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บทคัดย่อ 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี คือ 1) เพื่อศึกษาความเครียดในงาน ของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง และ2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความเครียดในงานของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลัง
บ ารุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงาน  
ส่งก าลังบ ารุง จ านวน 214 คน  ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการต ารวจมีความเครียดใน
งานด้านร่างกาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลีย และความเครียด
ในงานด้านจิตใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ รู้สึกไม่มีสมาธิ สนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
มากกว่าคู่สนทนา ระดับปัจจัยด้านสภาพร่างกายที่เกิดขึ้น สูงสุด คือ ความเจ็บป่วยทาง
ร่างกาย ระดับปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวท่ีเกิดขึ้นสูงสุด คือ ความขัดแย้งในครอบครัว 
ระดับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ สถานท่ีตั้งของสถานท่ี
ท างาน ระดับปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ระดับปัจจัย
ด้านสังคมที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน  ระดับปัจจัยด้านการ
งานที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ หน้าที่ความรับผิดชอบ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้าน
ปัญหาส่วนตัว ปัจจัยด้านการงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยด้านสภาพร่างกาย 
ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการงานมี
ความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  
ค ำส ำคัญ: ความเครียด, งาน, ข้าราชการต ารวจ 
 
 
 
 
 

 



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 
 

[168] 
 

 

Abstract 
  

The objectives of this study were as the following :- 1) to study 
the job stress of the police officers at Office of Logistics, and 2) to 
study factor relationship with the job stress of the police officers at 
Office of Logistics. Data was collected from the sample of 214 police 
officers at the Office of Logistics. The results of this study indicated the 
police officers had the psychological stress, the most level was feeling 
tired or exhausted, and the physical stress the most level was 
distracted. The physical factors that occur highest was the sickness. The 
privacy issue factors that occur highest was the conflict with family. The 
physical environment issue factors that occur highest was in the 
workplace. The economic issue factors that occur highest was 
economic depression. The social issue factors that occur highest was 
the relationships between colleagues. The work issue factors that occur 
highest was responsibility on duty. Hypothesis testing found that, the 
privacy issue factors and the work issue factors related to the job 
physical stress of the police officers at .05 level of statistical 
significance. The physical factors, the privacy issue factors, the 
economic issue factors, the social issue factors, and the work issue 
factors related to the job physical stress of the police officers at .05 
level of statistical significance. 
 
Keywords: Stress, The job, Police Officers 
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บทน ำ 
  

ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของประชากร สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  และ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดจากความต้องการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมโครงสร้างอาชีพและการท างานของประชาชนไทย
เปลี่ยนไปเกิดแรงงานอพยพย้ายถิ่น การแข่งขันต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด จาก
สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นสุขในชีวิตเกิดความเครียด (Stress) 
ความกดดันทางจิตใจ (กรมสุขภาพจิต, 2548) 
  

ส าหรับความเครียดในงานที่เกิดจากปัจจัยด้านงาน ก่อให้เกิดความกดดัน
ต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะของงาน ภาระงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นงานที่
ยากเกินความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างาน ความพึงพอใจใน
การท างาน ความรู้สึก ทัศนคติทางด้านลบต่องานที่ท า โครงสร้างขององค์กรที่มี
ลักษณะเคร่งครัด ขาดความยืดหยุ่น ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความขัดแย้งของ
คนภายในองค์กร หน้าท่ีความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน บรรยากาศในการท างาน เป็นต้น (อมรากุล อินโอชานนท์
, 2532) 
  

ในบริบทของการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจไทยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่
สะท้อนถึงความเครียดในการปฏิบัตงิาน โดยเผชิญกับโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง 
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะที่มี
รายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ซึ่งสภาพปัญหาจากปัจจัยดังกล่าว ล้วน
ก่อให้เกิดความเครียดกับข้าราชการต ารวจไทย และจากส ารวจสุขภาพจิตในปี 2557 
พบว่า อาชีพต ารวจอยู่ในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆที่มีคะแนนสุขภาพจิต
สูง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
  

