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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความเครียดในการทางานของบุคลากร
และเพื่อ เปรียบเทียบความเครียดในการทางานของบุค ลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวลาภู โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเพือ่ ทาการเก็บข้อมูลจานวน 200 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาหาค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นต่อ ความเครียดในการทางาน และ
ทดสอบสมมติฐ านด้ว ยสถิติอ นุ ม าน วิเ คราะห์ข้อ มูล เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของระดับ
ความเครียดในการทางานด้วย Independence Sample t-Test วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวด้วย One-way ANOVA: F-Test หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็ นรายคู่โดย
ใช้วธิ ี Tukey’s Honestly Significant Difference
จากการศึก ษาพบว่ า บุ ค ลากรในสัง กัด ส านักงานสาธารณสุ ข จัง หวัด หนองบัว ล าภู
มีระดับความคิดเห็นต่อความเครียดในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุ ดคือ ด้านลักษณะงาน รองลงมาคือ ด้านบทบาทหน้ าที่ใ น
องค์กร และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภูท่ปี ฏิบตั งิ านใน
สถานที่แ ตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเครียดในการทางานต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี วามแตกต่างมากทีส่ ุดคือ ด้านโครงสร้างและบรรยากาศ
องค์ก ร รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้ าในอาชีพ และด้านที่มี ความแตกต่างน้ อยที่สุ ดคือ ด้าน
บทบาทหน้าทีใ่ นองค์กร
คาสาคัญ : ความเครียดในการทางาน, ผลกระทบจากโควิด-19, บุคลากรสาธารณสุข
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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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีไ่ ด้เริม่ ต้นขึ้น
ตัง้ แต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ส่งผลต่อการดาเนินชีวติ ของทุกคน ทาให้เกิดความกลัว ความ
วิตกกังวล รูส้ กึ กดดันในการดาเนินชีวติ ซึ่งทุกสิง่ อย่างทีเ่ กิดขึน้ ล้วนมีผลกระทบต่อการทางาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในด้านกระบวนการทางาน บรรยากาศในการ
ทางาน รวมถึงกฎระเบียบและนโยบายที่ออกมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และในช่วงความ
รุนแรงในการระบาดของโรค COVID-19 ส่วนราชการทัง้ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค พิจารณาให้
เจ้าหน้าที่ทางานที่บ้านแทนที่สานักงาน (Work From Home) จึงเพิม่ ความเครียดมากขึ้นจาก
การทางาน ดังบทความของกรมสุขภาพจิต “Work From Homeพัง งานไม่เดิน สุขภาพจิตแย่
เช็ค 7 สัญญาณทีต่ อ้ งรีบแก้” (กรมสุขภาพจิต https://www.dmh.go.th) การทางานเป็ นสาเหตุทก่ี ่อ
เกิดความเครียด ส่งผลกระทบไปยังสุขภาพของตัวบุคคล มีสุขภาพกายหรือ สุขภาพจิตใจที่เป็ น
ปั ญหาในชีวติ ประจาวันและเป็ นอุปสรรคต่อการทางาน (วาทินี บุตรศรีภูเภา, 2563) ความเครียดเกิด
จากการทีบ่ ุคคลมีการเปลีย่ นแปลง ไม่ว่าจะพอใจหรือไม่กต็ าม ความเครียดหากอยู่ในระดับทีพ่ อเหมาะ
จะทาให้มีแรงกระตุ้นเป็ นภาวะที่ท าให้ร่างกายตื่น ตัว แต่ ถ้า มากเกิน ไปไม่ ส ามารถจัด การกับ
ความเครียดได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ (ตรีรนิ ทร์ คนจริง, 2563)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู เป็ นองค์กรภาครัฐแห่งหนึ่งที่มหี น่ วยงาน
ย่ อ ยในสัง กัด ในการก ากับ ดู แ ลได้ แ ก่ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ โรงพยาบาลทัว่ ไป
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษา ส่งเสริม ป้ องกัน
ฟื้ นฟู สุขภาพของประชาชน และจากการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้บุคลากรในองค์กรเกิดภาวะเครียดต่อการทางาน จาก
ปั ญ หาสาธารณสุ ข ในพื้น ที่ท่ีมีอ ยู่ เ ดิม แล้ว กลับ ต้ อ งเผชิญ กับ โรคอุ บัติใ หม่ ท่ีต้ อ งควบคุ ม
สถานการณ์ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างภายในระยะเวลาที่จากัด ทาให้ภาระงานเพิม่
