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บทคดัย่อ 

การศึกษาครั�งนี� มีวัตถุประสงค์เพื� อวัดระดับความเครียดและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยพื� นฐานกับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งใน
ประเทศไทย ประชากรที�ใช้ในการศึกษาครั�งนี� คือ เจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธวิิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�ง
ในประเทศไทย โดยเครื�องมือที�ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบสอบถามที�เป็นข้อมูลทั�วไปและแบบวัด
ความเครียดของคนไทย (TST) มีความเที�ยงตรงแบบอัลฟาของแบบวัดทั�งฉบับเท่ากับ 0.84 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยจ�าแนกเป็นความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ chi-square  

ผลการศึกษาพบว่า 
1.เจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับมีความเครียดเล็กน้อย ร้อยละ 65.31รองลงมาอยู่ในระดับสุขภาพจิตปกติ ร้อยละ 27.55 และ
ระดับสุขภาพจิตดีมาก ร้อยละ 7.14 

 2.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื� นฐานกับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทยทั�งหมด � ปัจจัย พบว่ามีปัจจัยพื� นฐานที�มี
ความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ� งใน
ประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญที�ระดับ �.�� มี � ปัจจัยคือเพศ, อายุ,สถานภาพสมรส, อายุงานและรายได้
ต่อเดือนและปัจจัยพื� นฐานที�ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ฯ อย่างมีนัยส�าคัญที�
ระดับ �.�� มี � ปัจจัยคือวุฒิการศึกษา, ต�าแหน่งงาน, ช่วงเวลาในการปฏบัิติงานและหน่วยงานที�ปฏบัิติ  

สรุปผลการศึกษาได้ว่า เจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความเครียดเล็กน้อย โดยปัจจัยพื� นฐานที�มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด
ของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญที�ระดับ �.�� 
มี � ปัจจัยคือเพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, อายุงานและรายได้ต่อเดือน  
 

ค�าส�าคญั : ความเครียด ระดับความเครียด ความสัมพันธ์กับระดับความเครียด  

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื� นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was measure the stress level and correlation between the basic 
factors and stress level ofpersonnelsin Department of Clinical Pathology, A largeuniversity hospital 
in Thailand. The population were personnels of Department of Clinical Pathology, A large hospital 
university in Thailand. This study instruments were a questionnaire and an inventory for stress 
measurement for Thai people, which had a validity at 0.84. The data were analyzed by frequency 
distribution, percentage, mean and chi-square 

The result of this study were as follows : 
1.65.31 % of the personnelsin Department of Clinical Pathology, A large university 

hospital in Thailand had a low level of stress, 27.55 % had a normal mental health and 7.14 % had 
a very good mental health. 

2.The result of correlation between 9 basic factors and stress level, There were 
significantly correlation among 5 factors; a) gender b) age c) marital status d) duration of 
employment and e) salary at 0.05 level. And there were not significantly correlation among 4 factors; 
a) education b) position c) working time and d) working unit at 0.05 level. 
 In conclusion, most of the personnels in Department of Clinical Pathology, A large 
university hospital in Thailand had a low level of stress. And the correlation between basic factors 
and stress level, There were significantly correlation among 5 factors; a) gender b) age c) marital 
status d) duration of employment and e) salary at 0.05 level. 
 
Key words : Stress, Stress level, Correlation with stress level 
 

ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา 
การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันที�มีการเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม 

