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ความเครียดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร
อนันท์ พะละหงษ์ * ทีปพิพฒ
ั น์ สั นตะวัน**
บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้ งมี วตั ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาล
เมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความเครี ยดในการทางานของ
พนักงานเทศบาลเมื องบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิ จิตร จาแนกตามข้อมูลพื้ นฐานส่ วน
บุคคลของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาล
ของเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จานวน 108 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการ
เก็บข้อมูลการวิจยั ในครั้งนี้ คื อ แบบสอบถามที่ ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้ น มีค่าความเที่ ยง เท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test และ
การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Multiple comparison) ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลจากการศึ กษาด้านความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีความเครี ยดในการทางาน อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
2. ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคลของพนักงานเทศบาลเมืองบาง
มูลนาก พบว่า พนักงานเทศบาลที่มีระดับอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และตาแหน่ง
งาน ต่างกัน มีความเครี ยดในการทางาน โดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ความเครี ยดในการทางาน, พนักงาน, เทศบาลเมือง
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Job Stress of Employee Bang Mun Nak Municipality, Bang Mun Nak District,
Phichit Province
Anan Palahong* Teeppipat Suntawan**
Abstract
The purposes of this research were to study job stress of Bang Mun Nak Municipality
employees, Bang Mun Nak District, Phichit Province, and to compare job stress among Bang Mun
Nak Municipality employees, Bang Mun Nak District, Phichit Province as distinguished by basic
information. The samples were 108 employees of Bang Mun Nak Municipality, Bang Mun Nak
District, Phichit Province. The research tool was as 5-point rating scale questionnaire with a
reliability coefficient of 0.98. The data were analyzed using mean, standard deviation, independent ttest, F-test and Multiple Comparison.
The findings are follows:
1. Job stress of employees of Bang Mun Nak Municipality, Bang Mun Nak District,
Phichit Province, overall was at the lowest level.
2. The Comparison of job stress among Bang Mun Nak Municipality employees Bang
Mun Nak District, Phichit Province as distinguished by basic information found that age, education,
time and office had an effect on job stress by showing in psychological symptoms differently and
significantly at the level of 0.05.
Keywords: Job stress, Employee, Municipality
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บทนา
สื บเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว และปัญหาความเครี ยด มีสาเหตุจากทั้งปั จจัย
ภายใน และปั จจัยภายนอกบุคคล ซึ่ งสาเหตุภายในบุคคล ได้แก่ ปั ญหาสุ ขภาพ ปั ญหาเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
ส่ วนสาเหตุ ภายนอกบุ คคล ได้แ ก่ ปั ญหาเศรษฐกิ จ ปั ญหาสังคม ปั ญหาครอบครั ว และปั ญหาจาก
การทางาน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพทั้งทางร่ างกาย และจิ ตใจ ซึ่ งวัยที่ มีโอกาสเกิ ดความเครี ยดได้
มากกว่าวัยอื่น ได้แก่ วัยผูใ้ หญ่ หรื อวัยทางาน เพราะเป็ นวัยที่มีโอกาสที่จะเผชิ ญสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชี วิตประจาวันมากมาย มี ภารกิ จการงานที่ ยุ่งยาก และซับซ้อนมี การเผชิ ญกับเหตุ การณ์ ที่ตอ้ งอาศัย
ความสามารถความรับผิดชอบในงานที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ (ปรเมษ คีรีเมฆ, 2549: 44)
จากการศึ กษาเกี่ ยวกับความเครี ยดของคนไทย พบว่า ประชาชนมี ความเครี ยดที่ มีสาเหตุ
มาจากเรื่ องงาน ร้อยละ 30 (กรมสุ ขภาพจิต, 2546: 25) ลักษณะงานของแต่ละอาชี พในสังคมปั จจุบนั
ก่อให้เกิ ดความเครี ยดได้แต่ ท้ งั นี้ ก็ข้ ึ นอยู่กบั ตัวบุ คคล และลักษณะของงานหรื อองค์ประกอบต่าง ๆ
