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ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ และ 2) การ
เปรี ย บปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการปฏิบั ติ งานนายทหารชั้น ประทวนหน่ ว ยงานกองบิน 4
กองทัพอากาศ จาแนกตามปัจจัย เพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่งงาน รายได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ จานวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ ว นประมาณค่า 5 ระดั บ สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายช่วงอายุ 21 – 30 ปี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มียศชั้นจ่าอากาศเอก มีมีรายได้
ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้น
ประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  =3.95) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การและการพัฒนาทางอาชีพการ
งาน (  =3.97) รองลงมา ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (  =3.96) ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตทางานและชีวิตส่วนตัว (  =3.93) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านลั กษณะงานและ
ลักษณะองค์การ (  =3.93) ตามลาดับ

ABSTRACT
The purpose of the research were: 1) To study the personal characteristics
and the level of factors that influence stress at work of non-commissioned officers in
Wing 4 Royal Thai Air Force. 2) to compare between factors that influence stress at
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work of non-commissioned officers in wing 4 Royal Thai separated into the categories
of gender, age, marital status, job position and income.
The sample used for this research consisted of 300 non-commissioned
officers in wing 4 Royal Thai Air force. Data was collected using questionnaires with a
5-point rating scale. The statistical tools used to analyze the data were the frequency
distribution, percentage, average mean, and the standard deviation.
The results showed that most of the respondents were married males aged between
21-30 holding a rank of Sergeant and have and income of 10,000-15,000 baht. Overall,
the factors that influence stress at work of non-commissioned offers in wing 4 Royal
Thai Air Force had a high level of influence (x = 3.95). When considering each factor
separately, it was found that the factor with the highest average was “Roles in the
organization and career advancement” (x =3.97) followed by “Interpersonal Relations
(x = 3.96), “balance between work and private life” (x = 3.93) and finally “Type of job
and organization “at the lowest average (x= 3.93)

ภูมิหลัง
ความเครียดอันเกิดจากการประกอบอาชีพหรือการทางานหากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการ
แก้ไขที่ถูกต้องแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุในการทางาน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ หรือแม้แต่ผลการทางานที่ลดน้อยลงซึ่งความเครียดเป็นต้นเหตุนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรม ล้วนส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต และประสิทธิภาพในการ
ทางานของบุคคลอย่างยิ่ง ซึ่งปัญหาด้านสุขภาพจิตชนิดหนึ่งและเกิดขึ้ นได้ทุกคน และทุกคนย่อมต้อง
เคยผ่านความเครียดมาไม่มากก็น้อย หากความเครียดอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยถึงระดับปานกลาง จะ
ส่งผลดีให้กับบุคคลกระทาสิ่งต่างๆ อย่างกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น อวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้มี
โอกาสรับมือความเครียดที่เกิดขึ้น รู้สึกเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองเมื่อทางานที่ทาประสบผลสาเร็จ
ในทางตรงกันข้ามถ้าหากความเครียดอยู่ในระดับมากจะส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ โดยอาจ
แสดงออกในรูปของอาการเจ็บป่วยต่างๆ บางครั้งไม่สามารถทราบได้ว่าอาการลักษณะอย่างไรเป็นผล
พวงมาจากความเครียด ถ้าหากไม่สามารถกาจัดความเครียดได้โดยเร็วหรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้
อาจนาไปสู่การเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรง เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเพื่อนร่วมงาน และขาดงานบ่อยๆ ได้
ในขณะเดียวกันหากมีความเครียดน้อยเกินไป บุคคลนั้นก็อาจกลายเป็นคนที่เฉื่อยชาในการทางาน ไม่
เกิดการพัฒนาได้ (กรมสุขภาพจิต, 2548)
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การที่บุคคลทางานให้กับองค์กรได้ดีมากน้อยเพียงใดนั้น ล้วนมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มากมาย ทั้งในปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ซึ่งปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทหน้าที่
ด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร และด้านความสาเร็จและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรเกิดความเครียด เนื่องจาก
บุคคลย่อมตั้งความหวังและความตั้งใจในการทางานไว้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าองค์กรไม่สนับสนุน ทาให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ ย่อมเกิดความผิดหวัง ไม่พึงพอใจในงาน เกิดความกดดัน
