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ภาวะความเครียดและพฤติกรรมการจดัการความเครียดของข้าราชการ 
เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช ในช่วงการแพร่ระบาดรนุแรงของ 

โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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OFFICIALS IN SEVERE OUTBREAK OF CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) 
 
 

กุลชริา สงิหร์ตัน์1
 

 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดบัความเครยีดของข้าราชการเรอืนจ ากลาง
นครศรีธรรมราช (2) ศึกษาปจัจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดของข้าราชการเรือนจ ากลาง
นครศรธีรรมราช (3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและระดบัความเครยีด (4) ศึกษา
พฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช และ (5) ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชและพฤตกิรรมการ
จัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช จ านวน 120 คน โดยเก็บ
ขอ้มลูจากการใชแ้บบสอบถาม  
 ผลการวจิยัพบว่า (1) ข้าราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชส่วนใหญ่มคีวามเครยีดอยู่ใน
ระดบัปานกลาง จ านวน 72 คน คดิเป็นร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด (2) ลกัษณะงานที่
รบัผดิชอบ เป็นปจัจยัด้านงานที่มผีลต่อความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชมาก
ทีสุ่ด ซึง่เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อความเครยีดในระดบัปานกลาง (M= 3.20) (3) ปจัจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวนบุคคลทีต่อ้งรบัผดิชอบดูแล และปญัหาดา้นสุขภาพ มี
ความสมัพนัธ์กบัระดบัความเครยีด (4) ขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชมภีาพรวมพฤตกิรรม
การจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช อยูใ่นระดบัมาก (M=3.68) และ (5) 
ระดบัความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชและพฤตกิรรมการจดัการความเครยีด
ของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: ภาวะความเครยีด, การจดัการความเครยีด, ข้าราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช,  
              ไวรสัโคโรนา 2019 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 พืน้ที่เรอืนจ า เป็นสถานทีผู่้ต้องขงั หรอื นักโทษ ถูกบงัคบัใหต้้องคุมขงั ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
อย่างเคร่งครดั และไม่ได้รบัอิสรภาพในการใช้ชีวิต เป็นดินแดนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ซึ่ง
นอกจากผูต้อ้งขงัทีต่อ้งใชช้วีติภายในเรอืนจ าแลว้ ยงัมกีลุ่มคนอกีกลุ่มหนึ่งทีต่้องปฏบิตัิงาน และใช้เวลา
ครึ่งหนึ่งของชวีติอยู่ภายในเรอืนจ า ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ท่ามกลางผู้ต้องขงั คอื ข้าราชการในเรอืนจ า 
ประกอบดว้ยนักทณัฑวทิยา และเจา้พนักงานราชทณัฑเ์ป็นส่วนใหญ่ ทีต่้องปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเคร่งครดั
ในระเบยีบวนิัย ด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ และอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่ออนัตรายได้ตลอดเวลากบั
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (จณิหน์ภา รอดม,ี 2553) อกีทัง้ขา้ราชการในเรอืนจ าจะต้อง
ปฏบิตังิานในเวลาปกตวินัละ 8 ชัว่โมง และต้องปฏบิตังิานนอกเวลาราชการอกีวนัละ 16 ชัว่โมง และใน
วนัหยุดราชการต้องสบัเปลีย่นหมุนเวยีนขา้ราชการที่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นเวลาราชการปกต ิทุกต าแหน่งมา
เขา้เวรยามรกัษาการท าใหเ้จา้พนักงานเรอืนจ าต้องปฏบิตัหิน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อย จงึก่อให้เกดิความ
เบื่อหน่าย เกดิความเครยีด ไม่มเีวลาให้กบัครอบครวัอย่างเพยีงพอ ในบางครัง้เป็นการปฏบิตังิานดว้ย
ความวติกกงัวลจากการทีป่ฏบิตัหิน้าทีภ่ายในเรอืนจ ามาเป็นเวลานาน (ฐติพินัธุ ์มนูจนัทรถั, 2556)  
 โดยปกตนิัน้ ดว้ยภาระหน้าที่และสภาพแวดลอ้มภายในเรอืนจ าส่งผลต่อสุขภาพจติและสุขภาพ
รา่งกายของขา้ราชการในเรอืนจ าอยูแ่ลว้เป็นทุนเดมิ หากแต่ในช่วงการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) น าไปสู่ความเครยีดทีเ่พิม่ขึน้เพราะมผีลกระทบหลายอย่าง ทัง้ต้องเฝ้า
ระวงัสถานการณ์ โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเรอืนจ า และการดูแลป้องกนัตวัเอง 
ทัง้เกดิความเครยีดจากการระแวงสงสยั กงัวลว่าตนเองจะตดิเชือ้ การอยู่ห่างจากครอบครวั การด าเนิน