วัฒนธรรม รูปแบบการด�ารงชีวิต ท�าให้ผู้คนต้องพบกับความกดดันมากมายหลายๆด้าน ทั�งด้านเศรษฐกิจ 
การท�างาน หรือด้านครอบครัว จึงหลีกเลี�ยงไม่ได้ที�จะต้องเผชิญกับความเครียดทั�งที�เกิดจากภายนอกที�
เป็นสิ�งแวดล้อม และภายในจิตใจของตนเอง แม้ว่าความเครียดที�เกิดขึ� นเป็นการตอบสนองต่อสิ�งที�มา
กระทบและช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอดมาได้ เป็นแรงผลักดันช่วยให้มนุษย์พยายามปรับตัวให้สามารถ
สร้างสรรค์สิ�งที�ช่วยพัฒนาการด�ารงชีวิต แต่ลักษณะความเครียดที�เราพบเจอในโลกปัจจุบันนั�นมีความ
แตกต่างจากโลกในสมัยก่อน การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นอย่างรวดเรว็ท�าให้ต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันและ
ต้องพยายามปรับตัวเพื�อเอาตัวรอดมากขึ�น ซึ�งย่อมมีผลต่อระดับความเครียดของบุคคลนั�นๆ 
 ความเครียดนั�นมีลักษณะการแสดงออกเป็นส่วนบุคคล ในเหตุการณ์ที�ส่งผลกระทบก่อให้เกิด
ความเครียดต่อบุคคลหนึ�งอย่างมาก อาจไม่ก่อให้เกิดความเครียดต่ออีกบุคคลหนึ�งหรืออาจมีความเครียด
เกิดขึ�นเพียงเลก็น้อยเท่านั�น แต่ไม่ว่าความเครียดนั�นจะมาจากสาเหตุใด หากเป็นความเครียดที�ก่อให้เกดิ
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ความกลัว ความวิตกกังวลและเกิดขึ� นอย่างต่อเนื�อง กย่็อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ และส่งผล
ต่อสุขภาพร่างกายทั�งสิ�น 
 ภาควิชาพยาธวิิทยาคลินิก เป็นภาควิชาที�มีความส�าคัญในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล 
สังกัดคณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทย เป็นหนึ�งในองค์กรที�อยู่ภายใต้การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการ
ให้บริการซึ�งตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหน่วยงานทุกหน่วยงานจึงมีบทบาทส�าคัญในการ
ขับเคลื� อนองค์กรให้สามารถบรรจุตามวิสัยทัศน์ที� ตั� งไว้ได้ และเพื� อให้เกิดความสอดคล้องและ
ประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ขององค์กร เจ้าหน้าที� ผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นส่วนส�าคัญที�ช่วยให้โรงพยาบาล
สามารถเกิดการเดินหน้าต่อไปในทิศทางที�ต้องการได้ ท�าให้เจ้าหน้าที�ต้องมีการปรับตัวและรวมถึงการมี
ภาระงานที�เพิ�มมากขึ� น ความรับผิดชอบที�มากขึ� น ส่งผลกระทบเป็นความเครียดที�เพิ�มมากขึ� นทั�งทาง
ร่างกายและจิตใจ ซึ�งส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน สุขภาพ และรวมถึงคุณภาพชีวิต
ของเจ้าหน้าที�ผู้ปฏบัิติงานในระยะยาวด้วย 

จากเหตุผลที�กล่าวมาข้างต้นนี�  จะเห็นได้ว่าความเครียดเป็นปัญหาที�ส�าคัญ หากเจ้าหน้าที�
ผู้ปฏิบัติงานต้องประสบกับความเครียดต่อเนื�อง ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน สุขภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของเจ้าหน้าที� ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที�จะศึกษาระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ปฏบิัติงานในภาควิชาพยาธิ
วิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทย โดยผลจากการศึกษาครั�งนี�จะน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏบัิติงานแก่เจ้าหน้าที�ผู้ซึ�งเป็นก�าลังส�าคัญขององค์กร ให้มีประสิทธภิาพในการท�างานที�ดีขึ� น 
รวมทั�งการมีระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที�ดียิ�งขึ� นด้วยซึ�งย่อมส่งผลดีต่อการให้บริการแก่ประชาชน
ต่อไป  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจัย 
 1) เพื�อวัดระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธวิิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งใน
ประเทศไทย 

2) เพื�อศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยพื� นฐานกบัระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชา
พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทย 
 

ประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บั 
1. ทราบระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธวิิทยาคลินิคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�ง

ในประเทศไทย 
2. ทราบปัจจัยพื� นฐานที�อาจะก่อให้เกิดความเครียดในเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทย 
3. เพื� อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 

คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทยให้มีการพัฒนาด้านสขุภาพที�ดีขึ�นต่อไป  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 
 
.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร (Population) ที�ใช้ในการวิจัยครั�งนี�  คือเจ้าหน้าที�ฝ่ายสนับสนุนของภาควิชาพยาธิ

วิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทย จ�านวนทั�งสิ�น��� คน  
ตัวอย่าง (Sample) ตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั�งนี�  เพื�อหาจ�านวนของตัวอย่างที�จะสามารถน�ามา

ใช้วิเคราะห์ผลได้อย่างน่าเชื�อถือ จึงใช้การค�านวณจ�านวนตัวอย่าง  วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้วิธี
ค�านวณ จากสูตรของยามาเน่ n = N / 1+N (e)2 
 n =ขนาดตัวอย่างที�ค�านวณได้ 
 N = จ�านวนประชากร (�15 คน) 
 e = ค่าความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับได้ ถ้าก�าหนดวามคลาดเคลื�อนที� � % จะใช้ค่า e คือ 0.05 
ได้ขนาดตัวอย่างจ�านวน 89 คน จากประชากรทั�งหมด ��� คน 
 เกณฑก์ารคัดออกผู้ที�ไม่ส่งคืนแบบสอบถามและผู้ที�ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน 

2) เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ความเครียดของเจ้าหน้าท่ี

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 

คณะแพทยแ์ห่งหนึ�งในประเทศ

ไทย 

ปัจจัยพื� นฐาน 

-เพศ 

-อายุ 

-สถานภาพสมรส 

-วุฒิการศึกษา 

-ต�าแหน่งงาน 

-อายุงาน 

-รายได้ต่อเดือน 

-ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน 

-หน่วยงานที�ปฏบัิติ 
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ผู้วิจัยได้ก�าหนดใช้เครื�องมือในการวิจัย คือแบบวัดความเครียดส�าหรับคนไทย (Thai Stress 

Test : TST) ที�ได้รับการพัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ และคณะ ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้วิจัยจะท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบวัด
ความเครียดส�าหรับคนไทย โดยมีการเพิ�มเติม ค�าถามที�เป็นลักษณะข้อมูลทั�วไป แบ่งแบบสอบถามเป็น            
� ตอน ดังนี�    

ตอนที� � ค�าถามลักษณะข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี �4 ข้อ 
ตอนที� 2 เป็นข้อค�าถามแบบทดสอบความเครียดส�าหรับคนไทย (Thai Stress Test : TST)   

มีจ�านวนค�าถาม 24 ข้อ ข้อที� 1-12 เป็นค�าถามด้าน Negative และข้อที� 13-24 เป็นค�าถามด้าน Positive 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
   1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ต�าแหน่ง
งาน อายุงาน รายได้ต่อเดือนระยะเวลาในการปฏิบัติงานและหน่วยงานที�ปฏิบัติ โดยใช้การจ�าแนกเป็น
ความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย 

2) วิเคราะห์ระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�ง
ในประเทศไทย โดยใช้แบบวัดความเครียดส�าหรับคนไทย (Thai Stress Test : TST)   
 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื� นฐาน ได้แก่ เพศ,  อายุ, สถานภาพสมรส,         
วุฒิการศึกษา, ต�าแหน่งงาน, อายุงาน, รายได้ต่อเดือน, ระยะเวลาในการปฏบิัติงานและหน่วยงานที�ปฏบัิติ 
กับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทยโดยใช้
สถิติ chi-square 

 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาจากแบบสอบถามที�ตอบกลับมาและมีความครบถ้วนสมบูรณ์จ�านวน        

98 ฉบับ จากจ�านวนทั�งหมด 115 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85.22 
ส่วนที� 1 สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทั�วไปของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่ง