ภายในจิตใจ จนกลายเป็นความเครียดได้ และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็จะทาให้บุคคลนั้นเกิดความเหนื่อย
หน่าย ท้อแท้ ขาดแรงจูงใจในการทางาน หรือทางานด้อยคุณภาพ และหาทางหลีกเลี่ยงงานด้วย
วิธีการต่างๆ จนในที่สุดถึงขั้นลาออกจากงาน (สุภาพรรณ โคตรจรัส อ้างใน นริศรา วงค์เลย, 2551)
การที่หน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ จะทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้อ งการที่ ไ ด้ ดี ม ากน้ อ ยเพี ย งใดนั้น นอกจากจะมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี แ ล้ ว
องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ บุคลากร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวของการบริ หารงานในองค์การเป็นอย่างมาก และบุคลากรที่ส าคัญที่สุดของ
หน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ คือ “พนักงาน”
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานกองบิ น 4 กองทั พ อากาศ ถ้ าหากนายทหารชั้ นประทวนหน่ ว ยงานกองบิ น 4
กองทัพอากาศ มีความเครียดในระดับสูงและเรื้อรังเป็นระยะเวลานานจะกระทบถึงประสิทธิภาพใน
การทางาน การขาดงาน เกิดความผิดพลาดในการทางาน อุบัติเหตุในการทางาน ปริมาณงานน้อยลง
ความตั้งใจในการทางานลดลง มีความคิดจะออกจากงานหรือย้ายเปลี่ยนงานอยู่เสมอ ปัญหาที่เกิดขึ้น
อาจเกิดจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ การบริหารจัดการระบบการทางานของฝ่ายบริหาร ความก้าวหน้า
และความมั่นคงในอาชีพ บรรยากาศในการทางานภายในองค์การ ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเครียดและเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ (บวร สงค์ศิริ และคนอื่นๆ,
2540) ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวนและส่งผลถึงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยรวมของกองบิน 4 ทหารอากาศด้วย
จากปัญหาดังกล่าว ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้ที่รับราชการปฏิบัติงานในหน่วยงานกองบิน 4
กองทัพอากาศ เห็นว่าเป็นงานอีกอาชีพหนึ่งที่มีความกดดันและมีแนวโน้มที่จะเกิดความเครียดในการ
ทางานได้ง่าย ทาให้สนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้น
ประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ ขึ้น เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัยต่ างๆ ที่มีผลต่อ
ความเครียดในการปฏิบัติงานและนาผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อลด
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้บุคลากรขององค์การ

4
บริหารส่วนตาบลมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร ประชาชนผู้รับบริการและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาปั จ จั ย ส่ ว นบุคคลและระดับ ปัจจั ยที่มี ผ ลต่อ ความเครี ยดในการปฏิบั ติงาน
นายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ
2. เพื่อศึกษาการเปรียบปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวน
หน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ จาแนกตามปัจจัย เพศ อายุ สถานภาพ ชั้นยศ รายได้ต่อเดือน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ทาการศึกษาครอบคลุมในเขตนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน
4 กองทัพอากาศ
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นายทหารชั้นประทวนหน่วยงาน
กองบิน 4 กองทัพอากาศ จานวน 700 นาย
2.2 กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ยครั้ ง นี้ นายทหารชั้ นประทวนหน่ ว ยงานกองบิ น 4
กองทัพอากาศ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยการใช้สูตรการคานวณ ของยามาเน่
(Yamane, 1970) โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ การสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Sampling) จานวน 300 นาย
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิ บัติงานนายทหาร
ชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ ได้ทาการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาแนวคิด แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด
ในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ
4. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการวิจัย ในศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหาร
ชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ มีกรอบระยะเวลาในการวิจัย ช่วงเดือน มีนาคม 2560
ถึง พฤษภาคม 2560
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหาร
ชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้ Likert’s scale
เป็นมาตรวัด ลักษณะของข้อความที่ใช้มีลักษณะเชิงบวก มีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5
หมายถึง มีระดับความเครียด มากที่สุด
4
หมายถึง มีระดับความเครียด มาก
3
หมายถึง มีระดับความเครียด ปานกลาง
2
หมายถึง มีระดับความเครียด น้อย
1
หมายถึง มีระดับความเครียด น้อยที่สุด
สามารถคานวณอันตรภาคชั้นจากสูตร ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงที่สุด – ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด
จานวนชั้น
= (5 – 1)/5
= 0.80
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับ
ความคิดเห็นของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงาน
กองบิน 4 กองทัพอากาศ ออกเป็น 5 ระดับคือ
