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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาระดบัความเครยีดในการท างานของบุคลากร 

และเพื่อเปรียบเทียบความเครียดในการท างานของบุคลากรในสงักัดส านักงานสาธารณสุข

จงัหวดัหนองบวัล าภู โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างเพือ่ท าการเกบ็ขอ้มูลจ านวน 200 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอืแบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาหาค่าเฉลีย่ และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวเิคราะห์ระดบัความคดิเห็นต่อความเครยีดในการท างาน และ

ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุมาน วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ

ความเครยีดในการท างานด้วย Independence Sample t-Test วเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดยีวดว้ย One-way ANOVA: F-Test หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดย

ใชว้ธิ ีTukey’s Honestly Significant Difference  

จากการศึกษาพบว่า บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  

มรีะดบัความคดิเหน็ต่อความเครยีดในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านลักษณะงาน รองลงมาคือ ด้านบทบาทหน้าที่ใน

องคก์ร และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื ดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศองคก์ร และผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า บุคลากรในสงักดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภูที่ปฏิบตังิานใน

สถานที่แตกต่างกัน จะมีระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการท างานต่างกัน เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นทีม่คีวามแตกต่างมากทีสุ่ดคอื ดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศ

องค์กร รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านที่มีความแตกต่างน้อยที่สุดคอื ด้าน

บทบาทหน้าทีใ่นองคก์ร 

 

ค าส าคญั : ความเครยีดในการท างาน, ผลกระทบจากโควดิ-19, บุคลากรสาธารณสุข 

 



2 
 

ABSTRACT 

 

 The study aims to study stress levels in personnel work and to compare stress 

levels in the health office of Nong Bua Lam Phu province using a sampling group of 200 

people. The data collection tool is a questionnaire, analysis of data using descriptive 

statistics, average and standard deviations in analysis. Evaluate the level of opinion on 

work stress and test the hypothesis with deductive statistics. The analysis also compares 

the differences in working stress levels. Independence Sample t-Test also analyzed the 

unidirectional variability. One-way ANOVA: F-Test will be compared in pairs using the 

Tukey’s Honestly Significant Difference method. 

 The study found that the average working stress level was moderate in Nong Bua 

Lam Phu's public health office, followed by the average working role and the lowest 

average working environment. Nong Bua Lam Phu Public Health, which operates in 

different places, will have different levels of opinion about work stress. Looking at each 

aspect, it was found that the most important differences were structure and organizational 

atmosphere, followed by career advancement and the least difference was the role of the 

organization. 

 

Keyword : Work Stress, The Covid-19 impact, Public health personnel 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีไ่ดเ้ริม่ต้นขึ้น

ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 ส่งผลต่อการด าเนินชวีติของทุกคน ท าใหเ้กดิความกลวั ความ

วติกกงัวล รูส้กึกดดนัในการด าเนินชวีติ ซึ่งทุกสิง่อย่างทีเ่กดิขึน้ลว้นมผีลกระทบต่อการท างาน

ทัง้ภาครฐัและเอกชน ที่เกดิการเปลี่ยนแปลงทัง้ในด้านกระบวนการท างาน บรรยากาศในการ

ท างาน รวมถงึกฎระเบยีบและนโยบายที่ออกมาเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง และในช่วงความ

รุนแรงในการระบาดของโรค COVID-19 ส่วนราชการทัง้ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค พจิารณาให้

เจ้าหน้าที่ท างานที่บ้านแทนที่ส านักงาน (Work From Home) จงึเพิม่ความเครยีดมากขึ้นจาก

การท างาน ดงับทความของกรมสุขภาพจติ “Work From Homeพงั งานไม่เดนิ สุขภาพจติแย่ 

เชค็ 7 สญัญาณทีต่อ้งรบีแก”้ (กรมสุขภาพจติ https://www.dmh.go.th) การท างานเป็นสาเหตุทีก่่อ

เกดิความเครยีด ส่งผลกระทบไปยงัสุขภาพของตวับุคคล มสีุขภาพกายหรอืสุขภาพจติใจที่เป็น

