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บทคัดย
อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค@เพื่อ 1) ศึกษาระดับความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 2) ศึกษาปNจจัยที่สOงผลตOอความเครียด ไดRแกO ปNจจัยสOวนบุคคล ปNจจัยดRานการทํางาน
และปNจจัยดRานองค@การ กลุOมตัวอยOางในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ที่เลือกมาโดยใชRวิธีการสุOมกลุOมตัวอยOางแบบช้ันภูมิ จํานวน 217 คน โดยใชRแบบสอบถาม
เปYนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขRอมูล  สถิติที่ใชRในการวิเคราะห@ ประกอบดRวย คOาความถี่ คOารRอยละ 
คOาเฉลี่ย คOาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห@ถดถอยพหุคูณ วิเคราะห@ขRอมูลโดยใชRโปรแกรม
คอมพิวเตอร@สําเร็จรูป (SPSS for windows) 
 ผลการวิ จัย  พบวOา  ก ลุOมตัวอยOางของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี                  

มีความเครียดโดยรวมอยูOในระดับปานกลาง ( x = 2.39) จากพิสัยคะแนน 1 – 5 ขณะที่ความ
แตกตOางของเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน หนOวยงานที่สังกัดและปNจจัย           
ดRานองค@การ พบวOาไมOมีนัยสําคัญทางสถิติ สOวนปNจจัยดRานการทํางานมีผลตOอความเครียดใน           
การทํางานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปYนอันดับแรก คือ ดRานลักษณะ                
การทํางาน รองลงมา คือ ดRานสัมพันธภาพกับบุคลอื่นในการปฏิบัติงาน และดRานที่สOงผลตOอ
ความเครียดนRอยที่สุดคือ ดRานบทบาทหนRาที่ในการทํางาน ตามลําดับ ผูRวิจัยทําการวิเคราะห@ดRวย
การวิเคราะห@การถดถอย (Regression Analysis) วิธีการเลือกแบบเดินหนRา (forward Selection) 
พบวOาปNจจัยดRานการทํางาน สOงผลตOอความเครียดของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี          
โดยมีคOาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ@ (R Square) เทOากับรRอยละ 80.1 และคOาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ@ที่
ปรับแลRว (Adjusted R Square) เทOากับรRอยละ 79.9 

คําสําคัญ: ปNจจัยดRานการทํางาน ปNจจัยดRานองค@การ ความเครียด 
 
 

 
 

                                                           
1สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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Abstract 
 The objectives of the research were to 1) study stress level of Phetchaburi Rajabhat 
University staff; and 2) study factors affecting stress including personal attributes, work 
attributes, and organization attributes. Sample of 217 staff was selected from Phetchaburi 
Rajabhat University staff with stratified sampling method. The questionnaires were employed 
to collect data and the statistics used to analyze the data were frequency, percentage,  
means, standard deviations, and multiple regression  with the package program.   

The results showed that the level of stress was at middle level ( x = 2.39) from 
range of 1 – 5. The personal and organization factors did not affect the stress with statistical 
significance. However, work attributes that affected stress ranging from the highest to the 
lowest were work characteristics, relationship among staff, and work roles. Moreover, the 
regression analysis using forward selection technique was employed to analyze data and the 
results showed that work attributes were associated with stress. The correlation coefficient  
(R squared) was 80.1 % and adjusted R-squared was 79.9 %. 

Keywords: work attributes, organization attributes, stress 
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บทนํา 
ความเค รียด นับไดRวO า เปYนสภาวะ ท่ี

สามารถเกิดขึ้นไดRในชีวิตประจําวันของมนุษย@ทุก
คน โดยไมOเลือกเพศ อายุ เช้ือชาติศาสนา เวลา 
หรือสถานท่ี ความเครียดน้ันมีสาเหตุมาจากปNจจัย
หลายอยOางไมOวOาจะเปYนทางดRานตัวบุคคล สังคม
หรือสิ่งแวดลRอม ซึ่งหากบุคคลเกิดความเครียด
หรือตRองเผชิญกับความเครียดแลRว ไมOวOาจะมี
สาเหตุท่ีเกิดมาจากเร่ืองสOวนตัว เร่ืองการทํางาน 
หรือภาวะกดดันใด ๆ ก็ตามยOอมท่ีจะสOงผลกระทบ
ตOอตนเอง บุคคลรอบขRางตลอดจนองค@กร และยัง
สามารถเช่ือมโยงไปถึงสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองของประเทศดRวย 