หนึ�งในประเทศไทยพบว่าเจ้าหน้าที�ฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.47 อยู่ในช่วงอายุ 25-30 ปี  
ร้อยละ 33.67 สถานภาพโสดร้อยละ 59.18จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 78.57ต�าแหน่งงาน
กลุ่มงานห้องปฏิบัติการร้อยละ 83.67อายุงานระหว่าง 1-10 ปีร้อยละ 47.96รายได้ต่อเดือนโดยรวม   
อยู่ในช่วงรายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 37.76ปฏิบัติงานทั�งในและนอกเวลาราชการร้อยละ 
77.55 ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 54.08  

ส่วนที�  �  สรุปผลวิเคราะห์ระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 
คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทย 

 จากแบบสอบถามส่วนที� 2 ที�เป็นแบบวัดระดับความเครียดของคนไทย (Thai Stress Test : 
TST) เมื�อน�ามาให้คะแนนและเทียบคะแนนแต่ละด้านกับตารางเมตริกของสุชีรา ภัทรยุตวรรตน์ และคณะ 
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พบว่าเจ้าหน้าที�ฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความเครียดเล็กน้อย ร้อยละ 65.31 รองลงมาอยู่ในระดับ
สุขภาพจิตปกติ ร้อยละ 27.55 และระดับสุขภาพจิตดีมาก ร้อยละ 7.14ตามล�าดับ  

ส่วนที� 3 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื� นฐานกับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทย 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยพื�นฐานกบัระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชา
พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทยทั�งหมด � ปัจจัย พบว่ามีปัจจัยพื� นฐานที�ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ� งใน
ประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญที�ระดับ �.��มี � ปัจจัยคือวุฒิการศึกษา,ต�าแหน่งงาน, ช่วงเวลาในการ
ปฏบิัติงานและหน่วยงานที�ปฏบัิติ และปัจจัยพื� นฐานที�มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ� งในประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญที�ระดับ �.�� มี � ปัจจัย
คือ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, อายุงานและรายได้ต่อเดือน โดยสามารถน�ามาสรุปผลการศึกษาดังนี�  

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิ
วิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทย พบว่าเพศชายมีแนวโน้มมีระดับความเครียดมากกว่าเพศ
หญิง โดยเพศชายมีระดับความเครียดเล็กน้อย ขณะที�เพศหญิงมีระดับสุขภาพจิตปกติ 

3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิ
วิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทยพบว่าช่วงอายุที�มีระดับความเครียดมากที�สุด คือ อายุ        
26-35 ปี (มีระดับความเครียดเล็กน้อย) รองลงมาคืออายุมากกว่า �� ปี (ระดับสุขภาพจิตปกติ) และ
ช่วงอายุน้อยกว่า �� ปี และอายุ ��-�� ปี (ระดับสุขภาพจิตดีมาก) 

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ� งในประเทศไทย พบว่าสถานภาพโสด มีแนวโน้มระดับ
ความเครียดมากกว่าสถานภาพอื�นๆ โดยมีระดับความเครียดเล็กน้อย ขณะที�สถานภาพสมรสอื�นๆ         
มีแนวโน้มระดับสุขภาพจิตปกติ 

3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุงานกับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิ
วิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ� งในประเทศไทย พบว่าอายุงานน้อยกว่า 1 ปี และระหว่าง 1-10 ปี         
มีแนวโน้มมีระดับความเครียดมากกว่าอายุงานอื�นๆ โดยมีความเครียดในระดับ เครียดเล็กน้อย รองลงมา
คืออายุงาน �� ปีขึ�นไป มีระดับสุขภาพจิตปกติ และอายุงานระหว่าง��-�� ปี มีระดับสุขภาพจิตดีมาก 

