอบไปด้วย
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดภาวะความเครียด
- แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน
- การจัดการความเครียด
- บทบาทและความรับผิดชอบของข้าราชการตํารวจ
- ยุทธศาสตร์ตาํ รวจกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของข้าราชการตํารวจ
- ข้อมูลของตํารวจภูธรภาค 2
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบไปด้วย
-

วิธีการวิจัย
การกําหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
การออกแบบเครื่องมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การรายงานผล

บทที่ 4 ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา

67

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การนําเสนอผลการศึกษางานวิจัยเรื่องภาวะความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด
ของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 2 มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ ศึกษาและวิเคราะห์ระดับภาวะ
ความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านงานที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดภาวะความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
และศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมในการจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร
ภาค 2 ผลการศึกษาได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิปริมาณ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์
ตามสมมติฐานของการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ทําการวิจัยได้กําหนดการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามที่ได้แจกกลุ่มประชากรจํานวน 1,019
ชุด และผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยตั้งคําถาม
สัมภาษณ์จากผลการวิจัยเชิงปริมาณที่มีค่าอันดับสูงสุด 3 อันดับแรก เพือยืนยันผลการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณอีกครั้ง การนําเสนอ จะแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการ
ตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางาน
ของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการ
ตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึง
กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ดังนี้
N
แทน
ค่าจํานวนของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์
X
แทน
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มประชากร
S.D. แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร
r
แทน
ค่าความสัมพันธ์ ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม
Sig.
แทน
ความน่าจะเป็นสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
*
แทน
แสดงความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4-1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (n = 1,019)
ปัจจัยส่วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้อยละ

(1,019)

(100.0%)

829
190
1,019

81.4
18.6
100.0

179
265
392
183
1,019

17.5
26.0
38.5
18.0
100.0

266
621
132
1,019

26.1
60.9
13.0
100.0

124
128
84
25
29
1,019

31.8
32.8
21.6
6.4
7.4
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30- น้อยกว่า 40 ปี
40- น้อยกว่า 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ํากว่า 10,000 บาท
10,000-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
รวม
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สถานภาพการสมรส
สมรส
โสด
หย่าร้าง
รวม
การมีบุคคลทีต่ ้องรับผิดชอบดูแล
ไม่มี
มี
รวม
สายงาน
ธุรการ
บริหาร
สอบสวน
ปราบปราม
จราจร
อื่นๆ
รวม
ชั้นยศ
สัญญาบัตร
ประทวน
รวม
สถานการณ์อยู่อาศัยปัจจุบัน
อยู่กับครอบครัว
อยู่กันคนละทีก่ ับครอบครัว
รวม
ระยะห่างจากที่ทํางานกับที่พักอาศัย
0 - 2 กิโลเมตร
2.1 - 4 กิโลเมตร
มากกว่า 4.1 กิโลเมตร
รวม

644
373
2
1,019

63.2
36.6
0.2
100.0

162
857
1,019

15.9
84.1
100.0

424
31
141
271
127
25
1,019

41.6
3.0
13.8
26.6
12.5
2.5
100.0

428
591
1,019

42.0
58.0
100.0

625
394
1,019

61.3
38.7
100.0

279
251
489
1,019

27.4
24.6
48.0
100.0

จากตารางที่ 4-1 เป็นตารางที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 1,019 คน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
เพศ พบว่า ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ
81.4 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ18.6 ตามลําดับ

70

อายุพบว่า ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ส่วนใหญ่มีอายุ40- น้อยกว่า 50 ปีคิด
เป็นร้อยละ38.5 รองลงมาคือ30- น้อยกว่า 40 ปีคิดเป็นร้อยละ 2650 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ18 และ
น้อยกว่า 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 17.6ตามลําดับ
ระดั บ การศึ ก ษาพบว่ า ข้ า ราชการตํ า รวจสั ง กั ด ตํ า รวจภู ธ รภาค 2 ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ
การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ60.9 รองลงมาคือต่ํากว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 26.1
และสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 13ตามลําดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 25,001 - 30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ25.7 รองลงมาคือ20,001 - 25,000 บาทคิดเป็นร้อย
ละ 24.315,000 - 20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 20.9 มากกว่า 30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 17.7และ
น้อยกว่า 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 11.4 ตามลําดับ
สถานภาพการสมรสพบว่า ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
การสมรสคิดเป็นร้อยละ 63.2 รองลงมาคือสถานภาพการโสดคิดเป็นร้อยละ36.6และหย้าร้าง คิดเป็น
ร้อยละ 0.2ตามลําดับ
การมีบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแลพบว่า ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2ส่วนใหญ่
มีบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแลคิดเป็นร้อยละ 84.1และไม่มีบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแลคิดเป็นร้อยละ
15.9 ตามลําดับ
สายงาน พบว่า ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
สายงานธุรการคิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมาคือสายงานปราบปรามคิดเป็นร้อยละ 26.6 สายงาน
สอบสวนคิดเป็นร้อยละ13.8 สายงานจราจรคิดเป็นร้อยละ 12.5 สายงานบริหารคิดเป็นร้อยละ3.0
และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.5ตามลําดับ
ชั้นยศพบว่า ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีชั้น
ยศประทวนคิดเป็นร้อยละ 58 และชั้นยศสัญญาบัตร คิดเป็นร้อยละ42
สถานะการอยู่ อ าศั ย ปั จ จุ บั น พบว่ า ข้ าราชการตํ า รวจสั งกั ด ตํ า รวจภู ธรภาค 2 ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะการอยู่อาศัยปัจจุบันคือ อยู่กับครอบครัวคิดเป็นร้อยละ61.3 และอยู่
กันคนละที่กับครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 61.3
ระยะห่างจากที่ทํางานกับที่พักอาศัยพบว่า ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ส่วน
ใหญ่มีระยะห่างจากที่ทํางานกับที่พักอาศัยมากกว่า 4.1 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ48 รองลงมาคือ0 - 2
กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 27.4และ2.1 - 4 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 24.6 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการ
ตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ตารางที่ 4-2 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเครียดในการ
ทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2ด้านการแสดงออกด้านร่างกายของ
ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (n = 1,019)
ภาวะความเครียดในการทํางานของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร
ภาค 2
ด้านการแสดงออกด้านร่างกาย
1. ท่านปวดหัวบ่อยครั้งในขณะ
ปฏิบัติงาน
2. ท่านมีอาการหายใจถี่ หรือหายใจ
ขัดบ่อยครั้งในขณะที่ทํางาน
ตามปกติ
3. รู้สึกปวดกล้ามเนื้อ เกร็งบริเวณ
ท้ายทอย หลังหรือไหล่ในขณะ
ทํางาน
4. ท่านมึนงง หรือเวียนศรีษะ
บ่อยครั้งในช่วงเวลาทํางาน
5. ท่านปวดท้องในเวลาทํางานโดย
ไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ในเวลาไม่มี
อาการและร่างกายปกติ
6. สุขภาพท่านอ่อนแอกว่าก่อน ที่
จะมารับผิดชอบหน้าที่ที่ทําอยู่ใน
ปัจจุบัน
7. ท่านไม่อยากตื่นนอนและรู้สึก
อ่อนเพลียทุกเช้าที่ต้องทํางาน
8. เมื่อรู้ว่าต้องไปปฏิบัติงานนอก
สถานที่ท่านรู้สึกเบื่ออาหาร
9. ตั้งแต่ได้รับมอบหมายในหน้าที่
ปัจจุบันท่านนอนไม่ค่อยหลับ

ระดับความเครียด
น้อยมาก น้อย ปาน
มาก มากที่สุด
x S.D. ระดับ ลําดับที่
กลาง
205
268 284
205
57
ปาน
(20.1%) (26.3%) (27.9%) (20.1%) (5.6%) 2.65 1.17 กลาง

2

307
265 263
161
23
(30.1%) (26.0%) (25.8%) (15.8%) (2.3%) 2.34 1.13 น้อย

9

194
275 268
190
92
ปาน
(19.0%) (27.0%) (26.3%) (18.6%) (9.0%) 2.72 1.22 กลาง
253
278 262
174
52
(24.8%) (27.3%) (25.7%) (17.1%) (5.1%) 2.50 1.18 น้อย

1
4

385
282 215
112
25
(37.8%) (27.7%) (21.1%) (11.0%) (2.5%) 2.13 1.11 น้อย 11
333
(32.7%)
260
(25.5%)
349
(34.2%)
314
(30.8%)

245
(24.0%)
269
(26.4%)
278
(27.3%)
291
(28.6%)

248
(24.3%)
270
(26.5%)
229
(22.5%)
224
(22.0%)

127
(12.5%)
142
(13.9%)
123
(12.1%)
131
(12.9%)

66
(6.5%)
78
(7.7%)
40
(3.9%)
59
(5.8%)

2.36 1.23 น้อย

7

2.52 1.22 น้อย

3

2.24 1.16 น้อย 10
2.34 1.20 น้อย

8
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ)
ภาวะความเครียดในการทํางานของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร
ภาค 2
ด้านการแสดงออกด้านร่างกาย
10. ท่านรู้สึกหมดเรี่ยวแรงเมื่อถึง
เลิกงานทุกครั้ง
11. ร่างกายทรุดโทรมมากกว่าปกติ
เนื่องจากการที่ต้องทุ่มเทการทํางาน
12. ในขณะตอบคําถามหรืออธิบาย
เรื่องงานท่านจะมีอาการปากสั่น
และกระวนกระวาย
เฉลี่ย

ระดับความเครียด
น้อยมาก น้อย ปาน
มาก มากที่สุด
x S.D. ระดับ ลําดับที่
กลาง
321
251 248
145
54
(31.5%) (24.6%) (24.3%) (14.2%) (5.3%) 2.37 1.21 น้อย
292
230 269
162
66
(28.7%) (22.6%) (26.4%) (15.9%) (6.5%) 2.49 1.24 น้อย

6
5

414
272 193
109
31
(40.6%) (26.7%) (18.9%) (10.7%) (3.0%) 2.09 1.14 น้อย 12
- 2.40 0.98 น้อย -

จากตารางที่ 4-2 พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับภาวะ
ความเครียดในการทํางานด้านการแสดงออกด้านร่างกายโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (x= 2.40)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีระดับภาวะความเครียดในการทํางาน
อยู่ในระดับปานกลาง 2 ประเด็นได้แก่ รู้สึกปวดกล้ามเนื้อ เกร็งบริเวณท้ายทอย หลังหรือไหล่ในขณะ
ทํางาน (x= 2.72) และปวดหัวบ่อยครั้งในขณะปฏิบัติงาน (x= 2.65) ตามลําดับ
และมีภาวะความเครียดอยู่ในระดับน้อยอีก 10 ประเด็น โดยสามารถเรียงลําดับจากมากไป
น้อยดังนี้ ไม่อยากตื่นนอนและรู้สึกอ่อนเพลียทุกเช้าที่ต้องทํางาน (x= 2.52) รองลงมาคือมึนงง หรือ
เวียนศรีษะบ่อยครั้งในช่วงเวลาทํางาน (x= 2.50) ร่างกายทรุดโทรมมากกว่าปกติเนื่องจากการที่ต้อง
ทุ่มเทการทํางาน (x= 2.49) รู้สึกหมดเรี่ยวแรงเมื่อถึงเลิกงานทุกครั้ง (x= 2.37) สุขภาพอ่อนแอกว่า
ก่อนที่จะมารับผิดชอบหน้าที่ที่ทําอยู่ในปัจจุบัน(x= 2.36) ตั้งแต่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ปัจจุบัน
นอนไม่ค่อยหลับ(x= 2.34) มีอาการหายใจถี่ หรือหายใจขัดบ่อยครั้งในขณะที่ทํางานตามปกติ(x=
2.34) เมื่อรู้ว่าต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่รู้สึกเบื่ออาหาร (x= 2.24) ปวดท้องในเวลาทํางานโดยไม่
ทราบสาเหตุทั้งที่ในเวลาไม่มีอาการและร่างกายปกติ(x= 2.13) และในขณะตอบคําถามหรืออธิบาย
เรื่องงานจะมีอาการปากสั่นและกระวนกระวาย(x= 2.09)ตามลําดับ

73

ตารางที่ 4-3 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเครียดในการ
ทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2ด้านการแสดงออกด้านจิตใจของผู้ที่
ตอบแบบสอบถาม (n = 1,019)
ระดับความเครียด
ภาวะความเครียดในการทํางานของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร น้อยมาก น้อย ปาน
มาก มากที่สุด
x S.D. ระดับ ลําดับที
ภาค 2 ด้านการแสดงออกด้านจิตใจ
กลาง
1. ท่านเบื่อหน่ายไม่อยากเกี่ยวข้อง
กับงานที่ได้รับหมอบหมาย
2. รู้สึกท้อแท้ที่ทํางานเท่าไหร่
ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับใน
ความสามารถ
3. ท่านท้อใจที่ผู้บังคับบัญชาขาด
ความยุติธรรม
4. ท่านไม่พอใจที่ผูผู้บังคับบัญชา
ขาดความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ส่วนร่วม
5. กังวลใจที่ไม่สามารถปฏิบัตไิ ด้
ตามความคาดหวังของผู้บังคัญชา
6. ท่านโกรธเมื่อถูกกล่าวหาว่า
ทํางานด้อยประสิทธิภาพ
7. ท่านอารมณ์เสียง่ายในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่
8. ท่านรู้สึกเบื่องานปัจจุบันที่ต้อง
ทํา
9. ท่านวิตกกังวลหากต้องปฏิบัติ
หน้าที่แทนคนอื่นในงานที่ท่านไม่
ถนัด
10. ท่านรู้สึกไม่พอใจเมื่อทํางานดี
แต่ได้รับการประเมินผลต่ํา
11. ท่านรู้สึกท้อแท้ที่ต้องแบกภาระ
งานมากจนไม่สามารถทํางานในแต่
ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ท่านรู้สึกกดดันเพราะงานที่ทํา
เกินขีดความสามารถ

297
291 238
145
48
(29.1%) (28.6%) (23.4%) (14.2%) (4.7%) 2.37 1.18 น้อย 14
306
250 267
125
71
(30.0%) (24.5%) (26.2%) (12.3%) (7.0%) 2.42 1.23 น้อย 13
268
201 261
155
134
ปาน
(26.3%) (19.7%) (25.6%) (15.2%) (13.2%) 2.69 1.35 กลาง 3
260
(25.5%)
232
(22.8%)
267
(26.2%)
298
(29.2%)
266
(26.1%)

235
(23.1%)
270
(26.5%)
242
(23.7%)
331
(32.5%)
292
(28.7%)

254
(24.9%)
267
(26.2%)
258
(25.3%)
233
(22.9%)
260
(25.5%)

165
(16.2%)
166
(16.3%)
165
(16.2%)
102
(10.0%)
132
(13.0%)

105
(10.3%) 2.63
84
(8.2%) 2.61
87
(8.5%) 2.58
54
(5.3%) 2.30
69
(6.8%) 2.46

ปาน
1.30 กลาง
ปาน
1.23 กลาง

6

1.27 น้อย

8

5

1.15 น้อย 15
1.20 น้อย 10

198
262 286
175
98
ปาน
(19.4%) (25.7%) (28.1%) (17.2%) (9.6%) 2.72 1.23 กลาง
205
255 264
170
125
ปาน
(20.1%) (25.0%) (25.9%) (16.7%) (12.3%) 2.76 1.29 กลาง
231
245 268
191
84
ปาน
(22.7%) (24.0%) (26.3%) (18.7%) (8.2%) 2.66 1.24 กลาง
244
295 261
162
57
(23.9%) (28.9%) (25.6%) (15.9%) (5.6%) 2.50 1.17 น้อย

