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ภาวะความเครียดและพฤติ กรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการ
เรือนจากลางนครศรีธรรมราช ในช่วงการแพร่ระบาดรุนแรงของ
โรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
STRESS AND COPING OF NAKHON SI THAMMARAT CENTRAL PRISON’
OFFICIALS IN SEVERE OUTBREAK OF CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
กุลชิรา สิงห์รตั น์1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ (1) ศึกษาระดับความเครียดของข้าราชการเรือ นจากลาง
นครศรีธ รรมราช (2) ศึ ก ษาป จั จัย ด้ า นงานที่ม ีผ ลต่ อ ความเครีย ดของข้ า ราชการเรือ นจ ากลาง
นครศรีธ รรมราช (3) ศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่ างปจั จัยส่วนบุคคลและระดับความเครียด (4) ศึกษา
พฤติก รรมการจัด การความเครีย ดของข้า ราชการเรือ นจ ากลางนครศรีธ รรมรา ช และ (5) ศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชและพฤติกรรมการ
จัด การความเครีย ดของข้า ราชการเรือ นจ ากลางนครศรีธ รรมราช ซึ่ง เป็ น การวิจ ัย เชิง ปริม าณ
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช จานวน 120 คน โดยเก็บ
ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า (1) ข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มคี วามเครียดอยู่ใน
ระดับปานกลาง จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด (2) ลักษณะงานที่
รับผิดชอบ เป็ นปจั จัยด้านงานที่มผี ลต่อความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชมาก
ทีส่ ุด ซึง่ เป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความเครียดในระดับปานกลาง (M= 3.20) (3) ปจั จัยส่วนบุคคลในด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จานวนบุคคลทีต่ อ้ งรับผิดชอบดูแล และปญั หาด้านสุขภาพ มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความเครียด (4) ข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชมีภาพรวมพฤติกรรม
การจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช อยูใ่ นระดับมาก (M=3.68) และ (5)
ระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชและพฤติกรรมการจัดการความเครียด
ของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช มีความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก
คาสาคัญ : ภาวะความเครียด, การจัดการความเครียด, ข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช,
ไวรัสโคโรนา 2019
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พืน้ ที่เรือนจา เป็ นสถานทีผ่ ู้ต้องขัง หรือ นักโทษ ถูกบังคับให้ต้องคุมขัง ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
อย่า งเคร่ง ครัด และไม่ไ ด้ร บั อิส รภาพในการใช้ชีว ิต เป็ นดินแดนที่ถู ก ตัด ขาดจากโลกภายนอก ซึ่ง
นอกจากผูต้ อ้ งขังทีต่ อ้ งใช้ชวี ติ ภายในเรือนจาแล้ว ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งทีต่ ้องปฏิบตั ิ งาน และใช้เวลา
ครึ่งหนึ่งของชีวติ อยู่ภายในเรือนจา ซึ่งเป็ นสถานที่ท่อี ยู่ท่ามกลางผู้ต้องขัง คือ ข้า ราชการในเรือนจา
ประกอบด้วยนักทัณฑวิทยา และเจ้าพนักงานราชทัณฑ์เป็ นส่วนใหญ่ ทีต่ ้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด
ในระเบียบวินัย ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อ อันตรายได้ตลอดเวลากับ
เหตุการณ์ท่ไี ม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (จิณห์นภา รอดมี, 2553) อีกทัง้ ข้าราชการในเรือนจาจะต้อง
ปฏิบตั งิ านในเวลาปกติวนั ละ 8 ชัวโมง
่
และต้องปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการอีกวันละ 16 ชัวโมง
่
และใน
วันหยุดราชการต้องสับเปลีย่ นหมุนเวียนข้าราชการที่ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเวลาราชการปกติ ทุกตาแหน่ งมา
เข้าเวรยามรักษาการทาให้เจ้าพนักงานเรือนจาต้องปฏิบตั หิ น้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อย จึงก่อให้เกิดความ
เบื่อหน่ าย เกิดความเครียด ไม่มเี วลาให้กบั ครอบครัวอย่างเพียงพอ ในบางครัง้ เป็ นการปฏิบตั งิ านด้วย
ความวิตกกังวลจากการทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายในเรือนจามาเป็ นเวลานาน (ฐิตพิ นั ธุ์ มนูจนั ทรัถ, 2556)
โดยปกตินนั ้ ด้วยภาระหน้าที่และสภาพแวดล้อมภายในเรือนจาส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพ
