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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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บทที ่1 

บทน ำ 
  
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   
 ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มีการพฒันาไปอย่างต่อเน่ือง สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมที่มีการแข่งขนักนัสูง         
การด าเนินชีวิตภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงน้ี ย่อมส่งผลกระทบต่อสุภาพจิตของบุคคลได ้การเกิด
ความเครียดเป็นภาวะอารมณ์ หรือความรู้สึกที่เกิดข้ึนเมื่อเผชิญส่ิงต่างๆ ที่ท  าให้รู้สึกไม่สบายใจ 
คบัขอ้งใจ หรือถูกบีบคั้นกดดนั จนท าให้เกิดความรู้สึกทุกขใ์จ (กรมสุขภาพจิต 2547) ความเครียด
ในงานส่งผลใหพ้นกังานธนาคารจะตอ้งเผชิญกบัความคบัขอ้งใจ ส่ิงท่ีตามมาอยา่งหลีกเหล่ียงไม่ได้
คือ ความเครียดในดา้นต่างๆ ซ่ึงถา้เกิดข้ึนในระดบัสูงก็อาจส่งผลต่อศกัยภาพในการด าเนินงาน 
รวมถึงการด าเนินชีวติได ้
 บริษทั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยที์่มีผลประกอบการที่มี
ก าไรสูงสุดเป็นอบัดบั 1 ท่ีมีผลก าไร 24,593 ลา้นบาท ในปี 2553 (ธนาคารกรุงเทพ 2553) ท าให้
พนกังานตอ้งมีการตอบสนองการบริการดา้นการเงินให้กบัลูกคา้เป็นส าคญั ธนาคารกรุงเทพไดมี้
การก าหนดนโยบายการด าเนินงานไวห้ลายดา้น ท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมผลิตภณัฑ์ธนาคาร และพฒันา
ขีดความสามารถของพนกังานธนาคาร เพื่อขยายฐานลูกคา้ เพิ่มปริมาณการท าธุรกรรมทางการเงิน 
รวมถึงการให้บริการดา้นธุรกิจสินเช่ือ และปรับเปล่ียนศกัยภาพการจดัการให้เป็นไปในเชิงรุก ซ่ึง
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขนัของธนาคาร ที่มีความครบครันสู่การเป็นสถาบนั
การเงินชั้นน าของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียได ้(ธนาคารกรุงเทพ 2553) 
 ในช่วงปี 2552 ท่ีผา่นมาธนาคารกรุงเทพ แมจ้ะเจอกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์ทางการเมือง ท่ีไม่ค่อยเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานของธนาคารกรุงเทพ แต่ธนาคาร
สามารถท าก าไรสุทธิไดเ้ป็นจ านวน 20,562 ลา้นบาท (ธนาคารกรุงเทพ 2552) มีผลใหน้โยบายการ
บริหารท่ีออกมานั้น เร่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมถึงนโยบายการผลกัดนั
ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต Bancassurance ให้มีการขายผ่านช่องทางธนาคารกรุงเทพ ด้วยเหตุน้ี 
การประกนัชีวิตไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงาน ดา้นการออมทรัพยท่ี์อยูใ่นรูปแบบของ
การประกนัชีวิต ท าให้บทบาทการท างานของพนกังานของธนาคารกรุงเทพมีภาระ และความ
รับผดิชอบท่ีสูงข้ึนกวา่เดิม ทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพ บทบาทการท างานท่ีเพิ่มข้ึนนั้น ส่งผลต่อ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

2 

ภาวะความเครียดของพนกังานธนาคาร ความเครียดท่ีมาจากสภาพการท างานท่ีมีความกดดนัมากข้ึน 
โดยท่ีพนกังานตอ้งท าหน้าท่ีแตกต่างจากในอดีตคือ ตอ้งท างานประจ าให้ดียิ่งข้ึน อีกทั้งการเพิ่ม
จ านวนฐานลูกคา้ใหม่ และขายผลิตภณัฑใ์หไ้ดต้ามเป้าหมายขององคก์ร 
 ธุรกิจประกนัชีวิตเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนภายในประเทศ ในรอบปีที่ผา่นมาเศรษฐกิจไทย
ไดรั้บผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหา
ดา้นการเมืองภายในประเทศไทย ท่ีมีความวุ่นวายจนส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ธุรกิจ
ประกนัชีวิตก็ยงัสามารถมีอตัราการขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แสดงถึงระดบัการรับรู้ของประชาชน 
ท่ีให้ความส าคญั หรือความจ าเป็นท่ีตอ้งมีประกนัชีวิตเพื่อลดความเส่ียงภยัต่างๆ ต่อบุคคล และ
ครอบครัว ซ่ึงแต่เดิมประกนัชีวติเคยเป็นเร่ืองใหม่ท่ีตอ้งใชเ้วลาในการปูพื้นฐานความรู้ ความเช่ือมัน่ 
และความเขา้ใจท่ีมีต่อการท าประกนัชีวติ  
 ปัจจุบนัธนาคารต่างๆ ไดอ้อกมามีนโยบายการขยายธุรกิจประกนัชีวิต Bancassurance 
ส่งผลใหเ้กิดช่องทางการขายประกนัผา่นธนาคารพาณิชยข์ยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งมาก จากผลการช าระ
เบ้ียปีต่อของกรุงเทพประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) ปี 2553 ซ่ึงเป็นฐานเบ้ียประกนัท่ีใหญ่ท่ีสุด โดยมี
มูลค่ารวมทั้งส้ิน 171,346.12 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.82 ซ่ึงมีอตัราการเก็บเบ้ีย (Premiums 
Collection) อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 89 (กรุงเทพประกนัชีวติ 2553)  
 ขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัมีความสนใจในการศึกษาภาวะความเครียด และกลยุทธ์การจดัการ
ความเครียดของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ในการให้บริการประกนัชีวิต เพื่อน าผลที่ได้จาก
การศึกษาไปเป็นแนวทางการบริหารความเครียด และกลยุทธ์การจดัการความเครียดท่ีเหมาะสมกบั
พนักงานธนาคาร โดยผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูบ้ริหารของธนาคารกรุงเทพ และกรุงเทพประกนัชีวิต 
สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนการบริหารงาน การให้บริการประกนัชีวิต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของพนกังานธนาคารท่ีดีต่อลูกคา้ และองคก์รได ้
 
2. วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 2.1 ศึกษาปัจจยัดา้นการด าเนินงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี 
 2.2 ระดบัความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ  และผูบ้ริหารสาขา
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 2.3 ศึกษากลยทุธ์การจดัการความเครียดของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตจงัหวดัราชบุรี 
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 2.4 ศึกษาปัจจยัการด าเนินงาน ท่ีมีผลต่อความเครียดของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี 
 2.5 ศึกษาความเครียดจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี 
 2.6 น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน   และวางแผนกลยทุธ์การ
จดัการความเครียดในการให้บริการประกนัชีวติของพนกังานธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
 
3. ขอบเขตกำรวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัพฒันาโดยมีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
 3.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ ศึกษาภาวะความเครียด และกลยทุธ์การจดัการความเครียดของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในการใหบ้ริการประกนัชีวติ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล
ปัจจยัดา้นการด าเนินงาน ความเครียดในการท างาน และกลยทุธ์การจดัการความเครียด  
 3.2 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ โดยพื้นท่ีในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  พนกังานธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัราชบุรี  
 3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะเวลาการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2554 – 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2555 
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4. กรอบแนวคิด 
 

 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล   

-  เพศ (X1 : Nominal) 
-  อายุ (X2 : Ordinal) 
- สถานภาพ (X3 : Nominal) 
- ระดบัการศึกษา (X4 : Nominal) 
- ต  าแหน่ง (X5 : Nominal) 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (X6 : Ordinal) 
- อายกุารท างาน (X7 : Ordinal) 
- ประเภทท่ีอยูอ่าศยั (X8 : Ordinal) 
- ขนาดตวับา้นท่ีอยูอ่าศยั (X9 : Ordinal) 
- บริเวณของท่ีอยูอ่าศยั (X10 : Ordinal) 

ควำมเครียดในกำรท ำงำน 
- ดา้นร่างกาย (Y1: Ordinal) 
 

- ดา้นจิตวทิยา (Y2 : Ordinal) 
 

- ดา้นพฤติกรรม (Y3 : Ordinal) 
 

ปัจจัยด้ำนกำรด ำเนินงำน 

- ลกัษณะการด าเนินงาน(X11 : Ordinal) 
- นโยบายการบริหารงาน(X12 : Ordinal) 
- สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน 
   (X13 : Ordinal) 
- ค่าตอบแทน (X14 : Ordinal) 
- สวสัดิการ (X15 : Ordinal) 
- ความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างาน  
  (X16 : Ordinal) 

ตัวแปรต้น (X) 
 (Independent Variables) 

ตัวแปรตำม (Y) 
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5.  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 สมมติฐานการวิจยัในคร้ังน้ีประกอบสมมติฐานหลกั 2 ขอ้ ดงัน้ี 
 5.1 สมมติฐำน: ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ยสมมติฐานย่อย 10 
สมมติฐาน ดงัน้ี  
  5.1.1 สมมติฐำนที ่1: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: พนักงานธนาคารกรุงเทพท่ีมีเพศแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ความเครียดในการท างาน 
   H1: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัความเครียด
ในการท างาน 
  5.1.2 สมมติฐำนที ่2: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีอายุแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในการท างาน 
   H1: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัความเครียด
ในการท างาน 
  5.1.3 สมมติฐำนที ่3: พนักงานธนาคารกรุงเทพท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความเครียดในการท างาน 
   H1: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบั
ความเครียดในการท างาน 
  5.1.4 สมมติฐำนที ่4: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างาน 
   H1: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างาน 
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  5.1.5 สมมติฐำนที ่5: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีต าแหน่งแตกต่าง  ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความเครียดในการท างาน  
   H1: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีต าแหน่งแตกต่าง  มีความสัมพันธ์กบั
ความเครียดในการท างาน 
  5.1.6 สมมติฐำนที่ 6: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 
มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: พนักงานธนาคารกรุงเทพท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 
ก   H1: พนักงานธนาคารกรุง เทพท่ีมีรายได้เฉ ล่ีย ต่อเดือนแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 
  5.1.7 สมมติฐำนที่ 7: พนักงานธนาคารกรุงเทพที่มีอายุการท างานแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีอายกุารท างานแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างาน 
   H1: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีอายุการท างานแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างาน 
  5.1.8 สมมติฐำนที ่8: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีประเภทท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: พนักงานธนาคารกรุงเทพท่ีมีประเภทท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกัน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 
ก   H1: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีประเภทท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างาน 
  5.1.9 สมมติฐำนที ่9: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีขนาดตวับา้นท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั 
มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีขนาดตวับา้นท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกัน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 
   H1: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีขนาดตัวบ้านท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

7 

  5.1.10 สมมติฐำนที ่10: พนกังานธนาคารกรุงเทพท่ีมีบริเวณของอยูอ่าศยัแตกต่างกนั 
มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
กกกกกก   H0: พนักงานธนาคารกรุงเทพท่ีมีบริเวณของอยู่อาศัยแตกต่างกนั ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 
กกกกกก   H1: พนักงานธนาคารกรุงเทพที่ มีบริ เวณของอยู่อาศัยแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 
กกกกกกกก5.2 สมมติฐำน: ปัจจยัดา้นการด าเนินงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) 
ในเขตจงัหวดัราชบุรี มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ยสมมติฐานยอ่ย 
6 สมมติฐาน ดงัน้ี  
  5.2.1 สมมติฐำนที ่11: ลกัษณะการด าเนินงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ  มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: ลกัษณะการด าเนินงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างาน 
   H1: ลกัษณะการด าเนินงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างาน 
  5.2.2 สมมติฐำนที ่12: นโยบายการบริหารงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: นโยบายการบริหารงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างาน 
   H1: นโยบายการบริหารงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ มีความสัมพนัธ์กบั
ความเครียดในการท างาน 
  5.2.3 สมมติฐำนที ่13: สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 
   H1: สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 
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  5.2.4 สมมติฐำนที ่14: ค่าตอบแทนของพนกังานธนาคารกรุงเทพ มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: ค่าตอบแทนของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในการท างาน 
   H1: ค่าตอบแทนของพนกังานธนาคารกรุงเทพ มีความสัมพนัธ์กบัความเครียด
ในการท างาน 
  5.2.5 สมมติฐำนที ่15: สวสัดิการของพนกังานธนาคารกรุงเทพ มีความสัมพนัธ์กบั
ความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: สวสัดิการของพนกังานธนาคารกรุงเทพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียด
ในการท างาน 
   H1: สวสัดิการของพนกังานธนาคารกรุงเทพ  มีความสัมพนัธ์กบัความเครียด
ในการท างาน 
  5.2.6 สมมติฐำนที ่ 16: ความส าเร็จ-ความก้าวหน้าในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานดงัน้ี 
   H0: ความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ ในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 
   H1: ความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 
 
6.  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 ทราบปัจจยัดา้นการด าเนินของพนกังานธนาคารกรุงเทพ (จ ากดั) ในเขตจงัหวดัราชบุรี 
 6.1 ทราบระดบัความเครียดในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ (จ ากดั) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี 
 6.3 ทราบกลยทุธ์การจดัการความเครียดของพนกังานธนาคารกรุงเทพ (จ ากดั) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี  
 6.4 ทราบปัจจยัดา้นการด าเนินงานท่ีมีผลให้เกิดภาวะความเครียด ของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ (จ ากดั) ในเขตจงัหวดัราชบุรี 
 6.5 ทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลใหเ้กิดภาวะความเครียด ของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
(จ ากดั) ในเขตจงัหวดัราชบุรี 
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 6.6 ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงวธีิการด าเนินงาน และวางแผนกลยทุธ์การ
จดัการความเครียดในการให้บริการประกนัชีวติท่ีมีประสิทธิภาพได ้
 
7. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ควำมเครียด คือ สภาวะความซับซ้อนของร่างกาย และจิตใจ เกิดจากสภาวะแวดลอ้ม
หรือสถานการณ์ท่ีบีบบงัคบัให้ร่างกาย และจิตใจเปล่ียนแปลงไป ความเครียดจะยงัคงอยู่เร่ือยไป
จนกว่าสถานการณ์นั้นจะถูกก าจดัออกไป โดยความเครียดสามารถเกิดข้ึนได้กบัทุกคน ในทุก
ช่วงเวลา เม่ือความเครียดเกิดข้ึนกบัตวับุคคลแลว้ อาจท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงคต่์างๆ ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เช่น หงุดหงิด กลวั วิตกกงัวล ปวดหัว อ่อนเพลีย หมดเร่ียวแรง ย  ้าคิดย  ้าท า 
เกิดอาการผิดปกติทางประสาท หรือทางใจ ถา้เกิดบ่อยคร้ังข้ึนหรือเกิดระยะยาวนานจะท าให้จิตใจ 
ป่ันป่วน และเกิดอาการทุกขท์างใจท่ีแกไ้ขไดย้าก (สมิต อาชวนิจกุล 2542 : 1) 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ในสาขาต่าง เขตจงัหวดัราชบุรี การศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุการท างาน ประเภทท่ีอยูอ่าศยั ขนาดตวับา้นท่ีอยูอ่าศยั 
และบริเวณของท่ีอยูอ่าศยั 
 ปัจจัยด้ำนกำรท ำงำน หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ในการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ีเป็นสาเหตุต่อการเกิดความเครียดในการท างาน ประกอบดว้ย  ลกัษณะ
การด าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน ค่าตอบแทน 
สวสัดิการ และความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างาน 
 ลักษณะกำรด ำเนินงำน หมายถึง หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในเน้ือหาสาระของงาน ขอบเขต
และความชัดเจนในการปฏิบติังาน ตลอดจนปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหรืองานท่ีตอ้ง
รับผิดชอบ ความเหมาะสมของงานกบัความสามารถ ทกัษะ ความช านาญ ความยากง่ายในการ
ท างาน การแสดงถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นตน้ 
 นโยบำยกำรบริหำรงำน หมายถึง กฎ ระเบียบต่างๆ ค าสั่ง เป้าหมายในการท างาน แนวทาง 
การด าเนินงานการจดัระบบงานการก าหนดบทบาทหน้าที่ของพนกังานในการปฏิบตัิงานเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 สัมพันธภำพกับบุคคลอื่นในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบั
บุคคล หรือกลุ่มคน ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และลูกคา้ 
 ค่ำตอบแทน หมายถึง เงินเดือน ค่าจา้ง ค่านายหนา้หรือรายไดท่ี้ไดจ้ากการแนะน าสินคา้ 
หรือผลิตภณัฑข์องธนาคารกรุงเทพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

10 

 สวสัดิกำร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล กองทุนเพื่อการกูย้มืของพนกังานธนาคาร 
 ควำมส ำเร็จ-ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน หมายถึง ความสามารถในการท างาน การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการท างานได้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี การมีโอกาสได้รับการเล่ือน
ต าแหน่งให้สูงข้ึน การมีโอกาสได้ปรับเพิ่มข้ึนของเงินเดือน และการได้รับการสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 
 ควำมเครียดในกำรท ำงำน หมายถึง เป็นส่ิงท่ีรบกวนจิตใจท าให้เกิดการต่ืนตวัเตรียมรับ
เหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง เป็นเร่ืองท่ีคิดวา่เกินความสามารถท่ีจะแกไ้ขได ้ท าให้รู้สึกไม่สบายใจ 
หนักใจ และอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายของคนเราท าให้รู้สึกว่าควบคุมตนเองไม่ได้ แต่ถ ้า
ความเครียดไม่มากจนเกินไป ความเครียดจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความมานะพยายามเอาชนะ
ปัญหา และอุปสรรคจนน าไปสู่ความส าเร็จ ไดใ้นท่ีสุด (อดิศกัด์ิ  สาวนกลู 2547) 
 ควำมเครียดในกำรท ำงำนด้ำนร่ำงกำย หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อการท างานของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพท่ีเกิดจากส่ิงท่ีมารบกวนหรือคุกคามต่อร่างกาย ซ่ึงปรากฏอาการทางดา้นร่างกาย 
เช่น อาการศีรษะ ปวดเม่ือยตามร่างกาย หายใจเร็ว หายใจถ่ี หายใจไม่เป็นปกติ การรู้สึกร้อนหรือ
หนาวผดิปกติ  
 ควำมเครียดในกำรท ำงำนด้ำนจิตวทิยำ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อการท างานของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพท่ีเกิดข้ึนจากการรบกวนหรือคุมคามต่อจิตใจ อาจเป็นสาเหตุท าใหป้ระสิทธิภาพใน
การท างานลดลง ซ่ึงปรากฏอาการทางดา้นจิตใจ เช่น ความรู้ขาดความมัน่ใจ หงุดหงิดง่าย รู้สึกกลวั
อยา่งไม่มีเหตุผล รู้สึกเหน่ือยกบัการท างาน 
 ควำมเครียดในกำรท ำงำนด้ำนพฤติกรรม หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ มีการแสดงออกทางพฤติกรรมของพนกังานวา่มีภาวะความเครียด หรือมี
พฤติกรรมท่ีแสดงออก เพื่อบรรเทาความเครียด เช่น การท างานท่ีเร่งรีบ กระวนกระวาย  อาการท่ี
นอนพกัผอ่นไม่เพียงพอ หรือนอนไม่หลบั การรับประทานอาหารท่ีเพิ่มสูงข้ึน การสูบบุหร่ี 
 กลยุทธ์กำรจัดกำรควำมเครียด หมายถึง วธีิการและพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
ท่ีมีผลต่อการจดัการกบัความเครียดของตนเอง ซ่ึงมีรูปแบบการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนัออกไป 
(Carver, Scheier and Weintraub 1989) 
 Bancassurance หมายถึง การขายประกันผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ โดยร่วมกับ
บริษทัประกนัชีวิต ในการน าเสนอผลิตภณัฑ์ ประกนัชีวิตท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัเงินฝากประจ า
ระยะยาว ท าให้บริษทัประกนัสามารถขยายฐานลูกคา้บางกลุ่มท่ีตวัแทนประกนัชีวิตเขา้ไม่ถึง หรือ
ใหค้วามเช่ือถือองคก์ร เช่น ธนาคารมากกวา่บุคคลท่ีเป็นตวัแทน (ศูนยว์จิยักสิกรไทย 2551) 
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 พนักงำน หมายถึง พนกังานปฏิบติัการรวมถึงลูกจา้ง ท่ีให้บริการดา้นการเงินต่างๆ ต่อ
ผูม้าใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จงัหวดัราชบุรี ประกอบไปดว้ย  ธนาคารกรุงเทพ 14  สาขา และ 
2 ส านกัธุรกิจ บุคคลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานฝ่ายธุรกิจสินเช่ือ พนกังานฝ่ายการเงิน 
พนกังานฝ่ายบริการ และพนกังานฝ่ายขายผลิตภณัฑธ์นาคาร (ธนาคารกรุงเทพ 2553) 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
       

 การศึกษาภาวะความเครียด และกลยุทธ์การจดัการความเครียดของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในการให้บริการประกนัชีวิต กรณีศึกษา จงัหวดัราชบุรี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ทฤษฏี แนวคิด สาเหตุของความเครียด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางการศึกษาดงัน้ี 
                  1. ความหมายของความเครียด  
                  2. สาเหตุของความเครียด 
                  3. ประเภทของความเครียด 
                  4. ระดบัของความเครียด 
                  5. ผลกระทบของความเครียด 
                  6. การจดัการความเครียด 
                  7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

 

1. ความหมายของความเครียด 
 ความเครียด หรืออาการตึงเครียดเป็นเร่ืองของบุคคลที่อยูใ่นระหวา่งวยัท างานมกัมีการ
กล่าวถึงบ่อยคร้ัง ความเครียดเป็นอาการท่ีสมองไม่ไดรั้บความผอ่นคลาย ความเครียดเกิดจากการ
คร ่ าเคร่งกบังานหนกัมากจนเกินไป เช่น มีใบหนา้แสดงความเครียด ความเครียดท่ีแสดงออกมาให้
เห็นเป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการสะสมมาจากความกดดนัต่าง ๆ ท่ีสะสมไวภ้ายในร่างกาย และภายใน
จิตใจ การแสดงอาการเครียดออกมาเป็นอาการตึงเครียดสามารถเห็นไดแ้ตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 
ความเครียดเป็นความรู้สึกที่เป็นสากล นกัวิจยั จิตแพทย ์นกัจิตวิทยา ไดศ้ึกษาความเครียดอยา่ง
กวา้งขวางดงัน้ี 
 ดารณี  อุทยัรัตนกิจ (2545 : 5)   กล่าววา่  ความเครียดเป็นภาวะที่บุคคลต้องเผชิญกบั
การทา้ทายท่ีส าคญั และไม่มีความสมดุลระหวา่งความตอ้งการ และการตอบสนอง  
 จุฑารัตน์ สุคนัธรัตน์ (2541 : 20) กล่าววา่ ความเครียด หมายถึง การรับรู้ถึงกลุ่มอาการท่ี
เกิดข้ึนจากสภาวะท่ีร่างกาย และจิตใจ การรับรู้ถึงความเตรียมพร้อมในการเผชิญกบัสถานการณ์ท่ี
ขดัขวางความตอ้งการของบุคคล หรือความกดดนัจากสภาพแวดลอ้มในการท างานหนกัหรือเกินกวา่
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  ความกดดนัจากสภาพแวดล้อมมีผลท าให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยา
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ตอบสนองต่อภาวะดงักล่าว เช่น เกิดความวติกกงัวล  เหน่ือยลา้   ทอ้แท ้  ไม่พึงพอใจในงาน ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการท างาน และความรู้สึกท่ีดีเก่ียวกบังาน 

 ธงชยั ทวชิาชาติ และคณะ (2541) ให้ความหมายว่า ความเครียดเป็นภาวะของบุคคล
ความรู้สึกกดดนั ไม่สบายใจ วุน่วายใจ กลวั วิตกกงัวล ตลอดจนถูกบีบคั้น ความเครียดเกิดจากการ
ท่ีบุคคลรับรู้ หรือการประเมินส่ิงท่ีเขา้มาในประสบการณ์ของตนว่าเป็นส่ิงคุกคามจิตใจส่งผลให้
เกิดอนัตรายแก่ร่างกาย ความเครียดมีผลให้ภาวะสมดุลของร่างกาย และจิตใจเสียไปท าให้บุคคลมี
ปฏิกิริยาตอบสนองหลายอยา่ง เช่น การใชก้ลไกป้องกนัตนเองโดยการเปล่ียนแปลงดา้นสรีระ ดา้น
พฤติกรรม ดา้นความนึกคิด และดา้นอารมณ์รู้สึก การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้ความเครียดหรือ
ความกดดนัคลายลง และกลบัสู่ภาวะสมดุล 
 วรรธณา  ลีลาอมัพรสิน (2541 : 12-13) กล่าวว่า ความเครียด หมายถึง  ภาวะขาด
ความสมดุลของร่างกาย และจิตใจเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน และภายนอกร่างกาย  การขาดความ
สมดุลเป็นปฏิกิริยาท่ีตอบสนองของบุคคลต่อส่ิงท่ีมาคุกคามร่างกาย    และจิตใจท าให้ตอ้งมีการ
ปรับตวัใหส้ามารถรักษาภาวะสมดุลของร่างกาย บุคคลท่ีเกิดความเครียดมีอาการแสดงออก ไดแ้ก่ 
อาการทางร่างกาย ปวดศีรษะ มือสั่น นอนไม่หลบั หิวบ่อย และอาการทางจิตใจ ความวิตกกงัวล  
ซึมเศร้า  หงุดหงิด 
 กรมสุขภาพจิต (2541) กล่าวว่า ความเครียดเป็นเร่ืองท่ีกล่าวถึงบ่อยคร้ัง ความเครียด
สามารถเกิดข้ึนได้ทุกสถานการณ์ ทุกท่ี ทุกเวลาของบุคคลท่ีเผชิญกบัความกดดัน เช่น บุคคลท่ี
ท างานหนกัมีความเครียดเกิดจากการปฏิบติังาน ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์ หรือความรู้สึกท่ี
เกิดข้ึนเม่ือมีการเผชิญปัญหาต่างๆ ท าให้รู้สึกไม่สบายกาย ไม่สบายใจ คบัขอ้งใจ หรือถูกบีบคั้น
กดดนั จนท าใหรู้้สึกทุกขใ์จ  
 อารี  เพชรผุด และปนดัดา  ช านาญสุข  (2540 : 20) กล่าวว่า ความเครียดเป็นภาวะทาง
จิตใจในบุคคลท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงความวติกกงัวลต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ความเครียดเกิดจากความไม่ประสบ
ผลส าเร็จ การสูญเสียในส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่มีความส าคญัต่อจิตใจบุคคล หรือการขาดสมดุลของชีวิต   
ความเครียดเกิดข้ึนไดก้บับุคคลทุกคน และมกัพบมากในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพท่ีตอ้งใชส้มองในการ
ท างาน และงานมีการแข่งขนัสูง บุคคลท่ีมีความเครียดมาก ไดแ้ก่ นกับญัชี นกัการเงิน ความเครียดมี
ผลท าใหเ้กิดโรคท่ีเก่ียวขอ้งมากมาย เช่น โรคนอนไม่หลบั โรคอว้น โรคซึมเศร้า โรคความดนัสูง 
 กรมการแพทย ์ (2533 : 2) ใหค้วามหมายวา่ การท่ีจิตใจของบุคคลเกิดภาวการณ์ต่ืนตวั
พร้อมเผชิญหนา้กบัปัญหา หรือภาวการณ์ท่ีมีความกดดนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเกิดข้ึน บุคคลนั้นรับรู้วา่
เป็นเร่ืองฝืนใจ หรือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่มีผลใหบุ้คคลตอ้งมีความทุ่มเทก าลงักาย และ
ก าลงัใจทั้งหมดเพื่อเขา้ไปแกไ้ขปัญหา หรือเขา้ไปต่อสู้กบัปัญหานั้นๆ ใหไ้ด ้  
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 รัชดา เอ่ียมยิ่งพานิช (2531 : 16) กล่าววา่ ความเครียด (Stress) มาจากภาษาละติน คือ 
Strict หมายถึง ความกดดนัต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล มีผลท าให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ 
ความเครียดเป็นภาวะท่ีเกิดจากความวุน่วายทางจิตใจท าให้บุคคลนั้นๆ เสียความสมดุลของตวัเอง 
ความวุน่วายดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นแรงผลกัดนัให้มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง
ท าใหค้วามรู้สึกเครียดมีลดนอ้ยลง เพื่อการรักษาความสมดุลไว ้ 
 ความเครียดมีผลมาจากร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา สังคม และด้านจิตวิญญาณเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของบุคคลท าหนา้ท่ีเช่ือมประสานกบัร่างกาย และจิตใจ จิตวิญญาณของบุคคลมี
ความส าคญักบัชีวติของมนุษย ์เช่นเดียวกบัลมหายใจ “หากปราศจากซ่ึงจิตวญิญาณก็ปราศจากชีวิต” 
(Lunn 2003 : 154; Seaward 2001 : 76) ความเครียดจะมีผลรวมๆ กระทบในเกือบทุกๆ ดา้น เช่น 
ความเครียดในร่างกายมีผลคุกคามใหร่้างกายของบุคคลอยูใ่นภาวะไม่สมดุล ความเครียดดา้นอารมณ์
ก่อใหเ้กิดความรู้สึกในแง่ไม่ดี หรือไม่สร้างสรรค ์ความเครียดทางดา้นสติปัญญาท าให้การรับรู้ของ
บุคคลเปล่ียนแปลงไป ความเครียดทางดา้นสังคมอาจท าให้บุคคลไม่สามารถในการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ได ้ความเครียดดา้นจิตวิญาณท าให้บุคคลเปล่ียนลกัษณะความเช่ือถือ และส่งผลต่อความ
ปรวนแปรในดา้นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล  
ก Selye (1975 : 53-54) ให้ความหมายวา่ ความเครียดเป็นกลุ่มอาการท่ีร่างกายมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อส่ิงที่มาคุกคาม ความเครียดเป็นผลต่อการเปล่ียนแปลงภายในร่างกาย เก่ียวกบั
โครงสร้าง และการเปล่ียนแปลงทางเคมีเพื่อต่อตา้นการคุกคาม ความเครียดเกิดข้ึนในบุคคลใด
ร่างกายจะมีการตอบสนอง โดยใชก้ลไกดา้นพฤติกรรมในการปรับตวัเพื่อให้เกิดภาวะปกติของร่างกาย 