2
1
4
9
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ตารางที่ 4-3 (ต่อ)
ระดับความเครียด
ภาวะความเครียดในการทํางานของ
มาก มากที่สุด x S.D. ระดับ ลําดับที
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร น้อยมาก น้อย ปาน
กลาง
ภาค 2ด้านการแสดงออกด้านจิตใจ
13. ท่านรู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าการ
ประกอบอาชีพตํารวจจะทําให้
ตนเองบรรลุตามเป้าหมายชีวิตที่ตั้ง 246
246 298
148
81
ไว้
(24.1%) (24.1%) (29.2%) (14.5%) (7.9%) 2.58 1.22 น้อย 7
14. ท่านไม่สบายใจที่มีเรื่องงานของ
หน่วยงานรบกวนจิตใจอยู่
247
291 300
135
46
ตลอดเวลา
(24.2%) (28.6%) (29.4%) (13.2%) (4.5%) 2.45 1.13 น้อย 11
15. ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายที่ไม่สามารถ
ตอบสนองตามข้อเรียกร้องของ
256
288 293
141
41
บุคคลแวดล้อมในที่ทํางานได้
(25.1%) (28.3%) (28.8%) (13.8%) (4.0%) 2.43 1.13 น้อย 12
เฉลี่ย
- 2.54 1.00 น้อย -

จากตารางที่ 4-3 พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับภาวะ
ความเครียดในการทํางานด้านการแสดงออกด้านจิตใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (x= 2.54)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีระดับภาวะความเครียดในการทํางาน
ด้านการแสดงออกด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง6 ประเด็นโดยสามารถเรียงลําดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ รู้สึกไม่พอใจเมื่อทํางานดี แต่ได้รับการประเมินผลต่ํา (x= 2.76) รองลงมาคือ วิตกกังวลหากต้อง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนคนอื่ น ในงานที่ ไม่ ถ นั ด (x= 2.72) ท้ อ ใจที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาขาดความยุ ติ ธ รรม
(x= 2.69) รู้ สึ ก ท้ อ แท้ ที่ ต้ อ งแบกภาระงานมากจนไม่ ส ามารถทํ า งานในแต่ ล ะวั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (x= 2.66) ไม่พอใจที่ผูผู้บังคับบัญชาขาดความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
(x=2.63 ) และกั งวลใจที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได้ ต ามความคาดหวั งของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา (x= 2.61)
ตามลําดับ
และมีภาวะความเครียดอยู่ในระดับน้อยอีก 9 ประเด็น โดยสามารถเรียงลําดับจากมากไป
น้อยดังนี้รู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าการประกอบอาชีพตํารวจจะทําให้ตนเองบรรลุตามเป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้
(x= 2.58) รองลงมาคือโกรธเมื่อถูกกล่าวหาว่าทํางานด้อยประสิทธิภาพ(x= 2.58) รู้สึกกดดันเพราะ
งานที่ทําเกินขีดความสามารถ (x= 2.50) รู้สึกเบื่องานปัจจุบันที่ต้องทํา (x= 2.46) ไม่สบายใจที่มี
เรื่องงานของหน่วยงานรบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลา(x= 2.45) รู้สึกเบื่อหน่ายที่ไม่สามารถตอบสนอง
ตามข้ อ เรี ย กร้ อ งของบุ ค คลแวดล้ อ มในที่ ทํ า งานได้ ( x= 2.43) รู้ สึ ก ท้ อ แท้ ที่ ทํ า งานเท่ า ไหร่
ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับในความสามารถ(x= 2.42) เบื่อหน่ายไม่อยากเกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับหมอบ
หมาย(x= 2.37)และ อารมณ์เสียง่ายในขณะปฏิบัติหน้าที่ (x=2.30)ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-4 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเครียดในการ
ทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ในภาพรวมของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถาม (n = 1,019)
ภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัด
ตํารวจภูธรภาค 2ในภาพรวม

1. ด้านการแสดงออกด้านร่างกาย
2. ด้านการแสดงออกด้านจิตใจ
เฉลี่ย

x

S.D.

ระดับ

ลําดับที่

2.40
2.54
2.48

0.98
1.00
0.94

น้อย
น้อย
น้อย

2
1
-

จากตารางที่ 4-4 พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับภาวะ
ความเครียดในการทํางานโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x= 2.48)
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีระดับภาวะความเครียดในการ
ทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ด้านการแสดงออกด้านจิตใจ(x= 2.54) และ
ด้านการแสดงออกด้านร่างกาย (x= 2.40) ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการ
ทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ตารางที่ 4-5 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อ
ความเครียดในการทํ างานของข้าราชการตํ ารวจสังกัด ตํ ารวจภู ธรภาค 2ด้านปั จจั ย
ภายในลักษณะงานของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (n = 1,019)
ปัจจัยด้านงานทีม่ ีผลต่อความเครียด
ระดับการส่งผลต่อความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจ น้อยมาก น้อย ปาน
มาก มากที่สุด
สังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ด้านปัจจัย
กลาง
x S.D. ระดับ ลําดับที
ภายในลักษณะงาน
1. ภาระงานที่ท่านต้องรับผิดชอบใน
แต่ละวันมากเกินไป
2. เวลาปฏิบัติงานของท่านไม่
แน่นอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานยุ่งยาก
และซับซ้อน
4. ต้องอยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่
เคร่งครัดตลอดเวลา ไม่มีความอิสระ
ในการทํางาน
5. งานที่ทํามีความเร่งด่วนและใช้
ความรอบคอบสูง
6. งานที่ทํามีความเสี่ยงต่อชีวิตและ
ร่างกาย
7. ท่านต้องเสียสละเวลาส่วนตน
และเวลาของครอบครัวเพื่องาน
8. งานของท่านอยู่ในการจับจ้อง
ของประชาชนและสังคม
9. หน้าที่ของท่านต้องปฏิบัติงาน
กลางแจ้งท่ามกลางอากาศที่ร้อน
10. งานของท่านต้องพบปะผู้คน
ตลอดเวลา

156
260 302
187
114
ปาน
(15.3%) (25.5%) (29.6%) (18.4%) (11.2%) 2.85 1.22 กลาง
219
261 272
167
100
ปาน
(21.5%) (25.6%) (26.7%) (16.4%) (9.8%) 2.67 1.25 กลาง
200
295 267
180
77
ปาน
(19.6%) (28.9%) (26.2%) (17.7%) (7.6%) 2.65 1.20 กลาง
237
(23.3%)
151
(14.8%)
304
(29.8%)
187
(18.4%)
231
(22.7%)
360
(35.3%)
306
(30.0%)

248
(24.3%)
245
(24.0%)
216
(21.2%)
208
(20.4%)
232
(22.8%)
236
(23.2%)
239
(23.5%)

287
(28.2%)
306
(30.0%)
251
(24.6%)
312
(30.6%)
264
(25.9%)
228
(22.4%)
235
(23.1%)

163
(16.0%)
195
(19.1%)
162
(15.9%)
185
(18.2%)
166
(16.3%)
129
(12.7%)
145
(14.2%)

84
(8.2%) 2.62
122
(12.0%) 2.89
86
(8.4%) 2.52
127
(12.5%) 2.86
126
(12.4%) 2.73
66
(6.5%) 2.32
94
(9.2%) 2.49

ปาน
1.23 กลาง
ปาน
1.22 กลาง
1.29 น้อย
ปาน
1.26 กลาง
ปาน
1.31 กลาง

3
5
6
7
1
8
2
4

1.25 น้อย 11
1.30 น้อย

9
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ)
ปัจจัยด้านงานทีม่ ีผลต่อความเครียด
ระดับการส่งผลต่อความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจ น้อยมาก น้อย ปาน
มาก มากที่สุด
x S.D. ระดับ ลําดับที
สังกัดตํารวจภูธรภาค 2ด้านปัจจัย
กลาง
ภายในลักษณะงาน
11. ในพื้นที่ของท่านมีผู้มีอิทธิพลที่
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและเกี่ยวข้อง 306
276 259
127
51
กับหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน (30.0%) (27.1%) (25.4%) (12.5%) (5.0%) 2.35 1.17 น้อย 10
เฉลี่ย
ปาน
- 2.63 1.02 กลาง -

จากตารางที่ 4-5 พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยด้านงาน
ที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานด้านปัจจัยภายในลักษณะงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
(x= 2.63)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียด
ในการทํางานด้านปัจจัยภายในลักษณะงานอยู่ในระดับปานกลาง 7 ประเด็นโดยสามารถเรียงลําดับ
จากมากไปน้อยดังนี้งานที่ทํามีความเร่งด่วนและใช้ความรอบคอบสูง(x=2.89) รองลงมาคือท่านต้อง
เสียสละเวลาส่วนตน และเวลาของครอบครัวเพื่องาน(x= 2.86) ภาระงานที่ท่านต้องรับผิดชอบในแต่
ละวันมากเกินไป(x= 2.85)งานของท่านอยู่ในการจับจ้องของประชาชนและสังคม(x= 2.73)เวลา
ปฏิบัติงานของท่านไม่แน่นอน(x= 2.67)ขั้นตอนการปฏิบัติงานยุ่งยากและซับซ้อน(x= 2.65)และต้อง
อยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่เคร่งครัดตลอดเวลา ไม่มีความอิสระในการทํางาน(x= 2.62) ตามลําดับ
และมีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานอยู่ในระดับน้อยอีก 4 ประเด็น
โดยสามารถเรียงลํ าดั บ จากมากไปน้ อยดังนี้ งานที่ ทํ ามีค วามเสี่ ยงต่ อชีวิตและร่างกาย (x= 2.52)
รองลงมาคืองานของท่ านต้องพบปะผู้คนตลอดเวลา (x= 2.49)ในพื้ นที่ ของท่ านมีผู้มีอิทธิพลที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน(x= 2.35)และหน้าที่ของท่าน
ต้องปฏิบัติงานกลางแจ้งท่ามกลางอากาศที่ร้อน (x= 2.32) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-6 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อ
ความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2ด้านบทบาทใน
องค์กรของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม(n = 1,019)
ระดับการส่งผลต่อความเครียด
ปัจจัยด้านงานทีม่ ีผลต่อความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจ น้อยมาก น้อย ปาน
มาก มากที่สุด
สังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ด้าน
กลาง
x S.D. ระดับ ลําดับที
บทบาทในองค์กร

1.ได้รับมอบหมายงานที่ยาก
กว่าเพื่อนร่วมงาน
2.ขอบเขตหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานไม่ชัดเจน
3.ต้องปฏิบัติงานหลาย ๆ อย่าง
พร้อมกันในเวลาเดียวกัน
4.ไม่ได้รับการยอมรับผลงาน
จากบุคคลในองค์กร
5. ท่านต้องรับฟังคําสั่งในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ
เฉลี่ย

241
(23.7%)
245
(24.0%)
180
(17.7%)
287
(28.2%)
206
(20.2%)
-

275
(27.0%)
269
(26.4%)
278
(27.3%)
281
(27.6%)
256
(25.1%)
-

293
(28.8%)
299
(29.3%)
290
(28.5%)
267
(26.2%)
306
(30.0%)
-

159
(15.6%)
151
(14.8%)
183
(18.0%)
142
(13.9%)
174
(17.1%)
-

51
(5.0%)
55
(5.4%)
88
(8.6%)
42
(4.1%)
77
(7.6%)
-

2.51 1.16 น้อย

3

2.51 1.16 น้อย
ปาน
2.73 1.20 กลาง

3

2.38 1.15 น้อย
ปาน
2.67 1.19 กลาง
2.56 1.01 น้อย

5

1

2
-

จากตารางที่ 4-6 พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยด้านงาน
ที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานด้านบทบาทในองค์กรโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (x=2.56)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียด
ในการทํางานด้านบทบาทในองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง 2 ประเด็น ได้แก่ ต้องปฏิบัติงานหลาย ๆ
อย่ า งพร้ อ มกั น ในเวลาเดี ย วกั น (x= 2.73)และท่ า นต้ อ งรั บ ฟั ง คํ า สั่ ง ในการปฏิ บั ติ ง านอยู่ เสมอ
(x= 2.67) ตามลําดับ
และมีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานอยู่ในระดับน้อย อีก 3 ประเด็น
ได้แก่ได้รับมอบหมายงานที่ยาก กว่าเพื่อนร่วมงาน กับขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน นั้นมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน(x=2.51) และไม่ได้รับการยอมรับผลงานจากบุคคลในองค์กร(x= 2.38) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-7 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อ
ความเครี ย ดในการทํ า งานของข้ า ราชการตํ า รวจสั ง กั ด ตํ า รวจภู ธ รภาค 2 ด้ า น
ความก้าวหน้าในงานของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (n = 1,019)
ปัจจัยด้านงานทีม่ ีผลต่อความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธรภาค 2ด้าน
ความก้าวหน้าในงาน
1. การไม่มีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามที่คาดหวัง
2. การขาดโอกาสเลื่อนตําแหน่ง
หน้าที่การงาน
3. ผู้บังคับบัญชาไม่สนับสนุนให้หา
ความรู้เพิ่มเติม
4. เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันไม่
เหมาะสมกับปริมาณงาน
5. การไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษ
นอกเหนือจากเงินเดือนประจํา
6. รู้สึกกังวลทุกครั้งในฤดูโยกย้าย
ตําแหน่งหรือหน่วยงาน
เฉลี่ย

ระดับการส่งผลต่อความเครียด
น้อยมาก น้อย ปาน
มาก มากที่สุด
x S.D. ระดับ ลําดับที
กลาง
211
(20.7%)
209
(20.5%)
270
(26.5%)
190
(18.6%)
229
(22.5%)
296
(29.0%)

252
(24.7%)
274
(26.9%)
275
(27.0%)
178
(17.5%)
230
(22.6%)
202
(19.8%)

311
(30.6%)
299
(29.3%)
291
(28.6%)
277
(27.2%)
226
(22.2%)
246
(24.1%)

161
(15.8%)
137
(13.4%)
113
(11.1%)
188
(18.4%)
195
(19.1%)
139
(13.6%)

-

-

-

-

84
(8.2%) 2.66
100
(9.8%) 2.65
70
(6.9%) 2.45
186
(18.3%) 3.00
139
(13.6%) 2.79
136
(13.3%) 2.62
-

ปาน
1.20 กลาง
ปาน
1.22 กลาง

1.19 น้อย
ปาน
1.36 กลาง
ปาน
1.35 กลาง
ปาน
1.38 กลาง
ปาน
2.70 1.07 กลาง

3
4
6
1
2
5
-

จากตารางที่ 4-7 พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยด้านงาน
ที่มีผลต่อความเครียดในการทํ างานด้านความก้าวหน้าในงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
(x= 2.70)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียด
ในการทํางานด้านความก้าวหน้าในงานอยู่ในระดับปานกลาง 5 ประเด็นโดยสามารถเรียงลําดับจาก
มากไปน้อยดังนี้เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน(x= 3.00) รองลงมาคือการ
ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนประจํา (x= 2.79)การไม่มีโอกาสพัฒนาตนเองตามที่
คาดหวัง (x= 2.66)การขาดโอกาสเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน(x= 2.65)และรู้สึกกังวลทุกครั้งในฤดู
โยกย้ายตําแหน่งหรือหน่วยงาน(x= 2.62)ตามลําดับ
และมีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานอยู่ในระดับน้อย 1 ประเด็น ได้แก่
ผู้บังคับบัญชาไม่สนับสนุนให้หาความรู้เพิ่มเติม (x= 2.45)
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ตารางที่ 4-8 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อ
ความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2ด้านสัมพันธภาพ
ในหน่วยงานของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (n = 1,019)
ระดับการส่งผลต่อความเครียด
ปัจจัยด้านงานทีม่ ีผลต่อความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจ น้อยมาก น้อย ปาน
มาก มากที่สุด
x S.D. ระดับ ลําดับที
สังกัดตํารวจภูธรภาค 2ด้าน
กลาง
สัมพันธภาพในหน่วยงาน
1. ความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงาน
332
280 263
103
41
ทอดทิ้งท่าน
(32.6%) (27.5%) (25.8%) (10.1%) (4.0%) 2.26 1.13 น้อย 4
2. การไม่ได้รับความร่วมมือ
327
273 256
118
45
จากเพื่อนร่วมงานในสายงาน (32.1%) (26.8%) (25.1%) (11.6%) (4.4%) 2.29 1.16 น้อย 2

3. ปัญหาการแก่งแย่งความดี
ความชอบระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน
4. เพื่อนร่วมงานชอบใช้อารมณ์
กับท่านขณะปฏิบัติงาน
5. เพื่อนร่วมงานไม่ยอมรับนับ
ถือความสามารถของท่าน
6. ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับใน
ความสามารถของท่าน
เฉลี่ย