4.21 - 5.00 หมายถึง มีความเครียดอยู่ในระดับมากที่สุด
3.41 - 4.20
หมายถึง
มีความเครียดอยู่ในระดับมาก
2.61 - 3.40
หมายถึง
มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง
1.81 - 2.60
หมายถึง
มีความเครียดอยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.80
หมายถึง
มีความเครียดอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ที่มา : ปรับปรุงจาก ดารงค์ วัฒนา และคณะ (2546 : 65)
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ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิ บัติงานนายทหาร
ชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ มีลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด (Opened End)
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
วิธีการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด
ในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ และศึกษาข้อมูลจาก
หนังสือ ตารา เอกสารวิชาการ บทความ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดขอบเขตและหัวข้อของข้อคาถาม โดยงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตัวแปร
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดทฤษฏีต่าง ๆจากตัวแปรปัจจัยต่างๆเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน
นายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ
4. สร้ างแบบสอบถามที่ให้ ครอบคลุ มขอบเขตของเนื้อหาและปัจจัยที่ต้องการศึกษาให้
สอดคล้องและครอบคลุมกับนิย ามศัพท์เฉพาะ เป็นแบบมาตราส่ว นประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale)
5. นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม และข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุง แก้ไข
6. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
7. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง และสร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจ จ านวน 3 ท่ า น
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และตรวจแก้สานวนภาษา ทดสอบ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of item-Objective
Congruence: IOC) แล้วเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC เฉลี่ยตั้งแต่0.50 ขึ้นไปนาไปเป็นข้อคาถาม ซึ่งค่า
IOC ของข้อคาถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป
8. นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา และตรวจสอบแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อแก้ไขและปรับปรุงอีกครั้ง
9. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน
10. นาแบบสอบถามจากการทดลองใช้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการคานวณหาค่า
อานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อ
กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total correlation) แล้วคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่ค่าอานาจจาแนกที่
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ และน าข้ อ มู ล จากแบบสอบถามมาหาค่ า ความเที่ ย ง (Reliability) ของ
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แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค
ได้ผลการวิเคราะห์ได้ค่าแอลฟ่า เฉลี่ย เท่ากับ 0.85

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดใน
การปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ ผู้วิจัย ดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้วิจั ย ดาเนิ น การเก็บรวบรวมข้อมูล โดย นายทหารชั้นประทวนหน่ว ยงานกองบิน 4
กองทัพอากาศ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จานวน 300 คน
2. นาแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์จากนั้นจึงนาไป
บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผล
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ
93.00 และเป็นเพศหญิงจานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามลาดับ
1.2 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
44.33 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 27.67 อายุ 41 ปีขึ้นไป จานวน
59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67 และอายุ 18 - 20 ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.33 ตามลาดับ
1.3 สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.67 รองลงมาคือ หย่าร้าง จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67 โสด จานวน 66 คน คิด
เป็น ร้อยละ 22.00 และ อื่นๆ จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.67 ตามลาดับ
1.4 ชั้นยศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มียศชั้นจ่าอากาศเอก จานวน 80 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 26.66 รองลงมาคือ ยศชั้นพันจ่าอากาศเอก จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.02 ยศชั้นพัน
จ่าอากาศโท จานวน 52 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.33 และ ยศชั้นพันจ่าอากาศตรี จานวน 37 นาย
คิดเป็นร้ อยละ 12.33 ยศชั้น จ่าอากาศโท จานวน 32 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.66 และยศชั้นจ่า
อากาศตรี จานวน 24 นาย คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามลาดับ
1.5 รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000