(สิ นีนาฏ จิตต์ภกั ดี, 2548: 14) อาชี พพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นอาชี พหนึ่ งที่ทาให้เกิด
ความเครี ยดโดยผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้บริ การประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม และค่านิ ยมทางสังคม ทาให้สถานะของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ถูกลดความสาคัญลง พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นถูกมองว่าเป็ นข้าราชการชั้นที่ 3 เมื่อเทียบ
กับข้าราชการในกรมอื่น ๆ ซึ่ งในปั จจุบนั สวัสดิการต่าง ๆ ก็ดอ้ ยกว่าส่ วนราชการอื่น ๆ มาก ประกอบ
กับนโยบายทางการเมื องในระดับท้องถิ่ นที่ มีการเปลี่ ยนแปลงตามนโยบายทางการเมื อง และคณะ
รัฐบาลที่ เข้ามาบริ หารประเทศเป็ นผลทาให้พนักงานส่ วนท้องถิ่นต้องปรับตัว เพื่อสนองต่อนโยบาย
ของรั ฐ บาลอยู่ต ลอดเวลา ประกอบกับ ภาวะเศรษฐกิ จที่ ต กต่ า ค่ า ครองชี พ สู ง รายได้น้อย ท าให้
พนักงานส่ วนท้องถิ่น ต้องดิ้นรนเพื่อหารายได้เพิ่มเติม เพื่อนามาจุนเจือครอบครัวให้มีความเป็ นอยู่ที่ดี
บางรายต้องกูเ้ งินจากแหล่งเงินกูต้ ่าง ๆ ทาให้มีหนี้ สินมากมาย บางรายก็ตอ้ งประกอบอาชี พเสริ มมาก
จนไม่ มี เ วลาให้กับ การท าหน้า ที่ พ นัก งานท้อ งถิ่ น ได้อ ย่ า งเต็ม ที่ สิ่ ง เหล่ า นี้ ย่ อมส่ ง ผลกระทบต่ อ
มาตรฐานการให้บริ การประชาชนด้วย อีกทั้งสังคมยังคาดหวังว่าพนักงานส่ วนท้องถิ่ นจะเป็ นผูใ้ ห้
การบริ การ และให้ค วามช่ ว ยเหลื อแก่ ประชาชนได้ต ามบทบาทหน้า ที่ ที่ กฎหมายกาหนดไว้ต าม
พระราชบัญญัติขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริ หารส่ วนตาบล นอกจากนั้นความเครี ยดในการทางานยังเกิ ดจาก
สภาวะการเปลี่ยน แปลงทั้งร่ างกาย จิตใจ และพฤติกรรมที่ไม่ปกติ อันเนื่ องจากการมีปฏิสัมพันธ์กบั
งานรวมถึงผูอ้ ื่นทาให้เกิดการกระทาที่ไม่เหมาะสม และไม่สมดุลต่อร่ างกายขึ้น (รุ่ งระวี พันธานนท์,
2548: 57)
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จากเหตุผลและสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษาความเครี ยดในการ
ทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก เพื่อศึกษาระดับความเครี ยดในการทางานของพนักงาน
เทศบาลเมื องบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัด พิ จิตร เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลหรื อเป็ นแนวทาง
สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูบ้ ริ หารในการป้ องกัน และลดภาวะความเครี ยดจาการทางาน และเสริ มสร้าง
ความผูกพันต่ อองค์การในหน่ วยงานตลอดจนเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งให้พ นักงานมี สุ ขภาพ
ร่ างกายและจิตใจที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน และพัฒนาการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล
เมื อ งบางมูลนาก เพื่ อให้พ นักงานมี ค วามสุ ข ในการทางานเกิ ด ขวัญกาลังใจรวมถึ งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งจะนาผลสาเร็ จให้แก่องค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความเครี ย ดในการท างานของพนัก งานเทศบาลเมื อ งบางมู ล นาก อาเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเที ยบความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
อาเภอบางมูลนาก จังหวัด พิ จิตร จาแนกตามข้อมูลพื้ นฐานส่ วนบุ คคลของพนักงานเทศบาลเมื อง
บางมูลนาก
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดในการทางาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การกาหนดลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพ รายได้ อาชีพ การศึกษา เป็ นต้น
ปัจจัยด้ านงาน
ความเครี ยดที่ เกิดจากการทางานมีสาเหตุมาจากปั จจัยของความเครี ยดในอาชี พการทางาน
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยด้านงาน เนื่องจากบุคลากรในองค์การจะมีลกั ษณะงานที่แตกต่างกันไป
โดยจะต้องทางานด้วยความถูกต้อง ประณี ต และรวดเร็ ว ทันต่อความต้องการของลูกค้า และองค์การ
จึงมีโอกาสที่จะเกิดความเครี ยดในการทางานได้ จากแนวคิดดังกล่าว ทาให้ทราบว่าปั จจัยด้านงานที่
แตกต่างกันจะมีอิทธิ พลต่อความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก โดยเฉพาะ
ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะงานความสาเร็ จ และความก้า วหน้า ในอาชี พ ความสั มพัน ธ์ กับเพื่ อ นร่ ว มงาน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา และโครงสร้างและบรรยากาศองค์การ จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมื องบางมูลนากข้างต้น
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