316
(31.0%)
352
(34.5%)
348
(34.2%)
339
(33.3%)
-

233
(22.9%)
253
(24.8%)
274
(26.9%)
258
(25.3%)
-

274
(26.9%)
264
(25.9%)
258
(25.3%)
268
(26.3%)
-

125
(12.3%)
110
(10.8%)
101
(9.9%)
111
(10.9%)
-

71
(7.0%)
40
(3.9%)
38
(3.7%)
43
(4.2%)
-

2.41 1.24 น้อย

1

2.25 1.15 น้อย

5

2.22 1.13 น้อย

6

2.27 1.16 น้อย
2.28 1.04 น้อย

3
-

จากตารางที่ 4-8 พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยด้านงาน
ที่ มี ผ ลต่ อความเครียดในการทํ างานด้านสัม พั น ธภาพในหน่ วยงานโดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ น้ อ ย
(x= 2.28)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียด
ในการทํางานด้านสัมพันธภาพในหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 ประเด็นโดยสามารถเรียงลําดับ
จากมากไปน้อยดังนี้ปัญหาการแก่งแย่งความดีความชอบระหว่างเพื่อนร่วมงาน (x=2.41) รองลงมา
คื อการไม่ ได้รับ ความร่วมมือ จากเพื่ อ นร่วมงานในสายงาน (x= 2.29)ผู้บั งคับ บั ญ ชาไม่ ยอมรับ ใน
ความสามารถของท่าน(x= 2.27)ความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานทอดทิ้งท่าน(x= 2.26)เพื่อนร่วมงานชอบ
ใช้อารมณ์กับท่านขณะปฏิบัติงาน (x= 2.25)และเพื่อนร่วมงานไม่ยอมรับนับถือความสามารถของ
ท่าน (x= 2.22)ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-9 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อ
ความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2ด้านโครงสร้าง
องค์กร และบรรยากาศทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (n = 1,019)
ปัจจัยด้านงานทีม่ ีผลต่อความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธรภาค 2ด้าน
โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศ
ทั่วไป
1. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจทุกคนมีความไม่เหมาะสมกัน
2. การจัดสายบังคับบัญชาที่มี
ลักษณะไม่ชัดเจน
3. บรรยากาศในการทํางานที่มี
ลักษณะไม่เป็นประชาธิปไตยทําให้
ท่านเกิดความเครียดในการทํางาน
4. จํานวนบุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน ที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
ของแต่ละตําแหน่ง
5. สถานที่ทํางานของท่านคับแคบ
และทรุดโทรม
6. ท่านต้องปฏิบัติงานกับ
ผู้บังคับบัญชา
เฉลี่ย

ระดับการส่งผลต่อความเครียด
น้อยมาก น้อย ปาน
มาก มากที่สุด
กลาง
x S.D. ระดับ ลําดับที
171
224 327
192
105
ปาน
(16.8%) (22.0%) (32.1%) (18.8%) (10.3%) 2.84 1.21 กลาง
227
258 282
173
79
ปาน
(22.3%) (25.3%) (27.7%) (17.0%) (7.8%) 2.64 1.22 กลาง
246
243 293
149
88
(24.1%) (23.8%) (28.8%) (14.6%) (8.6%) 2.60 1.24 น้อย
161
186 293
167
212
ปาน
(15.8%) (18.3%) (28.8%) (16.4%) (20.8%) 3.08 1.34 กลาง
243
259 284
162
71
(23.8%) (25.4%) (27.9%) (15.9%) (7.0%) 2.57 1.21 น้อย
298
265 250
136
70
(29.2%) (26.0%) (24.5%) (13.3%) (6.9%) 2.43 1.23 น้อย
ปาน
- 2.69 1.23 กลาง

2
3
4
1
5
6
-

จากตารางที่ 4-9 พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยด้านงาน
ที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานด้านโครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไปโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x= 2.69)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียด
ในการทํ างานด้ านโครงสร้างองค์ ก ร และบรรยากาศทั่ วไปอยู่ ในระดั บ ปานกลาง 3 ประเด็ น โดย
สามารถเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้จํานวนบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งานของแต่ละตําแหน่ง (x= 3.08) รองลงมาคือการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนมีความไม่
เหมาะสมกัน (x= 2.84)และการจัดสายบังคับบัญชาที่มีลักษณะไม่ชัดเจน (x= 2.64)ตามลําดับ
และมีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานอยู่ในระดับน้อย 3 ประเด็น โดย
สามารถเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้บรรยากาศในการทํางานที่มีลักษณะไม่เป็นประชาธิปไตยทําให้
ท่านเกิดความเครียดในการทํางาน (x= 3.08)รองลงมาคือสถานที่ทํางานของท่านคับแคบและทรุด
โทรม (x= 2.57)และท่านต้องปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา(x= 2.43)ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-10 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อ
ความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ในภาพรวมของ
ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (n = 1,019)
ปัจจัยด้านงานทีม่ ีผลต่อความเครียดในการทํางานของข้าราชการ
ตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ในภาพรวม
1. ปัจจัยภายในลักษณะงาน
2. บทบาทในองค์กร
3. ความก้าวหน้าในงาน
4. สัมพันธภาพในหน่วยงาน
5. โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไป
เฉลี่ย

x

S.D.

ระดับ

ลําดับที่

2.63
2.56
2.70
2.28
2.69
2.58

1.02
1.01
1.07
1.04
1.03
0.93

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย

3
4
1
5
2
-

จากตารางที่ 4-10 พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยด้าน
งานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (x= 2.58)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียด
ในการทํ างานด้ านโครงสร้ างองค์ ก ร และบรรยากาศทั่ วไปอยู่ ในระดั บ ปานกลาง 3 ประเด็ น โดย
สามารถเรียงลํ าดั บ จากมากไปน้ อยดั งนี้ ค วามก้าวหน้ าในงาน(x= 2.70) รองลงมาคื อ โครงสร้าง
องค์กร และบรรยากาศทั่วไป(x= 2.69)และปัจจัยภายในลักษณะงาน(x= 2.63)ตามลําดับ
และมีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานอยู่ในระดับน้อย 2 ประเด็น ได้แก่
บทบาทในองค์กร(x= 2.56)และสัมพันธภาพในหน่วยงาน(x= 2.28)ตามลําดับ
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ตารางที่ 4-11 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการ
ความเครี ย ดของข้ า ราชการตํ า รวจสั ง กั ด ตํ า รวจภู ธ รภาค 2ด้ า นพฤติ ก รรมเผชิ ญ
ความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม(n = 1,019)
ระดับการแสดงพฤติกรรม
พฤติกรรมการจัดการความเครียดของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค ไม่เคยเลย เป็นครั้ง เป็น
เป็น
2 ด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียด
คราว บ่อยครั้ง ประจํา
แบบมุ่งลดอารมณ์
1. เล่าปัญหาที่ไม่สบายใจให้คนใกล้ชิด
พูดระบายความไม่สบายใจ หรือปัญหา
ในการทํางานให้บุคคลสนิท และ
ไว้วางใจฟัง
2. พูดคุยในเรื่องขบขัน หรือเรื่องอื่น ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับปัญหา แสดงอาการ
รื่นเริง เพื่อกลบเกลื่อนความไม่สบายใจ
3. หากิจกรรมต่าง ๆ ทํามากขึ้น เช่น
ฟังเพลง เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ ฯลฯ
4. ทํากิจกรรมบันเทิงร่วมกับผู้อื่น เช่น
การไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว
5. นอนหลับมากขึ้น

S.D. ระดับ ลําดับที่

98
675
195
51
เป็นครั้ง
(9.6%) (66.2%) (19.1%) (5.0%) 2.20 0.67 คราว 10

92
(9.0%)
69
(6.8%)
68
(6.7%)
95
(9.3%)
6. จินตนาการว่าปัญหาได้รับการแก้ไข
203
แล้ว
(19.9%)
7. รับประทานอาหาร ขนมต่าง ๆ
125
เพิ่มขึ้น
(12.3%)
8. หากําลังใจการปลอบโยนความเข้าใจ 105
จากบุคคลรอบข้าง
(10.3%)
9. ทําจิตใจให้แจ่มใส เหมือนไม่มีอะไร
85
เกิดขึ้น
(8.3%)
10. พยายามตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก
56
พร้อมเผชิญปัญหา
(5.5%)
11. อุทิศตนเพื่อทําประโยชน์ให้แก่
53
สังคมส่วนรวม
(5.2%)
12. ขอเปลี่ยนที่ทํางานเพื่ออยู่ให้ห่าง
354
จากต้นเหตุความเครียด
(34.7%)
เฉลี่ย

x

-

584
(57.3%)
463
(45.4%)
564
(55.3%)
518
(50.8%)
539
(52.9%)
580
(56.9%)
586
(57.5%)
506
(49.7%)
446
(43.8%)
461
(45.2%)
441
(43.3%)

264
(25.9%)
296
(29.0%)
255
(25.0%)
286
(28.1%)
212
(20.8%)
231
(22.7%)
247
(24.2%)
306
(30.0%)
335
(32.9%)
321
(31.5%)
176
(17.3%)

79
(7.8%)
191
(18.7%)
132
(13.0%)
120
(11.8%)
65
(6.4%)
83
(8.1%)
81
(7.9%)
122
(12.0%)
182
(17.9%)
184
(18.1%)
48
(4.7%)

-

-

-

เป็นครั้ง
2.32 0.75 คราว
เป็น
2.60 0.87 บ่อยครั้ง
เป็นครั้ง
2.44 0.80 คราว
เป็นครั้ง
2.42 0.82 คราว
เป็นครั้ง
2.14 0.80 คราว
เป็นครั้ง
2.27 0.78 คราว
เป็นครั้ง
2.30 0.76 คราว
เป็นครั้ง
2.46 0.81 คราว
เป็น
2.63 0.84 บ่อยครั้ง
เป็น
2.62 0.84 บ่อยครั้ง
เป็นครั้ง
1.92 0.84 คราว
เป็นครั้ง
2.36 0.51 คราว

7
3
5
6
11
9
8
4
1
2
12
-
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จากตารางที่ 4-11 พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การจัดการความเครียดด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
เป็นครั้งคราว (x= 2.36)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดด้าน
พฤติ กรรมเผชิ ญ ความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์ อยู่ ในระดับ เป็ นบ่ อยครั้ง 3 ประเด็นโดยสามารถ
เรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปน้ อ ยดั ง นี้ พ ยายามตั้ ง สติ ไม่ ตื่ น ตระหนก พร้ อ มเผชิ ญ ปั ญ หา (x= 2.63)
รองลงมาคือ อุทิศตนเพื่อทําประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม(x= 2.62)และหากิจกรรมต่าง ๆ ทํามาก
ขึ้น เช่น ฟังเพลง เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ ฯลฯ (x= 2.60)ตามลําดับ
และมีพฤติกรรมการจัดการความเครียดอยู่ในระดับเป็นครั้งคราว 8 ประเด็น โดยสามารถ
เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ทําจิตใจให้แจ่มใส เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น (x= 2.46) รองลงมาคือทํา
กิจกรรมบันเทิงร่วมกับผู้อื่น เช่น การไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว(x= 2.44)นอนหลับมากขึ้น
(x= 2.42)พูดคุยในเรื่องขบขัน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับปัญหา แสดงอาการรื่นเริง เพื่อ
กลบเกลื่อนความไม่สบายใจ (x= 2.32)หากําลังใจการปลอบโยนความเข้าใจ(x= 2.30)รับประทาน
อาหาร ขนมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น(x= 2.27)เล่าปัญหาที่ไม่สบายใจให้คนใกล้ชิดพูดระบายความไม่สบายใจ
หรือปัญหาในการทํางานให้บุคคลสนิท และไว้วางใจฟัง(x= 2.20)จินตนาการว่าปัญหาได้รับการแก้ไข
แล้ว (x= 2.14)และขอเปลี่ยนที่ทํางานเพื่ออยู่ให้ห่างจากต้นเหตุความเครียด (x= 1.92)ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-12 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการ
ความเครี ย ดของข้ า ราชการตํ า รวจสั ง กั ด ตํ า รวจภู ธ รภาค 2ด้ า นพฤติ ก รรมเผชิ ญ
ความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม(n = 1,019)
ระดับการแสดงพฤติกรรม
พฤติกรรมการจัดการความเครียดของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค ไม่เคยเลย เป็นครั้ง เป็น
เป็น
2 ด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียด
คราว บ่อยครั้ง ประจํา
แบบมุ่งแก้ปัญหา
1. พิจารณาปัญหา และพยายามแก้ไข
ปัญหาในการทํางานที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น
2.ยอมรับปัญหาในการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
3.ยอมรับว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น
และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
4.แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตาม
ประสบการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
5.เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
6.ปรึกษากับผู้ที่เรารู้สึกไว้วางใจหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
7. ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือผู้มี
ความรู้และประสบการณ์มากกว่า
8.เมื่อพบปัญหาจะแก้ไขที่สาเหตุของ
ปัญหานั้นโดยตรง
9.พาตัวเองให้ห่างไกลจากต้นเหตุแห่ง
ความเครียด
10.พยายามลืมปัญหาทั้งปวง หรือ
ปล่อยวาง
11. ขอเปลี่ยนงานให้ตรงกับความรู้
ความสามารถและความชอบ
เฉลี่ย

61
(6.0%)
55
(5.4%)
103
(10.1%)
63
(6.2%)
54
(5.3%)
58
(5.7%)
68
(6.7%)
48
(4.7%)
79
(7.8%)
70
(6.9%)
282
(27.7%)

483
(47.4%)
426
(41.8%)
578
(56.7%)
510
(50.0%)
384
(37.7%)
458
(44.9%)
554
(54.4%)
470
(46.1%)
483
(47.4%)
501
(49.2%)
470
(46.1%)

323
(31.7%)
346
(34.0%)
237
(23.3%)
291
(28.6%)
362
(35.5%)
345
(33.9%)
255
(25.0%)
337
(33.1%)
297
(29.1%)
305
(29.9%)
197
(19.3%)

152
(14.9%)
192
(18.8%)
101
(9.9%)
155
(15.2%)
219
(21.5%)
158
(15.5%)
142
(13.9%)
164
(16.1%)
160
(15.7%)
143
(14.0%)
70
(6.9%)

-

-

-

-

x

S.D. ระดับ ลําดับที่

2.56 0.82
2.66 0.84
2.33 0.79
2.53 0.82
2.73 0.86
2.59 0.82
2.46 0.81
2.61 0.81
2.53 0.81
2.51 0.82
2.05 0.86
2.51 0.51

เป็น
บ่อยครั้ง
เป็น
บ่อยครั้ง
เป็นครั้ง
คราว
เป็น
บ่อยครั้ง
เป็น
บ่อยครั้ง
เป็น
บ่อยครั้ง
เป็นครั้ง
คราว
เป็นครั้ง
คราว
เป็นครั้ง
คราว
เป็น
บ่อยครั้ง
เป็นครั้ง
คราว
เป็น
บ่อยครั้ง

5
2
10
7
1
4
9
3
6
8
11
-

จากตารางที่ 4-12 พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การจัดการความเครียดด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
เป็นบ่อยครั้ง(x= 2.51)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดด้าน
พฤติ ก รรมเผชิ ญ ความเครีย ดแบบมุ่ งแก้ ปั ญ หาอยู่ ในระดั บ เป็ น บ่ อ ยครั้ง 8 ประเด็ น โดยสามารถ
เรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปน้ อ ยดั งนี้ เรีย นรู้ ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองจากประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมา (x= 2.73)
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รองลงมาคือ ยอมรับปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง(x= 2.66)เมื่อพบปัญหาจะ
แก้ไขที่สาเหตุของปัญ หานั้นโดยตรง(x= 2.61)ปรึกษากับผู้ที่เรารู้สึกไว้วางใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ (x= 2.59)พิจารณาปัญ หา และพยายามแก้ไขปัญ หาในการทํางานที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น(x=
2.56)พาตั วเองให้ ห่างไกลจากต้น เหตุแ ห่ งความเครียด(x= 2.53)แก้ไขสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้น ตาม
ประสบการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้(x= 2.53)และพยายามลืมปัญหาทั้งปวง หรือปล่อยวาง(x=
2.51)ตามลําดับ
และมีพฤติกรรมการจัดการความเครียดอยู่ในระดับเป็นครั้งคราว 3 ประเด็น โดยสามารถ
เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า
(x= 2.46) รองลงมาคือยอมรับว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (x= 2.33)
และขอเปลี่ยนงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถและความชอบ (x= 2.03)ตามลําดับ
ตารางที่ 4-13 ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการ
ความเครียดของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
(n = 1,019)
พฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจสังกัด
ตํารวจภูธรภาค 2ในภาพรวม

1. ด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดปัญหา
2. ด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา
เฉลี่ย

x

S.D.