ปัญหาในชวีติประจ าวนัและเป็นอุปสรรคต่อการท างาน (วาทนิี บุตรศรภีูเภา, 2563) ความเครยีดเกดิ

จากการทีบุ่คคลมกีารเปลีย่นแปลง ไม่ว่าจะพอใจหรอืไม่กต็าม ความเครยีดหากอยู่ในระดบัทีพ่อเหมาะ

จะท าให้มีแรงกระตุ้นเป็นภาวะที่ท าให้ร่างกายตื่นตัว แต่ถ้ามากเกินไปไม่สามารถจัดการกับ

ความเครยีดได ้กจ็ะสง่ผลกระทบต่อร่างกายและจติใจ (ตรรีนิทร ์คนจรงิ, 2563) 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู เป็นองค์กรภาครฐัแห่งหนึ่งที่มหี น่วยงาน

ย่อยในสังกัดในการก ากับดูแลได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลทัว่ไป 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ซึ่งมหีน้าที่ดูแลรกัษา ส่งเสรมิ ป้องกนั 

ฟ้ืนฟู สุขภาพของประชาชน และจากการปฏบิตังิานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บุคลากรในองค์กรเกดิภาวะเครยีดต่อการท างาน จาก

ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีอยู่เดิมแล้ว กลับต้องเผชิญกับโรคอุบัติใหม่ที่ต้องควบคุม

สถานการณ์ไม่ให้เกดิการแพร่ระบาดในวงกว้างภายในระยะเวลาที่จ ากดั  ท าให้ภาระงานเพิม่

มากขึน้ จากเดมิงานดา้นบรกิารใหก้ารรกัษาพยาบาลทีส่่วนใหญ่เจบ็ป่วยมาจากฤดูกาลและโรค

ประจ าตวั แต่ภาระงานตอ้งเพิม่มากขึน้ทัง้การสกดักัน้เฝ้าระวงัโรค การคน้หากลุ่มเสีย่ง และการ

รกัษาพยาบาลผู้ป่วยตดิเชื้อโควดิ-19 รวมถงึบุคลากรทีป่ฏบิตังิานดา้นสนับสนุนทีต่อ้งเพิม่ภาระ

งานในการจดัหาวสัดุอุปกรณ์มากขึน้ในเวลาทีเ่ร่งด่วนเพื่อมารองรบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ จงึท า

ใหม้ผีลกระทบต่อการด าเนินชวีติของบุคลากรทีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างมาก 

https://www.dmh.go.th/
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ดงันัน้ ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้วจิยัจึงมคีวามสนใจที่จะศึกษาความเครยีดในการท างาน

ของบุคลากรในสงักดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็น

ข้อมูลในการวางแผนการจดัการความเครยีด ช่วยลดความเครยีดในการท างานของบุคลากร 

และใหบุ้คลากรท างานอย่างมคีวามสุขและมปีระสทิธภิาพ อนัจะสง่ผลใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาระดบัความเครยีดในการท างานของบุคลากรในสงักดัส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัหนองบวัล าภู 

2. เพื่อเปรียบเทียบความเครียดในการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ าแนกตามสถานทีป่ฏบิตังิาน 
 

สมมติฐานของการวิจยั 

บุคลากรในสงักัดส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภูที่ปฏิบัติงานในสถานที่
ต่างกนั จะมคีวามเครยีดในการท างานแตกต่างกนั 
 

ขอบเขตของการวิจยั 

ศกึษาความเครยีดในการท างานดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นบทบาทหน้าที่
ในองคก์ร ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในองคก์ร ดา้นความก้าวหน้าในอาชพี ดา้นโครงสรา้ง
และบรรยากาศองค์กรความเครยีดในการท างาน ของบุคลากรในสงักดัส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัหนองบัวล าภูจ านวน 200 คน ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยศึกษาใน
ระยะเวลาระหว่างเดอืนเมษายน 2565 ถงึเดอืนกรกฎาคม 2565  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวกบัตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษา โดยมี

