
สรุปวิเคราะหการประเมินวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง 

 จากตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที ่มีคุณภาพ ตามเกณฑการ

ประเมินสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (healthy Workplace 

Happy for Life) “เกณฑมีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับดีมาก กิจกรรมสงเสริม การประเมินความเครียด

ดวยตนเอง โดยมีผลการประเมินความเครียดของบุคลากรในกองคลัง จำนวน 62 คน จากบุคลากรกองคลังท้ังหมด 

63 คน ซ่ึง 1 คน ลาคลอดบุตร นั้น 

 ซึ่งความเครียดจะสงผลใหเกิดความผิดปกติทางรางกาย จิตใจและ พฤติกรรม ดังนี้ ความผิดปกติทาง

รางกาย ไดแก ปวดศีรษะ ไมเกรน ทองเสียหรือทองผูก นอนไมหลับหรืองวงเหงาหาวนอนตลอดเวลา ปวดเมื่อย

กลามเนื้อ เบื่ออาหาร หรือกินมากกวาปกติ ทองอืดเฟอ อาหารไมยอย ประจำเดือนมาไมปกติ เสื่อมสมรรถภาพ

ทางเพศ มือเย็นเทาเย็นเหงื่อออกตามมือตามเทา ใจสั่น ถอนหายใจบอยๆ ผิวหนังเปนผื่นคัน เปนหวัดบอยๆ     

แพอากาศงาย ฯลฯ ความผิดปกติทางจิตใจ ไดแก วิตกกังวล คิดมาก คิดฟุงซาน หลงลืมงายไมมีสมาธิ หงุดหงิด 

โกรธงาย ใจนอย เบื่อหนาย ซึมเศรา เหงา วาเหว สิ้นหวัง หมดความรูสึกสนุกสนาน เปนตน ความผิดปกติทาง

พฤติกรรม ไดแก สูบบุหรี่ ดื่มสุรามากข้ึน ใชสารเสพติด ใชยานอนหลับ จูจี ้ขี ้บน ชวนทะเลาะ มีเรื ่องขัดแยง        

กับผูอ่ืนบอยๆ ดึงผม กัดเล็บ กัดฟน ผุดลุกผุดนั่ง เงียบขรึม เก็บตัว เปนตน 

 ท้ังนี้ อาจสำรวจความเครียดของคุณไดโดยการใชแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเองใน 

ดังนี้  

แบบประเมินวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง 

ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมานี้ ทานมีอาการ พฤติกรรมหรือความรูสึกตอไปนี้มากนอยเพียงใด  

โปรดขีดเครื่องมือ "X" ลงในชองแสดงระดับอาการท่ีเกิดข้ึนกับตัวทานตามความเปนจริงมากท่ีสุด 

อาการ พฤติกรรมหรือความรูสึก ระดับอาการ 
ไมเคยเลย เปนครั้ง

คราว 
เปนบอยๆ เปนประจำ 

1. นอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ     
2. รูสึกหงุดหงิด รำคาญใจ     
3. ทำอะไรไมไดเลยเพราะประสาทตึงเครียด     
4. มีความวุนวายใจ     
5. ไมอยากพบปะผูคน     
6. ปวดหัวขางเดียวหรือปวดบริเวณขมับท้ัง     
2 ขาง 

    

7. รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง     
8. รูสึกหมดหวังในชีวิต     
9. รูสึกวาชีวิตตนเองไมมีคุณคา     



10. กระวนกระวายอยูตลอดเวลา     
11. รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ     
12. รูสึกเพลียจนไมมีแรงจะทำอะไร     
13. รูสึกเหนื่อยหนายไมอยากทำอะไร     
14. มีอาการหัวใจเตนแรง     
15. เสียงส่ัน ปากส่ัน หรือมือส่ัน เวลาไมพอใจ     
16. รูสึกกลัวผิดพลาดในการทำส่ิงตางๆ     
17. ปวดหรือเกร็งกลามเนื้อ บริเวณทายทอย 
หลังหรือ ไหล 

    

18. ตื่นเตนงายกับเหตุการณท่ีไมคุนเคย     
19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ     
20. ความสุขทางเพศลดลง     

 

***** ซ่ึงแตละชวงคะแนนมีความหมายดังนี้ คือ 

คะแนน 0-4 ความเครียดอยูในระดับนอย   

 ทานมีความเครียดอยูในระดับนอยและหายไปไดในระยะเวลาสั้น ๆ เปนความเครียดที่เกิดขึ้น ไดใน

ชีวิตประจำวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ความเครียดในระดับ นี้ถือวามี

ประโยชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน เปนแรงจูงใจในท่ีนำไปสูความสำเร็จในชีวิตได       

คะแนน 5-7 ความเครียดอยูในระดับปานกลาง 

 ทานมีความเครียดในระดับปานกลางเกิดขึ้นไดในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีสิง่คุกคามหรือ เหตุการณที่ทำ

ใหเครียด อาจรูสึกวิตกกังวลหรือกลัว ถือวาอยูในเกณฑปกติ ความเครียดระดับนี้ไม กอใหเกิดอันตรายหรือเปน

ผลเสียตอการดำเนินชีวิต ทานสามารถผอนคลายความเครียดดวยการทำ กิจกรรมที่เพิ่มพลัง เชน ออกกำลังกาย 