ระดับ

ลําดับที่

2.36
2.51
2.43

0.51
0.61
0.51

เป็นครั้งคราว
เป็นบ่อยครั้ง
เป็นครั้งคราว

2
1
-

จากตารางที่ 4-13 พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การจัดการความเครียดด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
เป็นครั้งคราว (x= 2.43)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีพฤติกรรมการจัดการความเครียด
ด้านพฤติก รรมเผชิญ ความเครียดแบบมุ่ งแก้ ปั ญ หาอยู่ในระดั บ เป็ น บ่ อ ยครั้ง(x= 2.51) และด้ าน
พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดปัญหาอยู่ในระดับเป็นครั้งคราว (x= 2.36)
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ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการตํารวจ ฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น สถานภาพการสมรส การมี บุ ค คลที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ล สายงาน ชั้ น ยศ
สถานการณ์ อ ยู่ อ าศั ย ปั จ จุ บั น และระยะห่ า งจากที่ ทํ า งานกั บ ที่ พั ก อาศั ย ต่ า งกั น มี ร ะดั บ ภาวะ
ความเครียดในการทํางานแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1ข้าราชการตํารวจฯที่ มีเพศต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการ
ทํางานแตกต่างกัน
ตารางที่ 4-14 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามเพศ กับภาวะความเครียดในการทํางานของ
ข้าราชการตํารวจฯ(n = 1,019)
ภาวะความเครียดในการ
ทํางาน
การแสดงออกด้านร่างกาย
การแสดงออกด้านจิตใจ
ภาพรวม

เพศ

n

x

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

829
190
828
190
828
190

2.39
2.41
2.54
2.54
2.48
2.48

S.D.
1.00
0.92
1.02
0.91
0.96
0.86

t

Sig.

-.301

.764

.038

.970

-.111

.911

จากตารางที่ 4-14 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามเพศ กับภาวะความเครียดใน
การทํางานของข้าราชการตํารวจฯ ในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .911 ซึ่งสูงกว่า 0.05 นั่นคือ
ข้าราชการตํารวจฯที่มีเพศต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการทํางานทั้งในภาพรวม และรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัย
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สมมติฐานที่ 1.2 ข้าราชการตํารวจฯที่มีอายุต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการทํางาน
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4-15 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุ กับระดับภาวะความเครียดในการ
ทํางานของข้าราชการตํารวจฯ (n = 1,019)
ภาวะความเครียดในการทํางาน
การแสดงออกด้าน
ร่างกาย

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
การแสดงออกด้าน
ระหว่างกลุ่ม
จิตใจ
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Sum of
Square
29.759
953.107
982.866
5.007
1010.356
1015.363
13.284
885.166
898.451

Df
3
1015
1018
3
1014
1017
3
1014
1017

Mean of
F
Sig.
Square
9.920 10.564 .000*
.939
1.669
.996

1.675

.171

4.428
.873

5.073 .002*

จากตารางที่ 4-15 เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล จํ า แนกตามอายุ กั บ ระดั บ ภาวะ
ความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .002 ซึ่งต่ํากว่า 0.05 นั่นคือ
ข้าราชการตํารวจฯที่มีอายุต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการทํางานมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานงานวิจัย
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าข้าราชการตํารวจฯที่มีอายุต่างกัน มีระดับภาวะความเครียด
ในการทํางาน ด้านการแสดงออกด้านร่างกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
การแสดงออกด้านจิตใจพบว่าไม่แตกต่างกัน
เพื่อให้ทราบว่าข้าราชการตํารวจฯที่มีอายุต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการทํางานใน
ด้านภาพรวม และด้านการแสดงออกด้านร่างกายดังกล่าวแตกต่างกัน เป็นรายคู่ ดังนั้นจึงได้ทําการ
เปรีย บเที ยบความแตกต่างของค่ าเฉลี่ยเป็ น รายคู่ ด้ วยวิธีผ ลต่ างนั ยสํ าคัญ น้ อยที่ สุด (LS.D.) เพื่ อ
ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 4-16-4-17
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ตารางที่ 4-16 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุ กับระดับภาวะ
ความเครียดในการทํางาน ด้านภาพรวมของข้าราชการตํารวจฯ (n = 1,019)
อายุ

n

น้อยกว่า 30 ปี
179 2.66
30- น้อยกว่า 40 ปี 265 2.53
40- น้อยกว่า 50 ปี 392 2.45
50 ปีขึ้นไป
183 2.29
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

น้อยกว่า 30 ปี 30- น้อยกว่า 40- น้อยกว่า 50 ปีขึ้นไป
40 ปี
50 ปี
2.66
-

2.53
0.13
-

2.45
0.21*
0.08
-

2.29
0.37*
0.24*
0.16
-

จากตารางที่ 4-16 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตาม
อายุ กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้านภาพรวมของข้าราชการตํารวจฯ พบว่า
1. ข้าราชการตํารวจฯที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีมีระดับภาวะความเครียดในการทํางานสูงกว่า
ข้าราชการตํารวจฯด้านภาพรวมที่มีอายุระหว่าง40- น้อยกว่า 50 ปีและ50 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.21 และ 0.37 ตามลําดับ
2. ข้าราชการตํารวจฯที่มีอายุระหว่าง30- น้อยกว่า 40 ปีมีระดับภาวะความเครียดในการ
ทํางานสูงกว่า ข้าราชการตํารวจฯด้านภาพรวมที่มีอายุ50 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.24
ตารางที่ 4-17 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุ กับระดับภาวะ
ความเครียดในการทํ างานด้ านการแสดงออกด้ านร่างกายของข้าราชการตํารวจฯ
(n = 1,019)
น้อยกว่า 30 ปี 30- น้อยกว่า 40- น้อยกว่า 50 ปีขึ้นไป
อายุ
n
40 ปี
50 ปี
2.67
-

2.45
0.22*
-

2.37
0.30*
0.08
-

2.10
0.57*
0.35*
0.27*
-

น้อยกว่า 30 ปี
179 2.67
30- น้อยกว่า 40 ปี 265 2.45
40- น้อยกว่า 50 ปี 392 2.37
50 ปีขึ้นไป
183 2.10
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4-17 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตาม
อายุ กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้านการแสดงออกด้านร่างกายของข้าราชการตํารวจฯ
พบว่า
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1. ข้าราชการตํารวจฯที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีมีระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้าน
การแสดงออกด้านร่างกายสูงกว่า ข้าราชการตํารวจฯที่มีอายุระหว่าง40- น้อยกว่า 50 ปี และ50 ปี
ขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.30 และ 0.57 ตามลําดับ
2. ข้าราชการตํารวจฯที่มีอายุระหว่าง30- น้อยกว่า 40 ปีและ 40- น้อยกว่า 50 ปีมีระดับ
ภาวะความเครียดในการทํางานด้านการแสดงออกด้านร่างกายสูงกว่า ข้าราชการตํารวจฯที่มีอายุ50
ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.35 และ 0.27 ตามลําดับ
สมมติ ฐ านที่ 1.3 ข้ า ราชการตํ า รวจฯที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ร ะดั บ ภาวะ
ความเครียดในการทํางานแตกต่างกัน
ตารางที่ 4-18 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา กับระดับภาวะความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ (n = 1,019)
ภาวะความเครียดในการทํางาน
การแสดงออกด้าน
ร่างกาย

Sum of
Square
5.324
977.542
982.866
10.670
1004.692
1015.363
8.052
890.399
898.451

Df

Mean of
F
Sig.
Square
2.662 2.767 .063
.962

ระหว่างกลุ่ม
2
ภายในกลุ่ม
1016
รวม
1018
การแสดงออกด้าน
ระหว่างกลุ่ม
2
5.335 5.390 .005*
จิตใจ
ภายในกลุ่ม
1015
.990
รวม
1017
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
2
4.026 4.589 .010*
ภายในกลุ่ม
1015
.877
รวม
1017
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4-18 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา กับระดับ
ภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .010 ซึ่งต่ํากว่า 0.05
นั่นคือ ข้าราชการตํารวจฯที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการทํางานมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานงานวิจัย
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าข้าราชการตํารวจฯที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับภาวะ
ความเครียดในการทํางาน ด้านการแสดงออกด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนการแสดงออกด้านร่างกายพบว่าไม่แตกต่างกัน
เพื่อให้ทราบว่าข้าราชการตํารวจฯที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดใน
การทํางานในด้านภาพรวม และด้านการแสดงออกด้านจิตใจดังกล่าวแตกต่างกัน เป็นรายคู่ ดังนั้นจึง
ได้ทําการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (LS.D.)
เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่4-19 – 4-20
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ตารางที่ 4-19 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา กับ
ระดั บ ภาวะความเครีย ดในการทํ างาน ด้ านภาพรวมของข้ าราชการตํ ารวจฯ(n =
1,019)
ระดับการศึกษา

ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี

n

2.47
-

2.43
0.04
-

สูงกว่าปริญญาตรี
2.70
-0.23*
-0.27*
-

ต่ํากว่าปริญญาตรี
265 2.47
ปริญญาตรี
621 2.43
สูงกว่าปริญญาตรี
132 2.70
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4-19 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตาม
ระดับการศึกษา กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้านภาพรวมของข้าราชการตํารวจฯ พบว่า
ข้าราชการตํารวจฯที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มีระดับภาวะความเครียดใน
การทํ างานต่ํากว่า ข้าราชการตํารวจฯด้านภาพรวมที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญ ญาตรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.23 และ 0.27 ตามลําดับ
ตารางที่ 4-20 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา กับ
ระดับภาวะความเครียดในการทํ างานด้านการแสดงออกด้านจิตใจของข้าราชการ
ตํารวจฯ(n = 1,019)
ระดับการศึกษา

ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี

n

ต่ํากว่าปริญญาตรี
265
ปริญญาตรี
621
สูงกว่าปริญญาตรี
132
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.53
2.49
2.80

2.53
-

2.49
0.04
-

สูงกว่าปริญญาตรี
2.80
-0.27*
-0.31*
-

จากตารางที่ 4-20 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตาม
ระดับการศึกษา กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้านการแสดงออกด้านจิตใจของข้าราชการ
ตํารวจฯ พบว่าข้าราชการตํารวจฯ ที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มีระดับ
ภาวะความเครียดในการทํางานต่ํากว่า ข้าราชการตํารวจฯด้านการแสดงออกด้านจิตใจที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.27 และ
0.31 ตามลําดับ
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สมมติ ฐ านที่ 1.4 ข้ าราชการตํ ารวจฯที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ างกั น มี ระดั บ ภาวะ
ความเครียดในการทํางานแตกต่างกัน
ตารางที่ 4-21เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล จํ า แนกตามรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น กั บ ระดั บ ภาวะ
ความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ (n = 1,019)
ภาวะความเครียดในการทํางาน
การแสดงออกด้าน
ร่างกาย

Sum of
Square
26.886
955.980
982.866
6.247
1009.116
1015.363
12.184
886.267
898.451

Df

Mean of
F
Sig.
Square
6.721 7.129 .000*
.943

ระหว่างกลุ่ม
4
ภายในกลุ่ม
1014
รวม
1018
การแสดงออกด้าน
ระหว่างกลุ่ม
4
1.562 1.568 .181
จิตใจ
ภายในกลุ่ม
1013
.996
รวม
1017
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
4
3.046 3.482 .008*
ภายในกลุ่ม
1013
.875
รวม
1017
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4-21 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุ คคล จําแนกตามรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน กับ
ระดับภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .008 ซึ่งต่ํากว่า
0.05 นั่นคือ ข้าราชการตํารวจฯที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดั บภาวะความเครียดในการ
ทํางานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานงานวิจัย
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าข้าราชการตํารวจฯที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับ
ภาวะความเครียดในการทํางาน ด้านการแสดงออกด้านร่างกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนการแสดงออกด้านจิตใจพบว่าไม่แตกต่างกัน
เพื่อให้ทราบว่าข้าราชการตํารวจฯที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับภาวะความเครียด
ในการทํางานในด้านภาพรวม และด้านการแสดงออกด้านร่างกายดังกล่าวแตกต่างกัน เป็นรายคู่
ดังนั้นจึงได้ทําการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด
(LS.D.) เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 4-22 – 4-23
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ตารางที่ 4- 22 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กั บ ระดั บ ภาวะความเครี ย ดในการทํ า งาน ด้ า นภาพรวมของข้ า ราชการตํ า รวจฯ
(n = 1,019)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

n

น้อยกว่า 15,000 บาท 116 2.61
15,000 - 20,000 บาท 212 2.52
20,001 - 25,000 บาท 248 2.58
25,001 - 30,000 บาท 262 2.31
มากกว่า 30,000 บาท 180 2.45
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

น้อยกว่า 15,000 - 20,001 - 25,001 - มากกว่า
15,000 บาท 20,000 25,000 30,000 30,000
บาท
บาท
บาท
บาท
2.61
-

2.52
0.09
-

2.58
0.03
-0.06
-

2.31
0.30*
0.20*
0.27*
-

2.45
0.16
0.07
0.13
-0.14
-

จากตารางที่ 4-22 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้านภาพรวมของข้าราชการตํารวจฯ
พบว่าข้าราชการตํารวจฯที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท15,000 - 20,000 บาท และ
20,001 - 25,000 บาทมี ร ะดั บ ภาวะความเครี ย ดในการทํ า งานสู ง กว่ า ข้ า ราชการตํ า รวจฯด้ า น
ภาพรวมที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน25,001 - 30,000 บาทอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ย 0.30 0.20 และ 0.27 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4-23 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กั บ ระดั บ ภาวะความเครี ย ดในการทํ า งานด้ า นการแสดงออกด้ า นร่ า งกายของ
ข้าราชการตํารวจฯ(n = 1,019)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

n

น้อยกว่า 15,000 บาท 116 2.61
15,000 - 20,000 บาท 212 2.50
20,001 - 25,000 บาท 248 2.52
25,001 - 30,000 บาท 262 2.17
มากกว่า 30,000 บาท 180 2.28
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

น้อยกว่า 15,000 - 20,001 - 25,001 - มากกว่า
15,000 บาท 20,000 25,000 30,000 30,000
บาท
บาท
บาท
บาท
2.61
-

2.50
0.11
-

2.52
0.09
-0.02
-

2.17
0.44*
0.33*
0.35*
-

2.28
0.33*
0.22*
0.24*
-0.11
-

จากตารางที่ 4-23 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้านการแสดงออกด้านร่างกายของ
ข้าราชการตํารวจฯ พบว่า
1. ข้าราชการตํ ารวจฯที่ มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือ นน้ อ ยกว่า 15,000 บาท15,000 - 20,000
บาท และ20,001 - 25,000 บาทมีระดับภาวะความเครียดในการทํางานสูงกว่า ข้าราชการตํารวจฯ
ด้านการแสดงออกด้านร่างกายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน25,001 - 30,000 บาทอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.44 0.33 และ 0.35 ตามลําดับ
2. ข้ าราชการตํ ารวจฯที่ มี รายได้เฉลี่ย ต่อ เดือ นน้ อ ยกว่า 15,000 บาท15,000 - 20,000
บาท และ20,001 - 25,000 บาทมีระดับภาวะความเครียดในการทํางานสูงกว่า ข้าราชการตํารวจฯ
ด้านการแสดงออกด้านร่างกายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.33 0.22 และ 0.24 ตามลําดับ
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สมมติ ฐ านที่ 1.5 ข้าราชการตํ ารวจฯที่ มี ส ถานภาพการสมรสต่ างกั น มี ระดั บ ภาวะ
ความเครียดในการทํางานแตกต่างกัน
ตารางที่ 4-24 เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล จํ า แนกตามสถานภาพการสมรส กั บ ระดั บ ภาวะ
ความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ (n = 1,019)
ภาวะความเครียดในการทํางาน
การแสดงออกด้าน
ร่างกาย
การแสดงออกด้าน
จิตใจ
ภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Square
.787
982.078
982.866
1.902
1013.460
1015.363
.547
897.903
898.451

Df
2
1016
1018
2
1015
1017
2
1015
1017

Mean of
Square
.394
.967

F

Sig.

