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Background Insured persons tend to become stressful as a result of income

loss each consecutive month, high living expenses and social

pressures that surround them. Conducting literature reviews,

the researchers have found few people who are interested in

stress and stress management behavior in this group of people.

Objective To study the levels of stress, stress management behaviors and

related factors of the insured for unemployment at 3 social

security offices in Bangkok.

Design A cross - sectional descriptive study.

Setting Three Employment Offices in Bangkok.

Materials and Methods Insured persons in case of unemployment (N = 225) from

3 social security offices in Bangkok completed firstly a self-

administered questionnaire focusing on social demographic

information, previous work-related factors, self-analysis stress

test, and secondly a stress management behaviors questionnaire.

Data were analyzed by descriptive statistics, t-test, One-Way

ANOVA and stepwise multiple regression analysis.
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Results About 57% of the insured unemployed persons had normal

stress level; 23% had lower stress level;15% slightly higher

stress than normal stress level, and 3% significantly higher than

normal stress level; females were  more likely to have significant

higher stress than the male. Most insured persons (85.8%) had

intermediate levels of stress management behaviors. Factors

related to stress management behaviors were gender, age,

educational levels, income before becoming unemployed and

cigarette smoking.  Insured persons were female gender, young

age, Bachelor’s degree, income before unemployment more

than 25,000 baht and nonsmoking. They stress management

behaviors better than the other groups with statistical significance

when compared with the same factors.

Conclusion Most insured persons for unemployment had normal stress

levels with intermediate levels of stress management behaviors.

As the subjects were insured persons who received their

unemployment benefits at the employment offices. They were

unemployed (1 to 6 months) who merited from unemployment

benefits or lay-off. Predictive factors of stress management

behaviors were total income before unemployment, age and

gender.

Keywords Stress, stress management behaviors, insured person for

unemployment.
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เหตุผลของการทำวิจัย ผู้ว่างงานย่อมเผชิญกับสภาวะความเครียด  ซึ่งเป็นผลมาจากการขาด

รายไดห้ลกัทีเ่คยไดรั้บอยา่งตอ่เนือ่งทกุ ๆ เดอืน รวมถงึภาระคา่ใชจ่้าย

อื่น ๆ ที่ผู้ว่างงานต้องรับภาระและความกดดันจากสังคมรอบข้าง และ

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา  ผู้วิจัยพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับ

ความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของผู้ประกันตน

กรณวีา่งงานคอ่นขา้งนอ้ย

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด และพฤติกรรม

การจัดการความเครียดของผู้ประกันตนกรณีว่างงานของสำนักงาน

ประกันสังคมในกรุงเทพมหานคร

รูปแบบการวิจัย การศกึษานีเ้ปน็การวจัิยเชงิพรรณนาศกึษา ณ เวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา สำนกังานจดัหางานในกรงุเทพมหานครจำนวน 3 แหง่

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา ศึกษาจากผู ้ประกันตนที ่มาขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของ

สำนักงานประกันสังคมในกรุงเทพมหานคร จำนวน 225 คนโดยใช้

แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบคุคลทัว่ไป  แบบประเมนิและวเิคราะหค์วาม

เครียดด้วยตนเอง และแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการความเครียด

วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  t-test,

One-way ANOVA และทำนายปัจจัยโดยใช้ stepwise multiple

regression analysis

ผลการศึกษา พบว่าประมาณร้อยละ 57 ของผู ้ประกันตนกรณีว่างงานมีระดับ

ความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 23 มีความเครียดต่ำกว่าเกณฑ์

ปกติ ร้อยละ 15 มีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อยและร้อยละ 3.1

มีความเครียดสูงกว่าปกติมาก  ซึ่งพบว่าเพศหญิงมีระดับความเครียด

สูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ  ในส่วนของพฤติกรรมการ

จัดการความเครียดพบว่าผู ้ประกันตนกรณีว่างงาน ส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการจัดการความเครียดระดับปานกลาง (ร้อยละ 85.8)

ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการความเครียด ได้แก่ เพศ

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ก่อนว่างงาน และการสูบบุหรี่  โดยกลุ่ม

ตัวอย่างที ่เป็นเพศหญิง, ผู ้ท ี ่ม ีอายุน้อย, ผู ้ท ี ่ม ีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี, ผู้ที่มีรายได้ก่อนว่างงานสูงกว่า 25,000 บาท และผู้ที่ไม่