3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกบัระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชา
พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ� งในประเทศไทย พบว่ารายได้ต่อเดือนที� มีแนวโน้มมีระดับ
ความเครียดมากที�สุดคือรายได้ต่อเดือน20,001 – 30,000 บาทและ 30,001 – 40,000 บาท โดยมี
ระดับความเครียดเล็กน้อย รองลงมาคือรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท มีแนวโน้มระดับสุขภาพจิต
ปกติ ขณะที�รายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทมีแนวโน้มระดับสุขภาพจิตดีมาก 
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สรุปผลการวิจัย 
 เจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มีความเครียดเล็กน้อย และผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื� นฐานกับระดับความเครียดของ
เจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิ วิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทยทั�งหมด � ปัจจัย พบว่า
ปัจจัยพื� นฐานที�มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์
แห่งหนึ�งในประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญที�ระดับ �.�� มี � ปัจจัยคือเพศ , อายุ, สถานภาพสมรส,             
อายุงาน และรายได้ต่อเดือน และปัจจัยพื� นฐานที�ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญที�ระดับ �.��มี � ปัจจัยคือ
วุฒิการศึกษา,ต�าแหน่งงาน, ช่วงเวลาในการปฏบัิติงานและหน่วยงานที�ปฏบัิติ  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลของการศึกษาระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์
แห่งหนึ�งในประเทศไทยน�ามาอภิปรายเพื�อเป็นการขยายผลการวิจัยให้ชัดเจนมากยิ�งขึ�น ดังนี�  
  ส่วนที� � ผลวิเคราะห์ระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์
แห่งหนึ�งในประเทศไทยพบว่าเจ้าหน้าที�ฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความเครียดเล็กน้อย ร้อยละ 65.31
สอดคล้องกบัผลการศึกษาความเครียดของนักศึกษาแพทย์ชั�นปีที� �-� ของสุวรรณา สี�สมประสงค์และผล
การศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสถานีอนามัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ของลัดดา เหล็กมั�น ซึ�งใช้เครื� องมือในการศึกษาเดียวกันคือแบบวัดความเครียดของคนไทย (Thai 
StreesTest:TST) พบว่านักศึกษาแพทย์ชั�นปีที� �-� ส่วนใหญ่มีระดับความเครียดเล็กน้อย ร้อยละ ��.�� 
และบุคลากรสังกัดสถานีอนามัย จังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่มีระดับความเครียดเล็กน้อย ร้อยละ ��.�� 
ทั�งนี� อาจเป็นเพราะความเครียดที�พบในชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆ ที�เกิดขึ�นหรือสภาวะ
แวดล้อมรอบตัว ส่งผลต่อความรู้สึก ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม การเปลี�ยนแปลงต่างๆ ของร่างกายและ
การด�ารงชีวิต ความเครียดในระดับนี� เป็นสัญญาณเตือนว่ามีความเครียดมากกว่าปกติ ควรหาสาเหตุและ
จัดการหรือแก้ไขสาเหตุนั�น 
 ส่วนที� � ผลวิเคราะห์ปัจจัยที�มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ภาควิชาพยาธิ
วิทยาคลินิก คณะแพทย์แห่งหนึ�งในประเทศไทย 
 �.�) เพศจากผลการวิเคราะห์ที�สรุปว่าเพศมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดนั�น โดยเพศ
ชายมีระดับความเครียดมากกว่าเพศหญิง อาจะเป็นเพราะว่าเพศชาย มีบุคลิกเชื�อมั�นในตนเอง มีลักษณะ
ของความเป็นผู้น�า เป็นเพศที�เหมาะกับการเป็นผู้บริหาร แต่ในปัจจุบันนี� เพศหญิงมีบทบาทในการท�างาน
มากขึ� นและก้าวขึ�นมาเป็นหัวหน้างานมากขึ�น จึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือปัญหาทางสัมพันธภาพ
ระหว่างเพื�อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา แต่ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยที�เคยศึกษามา เช่น
การศึกษาปัจจัยที� ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเลย ของภารดี ค�ามาที�ผลการศึกษาสรุปว่าเพศที�แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความเครียด 
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 �.�) อายุ จากผลการวิเคราะห์ที�สรุปว่าอายุมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดนั�น พบว่า 
ช่วงอายุที�มีระดับความเครียดมากที�สุดคือ ��-�� ปี ซึ�งเป็นกลุ่มที�มีจ�านวนมากที�สุด อาจจะมีสาเหตุมา
จากเจ้าหน้าที�ในกลุ่มนี� มีหน้าที�และลักษณะงานที�ได้รับมอบหมายใกล้เคียงกัน แต่ผลส�าเรจ็ของงานอาจมี
ความแตกต่างกัน จึงมีการแข่งขันและความกดดันที�ก่อให้เกิดความเครียดได้สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สมจิตต์ อุดมศรี (����) ที�สรุปว่าพยาบาลวิชาชีพที�มีอายุต่างกนัมีคะแนนความเครียดที�แตกต่างกนั 