วารสารวิชาการเครือข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

123

ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเครี ยดในการทางานจากนักวิชาการหลาย ๆ
ท่าน มาเป็ นเกณฑ์ในการศึกษา โดยการเลือกตัวแปรอิสระที่จะนามาใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ มี 4 ปั จจัย
ได้แก่ 1) อายุ 2) ระดับการศึกษา 3) ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และ 4) ตาแหน่งงาน ส่ วนตัวแปร
ตามที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ ได้แก่ 1) ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านร่ างกาย 2) ความเครี ยด
โดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจ 3) ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางพฤติกรรม
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คื อ พนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร จานวน 150 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร จานวน 108 คน กาหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิ ดตารางสาเร็ จของ Krejcie และ
Morgan และทาการสุ่ มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คื อ แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล และแบบสอบถาม
เกี่ ยวกับความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามเกณฑ์ของบุญชม
ศรี สะอาด (2554: 121) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวมรวมข้อมูล และการตรวจสอบเครื่ องมือผูว้ ิจยั ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
2. กาหนดโครงสร้างของแบบสอบถามที่จะใช้ในการศึกษาแล้วขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึ กษา เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบแบบสอบถามในขั้นต้น
3. ดาเนินการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับโครงสร้างของแบบสอบถามที่กาหนดไว้
แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
4. ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณา
จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Index of item objective
congruence: IOC) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ทุกข้อแล้วนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับพนักงานของเทศบาลเมืองบางมูลนากที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha coefficient)
ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90
6. นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาการวิจยั ตรวจสอบ เพื่อใช้เป็ นแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล จากสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึงนายกเทศมนตรี บางมูลนาก เพื่ อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากแบบสอบถามทั้งหมด 108 ชุด ได้รับ
คืนมา จานวน 108 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ ได้รับกลับคื นโดยนามาตรวจสอบความสมบูรณ์ ดาเนิ นการ
วิเคราะห์ระดับความเครี ยดโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA โดยการทดสอบ เอฟ (F-test) และวิเคราะห์
ความแตกต่างรายคู่ (Multiple comparison) ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม
ข้ อ
1
2
3

รายการ
ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านร่ างกาย
ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจ
ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านพฤติกรรม
รวมเฉลี่ย

X

1.48
1.36
1.40
1.41

ระดับความเครียด
S.D.
แปลผล
0.20
น้อยที่สุด
0.16
น้อยที่สุด
0.17
น้อยที่สุด
0.16
น้อยที่สุด

อันดับที่
1
3
2

จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอ
บางมูลนาก จังหวัด พิ จิตร มี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความเครี ยดในการทางาน อยู่ในระดับน้อยที่ สุ ด
( X = 1.41) เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็ นรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านร่ างกายก่อให้เกิดความเครี ยด
ระดับ น้อยที่ สุด ( X = 1.48) รองลงมาคื อ ด้านทางด้านพฤติกรรมก่อให้เกิ ดความเครี ยดระดับน้อย
ที่สุด ( X = 1.40) และด้านจิตใจก่อให้เกิดความเครี ยดระดับน้อยที่สุด ( X = 1.36) ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน (n = 108)
รายการ
ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านร่ างกาย
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้ า น
พฤติกรรม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