สูบบุหรี่มีพฤติกรรมการจัดการความ เครียดที่ดีกว่า อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติ ิเมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่อ่ืน ๆ ในปจัจัยเดยีวกนั
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สรุปผลการวิจัย ผู้ประกันตนกรณีว่างงานส่วนใหญ่ มีระดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์

ปกติ และมีพฤติกรรมการจ ัดการความเคร ียดระดับปานกลาง

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกันตนที่มาขอรับสิทธิประโยชน์กรณี

ว่างงานที่สำนักจัดหางาน  ซึ่งยังว่างงานมาไม่นานนัก (อยู่ในระหว่าง

1 เดือนถึง 6 เดือน) และยังมีรายได้จากสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณี

ว่างงานหรอืเลิกจ้าง ส่วนปัจจัยทำนายพฤตกิรรมการจัดการความเครยีด

ไดแ้ก ่รายไดก้อ่นวา่งงานอายแุละเพศ

คำสำคัญ ความเครียด, พฤติกรรมการจัดการความเครียด, ผู้ประกันตนกรณี

วา่งงาน.
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ปัจจุบันแม้ประเทศของเราจะมีการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก อันเนื่องมาจากความก้าว

หน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี แต่ปัญหาคนว่าง

งาน หรือคนตกงาน ยังคงเปน็ปัญหาเดมิ ๆ  ท่ีอยู่คู่กับสังคม

ไทยมาช้านาน จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (1)

นั้น  อัตราการว่างงานของประเทศไทยมีแนวโน้มคงที่

โดยในปพี.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมอัีตราการ

ว่างงานคดิเปน็ร้อยละ 0.7 และเมือ่เปรียบเทยีบในภมิูภาค

อาเซียนซ่ึงรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)(2)

ข้อมูลล่าสดุทีส่ำรวจในปพี.ศ. 2556(3) ระบวุา่ประเทศไทย

ถือเป็นประเทศที ่มีอัตราการว่างงานต่ำมากที ่สุดเป็น

อันดับ 2 ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ รองจาก

ประเทศกมัพชูาทีมี่อัตราการวา่งงานอยูท่ีร้่อยละ 0.3 และ

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชีย

เช่น จีน และญี่ปุ่น ที่มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 4.6

และร้อยละ 4.1 แล้วอัตราการว่างงานของประเทศไทยยัง

ถอืวา่ตำ่มาก

แต่เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ประกนัตนทีข่ึน้ทะเบยีน

ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง

และลาออก ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 จะพบวา่จำนวน

ผู้ประกันตนกรณีว่างงานในปีพ.ศ. 2556 นั้น มีจำนวน

525,807 คน  ลดลงเลก็นอ้ยจากปพี.ศ. 2554 และ ปีพ.ศ.

2555 ที่มีจำนวนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 536,305 คน

และ 548,359 คนตามลำดับ(4) ดังนั้น ถึงแม้ว่าอัตราการ

ว่างงานของประเทศไทยที่ต่ำเกือบมากที่สุดในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน แต่จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ ้นทะเบียน

ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทั่วประเทศยังมีมาก

ถึงกว่า 5 แสนคน ซึ่งผู้ว่างงานเหล่านั้นย่อมเผชิญกับ

สภาวะความเครยีด  ซ่ึงเปน็ผลมาจากการขาดรายไดห้ลกั

ทีเ่คยไดรั้บอยา่งตอ่เนือ่งทกุ ๆ  เดอืน รวมถงึภาระคา่ใชจ่้าย

อื่น ๆ ในครอบครัวที่ผู้ว่างงานต้องรับภาระและความกด

ดันจากสังคมรอบข้าง และจากการศึกษาพบว่าปัญหา

อุปสรรคในการรับบริการและระหว่างการหางานทำท่ีพบมาก

ได้แก่ ปัญหาด้านค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนในปัจจุบัน และการเข้า

ถงึขอ้มูลขา่วสารของผูป้ระกนัตน  ซ่ึงปจัจัยตา่ง ๆ เหลา่นี้

ล้วนนำมาซึง่สภาวะความเครยีดอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้และ

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา  ผู้วิจัยพบว่ามีการ

ศึกษาเกี ่ยวกับความเครียด และพฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดของผู้ประกันตนกรณีว่างงานค่อนข้างน้อย

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู ้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความเครียดและพฤติกรรมการ

จัดการความเครียดของผู้ประกันตนในกรุงเทพมหานคร

ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางสำหรับ ครอบครัว

ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ในการวางแผนดูแล

ผู้ประกันตนกรณีว่างงานอย่างเหมาะสมต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ

เวลาใดเวลาหนึ่ง (cross-sectional descriptive study)

กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกันตนที่มาขอรับสิทธิประโยชน์กรณี

ว่างงานที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปของสำนักงานประกัน

สังคมในกรงุเทพมหานคร  โดยคำนวณจากตวัเลขคา่เฉลีย่

5 ปี (2550 - 2554) ของผู้ประกันตนกรณีว่างงานใน

กรุงเทพมหานคร  นำมาเขา้สูตรการคำนวณของ Yamane

ท่ีมีระดบัความเชือ่ม่ันที ่93% ได้ผลคำนวณเทา่กบั 203 คน

และได้กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนจำนวน 10% ดังนั้น

ในการวิจัยผู้วิจัยจึงใช้ขนาดของตัวอย่างจำนวน 225 คน

ในการเกบ็ขอ้มูลนัน้  เนือ่งจากทางสำนกังานประกนัสังคม

กำหนดให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานต้องไปขึ้นทะเบียนที่

สำนักจัดหางาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลที่สำนักงาน

จัดหางานจำนวน 3 พืน้ที ่ ไดแ้ก ่สำนกัจดัหางานเขตพืน้ที่

กลุ่มกรุงเทพ 2 แห่ง และสำนักจัดหางานเขตพื้นที่กลุ่ม

กรุงธน 1 แห่ง โดยเก็บตัวอย่างแห่งละ 75 คน รวมเป็น

225 คน โดยเกบ็ตัวอย่างระหวา่งเดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการ

พิจารณาและรับรองให้ดำเนินการจากคณะกรรมการ

จริยธรรมในมนุษย์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

ส่วนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบคุคลทัว่ไป  จำนวน

15 ข้อลักษณะเปน็เลอืกตอบ และใสข้่อมูล  ได้แก ่เพศ อายุ

สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งก่อน

ว่างงาน สาเหตุของการว่างงาน จำนวนปีที่เคยทำงาน

รายได้ก่อนว่างงาน  รายได้ของคู่สมรส  จำนวนผู้อยู่ใน

ความอุปการะ  ภาระท่ีมี  ปริมาณค่าใช้จ่ายท่ีต้องรับผิดชอบ

วิธีการหางาน  การใชบุ้หร่ี  การใชสุ้รา
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียด

ด้วยตนเอง จำนวน 20 ข้อ (5) ของกรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแบบประเมิน

และวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองสำหรับประชาชน

ไทย โดยมีค่าความไว เท่ากับ 70.4 ค่าความจำเพาะ

เทา่กบั 64.6 และคา่สัมประสทิธิค์วามเทีย่งเทา่กบั 0.86

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการความ

เครียด  จำนวน 31 ข้อ ผู้วิจัยนำมาจากแบบสอบถาม

พฤติกรรมการจัดการความเครียดของ รอฮานิ  เจะอาแซ

และคณะ(6) ซึ ่งสร้างขึ ้นจากกรอบแนวคิดการจัดการ

ความเครียดของ Pender NJ. และคณะ(7) หาค่าความ

เชือ่ม่ันของเครือ่งมอื  โดยวธิกีารหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา่

ของครอนบาค ไดค้า่ความเชือ่ม่ันเทา่กบั 0.80  ซ่ึงสามารถ

บ่งพฤติกรรมการจัดการความเครียดได้เป็น 3 ระดับโดย

ใช้หลักการแปลผลคะแนนเฉลี่ย คือ พฤติกรรมการจัด

การความ เครียดอยู่ในระดับต่ำ ระดับปานกลาง และ

ระดบัสูง

การวเิคราะหข้์อมลู

วิเคราะห์ข ้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for

Windows ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test,

One-way ANOVA และทำนายปจัจัยโดยใชก้ารวเิคราะห์

ถดถอยพหแุบบขัน้ตอน (stepwise multiple  regression

analysis)

ผลการศึกษา

ส่วนที ่1.  ลักษณะขอ้มลูทัว่ไป

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 225 คน พบว่า

ร้อยละ 55.1 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 34.57 ปี ร้อยละ

37.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและร้อยละ 55.6

มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3 ก่อนว่างงาน

ปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับพนักงาน  สำหรับสาเหตุของ

การว่างงานนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.2)