 ลาซารัส (Lazarus 1971, อา้งถึงใน ธงชยั ทวิชาติ และคณะ 2541) ให้ความหมายว่า 
ภาวะชัว่คราวของความไม่สมดุลเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ หรือการประเมินของบุคคลต่อส่ิงท่ี
เขา้มาในประสบการณ์วา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงคุกคามของบุคคล การรับรู้หรือการประเมินเป็นผลจากการ
กระท าร่วมกนัของสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มในสังคมการท างานในธรรมชาติเหตุการณ์
ต่างๆในชีวิต ปัจจยัภายในของบุคคล เช่น ทศันคติ ลักษณะประจ าตวั อารมณ์ของบุคคล และ
ประสบการณ์ในอดีตรวมถึงความตอ้งการของบุคคล 
 จากการทบทวนขา้งตน้ ความเครียดเป็นส่ิงท่ีทุกคนต่างเคยประสบกบัความเครียด มาก
หรือนอ้ยแตกต่างกนัไป ตามเหตุการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม การรับรู้ถึงปัญหาของแต่ละบุคคล 
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั บุคคลต่างๆ มีโอกาสเกิดความเครียดได ้ความเครียดมีลกัษณะเฉพาะ 
ส่วนมากนึกถึงความเครียดในแง่ท่ีเป็นอารมณ์ทางลบ ความเครียดมีผลท าให้เกิดความพร้อมในการ
เผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆในการแกไ้ขปัญหา และอุปสรรค บุคคลใดมีระดบัความเครียดมาก หรือ
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มีการสะสมความเครียดโดยไม่รู้จกัลดความเครียดลง ความเครียดที่สะสมมีผลให้บุคคลนั้นเกิด
ภาวะความเครียดท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม 
 ความเครียด เป็นภาวะร่างกาย และจิตใจถูกกระตุน้เพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ จาก
ภายใน และภายนอกร่างกาย การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั เกิดข้ึนได้
กบัทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ความเครียดท าใหเ้กิดความวติกกงัวล ความกดดนัภายในร่างกาย หรือจิตใจ
เป็นสาเหตุของการขาดความสมดุลในตนเอง และเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายไว ้ความเครียดเป็น
ตวักระตุน้ให้มีการแสดงออกท่ีไม่ปกติทางพฤติกรรมของบุคคลให้แสดงออกมาในแบบต่างๆ เช่น 
ความวิตกกงัวล ความเศร้า ความเสียใจ ความกลวั ครุ่นคิดในเร่ืองบางเร่ืองมากเกินไป ความ
กระวนกระวายใจ ความไม่พึงพอใจ ความทอ้แท ้และความเครียดท าให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ 
ตามมา 
 
2. สาเหตุของความเครียด 
 ความเครียดเป็นภาวะร่างกาย และจิตใจไดรั้บผลกระทบจากส่ิงเร้า หรือส่ิงคุกคามทั้ง
จากภายใน และภายนอก ส่ิงเร้าหรือสาเหตุที่ท  าให้เกิดภาวะความเครียด มีสาเหตุมาจากปัจจยั
หลายประการสรุปไวด้งัน้ี 
 สุวนีย ์เก่ียวก่ิงแกว้ (2547) จ าแนกปัจจยัจากส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอก ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดจากภายในบุคคล ไดแ้ก่ 
  1.1 โครงสร้างร่างกาย และสภาวะทางสรีรวิทยา โครงสร้างของร่างกายเป็นส่วนท่ี
ไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ บุคคลที่ไดรั้บส่วนที่ดีของบิดามารดามีผลท าให้มีโครงสร้าง
ร่างกายสมบูรณ์ และมีสุขภาพดี บุคคลที่ไดร้ับส่วนดอ้ยของบิดามารดามีผลท าให้ร่างการเติบโต
ไม่สมบูรณ์เกิดโรคต่างๆ ไดง่้าย ความสามารถท่ีซ่อนแฝงในบุคคลมีนอ้ยส่งผลให้ความสามารถใน
การแกปั้ญหาไม่ดี ทนต่อสภาวะความเครียดไดน้อ้ย ท าใหเ้กิดความเครียดไดสู้ง 
  1.2 ระดบัพฒันาการของบุคคล สภาพร่างกายบุคคลใด    มีการเจริญเติบโตพฒันาการ
ไม่ปกติมีผลท าใหเ้กิดโรคไดง่้าย สภาพจิตใจท่ีมีพฒันาการไม่ดี มีแนวโนม้เกิดความเครียดไดง่้าย 
ระดบัพฒันาการของจิตใจ อารมณ์ มีผลต่อการรับรู้ และแปลเหตุการณ์ ระดบัพฒันาการไม่ดีท าให้
การรับรู้ การแปลเหตุการณ์ และการแกปั้ญหาไม่ตรงกบัความเป็นจริงมีผลใหปั้ญหาไม่ไดรั้บการ
แกไ้ข และก่อใหเ้กิดความเครียดระดบัมากได ้
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 2. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกบุคคล ไดแ้ก่ 
  2.1 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น สภาพอากาศท่ีร้อนหรือเยน็เกินไป แสงสวา่งท่ีจา้
หรือมืดเกินไป สภาพอากาศไม่บริสุทธ์ิ มีกล่ินหรือควนัพิษ การไดย้นิเสียงดงัเกินไป การขาดแคลน
ปัจจยัจ าเป็นในการด ารงชีวิต อาหาร น ้า เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค เป็นตน้ 
  2.2 สังคมและสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน เช่น สัมพนัธภาพในครอบครัวไม่ดี มีผลให้
เกิดการทะเลาะเบาะแวง้ การโตเ้ถียง การอิจฉาริษยา การอยูค่นเดียวอยา่งโดดเด่ียว เป็นตน้ 
  2.3 สภาวการณ์ และเหตุการณ์อ่ืนๆ สภาพการณ์มีผลให้บุคคลมีการปรับตวั เช่น 
สภาพการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความช่ืนชมยนิดี การแต่งงาน ตั้งครรภ ์ คลอดบุตร จบการศึกษา เขา้ท างาน
ใหม่ เล่ือนต าแหน่ง การศึกษาต่อ สภาวการณ์ท่ีเกิดความไม่ยนิดี ความเศร้า สะเทือนใจ การหยา่ร้าง 
สมาชิก ในครอบครัว เจบ็ป่วย สามีหรือภรรยาเสียชีวิต การไม่ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการ
ท างาน สภาพเศรษฐกิจท่ีทรุดลง การเกษียณอาย ุเป็นตน้ 
 สมิต อาชวนิจกุล (2542 : 2 -3) ไดแ้บ่งไว ้5 ประการดงัน้ี  
 1. เกิดจากความกดดนั สภาพแวดลอ้ม และบุคคลรอบๆ ขา้ง เช่น ลูกถูกกดดนัจากพอ่แม่
ใหเ้รียนหนงัสือมากๆ ลูกนอ้งถูกกดดนัจากหวัหนา้ใหท้  างานอยา่งประสิทธิผลมากท่ีสุด บางบุคคล
ท่ีท างานไม่ไดต้ามเป้าหมายก่อเกิดความเครียดข้ึนได ้ ความเครียดท่ีมากเกินไปมีผลกบัประสาท
ก่อใหเ้กิดโรคประสาท (สมิต อาชวนิจกุล 2542 : 2 -3) 
 2. เกิดจากความวติกกงัวล การคิดมาก การกงัวลกบัอดีต การวติกกงัวลกบัอนาคต ท าให้
ขาดความสุขในชีวิต ความวิตกกงัวลมีผลให้เกิดความเครียดก่อเกิดเป็นโรคประสาท การแสดง
อาการนอนไม่หลบั หรือนอนหลบัยาก รู้สึกผิดปกติ ซึมเศร้า อ่อนเพลีย วิตกกงัวลในเร่ืองไม่เป็น
เร่ือง การเกิดความกลวั ชอบย  ้าคิดย  ้าท า และไม่สามารถบงัคบัจิตใจของตนให้สงบราบเรียบได ้มีผล
ให้บุคคลเกิดความเครียดมากส่งผลให้มีอาการหงุดหงิด โกรธง่าย ตกใจง่าย รู้สึกตึงไปทั้งตวั 
หมดเร่ียวแรง และความเครียดมากเกินกว่าท่ีบุคคลสามารถรับได้ส่งผลให้ฆ่าตวัตายได้ (สมิต 
อาชวนิจกุล 2542 : 2 -3) 
 3. เกิดการคบัขอ้งใจ คนเรามกัมีเป้าหมายในชีวิตหรือการท างาน เม่ือมีอุปสรรคเขา้มา
ขดัขวางกบัเป้าหมายมีผลให้บุคคลเกิดอาการเครียด เช่น รถติดท าให้ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้
ทนัเวลา การท างานกบัหัวหน้างานท่ีเขม้งวดมากเกินไป การท างานผิดพลาดกลวัว่าหัวหน้างาน
ลงโทษหรือด่าวา่ บุคคลท่ีตกอยูใ่นสภาพคบัขอ้งใจมากๆ ระยะเวลานานเกินความสามารถท่ีบุคคล
รับไดมี้ผลให้เกิดความเครียดเกิดข้ึน ผลท่ีตามมาคืออาการ ปวดหวั เวียนหัว มึนงง ปวดกลา้มเน้ือ 
ใจสั่น หายใจไม่คล่อง  แน่นหนา้อก จุดเสียดแน่นทอ้ง ชาตามตวั ชาตามแขน มือเทา้เยน็ ใจหายวบูวาบ 
รู้สึกหวาดกลวั หวัใจเตน้ผดิปกติ ไม่สามารถควบคุมตวัเองไดต้ามปกติ (สมิต อาชวนิจกุล 2542 : 2 -3) 
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 4. เกิดจากความขดัแยง้ บุคคลใดที่มีการตดัสินใจให้เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น การ
อยากได้เงินจ านวนมากแต่ไม่ชอบท างาน อาการเบื่อต่องานเพราะท างานไม่ก้าวหน้า การท า
ผดิพลาดบ่อยคร้ัง การขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงาน หรือขดัแยง้กบัผูบ้งัคบับญัชา หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
มีผลให้บุคคลนั้นมีความกลุม้ใจจนเกิดอาการเครียดข้ึนทั้งทางกาย และทางใจ (สมิต อาชวนิจกุล 
2542 : 2 -3) 
 5. เกิดจากความผิดปกติทางดา้นร่างกายของตน เป็นความผิดปกติของร่างกายเกิดจาก 
ความพิการทางดา้นร่ายกายส่งต่อด้านจิตใจ เช่น การถูกเพื่อนฝูงล้อเลียนในปมด้อย หรือท างาน
ไม่ไดต้ามประสิทธิภาพ การมีโรคเร้ือรังท่ีรักษาไม่หาย การขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง การเก็บกด 
ไม่แสดงออกในความไม่พอใจ การเป็นคนเจา้คิดเจา้แคน้ หรือการทอ้แทต่้อการด าเนินชีวติ (สมิต 
อาชวนิจกุล 2542 : 2 -3) 
กกกกกกกกLuckman and Sorensen (1987) แบ่งสาเหตุความเครียดท าให้เกิดโรค 10 ปัจจยั ดงัน้ี 
 1. ดา้นพนัธุกรรม (Genetic Factors) ไดแ้ก่  การท างานของระบบต่าง ๆ   สีผิว  ความสูง 
ความฉลาด ความแขง็แรง หมู่เลือด ภายในร่างกาย หรือการท่ีร่างการผดิปกติ การมีภูมิตา้นทานโรคต ่า
ท าใหเ้กิดโรคไดง่้าย ตลอดไปจนถึงโรคท่ีถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ 
 2.  ดา้นฟิสิกส์และเคมี (Physical and Chemical Factors) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  2.1 อนัตรายจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก  เช่น ความร้อน รังสี มลภาวะท่ีไม่ดี 
  2.2 อนัตรายจากสภาพภายในร่างกาย เช่น ภาวะหมดสติ หรือภาวะร่างกายมีผลสะสม
ของคอเรสเตอรอลมากเกินไป ท าใหเ้กิดภาวะเส้นเลือดแขง็ การอุดตนัในเส้นเลือด โรคความดนั
โลหิต โรคอว้น เป็นตน้ 
  2.3 อนัตรายจากการขาดส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับชีวติ เช่น สารอาหาร ออกซิเจน การเสีย
เกลือแร่ การขาดน ้าในร่างกาย เป็นตน้ 
 3. ดา้นจุลินทรีย ์ และปาราสิต (Microorganism and Parasites) เช่น จุลินทรียป์ระเภท 
แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิต่าง ๆ เป็นตน้  
 4. ดา้นจิตใจ (Psychological Factors) ไดแ้ก่ สภาพการเจริญเติบโตท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ไปตามวยั Engel (1962) ไดก้ล่าวถึงความเครียดดา้นจิตใจไว ้3 ประการ คือ 
  4.1 การสูญเสียหรือกลวัวา่จะสูญเสียส่ิงมีค่า หรือส่ิงท่ีมีความส าคญั เช่น อวยัวะส าคญั
ของร่างกาย บุคคลท่ีเป็นท่ีรักใกลชิ้ด บทบาททางสังคม วตัถุของมีค่า เป็นตน้ 
  4.2 การไดรั้บอนัตราย หรือกลวัวา่จะไดรั้บอนัตราย เช่น กลวับาดเจบ็  หรืออุบติัเหตุ 
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  4.3 ความคบัขอ้งใจ (Frustration) เป็นอารมณ์ของบุคคลเกิดจากความไม่สบายใจ 
หรือการท่ีบุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนองทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม มี 3 สาเหตุดงัน้ี            
(มธุรส วรีะก าแหง 2533 : 132) 
   4.3.1 อุปสรรค (Obstacles) อุปสรรคท่ีท าให้บุคคลเกิดความคบัข้องใจ เกิดข้ึน
เน่ืองมาจากส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกาย และทางสังคม 
   4.3.2 ความบกพร่อง (Deficiency) ของบุคคล เช่น ร่างกายพิการ หนา้ตาไม่สวย  
                             4.3.3 ความขดัแยง้ในใจ (Conflicts) เป็นสภาพทางจิตของบุคคล เน่ืองจากการเลือก
เป้าหมายของตนมีอุปสรรคในการเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีตนเองตอ้งการ    
 5. ดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม (Cultural Factors) สภาพทางสังคม
ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว สภาพทางสังคมมีผลให้มนุษยต์อ้งมีการปรับตวัเพื่อให้อยู่
ในสังคมนั้นไดต้อ้งมีทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนัเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคม 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อบุคลิกภาพของบุคคล  
 6. ดา้นการเผชิญกบัส่ิงท่ีตอ้งตดัสินใจ (Future Shock) เช่น การเผชิญกบัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเคร่งเครียด การตอ้งใชค้วามคิดเพื่อเลือกหรือตดัสินใจต่อสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น การเลือกท่ีอยู่
อาศยั เร่ืองอาหาร เร่ืองการท างาน เป็นตน้ 
 7.  ดา้นการอพยพ (Migration) เป็นการโยกยา้ยสถานท่ีเดิมสู่สถานท่ีใหม่ เช่น ท่ีท างาน
หรือท่ีพกัอาศยั เป็นตน้ 
 8.  ดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factors) ไดแ้ก่ การมีฐานะความเป็นอยูท่ี่ขดัสน ก่อใหเ้กิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาดา้นสังคม เป็นตน้ 
 9. ดา้นการประกอบอาชีพ (Occupational Factors) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตได ้
 10. ดา้นเทคโนโลย ีและสังคม (Stressful Factors within Technological Societies ) 
ไดแ้ก่ เทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรม ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นมลภาวะ หรือปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั 
เป็นตน้ 
 กิติกร มีทรัพย ์และคณะ (2541 : 20-22, อา้งถึงใน อดิศกัด์ิ สวนกูล 2549) สรุปสาเหตุ
ของความเครียด 3 ประการดงัน้ี 
 1. ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยัเอ้ือมี 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การศึกษา 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ศาสนา ความเช่ือ นโยบายรัฐบาล ปัญหา
ดา้นความเครียด และวฒันธรรมภายนอก 
 2. ปัจจยัใกลต้วั ไดแ้ก่ ค่านิยม สภาพทางเศรษฐกิจ และครอบครัว 
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 3. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ (อายุ เพศ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงาน รายได ้อาชีพ ประสบการณ์การท างาน) และความเจบ็ป่วยทางร่ายกายและ
จิตใจในแต่ละบุคคล 
 Brown Moberg (1980 : 170-172) สรุปสาเหตุความเครียดไว ้8 ประการคือ 
 1. ปัจจยัเก่ียวกบัการท างาน ไดแ้ก่ 
  1.1 สภาพการท างาน (Working Condition) เช่น  การท่ีตอ้งท างานอยา่งรวดเร็ว และ
งานท่ีตอ้งใชค้วามพยายามสูง รวมถึงงานท่ียากเกินไป และงานท่ีไม่มีความชดัเจนวา่ตอ้งการอะไร
ก่อใหเ้กิดความเครียดในการปฏิบติังานได ้ Crawford (1993, อา้งถึงใน พิมลพรรณ ทิพค า 2543) 
สภาพการท างานเป็นสภาพการท างาน หรือเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความตึงเครียดต่อบุคคล การตึงเครียด
อาจแสดงออกทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมต่างๆ 
  1.2 งานท่ีหนกัเกินไป (Working Overload) หมายถึง การมีปริมาณงานท่ีตอ้งท ามีมาก 
หรือใชเ้วลารวดเร็ว การปฏิบติังานท่ีหนกัเกินไปสามารถก่อใหเ้กิดความเครียด 2 ทางคือ ท าใหเ้กิด
ความเบ่ือหน่าย โกรธง่าย และงานหนกัมีส่วนใหเ้กิดการท างานท่ีล่าชา้ Ross and Altmaier (1994, 
อา้งถึงใน รัตติพร พนพิเชษฐกุล 2444) ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งงานกบัพนกังานโดยปริมาณงานมากกวา่
ความสามารถของพนกังานท่ีท าได ้ผลท่ีพนกังานไดรั้บคือความเครียดท่ีมากข้ึน 
 2. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบับทบาทขององคก์ร ไดแ้ก่ 
  2.1 บทบาทท่ีคลุมเครือ (Role Ambiguity) การไดรั้บขอ้มูล วตัถุประสงค์ บทบาท
หนา้ท่ีเก่ียวกบังาน และรับผิดชอบของงานท่ีไม่ชดัเจน ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บความไม่สบายจากบทบาทท่ี
คลุมเครือมีผลต่อร่างกายและจิตใจ เช่น มีอาการเศร้า ไม่พอใจในงาน เป็นตน้ (Brown and Moberg 
1980 : 170-172) 
  2.2 บทบาทท่ีขดัแยง้ (Role Conflict) เป็นบทบาทของแต่ละคนในองคก์ารท่ีถูกตั้งข้ึน
อยา่งสับสนเก่ียวกบังานท่ีตอ้งท าหรือไม่ตอ้งท า บทบาทท่ีขดัแยง้พบเสมอกบัการท างานท่ีมีผูก้  าหนด
โดยกลุ่มตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปในการตดัสินใจ ความคิดท่ีแตกต่างกนัท าให้ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังาน
รู้สึกขดัแยง้ในบทบาทการท างานมีผลเกิดความเครียดสูง (Brown and Moberg 1980 : 170-172) 
  2.3  ความรับผดิชอบ (Responsibility) แบ่งไดเ้ป็น 2 ประการคือ 
   2.3.1 ความรับผิดชอบเก่ียวกบัคน หรือการท างานท่ีมีการประสานงานกบับุคคล
เป็นส่วนมาก และตอ้งใชเ้วลามากในการพบประเจรจากบัผูค้น 
   2.3.2 ความรับผดิชอบเก่ียวกบัส่ิงของ เป็นความเครียดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ
รับผดิชอบดา้นบุคคล และมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัมากกวา่ความรับผิดชอบเก่ียวกบัส่ิงของ 
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เช่น การรับฝากของมีค่าของบุคคลอ่ืนเกิดกรณีสูญหายมีผลให้เกิดความขดัแยง้กนั หรือความไม่
ชอบใจ ความไม่พอใจซ่ึงกนัและกนั 
 3. สัมพนัธภาพในหน่วยงาน เป็นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลในองคก์ร สัมพนัธภาพไม่ดี
ท าใหเ้กิดความไวว้างใจต ่า ความสนใจต่อการร่วมกนัแกปั้ญหานอ้ยลง ความไวว้างใจของบุคคลใน
องคก์รมีความสัมพันธ์กับบทบาทท่ีคลุมเครือมีผลท าให้ไม่มีการสั่งการระหว่างบุคคล ความ
ไม่ไวว้างใจมีผลเกิดความเครียดทางใจ และรู้สึกวา่ถูกคุกคามเก่ียวกบังานได ้ (Brown and Moberg 
1980 : 170-172) ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ไดแ้ก่  
  3.1 สัมพนัธภาพกบัผูบ้ริหาร  ผูบ้ริหารท่ีมีความมุ่งเน้นสัมพนัธภาพต ่า  เช่น  การมี
ความจริงใจ และการไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ตบ้ญัชาน้อยมีผลให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกกดดนั
เกิดความเครียดได ้Buck (1972, อา้งถึงใน จิตรลดา เฮงทบัทิม 2551) ปัญหาจากความมัน่คงทาง
อารมณ์บ่อยคร้ังเป็นผลจากความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัหวัหนา้งานเป็นไปในทางไม่ดี 
ไม่สนบัสนุน และเอาเปรียบ ส่งผลใหเ้กิดแรงกดดนัในงานสูง  
  3.2 สัมพนัธภาพกบัผูร่้วมงาน การขาดความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จากผูร่้วมงาน
เป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความเครียดในการท างาน 
 4. พฒันาการทางอาชีพ ไดแ้ก่ การขาดความมัง่คงในอาชีพ ขาดความปลอดภยัในการ
ท างาน การเล่ือนต าแหน่ง และความกา้วหนา้ในงาน พฒันาการทางอาชีพเป็นตวัส่งเสริมศกัยภาพ
ของตวับุคคลใหเ้กิดแรงผลกัในการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน มีผูศึ้กษาลกัษณะของอาชีพท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด 
(พรทิพย ์เกยรุานนท ์2528) พบวา่ ปัจจยัทางดา้นหนา้ท่ีการงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีท า ส่ิงแวดลอ้ม
ของการท างาน ภาระทางครอบครัว เหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมีผลต่อระดบัความเครียดของ
พนกังาน  
 5. บรรยากาศในการท างาน ได้แก่ การกีดกนัอิสรภาพของแต่ละบุคคล เช่น การไมมี่
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ขาดการให้ค  าแนะน าในการท างาน ผูบ้งัคบับญัชาขาดประสิทธิภาพการ
บริหารงาน การส่ือสารท่ีไม่ดี การสั่งการท่ีไม่ตรงกบัประสิทธิภาพของบุคคล (Brown and Moberg 
1980 : 170-172) 
 6. สาเหตุภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ปัญหาภายในครอบครัว วิกฤติการณ์ของชีวิต (Life Crisis) 
ปัญหาทางการเงิน เศรษฐกิจ สังคม และความขดัแยง้ของพนกังานกบัองคก์ร เป็นตน้ (Brown and 
Moberg 1980 : 170-172) 
 7. การเปล่ียนแปลงในงาน เช่น การเปล่ียนหนา้ท่ีการท างานใหม่ การเปล่ียนขั้นตอน
การท างานการเปล่ียนแปลงโดยไม่เหตุผล เป็นตน้ (Brown and Moberg 1980 : 170-172) 
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 8. ระบบรางวลั การประเมินผลจากการปฏิบติังาน และการไม่ไดรั้บค าชมเชยยกยอ่งใน
หนา้ท่ีการปฏิบติังานเป็นสาเหตุหน่ึงท าให้บุคคลเกิดความเครียดไดม้ากข้ึน (Brown and Moberg 
1980 : 170-172) 
 นอกจากน้ี Brown and Moberg ไดก้ล่าวถึง สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดในการ
ปฏิบติังานสามารถเกิดจากส่ิงต่างๆ เช่น ความเครียดท่ีเกิดจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (Task-Based 
Stress), ความเครียดท่ีเกิดจากบทบาทหน้าท่ี (Role-Based Stress), ส่ิงแวดลอ้มดา้นสังคม (Social 
Environment), ชีวติส่วนตวั (Personal Life) 
 จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัสรุปวา่ สาเหตุของความเครียดเป็นความไม่สมดุลระหวา่งความ
ตอ้งการของภายใน และภายนอกบุคคลมีผลใหบุ้คคลเกิดความเครียด ไดแ้ก่ 
 1. สาเหตุทางกายเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย การเปล่ียนแปลงทางชีวภาพ และ
พฒันาการในแต่ละวยั บุคคลท่ีไดรั้บการตอบสองความตอ้งการท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ มีให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 2. สาเหตุทางจิตใจ เป็นการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ความรู้สึกของบุคคล มีทั้งดา้นบวก 
และดา้นลบส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก 
 3. สาเหตุทางกาย และจิตใจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม หรือมาจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น การเขา้เร่ิมงานใหม่ การเปล่ียนงาน การยา้ยต าแหน่ง 
การสูญเสียบุคคลส าคญั และภยัอนัตรายต่างๆ ท่ีเกิดจากมนุษย ์หรือเกิดจากธรรมชาติ สาเหตุเหล่าน้ี
เป็นส่ิงเร้าให้เกิดพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิมใหแ้สดงออกมาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการรับรู้
ของบุคคลในบทบาทหนา้ท่ีการปฏิบติังาน และความสามารถในการด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมาย 
การรับรู้ดงักล่าวส่งผลการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ในแต่ละคนมีความเครียด
ท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัการการรับรู้ของบุคคล 
 
