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คาสาคัญ:
ความเครี ยด/ ปัจจัยความเครี ยด/ คนประจาเรื อ
พศวีร์ ชมชื่น : การประเมินความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย. (STRESS
ASSESSMENT OF THAI SEAFARERS) คณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์: ธัญภัส เมืองปัน,
Ph.D. ปี พ.ศ. 2563.
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความเครี ยดคนประจาเรื อไทย และวิเคราะห์
ความเครี ยดคนประจาเรื อไทย ตามอายุการทางานและประเภทของเรื อขนส่ งสิ นค้า โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 369 คน กับคนประจาเรื อกลเดินทะเล
ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยความเครี ยด
ด้านการปฏิบตั ิงาน มีค่าระดับความเครี ยดเฉลี่ย 3.44 (3.41-4.20) ซึ่งมีความเครี ยดระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อที่มีผลมากที่สุด คือ ด้านลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพการทางาน
ด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ ด้านบทบาทและหน้าที่และด้านบรรยากาศการทางาน ตามลาดับ
นอกจากนี้ มีการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One-way ANOVA พบว่า อายุการทางานที่แตกต่างกัน
มีผลต่อปั จจัยความเครี ยดการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และประเภทเรื อ
สิ นค้าในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยความเครี ยดการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน ยกเว้น
ด้านลักษณะงานและด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ มีผลความเครี ยดไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 งานวิจยั นี้ เป็ นข้อมูลปัญหาความเครี ยด ทางบริ ษทั เรื อหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรนาไป
ประยุกต์จดั ทาแผนจัดการความเครี ยดเพื่อส่ งเสริ มการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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The research aims to evaluate the stress of Thai seafarers and to analyze the stress of
Thai seafarers by type of working age and cargo ship. This research is used the questionnaires to
collect data from 369 samples in international voyage with capacity of 500 gross tons or higher.
Data analysis is used in percentage, mean, standard deviation and One-way ANOVA. The results
of the study showed that operational stress factors is the average stress level of 3.44 (3.41-4.20)
with high level of stress. When considered as the most effective item of each item is work aspect.
Working relations career advancement in terms of roles and duties and working atmosphere,
respectively. From the One-way ANOVA tests, it was found that working age was different.
Affect the different operational stress factors that is a significant at 0.05. Also, the different types
of vessels in operation is affected the work stress factors differently except for the job
characteristics. And career advancement. There is no difference in the stress effect. These
information can be apply to create stress management plan to improve the work efficiently.
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รวมถึงบุคคลอื่นที่มิได้เอ่ยนาม ณ ที่น้ ีที่ทาให้งานนิพนธ์เล่มนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี
สุ ดท้ายนี้ หากการวิจยั ค้นคว้าอิสระนี้ เกิดความผิดพลาดหรื อมีขอ้ บกพร่ องประการใด ผูว้ จิ ยั
ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว

พศวีร์ ชมชื่น

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ...................................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................ ฉ
สารบัญ ............................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง ...................................................................................................................................ฌ
สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฎ
บทที่ 1 บทนา ....................................................................................................................................1
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา .......................................................................................1
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั .............................................................................................................4
สมมุติฐานการวิจยั ........................................................................................................................4
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั .......................................................................................................5
ขอบเขตของการศึกษา ..................................................................................................................5
นิยามศัพท์เฉพาะ...........................................................................................................................5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................7
การขนส่ งสิ นค้าทางทะเล..............................................................................................................7
คนประจาเรื อไทย .......................................................................................................................11
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเครี ยด ....................................................................................21
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ......................................................................................................................35
บทที่ 3 วิธีดาเนินงานวิจยั ................................................................................................................39
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง .........................................................................................................39
เครื่ องมือที่ใช้ในการทาวิจยั ........................................................................................................40

ซ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ................................................................................................................43
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล .................................................................................................................43
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ...................................................................................................................45
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล .............................................................................................45
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล .................................................................................................................45
บทที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ....................................................................67
สรุ ปผลการวิจยั ...........................................................................................................................67
อภิปรายผล..................................................................................................................................69
ข้อเสนอแนะการทาวิจยั ครั้งต่อไป ..............................................................................................71
บรรณานุกรม ...................................................................................................................................72
ประวัติยอ่ ของผูว้ ิจยั .........................................................................................................................90

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่ 1 ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยด ..........................................................................................27
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครี ยดในการทางานของคาร์ ทไรท์และคูเปอร์ ...............................28
ตารางที่ 3 ระดับคะแนนแบบสอบถาม ............................................................................................41
ตารางที่ 4 ความถี่และร้อยละของปัจจัยด้านลักษณะบุคคล .............................................................45
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงานของคนประจาเรื อไทย ...........................48
ตารางที่ 6 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านลักษณะงาน ของคนประจาเรื อไทย ..................................................49
ตารางที่ 7 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านบทบาทและหน้าที่ ของคนประจาเรื อไทย ........................................51
ตารางที่ 8 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านบรรยากาศการทางาน ของคนประจาเรื อไทย ..............................53
ตารางที่ 9 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ ของคนประจาเรื อไทย ..........................55
ตารางที่ 10 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านสัมพันธภาพในการทางาน ของคนประจาเรื อไทย .......................57
ตารางที่ 11 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุการทางานของคนประจาเรื อจาแนกตาม
ปัจจัยด้านลักษณะงาน .....................................................................................................................59
ตารางที่ 12 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุการทางานของคนประจาเรื อจาแนกตาม
ปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่ ...........................................................................................................60
ตารางที่ 13 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุการทางานของคนประจาเรื อจาแนกตาม
ปัจจัยด้านบรรยากาศการทางาน ......................................................................................................60
ตารางที่ 14 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุการทางานของคนประจาเรื อจาแนกตาม
ปั จจัยด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ ..................................................................................................61

ญ
ตารางที่ 15 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุการทางานของคนประจาเรื อจาแนกตาม
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพการทางาน ...................................................................................................62
ตารางที่ 16 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน
จาแนกตามปัจจัยด้านลักษณะงาน ...................................................................................................63
ตารางที่ 17 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน
จาแนกตามปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่ .........................................................................................64
ตารางที่ 18 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน
จาแนกตามปัจจัยด้านบรรยากาศการทางาน ....................................................................................64
ตารางที่ 19 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน
จาแนกตามปั จจัยด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ ................................................................................65
ตารางที่ 20 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน
จาแนกตามปัจจัยด้านสัมพันธภาพการทางาน .................................................................................66

สารบัญภาพ
หน้ า
ภาพที่ 1 ปริ มาณสิ นค้ามีการแจ้ง เข้า - ออก บริ เวณเมืองท่าชายทะเลใน ปี พ.ศ. 2561.......................2
ภาพที่ 2 ปริ มาณสิ นค้ามีการแจ้ง เข้า - ออก ประเภทเรื อค้าชายฝั่ง (ขาเข้า/ ขาออก) ..........................2

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั การขนส่ งสิ นค้าทางทะเล ถือว่ามีความสาคัญในการขนส่ งสิ นค้า
ระหว่างประเทศ โดยขอบเขตทางการค้าเป็ นไปได้อย่างกว้างขวางครอบคลุมทัว่ โลก ซึ่ งการขนส่ ง
ส่ วนใหญ่เป็ นการขนส่ งทางทะเลมากถึงร้อยละ 90 ของปริ มาณการขนส่ งทั้งหมด เนื่องจาก
การขนส่ งทางทะเลสามารถที่จะทาการขนสิ นค้าได้ครั้งละมาก ๆ มีการขนสิ นค้าได้หลากหลาย
ประเภท และมีตน้ ทุนค่าระวางการขนสิ นค้าที่ต่ากว่าการขนส่ งรู ปแบบอื่น (กสิ กรไทย), 2556)
ประเทศไทยพัฒนาประเทศได้โดยอาศัยการค้าระหว่างประเทศมาโดยตลอด ทั้งในเรื่ อง
การนาเข้าและส่ งออก ล้วนแต่เป็ นการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล ดังนั้น การขนส่ งสิ นค้าทางทะเล
จึงเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในด้านเศรษฐกิจโลก
(ชัยทัต อุดมสุ ข, 2548)
สาหรับประเทศไทยนั้นสามารถทารายได้นาเข้าประเทศจากการขนส่ งสิ นค้าทางทะเลได้
เป็ นจานวนมาก ทั้งจากค่าขนส่ งสิ นค้าหรื อค่าระวาง และรายได้จากคนประจาเรื อเดินทะเล รวมทั้ง
รายได้จากธุ รกิจต่อเนื่อง เช่น การต่อเรื อ การซ่ อมบารุ งเรื อ และธุ รกิจประกันภัยเรื อ เป็ นต้น
(จันทร์เพ็ญ ตรี โชติ, 2557)
จากสถิติปริ มาณสิ นค้าที่ทาการขนส่ งทางน้ าบริ เวณเมืองท่าชายทะเลที่มีการแจ้ง เข้า ออก ตามด่านศุลกากรบริ เวณเมืองท่าชายทะเล ปี พ.ศ. 2561 มีปริ มาณรวมทั้งสิ นประมาณ
293,681,862.281 ตัน เป็ นเรื อค้าต่างประเทศประมาณ 231,884,180.618 ตัน เรื อค้าชายฝั่งประมาณ
61,797,681.663 ตัน (กลุ่มสถิติวเิ คราะห์ กรมเจ้าท่า, 2561)
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ภาพที่ 1 ปริ มาณสิ นค้ามีการแจ้ง เข้า - ออก บริ เวณเมืองท่าชายทะเลใน ปี พ.ศ. 2561
จากแผนภูมิ พบว่าสิ นค้าที่มีการขนส่ งมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประมาณ
84.353 ล้านตัน รองลงมาคือ สิ นค้าเบ็ดเตล็ด ประมาณ 60.249 ล้านตัน และไม่ระบุประเภทสิ นค้า
ประมาณ 51.510 ล้านตัน สาหรับสิ นค้าที่มีการขนส่ งน้อยที่สุดในปี 2561 คือ สิ่ งมีชีวติ ประมาณ
0.00001 ล้านตัน (กลุ่มสถิติวเิ คราะห์ กรมเจ้าท่า, 2561)

แผนภาพ 1-2 แสดงปริ มาณสิ นค้ามีการแจ้ง เข้า - ออก บริ เวณเมืองท่าชายทะเลใน ปี พ.ศ. 2561
ประเภทเรื อค้าชายฝั่ง (ขาเข้า/ขาออก) (ที่มา : กลุ่มสถิติวเิ คราะห์ กรมเจ้าท่า , 2561)
ภาพที่ 2 ปริ มาณสิ นค้ามีการแจ้ง เข้า - ออก ประเภทเรื อค้าชายฝั่ง (ขาเข้า/ ขาออก)
จากแผนภูมิ พบว่า สิ นค้าที่มีการขนส่ งมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประมาณ
39.096 ล้านตัน รองลงมาคือ สิ นค้าเบ็ดเตล็ด ประมาณ 18.352 ล้านตัน เคมีภณั ฑ์ ประมาณ 0.941
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ล้านตัน ตามลาดับ สาหรับ สิ นค้าที่มีการขนส่ งน้อยที่สุดในปี 2561 คือ เศษโลหะและแร่ ประมาณ
0.006 ล้านตัน (กลุ่มสถิติวเิ คราะห์ กรมเจ้าท่า, 2561)
จากสถิติการจดทะเบียนเรื อพาณิ ชย์ไทยที่มีขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป มีจานวนเรื อ
ทั้งหมด 508 ลา ในปี 2561 (ค.ศ. 2018) ซึ่ งแบ่งเป็ นเรื อบรรทุกสิ นค้า 173 ลา และเรื อบรรทุกสิ นค้า
เหลวจานวน 335 ลา (กองส่ งเสริ มพาณิ ชยนาวี กรมเจ้าท่า, 2561) และจากสถิติขอ้ มูลของกรมเจ้าท่า
คนประจาเรื อไทยจานวนทั้งหมด 50,816 คน ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ระดับได้ดงั นี้ นายประจาเรื อเรื อระหว่าง
ประเทศ/ เรื อในประเทศ จานวน 32,358 คน ลูกเรื อไทย เรื อระหว่างประเทศ/ เรื อในประเทศ
จานวน 18,458 คน (ข้อมูลสถิติและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการขนส่ งทางน้ า
(กรมเจ้าท่า , 2558)
การขนส่ งสิ นค้าทางทะเล จาเป็ นที่จะต้องใช้เรื อเป็ นยานพาหนะในการเดินเรื อ และมี
ความพร้อมที่จะออกทะเลได้อย่างปลอดภัย ในการขนส่ งสิ นค้าตั้งแต่เมืองท่าต้นทางไปจนถึงเมือง
ท่าปลายทางจาเป็ นที่จะต้องมีบุคคลที่ตรวจดูความเรี ยบร้อยของสิ นค้า และนาสิ นค้าที่อยูบ่ นเรื อไป
ให้ถึงจุดหมายที่กาหนดได้อย่างปลอดภัย ซึ่ งบุคคลที่กล่าวมาจะถูกเรี ยกว่า คนประจาเรื อ (Seafarer)
ภารกิจของคนประจาเรื อโดยรวม คือ นาเรื อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยต่อ
ชีวติ ตัวเรื อ สิ นค้า และสิ่ งแวดล้อม ด้วยเวลาที่ส้ นั ที่สุด ด้วยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด หน้าที่ของคนประจา
เรื อจะแตกต่างกันออกไป จะแบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายเดินเรื อ และฝ่ ายช่างกล ซึ่ งตามตาแหน่ง
ของแต่ละคนที่มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานบนเรื อสิ นค้า จึงต้องมีหน่วยงานในระดับสากลที่มีหน้าที่ดูแล
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่คนประจาเรื อเดินทะเล ได้แก่ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO:
International Maritime Organization) ซึ่ งเป็ นองค์การที่กาหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ทะเล (กรมเจ้าท่า, 2556) โดยคุณสมบัติของคนประจาเรื อเดินทะเล จะต้องมีการสอบ
ประกาศนียบัตร และการฝึ กอบรมของคนประจาเรื อเดินทะเล และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO: International Labor Organization) เป็ นองค์การที่กาหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับคนประจาเรื อเดินทะเล ทั้งในด้านของการว่าจ้างและการเลิกจ้างคนประจาเรื อ
เดินทะเล อัตราค่าจ้าง อายุข้ นั ต่าของคนประจาเรื อเดินทะเล ความเป็ นอยูแ่ ละสวัสดิการของคน
ประจาเรื อเดินทะเล (กรมเจ้าท่า, 2560)
อาชีพทุกอาชีพจะต้องพบเจอปัญหา ความเครี ยด (Strain) ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อาชีพ
นักเดินเรื อก็เช่นกัน คนประจาเรื อจะต้องพบเจอกับปั ญหาต่าง ๆ และทาให้เกิดความเครี ยด ซึ่ งมี
ความเป็ นไปได้ที่จะมีปัญหาความเครี ยดมากกว่าอาชีพอื่น เพราะคนประจาเรื อจะต้องทางานอยูบ่ น
เรื อและพักอาศัยอยูบ่ นเรื อนั้นก็หมายความว่าคนประจาเรื อจะโดนตีกรอบความเป็ นอิสระโดย
สิ้ นเชิง จะมีแค่สังคมเล็ก ๆ จากกลุ่มคนที่อยูบ่ นเรื อเดียวกัน เมื่อมีความไม่พอใจกันหรื อเกิดปั ญหา
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จากหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น เกิดปั ญหางานที่ถูกกดดันเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากการทางาน
การที่จะต้องเร่ งทางานให้เสร็ จเรี ยบร้อยตามวันเวลาที่กาหนด หรื อจะเป็ นแรงกดดันจากหัวหน้างาน
รวมไปถึงแรงกดดันจากเพื่อนร่ วมงาน ล้วนแต่เป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดความเครี ยดของคนประจาเรื อ
ทั้งสิ้ น ซึ่ งที่กล่าวมานั้นก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเกิดความเครี ยดมากในระดับที่ไม่สามารถจะ
ควบคุมเอาไว้ได้ เพราะฉะนั้น ความเครี ยดจึงเป็ นภัยเงียบ เป็ นโรคที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หาก
ไม่ใส่ ใจหรื อบริ หารจัดการให้ดี อาจทาให้เกิดความเสี ยหายหรื อสู ญเสี ยได้ จึงเป็ นหน้าที่ของทุกคน
ที่จะต้องช่วยกันบริ หารจัดการให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับคนประจาเรื อ (ฐาปนี วังกานนท์, 2556)
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั ได้มีความตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหา
ความเครี ยด ของคนประจาเรื อไทยที่ทางานบนเรื อสิ นค้า จึงได้สนใจทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ ภาวะ
ความเครี ยด ปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยด และพฤติกรรมในการจัดการความเครี ยด ของคนประจาเรื อ
ไทยที่ทางานอยูบ่ นเรื อสิ นค้า ทั้งนี้มีความมุ่งหวังว่าผลการศึกษาจะสามารถนาไปให้บริ ษทั เรื อหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนประจาเรื อได้ใช้ในการวิเคราะห์และกาหนดนโยบายหรื อแนวทางใน
การบริ หารจัดการและการประเมินความเครี ยด จากการทางานของคนประจาเรื อ เพื่อลดความเสี่ ยง
ในการสู ญเสี ยบุคลากรอันเนื่ องจากสาเหตุที่กล่าวมาในการปฏิบตั ิงานต่อไป

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อประเมินความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเล
ระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า
2. เพื่อวิเคราะห์ความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย ตามอายุการทางานและประเภทของ
เรื อขนส่ งสิ นค้า กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อ
มากกว่า

สมมุติฐานการวิจัย
1. สมมุติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลในส่ วนของอายุการทางานของคนประจาเรื อไทยที่
แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยความเครี ยดด้านการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกัน
2. สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนบุคคลในส่ วนของประเภทเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงานของ
คนประจาเรื อไทยที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยความเครี ยดด้านการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกัน
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบถึงปั ญหาความเครี ยดที่เกิดขึ้นจากการทางานของคนประจาเรื อไทย
2. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาความเครี ยดที่เกิดขึ้นจาก
การทางานของคนประจาเรื อไทย
3. สามารถประยุกต์จดั ทาแผนจัดการความเครี ยดส่ งเสริ มการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เพื่อศึกษาการประเมินความเครี ยดคนประจาเรื อไทย ต่อการ
ทางานบนเรื อสิ นค้าทุกประเภท กรณี ศึกษา คนประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด
500 ตันกรอสหรื อมากกว่า (กรมเจ้าท่า, 2562)
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา การประเมินความเครี ยดจากงานวิจยั เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็ นระยะเวลารวม 6 เดือน

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความเครี ยด (Strain) คือ ผลจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับ
การประเมินโดยบุคคลว่าความสัมพันธ์น้ นั มีผลกระทบก่อให้เกิดความยากลาบาก หรื อเกินขีด
ความสามารถทรัพยากรที่มีอยู่ จนก่อให้เกิดอันตรายต่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของเขา
ปัจจัยความเครี ยด (Stress factor) คือ ปั จจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อสุ ขภาพ ความเครี ยด
นั้นเป็ นสภาวะทางอารมณ์ ที่เกิดจากการเผชิ ญกับปั ญหาต่าง ๆ ที่ทาให้รู้สึกกดดัน ไม่สบายใจ กลัว
วิตกกังวล หรื อสภาวะจิตที่เป็ นไปในทางลบต่าง ๆ เมื่อสมองของเรารับรู ้ได้วา่ สภาวะนี้ ส่งผล
กระทบต่อจิตใจ ก็จะส่ งผลเสี ยต่อสมดุลทั้งทางร่ างกายและจิตใจในทางที่ไม่ดีทนั ที
องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO: International Maritime Organization) คือ
ความร่ วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินเรื อและการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งเพื่อเป็ นกลไกในการสร้างความร่ วมมือ
ทางวิชาการระหว่างประเทศ
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO: International Labor Organization) คือ ช่วยเหลือ
ผูใ้ ช้แรงงานทัว่ โลกให้ได้รับความยุติธรรมจากสังคม ให้มีชีวติ และสภาพการทางานที่ดีข้ ึน
คนประจาเรื อ (Seafarers) คือ ตามความหมายในพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับ
Merriam-Webster หมายถึง บุคคลที่ทางานหรื อท่องเที่ยวไปกับเรื อในทะเล (Someone who works
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or travels on a boat or ship on the sea) โดยทัว่ ไปแล้วจะหมายถึง บุคคลที่ทางานมีหน้าที่อยูบ่ นเรื อ
เดินทะเล
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การประเมินความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระเกี่ยวกับความเครี ยด แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ความเครี ยด ที่เกิดขึ้นในการทางานของคนประจาเรื อไทย ดังต่อไปนี้
1. การขนส่ งสิ นค้าทางทะเล
2. คนประจาเรื อไทย
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเครี ยด
3.1 ความหมายของความเครี ยด
3.2 ชนิดของความเครี ยด
3.3 ระดับของความเครี ยด
4. ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยด
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจยั ภายในประเทศ
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