ในงานวิจัยเรื่องนี้ ได้ศึกษาความเครียดในงานของข้าราชการต ารวจไทย 
โดยเลือกศึกษาข้าราชการต ารวจในส านักงานส่งก าลังบ ารุง ผู้วิจัยสังเกตว่า 
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ข้าราชการต ารวจเริ่มมีความเครยีดเพิ่มมากข้ึน อาจเกิดจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัย และ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานท าให้ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย  ด้วยเหตุนี้
งานวิจัยเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อศึกษาความเครียดในงาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในงานของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง ซึ่งข้อค้นพบ
ที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ในการบริหาร
ความเครียดของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1.เพื่อศึกษาความเครียดในงาน ของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
 

วิธีกำรวิจัย 
 

ในงานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 458 คน และ
หาจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Yamane (นิรมล กิติกุล, 2552) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 214 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ส าหรับอธิบายลักษณะส่วน
บุคคล และวิเคราะห์ปัญหาด้านสภาพร่างกาย ปัญหาด้านส่วนตัว ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านการงาน 
และปัญหาความเครียดในงาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ก าหนดค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ระดับ 0.05 และใช้เกณฑ์การบรรยายค่า
สหสัมพันธ์ ของ Borg (1963, อ้างโดย Cohen, 1994 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรอสิระ 

ปัจจัยดำ้นสภำพรำ่งกำย 
-ความเจ็บปว่ยทางร่างกาย 
-ความเม่ือยลา้ 
-การพกัผ่อนไม่เพียงพอ 
-การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ 
-การติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

ปัจจัยดำ้นปัญหำส่วนตวั 
-ระดับความสามารถในการท างาน 
-การต้ังเป้าหมายของตนเองไว้สูง 
-ความขัดแย้งในครอบครัว 

ควำมเครียดในงำน 
-ด้านร่างกาย  
-ด้านจิตใจ  

ปัจจัยดำ้นสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ  
-สถานที่ตั้งของสถานที่ท างาน 
-บรรยากาศในสถานที่ท างาน 

ปัจจัยดำ้นเศรษฐกิจ  
-ปัญหาหนี้สิน 
-ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
-รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 

ปัจจัยดำ้นสังคม  
สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชา 
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
สัมพันธภาพระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา 

ปัญหำด้ำนกำรงำน  
โครงสร้างหน่วยงาน 
กฎระเบียบที่เข้มงวด 
ความก้าวหนา้ในต าแหน่งงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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ผลกำรวิจัย 
  

การศึกษาวิจัยเรื่องความเครียดในงานของข้าราชการต ารวจไทย  มีข้อ
ค้นพบท่ีได้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
 

1. ปัจจัยด้านสภาพร่างกาย ข้าราชการต ารวจมีปัจจัยด้านสภาพร่างกายที่
เกิดขึ้นเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และระดับที่เกิดขึ้นรายด้าน ระดับมาก 2 ข้อ คือ 
1) การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ และ 2) ความเจ็บป่วยทางร่างกาย 
  

2. ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัว ข้าราชการต ารวจมีปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวที่
เกิดขึ้นเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และระดับที่เกิดขึ้นรายด้านสูงสุด คือ ความขัดแย้ง
ในครอบครัว 
  

3.  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ข้าราชการต ารวจมีปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดขึ้นเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง และระดับที่เกิดขึ้นราย
ด้านสูงสุด คือ สถานท่ีตั้งของสถานท่ีท างาน 
  

4.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ข้าราชการต ารวจมีระดับปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และระดับที่เกิดขึ้นรายด้านสูงสุด คือ ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า 
  

5.  ปัจจัยด้านทางสังคม ข้าราชการต ารวจมีปัจจัยด้านสังคมที่เกิดขึ้นเฉลี่ย
อยู่ในระดับ ปานกลาง และระดับที่เกิดขึ้นรายด้านระดับมาก 2 ข้อ  คือ 1) 
สัมพันธภาพระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา และ 2) สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
  

6.  ปัจจัยด้านการงาน ข้าราชการต ารวจมีปัจจัยด้านการงานที่เกิดขึ้นเฉลี่ย
อยู่ในระดับ ปานกลาง และระดับที่เกิดขึ้นรายด้านสูงสุด 3 ล าดับ คือ 1) หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ 3) โครงสร้างหน่วยงาน 
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7.  ความเครียดในงาน 
  