3. ประเภทของความเครียด 
 ความเครียดจากหลายปัจจยั ส่งผลใหแ้ต่ละบุคคลเกิดความเครียดมาก หรือนอ้ยแตกต่าง
กนัออกไป ความเครียดมีหลายประเภท และจ าแนกไวด้งัน้ี 
 3.1 ความเครียดส่งผลต่อร่ายกาย 
  3.1.1 ความเครียดจ าแนกอาการไว ้3 ประเภทดงัน้ี (เกษม ตนัติผลาชีวะ 2538: 13, 
อา้งถึงใน นายอดิศกัด์ิ สวนกลู 2552) 
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   3.1.1.1 ดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ความเครียดมีผลจากการบางส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้ 
และมีผลต่อร่างกาย เช่น อาการร้อน แสง สี เสียง สารเคมี เช้ือโรค หรืออาจมาจากร่างกายโดยตรง 
เช่น ความหิว ความกระหายน ้า การตอ้งการขบัถ่ายของเสีย ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 
   3.1.1.2 ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ความเครียดมีผลกระทบต่อจิตใจมนุษยใ์นเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง ผลกระทบดงักล่าวเป็นสาเหตุใหเ้กิดความทุกขใ์จ กงัวลใจ กระวนกระวายในจิตใจ เช่น 
การเสียใจจากการพลดัพราก การลาจาก การสูญเสียบุคคลในครอบครัว หรือการฝืนความรู้สึกของ
ตนเองท่ีตอ้งกระท าบางอยา่งท่ีขดักบัความตอ้งการ 
   3.1.1.3 ดา้นพฤติกรรม  ไดแ้ก่  ความเครียดเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลเกิดภาวะ
ความเครียดมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมบางอย่างในตวับุคคลออกมา เช่น การร้องเสียงดงั การ
ตะโกน การร้องไห ้การซึมเศร้า การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา เป็นตน้ 
  3.1.2 นิภา แกว้ศรีงาม (2541 : 14) จ  าแนกอาการความเครียดออกเป็น 2 ประเภท
ดงัน้ี  
   3.1.2.1 ความเครียดทางร่างกาย (Physical Stress) เป็นความเครียดที่เกิดจาก
อวยัวะ และระบบร่างกายเม่ือไดรั้บการเร้าทั้งจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ อุณหภูมิ แสง สี 
เสียง กล่ิน รส สัมผสัต่างๆ หรือการถูกกระตุน้จากสภาพในร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย 
ความตอ้งการทางเพศ หรือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และระดบัสารต่างๆ ในเลือด ส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ี จะส่งผลไปกระตุน้ระบบประสาท และสมองส่วนไฮโปธาลามสัเกิดการเปล่ียนแปลงการ
ท างานในระบบกลา้มเน้ือ ระบายหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบอ่ืนๆ 
   3.1.2.2 ความเครียดทางอารมณ์  และจิตใจ  (Emotional and  Psychological 
Stress) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ แสดงออกมาในรูปของการเปล่ียนแปลง
ทางอารมณ์และภายในจิตใจ (Conflict) เป็นสภาวะท่ีบุคคลตอ้งตดัสินใจเลือก หรือจากสภาวะท่ี
จิตใจหวัน่วติกกงัวลต่อความลม้เหลว กลวัไม่สมหวงั หรือตอ้งเผชิญกบัความผดิหวงั ท าใหเ้กิด
ความคบัขอ้งใจ (Frustration) มีอารมณ์หวาดกลวั หวัน่ไหว วติกกงัวล (Psychic Trauma) ส่งผลให้
ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเฉียบพลนั 
 3.2  ระยะเวลาของความเครียด 
  สมิต อาชวนิจกุล (2542 : 4) จ าแนกประเภทความเครียดไว ้2 ประเภทดงัน้ี 

  3.2.1 ความเครียดระยะสั้น เป็นสถานการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน ชัว่ขณะใดขณะหน่ึงและ
เป็นความเครียดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแบบทนัทีทนัใด ไดแ้ก่ 
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   3.2.1.1 การตกใจอาจมาจากสาเหตุบางอย่าง เช่น เสียงดงั การเคล่ือนยา้ย
บางอยา่งท่ีกะทนัหนั หรือการเกิดอุบติัเหตุ ความเครียดดงักล่าวเป็นความเครียดท่ีมีระยะเวลาท่ีสั้นๆ 
และเม่ือเกิดข้ึนร่างกายมีผลในการปรับตวัใหส้ามารถสู่สภาวะท่ีเป็นปกติไดอ้ยา่งอตัโนมติั  
   3.2.1.2 ความเครียดเกิดจากจิตใจของบุคคล เช่น ความเครียดจากค าพูดของ
บุคคลอ่ืนท าใหรู้้สึกไม่พอใจ ไม่น่าฟังจากบุคคลใกลชิ้ด หรือการไดรั้บข่าวร้ายในบางเร่ือง  
   3.2.1.3 ความเครียดอาจเกิดจากพฤติกรรมท่ีมีความสับสน หรือการไม่กลา้
ตดัสินใจในบางเร่ือง และเม่ือคิดหาทางออก ตดัสินใจ หรือวธีิแกไ้ขได ้ความเครียดดงักล่าวก็จะจาง
หายลงไป อาการของความเครียดระยะสั้น จะมีอาการท่ีกระวนกระวาย ต่ืนเตน้ ต่ืนกลวั ชีพจรเตน้เร็ว
กวา่ปกติ 
  3.2.2 ความเครียดระยะยาว เป็นความเครียดท่ีมีระยะเวลายาวนาน เช่น ปัญหาภาย ใน
ครอบครัว ปัญหาการเงิน รายไดน้อ้ยค่าใชจ่้ายสูง การออกจากงาน การตกงาน ความเครียดเหล่าน้ี
ขจดัออกไดย้าก ความเครียดระยะยาว มีผลรุนแรงข้ึนไดม้ากกวา่ความเครียดระยะสั้น กล่าวคือ 
อาการของความเครียดท่ีมีระยะยาว อาจท าใหน้อนไม่หลบั ระบบการยอ่ยอาหารผดิปกติก่อใหเ้กิด
โรคกระเพาะอาหาร หรือความดนัโลหิตสูง ก่อใหเ้กิดโรคหวัใจ ในแต่ละบุคคลจะมีอาการแตกต่าง
กนัไปควรมีการพบจิตแพทยเ์พื่อรับค าแนะน า หรือการบ าบดัรักษามิใหอ้าจรุนแรงมากจนเป็นเหตุ
ใหเ้กิดโรคต่างๆในร่างกาย 
 3.3 ผลของความเครียด 
  Dubrin (1982 : 92) แบ่งประเภทความสอดคลอ้งกนัตามผลของความเครียดดงัน้ี 
  3.3.1 ความเครียดท่ีดี (Positive Stress) เป็นความเครียดจากส่ิงท่ีดี หรือความเครียด
ดา้นบวก เรียกวา่ “Eustress” เป็นแรงผลกัดนัต่อการเอาชนะอุปสรรคต่างๆมีผลใหบุ้คคลเกิดความสุข 
ความสนุกสนาน ความสบายใจ เช่น ความส าเร็จในการเรียน ความก้าวหน้าในการท างาน 
การแต่งงาน การมีสมาชิกใหม่ในครอบครัว 
  3.3.2 ความเครียดท่ีไม่ดี (Negative Stress) เป็นความเครียดจากส่ิงท่ีไม่ดี หรือ
ความเครียดดา้นลบ เรียกว่า “Distess” มีผลให้บุคคลเกิดความไม่สบายใจ คบัขอ้งใจ ความเครียด
แบบน้ีส่งผลใหบุ้คคลเกิดความทุกขก์าย และใจ เช่น ความผดิหวงั การพลดัพราก การหยา่ร้าง การ
บาดเจ็บ หรือการเจบ็ป่วยหนกั การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางการเงิน การกูห้น้ียืมสิน การเกษียณอายุ 
และการถูกไล่ออก 
 3.4 ความรู้สึก อารมณ์หรือภายในจิตใจของแต่ละบุคคล 
  ความเครียดมีการจ าแนกตามสาเหตุไว ้2 ประเภทคือ Gallagher (1979, อา้งถึงใน 
สมฤดี ราษฏร์อนุกลู 2547) 
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  3.4.1 ความเครียดท่ีเกิดจากความทุกข ์ เป็นส่ิงคุกคามความรู้สึกในจิตใจของบุคคลหน่ึง
บุคคลใดไดเ้ผชิญกบัความเครียดเช่นน้ีส่งผลใหเ้กิดความไม่สบายใจ เกิดความคบัขอ้งใจ เช่น การ
ถูกใหอ้อกจากงาน การถูกปฏิเสธ การถูกต าหนิ ความเครียดมีผลใหเ้กิดอาการทางร่างกาย การรู้สึก
ปวดศีรษะ นอนไม่หลบั กงัวลในจิตใจ เป็นตน้ 
  3.4.2 ความเครียดท่ีเกิดจากความสุข บุคคลท่ีมีความสุขเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนั หรือ
มีเหตุการณ์ท่ีท าใหดี้ใจจนต่ืนเตน้มาก หรือความสนุกสนานมากเกินไปท าให้เกิดความรู้สึกเครียดได ้
เช่น การพดูต่อท่ีสาธารณะชน การเป็นเจา้สาวเขา้พิธีแต่งงาน การพดูขอบคุณบนเวทีส่งผลใหเ้กิด
อาการพดูติดขดัได ้เป็นตน้ 
 3.5 พฤติกรรม 
  นกัจิตวิทยาชาวสวิส ไดมี้การศึกษาเก่ียวกบับุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (Cal G. Jung,  อา้งถึงใน ด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท และสุนี เลิศแสวงกิจ 
2542 : 30) 
  3.5.1 ประเภทชอบเก็บตวั (Introvert) บุคคลประเภทน้ีมกัมีมาตรการกฎเกณฑ์ใน
การปฏิบติัตนเช่ือมัน่ในตนเองสูง ยดึถือตวัเองเป็นใหญ่ ข้ีอายชอบอยูต่ามล าพงัมากกวา่อยูใ่นหมู่
เพื่อนฝงู เก็บความรู้สึก ชอบคิด ชอบฝัน ปรับตวัอยาก เห็นแก่ตวั เวลาเกิดความคบัขอ้งใจจะปรับตวั
ในรูปของการหลบหลีกแยกตวัจากสังคม 
  3.5.2 ประเภทชอบแสดงตวั (Extorvert) มีลกัษณะตรงขา้มกบัพวกแรก คือ ไมมี่
กฎเกณฑแ์น่นอนตายตวัในการปฏิบติัตน ชอบแสดงตน เปิดเผย สังคมเก่ง อารมณ์ดี มีความเป็นมิตร 
สนใจส่ิงแวดล้อม ชอบอยู่ในหมู่เพื่อนๆ ชอบท ากิจกรรม ชอบการเปล่ียนแปลง ปรับตวัไดดี้ใน
สถานการณ์ใหม่  ๆมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกอาชีพท่ีติดต่อเก่ียวขอ้งกบัคนมาก  ๆเช่น งานขาย ประชาสัมพนัธ์ 
เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ ถา้เกิดความคบัขอ้งใจจะปรับตวัในรูปของความกา้วร้าวได ้
  3.5.3 ประเภทกลางๆ (Ambivert) มีลกัษณะกลางๆ ระหวา่ง 2 พวกแรกคือ ไม่เก็บตวั
หรือแสดงตวัมากเกินไป 
  บุคคลแต่ละคนยอ่มมีลกัษณะต่างๆ เฉพาะตวัทั้งน้ีเก่ียวกบัพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีหล่อหลอมออกมาเป็นพฤติกรรมอยูใ่นตวับุคคลนั้นๆ 
ทั้งจุดเด่น หรือจุดดว้ยมีผลใหเ้กิดความแตกต่างจากบุคคลในแต่ละบุคคล (ฉนัทนิช อศัวนนท ์2545) 
ดงันั้นบุคคลต่างๆท่ีมีการอยูร่่วมกนั ท างานร่วมกนั เพื่อความสงบสุข และบรรลุวตัถุประสงคข์อง
การท างาน จึงตอ้งอาศยัมีการปรับตวั มีความอดทน ก็จะท าใหชี้วติมีความสุขในการด าเนินชีวติได ้
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  จากการทบทวนประเภทของความเครียด สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
  1. ความเครียดดา้นร่างกาย 
กกกกกกกก 2. ความเครียดดา้นจิตใจ 
กกกกกกกก 3. ความเครียดดา้นพฤติกรรม 
  ทั้ง 3 ประเภทมีผลสอดคลอ้งโดยความเครียดท่ีเกิดจากร่างกาย ท่ีกระตุน้ร่างกายให้
เกิดความตอ้งการในบางส่ิงบางอยา่ง ความเครียดดา้นร่างกายมีผลต่อความเครียดดา้นจิตใจ ความเครียด
เป็นตวักระตุน้ก่อผลกระทบต่อความรู้สึกของตวับุคคล การคบัขอ้งใจ การกงัวล การกลวั ความ
ต่ืนเตน้ ไม่กลา้ในการตดัสินใจ สับสน เป็นตน้ บุคคลใดมีภาวะความเครียดเกิดข้ึน ความเครียดนั้น
ส่งผลใหด้า้นพฤติกรรมของบุคคลแสดงออกมาเป็นอาการต่างๆ เช่น การนอนไม่หลบั การซึมเศร้า 
ความปวดเม่ือยตามร่างกาย เก็บตวั หายใจถ่ี รับประทานอาหารมากข้ึนส่งใหเ้กิดโรคอว้น เป็นตน้ 
 
4. ระดับของความเครียด 
 ความเครียดเกิดข้ึนในบุคคลแต่ละคน มีสาเหตุความเครียดเดียวกนัหรือแตกต่างบุคคลก็จะ
มีลกัษณะของความเครียดไม่เหมือนกนัข้ึนกบัพื้นฐานของแต่ละบุคคล สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม
ในขณะนั้น การมีความเครียดในระดบัท่ีพอเหมาะจะช่วยผลกัดนับุคคลไปสู่ความส าเร็จได  ้หรือ
ถา้มากเกินไปก็อาจมีผลเสียต่อสุขภาพ ท าใหสุ้ขภาพเส่ือมได ้มีการแบ่งระดบัของความเครียดดงัน้ี 
 กรมสุขภาพจิต (2541) แบ่งความเครียดออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
 1. ระดบัความเครียดต ่ากวา่เกณฑป์กติอยา่งมาก ระดบัท่ีบุคคลนั้น  มีความรู้สึกถึงความ
พึงพอใจกบัการด าเนินชีวิตท่ีเป็นอยู ่ในระดบัน้ีมีแรงกดดนัหรือแรงจูงใจในการด าเนินชีวตินอ้ยกวา่
บุคคลอ่ืน 
 2. ระดบัความเครียดเกณฑ์ปกติ เป็นระดบัท่ีบุคคล  สามารถจดัการกบัความเครียดท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั และสามารถปรับตวัต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ระดบัความเครียดสูงกวา่ปกติเล็กนอ้ย เป็นระดบัท่ีบุคคลมีความไม่สบายใจ  อนัเกิด
จากปัญหาในการด าเนินชีวิตในประจ าวนั หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจจะยงัไม่ไดรั้บ
การคล่ีคลายหรือแกไ้ข ซ่ึงถือเป็นความเครียดท่ีพบไดใ้นชีวติประจ าวนั 
 4. ระดบัความเครียดสูงกวา่ปกติปานกลาง  เป็นระดบัท่ีบุคคลเร่ิมมีความรู้สึกวา่ตึงเครียด
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง และไดรั้บความเดือดร้อนอยา่งมากจากปัญหาทางอารมณ์ท่ีเกิดจากปัญหา
ความขดัแยง้วกิฤติการณ์ในชีวติ สังเกตไดจ้ากอาการแสดงออกทางถึงการเปล่ียนแปลงทาง ร่างกาย 
อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม ความเครียดระดบัน้ีเป็นสัญญาณเตือนขั้นตน้วา่บุคคลนั้นก าลงัเผชิญ
กบัภาวะวกิฤติหรือความขดัแยง้ บุคคลนั้นพยายามจดัการหรือแกไ้ขดว้ยความล าบาก ตราบใดความ
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ขดัแยง้ยงัคงมีอยู่ส่งผลให้ลักษณะการแสดงออกต่างๆทั้งทางร่างกาย หรือจิตใจจะเพิ่มมากข้ึน 
ความเครียดระดบัน้ีมีผลกระทบต่อการท างาน และการด าเนินชีวิต 
 5. ระดบัความเครียดสูงกวา่เกณฑป์กติมาก เป็นระดบัท่ีบุคคลก าลงัตกอยูใ่น ภาวะเครียด 
หรือก าลงัเผชิญกบัวกิฤติการณ์ในชีวิตอย่างรุนแรง หากปล่อยให้ความเครียดในระดบัน้ียงัคงอยูมี่
ต่อไปโดยไม่ด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและถูกวิธี อาจน าไปสู่การเจ็บป่วยทางจิตรุนแรง 
ส่งผลเสียต่อตนเอง และบุคคลใกลชิ้ดได ้
 ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดกับประสิทธิภาพในการท างาน มีลักษณะเป็น
ความสัมพนัธ์แบบ U หวักลบั (Robbins 1991 : 615) กล่าวคือ ความเครียดในแต่ละดบัมี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคคล ความเครียดต ่ามีผลใหป้ระสิทธิภาพการท างาน
ต ่า และความเครียดท่ีเพิ่มข้ึนเป็นระดบัปานกลางมีผลต่อการกระตุน้ร่างกายกบัความสามารถในการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานดีมากข้ึน และความเครียดสูงมากจน
เกิดความสามารถของบุคคลรับได ้ความเครียดมีผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการท างานต ่าลง ดงัภาพท่ี 2 
 

                                             สูง 
กกกกกกกกประสิทธิภาพ 
                   ในการท างาน 
                                                                                          
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                     ความเครียด 
  

                                                                                            ต ่า                                                        สูง 
 

ภาพท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดกบัประสิทธิภาพในการท างาน (Inverted-U Relationship 
Between Stress and Job Performance) 

ท่ีมา :  Stephen P. Robbins, Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Application . 
(Englewood Cliffs: Prentice-Hall,1991),725. 
 

 ความเครียดในการปฏิบติังาน Breehr and Newman (1976, อา้งถึงใน คีรีมาส อเต็นตา้ 
2542 : 22-24) สรุปว่า ผลของความเครียดในการปฏิบติังานในทางลบ เป็นอาการสุขภาพจิต 
(Psychological Systems of Work Stress) สุขภาพจิตท่ีมีความผิดปกติส่งผลให้ความสัมพนัธ์ต่อ
ภาวะของการปฏิบติังานลดลง โดยกลุ่มอาการท่ีปรากฏจากความเครียด ได้แก่ ความวิตกกงัวล 
ความตึงเครียด ความสับสน ฉุนเฉียว ความรู้ไม่สมหวงั ไม่พอใจในงานท่ีท า มีอารมณ์โกรธ อารมณ์
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อ่อนไหวมาก รู้สึกอดกลั้น เก็บกด การสนทนาต่อผูร่้วมงานนอ้ยลง ทอ้ใจ รู้สึกตกต ่า เบ่ืองาน จิตใจ
อ่อนลา้ ไม่มีสมาธิ การแกปั้ญหาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงาน และไม่มี
ความมัน่ใจในตนเอง กลุ่มอาการขา้งตน้มีผลใหก้ารปฏิบติังานนั้นไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพความสามารถ
ของบุคคล Janis (1952 : 4) ความเครียดสามารถแบ่งได ้3 ระดบัประกอบดว้ย  
 1. ความเครียดระดบัต ่า (Mild Stress ) เป็นความเครียดระดบันอ้ย และสามารถจางหาย
หรือหมดไปไดใ้นระยะเวลาสั้นๆ ความเครียดน้ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุเล็กนอ้ย เช่น เหตุการณ์ใน
ประจ าวนั การเดินทางไป-กลบั การจราจรติดขดั การไปตามนดัหมาย 
 2. ความเครียดระดบัปานกลาง (Moderate Stress) ความเครียดน้ีมีระดบัรุนแรงมากกวา่
ระดบัแรก ความเครียดระดบัน้ีเกิดข้ึนบ่อย มีระยะเวลาหลายๆ ชัว่โมง หรือทั้งวนั เช่น อาการ
เจบ็ป่วยท่ีไม่รุนแรง การทะเลาะกบัเพื่อนร่วมงาน การท างานหนกัท่ีมากเกินไป 
 3. ความเครียดระดบัสูง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดบัสูงมาก ความเครียดน้ีมี
ระยะเวลานาน อาจเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปี เช่น การเจบ็ป่วยเร้ือรัง การสูญเสียคนรัก การ
สูญเสียอวยัวะของร่างกาย เป็นตน้ 
 ผลจากการทบทวนสรุปไดว้า่ ระดบัความเครียดระดบัต ่า เป็นภาวะความเครียดท่ีเกิดข้ึน
ในระยะเวลาสั้นและนอ้ยพบนาน ๆ คร้ัง ความเครียดระดบัน้ีช่วยให้บุคคลกระตือรือร้น และต่ืนตวั
ในการด าเนินชีวิตนอ้ย ปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมาเป็นลกัษณะวิตกกงัวล กลวั หรือมีความอาย ภาวะ
ความเครียดระดบัปานกลาง มีความรุนแรงระดบัแรก ท าให้บุคคลไดรั้บความเครียดเป็นเวลานาน 
ไม่สามารถปรับตวัไดใ้นระยะเวลาสั้น เช่น ความเครียดจากภาระงานที่หนกั ความเครียดระดบั
ปานกลางจะมีความรุนแรงกวา่ระดบัต ่า แสดงออกมาในลกัษณะการปฏิเสธ กา้วร้าว พูดนอ้ย ส าหรับ
ความเครียดระดบัสูงเป็นระดบัมีความรุนแรงมาก บุคคลท่ีมีความเครียดสูงมีผลต่อการประสบกบั
ความลม้เหลวในการปรับตวัต่อส่ิงท่ีเขา้มาคุกคามอยูต่ลอดเวลา ความเครียดระดบัน้ีเกิดจากสาเหตุ
เดียวหรือหลายสาเหตุร่วมกนั ความเครียดระดบัสูงจะท าให้บุคคลหมดก าลงั และทอ้แทเ้บ่ือหน่าย
ในชีวติไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด 
 
