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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียดและระดับการเผชิญความเครียดของ
เกษตรกรชาวนา ประชากรเป็นเกษตรกรชาวนา จานวนทั้งหมด 495 คน ในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป แบบสอบถามความเครียดและการเผชิญ
ความเครียดจากการทางาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบเกษตรกรชาวนามีความเครียดสูง ร้อยละ 92.70 มีการเผชิญความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบการเผชิญความเครียดด้า นการเรียกร้องจากงานด้านจิตใจอยู่ในระดับสูง (3.18 ± 0.34) ส่วน
การควบคุมหรืออานาจการตัดสินใจในงาน (1.67 ± 0.28) และงานการสนับสนุนทางสังคม (1.64 ± 0.38) อยู่ใน
ระดับต่า จากผลการวิจัยนี้สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการวางแผนการจัดการความเครียดและ
การช่วยเหลือให้เกษตรกรชาวนา สามารถเผชิญความเครียดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทต่อไป
คาสาคัญ : ความเครียด การเผชิญความเครียด เกษตรกรชาวนา จังหวัดเชียงราย

Abstract
The aim of this cross-sectional study was to determine the stress and coping with stress
level of rice farmers. The population was 495 of rice farmers in Ban Du sub-District, Muang District,
Chiang Rai Province. Measurement tools used were general characteristic, stress and coping with
working stress level questionnaire. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean and
standard deviation. The results showed high level of stress (92.70 %) and coping with stress level
of farmers was moderate level. When considering on the other factor, we found psychological
stress were high level (3.18 ± 0.34). Moreover, the control or decision-making power (1.67 ± 0.28)
and social support (1.64 ± 0.38) were low levels. From the result of this study could be used as
baseline data to plan for managing stress and to promote appropriate coping with stress of rice
farmers.
Keywords : Stress, Coping with Stress, Rice Farmers, Chiang Rai Province
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บทนา
จากผลการสารวจประชาชนทุกภูมิภาคของประเทศไทยของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบประชาชน
คนไทยมีความเครียดถึงร้อยละ 18 ในปี พ.ศ. 2557 และอาชีพที่มีความเครียดมากที่สุดคือ อาชีพเกษตรกรชาวนา
ซึ่งพบร้อยละ 21.10 (ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557) ปัญหาความเครียดของเกษตรกรชาวนามีหลากหลาย
ปัจจัย เนื่องด้วยเป็นอาชีพที่ต้องพึ่งพาทรัพยากร ฤดูกาลและแหล่งน้า จึงเป็นอาชีพที่ตั้งอยู่บนความคาดหวัง ดังนั้น
ตลอดระยะเวลาในการทานาตั้งแต่เริ่มเตรียมพื้นที่จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต หากมีปัจจัยที่ไม่เป็นไปตามความ
คาดหวัง ก็จะท าให้ ชาวนาตกอยู่ในสภาวะผิด หวังและเกิดภาวะเครีย ดได้ จึงท าให้เ กษตรกรชาวนาต้องเผชิ ญ
เหตุการณ์ที่ทาให้เกิดภาวะเครียดอยู่บ่อยครั้ง บางคนสามารถเผชิญเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาได้ แต่บางคนไม่
สามารถเผชิญกับภาวะเครียดดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรชาวนามีโอกาสเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายค่อนข้างสูง จากสถิติ
พบเกษตรกรชาวนาฆ่าตัวตายในปี พ.ศ. 2557 จานวน 15 รายและในปี พ.ศ. 2558 จานวน 9 ราย โดยร้อยละ
70.8 เป็นเพศชายและร้อยละ 29.20 เป็นเพศหญิง (กาญจนา บุญยัง, 2558) จะเห็นว่าความเครียดถือเป็นปัญหาที่