ร่างกายของข้าราชการในเรือนจาอยูแ่ ล้วเป็นทุนเดิม หากแต่ในช่วงการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นาไปสู่ความเครียดทีเ่ พิม่ ขึน้ เพราะมีผลกระทบหลายอย่าง ทัง้ ต้องเฝ้า
ระวังสถานการณ์ โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเรือนจา และการดูแลป้องกันตัวเอง
ทัง้ เกิดความเครียดจากการระแวงสงสัย กังวลว่าตนเองจะติดเชือ้ การอยู่ห่างจากครอบครัว การดาเนิน
ชีวติ ทีย่ ากลาบากมากขึน้
หากความเครียดก่อตัวเพิม่ มากขึน้ และไม่มกี ารจัดการความเครียดทีด่ ี อาจนาไปสู่สถานการณ์
ที่เลวร้ายมากขึน้ ความเครียดก่อให้เกิดผลเสียทัง้ ด้านร่างกาย ภาวะที่เครียดเกิดขึน้ จะกระตุ้นระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ทาให้เกิดอาการหน้ามืด เป็ นลม เจ็บหน้าอก ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือด
อุดตัน โรคอ้วน แผลในกระเพาะอาหาร มีอาการปวดหัว อ่อนเพลีย เมื่อบุคคลตกอยู่ในความเครียดเป็ น
เวลานาน จะทาให้สุขภาพร่างกายเลวร้ายลงเนื่องจากเกิดความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมน ในด้านจิตใจ
บุคคลทีเ่ ครียดจะเต็มไปด้วยการหมกมุ่นครุ่นคิด ไม่สนใจสิง่ รอบตัว ใจลอย ขาดสมาธิ ความระมัดระวัง
ในการทางานเสียไป เป็ นเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุได้ง่าย จิตใจขุ่นมัว โมโหโกรธง่าย สูญเสียความเชื่อมันใน
่
ความสามารถทีจ่ ะจัดการกับชีวติ ของตนเอง เศร้าซึม คับข้องใจ วิตกกังวล ขาดความภูมใิ จในตนเอง ใน
บางรายทีต่ กอยู่ในภาวะเครียดอย่างยาวนานมาก อาจก่อให้เกิดอาการทางจิต จนกลายเป็ นโรคจิตโรค
ประสาทได้ และในด้านพฤติกรรม การแสดงออกของบุคคลเปลีย่ นแปลงด้วย ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่
เครียดมาก ๆ บางรายจะมีอาการเบื่ออาหารหรือบางรายอาจจะรูส้ กึ ว่าตัวเองหิวอยู่ตลอดเวลาและทาให้
มีก ารบริโ ภคอาหารมากกว่ า ปกติ มีอ าการนอนหลับ ยากหรือ นอนไม่ ห ลับ หลายคืน ติ ด ต่ อ กั น
ประสิทธิภาพในการทางานน้ อ ยลง เริม่ ปลีกตัว จากสังคม และเผชิญ กับความเครียดอย่างโดดเดี่ยว
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บ่อยครัง้ บุคคลจะมีพฤติกรรมการปรับตัวต่อความเครียดในทางทีผ่ ดิ เช่น สูบบุหรี่ ติดเหล้า ติดยา เล่น
การพนัน การเปลีย่ นแปลงของสารเคมีบางอย่างในสมองทาให้บุคคลมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึน้ ความ
อดทนเริม่ ต่ าลง อาจมีการอาละวาดขว้างปาข้าวของ ทาร้ายผู้อ่นื ทาร้ายร่างกายตนเอง หรือหากบาง
รายทีเ่ ครียดมากอาจเกิดอาการหลงผิดและตัดสินใจแบบชัววู
่ บนาไปสู่การฆ่าตัวตายในทีส่ ุด (ศรีจนั ทร์
พรจิราศิลป์, 2554)
จากความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจทาการศึกษาวิจยั เรื่อง
“ภาวะความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
ในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดรุน แรงของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID-19)” เพื่อ ศึก ษาระดับ
ความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียด รวมถึง ศึกษาปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องกับระดับความเครียด
ของข้าราชการเรือ นจากลางนครศรีธ รรมราช อันนาไปสู่การป้อ งกันและแก้ไ ขปญั หาความเครียดที่
เกิดขึ้น และเพื่อ เป็ นข้อ มูล พื้นฐานส าหรับพัฒนาแนวทางการจัดการความเครียดทัง้ ในเชิงนโยบาย
สาหรับผูบ้ ริหาร และเชิงปฏิบตั ขิ องข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. ศึกษาระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
2. ศึกษาปจั จัยด้านงานทีม่ ผี ลต่อความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลและระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจา
กลางนครศรีธรรมราช
4. ศึกษาพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
5. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
และพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มคี วามเครียดอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ เป็ นปจั จัยด้านงานที่มผี ลต่อความเครียดของข้าราชการเรือนจา
กลางนครศรีธรรมราชมากทีส่ ุด
3. ปจั จัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จานวนบุคคลทีต่ ้อง
รับผิดชอบดูแล และปญั หาด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กบั ระดับความเครียด