ชวีติทีย่ากล าบากมากขึน้  
 หากความเครยีดก่อตวัเพิม่มากขึน้ และไม่มกีารจดัการความเครยีดทีด่ ีอาจน าไปสู่สถานการณ์
ที่เลวร้ายมากขึน้  ความเครยีดก่อให้เกิดผลเสยีทัง้ด้านร่างกาย ภาวะที่เครยีดเกดิขึน้จะกระตุ้นระบบ
ประสาทอตัโนมตั ิท าใหเ้กดิอาการหน้ามดื เป็นลม เจบ็หน้าอก ความดนัโลหติสูง โรคหัวใจ หลอดเลอืด
อุดตนั โรคอว้น แผลในกระเพาะอาหาร มอีาการปวดหวั อ่อนเพลยี เมื่อบุคคลตกอยู่ในความเครยีดเป็น
เวลานาน จะท าใหสุ้ขภาพรา่งกายเลวรา้ยลงเนื่องจากเกดิความไม่สมดุลของระบบฮอรโ์มน ในดา้นจติใจ 
บุคคลทีเ่ครยีดจะเตม็ไปดว้ยการหมกมุ่นครุ่นคดิ ไม่สนใจสิง่รอบตวั ใจลอย ขาดสมาธ ิความระมดัระวงั
ในการท างานเสยีไป เป็นเหตุใหเ้กดิอุบตัเิหตุไดง้่าย จติใจขุ่นมวั โมโหโกรธง่าย สูญเสยีความเชื่อมัน่ใน
ความสามารถทีจ่ะจดัการกบัชวีติของตนเอง เศรา้ซมึ คบัขอ้งใจ วติกกงัวล ขาดความภูมใิจในตนเอง ใน
บางรายทีต่กอยู่ในภาวะเครยีดอย่างยาวนานมาก อาจก่อใหเ้กดิอาการทางจติ จนกลายเป็นโรคจติโรค
ประสาทได้ และในดา้นพฤตกิรรม การแสดงออกของบุคคลเปลีย่นแปลงด้วย ยกตวัอย่างเช่น บุคคลที่
เครยีดมาก ๆ บางรายจะมอีาการเบื่ออาหารหรอืบางรายอาจจะรูส้กึว่าตวัเองหวิอยู่ตลอดเวลาและท าให้
มีการบริโภคอาหารมากกว่าปกติ มีอาการนอนหลับยากหรือนอนไม่หลับหลายคืนติดต่อกัน 
ประสิทธภิาพในการท างานน้อยลง เริม่ปลีกตัวจากสงัคม และเผชญิกับความเครยีดอย่างโดดเดี่ยว 
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บ่อยครัง้บุคคลจะมพีฤตกิรรมการปรบัตวัต่อความเครยีดในทางทีผ่ดิ เช่น สูบบุหรี ่ตดิเหล้า ตดิยา เล่น
การพนัน การเปลีย่นแปลงของสารเคมบีางอย่างในสมองท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมก้าวรา้วมากขึน้ ความ
อดทนเริม่ต ่าลง อาจมกีารอาละวาดขว้างปาขา้วของ ท ารา้ยผู้อื่น ท ารา้ยร่างกายตนเอง หรอืหากบาง
รายทีเ่ครยีดมากอาจเกดิอาการหลงผดิและตดัสนิใจแบบชัว่วูบน าไปสู่การฆ่าตวัตายในทีสุ่ด  (ศรจีนัทร ์ 
พรจริาศลิป์, 2554) 
 จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าวขา้งต้น ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจท าการศกึษาวจิยัเรื่อง 
“ภาวะความเครยีดและพฤตกิรรมการจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
ในช่วงการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  เพื่อศึกษาระดับ
ความเครยีดและพฤตกิรรมการจดัการความเครยีด รวมถงึศกึษาปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระดบัความเครยีด
ของข้าราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช อนัน าไปสู่การป้องกนัและแก้ไขปญัหาความเครยีดที่
เกิดขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรบัพฒันาแนวทางการจดัการความเครยีดทัง้ในเชิงนโยบาย
ส าหรบัผูบ้รหิาร และเชงิปฏบิตัขิองขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. ศกึษาระดบัความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
 2. ศกึษาปจัจยัดา้นงานทีม่ผีลต่อความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
 3. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและระดบัความเครยีดของข้าราชการเรอืนจ า
กลางนครศรธีรรมราช 
 4. ศกึษาพฤตกิรรมการจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
 5. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช
และพฤตกิรรมการจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชส่วนใหญ่มคีวามเครยีดอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2. ลกัษณะงานที่รบัผดิชอบ เป็นปจัจยัด้านงานที่มผีลต่อความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ า
กลางนครศรธีรรมราชมากทีสุ่ด 
 3. ปจัจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวนบุคคลทีต่้อง
รบัผดิชอบดแูล และปญัหาดา้นสุขภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเครยีด  
 4. ขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชมพีฤตกิรรมการจดัการความเครยีดในระดบัมาก  
 5. ระดบัความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชในระดบัมาก  
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ผู้วิจ ัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยเรื่อง “ภาวะความเครียดและพฤติกรรมการจดัการ
ความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช ในช่วงการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคตดิเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)” ไวด้งันี้ 
 