การขนส่ งสิ นค้ าทางทะเล
เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญส่ วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต
ปั จจุบนั และในอนาคต เพราะเป็ นเพียงการขนส่ งชนิ ดเดียวที่ขนสิ นค้าได้คราวละมาก ๆ และ
ค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่ งในรู ปแบบอื่น ๆ ซึ่งจากรายงานของโครงการศึกษาแผนหลักการ
พาณิ ชยนาวี ของคณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี กระทรวงคมนาคม รายงานฉบับสมบูรณ์
สิ งหาคม พ.ศ. 2542 ระบุวา่ ประเทศไทยพัฒนาประเทศโดยอาศัยการค้าระหว่างประเทศมาโดย
ตลอด มีการนาเข้าและส่ งออกสิ นค้าเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ วโดยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 80 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) การขนส่ งสิ นค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็ น
การขนส่ งทางทะเลเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นการขนส่ งสิ นค้าทางทะเลจึงเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก จึงมีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าและส่ งออก
สิ นค้าจึงควรจะศึกษาและทาความเข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สาคัญเกี่ยวกับการขนส่ งสิ นค้าทาง
ทะเล
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ประเภทของเรื อที่ใช้ในการขนส่ งสิ นค้าทางทะเลมีอยู่ 7 ประเภท
1. เรื อบรรทุกสิ นค้าทัว่ ไป (General cargo ship)
2. เรื อตูค้ อนเทนเนอร์ (Container ship)
3. เรื อบรรทุกสิ นค้าเทกอง (Bulk cargo ship)
4. เรื อบรรทุกรถยนต์ (Ro-Ro Ship)
5. เรื อบรรทุกสิ นค้าแช่เย็น (Refer ship)
6. เรื อบรรทุกน้ ามัน (Tanker ship)
7. เรื อบรรทุกคนโดยสาร (Passenger ship)
1. เรื อบรรทุกสิ นค้าทัว่ ไป (General cargo ship) สิ นค้าโดยส่ วนมากจะมีการจัดการ
หี บห่อสิ นค้าที่แตกต่างกัน เนื่ องจากขนาดและน้ าหนักของสิ นค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่การบรรจุใส่
กล่องกระดาษ ลังไม้ กระสอบ การวางสิ นค้าบนพาเลท ม้วนเหล็ก ไม้ซุง รถยนต์ ไปจนถึง
เครื่ องจักรขนาดใหญ่ ซึ่ งการขนส่ งในลักษณะดังกล่าวจะถูกเรี ยกว่า “สิ นค้าทัว่ ไป” และใช้เรื อ
ขนส่ งสิ นค้าทัว่ ไป (General cargo vessel) หรื อเรื อเอนกประสงค์ (Multipurpose vessel) ซึ่งมีระวาง
บรรทุกสิ นค้าที่เป็ นพื้นที่โล่งและแบ่งเป็ นส่ วน ๆ แต่จะออกแบบให้มีลกั ษณะเป็ นชั้น ๆ เพื่อเพิม่
พื้นที่ในการวางสิ นค้าให้มากขึ้น โดยมีฝาระวางบนดาดฟ้ าเรื อและระวางชั้นเพื่อขนถ่ายสิ นค้า
ขึ้นลงเรื อ
2. เรื อตูค้ อนเทนเนอร์ (Container ship) การขนส่ งสิ นค้าในระบบคอนเทนเนอร์ คือ
การนาสิ นค้าบรรจุใส่ ตคู ้ อนเทนเนอร์ และขนส่ งทางทะเลโดยเรื อบรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์ (Container
vessel) ซึ่ งการขนส่ งในระบบคอนเทนเนอร์ มีขอ้ ดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับกับการขนส่ งแบบสิ นค้า
ทัว่ ไปดังนี้
สิ นค้าถูกบรรจุอยูใ่ นตูบ้ รรจุสินค้า ทาให้สินค้ามีความปลอดภัย โดยอัตราการสู ญหาย
ระหว่างการขนส่ งลดลง ทาให้ปลอดภัยจากแสงแดดและน้ าทะเลในขณะเดินทางไปส่ งสิ นค้าที่
จุดหมายปลายทางตูค้ อนเทนเนอร์ (Container box) สาหรับบรรจุสินค้ามีขนาดที่เป็ นมาตรฐาน
ส่ งผลให้การขนถ่ายสิ นค้าขึ้นลงเรื อสามารถทาได้สะดวกรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น การขนถ่ายสิ นค้าที่
รวดเร็ วทาให้เรื อขนส่ งใช้เวลาการทาสิ นค้าในขณะที่เทียบท่าน้อยลง ทาให้ลดปั ญหาความแออัด
ของเรื อ ซึ่ งผูส้ ่ งสิ นค้าได้รับประโยชน์จากการไม่ถูกเรี ยกเก็บค่า Congestion surcharge จากท่าเรื อ
ขนาดของตูบ้ รรจุสินค้าที่เป็ นมาตรฐานส่ งผลให้สามารถใช้พ้นื ที่ของระวางบรรทุกของเรื อได้อย่าง
เต็มประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ทาให้ตน้ ทุนต่อหน่วยของการขนส่ งสิ นค้าลดต่าลง
3. เรื อบรรทุกสิ นค้าเทกอง (Bulk cargo ship) สิ นค้าเทกอง หรื อกองรวมกัน (Bulk
cargo) หมายถึง สิ นค้าทัว่ ไปที่ไม่สามารถจัดเก็บเป็ นหี บห่ อได้ ซึ่ งประกอบด้วย สิ นค้าที่มีสถานะ
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เป็ นของแห้ง (Dry bulk) และสิ นค้าที่มีสถานะเป็ นของเหลว (Liquid bulk) ทั้ง 2 อย่างที่กล่าวมานั้น
เป็ นสิ นค้าที่ขนส่ งคราวละมาก ๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า จะใช้วธิ ี การขนส่ งโดยการเทสิ นค้าลง
ในระวางเรื อใหญ่ เช่น ปุ๋ ย มันสาปะหลัง ข้าว น้ าตาล ถ่านหิ น ดิน ทราย ก้อนกรวด เศษเหล็ก น้ ามัน
ปิ โตรเลียม และอื่น ๆ อีกหลากหลายประเภท สิ นค้าเทกองโดยทัว่ ไปนั้น จะทาการบรรทุกขนถ่าย
โดยเรื อบรรทุกสิ นค้าแบบดั้งเดิม (Conventional type) ซึ่ งจะไม่ใช่สายการเดินเรื อแบบประจา
ลักษณะการเดินเรื อจะเป็ นการเดินเรื อแบบเป็ น Job เมื่อมี Order ถึงจะดาเนินการทาสิ นค้า สิ นค้าเท
กองนับเป็ นสิ นค้าที่มีปริ มาณการขนส่ งอยูท่ วั่ โลกมากที่สุด สิ นค้าเทกอง โดยทัว่ ไปจะถูกแบ่ง
ออกเป็ น 5 ประเภท คือ แร่ เหล็ก (Iron ore) และหิ นแร่ (Ore Concentrates) เมล็ดพันธุ์พืช (Grain)
ถ่านหิ น (Coal) ฟอสเฟต (Phosphate) บ็อกไซด์และอลูมินา (Bauxite & Alumina)
4. เรื อบรรทุกรถยนต์ (Ro-Ro ship) การขนส่ งด้วยเรื อ Ro-Ro หรื อ Roll-on Roll-off เป็ น
การขนส่ งยานพาหนะหรื อสิ นค้าโดยนามาวางบนล้อเลื่อนเพื่อขนขึ้นเรื อ (Roll-on) และลงเรื อ
(Roll-off) Ro-Ro สามารถแบ่งออกเป็ นหลายประเภท ขึ้นอยูก่ บั ชนิดและประเภทสิ นค้าที่ขนส่ ง
ยกตัวอย่างเช่น เรื อ Ro-Ro แท้ ออกแบบมาเพื่อขนส่ งรถยนต์ รถบรรทุก หรื อ สิ นค้าล้อเลื่อนเพียง
อย่างเดียว หรื อ เรื อ Ro Pax Ferry เรื อลูกผสมที่รองรับการขนส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสารในคราว
เดียวกัน ทั้งนี้ การขนส่ งด้วยเรื อ Ro-Ro เริ่ มมีบทบาทสาคัญมากยิง่ ขึ้นในอาเซี ยน โดยอาเซียนได้
บรรจุโครงข่ายการเดินเรื อ Ro-Ro และการเดินเรื อระยะสั้น (Short sea shipping) ไว้ในแผนแม่บท
ซึ่ งว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซี ยน (Master Plan on ASEAN Connectivity) และอยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของการพัฒนาโครงข่ายการเดินเรื อ Ro-Ro ในหลายเส้นทาง อาทิ
เช่น เริ่ มจากท่าเรื อหนึ่งไปอีกท่าเรื อหนึ่ง เบลาวัน-ปี นัง, เบลาวัน-ภูเก็ต, ดูไม-มะละกา และ
ดาเวา-บิตงั ปั จจุบนั มีเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ หลายประเทศแสดงความสนใจในการเข้าร่ วม
โครงการดังกล่าว เนื่ องจากได้มีการเล็งเห็นถึงศักยภาพในการขนส่ งสิ นค้าด้วยเรื อประเภทดังกล่าว
5. เรื อบรรทุกสิ นค้าแช่เย็น (Refer ship) เรื อที่บรรทุกสิ นค้าแช่เย็นจะมีการบรรทุกเป็ น
ตูค้ อนเทนเนอร์ประเภทที่มีเครื่ องทาความเย็น สามารถควบคุมอุณหภูมิในตูไ้ ด้ เหมาะสาหรับสิ นค้า
ที่จาเป็ นต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผักผลไม้ ไอศกรี ม ช็อคโกแลต ฯลฯ
ซึ่งมาตรฐานของตูค้ อนเทนเนอร์ แบบ Reefer สามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง (+25) ถึง (-25) องศา
เซลเซียส และบางชนิด (Super freezer) ยังสามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง (-60) องศาเซลเซียส ซึ่งตู้
คอนเทนเนอร์ ประเภทนี้ค่าขนส่ งจะสู งกว่าตูค้ อนเทนเนอร์ แบบธรรมดาเพราะมีค่าใช้จ่าย
Electricity fee เพิ่มขึ้น (นอกจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น Demurrage charge, Detention charge, Storage
charge/ Rent)
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ข้อควรระวัง คือ ตูค้ อนเทนเนอร์ แบบ Reefer เปรี ยบได้กบั ตูเ้ ย็นขนาดใหญ่ ดังนั้น
การศึกษาเรื่ องการบรรจุและการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสิ นค้าแต่ละชนิดจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
มากสาหรับผู ้ นาเข้า และ ส่ งออก รวมถึงการทาประกันภัยสิ นค้าซึ่ งต้องมีการคุม้ ครองความเสี ยหาย
ระหว่างขนส่ งด้วย
6. เรื อบรรทุกน้ ามัน (Tanker ship) เรื อบรรทุกน้ ามัน คือ เรื อบรรทุกสิ นค้าประเภท
เทกองในรู ปแบบชนิดของเหลว ซึ่ งความจริ งแล้วเรื อที่ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มของเรื อบรรทุกน้ ามันนั้น
ไม่ใช่เรื อน้ ามันแต่เพียงอย่างเดียว ยังรวมไปถึงสิ นค้าในรู ปแบบเคมีภณั ฑ์ของเหลวแบบอื่นด้วย เช่น
ก๊าซปิ โตรเลี่ยมเหลว ก๊าซธรรมชาติเหลว สารเคมีเหลวในชนิดรู ปแบบต่าง ๆ เป็ นต้น ภายในเรื อจะ
แสดงให้เห็นถึงเรื อน้ ามันที่ใช้กนั ทัว่ ไป ตัวเรื อจะไม่ถูกแบ่งเป็ นระวางแต่จะแบ่งเป็ นถังที่มีขนาด
ใหญ่ โดยจะอาศัยฝากั้นตามยาว (Longitudinal bulkhead) และฝากั้นตามขวาง (Transverse
bulkhead) ซึ่ งการขนถ่ายสิ นค้าในแต่ละถังจะใช้เครื่ องสู บ (Pump) และมีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
จึงจาเป็ นที่จะต้องมีหอ้ งควบคุมเครื่ องสู บ (Pump room) อยูใ่ นตัวเรื อ ณ ตาแหน่งที่เหมาะสม
เพื่อควบคุมการสู บจ่ายน้ ามันนั้นจะมีท่อจ่ายน้ ามันออกจากเรื อมักจะอยูบ่ ริ เวณกลางลาเรื อ
ทั้งกราบซ้าย (Port) และกราบขวา (Starboard) สังเกตเห็นได้จากตาแหน่งของเสายกท่าน้ ามัน
ซึ่ งตั้งอยูบ่ นดาดฟ้ าเป็ นจานวนมาก เรื อน้ ามันจะเป็ นท้องชั้นเดียว (Single bottom) แต่เรื อรุ่ นใหม่
บางลาก็มีทอ้ งสองชั้นถังหัวและถังท้ายใช้เป็ นถังน้ าอับเฉา และ ปรับแต่งทริ มเรื อซึ่ งมักจะไม่
เพียงพอ จึงต้องมีถงั น้ าอับเฉาที่หวั เรื อทางกราบซ้าย-ขวา เพิ่มขึ้นอีกถัง เรี ยกว่า ถังปี (Wing tank)
ค่อนมาทางท้ายเรื อ จะมีถงั สลอป (Slop tanks) อยูท่ ้ งั กราบซ้ายและกราบขวาเพื่อใช้เป็ นถังบรรทุก
น้ ามันสิ นค้าเหมือนถังอื่น ๆ ในขาไปแต่ขากลับเมื่อจ่ายน้ ามันสิ นค้าหมดแล้วจะมีการล้างถังน้ ามัน
สิ นค้า ซึ่ งถังสลอปจะใช้เก็บน้ าและสารเคมีจากการล้างถังน้ ามันโดยไม่ปล่อยทิ้งลงทะเลให้เกิด
มลภาวะเป็ นการทาตามกฎข้อบังคับของ MARPOL 73/ 78 ที่แยกออกมาจาก IMO (International
Maritime Organization)
7. เรื อบรรทุกคนโดยสาร (Passenger ship) Passenger ships หรื อ Cruise liners เป็ นเรื อที่
มีคุณลักษณะเฉพาะตัวนั้นคือเป็ นเรื อโดยสารที่มีความสะดวกสบายมีสิ่งอานวดความสะดวก
มากมายภายในตัวเรื อ ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรื อดูแลรักษาสู งกว่าเรื อประเภทอื่นทัว่ ไป
ในส่ วนของพื้นที่ภายในลาเรื อนั้นจะประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ อยูม่ ากมาย แต่จะเน้นไปที่หอ้ งพัก
ผูโ้ ดยสารเพราะเรื อประเภทนี้เป็ นเรื อโดยสารบรรทุกคน จึงจาเป็ นต้องให้ความสาคัญไปทาง
ห้องพักอาศัยของผูโ้ ดยสาร ส่ วนในเรื่ องของความบันเทิงก็ขาดไม่ได้ ภายในเรื อจะมีห้องดู
ภาพยนตร์ ห้องโถงที่ไว้สาหรับเต้นรา มีสระว่ายน้ า รวมไปถึงห้องออกกาลังกาย เรื อประเภทนี้ จะมี
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รู ปแบบการวิง่ ระยะใกล้และวิง่ ระยะไกล ในส่ วนของการวิง่ ระยะใกล้ เช่น เรื อเฟอรี่ ส่ วนของ
การวิง่ ระยะไกล เช่น เรื อเดินสมุทร เรื อสตาร์ ครู ส เป็ นต้น

คนประจาเรือไทย
คนประจาเรื อเดินทะเล เป็ นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในเรื อเดินทะเล เพื่อให้เรื อเดินทะเล
สามารถรับส่ งสิ นค้าไปยังที่หมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและตรงตามเวลาที่กาหนด บุคลากร
ดังกล่าวจะต้องมี ความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละลาเรื อ ซึ่ งประกอบด้วย
บุคลากรหลายระดับ และทาหน้าที่แตกต่างกัน คนประจาเรื อจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของ
การขนส่ งทางทะเล
ในส่ วนของการปฏิบตั ิหน้าที่การทางานของคนประจาเรื อมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่าง
ชัดเจน ตามฝ่ ายและสายงานการบังคับบัญชา การจัดตาแหน่งและหน้าที่ของคนประจาเรื อจะต้อง
เป็ นไปอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันไม่ให้คนประจาเรื อเกิดความเหนื่ อยล้าหรื อเกิดความเครี ยดมาก
เกินไป จนอาจทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาจทาหน้าที่บกพร่ อง
และเกิดอุบตั ิเหตุ จึงเป็ นหน้าที่ของเจ้าของเรื อที่จะต้องจัดหาคนประจาเรื อเดินทะเลที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามตาแหน่งและมีจานวนครบถ้วนเหมาะสม ตามที่กาหนดในประกาศนียบัตรรับรองคน
ประจาเรื อเพื่อความปลอดภัย และเป็ นไปตามข้อบังคับที่รัฐของเรื อลานั้นกาหนด คนประจาเรื อมี
การแบ่งการทางานออกเป็ น 2 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายปากเรื อ และ ฝ่ ายช่างกลเรื อ (จันทร์ เพ็ญ ตรี โชติ,
2557)
ฝ่ ายเดินเรื อ มีการแบ่งตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ (กรมเจ้าท่า, 2556)
1. นายเรื อ (Master) หรื อ (Captain) ถือประกาศนียบัตรชั้นสู งสุ ดคือ นายเรื อ เป็ น
ตาแหน่งสู งสุ ดในการบริ หารงานภายในองค์กรเรื อ โดยลักษณะงานนั้นเปรี ยบเสมือนพ่อบ้าน
ซึ่งรับผิดชอบสู งสุ ดลักษณะงาน เช่น การเดินเรื อจะต้องนาเรื อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วย
ความปลอดภัยต่อชีวติ ตัวเรื อ สิ นค้า และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งลักษณะงานจะเน้นไปทางด้านบริ หารและ
งานด้านเอกสารเป็ นหลัก ซึ่ งจะต้องติดต่อกับบริ ษทั ตลอดเวลาในการเดินทาง เพื่อให้งานนั้น
บรรลุผลทางธุ รกิจอย่างสมบูรณ์
2. ต้นเรื อ (Chief Officer) C/ O ถือประกาศนียบัตรต้นเรื อ เป็ นนายประจาเรื ออาวุโส
ฝ่ ายเดินเรื อ ลาดับชั้นรองลงมาจากนายเรื อ ภาระงานนั้นอาจจะเปรี ยบเสมือนเป็ นแม่บา้ นซึ่ งจะดูแล
ทั้งในเรื่ องของสภาพความเป็ นอยูข่ องคนประจาเรื อและความสะอาดของตัวเรื อ ภาระงานด้าน
สิ นค้า และรับผิดชอบอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ภายในเรื อซึ่งในระหว่างเรื อเดินอยูก่ ลางทะเลนั้น
จะเข้าเวรซึ่ งเรี ยกว่า นายยามเรื อเดิน โดยทัว่ ไปจะเข้าเวร เวลา 04.00 - 08.00 น. และ เวลา 16.00 -
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20.00 น. ในช่วงเวลาเรื อจอดเทียบท่า และขณะเรื อปฏิบตั ิงานสิ นค้า ต้นเรื อจะมีหน้าที่ในการ
รับผิดชอบ การจัดการบรรทุกและขนถ่ายสิ นค้า ซึ่ งมีผชู ้ ่วย คือ นายประจาเรื อฝ่ ายเดินเรื อ และงาน
อื่น ๆ จะปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่นายเรื อได้มอบหมาย
3. นายประจาเรื อฝ่ ายเดินเรื อ (Deck Officer) ต้นหนที่ 2, ต้นหนที่ 3
ต้นหนที่ 2 (2/ O) ถือประกาศนียบัตรนายประจาฝ่ ายเดินเรื อ อาวุโสรองมาจากต้นเรื อ
ซึ่งมีหน้าที่หลัก ด้านการวางแผนการเดินทางของเรื อ ภายใต้ความรับผิดชอบของนายเรื อ การแก้ไข
แผนที่เดินเรื อ บรรณสารด้านการเดินเรื อให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เพื่อความปลอดภัยด้านการเดินเรื อ
ขณะเรื อเดินอยูใ่ นทะเล จะเข้าเวรนายยามเรื อเดินปกติเวลา 12.00 - 16.00 น. และ 00.00 - 04.00 น.
และขณะเรื อเทียบท่าปฏิบตั ิงานสิ นค้า จะเข้าเวรนายยามสิ นค้า แบ่งตามช่วงเวลาที่ตน้ เรื อกาหนด
ส่ วนงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากต้นเรื อ และนายเรื อ
ต้นหนที่ 3 หรื อ ผูช้ ่วยต้นเรื อ (3/ O) ถือประกาศนียบัตรนายประจาฝ่ ายเดินเรื อ เป็ นนาย
ประจาเรื ออาวุโสน้อยสุ ด ซึ่งมีหน้าที่หลักคือช่วยเหลืองานของต้นเรื อ ในด้านงานอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยต่าง ๆ ภายในเรื อ เช่น เสื้ อชูชีพ เรื อช่วยชีวติ แพชูชีพ อุปกรณ์การดับไฟในเรื อ Muster
list การฝึ กสถานีฉุกเฉิ นต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามอนุสัญญา SOLAS กาหนด ขณะเรื อเดินอยูใ่ นทะเล
จะเข้าเวรนายยามเรื อเดิน ปกติเวลา 08.00 - 12.00 น. และ 20.00 - 24.00 น. ขณะเรื อเทียบท่า
ปฏิบตั ิงานสิ นค้าจะเข้าเวรนายยามสิ นค้า แบ่งตามช่วงเวลาที่ตน้ เรื อกาหนด ส่ วนงานด้านอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายเรื อ และต้นเรื อ
4. สรั่งเรื อ (Boson) ถือประกาศนียบัตรลูกยามสะพานเดินเรื อฝ่ ายเดินเรื อเป็ นลูกเรื อ
อาวุโส ฝ่ ายเดินเรื อ ซึ่ งจะมีประสบการณ์และผ่านงานลูกเรื อมาหลายปี มีภาวะผูน้ า และมีความรู ้
ความสามารถด้านพื้นฐานชาวเรื อเป็ นอย่างดี เช่น งานบารุ งรักษาตัวเรื อ แทงเชื อกเงื่อนต่าง ๆ โดย
ภาระงานนั้นในแต่ละวันจะรับมอบหมายงานจากต้นเรื อ โดยงานทัว่ ไปไม่วา่ จะเป็ นงานด้านสิ นค้า
การดูแลรักษาตัวเรื อ หรื อการเคาะสนิมทาสี หรื องานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และจะสั่งงาน
ลูกน้องต่อไป เช่น นายท้าย และกลาสี เรื อ แต่ละคนจะได้รับมอบหมายงานต่างกันตาม
ความสามารถของแต่ละคน
5. นายท้าย (A.B.) ถือประกาศนียบัตรลูกยามสะพานเดินเรื อฝ่ ายเดินเรื อ เป็ นตาแหน่ง
ลูกเรื อ จะมีจานวนประมาณ 3 นาย หรื อมากกว่าแล้วแต่ละประเภทเรื อ ผูบ้ งั คับบัญชาเบื้องต้น คือ
สรั่งเรื อ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการทางานบนเรื อมาพอสมควร ภาระงาน ขณะเรื อเดินอยูใ่ นทะเล
จะเข้ายาม เป็ นลูกยาม เข้ายามคู่กบั นายยามแต่ละคน ในระหว่างเรื อเทียบท่าปฏิบตั ิงานสิ นค้า ก็จะ
เข้ายามเป็ นลูกยามสิ นค้าเช่นเดียวกัน คู่กบั นายยามสิ นค้า ส่ วนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
นายประจาเรื อ ต้นเรื อและนายเรื อ
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6. กลาสี เรื อ (O.S.) กลาสี เป็ นตาแหน่งเริ่ มต้นของการทางานบนเรื อ เนื่องจากยังไม่มี
ประกาศนียบัตร หรื อชาวเรื อที่จะเรี ยกว่า ตัว๋ และประสบการณ์การในทางานเรื อมาก่อน ซึ่ งจะมี
หน้าที่ในการปฏิบตั ิงานทัว่ ๆ ไปที่ได้รับมอบหมายจากสรั่งเรื อ เช่น งานเคาะสนิมทาสี ทาความ
สะอาดระวางสิ นค้า และเป็ นผูช้ ่วยนายยามขณะเรื อจอดปฏิบตั ิงานสิ นค้า รวมถึงการปฏิบตั ิงานตาม
คาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย เช่น สรั่งเรื อ นายประจาเรื อ ต้นเรื อ และนายเรื อ
7. นักเรี ยนฝึ ก ฝ่ ายเดินเรื อ (Deck Cadet) เป็ นนักเรี ยนฝึ กจากสถาบันการศึกษาด้าน
การเดินเรื อ เช่น ศูนย์ฝึกพาณิ ชย์นาวี หลักสู ตรปกติ 5 ปี ฝ่ ายเดินเรื อ ตามหลักสู ตรการศึกษา
จะศึกษาภาคทฤษฎี 3 ปี ครึ่ ง และจะต้องฝึ กภาคปฏิบตั ิทางทะเลกับเรื อสิ นค้าต่างประเทศอีก 1 ปี
รวมระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร 5 ปี ขณะฝึ กงานอยูบ่ นเรื อก็จะทาการศึกษาหาความรู ้ดา้ น
วิชาชีพเดินเรื อ ตั้งแต่งานของลูกเรื อตลอดจนถึงงานของ นายประจาเรื อ ต้นเรื อ และนายเรื อ เมื่อจบ
การศึกษาแล้วก็จะมีสิทธิ์ ขอสมัครสอบรับประกาศนียบัตรนายประจาเรื อฝ่ ายเดินเรื อกับกรมการ
ขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชยนาวี (กรมเจ้าท่า) โดยจะเริ่ มต้นทางานในตาแหน่งแรก คือ นายประจาเรื อ
หรื อ 3/ O
ฝ่ ายช่างกล มีการแบ่งตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ (กรมเจ้าท่า, 2556)
1. ต้นกล (Chief Engineer) หรื อ C/ E ถือประกาศนียบัตร ต้นกลเรื อ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
สู งสุ ดในส่ วนของฝ่ ายช่างกล ซึ่ งกากับควบคุมดูแลการทางานของแผนกช่างกล เช่น การใช้งานและ
ดูแลรักษาเครื่ องจักรใหญ่ เครื่ องจักรช่วยระบบไฟฟ้ า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ภายในลาเรื อ
2. รองต้นกล (Second Engineer) หรื อ 2/ E ถือประกาศนียบัตรรองต้นกลเรื อ หน้าที่
ความรับผิดชอบรองลงมาจากต้นกลเรื อ ซึ่ งจะเข้าเวรยามเรื อเดินอยูใ่ นทะเลและยามเรื อจอดเทียบท่า
ทางานสิ นค้า ภาระงานคือดูแลสภาพการทางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของ
ฝ่ ายช่างกล ดูแลตรวจสอบอะไหล่สารอง ปริ มาณน้ ามัน และน้ ามันหล่อลื่นที่อยูใ่ นถัง น้ าจืด น้ า
ทะเล ที่ตอ้ งใช้ในแต่ละวัน และมัน่ ใจว่าอุปกรณ์เครื่ องมือต่าง ๆ อยูใ่ นสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และ
จัดแบ่งมอบหมายงานให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. นายประจาเรื อฝ่ ายช่างกล (Engineer Officer) ซึ่งถือประกาศนียบัตรนายประจาเรื อ
แต่อาจจะแบ่งตามภาระงานในเรื อ เช่น
นายช่างกลเรื อที่ 3 (Third Engineer) หรื อ 3/E ดูแลและบารุ งรักษาการทางานของเครื่ อง
ไฟ หม้อน้ า วาล์วและปั๊ ม รวมไปถึงการซ่อมทาเครื่ องจักรอื่น ๆ ที่รองต้นกลมอบหมายให้ดูแล
การทางานของเครื่ องจักรกลต่าง ๆ
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นายช่างกลเรื อที่ 4 (Fourth Engineer) หรื อ 4/ E ดูแลและบารุ งรักษาการทางานของ
ปั๊ มแอร์ อากาศที่อยูใ่ นถัง อุปกรณ์ฉุกเฉิ น ท่อทางต่าง ๆ ในส่ วนของการวัดระดับ เพื่อหาปริ มาณ
น้ ามัน และทาการซ่อมทาเครื่ องจักรอื่น ๆ ที่รองต้นกลมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ
4. ช่างไฟฟ้ า หรื อ ช่างอิเล็คทรอนิ คส์ (E/ E) ไม่ตอ้ งถือประกาศนียบัตร จากกรม
การขนส่ งทางน้ า และพาณิ ชยนาวี (กรมเจ้าท่า) แต่จะต้องผ่านการฝึ กอบรม 4 หลักสู ตรความ
ปลอดภัยพื้นฐานเช่นเดียวกับตาแหน่งอื่น ๆ เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ดา้ นไฟฟ้ า หรื ออิเล็คทรอนิคส์
โดยทัว่ ไปจะจบการศึกษา จากสถาบันวิชาชีพต่าง ๆ มีวฒ
ุ ิการศึกษา ระดับ ปวช. หรื อ ปวส. ขึ้นไป
ภาระงานบนเรื อ จะมีหน้าที่ใช้งานดูแลและบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าทั้งหมดภายในเรื อรวมถึงเครื่ อง
อิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง จาก รองต้นกล หรื อต้นกลเรื อ
5. ช่างน้ ามัน (Oilers) จะถือประกาศนียบัตรลูกยามฝ่ ายช่างกล จะมีหน้าที่เข้ายามคู่กบั
นายยามฝ่ ายช่างกล โดยภาระงานจะดูแลการทางานของอุปกรณ์ และเครื่ องจักรต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
ให้เป็ นไปตามที่รองต้นกลมอบหมาย และช่วยเหลือในการทางานของนายยามฝ่ ายห้องเครื่ อง
6. ช่างเช็ค หรื อกลาสี ฝ่ายช่างกลเรื อกล (Wipers) ช่างเช็ค เป็ นตาแหน่งคล้าย ๆ กับกลาสี
ฝ่ ายเดินเรื อ เป็ นตาแหน่งเริ่ มต้นของการทางานบนเรื อของฝ่ ายช่างกล เนื่องจากยังไม่มี
ประกาศนียบัตร และประสบการณ์ในการทางานบนเรื อมาก่อน มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานทัว่ ๆ ไป
ที่ได้รับมอบหมายจาก สรั่งช่างกล หรื อรองต้นกล เช่น ทาความสะอาดภายในห้องเครื่ อง เป็ นลูกมือ
ซ่อมเครื่ องยนต์ต่าง ๆ เป็ นผูช้ ่วยนายยามฝ่ ายช่างกล รวมถึงการปฏิบตั ิงานตามคาสั่งของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ที่ได้รับมอบหมาย เช่น สรั่งช่างกล นายประจาเรื อฝ่ ายช่างกล รองต้นกล และ
ต้นกลเรื อ
7. นักเรี ยนฝึ ก ฝ่ ายช่างกล (Engine Cadet) เป็ นนักเรี ยนฝึ กจากสถาบันการศึกษาด้าน
การเดินเรื อ เช่น ศูนย์ฝึกพาณิ ชย์นาวี หลักสู ตรปกติ 5 ปี ฝ่ ายเดินเรื อนั้น ตามหลักสู ตรการศึกษา จะ
ศึกษาภาคทฤษฎี 3 ปี ครึ่ ง และจะต้องฝึ กภาคปฏิบตั ิทางทะเลกับเรื อสิ นค้าต่างประเทศอีก 1 ปี รวม
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร 5 ปี ขณะฝึ กงานอยูบ่ นเรื อก็ทาการศึกษา หาความรู ้ดา้ นวิชาชีพ
ในส่ วนของฝ่ ายช่างกล ตั้งแต่งานของลูกเรื อตลอดจนถึงงานของนายประจาเรื อ (4/ E, 3/ E)
รองต้นกล (2/ E) และต้นกล (C/ E) เมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะมีสิทธิ์ ขอสมัครสอบรับ
ประกาศนียบัตรนายประจาเรื อฝ่ ายช่างกลกับกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชยนาวี และจะเริ่ มต้น
ทางานตาแหน่งแรก คือ นายประจาเรื อฝ่ ายช่างกล หรื อ 4/ E
มาตรฐานสากลเกีย่ วกับคนประจาเรือ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เป็ นทบวงการชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 และเริ่ มดาเนินงานอย่างเป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2502 มีสานักงานใหญ่
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ตั้งอยูท่ ี่กรุ งลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางของความร่ วมมือกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก IMO ทั้งหลายในการกาหนดมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการเดินเรื อ การคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมทางทะเล และการอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการขนส่ งทางทะเล (กรมเจ้าท่า, 2561)
IMO มีหน้าที่หลักคือ รับผิดชอบเกี่ยวกับอนุสัญญาและพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง
ทางทะเล สามารถแบ่งได้เป็ น
- ความปลอดภัยทางทะเล (Maritime safety)
- มลพิษทางทะเล (Marine pollution)
- ความรับผิดและการชดเชยค่าเสี ยหาย (Liability and compensation)
- อื่น ๆ
โดย 4 เสาหลักของ IMO ประกอบด้วย
I: SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวติ ในทะเล (SOLAS) คือ
สนธิ สัญญาด้านความปลอดภัยทางทะเลสากลจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งเป็ น
หน่วยงานทางด้านทะเลแห่งสหประชาชาติ โดยจะกากับดูแลความปลอดภัยของชีวติ ในทะเลซึ่ ง
รวมถึงยานพาหนะที่เดินทางบนท้องทะเลอีกด้วย ในปี ค.ศ. 2015 (IMO) ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับน้ าหนักที่ผา่ นการทวนสอบแล้วของตูค้ อนเทนเนอร์ ท้ งั หมด ที่มีการขนส่ งทางทะเลขึ้นมา
ข้อกาหนดในการต้องรายงานน้ าหนักของสิ นค้าที่ขนส่ งมีมานานแล้ว แต่การทวนสอบ น้ าหนักของ
สิ นค้าที่ขนส่ งไม่บงั คับให้ตอ้ งดาเนินการ ขณะนี้มีการบังคับให้ตอ้ งทาการทวนสอบ เนื่ องจาก
เหตุการณ์การแจ้งน้ าหนักไม่ถูกต้องทาให้เกิดสภาวะที่ไม่ปลอดภัยบนท้องทะเล ทั้งสาหรับตัว
ยานพาหนะและลูกเรื อ
สาหรับการขนส่ งสิ นค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดยต้องมีการขนถ่ายตูค้ อนเทนเนอร์
บรรจุสินค้าลงเรื อ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและข้อบังคับของอนุสัญญา SOLAS เกี่ยวกับ
การตรวจสอบรับรองน้ าหนักมวลรวมสาหรับ ตูค้ อนเทนเนอร์ บรรจุสินค้าลงเรื อ ตูค้ อนเทนเนอร์
ใด ๆ จะต้องได้รับการตรวจรับรองน้ าหนักมวลรวมจากทางการโดยนายเรื อจะยอมรับสิ นค้าลงเรื อก็
ต่อเมื่อนายเรื อพอใจ และเชื่ อมัน่ ว่าสิ นค้านั้นจะสามารถขนส่ งได้อย่างปลอดภัย และเป็ นไปตาม
The Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing ทั้งนี้อนุสัญญา SOLAS ไม่มีขอ้ บังคับ
ใด ๆ ในการจากัดหลักการนี้ นายเรื อยังคงมีอานาจการตัดสิ นใจในการรับตูค้ อนเทนเนอร์ ลงเรื อของ
ตน นอกจากนี้การแจ้งน้ าหนักมวลรวมที่ได้ตรวจรับรองแล้ว ของตูค้ อนเทนเนอร์ บรรจุสินค้าต่อทั้ง
นายเรื อหรื อตัวแทน ของนายเรื อและตัวแทนท่าเทียบเรื อนั้น จะต้องมีระยะเวลาล่วงหน้าที่เพียงพอ
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เพื่อใช้สาหรับการวางแผนการบรรทุกสิ นค้าของเรื อโดยคานึงความปลอดภัยในการเดินเรื อขนส่ ง
สิ นค้าทางทะเลระหว่างประเทศเป็ นหลักสาคัญ (สารัตน์ เถื่อนสุ วรรณ, 2560)
II: STCW (International Convention on Standards of Training Certification and
Watchkeeping for Seafarers)
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ได้จดั ทาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน
การฝึ กอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามสาหรับคนประจาเรื อ (International
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers: STCW)
ซึ่งเป็ นใน 1 ใน 4 เสาหลักสาคัญ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อวางมาตรฐานความรู้ความสามารถของคน
ประจาเรื อที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Uniform Standards of Competence for Seafarers) ทั้งในเรื่ อง
การฝึ กอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามสาหรับคนประจาเรื อก่อนที่จะออกไป
ปฏิบตั ิงานในทะเล ทั้งในฝ่ ายเดินเรื อ ฝ่ ายช่างกลเรื อ ช่างไฟฟ้ า ฝ่ ายวิทยุสื่อสาร และกาหนด
มาตรฐานความรู ้ช้ นั สู งสาหรับการปฏิบตั ิงานในเรื อที่มีความพิเศษ เช่น เรื อบรรทุกน้ ามัน เรื อ
บรรทุกสารเคมี เรื อบรรทุกแก๊สเหลว และกาหนดพันธะให้ประเทศต่าง ๆ สามารถตรวจสอบ
มาตรฐานการศึกษาและการฝึ กอบรมของประเทศอื่น ๆ ได้ก่อนจะยอมรับผูถ้ ือประกาศนียบัตรที่
ออกโดยประเทศนั้นให้ทาการในเรื อที่ชกั ธงของประเทศตนได้ รวมทั้งกาหนดมาตรฐานระยะเวลา
การปฏิบตั ิงาน ระยะเวลาการพักผ่อนของคนประจาเรื อ เพื่อคุม้ ครองการ ปฏิบตั ิงานบนเรื อและเพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินเรื อ (กรมเจ้าท่า, 2561)
III: MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from
Ship)
MARPOL 73/ 78
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้ องกันมลภาวะจากเรื อ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ.
1978 หรื อ “อนุสัญญา MARPOL 73/ 78” เป็ นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่กาหนดขึ้นภายใต้
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2
ตุลาคม พ.ศ. 2526 มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันมลพิษทางทะเลที่เกิดจากเรื อ ทั้งที่เกิดจากการเดินเรื อ
และจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับเรื อ และครอบคลุมสิ่ งที่ก่อมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่ ง
อนุสัญญาฉบับนี้จะวางกฎระเบียบให้รัฐภาคีตอ้ งดาเนินการเพื่อลด และป้ องกันมลพิษจากเรื อ โดย
จะต้องมีมาตรการลงโทษเรื อที่ชกั ธงของตนที่ละเมิดกฎเกณฑ์ นัน่ หมายถึงรัฐภาคีจะต้องออก
กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับเรื อของตนให้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับมลพิษทางทะเล
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อนุสัญญา MARPOL 73/78 ประกอบด้วย 6 ภาคผนวก ดังนี้
- ภาคผนวกที่ 1 ข้อบังคับว่าด้วยการป้ องกันมลพิษจากน้ ามัน
- ภาคผนวกที่ 2 ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมมลพิษจากของเหลวที่มีพิษในปริ มาตรรวม
- ภาคผนวกที่ 3 ข้อบังคับสาหรับการป้ องกันมลพิษจากสารอันตรายที่ขนส่ งทางทะเลใน
รู ปแบบหี บห่ อ
- ภาคผนวกที่ 4 ข้อบังคับเกี่ยวกับการป้ องกันมลพิษอันเกิดจากการขจัดสิ่ งปฏิกลู จากเรื อ
- ภาคผนวกที่ 5 ข้อบังคับเกี่ยวกับการป้ องกันมลพิษจากขยะบนเรื อ
- ภาคผนวกที่ 6 ข้อบังคับเกี่ยวกับการป้ องกันมลพิษทางอากาศจากเรื อ
ประเทศไทยได้ลงนามในภาคยานุวตั ิสารเข้าเป็ นภาคีอนุสัญญา MARPOL 73/78 ต่อ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และมีผลบังคับใช้กบั ประเทศไทย
ตั้งแต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยครอบคลุมเฉพาะข้อบังคับว่าด้วยการป้ องกันและลดมลพิษ
จากเรื อ ภาคผนวกที่ 1 และ 2 (ชุมพร ปัจจุสานนท์ และธรรมนิตย์ สุ มนั ตกุล, 2555)
IV: MLC (Maritime Labour Convention)
อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention: MLC
2006) เป็ นอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization:
ILO) ที่รวบรวมและปรับปรุ งอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองแรงงานในกิจการทางทะเลให้
เป็ นอนุสัญญาฉบับเดียว ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบนั
เพื่อคุม้ ครองคนประจาเรื อทัว่ โลก จานวนมากกว่า 1.2 ล้านคน ให้มีสถานที่ทางานที่มนั่ คงปลอดภัย
การจ้างงานที่เป็ นธรรม สภาพความเป็ นอยู่ และการทางานที่มีคุณค่าการคุม้ ครองสุ ขภาพ
การรักษาพยาบาลและมีสวัสดิการทางสังคม (กรมเจ้าท่า, 2561)
รายการต่าง ๆ ที่ตอ้ งได้รับการตรวจ เพื่อให้เป็ นไปตามอนุ สัญญา MLC ประกอบด้วย
1. อายุข้ นั ต่า (Minimum age)
- ห้ามบุคคลอายุต่ากว่า 16 ปี ทางานบนเรื อ
- ห้ามให้คนประจาเรื ออายุต่ากว่า 18 ปี ทางานในเวลากลางคืน
2. ใบรับรองแพทย์ (Medical certificate)
- ใบรับรองแพทย์ตอ้ งมีอายุสูงสุ ด 2 ปี
- หากใบรับรองแพทย์หมดอายุลงระหว่างการเดินเรื อ ให้ใบรับรองแพทย์น้ นั มีอายุใช้
ต่อไปได้จนกว่าจะถึงท่าเรื อถัดไป อันเป็ นที่ซ่ ึ งคนประจาเรื อจะสามารถขอใบรับรองแพทย์จาก
ผูป้ ระกอบอาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แต่ท้ งั นี้ ระยะเวลานั้นต้องไม่เกิน 3 เดือน
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3. คุณสมบัติของคนประจาเรื อ (Training qualifications)
4. ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจาเรื อ (Seafarers’ employment agreements)
5. การใช้หน่วยบริ การคัดเลือกและบรรจุคนของเอกชนตามที่กฎหมายกาหนด หรื อ
ได้รับการรับรองหรื อได้รับอนุญาต (Use of any licensed or certified or regulated private
recruitment and placement service)
6. ชัว่ โมงการทางานหรื อการพัก (Hours of work and Hours of rest)
- ชัว่ โมงการทางานสู งสุ ดต้องไม่เกิน 14 ชัว่ โมงใน 1 วัน และ 72 ชัว่ โมงในรอบ 7 วัน
หรื อ
- ชัว่ โมงการพักผ่อนขั้นต่าต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมงในใน 1 วัน และ 77 ชัว่ โมงในรอบ
7 วัน
7. ระดับการจัดอัตรากาลังสาหรับเรื อ (Manning levels)
8. ที่พกั อาศัย (Accommodation)
- ขนาดของห้องต่าง ๆ และพื้นที่พกั อาศัยอื่น ๆ
- ความร้อน และการระบายอากาศ
- เสี ยง และความสั่นสะเทือน และปั จจัยแวดล้อมอื่น ๆ
- สุ ขภัณฑ์ต่าง ๆ
- แสงสว่าง
- ที่พกั รักษาตัว
9. สิ่ งนันทนาการบนเรื อ (Recreation facilities)
- ห้องสู บบุหรี่
- การชมโทรทัศน์ และการฟังวิทยุกระจายเสี ยง
- การฉายภาพยนตร์ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ออกกาลังกาย
- ห้องสมุดที่มีหนังสื อด้านวิชาชีพและหนังสื ออื่น ๆ ซึ่ งควรมีอยูอ่ ย่างเพียงพอกับ
ระยะเวลา
- อุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่ องบันทึกวิดีโอ เครื่ องเล่นดีวดี ี/ ซี ดีคอมพิวเตอร์
ส่ วนบุคคล เครื่ องเล่น/ เครื่ องบันทึกเทปคาสเซ็ต
- การติดต่อสื่ อสารตามสมควรระหว่างเรื อกับชายฝังทางโทรศัพท์และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์ เน็ตหากสามารถทาได้
10. อาหารและการจัดหาอาหาร (Food and catering)
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11. ความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัย และการป้ องกันอุบตั ิเหตุ (Health and safety
protection and accident prevention)
12. การรักษาพยาบาลบนเรื อ (Medical care on board ship and ashore)
- เรื อทุกลาต้องมีตยู้ า อุปกรณ์ทางการแพทย์ และคู่มือทางการแพทย์
13. วิธีปฏิบตั ิในการร้องเรี ยนบนเรื อ (On-board compliant procedures)
- คนประจาเรื อควรสามารถร้องเรี ยนไปยังนายเรื อไต้โดยตรง และร้องเรี ยนไปยัง
ภายนอกได้ดว้ ย
14. การจ่ายค่าจ้าง (Wages)
การแบ่ งชั้ นความรู้
การแบ่งชั้นความรู ้ผทู ้ าการในเรื อ ให้จาแนกตามชั้นของประกาศนียบัตร (Certificates)
โดยแบ่งออกเป็ นผูท้ าการในเรื อฝ่ ายเดินเรื อ ผูท้ าการในเรื อฝ่ ายช่างกล และผูท้ าการในตาแหน่ง
อื่น ๆ ตามที่กาหนด ชั้นประกาศนียบัตรสาหรับผ้าการในเรื อของทั้ง 2 ฝ่ าย มีดงั ต่อไปนี้
(กรมเจ้าท่า, 2557)
ชั้นประกาศนียบัตรสาหรับผูท้ าการในเรื อ ฝ่ ายเดินเรื อ มีดงั ต่อไปนี้
1. สาหรับเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ
1.1 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถนายเรื อของเรื อกลเดินทะเลขนาด
3,000 ตันกรอสหรื อมากกว่า (Master on ships of 3,000 gross tonnage or more)
1.2 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถนายเรื อของเรื อกลเดินทะเลขนาด
500 - 3,000 ตันกรอส (Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage)
1.3 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถต้นเรื อของเรื อกลเดินทะเลขนาด
3,000 ตันกรอสหรื อมากกว่า (Chief mate on ships of 3,000 gross tonnage or more)
1.4 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถต้นเรื อของเรื อกลเดินทะเลขนาด
500 - 3,000 ตันกรอส (Chief mate on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage)
1.5 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถนายประจาเรื อฝ่ ายเดินเรื อของเรื อกล
เดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า (Officer in charge of a navigational watch on ships of
500 gross tonnage or more)
2. สาหรับเรื อกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 ตันกรอส หรื อมากกว่า
2.1 ประกาศนียบัตรแสดงความรู ้ความสามารถนายเรื อของเรื อกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส (Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage engaged on
near - coastal voyages)
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2.2 ประกาศนียบัตรแสดงความรู ้ความสามารถต้นเรื อของเรื อกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส (Chief mate on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage
engaged on near - coastal voyages)
2.3 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถนายประจาเรื อฝ่ ายเดินเรื อของเรื อกล
เดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า (Officer in charge of a navigational watch on
ships of 500 gross tonnage or more engaged on near - coastal voyages)
ํ า 500 ตันกรอส
3. สาหรับเรื อกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ากว่
3.1 ประกาศนียบัตรแสดงความรู ้ความสามารถนายเรื อของเรื อกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ํ า 500 ตันกรอส (Master on ships of less than 500 gross tonnage engaged on near ขนาดต่ากว่
coastal voyages)
3.2 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถนายประจาเรื อฝ่ ายเดินเรื อของเรื อกล
ํ า 500 ตันกรอส (Officer in charge of a navigational watch on ships of
เดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ากว่
less than 500 gross tonnage engaged on near - coastal voyages)
4. สาหรับเรื อกลเดินทะเล
4.1 ประกาศนียบัตรรับรองพนักงานวิทยุจีเอ็มดีเอสเอส (GMDSS radio operator)
แบบจีโอซี (GOC) และแบบอาร์ โอซี (ROC)
4.2 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชานาญลูกเรื อชานาญงานฝ่ ายเดินเรื อ (Rating
as able seafarer deck)
4.3 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชานาญลูกเรื อเข้ายามฝ่ ายเดินเรื อ (Rating
forming part of navigational watch)
ชั้นประกาศนียบัตรสาหรับผูท้ าการในเรื อ ฝ่ ายช่างกล มีดงั ต่อไปนี้
1. สาหรับเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ
1.1 ประกาศนียบัตรแสดงความรู ้ความสามารถต้นกลของเรื อกลเดินทะเลขนาดกาลัง
ขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรื อมากกว่า (Chief engineer officer on ships powered by main
propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more)
1.2 ประกาศนียบัตรแสดงความรู ้ความสามารถต้นกลของเรื อกลเดินทะเลขนาดกาลัง
ขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์ (Chief engineer officer on ships powered by main propulsion
machinery of between 750 - 3,000 kW propulsion power)
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1.3 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถรองต้นกลของเรื อกลเดินทะเล ขนาด
กาลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรื อมากกว่า (Second engineer officer on ships powered by main
propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more)
1.4 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถรองต้นกลของเรื อกลเดินทะเล ขนาด
กาลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์ (Second engineer officer on ships powered by main
propulsion machinery of between 750 - 3,000 kW propulsion power)
1.5 ประกาศนียบัตรแสดงความรู ้ความสามารถนายประจาเรื อฝ่ ายช่างกลของเรื อกล
เดินทะเลขนาดกาลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรื อมากกว่า (Officer in charge of an engineering
watch on ships powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more)
1.6 ประกาศนียบัตรแสดงความรู ้ความชานาญลูกเรื อชานาญงานฝ่ ายช่างกล (Rating
as able seafarer engine)
1.7 ประกาศนียบัตรแสดงความรู ้ความชานาญลูกเรื อเข้ายามฝ่ ายช่างกล (Rating
forming part of engineering watch)
2. สาหรับผูค้ วบคุมระบบอิเลคทรอเทคนิคอล มีดงั นี้
2.1 ประกาศนียบัตรแสดงความรู ้ความสามารถนายช่างอิเลคทรอเทคนิคอล (Electro technical officer)
2.2 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชานาญลูกเรื ออิเลคทรอเทคนิคอล (Electro technical rating)
ประกาศนียบัตรอื่น ๆ สาหรับผูท้ าการในเรื อ ได้แก่
1. ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชานาญนายงานรักษาความปลอดภัยประจาเรื อ
(Ship security officer)
2. ประกาศนียบัตรแสดงความรู ้ความชานาญพื้นฐานความปลอดภัย (Basic training) และ
ประกาศนียบัตรแสดงความรู ้ความชานาญพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรื อ (Security
awareness)