ลาออกเอง และเคยทำงานมา 0 – 5 ปี (ร้อยละ 44.4)

ส่วนใหญ่มีรายได้ก่อนว่างงานต่ำกว่า  15,000 บาท

(ร้อยละ 53.8)  สำหรับวิธีการหางาน ร้อยละ 46.7 มีวิธี

การหางานทางอินเตอร์เน็ตร้อยละ 23.6  อาศัยคนรู้จัก

แนะนำ และร้อยละ 29.8 ใช้วิธีอื่น ๆ (เช่น ตลาดนัดพบ

แรงงาน, เดินทางไปสมัครบริษัทที่สนใจหรือตามนิคม

อุตสาหกรรม, อ่านหนงัสือสมัครงาน, และปา้ยโฆษณารบั

สมัครงาน)  สำหรับการใช้บุหรี่นั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ไม่สูบบุหร่ี (ร้อยละ 78.2) และไมด่ืม่สุรา (ร้อยละ 70.7)

ส่วนที ่2  ระดับความเครยีดและระดบัพฤตกิรรมการจดัการความเครยีดของกลุม่ตวัอยา่ง

ตารางที ่1. จำนวนและรอ้ยละของระดบัความเครยีดและระดบัพฤตกิรรมการจดัการความเครยีดของกลุม่ตวัอยา่ง

ตัวแปร จำนวน (คน)       ร้อยละ (%)

ระดับความเครียด
ตำ่กวา่เกณฑป์กตอิยา่งมาก (0 - 5 คะแนน)   52 23.1
อยูใ่นเกณฑป์กต ิ(6 - 17 คะแนน) 128 56.9
สูงกวา่ปกตเิลก็นอ้ย(18 - 25 คะแนน)   34 15.1
สูงกวา่ปกตปิานกลาง (26 - 29 คะแนน)    4 1.8
สูงกวา่ปกตมิาก (30 - 60 คะแนน)    7 3.1
(Mean =  11.6, S.D. =  8.188, Min = 0, Max = 44)
ระดับพฤติกรรมการจัดการความเครียด
ระดบัตำ่  (0 – 31 คะแนน)    9 4
ระดบัปานกลาง (31.01 – 62 คะแนน) 193 85.8
ระดบัสูง  (62.01 - 93 คะแนน)   23 10.2
(Mean =  50.93, S.D. = 9.907, Min = 23, Max = 74)
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จากตารางที่ 1 พบว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์

ปกต ิ(ร้อยละ 56.9) รองลงมาคือระดบัความเครยีดตำ่กวา่

เกณฑ์ปกติอย่างมาก (ร้อยละ  23.1) และระดับความ

เครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย (ร้อยละ 15.1) และในส่วน

ของพฤติกรรมการจัดการความเครียดพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดระดับปานกลาง

(ร้อยละ 85.8)

ส่วนที ่3   ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่งกบัความเครยีด

ตารางที ่2. ผลการวเิคราะหปั์จจัยสว่นบคุคลกบัคา่เฉลีย่ความเครยีดโดย ใช้คา่สถติ ิt – test และ One way ANOVA

ปัจจัย จำนวน (คน)       คา่เฉลีย่ความเครยีด  S.D.    t/F P

เพศ
ชาย 101 10.08 7.713 -2.553 0.011*
หญิง 124 12.85 8.382

อายุ
18 – 35 ปี 124 11.73 8.179 0.262 0.793
35.01 – 55 ปี 101 11.45 8.237

สถานภาพสมรส
โสด/ หมา้ย /หยา่ 147 11.95 8.639 0.904 0.367
สมรส 78 10.96 7.271

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี 126 11.71 8.674 0.025 0.975
ปริญญาตรี 85 11.45 7.314
สูงกว่าปริญญาตรี 14 11.64 9.270

ระดับตำแหน่งก่อนว่างงาน
ระดับพนักงาน 182 12.12 8.340 1.986 0.140
ระดับหัวหน้างาน 23 10.00 6.876
ระดับผู้จัดการขึ้นไป 20   8.80 7.689

จำนวนปีที่เคยทำงาน
0 – 5 ปี 100 12.11 9.018 1.192 0.306
6 – 15 ปี 82 11.89 7.874
16 ปีข้ึนไป 43   9.88 6.518