ความเครียดจากการทํางานยังสOงผลตOอ
ทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานเชOนความพึง
พอใจในการทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางาน
คุณภาพในการทํางาน การหยุดงานและการลาออก
จากงาน เปYนตRน สอดคลRองกับผลจากการสํารวจ
คนทํางานในอเมริกา  ซึ่งระบุวOาความเครียดจาก
การทํางานท่ีเพ่ิมขึ้นเปYนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหRอัตรา
การลาออกจากงานสูงขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การขาดความสมดุลระหวOางชีวิตการทํางานกับ
ชีวิตสOวนตัว  การพัฒนาการของเทคโนโลยีและ
ผูRบริหารภายในองค@การ (พสุ เดชะรินทร@, 2546) 

พิภพ ชวังเงิน (2547) ไดRกลOาวถึงแหลOงท่ีมา
ของความเครียด แบOงออกเปYน 3 ดRาน คือ  

1. ปNจจัยสOวนบุคคล (Personal Factor) 
เปYนสOวนประกอบภายในตัวบุคคล  

2. ปNจจัยเกี่ยวกับงาน (Work Factor) เปYน
ความสําคัญตOอการทํางานของคน ซึ่งกOอใหRเกิด
ความเครียด อาจเปYนแบบทันทีหรือสะสมโดย
ความเครียดในงานอาจเกิดจากปNจจัยตOางๆ ไดRแกO 
ภาวะงาน รูปแบบการบริหาร ความสัมพันธ@ระหวOาง
เพื่ อนรOวมงาน ความสับสนของบทบาท ความ
เปลี่ยนแปลง สภาพแวดลRอมทางกายภาย  

3. ปNจจัยภายนอก (External Factor) เปYน
สภาพแวดลRอมท่ัวๆ ไป ซึ่งอาจไมOเกี่ยวกับคนหรือ
งานของเขาโดยตรงแตOจะมีอิทธิพลตOอความรูRสึก 
อารมณ@ ความเครียด ซึ่งปNจจัยภายนอกท่ีสําคัญ ไดRแกO 
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ คOานิยมชุมชน ความสัมพันธ@
ระหวOางบุคคล 

Cooper and Marshall (1976) ไดRอธิบาย
ถึง ปNจจัยท่ีกOอใหRเกิดความเครียดในการทํางานวOา
ประกอบดRวยปNจจัยตOางๆ ดังน้ี  

1. ปNจจัยเกี่ยวกับตัวงาน อันไดRแกO ลักษณะ
งาน (working conditions)เกิดจากปริมาณงานท่ี
มากเกินไป ถูกกดดันดRวยเวลาโดยมีกําหนดเวลา
สOงผลงาน งานเสร็จไมOทันเวลา คุณภาพงานท่ีสูง
เกินไป ตRองใชRความสามารถ ทักษะ การตัดสินใจ  

2. บทบาทภายในองค@การ (role in the 
organization)หมายถึง ความคาดหวังของสังคมตOอ
บุคคล ในการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีควรจะ
เปYนเมื่ออยูOในตําแหนOงน้ันๆ  

3. ความสัมพันธ@ในท่ีทํางาน (relationship 
at work) ความสัมพันธ@ท่ีดีระหวOางพนักงานใน
องค@การ คือสิ่งท่ีทุกองค@การปรารถนาใหRเกิดขึ้น 
ความสัมพันธ@ไมOดีกOอใหRเกิดความไวRวางใจระหวOาง
บุคคลตํ่า ขาดความรOวมมือในการดําเนินงาน ขาดความ
สนใจและรับฟNงปNญหาของบุคคลอื่น ความสัมพันธ@
ท่ีพบในองค@การ ไดRแกO ความสัมพันธ@กับหัวหนRา
งาน ความสัมพันธ@กับลูกนRอง ความสัมพันธ@
ระหวOางเพื่อนรOวมงาน  