4. ข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชมีพฤติกรรมการจัดการความเครียดในระดับมาก
5. ระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชในระดับมาก
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ขอบเขตของการวิ จยั
ผู้ว ิจ ัย ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจ ัย เรื่อ ง “ภาวะความเครีย ดและพฤติก รรมการจัด การ
ความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช ในช่วงการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ไว้ดงั นี้
ขอบเขตด้านตัวแปร
1. ในการศึกษาปจั จัยส่วนบุคคล ปจั จัยด้านงาน ทีม่ ผี ลต่อความเครียดของข้าราชการเรือนจา
กลางนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดด้านตัวแปรดังนี้
ตัวแปรต้น
- ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จานวนบุคคลทีต่ ้อง
รับผิดชอบดูแล ปญั หาทางด้านสุขภาพ
- ปจั จัยด้านงานที่มผี ลต่ อความเครียด ได้แก่ ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ บทบาทในองค์ก ร
ความก้าวหน้าในงาน สัมพันธภาพในหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทัวไป
่
ตัวแปรตาม
- ภาวะความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
2. ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดและพฤติกรรมในการจัดการความเครียด
ของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดด้านตัวแปรดังนี้
ตัวแปรต้น
- ระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
ตัวแปรตาม
- พฤติกรรมในการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช โดยจาแนก
เป็ นการจัดการความเครียดแบบมุง่ ลดอารมณ์ และการจัดการความเครียดแบบมุง่ แก้ปญั หา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แ ก่ ข้าราชการที่ปฏิบตั ิง านในเรือ นจ ากลางนครศรีธ รรมราช
จานวน 166 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบตั งิ านในเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
จานวน 120 คน โดยคานวณจากสูตรของ Taro Yamane โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ได้แก่ เดือนกันยายน 2564 - เดือนพฤศจิกายน 2564
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั จาแนกกรอบแนวคิดในการวิจยั เป็ น 2 กรอบแนวคิด ดังนี้
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั ที ่ 1 กาหนดให้ 1) ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จานวนบุคคลทีต่ ้องรับผิดชอบดูแล ปญั หาทางด้านสุขภาพ และ 2) ปจั จัยด้านงาน
ได้แก่ ลัก ษณะงานที่รบั ผิดชอบ บทบาทในองค์กร ความก้าวหน้ าในงาน สัมพันธภาพในหน่ ว ยงาน
โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทัวไป
่ (Tayloy, 1986 อ้างถึงใน อนุ รตั น์ อนันทนาธร, 2559) เป็ น
ตัว แปรต้น (ตัว แปรอิส ระ) ส่ งผลต่ อ ตัว แปรตาม คือ ความเครีย ดของข้า ราชการเรือ นจากลาง
นครศรีธรรมราช
ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
5. จานวนบุคคลทีต่ อ้ งรับผิดชอบดูแล
6. ปญั หาทางด้านสุขภาพ

ตัวแปรตาม

ความเครียดของข้าราชการ
เรือนจากลางนครศรีธรรมราช ในช่วง
การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติ ดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปัจจัยด้านงาน
1. ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
2. บทบาทในองค์กร
3. ความก้าวหน้าในงาน
4. สัมพันธภาพในหน่วยงาน
5.โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทัวไป
่
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั ที่ 1
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จยั ที ่ 2 กาหนดให้ระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลาง
นครศรีธรรมราช เป็ นตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมในการจัดการ
ความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช โดยจาแนกเป็ นการจัดการความเครียดแบบมุ่ง
ลดอารมณ์ และการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ปญั หา
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ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ)
ระดับความเครียด
ของข้าราชการ
เรือนจากลาง
นครศรีธรรมราช

ตัวแปรตาม
พฤติ กรรมในการจัดการความเครียด
ของข้าราชการเรือนจากลาง
นครศรีธรรมราช
1. การจัดการความเครียดแบบมุง่ ลดอารมณ์