0.363
4.253
4.615

2
105
107

0.181
0.041

4.480

0.01
4*

0.140
2.918
3.058

2
105
107

0.070
0.028

2.512

0.08
6

0.536
2.857
3.392

2
105
107

0.268
0.027

9.842

0.00
0*

0.271
2.493
2.764

2
105
107

0.135
0.024

5.707

0.00
4*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรี ย บเที ยบระดับความเครี ย ดในการทางานของพนักงาน
เทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จาแนกตามอายุ โดยนาไปเปรี ยบเทียบรายคู่
ตามวิธีการของ Scheffe พบว่า ระดับความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจ จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล
เกี่ ยวกับอายุ เป็ นรายคู่ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 2 คู่ ได้แก่
พนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนากที่มี อายุ 51-60 ปี มีระดับมีความเครี ยดโดยปรากฏ อาการทางด้าน
จิตใจแตกต่างจากลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 20-30 ปี
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ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จาแนกตามระดับการศึกษา (n = 108)
รายการ
ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านร่ างกาย
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

0.145
4.471
4.615

2
105
107

0.072
0.043

1.700

0.188

ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

0.070
2.988
3.058

2
105
107

.035
0.028

1.225

0.298

0.281
3.111
3.392

2
105
107

0.140
0.030

4.740

0.011*

0.133
2.631
2.764

2
105
107

0.067
0.025

20.660

0.075

ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางพฤติกรรม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 พบว่า จากผลการเปรี ยบเทียบระดับความเครี ยดในการทางานของพนักงาน
เทศบาลเมื องบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัด พิ จิตร จาแนกตามระดับการศึ กษา โดยนาไป
เปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe พบว่า พนักงานเทศบาลที่มีระดับการทางศึกษาต่างกันจะมี
ความเครี ยดในการทางาน โดยปรากฏอาการทางด้านพฤติกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 จานวน 1 คู่ คื อ พนักงานเทศบาลเมื องบางมูลนากที่ มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จะมี
ความเครี ยด โดยปรากฏอาการทางด้านพฤติกรรม แตกต่างจากกลุ่มพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
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ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน (n = 108)
รายการ
ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านร่ างกาย
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

0.363
4.253
4.615

2
105
107

0.181
0.041

4.480

0.014*

ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

0.140
2.918
3.058

2
105
107

0.070
0.028

2.512

0.086

ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านพฤติกรรม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

0.536
2.857
3.392

2
105
107

0.268
0.027

9.842

0.000*

ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

0.271
2.493
2.764

2
105
107

0.135
0.024

5.707

0.004*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 พบว่า พนักงานเทศบาลที่ มีระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานต่างกัน มีความเครี ยด
ในการทางาน โดยปรากฏอาการทางด้านร่ างกาย อาการทางด้านพฤติกรรม และโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05 โดยนาไปเปรี ย บเที ย บรายคู่ ต ามวิธีการของ Scheffe พบว่า
พนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก ที่ มี ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานต่ ากว่า 1-5 ปี และพนักงานเทศบาล
เมืองบางมูลนากที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีความเครี ยดในการทางานแตกต่าง
จากกลุ่มพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก ที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 1-5 ปี
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ตารางที่ 5 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จาแนกตามตาแหน่งงาน (n = 108)
รายการ
ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านร่ างกาย
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางพฤติกรรม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
รายการ
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

.260
4.356
4.615

3
104
107

0.087
0.42

2.067

0.109

0.371
2.687
3.058

3
104
107

0.124
0.026

4.782

0.004*

0.139
3.254
3.392
SS

3
104
107
df

0.046
0.031

1.476

0.225

MS

F

p

0.235
2.529
2.764

3
104
107

0.078
0.024

3.00 2.28

0.026*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจ จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล
เกี่ ยวกับตาแหน่ งงานเป็ นรายคู่ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนาไป
เปรี ยบเที ยบรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe พบว่า พนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนากที่ มีตาแหน่ งงาน
เป็ นพนักงานจ้างทั่วไป มี ค วามเครี ย ดโดยปรากฏอาการทางด้า นจิ ตใจแตกต่ า งจากกลุ่มพนักงาน
เทศบาลเมืองบางมูลนาก ที่มีตาแหน่งงานเป็ นข้าราชการ
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่ สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