4. การวางแผนและพัฒนาอาชีพ ท่ีบุคคล
ต้ังความหวังไวRกับงานท่ีทําวOาตRองมีการกRาวหนRา
อยOางรวดเร็ว หรืออยOางนRอยตRองกRาวหนRาอยOาง
สมํ่า เสมอ และตRองการอิสระในการทํางาน 
ตRองการโอกาสในการไดRรับการเพ่ิมพูนทักษะ 
โอกาสในการเรียนรูRสิ่งตOางๆ ไดRรับมอบหมายใหRทํา
ในสิ่งใหมOๆ ความเครียดจะเกิดขึ้นหากสิ่งท่ีหวังไวR
ไมOสามารถดําเนินการไปตามตRองการ ความกRาวหนRา         
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ในการเลื่อนตําแหนOงหากรวดเร็วจนเกินไป ชRาเกินไป 
งานไมOมีความม่ันคงลRวนแลRวแตOกOอใหRเกิดความเครียด  

5. โครงสรRางและบรรยากาศองค@การ 
(Organization structure and climate) โครงสรRาง
การบริหารงานท่ีมีกําหนดแนOนอนตายตัว ไมOมี          
การยืดหยุOน ขาดการมีสOวนรOวมในการตัดสินใจ 
ปNญหาการเมืองในองค@การ เหตุการณ@ท่ีเกิดขึ้น
ภายในองค@การ เชOน นโยบายการปลดพนักงาน 
การเกษียณอายุกOอนกําหนด สามารถสรRาง
ความเครียดใหRกับพนักงานไดRท้ังสิ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปYนสถาบัน          
อุดมศึกษาท่ีมีภารกิจในดRานการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพระดับสูง สนอง
ความตRองการของสังคมท้ังในภาครัฐและเอกชน  
โดยมีภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตRอง
ปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  
การใหRบริการวิชาการแกOสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงภารกิจดRานบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตRองทํางานภายใตRกฎ 
ระเบียบ ท่ีมีมากประกอบกับการประเมินผลงานใน
ภาคราชการมีความเขRมขRนขึ้น มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน@ใหมO โดยไดRมีการนําระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีประกอบดRวย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก และรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award: PMQA) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management: RM) การบริหารจัดการความรูR (Knowledge 
Management: KM) มาใชRและมีการประเมินผล          
การปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
การตอบสนองความตRองการของลูกคRาและการใชR
ทรัพยากรท่ีมีอยOางคุRมคOาตลอดจนมุOง เนRนใหR
ความสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใหR
เปYนบุคลากรท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงลRวนแลRวแตOเปYน
ปNจจัยท่ีทําใหRเกิดความเครียดไดRท้ังสิ้น 

การวิจัยในคร้ังน้ีจึงมุOงท่ีจะศึกษาถึงปNจจัย
ท่ีมีผลตOอความเครียดของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีอาจเปYนแนวทาง
ชOวยใหRผูRบริหารไดRทราบถึงสาเหตุและระดับ
ความเครียด เพื่อหาทางป�องกันและแกRไขปรับปรุง 
ตลอดจนพัฒนาองค@การใหRมีประสิทธิภาพ และ
ธํารงรักษาไวRซึ่งทรัพยากรมนุษย@ท่ีเปYนสิ่งท่ีมีคOา
มากท่ีสุดขององค@การ 

 

วัตถุประสงค=ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. เพื่อศึกษาปNจจัยท่ีสOงผลตOอความเครียด

ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ
มตัวอย
าง 
ไดRแกO บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ท่ีปฏิบัติงานในหนOวยงานตOางๆ  ของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 469 คน (กองนโยบายและแผน, 2556) 

กําหนดกลุOมตัวอยOางโดยใชRสูตรของ ทาโร 
ยามาเนO (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% 
(Yamane, 1973: 125) ไดRกลุOมตัวอยOางจํานวน 217 
คน ใชRวิธีการสุOมตัวอยOางแบบช้ันภูมิ (Stratified 
Sampling) โดยแบOงบุคลากรออกเปYนหนOวยงาน 
จํานวน 11 หนOวยงาน 