5. ผลกระทบของความเครียด 
 ผลกระทบของความเครียดในการด าเนินงานเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมาก เพราะ
มีผลกระท าต่อบุคคลากรขององค์กร มีผูใ้ห้ความหมายของความเครียดที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานดงัน้ี 
 กรมสุขภาพจิต (2539)ความเครียดในระดบัท่ีพอเหมาะ และมีระยะเวลาในเผชิญกบั
ภาวะความเครียดไม่ควรนานจนเกินไป ความเครียดเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลกระท าส่ิงต่างๆ เช่น 
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อยา่งกระตือรือร้น ความเครียดเป็นฝึกการแกไ้ขปัญหา การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ีมีผลให้อวยัวะต่างๆ ในร่างกายมีโอกาสในการรับมือกบัภาวะความเครียดท่ีเกิดข้ึน การรับมือ
กบัความเครียดมีผลให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในทกัษะความสามารถของตน มีความความรู้สึก
เช่ือมัน่และภาคภูมิใจในตนเองมากข้ึน แต่ความเครียดท่ีมีระดบัสูงหรือความเครียดที่เกิดข้ึนเป็น
ระยะเวลายาวนาน ความเครียดนั้นสามารถส่งผลกระทบก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลได ้ 
 ความเครียดท่ีเป็นผลกระทบต่อการด าเนินงานมีดงัน้ี 
 5.1 ด้านร่างกาย  
  ความเครียดดา้นร่างกายจากการท างานมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสรีระในขณะท่ี
เกิดอารมณ์ การเปล่ียนแปล่ียงน้ีเป็นเคร่ืองช้ีถึงการมีอารมณ์เกิดข้ึนของบุคคล การตอบสนองทาง
สรีระคือ (วารุณี ภุวสรกุล 2554 : 263-280) การมีอารมณ์ ซ่ึงเป็นอารมณ์ท่ีเกิดจากสถานะของความจริง
ท่ีเผชิญ กรณีท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงทางสรีระแสดงว่าบุคคลนั้นไม่มีอารมณ์ในขณะที่ รู้สึกตวั 
อารมณ์สามารถแสดงออกมาจากขา้งนอกให้คนอ่ืนเห็น อารมณ์เป็นส่ิงที่เราสามารถบงัคบัได้ 
ดงันั้นการเปล่ียนแปลงทางสรีระจึงเป็นวิธีการท่ีเห็นชดัจากการแสดงอารมณ์ของบุคคลมากท่ีสุด 
เช่น หวัใจเตน้เร็ว เหน่ือยง่าย หายใจเร็วกวา่ปกติ ปวดหวั พูดติดๆขดัๆ กลา้มเน้ือตึงเครียด มีปัญหา
ต่อระบบยอ่ยอาหาร ปากคอแหง้ มือเทา้เยน็ เป็นตน้ 
 5.2 ด้านอารมณ์ หรือจิตใจ  
  อารมณ์ และจิตใจ เป็นส่ิงท่ีท าหน้าท่ีรู้ คิด และส านึก จิตมีลกัษณะเป็นพลังงาน
เรียกวา่ พลงังานจิต ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีควบคุมการกระท ากิจกรรมต่างๆของร่างกายทั้งหมด พลงังาน
น้ีคงท่ีหรือสร้างข้ึนใหม่ไดมี้ 2 ส่วนคือ (อุบลวรรณา ภวกานนัท ์2554 : 17) จิตส านึก (Conscious) 
หรือภาวะจิตตระหนกัรู้เป็นภาวะท่ีสามารถสนองต่อส่ิงเร้าไดเ้ต็มท่ีจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 และจิตใต/้ 
ไร้ส านึก (Unconscious) เป็นความรู้สึกนึกคิด ความคิดต่างๆ ท่ีเก็บกดอยูภ่ายในจิตใจท่ีบุคคลไม่รู้ตวั 
หรือรู้ตวัแต่พยายามลืม 
  ผลกระทบดา้นจิตใจ และอารมณ์ (Selye 1978 : 53-54 ; Farmer, Hunt and Reinhold 
1984 : 24, อา้งถึงใน สุภาวรรณ กรเพช็ร์ 2550) ให้ความหมายสอดคลอ้งกนัวา่ ผลของความเครียด
เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึก ความเครียดท าให้เกิดการตอบสนองทางจิตวิทยา จิตใจของบุคคล
เม่ือเกิดความเครียดจะมีความครุ่นคิด หมกมุ่น ไม่สนใจส่ิงรอบตวั ใจลอย ขาดสมาธิ หลงลืม 
ตดัสินใจไม่ได ้ลงัเล ความระมดัระวงัตวัในการปฏิบติังานนอ้ยลง  เหล่าน้ีมีผลให้บุคคลไม่สามารถ
ท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพได ้ดงันั้นความเครียดเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบในจิตใจ อารมณ์ 
ความรู้สึกของบุคคล เช่น หงุดหงิด ข้ีโมโห โกรธง่าย สูญเสียความเช่ือมัน่ในความสามารถดา้นการ
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จดัการชีวิตของตนเอง หมดหวงั ทอ้แท ้บุคคลท่ีตกอยูใ่นความเครียดท่ียาวนานมากเกินไปมีผลให้
เกิดอาการทางจิต หรือจนกลายเป็นโรคจิต โรคประสาทได ้
  ชูทิตย ์ปานปรีชา (2529 : 486-489) องคป์ระกอบทางจิตใจ และสภาพจิตใจบางอยา่ง
สามารถก่อใหเ้กิดความเครียดได ้ดงัน้ี 
  1. อารมณ์ไม่ดีทุกชนิด ไดแ้ก่ ความโกรธคุ่นเคืองใจ ความหวาดกลงั ความไม่สบายใจ 
ความเศร้า ความรู้สึกท่ีเป็นทุก ความเศร้าจากการส้ินหวงั ความทอ้ไม่ต่อสู้เอาชนะ  
  2. ความรู้สึกบางอยา่ง ไดแ้ก่ ความรู้ในการสูญเสียบางอยา่ง เช่น เกียรติยศ ช่ือเสียง 
ทรัพยสิ์น ความภูมิใจ บุคคลส าคญั และ ความรู้สึกผดิ การกลวัจบัไดใ้นความผิด 
  3. ความคบัขอ้งใจ เป็นภาวะท่ีจิตใจเม่ือเกิดความต้องการแล้วถูกขัดขวางความ
ตอ้งการนั้น มีผลใหบุ้คคลเกิดความเครียด เช่น ความไม่พอใจ โกรธ ฉุนเฉียว วิตกกงัวล ถูกบงัคบั 
การกดดนัต่างๆ 
 5.3 ด้านพฤติกรรม  
   พฤติกรรมคือ การปรับตวั พฤติกรรมบางอย่างสามารถรับรู้ไดด้ว้ยความรู้สึก (Sense 
Organ) เช่น  เวลายืน  นัง่  พูดคุย  ดีใจ  เสียใจ  หรือโกรธ พฤติกรรมการปรับตวั (Adjustment 
Behavior) เป็นการตอบสนองเพื่อชดเชยต่อความตอ้งการของมนุษย ์(ศนัสนีย ์ตนัติวิท 2554 : 33) 
ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการขาดทางดา้นร่างกาย หรือจิตใจ ความเครียดจึงเป็นแรงกดดนัให้เกิด
พฤติกรรมการตอบสนองข้ึนมากหรือนอ้ยของพฤติกรรมมีการแปรปรวนตามความตอ้งการของการ
ขาดทั้งร่ายกาย และจิตใจมากหรือนอ้ยไม่เท่ากนัในแต่ละบุคคล พฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น อารมณ์
ฉุนเฉียวก้าวร้าว คิดมาก ไม่อยากอาหาร ด่ืมสุรา สูบบุหร่ี พูดไม่ชัด หัวเราะกลบเกล่ือนในบาง
สถานการณ์ ลุกล้ีลุกรวน อยูก่บัท่ีเป็นเวลานานไม่ได ้เดินไปเดินมา เดินเขา้หอ้งน ้าบ่อย เป็นตน้ 
  ศนัสนีย ์ ตนัติวทิ (2554 : 34) ความเครียดท่ีเป็นแรงผลกัดนัมีผลมาจากความ
ตอ้งการของบุคคล (Need) แบ่งได ้2 รุปแบบคือ   
  1. Biological Need  หรือ Physiological Need ความต้องการดา้นกายภาพ เป็น
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจากการขาดของร่างกาย เช่น ความตอ้งการอาหาร น ้า เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม 
ยารักษาโรค เป็นตน้ 
  2. Social Need หรือ Psychological Need ความตอ้งการดา้นสังคม เป็นความตอ้งการ
ท่ีเกิดจากสังคมภายนอกท่ีเป็นแรงผลกัดนั ความตอ้งการน้ีเป็นความตอ้งการทางดา้นจิตใจเป็นความ
ตอ้งการอยากได ้เช่น การเล่ือนต าแหน่ง   การยกยอ่ง การมีเกียรติยศ การมีฐานะดีข้ึน เป็นตน้ 
  การปรับตวัเพื่อตอบสนองความตอ้งการเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกนั และไม่สามารถ
สมบูรณ์ได ้เน่ืองจากมนุษยต์อ้งมีการปรับตวัอยูต่ลอดเวลาขณะด ารงชีวิตอยู ่ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม
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ท่ีเป็นตวัท าใหเ้กิดการปรับตวันั้น และความสามรถของแต่ละบุคคลในการในการปรับเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมหรือส่ิงท่ีอยูร่อบตวัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตวัเองมากท่ีสุด  
  Hellriegel, Slocum and Woodman (2001) ความเครียดในการท างาน คือ การ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ความตอ้งการทางกายภาพ และทางจิตวิทยาในการท างานของบุคคล 
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนนั้น บุคคลสามารถรับรู้ไดว้่าความตอ้งการนั้นมีมากกว่าความสามารถในการ
ควบคุมของบุคคล ความตอ้งการของบุคคลมีผลการเกิดความเครียดมากที่สุด ปัจจยัในงาน
ก่อให้เกิดความเครียด ความเครียดที่มากเกินกว่าความสามารถในการควบคุมได้ ความเครียด
สามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององคก์ร การออกแบบการท างานใหม่ การสร้างความชดัเจน 
และความเขา้ใจในบทบาทการท างานมีผลช่วยลดความเครียดในการท างานให้แก่พนักงานได ้
Hellriegel, Slocum and Woodman (2001) ไดเ้สนอตารางแสดงผลความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความสามารถ ในการควบคุมคนท างานกบัจ านวนการเกิดความเครียดในการท างานไวด้งัน้ี 
 

Impacts of Employee Control and Amount of Work Stressors 
Amount of work Stressors 

จ านวนความเครียดของคนท างาน 
                                     Low  ต ่า                                                  High สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ผลความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการควบคุมของบุคคลท างาน กบัจ านวนการเกิด
ความเครียดในการท างาน  

ท่ีมา :  D. Hellriegel, J.  Slocum, and  R. Woodman, Organizational Behavior: Work Stress  (Ohio : 
South-Western College Publishing, 2001), 248. 
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  Karasek (1976, cited in Schanll 1998) เสนอแนวคิดทฤษฎีวา่ ความเครียดจากการ
ท างานเกิดข้ึน เม่ือบุคคลไดรั้บความกดดนัจากความตอ้งการของลกัษณะงาน (Psychological Job 
Demand)สูง แต่มีความสามารถในการควบคุมหรือตดัสินใจในงาน (Control or Job Decision 
Latitude) ต ่า และการสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) ต ่า ความเครียดในการท างานเกิดจาก
ปฏิสัมพนัธ์ของปัจจยัดงัน้ี  
  1. ความตอ้งการของลกัษณะงาน  
  2. ความสามารถในการควบคุมหรือตดัสินใจในงาน  
  3. การสนบัสนุนทางสังคม  
  ปัจจยัทั้ง 3 ส่งผลใหเ้กิดความเครียดในการท างาน ความเครียดนอ้ยท่ีสุด คือ งานท่ีมี
ความสามารถในการควบคุมหรือตดัสินใจในงาน และการสนบัสนุนทางสังคมสูง ส่วนความ
ตอ้งการของลกัษณะงานอยูใ่นระดบักลาง 
  ความตอ้งการของลกัษณะงานก่อให้เกิดความเครียด เช่น ปริมาณงานท่ีมากเกินไป 
ตอ้งใชค้วามรอบคอบอย่างสูง งานเร่งด่วน ความสามารถในการควบคุมหรือตดัสินใจในงานเป็น 
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการท างานของตน หรือใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยูใ่นการ
ท างาน Karasek ได้แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีอ านาจในการตดัสินใจ (Decision 
Authority) และการมีอิสระในการใช้ทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ในงาน (Skill Utilization) ส่วนการ
สนบัสนุนทางสังคม เป็นการรับรู้ถึงความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุน จากเพื่อนร่วมงาน 
ผูบ้งัคบับญัชา รวมถึงผูที้่เกี่ยวขอ้งในสายงาน การสนบัสนุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญักบัการเจ็บป่วยทางร่างกาย พบวา่ งานท่ีมีความตอ้งการหรือขอ้เรียกร้องจากลกัษณะงาน
สูง แต่มีความสามารถในการตดัสินใจในงานรวมทั้งการสนบัสนุนทางสังคมต ่า ท าให้ผูป้ฏิบติังาน
เส่ียงต่อการเจ็บป่วยดว้ยโรคหัวใจ และหลอดเลือด การสนบัสนุนทางสังคมจะเป็นประโยชน์ใน 
การเพิ่มขบวนการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น การจดัให้ผูร่้วมงานมีความสัมพนัธ์
กนัทางสังคมมากข้ึน และการท างานเป็นทีม (Johnson 1988 and Kristenden 1995, อา้งถึงใน ทนงศกัด์ิ 
ยิง่รัตนสุข ; พิสมยั เสรีขจรกิจเจริญ และ จิตรพรรณ ภูษาภกัดีภพ 2544) 
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จากแนวความคิดดงักล่าว Karasek (1990) ไดส้ร้างแบบจ าลองความเครียดในการท างานข้ึนดงัน้ี 
 

Karasek Job Strain Model 
 

Job Demands : ความต้องการของลกัษณะงาน 

                                                    Low ต ่า                                         High สูง 
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ความเครียดต ่า     

 

 
Active  

กระตือรือร้น 
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ไม่แสดงการโตต้อบ
,อยูเ่ฉย 
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ความเครียดสูง 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4 แบบจ าลองความเครียดของ Karasek 
ท่ีมา : PL. Schnall, PA. Landsbergis, and D. Baker, “Job Strain and Cardiovascular Disease,” 
Annual Review of Public Health 15 (1998) : 381.  
 

ก  จากแบบจ าลองน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่สมดุลระหวา่งความตอ้งการของลกัษณะ
งานกบัความสามารถในการควบคุมหรือตดัสินใจในงาน และการสนบัสนุนทางสังคมเป็นสาเหตุ
ของความเครียด และความเจบ็ป่วยทางกาย มีแสดงผลของความเครียดดงัน้ี 
  ความเครียดสูง คือ สภาวะไม่ของสมดุลความต้องการในลักษณะงานสูง แต่
ความสามารถในการควบคุมหรือตอบสนองต่อความตอ้งการในลกัษณะงาน และการสนบัสนุนทาง
สังคมต ่า 
  ความเครียดต ่า คือ สภาวะไม่ของสมดุลความต้องการในลักษณะงานต ่า แต่
ความสามารถในการควบคุม หรือตอบสนองต่อความตอ้งการในลกัษณะงาน และการสนบัสนุน
ทางสังคมสูง 
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  งานวจิยัหลายฉบบัไดมี้การสนบัสนุนจ าลองน้ี ความเครียดในการท างานพบวา่ หาก
พนกังานมีความเครียดในการท างานสูง จะเป็นตวัท านายถึงระดบัผลิต, ความภาคภูมิใจในตนเอง, 
ขวญั และก าลงัใจในการท างาน, ความคบัขอ้งใจ, การขาดงาน, ความพึงพอใจในงาน, การเพิ่มข้ึน
ของระดบัความดนัโลหิต และการเจ็บป่วยทางกาย (Karasek and Theorell 1990, Cited in Auerbach 
and Grambling 1998) 
  Karasek Job Strain Model (1990) แสดงถึงระดบัความเครียดในการท างาน สามารถ
พิจารณาดา้นปฏิสัมพนัธ์ของปัจจยัความตอ้งการของลกัษณะงาน กบัความสามารถในการควบคุม
หรือตดัสินใจในงาน ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบการท างาน กล่าวคือ 
  รูปแบบการท างานในเชิงรุก คือ การมีความตอ้งการของลกัษณะงานสูง และพนกังาน
มีความสามารถในการควบคุมหรือตดัสินใจในงานสูง  Karasek (1976, อา้งถึงใน ทนงศกัด์ิ  ยิ่งรัตนสุข ; 
พิสมยั เสรีขจรกิจเจริญ และ จิตรพรรณ ภูษาภกัดีภพ 2544) พบวา่ ความเครียดในการท างานอยูใ่น
ระดบัปานกลางมีผลใหค้วามกดดนัในการท างานกลายเป็นส่ิงของการเกิดการแข่งขนั การมีส่วนร่วม 
การมีความรู้สึกถึงความส าเร็จ ความเครียดแบบน้ีส่งผลใหเ้กิดความกระตือรือร้น การเรียนรู้ในเชิง
รุก และการพฒันาศกัยภาพตนเองอยูต่ลอดเวลา 
  รูปแบบการท างานในเชิงรับ คือ การมีความตอ้งการของลกัษณะงานต ่า และพนกังาน
มีความสามารถในการควบคุมหรือตดัสินใจในงานต ่า มีผลใหพ้นกังานมีความเฉ่ือยชา ทอ้แท ้งานมี
การพฒันาหรือสร้างสรรคต์ ่า เกิดภาวะจ ายอมโดยไม่คิดแกไ้ขปัญหาได ้
  Porteous (1997) ความเครียดในการท างาน คือ สถานการณ์ในการท างานมีผลท าให้
ความเครียดเพิ่มข้ึน เช่น ภาระงานหนกัหรือมากเกินไป บทบาทท่ีสับสน และการขาดความเป็น
อิสระในการท างาน เป็นตน้ 
  จากการศึกษาขา้งตน้สรุปวา่ ความเครียดจากการท างานเป็นการรับรู้ของบุคคลถึง
ความไม่สมดุลระหวา่งความตอ้งการของลกัษณะงาน ความสามารถในการควบคุมหรือตดัสินใจใน
งาน และการสนบัสนุนทางสังคมส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมในการท างานของบุคคลมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการของลกัษณะงาน กบัความสามารถในการควบคุมการท างาน การ
ตดัสินใจในงาน พฤติกรรมในการท างานส่งผลใหท้ราบถึงลกัษณะรูปแบบในการท างานของบุคคล 
ความเครียดจากการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคคลแตกต่างกนั 
 
6. การจัดการกบัความเครียด 
 การจดัการกบัความเครียด  เป็นวธีิการควบคุมสถานการณ์ไม่สมดุลของความตอ้งการ 
ความสามารถ และทรัพยากรในเวลาเกิดภาวะความเครียดข้ึน บุคคลส่วนใหญ่มกัมองวา่ ความเครียด
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เป็นส่ิงเลวร้าย  ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคลมีวิธีการจดัการความเครียดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
บุคคลนั้นจะเกิดการปรับตวัเพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย และจิตใจ    ความเครียดมีส่วนช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และการพฒันาตนเอง  ทั้งน้ีมีนกัวิชาการไดน้ าเสนอวิธีการการ
จดัการกบัความเครียดดงัน้ี 
 อรุณเดช จนัทร์งามศรี (2542) อธิบายวา่ บุคคลท่ีเกิดความเครียดร่างกายจะเกิดปฏิกิริยา
ในการปรับตวัเพื่อรักษาความสมดุลใหก้บัร่างกาย และจิตใจ การปรับตวัของแต่ละบุคคลมีผลส าเร็จ
หรือไม่ข้ึนอยูก่บัความแตกต่างของสภาพแวดลอ้มเป็นพื้นฐาน สุขภาพจิต และประสบการณ์ในการ
ปรับตวัต่อความเครียด บุคคลท่ีสามารถรับรู้สถานการณ์ความเครียดไดถู้กตอ้งมีผลให้การปรับตวั
ดีกวา่บุคคลท่ีรับรู้สถานการณ์ท่ีผดิพลาด 
 กรมสุขภาพจิต (2541) แนะน าวา่ การรู้จกัผอ่นคลายความเครียดเป็นเร่ืองจ าเป็น เพราะ
นอกจากจะช่วยคลายเครียด และเสริมสร้างสุขภาพจิตให้ดีข้ึน มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานให้ดีข้ึน ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูร่้วมงานดว้ยกนั และกบัลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 
การคลายเครียดท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีมีชีวติชีวาในการท างานเป็นผลดีอยา่งยิ่งทั้งต่อตวัผูป้ฏิบติังาน 
หน่วยงานและสังคม วธีิปฏิบติัเพื่อช่วยคลายเครียดในการท างานมี 10 วธีิดงัน้ีคือ  
กกกกกกกก1. การออกก าลงักาย  
กกกกกกกก2. การพกัผอ่นหยอ่นใจ  
กกกกกกกก3. การพดูอยา่งสร้างสรรค ์ 
กกกกกกกก4. การแสดงอารมณ์อยา่งเหมาะสม  
กกกกกกกก5. การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน  
กกกกกกกก6. การบริหารเวลา  
กกกกกกกก7. การแกปั้ญหาอยา่งถูกวธีิ  
กกกกกกกก8. การปรับเปล่ียนความคิด  
กกกกกกกก9. การสร้างความเขม้แขง็ทางจิตใจ 
กกกกกกกก10. การรู้จกัยนืยนัสิทธิของตน  
 นิมิต ศลัยา (2533 : 17) อธิบายวา่ การจดัการกบัความเครียดเป็นการผ่อนคลาย
กลา้มเน้ือ ส่ิงมีชีวิตตอ้งมีการเคล่ือนไหว มนุษยท่ี์ตอ้งอยูใ่นท่ีใดแห่งหน่ึงเป็นเวลานานๆ จะรู้สึก
เจ็บปวด และเม่ือยลา้ทั้งทางร่างกาย และอารมณ์ความรู้สึก  การเคล่ือนไหวร่างกายเป็นผลดีต่อ
กลา้มเน้ืออยา่งยิ่ง เพราะท าให้การหมุนเวียนของกระแสโลหิตดีข้ึน นอกจากน้ียงัมีผลในแง่การ
พกัผอ่นร่างกาย กลา้มเน้ือของมนุษยมี์การท างานเป็นคู่เม่ือเราเคล่ือนไหวร่างกาย กลา้มเน้ือส่วนหน่ึง
จะตอ้งเกร็งตวั   แต่กลา้มเน้ืออีกส่วนหน่ึงก็จะคลายตวัลง   ในขณะเดียวกนัเป็นการพกัตามธรรมชาติ   
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การเคล่ือนไหวร่างกายจึงไม่มีอะไรสูญเปล่า ธรรมชาติไดจ้ดัการให้กลา้มเน้ือท างานและพกัผอ่น
สลบักนัอยา่งต่อเน่ืองกนัเป็นลูกโซ่ 
 เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ และวุฒิชยั  มูลศิลป์ (ม.ป.ป. : 14-18)  ไดเ้สนอวิธีการวินิจฉัย 
และการท าความเขา้ใจกบัความเครียด  11  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 อารมณ์และความเครียด เป็นขั้นแรกของการจดัการกบัความเครียด โดยการประเมิน
เพื่อระบุภาวะทางอารมณ์ของบุคคลวา่มีระดบัความเครียดในระดบัใด 
 ขั้นท่ี 2 การประเมินจุดอ่อนท่ีท าให้เกิดความเครียด  เป็นการพฒันาภูมิต้านทานต่อ
ความเครียดของบุคคลโดยใหค้วามสนใจสุขภาพของตนเองโดยการสร้างภูมิตา้นทานความเครียด 
จากสภาพการณ์ต่าง ๆ  เช่น  การลดการด่ืมของเมา   การออกก าลงักาย การเล่นกีฬา การวิง่ เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 3 เขา้ใจความเครียด  ส ารวจภาวะความไม่สมดุลระหวา่ง    ความสามารถกบัความ
ตอ้งการ เม่ือมีความไม่สมดุลเกิดข้ึน มีใหเ้กิดความเครียดทางร่างกาย และทางจิตวทิยา 
 ขั้นท่ี 4 การวนิิจฉยัสาเหตุของความเครียด  ความเครียดท่ีเกิดข้ึนไม่ได ้  เกิดจากการท างาน
เท่านั้น  แต่มีการแผก่ระจายไปในทุกแห่งของวิถีชีวิต    เม่ือมีความเครียดเกิดข้ึนร่างกายก็จะสร้าง
กลไกในการป้องกนัตนเอง  ดงันั้นควรหาสาเหตุของความเครียดท่ีเกิดข้ึน 
 ขั้นท่ี 5 การประเมินระดบัของการเปล่ียนแปลงในชีวติ จากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
อยา่งรวดเร็ว   ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีไม่แน่นอน และไม่มัน่คงปลอดภยั  เพื่อท่ีจะรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ี   จ  าเป็นตอ้งฝึกอบรมใหม่เรียนรู้วธีิการท างานใหม่   หรือปรับวธีิการท างานใหม่ 
 ขั้นท่ี 6 การรู้จกัสัญญาณเตือนวา่มีภาวะความเครียดมากเกินไป  การท่ีบุคคลท างานให้
มีประสิทธิภาพ   จ  าเป็นตอ้งระวงัเก่ียวกบัความกดดนัท่ีเพิ่มข้ึน  และบุคคลควรรู้จกัอาการท่ีเกิดจาก
ความกดดนัต่าง ๆ  บุคคลควรระวงัต่อสัญญาณเตือนวา่มีความเครียดมากเกินไป  การมีปัญหามาก
จนไม่สามารถรู้ถึงสัญญาณเตือน และไม่ไดเ้ตรียมพร้อมในการเผชิญกบัความเครียดมีผลให้เกิด
ความเครียดสูง 
 ขั้นท่ี 7 การใชดุ้ลพินิจและพฒันาการตั้งเป้าหมายในอนาคต เป็นการวินิจฉัย และท า
ความเขา้ใจกบัความเครียด ควรใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความต้องการในชีวิต    
ขณะเดียวกนัควรประเมินความสามารถของตวัเรา นอกจากนั้นควรจะมองไปในอนาคตเพื่อดูวา่
จะน าวธีิจดัการกบัความเครียดไปใชก้บัอะไรไดบ้า้ง 
 ขั้นท่ี 8 ระดบัความเครียดท่ีเหมาะสม  บางคร้ังความเครียดมีประโยชน์ต่อการท างาน
ของบุคคล วิธีการท่ีส าคญัวิธีหน่ึงในการจดัการกบัความเครียด โดยการลดความกดดนั และ
ปฏิบติังานให้ดีท่ีสุด   มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียด เช่น ระดบัความสามารถของตวัเรา และ 
ระดบัความทา้ทายของสถานการณ์ต่อความเครียด ปัจจยัดงักล่าวอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของความเช่ือมัน่
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ในตนเอง  ระดบัความเครียดท่ีเหมาะสมเป็นการรักษาระดบัของความผูกพันต่อสถานการณ์กบั
ระดบัท่ีสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยูใ่นระดบัท่ีสมดุล 
 ขั้นท่ี 9 การรับรู้ของบุคคลต่อยุทธศาสตร์เพื่อลดความเครียด มีประสิทธิภาพต ่าในการ
คลายเครียดมีผลใหเ้กิดความทุกขท์รมานจากการมีความเครียดมากเกินไป เพราะการใชย้ทุธศาสตร์
ในการรับมือกบัความเครียดท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
 ขั้นท่ี 10 ยุทธศาสตร์ในการคลายเครียด หรือการรักษาความไม่สมดุล  มียุทธศาสตร์
หลายอยา่งใชใ้นการจดัการกบัความเครียด  การท่ีจะเลือกใชย้ทุธศาสตร์ใดนั้นข้ึนอยูก่บัการวนิิจฉยั
ความเครียดของตวัเรา ยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะกบับุคคลควรมีการศึกษารายละเอียดก่อนด าเนินการตาม
ขั้นสุดทา้ยต่อไป 
 ขั้นท่ี 11 ยทุธศาสตร์ในการจดัการกบัความเครียด  ยุทธศาสตร์ของความเครียด ควร
ทราบวา่เราตอ้งท าอะไรบา้งในการน าเอายทุธศาสตร์ท่ีเลือกไปปฏิบติั การจดัการความเครียดเป็น
ขั้นท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นขั้นท่ีจะตอ้งปฏิบติัจริง และประเมินผลท่ีเกิดข้ึนได ้
กกกกกกกก สมจิต หนุเจริญกุล (2536) บุคคลอยูใ่นภาวะความเครียด และการตระหนกัถึงอาการต่าง ๆ 
จากการตอบสนองทางจิตใจ และสรีระของตน บุคคลจะหาวธีิจดัการกบัอาการหรือการตอบสนอง
นั้น ๆ บุคคลท่ีเผชิญกบัความเครียดไดดี้ คือ บุคคลท่ีรู้จกัเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ การ
เผชิญกบัความเครียดมี 2 ลกัษณะ คือ 