 ขอบเขตด้านตวัแปร 
 1. ในการศกึษาปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัดา้นงาน ทีม่ผีลต่อความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ า
กลางนครศรธีรรมราช มรีายละเอยีดดา้นตวัแปรดงันี้  
 ตวัแปรต้น 
 - ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวนบุคคลทีต่้อง
รบัผดิชอบดแูล ปญัหาทางดา้นสุขภาพ 
 - ปจัจยัด้านงานที่มผีลต่อความเครยีด ได้แก่ ลกัษณะงานที่รบัผดิชอบ บทบาทในองค์กร 
ความกา้วหน้าในงาน สมัพนัธภาพในหน่วยงาน โครงสรา้งองคก์ร และบรรยากาศทัว่ไป  
 ตวัแปรตาม  
 - ภาวะความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
 2. ในการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความเครยีดและพฤตกิรรมในการจดัการความเครยีด
ของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช มรีายละเอยีดดา้นตวัแปรดงันี้ 
 ตวัแปรต้น 
 - ระดบัความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
 ตวัแปรตาม 
 - พฤตกิรรมในการจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช โดยจ าแนก
เป็นการจดัการความเครยีดแบบมุง่ลดอารมณ์ และการจดัการความเครยีดแบบมุง่แกป้ญัหา  
  
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในการวิจยัครัง้นี้ ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบตัิงานในเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 
จ านวน 166 คน 
 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ขา้ราชการที่ปฏบิตังิานในเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช
จ านวน 120 คน โดยค านวณจากสตูรของ Taro Yamane โดยใชก้ารเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม 
 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการศกึษาวจิยั ไดแ้ก่ เดอืนกนัยายน 2564 - เดอืนพฤศจกิายน 2564  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ผูว้จิยัจ าแนกกรอบแนวคดิในการวจิยัเป็น 2 กรอบแนวคดิ ดงันี้  
 กรอบแนวคิดในการวิจยัที ่1 ก าหนดให ้1) ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวนบุคคลทีต่้องรบัผดิชอบดูแล ปญัหาทางดา้นสุขภาพ และ 2) ปจัจยัดา้นงาน 
ได้แก่ ลกัษณะงานที่รบัผดิชอบ บทบาทในองค์กร ความก้าวหน้าในงาน สมัพนัธภาพในหน่วยงาน 
โครงสรา้งองค์กร และบรรยากาศทัว่ไป (Tayloy, 1986 อ้างถึงใน อนุรตัน์ อนันทนาธร, 2559) เป็น 
ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ความเครยีดของข้าราชการเรือนจ ากลาง
นครศรธีรรมราช 
 
              ตวัแปรตน้ (ตวัแปรอสิระ)          ตวัแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยัที ่1  
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยัที ่2 ก าหนดให้ระดบัความเครยีดของข้าราชการเรอืนจ ากลาง
นครศรธีรรมราช เป็นตวัแปรต้น (ตวัแปรอิสระ) ส่งผลต่อตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมในการจดัการ
ความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช โดยจ าแนกเป็นการจดัการความเครยีดแบบมุ่ง
ลดอารมณ์ และการจดัการความเครยีดแบบมุ่งแกป้ญัหา  
 
 
 

ปัจจยัส่วนบคุคล  
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. ระดบัการศกึษา  
4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
5. จ านวนบุคคลทีต่อ้งรบัผดิชอบดแูล  
6. ปญัหาทางดา้นสุขภาพ 

ปัจจยัด้านงาน 
1. ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ  
2. บทบาทในองคก์ร  
3. ความกา้วหน้าในงาน  
4. สมัพนัธภาพในหน่วยงาน  
5.โครงสรา้งองคก์ร และบรรยากาศทัว่ไป 