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความเครียด
ความเครี ยดเป็ นปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสิ่ งที่เข้ามาคุกคามทั้งภายในและภายนอก
ร่ างกาย อีกทั้งยังส่ งผลต่อสภาวะร่ างกายและจิตใจของมนุ ษย์ ผูว้ จิ ยั จึงได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยด ดังต่อไปนี้
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ความหมายของความเครียด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้กล่าวถึงความหมายของ ความเครี ยด คือ สภาพทางอารมณ์
ที่บุคคลต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่เป็ นการบังคับข่มขู่หรื อความไม่พึงพอใจต่าง ๆ ความเครี ยด
ไม่จาเป็ นที่จะต้องดีเสมอไปหรื อมีแย่โดยตลอด ในบางครั้งความเครี ยดก็จะถูกอธิ บายหรื อกล่าวถึง
ในแง่ลบ แต่บางครั้งความเครี ยดก็สามารถกลายเป็ นประโยชน์ได้เช่นกัน ยกตัวอย่าง การที่
ผูบ้ งั คับบัญชาสร้างความเครี ยดให้เกิดขึ้นในทีมงาน อาจจะทาให้ได้งานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดก็ได้
นอกจากนั้น คนบางคนสามารถทางานได้ดีในสภาพของความเครี ยดเพราะถูกกดดัน แต่คนบางคน
ก็ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้เลยในขณะที่เกิด ความเครี ยด
สุ ญาริ นทร์ สิ ทธิวงศ์ (2544) กล่าวว่า ความเครี ยด เป็ นความรู ้สึกเป็ น ทุกข์ในตัวบุคคล
เกิดทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ และจิตใจ เกิดความไม่สมดุลของบุคล ซึ่ งจะมีผลต่อการ ปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมการปรับตัว และบุคลิกภาพของบุคคลผิดปกติไป
สุ วรรณา อนุสันติ (2546) กล่าวว่า ความเครี ยด หมายถึง ภาวะทางอารมณ์ที่ บุคคลถูก
คุกคาม จึงต้องมีการตอบสนองของอารมณ์ต่อสิ่ งแวดล้อมที่ไม่พึงปรารถนา เพื่อรักษาความ สมดุล
ทางร่ างกายและจิตใจไว้ โดยบุคคลจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อรักษาความสมดุลของร่ างกายให้อยูใ่ น
สภาพ เดิม หรื อดียงิ่ กว่า
มณฑล ศรี สวัสดิ์ (2557) ได้ให้ความหมายความเครี ยด หมายถึง ภาวะที่ ร่ างกายและ
จิตใจตอบสนองต่อความกดดัน การคุกคามหรื อบีบคั้นทางด้านจิตใจและร่ างกาย จากเหตุการณ์
ต่าง ๆ ตั้งแต่เหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็ นเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันจนถึงเหตุการณ์สาคัญ หรื อ
ร้ายแรงที่เกิดขึ้น เพื่อปรับสมดุลร่ างกายและจิตใจให้อยูใ่ นภาวะปกติ
วโรดม เปรมปราโมทย์ (2557) ได้ให้คาจากัดความเครี ยดว่าเป็ นสภาวะที่ร่างกายและ
จิตใจ ต้องเผชิ ญกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ที่บีบคั้นจนทาให้ ร่ างกายและจิตใจ เสี ยสมดุลจน
แสดงออกมาในด้านพฤติกรรม สภาวะอารมณ์ และจิตใจ
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้วา่ ความเครี ยด หมายถึง ความรู ้สึก การรับรู ้ถึงกลุ่มอาการ
ที่เกิดขึ้นจากสภาวะที่ร่างกาย และจิตใจเตรี ยมพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ อันเนื่ องมาจาก การที่
คนเรามีปัญหา มีความกังวลไม่สบายใจ ไม่พึงพอใจ หรื อมีความต้องการแต่มีขอ้ จากัด ข้อขัดข้อง
หรื ออยูภ่ ายใต้สภาวะแห่งความไม่แน่นอน
ชนิดของความเครียด
ประเภทของความเครี ยดมีหลากหลายชนิด อยูท่ ี่วา่ จะแยกแบ่งออกโดยใช้กฎเกณฑ์
อย่างไร เช่น
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1. แบ่งออกตามเหตุการณ์ที่เกิด โดย กัลลาเกอร์ (Gallanghe, 1979, p.64 อ้างถึงใน เรี ยม
ศรี ทอง, 2542) แบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้
1.1 ความเครี ยดที่เป็ นทุกข์ หมายถึง สิ่ งแวดล้อมที่ทาให้เกิดความไม่สบายใจต่าง ๆ
จากการกระทาของบุคคลหรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกิดความขุ่นเคืองใจ ได้แก่ เมื่อถูกกดดันให้
ทางานในสิ่ งที่เกินความสามารถ จึงทาให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
1.2 ความเครี ยดที่เป็ นความสุ ข ซึ่ งส่ งผลให้บุคคลมีความสุ ข หรื อมีเรื่ องราวที่ทาให้
สนุกกับสถานการณ์น้ นั ๆ ในบางครั้งที่มีอาการตื่นเต้นมากเกินไปอาจทาให้รู้สึกเครี ยดได้ ได้แก่
นักเรี ยนจะได้ไปเข้าค่ายในวันพรุ่ งนี้ รู ้สึกตื่นเต้นทาให้นอนไม่หลับ
2. จาแนกตามแหล่งที่เกิด การแบ่งประเภทความเครี ยดโดยวิธีน้ ีอธิ บายว่ามี 2 ประเภท
ได้แก่
2.1 ความเครี ยดที่เกิดจากร่ างกายสามารถแบ่งออกตามช่วงเวลาของการเกิดได้อีก 2
ชนิด
2.1.1 ความเครี ยดชนิดเกิดขึ้นฉับพลัน (Emergency stress) เป็ นสิ่ งที่ไม่คาดคิดที่จะ
เกิดขึ้นในทันทีทนั ใด เช่น อุบตั ิเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ
2.1.2 ความเครี ยดชนิดเกิดขึ้นต่อเนื่ อง (Continuing stress) เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นแล้ว
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ การเจริ ญเติบโตของร่ างกายในวัยต่าง ๆ ที่เกิดความรู ้สึก เช่น
การตั้งครรภ์ก่อนเวลาสมควร การเติบโตในช่วงหนุ่มสาว และเข้าสู่ วยั ชราหรื อวัยไม่มีประจาเดือน
ของผูห้ ญิง
2.2 จิตใจที่มีความเครี ยดเป็ นสิ่ งที่ส่งผลจากการคิดในบางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
เนื่องจากเป็ นการกระทาอย่างต่อเนื่อง เช่น ถ้าโดนทาร้ายก็จะรู ้สึกโมโห โกรธแค้น หรื อเป็ นสิ่ งที่
ก่อกวนจากการทาสมาธิ หรื อการรับชมรายการต่าง ๆ จากคาบอกเล่าของผูอ้ ื่นทาให้เกิดความกังวล
และเกิดความเครี ยดว่าจะไม่ปลอดภัย
สุ พานี สฤษฎ์วานิช (2552) แบ่งความเครี ยดออกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. Eustress หรื อ Constructive stress จะเกิดขึ้นในขณะคนเรามีความเครี ยดสะสมอยูไ่ ม่
มากจนเกินไป จะทาให้เกิดผลในทางบวก คือ มีความกระตือรื อร้น ไม่นิ่งเฉยในสถานการณ์ต่าง ๆ
มีความขยันเพิม่ มากขึ้น โดยนักเรี ยนควรมี Eustress จะได้ต้ งั ใจอ่านหนังสื อเรี ยน ตั้งใจทบทวน
ความรู ้ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
2. Distress หรื อ Destructive stress เป็ นความเครี ยดที่สะสมมากจนเกินไป และส่ งผล
ทางลบต่อบุคคลนั้น ๆ เช่น ทาให้ความดันขึ้นสู ง ปวดศีรษะ รู ้สึกหมดพลัง และเกิดปั ญหาในส่ วน
ของพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่ งจะแบ่งความเครี ยดออกเป็ น 2 ช่วงเวลา คือ
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2.1 Acute stress เป็ นความเครี ยดที่มีในช่วงเวลาสั้น ๆ และร่ างกายก็มีผลกระทบต่อ
ความเครี ยดนั้นโดยทันที แต่เมื่อความเครี ยดหายไปร่ างกายก็จะกลับสู่ สภาวะปกติ สภาวะที่ทาให้
เกิดความเครี ยด เช่น ความกลัว ความเศร้า หรื อ สถานการณ์เร่ งรี บ เป็ นต้น
2.2 Chronic stress เป็ นความเครี ยดที่เกิดจากการสะสมยาวนาน โดยร่ างกายไม่มี
การตอบสนองหรื อจัดการต่อความเครี ยดนั้นได้ ตัวอย่างของความเครี ยดเรื้ อรัง ได้แก่ ความเครี ยด
จากการทางานไม่สมบูรณ์สักทีตามสายตาของหัวหน้า หรื อความเครี ยดที่เกิดจากปั ญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทางานที่ยงั แก้ไขไม่ได้ เป็ นต้น
วโรดม เปรมปราโมทย์ (2557) ได้อธิ บายเกี่ยวกับชนิดของความเครี ยด โดยสรุ ปได้วา่
ชนิดของความเครี ยดแบ่งได้ คือ ความเครี ยดที่เกิดกับร่ างกาย และความเครี ยดที่เกิดกับจิตใจ โดยมี
ทั้งความเครี ยดที่ดีและความเครี ยดที่ไม่ดีและอาจส่ งผลอย่างเฉี ยบพลัน และเรื้ อรังต่อบุคคลนั้นด้วย
จากที่นกั วิชาการได้อธิ บายเกี่ยวกับชนิดของความเครี ยด ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ชนิ ดของ
ความเครี ยดได้แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ ความเครี ยดด้านร่ างกาย และ ความเครี ยดด้านจิตใจ
โดยมีผลกระทบจากการถูกคุกคามที่อาจไม่มีผลแสดงอย่างเด่นชัด และแสดงผลเห็นได้อย่างชัดเจน
แต่จะสะสมเพิม่ มากขึ้นเรื่ อย ๆ
ระดับของความเครียด
สุ วฒั น์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ (2557) ความเครี ยดเป็ นภาวะที่แสดงออกมา เมื่อถูก
กระตุน้ จากสังคม สิ่ งแวดล้อม ภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจรวมถึงสภาพร่ างกาย ซึ่ งไม่ได้เกิดขึ้น
จากความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ เพื่อเป็ นการป้ องกันความเครี ยดเบื้องต้น สาเหตุ อาการ และวิธี
คลายเครี ยดซึ่ งได้แบ่งระดับความเครี ยดไว้ ดังนี้
1. ความเครี ยดระดับต่า (Mild stress) ไม่ส่งผลรุ นแรงต่อการดาเนินชีวิต อาจมีความรู ้สึก
เพียงแค่เบื่อหน่าย ขาดแรงกระตุน้ และมีพฤติกรรมที่เชื่องช้าลง
2. ความเครี ยดระดับปานกลาง (Moderate stress) ไม่ก่ออันตราย และไม่แสดงออกถึง
ความเครี ยดที่ชดั เจน ส่ วนใหญ่จะสามารถปรับตัวกลับสู่ ภาวะปกติ คลายเครี ยดได้เองจากการได้ทา
กิจกรรมที่ชื่นชอบ
3. ความเครี ยดระดับสู ง (High stress) เกิดจากเหตุการณ์รุนแรง หากปรับตัวไม่ได้ จะทา
ให้เกิดความผิดปกติทางร่ างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง อารมณ์
ฉุ นเฉี ยวง่าย หงุดหงิด พฤติกรรมการนอนและการทานอาหารเปลี่ยนไป จนมีผลต่อการดาเนินชีวิต
จึงควรหาใครสักคนให้ได้ระบายความรู้สึก และอยูเ่ ป็ นเพื่อนรับฟังปั ญหา รวมถึงมีผใู ้ หญ่สักคน
แนะนาให้คาปรึ กษาอย่างใกล้ชิด
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4. ความเครี ยดระดับรุ นแรง (Severe stress) เป็ นความเครี ยดระดับสู งและเรื้ อรัง จนทาให้
คน ๆ มีความล้มเหลวในการปรับตัว ก่อให้เกิดความผิดปกติและโรคต่าง ๆ ที่รุนแรงขึ้นมาได้ เช่น
อารมณ์แปรปรวน มีความบกพร่ องในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีอาการทางจิต ซึ่ งอาจมีอาการนาน
เป็ นสัปดาห์ เดือน หรื อปี ควรเข้ารับการปรึ กษาจากแพทย์
เรี ยม ศรี ทอง (2542) ได้แบ่งระดับหรื อความรุ นแรงของความเครี ยดแบ่ง ได้เป็ น 3 ระดับ
ระดับ 1 - เป็ นภาวะของจิตใจที่มีความเครี ยดอยูเ่ ล็กน้อย ยังถือเป็ นภาวะปรกติ พบได้ใน
ชีวติ ประจาวันของทุกคน ความเครี ยดเล็กน้อยนี้เราอาจไม่รู้สึกเพราะความเคยชินหรื อรู ้สึก เล็กน้อย
พอทนได้ ไม่มีการเปลี่ยนทางสัดส่ วนของลักษณะรู ปร่ าง การควบคุมอารมณ์และการกระทาให้เห็น
ได้ชดั ไม่มีโทษหรื อความเดือดร้อนการชีวติ ประจาวัน
ระดับ 2 - เป็ นภาวะที่อยูป่ านกลางซึ่ งจิตใจยังพอรับได้ เป็ นระยะที่ระหว่างจิตใจและ
ร่ างกาย กระทาอาการให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ทางสัดส่ วนของลักษณะรู ปร่ าง การควบคุมอารมณ์
ความเครี ยดระดับนี้ เป็ นสัญญาณเตือนภัยว่า ความเครี ยดได้มีเกินกว่าปกติ ต้องหาทางแก้ไข
การกาจัดความเครี ยด หรื อลดความตรึ งเครี ยดลง หากยังมีความเครี ยดมากขึ้นส่ งผลให้เกิด
ความตกต่าย่าแย่ การดาเนินชี วติ ประจาวันเสี ยไป
ระดับ 3 - เป็ นขั้นที่เลวร้ายที่สุด หรื อมีความกดดันสู งที่สุด ซึ่ งร่ างกายพังและเสื่ อมโทรม
ที่เกิดจากความเครี ยด จะเห็นได้จากการเปลี่ยนของร่ างกายที่ต่างจากสภาวะปกติ หรื อมีอาการป่ วย
เป็ นโรคจิตใจหดหู่ ซึ่ งควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด คอยให้กาลังใจ และเยียวยาจิตใจ ถึงการที่ทาให้
ความเครี ยดหายไปแต่ก็ไม่ง่ายที่จะสามารถทาได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับการดูแลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
วโรดม เปรมปราโมทย์ (2557) ได้สรุ ประดับของความเครี ยดแบ่งได้ คือ
1. ความเครี ยดในระดับต่า คือ ความเครี ยดในระดับน้อย ๆ และหายไปในระยะอันสั้น
2. ความเครี ยดในระดับปานกลาง คือ ความเครี ยดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่จะมีระยะ
เวลานานกว่าความเครี ยดในระดับต่า
3. ความเครี ยดในระดับสู ง คือ ความเครี ยดที่ดาเนินติดต่อกันเป็ นเวลานานเป็ น สัปดาห์
เป็ นเดือน หรื อเป็ นปี
มณฑล ศรี สวัสดิ์ (2557) ได้สรุ ป ความเครี ยดเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลนั้น มีระดับความ
รุ นแรงต่างกัน ซึ่ งอาจแบ่งความเครี ยดออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. ความเครี ยดระดับต่า ความเครี ยดระดับนี้พบได้ในชี วติ ประจาวันของทุกคน ไม่ทาให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของร่ างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม ไม่ก่อให้เกิด
ผลเสี ยต่อการดาเนินชี วติ และสิ้ นสุ ดในระยะเวลาอันสั้น ๆ
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2. ความเครี ยดระดับปานกลาง ความเครี ยดระดับนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สรี รวิทยาของร่ างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม ทาให้เกิดผลเสี ยต่อการดาเนินชีวติ ต้องรี บ
หาทางแก้ไข ความเครี ยดระดับนี้เกิดนานเป็ นชัว่ โมง หรื อเป็ นวัน
3. ความเครี ยดระดับสู ง ความเครี ยดระดับนี้ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องเป็ นสัปดาห์ เป็ นเดือน
หรื อเป็ นปี มีผลให้เกิดความล้มเหลวในการปรับตัว มีการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย และจิตใจ
อย่างชัดเจน การดาเนินชี วติ เสี ยไป บุคคลไม่สามรถแก้ไขภาวะเครี ยดด้วยตนเองได้ ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากระดับความเครี ยดที่นกั วิชาการได้ให้ไว้ขา้ งต้น ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ป ระดับของความเครี ยด
ในงานวิจยั โดยแบ่งได้เป็ น 3 ระดับ คือ 1) ความเครี ยดในระดับต่า 2) ความเครี ยดในระดับปาน
กลาง 3) ความเครี ยดในระดับสู ง
ปัจจัยทีก่ ่อให้ เกิดความเครียด
Taylor (1986) ได้แบ่งสาเหตุหรื อปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยด ในการทางานออกเป็ น
2 ปั จจัย ดังต่อไปนี้
1. ปั จจัยจากสิ่ งแวดล้อม
1.1 ลักษณะงานกับความเครี ยดในการทางาน คือ งานที่หนักเกินไปคน ๆ เดียวที่ตอ้ ง
รับผิดชอบงานหลาย ๆ อย่างล้วนแล้วแต่มีปัญหาเกิดขึ้น หากแต่ในงานที่มีนอ้ ยเกินไปจะทาให้ผทู ้ ี่
ทางานนั้นรู ้สึกว่า ตนเองไม่มีคุณค่า ขาดความมัน่ ใจในตนเอง หรื อทาให้รายได้นอ้ ยลง รวมถึงงาน
ที่มีความเร่ งด่วนก็เป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดความเครี ยดในการทางานทั้งสิ้ น
1.2 บทบาทและความรับผิดชอบในการทางาน คือ การรับผิดชอบต่อกลุ่มคนหลาย
กลุ่มที่มีความคิดเห็นหลากหลายมีบุคลิกภาพและอารมณ์แตกต่างกัน ทาให้ยากต่อการควบคุม หรื อ
การประนีประนอม ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ยอ่ มส่ งผลให้เกิดความเครี ยดได้
1.3 โครงสร้างและบรรยากาศองค์กรกับความเครี ยดในการทางาน คือ การที่ใน
องค์กรไม่มีการให้คาปรึ กษาช่วยเหลือกันในการทางาน มีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน กฎระเบียบที่
เข้มงวดเกินไปไม่มีการยืดหยุน่ สถานที่ต้ งั ของหน่วยงานอยูห่ ่างไกล ขาดเครื่ องสาธารณู ปโภคและ
เครื่ องอานวยความสะดวกจะเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครี ยดในการทางาน
1.4 ความก้าวหน้าในวิชาชีพกับความเครี ยดในการทางาน คือ การที่มนุษย์ทุกคนต้อง
ทางานเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งต้องการไม่วา่ จะเป็ นปั จจัย 4 การมีเกียรติยศ ชื่อเสี ยง การได้รับการยกย่อง
ทางสังคม หรื อผลตอบแทนที่ได้จากการทางาน โดยเฉพาะการมีโอกาสก้าวหน้าในงานที่ทา
ถ้าพนักงานขาดโอกาสก้าว หน้าในการทางานแล้วย่อมส่ งผลให้พนักงานเกิดความเครี ยดใน
การทางาน
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1.5 สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กรกับความเครี ยดในการทางาน คือ
ถ้าพนักงานเกิดมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกัน จะทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อกัน และความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันก็ต่าลง ความ สนใจที่จะพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะน้อยลง ความไว้วางใจของบุคคลใน
หน่วยงานยังมีความสัมพันธ์กบั บทบาทที่คลุมเครื อ ซึ่ งส่ งผลให้ไม่มีการสัง่ การระหว่างบุคคล ทาให้
เกิดความเครี ยดทางจิตใจ และส่ งผลต่องานที่ปฏิบตั ิได้
2. ปั จจัยส่ วนบุคคล
คือ บุคคลแต่ละคนมีการแสดงออกถึงความเครี ยดในหลายรู ปแบบต่าง ๆ และมีวธิ ี การ
จัดการกับความเครี ยดที่แตกต่างกันไป ซึ่ งสาเหตุของความเครี ยดของแต่ละบุคคลนั้น อาจมาจาก
ความสัมพันธ์ในครอบครัว สภาพแวดล้อมในที่ทางาน และ สภาพแวดล้อมทางสังคมประเพณี
วัฒนธรรมจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผา่ นมา
ตารางที่ 1 ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยด
ปัจจัยทีก่ ่อให้ เกิด
ความเครียด
1. ปั จจัยจากสิ่ งแวดล้อม
1.1 ลักษณะงานกับ
ความเครี ยดในการทางาน