 1. การมุ่งแกปั้ญหา (Problem-focused Coping) เป็นการเผชิญกบัความเครียด โดยการ
เปล่ียนความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ให้ดีข้ึนรู้จกัจดัการ
กบัแหล่งของความเครียด หรือจดัการกบัตนเองโดยพยายามมุ่งแกปั้ญหา 
 2. การจดัการกบัอารมณ์ (Emotional-focused Coping) เป็นการปรับอารมณ์ หรือการ
ปรับความรู้สึก เพื่อไม่ใหค้วามเครียดนั้นท าลายขวญั และก าลงัใจ หรือลดประสิทธิภาพในการท า
หนา้ท่ีของบุคคล บุคคลตอ้งรู้จกัการจดัการกบัอารมณ์ และความรู้สึกเพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การปฏิเสธเม่ือเป็นโรคร้าย เพื่อไม่ใหต้นเองเป็นทุกขจ์นไม่สามารถจะ
กระท าอะไรได ้การเผชิญกบัความเครียดนั้นมี 5 วธีิ คือ (สมจิต  หนุเจริญกุล 2536) 
  2.1 การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) เป็นความพยายามท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบั
ปัญหาเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา 
  2.2 การกระท าโดยตรง (Direct Action) เป็นการกระท า เพื่อท่ีจะจดัการกบัเหตุการณ์ 
ประเมินตดัสินวา่เป็นความเครียด 
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  2.3 การหยดุย ั้งการกระท า (Inhibition of Action) ตรงขา้มกบัการกระท าโดยตรง คือ
ไม่กระท าอะไรเลย หยดุกระท าในกิจกรรมท่ีคิดวา่เป็นอนัตราย 
  2.4 การแสวงหาความช่วยเหลือ หรือแสวงหาการสนบัสนุนทางสังคม จากบุคคลใน
เครือข่ายรอบขา้ง เช่น พี่นอ้ง ญาติสนิท เพื่อน  
  2.5 การใชก้ลไกทางจิต (Intrapsychic) เป็นกระบวนการความนึกคิด เพื่อการปรับ
อารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคลใหรู้้สึกดีข้ึน รวมถึงการประเมินเหตุการณ์อีกคร้ัง เบ่ียงเบนความ
สนใจ แสวงหาความพอใจจากส่ิงอ่ืน การใชก้ลไกลการป้องกนัตนเอง เช่น การปฏิเสธหรือการเก็บ
กดจากความเครียดเปล่ียนให้เป็นแรงผลกัดนัหรือแรงสนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมในดา้นบวก 
 เพนเดอร์ (Pender 1987 : 34)  ไดนิ้ยามความหมาย การจดัการกบัความเครียด ว่าเป็น
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงวิธีการจดัการกบัความเครียดของบุคคล  เช่น  การผ่อนคลาย  การนอนหลบั
การพกัผอ่น   การท ากิจกรรมท่ีคลายเครียด หรือการท ากิจกรรมท่ีป้องกนัการอ่อนลา้   
 Lazarus and Folkman (1984) กล่าวว่า การจดัการความเครียดเป็นการพยายามท่ี
เปล่ียนแปลงความนึกคิด และพฤติกรรมของบุคคล เพื่อจดัการกบัส่ิงเร้าท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดจาก
ภายใน หรือภายนอก ความเครียดถูกประเมินวา่ตอ้งใชก้ าลงัความสามารถและขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อ
การจดัการความเครียด กระบวนการการจดัการความเครียดมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา บุคคลท่ี
เกิดความเครียดนั้น ไม่มีการตดัสินใจก่อนว่าวิธีใดไดผ้ลดีท่ีสุด และวิธีการจดัการความเครียด
สามารถจดัการกบัความเครียดไดป้ระสิทธิภาพ ความเครียดข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของบุคคลท่ีมีการ
เผชิญกบัปัญหา บุคคลท่ีจดัการกบัความเครียดไดดี้บุคคลนั้นตอ้งรู้จกัการเลือกใช้วิธีดงักล่าวให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 สรุปไดว้า่ การจดัการกบัความเครียด หรือการรับมือกบัความเครียด เป็นพฤติกรรมการ
ปรับตวัหรือการกระท าท่ีใชใ้นการเรียนรู้ พุทธิภาวะ (Cognitive Activity) บุคคลน ามาใชใ้นการ
จดัการกบัความเครียด แต่ละบุคคลมีวธีิการรับมือกบัความเครียดแตกต่างกนั ความเครียดสามารถมี
ผลกระทบต่อบุคคลไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม การจดัการกบัความเครียดเป็นกลยุทธ์การปรับตวั 
กลวิธีการรับมือกบัสถานการณ์ และการจดัการกบัความเครียดเกิดข้ึนทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และ
พฤติกรรม ของบุคคลที่ตอ้งมีการเผชิญกบัปัญหามากหรือน้อย บุคคลเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์
ตึงเครียดควรมีการเลือกใช้การจดัการความเครียดท่ีเหมาะสม เพื่อรักษาความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ
และพฤติกรรมใหอ้ยูใ่นภาวะปกติได ้
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7. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 จิตรลดา เฮงทบัทิม (2551) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดงาน กลยุทธ์
การจดัการความเครียด และพฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรจ านวน 217 คน ผลการวจิยัพบวา่  
กกกกกกกก1. ความเครียดในงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังาน 
กกกกกกกก2. กลยทุธ์การจดัการความเครียดดา้นการแกไ้ขปัญหา และการปรับความคิดมีความสัมพนัธ์
ทางลบกบัพฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังาน (r = -.18, p < .01) 
กกกกกกกก3. กลยทุธ์การจดัการความเครียดดา้นการแสวงหาความสนบัสนุนมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัพฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังาน(r = .19, p < .01) 
กกกกกกกก4. กลยทุธ์การจดัการความเครียดด้านการหลีกหนีปัญหามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมต่อดา้นการปฏิบติังาน (r = .33, p < .01) 
กกกกกกกก5. กลยทุธ์การจดัการความเครียดด้านการแก้ไขปัญหาและการปรับความคิด ด้านการ
แสวงหาความสนับสนุนและด้านการหลีกหนีมีปัญหาเป็นเพียงตวัแปรเดียวที่สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังานได ้(p < .01) 
 ชินานันท์  ชูสกุล (2459) ศึกษาเร่ือง ความเครียดในการท างานของพนักงานธนาคาร
ออมสินเขตชยัภูมิ ศึกษาพนกังานธนาคารออมสินเขตชยัภูมิ จ  านวน 98 คน ผลการวจิยัพบวา่ กกกก 
 1. พนกังานธนาคารออมสิน มีความเครียดในการท างานโดยรวม แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 
ลกัษณะงาน ด้านการก้าวหน้าในหน้าท่ีงาน และด้านบทบาทในองค์กรอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ความเครียดดา้นปัจจยันอกองคก์รอยูร่ะดบัท่ีนอ้ย 
 2. พนกังานธนาคารออมสินท่ีมีเพศต่างกนัมีความเครียด  โดยรวมและเป็นรายดา้น 3 ดา้น 
คือ ดา้นบทบาทในองค์กร ด้านลักษณะงาน และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ไม่แตกต่างกนัแต่
พนกังานเพศชายมีความเครียดในดา้นปัจจยัภายนอกองคก์รมากกวา่พนงังานหญิงอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีระดบั .05 
 3. พนกังานธนาคารออมสินท่ีมีอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน
ต่างกนัมีความเครียดในการท างานโดยรวม และเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 4. พนกังานธนาคารออมสินมีวธีิการคลายเครียดระดบัมาก คือ ใชว้ธีิการท ากิจกรรมเพื่อ
ความสนุกเบิกบานใจ เช่น ฟังวิทยุ ดูภาพยนตร์ ซ้ือของ ไปเท่ียว รองลงมาคือ การท ากิจกรรมท่ีเกิด
ประโยชน์ เช่น งานอดิเรก เล่นกีฬา การระบายอารมณ์ ปรึกษากบับุคคลใกลชิ้ด เช่น ญาติ และวิธีท่ี
พนกังานคลายเครียดนอ้ยคือ วธีิหาท่ีพึ่งทางใจ เพื่อสงบอารมณ์ การไปวดั นัง่สมาธิ 
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 งานวิจยัคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ พนกังานธนาคารออมสินเขตชยัภูมิมีความเครียดในกรท างาน
อยูใ่นระดบัปานกลางและใชว้ธีิคลายเครียดหลายอยา่ง เช่น ฟังวทิย ุภาพยนตร์ ซ้ือของ ไปเท่ียว โดย
พนกังานท่ีมีคุณลกัษณะบางประการแตกต่างกนั และมีความเครียดในการท างานไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
ของสนเทศน้ี จะใชป้ระโยชน์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของพนกังานต่อไป 
 วทิญา ตนัอารีย ์(2551) ศึกษาเร่ือง ความเครียดจากการท างานของพนกังานมหาวิทยาลยั
ราชภฎัเชียงใหม่ ศึกษาพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ จ านวน 233 คน สุ่มกลุ่มตวัอยา่งจากใชว้ิธี 
สุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 182 คน ผลการวิจยั
พบวา่ พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการส่วนใหญ่มีความเครียดในระดบัปานกลาง ซ่ึงหน่วยงาน
ต่างๆ ในมหาวิทยาลยั เช่น ส านกังานอธิการบดี กองการเจา้หน้าท่ีส านกังานคณบดีแต่ละคณะ 
ตลอดจนสาขาวชิาท่ีท าการเรียนการสอนดา้นสุขภาพในมหาวิทยาลยั ควรน าขอ้มูลไปใชใ้นการจดั
หน่วยงานท่ีคอยใหค้  าปรึกษา จดัแผนการส่งเสริมสุขภาพของพนกังานถึงวิธีการในการปรับตวั เม่ือ
เผชิญกบัความเครียด และการจดัการความเครียดของตนเอง ตลอดจนหาในการปรับปรุงสภาพของ
การท างานท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด 
 วรงคสิ์ริ พรหมรักษ ์(2547) ศึกษาเร่ือง ความเครียดในการท างาน การจดัการความเครียด
และรูปแบบการท างานของนกับญัชี กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกับญัชีประจ าแผนกบญัชีขององคก์รการผลิต 
ในเขตส่งเสริมการลงทุน ท่ีจบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป ในสาขาบญัชี จ  านวนทั้งส้ิน 365 คน 
ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. นกับญัชีท่ีมีเพศ, อายงุาน, ต าแหน่งงาน และบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความเครียด
ในการท างานไม่แตกต่างกนั 
กกกกกกกก2. นกับญัชีท่ีมีเพศ, อายุงาน, ต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนั มีการจดัการความเครียดไม่
แตกต่างกนั ส่วนนกับญัชีท่ีมีบุคลิกภาพแตกต่างกนั มีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ท่ี
เป็นทุกขแ์ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
กกกกกกกก3. นกับญัชีชาย และนกับญัชีหญิง มีรูปแบบการท างานท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนนกับญัชีท่ี
มีอายุงาน, ต าแหน่งงาน และบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนั มีรูปแบบการท างานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
กกกกกกกก4. นกับญัชีท่ีมีระดบัความเครียดแตกต่างกนั มีการจดัการความเครียดท่ีไม่แตกต่างกนั 
 วชิรา จีนานุพนัธ์ (2549) ศึกษาเร่ือง การศึกษาลกัษณะความเครียดในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศึกษาพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในหอผูป่้วย
แผนกผูป่้วยวกิฤตกบัแผนกผูป่้วยในทัว่ไปตวัอยา่งแผนกละ 150 คน ผลการศึกษาพบวา่  
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 1. พยาบาลวชิาชีพแผนกผูป่้วยวกิฤต และพยาบาลวิชาชีพแผนกผูป่้วยในทัว่ไป  ส่วนมาก
จะมีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี มีสถานภาพสมรสเป็นโสด มีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี และมี
รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,000-15,000 บาท ปัจจยัส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัดงักล่าว ส่งผล
กระทบต่อลกัษณะความเครียดในการท างานของพยาบาลวิชาชีพแผนกผูป่้วยวิกฤตและพยาบาล
วชิาชีพแผนกผูป่้วยในทัว่ไปแตกต่างกนั 
 2. พยาบาลวชิาชีพแผนกผูป่้วยวิกฤต และพยาบาลวิชาชีพแผนกผูป่้วยในทัว่ไป โดย
ภาพรวม ระดบัความเครียด อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดรั้บผลกระทบของความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย 
และมีการเผชิญความเครียดในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. พยาบาลวชิาชีพแผนกผูป่้วยวกิฤต และพยาบาลวชิาชีพแผนกผูป่้วยในทัว่ไป โดยรวม
ของพยาบาล มีระดบัความเครียดในการท างานมากเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัท าใหต้อ้ง
ระมดัระวงัในการใชจ้่ายมากข้ึนและการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐมีผลต่อความมัน่คงกา้วหนา้ใน
การท างาน 
 4. พยาบาลวชิาชีพแผนกผูป่้วยวิกฤต และพยาบาลวิชาชีพแผนกผูป่้วยในทัว่ไป เม่ือ
ไดรั้บผลกระทบของความเครียดในการท างานแล้วมักแสดงอาการอ่อนเพลีย อารมณ์เสียและ
หงุดหงิดง่าย 
 5. พยาบาลวชิาชีพแผนกผูป่้วยวกิฤต และพยาบาลวชิาชีพแผนกผูป่้วยในทัว่ไปพยาบาล 
ส่วนมากใชว้ธีิการเผชิญความเครียดในการท างาน โดยวิธีจดัล าดบัความเร่งด่วนของงาน และแกไ้ข
ปัญหาดว้ยตนเอง 
 6. พยาบาลวชิาชีพแผนกผูป่้วยวิกฤต และพยาบาลวิชาชีพแผนกผูป่้วยในทัว่ไป โดยมี
ระดบัความเครียดในการท างาน ผลกระทบของความเครียดในการท างาน และการเผชิญความเครียด
ในการท างาน ไม่แตกต่างกนั 
 ดรุณี สินสุริยศกัด์ิ (2550) ศึกษาเร่ือง ความเครียดและกระบวนการจดัการความเครียด
อยา่งมีส่วนร่วมของพนกังานในโรงงานอินทราเซรามิค จงัหวดัล าปาง กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย
หัวหน้าแผนก 13 คน ตวัแทนพนกังานจากแผนกต่างๆ 13 คน และฝ่ายบุคคล 1 คน ผลการวิจยั
พบว่า  
 1. ระดบัความเครียดของกลุ่มตวัอยา่งในระดบัสูง   แผนกท่ีมีความเครียดระดบัรุนแรงท่ีสุด
คือ แผนกบรรจุ แผนกท่ีมีความเครียดระดบัสูงท่ีสุดคือ แผนกวางแผน สาเหตุเกิดจากปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ 
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 2. การจดัการปัญหาความเครียด กลุ่มตวัอยา่งเลือกใชพ้ฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบ
มุ่งแกปั้ญหามากกวา่แบบมุ่งแกอ้ารมณ์ โดยเลือกใช้มากคือการพิจารณาปัญหาและพยายามแกไ้ข
ปัญหาในการท างานใหดี้ข้ึน 
 3. การสร้างกระบวนการจดัการความเครียดอยา่งมีส่วนร่วม ตวัแทนของพนกังานมีการ
ตดัสินในร่วมกนัในการหาความตอ้งการหรือปัญหาและสาเหตุ มีการตดัสินใจจดัท าเป็นโครงการท่ี
มีผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงตวัแทนไดเ้ลือกโครงการ 2 โครงการ คือ โครงการจดัการรายรับ – รายจ่าย และ
โครงการอบรมสร้างความผูกพนัของพนกังาน พนกังานมีความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการ  รวมทั้ง
พบวา่มีการด าเนินการและติดตามผลเป็นไปตามเป้าหมาย หลงัจากส้ินสุดโครงการ 2 สัปดาห์ยงัคง
มีการด าเนินกิจกรรม 
 สมฤดี  ราษฏร์อนุกูล (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน
ของพนกังานธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) ดา้นสินเช่ือส านกังานใหญ่จ านวน 139 คน ผลงานวิจยัพบว่า ความเครียดในการ
ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัปกติ โดยปัจจยัส่วนบุคคล
ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และ
รายได ้ไม่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานในขณะท่ีปัจจยัในการท างาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้น
สภาพแวดลอ้มท่ีท างาน และดา้นผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังาน 
 อดิศกัด์ิ สวนกูล (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) ประชากรกลุ่มตวัอย่าง คือ 
พนกังานนครหลวงไทยปฏิบติังานอยูใ่นสาขาท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพ และปริมณฑลจ านวน 305 คน 
จากการวจิยัพบวา่ 
กกกกกกกก1. พนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) มีความเครียด
ในการท างานอยูใ่นระดบัต ่า 
กกกกกกกก2.  ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา อายกุารท างาน และ
ต าแหน่งงาน ไม่มีผลต่อความเครียดในการท างาน 
กกกกกกกก3. ปัจจยัในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายในการบริหารงาน สภาพแวดลอ้มในสถานท่ี
ท างานค่าตอบแทน และสวสัดิการ ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในงาน และสัมพนัธภาพกบับุคคล
อ่ืนในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 
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 Bowman and Stern (1995) ศึกษาเร่ือง การใช้พฤติกรรมการเผชิญความเครียดท่ี
เหมาะสมของพยาบาล กลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลจากศูนยก์ารแพทยใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 
187 คน ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแกปั้ญหาเป็นพฤติกรรมการ
เผชิญความเครียดท่ีเหมาะสม โดยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแกปั้ญหาส่งผลทางบวก
ต่องานท่ีท า ส่วนพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกปัญหาผลลบต่องานท่ีท า 
 Fox, Spector and Miles (2001) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดในงาน 
ความไม่ยติุธรรมในองคก์ร และพฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังาน ผลการศึกษาพบวา่ ความเครียดใน
งานเป็นผลมาจากการถูกบงัคบัจากองค์กรให้กระท าการอย่างใดอยา่งหน่ึง การถูกบงัคบัท าให้เกิด
ความขดัแยง้ต่อเพื่อนร่วมงานเป็นผลมาจากความไม่ยุติธรรมในองค์กร สถานการณ์อารมณ์ของ
บุคคลท่ีไม่ปกติมีผลใหเ้กิดภาวะความตึงเครียด ความกดดนั สถานการณ์ดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังาน 
    ส
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บทที่ 3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาวะความเครียด และกลยุทธ์การจดัการความเครียด
ของพนกังานธนาคาร ในการให้บริการประกนัชีวิต เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
การศึกษาใช้ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัลกัษณะการด าเนินงาน ท่ีส่งผลต่อความเครียดในการด าเนินงาน และกลยุทธ์การจดัการ
ความเครียด ของพนักงานธนาคาร การส ารวจจากใช้การออกแบบสอบถาม และขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทความจากหนงัสือต่างๆ และทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษา
ภาวะความเครียด โดยขั้นตอนและวธีิการวจิยัมีดงัน้ี 
 
1. ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี มีจ  านวนพนกังานในระดบัผูจ้ดัการสาขา ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา และระดบัเจา้หน้าท่ี
ปฏิบติัการรวมทั้งหมด  153 คน จาก 14 สาขา และ 2 ส านกัธุรกิจ รวมเป็น 16 หน่วยงาน (ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2554) มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ีปฏิบติังานอยู่ในแต่ละสาขา และ
ส านกัธุรกิจ จงัหวดัราชบุรีจ านวน 16 หน่วยงาน 

 

หน่วยงำนธนำคำรที ่ สำขำ/ส ำนักธุรกจิ จ ำนวนพนักงำน (คน) 
1 บา้นโป่ง 18 
2 ราชบุรี 17 
3 โพธาราม 10 
4 จอมบึง 8 
5 ด าเนินสะดวก 9 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
  

หน่วยงำนธนำคำรที ่ สำขำ/ส ำนักธุรกจิ จ ำนวนพนักงำน (คน) 
6 ถนนศรีสุริยวงศ ์ 10 
7 วดัเพลง 8 
8 หนองโพ 8 
9 สามแยกวงัมะนาว 9 
10 เทสโกโ้ลตสัราชบุรี 7 
11 ยอ่ยบ๊ิกซีราชบุรี 7 
12 ยอ่ยเทสโกโ้ลตสัโพธาราม 6 
13 ยอ่ยบ๊ิกซีบา้นโป่ง 7 
14 ยอ่ยเทสโกโ้ลตสับา้นโป่ง 7 
15 ส านกัธุรกิจถนนศรีสุริยวงศ ์(รายกลาง) 10 
16 ส านกัธุรกิจถนนศรีสุริยวงศ ์(รายปลีก) 12 

รวม 153 
 

ท่ีมา : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), รายงานประจ าปี 2553 [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 7 สิงหาคม 2554. 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bangkokbank.com  
 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยั
สร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นที่ตอ้งศึกษา โดย
แบบสอบถามดงักล่าวแบ่งออกเป็น 5 ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล แบบสอบถามส่วนน้ีผูว้ิจยัไดป้รับปรุงมาจาก 
อดิศกัด์ิ สวนกูล (2552) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เขต
จงัหวดัราชบุรี โดยลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว  (Check lists) มีขอ้ค าถาม
จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุ
การท างาน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวดัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการด าเนินงาน ผูว้ิจยัได้
ประยุกต์มากจากแบบสอบถามของสุภาวรรณ กรเพ็ชร์ (2550) โดยการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้ค าถามของแบบสอบถามเป็นค าถามแบบ Rating Scale (สุธรรม รัตนโชติ 
2551 : 119)   มีใหเ้ลือก 5 ระดบัดงัน้ี 
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 คะแนน 5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 คะแนน 4 = เห็นดว้ยมาก  
 คะแนน 3 = เห็นดว้ยปานกลาง  
 คะแนน 2 = เห็นดว้ยนอ้ย  
 คะแนน 1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 แบบสอบถามมีจ านวน 31 ขอ้ แบ่งเป็น 6 ดา้นดงัน้ี 
 1. ลกัษณะการด าเนินงาน                                    จ  านวน    10   ขอ้ ไดแ้ก่   1-10 
 2. นโยบายการบริหารงาน                                   จ  านวน    5     ขอ้ ไดแ้ก่   11-15 
 3. สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน     จ านวน   6     ขอ้ ไดแ้ก่   16-21   
 4. ค่าตอบแทน                                                      จ  านวน   4     ขอ้ ไดแ้ก่   22-25 
 5. สวสัดิการ                                                         จ  านวน   3     ขอ้ ไดแ้ก่   26-28 
 6. ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในการท างาน    จ  านวน   6     ขอ้ ไดแ้ก่   29-34 
 ผูว้จิยัท าการรวบรวมขอ้มูล และท าการแจกแจงความถ่ี ผูว้ิจยัใชค้ะแนนของเฉล่ียเกณฑ์
ในการหาระดบัความเห็นดว้ยการหาพิสัย (Range) ของชั้นค านวณจากสูตร (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 
78)  
    พิสัย    =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                                                   จ  านวนชั้น 
 แทนค่าจะไดใ้นสูตรได ้ =             5 – 1 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก         3 
     =             1.33 
 

 จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถท่ีจะแปลความหมายของระดบัความเห็นไดด้งัน้ี 
  ระดบัความเห็น                             ระดบัคะแนน 
 ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัต ่า                    1.00-2.33 
 ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง         2.34-3.67 
 ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัสูง                    3.68-5.00 
 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความเครียดในการผูว้ิจยัไดป้ระยุกตม์ากจากแบบสอบถามของ 
อดิศกัด์ิ สวนกูล (2552) โดยอาศยัการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีขอ้
ค าถามทั้งส้ิน 23 ขอ้ ค าถามท่ี 35-57 เป็นแบบ Rating Scale (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 119)  ค าถามมี 
3 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นพฤติกรรม  
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 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามกลยุทธ์การจดัการความเครียด ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาสร้างข้ึนเองจาก
การศึกษาคน้ควา้งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ค าถามมีทั้งส้ิน 13 ขอ้ ค าถามท่ี 
58-70 เป็นแบบ Rating Scale (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 77)  
 แบบสอบถามในส่วนท่ี 3 และ 4 มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 คะแนน   5  หมายถึง  เป็นประจ า 
 คะแนน   4  หมายถึง  บ่อยคร้ัง 
 คะแนน   3  หมายถึง  บางคร้ัง 
 คะแนน   2  หมายถึง  นานๆคร้ัง 
 คะแนน   1  หมายถึง  ไม่มีเลย 
กกกกกกกกผูว้จิยัท  าการรวบรวมขอ้มูล และท าการแจกแจงความถ่ี ผูว้จิยัใชค้ะแนนเฉล่ียเกณฑใ์น
การหาระดบัความเห็นดว้ยการหาพิสัย (Range) ของชั้นค านวณจากสูตร (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 
78) 
 พิสัย    =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                                                     จ  านวนชั้น 
   แทนค่าจะไดใ้นสูตรได ้ =       5 – 1 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก        3 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก =         1.33 
 จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถท่ีจะแปลความหมายของระดบัความเห็นไดด้งัน้ี 
 ระดบัความเห็น                                         ระดบัคะแนน 
 ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัต ่า                    1.00-2.33 
 ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง         2.34-3.67 
 ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัสูง                    3.68-5.00 
 
 ส่วนที ่5 ขอ้เสนอแนะ เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได ้
 
3. กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือ 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดส้ร้างและพฒันาเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
กกกกกกกก3.1 สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาคน้ควา้เอกสาร งานวจิยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
 3.2 น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของเน้ือหาและความถูกตอ้งของภาษา รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
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 3.3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อย   และน าไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Consistency: IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 120-124)   
การใหค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ มีดงัน้ี  
กกกกกกกก +1    เม่ือขอ้ค าถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเน้ือหา 
กกกกกกกก      0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเน้ือหา 
กกกกกกกก  -1   เม่ือขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเน้ือหา 
กกกก 3.4 คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.6 น าใชใ้นแบบสอบถาม และ
พร้อมจดัพิมพ ์
 3.5 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการวเิคราะห์หาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาแลว้ ไปทดลองใช ้
(Try -Out) กบัพนกังานธนาคารกรุงเทพเขตจงัหวดัอ่ืน ท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรของการวจิยัจ านวน 30 คน 
 3.6 น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาคุณภาพ  ด้านความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชว้ธีิการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) 
ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.877 ความเช่ือมัน่ดา้นปัจจยัการด าเนินงานเท่ากบั 0.889 ความ
เช่ือมัน่ด้านความเครียดในการท างานเท่ากับ 0.905 แสดงว่าแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนน้ีเป็น
แบบสอบถามท่ีมีคุณภาพทั้งความเท่ียงตรงตามเน้ือหา และความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีใชไ้ดดี้เน่ืองจาก
มีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 128) 
 3.7 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้แล้วมาตรวจแก้ไข ปรับปรุงให้สมบูรณ์
แล้วน ามาเก็บขอ้มูลกบัประชากร 
 
4. ระยะเวลำในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เร่ิมตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2553 – กุมภาพนัธ์ 2554 
โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
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ตารางท่ี  2  แสดงระยะเวลาด าเนินงาน 
 

รำยกำร 
2554 2555 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาความเป็นมาและความส าคญั          

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง          

เกบ็และรวบรวมขอ้มูล          

วิเคราะห์ขอ้มลู           

สรุปผลการวิจยั          

น าเสนอผลงานวิจยั          

ท ารายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์          

 
5. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 
 5.1 ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีไดผ้า่นการพฒันา และปรับปรุงจนมีคุณภาพ ในระดบัท่ี
ยอมรับไดไ้ปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมดของ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในจงัหวดัราชบุรี จ  านวน 153 คน 
 5.2 น าแบบสอบถามทั้งหมดมาจดัระเบียบขอ้มูล จนครบตามจ านวนพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ และน าไปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
6. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามอีกคร้ัง แลว้ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 6.1 น าแบบสอบถาม ท่ีคดัเลือกทั้งหมดลงหมายเลขประจ าฉบบั  
 6.2 จดัท าคู่มือลงรหสั (Code Book) 
 6.3 น าขอ้มูลทั้งหมดลงรหสั เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6.4 น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวบไดม้าวิเคราะห์ โดยใชเ้คร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และก าหนดระดบัความช่ือมัน่ท่ี 95 % การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใช้  รูปแบบตารางโดยใชส้ถิติอย่างง่าย  เปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (Percentage of 
Frequency) ผูว้ิจยัค  านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
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เป็นรายดา้น และโดยรวม  จากนั้นน าค่าเฉลี่ยที่ไดม้าแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ 
(Absolute  Criteria) โดยการหาค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง (ธีรวุฒิ  เอกะกุล 2542 : 
111) ตามระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายความวา่ มีความเครียดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
กกกกกกกก ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายความวา่ มีความเครียดอยูใ่นระดบัมาก 
กกกกกกกก ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายความวา่ มีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
กกกกกกกก ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายความวา่ มีความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย 
กกกกกกกก ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายความวา่ มีความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 6.5 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 
 6.6 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการด าเนินงานโดยใชส้ถิติค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 6.7 การวเิคราะห์ความเครียดจากการท างาน โดยใชส้ถิติค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 6.8 วเิคราะห์ขอ้มูลด้านประชากร  ท่ีส่งผลต่อความความเครียดในการท างาน    ของ
ธนาคารกรุงเทพ จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง รายได้
เฉล่ียต่อเดือน อายกุารท างาน ประเภทท่ีอยูอ่าศยั ขนาดตวับา้นของท่ีอยูอ่าศยั และบริเวณของท่ีอยู่
อาศยั เป็นการวดัตามมาตรานามบญัญติั (Nominal Scale) และการวดัตามมาตราอนัดบั (Ordinal 
Scale) โดยใชก้ารทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-Square) (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 163) 
 6.9 วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัการด าเนินงาน   ท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การจดัการความเครียด 
ของธนาคารกรุงเทพ จงัหวดัราชบุรี ได้แก่ ลักษณะการด าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน 
สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน ค่าตอบแทน สวสัดิการปัจจยัการด าเนินงาน และ
ความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างาน เป็นการวดัตามมาตราอนัตรภาค (Ordinal Scale) โดยใช้
การทดสอบแบบสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) (สุธรรม รัตนโชติ 
2551 : 182) 
 6.10 สรุปผลการศึกษาตลอดจนเสนอค าแนะน า   และจดัท าเป็นรูปเล่ม   เพื่อรายงาน
ผลการศึกษา 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภาวะความเครียด และกลยุทธ์การจดัการความเครียดของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ ในการให้บริการประกนัชีวิต กรณีศึกษา จงัหวดัราชบุรี โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 153 ชุด จากพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี ผูว้ิจยัไดร้ับแบบสอบถามที่ครบถว้นสมบูรณ์กลบัคืนมา
จ านวน 153 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม กกกกกกกก 
 ส่วนท่ี  2 ระดบัความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรีท่ีมีต่อปัจจยัในการด าเนินงาน  
 ส่วนท่ี 3 ระดบัความเครียดในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตจงัหวดัราชบุรี  
 ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมติฐานการวิจยั  
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี จ  านวน 153 คน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุการท างาน ประเภทท่ีอยูอ่าศยั ขนาด
ตวับา้นของท่ีอยูอ่าศยั และบริเวณของท่ีอยูอ่าศยั ปรากฏในตารางดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบระหวา่งอายกุบัเพศชายและหญิง (n=153) 
 

