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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาความไวว้างใจท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชาและ

ความเครียดของคนในองคก์ร 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความไวว้างใจท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา
และความเครียดของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินและพนกังานราชการส่วนทอ้งถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี รวมจ านวนทั้งส้ิน 295 คน มีต าแหน่งเป็นขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินจ านวน 165 คน และพนกังานราชการส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 130 คน เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามความไวว้างใจท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชาและความเครียด การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสอบถามได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมน   

 ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี  
1. ต าแหน่งขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินและพนกังานราชการส่วนทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบั

ระดับความไวว้างใจท่ีมีต่อผูบ้ ังคับบัญชา หรือกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า ต าแหน่งท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัความไวว้างใจท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั 

2. ต าแหน่งขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินและพนกังานราชการส่วนทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบั
ระดับความเครียด  หรือกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า ต าแหน่งท่ีแตกต่างกันมีระดับ
ความเครียดแตกต่างกนั 



จ 

3. ไม่ว่าความไวว้างใจท่ีมีต่อผูบ้ ังคับบัญชาระดับใดก็ไม่มีผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร   

จากการศึกษามีขอ้เสนอแนะ คือ 
1. ควรมีมาตรการในการแกปั้ญหาในกลุ่มบุคลกรท่ีมีความเครียดสูง โดยเฉพาะความเครียด

จากครอบครัว และจากสภาพแวดลอ้ม โดยอาจส่งเสริมให้กลุ่มดงักล่าวไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆท่ีคลายความเครียด เช่น ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีท างานให้น่าอยู่ ส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดี
ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และอาจจดัให้มีกิจกรรมเสริมนอกเวลา เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัว การจดัทศันศึกษานอกสถานท่ี เป็นตน้ 

2. ควรมีแนวทางหรือกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัทางดา้นจริยธรรม ศาสนา ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น การแสดงธรรมเทศนาเดือนละคร้ัง การจดักิจกรรม
ท าบุญ เป็นตน้ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงมาตรฐานจริยธรรมส่วนบุคคล 
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ABSTRACT 

This independent study is aimed to 1) study trust level towards the supervisors and stress 
level of employees and 2) study the relationship between trust level towards the supervisors and 
stress level of the local officers and employees under the Chiang Mai Provincial Administrative 
Organization 

The population in this study included 295 people of government officers and government 
employees under the Chiang Mai Provincial Administrative Organization; classified by 165 
government officers and 130 government employees.  Data collection compiled by the trust 
towards the supervisors and stress questionnaire.  The data analysis processed of frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Spearman rank correlation.    

The study found that; 
 1. The position of government officers and government employees correlated with trust 

 level towards the supervisors.  Otherwise, the different position affected the different 
 trust level towards the supervisors. 

 2. The position of government officers and government employees correlated with stress 
 level.  Otherwise, the different position affected the different stress level. 

 3. Although the trust level towards the supervisors was ineffective the stress level of 
 employees. 

 



ช 

The suggestions of this study are; 
 1. The organization should make a preventive measure for the high stress level person 

especially the high stress of family and working environment.  Promoting relaxant activity for the 
participation of high stress level group is one of the interesting measures.  Then, the organization 
should renovate working environment and promote friendship between colleagues and 
supervisors.  In addition, outing activity is good for promoting relationship such as; promoting 
family relations or making a field trip, etc. 

2. The organization should do a guideline or set up a religious and morality activity 
between the supervisors and employees such as; monthly sermon, making merit, etc.  These 
activities can help improving personal ethics.   

 

 