7.1 ความเครียดในงานด้านร่างกาย ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุงมีความเครียดในงานด้านร่างกายที่ เกิดขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง และ
ค ว า ม เ ค รี ย ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร า ย ข้ อ  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  3 ข้ อ  คื อ  
1) รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลีย 2) ปวดต้นคอ ปวดหลัง และปวดตามข้อต่างๆ 3) ปวด
ศีรษะ มึนงง และนอนไม่หลับ  
  

7.2  ความเครียดในงานด้านจิตใจ ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุงมีความเครียดในงานด้านจิตใจที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง และ
ความเครียดที่เกิดขึ้นรายข้อ อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ คือ 1) ไม่มีสมาธิ ความสนใจ
สิ่งแวดล้อมรอบข้างมากกว่าคู่สนทนา 2) สื่อสารด้วยค าพูดซ้ า หรือพูดไม่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ 3) มีพฤติกรรมเข้าข้างตนเองโทษผู้อื่น 4) ความคิดสับสน หรือ
หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล  
 
การทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ ปรากฏผลดังนี้ 
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สมมติฐำนที่ 1  ปัจจัยด้านสภาพร่างกายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 1 : สมมติฐานปัจจัยด้านสภาพร่างกายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้ำนสภำพร่ำงกำยมีควำมสัมพันธ์กับควำมเครียดในงำนด้ำนร่ำงกำยของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

ความเจ็บป่วยทางร่างกายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

ความเมื่อยล้ามีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การพักผ่อนไม่เพียงพอมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 2  ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 2 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้ำนปัญหำส่วนตัวมีควำมสัมพันธ์กับควำมเครียดในงำนด้ำนร่ำงกำยของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

ระดับความสามารถในการท างานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

การตั้งเป้าหมายของตนเองไว้สูงมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

ความขัดแย้งในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 3  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 3 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

สถานที่ตั้งของสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

บรรยากาศในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 4  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 4 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจมีควำมสัมพันธ์กับควำมเครียดในงำนด้ำนร่ำงกำยของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

ปัญหาหนี้สินมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ ามีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 5  ปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลัง
บ ารุง 
ตารางที่ 5 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้ำนสังคมมีควำมสัมพันธ์กับควำมเครียดในงำนด้ำนร่ำงกำยของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชาไมม่ีความสมัพันธ์กับความเครยีดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานไม่มคีวามสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

สัมพันธภาพระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกาย
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 6  ปัจจัยด้านการงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด ส านักงานส่งก าลัง
บ ารุง 
ตารางที่ 6 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้ำนกำรงำนมีควำมสัมพันธ์กับควำมเครียดในงำนด้ำนร่ำงกำยของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

โครงสร้างหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

กฎระเบียบที่เข้มงวดมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

หน้าที่ความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

 



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 
 

[180] 
 

 

สมมติฐำนที่ 7  ปัจจัยด้านสภาพร่างกายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 7 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้ำนสภำพร่ำงกำยมีควำมสัมพันธ์กับควำมเครียดในงำนด้ำนจิตใจของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

ความเจ็บป่วยทางร่างกายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

ความเมื่อยล้ามีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

การพักผ่อนไม่เพียงพอมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การรับประทานอาหารไม่ถูกสขุลักษณะมคีวามสมัพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 8 ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 8 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

ระดับความสามารถในการท างานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

การตั้งเป้าหมายของตนเองไว้สูงมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

ความขัดแย้งในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 9  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 9 : สมมติฐานปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

สถานที่ตั้งของสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

บรรยากาศในสถานท่ีท างานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 10 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัด ส านักงานส่งก าลัง
บ ารุง 
ตารางที่ 10 : สมมติฐานปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงาน
ส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

ปัญหาหนี้สินมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ ามีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 11 ปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัด ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 11 สมมติฐานปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชาไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

สัมพันธภาพระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาไมม่ีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 12  ปัจจัยด้านการงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัด ส านักงานส่งก าลัง
บ ารุง 
ตารางที่ 12 สมมติฐานปัจจัยด้านการงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้านการงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