รายได้ก่อนว่างงาน
ต่ำกว่าถึง 15,000 121 11.74 8.488 1.525 0.220
15,001 – 25,000 58 12.67 8.355
25,001 ขึน้ไป 46   9.89 6.977

รายได้ของคู่สมรส(บาท)
ไม่มีรายไดถ้งึ 15,000 36 10.89 6.422 1.184 0.317
15,001 – 25,000 17 13.59 9.206
25,001 ขึน้ไป 25   9.28 6.718
ไม่มีคูส่มรส 147 11.95 8.639

จำนวนผู้อยู่ในความอุปการะ
1 – 2คน 140 11.07 7.918 1.574 0.211
3 คนขึ้นไป 85 12.48 8.589
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จากตารางที่ 2 เมื่อทำการทดสอบในส่วนของ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเครียด

ดว้ยสถติ ิt – test และ One way ANOVA พบวา่เพศชาย

และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความเครียดแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย

ความเครียดสูงกว่าเพศชาย สำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยสว่นบคุคลอืน่ ๆ ทีเ่หลอืกบัความเครยีด  พบวา่มีค่า

เฉลี่ยความเครียดไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทาง

สถิติ 0.05

ตารางท่ี 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลกับค่าเฉล่ียความเครยีดโดย ใช้ค่าสถิติ t – test และ One way ANOVA (ต่อ)

ปัจจัย จำนวน (คน)       คา่เฉลีย่ความเครยีด  S.D.   t/F P

ปริมาณคา่ใชจ่้ายทีต่อ้งรบัผิดชอบ (บาท)
ไม่เกนิ 15,000 158 11.72 8.554 0.108 0.743
15,001 ขึน้ไป 67 11.33 7.306

การใช้บุหรี่
สูบบุหรี่ 49 12.02 9.114 0.161 0.689
ไม่สูบบุหรี่ 176 11.49 7.935

การใช้สุรา
ดืม่สรุา 66 11.48 8.667 0.020 0.888
ไม่ดื่ม 159 11.65 8.009

*P < 0.05,  **P <  0.01, ***P < 0.001

ตารางที ่3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลกับค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการความเครียดโดยใช้ค่าสถิติ  t – test และ

One way ANOVA

เพศ
ชาย 101 49.41 10.155  -2.103 0.037*
หญิง 124 52.18 9.562

อายุ
18 – 35 ปี 124 52.40 9.228 2.494 0.013*
35.01 – 55 ปี 101 49.13 10.448

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี 126 48.51 9.776 9.358 0.000***
ปริญญาตรี 85 54.22 9.048
สูงกว่าปริญญาตรี 14 52.79 10.570

รายไดก้อ่นวา่งงาน (บาท)
ไม่เกนิ 15,000 121 48.47 9.493 9.501 0.000**
15,001 – 25,000 58 52.74 9.673
25,001 ขึน้ไป 46 55.13 9.551

การใช้บุหรี่
สูบบุหรี่ 49 47.90 8.742 6.012 0.015*
ไม่สูบบุหรี่ 176 51.78 10.068

ปัจจัย จำนวน (คน) ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการ   S.D.    t/F P
  จดัการความเครยีด

*P < 0.05,  **P < 0.01, ***P < 0.001
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จากตารางที่ 3 เมื่อทำการทดสอบในส่วนของ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม

การจัดการความเครียดด้วยสถิติ t – test และ One way

ANOVA พบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ และการสูบบุหรี่มีค่า

เฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการความเครียดแตกต่างกัน อย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  ปัจจัยรายได้ก่อน

ว่างงาน และระดับการศึกษามีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการจัด

การความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.001 สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคลอื่น ๆ ที่เหลือกับพฤติกรรมการจัดการความเครียด

พบว่ามีค่าเฉลี ่ยพฤติกรรมการจัดการความเครียดไม่

แตกตา่งกนัทีร่ะดบันยัสำคญัทางสถติ ิ0.05

จากตารางที่ 4 เมื่อนำตัวแปรที่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการจัดการความเครียด อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติจำนวน 5 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา รายได้ก่อนว่างงาน และการใช้บุหรี่ มาวิเคราะห์

linear regression พบตัวแปรพยากรณ์ (ตัวแปรอิสระ)

ที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ (ตัวแปรตาม) ได้อย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 3 ตัวแปร คือ รายได้ก่อน