 �.�) สถานภาพสมรส จากผลการวิเคราะห์ที�สรุปว่าสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความเครียดนั�น โดยเจ้าหน้าที�โสดมีระดับความเครียดมากกว่าเจ้าหน้าที�ที�มีสถานภาพอื�นๆ อาจมีสาเหตุ
มาจาก เจ้าหน้าที�โสดมีการท�างานอย่างทุม่เทเตม็ที�ให้กบังาน เมื�อท�างานอย่างสดุความสามารถย่อมมีความ
คาดหวังที�จะประสบความส�าเร็จในหน้าที�การงาน แต่ภายใต้กฎระเบียบของการท�างาน และความกดดัน
เดียวกัน เจ้าหน้าที�โสดอาจต้องเผชิญหน้ากับความเครียดโดยล�าพัง ไม่ได้รับก�าลังใจหรือค�าแนะน�าจาก
ครอบครัวเพียงพอ จึงส่งผลต่อความเครียดที� เกิดขึ� น ซึ� งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิชญา                
แก้วสระแสน (����) ที�อธิบายไว้ว่า พนักงานที�มีสถานภาพโสด มีระดับความเครียดมากกว่าสถานภาพ
อื�นๆ 
 �.�) วุฒิการศึกษา จากผลการวิเคราะห์ที�สรุปว่าวุฒิการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความเครียดนั�นทั�งนี� อาจเป็นเพราะงานที�ได้รับมอบหมายในแต่ละวุฒิการศึกษามีความเหมาะสมและการ
ปฏิบัติงานนั�นต้องอาศัยการเรียนรู้และสั�งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ทั�งยังปฏิบัติงานอยู่ใน
พื� นที�ใกล้เคียงกัน มี ลักษณะคล้ายคลึงกัน ท�าให้มีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยที�เคยศึกษามา เช่นการศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย ของภารดี ค�ามาซึ�งสรุปผลว่าวุฒิการศึกษาที�แตกต่างกันไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความเครียด 
 �.�) ต�าแหน่งงาน จากผลการวิเคราะห์ที�สรุปว่าต�าแหน่งงานไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความเครียดนั�นอาจเป็นเพราะว่าทั�งต�าแหน่งงานกลุ่มงานห้องปฏิบัติการและกลุ่มงานธุรการมีการ
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที�ตรงตามความสามารถและเหมาะสม มีความชัดเจนเกี�ยวกับหน้าที�ความ
รับผิดชอบที�ระบุไว้ในแต่ละต�าแหน่งงาน ท�าให้เจ้าหน้าที�มีความเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของ
ตนเองอย่างชัดเจน ซึ�งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐาปนี วังกานนท์ (����) ว่าพนักงานที�มีปัจจัยด้าน
บทบาทและหน้าที�ในองค์กรที�แตกต่างกัน มีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน 
 2.6) อายุงานจากผลการวิเคราะห์ที�สรุปว่าอายุงานมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดนั�น  
ผลการศึกษาแสดงให้เหน็ว่าเจ้าหน้าที�ส่วนใหญ่มีอายุงานอยู่ในช่วงน้อยกว่า � ปี และช่วง �-�� ปี ซึ�งอยู่
ในวัยที�เริ�มท�างานเป็นผู้ใหญ่และต้องมีการปรับตัวเพื�อให้สามารถท�างานตามหน้าที�ที�รับผิดชอบ จึงท�าให้มี
ระดับความเครียดที�มากกว่าช่วงอายุอื�นๆสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยความเครียดในงานและคุณภาพ
ชีวิตของพยาบาลห้องผ่าตัด ของอาจารี ศิริ 
 �.�) รายได้ต่อเดือนจากผลการวิเคราะห์ที�สรุปว่ารายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความเครียดนั�นเนื�องจากสภาวะการด�ารงชีวิตในปัจจุบัน มีค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงมากขึ�นความ
ต้องการสิ�งอ�านวยความสะดวกสบายมีเพิ�มขึ� น ท�าให้รายได้ของเจ้าหน้าที�มีผลต่อความสามารถในการ
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จับจ่าย ทั�งส่วนบุคคล ครอบครัวและการมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับบุคคลอื�น สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของภารดี ค�ามา ที�การศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย พบว่าผู้บิหารโรงเรียนที�มีรายได้ต่างกนัมีระดับความเครียดแตกต่าง
กัน 
 �.�) ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานจากผลการวิเคราะห์ที�สรุปว่าช่วงเวลาในการปฏิบัติงานไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความเครียดนั�นอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที�ได้รับตารางการปฏิบัติงานล่วงหน้า แม้
จะต้องมีการปฏิบัติงานล่วงเวลาบ้างแต่ก็มีความยืดหยุ่นในการแลกรอบของการปฏิบัติงานได้ อีกทั�งยังมี
การจัดสรรจ�านวนเจ้าหน้าที�ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา แต่ผลการศึกษาไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุพรรณี พุ่มแฟง (����) ที�พบว่าปัจจัยด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานของ
พยาบาลเป็นปัจจัยที�ท �าให้เกดิความเครียด เนื�องจากพยาบาลต้องปฏบิัติงานเป็นเวรผลัดตลอด �� ชั�วโมง
และมีภาระงานเพิ�มมากขึ�น 