ตัวแปรที่ใชMในการวิจัย 
1.ตัวแปรตMน คือ ปNจจัยสOวนบุคคล ไดRแกO 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน 
หนOวยงานท่ีสังกัด ปNจจัยดRานการทํางาน ไดRแกO 
ลักษณะงาน บทบาทหนRาท่ี สัมพันธภาพกับบุคคล
อื่นในการปฏิบัติงาน ปNจจัยดRานองค@การ ไดRแกO 
ความสําเร็จและความกRาวหนRาในงาน โครงสรRาง
และบรรยากาศขององค@การ    

2.ตัวแปรตาม คือ ความเครียด 
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สมมตฐิานของการวิจัย  

1. ปNจจัยสOวนบุคคลสOงผลตOอความเครียด
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2. .ปNจจัยดRานการทํางานสOงผลตOอความเครียด
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3. ปNจจัยดRานองค@การสOงผลตOอความเครียด
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีใชRระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) เชิงสํารวจ (Exploratory Research) 
โดยสํารวจบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เพื่ อ ศึกษาปNจจัย ท่ีกOอใหR เกิดความเค รียดใน              
การทํางานของบุคลากร 

เครื่องมือการวิจัย 
เค ร่ือ งมื อ ท่ี ใ ชR ใ นการวิ จั ยค ร้ั ง น้ี คื อ

แบบสอบถาม ซึ่งแบOงเปYน 4 สOวน คือ  
สOวนท่ี 1 แบบสอบถามขRอมูลดRานปNจจัย

สOวนบุคคลของผูRตอบแบบสอบถาม ประกอบดRวย  
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน 
หนOวยงานท่ีสังกัด   

สOวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปNจจัย 
ดRานการทํางาน ประกอบดRวยขRอคําถามจํานวน 20 ขRอ 

สOวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปNจจัย
ดRานองค@การ ประกอบดRวยขRอคําถามจํานวน 12 ขRอ  
โดยท่ีท้ัง 3 สOวนน้ี ผูRวิจัยไดRนําเคร่ืองมือการวิจัยท่ี
เปYนแบบสอบถามของ สุกฤตา ศรีทองสุข (2548) 
ในการศึกษาเร่ืองปNจจัยท่ีมีผลตOอความเครียดของ
พนักงานกลุOมบริษัทสามารถโซลูช่ัน มาปรับ รวมท้ัง 
มีการเพ่ิมขRอคําถามในแบบสอบถามใหRสอดคลRอง
กับวัตถุประสงค@การวิจัยโดยแบบสอบถามสOวนท่ี 2 
และ 3 แบOงเกณฑ@การใหRคะแนนเปYน 5 ระดับ ต้ังแตO
เห็นดRวยมากท่ีสุด คะแนนเทOากับ 5 จนถึงเห็นดRวย
นRอยท่ีสุด คะแนนเทOากับ 1  

สOวนท่ี 4 เปYนแบบสอบถามดRานความเครียด 
เปYนแบบประเมินและวิเคราะห@ความเครียดดRวย
ตนเองของกรมสุขภาพจิต ประกอบดRวยขRอคําถาม
จํานวน 20 ขRอ ใหRผูRตอบพิจารณาตอบมีใหRเลือก 4 
ระดับคือทุกคะแนนเทOากับ 4 จนถึงไมOเคยเลย
คะแนนเทOากับ 1 คะแนน 

สําหรับการแปลผล เปYนการพิจารณาผล
การวิเคราะห@ขRอมูลท่ีไดRจากการคํานวณคOาเฉลี่ย 
แลR ว นําคO า เฉลี่ ยแตOละขRอมา เ ทียบกับ เกณฑ@                  
ดังตารางท่ี 1 (วรรณี แกมเกตุ, 2542: 116) 

 