ว่างงานอาย ุ และเพศ สำหรบัอิทธพิลของตวัแปรอสิระทีมี่

ต่อตัวแปรตามนั้น รายได้ก่อนว่างงานเป็นตัวพยากรณ์

พฤติกรรมการจัดการความเครียดได้ร้อยละ 7.7 เมื่อเพิ่ม

ตัวแปรอายุจะเพิ ่มความสามารถในการพยากรณ์เป็น

ร้อยละ 10.7 และเมือ่เพิม่ตัวแปรเพศจะเพิม่ความสามารถ

ในการพยากรณเ์ป็นร้อยละ 13.6

อภิปรายผลการศึกษา

พบว่าผู้ประกันตนกรณีว่างงานส่วนใหญ่ มีระดับ

ความเครยีดอยูใ่นเกณฑป์กต ิคิดเปน็ร้อยละ 56.9    ซ่ึงกรม

สุขภาพจิต(5) ได้ให้ความหมายของระดับความเครียดปกติ

ไว้ว่า หมายถึง ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและ

สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

บุคคลรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมเป็น

อยา่งมาก  รู้สึกมพีลงั  มีชีวติชวีา กระตอืรือร้น มองสิง่เรา้

หรือเหตุการณ์รอบตัวว่าเป็นสิ่งท้าทายความสามารถ มี

ความสามารถในการจดัการกบัส่ิงตา่ง ๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม

ผลผลิตของการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงและเมื่อพิจารณา

ระดับความเครียดของผู้ประกันตนที่เหลือพบว่าร้อยละ

23.1 มีระดับความเครียดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติอย่างมาก

มีเพียงร้อยละ 20 ที่มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ  ซึ่ง

งานวิจัยของ สุนี ตรีทิเพนทร์(8) พบว่าบุคคลว่างงาน

ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Holland K.(9) พบว่าผล

สำรวจของสำนักงานสถิติแรงงาน สหรัฐอเมริกาปีค.ศ.

2011 ระบุว่าร้อยละ 57 ของผู้ว่างงานไม่ได้พอใจกับชีวิต

ของพวกเขา นอกจากนั้นยังรู ้สึกหมดไฟและไร้ค่าและ

การศึกษาของ Conroy M.(10)  ซึ่งได้ศึกษาเชิงคุณภาพ

เกี่ยวกับผลกระทบทางจิตวิทยาของการว่างงานในแต่ละ

บุคคล  พบวา่การวา่งงานสามารถทำใหห้ลายคนรูสึ้กไรค้า่

ไม่มีตวัตน ขาดแรงจงูใจ รู้สึกอดึอดั ลำบากใจ และมรีะดบั

ความเครียดที่เพิ่มขึ้น การที่ผลการวิจัยครั้งนี้พบความ

ส่วนที ่4 ปัจจยัทำนายตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการจดัการความเครยีด

ตารางที ่4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการความเครียด โดยใช้ค่าสถิติ stepwise multiple

regression analysis

                                                      Adjusted

ลำดับตัวแปร    R    R2   R2   B S.E. Beta    t P-value

รายได้ก่อนว่างงาน 0.278 0.077 0.073 3.706 0.781 0.298 4.742 0.000***

อายุ 0.327 0.107 0.099 -3.533 1.244 -0.178 -2.840 0.005**

เพศ 0.368 0.136 0.124 3.367 1.248 0.169 2.698 0.008**

*P < 0.05,  **P < 0.01, ***P < 0.001
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เครียดไม่สูงนัก อาจเน่ืองจากกลุม่ตัวอย่างเป็นผู้ประกันตน

ที่มาขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานที่สำนักจัดหางาน

ซึ่งยังว่างงานมาไม่นานนัก (อยู่ในระหว่าง 1 เดือนถึง 6

เดือน) โดยกลุ่มตัวอย่างประเภทลาออกเองหรือสิ้นสุด

สัญญาจา้ง  มีระยะเวลาวา่งงานมาประมาณ 1 ถึง 3 เดอืน

ซึ่งยังมีรายได้จากสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานต่อ

เนื่องเป็นเวลา 3 เดือน และสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ถูก

เลิกจ้างหรือบริษัทปิดกิจการ มีระยะเวลาว่างงานมา

ประมาณ 1 ถงึ 6 เดอืน  ซ่ึงยงัมรีายไดจ้ากสทิธปิระโยชน์

ทดแทนกรณีถูกเลิกจ้างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนเช่นกัน