รายละเอยีด ดงันี้ 

ณัฐวดี บุญยง (2561) น าแนวคิดของ Cartwright and Cooper (1997) ว่าด้วยเรื่อง

ความเครียดในการท างานมาศึกษา ประกอบด้วย 6 ปัจจัย โดยปัจจัยที่ 1- 5 เกี่ยวข้องกับ

สิง่แวดลอ้มของงานทีท่ า สว่นปัจจยัที ่6 จะเกีย่วขอ้งกบัความสมดุลของชวีติการท างาน 
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1. ปัจจยัเกี่ยวกบัลกัษณะงาน องคป์ระกอบของลกัษณะงาน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพของงานที่เกี่ยวขอ้งสภาพการท างาน ภาระงานที่ได้รบัมอบหมาย ชัว่โมงการท างาน 

การเปลีย่นแปลงและความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นทีท่ างาน  

2. ปัจจยัเกีย่วกบับทบาทหน้าทีใ่นองคก์ร ความคลุมเครอืของบทบาทหน้าที่ทีข่าดความ

ชดัเจน ความขดัแยง้ของบทบาทหน้าที ่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายไม่ด าเนินไปในทศิทางเดยีวกนั 

3. ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กร ทัง้ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน ทีม่คีวามสมัพนัธไ์ปในทางทีด่หีรอืไม่ด ี

 4. ปัจจยัเกี่ยวกบัความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นความมัน่คงในการท างานหรอื

โอกาสในการท างาน ความตอ้งการเงนิ ต าแหน่งและประสบการณ์ทีม่ากขึน้ 

5. ปัจจยัเกี่ยวกบัโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร รูปแบบการจดัการภายในองค์กร 

วฒันธรรมทีป่ฏบิตักินัมานานภายในองคก์ร การสือ่สารภายในองคก์ร รวมถงึนโยบายขององคก์ร  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง     
 ประชากรเป้าหมายคอื บุคลากรในสงักดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  
จ านวน 2,679 คน (ข้อมูลจากกลุ่มงานบรหิารทรพัยากรบุคคลส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู ณ วนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) และใชข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเพือ่ท าการเกบ็
ขอ้มลูจ านวน 200 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยัครัง้นี้คอื แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน และส่วนที่
เกี่ยวกบัปัจจยัด้านการท างานที่มีผลต่อความเครียด เพื่อต้องการทราบว่าบุคลากรในสงักัด
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู มรีะดบัความเครียดในการท างานมากน้อยเพียงใด 
ประกอบดว้ย 5 ดา้น คอื ดา้นลกัษณะงาน ดา้นบทบาทหน้าทีใ่นองคก์ร ดา้นสมัพนัธภาพระหว่าง
บุคคลในองคก์ร ดา้นความกา้วหน้าในอาชพี ดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศองคก์ร 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยตรวจสอบความสอดคล้องแล้วน าผลจากการ

ตรวจสอบมาค านวณหา ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Item 
Objective Congruence Index : IOC) ค่าของ IOC ทีไ่ดจ้ะตอ้งมคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 จาก
การตรวจสอบไดค้่าประเมนิเท่ากบั 0.90 
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2. การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท าการทดลองใช้ (Try-Out) 
กบักลุ่มประชากรทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่างทีท่ าการวจิยั จ านวน 30 คน โดยวธิกีาร
หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าระดบั
ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.97 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติวิเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อความเครียดในการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภ ู 

2. สถติอินุมาน (Inferential Statistics)  
วเิคราะห์ขอ้มูลเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความเครยีดในการท างานของ

บุคลากรในสงักดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ าแนกตามสถานทีก่ารปฏบิตังิาน 
ใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร ดว้ยการวเิคราะหค์วาม
แตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนัด้วย Independence Sample t-Test และ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA: F-Test และเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ยวธิ ีTukey’s Honestly Significant Difference และทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันัยส าคญัเท่ากบั .05 

 

ผลการวิจยั 
 

ผลการศกึษาเรื่อง ความเครยีดในการท างานของบุคลากรในสงักดัส านกังานสาธารณสุข 
จงัหวดัหนองบวัล าภู จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน เป็นเพศชาย จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 
เพศหญงิ จ านวน 171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.5 มผีลการวเิคราะห ์ดงันี้ 

1. แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเห็นต่อความเครยีดในการ
ท างานของบุคลากรในสงักดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู ในภาพรวม 

ระดบัความคิดเหน็ต่อความเครียด 
ในการท างานของบุคลากร 

ระดบัความเครียดในการท างาน 
ของบุคลากร (n=200) 

�̅� S.D. การแปลผล 
1. ดา้นลกัษณะงาน 3.24 0.92 ปานกลาง 
2. ดา้นบทบาทหน้าทีใ่นองคก์ร 3.13 0.97 ปานกลาง 
3. ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในองคก์ร 2.90 0.92 ปานกลาง 
4. ดา้นความกา้วหน้าในอาชพี 3.04    0.94 ปานกลาง 
5. ดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศองคก์ร 2.87 0.97 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.04 0.85 ปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์ระดับความเครียดในการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู โดยภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็ต่อความเครยีดในการท างานอยู่
ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ดา้นลกัษณะงาน 
รองลงมาคอื ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์กร และด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุดคอื ด้านโครงสร้างและ
บรรยากาศองคก์ร 

2. แสดงการเปรียบเทียบความเครียดในการท างานของบุคลากรในสงักัดส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ าแนกตามสถานทีป่ฏบิตังิาน 

ความเครียด 
ในการท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลบวก
ก าลงัสอง 

(ss) 

องศา
อิสระ 
(df) 

ค่าเฉล่ีย
ก าลงั
สอง  
(MS) 

F Sig. 

1. ดา้นลกัษณะงาน ระหว่างกลุ่ม 11.15 3 3.72 4.59 0.00* 
ภายในกลุ่ม 158.53 196 0.81   
รวม 169.67 199    

2. ดา้นบทบาท
หน้าทีใ่นองคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 9.54 3 3.18 3.54 0.02* 
ภายในกลุ่ม 176.33 196 0.90   
รวม 185.87 199    

3. ดา้นสมัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคลใน
องคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 13.29 3 4.43 5.65 0.00* 
ภายในกลุ่ม 153.75 196 0.78   
รวม 167.04 199    

4. ดา้นความ 
กา้วหน้าในอาชพี 

ระหว่างกลุ่ม 15.44 3 5.15 6.30 0.00* 
ภายในกลุ่ม 160.24 196 0.82   
รวม 175.68 199    

5. ดา้นโครงสรา้ง
และบรรยากาศ
องคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 26.06 3 8.69 10.49 0.00* 
ภายในกลุ่ม 162.31 196 0.83   
รวม 188.37 199    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 13.64 3 4.55 6.85 0.00* 
ภายในกลุ่ม 130.05 196 0.66   
รวม 143.69 199    

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบบุคลากรในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภูที่ปฏบิตังิานในสถานที่ต่างกนั จะมคีวามเครยีดในการท างาน
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แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA: F-Test ในภาพรวมพบว่า บุคลากรในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ต่างกัน จะมีระดบัความ
คดิเหน็เกี่ยวกบัความเครยีดในการท างานแตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ลักษณะงาน ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์กร ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กร ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชพี และดา้นโครงสร้างและบรรยากาศองคก์ร ของบุคลากรที่ปฏบิตังิานใน
สถานทีต่่างกนัมรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  
อภิปรายผล 

 
ผลการศึกษาวิจยั เรื่อง ความเครียดในการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู สามารถอภปิรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ไดด้งันี้   
1. เพือ่ศกึษาระดบัความเครยีดในการท างานของบุคลากรในสงักดัส านักงานสาธารณสุข

จงัหวดัหนองบัวล าภู พบว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อความเครียดในการท างานอยู่ในระดับ 

ปานกลาง สอดคล้องกบังานวจิยัของ ดาบต ารวจอภชิาต เลี่ยมวริยิะกุล (2562) ที่ผลการวจิยั

พบว่า ความเครยีดในการท างานของผูใ้ต้บงัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจชัน้ประทวน สงักดั

กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรยีงล าดบัจากด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านลกัษณะงาน ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์กร ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 

ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในองคก์ร และดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศองคก์ร  

นอกจากนี้ผลการวิจยัยงัพบอีกว่าเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ย
สูงสุดคอื ดา้นลกัษณะงาน รองลงมาคอื ดา้นบทบาทหน้าทีใ่นองคก์ร และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด
คอื ดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศองคก์ร ผลการพจิารณาเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 

ดา้นลกัษณะงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้
ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ขอ้ 1 ปรมิาณงานที่ท่านรบัผดิชอบในแต่ละวนั เป็นสาเหตุให้ท่านเครยีด 
รองลงมาคอื ขอ้ 2 ระยะเวลาในการปฏบิตัใิหส้ าเรจ็แต่ละชิ้นงานทีท่่านรบัผดิชอบ ส่งผลใหท้่าน
เครยีด และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื ขอ้ 4 อ านาจการตดัสนิใจในงานทีท่่านรบัผดิชอบ ท าใหท้่าน
มคีวามวติกกงัวล สอดคล้องกบังานวจิยัของ นวนันท์ ค ามา (2563) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่
ส่งผลต่อความเครียดในการท างานของบุคลากร ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร มคีวามเหน็ว่า งานทีม่คีวามเร่งด่วน มคีวามเสีย่งและความรบัผดิชอบสูงและ
งานทีท่ าในแต่ละวนัยงัมปีรมิาณมากเกนิ งานทีไ่ดร้บัมอบหมายไม่ชดัเจน และงานทีไ่ดร้บัหมาย
ไม่เหมาะสมกบัต าแหน่ง สง่ผลใหเ้กดิความเครยีดในการท างาน 

ด้านบทบาทหน้าที่ในองคก์ร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ข้อ 3 หลกัเกณฑ์ในการประเมนิการท างาน ส่งผลให้ท่าน
เครยีด รองลงมาคอื ขอ้ 2 ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของงานที่ท่านรบัผดิชอบ ส่งผลให้ท่าน
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เครยีด และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุดคอื ขอ้ 4 งานที่ท่านต้องรบัผดิชอบร่วมกบัผู้อื่น ส่งผลให้ท่าน
วติกกงัวล สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑามาศ โสธนไพศาล (2564) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่
มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทขนส่งแห่งหนึ่ งในจังหวัด
สมุทรปราการ มคีวามเหน็ว่า ความไม่ชดัเจนของขอบเขตและบทบาทหน้าที ่การไดร้บัค าสัง่ให้
ท างานนอกเหนือหน้าที ่การแบ่งงานทีร่บัผดิชอบอย่างไม่เป็นธรรม การจดัการ/มอบหมายงาน
เป็นไปอย่างยากล าบากและขาดความเป็นอสิระในการตดัสนิใจในการท างาน รวมถงึการเกิด
ความขดัแยง้กบัค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความเครยีด 

ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื ขอ้ 3 เมื่อท่านขอความคดิเหน็จากหวัหน้า
งานหรอืผู้บงัคบับญัชา ท่านมคีวามวติกกงัวล รองลงมาคอื ขอ้ 2 ทุกครัง้ที่ท่านขอความร่วมมอื
จากผู้ร่วมงาน ผลตอบรบัที่ได้มาส่งผลให้ท่านเครยีด และข้อที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุดคอื ข้อ 4 การ
เสนอผลงาน หรือความคิดเห็นเรื่องงานที่ท่านรับผิดชอบ ท าให้ท่านมีความวิตกกังวล ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ วาทนิี บุตรศรภีูเภา (2563) ท าการศกึษาเรื่อง ความเครยีดในการ
ท างานของพนกังาน บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั มคีวามเหน็ว่า พนกังานใหค้วามส าคญักบัดา้น
สมัพนัธภาพกบับุคคลในองค์กรเกี่ยวกบับรรยากาศในที่ท างานระหว่างบุคคล ความสมัพนัธ์
ระหว่างกนักบัผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ความขดัแย้งในการท างาน
ระหว่างกนั ซึง่มผีลต่อความเครยีดในการท างาน 