มากขึน้ จากเดิมงานด้านบริการให้การรักษาพยาบาลทีส่ ่วนใหญ่เจ็บป่ วยมาจากฤดูกาลและโรค
ประจาตัว แต่ภาระงานต้องเพิม่ มากขึน้ ทัง้ การสกัดกัน้ เฝ้ าระวังโรค การค้นหากลุ่มเสีย่ ง และการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านสนับสนุนทีต่ อ้ งเพิม่ ภาระ
งานในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มากขึน้ ในเวลาทีเ่ ร่งด่วนเพื่อมารองรับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จึง ทา
ให้มผี ลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ของบุคลากรทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเป็ นอย่างมาก
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ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเครียดในการทางาน
ของบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อนาผลการศึกษาไปเป็ น
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการความเครียด ช่วยลดความเครียดในการทางานของบุคลากร
และให้บุคลากรทางานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาระดับความเครียดในการทางานของบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวลาภู
2. เพื่อ เปรีย บเทีย บความเครีย ดในการท างานของบุ ค ลากรในสัง กัด ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
สมมติ ฐานของการวิ จยั
บุค ลากรในสังกัด ส านัก งานสาธารณสุ ข จังหวัดหนองบัว ล าภูท่ีปฏิบัติงานในสถานที่
ต่างกัน จะมีความเครียดในการทางานแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ศึกษาความเครียดในการทางานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทหน้าที่
ในองค์กร ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโครงสร้าง
และบรรยากาศองค์กรความเครียดในการทางาน ของบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัว ล าภู จ านวน 200 คน ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด
สานักงานสาธารณสุ ขอ าเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพต าบล โดยศึกษาใน
ระยะเวลาระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ณั ฐ วดี บุ ญ ยง (2561) น าแนวคิด ของ Cartwright and Cooper (1997) ว่ า ด้ว ยเรื่อ ง
ความเครีย ดในการท างานมาศึกษา ประกอบด้ว ย 6 ปั จ จัย โดยปั จ จัย ที่ 1- 5 เกี่ยวข้องกับ
สิง่ แวดล้อมของงานทีท่ า ส่วนปั จจัยที่ 6 จะเกีย่ วข้องกับความสมดุลของชีวติ การทางาน
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1. ปั จจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน องค์ประกอบของลักษณะงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของงานที่เกี่ยวข้องสภาพการทางาน ภาระงานที่ได้รบั มอบหมาย ชัวโมงการท
่
างาน
การเปลีย่ นแปลงและความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในทีท่ างาน
2. ปั จจัยเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีใ่ นองค์กร ความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่ทข่ี าดความ
ชัดเจน ความขัดแย้งของบทบาทหน้าที่ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายไม่ดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3. ปั จจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่ างบุ คคลในองค์กร ทัง้ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน ทีม่ คี วามสัมพันธ์ไปในทางทีด่ หี รือไม่ดี
4. ปั จจัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ว่าจะเป็ นความมันคงในการท
่
างานหรือ
โอกาสในการทางาน ความต้องการเงิน ตาแหน่งและประสบการณ์ทม่ี ากขึน้
5. ปั จจัยเกี่ยวกับโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร รูปแบบการจัดการภายในองค์ก ร
วัฒนธรรมทีป่ ฏิบตั กิ นั มานานภายในองค์กร การสือ่ สารภายในองค์กร รวมถึงนโยบายขององค์กร
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้ าหมายคือ บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัว ล าภู
จานวน 2,679 คน (ข้อมูลจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
หนองบัวลาภู ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) และใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพือ่ ทาการเก็บ