ตารางท่ี 1 การแปลผลในแบบสอบถามสOวนท่ี 4 

ค
าเฉลี่ยระดับ
คะแนน 

การแปลผล 

3.41 – 4.00                เครียดระดับมากท่ีสุด 
2.81 – 3.40                เครียดระดับมาก 
2.21 – 2.80                เครียดระดับปานกลาง 
1.61 – 2.20                เครียดระดับนRอย 
1.00 – 1.60                เครียดระดับนRอยท่ีสุด 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) โดยใชRผูRเช่ียวชาญจํานวน 3 
ทOาน ดRวยการหาคOา IOC โดยขRอคําถามทุกขRอมีคOา 
IOC ต้ังแตO 0.5 ขึ้นไป 

2. การหาคOาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ประกอบดRวย การหาคOาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 ดRานความรูRความเขRาใจ โดยการหาคOา
ความสอดคลRองภายใน โดยใชRสูตร KR-20 ซึ่งคOา
ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามมีคOาเทOากับ 0.78 
สOวนการหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามตอนท่ี 3-4 
โดยใชRวิธีการหาคOาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีคOาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาคท้ังฉบับเทOากับ 0.89 
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การวิเคราะห=ขMอมูล 
การวิจัยคร้ังน้ีวิเคราะห@ขRอมูลดRวยสถิติ

เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบดRวย 
คOาความถี่ รRอยละ คOาเฉลี่ย และสOวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห@ปNจจัยท่ีสOงผลตOอความเครียด 
โดยการวิเคราะห@ดRวยการวิเคราะห@การถดถอย 
(Regression Analysis) วิธีการเลือกแบบเดินหนRา 
(Forward Selection) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห@ขRอมูลนําเสนอ ดังน้ี 
 1. ขRอมูลดRานปNจจัยสOวนบุคคลของผูRตอบ
แบบสอบถาม กลุOมตัวอยOางท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเปYน
เพศชาย รRอยละ 31.80 และเปYนเพศหญิงรRอยละ 
68.20 อายุของผูRตอบแบบสอบถามพบวOาสOวนใหญO          
มีอายุ 31–40 ป� รRอยละ 44.2 รองลงมาคือ มีอายุ 
ไมOเกิน 30 ป� รRอยละ 24.9 อายุ 41 – 50 ป� รRอยละ 
21 .2 และมีอายุมากกวOา  50 ป�  รRอยละ 9.7             
มีการศึกษาอยูOในระดับสูงกวOาปริญญาตรีมากท่ีสุด 
รRอยละ 55.30 รองลงมามีการศึกษาอยูOในระดับ
ปริญญาตรีและตํ่ากวOาปริญญาตรี รRอยละ 37.30 
และรRอยละ 7.40 ตามลําดับ มีระยะเวลาในการทํางาน
สOวนใหญO 5 – 10 ป� รRอยละ 69.6 รองลงมาคือ   
ไมOเกิน 5 ป� รRอยละ 19.4  และ มากกวOา 10 ป�  
รRอยละ 11.1 
 2. ขRอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น
ปNจจัยดRานการทํางาน สOงผลตOอความเครียดในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.51 S.D. = 1.03) เมื่อพิจารณา
เปYนรายดRานพบวOา ดRานท่ีสOงผลตOอความเครียด
มากท่ีสุดคือ ดRานลักษณะการทํางานมีคOาเฉลี่ย
เทOากับ 3.73 (S.D. = 0.98) รองลงมา คือ            
ดRานสัมพันธภาพกับบุคลอื่นในการปฏิบัติงาน              
มีคOาเฉลี่ยเทOากับ 3.46 (S.D. = 0.97) และดRานท่ี
สOงผลตOอความเครียดนRอยท่ีสุดคือ ดRานบทบาท
หนRาท่ี มีคOาเฉลี่ยเทOากับ 3.35 (S.D. = 1.14)   

 3. ขRอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปNจจัยดRานองค@การสOงผลตOอความเครียด