1.2 บทบาทและความ
รับผิดชอบในการทางาน

1.3 โครงสร้างบรรยากาศ
องค์กรกับความเครี ยดใน
การทางาน

ตัวอย่างปัญหา

- งานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถความถนัด
- งานที่หนักเกินไปและมีความยุง่ ยากซับซ้อน
- งานที่ตอ้ งทาตามช่วงระยะเวลา
- งานที่มีความกดดัน และต้องรับผิดชอบสู ง
- เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่เหมาะสม
- ตาแหน่งและหน้าที่การทางาน ที่ไม่ชดั เจน
- การทางานนอกเหนือจากความรับผิดชอบ
- ความขัดแย้งในหน้าที่
- กฎระเบียบที่เข้มงวด
- นโยบายที่ขาดความร่ วมมือ
- ขาดการติดต่อสื่ อสารที่ดีภายในองค์กร
- ความไม่ร่วมมือ ของคนในองค์กร
- ขาดการวางแผนที่ดี
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยทีก่ ่อให้ เกิด
ตัวอย่างปัญหา
ความเครียด
1.4 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ - การได้เลื่อนขั้นที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่ยตุ ิธรรม
กับความเครี ยดในการทางาน - ขาดการสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- เกิดปั ญหาความไม่เท่าเทียมกับผูร้ ่ วมงาน
- ขาดการรับรู ้ในเรื่ องของแนวทางการก้าวหน้า
2. ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
- สถานภาพ - รายได้
ที่มา: Taylor (1986)
Cartwright and Cooper (1997 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001, p. 28) ทฤษฎีดงั กล่าวได้
บ่งบอกถึงทฤษฎีที่มีผลต่อความเครี ยดที่เกิดขึ้น 6 ปัจจัยหลัก โดยที่ 5 ปั จจัยตั้งแต่ 1 ถึง 5 เชื่อมโยง
กับสภาพแวดล้อมในลักษณะงาน ส่ วนปั จจัยที่ 6 เชื่อมโยงกับความเหมาะสมของคุณภาพ
การปฏิบตั ิและการดารงชีวติ ประจาวัน
ตารางที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยดในการทางานของคาร์ ทไรท์และคูเปอร์
ปัจจัยสาคัญทั้ง 6 ทีม่ ีผลต่ อความเครียดในการทางาน
1. ปั จจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน
2. ปั จจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในองค์กร
3. ปั จจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
4. ปั จจัยเกี่ยวกับพัฒนาทางอาชีพการงาน
5. ปั จจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร
6. ปั จจัยระหว่างชีวิตทางานและชีวติ ส่ วนตัว
ที่มา: Cooper el at (2001, p.28)
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1. ปั จจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน
การที่ทาความเข้าใจเกี่ยวกับความเครี ยดอันเนื่ องมาจากลักษณะงานและการรับรู ้ถึง
องค์ประกอบทั้งหลายของงาน ย่อมมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ซึ่ งองค์ประกอบของลักษณะงานใน
ที่น้ ี ได้แก่
1.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของการทางาน (Job characteristics) เช่น เสี ยง
(Noise) การสัน่ สะเทือน (Vibration) อุณหภูมิ (Temperature) ที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนแต่มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างไรก็ตามเป็ นเรื่ องแปลกที่สิ่งเหล่านี้
มักจะเป็ นส่ วนแรกที่ถูกมองข้ามไป คาว่า “สภาพการทางานที่โหดร้าย” มักบ่งบอกถึงภาพพจน์ของ
งานในอุตสาหกรรมหรื อโรงงานกลางแจ้ง งานที่มีความเสี่ ยงงานสู งและมีอนั ตราย และเป็ นงานที่
ต้องใช้การทางานทางกายภาพเป็ นส่ วนใหญ่ น้อยคนนักที่คนส่ วนใหญ่จะรวมสภาพการทางานที่
โหดร้ายเข้ากับงานออฟฟิ ศหรื อบริ ษทั และงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาจัดการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล บางครั้งสภาพการทางานที่โหดร้ายอาจสื่ อถึง การทางานภายใต้สภาวะที่มีเสี ยง
รบกวนหรื อดังเกินไป สภาวะดังกล่าวมีส่วนก่อให้เกิดความเครี ยดทางกายและทางจิตใจขึ้นได้
เช่นเดียวกับการทางานภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนและสภาวะที่ไม่เหมาะสมอุณหภูมิที่ร้อน
หรื อเย็นเกินไป (Cooper, 1987; Selye, 1976 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001, p. 30)
1.2 ภาระการทางาน (Responsibility) พบว่ามีผลต่อความเครี ยดของแต่ละบุคคลไม่วา่
ภาระการทางาน (ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ) คือจะมีปริ มาณที่มากหรื อน้อยเกินไป จะทาให้เกิด
ความไม่เหมาะสม ล้วนส่ งผลต่อความเครี ยดของแต่ละบุคคลด้วยกันทั้งสิ้ น ตามกฎการตอบสนอง
ต่อความเครี ยดในการทางานของ เยิร์ก และดอดสัน ที่กล่าวว่าบุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีขอ้ จากัดหรื อ
ระดับที่สมควรของแต่ละบุคคลในการเตรี ยมพร้อมกับความเครี ยดที่เกิดขึ้นซึ่ งไม่เท่ากันและไม่
เหมือนกัน หมายถึง ภาระการทางานที่ได้รับมอบหมายและตาแหน่งหน้าที่ มีความแตกต่างกัน
หากสภาวะความเครี ยดสู งกว่าข้อจากัดหรื อระดับ ดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลเสี ยต่อบุคคลนั้น และ
ยิง่ ไปกว่านั้นหากภาระการทางานที่ตอ้ งรับผิดชอบมีเวลาเป็ นตัวกาหนดเข้ามาบีบบังคับด้วยแล้ว
เงื่อนไขดังกล่าวย่อมมีส่วนเพิ่มความเครี ยดให้เพิ่มขึ้นได้ แต่ความเป็ นจริ งก็ยงั ต้องเป็ นไปตาม
ความคิดการสื่ อความหมายของแต่ละบุคคลว่ารู ้สึกเช่นไรกับการเกิดความเครี ยด การทางานที่ทาให้
เกิดความเครี ยดมีอยู่ 2 สาเหตุ คือ งานที่ได้รับมอบหมายมีปริ มาณที่มาก การได้รับมอบหมายงานที่
ไม่คู่ควรกับตาแหน่งหน้าที่ (Cooper and Straw, 1993)
งานที่ทาหนักเกินไปหรื อไม่แต่ละบุคคลสามารถสังเกตได้ไม่ยากนั้นก็คือ เป็ นงานที่ตอ้ ง
ใช้เวลานานในการทางานหรื ออาจรู ้สึกเหนื่ อยล้าจนมีผลกระทบต่อเรื่ องส่ วนตัว ส่ วนการมอบหมาย
งานให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคลิกเป็ นเรื่ องสาคัญเช่นกัน กล่าวคือเมื่องานที่ทาไม่ได้ใช้
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ความรู ้ความสามารถที่มีอยูอ่ าจทาให้รู้สึกว่างานนั้นน่าเบื่อหน่าย ไม่เร้าใจให้อยากทา ไม่รู้สึกท้าทาย
ตรงกันข้ามกับงานที่ตอ้ งอาศัยทักษะความรู ้ความสามารถ สภาพการณ์ ดังกล่าวส่ งผลให้ความ
ภาคภูมิใจในตนเองและ ความเชื่อมัน่ ในตนเองลดลง ขาดความเอาจริ งเอาจัง และแรงกระตุน้ ใน
การทางานจิตใจไขว้เขวขาดสมาธิ เป็ นต้น
1.3 ชัว่ โมงการทางาน (Work hours) ก็มีส่วนทาให้เกิดความเครี ยดด้วยเช่นกันโดย
บุคคลที่ทางานเกินกว่า 48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ จะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพรวมไปถึงการทางาน
เป็ นช่วงเวลาหรื อเป็ นกะในการทางาน เช่น ต้องเข้าเวรทางาน ล้วนเป็ นส่ วนที่มีผลต่อความเครี ยด
อันเนื่องมาจากการทางานของในแต่ละบุคคลทั้งหมด ขณะที่การปรับปรุ งการทางานหลายรู ปแบบ
ในช่วงยุคสมัยของสังคมปั จจุบนั เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการแข่งขันจนทาให้บุคคลไม่
สามารถปรับตัวตามได้ทนั ต่อสถานการณ์การปั จจุบนั และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถูกเรี ยกว่า
ปรากฏการณ์ “Future shock” ก็เป็ นอีกส่ วนสาคัญที่ทาให้เกิดความเครี ยด (Sparksetal, 1997 อ้างถึง
ใน Cooper el at., 2001, p.34)
1.4 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เริ่ มใช้ในที่ทางานทาให้พนักงานจาเป็ นต้อง
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทางานให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมของระบบการทางานที่ทนั สมัย ความจาเป็ นที่
ต้องปรับตัวให้ทนั กับเครื่ องมือที่ทนั ยุคสมัยปั จจุบนั นั้น เป็ นการทาให้พนังงานเกิดความเครี ยด
ความกังวลกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ซึ่ งเหมือนเป็ นการเริ่ มต้นใหม่ขณะที่ตอ้ งยอมรับความจริ งด้วย
ว่าการจะเปลี่ยนแปลงอะไรซักอย่างโดยเฉพาะในระดับมหภาคบ่อยครั้งจาเป็ นต้องให้เวลาอย่างมาก
เพื่อที่จะเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจสิ่ งนั้น ๆ ขณะที่ตอ้ งลืมสิ่ งที่เคยเรี ยนรู ้มาในอดีต สภาวะดังกล่าว
อาจส่ งผลกระทบต่อความรู ้สึกเชิงลบของบุคคลในองค์กรแต่สาหรับบางคนอาจมองว่านี้เป็ นสิ่ ง
ท้าทายใหม่ (ณฎัฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552)
1.5 ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ภายใน
องค์กรมักจะส่ งผลต่อความพึงพอใจและสุ ขภาพกายของพนักงานส่ วนด้านความเสี่ ยงหรื ออันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานนั้นปั จจุบนั พบว่ามีหลายอาชีพที่ตอ้ งทางานพร้อมกับความเสี่ ยงสู งอยู่
ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ตารวจ ทหาร ผูค้ ุมนักโทษ นักดับเพลิง คนทางานเมืองแร่ เป็ นต้นอย่างไร
ก็ตาม จากการศึกษาเป็ นจานวนมากชี้ในทานองเดียวกันว่าความเสี่ ยงและอันตรายที่เกิดขึ้น
จากลักษณะงานมีผลต่อความเครี ยดของบุคคลในฐานะเป็ นแหล่งกาเนิดความเครี ยดชนิดหนึ่ง
(Korunka, Weiss, Huemer and Karetta, 1995 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001, p. 36)
2. ปั จจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในองค์กร
จาเป็ นต้องอาศัยปั จจัยหลายอย่างร่ วมกัน จึงจะเกิดกิจกรรมในการดาเนินงาน ซึ่ งเผยแพร่
ผลการวิจยั การเทียบเคียงข้อมูลของบริ ษทั ชั้นนากว่า 60 บริ ษทั ด้วยเกณฑ์การประเมินเดียวกัน ซึ่ ง
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ปรากฏผลว่ามีบริ ษทั เพียงจานวนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็ นบริ ษทั ชั้นเลิศ (Excellence companies) ซึ่งมี
ความโดดเด่นอย่างยิง่ โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรม และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ โดย
กรอบแนวคิดพื้นฐานที่นามาใช้ในการคัดสรรบริ ษทั ต่าง ๆ นั้น เรี ยกว่า McKinney 7-S Framework
ซึ่งกรอบแนวคิดประกอบด้วยปัจจัย 7 ประการ ในการประเมินองค์การ โดยในระยะต่อมาได้รับ
การยอมรับและนาไปใช้อย่างกว้างขวาง และในปัจจุบนั ได้มีการนามาใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การวิเคราะห์องค์การในส่ วนของ SWOT ในด้านของปั จจัยภาพในว่าองค์การนั้น ๆมีจุดแข็งและ
จุดอ่อนในปั จจัยทั้ง 7 ซึ่ งมีการแบ่งออกเป็ น Model ของ McKinney 7-S Framework จะเห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) การบริ หารเชิงกลยุทธ์เป็ นกระบวนการอย่างหนึ่งที่
จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารตอบคาถามที่สาคัญ อาทิเช่น องค์กรอยูท่ ี่ไหนในขณะนี้ องค์กรมีเป้ าหมายอยูท่ ี่
ไหน พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็ นอะไร และใครเป็ นผูร้ ับบริ การของเรา
การบริ หารเชิงกลยุทธ์จะมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ การบริ หารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร กาหนด
และพัฒนาข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันขึ้นมาได้และเป็ นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู ้วา่ จะใช้
ความพยายามไปในทิศทางใด จึงจะได้ประสบความสาเร็ จ
2.2 โครงสร้างองค์การ (Structure) คือโครงสร้างที่ได้ต้ งั ขึ้นตามกระบวนการ หรื อ
หน้าที่ของงานโดยมีการรับบุคลากรให้เข้ามาทางานร่ วมกันในฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าประสงค์
ที่ต้ งั ไว้ หรื อหมายถึง การจัดระบบระเบียบให้กบั บุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายที่
วางไว้ เนื่ องจากองค์กรในปั จจุบนั มีขนาดใหญ่ การจัดองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบตั ิงาน ลดความซ้ าซ้อนหรื อขัดแย้งในหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงาน
ความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผูบ้ ริ หารสามารถตัดสิ นใจในการบริ หาร
จัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
2.3 ระบบการปฏิบตั ิงาน (System) ในการปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้ าประสงค์ตามที่กาหนดไว้นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว
การจัดระบบการทางาน (Working system) ก็มีความสาคัญยิง่ อาทิเช่น ระบบบัญชีการเงิน
(Accounting financial system) ระบบพัสดุ (Supply system) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information technology system) ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring and evaluation
system)
2.4 บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษย์นบั เป็ นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงาน
ขององค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่ส่วนหนึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human resource management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็ นกระบวนการวิเคราะห์ความ
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ต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการตัดสิ นใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะห์ที่อยู่
บนพื้นฐานของกลยุทธ์องค์การที่เป็ นสิ่ งกาหนดทิศทางที่องค์การจะดาเนินไปให้ถึง ซึ่ งจะเป็ นผลให้
กระบวนการกาหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิง่ ขึ้น
2.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ทักษะในการปฏิบตั ิงานของทรัพยากรบุคคล
ในองค์การสามารถแยกทักษะออกเป็ น 2 ด้านหลัก คือ ทักษะด้านงานอาชีพ (Occupational skills)
เป็ นทักษะที่จะทาให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่ และลักษณะงานที่
รับผิดชอบเช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคล ซึ่ งคงต้องอยูบ่ นพื้นฐานการศึกษาหรื อได้รับการอบรม
เพิ่มเติม ส่ วนทักษะ ความถนัด หรื อความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) นั้น
อาจเป็ นความสามารถที่ทาให้พนักงานนั้น ๆ โดดเด่นกว่าคนอื่น ส่ งผลให้มีผลงานที่ดีกว่าและ
เจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ ว ซึ่ งองค์การคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคู่
กัน
2.6 รู ปแบบการบริ หารจัดการ (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่าความเป็ นผูน้ า
ขององค์กรจะมีบทบาทที่สาคัญต่อความสาเร็ จหรื อล้มเหลวขององค์กร ผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จ
จะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็ นเลิศและพฤติกรรมทาง
จรรยาบรรณให้เกิดขึ้น
2.7 ค่านิยมร่ วม (Shared values) ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยดึ ถือร่ วมกันโดยสมาชิก
ขององค์กรที่ได้กลายเป็ นรากฐานของระบบการบริ หาร และวิธีการปฏิบตั ิของบุคลากรและ
ผูบ้ ริ หารภายในองค์กร หรื ออาจเรี ยกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ
ความเชื่อ ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กร โดยทัว่ ไปแล้วความเชื่อจะ
สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้ าหมายของผูก้ ่อตั้งหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง ต่อมาความเชื่อ
เหล่านั้นจะกาหนดบรรทัดฐาน เป็ นพฤติกรรมประจาวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและ
ความเชื่อได้ถูกยอมรับทัว่ ทั้งองค์กรและบุคลากรกระทาตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์กรก็จะมี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ในการประเมินสมรรถนะขององค์การถือว่าเป็ นความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการสร้าง
ความยัง่ ยืนในการพัฒนา เนื่ องจากจะทาให้เราได้รู้สภาพความเป็ นจริ งว่าองค์การของเรามี
สมรรถนะอย่างไร อาจเปรี ยบได้กบั การตรวจร่ างกายของคนเพื่อที่จะทราบถึงความแข็งแรงและ
สมบูรณ์ และค้นหาโรคภัยต่าง ๆ ในกรณี องค์การก็เช่นเดียวกัน การค้นพบจุดอ่อนก็เปรี ยบ
การค้นพบโรคที่จาเป็ นต้องได้รับการเยียวยารักษาให้หายหรื อทุเลาลงไป เพื่อพร้อมที่จะดารงอยู่
อย่างมัน่ คงและสามารถไปสู่ เป้ าหมายที่ฝันไว้ให้ได้นนั่ เอง (ศิริลกั ษณ์ เมืองสาราญ, 2552)
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3. ปั จจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
หลักพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็คือ เพื่อความประทับใจร่ วมกัน
ความรักใคร่ ความชอบพอกัน เป็ นมิตรกัน เป็ นหนทางที่นาไปสู่ มิตรภาพ การใช้ชีวิตร่ วมกัน
ตลอดจนการทางานร่ วมกัน โดยความสัมพันธ์ของบุคคลเกิดจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. ความใกล้ชิด การที่บุคคลอยูใ่ กล้ชิดกันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์มากกว่าบุคคลที่อยูห่ ่างไกลกัน
2. ความเหมือนกันหรื อความคล้ายกัน ซึ่ งโดยทฤษฏีแล้วมนุษย์มีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์
และมีความชอบพอกับคนที่มีความเหมือนหรื อคล้ายกับตัวเอง 3.สถานการณ์เป็ นอีกตัวแปรหนึ่งที่
ทาให้มนุษย์ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น การมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู ้สึกที่ดีร่วมกัน
การมีโอกาสได้ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ความกระตือรื อร้นในการที่จะพบปะกับผูอ้ ื่น การถูกแยกตัว
ออกจากสังคมนาน ๆ และการเติมเต็มความต้องการของกันและกันการ (Cooper and Straw, 1993)
บทบาทหน้าที่ของการสื่ อสารระหว่างบุคคล โดยทัว่ ไปแล้วการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น จะหมายถึงความใกล้ชิด ความสัมพันธ์ และความ
สอดคล้องกันของผูส้ ่ งสาร แหล่งข้อมูลกับผูร้ ับสาร อันนาไปสู่ ความหมายที่ร่วมกันสมบูรณ์แบบ
ดังนั้น การสื่ อสารระหว่างบุคคลจึงมีข้ ึนเพื่อ 1. การสร้างความเข้าใจร่ วมกัน ก็คือการสื่ อสารที่
มุ่งเน้นให้ผทู ้ ี่สื่อสารเข้าใจเนื้ อหาหรื อข้อมูลร่ วมกันอย่างถูกต้อง ลักษณะเช่นการสื่ อสารภายใน
องค์การเพื่อการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน 2. การสื่ อสารเพื่อสร้างความชื่นชอบ การสื่ อสารโดยทัว่ ไปมิใช่
มุ่งเฉพาะสื่ อสารแต่ขอ้ มูลข่าวสารเท่านั้น การมีอารมณ์ร่วมและความพึงพอใจ จะช่วยสร้าง
สัมพันธภาพและความรู ้สึกชื่นชอบในการสื่ อสารซึ่ งกันและกัน 3. การสื่ อสารเพื่อสร้างอิทธิ พลต่อ
การมีทศั นคติร่วมกัน ความล้มเหลวในการสื่ อสารบางครั้งเกิดจากความไม่เข้าใจในความคิดและ
ทัศนคติที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจะสร้างความเข้าใจร่ วมกันให้ตรงกันจึงจะทาให้สามารถดาเนิ น
ชีวติ อยูร่ ่ วมกันได้ 4. การสื่ อสารเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ ปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถ
ส่ งผลต่อความสาเร็ จในการสื่ อสารก็คือความรู ้สึกที่ดีต่อกัน ดังนั้นการสื่ อสารเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันจะช่วยให้การสื่ อสารในครั้งต่อ ๆ ไปมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น 5. การ
สื่ อสารเพื่อทาให้เกิดการกระทาตามความต้องการในการสื่ อสาร วัตถุประสงค์อนั หนึ่งที่มกั จะเกิด
ตามขึ้นมาก็คือการสร้างความมุ่งหมายร่ วมกันเพื่อให้เกิดความคิดเห็นร่ วมกันและการกระทา
ร่ วมกันในสิ่ งที่ตอ้ งการ (มุฑิตา แซ่ซง้ , 2555)
4. ปั จจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน
การพัฒนานั้นสะท้อนถึงการก้าวหน้าขึ้นไปเรื่ อย ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง การพัฒนาด้านอาชี พ
ก็เช่นกันสะท้อนถึงความก้าวหน้าในการทางานที่แสดงถึงความเติบโตในสายอาชีพของแต่ละบุคคล
การที่เราพัฒนาอาชีพอยูเ่ รื่ อย ๆ นั้นจะทาให้เราสนุกและอยากที่จะเรี ยนรู ้การทางานอยูเ่ รื่ อย ๆ ใน
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ขณะเดียวกันก็หาเลี้ยงชีพได้ดว้ ย และบุคคลใดที่มีการพัฒนาอาชีพอยูเ่ สมอก็จะกลายเป็ นคนที่มี
ศักยภาพ ทุกบริ ษทั ก็พร้อมที่จะรับอยากให้ร่วมงานด้วย นั้นหมายถึงโอกาสไม่มีงานทาจะลด
น้อยลง ตรงกันข้ามบุคคลใดหรื อองค์กรใดที่ไม่มีแผนพัฒนาอาชีพให้กบั บุคลากรที่ชดั เจน ก็อาจทา
ให้บุคลากรไม่อยากร่ วมงานกับองค์กรนั้นต่อไป และเป็ นเหตุให้เกิดการลาออกเพื่อเปลี่ยนงานได้
เช่นกัน
การพัฒนาอาชีพถือเป็ นภารกิจสาคัญหนึ่งที่องค์กรควรใส่ ใจดูแลบุคลากรของตนเพื่อให้
เกิดความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ องค์กรที่ดีจะมีการวางแผนและจัดการเรื่ องนี้ อย่างจริ งจัง รวมถึง
สามารถทาให้บุคลากรเห็นถึงเส้นทางตลอดจนถึงทิศทางความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างชัดเจน
โดยควรคานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. การวางโครงสร้างตาแหน่งงานให้เหมาะสม (Organization
Structure) 2. วางแผนการสื บทอดตาแหน่ง (Success plan) 3. จัดทาเส้นทางอาชีพ (Career path) ให้
เห็นอย่างชัดเจน 4. ประเมินผล (Evaluation) ตามความเป็ นจริ งอย่างถูกต้องและยุติธรรม
5. ปั จจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร
ความเครี ยดที่เกิดจากปั จจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร มักเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและวิถี
หรื อรู ปแบบการจัดการภายในองค์กรอย่างปฏิเสธไม่ได้วา่ มีปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กรเป็ น
จานวนมากที่ส่งผลต่อความรู ้สึกและความเครี ยดของบุคลากรภายในองค์กรกล่าวคือ องค์กรที่มี
โครงสร้างภายใน ซึ่ งแบ่งหน่วยงานออกเป็ นกลุ่มย่อย ๆ มักยินยอมให้บุคลากรภายในองค์กรมีส่วน
ร่ วมเพียงน้อยนิดในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับงานที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ การสื่ อสารระหว่างกันอย่าง
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพก็เป็ นอีกตัวแปรที่มีส่วนทาให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเครี ยด อย่างไรก็ตาม
บรรยากาศของการทางานที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเป็ นตัวบอกให้รู้วา่ ลักษณะของกระบวนการ
สื่ อสารภายในองค์กรว่าเป็ นเช่นไร หากการสื่ อสารระหว่างกัน เป็ นไปในเชิงลบอาจนาไปสู่
การติฉินนินทาเกี่ยวกับผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทั้ง การบริ หารและ
การจัดการภายในองค์กร ไม่เพียงแค่น้ นั ความพยายามในการชักจูงคนอื่นให้เชื่ อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน อีกทั้งขาดการสนับสนุนระหว่างกันด้วยซึ่ งล้วนแต่มีส่วน
ทาให้ความเครี ยดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยงั พบว่านโยบายขององค์กรมีผลกระทบอย่างมากต่อ
ความเครี ยดของบุคลากร
6. ปั จจัยเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวติ ทางานและชีวติ ส่ วนตัว
Merrill & Merrill (2546) กล่าวว่าองค์ประกอบของชีวิตคนทัว่ ไปมีองค์ประกอบที่สาคัญ
5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการทางาน หมายถึง หน้าที่การงาน หรื ออาชีพ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ช่วยผลักดันให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ 2. ด้านครอบครัว เป็ นการสร้างความสุ ขส่ วนบุคคลที่นาไปสู่ ความสาเร็ จที่ช่วย
ผลักดันให้เกิดความสุ ขในการใช้ชีวติ ภายในสังคม 3. ด้านเวลา เวลาเป็ นสิ่ งสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
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ตัดสิ นใจในทุก ๆ อย่างของชี วติ ดังนั้นทุก คนจึงต้องทาให้เกิดสมดุลกับด้านอื่น ๆ ของชีวติ 4. ด้าน
การเงินเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถที่จะดารงชีวิตได้ในปั จจุบนั และอนาคต
และเกี่ยวข้องกับการทางาน ครอบครัว และเวลา 5. ด้านสติปัญญา เนื่องจากชีวิตของคนเราไม่หยุด
นิ่ง สิ่ งที่เราควรต้องทาคือการพัฒนา ด้านสติปัญญาและการสร้างสมดุลให้กบั ชีวติ เพื่อเติมเต็มชีวติ
ทุกด้าน และทาให้ทุกฝ่ ายเกิดความพึงพอใจ
นอกจากความขัดแย้งอันเนื่ องมาจากบุคคลมีเวลาและพลังงานอย่างจากัดแล้ว
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่ องจากบทบาทตามปกติและความคาดหวังของผูอ้ ื่นหรื ออาจเรี ยกอีกอย่างว่า
ความขัดแย้งอันเนื่ องมาจากพฤติกรรมนัน่ เอง อย่างเช่น บุคลากรภายในองค์กรถูกคาดหวังให้มี
ความทะเยอทะยาน มีเป้ าหมายในการทางาน มีความมุ่งมัน่ และมุ่งเน้นงานเป็ นหลัก บางครั้ง
การทางานจะสาเร็ จได้ บุคลากรภายในองค์กรต้องมีคุณลักษณะแบบอุดมคติที่กล่าวมาตรงกันข้าม
กับสถานการณ์ภายในบ้าน หรื อครอบครัว ซึ่ งต้องการความรักการเอาใจใส่ ดูแล ต้องการความ
สบายใจ และเน้นที่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็ นหลักความคาดหวัง ของพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันระหว่างองค์กรและบ้าน อาจทาให้บุคคลเกิดความเครี ยดขึ้นได้ส่วนความขัดแย้ง อันเนื่ องมาจาก
ความเครี ยดซึ่ งเกิดจากการถูกรบกวนทางอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากเงื่อนไขของงาน
ตัวอย่างเช่น ปริ มาณงานที่มากเกินไป ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่ดี ความไม่ปลอดภัยในการ
ทางาน
สาหรับในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เลือกศึกษาปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยดจากสิ่ งแวดล้อม
ทั้งหมด 5 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยเกี่ยวกับลักษณะงานปั จจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในองค์กร ปั จจัย
เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปั จจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน และปั จจัยเกี่ยวกับ
ลักษณะองค์กร โดยใช้ทฤษฎีของ (Cartwright and Cooper, 1997) มาอ้างอิง ซึ่งเป็ นปัจจัยที่สาคัญ
และมีความสัมพันธ์กบั องค์กรมากที่สุด รวมถึงปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน สถานภาพ และรายได้ โดยใช้ทฤษฎีของ (Taylor , 1986) มาอ้างอิงเป็ น
ตัวแปรต้น ซึ่ งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชวนคนึง มังกรแก้ว (2553) ศึกษาปัจจัยด้านการทางาน
และแนวทางการแก้ปัญหาในการทางานที่มีผลต่อความเครี ยด กรณี ศึกษา ข้าราชการสานักงาน
สรรพากร ภาค 4