2. การจัดการความเครียดแบบมุง่ แก้ปญั หา

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั ที่ 2
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น การวิจ ยั เชิง ปริม าณ (Quantitative Research) มีรายละเอีย ด
วิธดี าเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรในการวิจยั ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานในเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
จานวน 166 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ข้าราชการทีป่ ฏิบตั งิ านในเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
จานวน 120 คน คานวณจากสูตรของ Taro Yamane โดยมีระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมรับความ
คลาดเคลื่อนในการเลือกกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบทดสอบความเครียดสวนปรุ ง ชุด 20 ข้อ
(Suanprung Stress Test - 20, SPST - 20) 2) แบบสอบถาม เรื่อง ปจั จัยด้านงานทีม่ ผี ลต่อ
ความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช และ 3) แบบสอบถาม เรื่อง พฤติกรรมการ
จัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
โดยมีขนั ้ ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบการวิจยั ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
2) กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
3) สร้างและพัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
4) ตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ในการวิจยั (แบบสอบถาม) และปรับปรุง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
5) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม
6) ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
7) เรียบเรียงข้อมูล สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั

7
ผลการวิ จยั
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั สรุปผลการวิจยั เป็ น 5 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ใน
การวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
ผูว้ จิ ยั ศึกษาระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช โดยใช้ แบบทดสอบ
ความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ข้อ (Suanprung Stress Test - 20, SPST - 20) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
ระดับความเครียด
จานวน
ระดับความเครียดน้อย
39
ระดับความเครียดปานกลาง
72
ระดับความเครียดสูง
9
ระดับความเครียดรุนแรง
0
120
รวม

ร้อยละ
32.5
60.0
7.5
0
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง (25-42 คะแนน) จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
รองลงมาคือ ระดับความเครียดน้อย (0-24 คะแนน) จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.5 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ หมด
2. ปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
ผู้วจิ ยั ศึกษาปจั จัยด้านงานที่มผี ลต่อความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
โดยใช้ แ บบสอบถามเกี่ย วกับ ป จั จัย ด้ า นงานที่ม ีผ ลต่ อ ความเครีย ดของข้ า ราชการเรือ นจ ากลาง
นครศรีธรรมราช รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปจั จัยด้านงานทีม่ ผี ลต่อความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
การแปลผล
ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ
1. ภาระหน้าทีไ่ ม่เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ
2.26 มีผลระดับน้อย
2. เวลาในการปฏิบตั งิ านมากเกินไป ไม่มคี วามยืดหยุน่
3.92 มีผลระดับมาก
3. งานในแต่ละวันมีปริมาณทีม่ าก
3.40 มีผลระดับปานกลาง
4. ไม่มอี สิ ระในการทางาน
2.74 มีผลระดับปานกลาง
5. งานทีต่ อ้ งเสียสละเวลาส่วนตน หรือเวลาในการดูแลครอบครัว
3.87 มีผลระดับมาก
6. งานมีความเสีย่ งต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
3.00 มีผลระดับปานกลาง
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ตารางที่ 2 ปจั จัยด้านงานทีม่ ผี ลต่อความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช (ต่อ)
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
การแปลผล
บทบาทในองค์กร
1. ขอบเขตภาระหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านไม่ชดั เจน
2.62 มีผลระดับปานกลาง
2. การไม่มอี านาจการตัดสินใจในการทางาน