ความเครียดของข้าราชการ 
เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช ในช่วง
การแพร่ระบาดรนุแรงของโรคติดเช้ือ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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           ตวัแปรตน้ (ตวัแปรอสิระ)    ตวัแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยัที ่2  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
  การวิจยัครัง้นี้  เป็นการวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) มรีายละเอียด
วธิดี าเนินการวจิยัดงันี้ 
  ประชากรในการวจิยั ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏบิตัิงานในเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
จ านวน 166 คน 
  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการทีป่ฏบิตังิานในเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช
จ านวน 120 คน ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane โดยมรีะดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมรบัความ
คลาดเคลื่อนในการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 5   
  เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ 1) แบบทดสอบความเครยีดสวนปรุง ชุด 20 ข้อ 
(Suanprung Stress Test - 20, SPST - 20) 2) แบบสอบถาม เรื่อง ปจัจยัด้านงานทีม่ผีลต่อ
ความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช และ 3) แบบสอบถาม เรื่อง พฤติกรรมการ
จดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
  โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัดงันี้ 
  1) ศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบการวจิยัให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  2) ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
  3) สรา้งและพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  4) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั (แบบสอบถาม) และปรบัปรุง
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
  5) เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการใชแ้บบสอบถาม  
  6) ตรวจสอบ รวบรวมขอ้มลู และน ามาวเิคราะหข์อ้มลู 
  7) เรยีบเรยีงขอ้มลู สรปุผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั และอภปิรายผลการวจิยั 

 

ระดบัความเครียด
ของข้าราชการ
เรือนจ ากลาง

นครศรีธรรมราช 

พฤติกรรมในการจดัการความเครียด
ของข้าราชการเรือนจ ากลาง

นครศรีธรรมราช 
1. การจดัการความเครยีดแบบมุง่ลดอารมณ์  
2. การจดัการความเครยีดแบบมุง่แกป้ญัหา 
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ผลการวิจยั 
 จากการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัเป็น 5 ประเดน็ตามวตัถุประสงคใ์น
การวจิยั มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. ระดบัความเครียดของข้าราชการเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 
 ผูว้จิยัศกึษาระดบัความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช โดยใช้แบบทดสอบ
ความเครยีดสวนปรงุ ชุด 20 ขอ้ (Suanprung Stress Test - 20, SPST - 20) รายละเอยีดดงัตารางที ่1  
 
ตารางท่ี 1 ระดบัความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช  

ระดบัความเครียด จ านวน  ร้อยละ 
ระดบัความเครยีดน้อย 39 32.5 
ระดบัความเครยีดปานกลาง 72 60.0 
ระดบัความเครยีดสงู 9 7.5 
ระดบัความเครยีดรนุแรง 0 0 

รวม 120 100 
  
 จากตารางที ่1 พบว่า ระดบัความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัปานกลาง (25-42 คะแนน) จ านวน 72 คน คดิเป็นร้อยละ 60 ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
รองลงมาคอื ระดบัความเครยีดน้อย (0-24 คะแนน) จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้หมด 
 
 2. ปัจจยัด้านงานท่ีมีผลต่อความเครียดของข้าราชการเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 
 ผู้วจิยัศกึษาปจัจยัด้านงานที่มผีลต่อความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดของข้าราชการเรือนจ ากลาง
นครศรธีรรมราช รายละเอยีดดงัตารางที ่2  
 
ตารางท่ี 2 ปจัจยัดา้นงานทีม่ผีลต่อความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย การแปลผล 
ลกัษณะงานท่ีรบัผิดชอบ 
1. ภาระหน้าทีไ่มเ่หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ 2.26 มผีลระดบัน้อย 
2. เวลาในการปฏบิตังิานมากเกนิไป ไมม่คีวามยดืหยุน่ 3.92 มผีลระดบัมาก 
3. งานในแต่ละวนัมปีรมิาณทีม่าก 3.40 มผีลระดบัปานกลาง 
4. ไมม่อีสิระในการท างาน 2.74 มผีลระดบัปานกลาง 
5. งานทีต่อ้งเสยีสละเวลาส่วนตน หรอืเวลาในการดแูลครอบครวั 3.87 มผีลระดบัมาก 
6. งานมคีวามเสีย่งต่อชวีติและทรพัยส์นิ 3.00 มผีลระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 ปจัจยัดา้นงานทีม่ผีลต่อความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช (ต่อ) 
ประเดน็ ค่าเฉล่ีย การแปลผล 

บทบาทในองคก์ร 
1. ขอบเขตภาระหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานไมช่ดัเจน 2.62 มผีลระดบัปานกลาง 
2. การไมม่อี านาจการตดัสนิใจในการท างาน 2.21 มผีลระดบัน้อย 
3. ไดร้บัมอบหมายงานทีเ่กนิหน้าทีแ่ละมากกว่าบุคคลอื่นภายใน
องคก์ร 