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยภายในประเทศ
กรกนก อ้อนคาภา (2546) ได้ศึกษาความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานกรณี ศึกษาพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการสายการผลิตบริ ษทั เอคเซลเลนท์แมนูแฟคเจอร์ ริ่ง (ประเทศไทย) จากัด จานวน
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186 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเครี ยดของพนักงานระดับปฏิบตั ิการสายการผลิตบริ ษทั
เอคเซลเลนท์แมนูแฟคเจอร์ ริ่ง (ประเทศไทย) จากัด อยูใ่ นระดับต่า เมื่อแยกวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ
พบว่าปั จจัยด้านความพึงพอใจด้านลักษณะงานความก้าวหน้า สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน และสวัสดิการของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการสายการผลิต มีความสัมพันธ์ผกผันกับความเครี ยด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รัตติพร พนพิเชษฐกุล (2544) ศึกษาความเครี ยดและคุณภาพชีวติ ในการทางาน
กรณี ศึกษา ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) โดยกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ จานวน 426 คน พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อความเครี ยดใน
การทางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิ ชย์ แต่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพสมรส
ลักษณะบุคลิกภาพ มีผลต่อความเครี ยดทัว่ ไป และปั จจัยด้านอายุ สถานภาพสมรส อายุงาน และ
หน่วยงานที่สังกัดมีผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทา งานความเครี ยดในการทางานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความเครี ยดทัว่ ไป โดยมีสาเหตุจากปั จจัยการทา งานด้านลักษณะงาน ส่ วนความเครี ยด
ในการทางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวติ ในการทางานที่มีสาเหตุจากปั จจัยด้าน
ความสาเร็ จและความก้าวหน้าในงานอาชีพ และปั จจัยด้านลักษณะงาน
ธัญรดา จิตสุ รผล (2553) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจความเครี ยด และพฤติกรรม
การทางาน ของพนักงานบริ ษทั ประกันวินาศภัยในกรุ งเทพมหานครจานวน 400 คน พบว่า
ความเครี ยดในการทางานด้านร่ างกายและด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทางาน
ด้านการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่าอย่างมีที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 กล่าวคือถ้าพนักงานมีความเครี ยดในการทางานด้านร่ างกายและ
ด้านจิตใจเพิ่มขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการทางานด้านการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับลดลงในระดับต่า
ศิริพร แสงศรี จนั ทร์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ความสุ ขของนิสิตพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านนิสิตกระบวนการเรี ยนการสอนปั จจัยเกื้อหนุนกับความสุ ขของ
นิสิตพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยากลุ่มตัวอย่างคือนิสิตพยาบาลชั้นปี ที่ 2, 3 และ 4 คณะพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจยั พบว่านิสิตพยาบาลส่ วนใหญ่มีระดับความสุ ขมากกว่าคนปกติ
การจัดปั จจัยเกื้อหนุนของคณะสาหรับนิสิตอยูใ่ นระดับมากกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
เหมาะสมดี ในส่ วนของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกระบวนการเรี ยนการสอนและปั จจัยเกื้อหนุนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุ ขของนิสิตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
(Eta = 0.787, r = 0.372, r = 0.330 p –value < 0.001 ตามลาดับ)
กนกพร สุ ขขารมย์ (2543) ศึกษาเรื่ องความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์จากัด (มหาชน) พบว่าความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานอยูใ่ นระดับปกติ โดย
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ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ตาแหน่งงาน ระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงาน ภาระครอบครัวไม่มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน ในขณะที่ปัจจัยในการ
ทางานด้านลักษณะงาน นโยบายและการบริ หารงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและความก้าวหน้าใน
การปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
งานวิจัยต่ างประเทศ
House (1974) ได้ศึกษาเรื่ องความเครี ยดจากการปฏิบตั ิงานที่มีผลต่อการเกิดโรคหัวใจใน
คนงานอเมริ กนั ผิวขาว โดยศึกษาตัวแบบที่ก่อให้เกิดความเครี ยดอันเป็ นสาเหตุของโรคหัวใจ
พบว่าคนงานที่มีบุคลิกภาพแบบก้าวร้าว มีความทะเยอทะยานสู ง ชอบการแข่งขันใจร้อน รี บเร่ ง
ทางานให้ทนั เวลาที่ขีดเส้นตายเอาไว้ ลักษณะของบุคลิกภาพต่าง ๆ ดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ความเครี ยดสู งและมีผลต่อโอกาสการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นตัวแปรด้านความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานก็เป็ นตัวแปรหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเครี ยดอันเป็ นสาเหตุของโรคหัวใจ
กล่าวคือถ้ามีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในงาน จะมีความเครี ยดสู งทาให้เกิดโรคหัวใจและ
โรคอื่น ๆ มากขึ้นด้วย
McCoy (1999) ศึกษาอิทธิ พลของสังคมที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลและการมองเห็น
คุณค่าในตนเองภายใต้สภาวะของความเครี ยด พบว่าเมื่อมีความเครี ยดเกิดขึ้นจะพบความวิตกกังวล
เกิดขึ้นด้วยและการมองเห็นคุณค่าในตนเองจะลดลง การที่บุคคลได้พบกับเหตุการณ์ที่เครี ยดซ้ า ๆ
กันจะส่ งผลให้มีปฏิสัมพันธ์ทางลบต่อสังคมในบุคคลที่มีความวิตกกังวลสู งจะมีการมองเห็นคุณค่า
ในตนเองต่า และไม่มีความมัน่ คงทางอารมณ์ในส่ วนของความเครี ยดตัวแปรที่มีผลในทางลบ ได้แก่
การสนับสนุนทางสังคมและความสัมพันธ์ทางสังคมผลสรุ ปยืนยันว่าคนที่มีความสัมพันธ์ทาง
สังคมสู งจะมีการมองเห็นคุณค่าในตนเองสู งและมีระดับความวิตกกังวล ตามลักษณะนิสัย (Trait
anxiety) และความวิตกกังวลตามสถานการณ์ (State anxiety) ต่า
Schmitz, Neumann and Oppermann (2000) ศึกษาผลกระทบของความเชื่ อมัน่ ในอานาจ
การควบคุมและความเครี ยดจากการทางานที่มีต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลจานวน
361 คน ใน 9 หน่วยงาน จากโรงพยาบาล 5 แห่ง ในประเทศเยอรมัน โดยได้ใช้แบบสอบถามการ
ตั้งใจลาออกของ Maslach แบบสอบถามความเชื่อในอานาจควบคุมและความเครี ยดจากการทางาน
ผลการศึกษาพบว่าการมีความเชื่อในอานาจควบคุมต่าจะมีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดจากการ
ทางาน และความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาล
Lawrence and Lawrence (1987) ได้ศึกษาเรื่ องลักษณะของงานที่สัมพันธ์กบั ความเครี ยด
ในการทางานของพยาบาลผลการศึกษา พบว่าปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยดในการทางานของ
พยาบาล ได้แก่สภาพแวดล้อมในการทางาน ปั ญหาทางอารมณ์ของผูป้ ่ วยและครอบครัวความ
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ต้องการของผูป้ ่ วยและหัวหน้างาน และสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับเพื่อนร่ วมงานความเครี ยด
ที่เกิดขึ้นนั้นแสดงออกมาในรู ปของการมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานต่า (Low moral)
การขาดงาน (Absenteeism) ความเหนื่อยล้า (Fatigue) และผลงานต่า (Low productivity)
Tyson, Pongruengphant and Aggawa (2002) ศึกษารู ปแบบการเผชิ ญความเครี ยดที่เกิด
จากการทางานในองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลในภาคใต้ของรัฐออนตาริ โอ จานวน 107 คน
ใช้แบบสอบถามความเครี ยดในการทางานความพึงพอใจในงานและกลยุทธ์การเผชิญความเครี ยด
ผลการศึกษาพบว่า การหลีกเลี่ยงและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยด แต่ไม่
พบว่ากลยุทธ์การเผชิญความเครี ยด จะสามารถลดความเครี ยดในการทางานของพยาบาล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการแก้ปัญหาและความ พึงพอใจในงาน มีนยั สาคัญในระดับสู งในการทานาย
ความเครี ยด
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยนาข้อมูลที่ได้มาอธิบาย ซึ่งผูว้ จิ ยั ทาการศึกษา
และสารวจปั จจัยด้านการทางาน ที่มีอิทธิ พลต่อความเครี ยดในการทางานของคนประจาเรื อไทย
กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
1. ประชากรกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ คนประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่าง
ประเทศขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า ซึ่งมีจานวน 4,638 คน โดยคิดจากฐานข้อมูลคนประจา
เรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า ที่มีอยูแ่ ละคนประจาเรื อกลเดิน
ทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า ที่ปฏิบตั ิงานอยูบ่ นเรื อสิ นค้า
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากการเลือกตัวอย่าง โดยการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-probability sampling) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental sampling) โดยผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามแก่คนประจาเรื อไทย เรื อกลเดินทะเลระหว่าง
ประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากการประมาณค่า
ร้อยละโดยกาหนดความเชื่ อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ซึ่งคานวณได้จากการคานวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสู ตรการคานวณของ ทาโรยามาเน (Yamane, 1973, p. 1,088) ดังนี้
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จากสู ตร n

=

N
(1+Ne2 )

โดย

N
=
จานวนประชากรทั้งหมด
n
=
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e
=
แทนค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ในการศึกษาครั้ง
นี้ได้กาหนดค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน ± 5%)
จากเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประมาณค่าร้อยละมีความผิดพลาดไม่เกิน 0.05 (5.0%) ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% เมื่อนามาแทนค่าในสู ตรจะได้จานวนตัวอย่างที่ควรใช้ ดังนี้
n

=
=

4,638
1+4,638(0.05)2

368.241 ตัวอย่าง

ดังนั้น จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 368.241 กลุ่มตัวอย่าง จึงจะสามารถประมาณค่า
ร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน 0.05 (หรื อ 5.0%) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยพิจารณาจาก
การสุ่ มตัวอย่างทั้งสิ้ น 369 ตัวอย่าง ถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์และเป็ นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้กบั ข้อมูล

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทาวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยใช้เป็ น
แบบสอบถามที่ให้ผตู ้ อบเป็ นผูอ้ ่านคาถาม และกรอกคาตอบด้วยตนเอง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2
ส่ วนประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นแบบสอบถามโดยให้กาเครื่ องหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลปั จจัย
ส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 7 ข้อ ได้แก่
1. อายุบุคคล
2. สถานภาพ
3. ระดับการศึกษา
4. อายุการทางาน
5. แผนกการทางาน
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6. ประเภทเรื อสิ นค้า
7. รายได้ จานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้านการทางาน เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยในการทางานของคน
ประจาเรื อไทย กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อ
มากกว่า โดยดัดแปลงจากแบบวัดความเครี ยดในการทางาน จากวิทยานิพนธ์ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี
ต่อความเครี ยดในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการกรณี ศึกษา บริ ษทั เอส.ซี .เอ็ม สตีล จากัด
(วีรินทร์ ลือกิตินนั ท์, 2553) เพื่อวัดความเครี ยดในการทางาน 5 ด้าน
1. ปัจจัยด้านลักษณะงาน
2. ปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่
3. ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในการทางาน
4. ปั จจัยด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้าในอาชีพ
5. ปัจจัยด้านบรรยากาศและโครงสร้างในการทางาน
ส่ วนที่ 3 ความเครี ยด
เป็ นคาถามเกี่ยวกับความเครี ยดในการทางานของคนประจาเรื อไทย กรณี ศึกษาคนประจา
เรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า
แบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบ ตามความคิดเห็นโดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 3 ระดับคะแนนแบบสอบถาม
ค่ าระดับคะแนน
การแปลผล
คะแนน 5 หมายถึง คนประจาเรื อไทยมีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อระดับมาก
ที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง คนประจาเรื อไทยมีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง คนประจาเรื อไทยมีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อระดับปาน
กลาง
คะแนน 2 หมายถึง คนประจาเรื อไทยมีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง คนประจาเรื อไทยมีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อระดับน้อย
ที่สุด
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การแปลผลของคะแนนความเครี ยดในการทางาน คานวณจากค่าพิสัย (Range) โดยใช้
สู ตรอันตรภาคชั้น =

ค่าสู งสุ ด−ค่าต่าสุ ด
จานวนชั้น

=

5−1

=

0.80

5

ระดับอันตรภาคชั้น
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อ
ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อ ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อ
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อ ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อ
ระดับน้อยที่สุด
การทดสอบเครื่องมือ
ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่ อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามดังนี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้นมาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณา
และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
(Wording) เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจยั และนาไปปรับปรุ งตาม
คาแนะนาก่อนนาไปเป็ นแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจริ ง จานวน 3 คน
2. ความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูศ้ ึกษาได้นาแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้นมาและปรับปรุ ง
แก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วไปทาการทดสอบกับกลุ่มประชากร จานวน 30 คน ว่า
คาถามสามารถสื่ อความหมายตรงตามความต้องการตลอดจนมีความเหมาะสมหรื อไม่มีความยาก
ง่ายเพียงใด จากนั้นจึงนาแบบสอบถามมาทดสอบความเชื่อมัน่
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยการสารวจได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลซึ่ งมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. จัดเตรี ยมแบบสอบถาม 400 ชุด
2. นาแบบสอบถามส่ งไปให้คนประจาเรื อไทย พร้อมแจ้งขอความร่ วมมือ เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และแจ้งกาหนดการส่ งคืนแบบสอบถาม (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)
3. นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
เพื่อทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติต่อไป

วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและบันทึกเป็ นรหัสเรี ยบร้อยแล้วมาประมวลผลข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป และทาการวิเคราะห์ตามหลักตรรกศาสตร์เที ยบเคียงตามแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องและเพื่อให้การวิเคราะห์มีความชัดเจนจึงต้องใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนของที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยด้านการทางานของคน
ประจาเรื อไทย กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอส
หรื อมากว่า
- ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้
F

P = × 100
N

เมื่อ P แทน ร้อยละ
F แทน ความถี่ที่ตอ้ งการแปลงให้เป็ นร้อยละ
N แทน จานวนความถี่ท้ งั หมด
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic mean) ใช้สูตรดังนี้
̅ = ∑X
X
N

เมื่อ x̅

แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด
N
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
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- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้
S.D. = √

n ∑ x2 −(∑ x)2
n(n−1)

เมื่อ S.D.

แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑ x 2 แทน ผลรวมของกาลังสองของคะแนน
(∑ x)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
n
แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic)
การเปรี ยบเทียบการทดสอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA
เป็ นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวหรื อการวิเคราะห์องค์ประกอบเดียว เป็ นการทดสอบ
ความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวหรื อมีปัจจัยเดียว แต่จาแนกเป็ น 2
ระดับ หรื อ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยถือว่าหน่วยที่ได้รับปั จจัยระดับเดียวกันมาจากประชากรเดียวกัน
ความแปรปรวนรวม = ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม + ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
(Total Variance = Between-Group Variance + Within-Group Variance)
สมมติฐานของการทดสอบ คือ
H0: 𝜇 1 = 𝜇 2 =…= 𝜇 k
H1: 𝜇 i ≠ 𝜇 j อย่างน้อย 1 คู่ เมื่อ i ≠ j
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีวตั ถุประสงค์การวิจยั (1) เพื่อศึกษาและประเมิน
ระดับความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ
ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า (2) เพื่อวิเคราะห์การจัดการความเครี ยดเบื้องต้นของคนประจาเรื อ
ไทย ตามอายุการทางานและประเภทของเรื อขนส่ งสิ นค้า กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเล
ระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า จานวน 368 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของคนประจาเรื อไทย
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงานของคนประจาเรื อไทย
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผล

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลของคนประจาเรื อไทย กรณี ศึกษา
คนประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า
ตารางที่ 4 ความถี่และร้อยละของปัจจัยด้านลักษณะบุคคล
ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคล
1. อายุบุคคล
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป

จานวน 369 คน

ร้ อยละ 100

2
205
111
41
10

0.54
55.56
30.08
11.11
2.71

46
ตารางที่ 4 (ต่อ)
ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคล
2. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
แยกกันอยู่
3. ระดับการศึกษา
ปวช./ ม.ปลาย
ปวส./ อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. อายุการทางาน (ประสบการณ์ด้าน
การทางานบนเรือขนส่ งสิ นค้ า)
0-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี
5. แผนกการทางาน
ฝ่ ายปากเรื อ
ฝ่ ายช่างกล
6. ประเภทเรือสิ นค้ าในการปฏิบัติงาน
เรื อบรรทุกสิ นค้าทัว่ ไป
เรื อคอนเทนเนอร์
เรื อบรรทุกสิ นค้าเทกอง
เรื อบรรทุกรถยนต์
เรื อบรรทุกสิ นค้าแช่เย็น
เรื อบรรทุกน้ ามัน

จานวน 369 คน

ร้ อยละ 100

232
126
7
4

62.87
34.15
1.90
1.08

49
50
265
5

13.28
13.55
71.82
1.36

210
93
30
25
11

56.91
25.20
8.13
6.78
2.98

218
151

59.08
40.92

67
85
111
6
3
97

18.16
23.04
30.08
1.63
0.81
26.29
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ตารางที่ 4 ต่อ)
ปัจจัยด้ านลักษณะบุคคล
7. รายได้ รวมต่ อเดือน
ต่ากว่า 20,000 บาท
ระหว่าง 20,000-30,000 บาท
ระหว่าง 30,001-50,000 บาท
ระหว่าง 50,001-70,000 บาท
ระหว่าง 70,001-90,000 บาท
ระหว่าง 90,001-100,000 บาท
มากกว่า 100,000 บาท

จานวน 369 คน

ร้ อยละ 100

2
30
34
50
144
62
47

0.54
8.13
9.21
13.55
39.02
16.80
12.74

จากตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม การประเมินความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเล
ระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า ที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ จานวน
369 คน พบว่าคนประจาเรื อไทย แบ่งแยกพิจารณาตาม อายุบุคคล สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ
การทางาน แผนกการทางาน ประเภทเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน และรายได้รวมต่อเดือน
ซึ่ งพบว่า อายุบุคคล ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 21 - 30 ปี จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.56
รองลงมา มีอายุบุคคล 31 - 40 ปี จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.08 มีอายุบุคคลส่ วนน้อย 41 - 50
ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.11 มีอายุบุคคลมากกว่า 51 ปี ขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.71 และมีอายุบุคคลต่ากว่าหรื อเท่า 20 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.54 ตามลาดับ
ในส่ วน สถานภาพ ของคนประจาเรื อส่ วนใหญ่ โสด 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.87
รองลงมา สมรส 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.15 หย่า 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.90 และแยกกันอยู่ 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.08 ตามลาดับ
ในส่ วน ระดับการศึกษา ของคนประจาเรื อส่ วนใหญ่ จบการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน
265 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.82 รองลงมา จบการศึกษา ปวส./ อนุปริ ญญา จานวน 50 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13.55 จบการศึกษา ปวช./ ม.ปลาย จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.28 และจบการศึกษาสู ง
กว่าปริ ญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.36 ตามลาดับ
ในส่ วน อายุการทางาน ของคนประจาเรื อ (ประสบการณ์ดา้ นการทางานบนเรื อขนส่ ง
สิ นค้า) การทางานบนเรื อสิ นค้า 0 - 5 ปี จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.91 การทางานบนเรื อ
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สิ นค้า 6 - 10 ปี จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.20 การทางานบนเรื อสิ นค้า 11 - 15 ปี จานวน 30
คน คิดเป็ นร้อยละ 8.13 การทางานบนเรื อสิ นค้า 16 - 20 ปี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.78 และ
การทางานบนเรื อสิ นค้ามากกว่า 20 ปี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.98 ตามลาดับ
ในส่ วน แผนกการทางาน ของคนประจาเรื อ ฝ่ ายปากเรื อ จานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.08 ฝ่ ายช่างกล มีจานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.92
ในส่ วน ประเภทเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน ของคนประจาเรื อ เรื อบรรทุกสิ นค้าเทกอง
จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.08 เรื อบรรทุกน้ ามัน จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.29
เรื อคอนเทนเนอร์ จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.04 เรื อบรรทุกสิ นค้าทัว่ ไป จานวน 67 คน คิด
เป็ นร้อยละ 18.16 เรื อบรรทุกรถยนต์ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.63 และเรื อบรรทุกสิ นค้าแช่เย็น
มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.81 ตามลาดับ
ในส่ วน รายได้รวมต่อเดือน ของคนประจาเรื อ รายได้ระหว่าง 70 k - 90 k จานวน 144
คน คิดเป็ นร้อยละ 39.02 รายได้ระหว่าง 90 k - 100 k จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.8 รายได้
ระหว่าง 50 k - 70 k จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.55 รายได้ระหว่าง 100 k+ จานวน 47 คน คิด
เป็ นร้อยละ 12.74 รายได้ระหว่าง 30 k - 50 k จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.21 รายได้ระหว่าง 20
k - 30 k จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.13 และรายได้ระหว่าง 20 k จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ
ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงานของคนประจาเรื อไทย
กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า
การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลปั จจัยด้านการทางาน (ภาพรวม) วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงานของคนประจาเรื อไทย
ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน

̅
𝒙

SD

1. ปัจจัยด้านลักษณะงาน
2. ปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่
3. ปัจจัยด้านบรรยากาศการทางาน
4. ปั จจัยด้านความก้าวหน้าทาง
อาชีพ

3.63
3.30
3.27
3.40

0.830
1.071
0.983
0.933

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลาดับ
1
4
5
3
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน
5. ปัจจัยด้านสัมพันธภาพการ
ทางาน
รวม

̅
𝒙

SD

3.61

0.984

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

3.44

0.960

มาก

ลาดับ
2

ผลจากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ระดับความรู ้สึกของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมระดับความรู ้สึกที่ได้รับอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสื่ อ
ความหมายได้วา่ ความเครี ยดในการทางานของคนประจาเรื อในปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.44 (SD = 0.960) เมื่อพิจารณาด้านการปฏิบตั ิงานเป็ นรายข้อ อันดับ
แรกที่มีผลมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย 3.63 (SD = 0.830) รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้านสัมพันธภาพการทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.61 (SD = 0.984) ปั จจัยด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ มี
ค่าเฉลี่ย 3.40 (SD = 0.933) ปั จจัยด้านบทบาทและหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.30 (SD = 1.071) และสุ ดท้าย
ปั จจัยด้านบรรยากาศการทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.27 (SD = 0.983) ตามลาดับ
ซึ่ งจากข้อมูลปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงาน (ภาพรวม) สามารถแบ่งออกเป็ นรายด้าน โดยการ
วิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ซึ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั ต่อไปนี้
̅) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความคิดเห็นต่อ
ตารางที่ 6 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝒙
ปัจจัยด้บานการปฏิ
บตั กิงาน
ด้านลักของคนประจ
ษณะงาน ของคนประจ
ปัจจัยด้านการปฏิ
ตั ิงาน ด้านลั
ษณะงาน
าเรื อไทย าเรื อไทย
ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน
1. ปัจจัยด้ านลักษณะงาน
1. คนประจาเรื อต้องปฏิบตั ิงานหลาย ๆ อย่างพร้อม
กันในเวลาเดียวกัน
2. ปริ มาณงานที่ตอ้ งรับผิดชอบมากเกินไป
3. มีกฎระเบียบขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานมากเกินไป

ระดับความเครียด
ค่ าเฉลีย่
S.D.
แปลผล

3.68 (2)

0.734

มาก

3.66 (5)
3.57 (7)

0.730
0.792

มาก
มาก
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน
4. สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบ
5. งานที่ปฏิบตั ิมีความจาเจ ซ้ าซาก น่าเบื่อหน่าย
6. งานที่ตอ้ งเผชิญกับปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ
7. งานที่ปฏิบตั ิไม่มีการได้ความร่ วมมือจากทีมงาน
8. งานมีการใช้กฎระเบียบมากเกินไป
9. งานมีการใช้ความสามารถในการประสานงานสู ง
รวม ปัจจัยด้ านลักษณะงาน

ระดับความเครียด
ค่ าเฉลีย่
S.D.
3.59 (6)
0.826
3.53 (9)
0.847
3.67 (4)
0.837
3.53 (8)
0.961
3.67 (3)
0.875
3.75 (1)
0.869
3.63
0.830

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ลาดับ
ผลจากตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความเครี ยดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั จจัย
ด้านการปฏิบตั ิงาน พบว่า ระดับความรู ้สึกของคนประจาเรื ออยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสื่ อความหมายได้วา่
ความเครี ยดในการทางานของคนประจาเรื อในปั จจัยด้านลักษณะงานอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
รวม 3.63 (SD = 0.830) เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านลักษณะงานโดยเฉลี่ยเป็ นรายข้อแล้ว
การแปลผลตามลาดับจากตารางปั จจัยด้านลักษณะงานแสดงผลได้วา่ ความเครี ยดของคน
ประจาเรื ออยูใ่ น ระดับมาก จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น ค่าเฉลี่ย (3.41 - 4.20) ซึ่งปัจจัยด้านลักษณะ
งานสาหรับคนประจาเรื อมีความเครี ยดระดับมาก ผูว้ จิ ยั จึงขออธิ บายโดยภาพรวม พบว่า
การที่ตอ้ งไปทางานบนเรื อสิ นค้าเป็ นการทางานที่ตอ้ งมีความอดทนสู ง ต้องมีกฎระเบียบเพื่อเป็ น
การป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุบนเรื อสิ นค้า เนื่องจากหากมีการเกิดอุบตั ิเหตุที่รุนแรง บนเรื อจะไม่มี
โรงพยาบาลหรื อแพทย์เฉพาะทางเหมือนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นบนบกที่สามารถพาผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ
ส่ งไปถึงโรงพยาบาลเข้าตรงถึงแพทย์เฉพาะทางได้ในเวลาอันสั้นต่างจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นบนเรื อ
จะต้องรอจนกว่าเรื อจะเทียบเมืองท่าและทาเรื่ องส่ งตัวผูไ้ ด้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล การทางาน
บนเรื อสิ นค้าจึงเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความสามารถในการประสานงานจากทีมงาน เป็ นการทางานแบบ
(Teamwork) และหากต้องปฏิบตั ิหน้าที่โดยเพียงลาพังต้องทาการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน หรื อปริ มาณงานที่ตอ้ งทานั้นมากเกินไป รวมไปถึงกฎระเบียบ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานที่อาจมีความยุง่ ยาก จึงจาเป็ นต้องมีผชู ้ ่วยในการปฏิบตั ิหน้าที่
เพื่อลดระดับความเครี ยดความกดดัน ตัวอย่างเช่น การนาเรื อสิ นค้านายยามมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิงาน
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โดยการนาเรื อให้ไปตามแผนการเดินเรื อตามเส้นทางที่ได้กาหนดไว้ แต่อาจมีบางช่วงเวลาที่ตอ้ งมี
นายท้ายเข้ามาเป็ นลูกยามช่วยในการปฏิบตั ิหน้าที่ คอยเฝ้ าระวัง คอยดูและสังเกตการให้กบั นายยาม
เพราะถ้าพื้นที่น้ นั เป็ นพื้นที่อนั ตรายมีการจราจรหนาแน่น อาจจะต้องเผชิ ญกับปั ญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ เมื่อมีนายท้ายคอยช่วยเหลือในการปฏิบตั ิหน้าที่ของนายยาม นายยามก็จะลดการกดดันและ
ลดระดับความเครี ยดลงได้
ตารางที่ 7 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยด้บานการปฏิ
ตั ิงาน ด้านบทบาทและหน้
าที่ ของคนประจ
ปัจจัยด้านการปฏิ
ตั ิงาน ด้าบนบทบาทและหน้
าที่ ของคนประจ
าเรื อไทย าเรื อไทย
ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน
2. ปัจจัยด้ านบทบาทและหน้ าที่
1. การแบ่งงานที่รับผิดชอบไม่เหมาะสม
2. คาสั่งที่ใช้มอบหมายงานไม่ชดั เจน
3. หัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชาเข้มงวดมาก
เกินไป
4. การพิจารณาผลงานไม่เป็ นไปตามความ
เหมาะสม
5. การติดต่อประสานงานในทีมงาน
6. การปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามลาดับขั้นตาม
บังคับบัญชา
7. ผลการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามแผนการ
ดาเนินงาน
รวม ปัจจัยด้ านบทบาทและหน้ าที่

ระดับความเครียด
ค่ าเฉลีย่
S.D.
แปลผล
3.65 (3)
3.63 (4)

1.777
0.888

มาก
มาก

3.66 (2)

0.830

มาก

3.74 (1)

0.810

มาก

3.04 (5)

0.893

ปานกลาง

2.40 (7)

1.152

น้อย

2.96 (6)

1.147

ปานกลาง

3.30

1.071

ปานกลาง

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ลาดับ
ผลจากตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความเครี ยดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั จจัย
ด้านการปฏิบตั ิงาน พบว่า ระดับความรู ้สึกของคนประจาเรื ออยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสื่ อ
ความหมายได้วา่ ความเครี ยดในการทางานของคนประจาเรื อในปั จจัยด้านบทบาทและหน้าที่อยูใ่ น
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ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.30 (SD = 1.071) เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่
โดยเฉลี่ยเป็ นรายข้อแล้ว
การแปลผลตามลาดับตารางปั จจัยด้านบทบาทและหน้าที่แสดงผลได้วา่ ความเครี ยดของ
คนประจาเรื ออยูใ่ น ระดับปานกลาง จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น ค่าเฉลี่ย (2.61 - 3.40) ซึ่งปัจจัยด้าน
บทบาทและหน้าที่สาหรับคนประจาเรื อมีความเครี ยดระดับปานกลาง แต่จะมีปัจจัยข้อย่อยบางส่ วน
ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความเครี ยดมากและน้อย ผูว้ จิ ยั จึงขออธิ บายในส่ วนที่มีค่าเฉลี่ยระดับความเครี ยด
มาก ปานกลาง และน้อย ตามลาดับ
ระดับความเครี ยดมาก จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น ค่าเฉลี่ย (3.41 - 4.20) พบว่า การ
พิจารณาผลงานไม่เป็ นไปตามความเหมาะสม เป็ นค่าเฉลี่ยที่มีระดับความเครี ยดมาก แสดงให้เห็น
ได้วา่ เมื่อคนประจาเรื อได้ทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จเสร็ จสิ้ นแล้ว แต่มีการพิจารณาผลงาน
ไม่ถูกต้องตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากเกิดสถานการณ์ที่จะต้องทางานในช่วงเวลาพักผ่อน
ของคนประจาเรื อ ก็จะต้องมีการชดเชยช่วงเวลาพักผ่อนให้กบั คนประจาเรื ออย่างสมเหตุสมผล
มิเช่นนั้นก็จะส่ งผลให้เกิดความเครี ยด และส่ งผลกระทบต่อการทางานในช่วงเวลาต่อไป ที่จะไม่มี
การทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชาเข้มงวดมากเกินไป เป็ นค่าเฉลี่ยที่มี
ระดับความเครี ยดมาก แสดงให้เห็นได้วา่ หากมีการเข้มงวดในหน้าที่มากเกินไปมีผลทาให้เกิด
ความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น การทางานบนเรื อสิ นค้าอาจมีช่วงที่เรื อต้อง
เจอคลื่นลมทะเลที่รุนแรง แต่หวั หน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชามีคาสั่งให้ออกไปทางานนอกตัวเรื อ
ตามหน้าที่ประจาวันที่ได้รับ โดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยของลูกเรื อ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดความเครี ยด
อย่างแน่นอน การแบ่งงานที่รับผิดชอบไม่เหมาะสม เป็ นค่าเฉลี่ยที่มีระดับความเครี ยดมาก แสดงให้
เห็นได้วา่ ควรมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากมีการให้นายท้ายมาทา
หน้าที่นายยาม เพื่อนาเรื อตามแผนการเดินเรื อในเส้นทางที่กาหนดไว้ ก็คงจะไม่เหมาะสม เพราะ
หน้าที่ของนายท้ายไม่ใช่การนาเรื อ แต่เป็ นการคอยช่วยนายยามในการนาเรื อ เพื่อสอดส่ อง
สังเกตการณ์ เฝ้ าระวังในขณะนายยามปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความเครี ยดจึง
ควรแบ่งงานตามหน้าที่ของแต่ละตาแหน่งให้เหมาะสม คาสั่งที่ใช้มอบหมายงานไม่ชดั เจน เป็ น
ค่าเฉลี่ยที่มีระดับความเครี ยดมาก แสดงให้เห็นได้วา่ คาสั่งต้องไม่ออ้ มค้อม ต้องตรงประเด็น จึงจะ
เป็ นการออกคาสัง่ มอบหมายงานที่ชดั เจน มิเช่นนั้นก็จะส่ งผลให้เกิดความเครี ยดในการทางานได้
เนื่องจากเมื่อสั่งงานไม่ชดั เจนการทางานก็จะไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพราะไม่รู้วา่ ที่ทาไปถูกต้องตามที่
มอบหมายหรื อไม่
ระดับความเครี ยดปานกลาง จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น ค่าเฉลี่ย (2.61 - 3.40) พบว่า
การติดต่อประสานงานในทีมงาน ผลการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน ที่กล่าวมา
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ล้วนแต่ส่งผลก่อให้เกิดความเครี ยดได้ เมื่อทีมงานสื่ อสารหรื อส่ งสัญญาณเข้าใจไม่ตรงกัน
การปฏิบตั ิงานก็จะไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และอาจเกิดข้อผิดพลาดเป็ นสาเหตุทาให้เกิดความเครี ยด
ระดับความเครี ยดน้อย จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น ค่าเฉลี่ย (1.81 - 2.60) พบว่า
การปฏิบตั ิงานไม่เป็ นลาดับขั้นตอนบังคับบัญชา ในบางครั้งนายเรื ออาจมีคาสัง่ มอบหมายงานให้กบั
ลูกเรื อโดยตรง ซึ่ งมักจะเป็ นคาสั่งไม่เป็ นทางการจึงข้ามลาดับขั้นตอนบังคับบัญชา
ตารางที่ 8 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความคิดเห็น
จจัยด้านการปฏิ
ิงาน ด้านบรรยากาศการท
างาน ของคนประจ
ต่อปั จจัยด้าปันการปฏิ
บตั ิงานบด้ตั านบรรยากาศการท
างาน ของคนประจ
าเรื อไทยาเรื อไทย
ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน
3. ปัจจัยด้ านบรรยากาศการทางาน
1. อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานไม่
เพียงพอ
2. เพื่อนร่ วมงานมักใช้อารมณ์ในขณะปฏิบตั ิ
หน้าที่การทางาน
3. การมีระบบอุปถัมภ์หรื อแบ่งพักพวกในการ
ทางาน
4. เพื่อนร่ วมงานไม่รับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและ
กัน
5. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในทีมงานไม่
เป็ นที่พอใจ
6. สภาพแวดล้อมภายในเรื อเป็ นมลพิษ
7. ขัดแย้งกับผูบ้ งั คับบัญชาแต่จาเป็ นต้องร่ วมงาน
กัน
8. ขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงานแต่จาเป็ นต้องร่ วมงาน
กัน
รวม ปัจจัยด้ านบรรยากาศการทางาน
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ลาดับ

ระดับความเครียด
ค่ าเฉลีย่
S.D.
แปลผล
2.51 (7)

1.180

น้อย

3.76 (1)

0.803

มาก

3.74 (2)

0.876

มาก

3.72 (4)

0.846

มาก

2.65 (6)

1.130

ปานกลาง

2.40 (8)

1.124

น้อย

3.65 (5)

0.915

มาก

3.73 (3)

0.988

มาก

3.27

0.983

ปานกลาง
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ผลจากตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความเครี ยดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั จจัย
ด้านการปฏิบตั ิงาน พบว่า ระดับความรู ้สึกของคนประจาเรื ออยูใ่ นระดับปานกลางซึ่ งสื่ อความหมาย
ได้วา่ ความเครี ยดในการทางานของคนประจาเรื อในปั จจัยด้านบรรยากาศการทางานอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.27 (SD = 0.983) เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านบรรยากาศการทางาน โดย
เฉลี่ยเป็ นรายข้อแล้ว
การแปลผลตามลาดับตารางปั จจัยด้านบรรยากาศการทางานแสดงผลได้วา่ ความเครี ยด
ของคนประจาเรื ออยูใ่ น ระดับปานกลาง จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น ค่าเฉลี่ย (2.61 - 3.40) ซึ่งปัจจัย
ด้านบรรยากาศการทางานสาหรับคนประจาเรื อมีความเครี ยดระดับปานกลาง แต่จะมีปัจจัยข้อย่อย
บางส่ วนที่มีค่าเฉลี่ยระดับความเครี ยดมาก ปานกลาง และน้อย ตามลาดับ
ระดับความเครี ยดมาก จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น ค่าเฉลี่ย (3.41 - 4.20) พบว่า การทางาน
บนเรื อสิ นค้าในส่ วนของสิ่ งแวดล้อมในการทางานถือเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดความเครี ยดได้ เรื่ องของ
การขัดแย้งกับหัวหน้างานหรื อเพื่อนร่ วมงานในทีม การที่ทีมงานไม่รับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและ
กัน มีการแบ่งพักแบ่งพวกออกเป็ นกลุ่ม และใช้อารมณ์ในขณะปฏิบตั ิงาน ทุกอย่างที่กล่าวมาทาให้
เสี ยบรรยากาศในการทางานที่ดี และทาให้ไม่มีแรงผลักดันในการทางาน ส่ งผลให้งานที่ทาไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร วิธีการแก้หรื อการปรับลดระดับความเครี ยดควรช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการทางาน ด้วยการเริ่ มจากต้นเหตุดว้ ยการพูดคุยกันถึงปั ญหาต่าง ๆ และยอมรับฟังเหตุผลปรับ
ความเข้าใจกัน หากทาได้บรรยากาศการทางานก็จะดีข้ ึน และระดับความเครี ยดจากบรรยากาศการ
ทางานก็หมดไป
ระดับความเครี ยดปานกลาง จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น ค่าเฉลี่ย (2.61 - 3.40) พบว่า
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในทีมงานไม่เป็ นที่พอใจ อาจเกิดจากสาเหตุตอ้ งออกไปทางาน
กลางแจ้งในขณะมีคลื่นลมแรง จึงทาให้มีบุคคลที่ตอ้ งเสี ยสละเสี่ ยงอันตรายออกไปตรวจความ
เรี ยบร้อยของสิ นค้า และเมื่อบุคคลที่ตอ้ งออกไปจึงเกิดความเครี ยดจากสภาพอากาศและไม่พอใจใน
ทีมงานที่ตนต้องออกไปเสี่ ยงอันตราย
ระดับความเครี ยดน้อย จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น ค่าเฉลี่ย (1.81 - 2.60) พบว่า อุปกรณ์
และเครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานไม่เพียงพอ สภาพแวดล้อมภายในเรื อเป็ นมลพิษ การทางานบน
เรื ออาจต้องมีการลงไปในพื้นที่อบั อากาศ จึงเครี ยดมีอุปกรณ์เครื่ องมือในการตรวจวัดค่าออกซิ เจน
ก่อนลงพื้นที่อบั อากาศ หากไม่มีหรื อมีไม่เพียงพอจะส่ งผลก่อให้เกิดความเครี ยดได้
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ตารางที่ 9 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความคิดเห็น
จจัยด้านการปฏิ
ิงาน ด้านความก้
าวหน้าทางอาชี
พ ของคนประจ
ต่อปั จจัยด้าปันการปฏิ
บตั ิงานบด้ตั านความก้
าวหน้าทางอาชี
พ ของคนประจ
าเรื อไทยาเรื อไทย
ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน
4. ปัจจัยด้ านความสาเร็จและความก้าวหน้ าทางอาชีพ
1. ไม่มีการสนับสนุนจากหัวหน้าหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา
2. ขาดการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง เพื่อ
เพิ่มความรู ้
3. ขาดโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง
4. มีการแข่งขันกันภายในหน่วยงานมากเกินไป
5. ตาแหน่งที่ทางาน ไม่ได้รับความก้าวหน้าตาม
ความเหมาะสม
6. ปัญหาเรื่ องการเปลี่ยนเรื อในการทางาน
7. มีตาแหน่งที่ระดับเดียวกันมากเกินไป
8. จานวนเรื อไม่เพียงพอสาหรับตาแหน่งงาน
รวมปั จจัยด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้าทาง
อาชีพ

ค่ าเฉลีย่

ระดับความเครียด
S.D.
แปลผล

3.72 (3)

0.869

มาก

3.69 (4)

0.849

มาก

2.54 (7)
2.33 (8)

0.975
1.080

น้อย
น้อย

3.58 (6)

0.918

มาก

3.68 (5)
3.74 (2)
3.95 (1)