สาคัญอย่างยิ่งสาหรับเกษตรกรชาวนา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป จากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของเกษตรชาวนามีไม่
มากนัก ส่วนใหญ่จะศึกษาถึงพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพ ทาให้มองข้ามการดูภาวะทางจิตใจของ
เกษตรกรชาวนา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาที่จะศึกษาระดับความเครียดและการเผชิญความเครียดของเกษตรกร
ชาวนา เพื่อดูว่าเกษตรกรชาวนาสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มาคุกคามการดาเนินชีวิตได้มากน้อยเพียงใด
อย่ างไร เพื่อ ที่จ ะเป็ นข้ อมู ลพื้ นฐานในการวางแผนการดู แลสภาพจิ ตใจและความปลอดภั ยของเกษตรชาวนา
เนื่องจากเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย และเป็นกระดูกสันหลังของชาติ จึงจาเป็นต้องให้การดูแลและ
ช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อที่เขาจะเป็นกาลังสาคัญของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของเกษตรการชาวนา
2. เพื่อศึกษาระดับการเผชิญความเครียดของเกษตรกรชาวนา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้ ว ยแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย คุ ก คามสุ ข ภาพของเกษตรกรชาวนา
ความเครียดและการเผชิญความเครียด ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาหรือทบทวนเพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษาวิจัยในครั้งนี้

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณา โดยมุ่งศึกษาระดับความเครียดและการเผชิญความเครียดของ
เกษตรกรชาวนาจานวนทั้งหมด 495 คน อาศัยอยู่ในพื้นที่ 19 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย เกณฑ์การคัดเข้าของประชากร คือมีอาชีพเกษตรกรชาวนาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปและมีความยินดีเข้า
ร่วมให้ข้อมูล (สานักงานเกษตรอาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย, 2559, 20 กันยายน 2559)
การดาเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยลงพื้นที่โดยการใช้แบบสอบถามในกลุ่ มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงในการทา
อาชี พ เกษตรกรชาวนาอย่ า งเดี ย ว โดยขอความร่ ว มมื อ เข้ า ร่ ว มกลุ่ ม การให้ ข้ อ มู ล ทางการวิ จั ย ในระยะเวลาที่
ทาการศึกษา
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยนี้ ใช้แบบสอบถามในการสารวจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบวัดความเครียดจากการทางาน (Thai-JCQ) ฉบับ 45 ข้อ ตามแนวคิด Demand – Control –
Support Model ซึ่งได้ถูกพัฒนาและเรียบเรียงเป็นฉบับภาษาไทยโดยพิชญา พรรคทองสุข (2552) เกณฑ์การให้
คะแนน ได้จาแนกเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็น 4 ระดับ ดังนี้
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ไม่เห็นด้วยมาก
ระดับคะแนน 1 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนน 2 คะแนน
เห็นด้วย
ระดับคะแนน 3 คะแนน
เห็นด้วยมาก
ระดับคะแนน 4 คะแนน
การแปลผลข้อมูลการให้คะแนนความเครียดมีดังนี้
ความเครียดระดับต่า
คะแนน 0 - 59 คะแนน
ความเครียดระดับปานกลาง
คะแนน 60 - 120 คะแนน
ความเครียดระดับสูง
คะแนน 121 คะแนนขึ้นไป
ส่ว นที่ 3 แบบวั ด การเผชิ ญ ความเครี ย ด ซึ่ งได้ ถู ก ดั ด แปลงมาจากเครื่ อ งมื อ วั ด สภาพการท างาน ( Job
Content Questionnaire, JCQ) ของ Karasak, R. A. (1998) ผู้วิจัยก็นามาดัดแปลงข้อคาถามให้เข้ากับบริบทของ
อาชีพเกษตรกรชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการควบคุมหรืออานาจการตัดสินใจในงาน
2. ด้านข้อเรียกร้องจากงานด้านจิตใจ