ดา้นความกา้วหน้าในอาชพี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ขอ้ 1 โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงาน ส่งผลให้ท่าน
เครยีด รองลงมาคอื ขอ้ 4 การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนในปัจจุบนั ท าใหท้่านเครยีด และขอ้ทีม่ี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื ขอ้ 3 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาการเขา้รบัการอบรมทกัษะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
หน้าที่การงาน ส่งผลต่อความเครยีดของท่าน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ตรรีนิทร์ คนจรงิ 
(2563) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัด้านการท างานที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของข้าราชการ
กรมสรรพากร กรณีศกึษาขา้ราชการในสงักดัส านักงานสรรพากรภาค 2 มคีวามเหน็ว่า การที่
มนุษย์ทุกคนต้องท างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นปัจจัย 4 การมีเกียรติยศ 
ชื่อเสยีง การไดร้บัการยกย่องทางสงัคม หรอืผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการท างาน โดยเฉพาะการมี
โอกาสก้าวหน้าในงานที่ท า ถ้าพนักงานขาดโอกาสก้าวหน้าในการท างานแล้ว ย่อมส่งผลให้
พนกังานเกดิความเครยีดในการท างาน 

ดา้นโครงสร้างและบรรยากาศองคก์ร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื ขอ้ 1 นโยบายการท างานของผูบ้รหิาร ส่งผลใหท้่าน
เครยีด รองลงมาคอื ขอ้ 2 บรรยากาศในองคก์รของท่าน ส่งผลใหท้่านเครยีด และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
ต ่าสุดคอื ขอ้ 3 สิง่แวดลอ้มดา้นแสง เสยีง อุณหภูม ิในทีท่ างานของท่าน สง่ผลต่อความเครยีดของท่าน 
ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ตรรีนิทร ์คนจรงิ (2563) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นการท างาน
ที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของข้าราชการกรมสรรพากร กรณีศึกษาข้าราชการในสังกัด
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ส านักงานสรรพากรภาค 2 มคีวามเหน็ว่า การทีใ่นองคก์รไม่มกีารใหค้ าปรกึษาช่วยเหลอืกนัใน
การท างาน มกีารแขง่ขนัชงิดชีงิเด่นกนั กฎระเบยีบทีเ่ขม้งวดเกนิไปไม่มกีารยดืหยุ่น สถานทีต่ ัง้
ของหน่วยงานอยู่ห่างไกล ขาดเครื่องสาธารณูปโภคและเครื่องอ านวยความสะดวก จะเป็น
สาเหตุทีก่่อใหเ้กดิความเครยีดในการท างาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความเครียดในการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ าแนกตามสถานที่ปฏบิตังิาน ในภาพรวมพบว่า บุคลากรใน

สงักดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู ทีป่ฏบิตังิานในสถานทีต่่างกนั จะมีระดบัความ

คดิเห็นเกี่ยวกบัความเครยีดในการท างานแตกต่างกนั โดยแบ่งพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านลกัษณะงาน ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์กร ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในองค์กร ด้าน

ความก้าวหน้าในอาชพี และดา้นโครงสร้างและบรรยากาศองคก์ร ของบุคลากรที่ปฏบิตังิานใน

สถานที่ต่างกนัมรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่ (โดยการเปรยีบเทียบ

พหุคณู) พบว่าทุกดา้นทัง้ 5 ดา้น บุคลากรในสงักดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู ทีม่ี

สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาล กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับความเครียดในการท างานแตกต่างกัน และด้านความก้าวหน้าในอาชีพกับสถานที่

ปฏบิตังิาน ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกพ็บว่า บุคลากรในสงักดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั

หนองบวัล าภู ที่มสีถานที่ปฏิบตัิงาน ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั กบั โรงพยาบาล มรีะดบั

ความคดิเหน็เกีย่วกบัความเครยีดในการท างานแตกต่างกนัดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความเครียดในการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภ ู