.407

.666

.951
.998

.952

.386

.274
.885

.309

.734

จากตารางที่ 4-24 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามสถานภาพการสมรส กับ
ระดับภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .734 ซึ่งสูงกว่า
0.05 นั่นคือ ข้าราชการตํารวจฯที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการ
ทํางานไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัย
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าข้าราชการตํารวจฯที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีระดับ
ภาวะความเครียดในการทํางาน ทั้งด้านการแสดงออกด้านร่างกาย และการแสดงออกด้านจิตใจพบว่า
ไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 1.6 ข้าราชการตํารวจฯที่มีการมีบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแล ต่างกัน มี
ระดับภาวะความเครียดในการทํางานแตกต่างกัน
ตารางที่ 4-25 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามการมีบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแล กับภาวะ
ความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ(n = 1,019)
S.D.
t
Sig.
การมีบุคคลที่
n
x
ต้องรับผิดชอบ
ดูแล
การแสดงออกด้าน
ไม่มี
162 2.56
1.11
ร่างกาย
มี
857 2.37
0.95
2.046
.042*
การแสดงออกด้าน
ไม่มี
162 2.53
1.11
จิตใจ
มี
856 2.55
0.98
-.198
.844
ภาพรวม
ไม่มี
162 2.54
1.07
มี
856 2.47
0.91
.827
.409
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4-25 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามการมีบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ
ดูแล กับภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ ในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ
.409 ซึ่งสูงกว่า 0.05 นั่นคือ ข้าราชการตํารวจฯที่มีการมีบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแล ต่างกัน มีระดับ
ภาวะความเครียดในการทํางานทั้งในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัย
เมื่อพิ จารณาในรายด้าน พบว่าข้าราชการตํารวจฯที่มีการมีบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแล
ต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการทํางาน ทั้งด้านการแสดงออกด้านร่างกาย แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการแสดงออกด้านจิตใจพบว่าไม่แตกต่างกัน
ภาวะความเครียดใน
การทํางาน
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สมมติฐานที่ 1.7 ข้าราชการตํารวจฯที่มีสายงานต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการ
ทํางานแตกต่างกัน
ตารางที่ 4-26 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามสายงาน กับระดับภาวะความเครียดในการ
ทํางานของข้าราชการตํารวจฯ (n = 1,019)
ภาวะความเครียดในการทํางาน
การแสดงออกด้าน
ร่างกาย

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
การแสดงออกด้าน
ระหว่างกลุ่ม
จิตใจ
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Sum of
Square
7.310
975.556
982.866
12.027
1003.336
1015.363
9.098
889.353
898.451

Df
5
1013
1018
5
1012
1017
5
1012
1017

Mean of
F
Sig.
Square
1.462 1.518 .181
.963
2.405
.991

2.426 .034*

1.820
.879

2.071 .067

จากตารางที่ 4-26 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุ คคล จําแนกตามสายงาน กับระดับภาวะ
ความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .067 ซึ่งสูงกว่า 0.05 นั่นคือ
ข้าราชการตํารวจฯที่ มีส ายงานต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการทํ างาน ไม่แตกต่ างกันซึ่ง
ปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัย
เมื่ อ พิ จ ารณาในรายด้ า น พบว่ าข้ า ราชการตํ า รวจฯที่ มี ส ายงาน ต่ า งกั น มี ร ะดั บ ภาวะ
ความเครียดในการทํางาน ด้านการแสดงออกด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนการแสดงออกด้านร่างกายพบว่าไม่แตกต่างกัน
เพื่อให้ทราบว่าข้าราชการตํารวจฯที่มีสายงาน ต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการ
ทํางานในด้านการแสดงออกด้านจิตใจแตกต่างกัน เป็นรายคู่ ดังนั้นจึงได้ทําการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (LS.D.) เพื่อตรวจสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 4-27
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ตารางที่ 4-27 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามสายงาน กับระดับ
ภาวะความเครียดในการทํางานด้านการแสดงออกด้านจิตใจของข้าราชการตํารวจฯ
(n = 1,019)
สายงาน
ธุรการ
บริหาร
สอบสวน
ปราบปราม
จราจร
อื่น ๆ

n
424
31
141
270
127
25

2.63
2.43
2.61
2.48
2.32
2.59

ธุรการ
2.63
-

บริหาร
2.43
0.20
-

สอบสวน ปราบปราม
2.61
2.48
0.02
0.15*
-0.18
-0.05
0.13
-

จราจร
2.32
0.32*
0.11
0.28*
0.15
-

อื่น ๆ
2.59
0.04
-0.16
0.02
-0.11
-0.27
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4-27 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตาม
สายงาน กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้านการแสดงออกด้านจิตใจของข้าราชการตํารวจ
ฯ พบว่า
1. ข้าราชการตํารวจฯที่มีสายงานธุรการ มีระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้านการ
แสดงออกด้านจิตใจสูงกว่า ข้าราชการตํารวจฯที่มีสายงานปราบปราม และจราจรอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.15 และ 0.32 ตามลําดับ
2. ข้าราชการตํารวจฯที่มีสายงานสอบสวน มีระดับภาวะความเครียดในการทํางานด้านการ
แสดงออกด้านจิตใจสูงกว่า ข้าราชการตํารวจฯที่มีสายงานจราจร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.28
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สมมติฐานที่ 1.8 ข้าราชการตํารวจฯที่มีชั้นยศต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการ
ทํางานแตกต่างกัน
ตารางที่ 4-28 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามชั้นยศ กับภาวะความเครียดในการทํางาน
ของข้าราชการตํารวจฯ(n = 1,019)
ภาวะความเครียดใน
การทํางาน
การแสดงออกด้าน
ร่างกาย
การแสดงออกด้าน
จิตใจ
ภาพรวม

ชั้นยศ
สัญญาบัตร
ประทวน
สัญญาบัตร
ประทวน
สัญญาบัตร
ประทวน

n

x

S.D.

428
591
428
590
428
590

2.33
2.44
2.52
2.55
2.44
2.50

0.96
1.00
0.99
1.00
0.92
0.95

t

Sig.

-1.789

.075

-.354

.723

-1.050

.294

จากตารางที่ 4-28 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามชั้นยศ กับภาวะความเครียด
ในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ ในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .911 ซึ่งสูงกว่า 0.05 นั่นคือ
ข้าราชการตํารวจฯที่มีชั้นยศ ต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการทํางานทั้งในภาพรวม และราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัย
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สมมติฐานที่ 1.9 ข้าราชการตํารวจฯที่มีสถานการณ์อยู่อาศัยปัจจุบันต่างกัน มีระดับ
ภาวะความเครียดในการทํางานแตกต่างกัน
ตารางที่ 4-29 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามสถานการณ์ อยู่อาศัยปัจจุบัน กับภาวะ
ความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ(n = 1,019)
S.D.
t
Sig.
ภาวะความเครียดใน สถานการณ์อยู่
n
x
การทํางาน
อาศัยปัจจุบัน
การแสดงออกด้าน อยู่กับครอบครัว
625 2.31
0.98
ร่างกาย
อยู่กนั คนละทีก่ ับ
ครอบครัว
394 2.52
0.97
-3.315
.001*
การแสดงออกด้าน อยู่กับครอบครัว
624 2.50
1.01
จิตใจ
อยู่กันคนละทีก่ ับ
ครอบครัว
394 2.61
0.98
-1.809
.071
ภาพรวม
อยู่กับครอบครัว
624 2.42
0.94
อยู่กันคนละทีก่ ับ
ครอบครัว
394 2.57
0.93
-2.596
.010*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4-29 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามสถานการณ์อยู่อาศัยปัจจุบัน
กับภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ ในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .010
ซึ่งต่ํากว่า 0.05 นั่นคือ ข้าราชการตํารวจฯที่มีสถานการณ์ อยู่อาศัยปัจจุบัน ต่างกัน มีระดับภาวะ
ความเครียดในการทํางานในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานงานวิจัย
เมื่อพิ จารณาในรายด้าน พบว่าข้าราชการตํารวจฯที่มีการมีบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแล
ต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการทํางาน ทั้งด้านการแสดงออกด้านร่างกาย แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการแสดงออกด้านจิตใจพบว่าไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 1.10 ข้าราชการตํารวจฯที่มีระยะห่างจากที่ทํางานกับที่พักอาศัยต่างกัน มี
ระดับภาวะความเครียดในการทํางานแตกต่างกัน
ตารางที่ 4-30 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระยะห่างจากที่ทํางานกับที่พักอาศัย กับ
ระดับภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ (n = 1,019)
ภาวะความเครียดในการทํางาน
การแสดงออกด้าน
ร่างกาย

Sum of
Square
3.504
979.362
982.866
1.716
1013.647
1015.363
2.014
896.437
898.451

Df

Mean of
F
Sig.
Square
1.752 1.818 .163
.964

ระหว่างกลุ่ม
2
ภายในกลุ่ม
1016
รวม
1018
การแสดงออกด้าน
ระหว่างกลุ่ม
2
.858
.859 .424
จิตใจ
ภายในกลุ่ม
1015
.999
รวม
1017
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
2
1.007 1.140 .320
ภายในกลุ่ม
1015
.883
รวม
1017
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4-30 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระยะห่างจากที่ทํางานกับที่
พักอาศัย กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจฯ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ
.320 ซึ่งสูงกว่า 0.05 นั่นคือ ข้าราชการตํารวจฯที่มีระยะห่างจากที่ทํางานกับที่พักอาศัย ต่างกัน มี
ระดับภาวะความเครียดในการทํางานไม่แตกต่างกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัย
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าข้าราชการตํารวจฯที่มีระยะห่างจากที่ทํางานกับที่พักอาศัย
ต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการทํางาน ทั้งด้านการแสดงออกด้านร่างกาย และการแสดงออก
ด้านจิตใจพบว่าไม่แตกต่างกัน
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สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จ จั ย ด้ า นงาน ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ภายในลั ก ษณะงาน บทบาทในองค์ ก ร
ความก้าวหน้าในงาน สัมพันธภาพในหน่วยงาน โครงสร้างองค์กรและบรรยากาศทั่วไป มีอิทธิพลต่อ
ระดับภาวะความเครียดในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการจัดการความเครียดของข้าราชการ
ตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ตารางที่ 4-31 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านงานกับระดับภาวะความเครียดในการ
ทํางาน(n = 390)
ปัจจัยด้านงาน

ระดับภาวะความเครียดในการทํางาน
r

P-value

1. ปัจจัยภายในลักษณะ
.714
งาน
2. บทบาทในองค์กร
.746
3. ความก้าวหน้าในงาน
.720
4. สัมพันธภาพใน
.701
หน่วยงาน
5. โครงสร้างองค์กร และ
.690
บรรยากาศทั่วไป
ภาพรวม
.796
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ลําดับ

ระดับความสัมพันธ์

.000*
.000*
.000*

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง

3
1
2

.000*

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง

4

.000*
.000*

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง

5
-

ตารางที่ 4-31 พบว่า ปัจจัยด้านงานในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับระดับภาวะความเครียด
ในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งได้ค่า P-value=0.000โดยมีความสัมพันธ์ r =
.796 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางบวก และมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงซึ่งยอมรับสมมติฐาน
งานวิจัย
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยภายในลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กับระดับ
ภาวะความเครียดในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งได้ค่า P-value=0.000โดยมี
ความสัมพันธ์ r = .714 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางบวก และมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
สําหรับด้านบทบาทในองค์กรมีความสัมพันธ์กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานอย่าง
มี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ งได้ ค่ า P-value = 0.000โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ r = .746 ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก และมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
ด้านความก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานอย่างมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง ได้ ค่ า P-value = 0.000โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ r = .720 ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กันทางบวก และมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
ด้านสัมพันธภาพในหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับระดับภาวะความเครียดในการทํางานอย่าง
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง ได้ ค่ า P-value=0.000โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ r = .701 ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กันทางบวก และมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
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และด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก ร และบรรยากาศทั่ ว ไป มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ภาวะ
ความเครีย ดในการทํ างานอย่ างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ งได้ ค่ า P-value=0.000โดยมี
ความสัมพันธ์ r = .690 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางบวก และมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
ตารางที่ 4-32 ผลการวิ เคราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นงานกั บ พฤติ ก รรมในการจั ด การ
ความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 2 (n = 390)
ปัจจัยด้านงาน

พฤติกรรมในการจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธรภาค 2
r

P-value

1. ปัจจัยภายในลักษณะ
งาน
-151*
2. บทบาทในองค์กร
-.164*
3. ความก้าวหน้าในงาน -.155*
4. สัมพันธภาพใน
หน่วยงาน
-.202*
5. โครงสร้างองค์กร และ
บรรยากาศทั่วไป
-.127*
ภาพรวม
-.177*
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ลําดับ

ระดับความสัมพันธ์

.000*
.000*
.000*

มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ํา
มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ํา
มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ํา

4
2
3

.000*

มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ํา

1

.000*
.000*

มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ํา
มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ํา