อาย ุ
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

21-30 ปี 13.7 19.0 32.7 
31-40 ปี 7.2 15.0 22.2 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

อาย ุ
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

41-50 ปี 5.9 18.3 24.2 
51-60 ปีขึน้ไป 5.9 15.0 20.9 

รวม 32.7 67.3 100 
 
 ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอายกุบัเพศของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาแสดงว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดั
ราชบุรี ส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.7 แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 13.7 และเพศหญิง 
ร้อยละ 19.0 พนกังานมีช่วงอายุ 51-60 ปีข้ึนไปนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.9 แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 
5.9 และเพศหญิง ร้อยละ 15.0 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบระหวา่งสถานภาพสมรสกบัเพศชายและหญิง (n=153) 
 

สถานภาพสมรส 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

โสด 17.6 35.9 53.6 
แต่งงานมีรายได ้1 คน 5.9 5.9 11.8 
แต่งงานมีรายได ้2 คน 7.2 19.6 26.8 
หยา่ร้าง 1.3 3.3 4.6 
หม้าย 0.7 2.6 3.3 

รวม 32.7 67.3 100.0 
 
 ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งสถานภาพสมรสกบัเพศของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาแสดงวา่ พนกังานธนาคารกรุงเทพ ใน
เขตจงัหวดัราชบุรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53.6 แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 17.6 และ
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เพศหญิง ร้อยละ 35.9 รองลงมาเป็นสถานภาพหมา้ย คิดเป็นร้อยละ 3.3 แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 0.7 
และเพศหญิง ร้อยละ 2.6 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของระดบัการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งงานของกลุ่มประชากร 
 

ระดบั
การศึกษา 

ต าแหน่งงาน รวม 

พนกังาน
ปฏิบติัการ 

พนกังาน
ดา้น

การตลาด 

ผูช่้วย
ผูจ้ดัการ
สาขา 

ผูจ้ดัการ
สาขา/
ส านกั
ธุรกิจ 

อ่ืนๆ 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 
 

0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.7 

ปริญญาตรี 
 

49.7 15.7 5.9 3.3 2.6 77.1 

ปริญญาโท   
                                                  

7.8 2.0 3.9 6.5 1.3 21.6 

สูงกว่า
ปริญญาโท 

0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 

รวม 57.5 17.6 10.5 10.5 3.9 100.0 

 
 ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งระดบัการศึกษากบัต าแหน่งงาน ของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาแสดงว่า พนักงานธนาคาร
กรุงเทพ ในเขตจงัหวดัราชบุรี ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.1 แบ่งเป็น
พนกังานปฏิบติัการ ร้อยละ 49.7 รองลงมาเป็นพนกังานต าแหน่งงานอ่ืนๆ ร้อยละ 2.6 และนอ้ยท่ีสุด
เป็นพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 0.7 แบ่งเป็นพนกังานต าแหน่ง
ผูช่้วยผูจ้ดัการร้อยละ 0.7 และพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 0.7 
แบ่งเป็นพนกังานผูจ้ดัการสาขา/ส านกัธุรกิจ ร้อยละ 0.7 ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าร้อยละของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจ าแนกตามอายกุารท างานของกลุ่มประชากร 
 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
อายกุารท างาน 

รวม ต ่ากวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี 
ไม่ถึง 2 ปี 

2-5 ปี 5 ปีข้ึนไป 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 

10,000 - 15,000 บาท 3.9 9.2 2.0 0.7 15.7 

15,001 - 20,000 บาท 1.3 2.6 19.0 5.2 28.1 

20,001 บาทขึน้ไป 0.7 0.7 4.6 49.7 55.6 

รวม 6.5 12.4 25.5 55.6 100.0 

 
 ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัอายุการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาแสดงว่า พนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัราชบุรี ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 55.6 แบ่งเป็นพนกังานท่ีมีอายุงาน 5 ปีข้ึนไป ร้อยละ 49.7 รองลงมาเป็นพนกังานงานท่ีมี
อายุงาน มากว่า 1 ปี ไม่ถึง 2 ปี และพนักงานท่ีมีอายุงานต ่ากว่า 1 ปี ร้อยละ 0.7 น้อยท่ีสุดเป็น
พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 เป็นพนกังานท่ีมีอายุการ
ท างานต ่ากวา่ 1 ปี ร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าร้อยละของประเภทท่ีอยูอ่าศยัจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มประชากร 
 

ประเภทท่ีอยูอ่าศยั 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รวม 
ต ่ากวา่ 
10,000 
บาท 

10,000 - 
15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 
บาทข้ึน
ไป 

บ้านเดี่ยว 0.0 9.2 16.3 40.5 66.0 

อาคารพาณิชย ์ 0.0 2.0 4.6 6.5 13.1 

ทาวน์เฮาส์/บ้านแถว 0.7 3.3 5.2 5.9 15.0 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตางรางท่ี 7 (ต่อ) 
 

ประเภทท่ีอยูอ่าศยั 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รวม 
ต ่ากวา่ 
10,000 
บาท 

10,000 - 
15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 
บาทข้ึน
ไป 

อาคารชุด/คอนโดมิเนียม 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 

บา้นแฝด 0.0 1.3 1.3 2.6 5.2 

รวม 0.7 15.7 28.1 55.6 100.0 
 

 ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งประเภทท่ีอยูอ่าศยักบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาแสดงว่า พนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัราชบุรี ส่วนใหญ่มีประเภทท่ีอยู่อาศยัเป็นบา้นเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 
66.0 แบ่งเป็นพนกังานท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 20,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 40.5 และไม่มีพนกังานท่ี
รายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท มีอาศยัประเภทท่ีอยูอ่าศยัแบบบา้นเด่ียว รองลงมาเป็นพนกังานท่ีมีท่ีอยู่
อาศยัประเภททาวน์เฮาส์/บา้นแถว คิดเป็นร้อยละ 15.0 แบ่งเป็นพนกังานท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 
20,000 บาทข้ึนไปร้อยละ 5.9 และพนกังานท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 0.7 
และน้อยท่ีสุดเป็นพนกังานท่ีมีท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารชุด/คอนโดมิเนียน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ซ่ึง
เป็นพนกังานท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 15,001-20,000 บาท ร้อยละ  0.7  ตามล าดบั  
 

ตารางท่ี 8  แสดงค่าร้อยละของขนาดตวับา้นของท่ีอยูอ่าศยัจ าแนกตามประเภทท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่ม
ประชากร 

 

ขนาดตวับา้น
ของท่ีอยูอ่าศยั 
(ตารางเมตร) 

ประเภทท่ีอยูอ่าศยั 

รวม 
บา้นเด่ียว อาคาร

พาณิชย ์
ทาวน์เฮาส์/
บา้นแถว 

อาคารชุด/
คอนโดมิ 
เนียม 

บา้นแฝด 

ต ่ากว่า 30  1.3 0.0 3.3 0.0 0.0 4.6 

31-45  5.9 8.5 5.9 0.0 2.0 22.2 

46-60  14.4 3.3 5.2 0.0 1.3 24.2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

ขนาดตวับา้น
ของท่ีอยูอ่าศยั 
(ตารางเมตร) 

ประเภทท่ีอยูอ่าศยั 

รวม 
บา้นเด่ียว อาคาร

พาณิชย ์
ทาวน์เฮาส์/
บา้นแถว 

อาคารชุด/
คอนโดมิ 
เนียม 

บา้นแฝด 

61-90  14.4 0.7 0.0 0.7 1.3 17.0 

90  ขึน้ไป 30.1 0.7 0.7 0.0 0.7 32.0 

รวม 66.0 13.1 15.0 0.7 5.2 100.0 

 
 ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งขนาดตวับา้นของที่อยู่อาศยักบัประเภทท่ีอยู่
อาศยัของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาแสดงว่า 
พนกังานธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัราชบุรี ส่วนใหญ่ขนาดตวับา้ของท่ีอยูอ่าศยั 90 ตารางเมตร
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.0 แบ่งเป็นบา้นเด่ียว ร้อยละ 30.1 และไม่พนกังานท่ีมีประเภทอาศยัแบบ
อาคารชุด/คอนโดมิเนียน นอ้ยท่ีสุดเป็นขนาดตวับา้นของท่ีอยูอ่าศยัต ่ากวา่ 30 ตารางเมตร แบ่งเป็น
ประเภทท่ีอยู่อาศยัแบบทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 3.3 และไม่ท่ีอยู่อาศยัแบบอาคารพาณิชย ์อาคารชุด/
คอนโดมิเนียน และบา้นแฝดท่ีมีขนาดตวับา้นของท่ีอยูอ่าศยัต ่ากวา่ 30 ตารางเมตร ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 9 แสดงค่าร้อยละของบริเวณของท่ีอยูอ่าศยัจ าแนกตามระดบัการศึกษาของกลุ่มประชากร 
 

บริเวณของท่ีอยูอ่าศยั 
ระดบัการศึกษา 

รวม ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวา่
ปริญญาโท 

มี 0.7 45.8 19.6 0.0 66.0 

ไม่มี 0.0 31.4 2.0 0.7 34.0 

รวม 0.7 77.1 21.6 0.7 100.0 

 
 ตารางท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งบริเวณของที่อยู่อาศยักบัระดบัการศึกษาของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาแสดงว่า พนกังาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัราชบุรี ส่วนใหญ่มีท่ีอยู่อาศยัแบบมีบริเวณ คิดเป็นร้อยละ 66.0 
แบ่งเป็นพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 45.8 และพนกังานท่ีระดบัการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีท่ีระดบั 0.7 รองลงมาเป็นพนกังานท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัแบบไม่มีบริเวณ คิดเป็นร้อยละ 34.0 
แบ่งเป็นพนกังานที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 31.4 น้อยที่สุดเป็นพนกังานที่ระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาโท ร้อยละ 0.7 ตามล าดบั  
 
ส่วนที ่2 ระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจังหวดัราชบุรีทีม่ี
ต่อปัจจัยในการด าเนินงาน 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตจงัหวดัราชบุรีท่ีมีต่อปัจจยัในการด าเนินงาน  จ านวน 153 คน มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรีท่ีมีต่อปัจจยัในการด าเนินงาน  
 

ปัจจัยในการด าเนินงาน x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ
ที่ 

1. ลกัษณะการด าเนินงาน 3.69 0.46 สูง 1 
2. นโยบายการบริหารงาน 3.64 0.66 ปานกลาง 2 
3. สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน 3.62 0.69 ปานกลาง 3 
4. ค่าตอบแทน 3.23 0.89 ปานกลาง 6 
5. สวสัดิการ 3.41 0.73 ปานกลาง 4 
6. ความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างาน 3.36 0.70 ปานกลาง 5 

 โดยรวม 3.49 0.54 ปานกลาง  

 
 ตารางท่ี 10 ผลการศึกษาแสดงว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัในการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 
3.49)   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ลกัษณะการด าเนินงาน 
พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัสูง ( = 3.69) และ ดา้นค่าตอบแทน มีความคิดเห็นในระดบั
ปานกลาง ( = 3.23) ดงัปรากฏในตารางท่ี 10 
 

   ส
ำนกัหอ
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 เพื่อใหท้ราบรายละเอียดของการวิจยัชัดเจนยิ่งข้ึน  ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
ระดบัความคิดเห็นของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรีในแต่ละ
ปัจจยั ดงัปรากฏในตารางท่ี  11 – 16 
 
ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรีท่ีมีต่อลกัษณะการด าเนินงาน  
 

ลกัษณะการด าเนินงาน x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ
ที่ 

1. การมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 3.85 0.59 สูง 3 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความละเอยีดสูง 3.92 0.60 สูง 1 

3. ปริมาณงานในความรับผิดชอบเหมาะสม 3.63 0.70 ปานกลาง 6 

4. งานท่ีปฏิบติัมีความเส่ียงต่อความผดิพลาดสูง 3.65 0.76 ปานกลาง 5 

5. มีทกัษะดา้นการตลาด และเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ 
    ธนาคารเป็นอยา่งดี 

3.71 0.83 สูง 4 

6. การก าหนดหนา้ท่ีในการปฏิบติังานมีความ 
    ชดัเจน 
7. งานท่ีปฏิบติัมีการเปิดโอกาสใหแ้สดงความ 
    คิดเห็นส่วนตวั 
8. มีการหมุนเวยีนการปฏิบัติงานด้านอืน่อย่าง 
    เหมาะสม 
9. งานทีป่ฏิบัติมีการแข่งขันกบัเวลาส่งผลต่อการ 
    ผดิพลาดได้ง่าย 
10. จ านวนพนักงานกบัปริมาณงานมีความ 
   เหมาะสม 

3.65 
 

3.63 
 

3.50 
 

3.78 
 

3.59 

0.72 
 

0.80 
 

0.80 
 

0.77 
 

0.91 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
สูง 

 
ปานกลาง 

5 
 

6 
 

8 
 

2 
 

7 

โดยรวม 3.69 0.46 สูง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกตารางท่ี 11 ผลการศึกษาแสดงว่า พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านลักษณะการด าเนินงานโดยรวมมีความคิดเห็น
ระดบัสูง ( = 3.69)   และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั   ผูว้จิยัสามารถเรียงอนัดบัค่าคะแนนเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย 5 ล าดบัแรก ประกอบดว้ย ขั้นตอนการปฏิบติังานมีความละเอียดสูง  พนกังานมี
ความคิดเห็นในระดบัสูง ( = 3.92) การมีคุณสมบติัเหมาะต่อการปฏิบตัิงาน  พนกังานมีความ
คิดเห็นในระดบัสูง ( = 3.85)  และงานท่ีปฏิบติัมีการแข่งขนักบัเวลาส่งผลต่อการผิดพลาดไดง่้าย 
พนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูง ( = 3.78) รองลงมาคือ จ านวนพนกังานกบัปริมาณงานมี
ความเหมาะสม พนักงานมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ( = 3.59) และน้อยที่สุดคือ การ
หมุนเวียนการปฏิบติังานดา้นอ่ืนอย่างเหมาะสม พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ( = 
3.50) ดงัปรากฏในตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 12 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรีท่ีมีต่อนโยบายการบริหารงาน 
 

นโยบายการบริหารงาน x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ
ที่ 

1. นโยบายของธนาคารมีความชัดเจน  3.76 0.80 สูง 1 

2. นโยบายของธนาคารมีความเหมาะสมง่ายต่อ 
    การปฏิบติั 

3.66 0.78 ปานกลาง 2 

3. มีการแจ้งข่าวสาร ระเบียบต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ 3.57 0.80 ปานกลาง 4 

4. ในหน่วยงานสาขา มีกฎระเบียบข้อบังคับในการ 
    ปฏิบัติงานเหมาะสม 

3.57 0.83 ปานกลาง 4 

5. แนวคิดของหน่วยงานสาขาและพนกังานมี 
    ความสอดคลอ้งกนั 

3.65 0.81 ปานกลาง 3 

โดยรวม 3.64 0.66 ปานกลาง  

 
 

   ส
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กกกกกกกกตารางท่ี 12 ผลการศึกษาแสดงว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( = 3.64) และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั ผูว้ิจยัสามารถเรียงอนัดบัค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ยได ้3 ล าดบัแรก ประกอบดว้ย นโยบายของธนาคารมีความชดัเจน พนกังานมีความคิดเห็นใน
ระดบัสูง ( = 3.76)  รองลงมาคือ การมีการแจง้ข่าวสาร ระเบียบต่างๆ อย่างสม ่าเสมอและใน
หน่วยงานสาขา มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานเหมาะสม พนกังานมีความคิดเห็นในระดบั
ปานกลาง  ( = 3.57)  ดงัปรากฏในตารางท่ี 12  
 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรีท่ีมีต่อสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน 
 

สัมพนัธภาพกบับุคคลอืน่ในการปฏิบัติงาน x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับที่ 

1. ผูร่้วมงานใหค้วามร่วมมือต่อการปฏิบติังาน 3.61 0.90 ปานกลาง 4 

2. ผูร่้วมงานมีความจริงใจต่อกนั 3.63 0.90 ปานกลาง 3 

3. การได้รับค าปรึกษาจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี 3.58 0.84 ปานกลาง 5 

4. การได้รับการยอมรับถึงความสามารถจาก 
    ผู้ร่วมงาน 

3.58 0.84 ปานกลาง 5 

5. หวัหนา้งานให้ความคุม้ครอง และรับผดิชอบ 
   ในการปฏิบติังาน 

3.65 0.85 ปานกลาง 2 

6. หวัหนา้งานให้ความสนิทสนมเป็นกนัเองกบั 
    พนกังานในเวลาปฏิบติังาน 

3.69 0.90 สูง 1 

โดยรวม 3.62 0.69 ปานกลาง  

 
กกกกกกกกตารางท่ี 13  ผลการศึกษาแสดงวา่ พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านสัมพนัธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.62)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั ผูว้ิจยัสามารถเรียงอนัดบั
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ค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3  ล าดบั   ประกอบดว้ย  หัวหน้างานให้ความสนิทสนมเป็นกนัเอง
กบัพนกังานในเวลาปฏิบตัิงาน พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูง ( = 3.69) รองลงมาคือ   
การไดรั้บค าปรึกษาจากผูร่้วมงานเป็นอยา่งดี   และการไดรั้บการยอมรับถึงความสามารถจากผูร่้วมงาน  
พนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.58) ดงัปรากฏในตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรีท่ีมีต่อค่าตอบแทน 
 

ค่าตอบแทน x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ
ที่ 

1. รายได้เหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 3.46 0.91 ปานกลาง 1 

2. รายไดเ้พียงพอต่อการใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั 3.26 1.01 ปานกลาง 2 

3. การรับค่าตอบแทนหรือค่านายหน้ามีความ 
    เหมาะสมต่อผลการปฏิบัติงาน 

3.10 1.03 ปานกลาง 3 

4. ค่าตอบแทนหรือค่านายหน้าจากการส่งเสริม 
    การขายมีความดึงดูดน่าสนใจต่อการปฏิบัติ 
    เป็นอย่างมาก 

3.10 1.16 ปานกลาง 3 

โดยรวม 3.23 0.89 ปานกลาง  

 
กกกกกกกกตารางท่ี 14 ผลการศึกษาแสดงว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นค่าตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 
3.23) และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั ผูว้ิจยัสามารถเรียงอนัดบัค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 
ล าดบั   ประกอบดว้ย   รายไดเ้หมาะสมกบัความรับผิดชอบ   พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
( = 3.46) รองลงมาคือการรับค่าตอบแทนหรือค่านายหน้ามีความเหมาะสมต่อผลการปฏิบติังาน
และค่าตอบแทนหรือค่านายหน้าจากการส่งเสริมการขายมีความดึงดูดน่าสนใจต่อการปฏิบติัเป็น
อยา่งมาก พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ( = 3.10) ตามล าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 15 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรีท่ีมีต่อสวสัดิการ 

 

สวสัดิการ x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ
ที่ 

1. สวสัดิการท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม 3.41 0.89 ปานกลาง 2 

2. การด าเนินการด้านสวสัดิการ และค่าตอบแทน  
    มีระบบการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัย  
    สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว  

3.43 0.85 ปานกลาง 1 

3. หากได้รับความเดือนร้อนในเร่ืองการเงิน  
    สามารถพึง่พาสวสัดิการของบริษัทได้เสมอ 

3.39 0.84 ปานกลาง 3 

โดยรวม 3.41 0.73 ปานกลาง  

 
กกกกกกกกตารางท่ี 15 ผลการศึกษาแสดงว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นสวสัดิการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 
3.41) และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั ผูว้ิจยัสามารถเรียงอนัดบัค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 2 
ล าดบั ประกอบด้วย การด าเนินการด้านสวสัดิการ และค่าตอบแทนมีระบบการด าเนินการด้วย
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัสามารถเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
( = 3.49) รองลงมาหากไดรั้บความเดือนร้อนในเร่ืองการเงิน สามารถพึ่งพาสวสัดิการของบริษทั
ไดเ้สมอ พนกังานมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง  ( = 3.39) ดงัปรากฏในตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 16 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรีท่ีมีต่อความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างาน 
 

ความส าเร็จ-ความก้าวหน้าในการท างาน x  SD ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ
ที่ 

1. ได้รับการสนับสนุนให้รับการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ 
     ประสิทธิภาพการท างานอยู่เสมอ 

3.41 0.79 ปานกลาง 1 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
 

ความส าเร็จ-ความก้าวหน้าในการท างาน x  SD ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ
ที่ 

2. พนกังานมีความภาคภูมิใจในการปฏิบติังาน 
    อยา่งยิง่ 

3.38 0.87 ปานกลาง 2 

3. หลกัเกณฑ์การประเมินผลงานมีความยุติธรรม 3.41 0.84 ปานกลาง 1 

4. ระบบข้ึนเงินเดือนมีความยติุธรรม 3.33 0.85 ปานกลาง 4 

5. งานทีป่ฏิบัติมีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมาก 3.29 0.91 ปานกลาง 5 

6. การสามารถปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายธนาคาร 
    ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.37 0.92 ปานกลาง 3 

โดยรวม 3.36 0.70 ปานกลาง  

 
กกกกกกกกตารางท่ี 16 ผลการศึกษาแสดงว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างานโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.36) และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั ผูว้ิจยัสามารถเรียงอนัดับค่า
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบั  ประกอบดว้ย การไดรั้บการสนบัสนุนให้รับการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอยู่เสมอ และหลกัเกณฑ์การประเมินผลงาน มีความยุติธรรม 
พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ( = 3.41) รองลงมาคือ งานท่ีปฏิบติัมีความกา้วหนา้ใน
อาชีพอยา่งมาก  พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ( = 3.29)  ดงัปรากฏในตารางท่ี 16 
 
ส่วนที่ 3 ระดับความเครียดในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวดัราชบุรี 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความเครียดในการท างาน ของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี  จ  านวน 153 คน มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความเครียดของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี  

 

ข้อมูลเกีย่วกบัความเครียด x  S.D. ระดับ 
ความเครียด 

อนัดับ
ที่ 

1. ด้านร่างกาย 2.99 0.81 ปานกลาง 1 
2. ดา้นจิตใจ 2.79 0.97 ปานกลาง 2 
3. ด้านพฤติกรรม 2.34 0.87 น้อย 3 

โดยรวม 2.71 0.76 ปานกลาง  

 
กกกกกกกกตารางท่ี 17 ผลการศึกษาแสดงว่า พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี มีระดบัความเครียดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.71) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น ผูว้ิจยัสามารถเรียงอนัดบัค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 2 ล าดบั ประกอบดว้ย ดา้น
ร่างกาย พนกังานมีความเครียดในระดบัปานกลาง ( = 2.99) รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรม 
พนกังานมีความเครียดในระดบันอ้ย ( = 0.87) ดงัปรากฏในตารางท่ี 17 
กกกกกกกกเพื่อให้ทราบรายละเอียดของการวิจยัชดัเจนยิ่งข้ึน  ผูว้ิจยัจึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
ระดบัความเครียดของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรีในแต่ละดา้น 
ดงัปรากฏในตารางท่ี  18 – 20 
 
ตารางท่ี 18 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความเครียดทางดา้นร่างกาย ของพนกังานธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี 
  

ด้านร่างกาย x  S.D. ระดับ 
ความเครียด 

อนัดับ
ที่ 

1. รู้สึกหวัใจเตน้แรงหรือเร็วกวา่ปกติ 2.90 0.93 ปานกลาง 6 

2. มีอาการปวดตา หรือมีน ้าตาไหลผดิปกติ 2.95 1.01 ปานกลาง 5 

3. รู้สึกกระสับกระส่าย หรือกระวนกระวายใจ 2.85 1.01 ปานกลาง 8 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ด้านร่างกาย x  S.D. ระดับ 
ความเครียด 

อนัดับ
ที่ 

4. รู้สึกเครียดหรือประหม่า เม่ือตอ้งท าบางส่ิง 
    บางอยา่ง 

2.96 0.99 ปานกลาง 4 

5. หายใจเร็ว หายใจถี่ หายใจไม่เป็นปกติ 2.88 1.11 ปานกลาง 7 

6. ปวดเมื่อยตามร่างกาย เช่น ไหล่ คอ ฝ่ามือ  
    แขน  ขา หลงั 

3.29 1.06 ปานกลาง 1 

7. รู้สึกเบ่ือหน่าย ไม่สดใส และไม่สดช่ืน 3.07 1.04 ปานกลาง 2 

8. รู้สึกอากาศร้อน หรือหนาว ผดิปกติ 3.02 1.04 ปานกลาง 3 

โดยรวม 2.99 0.81 ปานกลาง  

 
กกกกกกกกตารางท่ี 18 ผลการศึกษาแสดงว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี มีระดบัความเครียดทางดา้นร่างกายโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.99)   และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูว้ิจยัสามารถเรียงอนัดบัค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 2 ล าดบั
ประกอบดว้ย  มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เช่น ไหล่ คอ ฝ่ามือ แขน ขา หลงั พนกังานมี
ความเครียดในระดบัปานกลาง ( = 3.29) และรองลงมาคือ  อาการแบบหายใจเร็ว หายใจถ่ี หายใจ
ไม่เป็นปกติ มีความเครียด พนักงานมีความเครียดในระดบัปานกลาง ( = 2.88)  ดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 18 
  
ตารางท่ี 19 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความเครียดทางดา้นจิตใจ ของพนกังานธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี  
 

ด้านจิตใจ x  S.D. ระดับ 
ความเครียด 

อนัดับ
ที่ 

1. รู้สึกขาดความมั่นใจ 2.81 1.01 ปานกลาง 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

ด้านจิตใจ x  S.D. ระดับ 
ความเครียด 

อนัดับ
ที่ 

2. รู้สึกกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองไม่เป็นเร่ือง 2.80 1.05 ปานกลาง 3 