ข้อมูลจานวน 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อ มูลการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปั จจัยส่ว น
บุค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติง าน และส่ว นที่
เกี่ยวกับปั จจัยด้านการทางานที่มีผลต่อความเครียด เพื่อต้องการทราบว่าบุคลากรในสัง กัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด หนองบัวลาภู มีระดับความเครียดในการทางานมากน้อยเพียงใด
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทหน้าทีใ่ นองค์กร ด้านสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลในองค์กร ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยตรวจสอบความสอดคล้องแล้วนาผลจากการ
ตรวจสอบมาค านวณหา ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ ค าถามกับ วัต ถุ ป ระสงค์ (Item
Objective Congruence Index : IOC) ค่าของ IOC ทีไ่ ด้จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จาก
การตรวจสอบได้ค่าประเมินเท่ากับ 0.90
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2. การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามทาการทดลองใช้ (Try-Out)
กับกลุ่มประชากรทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างทีท่ าการวิจยั จานวน 30 คน โดยวิธกี าร
หาค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าระดับ
ความเชื่อมันของแบบสอบถามเท่
่
ากับ 0.97
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ค่ า เฉลี่ย (Mean) และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ ใ นการ
วิเ คราะห์ ร ะดับ ความคิดเห็นต่ อ ความเครียดในการท างานของบุ ค ลากรในสังกัด ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
2. สถิตอิ นุมาน (Inferential Statistics)
วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ ความเครียดในการทางานของ
บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามสถานทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
ใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกันด้วย Independence Sample t-Test และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA: F-Test และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ น
รายคู่ดว้ ยวิธี Tukey’s Honestly Significant Difference และทดสอบสมมติฐานทีร่ ะดับนัยสาคัญเท่ากับ .05
ผลการวิ จยั
ผลการศึกษาเรื่อง ความเครียดในการทางานของบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวลาภู จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน เป็ นเพศชาย จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.5
เพศหญิง จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.5 มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1. แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อ ความเครียดในการ
ทางานของบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู ในภาพรวม
ระดับความคิ ดเห็นต่อความเครียด
ระดับความเครียดในการทางาน
ในการทางานของบุคลากร
ของบุคลากร (n=200)
̅
𝑿
S.D. การแปลผล
1. ด้านลักษณะงาน
3.24 0.92 ปานกลาง
2. ด้านบทบาทหน้าทีใ่ นองค์กร
3.13 0.97 ปานกลาง
3. ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กร
2.90 0.92 ปานกลาง
4. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
3.04 0.94 ปานกลาง
5. ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร
2.87 0.97 ปานกลาง
ภาพรวม
3.04 0.85 ปานกลาง
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ผลการวิเ คราะห์ร ะดับ ความเครีย ดในการท างานของบุ ค ลากรในสัง กัด ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นต่อความเครียดในการทางานอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านลักษณะงาน
รองลงมาคือ ด้านบทบาทหน้าที่ใ นองค์กร และด้านที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านโครงสร้างและ
บรรยากาศองค์กร
2. แสดงการเปรียบเทียบความเครียดในการทางานของบุคลากรในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ความเครียด
แหล่งความ ผลบวก
องศา ค่าเฉลี่ย F
Sig.