2.43 มผีลระดบัน้อย 

4. ไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน 1.96 มผีลระดบัน้อย 
ความก้าวหน้าในงาน 
1. ไมม่โีอกาสไดพ้ฒันาตนเอง 2.82 มผีลระดบัปานกลาง 
2. ขาดความกา้วหน้าในสายงานทีท่ า และไมไ่ดเ้ลื่อนต าแหน่ง 2.89 มผีลระดบัปานกลาง 
3. เงนิเดอืนและค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัไมเ่หมาะสมกบัปรมิาณงาน 3.23 มผีลระดบัปานกลาง 
4. ผู้บงัคบับญัชาไม่สนับสนุนการพฒันาศกัยภาพในการท างาน
และไมส่นบัสนุนการกา้วสู่ต าแหน่งทีส่งูขึน้ 

3.15 มผีลระดบัปานกลาง 

5. ขาดความมัน่คงในการท างาน 2.56 มผีลระดบัปานกลาง 
สมัพนัธภาพในหน่วยงาน 
1. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืในการท างานจากเพื่อนรว่มงาน 2.24 มผีลระดบัน้อย 
2. มกีารแยง่ผลงาน และถูกใส่รา้ยจากเพื่อนรว่มงาน 1.82 มผีลระดบัน้อย 
3. ถูกทอดทิง้จากเพื่อนรว่มงาน 1.72 มผีลระดบัน้อย 
4. มกีารใชอ้ารมณ์มากกว่าเหตุผลในการท างาน 3.02 มผีลระดบัปานกลาง 
โครงสร้างองคก์ร และบรรยากาศทัว่ไป 
1. โครงสรา้งองคก์รไมช่ดัเจน และมปีญัหาในการบรหิารงาน 1.93 มผีลระดบัน้อย 
2. บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างานไม่เหมาะสม รูส้กึ
อดึอดัในการท างาน  

2.64 มผีลระดบัปานกลาง 

3. จ านวนบุคลากรไมเ่พยีงพอต่อปรมิาณงาน 3.56 มผีลระดบัมาก 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ลกัษณะงานที่รบัผดิชอบ เป็นปจัจยัด้านงานที่มผีลต่อความเครยีดของ
ขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชมากทีสุ่ด ซึง่เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อความเครยีดในระดบัปานกลาง 
(M= 3.20) โดยประเด็นเวลาในการปฏิบตัิงานมากเกินไป ไม่มคีวามยดืหยุ่น เป็นปจัจยัที่มผีลต่อ
ความเครยีดในระดบัมาก (M= 3.92) รองลงมาคอื ประเดน็งานทีต่้องเสยีสละเวลาส่วนตน หรอืเวลาใน
การดแูลครอบครวั เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อความเครยีดในระดบัมาก (M= 3.87) 
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 3. ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบคุคลและระดบัความเครียด  
 ผู้วิจ ัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนบุคคลและระดับความเครียดโดยการหาค่า
สหสมัพนัธ ์Pearson รายละเอยีดดงัตารางที ่3-8 
 
ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและระดบัความเครยีด 
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลด้านเพศ และระดบั

ความเครียด 
ปัจจยัด้านเพศ 

ระดบัความเครยีด                 Pearson Correlation 
                                       Sig. (2-tailed) 
                                       N 

  .248** 
.006 
120 

**มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 
 จากตารางที ่3 พบว่า ค่า Significant level มคี่าเท่ากบั 0.006 ซึง่น้อยกว่า 0.01 (0.006 < 0.01) 
แสดงให้เห็นว่า ปจัจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด เมื่อพิจารณาค่า
สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (r) แล้วพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.248 แสดงว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศ มี
ความสมัพนัธก์บัระดบัความเครยีดในระดบัน้อย  
 
ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอายแุละระดบัความเครยีด 

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลด้านอาย ุและ
ระดบัความเครียด 

ปัจจยัด้านอายุ 

ระดบัความเครยีด                 Pearson Correlation 
                                       Sig. (2-tailed) 
                                       N 

  .554** 
.000 
120 

**มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 
 จากตารางที ่4 พบว่า ค่า Significant level มคี่าเท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 (0.000 < 0.01) 
แสดงให้เห็นว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด เมื่อพิจารณาค่า
สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (r) แล้วพบว่า มคี่าเท่ากับ 0.554 แสดงว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้านอายุ มี
ความสมัพนัธก์บัระดบัความเครยีดในระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 5 การเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษาและระดบั 
               ความเครยีด 

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลด้านระดบั
การศึกษา และระดบัความเครียด 

ปัจจยัด้านระดบัการศึกษา 

ระดบัความเครยีด                 Pearson Correlation 
                                       Sig. (2-tailed) 
                                       N 

  .386** 
.000 
120 

**มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 
 จากตารางที ่5 พบว่า ค่า Significant level มคี่าเท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 (0.000 < 0.01) 
แสดงใหเ้หน็ว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเครยีด เมื่อพจิารณา
ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (r) แล้วพบว่า มคี่าเท่ากบั 0.386 แสดงว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้านระดบั
การศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเครยีดในระดบัน้อย  
 