นอกจากนี ้ ผู้ประกนัตนกรณวีา่งงานสว่นใหญมี่พฤตกิรรม

การจัดการความเครียด ระดับปานกลาง  รองลงมาคือมี

พฤตกิรรมการจดัการความเครยีดระดบัสูง  ทัง้นีแ้มว้า่เพศ

หญิงมีค่าเฉล่ียความเครียดสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ แต่เพศหญิงก็มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่น

เดียวกัน ในขณะที่ผลการศึกษาของ Brady D.(11) ซึ่งได้

ศึกษาการว่างงานและสุขภาพจิตในไอร์แลนด์  พบว่า

ผู้ว่างงานเพศชายมรีะดับคะแนนของภาวะซมึเศร้ามากกว่า

ผู้ว่างงานเพศหญิง และบางการศึกษาพบว่าบุคคลว่าง

งานมีวิธีเผชิญความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติท่ีิระดบั .05 เม่ือจำแนกตามระดบัการศกึษา และ

ความรับผิดชอบต่อครอบครัวทางด้านการเงิน แต่ไม่แตก

ต่างกนั เม่ือจำแนกตามเพศ สถานภาพสมรส  อาย ุระยะ

เวลาการว่างงาน และสาเหตุของความเครียด(8)  สำหรับ

ผลการศึกษานี้ในส่วนของปัจจัยอายุ  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ที่มีอายุน้อยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการความเครียด

ที่ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อายุมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

และพบว่าอายุและพฤติกรรมการจัดการความเครียดมี

ความสัมพันธ์แปรผกผันกัน คือ กลุ่มตัวอย่างมีอายุมาก

มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดต่ำ ในทางกลับกัน

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยมีพฤติกรรมการจัดการความ

เครียดสูงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ermann E.(12)

ซึ่งได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างอายุในการรับมือกับ

วา่งงาน พบวา่แรงงานวา่งงานทีมี่อายมุากขึน้ประเมนิการ

ว่างงานในเชิงลบมากกว่าแรงงานว่างงานที่มีอายุน้อย

รวมถึง Delaney L.(13) ซึ่งได้ศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ

ประสบการณก์ารเปน็ผู้ว่างงานในไอรแ์ลนด ์  พบวา่ผู้หญงิ

ที ่อยู ่ในวัยหมดประจำเดือน มีความพร้อมที ่จะรับมือ

การว่างงานได้ยากขึ้น  สำหรับสถานภาพสมรสพบว่า

กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม

การจัดการความเครียดไม่ต่างจากกลุ ่มตัวอย่างที ่ม ี

สถานภาพ โสด/หมา้ย/หยา่

ในส่วนของระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ท่ีมีระดับการศกึษาตำ่กวา่ปริญญาตร ีมีค่าเฉล่ียพฤตกิรรม

การจดัการความเครยีดนอ้ยทีสุ่ด นอ้ยกวา่ระดบัการศกึษา

สูงกว่าปริญญาตรีและระดับการศึกษาปริญญาตรีตาม

ลำดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศกึษาทีผ่่านมา(8, 11, 14) นอกจาก

นี้ Stankunas M. และคณะ(15) พบว่าระดับการศึกษาที่

สูงขึ้นช่วยลดผลกระทบเชิงลบของการว่างงานในแต่ละ

บุคคล สำหรับส่วนของระดับตำแหน่งก่อนว่างงานนั้น

พบว่าผู้ที่เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับผู้จัดการขึ้นไป

มีค่าเฉลี่ยความเครียดไม่แตกต่างจากผู้ที่เคยปฏิบัติงาน

ในตำแหน่งหัวหน้างาน และผู้ที่เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง

หัวหน้างานมีค่าเฉลี่ยความเครียดไม่แตกต่างจากผู้ที่เคย

ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงาน และพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ที ่เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับพนักงานมีค่าเฉลี ่ย

พฤติกรรมการจัดการความเครียดน้อยที่สุด  เมื่อเทียบกับ

ระดับหัวหน้าและระดับผู้จัดการตามลำดับ  ในความเห็น

ของผู้วิจัยควรมีแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการจัด

การความเครียดให้กับผู ้ปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับ

พนักงานเพิ่มเติม โดยอาจมุ่งเน้นที่ผู ้มีระดับการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรเีพราะพฤตกิรรมการจัดการความเครยีด