5
-

ตารางที่ 4-32 พบว่า ปัจจัยด้านงานในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการจัดการ
ความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ได้ ค่ า P-value=0.000 โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ r = -.177 ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ทางลบและมี ร ะดั บ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ําซึ่งยอมรับสมมติฐานงานวิจัย
เมื่ อ พิ จ ารณาในรายด้ า น พบว่ า ด้ า นปั จ จั ย ภายในลั ก ษณะงาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมในการจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 2อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งได้ค่า P-value=0.000โดยมีความสัมพันธ์ r = -.151 ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
ทางลบและมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ํา
สําหรับด้านบทบาทในองค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการจัดการความเครียดของ
ข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 2อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งได้ค่า P-value =
0.000โดยมีความสัมพันธ์ r = -.164 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางบวก และมีความสัมพันธ์กันทางลบ
และมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ํา
ด้านความก้ าวหน้ าในงานมี ค วามสัม พั น ธ์กั บ พฤติก รรมในการจัด การความเครีย ดของ
ข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 2อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งได้ค่า P-value =
0.000โดยมีความสัมพันธ์ r = -.155 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางลบและมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ต่ํา
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ด้านสัมพันธภาพในหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการจัดการความเครียดของ
ข้ า ราชการตํ า รวจ สั ง กั ด ตํ า รวจภู ธ รภาค 2อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง ได้ ค่ า Pvalue=0.000โดยมีความสัมพันธ์ r = -.202 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางลบและมีระดับความสัมพันธ์อยู่
ในระดับต่ํา
และด้านโครงสร้างองค์ กร และบรรยากาศทั่ วไป มี ค วามสัม พั น ธ์กับ พฤติ กรรมในการ
จัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 2อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งได้ค่า P-value=0.000โดยมีความสัมพันธ์ r = -.177 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางลบและมีระดับ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ํา
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องภาวะความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของตํารวจภูธรภาค 2
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อศึกษาภาวะความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 เป็นอย่างไร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร
ภาค 2
4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยด้านงาน เพื่อลดความเครียดใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
กลุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
จํานวน 1,019 ตัวอย่าง
และระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ เริ่ ม ตั้ งแต่ 1 กั น ยายน พ.ศ.2559 ถึ ง 15
กันยายน พ.ศ. 2559 เป็ นระยะเวลา 15 วันเครื่องที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ที่ได้แบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร
ภาค 2 ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นงานที่ มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการทํ า งานของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2และส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรการจัดการ
ความเครียดของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนาและตั ว แปรเชิ ง อนุ ม าน ประมวลผลด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ในการทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ก ารทดสอบค่ า ที (t-test) ในการทดสอบ
สมมติฐานหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม กับตัวแปรตาม ใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway - ANOVA) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ใน
การทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ในกรณีที่พบว่ามีนัยสําคัญ
ทางสถิติจะทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD ที่ระดับนัยสําคัญ.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ95 โดย
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ใช้ สู ต ร LSD เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งและค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ส หสั ม พั น ธ์ เพี ย รสั น
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาภาวะความเครียดของข้าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 เป็นอย่างไร
ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับภาวะ
ความเครียดในการทํางานโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (x= 2.48)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ข้าราชการตํารวจฯ มีระดับภาวะความเครียดในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทั้ง 2 ด้าน
ได้แก่ด้านการแสดงออกด้านจิตใจ(x= 2.54) และด้านการแสดงออกด้านร่างกาย (x= 2.40) ตาม
อันดับ การแสดงออกด้านร่างกายจะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อ เกร็งบริเวณท้าทอยหรือไหล่ในขณะทํางาน
มากที่สุด ขณะที่การแสดงออกด้านจิตใจ จะรู้สึกไม่พอใจเมื่อทํางานดีแต่ได้รับการประเมินผลต่ํา ผล
การศึกษา
เมื่อพิจารณาระดับภาวะความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 สูงสุด
เป็นอันดับแรกของแต่ละด้าน แสดงผลดังตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1แสดงอั นดั บระดับภาวะความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
อันดับแรกของแต่ละด้าน
อันดับ ระดั บ ภาวะความเครี ย ดของข้ า ราชการ ปัจจัยย่อยอันดับแรก
ที่
ตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
1
ด้านการแสดงออกด้านร่างกาย
รู้สึกปวดกล้ามเนื้อ เกร็งบริเวณท้ายทอย หลัง
หรือไหล่ในขณะทํางาน
2
ด้านการแสดงออกด้านจิตใจ
ท่ า นรู้ สึ ก ไม่ พ อใจเมื่ อ ทํ า งานดี แต่ ได้ รั บ การ
ประเมินผลต่ํา
แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ภาวะความเครี ย ดของข้ า ราชการตํ า รวจ สั งกั ด
ตํารวจภูธร ภาค 2 5 อันดับแรก แสดงผลดังตารางที่ 5-2
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ตารางที่ 5-2 แสดงระดับภาวะความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 5 อันดับ
แรก
ปัจจัยย่อย
รู้ สึ ก ไม่ พ อใจเมื่ อ ทํ า งานดี แต่ ได้ รั บ การ
ประเมินผลต่ํา
รู้สึกปวดกล้ามเนื้อ เกร็งบริเวณท้ายทอย
หลังหรือไหล่ในขณะทํางาน
วิตกกังวลหากต้องปฏิบัติหน้าที่แทนคนอื่น
ในงานที่ท่านไม่ถนัด
ท้อใจที่ผู้บังคับบัญชาขาดความยุติธรรม

ปัจจัยหลัก

ด้านการแสดงออกด้าน
จิตใจ
ด้านการแสดงออกด้าน
ร่างกาย
ด้านการแสดงออกด้าน
จิตใจ
ด้ านการแสดงออกด้ าน
จิตใจ
รู้สึกท้อแท้ที่ต้องแบกภาระงานมากจนไม่ ด้านการแสดงออกด้าน
สามารถทํ า งานในแต่ 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 5-2พบว่ า ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด 5 อั น ดั บ แรกส่ วนใหญ่ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ด้ า นการ
แสดงออกด้านจิตใจ(4 ข้อย่อย) และด้านการแสดงออกด้านร่างกาย(1 ข้อย่อย)ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากลุ่ม
ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่จําเป็นต้องเร่งดําเนินการแก้ไข
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดใน
การทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยด้าน
งานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (x= 2.58) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานอยู่ในระดับปาน
กลาง 3 ประเด็ น โดยสามารถเรี ย งอั น ดั บ จากมากไปน้ อ ยดั ง นี้ ค วามก้ า วหน้ า ในงาน(x= 2.70)
รองลงมาคือ โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไป(x= 2.69)และปัจจัยภายในลักษณะงาน(x=
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2.63) ตามอันดับและมีปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานอยู่ในระดับน้อย 2 ประเด็น
ได้แก่ บทบาทในองค์กร(x= 2.56)และสัมพันธภาพในหน่วยงาน(x= 2.28)ตามอันดับ
เมื่อพิจารณาระดับปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานของข้าราชการ
ตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2สูงสุดเป็นอันดับแรกของแต่ละด้าน แสดงผลดังตารางที่ 5-3
ตารางที่ 5-3 แสดงอันดับระดับปัจจัยด้ านงานที่มีผลต่อความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัด
ตํารวจภูธร ภาค 2 อันดับแรกของแต่ละด้าน
อันดับ ปั จ จั ย ด้ า น ง า น ที่ มี ผ ล ต่ อ ปัจจัยย่อยอันดับแรก
ที่
ความเครี ย ดในการทํ า งานของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร
ภาค 2
1
ปัจจัยภายในลักษณะงาน
งานที่ทํามีความเร่งด่วนและใช้ความรอบคอบสูง
2
บทบาทในองค์กร
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านหลาย ๆ อย่ า งพร้ อ มกั น ในเวลา
เดียวกัน
3
ความก้าวหน้าในงาน
เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน
4
สัมพันธภาพในหน่วยงาน
ปั ญ หาการแก่ งแย่ งความดี ความชอบระหว่างเพื่ อ น
ร่วมงาน
5
โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศ จํานวนบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ที่ไม่เพียงพอต่อ
ทั่วไป
ปริมาณงานของแต่ละตําแหน่ง
แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของระดับปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 25 อันดับแรก แสดงผลดังตารางที่ 5-4
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ตารางที่ 5-4 แสดงปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัด
ตํารวจภูธร ภาค 2 5 อันดับแรก
ปัจจัยย่อย

ปัจจัยหลัก

จํานวนบุ คลากรในหน่วยงานไม่ เพี ยงพอ
ต่อปริมาณงานของแต่ละตําแหน่ง
เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน
งานที่ ทํ า มี ค วามเร่ ง ด่ ว นและใช้ ค วาม
รอบคอบสูง
ต้ อ 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

ค่าเฉลี่ย
(ระดับ)
3.08
ปานกลาง
3.00
ปานกลาง
2.89
ปานกลาง
2.86
ปานกลาง
2.85
ปานกลาง

อันดับที่
1
2
3
4
5

จากตารางที่ 5-4พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกส่วนใหญ่ เป็ นปัจจัยหลักด้านปัจจัย
ภายในลักษณะงาน(3 ข้อย่อย) ด้านโครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไป(1 ข้อย่อย) และด้าน
ความก้าวหน้าในงาน(1 ข้อย่อย)ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากลุ่มปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่จําเป็นต้องเร่ง
ดําเนินการแก้ไข
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการจัดการความเครียดของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดด้าน
พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาโดยภาพรวม อยู่ในระดับเป็นครั้งคราว(x= 2.43) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดด้านพฤติกรรม
เผชิญ ความเครีย ดแบบมุ่งแก้ ปั ญ หาอยู่ในระดั บ เป็ น บ่ อยครั้ง(x= 2.51)และด้ านพฤติ กรรมเผชิญ
ความเครียดแบบมุ่งลดปัญหาอยู่ในระดับเป็นครั้งคราว (x= 2.36)
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ พฤติ ก รรมการจั ด การความเครี ย ดของข้ า ราชการตํ า รวจสั งกั ด
ตํารวจภูธร ภาค 2สูงสุดเป็นอันดับแรกของแต่ละด้าน แสดงผลดังตารางที่ 5-5
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ตารางที่ 5-5แสดงอั น ดั บ ระดั บ พฤติ ก รรมการจั ด การความเครี ย ดของข้ า ราชการตํ า รวจ สั งกั ด
ตํารวจภูธร ภาค 2 อันดับแรกของแต่ละด้าน
อันดับ พฤติกรรมการจัดการความเครียด ปัจจัยย่อยอันดับแรก
ที่
ข อ งข้ าร าช ก าร ตํ าร ว จ สั งกั ด
ตํารวจภูธร ภาค 2
1
ด้ า นพฤติ ก รรมเผชิ ญ ความเครีย ด พยายามตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก พร้อมเผชิญปัญหา
แบบมุ่งลดปัญหา
2
ด้ า นพฤติ ก รรมเผชิ ญ ความเครีย ด เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
แบบมุ่งแก้ปัญหา
แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของระดับปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 25 อันดับแรก แสดงผลดังตารางที่ 5-6
ตารางที่ 5-6 แสดงพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 25
อันดับแรก
ปัจจัยย่อย

ปัจจัยหลัก

เรี ย นรู้ ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
ยอมรับปัญหาในการปฏิบัติงาน
ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
พยายามตั้งสติ ไม่ ตื่นตระหนก
พร้อมเผชิญปัญหา
อุทิศตนเพื่อทําประโยชน์ให้แก่
สังคมส่วนรวม
เมื่อพบปัญหาจะแก้ไขที่สาเหตุ
ของปัญหานั้นโดยตรง

ด้านพฤติกรรมเผชิญ ความเครียด
แบบมุ่งแก้ปัญหา
ด้านพฤติ กรรมเผชิญ 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
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จากตารางที่ 5-6พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นปัจจัยหลักด้านพฤติกรรม
เผชิญ ความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญ หา(3 ข้อย่อย) และด้านพฤติกรรมเผชิญ ความเครียดแบบมุ่ งลด
อารมณ์(2 ข้อย่อย)ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากลุ่มปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่จําเป็นต้องเร่งดําเนินการ
แก้ไข
การทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการตํารวจฯที่มีอายุระดับการศึกษา สายงาน และ
สถานการณ์อยู่อาศัยปัจจุบัน ต่างกัน มีระดับภาวะความเครียดในการทํางานในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานงานวิจัย
ส่วนข้าราชการตํารวจฯที่มีเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพการสมรส การมีบุคคลที่
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ล ชั้ น ยศ และระยะห่ า งจากที่ ทํ า งานกั บ ที่ พั ก อาศั ย ต่ า งกั น มี ร ะดั บ ภาวะ
ความเครียดในการทํางานไม่แตกต่างกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัย
สําหรับปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ปัจจัยภายในลักษณะงานบทบาทในองค์กร ความก้าวหน้าใน
งาน สัมพันธภาพในหน่วยงาน โครงสร้างองค์กรและบรรยากาศทั่วไป มีความสัมพันธ์กับระดับภาวะ
ความเครียดในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัด
ตํารวจภูธรภาค 2อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งยอมรับสมมติฐานงานวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยเรื่อง
ภาวะความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของตํารวจภูธรภาค 2 สามารถอภิปรายผล และ
อ้างอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่ อศึกษาภาวะความเครียดของข้าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 เป็นอย่างไร
จากผลการศึกษานั้นพบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับภาวะ
ความเครียดในการทํางานโดยภาพรวม และรายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงออกด้านจิตใจและ
ด้านการแสดงออกด้านร่างกายอยู่ในระดับน้อยซึ่งเป็นผลการศึกษาที่ได้ ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ โดย
ส่วนหนึ่งผู้วิจัยมองว่าเป็นเพราะการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจมีลักษณะแบบราชการ มีกฎระเบียบ
ที่ตายตัว ลักษณะการทํางานที่เป็นลักษณะประจําไม่ยึดหยุ่นจึงทําให้ง่ายต่อการทํางาน การตัดสินใจ
ต่าง ๆ โดยเป็นที่ทราบดีว่าการรับราชการนั้นเป็นอาชีพมีความมั่นคงในชีวิตสูง นอกจากนั้นยังพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 40 เป็นข้าราชการตํารวจฯ ในสายงานธุรการจึงทําเป็นงานที่ไม่ยาก
นักโดยอัญชุลี ธีรวงศ์ไพศาล (2559) ซึ่งเป็นแพทย์ประจําแผนกสุขภาพจิตโรงพยาบาลตํารวจระบุว่า
ตํารวจทํางานหนักและกฎระเบียบที่ค่อนข้างเคร่งครัด จึงเกิดความเครียดได้ง่าย แต่ด้วยความรักและ
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สามัคคีภายในองค์กร ซึ่งการแก้ปัญหาความเครียดภายในองค์กรทําโดยผู้บังคับบัญชาต้องเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต การดูแลสวัสดิการให้ดีขึ้น และให้แต่ละหน่วยงานดูแลกัน
และกัน คอยช่วยเหลือให้กําลังใจกัน เพื่อลดความเครียด เพราะตํารวจที่เครียดส่วนใหญ่ไม่กล้าไปพบ
จิ ต แพทย์ เพราะกลั วเสี ยประวัติ ถึงผู้ บั งคั บ บั ญ ชา แสดงให้ เห็ น ว่ าอาจเป็ น เพราะความใจใส่ ข อง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั ญ บั ญ ชาในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ทํ า ให้ ล ดปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ภาวะ
ความเครียดได้ค่อนข้างมาก โดยที่สถาบันกัลป์ ยาราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข (2547) ได้
อธิบายว่าความเครียดจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น ซึ่งอาจเป็นรูป รส กลิ่น เสียง สิ่งสัมผัส
ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดเข้ามากระทบกับตา ลิ้น หู กาย และจิตใจของคนเราในสถานการณ์ที่บีบคั้น
กดดัน หรือคุกคามให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ จนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจและ
ร่ า งกาย นอกจากนั้ น บริ ฟ และคณะ (Brief and other, 1981, P.2) อธิ บ ายว่ า ความเครี ย ดคื อ
สภาวะที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับงานของเขาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลนั้น
และสิ่งนั้นทําให้พวกเปลี่ยนไปจากปกติ ดังนั้นอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นแล้ว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่
ตํารวจมีลักษณะแบบราชการ มีความรักสามัคคีภายในองค์กร รวมถึงความใจใส่ของผู้บังคับบัญชาใน
การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั ญ บั ญ ชาในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ทํ า ให้ ล ดปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ภาวะความเครี ย ดได้
ค่อนข้างมาก
แต่อย่ างไรก็ ดีเมื่ อ ลงไปศึก ษาในรายละเอียดจะพบว่า มี ห ลาย ๆ ประเด็ น ที่ ข้าราชการ
ตํารวจฯ นั้นมีค่าเฉลียของระดับภาวะความเครียด อยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การรู้สึกว่าตนเองนั้นทํางานดี แต่ได้รับการประเมินผลต่ํารู้สึกปวดกล้ามเนื้อ
เกร็งบริเวณท้ายทอย หลังหรือไหล่ในขณะทํางานวิตกกังวลหากต้องปฏิบัติหน้าที่แทนคนอื่นในงานที่
ท่านไม่ถนัดท้อใจที่ผู้บังคับบัญชาขาดความยุติธรรมและท้อแท้ที่ต้องแบกภาระงานมากจนไม่สามารถ
ทํางานในแต่ ละวันได้อย่างมี ประสิ ท ธิภาพ โดยจะเห็ น ว่าในประเด็นที่ทํ าให้ เกิดความเครียดทั้ ง 5
อันดับแรก ส่วนใหญ่เกิดจากด้านลักษณะงาน ที่มีภาระการทํางานที่มากเกินไป รวมถึงความก้าวหน้า
ในอาชีพ ในประเด็ นดั งกล่าวนี้ ผู้วิจัยเห็ น ว่าตํ ารวจภู ธร ภาค 2 ควรให้ ค วามสําคั ญ เป็ น อย่างมาก
โดยเฉพาะระบบการประเมินผลที่จะต้องมีคุณภาพ มาตรฐานเดียวกัน เพราะในส่วนของการทํางาน
หนักนั้นเป็นธรรมดาที่เจ้าหน้าตํารวจพร้อมเสียสละเพื่อประชาชนอยู่แล้วซึ่งหากได้รับการประเมินผล
ที่ตรงไปตรงมาย่อมทําให้เกิดกําลังใจในการทํางาน โดยที่คูเปอร์ (Cooper, 1979,P, 57) ได้กล่าวว่า
ปัจจัยด้านลักษณะงาน(Tasks) เช่น ปริมาณงานที่เหมาะสมกับเวลาในการทํางาน และความก้าวหน้า
ในการทํางาน(Work Progresses) เช่นการเลื่อนขั้น ตําแหน่งตามความสามารถ การมีโอกาสได้ไป
อบรม หรือศึกษาต่อ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การได้รับการประสานงานและคําปรึกษาที่ดี เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทํางาน ในส่วนนี้
นั้นกรมสุขภาพจิต (2541:35-39) ได้พยายามอธิบายว่าการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีความรู้สึกว่าตนเองนั้น