บาท จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 38.66 รองลงมา คือ 15,001 – 20,000 บาท จานวน 87 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.00 รายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00
และ 25,001 บาทขึ้นไป จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34 ตามลาดับ
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2. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4
กองทัพอากาศ
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4
กองทัพอากาศ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  =3.95) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การและการพัฒนาทางอาชีพการงาน (  =3.97) รองลงมา
ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (  =3.96) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตทางานและชีวิตส่วนตัว
(  =3.93) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด ได้แก่ ด้านลักษณะงานและลักษณะองค์การ (  =3.93)
ตามลาดับ
2.1 ด้านลักษณะงานและลักษณะองค์การ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ ด้านลักษณะงานและลักษณะ
องค์การ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =3.93) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการสนับ สนุนการปฏิบัติงานและความมีอิสระ
ทางความคิดและการตัดสินใจในการทางาน (  =3.99) รองลงมา ได้แก่ สภาพแวดล้อม บรรยากาศ
ขณะทางานไม่เหมาะสม (  =3.91) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การทางาน (  =3.88) ตามลาดับ
2.2 ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การและการพัฒนาทางอาชีพการงาน พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ ด้าน
บทบาทหน้าที่ในองค์การและการพัฒนาทางอาชีพการงาน โดยรวมอยู่ในระดั บมาก (  =3.97) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความก้าวหน้าในการทางานเชื่องช้า (  =4.05)
รองลงมาได้แก่ บทบาทหน้าที่ที่ทาอยู่ขาดความเจริญก้าวหน้า ไม่ได้รับความสาคัญ (  =4.02) การ
กระจายงานไม่สม่าเสมอและทั่วถึง (  =3.94) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ โอกาสได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน (  =3.90) ตามลาดับ
2.3 ด้า นสั มพั น ธภาพระหว่ า งบุ คคล พบว่ า ปัจ จัย ที่มี ผ ลต่ อความเครีย ดในการ
ปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =3.96) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
บุคลากรทุกคนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานทั้งด้านสถานที่และการให้บริการ (  =4.05)
รองลงมา ได้แก่ ทีมงานมีการแลกเปลี่ ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (  =4.03) ขาดการ
ส่งเสริมและกาลังใจในการทางานจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน (  =4.00) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด (  =3.80) ตามลาดับ
2.4 ด้านปัจจัยเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตทางานและชีวิตส่วนตัว พบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ ด้าน
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ปัจจัยเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตทางานและชีวิตส่วนตัว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(  =3.93) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บ่อยครั้งที่ท่านต้องทางานที่ได้รับ
มอบหมาย นอกเวลางาน (  =4.04) รองลงมา คือ การทางานของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อการพักผ่อน
(  =4.03) ท่านสามารถแบ่ งเวลาในการทางาน เวลาส่ ว นตัว เวลาครอบครั ว และสั งคมได้อย่า ง
เหมาะสม (  =3.93) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความคิดในการทางานของท่านขัดแย้งกับ
แนวทางขององค์กร (  =3.83) ตามลาดับ
3. การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวน
หน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ
3.1 จาแนกตามเพศ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้น
ประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ จาแนกตามเพศโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทางานไม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการ
ทางานสูงกว่าเพศชาย
3.2 จาแนกตามอายุ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้น
ประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ จาแนกตามอายุ โดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทางานไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ
0.05
3.3 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง าน
นายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ จาแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมของ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3.4 ชั้นยศ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวน
หน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ จาแนกตามจาแนกตาม ชั้นยศ โดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทางานไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
3.5 รายได้ต่อเดือน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานนายทหารชั้น
ประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ จาแนกตามรายได้ โดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