สามารถสร้างขึ้นเองได้  ซึ่ง Pender NJ. และคณะ(7)  ได้

กล่าวถึงพฤติกรรมการจัดการความเครียดว่าหมายถึง

การปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลกระทำอย่างจงใจด้วยตนเอง

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ Maysent AM.(16)  ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับมือกับ

การวา่งงานและความเครยีดในอาชพี  พบวา่การฝกึอบรม

การจัดการกับความเครียดมีประโยชน์สำหรับบุคคลที่
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ว่างงาน และอาจส่งผลในทางที่ดีต่ออารมณ์ความรู้สึก

เหมือนกับกำลังผ่านกระบวนการค้นหางาน  ประกอบกับ

เมือ่พจิารณาถงึรายไดก้อ่นวา่งงานพบวา่ ผู้ทีมี่รายไดก้อ่น

ว่างงานสูงกว่า 25,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม

การจัดการความเครียดที่สูงกว่าผู้มีรายได้ต่ำกว่าอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ และมีค่าเฉลี่ยความเครียดน้อยกว่า

กลุม่อ่ืน ๆ  แตไ่ม่มีนยัสำคญัทางสถติ ิทัง้นีมี้การศกึษา(17)

พบว่าผู้ประกันตนกรณีว่างงานทั้งประเภทลาออกเองและ

ถูกเลิกจ้าง มีความคาดหวงัมากท่ีสุดต่อการได้รับประโยชน์

ทดแทนในรูปรายได้และมีความคาดหวังมากในการได้รับ

บริการด้านอาชีพ  ซึ่งผู้ประกันตนส่วนใหญ่มองว่าเงิน

ทดแทนที่ได้รับไม่เพียงพอ และปัญหาอุปสรรคหนึ่งใน

ระหว่างการหางานทำทีพ่บมาก คือ ปัญหาดา้นค่าครองชีพ

ที ่สูงขึ ้นในปัจจุบัน และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ

ผู้ประกันตน  ดังนั้น จึงควรมีแนวทางช่วยเหลือทั้งด้าน

การหางานใหม่ และวิธีจัดการความเครียดที่เหมาะสม

ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยสำหรับปัจจัยทำนายที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมการจัดการความเครียด พบว่ารายได้ก่อนว่าง

งานเป็นตัวพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการความเครียดได้

ร้อยละ 7.7 เมื่อเพิ่มตัวแปรอายุจะเพิ่มความสามารถใน

การพยากรณ์เป็นร้อยละ 10.7 และเมื่อเพิ่มตัวแปรเพศ

จะเพิ่มความสามารถในการพยากรณ์เป็นร้อยละ 13.6

จากผลวิจัยพบค่าความสามารถในการพยากรณ์ไม่สูงนัก

ในความเห็นของผู้วิจัยสำหรับการศึกษาครั้งต่อไปอาจมี

การเพิ่มตัวแปรระยะเวลาการว่างงาน สาเหตุที่ตัดสินใจ

ลาออกจากงานและการวางแผนชีวิตหลังลาออกเข้าไปใน

ข้อคำถามด้วย  ซึ่งการเพิ่มตัวแปรเหล่านี้อาจมีส่วนช่วย

ใหง้านวจัิยมคีวามสมบรูณม์ากยิง่ขึน้

สรุป

ผู้ประกนัตนกรณว่ีางงานสว่นใหญ ่ มีระดบัความ

เครียดอยู ่ในเกณฑ์ปกติ และมีพฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดระดับปานกลางปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ

เครยีดไดแ้ก ่ เพศ และ ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการ

จัดการความเครยีด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได้

ก่อนว่างงาน และการใช้บุหรี่ ส่วนปัจจัยทำนายให้เกิด

พฤติกรรมการจัดการความเครียด ได้แก่ รายได้ก่อน

ว่างงานอาย ุและเพศ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคณุ ผู้บริหารและเจา้หนา้ทีข่องสำนัก

จัดหางานและสำนักงานประกันสังคมเขตพื ้นที ่กลุ ่ม

กรุงเทพ กลุ ่มกรุงธนและผู ้ประกันตนที ่มาขอรับสิทธิ

ประโยชน์กรณีว่างงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน

การเก็บข้อมูล และขอขอบพระคุณกรมสุขภาพจิต และ

ดร.รอฮานิ เจะอาแซ เจ้าของแบบสอบถามที่อนุญาตให้

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามมาใช้เก็บข้อมูลในการทำวิจัยครังนี้
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