112

ทํางานดี แต่ได้รับการประเมินผลต่ํา หรือวิตกกังวลหากต้องปฏิบัติหน้าที่แทนคนอื่นในงานที่ท่านไม่
ถนัด และท้อใจที่ผู้บังคับบัญชาขาดความยุติธรรมและท้อแท้ที่ต้องแบกภาระงานมากจนไม่สามารถ
ทํางานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านจิตใจ โดย
อธิ บ ายว่ า ภาวความเครี ย ดเป็ น ผลมาจากการเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆในชี วิ ต (Live Event) เป็ น
เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการทํากิจกรรมปกติของบุคคลโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อาจก่อให้เกิดผลทางบวกหรือลบก็ได้ทําให้บุคคลต้องปรับตัว รวมถึงความคับข้องใจ (Frustration)
อันเกิดจากการที่บุคคลไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
โดยผลการศึกษาที่พบนั้นมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของณรงค์กร ศาสนา(2556) ที่
ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานของพนักงานส่วนตําบลในจังหวัดปราจีนบุรี
ผลการวิจัยพบว่าระดับความเครียดของพนักงานส่วนตําบลในจังหวัดปราจีนบุรีมีความเครียดในการ
ทํางานระดับต่ํา จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบั้นเป็นกลุ่มบุคคลที่ทํางานในองค์กรของรัฐเช่นเดียวกัน
แต่อย่างไรก็ดีผลการศึกษาที่พบนั้นมีความไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาอีก 4 ฉบับได้แก่
1. สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2557) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่องการศึกษา
สาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตํารวจผลการศึกษาพบว่านับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2556 มีตํารวจฆ่าตัวตายรวมทั้งสิ้น 174 รายซึ่งพุ่งสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งจากผลการศึกษา
ดังกล่าวจะเห็นว่าเป็นเพียงเพราะบุคลิกภาพส่วนตนเท่านั้นรวมถึงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านครอบครัว
และสุ ข ภาพซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะงานจึ ง ทํ า ให้ ผ ลการศึ ก ษามี ค วามไม่ ส อดคล้ อ งกั น
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ 2. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องความเครียด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด และการจัดการความเครียดของตํารวจ ผลการวิจัยพบว่า หนึ่งในสี่
ของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 25.6) มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ ซึ่งในจํานวนนี้มีความเครียดสูงกว่า
ปกติมากร้อยละ 3.7 3. มนทิรา ปรีชา (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด
และพฤติกรรมการจัดการความเครียดของตํารวจตระเวนชายแดน กองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส
ผลการวิจัยพบว่า ตํารวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาสมีความเครียดอยู่ในระดับสูง
ร้อยละ 13.0 ความเครียดระดับปานกลางร้อยละ 54.3 และมีความเครียดอยู่ในระดับต่ําคิดเป็นร้อย
ละ 32.7 ส่ วนปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเครีย ดและเป็ น ปั จ จั ย ทํ านายการเกิ ด ความเครี ย ดได้ แ ก่
บุคลิกภาพที่ไม่มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ (ลักษณะบุคลิกภาพ Scale N) การสนับสนุนทางสังคม
ในระดับต่ํา เนื่องจากงานวิจัยชิ้นดังกล่าวทํ าการศึกกับกลุ่มตํารวจตระเวนชายแดน กองร้อย446
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตจึงมีส่วนทําให้เกิดภาวะความเครียดได้
มากกว่า และ 4. สมศักดิ์ วังเอี่ยมเสริมสุข (2554) ที่ไ ด้ทํา การศึก ษาเรื่อ งการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปั จจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียดและพฤติกรรมเผชิญ ความเครียดของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ: กรณีศึกษาพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สํานักงานหลักสี่และ
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สํานักงานบางรัก ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมเผชิญความเครียดของพนักงานบริษัท กสท สํานักงาน
หลักสี่ และพนักงานบริษัท กสท สํานักงานบางรัก โดยรวมอยู่ในระดับมากอาจเป็นเพราะพนักงานที่
ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการแข่งขันทางด้านผลงานมากกว่าองค์กรของรัฐ เนื่องจากเป็นองค์กรที่มุง
หวังผลกําไรมากกว่า
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
จากผลการศึกษานั้นพบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยด้าน
งานที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อยอย่างที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วว่า
การทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจมีลักษณะแบบราชการ มีกฎระเบียบที่ตายตัว ลักษณะการทํางานที่
เป็นลักษณะประจําไม่ยึดหยุ่นจึงทําให้ง่ายต่อการทํางาน การตัดสินใจต่าง ๆ โดยจากการสอบถาม
ข้อมูลทางด้านภาวะความเครียดจะเห็นได้ว่าความเครียดของข้าราชการตํารวจฯ จะเกิดก็ต่อเมื่อไม่ได้
รับความเป็นธรรมจากการทํางาน หรือเรียกกันว่า “ทํางานดี แต่นายไม่เห็น” ใช้ระบบอุปถัมถ์ในการ
ประเมินผลงาน คนทําดีไม่ได้ดี แต่คนทําไม่ดีกลับได้แทน ดังนั้นจึงเป็นให้ในภาพรวมของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภาวะความเครียดในการปฏิบัติงานจึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสามารถอธิบายได้ตาม
แนวคิ ดของคู เปอร์และคณะ (1988)ได้อธิบายว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิ ดความเครียดในการทํ างานจาก
Occupational Stress Indicator ระบุว่าด้ านความสําเร็จและก้ าวหน้ าในงานหากบุคคลสามารถ
ทํางานให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี ย่อมคาดหวังถึงโอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งในหน่วยงาน หรือมีโอกาส
ในการพั ฒ นาตนเอง ซึ่ ง ถ้ า หากบุ ค คลได้ รั บ การส่ ง เสริ ม มากหรื อ น้ อ ยเกิ น ไป การถู ก ประเมิ น
ความสามารถต่ํากว่าความเป็นจริง การขาดการฝึกอบรมหรือพัฒนา การขาดโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง ขาดความมั่นคงในการทํางาน ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ ย่อมนําไปสู่ภาวะความเครียดได้
ดังนั้นหากบุคลากรเกิดความเครียดย่อมส่งผลต่องานและองค์กรโดยพสุ เดชรินทร์ (2536) ได้บอกว่า
เมื่อบุคลากรประสบภาวะความเครียดนั้นจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลลดลง และ
นําไปสู่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้อง ทําให้ความพึง
พอใจในการทํางาน และความภักดีที่มีต่อองค์กรลดน้อยลง
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ข้ า ราชการตํ า รวจฯ มี ปั จ จั ย ด้ า นงานที่ มี ผ ลต่ อ
ความเครียดในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง 3 ประเด็นโดยสามารถเรียงอันดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ ค วามก้าวหน้ าในงานรองลงมาคือ โครงสร้างองค์ กร และบรรยากาศทั่ วไปและปั จจัยภายใน
ลักษณะงานตามอันดับโดยประเด็นที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะเกิดภาวะความเครียดนั้นจะจากเกิด
ปั จ จั ยที่ สํ าคั ญ อั น ได้ แ ก่ 1. จํ านวนบุ ค ลากรในหน่ วยงาน ที่ ไม่ เพี ย งพอต่ อ ปริ ม าณงานของแต่ ล ะ
ตําแหน่ง ในข้อนี้จะนําไปสู่ปริมาณงานที่มากขึ้นในแต่ละวัน พองานมากขึ้นจะเริ่มมีความกดดัน มี
เวลาพักผ่อนน้อยได้เจอครอบครับน้อยลงตามไปด้วย จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดมาก
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ที่สุด 2. เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน เกิดจากการสูงขึ้นของค่าครองชีพใน
ประเทศ รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามสูงถึงร้อยละ 84 มีบุคคลในครอบครัวที่ต้องดูแล ซึ่งต้องใช้รายได้
ส่วนตัวใช้ในส่วนดังกล่าวด้วย 3. งานที่ทํามีความเร่งด่วนและใช้ความรอบคอบสูง 4. ต้องเสียสละ
เวลาส่วนตน และเวลาของครอบครัวเพื่องาน และ 5. ภาระงานที่ท่านต้องรับผิดชอบในแต่ละวันมาก
เกินไป โดยในสามข้อหลังนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะงานทั้งหมดดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรวางแผนให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจมีปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสม โดยที่คูเปอร์ แครี่ สโลน สตีเฟน และวิลเลี่ยม
(Cooper,Cary L.,Sloan,Stephen J. and William, Stehphen1988, P.1-3) กล่าวว่าความเครียด
ในการทํางานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตการทํางานทุกวัน เครื่องบ่งชี้ความเครียดในการทํางาน
คือการลาออกและการขาดงานของบุคลากร อัตราการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ เช่นเดียวกับวาร์ซาว
(Warshaw, 1979 ) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทํางานประการหนึ่งคือลักษณะ
งานและสภาพแวดล้อม(Tasks and Environment) ได้แก่ปริมาณงานสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
เช่น ลักษณะของสถานที่ทํางาน สารพิ ษ สารเคมี ฝุ่นละออง เป็นต้น รวมถึงโครงสร้างงาน(Work
Structures) ประกอบด้วย ความยากง่ายของงาน มาตรฐานการทํางาน กะหรือผลัดในการทํางาน
กฎระเบียบ ความซ้ําซากจําเจของงาน ฯลฯ
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
(2557) ได้ ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งความเครี ย ด ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเครี ย ด และการจั ด การ
ความเครียดของตํารวจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของตํารวจนครบาลคือ
ปัจจัยด้านองค์กร และด้านรายได้ โดยปัจจัยด้านรายได้ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านองค์กร ด้านการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบั ญ ชา และด้านการสนั บสนุนจากผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญ ชา สามารถร่วม
อธิบายความเครียดของตํารวจนครบาลได้ร้อยละ 28 นอกจากนั้นผลการศึกษายังมีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของณรงค์กร ศาสนา (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทํางานของพนักงาน
ส่วนตําบลในจังหวัดปราจีนบุรี ที่พบว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ
ความเครียดในการทํางานของพนักงานส่วนตําบลในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05
แต่อย่างไรก็ดีผลการศึกษาที่ พ บนั้ นมีค วามไม่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสํานักงาน
ยุทธศาสตร์ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องการศึกษาสาเหตุการฆ่าตัว
ตายของเจ้าหน้าที่ตํารวจผลการศึกษาพบว่านับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
มี ตํ ารวจฆ่ าตั วตายรวมทั้ งสิ้ น 174 ราย ซึ่ งสาเหตุ เกี่ ย วกั บ การฆ่ าตั วตาย ส่ ว นมากมาจากปั ญ หา
ครอบครัว รองลงมา มาจากสาเหตุของปัญหาสุขภาพ สาเหตุการฆ่าตัวตายที่สําคัญของข้าราชการ
ตํารวจ ได้แก่ สาเหตุด้านจิตใจ โดยพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ จะมีภาวะซึมเศร้าซึ่งมักจะเคยมี
ความคิดฆ่าตัวตาย และหรือเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนบุคลิกภาพส่วนใหญ่มักจะเก็บตัว วิตกกังวล
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ง่าย หุนหันพลันแล่น มีความรับผิดชอบสูง และไม่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่าเป็น
เพียงเพราะบุคลิกภาพส่วนตนเท่านั้นรวมถึงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านครอบครัว และสุขภาพซึ่งไม่ได้
สอดคล้องกับลักษณะงานจึงทํ าให้ ผลการษึ กษามี ค วามไม่สอดคล้ องกัน ในส่วนนี้ ก รมสุ ขภาพจิต
(2541) ได้อธิบ ายเกี่ยวกั บปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดที่ มาจากปัญ หาสุขภาพไว้ว่า ความเครียด
สามารถเกิดจากความเหนื่อยล้าทางร่างกาย ที่เกิดจากได้การทํางานอย่างหนักและติดต่อกันเป็น
เวลานานซึ่ งจะมี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งมาจากสภาพความสมบู รณ์ แ ข็ งแรงของร่า งกายจนนํ าไปสู่ ก าร
เจ็บป่วยทางร่างกาย และการพักผ่อนไม่เพียงพอ และในส่วนของบุคลิกภาพส่วนบุคคล ได้อธิบายว่า
บุคลิกภาพบางประเภทที่ก่อให้เกิดความเครียดได้ง่าย อาทิบุคลิกภาพแบบเอาจริงเอาจังกับชีวิตเป็น
คนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบให้กับทุกสิ่งทุกอย่างขยันเจ้าระเบียบยึดมั่นกฎเกณฑ์บุคลิกภาพแบบนี้
ทําให้ต้องทํางานหนักและทําทุกอย่างด้วยตนเองรวมถึงบุคลิกภาพแบบหุนหันพลันแล่นเป็นคนใจร้อน
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงภาวะสมดุลของร่างกายดังที่กล่าว
มานั้นผู้วิจัยเห็นควรว่าควรมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพดังกล่าวให้มีความพอดีให้เกิดไม่มากจนเกินไป
อาจจะนักพูดทางด้านจิตวิทยา ด้านแรงจูงใจให้มาบรรยายให้เจ้าหน้าที่ได้ฟังเพื่อเป็นแง่คิดทางการ
ดํารงชีวิต นอกจากนั้นยังพบว่ามีความไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมศักดิ์ วังเอี่ยมเสริมสุข
(2554) ได้ทําการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียด
และพฤติ ก รรมเผชิ ญ ความเครี ย ดของพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ : กรณี ศึ ก ษาพนั ก งานบริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สํานักงานหลักสี่และสํานักงานบางรัก ที่พบว่าปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อ
ความเครียดของพนักงานบริษัท กสท สํานักงานหลักสี่ และปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียด
พนักงานบริษัท กสท สํานักงานบางรักมีความไม่แตกต่างกันโดยความไม่สอดคล้องเป็นเพราะพนักงาน
ที่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการแข่งขันทางด้านผลงานมากกว่าองค์กรของรัฐ เนื่องจากเป็นองค์กรที่
มุงหวังผลกําไรมากกว่าทําให้มีความเครียดเช่นเดียวกันหมด
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการจัดการความเครียดของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค 2
จากผลการศึกษานั้น พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การจัดการความเครียดด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
เป็นครั้งคราวเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการตํารวจฯ มีพฤติกรรมการจัดการความเครียด
ด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาอยู่ในระดับเป็นบ่อยครั้ง และด้านพฤติกรรมเผชิญ
ความเครียดแบบมุ่งลดปัญหาอยู่ในระดับเป็นครั้งคราวโดยส่วนใหญ่ข้าราชการตํารวจฯ จะมุ่งพัฒนา
ศักยภาพการทํางานของตนเองให้ดีที่สุด โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยมองว่าเป็นการกระทําเพื่อให้ตนเองนั้น
ได้รับการยอมรับจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน โดยอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไป
ทางที่จะทําให้ผลงานของตนเองโดดเด่นกว่าอื่นแต่เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน เป็นส่วนสําคัญ
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ในการพัฒนาองค์กรเสียมากกว่า เห็นได้จากประเด็นทางด้านการอุทิศตนเพื่อทําประโยชน์ให้แก่สังคม
ส่วนรวม และเมื่อพบปัญหาจะแก้ไขที่สาเหตุของปัญหานั้นโดยตรง นั้นมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับ 4
และ 5 ตามลําดับ แต่หากการทํางานไม่ได้เป็นอย่างที่คาดเอาไว้ข้าราชการตํารวจจะมีวิธีจัดการกับ
ความเครียดโดยยอมรับปัญ หาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นตามความเป็ นจริงพยายามตั้งสติ ไม่ ตื่น
ตระหนก พร้อมเผชิญปัญหาตามทฤษฎีของลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus &Folkman, 1984)
อธิบายว่าพฤติกรรมเผชิญความเครียดว่าเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด และ
พฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียด ทั้งที่เกิดขึ้นภายใน หรือ
ภายนอกตั ว บุ ค คล และความเครี ย ดที่ เกิ ด ขึ้ น นี้ จ ะถู ก ประเมิ น โดยผู้ ป ระสบว่ า จะต้ อ งใช้ กํ า ลั ง
ความสามารถ และแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่เกินธรรมดา หรือแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอที่จะ
จัดการกับความเครียด ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจะไม่มีการ
ตัดสินก่อนว่าวิธีการเผชิญกับความเครียดวิธีใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดีตํารวจภูธรภาค 2
ควรสร้างการทํางาน พัฒนาวิธีการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ มีความสุข ความพึงพอใจต่อการทํางาน
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางาน ตามแนวคิดของพสุ เดชัรินทร์ (2536) ที่กล่าว
ว่าความเครียดยังมีผลกระทบต่อองค์กรโดยตรงเนื่องจากความเครียดส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคคลลดลง โดยอาจนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่น
นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้อง ทําให้ความ
พึงพอใจในการทํางาน และความภักดีที่มีต่อองค์กรลดน้อยลง จนถึงขั้นทําให้มีการลางานบ่อยขึ้น
หรืออาจลาออกจากงาน โดยวีระ ไชยศรีสุข (2533:22)ได้อธิบายเสริมว่าเมื่อมี ตัวเร่งความเครียด
เกิดขึ้นคนจะมีปฏิกิริยาทางร่างกายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความเครียด โดยขั้นสูงสุดคือ ขั้นหยุดการ
ทํ างาน (Exhaustion Stage) โดยอธิ บ ายว่าถ้ ามนุ ษ ย์ อ ยู่ ภ ายใต้ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค วามเครีย ดนาน ๆ
ความต้านทานไม่สามารถจะทําให้ร่างกายยังคงรักษาสภาพคงที่ไว้ได้และความเครียดยังคงมีอยู่ต่อไป
อาจจะเกิดตายได้เพราะอวัยวะหยุดการทํางาน
โดยผลการศึกษามีความไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ (2557)
ได้ทําการศึกษาเรื่องความเครียด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด และการจัดการความเครียดของ
ตํารวจ ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีการพูดคุยระบายกับคน
ที่สนิทหรือคนในครอบครัว (ร้อยละ 25.6) รองลงมาคือออกกําลังกาย (ร้อยละ 20.7) เช่นเดียวกับผล
การศึกษาของสมศักดิ์ วังเอี่ยมเสริมสุข (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของพนักงานรัฐวิสาหกิจ:
กรณีศึกษาพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สํานักงานหลักสี่และสํานักงานบางรัก
ที่พบว่าพฤติกรรมเผชิญความเครียดของพนักงานบริษัท กสท สํานักงานหลักสี่ และพนักงานบริษัท
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กสท สํานักงานบางรัก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ให้ความสําคัญ
อยู่ระดับมากทั้งหมด โดยให้ความสําคัญในด้านพฤติกรม แบบมุ่งแก้ปัญหามากที่สุด
ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบาย
ที่สําคัญดังนี้
1.ปั จ จั ย ภายในลั ก ษณะงานจากผลการศึ ก ษาพบว่ า เป็ น ปั จ จั ย ด้ า นงานที่ มี ผ ลต่ อ
ความเครียดในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยเห็นควรให้ตํารวจภู ธรภาค 2 ปรับเปลี่ยน
ระบบการทํ า งานของเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจฯ ให้ มี ร ะยะเวลาที่ เหมาะสมไม่ เร็ ว /ช้ า จนเกิ น ไป เพิ่ ม
อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ให้เพียงพอต่อภาระงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้มีเวลาสําหรับการ
จัดการธุระส่วนตัว รวมถึงให้เวลากับครอบครัว ในส่วนนี้อาจมีการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับการ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวในอีกทางหนึ่ง
2.บทบาทในองค์กรจากผลการศึกษาพบว่า เป็นปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดในการ
ทํางาน อยู่ในระดับน้อยอย่างไรก็ดีผู้วิจัยเห็นควรให้ตํารวจภูธรภาค 2 ควรมีการแก้ไขเกี่ยวกับความ
ซับซ้อนของบทบาทความรับผิดชอบเกี่ยวกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ให้มีความเป็นเอกเทศ
ไม่มีต้องรับผิดชอบทีละหลาย ๆ งาน อีกทั้งการต้องรับฟังคําสั่งในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ก็อีกปัจจัยที่
มีผลทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ เกิดภาวะความเครียดเช่นเดียวกัน ดังนั้นในการสั่งการแต่ละครั้งควรมี
ความชัดเจน ถูกต้องในทีเดียว
3.ความก้าวหน้าในงานจากผลการศึกษาพบว่า เป็นปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดใน
การทํางาน อยู่ในระดับปานกลางโดยประเด็นหลักเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอต่อ
การดํ ารงชี พ ผู้ วิจัยเห็ น ควรให้ ตํารวจภู ธรภาค 2ได้ มี ก ารศึ กษาถึงความเป็ น ไปได้ในการให้ ค วาม
ช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเพียงพอต่อการดํารงชีพที่ค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่
ตลอด รวมถึ งการเปิ ดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่ ตํารวจฯ ได้มีโอกาสพั ฒ นาตนเอง อาทิ การส่ งเสริม ใน
การศึกษาต่อ การส่งเสริมให้การฝึกอบรมต่าง ๆ
4.สั ม พั น ธภาพในหน่ ว ยงานจากผลการศึ ก ษาพบว่ า เป็ น ปั จ จั ย ด้ า นงานที่ มี ผ ลต่ อ
ความเครียดในการทํางาน อยู่ในระดับน้อยอย่างไรก็ดีผู้วิจัยเห็นควรให้ตํารวจภูธรภาค 2 มีการดําเนิน
กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ทั้งภายในหน่วยงาน รวมถึงระหว่างหน่วยงานให้
มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น กลมเกลียวกันภายในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น และเพิ่ม
ความสุขในการทํางาน
5. โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทั่วไปจากผลการศึกษาพบว่า เป็นปัจจัยด้านงานที่มีผล
ต่อความเครียดในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลางผู้วิจัยเห็นควรให้ตํารวจภูธรภาค 2มีการพิจารณา
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เกี่ยวกับการเพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ให้เพียงพอต่อภาระงานรวมถึงการมอบหมายงานให้
เจ้าหน้ าที่ตํารวจฯ ทุ กคนให้ มีค วามเหมาะสมกันรวมถึงการการจัดสายบั งคับบั ญ ชาให้ มีลักษณะ
ชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ดําเนินการวิจัยเรื่องภาวะความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของ
ตํารวจภูธรภาค 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1.จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียดที่สําคัญ คือความก้าวหน้าใน
อาชีพ อันได้แก่ ค่าตอบแทนที่ได้รับ และการเลื่อนตําแหน่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้วิจัยจึงเห็นควร
มีศึกษาเจาะลึกในประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับ “ระบบการประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ” หรือ
“การศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับกับบุคลากรในองค์กรอื่น ๆ”
2.จากผลการศึกษาพบว่าสายงานสอบสวนนั้นมีภาวะความเครียดในการทํางานมากกว่า
สายงานอื่น ๆ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาเฉพาะเจาะลึกถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะความเครียดใน
สายงานสอบสวรในครั้งต่อไป
3. ควรมีการศึกษาความเครียด พฤติกรรมในการจัดการความเครียด และปัจจัยที่ทําให้เกิด
ความเครียด ในด้านอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยยังไม่ได้ศึกษาเพื่อความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ ความพึงพอใจ
ในการทํางาน การปรับตัว และคุณภาพชีวิตในการทํางาน
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง
ภาวะความเครียดและปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความเครียดในการทํางานของข้ าราชการตํารวจสั งกัด
ตํารวจภูธรภาค 2
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะความเครี ยดของข้าราชการตํารวจสังกัด
ตํารวจภูธรภาค 2 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านงานที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งและพัฒนา
ปั จจัยด้านงาน เพื่อลดความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร ภาค ๒
โดยผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนําไปปรับปรุ งพัฒนา และเสนอแนวทางแก้ไขการจัดการภาวะ
ความเครี ยด และปรับปรุ งการทํางานให้เหมาะสมแก่ขา้ ราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 เพื่อ
เป็ นการเพิ่มความสุ ขในการทํางาน ซึงจะส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
แบบสอบถามนี้ไม่มีคาํ ตอบถูกหรื อผิด ข้อมูลที่ได้รับจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อ
การศึกษา ผูว้ จิ ยั ขอความกรุ ณาท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ โดยผลของการตอบจะไม่
กระทบใดๆกับท่านทั้งสิ้ น และทางผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครี ยดในการทํางานของ
ข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 2
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะความเครี ยดของข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธร
ภาค 2
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ครั้งนี้