3. ด้านข้อเรียกร้องจากงานด้านกายภาพ
4. ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน
5. ด้านการสนับสนุนทางสังคม
6. ด้านอันตรายในที่ทางาน
การแปลผลข้อมูลการให้คะแนนการเผชิญความเครียดมีดังนี้
การเผชิญความเครียดระดับต่า
ระดับคะแนน 1.00 - 2.00 คะแนน
การเผชิญความเครียดระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 2.01 - 3.00 คะแนน
การเผชิญความเครียดระดับสูง
ระดับคะแนน 3.01 - 4.00 คะแนน
การตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทดสอบกับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตาบลนางแล
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคของแบบวัดระดับความเครียดได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.87 และแบบวัดการเผชิญความเครียดเท่ากับ 0.93
จริยธรรมในการดาเนินการวิจัย ผู้ วิจัยดาเนินการขออนุญาตทาการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ซึ่งได้รับการผ่าน
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็น
ที่เรียบร้อยตามหมายเลขหนังสือรับรอง ETH.CRRU 002/61 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า
1. เกษตรกรชาวนามีจานวนทั้งหมด 495 คน เป็นเพศชายร้อยละ 53.10 และเพศหญิง ร้อยละ 46.90
มีอายุอยู่ในช่วง 41-56 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส และมีระดับอยู่ในระดับประถมศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อปีต่ากว่า
100,000 บาท ร้อยละ 82.40 ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน ร้อยละ 50.30 นอกจากนี้มีภาวะ
หนี้สินของครอบครัว ร้อยละ 83.70 เป็นเจ้าของที่นา ร้อยละ 48.30 เช่าที่นาทาร้อยละ 4.50 และรับจ้างแบบไม่มี
ที่นาร้อยละ 36.60 และเกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่มีโรคประจาตัว โดยเป็นโรคความดันโลหิตสู ง ร้อยละ 43.03
โรคเบาหวาน ร้อยละ 23.03 และไขมันในเลือด ร้อยละ 5.25
2. ระดับความเครียด พบเกษตรกรชาวนามีความเครียดอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 92.70 และมีความเครียด
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 7.30 (ตารางที่ 1)
3. ระดับการเผชิญความเครียด พบเกษตรกรชาวนามีระดับการเผชิญความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง
(2.41± 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบการเผชิญความเครียดด้านการเรียกร้องจากงานด้านจิตใจอยู่ในระดับสูง
(3.18 ± 0.34) การเผชิญความเครียดด้านข้อเรียกร้องจากงานด้านกายภาพ (2.99±0.50) ด้านความมั่นคงในหน้าที่
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การงาน (2.97 ± 0.61) และด้านอันตรายในที่ทางาน (2.02 ± 0.50) อยู่ในระดับปานกลาง การเผชิญความเครียด
ด้านการควบคุมหรืออานาจการตัดสินใจใน (1.67 ± 0.28) และงานการสนับสนุนทางสังคม (1.64 ± 0.38) อยู่ใน
ระดับต่า (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ร้อยละของระดับความเครียดจาการทางาน
ระดับความเครียด
จานวน(n=495)
เครียดต่า
0
เครียดปานกลาง
36
เครียดสูง
459

ร้อยละ
0
7.30
92.70

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเผชิญความเครียดจาแนกเป็นรายด้าน
̅
𝑿
การเผชิญความเครียดรายด้าน
SD ระดับการเผชิญความเครียด
ด้านการควบคุมหรืออานาจการตัดสินใจในงาน 1.67
0.28
ต่า
ด้านข้อเรียกร้องจากงานด้านจิตใจ
3.18
0.34
สูง
ด้านข้อเรียกร้องจากงานด้านกายภาพ
2.99
0.50
ปานกลาง
ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน
2.97
0.61
ปานกลาง
ด้านการสนับสนุนทางสังคม
1.64
0.38
ต่า
ด้านอันตรายในที่ทางาน
2.02
0.50
ปานกลาง
รวม
2.41
0.71