2.21 มีผลระดับน้อย
3. ได้รบั มอบหมายงานทีเ่ กินหน้าทีแ่ ละมากกว่าบุคคลอื่นภายใน 2.43 มีผลระดับน้อย
องค์กร
4. ไม่ได้รบั การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
1.96 มีผลระดับน้อย
ความก้าวหน้ าในงาน
1. ไม่มโี อกาสได้พฒ
ั นาตนเอง
2.82 มีผลระดับปานกลาง
2. ขาดความก้าวหน้าในสายงานทีท่ า และไม่ได้เลื่อนตาแหน่ง
2.89 มีผลระดับปานกลาง
3. เงินเดือนและค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน
3.23 มีผลระดับปานกลาง
4. ผู้บงั คับบัญชาไม่สนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพในการทางาน 3.15 มีผลระดับปานกลาง
และไม่สนับสนุนการก้าวสู่ตาแหน่งทีส่ งู ขึน้
5. ขาดความมันคงในการท
่
างาน
2.56 มีผลระดับปานกลาง
สัมพันธภาพในหน่ วยงาน
1. ไม่ได้รบั ความร่วมมือในการทางานจากเพื่อนร่วมงาน
2.24 มีผลระดับน้อย
2. มีการแย่งผลงาน และถูกใส่รา้ ยจากเพื่อนร่วมงาน
1.82 มีผลระดับน้อย
3. ถูกทอดทิง้ จากเพื่อนร่วมงาน
1.72 มีผลระดับน้อย
4. มีการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการทางาน
3.02 มีผลระดับปานกลาง
โครงสร้างองค์กร และบรรยากาศทัวไป
่
1. โครงสร้างองค์กรไม่ชดั เจน และมีปญั หาในการบริหารงาน
1.93 มีผลระดับน้อย
2. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางานไม่เหมาะสม รูส้ กึ
2.64 มีผลระดับปานกลาง
อึดอัดในการทางาน
3. จานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
3.56 มีผลระดับมาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ เป็ นปจั จัยด้านงานที่มผี ลต่อความเครียดของ
ข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชมากทีส่ ุด ซึง่ เป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความเครียดในระดับปานกลาง
(M= 3.20) โดยประเด็นเวลาในการปฏิบตั ิงานมากเกินไป ไม่มคี วามยืดหยุ่น เป็ นปจั จัยที่มผี ลต่ อ
ความเครียดในระดับมาก (M= 3.92) รองลงมาคือ ประเด็นงานทีต่ ้องเสียสละเวลาส่วนตน หรือเวลาใน
การดูแลครอบครัว เป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความเครียดในระดับมาก (M= 3.87)
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและระดับความเครียด
ผู้ ว ิจ ัย ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลและระดับ ความเครีย ดโดยการหาค่ า
สหสัมพันธ์ Pearson รายละเอียดดังตารางที่ 3-8
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศและระดับความเครียด
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และระดับ
ปัจจัยด้านเพศ
ความเครียด
ระดับความเครียด
Pearson Correlation
.248**
Sig. (2-tailed)
.006
N
120
**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่า Significant level มีค่าเท่ากับ 0.006 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 (0.006 < 0.01)
แสดงให้เ ห็น ว่ า ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นเพศ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ระดับ ความเครีย ด เมื่อ พิจ ารณาค่ า
สัมประสิทธิส์ หสัม พันธ์ (r) แล้ว พบว่า มีค่ าเท่ ากับ 0.248 แสดงว่ า ปจั จัยส่ ว นบุ ค คลด้านเพศ มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความเครียดในระดับน้อย
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลด้านอายุและระดับความเครียด
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และ
ปัจจัยด้านอายุ
ระดับความเครียด
ระดับความเครียด
Pearson Correlation
.554**
Sig. (2-tailed)
.000
N
120
**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
จากตารางที่ 4 พบว่า ค่า Significant level มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 (0.000 < 0.01)
แสดงให้เ ห็น ว่ า ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นอายุ มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ระดับ ความเครีย ด เมื่อ พิจ ารณาค่ า
สัมประสิทธิส์ หสัม พันธ์ (r) แล้ว พบว่า มีค่ าเท่ากับ 0.554 แสดงว่ า ปจั จัยส่ ว นบุ ค คลด้านอายุ มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความเครียดในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างป จั จัยส่ว นบุคคลด้านระดับการศึกษาและระดับ
ความเครียด
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ
ปัจจัยด้านระดับการศึกษา
การศึกษา และระดับความเครียด
ระดับความเครียด