3. ชอบคิดเร่ืองเดิมๆ เร่ืองเก่าๆ บ่อยคร้ัง 2.79 0.99 ปานกลาง 4 

4. รู้สึกเป็นหงุดหงิด หรือโกรธง่าย 2.80 1.11 ปานกลาง 3 

5. รู้สึกผูอ่ื้นไม่ยอมรับในความสามารถของตน 2.66 1.11 ปานกลาง 8 

6. รู้สึกกลวั ระแวง อย่างไม่มีเหตุผล 
 
7. รู้สึกอยูใ่นภาวะกดดนั อึดอดั คบัขอ้งใจ 
 
8. รู้สึกสับสนในตวัเองบ่อยคร้ัง 
 
9. รู้สึกไม่สนใจในเร่ืองท่ีตอ้งท า หรืองานท่ีตอ้ง
มี 
    การรับผิดชอบเป็นกลุ่ม 
10. รู้สึกเหน่ือยกบังาน 

2.59 
 

2.78 
 

2.68 
 

2.76 
 

3.25 

1.15 
 

1.21 
 

1.14 
 

1.25 
 

1.17 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

9 
 

5 
 

7 
 

6 
 

1 

รวม 2.79 0.97 ปานกลาง  

 
กกกกกกกกตารางท่ี 19 ผลการศึกษาแสดงวา่ พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี มีระดบัความเครียดทางดา้นจิตใจโดยรวมมีความเครียดในระดบัปานกลาง ( = 2.79)   
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูว้ิจยัสามารถเรียงอนัดบัค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั 
ประกอบดว้ย  รู้สึกเหน่ือยกบังาน  พนกังานมีความเครียดในระดบัปานกลาง ( = 3.25)  รองลงมา 
คือ  รู้สึกขาดความมัน่ใจ  พนกังานมีความเครียดในระดบัปานกลาง ( = 2.81) และรู้สึกกลวั 
ระแวง อยา่งไม่มีเหตุผล  พนกังานมีความเครียดในระดบันอ้ย  ( = 2.80)    ดงัปรากฏในตารางท่ี 19 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 20 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความเครียดทางดา้นพฤติกรรม ของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี  

 

ด้านพฤติกรรม x  S.D. ระดับ 
ความเครียด 

อนัดับที่ 

1. รับประทานอาหารมากขึน้ 2.85 1.13 ปานกลาง 1 

2. นอนไม่หลบั หรือนอนน้อยลง 2.78 1.20 ปานกลาง 2 

3. ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์ 2.30 1.22 นอ้ย 3 

4. เร่งรีบ กระวนวาย ไม่อยูก่บัท่ี 2.25 1.12 นอ้ย 4 

5. สูบบุหร่ี 1.51 1.02 น้อยทีสุ่ด 5 

โดยรวม 2.34 0.87 น้อย  

 
กกกกกกกกตารางท่ี 20 ผลการศึกษาแสดงว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี มีระดบัความเครียดทางด้านด้านพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( = 2.34)    
และเม่ือพิจารณามากไปนอ้ยเป็นรายขอ้ผูว้จิยัสามารถเรียงอนัดบัค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
3  ล าดบั  ประกอบดว้ย  การรับประทานอาหารมากข้ึน  พนกังานมีความเครียดในระดบัปานกลาง 
( = 2.85)  นอนไม่หลบั หรือนอนนอ้ยลง พนกังานมีความเครียดในระดบัปานกลาง ( = 2.78) 
และการสูบบุหร่ี  พนกังานมีความเครียดในระดบัน้อยท่ีสุด ( = 1.51) ตามล าดบั ดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 20 
 
ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมติฐานการวจัิย 
 1. การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายกุารท างานและประเภทท่ี
อยู่อาศยัของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรีมีผลต่อระดบั
ความเครียดในการท างาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  H0 : เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
อายกุารท างานและประเภทท่ีอยูอ่าศยัของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดั
ราชบุรีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความเครียดในการท างาน  
  H1 : เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
อายกุารท างานและประเภทท่ีอยูอ่าศยัของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดั
ราชบุรีมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความเครียดในการท างาน  
  ขอ้มูลถูกวเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ Chi-square และเพื่อวดัระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปร 2 ตวั โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิของเครเมอร์ (Cramer’s V: C) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 21 

 
ตารางท่ี 21 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความเครียดในการท างานของพนกังาน

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความเครียดในการท างาน(คน) 2 p-value Cramer’s V 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

เพศ         
ชาย 6 16 19 8 1 115.121 0.681 0.867 
หญิง 14 35 30 23 0    
อายุ      

374.376 0.412 0.903 
21-30 ปี 7 16 18 9 0 
31-40 ปี 7 11 10 5 0 
41-50 ปี 2 14 11 9 1 
51-60 ปีข้ึนไป 4 10 10 8 0 
สถานภาพสมรส      

502.554 0.361 0.906 

โสด 12 25 29 15 0 
แต่งงาน      
มีรายได ้1 คน 3 6 7 1 1 
มีรายได ้2 คน 4 17 10 10 0 
หยา่ร้าง 1 1 3 2 0 
หมา้ย 0 2 0 3 0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความเครียดในการท างาน(คน) 2 p-value Cramer’s V 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

ระดับการศึกษา      

325.357 0.951 0.842 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 0 1 0 0 0 
ปริญญาตรี 14 38 41 24 0 
ปริญญาโท 6 11 8 7 1 
สูงกวา่ปริญญาโท 0 1 0 0 0 
ต าแหน่งงาน      

509.061 0.288 0.912 

พนกังานปฏิบติัการ 13 27 31 16 0 
พนกังานดา้น
การตลาด 2 9 10 6 0 
ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา 1 4 5 5 1 
ผูจ้ดัการสาขา/
ส านกัธุรกิจ 2 9 3 2 0 
อ่ืนๆ 2 2 0 2 0 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
(หน่วย: บาท) 

 
    

   

ต ่ากวา่ 10,000  0 0 1 0 0    
10,000 - 15,000  5 11 5 3 0 315.469 0.980 0.829 
15,001 - 20,000  5 10 19 9 0    
20,001 ข้ึนไป 10 30 24 19 1    
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความเครียดในการท างาน(คน)     2 p-value Cramer’s V 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

อายุการท างาน      

496.956 0.429 0.901 
ต ่ากวา่ 1 ปี 4 3 2 1 0 
มากกวา่ 1 ปี ไม่ถึง 2 ปี 3 8 6 2 0 
2-5 ปี 5 10 15 9 0 
5 ปีข้ึนไป 8 30 26 19 1 
ประเภททีอ่ยู่อาศัย         
บา้นเด่ียว 14 35 28 22 1    
อาคารพาณิชย ์ 1 3 10 6 0 
ทาวน์เฮาส์/บา้นแถว 5 9 7 2 0 522.398 0.166 0.924 
อาคารชุด/
คอนโดมิเนียม 0 1 0 0 0 
บา้นแฝด 0 3 4 1 0 
ขนาดตวับ้านของ 
ทีอ่ยู่อาศัย 
(หน่วย : ตารางเมตร)    

   

ต ่ากวา่ 30  1 2 1 3 0    
31-45  3 6 17 8 0    
46-60  6 11 17 3 0 495.520 0.447 0.900 
61-90  2 17 2 5 0    
90 ข้ึนไป 8 15 12 12 1    
บริเวณของทีอ่ยู่อาศัย         
มี 14 37 29 19 1 113.628 0.716 0.862 
ไม่มี 6 14 20 12 0    

 

   ส
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  ตารางที่ 21 เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัระดบั
ความเครียดในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี ผูว้ิจยั
สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
  1. ปัจจยัดา้นเพศ ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ กบัระดบัความเครียดใน
การท างานมีค่าสถิติไคสแควร์ 2 เท่ากบั 115.121 ค่า p-value เท่ากบั 0.681 ซ่ึงสูงกวา่ระดบั
นยัส าคญัท่ีก าหนด ( = 0.05) ดงันั้นผูว้จิยัจึง ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ซ่ึงหมายความวา่ เพศไม่มี 
  2. ปัจจยัดา้นอาย ุ ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุ  กบัระดบัความเครียดใน
การท างานมีค่าสถิติไคสแควร์ ไดค้่า 2 เท่ากบั 374.376 ค่า p-value เท่ากบั 0.412 ซ่ึงสูงกวา่ระดบั
นยัส าคญัท่ีก าหนด ( = 0.05) ดงันั้นผูว้จิยัจึงปฏิเสธ H1 ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ซ่ึงหมายความ
วา่ อายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการท างาน 
  3. ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรส  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรส       
กบัระดบัความเครียดในการท างานมีค่าสถิติไคสแควร์ ไดค้่า 2 เท่ากบั 502.554 ค่า p-value เท่ากบั 
0.361 ซ่ึงสูงกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด ( = 0.05) ดงันั้นผูว้จิยัจึงปฏิเสธ H1 ยอมรับสมมติฐาน
หลกั H0 ซ่ึงหมายความวา่สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการท างาน 
  4. ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษา 
กบัระดบัความเครียดในการท างานมีค่าสถิติไคสแควร์ ไดค้่า 2 เท่ากบั 325.357 ค่า p-value เท่ากบั 
0.951 ซ่ึงสูงกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด ( = 0.05) ดงันั้นผูว้จิยัจึง ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ซ่ึง
หมายความวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการท างาน 
  5. ปัจจยัดา้นต าแหน่งงาน   ผลทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างต าแหน่งงาน กบัระดบั
ความเครียดในการท างานมีค่าสถิติไคสแควร์ ไดค้่า 2 เท่ากบั 509.061 ค่า p-value เท่ากบั 0.288 ซ่ึง
สูงกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด ( = 0.05) ดงันั้นผูว้ิจยัจึง ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ซ่ึง
หมายความวา่ ต าแหน่งงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการท างาน 
  6. ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนกบัระดบัความเครียดในการท างานมีค่าสถิติไคสแควร์ ไดค้่า 2 เท่ากบั 315.469 ค่า p-value 
เท่ากบั 0.980 ซ่ึงสูงกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด ( = 0.05) ดงันั้นผูว้จิยัจึง ยอมรับสมมติฐานหลกั 
H0 ซ่ึงหมายความวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการท างาน 
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  7. ปัจจยัดา้นอายกุารท างาน ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุการท างานกบั
ระดบัความเครียดในการท างานมีค่าสถิติไคสแควร์ ไดค้่า 2 เท่ากบั 496.956 ค่า p-value เท่ากบั 
0.429 ซ่ึงสูงกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด ( = 0.05) ดงันั้นผูว้จิยัจึง ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ซ่ึง
หมายความวา่ อายกุารท างานไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการท างาน 
  8. ปัจจยัดา้นประเภทท่ีอยู่อาศยั ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทท่ีอยู่
อาศยักบัระดบัความเครียดในการท างานมีค่าสถิติไคสแควร์ ไดค้่า 2 เท่ากบั 522.398 ค่า p-value 
เท่ากบั 0.166 ซ่ึงสูงกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด ( = 0.05) ดงันั้นผูว้จิยัจึง ยอมรับสมมติฐานหลกั 
H0 ซ่ึงหมายความวา่ ประเภทท่ีอยูอ่าศยัไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการท างาน 
  9. ปัจจยัดา้นขนาดตวับา้นของท่ีอยูอ่าศยั  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาด
ตวับา้นของท่ีอยู่อาศยักบัระดบัความเครียดในการท างานมีค่าสถิติไคสแควร์ ได้ค่า 2 เท่ากบั 
495.520 ค่า p-value เท่ากบั 0.447 ซ่ึงสูงกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด ( = 0.05) ดงันั้นผูว้ิจยัจึง 
ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ซ่ึงหมายความวา่ ขนาดตวับา้นของท่ีอยูอ่าศยัไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ความเครียดในการท างาน 
  10. ปัจจยัดา้นบริเวณของท่ีอยูอ่าศยั ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งบริเวณของ
ท่ีอยู่อาศยักบัระดบัความเครียดในการท างานมีค่าสถิติไคสแควร์ ได้ค่า 2 เท่ากบั 113.628 ค่า 
p-value เท่ากบั 0.716 ซ่ึงสูงกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด ( = 0.05) ดงันั้นผูว้ิจยัจึง ยอมรับ
สมมติฐานหลกั H0 ซ่ึงหมายความวา่ บริเวณของท่ีอยูอ่าศยัไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียด
ในการท างาน 
 2. การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นการด าเนินงานไดแ้ก่ ลกัษณะ
การด าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน ค่าตอบแทน 
สวสัดิการและความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการ
ท างาน  
  H0 ลกัษณะการด าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการ
ปฏิบติังาน ค่าตอบแทน สวสัดิการและความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างานไม่มีความสัมพนัธ์
กบัระดบัความเครียดในการท างาน 
  H1 ลกัษณะการด าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการ
ปฏิบติังาน ค่าตอบแทน สวสัดิการและความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างานมีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัความเครียดในการท างาน  
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  ขอ้มูลถูกวเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment 
Correlation) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 22 
  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการด าเนินงาน กบัระดบัความเครียด
ในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี  จ  านวน 153 คน 
มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 22 
 
ตารางท่ี 22 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการด าเนินงานกบัระดบัความเครียดในการท างาน

ของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี 
 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 
X1 1.000       
X2 0.525 

(0.000) 
1.000 

     

X3 0.460 
(0.000) 

0.744 
(0.000) 

1.000 
    

X4 0.237 
(0.003) 

0.463 
(0.000) 

0.503 
(0.000) 

1.000 
   

X5 0.353 
(0.000) 

0.531 
(0.000) 

0.517 
(0.000) 

0.743 
(0.000) 

1.000 
  

X6 0.308 
(0.000) 

0.538 
(0.000) 

0.588 
(0.000) 

0.674 
(0.000) 

0.687 
(0.000) 

1.000 
 

Y 
p-value 

0.140 
(0.084) 

0.097 
(0.231) 

-0.044 
(0.588) 

-0.223 
 (0.006)* 

-0.105 
(0.196) 

-0.124 
(0.127) 

1.000 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
  X1 = ลกัษณะการด าเนินงาน 
    X2 = นโยบายการบริหารงาน 
  X3 = สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน 
  X4 = ค่าตอบแทน 
  X5 = สวสัดิการ 
  X6 = ความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างาน 
  Y   = ความเครียด 
  ตารางท่ี 22 ผลการศึกษาแสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างระหว่างปัจจยัดา้นการ
ด าเนินงานกบัระดบัความเครียดในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
จงัหวดัราชบุรี สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
กกกกกกกก 1. ดา้นลกัษณะการด าเนินงาน ผลการศึกษาพบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัดา้นลกัษณะการด าเนินงานกบัระดบัความเครียดในการท างาน มีค่าเท่ากบั 0.140 ค่า p-value 
เท่ากบั 0.084 ซ่ึงค่านยัส าคญัท่ีไดสู้งกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (= 0.05) ดงันั้นผูว้ิจยัจึง ยอมรับ
สมมติฐานหลกั H0 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะการด าเนินงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ความเครียดในการท างาน 
กกกกกกกก 2. ดา้นนโยบายการบริหารงาน ผลการศึกษาพบว่า  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารงานกบัระดบัความเครียดในการท างาน มีค่าเท่ากบั 0.097 ค่า 
p-value เท่ากบั 0.231 ซ่ึงค่านยัส าคญัท่ีไดสู้งกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (= 0.05) ดงันั้นผูว้ิจยัจึง 
ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารงานไม่มีความสัมพนัธ์
กบัระดบัความเครียดในการท างาน 
กกกกกกกก 3. ดา้นสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน ผลการศึกษาพบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังานกบัระดบัความเครียดใน
การท างาน มีค่าเท่ากบั -0.044 ค่า p-value เท่ากบั 0.588 ซ่ึงค่านยัส าคญัท่ีไดสู้งกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี
ก าหนด (= 0.05) ดงันั้นผูว้ิจยัจึง ยอมรับสมมติฐานหลกั  H0 ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัด้าน
สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังานไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการท างาน 
กกกกกกกก 4. ดา้นค่าตอบแทน ผลการศึกษาพบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้น
ค่าตอบแทนกบัระดบัความเครียดในการท างาน มีค่าเท่ากบั -0.223 ค่า p-value เท่ากบั 0.006 ซ่ึงค่า
นยัส าคญัท่ีไดต้  ่ากวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (= 0.05) ดงันั้นผูว้ิจยัจึง ยอมรับสมมติฐานรอง   H1 
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ซ่ึงหมายความวา่ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการท างาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
กกกกกกกก 5. ดา้นสวสัดิการ ผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น
สวสัดิการกบัระดบัความเครียดในการท างาน มีค่าเท่ากบั -0.105 ค่า p-value เท่ากบั 0.196 ซ่ึงค่า
นยัส าคญัท่ีไดสู้งกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (= 0.05) ดงันั้นผูว้ิจยัจึง  ยอมรับสมมติฐานหลกั  
H0 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัดา้นสวสัดิการไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการท างาน 
กกกกกกกก 6. ดา้นความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างาน ผลการศึกษาพบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความส าเร็จ-ความกา้วหน้าในการท างาน มีค่าเท่ากบั -0.124 ค่า        
p-value เท่ากบั 0.127 ซ่ึงค่านยัส าคญัท่ีไดต้  ่ากวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (= 0.05) ดงันั้นผูว้ิจยัจึง 
ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัดา้นความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างานไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการท างาน    ส
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง ภาวะความเครียด และกลยุทธ์การจดัการความเครียดของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ ในการให้บริการประกนัชีวิต กรณีศึกษา จงัหวดัราชบุรี ผูท้  าวิจยัท าการศึกษาจาก
กลุ่มประชากรจ านวน 153 คน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลได้
ดงัน้ี 
 
1. สรุปผลการวจัิย 
กกกกกกกกผลการการศึกษาเร่ือง ภาวะความเครียด และกลยุทธ์การจดัการความเครียดของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ ในการใหบ้ริการประกนัชีวิต กรณีศึกษา จงัหวดัราชบุรี  ผูว้ิจยัสรุปผลได้
ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กกกกกกกกการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดั
ราชบุรี ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
อายุการท างาน ประเภทท่ีอยู่อาศยั ขนาดตวับา้นของท่ีอยู่อาศยั และบริเวณของท่ีอยู่อาศยั ผูว้ิจยั
พบวา่ พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 67.3 โดยมีพนกังานธนาคารท่ีมีช่วงอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมาพนกังานท่ีมี
ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.2 พนกังานธนาคารท่ีมีสถานภาพสมรส โสด คิดเป็นร้อยละ 
53.6 แบ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 17.6 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 35.9 พนกังานธนาคาร
กรุงเทพส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาท่ีปริญญาตรี ร้อยละ 77.1 โดยพนกังานส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็น
พนกังานปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลองมาเป็นพนกังานดา้นการตลาด คิดเป็นร้อยละ 15.7  
พนกังานส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีรายได้ท่ี 20,000 ข้ึนไป ร้อยละ 55.6 โดยท่ีพนกังาน
ธนาคารมีอายุการท างาน 5 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาเป็นพนกังานท่ีมีอายุการท างาน  
2-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.6 อีกทั้งพนกังานส่วนใหญ่มีประเภทท่ีอยู่อาศยั เป็นแบบบา้นเด่ียว ร้อยละ 
66.0 โดยเป็นพนักงานท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาเป็น
พนกังานท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 15,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.3 
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 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตจังหวดัราชบุรี ทีม่ีต่อปัจจัยในการด าเนินงาน 
กกกกกกกกการวเิคราะห์ระดบัผลการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัพบวา่ พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตจงัหวดัราชบุรี มีระดบัผลการปฏิบติังานโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  (  = 3.49) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ลกัษณะการด าเนินงาน มีความ
คิดเห็นในระดบัสูง ( = 3.69) และ ดา้นค่าตอบแทน มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ( = 3.23) 
เม่ือพิจารณารายละเอียด ผูว้จิยัพบวา่ 
  ลกัษณะการด าเนินงานมี ประกอบดว้ย 10 ดา้น กลุ่มประชากรให้ระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัสูงจ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ขั้นตอนการปฏิบติังานมีความละเอียดสูง มีทกัษะดา้นการตลาด-
เขา้ใจในผลิตภณัฑธ์นาคารธนาคารเป็นอยา่งดี การมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน และงาน
ท่ีปฏิบติัมีการแข่งขนักบัเวลาส่งผลต่อการผิดพลาดไดง่้าย กลุ่มประชากรให้ระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัปานกลางจ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ งานท่ีปฏิบติัมีความเส่ียงต่อความรับผิดชอบสูง งานท่ีปฏิบติัมี
การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นส่วนตวั การก าหนดหนา้ท่ีในการปฏิบติังานมีความชดัเจน การ
หมุนเวียนการปฏิบติังานด้านอ่ืนอย่างเหมาะสม ปริมาณงานในความรับผิดชอบเหมาะสม และ
จ านวนพนกังานกบัปริมาณงานมีความเหมาะสม 
  ค่าตอบแทน ประกอบด้วย 4 ด้าน กลุ่มประชากรให้ระดบัความคิดเห็นในระดบั
ปานกลางทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ รายไดเ้หมาะสมกบัความรับผิดชอบ รายไดเ้พียงพอต่อการใชจ้่ายใน
ชีวิตประจ าวนั การรับค่าตอบแทนหรือค่านายหน้ามีความเหมาะสมต่อผลการปฏิบติังาน และ 
ค่าตอบแทนหรือค่านายหนา้จากการส่งเสริมการขายมีความดึงดูดน่าสนใจต่อการปฏิบติัอยา่งมาก 
 ส่วนที่ 3 ระดับความเครียดในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตจังหวดัราชบุรี 
 การวิเคราะห์ระดบัระดบัความเครียดในการท างาน  ผูว้ิจยัพบว่า พนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรี มีระดบัความคิดเก่ียวกบัความเครียดในการท างาน 
โดยพิจารณาในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  (  = 2.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ผูว้ิจยัพบวา่ ความเครียดดา้นร่างกายอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 2.99) 
รองลงมาคือ ความเครียดดา้นจิตใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.79) ความเครียดดา้นพฤติกรรม อยู่
ในระดบันอ้ย ( = 2.34) เม่ือพิจารณาโดยละเอียด ผูว้จิยัพบวา่ 
 ความเครียดดา้นร่างกาย มีจ านวนทั้งส้ิน 8 ดา้น กลุ่มประชากรให้ระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัปานกลางทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปวดเม่ือยตามร่างกาย เช่นไหล่ คอ ฝ่ามือ แขน ขา หลงั 2) รู้สึก
เบ่ือหน่าย ไม่สดใส และไม่สดช่ืน 3) รู้สึกอากาศร้อน หรือหนาว ผิดปกติ 4) รู้สึกเครียดหรือ
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ประหม่า เม่ือตอ้งท าบางส่ิงบางอยา่ง 5) มีอาการปวดตาหรือมีน ้ าตาไหลผิดปกติ 6) รู้สึกหวัใจเตน้
แรงหรือเร็วกว่าปกติ 7) หายใจเร็ว หายใจถ่ี หายใจไม่เป็นปกติ และ 8) รู้สึกกระสับกรส่ายหรือ
กระวนกระวายใจ 
 ความเครียดดา้นจิตใจมีจ านวนทั้งส้ิน 10 ดา้น กลุ่มประชาการให้ระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัปานกลางจ านวน 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) รู้สึกเหน่ือยกบังาน 2) รู้สึกขาดความมัน่ใจ 3) รู้สึกกงัวล
เก่ียวกบัเร่ืองไม่เป็นเร่ือง 4) ชอบคิดเร่ืองเดิมๆ เร่ืองเก่าๆ บ่อยคร้ัง 5) รู้สึกอยูใ่นภาวะกดดนั อึดอดั 
คบัขอ้งใจ 6) รู้สึกไม่สนใจในเร่ืองท่ีตอ้งท า หรืองานท่ีตอ้งมีการรับผิดชอบเป็นกลุ่ม 7) รู้สึกสับสน
ในในตวัเองบ่อยคร้ัง 8) รู้สึกผูอ่ื้นไม่ยอมรับในความสามารถของตน และและพนกังานมีความ
คิดเห็นในระดบันอ้ย จ านวน 1 ดา้น คือ รู้สึกกลวั ระแวง อยา่งไม่มีเหตุผล 
 ความเครียดดา้นพฤติกรรมมีจ านวนทั้งส้ิน 5 ดา้น กลุ่มประชากรให้ระดบัความคิดเห็น
ในระดบัปานกลางจ านวน 2 ดา้น ได้แก่ รับประทานอาหารมากข้ึน และนอนไม่หลบั หรือนอน
นอ้ยลง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์
และ เร่งรีบ กระวนกระวาย ไม่อยู่กบัท่ี และพนกังานมีความคิดเห็นในระดบัน้อยท่ีสุด จ านวน 1 
ดา้น คือ ดา้นการสูบบุหร่ี 
 ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
กกกกกกกกผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นการด าเนินงานกบั
ระดบัความเครียดในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตราชบุรี แสดงผล
ดงัตารางท่ี 23 
 
ตารางท่ี 23 สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลทดสอบสมมติฐาน 

p-value เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

เพศ  0.681  ∕ 
อาย ุ 0.412  ∕ 
สถานภาพสมรส  0.361  ∕ 
ระดบัการศึกษา  0.951  ∕ 
ต าแหน่งงาน  0.288  ∕ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  0.980  ∕ 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
    

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลทดสอบสมมติฐาน 

p-value เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

อายกุารท างาน  0.429  ∕ 
ประเภทท่ีอยูอ่าศยั  0.166  ∕ 
ขนาดตวับา้นของท่ีอยูอ่าศยั 0.447  ∕ 
บริเวณของท่ีอยูอ่าศยั 0.716  ∕ 

ปัจจัยด้านการด าเนินงาน    
ลกัษณะการด าเนินงาน 0.084  ∕ 
นโยบายการบริหารงาน 0.231  ∕ 
สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน 0.588  ∕ 
ค่าตอบแทน 0.006 ∕  
สวสัดิการ 0.196  ∕ 
ความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างาน 0.127  ∕ 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นการด าเนินงานกบั
ระดบัความเครียดในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตราชบุรี แสดงผลดงั
ตารางท่ี 23 สรุปไดว้า่ 

 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบดว้ย   เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  ต าแหน่งงาน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายกุารท างาน ประเภทท่ีอยูอ่าศยั ขนาดตวับา้นของท่ีอยูอ่าศยั และบริเวณของท่ีอยู่
อาศยั ผูว้จิยัพบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัเครียดในการท างาน 

                    ปัจจัยด้านการด าเนินงาน ประกอบดว้ย ลกัษณะการด าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน 
สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน สวสัดิการ ความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างาน ไม่มีผล
ต่อความเครียดในการท างาน ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการด าเนินงานดา้นค่าตอบแทน ผูว้จิยัพบวา่ มีผล
ต่อความเครียดในการท างาน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั -0.223 ค่า p-value เท่ากบั 
0.006 ซ่ึงค่านยัส าคญัท่ีไดต้  ่ากวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (= 0.01) ผลการศึกษาแสดงวา่ ปัจจยั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 79 