ตารางท่ี 6 การเปรยีบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ 
               ระดบัความเครยีด 

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลด้าน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดบัความเครียด 

ปัจจยัด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ระดบัความเครยีด                 Pearson Correlation 
                                       Sig. (2-tailed) 
                                       N 

   .432** 
.000 
120 

**มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 
 จากตารางที ่6 พบว่า ค่า Significant level มคี่าเท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 (0.000 < 0.01) 
แสดงให้เหน็ว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัความเครยีด เมื่อ
พจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) แล้วพบว่า มคี่าเท่ากบั 0.432 แสดงว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้าน
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเครยีดในระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 7 การเปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลด้านจ านวนบุคคลที่ต้องรบัผดิชอบ 
               ดแูลและระดบัความเครยีด 
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลด้านจ านวนบคุคล

ท่ีต้องรบัผิดชอบดแูล และระดบัความเครียด 
ปัจจยัด้านจ านวนบคุคล 
ท่ีต้องรบัผิดชอบดแูล 

ระดบัความเครยีด                 Pearson Correlation 
                                       Sig. (2-tailed) 
                                       N 

  .278** 
.002 
120 

**มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 
 จากตารางที ่7 พบว่า ค่า Significant level มคี่าเท่ากบั 0.002 ซึง่น้อยกว่า 0.01 (0.002 < 0.01) 
แสดงให้เห็นว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้านจ านวนบุคคลที่ต้องรบัผิดชอบดูแล มคีวามสัมพันธ์กับระดับ
ความเครยีด เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) แล้วพบว่า มคี่าเท่ากบั 0.278 แสดงว่า ปจัจยั
ส่วนบุคคลดา้นจ านวนบุคคลทีต่อ้งรบัผดิชอบดแูล มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเครยีดในระดบัน้อย  
 
ตารางท่ี 8 การเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลด้านปญัหาทางด้านสุขภาพและ 
               ระดบัความเครยีด 

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลด้านปัญหา
ทางด้านสขุภาพ และระดบัความเครียด 

ปัจจยัด้านปัญหาทางด้านสขุภาพ 

ระดบัความเครยีด                 Pearson Correlation 
                                       Sig. (2-tailed) 
                                       N 

  .333** 
.000 
120 

**มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 
 จากตารางที ่8 พบว่า ค่า Significant level มคี่าเท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 (0.000 < 0.01) 
แสดงให้เหน็ว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นปญัหาทางด้านสุขภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเครยีด เมื่อ
พจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) แล้วพบว่า มคี่าเท่ากบั 0.333 แสดงว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้าน
ปญัหาทางดา้นสุขภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเครยีดในระดบัน้อย  
 
 4. พฤติกรรมการจดัการความเครียดของข้าราชการเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 
 ผูว้จิยัศกึษาพฤตกิรรมการจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช โดย
ใชแ้บบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
รายละเอยีดดงัตารางที ่9 
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ตารางท่ี 9 พฤตกิรรมการจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
ประเดน็ ค่าเฉล่ีย การแปลผล 

พฤติกรรมการจดัการความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์ 
1. พกัผ่อนใหเ้พยีงพอ 3.78 มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 
2. ท ากจิกรรมต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายอารมณ์และความตงึ
เครยีด เช่น อ่านหนงัสอื ปลกูตน้ไม ้รอ้งเพลง เล่นเกม 

3.64 มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 

3. ระบายความไมส่บายใจและความเครยีดทีเ่กดิขึน้ใหค้นที่
ไวว้างใจรบัฟงั 

3.73 มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 

4. สามารถยิม้ พูดคุยตลกขบขนั และด าเนินชวีติประจ าวนั
ไดอ้ยา่งปกต ิ

3.29 มพีฤตกิรรมในระดบั 
ปานกลาง 

5. ใชเ้วลาอยูก่บัเพื่อนฝงู ครอบครวั หรอืคนสนิทมากขึน้ 3.45 มพีฤตกิรรมในระดบั 
ปานกลาง 

6. มคีวามคดิและก าลงัใจในการต่อสู้กบัความตึงเครยีด 
หรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

3.42 มพีฤตกิรรมในระดบั 
ปานกลาง 

7. มสีต ิและพรอ้มเผชญิหน้ากบัปญัหา 3.50 มพีฤตกิรรมในระดบั 
ปานกลาง 

8. เหน็คุณค่าของตนเองและท าประโยชน์แก่ตนเอง  
บุคคลอื่น ๆ และสงัคม 

3.55 มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 

พฤติกรรมการจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา 
1. ยอมรบัปญัหาในการปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้ตามสภาพจรงิ 3.82 มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 
2. พจิารณาสาเหตุของปญัหา และหาแนวทางแก้ปญัหาใน
การท างาน 