โครงสร้างหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

กฎระเบียบที่เข้มงวดมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

หน้าที่ความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง ความเครียดในงานของข้าราชการต ารวจไทย สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้  
 

1.  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานและระดับที่เกิดขึ้น 
 

1.1 ปัจจัยด้านสภาพร่างกาย ข้าราชการต ารวจไม่มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ มีอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย ท าให้ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้ง ในส านักงานส่งก าลังบ ารุงมีสวัสดิการร้านอาหารน้อยมาก เพียง 1 – 2 ร้าน
เท่านั้น ท าให้ข้าราชการต ารวจขาดทางเลือกในการบริโภค และขาดการบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ อาหารไม่สะอาด และไม่ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
อย่างเพียงพอ  
 

1.2 ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัว ลักษณะการท างานของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุงเป็นการท างานในด้านการอ านวยการและสนับสนุน
หน่วยงานต่างๆ ท าให้ข้าราชการต ารวจต้องมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนอยู่
ตลอดเวลา  
 

1.3 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ตั้งของส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ตั้งอยู่ภายนอกบริเวณของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เนื่องจากส านักงานส่งก าลังบ ารุง
ต้องใช้พื้นที่จ านวนมากในการเก็บรักษาอาวุธ ยุโธปกรณ์ ยานพาหนะต่างๆ ในการ
รับ-ส่งหนังสือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาที่อยู่ภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงไม่มี
ความสะดวกในงานท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีส าคัญและมีความเร่งด่วน 
 

1.4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อาชีพข้าราชการต ารวจมีฐานเงินเดือนที่น้อย ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับท่ีค่าครองชีพในปัจจุบัน ท าให้ข้าราชการต ารวจไม่มีเงินส ารองส าหรับ
ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน จึงเกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของข้าราชการต ารวจ หากเกิด
ภาวะเศรษฐกิจย่ าแย่  
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1.5 ปัจจัยด้านสังคมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุราชการ ต่ ากว่า 15 ปี จึง
เป็นที่น่าสังเกตได้ว่า ข้าราชการต ารวจยังมีประสบการณ์ในการท างานน้อย ท าให้เกิด
ความไม่เข้าใจกันเมื่อมีการติดต่อประสานงาน 
 

1.6 ปัจจัยด้านการงาน โครงสร้างหน่วยงาน มีสายการบังคับบัญชาที่ยาว 
ปริมาณงานในความรับผิดชอบที่มากเกินไป ท าให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติอย่างไม่
คล่องตัว รวมทั้งการปฏิบัติบัติงานตามสั่งการของผู้บังคับบัญชาแม้ข้าราชการต ารวจ
ท างานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังเกิดความรู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  
 

1.7 ความเครียดในงาน 
  

1.7.1 ความเครียดในงานด้านร่างกาย ลักษณะการท างานของส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง มีลักษณะงานที่หลากหลาย บางงานที่ต้องนั่งท างานในส านักงานเป็น
เวลานาน ท าให้ข้าราชการต ารวจเกิดอาการปวดเมื่อ ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดศีรษะ 
หรือในบางงาน เช่น งานคลัง งานยานพาหนะ งานตรวจสอบวัตถุระเบิด ซึ่งต้องมีการ
ใช้แรงงาน หรือท างานนอกสถานที่ ท าให้ข้าราชการต ารวจมีอาการเหนื่อย และ
อ่อนเพลีย  
  

1.7.2 ความเครียดในงานด้านจิตใจ หัวใจของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ด้านการอ านวยและสนับสนุน คือ การประสานงาน เมื่อข้าราชการต ารวจเกิด
ความเครียดในงาน ข้าราชการต ารวจเกิดผลกระทบในเรื่องการติดต่อ สื่อสาร เพราะ
ขาดสมาธิ มีความคิดสับสน และท าให้ขาดการประสานงานท่ีดีระหว่างกัน  
 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน และ
ความเครียดในงาน  
  

