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 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) ศึกษาปัจจยัดา้นการด าเนินงานของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2) ระดบัความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ และ
ผูบ้ริหารสาขาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3) ศึกษากลยทุธ์การจดัการความเครียดของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 4) ศึกษาปัจจยัการด าเนินงานที่มีผลต่อความเครียดของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 5) ศึกษาความเครียดจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 6) น าผลที่ไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน และ
วางแผนกลยุทธ์การจดัการความเครียด ในการให้บริการประกนัชีวิตของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ี
ปฏิบตัิงานอยู่ในสาขาที่ตั้งของจงัหวดัราชุบรี ทั้งหมด 153 คน เคร่ืองมือที่ให้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบแบบไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. พนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความเครียดโดยรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรถ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายกุารท างาน ประเภทท่ีอยูอ่าศยั ขนาดตวับา้นของท่ีอยูอ่าศยั บริเวณของท่ีอยู่
อาศยั ไม่มีผลต่อความเครียดในการท างาน 
 3. ปัจจยัการด าเนินงาน ดา้นค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการ
ท างาน 
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 The objectives of this research were to study the following factors:   

 1. the effects of stress on work duties of Bangkok Bank Public Company Limited 
employees; 2. the relationship  between  stress in the  workplace  and  work  performance  of 
employees and executives in branches of Bangkok bank Public Company Limited; 3. the 
stress management strategies of Bangkok Bank Public Company Limited employees; 4. the 
causes of stress in the workplace of Bangkok Bank Public Company Limited employees;  5. 
the manner in which stress is associated with personal factors of Bangkok Bank Public 
Company Limited employees; and 6. the results how education can lead to improved 
operations and stress management planning in the workplace for the service of provision of 
life insurance. 

 The sample was 153 employees of Bangkok Bank Public Company Limited from 
branches in the province of Ratchaburi. The tool used for gathering research data was a 
questionnaire. The research tool was a questionnaire. The means of analysis employed 
were percentage, mean, standard deviation, Chi-Square and Pearson’s co-efficient 
correlation. The findings were as follows:  

 1. Overall, the employees of Bangkok Bank Public Company Limited branches 
located in the province of Ratchaburi had the moderate level of stress.  

 2. The personal factors : sex, age, marital status, level of education, position, 
average monthly salary, period of employment, type of domicile, size of domicile and living 
environment had no effect on levels of stress in the workplace.  

 3. The compensation factor had an effect on stress. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากอาจารย ์ ดร.กฤษฎา พชัราวนิช 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท่ีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่า ให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือ และขอ้แนะน าต่างๆ 
ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา           
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย ์ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ อาจารย ์           
ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล ท่ีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
และเป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ตลอดจนใหค้  าแนะน าในการวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ         
จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีไดป้ระสาทวชิาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีดีแก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ไดใ้ห้ความช่วยเหลือ พร้อมค าแนะน าในการ
ท าวจิยัในคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบค าถาม 
เพื่อนๆ ทุกท่าน ตลอดจนผูท่ี้ช่วยเหลือทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือ และเป็นประโยชน์ในการ
ท าวจิยัคร้ังน้ี  
 สุดทา้ยผูว้ิจยัใคร่กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่สาว ท่ีให้ความรัก ความห่วงใย เป็น
ก าลงัใจและสนบัสนุน ส่งเสริมในทุกๆ ดา้นมาโดยตลอด จนท าให้ผูว้ิจยัสามารถจดัท าวิจยัฉบบัน้ี
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คุณประโยชน์ที่ไดร้ับจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา
พระคุณของ บิดา มารดา และครูอาจารย ์ท่ีไดอ้บรมสั่งสอน ช้ีแนะแนวทางท่ีดีและมีคุณค่าตลอดมา
จนส าเร็จการศึกษา 
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