3.74 มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 

3. มคีวามพยายามในการแก้ไขปญัหา ลงมอืแก้ไขปญัหาที่
เกดิขึน้ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ อย่างเตม็ก าลงัความสามารถและ
พฒันาปรบัปรงุการท างานใหด้ขีึน้ 

4.15 มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 

4. มกีารเรยีนรูเ้พื่อพฒันาศกัยภาพของตนเอง 3.92 มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 
5. ปรกึษาบุคคลที่สามารถให้ค าแนะน า เป็นบุคคลที่
ไวว้างใจ หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

3.58 มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 

6. ปรกึษาผู้บงัคบับญัชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปญัหารว่มกนั 

3.56 มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 

7. มคีวามเชื่อมัน่ในการแกไ้ขปญัหา 3.63 มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 
8. มวีธิกีารเพื่อขจดัความเครยีดจากการท างาน 3.75 มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 
9. ปล่อยวางสิง่ทีไ่มส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ 4.13 มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 

รวม 3.68 มีพฤติกรรมในระดบัมาก 
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 จากตารางที ่9 พบว่า ภาพรวมพฤตกิรรมการจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลาง
นครศรธีรรมราช อยู่ในระดบัมาก (M=3.68) หากพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นที่มพีฤตกิรรมการจดัการ
ความเครยีดมากทีสุ่ดคอืด้านความพยายามในการแก้ไขปญัหา ลงมอืแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้ด้วยวธิกีาร
ต่าง ๆ อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถและพฒันาปรบัปรุงการท างานใหด้ขีึน้ (M=4.15) รองลงมาคอื ดา้น 
ปล่อยวางสิง่ทีไ่ม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (M=4.13) และด้านทีม่พีฤตกิรรมการจดัการความเครยีดน้อย
ทีสุ่ด คอื ดา้นการสามารถยิม้ พดูคุยตลกขบขนั และด าเนินชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งปกติ (M=3.29) 
 
 5. ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความเครียดของข้าราชการเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช
และพฤติกรรมการจดัการความเครียดของข้าราชการเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 
 ผู้วิจ ัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ าง ระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจ ากลาง
นครศรธีรรมราชและพฤตกิรรมการจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชโดย
การหาค่าสหสมัพนัธ ์Pearson รายละเอยีดดงัตารางที ่10 
 
ตารางท่ี 10 การเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความเครยีดของข้าราชการเรอืนจ ากลาง
นครศรธีรรมราชและพฤตกิรรมการจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความเครียดของข้าราชการ
เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราชและพฤติกรรมการจดัการ

ความเครียดของข้าราชการเรือนจ ากลาง
นครศรีธรรมราช 

พฤติกรรมการจดัการ
ความเครียดของข้าราชการ

เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 

ระดบัความเครียด               Pearson Correlation 
                                       Sig. (2-tailed) 
                                       N 