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมายลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด และกรอก
ข้อความในช่องว่างที่ท่านเห็นสมควรเพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 น้อยกว่า 30 ปี
 30– น้อยกว่า 40 ปี
 40– น้อยกว่า 50 ปี  50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาตรี
 สูงกว่าปริ ญญาตรี
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 น้อยกว่า 15,000 บาท
 15,000 - 20,000 บาท
 20,001 - 25,000 บาท
 25,001 – 30,000 บาท
 มากกว่า 30,000 บาท
5. จํานวนบุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบดูแล
 ไม่มี
 มี จํานวน ........... คน
6. ปัญหาทางด้านสุ ขภาพ
 ไม่มีปัญหาสุ ขภาพ
 มีปัญหาสุ ขภาพ

ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยด้ านงานทีม่ ผี ลต่ อความเครียดในการทํางานของข้ าราชการ
ตํารวจสั งกัดตํารวจภูธรภาค 2
คําชี้แจง เกณฑ์คะแนนของความคิดเห็น มีดงั นี้
5 หมายถึง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด
4 หมายถึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลมาก
3 หมายถึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลปานกลาง
2 หมายถึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลน้อย
1 หมายถึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลน้อยมาก
ประเด็น
5

ปัจจัยภายในลักษณะงาน
1.ปริ มาณงานที่ทาํ ในแต่ละวันมากเกินไป
2.เวลาปฏิบตั ิงานไม่แน่นอน
3.ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานมากเกินไป
4.ไม่มีความอิสระในการทํางาน
5.งานที่ทาํ มีความเร่ งด่วน
6.ความเสี่ ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
7.งานที่ตอ้ งเสี ยสละเวลาส่ วนตน หรื อเวลา
ของครอบครัว
บทบาทในองค์ กร
1.ได้รับมอบหมายงานที่ยาก กว่าเพื่อน
ร่ วมงาน
2.ขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานไม่ชดั เจน
3.ต้องปฏิบตั ิงานหลาย ๆ อย่างพร้อมกันใน
เวลาเดียวกัน
4.ไม่ได้รับการยอมรับผลงานจากบุคคลใน
องค์กร
5.การไม่มีอาํ นาจการตัดสิ นใจในการทํางาน

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ส่ วนที่ 2 (ต่ อ)
ประเด็น
5

ความก้ าวหน้ าในงาน
1. การไม่มีโอกาสพัฒนาตนเองตามที่คาดหวัง
2. การขาดโอกาสเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน
3. ผูบ้ งั คับบัญชาไม่สนับสนุนให้หาความรู ้
เพิ่มเติม
4. เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบนั ไม่เหมาะสมกับ
ปริ มาณงาน
5. การไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษนอกเหนือจาก
เงินเดือนประจํา
6. ความกังวลเกี่ยวกับการโยกย้ายตําแหน่ง
หรื อหน่วยงาน
สั มพันธภาพในหน่ วยงาน
1. ความรู ้สึกว่าท่านถูกทอดทิ้งจากเพื่อน
ร่ วมงาน
2. การขาดความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานใน
สายงาน
3. ปัญหาการแก่งแย่งความดีความชอบ
ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
4. เพื่อนร่ วมงานชอบใช้อารมณ์กบั ท่านขณะ
ปฏิบตั ิงาน
5. เพื่อนร่ วมงานไม่ยอมรับนับถือ
ความสามารถของท่าน
6. ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ยอมรับในความสามารถ
ของท่าน

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ส่ วนที่ 2 (ต่ อ)
ประเด็น
5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

โครงสร้ างองค์กร และบรรยากาศทัว่ ไป
1. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ตาํ รวจทุก
คนมีความไม่เหมาะสมกัน
2. การจัดสายบังคับบัญชาที่มีลกั ษณะไม่
ชัดเจน
3. บรรยากาศในการทํางานที่มีลกั ษณะไม่เป็ น
ประชาธิปไตย ทําให้ท่านเกิดความเครี ยดใน
การทํางาน
4. จํานวนบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ที่ไม่
เพียงพอต่อปริ มาณงานของแต่ละตําแหน่ง

ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะความเครียดของข้ าราชการตํารวจสั งกัดตํารวจภูธรภาค 2

1

จุดมุ่งหมายของแบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบการกระทํา หรื อพฤติกรรม ที่ท่าน
แสดงออก เมื่อต้องการลดความเครี ยด ความรู ้สึกไม่สบายใจ โกรธ หรื อขับข้องใจในการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ของท่าน
ประเด็น

พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์
1. พูดระบายความไม่สบายใจ หรื อปั ญหาในการ
ทํางานให้บุคคลสนิท และไว้วางใจฟัง
2. พูดคุยในเรื่ องขบขัน หรื อเรื่ องอื่น ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกันกับปั ญหา แสดงอาการรื่ นเริ ง เพื่อกลบ
เกลื่อนความไม่สบายใจ
3. หากิจกรรมต่าง ๆ ทํามากขึ้น เช่น ฟังเพลง เล่น
กีฬา ปลูกต้นไม้ ฯลฯ
4. เข้าสังคม หรื อทํากิจกรรมบันเทิงร่ วมกับผูอ้ ื่น
เช่น การไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว
5. นอนหลับมากขึ้น
6. จินตนาการว่าปั ญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
7. รับประทานอาหาร ขนมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
8. ดื่มเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอลล์ เพิ่มขึ้นเพื่อให้ลืม
ปั ญหาชัว่ คราว
9. หากําลังใจการปลอบโยนความเข้าใจจากบุคคล
รอบข้าง
10. ทําจิตใจให้แจ่มใส เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
11. พยายามรวบรวมสติ ไม่ตื่นตระหนก พร้อม
เผชิญปั ญหา
12. อุทิศตนเพือ่ ทําประโยชน์ให้แก่สงั คมส่ วนรวม

ระดับทีส่ ่ งผลต่ อความเครียด
ไม่ เคยเลย เป็ นครั้ง
เป็ น
เป็ น
คราว
บ่ อยครั้ง ประจํา

ส่ วนที่ 3 (ต่อ)
ประเด็น

พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา
1. พิจารณาปัญหา และพยายามแก้ไขปั ญหาในการ
ทํางานที่เป็ นอยูใ่ ห้ดีข้ ึน
2. ยอมรับปั ญหาในการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นตาม
ความเป็ นจริ ง
3. ยอมรับว่าเหตุการณ์น้ นั ได้เกิดขึ้น และไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้
4. แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตามประสบการณ์
สามารถเปลี่ยนแปลงได้
5. เรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาตนเองจากประสบการณ์ที่ผา่ น
มา
6. ปรึ กษากับผูท้ ี่เรารู ้สึกไว้วางใจหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์
7. ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูม้ ีความรู ้และ
ประสบการณ์มากกว่า
8. เมื่อพบปั ญหาจะแก้ไขที่สาเหตุของปั ญหานั้น
โดยตรง
9.พาตัวเองให้ห่างไกลจากต้นเหตุแห่ งความเครี ยด
10. พยายามลืมปัญหาทั้งปวง หรื อปล่อยวาง
11. ขอโอนย้ายตําแหน่งไปยังหน่วยงานอื่น
12. ขอเปลี่ยนลักษณะงานที่รับผิดชอบ

ระดับทีส่ ่ งผลต่ อความเครียด
ไม่ เคยเลย เป็ นครั้ง
เป็ น
เป็ น
คราว
บ่ อยครั้ง ประจํา