0.913
0.948
0.910

มาก
มาก
มาก

3.40

0.933

ปานกลาง

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ลาดับ
ผลจากตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความเครี ยดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั จจัย
ด้านการปฏิบตั ิงาน พบว่า ระดับความรู ้สึกของคนประจาเรื ออยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสื่ อ
ความหมายได้วา่ ความเครี ยดในการทางานของคนประจาเรื อในปั จจัยด้านความสาเร็ จและ
ความก้าวหน้าทางอาชีพอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.40 (SD = 0.933) เมื่อพิจารณา
ปั จจัยด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยเฉลี่ยเป็ นรายข้อแล้ว
การแปลผลตามลาดับตารางปั จจัยด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้าทางอาชีพแสดงผล
ได้วา่ ความเครี ยดของคนประจาเรื ออยูใ่ น ระดับปานกลาง จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น
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ค่าเฉลี่ย (2.61 - 3.40) ซึ่ งปั จจัยด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้าทางอาชีพสาหรับคนประจาเรื อมี
ความเครี ยดอยูร่ ะดับปานกลาง แต่จะมีปัจจัยข้อย่อยบางส่ วนที่มีค่าเฉลี่ยระดับความเครี ยดมาก และ
น้อย ตามลาดับ
ระดับความเครี ยดมาก จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น ค่าเฉลี่ย (3.41 - 4.20) พบว่า สาหรับ
ความเครี ยดด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้าทางอาชีพในส่ วนของคนประจาเรื อมักพบเจอปั ญหา
จานวนเรื อไม่เพียงพอสาหรับตาแหน่งงาน มีตาแหน่งงานที่ระดับเดียวกันมากเกินไป รวมไปถึง
ปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนเรื อในการทางาน ตัวอย่างเช่น คนประจาเรื อที่ทางานกับเรื อสิ นค้าเทกอง
หรื อเรื อตูค้ อนเทนเนอร์ หากมีความต้องการที่จะเปลี่ยนสายเรื อในการทางานไปทางานเรื อบรรทุก
น้ ามัน จาเป็ นที่จะต้องไปอบรมหลักสู ตรเพิม่ เติม เพื่อที่จะสามารถลงทางานบนเรื อบรรทุกน้ ามันได้
อย่างถูกต้องตามกฎ STCW ที่วา่ ด้วยเรื่ อง ข้อกาหนดประเภทของประกาศนียบัตรตามอนุสัญญา
STCW 2010 และตาแหน่งที่ไม่ได้รับความก้าวหน้าตามความเหมาะสมก็มีผลทาให้คนประจาเรื อ
เกิดความเครี ยดได้เช่นกัน เนื่ องรายได้ต่อเดือนมีผลขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งที่ทา ตัวอย่างเช่น 3/ O ไม่ได้
รับการสนับสนุนให้เป็ น 2/ O ทั้งที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ทางานที่พร้อมแล้ว แต่
ขาดการสนับสนุนจากกัปตันจึงทาให้เงินเดือนไม่เพิม่ ขึ้น จึงเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเครี ยดได้
ระดับความเครี ยดน้อย จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น ค่าเฉลี่ย (1.81 - 2.60) พบว่า เรื่ องของ
การขาดโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง มีการแข่งขันกันภายในหน่วยงานมากเกินไป เพราะ
วงการเรื อเป็ นการทางานที่มีแค่กลุ่มคนไม่มากนัก จึงเป็ นเหตุที่อาจมีการแข่งขันกันภายใน
หน่วยงานมากเกินไป เพื่อให้ได้เลื่อนตาแหน่งรวดเร็ วที่สุด เนื่ องจากตาแหน่งในเรื อมีอยูจ่ ากัดแค่
เพียงตาแหน่งละ 1 คนเท่านั้น (ถ้าเป็ นลูกเรื ออาจมีตาแหน่งละ 2-3 คน) แต่อาจทาให้เสี ยโอกาสใน
การเลื่อนขั้นเพราะการจะได้เลื่อนตาแหน่งจาเป็ นต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในเรื่ องประสบการณ์
ความรู ้และการรับรองการสอบตัว๋ จากกรมเจ้าท่า
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ตารางที่ 10 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยด้าบนการปฏิ
ตั ิงาน
นสัมพันธภาพในการท
างาน ของคนประจ
ต่อปั จจัยด้านการปฏิ
ตั ิงาน ด้บานสั
มพัด้นาธภาพในการท
างาน ของคนประจ
าเรื อไทย าเรื อไทย
ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน
5. ปัจจัยด้ านสั มพันธภาพในการทางาน
1. ความรู ้สึกว่าอยูโ่ ดดเดี่ยว
2. การมีปัญหาการทางานกับเพื่อนร่ วมงาน
3. การไม่ได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั เรื อ
4. ปั ญหาความขัดแย้งแก่งแย่งความดีความชอบ
5. ขาดความร่ วมมือกันระหว่างผูร้ ่ วมงาน
6. ผูร้ ่ วมงานใช้อารมณ์ระหว่างปฏิบตั ิงาน
7. บุคคลกรในทีมงานไม่ยอมรับความสามารถ
ของท่าน
8. มีอายุและวุฒิภาวะที่ต่างกัน
รวม ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในการทางาน

ค่ าเฉลีย่

ระดับความเครียด
S.D.
แปลผล

3.51 (8)
3.56 (6)
3.64 (3)
3.53 (7)
3.58 (5)
3.67 (2)

0.953
0.962
0.902
0.992
1.050
0.990

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.60 (4)

1.004

มาก

3.79 (1)
3.61

1.018
0.984

มาก
มาก

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ลาดับ
ผลจากตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความเครี ยดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงาน พบว่า ระดับความรู ้สึกของคนประจาเรื ออยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสื่ อ
ความหมายได้วา่ ความเครี ยดในการทางานของคนประจาเรื อในปั จจัยด้านสัมพันธภาพใน
การทางานอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.61 (SD = 0.984) เมื่อพิจารณาปั จจัยด้าน
สัมพันธภาพในการทางาน โดยเฉลี่ยเป็ นรายข้อแล้ว
การแปลผลตามลาดับตารางปั จจัยด้านสัมพันธภาพในการทางานแสดงผลได้วา่
ความเครี ยดของคนประจาเรื ออยูใ่ น ระดับมาก จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น ค่าเฉลี่ย (3.41 - 4.20)
ซึ่งปัจจัยด้านสัมพันธภาพในการทางานสาหรับคนประจาเรื อมีความเครี ยดระดับมาก ผูว้ จิ ยั จึงขอ
อธิ บายโดยภาพรวม พบว่า
ระดับความเครี ยดมาก จะอยูใ่ นช่วงอันตรภาคชั้น ค่าเฉลี่ย (3.41 - 4.20) พบว่า ผูว้ จิ ยั
จึงขออธิ บายภาพรวม ด้านสัมพันธภาพในการทางานส่ งผลต่อสภาวะความเครี ยดของคนประจาเรื อ
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ทั้งเรื่ องจิตใจและร่ างกาย การออกเรื อเป็ นระยะเวลานานสามารถให้รู้สึกโดดเดี่ยวได้ เพราะบาง
ช่วงเวลาที่เรื อวิง่ อยูก่ ลางทะเลคนประจาเรื อจะขาดการติดต่อกับครอบครัวและอาจทาให้มี
ความเครี ยด ฟุ้ งซ่าน คิดมาก และถ้าหากเจอปั ญหาการทางานที่ไม่ได้รับการร่ วมมือจากทีมงาน
หรื อจากทางบริ ษทั เรื อ ยิง่ ทาให้เพิม่ ความเครี ยดสะสมให้กบั คนประจาเรื อ บางรายอาจมีอาการโรค
ซึ มเศร้า คิดสั้น หรื อมีอาการ Homesick เป็ นอาการของคนที่ตอ้ งทางานไกลจากบ้านเป็ นระยะ
เวลานาน เรื่ องของอายุและวุฒิภาวะที่ต่างกันก็มีผลทาให้เกิดความเครี ยด เนื่ องจาก คนประจาเรื อ
บางคนทางานเรื อมานาน จึงทาให้มีประสบการณ์ทางานที่มากกว่า 10 ปี แต่ดว้ ยวุฒิการศึกษาไม่
พร้อมที่จะเป็ นนายประจาเรื อ ดังนั้นตาแหน่งที่เป็ นได้คือลูกเรื อ แต่ตรงกันข้ามนายประจาเรื อบาง
คนมีวฒ
ุ ิการศึกษาพร้อมที่จะเป็ นนายประจาเรื อ แต่ขาดประสบการณ์การทางาน และด้วยที่อายุยงั
น้อย แต่ตอ้ งมาทางานเป็ นนายประจาเรื อ เป็ นหัวหน้าของลูกเรื อที่มีประสบการณ์การทางานที่มาก
จึงทาให้เกิดความเครี ยดในการทางานร่ วมกันได้
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผล
สมมุติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลในส่ วนอายุการทางานของคนประจาเรื อไทย มีความ
แตกต่างกันต่อปั จจัยความเครี ยดด้านการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
H0: ปั จจัยส่ วนบุคคลของคนประจาเรื อไทยที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยด้านความเครี ยดที่
ไม่แตกต่างกัน
H1: ปั จจัยส่ วนบุคคลของคนประจาเรื อไทยที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยด้านความเครี ยดที่
แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมัน่
95%
สมมติฐานการทดสอบปัจจัยด้ านลักษณะงาน
โดยมีสมมติฐานหลัก คือ H0: อายุการทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านลักษณะงาน
ที่ไม่แตกต่างกัน และมีสมมติฐานรอง คือ H1: อายุการทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้าน
ลักษณะงานที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 11 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุการทางานของคนประจาเรื อจาแนกตาม
จจัยด้านลักษณะงาน
ปัจจัยด้านลักปัษณะงาน

ระหว่างกลุ่ม

Sum of
Squares
3.176

4.000

Mean
Square
0.794

ภายในกลุ่ม

105.959

364.000

0.291

รวม

109.135

368.000

ด้ านลักษณะงาน

df

F

Sig.

2.728

0.029

*กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ผลจากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างอายุการทางานของ
คนประจาเรื อ โดยการจาแนกตาม ปัจจัยด้านลักษณะงาน ใช้การวิเคราะห์สถิติ One-Way ANOVA
พบว่าความเครี ยดของคนประจาเรื อ ในส่ วนอายุการทางานของคนประจาเรื อ มีค่า Sig. = 0.029
น้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งหมายความว่าอายุการทางานของคนประจาเรื อที่
แตกต่างกันมีความเครี ยดในการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 ในด้านลักษณะงาน
อายุงานน้อยเครี ยดเพราะไม่มีความรู ้ อายุงานมากเครี ยดเพราะต้องทางานให้มีประสิ ทธิภาพ
สมมติฐานการทดสอบปัจจัยด้ านบทบาทและหน้ าที่
โดยมีสมมติฐานหลัก คือ H0: อายุการทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านบทบาทและ
หน้าที่ที่ไม่แตกต่างกันและมีสมมติฐานรอง คือ H1: อายุการทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้าน
บทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 12 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุการทางานของคนประจาเรื อจาแนกตาม
ปัจจัยด้านบทบาทและหน้
าที่
ปัจจัยด้านบทบาทและหน้
าที่
ด้ านบทบาทและ
Sum of
หน้ าที่
Squares
ระหว่างกลุ่ม
9.541
ภายในกลุ่ม
112.008
รวม
121.548
*กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05

df
4.000
364.000
368.000

Mean
Square
2.385
0.308

F

Sig.

7.751

0.000

ผลจากตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างอายุการทางานของ
คนประจาเรื อ โดยการจาแนกตาม ปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่ ใช้การวิเคราะห์สถิติ One-Way
ANOVA พบว่า ความเครี ยดของคนประจาเรื อ ในส่ วนอายุการทางานของคนประจาเรื อ
มีค่า Sig. = 0.000 น้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งหมายความว่าอายุการทางานของ
คนประจาเรื อที่แตกต่างกันมีความเครี ยดในการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 ในด้าน
บทบาทและหน้าที่ อายุงานที่นอ้ ยเครี ยดเพราะมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิการมาก อายุงานมากเครี ยดเพราะ
ต้องทาหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบที่สุด
สมมติฐานการทดสอบปัจจัยด้ านบรรยากาศการทางาน
โดยมีสมมติฐานหลัก คือ H0: อายุการทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านบรรยากาศ
การทางานที่ไม่แตกต่างกัน และมีสมมติฐานรอง คือ H1: อายุการทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัย
ด้านบรรยากาศการทางานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 13 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุการทางานของคนประจาเรื อจาแนกตาม
ปัจจัยด้านบรรยากาศการท
างาน
ปัจจัยด้านบรรยากาศการท
างาน
ด้ านบรรยากาศ
Sum of
การทางาน
Squares
ระหว่างกลุ่ม
10.602
ภายในกลุ่ม
101.973
รวม
112.575
*กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05

df

Mean Square

F

Sig.

4.000
364.000
368.000

2.651
0.280

9.462

0.000
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ผลจากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างอายุการทางานของ
คนประจาเรื อ โดยการจาแนกตาม ปัจจัยด้านบรรยากาศการทางาน ใช้การวิเคราะห์สถิติ One-Way
ANOVA พบว่าความเครี ยดของคนประจาเรื อ ในส่ วนอายุการทางานของคนประจาเรื อ
มีค่า Sig. = 0.000 น้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งหมายความว่าอายุการทางานของ
คนประจาเรื อที่แตกต่างกันมีความเครี ยดในการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
ในด้านบรรยากาศการทางาน อายุงานน้อยเครี ยดเพราะมีประสบการณ์ทางานในสภาพแวดล้อมที่
น้อย อายุงานมากเครี ยดเพราะมีประสบการณ์ทางานวนเวียนรู ปแบบที่เหมือนเดิม
สมมติฐานการทดสอบปัจจัยด้ านความก้าวหน้ าทางอาชีพ
โดยมีสมมติฐานหลัก คือ H0: อายุการทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ไม่แตกต่างกัน และมีสมมติฐานรอง คือ H1: อายุการทางานที่แตกต่างกัน
มีผลต่อปั จจัยด้านความก้าวหน้าทางอาชีพที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 14 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุการทางานของคนประจาเรื อจาแนกตาม
ปัจจัยาด้วหน้
านความก้
าวหน้
ปั จจัยด้านความก้
าทางอาชี
พ าทางอาชีพ
ด้ านความก้าวหน้ า
Sum of
ทางอาชีพ
Squares
ระหว่างกลุ่ม
4.855
ภายในกลุ่ม
117.490
รวม
122.345
*กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05

df

Mean Square

F

Sig.

4.000
364.000
368.000

1.214
0.323

3.760

0.005

ผลจากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างอายุการทางานของ
คนประจาเรื อ โดยการจาแนกตาม ปั จจัยด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ ใช้การวิเคราะห์สถิติ OneWay ANOVA พบว่าความเครี ยดของคนประจาเรื อ ในส่ วนอายุการทางานของคนประจาเรื อ
มีค่า Sig. = 0.005 น้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งหมายความว่าอายุการทางานของ
คนประจาเรื อที่แตกต่างกันมีความเครี ยดในการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
ในด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ อายุงานน้อยเครี ยดเพราะมีความต้องการในการเลื่อนตาแหน่ง อายุ
งานมากเครี ยดเพราะตาแหน่งอาจมีความไม่เหมาะสมกับอายุการทางาน
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สมมติฐานการทดสอบปัจจัยด้ านสั มพันธภาพการทางาน
โดยมีสมมติฐานหลัก คือ H0: อายุการทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านสัมพันธภาพ
การทางานที่ไม่แตกต่างกัน และมีสมมติฐานรอง คือ H1 : อายุการทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัย
ด้านสัมพันธภาพการทางานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 15 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุการทางานของคนประจาเรื อจาแนกตาม
ด้านสัมพันางาน
ธภาพการทางาน
ปัจจัยด้านสัมปัพัจจันยธภาพการท

ด้ านสั มพันธภาพ
การทางาน
ระหว่างกลุ่ม

Sum of Squares

df

7.011

4.000

ภายในกลุ่ม
222.106
รวม
229.117
*กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05

364.000
368.000

Mean
Square
1.753

F

Sig.

2.872

0.023

0.610

ผลจากตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างอายุการทางานของ
คนประจาเรื อ โดยการจาแนกตาม ปัจจัยด้านสัมพันธภาพการทางาน ใช้การวิเคราะห์สถิติ
One-Way ANOVA พบว่าความเครี ยดของคนประจาเรื อ ในส่ วนอายุการทางานของคนประจาเรื อ
มีค่า Sig. = 0.023 น้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งหมายความว่าอายุการทางานของ
คนประจาเรื อที่แตกต่างกันมีความเครี ยดในการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
ในด้านสัมพันธภาพการทางาน อายุงานน้อยเครี ยดเพราะกังวลว่าจะร่ วมงานกับทีมงานไม่ได้ อายุ
งานมากเครี ยดเพราะต้องมีวุฒิภาวะที่มากตามอายุการทางาน
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนบุคคลในส่ วนประเภทเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงานของคน
ประจาเรื อไทยที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยความเครี ยดด้านการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
H0: ปั จจัยส่ วนบุคคลของคนประจาเรื อไทยที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยด้านความเครี ยดที่
ไม่แตกต่างกัน
H1: ปั จจัยส่ วนบุคคลของคนประจาเรื อไทยที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยด้านความเครี ยดที่
แตกต่างกัน

63
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance : One-Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความ
เชื่อมัน่ 95%
สมมติฐานการทดสอบปัจจัยด้ านลักษณะงาน
โดยมีสมมติฐานหลัก คือ H0: ประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผล
ต่อปั จจัยด้านลักษณะงานที่ไม่แตกต่างกัน และมีสมมติฐานรอง คือ H1: ประเภทของเรื อสิ นค้าใน
การปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านลักษณะงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 16 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน
จจัยด้านลักษณะงาน
จาแนกตามปัจจาแนกตามปั
จัยด้านลักษณะงาน

ด้ านลักษณะงาน
ระหว่างกลุ่ม

Sum of
Squares
2.707

ภายในกลุ่ม
106.427
รวม
109.135
*กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05

df
5.000
363.000
368.000

Mean
Square
0.541

F

Sig.

1.847

0.103

0.293

ผลจากตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างประเภทของเรื อ
สิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน โดยการจาแนกตาม ปัจจัยด้านลักษณะงาน ใช้การวิเคราะห์สถิติ One-Way
ANOVA พบว่าความเครี ยดของคนประจาเรื อ ในส่ วนประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน
มีค่า Sig. = 0.103 มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งหมายความว่าประเภทเรื อสิ นค้าใน
การปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีความเครี ยดในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
ในด้านลักษณะงาน
สมมติฐานการทดสอบปัจจัยด้ านบทบาทและหน้ าที่
โดยมีสมมติฐานหลัก คือ H0: ประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผล
ต่อปั จจัยด้านบทบาทและหน้าที่ที่ไม่แตกต่างกัน และมีสมมติฐานรอง คือ H1: ประเภทของเรื อ
สิ นค้าในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านบทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 17 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน
จจัยด้านบทบาทและหน้
าที่
จาแนกตามปัจจาแนกตามปั
จัยด้านบทบาทและหน้
าที่
ด้ านบทบาทและ
หน้ าที่
ระหว่างกลุ่ม

Sum of
Squares
4.166

ภายในกลุ่ม
117.383
รวม
121.548
*กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05

df

Mean Square

F

Sig.

5

0.833

2.576

0.026

363
368

0.323

ผลจากตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างประเภทของเรื อ
สิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน โดยการจาแนกตาม ปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่ ใช้การวิเคราะห์สถิติ
One-Way ANOVA พบว่าความเครี ยดของคนประจาเรื อ ในส่ วนประเภทของเรื อสิ นค้าในการ
ปฏิบตั ิงาน มีค่า Sig. = 0.026 น้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งหมายความว่าประเภท
ของเรื อในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีความเครี ยดในการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่
0.05 ในด้านบทบาทและหน้าที่ คือ การดูแลรักษาสิ นค้าของเรื อแต่ละประเภทมีความต่างกัน
สมมติฐานการทดสอบปัจจัยด้ านบรรยากาศการทางาน
โดยมีสมมติฐานหลัก คือ H0: ประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผล
ต่อปั จจัยด้านบรรยากาศการทางานที่ไม่แตกต่างกัน และมีสมมติฐานรอง คือ H1: ประเภทของเรื อ
สิ นค้าในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านบรรยากาศการทางานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 18 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน
จจัยด้านบรรยากาศการท
างาน
จาแนกตามปัจาแนกตามปั
จจัยด้านบรรยากาศการท
างาน
ด้ านบรรยากาศ
Sum of
การทางาน
Squares
ระหว่างกลุ่ม
3.688
ภายในกลุ่ม
108.887
รวม
112.575
*กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05

df
5
363
368

Mean
Square
0.738
0.300

F

Sig.

2.459

0.033
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ผลจากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างประเภทของเรื อ
สิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน โดยการจาแนกตาม ปัจจัยด้านบรรยากาศการทางาน ใช้การวิเคราะห์สถิติ
One-Way ANOVA พบว่าความเครี ยดของคนประจาเรื อ ในส่ วนประเภทของเรื อสิ นค้าในการ
ปฏิบตั ิงาน มีค่า Sig. = 0.033 น้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งหมายความว่าประเภท
ของเรื อในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีความเครี ยดในการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่
0.05 ในด้านบรรยากาศการทางาน คือ ลักษณะการเดินเรื อของแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน
สมมติฐานการทดสอบปัจจัยด้ านความก้าวหน้ าทางอาชีพ
โดยมีสมมติฐานหลัก คือ H0: ประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผล
ต่อปั จจัยด้านความก้าวหน้าทางอาชีพที่ไม่แตกต่างกัน และมีสมมติฐานรอง คือ H1: ประเภทของเรื อ
สิ นค้าในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านความก้าวหน้าทางอาชีพที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 19 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน
จจัยาด้วหน้
านความก้
าวหน้
จาแนกตามปัจจาแนกตามปั
จัยด้านความก้
าทางอาชี
พ าทางอาชีพ
ด้ านความก้าวหน้ า
Sum of
ทางอาชีพ
Squares
ระหว่างกลุ่ม
3.630
ภายในกลุ่ม
118.715
รวม
122.345
*กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05

df

Mean Square

F

Sig.

5
363
368

0.726
0.327

2.220

0.052

ผลจากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างประเภทของเรื อ
สิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน โดยการจาแนกตาม ปั จจัยด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ ใช้การวิเคราะห์
สถิติ One-Way ANOVA พบว่าความเครี ยดของคนประจาเรื อ ในส่ วนประเภทของเรื อสิ นค้าใน
การปฏิบตั ิงาน มีค่า Sig. = 0.052 มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งหมายความว่า
ประเภทเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีความเครี ยดในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 ในด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ
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สมมติฐานการทดสอบปัจจัยด้ านสั มพันธภาพการทางาน
โดยมีสมมติฐานหลัก คือ H0: ประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผล
ต่อปั จจัยด้านสัมพันธภาพการทางานที่ไม่แตกต่างกัน และมีสมมติฐานรอง คือ H1: ประเภทของเรื อ
สิ นค้าในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านสัมพันธภาพการทางานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 20 สรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทของเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน
ด้านสัมพันางาน
ธภาพการทางาน
จาแนกตามปัจจาแนกตามปั
จัยด้านสัมพัจจันยธภาพการท
ด้ านสั มพันธภาพ
Sum of
การทางาน
Squares
ระหว่างกลุ่ม
8.877
ภายในกลุ่ม
220.241
รวม
229.117
*กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05

df
5
363
368

Mean
Square
1.775
0.607

F

Sig.

2.926

0.013

ผลจากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างประเภทของเรื อ
สิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน โดยการจาแนกตาม ปัจจัยด้านสัมพันธภาพการทางาน ใช้การวิเคราะห์สถิติ
One-Way ANOVA พบว่าความเครี ยดของคนประจาเรื อ ในส่ วนประเภทของเรื อสิ นค้าในการ
ปฏิบตั ิงาน มีค่า Sig. = 0.013 น้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งหมายความว่าประเภท
ของเรื อในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีความเครี ยดในการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่
0.05 ในด้านสัมพันธภาพการทางาน คือ เรื อแต่ละประเภทจะมีลกั ษณะการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
จึงใช้สัมพันธภาพที่แตกต่างกัน
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การประเมินความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย ในการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อประเมินความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเล
ระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า
2. เพื่อวิเคราะห์การจัดการความเครี ยดเบื้องต้นของคนประจาเรื อไทย กรณี ศึกษาคน
ประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คนประจาเรื อไทย กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกล
เดินทะเลระหว่างประเทศขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า จานวน 396 ตัวอย่าง
และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินแบบสอบถามการวิจยั
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็ นระยะเวลารวม 6 เดือน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม ที่ได้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ปัจจัยด้านลักษณะงาน
ปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่ ปัจจัยด้านบรรยากาศการทางาน ปัจจัยด้านความสาเร็ จและ
ความก้าวหน้าทางอาชีพ และปัจจัยด้านสัมพันธภาพในการทางาน
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ในการทดสอบสมมติฐานหาความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม กับตัวแปรตาม ใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA)

สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ข้อมูลทัว่ ไปของคนประจาเรื อไทย กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ
ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า พบว่าคนประจาเรื อ มีอายุบุคคล 21-30 ปี มีจานวน 205 คน
คิดเป็ นร้อยละ 55.56 มากที่สุด สถาพภาพ โสด มีจานวน 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.87 มากที่สุด
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ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี มีจานวน 265 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.82 มากที่สุด อายุการทางาน
(ประสบการณ์ดา้ นการทางานบนเรื อขนส่ งสิ นค้า) 0 - 5 ปี มีจานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.91
มากที่สุด แผนกการทางาน ฝ่ ายปากเรื อ มีจานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.08 มากที่สุด ประเภท
เรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน เรื อบรรทุกสิ นค้าเทกอง มีจานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.08 มาก
ที่สุด รายได้รวมต่อเดือน ระหว่าง 70,001 – 90,000 บาท มีจานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.02
มากที่สุด
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงาน
ผลการศึกษาพบว่า จานวนค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน
ความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย มีท้ งั หมด 5 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านลักษณะงาน ปั จจัยด้าน
บทบาทและหน้าที่ ปั จจัยด้านบรรยากาศการทางาน ปั จจัยด้านความก้าวหน้าทางอาชี พ ปั จจัยด้าน
สัมพันธภาพการทางาน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.44 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.960 เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อ ปั จจัยด้านลักษณะงาน โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.63 และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.830 พบว่า งานมีการใช้ความสามารถในการประสานงานสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.75 และ ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.869 รองลงมา คนประเรื อต้องปฏิบตั ิงานหลาย ๆ อย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน มี
ค่าเฉลี่ย 3.68 และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.734 และลาดับน้อยที่สุด งานที่ปฏิบตั ิมีความจาเจ
ซ้ าซาก น่าเบื่อหน่าย มีค่าเฉลี่ย 3.53 และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.847 ปัจจัยด้านบทบาทและ
หน้าที่ โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.30 และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.071 พบว่า การพิจารณาผลงานไม่
เป็ นไปตามความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.74 และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.810 รองลงมา หัวหน้า
งานหรื อผูบ้ งั คับบัญชาเข้มงวดมากเกินไป มีค่าเฉลี่ย 3.66 และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.830 และ
ลาดับน้อยที่สุด การปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามลาดับขั้นตามบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 2.40 และ ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.152 ปัจจัยด้านบรรยากาศการทางาน โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.27 และ ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.983 พบว่า เพื่อนร่ วมงานมักใช้อารมณ์ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่การทางาน มี
ค่าเฉลี่ย 3.76 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.803 รองลงมา การมีระบบอุปถัมภ์หรื อแบ่งพักพวกใน
การทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.74 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.876 และลาดับน้อยที่สุด สภาพแวดล้อม
ภายในเรื อเป็ นมลพิษ มีค่าเฉลี่ย 2.40 และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.124 ปั จจัยด้านความก้าวหน้า
ทางอาชีพ โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.40 และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.933 พบว่า จานวนเรื อไม่เพียงพอ
สาหรับตาแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ย 3.95 และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.910 รองลงมา มีตาแหน่งที่
ระดับเดียวกันมากเกินไป มีค่าเฉลี่ย 3.74 และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.948 และลาดับน้อยที่สุด
มีการแข่งขันกันภายในหน่วยงานมากเกินไป มีค่าเฉลี่ย 2.33 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.080
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพการทางาน โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.61 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.984 พบว่า
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มีอายุและวุฒิภาวะที่ต่างกัน มีค่าเฉลี่ย 3.79 และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.018 รองลงมา ผูร้ ่ วมงาน
ใช้อารมณ์ระหว่างปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ย 3.67 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.990 และลาดับน้อยที่สุด
ความรู ้สึกว่าอยูโ่ ดดเดี่ยว มีค่าเฉลี่ย 3.51 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.953
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลในส่ วนของอายุ
การทางานของคนประจาเรื อไทยที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยความเครี ยดด้านการปฏิบตั ิงานที่ไม่
แตกต่างกัน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล คือ อายุการทางานของคนประจาเรื อไทย มีผลต่อปั จจัย
ความเครี ยดด้านการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลในส่ วนของ
ประเภทเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงานของคนประจาเรื อไทยที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยความเครี ยด
ด้านการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกัน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล คือ ประเภทเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน
ของคนประจาเรื อไทย มีผลต่อปั จจัยความเครี ยดด้านการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกัน ในด้าน
ลักษณะงาน และด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ ประเภทเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงานของคนประจา
เรื อไทย มีผลต่อปั จจัยความเครี ยดด้านการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน ในด้านบทบาทและหน้าที่
ด้านบรรยากาศการทางาน และด้านสัมพันธภาพการทางาน

อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ อง การประเมินความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย กรณี ศึกษาคนประจาเรื อ
กลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า มีประเด็นสาคัญที่ได้พบจากการวิจยั
ดังต่อไปนี้
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อระดับความเครี ยดในการทางานของคนประจาเรื อไทย
กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า พบว่า
คนประจาเรื อไทยมีระดับความเครี ยดในการทางานอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น ทางบริ ษทั เรื ออาจทาการ
ปรับปรุ งกระบวนการจัดการองค์กรเพื่อให้คนประจาเรื อมีระดับความเครี ยดลดลงตามขั้นตอนหรื อ
ข้อกาหนดต่าง ๆ จึงควรเพิ่มเติมในนโยบายของทางบริ ษทั เพื่อให้คนประจาเรื อทางานได้อย่างมี
ความสุ ขมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้จาแนกข้อเสนอแนะเป็ นรายด้าน มีรายละเอียดต่อไปนี้
ปัจจัยด้านลักษณะงาน โดยภาพรวมแล้วระดับความเครี ยดของคนประจาเรื ออยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อได้พิจารณาปั จจัยด้านลักษณะงานอย่างละเอียดเป็ นรายข้อ พบว่า คนประจาเรื อปฏิบตั ิงาน
หลาย ๆ อย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ปริ มาณงานที่รับผิดชอบมากเกินไป งานมีความซ้ าซาก จาเจ
งานต้องเผชิญกับปั ญหาความขัดแย้ง ไม่มีการร่ วมมือจากทีมงาน ใช้กฎระเบียบมากเกินไป และงาน
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ใช้การประสานงานสู ง ที่กล่าวมาล้วนแต่เป็ นความเครี ยดระดับมากที่เกิดขึ้นจากคนประจาเรื อ
ดังนั้น ควรมีการวิเคราะห์งานที่ทาเพื่อจัดกลุ่มงานให้เกิดความเหมาะสมและคล้ายคลึงกันให้อยูใ่ น
โหมดหมู่เดียวกัน เพื่อให้มอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถศักยภาพของคนประจา
เรื อตามแต่ละตาแหน่ง นอกจากนี้ควรปรับปรุ งขั้นตอนการดาเนินงาน เช่น การทาโครงสร้าง
แผนผังรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อเป็ นการง่ายในการประสานงานมากยิง่ ขึ้น
ปั จจัยด้านบทบาทและหน้าที่ โดยภาพรวมแล้วระดับความเครี ยดของคนประจาเรื ออยูใ่ น
ระดับปานกลาง เมื่อได้พิจารณาปั จจัยด้านบทบาทและหน้าที่อย่างละเอียดเป็ นรายข้อ พบว่า
การแบ่งงานรับผิดชอบไม่เหมาะสม คาสั่งงานไม่ชดั เจน หัวหน้างานเข้มงวดมากเกินไป และ
พิจารณาผลงานไม่เป็ นไปตามความเหมาะสม ที่กล่าวมาล้วนแต่เป็ นความเครี ยดระดับมากที่เกิดขึ้น
จากคนประจาเรื อ ดังนั้น ต้องมีการกาหนดตาแหน่งและหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
โดยอาจเขียนคาบรรยายลักษณะงาน ซึ่ งทาให้รู้ถึงขอบเขตของแต่ละตาแหน่งและหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน ได้รู้ถึงความรับผิดชอบในส่ วนต่าง ๆ และหน้าที่อานาจการตัดสิ นใจของแต่ละตาแหน่ง
จะชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
ปัจจัยด้านบรรยากาศการทางาน โดยภาพรวมแล้วระดับความเครี ยดของคนประจาเรื ออยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อได้พิจารณาปั จจัยด้านบรรยากาศการทางานอย่างละเอียดเป็ นรายข้อ พบว่า
ทีมงานใช้อารมณ์ในการทางาน มีการแบ่งพักพวก ไม่รับฟังความคิดเห็นกันและกัน ขัดแย้งกับ
หัวหน้างานแต่ตอ้ งร่ วมงานกัน และขัดแย้งกับทีมงานแต่ตอ้ งร่ วมงานกัน ที่กล่าวมาล้วนแต่เป็ น
ความเครี ยดระดับมากที่เกิดขึ้นจากของคนประจาเรื อ ดังนั้น ในส่ วนของการทางานบนเรื อขนส่ ง
สิ นค้าควรมีการคานึงถึงความปลอดภัยของคนประจาเรื อเป็ นสิ่ งสาคัญ และการทางานในที่ต่าง ๆ
ควรมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อป้ องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิ น อุปกรณ์และเครื่ องมือในการทางานควรได้มี
การสนับสนุนจากบริ ษทั เรื ออย่างต่อเนื่ อง
ปั จจัยด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยภาพรวมแล้วระดับความเครี ยด
ของคนประจาเรื ออยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อได้พิจารณาปั จจัยด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้า
ทางอาชีพอย่างละเอียดเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่มีการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ขาดการพัฒนาตนเอง
ตาแหน่งที่ทาไม่ได้รับความก้าวหน้าตามความเหมาะสม มีปัญหาการเปลี่ยนเรื อในการทางาน
ตาแหน่งระดับเท่ากันมากเกินไป และจานวนเรื อไม่เพียงพอกับตาแหน่ง ที่กล่าวมาล้วนแต่เป็ น
ความเครี ยดระดับมากที่เกิดขึ้นจากของคนประจาเรื อ ดังนั้น ทางบริ ษทั เรื อควรมีการวางแผนจัดการ
คนประเรื อให้สามารถมีเรื อได้ลงทางานอย่างเพียงพอ และตาแหน่งในการทางานบนเรื อควรมี
การได้รับโอกาสในการเลื่อนขั้นตามความเหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพและเป็ น
การกระตุน้ ให้คนประจาเรื อมีความตั้งใจในการทางาน
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ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในการทางาน โดยภาพรวมแล้วระดับความเครี ยดของคนประจา
เรื ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อได้พิจารณาปั จจัยด้านสัมพันธภาพในการทางานอย่างละเอียดเป็ นรายข้อ
พบว่า ความรู ้สึกโดดเดี่ยว การมีปัญหาความขัดแย้งกับทีมงาน การไม่ได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั
เรื อ และการมีอายุหรื อวุฒิภาวะที่ต่างกัน ที่กล่าวมาล้วนแต่เป็ นความเครี ยดระดับมากที่เกิดขึ้นจาก
ของคนประจาเรื อ ดังนั้น ทางบริ ษทั เรื อควรมีนโยบายให้ทางเรื อมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามวาระ
โอกาสพิเศษภายในเรื อ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของคนประจาเรื อทุกตาแหน่ง และทั้ง 2 แผนก
การทางาน คือ ฝ่ ายเดินเรื อและฝ่ ายช่างกล เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ไม่ให้มีความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นภายในเรื อ
สรุ ปงานวิจยั นี้ทาให้ทราบถึง การประเมินความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย ได้ทราบถึง
ปั ญหาความเครี ยดที่เกิดขึ้นจากการทางานของคนประจาเรื อไทย จึงได้นาไปปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา
ความเครี ยดที่เกิดขึ้นจากการทางานของคนประจาเรื อไทย และประยุกต์จดั ทาแผนจัดการ
ความเครี ยดส่ งเสริ มการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของคนประจาเรื อ

ข้ อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้สามารถเกิดประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้น ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไปมีดงั นี้
1. ควรทาการศึกษาอื่น ๆ ที่มีผลต่อความเครี ยดของคนประจาเรื อ เช่น การรอบริ ษทั เรี ยก
ลงเรื อทางาน เป็ นช่วงระยะเวลาว่างงานของคนประจาเรื อ จึงควรทาการวิจยั หาแนวทางการ
แก้ปัญหาความเครี ยดที่เกิดขึ้น เป็ นต้น เพื่อเป็ นแนวทางหรื อข้อเสนอแนะต่อบริ ษทั เรื อ
2. การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาเฉพาะคนประจาเรื อไทย เท่านั้น ควรขยายขอบเขต
การศึกษากับคนประจาเรื อต่างชาติ โดยอาจเริ่ มจากประเทศในทวีปเอเชีย เพื่อจะได้นาผลการศึกษา
ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานที่ทาให้ทราบถึงความเครี ยดในกลุ่มคนประจาเรื อ
ของชนชาติต่าง ๆ ด้วย
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปหากศึกษาในประเด็นนี้ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
รู ปแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิ งลึกสาหรับ
การศึกษามากขึ้น
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง การประเมินความเครียดของคนประจาเรือไทย
------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง :
1. แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่ อง “การประเมินความเครี ยดของคนประจา
เรื อไทย”
2. แบบสอบถามมีท้ งั หมด 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปั จจัยด้านลักษณะงาน ปั จจัยด้านบทบาท
และหน้าที่ ปั จจัยด้านบรรยากาศการทางาน ปั จจัยด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้าทางอาชีพ
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในการทางาน
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์นามาใช้ในการวิจยั เท่านั้น ซึ่ งจะไม่มีผลกระทบต่อ
ผูต้ อบแบบสอบถามหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของท่าน และจะไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นรายบุคคล
แต่อย่างใด
ผูว้ จิ ยั คาดหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม
ครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านที่ได้ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็ นจริ ง และตรงกับความเห็นของ
ท่านมากที่สุด คาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับและจะใช้สาหรับการทาวิจยั ครั้งนี้เท่านั้น
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่
นาย พศวีร์ ชมชื่น
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย ( / ) หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพทัว่ ไปเกี่ยวกับตัวท่าน
1. อายุบุคคล
[ ] ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
[ ] 21 – 30 ปี
[ ] 31 – 40 ปี
[ ] 41 – 50 ปี
[ ] 51 ปี ขึ้นไป
2. สถานภาพ
[ ] โสด
[ ] สมรส
[ ] หย่า
[ ] แยกกันอยู่
3. ระดับการศึกษา
[ ] ปวช. / ม.ปลาย
[ ] ปวส. / อนุปริ ญญา
[ ] ปริ ญญาตรี
[ ] สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. อายุการทางาน (ประสบการณ์ดา้ นการทางานบนเรื อขนส่ งสิ นค้า)
[ ] ประสบการณ์ดา้ นการทางานบนเรื อสิ นค้า 0 – 5 ปี
[ ] ประสบการณ์ดา้ นการทางานบนเรื อสิ นค้า 6 – 10 ปี
[ ] ประสบการณ์ดา้ นการทางานบนเรื อสิ นค้า 11 – 15 ปี
[ ] ประสบการณ์ดา้ นการทางานบนเรื อสิ นค้า 16 – 20 ปี
[ ] ประสบการณ์ดา้ นการทางานบนเรื อสิ นค้ามากกว่า 20 ปี
5. แผนกการทางาน
[ ] ฝ่ ายปากเรื อ
[ ] ฝ่ ายช่างกล
6. ประเภทเรื อสิ นค้าในการปฏิบตั ิงาน
[ ] เรื อบรรทุกสิ นค้าทัว่ ไป (General cargo ship)
[ ] เรื อคอนเทนเนอร์ (Container ship)
[ ] เรื อบรรทุกสิ นค้าเทกอง (Bulk cargo ship)
[ ] เรื อบรรทุกรถยนต์ (Ro-Ro ship)
[ ] เรื อบรรทุกสิ นค้าแช่เย็น (Refer ship)
[ ] เรื อบรรทุกน้ ามัน (Tanker ship)
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7. รายได้รวมต่อเดือน
[ ] รายได้ต่ากว่า 20,000 บาท
[ ] รายได้ระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท
[ ] รายได้ระหว่าง 30,001 – 50,000 บาท [ ] รายได้ระหว่าง 50,001 – 70,000 บาท
[ ] รายได้ระหว่าง 70,001 – 90,000 บาท [ ] รายได้ระหว่าง 90,001 – 100,000 บาท
[ ] รายได้มากกว่า 100,000 บาท
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย (  ) ลงในช่องระดับความคิดเห็นในแต่ละปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่ท่านเห็น
ตรงกับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับใด ตามความเป็ นจริ งเพียงข้อเดียว โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง คนประจาเรื อไทยมีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อระดับ
มากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง คนประจาเรื อไทยมีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อระดับ
มาก
คะแนน 3 หมายถึง คนประจาเรื อไทยมีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อระดับ
ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง คนประจาเรื อไทยมีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อระดับ
น้อย
คะแนน 1 หมายถึง คนประจาเรื อไทยมีระดับความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อระดับ
น้อยที่สุด
ลาดับที่

ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน

1

ปั จจัยด้านลักษณะงาน: ท่านมีความคิดเห็นเรื่ องของ
ความเครี ยดที่เกิดขึ้นในการทางานของคนประจา
เรื อในระดับใด
คนประจาเรื อต้องปฏิบตั ิงานหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน
ในเวลาเดียวกัน
ปริ มาณงานที่ตอ้ งรับผิดชอบมากเกินไป
มีกฎระเบียบขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานมากเกินไป

1.1
1.2
1.3

5

ระดับความเครียด
4 3 2

1

80
ลาดับที่

ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน

1.4

สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบ
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
งานที่ปฏิบตั ิมีความจาเจ ซ้ าซาก น่าเบื่อหน่าย
งานที่ตอ้ งเผชิญกับปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ
งานที่ปฏิบตั ิไม่มีการได้ความร่ วมมือจากทีมงาน
งานมีการใช้กฎระเบียบมากเกินไป
งานมีการใช้ความสามารถในการประสานงานสู ง
ปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่: ท่านมีความคิดเห็น
เรื่ องของความเครี ยดที่เกิดขึ้นในบทบาทและหน้าที่
ในการปฏิบตั ิงานของคนประจาเรื อในระดับใด
การแบ่งงานที่รับผิดชอบไม่เหมาะสม
คาสั่งที่ใช้มอบหมายงานไม่ชดั เจน
หัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชาเข้มงวดมากเกินไป
การพิจารณาผลงานไม่เป็ นไปตามความเหมาะสม
การติดต่อประสานงานในทีมงาน
การปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามลาดับขั้นตามบังคับ
บัญชา
ผลการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามแผนการดาเนิ นงาน
ปัจจัยด้านบรรยากาศการทางาน: ท่านมีความคิด
เห็นเรื่ องของความเครี ยดที่เกิดขึ้นในสิ่ งแวดล้อม
การทางานของคนประจาเรื อบนเรื อสิ นค้าระดับใด
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานไม่
เพียงพอ
เพื่อนร่ วมงานมักใช้อารมณ์ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
การทางาน
การมีระบบอุปถัมภ์หรื อแบ่งพักพวกในการทางาน
เพื่อนร่ วมงานไม่รับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3

3.1
3.2
3.3
3.4

5
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3.5

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในทีมงานไม่เป็ นที่
พอใจ
สภาพแวดล้อมภายในเรื อเป็ นมลพิษ
ขัดแย้งกับผูบ้ งั คับบัญชาแต่จาเป็ นต้องร่ วมงานกัน
ขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงานแต่จาเป็ นต้องร่ วมงานกัน
ปั จจัยด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้าทางอาชีพ:
ท่านมีความคิดเห็นเรื่ องของความเครี ยดที่เกิดขึ้นใน
การเลื่อนตาแหน่งของคนประจาเรื อในระดับใด
ไม่มีการสนับสนุนจากหัวหน้าหรื อผูบ้ งั คับบัญชา
ขาดการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม
ความรู้
ขาดโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง
มีการแข่งขันกันภายในหน่วยงานมากเกินไป
ตาแหน่งที่ทางาน ไม่ได้รับความก้าวหน้าตามความ
เหมาะสม
ปัญหาเรื่ องการเปลี่ยนเรื อในการทางาน
มีตาแหน่งที่ระดับเดียวกันมากเกินไป
จานวนเรื อไม่เพียงพอสาหรับตาแหน่งงาน
ปั จจัยด้านสัมพันธภาพในการทางาน: ท่านมี
ความคิดเห็นเรื่ องของความเครี ยดที่เกิดขึ้นใน
ความสัมพันธ์ของคนประจาเรื อในระดับใด
ความรู ้สึกว่าอยูโ่ ดดเดี่ยว
การมีปัญหาการทางานกับเพื่อนร่ วมงาน
การไม่ได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั เรื อ
ปั ญหาความขัดแย้งแก่งแย่งความดีความชอบ
ขาดความร่ วมมือกันระหว่างผูร้ ่ วมงาน
ผูร้ ่ วมงานใช้อารมณ์ระหว่างปฏิบตั ิงาน

3.6
3.7
3.8
4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5

ระดับความเครียด
4 3 2

1

82
ลาดับที่
5.7
5.8

ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน
บุคคลกรในทีมงานไม่ยอมรับความสามารถของ
ท่าน
มีอายุและวุฒิภาวะที่ต่างกัน

ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

5

ระดับความเครียด
4 3 2

1
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การแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ ีต่อแบบสอบถาม (IOC)
เรื่ อง “การประเมินความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดิน
ทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า”
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีดงั นี้
ให้คะแนนเท่ากับ +1 หมายถึง แน่ใจว่าถูกต้อง สอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนนเท่ากับ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
ให้คะแนนเท่ากับ -1 หมายถึง ยังไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับความคิดเห็น

ลาดับ

ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน

1

ปั จจัยด้านลักษณะงาน: ท่านมีความคิด
เห็นเรื่ องของความเครี ยดที่เกิดขึ้นในการ
ทางานของคนประจาเรื อในระดับใด
คนประจาเรื อต้องปฏิบตั ิงานหลาย ๆ
อย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
ขอบเขตการปฏิบตั ิงานของคนประจาเรื อ
ไม่ชดั เจน
ปริ มาณงานที่ตอ้ งรับผิดชอบมากเกินไป
มีกฎระเบียบขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
มากเกินไป
สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้
ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
ไม่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
และการตัดสิ นใจ
งานที่ปฏิบตั ิไม่ตรงกับความรู ้ความสาม
รถ
งานที่ปฏิบตั ิมีความจาเจ ซ้ าซาก น่าเบื่อ
หน่าย

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ผู้เชี่ ยวชาญ
(คนที)่
1 2 3

รวม

IOC สรุ ปผล

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1

1 -1

1

0.33

1
1

1
1

0
0

2
2

0.67
0.67

ใช้
ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1

1 -1

1

0.33

1

1 -1

1

0.33

1

1

2

0.67

ใช้
ไม่ได้
ใช้
ไม่ได้
ใช้ได้

0
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1.9

งานที่ตอ้ งเผชิญกับปั ญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ
1.10 งานที่ปฏิบตั ิไม่มีการได้ความร่ วมมือจาก
ทีมงาน
1.11 งานมีการใช้กฎระเบียบมากเกินไป
1.12 งานมีการใช้ความสามารถในการ
ประสานงานสู ง
2 ปัจจัยด้านบทบาทและหน้าที่: ท่านมี
ความคิดเห็นเรื่ องของความเครี ยดที่
เกิดขึ้นในบทบาทและหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงานของคนประจาเรื อในระดับใด
2.1 การแบ่งงานที่รับผิดชอบไม่เหมาะสม
2.2 คาสั่งที่ใช้มอบหมายงานไม่ชดั เจน
2.3 หัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชาเข้มงวด
มากเกินไป
2.4 ผูบ้ งั คับบัญชาไม่มีความยุติธรรม

ผู้เชี่ ยวชาญ
(คนที)่
1 2 3
1 1 1

รวม

IOC สรุ ปผล

3

1

ใช้ได้

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1
1

1
0

0
1

2
2

0.67
0.67

ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
1

1
1
1

0
0
1

2
2
3

0.67
0.67
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1

1 -1

1

0.33

ใช้
ไม่ได้
ใช้
ไม่ได้
ใช้ได้

2.5

การจัดสวัสดิการไม่เหมาะสม

-1 1

1

1

0.33

2.6

การพิจารณาผลงานไม่เป็ นไปตามความ
เหมาะสม
การวางแผนการปฏิบตั ิงานไม่เหมาะสม

1

1

0

2

0.67

1

1 -1

1

0.33

การติดต่อประสานงานในทีมงาน
การปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามลาดับขั้น
ตามบังคับบัญชา

1
1

1
1

3
2

1
0.67

2.7
2.8
2.9

1
0

ใช้
ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ผู้เชี่ ยวชาญ
(คนที)่
1 2 3
1 1 1

2.10 ผลการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามแผนการ
ดาเนินงาน
2.11 ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ให้ความช่วยเหลือเมื่อ -1 1 -1
เกิดปั ญหา
3 ปั จจัยด้านบรรยากาศการทางาน: ท่านมี
ความคิดเห็นเรื่ องของความเครี ยดที่
เกิดขึ้นในสิ่ งแวดล้อมการทางานของคน
ประจาเรื อบนเรื อสิ นค้าระดับใด
3.1 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
1 1 1
ปฏิบตั ิงานไม่เพียงพอ
3.2 เพื่อนร่ วมงานมักใช้อารมณ์ในขณะ
1 1 1
ปฏิบตั ิหน้าที่การทางาน
3.3 การมีระบบอุปถัมภ์หรื อแบ่งพักพวกใน 0 1 1
การทางาน
3.4 เพื่อนร่ วมงานไม่รับฟังความคิดเห็นซึ่ ง
1 1 1
กันและกัน
3.5 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในทีมงาน 1 1 1
ไม่เป็ นที่พอใจ
3.6 ขวัญและกาลังใจในทีมงานไม่ดี
-1 1 1
3.7
3.8
3.9

สภาพแวดล้อมภายในเรื อเป็ นมลพิษ
ขัดแย้งกับผูบ้ งั คับบัญชาแต่จาเป็ นต้อง
ร่ วมงานกัน
ขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงานแต่จาเป็ นต้อง
ร่ วมงานกัน

รวม

IOC สรุ ปผล

3

1

ใช้ได้

-1

- 0.33

ใช้
ไม่ได้

3

1

ใช้ได้

3

1

ใช้ได้

2

0.67

ใช้ได้

3

1

ใช้ได้

3

1

ใช้ได้

1

0.33

1
0

1
1

1
1

3
2

1
0.67

ใช้
ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

0

1

1

2

0.67

ใช้ได้
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ปั จจัยด้านความสาเร็ จและความก้าวหน้า
ทางอาชีพ: ท่านมีความคิดเห็นเรื่ องของ
ความเครี ยดที่เกิดขึ้นในการเลื่อน
ตาแหน่งของคนประจาเรื อในระดับใด
4.1 ไม่มีการสนับสนุนจากหัวหน้าหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา
4.2 ขาดการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มความรู ้
4.3 ขาดโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อน
ตาแหน่ง
4.4 มีการแข่งขันกันภายในหน่วยงานมาก
เกินไป
4.5 ปรับตัวเข้ากับระบบการทางานในทีมงาน
ไม่ได้
4.6 ตาแหน่งที่ทางาน ไม่ได้รับความก้าวหน้า
ตามความเหมาะสม
4.7 เงินเดือนที่ได้ไม่เหมาะสมกับหน้าที่การ
ทางาน
4.8 ปัญหาเรื่ องการเปลี่ยนเรื อในการทางาน
4.9 มีตาแหน่งที่ระดับเดียวกันมากเกินไป
4.10 จานวนเรื อไม่เพียงพอสาหรับตาแหน่ง
งาน
5 ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในการทางาน:
ท่านมีความคิดเห็นเรื่ องของความเครี ยดที่
เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคนประจา
เรื อในระดับใด)
5.1 ความรู ้สึกว่าอยูโ่ ดดเดี่ยว

ผู้เชี่ ยวชาญ
(คนที)่
1 2 3

รวม

IOC สรุ ปผล

4

1

1

1

3

1

ใช้ได้

0

1

1

2

0.67

ใช้ได้

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1

1

1

3

1

ใช้ได้

-1 1

0

0

0

1

1

1

3

1

ใช้
ไม่ได้
ใช้ได้

0

0

0

0

0

0
1
0

1
1
1

1
1
1

2
3
2

0.67
1
0.67

ใช้
ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

0

2

0.67

ใช้ได้
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ลาดับ
5.2
5.3
5.4

ปัจจัยด้ านการปฏิบัติงาน

ผู้เชี่ ยวชาญ
(คนที)่
1 2 3
1 1 1
1 1 1
1 1 1

การมีปัญหาการทางานกับเพื่อนร่ วมงาน
การไม่ได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั เรื อ
ปั ญหาความขัดแย้งแก่งแย่งความดี
ความชอบ
5.5 ขาดความร่ วมมือกันระหว่างผูร้ ่ วมงาน
1
5.6 ผูร้ ่ วมงานใช้อารมณ์ระหว่างปฏิบตั ิงาน
1
5.7 บุคคลกรในทีมงานไม่ยอมรับ
1
ความสามารถของท่าน
5.8 มีปัญหาการทางานกับผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ 1
เพื่อนร่ วมงาน
5.9 มีอายุและวุฒิภาวะที่ต่างกัน
0
5.10 ตาแหน่งงานและอายุบุคคลไม่เหมาะสม -1

รวม

IOC สรุ ปผล

3
3
3

1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
1

1
1
0

3
3
2

1
1
0.67

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

3

1

ใช้ได้

1
1

1
1

2
1

0.67
0.33

ใช้ได้
ใช้
ไม่ได้

การประเมินคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามเรื่ อง “การประเมินความเครี ยดของคนประจาเรื อไทย’
กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า ได้สร้างขึ้น
เพื่อทาการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ 2 ส่ วน คือ
ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามดังนี้
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยการนาแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นไป
ปรึ กษากับอาจารย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาที่
ต้องการศึกษา โดยมีผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่
อาจารย์สุพตั รา ชะมะบูรณ์ อาจารย์ผสู ้ อน ศูนย์ฝึกพาณิ ชย์นาวี กรมเจ้าท่า
นายนนทพัฒน์ ภูมิราช กัปตันเรื อบรรทุกสิ นค้าเหลว
นายวัชรพล คชภูมิ ผูจ้ ดั การส่ วนฝ่ ายคนประจาเรื อ บริ ษทั SC GROUP
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ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้วิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) และเลือกข้อคาถามที่มีค่ามากกว่า 0.5
มาใช้เป็ นคาถาม
2. การคานวณค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นไปทาการทดสอบ (Pilot test) จานวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าคาถาม
สามารถสื่ อความหมายตรงความต้องการและมีความเหมาะสมหรื อไม่ จากนั้นนามาทดสอบ
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล การคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(α – Coefficient) ของ Cronbach
โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient: α ) ซึ่งการประเมินความ
เที่ยงสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาได้มีการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ดังนี้ (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2544)
ค่ าสั มประสิ ทธิ์แอลฟา (α)
มากกว่า .9
มากกว่า .8
มากกว่า .7
มากกว่า .6
มากกว่า .5
น้อยกว่า หรื อ เท่ากับ .5

การแปลความหมายระดับความเทีย่ ง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้างพอใช้
ต่า
ไม่สามารถรับได้

ตารางการแปลความหมายระดับความเทีย่ งของแบบสอบถาม
การคานวณค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.855

N of Items
30
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Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
30
100.0
Excluded
0
.0
Total
30
100.0
การคานวณค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ในการหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม กระประเมินความเครี ยดของคนประจาเรื อ
ไทย กรณี ศึกษาคนประจาเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า
การคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา แสดงขนาดของประชากรที่ใช้ในการทดสอบแบบสอบถาม
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นค่าของ Cronbach’s alpha ซึ่ งอยูใ่ น
ระดับดี คือ .884 จากจานวนปั จจัยด้านต่าง ๆ 5 ด้าน จานวนคาถาม 30 ข้อ หมายถึง แบบสอบถาม
มีความน่าเชื่ อถือและสามารถนาไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริ งได้
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