  .758** 
.000 
120 

**มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 
 จากตารางที ่10 พบว่า ค่า Significant level มคี่าเท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 (0.000 < 
0.01) แสดงใหเ้หน็ว่า ระดบัความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชและพฤตกิรรมการ
จดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั
เมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) แลว้พบว่า มคี่าเท่ากบั 0.758 แสดงว่า ระดบัความเครยีดของ
ขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชและพฤตกิรรมการจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ า
กลางนครศรธีรรมราช มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัมาก  
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อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศกึษา ผูว้จิยัแบ่งประเดน็การอภปิรายผลการวจิยั ออกเป็น 3 ประเดน็ ดงันี้  
 1. ระดบัความเครียดของข้าราชการเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 
 ขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชส่วนใหญ่มคีวามเครยีดอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้ง
การศกึษาของเอกลกัษณ์ แสงศริริกัษ์ และสรินิรตัน์ แสงศริริกัษ์ (2563) พบว่า บุคลากรทางการแพทยท์ี่
ปฏบิตังิานเกี่ยวขอ้งกบัโควดิ-19 ส่วนใหญ่มรีะดบัความเครยีดและอารมณ์ซมึเศรา้ปานกลางถงึสูง และ
ความเครยีดและอารมณ์ซมึเศรา้ลดลงเมือ่ระยะเวลาผ่านไป 
 2. พฤติกรรมในการจดัการความเครียด 
 พฤตกิรรมการจดัการความเครยีดเป็นแบบมุ่งแก้ปญัหา มากกว่ามุ่งลดอารมณ์ ซึ่งอยู่ในระดบั
มาก (มพีฤตกิรรมบ่อยครัง้) สอดคล้องกบังานวจิยัของอนุรตัน์ อนันทนาธร (2559) พบว่า ขา้ราชการ
ต ารวจภูธร สงักดัต ารวจภูธร ภาค 2 มพีฤติกรรมการจดัการความเครยีดด้านพฤติกรรมเผชญิความ 
เครยีดแบบมุง่แกป้ญัหาอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ (M= 2.51) และดา้นพฤตกิรรมเผชญิความเครยีดแบบมุ่งลด
อารมณ์อยูใ่นระดบัเป็นครัง้คราว (M=2.36) 
 3. ภาวะความเครียดในช่วงการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
 จากการศกึษาพบว่า ภาวะความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชในช่วงการ
แพร่ระบาดรุนแรงของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) มมีากกว่าปกต ิโดยมคีวามกงัวลว่า
ตนเองและครอบครวัจะตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 รวมถงึต้องปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงั
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) การควบคุมสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 ภายในเรอืนจ า ซึ่งจะต้องมกีารปรบัตวัในการท างาน เพิม่ความระมดัระวงั และคอย
สอดส่องดูแลอาการผดิปกตขิองคนรอบขา้ง รวมถงึผูต้้องขงัในเรอืนจ า นอกจากขา้ราชการผูป้ฏบิตังิาน
ต้องระมดัระวงัและดูแลตนเองแลว้ องคก์รกเ็ป็นส่วนส าคญัในการดูแลบุคลากร โดยองคก์รควรจดัภาระ
งานอยา่งเหมาะสม และ มมีาตรการรองรบัอยา่งชดัเจน เป็นรปูธรรมในเรือ่งความปลอดภยัของบุคลากร 
ผูน้ าองคก์รส่งเสรมิการท างานเป็นทมี และสรา้งบรรยากาศของการท างานทีด่ี องคก์รควรมกีารสื่อสารที่
ชดัเจน สม ่าเสมอ และ ก าหนดให้มผีู้ประสานงาน เป็นศูนย์กลางการสื่อสาร เพื่อลดความสบัสนของ
ข้อมูล องค์กรควรมช่ีองทางการรบัฟงัผู้ปฏบิตัิงานในทุกระดบั ช่องทางการรบัฟงัควรเป็นช่องทางที่
ผูป้ฏบิตังิานเขา้ถงึได้ง่าย และ มกีารน าความคดิเหน็มาพจิารณา เพื่อปรบัปรุงการท างานให้เหมาะสม
และมปีระสทิธภิาพมากขึน้อย่างทนัท่วงท ีเพราะสถานการณ์โรคระบาด มกีารเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็ 
การบรหิารจดัการจงึสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ องคก์รควรมกีารกระจายทรพัยากร
ทีจ่ าเป็นอย่างเหมาะสม โดยความเท่าเทยีม เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และประเดน็
ส าคัญคือ องค์กรมีความใส่ใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่บุคลากรท า  (คณะอนุกรรมการวิชาการ  
ราชวทิยาลยัจติแพทยแ์ห่งประเทศไทย, 2563) 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1. ผู้บรหิารเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชควรมกีารก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน
ภายใตก้ลยทุธเ์พื่อการจดัการความเครยีดส าหรบัขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
 2. ควรมกีารตรวจสอบระดบัความเครยีดและทดสอบสุขภาพจติของขา้ราชการเรอืนจ ากลาง
นครศรธีรรมราช และหากพบกลุ่มเสีย่ง ควรมกีารตดิตามดแูลอยา่งใกลช้ดิ 
 3. ควรมกีารจดัตัง้หน่วยงานเพื่อใหค้ าปรกึษาและรบัฟงัปญัหาทีเ่กดิขึน้ทัง้ปญัหาส่วนตวั และ
ปญัหาในการท างานของข้าราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราชในเบื้องต้น และสามารถส่งต่อไปยงั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หากเกดิสถานการณ์ความเครยีดทีร่นุแรงขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาแนวทางการขจดัความเครยีด และการจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งสุขภาวะ
ทางดา้นรา่งกายและจติใจแก่ขา้ราชการเรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 
 2. ควรมกีารศึกษาปจัจยัที่เกี่ยวข้องกบัความเครยีดในเชงิลกึ และมกีารเก็บข้อมูลโดยใช้
เครือ่งมอือื่น ๆ เช่น แบบสงัเกต แบบทดสอบ และแบบสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูหลากหลายมติมิากขึน้ 
 3. ควรศกึษาปญัหาและแนวทางการแก้ไขปญัหาเพื่อจดัการความเครยีดของขา้ราชการเรอืนจ า
กลางนครศรธีรรมราชเป็นรายกรณ ี(Case study) 
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