ระดบัความคดิเหน็ต่อความเครยีดในการท างานในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง แสดง
ว่าบุคลากรมคีวามเครยีด ซึ่งจะส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน เพื่อให้บุคลากรลดความ
ตรงึเครยีด และมคีวามสุขกบัการท างานให้มากยิง่ขึ้น ผู้ศกึษาได้จ าแนกขอ้เสนอแนะเป็นราย
ดา้น ดงันี้  

1. ดา้นลกัษณะงาน 
    ปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบของบุคลากร องคก์รควรวเิคราะหป์รมิาณงาน โดยดอูงคป์ระกอบ

จากจ านวนบุคลากร ขัน้ตอนในการท างาน รวมถงึระยะเวลาในการปฏบิตังิานแต่ละชิ้นงาน ควรมกีาร
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับศกัยภาพของบุคลากร ลดการซ ้าซ้อนในกระบวนงานที่ไม่จ าเป็น 
เพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวัในการท างาน และใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีเ่รว็ขึน้ 
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2. ดา้นบทบาทหน้าทีใ่นองคก์ร  
      องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัความชดัเจนในการสือ่สารระหว่างผูบ้รหิารกบัผูป้ฏบิตั ิให้

มคีวามเขา้ใจตรงกนั เพือ่ลดการขดัแยง้และความคลุมเครอื ควรมกีารชีแ้จงตัง้แต่เริม่แรก หรอืทุกครัง้

ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ชดัเจน และมีการทบทวนรายละเอียดและวตัถุประสงค์ทิศทางการท างาน 

อยู่เสมอ เพือ่ใหบุ้คลากรเกดิความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นการน าไปปฏบิตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

3. ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในองคก์ร  
      องคก์รควรมสี่วนร่วมในการพฒันาความสมัพนัธภาพนี้ดว้ยการจดัใหม้กีจิกรรมภายใน

องคก์รอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ทางดา้นวชิาการและสนัทนาการ เพื่อใหบุ้คลากรทุกระดบัมสี่วนร่วม เกดิ

ความร่วมมอืช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เพือ่ลดช่องว่างระหว่างผูบ้งัคบับญัชา กบัผูใ้ตบ้งัคบับัญชา และ

เกดิความสามคัคกีนัในระหว่างเพือ่นร่วมงาน 

4. ดา้นความกา้วหน้าในอาชพีกบัสถานทีป่ฏบิตังิาน  
      องค์กรควรมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น การวางแผนพัฒนา

ความก้าวหน้าทางสายอาชพีใหแ้ก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ โดยใหก้ลุ่มงานบรหิารทรพัยากรบุคคลเป็น

ผู้รบัผิดชอบหลักก าหนดเป็นตัวชี้วดัความส าเร็จในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของ

บุคลากร เริม่ตัง้แต่ช่องทางการสื่อสาร การชี้แจง การก ากบัติดตาม เพื่อรกัษาผลประโยชน์ให้แก่

บุคลากร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขัน้

เงนิเดอืนของบุคลากร 

5. ดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศองคก์ร  
      องค์กรควรก าหนดตัวชี้วดัที่เน้นกับภาระกิจหลักขององค์กร ควรมีการยืดหยุ่นใน

หลกัเกณฑ์หรอืกระบวนงานบางขัน้ตอน และผู้บรหิารควรให้ก าลงัใจแก่บุคลากรทุกระดบั เพื่อเป็น

การสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน และควรจดัหาและซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้

ในการปฏบิตังิาน ใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดอ้ย่างด ีและเพยีงพอต่อความตอ้งการของบุคลากร   

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ศึกษาความเครียดในการท างานของบุคลากรสาธารณสุข หลังจากกระทรวง
สาธารณสุขประกาศ โรคโควดิ-19 เป็นโรคประจ าถิน่ 
 2. ควรศึกษาปัจจยัที่ท าให้เกิดความเครียดในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดมุมมองหลาย ๆ 
ดา้นทีม่ผีลใหเ้กดิความเครยีดได ้เช่น ปัจจยัทางดา้นครอบครวั ดา้นเศรษฐกจิ หรอืงกระทัง่ด้าน
การเมอืง ทีอ่าจมผีลกระทบต่อความเครยีดในการท างานของบุคลกรได้ 
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