Pearson Correlation
.386**
Sig. (2-tailed)
.000
N
120
**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
จากตารางที่ 5 พบว่า ค่า Significant level มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 (0.000 < 0.01)
แสดงให้เห็นว่า ปจั จัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ระดับความเครียด เมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่า มีค่ าเท่ากับ 0.386 แสดงว่ า ปจั จัยส่ว นบุ คคลด้านระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ระดับความเครียดในระดับน้อย
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความสัม พันธ์ระหว่ างปจั จัยส่ ว นบุค คลด้านรายได้เฉลี่ยต่อ เดือนและ
ระดับความเครียด
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน และระดับความเครียด
ระดับความเครียด
Pearson Correlation
.432**
Sig. (2-tailed)
.000
N
120
**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
จากตารางที่ 6 พบว่า ค่า Significant level มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 (0.000 < 0.01)
แสดงให้เห็นว่า ปจั จัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั ระดับความเครียด เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.432 แสดงว่า ปจั จัยส่วนบุคคลด้าน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ระดับความเครียดในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลด้านจานวนบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ
ดูแลและระดับความเครียด
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านจานวนบุคคล
ปัจจัยด้านจานวนบุคคล
ที่ต้องรับผิดชอบดูแล และระดับความเครียด
ที่ต้องรับผิดชอบดูแล
ระดับความเครียด
Pearson Correlation
.278**
Sig. (2-tailed)
.002
N
120
**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
จากตารางที่ 7 พบว่า ค่า Significant level มีค่าเท่ากับ 0.002 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 (0.002 < 0.01)
แสดงให้เ ห็นว่ า ปจั จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นจ านวนบุค คลที่ต้อ งรับ ผิด ชอบดูแ ล มีค วามสัมพันธ์กับ ระดับ
ความเครียด เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.278 แสดงว่า ปจั จัย
ส่วนบุคคลด้านจานวนบุคคลทีต่ อ้ งรับผิดชอบดูแล มีความสัมพันธ์กบั ระดับความเครียดในระดับน้อย
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลด้านปญั หาทางด้านสุขภาพและ
ระดับความเครียด
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านปัญหา
ปัจจัยด้านปัญหาทางด้านสุขภาพ
ทางด้านสุขภาพ และระดับความเครียด
ระดับความเครียด
Pearson Correlation
.333**
Sig. (2-tailed)
.000
N
120
**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
จากตารางที่ 8 พบว่า ค่า Significant level มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 (0.000 < 0.01)
แสดงให้เห็นว่า ปจั จัยส่วนบุคคลด้านปญั หาทางด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กบั ระดับความเครียด เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.333 แสดงว่า ปจั จัยส่วนบุคคลด้าน
ปญั หาทางด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กบั ระดับความเครียดในระดับน้อย
4. พฤติ กรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
ผูว้ จิ ยั ศึกษาพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช โดย
ใช้แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
รายละเอียดดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 พฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
การแปลผล
พฤติ กรรมการจัดการความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์
1. พักผ่อนให้เพียงพอ
3.78
มีพฤติกรรมในระดับมาก
2. ทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายอารมณ์และความตึง 3.64
มีพฤติกรรมในระดับมาก
เครียด เช่น อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ ร้องเพลง เล่นเกม
3. ระบายความไม่สบายใจและความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ให้คนที่ 3.73
มีพฤติกรรมในระดับมาก
ไว้วางใจรับฟงั
4. สามารถยิม้ พูดคุยตลกขบขัน และดาเนินชีวติ ประจาวัน 3.29
มีพฤติกรรมในระดับ
ได้อย่างปกติ
ปานกลาง
5. ใช้เวลาอยูก่ บั เพื่อนฝูง ครอบครัว หรือคนสนิทมากขึน้