ในระดับปานกลาง ( x = 3.15 S.D. = 1.10) เมื่อ

พิจารณาเปYนรายดRานพบวOา ดRานท่ีสOงผลตOอ
ความเครียดมากท่ีสุดคือ ดRานความสําเร็จและ
ความกRาวหนRาในงานมีคOาเฉลี่ยเทOากับ 3.16 (SD. = 
1.05) รองลงมา คือ ดRานโครงสรRางและบรรยากาศ
ขององค@กรมีคOาเฉลี่ยเทOากับ 3.13 (SD. = 1.15)  
 4. ขRอมูลเกี่ยวกับระดับความเครียดของ
บุ ค ล า ก ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บุ รี            
ผลการศึกษา พบวOา กลุOมตัวอยOางท่ีเปYนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความเครียด

โดยรวม อยูOในระดับปานกลาง ( x = 2.39 S.D. = 
0.980) เมื่อพิจารณาเปYนรายขRอ พบวOา ระดับ
ความเครียดของบุคลากรท่ีมีคOาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
“รูRสึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ่งตOางๆ” ในขณะท่ี
ระดับความเครียดของบุคลากรท่ีมีคOาเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือ “รูRสึกหมดหวังในชีวิต”   
 5. ผลการวิ เคราะห@ปNจจัยท่ีสOงผลตOอ
ความเครียดของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี การศึกษาปNจจัยท่ีสOงผลตOอความเครียด
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผูRวิจัย
ทําการวิเคราะห@ดRวยการวิเคราะห@การถดถอย 
(Regression Analysis) วิธีการเลือกแบบเดินหนRา 
(Forward Selection) โดยพิจารณาคOาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ@ระหวOาง  
 1. ปNจจัยสOวนบุคคล   
 2. ปNจจัยดRานการทํางาน  
 3. ปNจจัยดRานองค@การ กับความเครียด
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ผลการวิ เคราะห@แสดงรายละเ อียด            
ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ปNจจัยท่ีสOงผลตOอความเครียดของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ตัวแปร B SE B Beta t Sig 
t 

 

คOาคงท่ี 
(Constant) 

 
-.786 

 
.167  

 
-4.717 

 
.000 

ปNจจัยดRาน
การทํางาน 

1.285 .066 .895 19.362 .000 

R2  = .801    Adjusted R2  = .799    SE = .234    

 
 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห@ปNจจัยท่ี
สOงผลตOอความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี พบวOา ปNจจัยสOวนบุคคล ไดRแกO 
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และ
ปNจจัยองค@การ ไดRแกO ความสําเร็จและความกRาวหนRา
ในงาน และโครงสรRางและบรรยากาศขององค@การ
ไมOถูกเลือกเขRาสูOสมการ ในขณะท่ีปNจจัยดRานการทํางาน 
ไดRแกO ลักษณะงาน บทบาทหนRาท่ี สัมพันธภาพกับ
บุคลอื่นในการปฏิ บั ติงาน ตOางก็ถูกเลือกเขRาสูO       
สมการมีนัยสําคัญทางท่ีระดับ .05 โดยมีคOา
สัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ (R Square) เทOากับ
รRอยละ 80.1 และคOาสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ
ท่ีปรับแลRว (Adjusted R Square) เทOากับรRอยละ 
79.9 
 ผลการวิเคราะห@ถดถอยพหุคูณสามารถ
นํามาเขียนเปYนสมการพยากรณ@ ภาพรวมของ
ปNจจัยท่ีสOงผลตOอความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ไดRดังน้ี 

                  ŷ =  -.786 + 1.285work 
 สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานคือ 
                  Z^ =  -.786 + .895work 

 เมื่อ work =    ปNจจัยดRานการทํางาน 
 เมื่ อ พิจารณาจากสมการ สามารถ
อธิบายไดRวOา  ปNจจัยในการทํางาน เปลี่ยนไป         