ในการทางาน
แปรปรวน กาลังสอง อิ สระ
กาลัง
(ss)
(df)
สอง
(MS)
1. ด้านลักษณะงาน ระหว่างกลุ่ม
11.15
3
3.72 4.59 0.00*
ภายในกลุ่ม
158.53
196
0.81
รวม
169.67
199
2. ด้านบทบาท
ระหว่างกลุ่ม
9.54
3
3.18 3.54 0.02*
หน้าทีใ่ นองค์กร
ภายในกลุ่ม
176.33
196
0.90
รวม
185.87
199
3. ด้านสัมพันธภาพ ระหว่างกลุ่ม
13.29
3
4.43 5.65 0.00*
ระหว่างบุคคลใน
ภายในกลุ่ม
153.75
196
0.78
องค์กร
รวม
167.04
199
4. ด้านความ
ระหว่างกลุ่ม
15.44
3
5.15 6.30 0.00*
ก้าวหน้าในอาชีพ
ภายในกลุ่ม
160.24
196
0.82
รวม
175.68
199
5. ด้านโครงสร้าง
ระหว่างกลุ่ม
26.06
3
8.69 10.49 0.00*
และบรรยากาศ
ภายในกลุ่ม
162.31
196
0.83
องค์กร
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
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเ คราะห์แ ละทดสอบสมมติฐ านเปรีย บเทีย บบุ ค ลากรในสัง กัด ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภูท่ปี ฏิบตั งิ านในสถานที่ต่างกัน จะมีความเครียดในการทางาน
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แตกต่ า งกัน โดยใช้ ส ถิติ One-way ANOVA: F-Test ในภาพรวมพบว่ า บุ ค ลากรในสัง กัด
สานัก งานสาธารณสุ ขจังหวัดหนองบัว ล าภู ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ต่างกัน จะมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการทางานแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ลัก ษณะงาน ด้า นบทบาทหน้ า ที่ใ นองค์ก ร ด้า นสัม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คลในองค์ก ร ด้า น
ความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร ของบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านใน
สถานทีต่ ่างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อภิ ปรายผล
ผลการศึก ษาวิจยั เรื่อ ง ความเครียดในการท างานของบุค ลากรในสังกัด สานัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. เพือ่ ศึกษาระดับความเครียดในการทางานของบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จัง หวัดหนองบัว ล าภู พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อ ความเครีย ดในการท างานอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดาบตารวจอภิชาต เลี่ยมวิรยิ ะกุล (2562) ที่ผลการวิจยั
พบว่า ความเครียดในการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของข้าราชการตารวจชัน้ ประทวน สังกัด
กองบังคับการตารวจนครบาล 6 โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง เรียงลาดับจากด้า นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์กร ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กร และด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร
นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านลักษณะงาน รองลงมาคือ ด้านบทบาทหน้าทีใ่ นองค์กร และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด
คือ ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร ผลการพิจารณาเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
ด้านลักษณะงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 1 ปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบในแต่ละวัน เป็ นสาเหตุให้ท่านเครียด
รองลงมาคือ ข้อ 2 ระยะเวลาในการปฏิบตั ใิ ห้สาเร็จแต่ละชิ้นงานทีท่ ่านรับผิดชอบ ส่งผลให้ท่าน
เครียด และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ ข้อ 4 อานาจการตัดสินใจในงานทีท่ ่านรับผิดชอบ ทาให้ท่าน
มีความวิตกกังวล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นวนันท์ คามา (2563) ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ความเครีย ดในการท างานของบุ ค ลากร ส านั ก งานตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่า งานทีม่ คี วามเร่งด่วน มีความเสีย่ งและความรับผิดชอบสูงและ
งานทีท่ าในแต่ละวันยังมีปริมาณมากเกิน งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายไม่ชดั เจน และงานทีไ่ ด้รบั หมาย
ไม่เหมาะสมกับตาแหน่ง ส่งผลให้เกิดความเครียดในการทางาน
ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 3 หลักเกณฑ์ในการประเมินการทางาน ส่งผลให้ท่าน
เครียด รองลงมาคือ ข้อ 2 ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของงานที่ท่านรับผิดชอบ ส่งผลให้ท่าน
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เครียด และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ข้อ 4 งานที่ท่านต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้อ่นื ส่งผลให้ท่าน
วิตกกังวล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ โสธนไพศาล (2564) ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่
มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน บริ ษั ท ขนส่ ง แห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด
สมุทรปราการ มีความเห็นว่า ความไม่ชดั เจนของขอบเขตและบทบาทหน้าที่ การได้รบั คาสังให้
่
ทางานนอกเหนือหน้าที่ การแบ่งงานทีร่ บั ผิดชอบอย่างไม่เป็ นธรรม การจัดการ/มอบหมายงาน
เป็ นไปอย่างยากลาบากและขาดความเป็ นอิสระในการตัดสินใจในการทางาน รวมถึงการเกิด
ความขัดแย้งกับคาสังของผู
่
บ้ งั คับบัญชา เป็ นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความเครียด
ด้า นสัม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คลในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ข้อ 3 เมื่อท่านขอความคิดเห็นจากหัวหน้า
งานหรือผู้บงั คับบัญชา ท่านมีความวิตกกังวล รองลงมาคือ ข้อ 2 ทุกครัง้ ที่ท่านขอความร่วมมือ
จากผู้ร่วมงาน ผลตอบรับที่ได้มาส่งผลให้ท่านเครียด และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 4 การ
เสนอผลงาน หรือ ความคิดเห็นเรื่อ งงานที่ท่ านรับผิด ชอบ ทาให้ท่านมีค วามวิต กกังวล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วาทินี บุตรศรีภูเภา (2563) ทาการศึกษาเรื่อง ความเครียดในการ
ทางานของพนักงาน บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด มีความเห็นว่า พนักงานให้ความสาคัญกับด้าน
สัมพันธภาพกับบุคคลในองค์กรเกี่ยวกับบรรยากาศในที่ทางานระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์
ระหว่างกันกับผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ความขัดแย้งในการทางาน
ระหว่างกัน ซึง่ มีผลต่อความเครียดในการทางาน
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 1 โอกาสในการเลื่อนตาแหน่ งหน้าที่การงาน ส่งผลให้ท่าน
เครียด รองลงมาคือ ข้อ 4 การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนในปั จจุบนั ทาให้ท่านเครียด และข้อทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ ข้อ 3 หลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้ารับการอบรมทักษะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
หน้าที่การงาน ส่งผลต่อความเครียดของท่าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ตรีรนิ ทร์ คนจริง
(2563) ทาการศึก ษาเรื่อ ง ปั จจัยด้านการท างานที่มีอิทธิพลต่อ ความเครีย ดของข้าราชการ
กรมสรรพากร กรณีศกึ ษาข้าราชการในสังกัดสานักงานสรรพากรภาค 2 มีความเห็นว่า การที่
มนุ ษ ย์ทุ ก คนต้อ งทางาน เพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้อ งการไม่ว่าจะเป็ น ปั จ จัย 4 การมีเ กียรติย ศ
ชื่อเสียง การได้รบั การยกย่องทางสังคม หรือผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการทางาน โดยเฉพาะการมี
โอกาสก้าวหน้าในงานที่ทา ถ้าพนักงานขาดโอกาสก้าวหน้าในการทางานแล้ว ย่อมส่งผลให้
พนักงานเกิดความเครียดในการทางาน
ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ข้อ 1 นโยบายการทางานของผูบ้ ริหาร ส่งผลให้ท่าน
เครียด รองลงมาคือ ข้อ 2 บรรยากาศในองค์กรของท่าน ส่งผลให้ท่านเครียด และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่
ต่าสุดคือ ข้อ 3 สิง่ แวดล้อมด้านแสง เสียง อุณหภูมิ ในทีท่ างานของท่าน ส่งผลต่อความเครียดของท่าน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ตรีรนิ ทร์ คนจริง (2563) ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยด้านการทางาน
ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ ความเครีย ดของข้า ราชการกรมสรรพากร กรณี ศึก ษาข้า ราชการในสัง กัด
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สานักงานสรรพากรภาค 2 มีความเห็นว่า การทีใ่ นองค์กรไม่มกี ารให้คาปรึกษาช่วยเหลือกันใน
การทางาน มีการแข่งขันชิงดีชงิ เด่นกัน กฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดเกินไปไม่ มกี ารยืดหยุ่น สถานทีต่ งั ้
ของหน่ ว ยงานอยู่ห่ างไกล ขาดเครื่อ งสาธารณู ปโภคและเครื่องอานวยความสะดวก จะเป็ น
สาเหตุทก่ี ่อให้เกิดความเครียดในการทางาน
2. เพื่อ เปรีย บเที ย บความเครีย ดในการท างานของบุ ค ลากรในสัง กัด ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามสถานที่ปฏิบตั งิ าน ในภาพรวมพบว่า บุคลากรใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานทีต่ ่างกัน จะมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ความเครียดในการทางานแตกต่างกัน โดยแบ่งพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์กร ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กร ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร ของบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านใน
สถานที่ต่างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่ (โดยการเปรียบเทียบ
พหุคณ
ู ) พบว่าทุกด้านทัง้ 5 ด้าน บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู ทีม่ ี