ปานกลาง

สรุปและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาพบเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีความเครียดอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 92.70 การศึกษาครั้งนี้ พบว่า
เกษตรกรชาวนามีความเครียดอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการ
เกษตรหรือแม่โจ้โพลล์ ที่มีการสารวจความคิดเห็นของเกษตรกรทั่วประเทศ จานวน 800 คน ในเดือนกรกฎาคม
พุทธศักราช 2559 พบมีความเครียดอยู่ในระดับสูง จานวนร้อยละ 90.03 สาเหตุหลักที่สาคัญคือภาระหนี้สินจาก
ราคาผลผลิตตกต่า และภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง หรือน้าท่วม (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ,
2559) แต่ไม่สอดคล้องกับธนาวุฒิ ธรรมจักร (2555) ที่พบว่าเกษตรกรชาวนา ตาบลหัวเมือง อาเภอสอง จังหวัด
แพร่มีความเครียดจากการทางาน ร้อยละ 74.3 และภาวะความเครียดของชาวนา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ
88.3 (พงศ์เพชร์ แสงศรี, 2556) ถึงแม้ภาวะเครียดของเกษตรกรชาวนาจะไม่สอดคล้องกัน แต่จะพบว่ามีระดับ
ความเครียดค่อนข้างสูงในเกษตรกรชาวนา ซึ่งต้องพึงระวัง เนื่องจากกรมสุขภาพจิตได้วิเคราะห์สาเหตุการฆ่าตัวตาย
ของชาวนาไทย พบปัญหาหนี้สิ นเป็นตัวกระตุ้นทาให้ชาวนาเกิดความเครียด หากเกษตรชาวนาไม่สามารถปรับตัว
และเผชิ ญกับ ความเครีย ดดั งกล่ าวได้ ก็ จะส่งผลกระทบต่อ ภาวะสุข ภาพ เนื่องด้ว ยความเครีย ดอาจก่ อให้ เกิ ด
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคซึมเศร้า โรคมะเร็งและปัญหาทางสุขภาพจิต
เป็นต้น
จากการศึกษาพบว่าการเผชิญความเครียด พบเกษตรกรชาวนามีระดับการเผชิญความเครียดอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบการเผชิญความเครียดด้านข้อเรียกร้องจากงาน อยู่ในระดับสูง การเผชิญ
ความเครียดด้านข้อเรียกร้องจากงานด้านกายภาพ ด้านความมั่ นคงในหน้าที่การงาน และด้านอันตรายในที่ทางาน
อยู่ในระดับปานกลาง การเผชิญความเครียดด้านการควบคุมหรืออานาจการตัดสินใจใน และงานการสนับสนุนทาง
สังคม อยู่ในระดับต่า เนื่องด้วยความเครียดเป็นภาวะทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้น โดยสัญชาตญาณของมนุษย์จะพยายาม
เผชิญปัญหานั้นๆ ก่อน เพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับตนเอง ให้ผ่านภาวะดังกล่าวไป ซึ่งเป็นไปตามที่ Lazarus,
R.S., and Folkman, S. (1984) ได้อธิบายไว้ว่าเมื่อบุคคลประสบกับเหตุการณ์ในลักษณะที่เป็นสิ่งคุกคาม ความเป็น
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อันตรายหรือสูญเสีย บุคคลนั้นจะพยายามค้นหาวิธีการเผชิญสถานการณ์ความเครียดที่เกิดขึ้น มุ่งแก้ไขปัญหา
ซึ่งอาจก้าวผ่านกับสถานการณ์ได้ด้วยแนวทางที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบุคคล หากไม่สามารถก้าว
ผ่านกับภาวะเครี ยดดั งกล่าวได้ก็ จะส่ งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและคุณภาพชี วิตของบุคคลนั้น ๆ อั นมาจาก
ภาวะการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ทาให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าเกษตรกรชาวนามีการ
เผชิญความเครียดด้านการควบคุมหรืออานาจการตัดสินใจ และงานการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับต่า อาจเป็น
ผลมาจากภาวะกดดั น ดั งนั้ น จากสถานการณ์ ดั งกล่ า วต้ อ งให้ ค วามส าคัญ และวางแผนในการดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต
ประชาชนอย่างใกล้ชิดและสร้างให้เกษตรกรชาวนาสามารถเผชิญกับความเครียดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
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