�.�) หน่วยงานที�ปฏบัิติ จากผลการวิเคราะห์ที�สรุปว่าหน่วยงานที�ปฏบัิติไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความเครียดนั�น อาจเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นหน่วยห้องปฏิบัติการ หน่วยเจาะเลือดหรือส�านักงานนั�นมี
จ�านวนงานที�มีปริมาณมากและมีความเร่งรีบของงานไม่แตกต่างกัน อีกทั�งหน่วยงานทั�งหมดนี�  มีการใช้
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที�ทนัสมัยเหมาะสมกบังาน มีสภาพแวดล้อมทั�ง เสยีง อุณหภมิู และมาตรการความ
ปลอดภัยไม่ต่างกันซึ�งสอดคล้องกับการศึกษาของฐาปนี วังกานนท์ ที�พบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างและ
บรรยากาศองค์กรแตกต่างกัน มีความเครียดไม่แตกต่างกัน 
 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั�งต่อไป 
 การศึกษาวิจัยในครั�งนี� เป็นการวัดระดับความเครียดของเจ้าหน้าที� ผู้ปฏิบัติงานซึ�งสามารถ
สะท้อนถึงระดับความเครียดขององค์กรได้ แต่อย่างไรกต็าม ความเครียดของบุคคลมีสาเหตุที�แตกต่างกัน
และสามารถเปลี�ยนแปลงได้ การศึกษาระดับความเครียดของเจ้าหน้าที�ฯ ครั�งนี�  เป็นเพียงการวัดระดับ
ความเครียดในช่วงระยะเวลาหนึ�งๆ ดังนั�นจึงควรที�จะมีการวัดระดับความเครียดอย่างสม��าเสมอปีละ �-� 
ครั�ง เพื�อเป็นการติดตามและดูแนวโน้มระดับความเครียดของเจ้าหน้าที� เพื�อน�าผลที�ได้มาวางแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที�ฯ ให้ดียิ�งขึ�น และการศึกษาครั�งนี�  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพื�อวัดระดับ
ความเครียดโดยศึกษากับปัจจัยพื� นฐานเบื� องต้น จึงควรมีการศึกษาปัจจัยอื�นๆ ที�อาจมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความเครียดเพิ�มเติม เพื�อการวางนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที�ฯ ต่อไป 
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