วารสารวิชาการเครือข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

129

มี ค วามเครี ย ดโดยปรากฏอาการทางด้า นร่ า งกาย รองลงมามี ค วามเครี ย ดโดยปรากฏอาการด้า น
พฤติกรรม และมีความเครี ยดโดยปรากฏอาการด้านจิตใจ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1. ความเครี ยดในการทางาน โดยปรากฏอาการทางด้านร่ างกาย โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ เป็ นอาการที่เกิดจากความดันสู งเนื่ องจาก
การทางาน รองลงมา เป็ นอาการปวดศีรษะเมื่อ ทางานเป็ นจานวนมาก และมีอาการปากสั่น เสี ยงสั่น
ในขณะตอบคาถามหรื ออธิ บายเรื่ องงานให้แก่เพื่อนร่ วมงานทราบ และที่มีผลต่อความเครี ยดโดยจะ
ปรากฏอาการทางด้านร่ างกาย มีการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ทั้งที่ทางานตามปกติ ตามลาดับ
2. ความเครี ยดในการทางาน โดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คื อ ความเครี ยดโดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจ
พนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก จะเกิดความรู ้สึกโกรธเมื่อถูกกล่าวหาว่าทางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุด รองลงมา คือ พนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนากมีความรู ้สึกซึ มเศร้าในขณะเวลาทางานทั้งที่
มีเพื่อนร่ วมงานอยูห่ ลายคน และพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก มีความรู ้สึกกดดัน เพราะงานที่ต้อง
ทาเกินขีดความสามารถ และโดยมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดไม่ค่อยมีสมาธิ ในการทางาน
3. ความเครี ยดในการทางาน โดยปรากฏอาการทางด้านพฤติ กรรม โดยรวมอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความเครี ยดที่ปรากฏอาการทางด้าน
พฤติกรรม มีระดับความเครี ยดสู งสุ ด รองลงมา คือ พนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนากมีการส่ งเสี ยงดัง
ขี้โมโห โวยวายในที่ทางาน และพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก มีการเดินตัวเกร็ งในที่ทางาน มีผล
ต่อความเครี ยด ตลอดจนพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนากมีการดื่มเหล้า ส่ งผลต่อการไม่มีกาลังที่จะ
ทางานในขณะทางาน
ผลการเปรี ยบเทียบความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคลของพนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
ผลการศึกษาพบว่า
1. พนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก ที่ มีระดับอายุต่างกัน จะมีความเครี ยดในการทางาน
โดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. พนักงานเทศบาลเมื องบางมูลนาก ที่ มีระดับการศึ กษาต่างกัน จะมี ความเครี ยดในการ
ทางาน โดยปรากฏอาการทางด้านพฤติกรรม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. พนั ก งานเทศบาลเมื อ งบางมู ล นาก ที่ มี ร ะยะเวลาในการปฏิ บัติ ง านต่ า งกัน จะมี
ความเครี ยดในการทางาน โดยปรากฏอาการทางด้านร่ างกาย อาการทางด้านพฤติกรรม และโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4. พนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก ที่มีตาแหน่งงานต่างกัน จะมีความเครี ยดในการทางาน
โดยปรากฏอาการทางด้านจิตใจ และโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล การศึ กษาความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมือง
บางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่ สุด พบว่า ความเครี ยดที่
ปรากฏทางด้านร่ างกาย ด้านพฤติกรรม และด้านจิ ตใจ ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ พนักงานส่ วน
ใหญ่เป็ นข้าราชการ ซึ่ งได้รับสวัสดิ การ มีบา้ นพัก มีเงินประจาตาแหน่ งรองรับ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นคน
ในพื้นที่ มีความรู ้จกั คุน้ เคยกับผูบ้ ริ หาร และคุน้ เคยกับคนในพื้นที่ ทาให้สามารถปฏิ บตั ิ งานในพื้นที่
เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของวิภาดา แก้วนิ ยมชัยศรี (2556) ที่กล่าวว่า ปั จจัยที่ มีส่งผลให้