3.45
มีพฤติกรรมในระดับ
ปานกลาง
6. มีความคิดและกาลังใจในการต่อสู้กบั ความตึงเครียด 3.42
มีพฤติกรรมในระดับ
หรือปญั หาทีเ่ กิดขึน้
ปานกลาง
7. มีสติ และพร้อมเผชิญหน้ากับปญั หา
3.50
มีพฤติกรรมในระดับ
ปานกลาง
8. เห็นคุณค่าของตนเองและทาประโยชน์แก่ตนเอง
3.55
มีพฤติกรรมในระดับมาก
บุคคลอื่น ๆ และสังคม
พฤติ กรรมการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา
1. ยอมรับปญั หาในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดขึน้ ตามสภาพจริง
3.82
มีพฤติกรรมในระดับมาก
2. พิจารณาสาเหตุของปญั หา และหาแนวทางแก้ปญั หาใน 3.74
มีพฤติกรรมในระดับมาก
การทางาน
3. มีความพยายามในการแก้ไขปญั หา ลงมือแก้ไขปญั หาที่ 4.15
มีพฤติกรรมในระดับมาก
เกิดขึน้ ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ อย่างเต็มกาลังความสามารถและ
พัฒนาปรับปรุงการทางานให้ดขี น้ึ
4. มีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
3.92
มีพฤติกรรมในระดับมาก
5. ปรึก ษาบุค คลที่ส ามารถให้ค าแนะนา เป็ น บุค คลที่ 3.58
มีพฤติกรรมในระดับมาก
ไว้วางใจ หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้
6. ปรึก ษาผู้บงั คับบัญ ชา เพื่อ หาแนวทางในการแก้ไข 3.56
มีพฤติกรรมในระดับมาก
ปญั หาร่วมกัน
7. มีความเชื่อมันในการแก้
่
ไขปญั หา
3.63
มีพฤติกรรมในระดับมาก
8. มีวธิ กี ารเพื่อขจัดความเครียดจากการทางาน
3.75
มีพฤติกรรมในระดับมาก
9. ปล่อยวางสิง่ ทีไ่ ม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
4.13
มีพฤติกรรมในระดับมาก
รวม
3.68 มีพฤติ กรรมในระดับมาก
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จากตารางที่ 9 พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลาง
นครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก (M=3.68) หากพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มพี ฤติกรรมการจัดการ
ความเครียดมากทีส่ ุดคือด้านความพยายามในการแก้ไขปญั หา ลงมือแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ด้วยวิธกี าร
ต่าง ๆ อย่างเต็มกาลังความสามารถและพัฒนาปรับปรุงการทางานให้ดขี น้ึ (M=4.15) รองลงมาคือ ด้าน
ปล่อยวางสิง่ ทีไ่ ม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (M=4.13) และด้านทีม่ พี ฤติกรรมการจัดการความเครียดน้อย
ทีส่ ุด คือ ด้านการสามารถยิม้ พูดคุยตลกขบขัน และดาเนินชีวติ ประจาวันได้อย่างปกติ (M=3.29)
5. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
และพฤติ กรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
ผู้ ว ิ จ ั ย ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ระดั บ ความเครี ย ดของข้ า ราชการเรื อ นจ ากลาง
นครศรีธรรมราชและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชโดย
การหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลาง
นครศรีธรรมราชและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดของข้าราชการ
พฤติ กรรมการจัดการ
เรือนจากลางนครศรีธรรมราชและพฤติ กรรมการจัดการ
ความเครียดของข้าราชการ
ความเครียดของข้าราชการเรือนจากลาง
เรือนจากลางนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
.758**
ระดับความเครียด
Pearson Correlation
.000
Sig. (2-tailed)
120
N
**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
จากตารางที่ 10 พบว่า ค่า Significant level มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 (0.000 <
0.01) แสดงให้เห็นว่า ระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชและพฤติกรรมการ
จัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน
เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.758 แสดงว่า ระดับความเครียดของ
ข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจา
กลางนครศรีธรรมราช มีความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการศึกษา ผูว้ จิ ยั แบ่งประเด็นการอภิปรายผลการวิจยั ออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1. ระดับความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
ข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มคี วามเครียดอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง
การศึกษาของเอกลักษณ์ แสงศิรริ กั ษ์ และสิรนิ รัตน์ แสงศิรริ กั ษ์ (2563) พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ท่ี