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาล กับ โรงพยาบาลส่ง เสริม สุ ข ภาพต าบล มีร ะดับ ความคิด เห็น
เกี่ยวกับ ความเครียดในการทางานแตกต่างกัน และด้านความก้าวหน้ าในอาชีพ กับสถานที่
ปฏิบตั งิ าน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบก็พบว่า บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลาภู ที่มสี ถานที่ปฏิบตั ิงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด กับ โรงพยาบาล มีระดับ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับความเครียดในการทางานแตกต่างกันด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ ความเครี ย ดในการท างานของบุ ค ลากรในสัง กัด ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
ระดับความคิดเห็นต่อความเครียดในการทางานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง แสดง
ว่าบุคลากรมีความเครียด ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน เพื่อให้บุคลากรลดความ
ตรึงเครียด และมีความสุขกับการทางานให้มากยิง่ ขึ้น ผู้ศกึ ษาได้จาแนกข้อเสนอแนะเป็ นราย
ด้าน ดังนี้
1. ด้านลักษณะงาน
ปริมาณงานทีร่ บั ผิดชอบของบุคลากร องค์กรควรวิเคราะห์ปริมาณงาน โดยดูองค์ประกอบ
จากจานวนบุคลากร ขัน้ ตอนในการทางาน รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านแต่ละชิ้นงาน ควรมีการ
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากร ลดการซ้าซ้อนในกระบวนงานที่ไม่จาเป็ น
เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการทางาน และให้ได้ผลลัพธ์ทเ่ี ร็วขึน้
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2. ด้านบทบาทหน้าทีใ่ นองค์กร
องค์กรควรให้ความสาคัญกับความชัดเจนในการสือ่ สารระหว่างผูบ้ ริหารกับผูป้ ฏิบตั ิ ให้
มีความเข้าใจตรงกัน เพือ่ ลดการขัดแย้งและความคลุมเครือ ควรมีการชีแ้ จงตัง้ แต่เริม่ แรก หรือทุกครัง้
ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ชดั เจน และมีการทบทวนรายละเอียดและวัตถุ ประสงค์ทิศทางการทางาน
อยู่เสมอ เพือ่ ให้บุคลากรเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการนาไปปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบ
3. ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กร
องค์กรควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสัมพันธภาพนี้ดว้ ยการจัดให้มกี จิ กรรมภายใน
องค์กรอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ทางด้านวิชาการและสันทนาการ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม เกิด
ความร่วมมือช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เพือ่ ลดช่องว่างระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
เกิดความสามัคคีกนั ในระหว่างเพือ่ นร่วมงาน
4. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพกับสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
องค์ ก รควรมีก ารวางแผนทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ กร เช่ น การวางแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้แก่บุคลากรทุกระดับชัน้ โดยให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบหลักก าหนดเป็ นตัวชี้ว ดั ความสาเร็จในการพัฒนาความก้าวหน้ าในสายอาชีพของ
บุคลากร เริม่ ตัง้ แต่ช่องทางการสื่อสาร การชี้แจง การกากับติดตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ ให้แก่
บุคลากร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็ นธรรม ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขัน้
เงินเดือนของบุคลากร
5. ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร
องค์กรควรก าหนดตัวชี้ว ดั ที่เน้ นกับภาระกิจหลักขององค์กร ควรมีการยืดหยุ่นใน
หลักเกณฑ์หรือกระบวนงานบางขัน้ ตอน และผู้บริหารควรให้กาลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อเป็ น
การสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน และควรจัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบตั งิ าน ให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้งานได้อย่างดี และเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ศึก ษาความเครีย ดในการท างานของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข หลัง จากกระทรวง
สาธารณสุขประกาศ โรคโควิด-19 เป็ นโรคประจาถิน่
2. ควรศึกษาปั จจัยที่ทาให้เกิดความเครียดในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดมุมมองหลาย ๆ
ด้านทีม่ ผี ลให้เกิดความเครียดได้ เช่น ปั จจัยทางด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ หรืองกระทังด้
่ าน
การเมือง ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความเครียดในการทางานของบุคลกรได้
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