1 หนOวย สOงผลตOอความเครียด จะเพ่ิมขึ้น 1.285 
หนOวย 
 จากสมการจะเห็นวOา ปNจจัยท่ีสOงผลตOอ
ความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เปYนผลมาจากปNจจัยดRานการทํางาน 
ไดRแกO ลักษณะงาน บทบาทหนRาท่ี สัมพันธ@ภาพกับ
บุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน การวิจัยในคร้ังน้ี
จึงยอมรับ สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ปNจจัยดRานการ
ทํางาน สOงผลตOอความเค รียดของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยท่ี 1 และ 3 ปNจจัยสOวนบุคคล และปNจจัย
ดRานองค@การ สOงผลตOอความเครียดของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปNจจัยท่ีสOงผลตOอความเครียดของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดRแกO 
 1.1 ปNจจัยสOวนบุคคล พบวOา เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และ
หนOวยงานท่ีสังกัด ไมOมีความสัมพันธ@กับความเครียด 
ซึ่งสอดคลRองกับความเห็นของทศพล บุญธรรม 
(2541) ไดRทําการศึกษาเร่ือง ภาวะความเครียดจาก
การทํางานของครู ระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 1 พบวOาเพศ ระดับช้ันการสอน 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ
รายไดRของครอบครัว พบวOา ไมOมีผลตOอภาวะ
ความเครียดจากการทํางานสอดคลRองกับ ชนิดาภา
ปราศจากราคี (2550) โดยกลOาววOาเมื่อพิจารณา
ปNจจัยอื่นท่ีมีสOวนเกี่ยวขRองกับความเครียดจาก  
การทํางานของตํารวจจราจรไดRแกO  อายุ  เพศ
สถานภาพสมรส การศึกษาและประสบการณ@
ทํางานไมOพบวOามีความเครียดท่ีแตกตOางกันอยOางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลRองกับ
ทรงศักดิ์ ลิตา (2549) ท่ีพบวOาเพศไมOมีความสัมพันธ@
กับความเครียดในขณะท่ีพิมภรณ@ รุOงอาญา (2548) 
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ท่ีพบวOาระดับความเครียดของพนักงานขับรถท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตOางกันมีความเครียดไมO
แตกตOางกัน 
 1.2 ปN จจั ยดR านการทํ างาน พบวO า 
ลักษณะงาน สOงผลใหRเกิดความเครียดอยูOในระดับ

มาก ( x = 3.73, S.D. = 0.98) ดRานบทบาทหนRาท่ี

สOงผลใหRเกิดความเครียดอยูOในระดับปานกลาง      

( x = 3.35, S.D. = 1.14) ปNจจัยการทํางานในดRาน

สัมพันธภาพกับบุคลอื่นในการปฏิบัติงานท่ีสOงผลใหR
เกิดความเครียดอยูOในระดับปานกลาง ( x = 3.46, 
S.D.= 0.97) สําหรับปNจจัยท่ีสOงตOอความเครียด คือ
ปNจจัยดRานการทํางาน ซึ่งสอดคลRองกับการศึกษา
ของสมฤดี ราษฎร@อนุกูล (2547) ท่ีพบวOา ปNจจัยใน
การทํางาน ดRานลักษณะ ดRานสภาพแวดลRอมท่ี
ทํางาน และดRานผลตอบแทนมีความสัมพันธ@กับ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน 
 1.3 ปNจจัยดRานองค@การ พบวOาบุคลากร  
มีความคิดเห็นอยูOในระดับมาก ไดRแกO การมีโอกาส
พัฒนาตนเองใหRกRาวหนRาขึ้น รองลงมาคือ เกณฑ@ 
ในการประเมินผลของหนOวยงานไมOมีความชัดเจน
ผูRวิจัยทําการวิเคราะห@ดRวยการวิเคราะห@การถดถอย 
(Regression Analysis) พบวOา ปNจจัยดRานองค@การ 
ไดRแกO ความสําเร็จและความกRาวหนRาในงาน และ
โครงสรRางและบรรยากาศขององค@การไมOถูกเลือก
เขRาสูOสมการ ซึ่งสอดคลRองกับผลการวิจัยของ  
ชวนคนึง มังกรแกRว (2553) ไดRทําการศึกษาเร่ือง 
ปNจจัยดRานการทํางานและแนวทางการแกRปNญหาใน
การทํางานท่ีมีผลตOอความเครียด กรณีศึกษา 
ขRาราชการสํานักงานสรรพากรภาค 4 พบวOามี
ปNจจัยดRานความสําเร็จและความกRาวหนRาในงาน  
และดRานโครงสรRางและบรรยากาศขององค@กร ไมOมี
ความสัมพันธ@กับความเครียด อยOางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สาเหตุท่ีทําใหRปNจจัยดRาน
องค@การไมOมีผลตOอความเครียดเลย ซึ่งหมายถึง 
ผูRตอบแบบสอบถามโดยสOวนใหญOมีความสําเร็จ