ปฏิบตั งิ านเกี่ยวข้องกับโควิด-19 ส่วนใหญ่มรี ะดับความเครียดและอารมณ์ซมึ เศร้าปานกลางถึงสูง และ
ความเครียดและอารมณ์ซมึ เศร้าลดลงเมือ่ ระยะเวลาผ่านไป
2. พฤติ กรรมในการจัดการความเครียด
พฤติกรรมการจัดการความเครียดเป็ นแบบมุ่งแก้ปญั หา มากกว่ามุ่งลดอารมณ์ ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก (มีพฤติกรรมบ่อยครัง้ ) สอดคล้องกับงานวิจยั ของอนุ รตั น์ อนันทนาธร (2559) พบว่า ข้าราชการ
ตารวจภูธร สังกัดตารวจภูธร ภาค 2 มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดด้านพฤติกรรมเผชิญความ
เครียดแบบมุง่ แก้ปญั หาอยูใ่ นระดับบ่อยครัง้ (M= 2.51) และด้านพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลด
อารมณ์อยูใ่ นระดับเป็นครัง้ คราว (M=2.36)
3. ภาวะความเครียดในช่ วงการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
จากการศึกษาพบว่า ภาวะความเครียดของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชในช่วงการ
แพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมากกว่าปกติ โดยมีความกังวลว่า
ตนเองและครอบครัวจะติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ภายในเรือนจา ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวในการทางาน เพิม่ ความระมัดระวัง และคอย
สอดส่องดูแลอาการผิดปกติของคนรอบข้าง รวมถึงผูต้ ้องขังในเรือนจา นอกจากข้าราชการผูป้ ฏิบตั งิ าน
ต้องระมัดระวังและดูแลตนเองแล้ว องค์กรก็เป็ นส่วนสาคัญในการดูแลบุคลากร โดยองค์กรควรจัดภาระ
งานอย่างเหมาะสม และ มีมาตรการรองรับอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมในเรือ่ งความปลอดภัยของบุคลากร
ผูน้ าองค์กรส่งเสริมการทางานเป็ นทีม และสร้างบรรยากาศของการทางานทีด่ ี องค์กรควรมีการสื่อสารที่
ชัดเจน สม่าเสมอ และ กาหนดให้มผี ู้ประสานงาน เป็ นศูนย์กลางการสื่อสาร เพื่อลดความสับสนของ
ข้อมูล องค์กรควรมีช่องทางการรับฟงั ผู้ปฏิบตั ิงานในทุกระดับ ช่องทางการรับฟงั ควรเป็ นช่องทางที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านเข้าถึงได้ง่าย และ มีการนาความคิดเห็นมาพิจารณา เพื่อปรับปรุง การทางานให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึน้ อย่างทันท่วงที เพราะสถานการณ์โรคระบาด มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
การบริหารจัดการจึงสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ องค์กรควรมีการกระจายทรัพยากร
ทีจ่ าเป็ นอย่างเหมาะสม โดยความเท่าเทียม เป็ นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และประเด็น
ส าคัญ คือ องค์ ก รมีค วามใส่ ใ จและเห็ น คุ ณ ค่ า ของสิ่ง ที่บุ ค ลากรท า (คณะอนุ ก รรมการวิช าการ
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 2563)
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ข้อเสนอแนะในการนาผลวิ จยั ไปใช้
1. ผู้บริหารเรือนจากลางนครศรีธรรมราชควรมีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนินงาน
ภายใต้กลยุทธ์เพื่อการจัดการความเครียดสาหรับข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
2. ควรมีการตรวจสอบระดับความเครียดและทดสอบสุขภาพจิตของข้าราชการเรือนจากลาง
นครศรีธรรมราช และหากพบกลุ่มเสีย่ ง ควรมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชดิ
3. ควรมีการจัดตัง้ หน่ วยงานเพื่อให้คาปรึกษาและรับฟงั ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ปญั หาส่วนตัว และ
ปญั หาในการทางานของข้าราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราชในเบื้องต้น และสามารถส่งต่ อไปยัง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หากเกิดสถานการณ์ความเครียดทีร่ นุ แรงขึน้
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการขจัดความเครียด และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
ทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ขา้ ราชการเรือนจากลางนครศรีธรรมราช
2. ควรมีการศึกษาปจั จัยที่เ กี่ยวข้องกับความเครียดในเชิงลึก และมีการเก็บข้อ มูล โดยใช้
เครือ่ งมืออื่น ๆ เช่น แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลหลากหลายมิตมิ ากขึน้
3. ควรศึกษาปญั หาและแนวทางการแก้ไขปญั หาเพื่อจัดการความเครียดของข้าราชการเรือนจา
กลางนครศรีธรรมราชเป็นรายกรณี (Case study)
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