พนักงานจะรู ้ สึกมีความสุ ขในการทางาน คื อ สถานที่ ทางานมี ความสะดวกสบาย มี ความปลอดภัย
ทั้ง ชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น มี เ ครื่ องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ พ ร้ อ ม มี ส วัส ดิ ก ารที่ ดี มี ที่ พ ัก อาศัย มี ร ะบบ
สาธารณู ปโภคที่ ดี ตลอดจนมีความสมดุลระหว่างชี วิตครอบครัวและงาน เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า
1.1 ความเครี ยดในการทางานที่ ปรากฏทางด้านร่ างกาย จากข้อคาถามทั้งหมด พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ อาการที่เกิดจากความดันสู ง เนื่ องจากการทางาน มี อาการปวดศีรษะ อาการ
ปากสัน่ เสี ยงสั่นในขณะตอบคาถามหรื ออธิ บายเรื่ องงานให้แก่เพื่อนร่ วมงานทราบ ซึ่ งอาจเป็ นอาการ
ตอบสนองของร่ างกายที่ มี ต่ อความเครี ยด ซึ่ งมี สาเหตุได้หลายทางตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว เพื่ อน
ร่ วมงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Farmer, Monahan และ Hekeler
(1984; อ้างถึงในศรวณี ย ์ บัวขม, 2549: 10) ที่พบว่า ความเครี ยดเกิดจากสาเหตุได้หลายทางพร้อมกัน
โดยความเครี ยดโดยทัว่ ไปเกี่ ยวข้องกับอารมณ์ และความรู ้ สึก เช่ น ความซึ มเศร้ า ความวิตกกังวล
ความหงุดหงิด ฉุนเฉี ยว จะมีผลทางสรี ระ เช่น ความดันสูง ปวดศีรษะ เป็ นต้น
1.2 ความเครี ยดในการทางานโดยปรากฏอาการทางด้านจิ ตใจ จากข้อคาถามทั้งหมด
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ พนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนากมี ความรู ้สึกโกรธเมื่อถูกกล่าวหาว่า
ทางานไม่ มีประสิ ทธิ ภ าพ อี กทั้งมี ค วามรู ้ สึกกดดันเพราะงานที่ ทาเกิ นขี ดความสามารถ และรู ้ สึ ก
ซึ มเศร้ า ในเวลาทางาน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะพนัก งานเทศบาล มี ค วามตั้ง ใจท างานอย่ า งเต็มก าลัง
ความสามารถ ปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบต่าง ๆ อย่างเคร่ งครั ดแล้วทาให้มีความรู ้ สึกขัดแย้งที่ มีอยู่ในใจ
รู ้ สึกคับข้องใจ วิตกกังวล ขาดความเชื่ อมัน่ และขาดขวัญกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของชูทิตย์ ปานปรี ชา (2549: 15) ที่พบว่า ความเครี ยดทางจิตใจ เป็ นสาเหตุสาคัญ และเกี่ยวข้อง
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กับการเกิดความเครี ยดมากที่สุด อาจเป็ นเพราะความเครี ยดที่เกิดจากบุคลิกภาพที่เอาจริ งเอาจังกับชี วิต
เป็ นคนที่ มีความขยัน ยึดมัน่ ในกฎเกณฑ์ บุคลิกภาพแบบนี้ ทาให้ตอ้ งทางานหนัก และทาทุกอย่างด้วย
ตนเอง ตลอดจนมีความคับข้องใจ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานที่ไม่บรรลุเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการ มีสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดความคับข้องใจ ได้แก่ ความรู ้สึกสู ญเสี ย อาจจะเป็ นการสู ญเสี ยคนที่รัก เกียรติยศ ชื่ อเสี ยง
ความภาคภู มิใจ ความรู ้สึกล้มเหลวในชี วิต และอารมณ์ ที่ก่อให้เกิ ดความรู ้ สึกที่ ไม่ดีทุกชนิ ด ได้แก่
ความกลัวความวิตกกังวล ความโกรธ ความเศร้า ความทุกข์ใจ ไม่สบาย ความรู ้สึกเหล่านี้ ทาให้เกิ ด
สิ่ งที่ เรี ยกว่าอารมณ์เครี ยด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของคูณศักดิ์ ศรี ลาไพ (2549) ที่พบว่า พนักงาน
เทศบาลเมืองสกลนคร มีความเครี ยดมากที่สุด เมื่อถูกตาหนิจากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเพื่อนร่ วมงานต่อว่า
ว่าทางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 ความเครี ย ดในการทางาน โดยปรากฏอาการทางด้า นพฤติ กรรม จากข้อคาถาม
ทั้งหมด พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คื อ พนักงานเทศบาลมีการส่ งเสี ยงดัง ขี้โมโห โวยวายส่ งเสี ยงดัง
เดิ นตัวเกร็ งในที่ ทางาน อีกทั้งมีพฤติ กรรมชอบดื่ มเหล้า อาจทาให้เกิ ดความเครี ยดและแสดงออกมา
อย่างไม่มีสติซ่ ึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของศรี นวล สถิตวิทยานันท์ (2551) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษา
เปรี ยบเที ยบผลของภาวะเครี ยดที่ มีต่อร่ างกาย จิตใจ และการแสดงออกต่อสังคมของผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน โดยพบว่า เมื่อประสบภาวะเครี ยด กลุ่มเจ้าของกิจการการมีอาการ มือสั่น หรื อตัวสั่น วิตก
กังวล โกรธง่าย มีอารมณ์โกรธที่ระงับไม่ได้ และมีสีหน้าที่บ่งบอกถึงอารมณ์ไม่ดี
2. ผลจากการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมือง
บางมูลนาก อาเภอบางมู ลนาก จังหวัด พิ จิ ตร จาแนกตามข้อมูลพื้ นฐานส่ วนบุ ค คลของพนักงาน
เทศบาลเมื องบางมูลนาก พบว่า พนักงานเทศบาลที่ มีระดับอายุ ระดับการศึ กษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานและตาแหน่ งงานต่างกัน มีความเครี ยดในการทางานที่ปรากฏอาการทางด้านจิตใจมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เป็ นเพราะ ความเครี ยดที่แสดงออกมาทางด้าน
ร่ างกายและพฤติกรรมนั้น ต้องออกมาจากความเครี ยดสะสมที่มีอยู่ในร่ างกาย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Cassmeyer และBetrus (1973; อ้างถึงในสุ นทรี ตันวัฒนะ, 2549: 15) ได้ให้ความหมาย “ปั จจัยที่
ทาให้เกิ ดความเครี ยด” ว่าเป็ นตัวกระตุน้ ที่ทาให้บุคคลเกิ ดความเครี ยดภายใน คือ แรงกระตุน้ ภายใน
ตัวเองของตัว บุ ค คล ซึ่ งอาจเกิ ด จากร่ า งกายมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางชี วภาพ หรื อสิ่ ง จาเป็ นต่ อ การ
ดารงชี วิต เช่ น อาหาร อากาศ ความอบอุ่น เป็ นต้น เมื่อได้รับการตอบสนองไม่เพียงพอก็อาจเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและพฤติ กรรมทางสังคมได้ เช่ น กลายเป็ นคนโมโหร้าย หงุดหงิ ด ฉุ นเฉี ยว
เป็ นต้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของณรงค์กร ศาสนา, เกษมชาติ นเรศเสนี ย ์ และบุญเลิศ ไพริ นทร์
(2550) พบว่า พนักงานส่ วนตาบลในจังหวัดปราจีนบุรี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี
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สถานภาพสมรส ไม่มีบุตร มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ตาแหน่งสายงานผูป้ ฏิบตั ิ ระยะเวลา
ที่ปฏิบตั ิงานระหว่าง 1-5 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ระดับความเครี ยดของพนักงาน
ส่ ว นต าบลในจัง หวัด ปราจี น บุ รี มี ค วามเครี ย ดในการท างานด้า นการปฏิ บัติ ง าน และปั จ จัย ด้า น
สิ่ งแวดล้อมต่ างกันมีผลต่ อความเครี ยดในการทางานของพนักงานส่ วนตาบลในจังหวัดปราจี นบุ รี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.04
2.1 ผลการเปรี ยบเที ยบระดับความเครี ยดของพนักงานเทศบาลที่ มีอายุต่างกัน พบว่า
มีความเครี ยดในการทางานที่ ต่างกัน พบว่า ช่ วงอายุระหว่าง 31-40 ปี และช่ วงอายุระหว่าง 20-30 ปี
จะมี ค วามสัมพันธ์ กับช่ ว งอายุร ะหว่า ง 51-60 ปี มี ค วามสัมพันธ์ อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ 0.05
อาจเป็ นเพราะว่า พนักงานเทศบาล ที่มีช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นข้าราชการระดับ
ผูอ้ านวยการกอง ซึ่ งมีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ สูงกว่า ทาให้มีระดับความเครี ยดที่ สูงกว่า พนักงาน
เทศบาลที่ มี ช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี ซึ่ งส่ ว นมากเป็ นพนัก งานที่ มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ น้อ ยกว่ า
สอดคล้องกับงานวิจยั ของคูณศักดิ์ ศรี ลาไพ (2549) ที่ พบว่า พนักงานเทศบาล ที่ มีช่วงอายุระหว่าง
51-60 ปี จะมีระดับความเครี ยดสูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเครี ยดของพนักงานเทศบาลที่ มีระดับ ทางการศึ กษา
ต่ า งกัน จะมี ค วามเครี ยดในการทางานต่ างกัน พบว่า พนักงานเทศบาลที่ มีการศึ กษาระดับต่ ากว่า
ปริ ญญาตรี มีความสัมพันธ์กบั พนักงานเทศบาลที่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ พนักงานเทศบาลที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่