และความกRาวหนRาในหนRาท่ีการงานดีอยูOแลRว  
โครงสรRางและบรรยากาศขององค@กรก็มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลRอมและหนRาท่ีการงาน 
ของผูRตอบแบบสอบถาม 
 

ขMอเสนอแนะการวิจัย 
 ขMอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 ผลการศึกษาวิจัยทําใหRทราบถึงปNจจัย
สาเหตุของความเครียดและผลของความเครียดท่ีมี
ตOอบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยOางไรก็
ตามอาจมีขRอจํากัดในดRานตOางๆ ทําใหRการศึกษาวิจัย
คร้ังน้ี ไมOครอบคลุมบางประเด็น ผูRบริหารสามารถ
นําผลท่ีไดRจากการวิจัยไปประยุกต@ใชR เพื่อเปYน
แนวทางในการปรับปรุงลักษณะงาน สัมพันธ@ภาพ
กับบุคลอื่นในการปฏิบัติงาน และบทบาทหนRาท่ี 
เพื่อลดความเครียดในการทํางานของบุคลากร  
 ขMอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต
อไป 
 1. ในการศึกษาวิจัยคร้ังตOอไป นอกจากจะ
ศึกษาปNจจัยสาเหตุของความเครียดใน 3 ระดับ คือ 
ปNจจัยสOวนบุคคล ปNจจัยดRานการทํางาน และ 
ปNจจัยเกี่ยวกับองค@การ ท่ีสOงผลตOอความเครียดของ
บุคลากร ควรศึกษาลงไปถึงความแตกตOางระหวOาง
บุคคลวOามีผลตOอความเครียดของบุคลากรหรือไมO
อยOางไร เพื่อใหRทราบขRอมูลโดยละเอียดมากขึ้น 
 2. เพื่อใหRไดRขRอมูลท่ีชัดเจนมากขึ้นใน          
การศึกษาวิจัยคร้ังตOอไป ควรทําการศึกษาในสOวน
ของบุคลิกภาพเพ่ิมเติม โดยเฉพาะเ ร่ืองของ
อารมณ@ บุคคลท่ีมีสภาวะทางอารมณ@สูง อาจจะมี
แนวโนRมของการทําใหRเกิดความเครียดสูงกวOาคนท่ี
สภาวะทางอารมณ@ตํ่ากวOา เปYนตRน 
 3. ควรมีการศึกษาตรวจสอบปNจจัย
สาเหตุของความเครียดและผลของความเครียดท่ีมี
ตOอบุคลากรเปYนระยะ เพราะความเครียดอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดRขึ้นอยูOกับปNญหา และปNจจัย
ตOางๆ ท่ีเขRามากระทบกับบุคลากร 
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 4. ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในเร่ืองสาเหตุหลัก
ของความเครียดในการทํางาน และแนวทางการจัดการ
ความเครียดท่ีเปYนรูปธรรม 
 5. ควรขยายขอบเขตของตัวแปรอิสระ
นอกเหนือจาก ความเครียดท่ีมีผลตOอการทํางาน 
เชOน ความเหนื่อยหนOายในการทํางาน ความพึงพอใจ

ในงาน ภาวะผูRนํา ปNจจัยภายนอกดRานเศรษฐกิจ
สังคม เพื่อใหRงานวิจัยมีความกวRางขวางมากย่ิงขึ้น 
 6. ควรมีการศึกษาความเครียดของบุคลากร
ในเชิงลึก โดยการใชRวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) เพื่อใหRไดRขRอมูลท่ีละเอียดและตรง
ประเด็นมากขึ้น 
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