2.1 ปัจจัยด้านสภาพร่างกาย หากสภาพร่างกายเกิดความเจ็บป่วย เมื่อยล้า
ส่งผลให้เกิดความเครียดด้านจิตใจ เช่น หงุดหงิดง่าย หวาดระแวง ไม่มีสมาธิ และ
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หากข้าราชการต ารวจรู้สึกว่าร่างกายไม่พร้อมที่จะท างาน เกิดความเหนื่อยล้า หรือ
เหตุจากการที่ข้าราชการต ารวจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การควบคุม
อารมณ์ไม่ดีเท่าที่ควร ก็ส่งผลให้ผลงานท่ีได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้  
  

2.2 ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัว เนื่องจากปฏิบัติงานไม่ได้ท างานตามสายงาน
ที่ตนศึกษามาหรือท างานไม่ตรงตามความถนัด หรือบางงานเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ
เฉพาะ จึงท าให้ข้าราชการต ารวจรู้สึกว่าระดับความสามารถในการท างานของตนไม่ดี
เท่าท่ีควร  
 2.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นวัยที่เริ่มต้นในการสร้าง
ครอบครัว มีภาระในการใช้จ่าย เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในเวลาราชการได้ จึงส่งผลให้ข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุงมีรายได้เสริมน้อย  เกิดปัญหารายรับไม่
เพียงพอต่อรายจ่าย และเกิดปัญหาหนี้สิน เกิดความรู้สึกเครียด วิตกกังวล 
  

2.4  ปัจจัยด้านปัญหาทางสังคม การปฏิบัติงานต้องประสานงานกัน หาก
สัมพันธภาพของข้าราชการต ารวจระหว่างเพื่อนร่วมงานไม่ดีเท่าที่ควร หรือ
ข้าราชการต ารวจได้รับสัง่การจากผู้บังคับบัญชา แต่ไม่สามารถควบคุมการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสั่งการของผู้บังคับบัญชาได้ ท าให้มีความเครียดในการท างาน
เกิดขึ้น 
  

2.5 ปัจจัยด้านการงาน  เกิดจากโครงสร้างของหน่วยงานที่มีสายการบังคับ
บัญชา ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล้าช้า และงานที่มีความเร่งด่วน ที่ต้อง
ปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดก็จะท าให้ข้าราชการต ารวจเกิดความเครียด 
รวมถึงกฏระเบียบที่เข้มงวดในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ข้าราชการต ารวจมีน้อย  
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ข้อเสนอแนะ 
 

1.ปัจจัยด้านสภาพร่างกาย 
 

  3)ควรส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจออก 
ก าลังกาย เช่น จัดให้มีห้องออกก าลังกายส าหรับข้าราชการต ารวจในสังกัด 

  
   2) ควรมีการควบคุมคุณภาพสวัสดิการร้านอาหารภายในหน่วยงานให้
จ าหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด หรือได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และเพียงพอต่อความต้องการของข้าราชการต ารวจในหน่วยงาน 

 
2. ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัว ควรมีการจัดระบบการปฏิบัติให้มีการ

สับเปลี่ยนก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ข้าราชการต ารวจบางฝ่ายที่ต้องอยู่ปฏิบัติ
หน้าท่ี สามารถวางแผนกิจกรรมในช่วงวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ 

 
3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควร

น าเอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการเรื่องการรับส่ง
หนังสือราชการ เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน และเกิดความรวดเร็ว ในส่วนของ
งานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  

 
4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

    
   1) ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการ

ประกอบอาชีพเสริม  
    
               2) จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ เพื่อจ าหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่ข้าราชการ
ต ารวจ ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
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                3) จัดโครงการอาหารกลางวันเพื่อลดภาระการใช้จ่ายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัด 

 
5. ปัจจัยด้านสังคม ควรมีกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธ์ของข้าราชการ

ต ารวจ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจเกิดความใกล้ชิดกันมากข้ึน เช่น กิจกรรมสัมมนานอก
สถานท่ี การจัดกีฬาสานสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เป็นต้น  

 
6. ปัจจัยด้านการงาน 

   
  1) ควรก าหนดเป็นนโยบาย ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน ให้มีการ

กระจายมอบอ านาจการตัดสินใจแก่ข้าราชการต ารวจ 
   

  2) ควรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน และเท่าเทียมกัน เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาความเลื่อมล้ าในการปฏิบัติหน้าที่  
  

   3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของข้าราชการต ารวจ เช่น มีการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของข้าราชการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการ 
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