เป็ นเพี ย งพนักงานจ้า ง ทาให้มีระดับความเครี ย ดสู งกว่า พนักงานเทศบาลที่ มีการศึ กษาในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ส่ วนใหญ่เ ป็ นข้า ราชการที่ ต ้อ งถูกกากับ ดู แ ลผลการปฏิ บตั ิ การอย่า งใกล้ชิด และมี การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อต่อสัญญาทุกปี ทาให้พนักงานจ้างมีความรู ้สึกไม่มนั่ คงในหน้าที่การงาน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญพร ไกรศรี วรรธน (2552) ที่พบว่า พนักงานเทศบาลที่มีระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี จะมีระดับความเครี ยดสูงกว่าพนักงานเทศบาลที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2.3 ผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความเครี ยดในการทางาน
ต่างกัน พบว่า พนักงานเทศบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่างกัน 2 คู่ ดังนี้ พนักงานเทศบาลที่มี
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 1-5 ปี มีความสัมพันธ์กบั พนักงานเทศบาลที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ระหว่าง 6-10 ปี จะมีระดับความเครี ยดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และพนักงานเทศบาลที่มี
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 1-5 ปี มีความสัมพันธ์กบั พนักงานเทศบาลที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
มากกว่า 10 ปี มีระดับความเครี ยดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า พนักงาน
เทศบาลที่ มีระยะเวลาปฏิ บตั ิ งานมากกว่า ส่ วนใหญ่มกั เป็ นหัวหน้างาน ย่อมมีความรู ้ ความสามารถ
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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และมีความรับผิดชอบงานหลายด้าน ทาให้มีระดับความเครี ยดสู งกว่า พนักงานเทศบาลที่มีระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานที่ต่ากว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของกาญจนา ศรี ชยั กา (2554) ที่พบว่า พนักงานเทศบาลที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 6-10 ปี จะมีระดับความเครี ยดสู งกว่า พนักงานเทศบาลที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานต่ากว่า 5 ปี
2.4 ผลการเปรี ยบเที ยบพนักงานเทศบาลที่ มีตาแหน่ งงานต่ างกัน มีระดับความเครี ยด
ในการทางานต่างกัน พบว่า พนักงานเทศบาลที่มีความเครี ยดทางด้านจิ ตใจมีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 1 คู่ คือ พนักงานเทศบาลที่เป็ นข้าราชการ จะมีระดับความเครี ยดมากกว่าพนักงาน
เทศบาลที่เป็ นพนักงานจ้างทัว่ ไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะพนักงานเทศบาลที่เป็ น
ข้าราชการมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ สูงกว่า พนักงานเทศบาลตาแหน่งพนักงานจ้างทัว่ ไป ซึ่ งมีหน้าที่
รับผิดชอบน้อยกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญพร ไกรศรี วรรธน (2552) ที่ พบว่า ผูต้ อบแบบ
สอบถามส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ มีระดับความเครี ยดสูงกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นพนักงานจ้าง
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. ความเครี ยดที่โดยปรากฏอาการทางด้านร่ างกาย ด้านจิ ตใจ ตลอดจนด้านพฤติกรรมนั้น
เทศบาลควรจัดปริ มาณงานให้สมดุลกับจานวนพนักงานเหมาะสมกับความสามารถ กาหนดเวลาการ
ปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม และควรกาหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานให้ชดั เจน
2. ควรปฏิ บตั ิตนตามระเบี ยบของหน่วยงาน มีมนุ ษยสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สร้างบรรยากาศ
ในการทางานที่ดี และควรออกกาลังกาย เพื่อดูแลรักษาสุ ขภาพอย่างสม่าเสมอ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมี การศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความเครี ยดในการทางานของพนักงานเทศบาลเมื อง
บางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่ งเสริ มการทางานอย่างมีความสุ ขของพนักงาน
เทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
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