พิจาณารายด้านพบว่า ด้านปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในองค์การและการพัฒนาทางอาชีพการงานมี
ความแตกต่างกัน จึงได้ทดสอบรายคู่ด้วยเซฟเฟ่ ดังตารางที่ 17
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อภิปรายผล
ด้านลักษณะงานและลักษณะองค์การ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.93 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อ
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและความมีอิสระทางความคิดและการตัดสินใจในการทางาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 ซึ่งสอดคล้องกับ จารุวรรณ หาดเหมันต์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางด้าน
ความเครีย ดที่มีผ ลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาด้านความเครียดในปัจจัยต่างๆ ของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ทางด้า นความเครี ย ดเกี่ย วกับ สิ่ ง แวดล้ อม และปัจ จัยทางด้า นความเครีย ดเกี่ยวกับ องค์ก ารมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครในด้านการเพิ่ม
ผลผลิต ด้านการขาดงาน ด้านการออกจากงาน และด้านความ พึงพอใจในงาน อย่างมีที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การและการพัฒนาทางอาชีพการงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความก้าวหน้าในการ
ทางานเชื่องช้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ซึ่งสอดคล้องกับ Hellriegel, Slocum and Woodman
(1998) ที่กล่าวว่า ในช่วงเริ่มต้นของอาชีพนั้นพนักงานมีโอกาสได้รับรางวั ลจากการทางานได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้น ได้รับ โอกาสในการศึกษาหรือฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ และได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งแต่ เมื่อเวลาผ่านไปโอกาสต่างๆ เหล่านั้นมักจะลดน้อยถอยลงสภาพการณ์ดังกล่าวอาจมีส่วน
บั่นทอนความพยายามและอาจกลายเป็นสาเหตุสาคัญของความเครียดจากการทางานได้และปัจจุบัน
กระแสความเปลี่ยนแปลง องค์กร การลดขนาดขององค์กรนั้นมีผลกระทบกระเทือนต่ออาชีพ เมื่องาน
มีการเปลี่ยนแปลง พนักงานส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทาให้ เกิดปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ ย นแปลงความไม่มั น คงของตาแหน่ งที่ด ารงอยู่ อาจเกิ ดการยุ บหรื อยกเลิ กเป็ นสาเหตุที่ท าให้
พนักงานเครียดมากขึ้นจึง ต้องการพัฒนาตนเองให้สามารถทางานได้
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลากรทุกคนขาดการ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหน่วยงานทั้งด้านสถานที่และการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 ซึ่งสอดคล้องกับสิริพร เลียว
กิตติกุล (2545) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการทางานการเผชิญปัญหาและความ เครียดของบุคลากร
ระดับปฏิบัติการ: ศึกษาเฉพาะกรณีสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัย
ในด้านการทางานด้านตัวงาน ด้านบทบาทหน้าที่ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความสาเร็จและความก้าวหน้าในงาน และด้านโครงสร้างและบรรยากาศขององค์การมีความสัมพันธ์
ทางลบกับความเครีย ดของบุคลากร กล่าวคือ ถ้าปัจจัยในการทางานดีจะส่งผลให้บุคลากรมี
ความเครียดน้อย ถ้าปัจจัยในการทางานไม่ดีจะส่งผลให้บุคลากรมีความเครียดมาก
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ด้านปัจจัยเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตทางานและชีวิตส่วนตัว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บ่อยครั้ง
ที่ท่านต้องทางานที่ได้รับมอบหมาย นอกเวลางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ซึ่งสอดคล้องกับ Cooper,
el at. (2001) ที่กล่าวว่า งานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถและความถนัด งานที่หนักเกินและมีความ
ยุ่งยากซับซ้อน งานที่มีความกดดันและต้องการความรับผิดชอบสูง และภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมี
ระยะเวลาจากัดหรือเสนตายเข้ามากดดันเงื่อนไขดังกล่าวยอมมีส่วนทาให้เกิดความเครียดให้เกิดขึ้นได้
หรือการทางานมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งส่งผลเสียในด้าน สุขภาพและเป็นตัวแปรที่มีผลต่อ
ความเครียด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านลักษณะงานและลักษณะองค์การ ควรมีมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทางานให้กับนายทหารชั้นประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ ที่มีความเสี่ยง
ในการทางาน
1.2 ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การและการพัฒนาทางอาชีพการงาน พนักงานควรโอกาส
ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน
1.3 ด้านสัมพันธภาพระหว่างนายทหารชั้นประทวนกองบิน 4 ทหารอากาศ หัวหน้างาน
หรือผู้บังคับบัญชาควรให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับความเจริญก้าวหน้า
1.4 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตทางานและชีวิตส่วนตัวองค์กรควรมีมาตรการในการ
ทางานที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตครอบครัว
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีก ารศึก ษาเปรี ยบเที ยบระดั บความเครี ยดในการปฏิ บัติงานนายทหารชั้ น
ประทวนหน่วยงานกองบิน 4 กองทัพอากาศ อื่นๆ ทั้งหมด เพื่อให้เป็นภาพรวมของประเทศ
2.2 ควรมีการศึกษาความเครียดที่มีสาเหตุจากปัจจัยในการทางานในกลุ่มวิชาชีพอื่น
และใช้แบบประเมินความเครียดแบบอื่น ๆ