เลนกีฬา ทำสิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลิน เชน ฟงเพลง อาน หนังสือ ทำงานอดิเรก หรือพูดคุยระบายความไมสบาย

ใจกับผูท่ีไววางใจ 

คะแนน 8-9 ความเครียดอยูในระดับเครียดมาก  

 ทานมีความเครียดมาก เปนระดับที่ทานไดรับความเดือนรอนจากสิ่งตาง ๆ หรือ เหตุการณรอบตัว ทำให

วิตกกังวล กลัว รูสึกขัดแยงหรืออยูในสถานการณที่แกไข จัดการปญหานั้น ไมได ปรับความรูสึกดวยความลำบาก

จะสงผลตอการใชชีวิตประจำวัน และการเจ็บปวย เชน ความ ดันโลหิตสูง เปนแผลในกระเพาะอาหาร ฯลฯ สิ่งท่ี

ทานตองรีบทำเมื่อมีความเครียดในระดับนี้คือ คลายเครียดดวยวิธีที ่ทำไดงายแตไดผลดี คือ การฝกหายใจ     

คลายเครียด พูดคุยระบายความเครียดกับผูไววางใจ หาสาเหตุหรือปญหาท่ีทำให เครียดและหาวิธีแกไข หากทาน

ไมสามารถจัดการคลายเครียดดวยตนเองได ควรปรึกษากับผูใหการปรึกษาในหนวยงานตาง ๆ 

 



คะแนน 10-15 ความเครียดอยูในระดับเครียดมากท่ีสุด  

 ทานมีความเครียดมากท่ีสุด เปนความเครียดระดับสูงท่ีเกิดตอเนื่องหรือทานกำลัง เผชิญกับวิกฤตของชีวิต 

เชน เจ็บปวยรุนแรง เรื้อรังมีความพิการ สูญเสียคนรัก ทรัพยสิน หรือ สิ่งที่รัก ความเครียดระดับนี้สงผลทำให

เจ็บปวยทางกายและสุขภาพจิต ชีวิตไมมีความสุข ความคิดฟุ งซาน การตัดสินใจไมดี ยับยั ้งอารมณไมได 

ความเครียดระดับนี้ถาปลอยไวจะเกิดผลเสียทั้งตอตนเองและคนใกลชิด ควรไดรับการ ชวยเหลือจากผูใหการ

ปรึกษาอยางรวดเร็ว เชน ทางโทรศัพท หรือผูใหการปรึกษาในหนวยงานตาง ๆ 

 

จากการทำแบบประเมินวิเคราะหความเครียดดวยตนเองของบุลคากรของกองคลัง 

 จากการวิเคราะหพบวา  การประเมินความเครียดดวยตนเองของบุคลากรกองคลังจำนวน 62 คน คือ 

 

 คะแนน 0-4 ความเครียดอยูในระดับนอย     26 คน 

 คะแนน 5-7 ความเครียดอยูในระดับปานกลาง  33 คน 

 คะแนน 8-9 ความเครียดอยูในระดับเครียดมาก  1 คน 

 คะแนน 10-15 ความเครียดอยูในระดับเครียดมากท่ีสุด  1 คน 

     รวม    62 คน 

จากการวิเคราะหพบวา 

อันดับท่ี 1 บุคลากรมีความเครียดอยูนระดับปานกลาง จำนวน 33 คน  

ขอเสนอแนะ ทานสามารถผอนคลายความเครียดดวยการทำ กิจกรรมที่เพิ่มพลัง เชน ออกกำลังกาย เลนกีฬา     

ทำสิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลิน เชน ฟงเพลง อาน หนังสือ ทำงานอดิเรก หรือพูดคุยระบายความไมสบายใจกับผูท่ี

ไววางใจ 

อันดับท่ี 2 บุคลากรมีความเครียดอยูในระดับนอย จำนวน 26 คน  

ขอเสนอแนะ ทานมีความเครียดอยูในระดับนอยและหายไปไดในระยะเวลาสั้น ๆ เปนความเครียดที่เกิดขึ้น ไดใน

ชีวิตประจำวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ความเครียดในระดับ นี้ถือวามี

ประโยชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน เปนแรงจูงใจในท่ีนำไปสูความสำเร็จในชีวิตได 

อันดับท่ี 3 บุคลากรมีความเครียดอยูในระดับเครียดมาก จำนวน 1 คน 

ขอเสนอแนะ ทานตองรีบทำเมื ่อมีความเครียดในระดับนี ้คือ คลายเครียดดวยวิธีที ่ทำไดงายแตไดผลดี คือ         

การฝกหายใจคลายเครียด พูดคุยระบายความเครียดกับผูไววางใจ หาสาเหตุหรือปญหาที่ทำให เครียดและหา

วิธีแกไข หากทานไมสามารถจัดการคลายเครียดดวยตนเองได ควรปรึกษากับผูใหการปรึกษาในหนวยงานตาง ๆ 



อันดับท่ี 4 บุคลากรมีความเครียดอยูในระดับเครียดมากท่ีสุด จำนวน 1 คน 

ขอเสนอแนะ ความเครียดระดับนี้ถาปลอยไวจะเกิดผลเสียท้ังตอตนเองและคนใกลชิด ควรไดรับการ ชวยเหลือจาก

ผูใหการปรึกษาอยางรวดเร็ว เชน ทางโทรศัพท หรือผูใหการปรึกษาในหนวยงานตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