ดา้นค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดงัปรากฏในตารางท่ี 23 
 
2. การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเร่ือง “ภาวะความเครียด และกลยุทธ์การจดัการความเครียดของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ ในการใหบ้ริการประกนัชีวิต กรณีศึกษา จงัหวดัราชบุรี” มีประเด็นส าคญั
สมควรน ามาอภิปรายดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกกก1. ปัจจยัดา้นประชากรของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดั
ราชบุรี ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
อายุการท างาน ประเภทที่อยู่อาศยั ขนาดตวับา้นของที่อยู่อาศยั และบริเวณของท่ีอยูอ่าศยั ผูว้ิจยั
พบวา่ พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัราชบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และ
เพศชาย (ร้อยละ 67.3 ร้อยละ 32.7 ตามล าดบั) ซ่ึงพนกังานท่ีมีช่วงอายุ 21 – 30 ปีและพนกังานมี
สถานภาพสมรสเป็นโสด พนกังานธนาคารกรุงเทพส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาท่ีปริญญาตรี (ร้อย
ละ 77.1) ผูว้จิยัอธิบายวา่ พนกังานของธนาคารกรุงเทพส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีระดบัปฏิบติัการซ่ึง
เป็นต าแหน่งการท างานในดา้นการบริการลูกคา้ การขายผลิตภณัฑ์ธนาคาร หรือการขยายสินเช่ือ
ให้แก่ธนาคาร ดงันั้นพนกังานในงานระดบัปฏิบติัการจ าเป็นตอ้งมีในระดบัท่ีมากเพื่อเพียงพอต่อ
การตอบสองความตอ้งการทางดา้นการบริการ และธุรกรรมดา้นการเงินของลูกคา้ อีกทั้งพนกังาน
ระดบัปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยขยายธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
สุพรหม ท าจะดี (2549) ผูบ้ริหารองค์การจึงควรให้ความส าคญักบัพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังาน
สูงมากกวา่พนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานต ่า  ผูบ้ริหารตอ้งจดัให้มีการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  และ
บรรยากาศองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดผลการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึนกวา่เดิม และพนกังาน
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่  20,000   บาทต่อเดือนข้ึนไป (ร้อยละ 55.6)  ซ่ึงเป็นพนกังานท่ีมีอายุ
การท างาน 5 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 49.7) ส่วนใหญ่มีท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นแบบบา้นเด่ียว 
เน่ืองจากส่วนใหญ่พนกังานมีสถานภาพโสด และยงัไม่มีครอบครัว อีกทั้งในเขตพื้นที่จงัหวดั
ราชบุรีส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นท่ีท่ีมีความนิยมบา้นท่ีพกัอาศยัเป็นแบบบา้นเด่ียว และมีบริเวณ ดงันั้น 
พนกังานธนาคารส่วนใหญ่ที่มีสถานภาพโสด พนกังานมีรายไดที้่ 20,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป 
พนกังานมีท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียว โดยท่ีอยูอ่าศยัแบบมีบริเวณ และระดบัการศึกษาปริญญาตรี  
กกกกกกกก2. ดา้นภาวะความเครียดในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตจงัหวดัราชบุรี ผูว้ิจยัพบว่า พนกังานของธนาคารกรุงเทพ โดยรวมมีความเครียดที่ระดบั
ปานกลาง (  = 2.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้าน
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พฤติกรรม มีระดบัความเครียดในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง  ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า 
ความเครียดดา้นร่างกายของพนกังานธนาคารส่งผลต่ออาการปวดเม่ือยตามร่างกาย เช่น ไหล่ คอ 
ฝ่ามือ แขน ขา หลงั และมีผลให้เกิดความเครียดดา้นจิตใจรู้สึกเหน่ือยกบังาน และส่งผลต่อ
ความเครียดดา้นพฤติกรรม ท าให้มีการรับประทานอาหารมากข้ึน ความเครียดในการท างานส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการท างาน   Selye (1978 : 53-54 ; Farmer, Hunt and Reinhold 1984 : 24, อา้งถึงใน 
สุภาวรรณ กรเพ็ชร์ 2550) ได้กล่าวไวว้่า ผลของความเครียดเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึก 
ความเครียดท าใหเ้กิดการตอบสนองทางจิตวทิยา จิตใจของบุคคลเม่ือเกิดความเครียดจะมีความครุ่นคิด 
หมกมุ่น ไม่สนใจส่ิงรอบตวั ใจลอย ขาดสมาธิ หลงลืม ตดัสินใจไม่ได ้ลงัเล ความระมดัระวงัตวัใน
การปฏิบติังานนอ้ยลง  เหล่าน้ีมีผลให้บุคคลไม่สามารถท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพได ้สาเหตุท่ีท าให้
เกิดความเครียดของพนงังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในการบริการประกนัชีวิต อยูใ่น
ระดบัปานกลาง เน่ืองมาจากค่าตอบแทน ผลการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
ชินานนัท ์ชูสกุล ( 2549 : บทคดัยอ่) ซ่ึงศึกษาความเครียดในการท างานของพนกังานธนาคารออมสิน
เขตชยัภูมิ ผูว้ิจยัพบวา่ ความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสินเขตชยัภูมิ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
กกกกกกกก3. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อความเครียดในการ
ท างานโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั อดิศกัด์ิ สวนกูล (2552) 
ศึกษาเปรียบเทียบความเครียดในการท างาน ของพนกังานระดบัปฏิบตัิการธนาคารนครหลวงไทย  
จ ากดั (มหาชน) แยกตามปัจจยัส่วนบุคคล ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ สมรส วุฒิการศึกษา อายุการท างาน และต าแหน่ง ของพนกังานธนาคารนครหลวงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ไม่มีผลต่อความเครียดในการท างานโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 
เน่ืองจากพนกังานของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)ในเขตจงัหวดัราชบุรี ไดม้ีการก าหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบหรือหน้าท่ีการท างานท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้ไม่เกิดความแตกต่างกนัใน
ดา้นความเครียดในการท างานซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กิติกร มีทรัพย ์และคณะ ( 2541: 20-22 ) 
กล่าววา่ ปัจจยัตวับุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ การศึกษา รายได ้และอาชีพ มีความสัมพนัธ์หรือเป็นสาเหตุ
ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดในการท างาน 
กกกกกกกก4. ปัจจยัดา้นการด าเนินงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั  (มหาชน) ประกอบดว้ย 
ลกัษณะการด าเนินงาน นโยบายการบริหาร สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน ค่าตอบแทน 
สวสัดิการ และความส าเร็จ-ความกา้วหนา้ในการท างาน เม่ือพิจารณาความเครียดเป็นรายดา้น ผูว้จิยั
พบวา่ ความเครียดของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ดา้นความเครียดในการท างานทั้ง 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์กบั ค่าตอบแทน อยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -0.223 และค่า p-value เท่ากบั 
0.006 ซ่ึงค่านยัส าคญัท่ีไดต้  ่ากวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (= 0.01)  ผูว้จิยัพบวา่ 

   4.1 ดา้นค่าตอบแทน มีผลต่อความเครียดในการท างานทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 
ดา้นจิตใจ และดา้นพฤติกรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั   -0.223 และค่า p-value เท่ากบั 
0.006 โดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองมากจากรายได้ของพนกังานในการ
ท างานไม่เหมาะสมกบัการผลปฏิบติังาน และค่าตอบแทนหรือค่านายหนา้จากการส่งเสริมการขาย
ไม่มีความดึงดูดต่อความน่าสนใจของพนกังานธนาคาร ท าให้ค่าตอบแทนมีผลต่อความเครียดใน
การท างาน ซ่ึงสอดคลอดกบั สมฤดี ราษฏร์อนุกูล (2547: บทคดัย่อ) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ผูว้ิจยัพบว่า 
ผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์ต่อความเครียดในการท างาน 

   4.2 ดา้นลกัษณะการด าเนินงาน ไม่มีผลต่อความเครียดในการท างาน มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.140   และค่า   p-value เท่ากบั 0.084  เน่ืองมากจากลกัษณะงานของพนกังานท่ี
ท าแม้ว่าจะมีความเส่ียงต่อความรับผิดชอบสูง แต่เป็นงานท่ีท าแล้วมีการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน และเหมาะสมกบัความสามารถของพนกังาน จึงท าใหล้กัษณะการด าเนินงาน 
ไม่มีผลต่อความเครียดในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิตรลด เฮงทบัทิม (2551 : 
บทคดัยอ่) ซ่ึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดในงาน กลยทุธ์การจดัการความเครียด และ
พฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่   
ผูว้จิยัพบวา่   ความเครียดในงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังาน  

   4.3 ดา้นนโยบายการบริหารงาน  ไม่มีผลต่อความเครียดในการท างาน  มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.097 และค่า p-value เท่ากบั 0.231 เน่ืองมากจาก นโยบายการบริหารงาน แมว้า่
จะเป็นนโยบายการบริหารท่ีมีความเคร่งครัดต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการท างาน ทั้งดา้นปริมาณ และ
ดา้นคุณภาพ แต่นโยบายการบริหารมีความสอดคลอ้งต่อวสิัยทศัน์ขององคก์ร ทั้งดา้นความชดัเจน 
เหมาะสม มีความเป็นไปในการแจง้ข่าวสาร ตามระเบียบต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งสาขาของธนาคาร
กรุงเทพ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อดิศกัด์ิ สวนกลู (2552 : 64) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน)  
พบวา่ นโยบายในการบริหารงานมีผลต่อความเครียดในการท างาน 

   4.4  ดา้นสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน ไม่มีผลต่อความเครียดในการ
ท างาน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  -0.044  และค่า  p-value เท่ากบั 0.588   เน่ืองจากพนกังาน
มีสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน   ในการปฏิบติังานกบัลูกคา้มีการใหบ้ริการท่ีตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสใหมี้การแสดงความ
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คิดเห็นพร้อมให้ค  าปรึกษาในการท างาน และผูร่้วมปฏิบติังานมีความเป็นมิตรให้ความร่วมมือต่อ
การปฏิบติังาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วราภรณ์ สุขเกษม (2543 : 80) ซ่ึงศึกษาปัจจยัเชิง
เหตุท่ีมีผลต่อความเครียด ในการปฏิบติังานของบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่าย
ความสัมพนัธ์ลูกคา้บรรษทั ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ของบรรษทัราษฎร์บูรณะ พบวา่ 
ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเครียดแตกต่างกนั 

  4.5 ดา้นสวสัดิการ ไม่มีผลต่อความเครียดในการท างาน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั  -0.105 และค่า p-value เท่ากบั 0.196 เน่ืองมาจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้
สวสัดิการให้แก่พนกังาน ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล ดา้นท่ีอยูอ่าศยั   ดา้นการกูย้ืมเงิน  ดา้นการศึกษา 
เป็นตน้ สวสัดิการของธนาคารมีความเหมาะสมต่อพนักงานธนาคารในการด าเนินงาน และ
ตอบสนองความตอ้งการของพนกังานธนาคารไดอ้ยา่งเหมาะสม ดั้งนั้นสวสัดิการของธนาคารมีผล
ให้พนกังานไม่มีความเครียดในการท างาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธีรพร ศรประสิทธ์ิ 
(2543 : 125) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์ต่อความเครียดของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทางแพทย ์กรณีศึกษา เมดไลน์ โปรดกัส์ จ  ากดั ผูว้ิจยัพบว่า 
สวสัดิการไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความเครียดของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ และสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ อรอุมา พุ่งมณีสกุล (2547 : 67) ซ่ึงไดศ้ึกษา ความเครียดในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานสายงานบริการลูกคา้ แผนกลูกคา้สัมพนัธ์บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
ผูว้จิยัพบวา่ พนกังานท่ีมีสวสัดิการ และค่าตอบแทนแตกต่างกนักนัมีความเครียดในการปฏิบติังาน
ไม่แตกต่างกนั 

  4.6 ดา้นความส าเร็จและความกา้วหนา้ในการท างาน ไม่มีผลต่อความเครียดในการ
ท างาน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  -0.124 และค่า p-value เท่ากบั 0.127  เน่ืองมาจาก
พนกังานไดรั้บโอกาสการการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีในการท างาน การพิจารณาข้ึนเงินเดือน หรือการ
ประเมินผลท่ีมีความยติุธรรม ชดัเจน และมีการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอยา่งเหมาะสม 
ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ระว ีพนัธนนท ์ (2548 : 89) ซ่ึงศึกษาความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์รับโทรศัพท์สายด่วน ผูว้ิจ ัยพบว่า ความก้าวหน้าในงานไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 

 
3. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเร่ือง “ภาวะความเครียด และกลยุทธ์การจัดการความเครียดของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ ในการให้บริการประกนัชีวิต กรณีศึกษา จงัหวดัราชบุรี” ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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 3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
  3.1.1 ดา้นลกัษณะการด าเนินงาน การจดัปริมาณงานให้สมดุลกบัจ านวนพนกังาน
ของแต่ละสาขาธนาคารให้มีความเหมาะสมกบัการปฏิบติังานท าให้พนกังานไม่ตอ้งท างานแข่งกบั
เวลาในการปฏิบติังานมากเกินไป ทั้งน้ีเม่ือปริมาณงานท่ีมีความซบัซ้อนและเส่ียงต่อการผิดพลาดมี
ผลให้เกิดความเครียดในการปฏิบตัิงานได้ และการก าหนดเป้าหมาย หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบติังานควรมีการก าหนดให้เหมาะสม และสามารถปฏิบติัจริง จะเป็นส่ิงที่ทา้ทายมีผลสร้าง
แรงจูงใจใหก้บัพนกังานในการปฏิบติังาน 
  3.1.2 ดา้นนโยบายการบริหารงาน ในการับนโยบายการท างานผูบ้งัคบับญัชาควรมี
การแจง้ถึงหลกัการ เหตุผล และวิธีการในการปฏิบตัิให้ไดต้รงตามนโยบาย และเป้าหมายการ
บริหารท่ีชดัเจน หรือให้มีการน าเสนอความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร เพื่อ
ง่ายต่อปฏิบติังานของพนกังานในการบรรลุผลการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล อีกทั้งนโยบายต่างๆ 
ควรท่ีจะเป็นนโยบายท่ีมีการปฏิบติังานได้จริง และมีการวิเคราะห์วิจยันโยบายนั้นๆ ก่อนน าไป
ปฏิบติั 
  3.1.3 ดา้นสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร
งานสาขาธนาคาร ผูป้ฏิบติังานในสาขาธนาคาร และเพื่อนผูท่ี้มีการปฏิบติังานต่างสาขา โดยส่วนใหญ่
เป็นพนกังานในสาขาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ควรไดม้ีการพบปะกนั พูดคุยถึงการ
ปฏิบติังาน การด าเนินงานท่ีสามารถท าให้เกิดประสิทธิผลต่อการบรรลุเป้าหมายของสาขาธนาคาร 
เพื่อเพิ่มความสามคัคี และสัมพนัธ์ภาพที่ดีระหวา่งเพื่อนร่วมงาน เช่น การจดักิจกรรมสัมมนา
วิชาการ การจดักิจกรรมสนทนาการ การจดักิจกรรมท่องเท่ียว การจดักิจกรรมการออกก าลงักาย 
เป็นตน้ 
  3.1.4 ดา้นค่าตอบแทน พนกังานธนาคารระดับปฏิบัติมีจ  านวนปริมาณงานท่ี
รับผดิชอบสูงในการปฏิบติังานของพนกังานเก่ียวขอ้งกบัตวัเลขทางการเงินของลูกคา้ และธนาคาร 
ซ่ึงพนกังานมีความเครียดต่อการเส่ียงต่อความผิดพลาดทางการเงิน การปฏิบติังานดงักล่าวมีผลให้
พนกังานตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานมากข้ึน อีกทั้งการท างานที่ตอ้งแข่งขนักบัเวลา 
และการท าผลงานของสาขาในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นเงินฝาก ดา้นบตัรเครดิต ดา้นกองทุน ดา้นสินเช่ือ 
ดา้นการประกนัชีวติ-ประกนัภยั และรวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ซ่ึงมีภาระความรับผิดชอบ
ในเป้าหมายการปฏิบติังานสูง โดยค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีปริมาณเท่าเดิมหรือไม่เป็นท่ีพึงพอใจต่อ
การปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวท้  าให้พนกังานขาดแรงจูงใจในการท างาน จากผลการศึกษา
ผูว้ ิจยัพบวา่ ดา้นค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์ต่อความความเครียดในการท างาน ของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ ดั้งนั้นธนาคารควรมีการปรับค่าตอบแทนในการขายผลิตภณัฑ์ของธนาคารต่างๆ 
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ใหมี้ความจูงใจต่อการท างาน หรืออาจมีการจ่ายโบนสัตามผลงานหรือปริมาณงานท่ีท าไดจ้ริง โดย
จ่ายค่าตอบแทนส่งตรงมายงัผูป้ฏิบติังานโดยตรงตามจริงอยา่งชดัเจน เพื่อให้เกิดการกระตุน้กรขาย 
การบริการลูกคา้ธนาคาร และพนกังานสาขาธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนดไว ้
  3.1.5 ดา้นความส าเร็จ-ความก้าวหน้าในการท างาน เน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่
เป็นพนกังานท่ีระดบัปฏิบติัการ และมีการท างานท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และเป้าหมายของ
ธนาคารสูง ธนาคารควรการก าหนดเป้าหมายการสายความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่พนักงานให้
ทราบโดยชดัเจนทั้งรายละเอียด และการท าผลงานเป้าหมายการขายผลิตภณัฑ์ เพื่อให้พนกังาน
ทราบถึงโอกาสความกา้วหนา้ และเป็นการกระตุน้การท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึนได ้
 3.2 ข้อเสนอแนะ ในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  3.2.1 ควรมีการศึกษาความเครียด และปัจจยัที่มีต่อความเครียดในด้านอ่ืนๆ เช่น 
ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร บุคลิกภาพ และการปรับตวัของ
บุคคลต่อสถานการณ์ท างานท่ีซับซ้อน เป็นตน้ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารไดม้ากยิ่งข้ึน เน่ืองจากสภาพของเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบนัมี
การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลให้เกิดความเครียดของบุคคลทั้งทางตรง และทางออ้มต่อ
สภาพร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมการแสดงออก เพื่อให้สามารถมีแนวทางการป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาความเครียดในอนาคต มิใหส่้งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
  3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อให้ขอ้มูลมีความชัดเจน 
ขอ้เท็จจริงท่ีตรงประเด็นของความเครียดในบุคคลมากข้ึน และสามารถทราบถึงดา้นการปรับตวั 
และกลยุทธ์ดา้นการจดัการความเครียด เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับเป็นแนวทางการจดัการความเครียด
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  3.2.3 ควรมีการศึกษาผลกระทบความเครียดกบัการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย
ธนาคารกรุงเทพ ของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เพื่อทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
และตระหนกัถึงความจ าเป็นในการใชก้ลยทุธ์การจดัการความเครียดท่ีเกิดข้ึนกบับุคลากรในองคก์รได ้
  3.2.4  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัจ านวนคนของท่ีอยูอ่าศยัของพนกังานในแต่ละคนวา่
มีการอยูร่่วมกนัในท่ีอยูอ่าศยัจ านวนก่ีคน เพื่อเป็นขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
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เลขท่ี…..…… 

 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาภาวะความเครียด และกลยุทธ์การจัดการความเครียดของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
ในการให้บริการประกนัชีวติ กรณีศึกษา จังหวดัราชบุรี 

 
วตัถุประสงค์ 
กกกกกกกก1. ศึกษาปัจจยัดา้นการด าเนินงานพนักงานระดบัปฏิบติัการ และผูบ้ริหารสาขา
ธนาคารกรุงเทพ ในจงัหวดัราชบุรี 
กกกกกกกก2. ศึกษาระดบัความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ และผูบ้ริหาร
สาขาธนาคารกรุงเทพ ในจงัหวดัราชบุรี 
กกกก          3. ศึกษากลยทุธ์การจดัการความเครียดของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
กกกกกกกก4. ศึกษาปัจจยัการด าเนินงานท่ีมีผลต่อความเครียดของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 
กกกกกกกก5. ศึกษาความเครียดจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 
กกกกกกกก6. น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงวธีิการด าเนินงาน และวางแผนกลยุทธ์การจดัการ
ความเครียดในการใหบ้ริการประกนัชีวติของพนกังานธนาคารได ้
 
ค าช้ีแจง 
กกกกกกกก1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการด าเนินงาน 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความเครียดในการท างาน 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
กกกกกกกก2. โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
กกกกกกกก3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามในคร้ังน้ีจะเก็บเป็นความลบัเพื่อใชใ้นการศึกษาเท่านั้น 

                      
 

   ส
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ส่วนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล  
 

1. เพศ            ชาย                  หญิง     
2. อาย ุ           ไม่เกิน 20 ปี                                   21-30 ปี  
                      31-40 ปี                                          41-50 ปี   
                      51-60 ปีข้ึนไป                                61 ปี ข้ึนไป 
3. สถานภาพสมรส 

โสด            แต่งงานมีรายได ้1 คน 
แต่งงานมีรายได ้2 คน         หยา่ร้าง 
หมา้ย 

4. ระดบัการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี        ปริญญาตรี 
ปริญญาโท                                           สูงกวา่ปริญญาโท 

5. ต าแหน่งงาน 
พนกังานปฏิบติัการ        พนกังานดา้นการตลาด 
ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา          ผูจ้ดัการสาขา/ส านกัธุรกิจ  
อ่ืนๆ............................... 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท        10,000 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท        20,001 บาทข้ึนไป  

7. อายกุารท างาน 
ต ่ากวา่ 1 ปี         มากกวา่ 1 ปี ไม่ถึง 2 ปี 
2-5 ปี          5 ปีข้ึนไป 

8.  ประเภทท่ีอยูอ่าศยั 
บา้นเด่ียว         อาคารพาณิชย ์
ทาวน์เฮาส์/บา้นแถว                     อาคารชุด/คอนโดมิเนียม 
บา้นแฝด  

9. ขนาดตวับา้นของท่ีอยูอ่าศยั 
ต ่ากวา่ 30 ตารางเมตร                     31-45 ตารางเมตร 
46-60 ตารางเมตร        61-90 ตารางเมตร 
90 ตารางเมตรข้ึนไป  

ส่วนของผูว้จิยั 
 

1.............. 
2.............. 
 
 
3.............. 
 
 
  
4............. 
 
 
5............ 
 
 
 
6............ 
 
 
7………. 
 
 
8……… 
 
 
 
9……… 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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10. บริเวณของท่ีอยูอ่าศยั 
มี                                                  ไม่มี 

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยการด าเนินงาน  

ค าช้ีแจง ขอ้ความขา้งล่างเป็นข้อความเก่ียวกบัปัจจยัในการด าเนินงาน โปรดพิจารณาว่าท่านมี
ความรู้สึกต่อปัจจัยน้ีมากน้อยเพียงใด โปรดท า  เคร่ืองหมาย ลงในช่องค า ตอบท่ีตรงกบั
ความเป็นจริง 
 

5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
4 = เห็นดว้ยมาก  
3 = เห็นดว้ยปานกลาง  
2 = เห็นดว้ยนอ้ย  
1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

ปัจจยัด้านการด าเนินงาน 
ระดบัความคิดเห็น ส่วนของผูวิ้จยั 

5 4 3 2 1 
ลกัษณะการด าเนินงาน   

  1. คุณสมบติัของท่านมีความเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน      1.………… 

  2. ขั้นตอนการปฏิบติังานมีความละเอียดสูง      2.………… 

  3. ปริมาณงานในความรับผิดชอบของท่านเหมาะสม      3.………… 

  4.งานท่ีปฏิบติัมีความเส่ียงต่อความผิดพลาดสูง      4.………… 

  5. มีทกัษะดา้นการตลาด และเขา้ใจในผลิตภณัฑธ์นาคาร
เป็นอยา่งดี 

     5.………… 

  6. การก าหนดหนา้ท่ีในการปฏิบติังานมีความชดัเจน      6.………… 

  7. งานท่ีปฏิบติัมีการเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น
ส่วนตวั 

     7.………… 

  8. มีการหมุนเวียนการปฏิบติังานดา้นอ่ืนอยา่งเหมาะสม      8.………… 

  9. งานท่ีท่านปฏิบติัมาการแข่งขนักบัเวลาส่งผลต่อการ
ผิดพลาดไดง่้าย 

     9.………… 

  10. จ านวนพนกังานกบัปริมาณงานมีความเหมาะสม      10..……… 

10……… 

   ส
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ปัจจยัด้านการด าเนินงาน 
ระดบัความคิดเห็น ส่วนของผูวิ้จยั 

5 4 3 2 1 
นโยบายการบริหารงาน   

  11. นโยบายของธนาคารมีความชดัเจน       11………… 

  12. นโยบายของธนาคารมีความเหมาะสมง่ายต่อการ
ปฏิบติั 

     12………… 

  13. มีการแจง้ข่าวสาร ระเบียบต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ      13………… 

นโยบายการบริหารงาน   

  14. ในหน่วยงานสาขาท่าน มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังานเหมาะสม 

     14………… 

  15. แนวคิดของหน่วยงานสาขาและท่านมีความสอดคลอ้งกนั      15………… 

สัมพนัธภาพกบับุคคลอืน่ในการปฏิบัตงิาน   

   16. ผูร่้วมงานใหค้วามร่วมมือต่อการปฏิบติังานของท่าน      16………… 

   17. ผูร่้วมงานมีความจริงใจต่อกนั      17………… 

   18.  ท่านไดรั้บค าปรึกษาจากผูร่้วมงานเป็นอยา่งดี      18………… 

   19. ท่านไดรั้บการยอมรับถึงความสามารถจากผูร่้วมงาน      19………… 

   20. หวัหนา้งานใหค้วามคุม้ครอง และรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังานของท่าน 

     20………… 

   21.  หวัหนา้งานใหค้วามสนิทสนมเป็นกนัเองกบัท่าน
ในเวลาปฏิบติังาน 

     21………… 

ค่าตอบแทน   

   22. รายไดข้องท่านเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ      22………… 

   23. รายไดข้องท่านเพียงพอต่อการใชจ่้ายใน
ชีวิตประจ าวนั 

     23………… 

   24. การรับค่าตอบแทนหรือค่านายหนา้ของท่านมีความ
เหมาะสมต่อผลการปฏิบติังาน 

     24………… 

   25. ค่าตอบแทนหรือค่านายหนา้จากการส่งเสริมการขายมี
ความดึงดูดน่าสนใจต่อการปฏิบติัของท่านเป็นอยา่งมาก 

     25………… 

สวสัดกิาร   

   26. สวสัดิการท่ีท่านไดรั้บมีความเหมาะสม      26………… 

      

   ส
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ปัจจยัด้านการด าเนินงาน 
ระดบัความคิดเห็น ส่วนของผูวิ้จยั 

5 4 3 2 1 
  27. การด าเนินการดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน มี
ระบบการด าเนินการดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท่าน
สามารถเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

     27………… 

   28. ท่านไดรั้บความเดือนร้อนในเร่ืองการเงิน ท่าน
สามารถพ่ึงพาสวสัดิการของบริษทัไดเ้สมอ 

     28………… 

ความส าเร็จ – ความก้าวหน้าในการท างาน   

   29. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนใหรั้บการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานอยูเ่สมอ 

     29………… 

   30. ท่านมีความภาคภูมิใจในการปฏิบติังานอยา่งยิ่ง      30………… 

   31. หลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานมีความยติุธรรม      31………… 

   32. ระบบข้ึนเงินเดือนมีความยติุธรรม      32………… 

   33. งานท่ีปฏิบติัมีความกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งมาก      33………… 

   34. ท่านสามารถปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายธนาคารได้
เป็นอยา่งดี 

     34………… 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัความเครียดในการท างาน 
 
ค าช้ีแจง ขอ้ความขา้งล่างเป็นขอ้ความเก่ียวกบัความเครียดในการด าเนินงาน โปรดพิจารณาวา่ท่านมี
ความรู้สึกต่อปัจจยัน้ีมากนอ้ยเพียงใด โปรดท า เคร่ืองหมาย / ลงในช่องค า ตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
  

ข้อมูลเกีย่วกบัความเครียด 
เป็น
ประจ า 

บ่อย 
คร้ัง 

บาง 
คร้ัง 

นานๆ 
คร้ัง 

ไม่มี
เลย 

ส่วนของผูว้จิยั 

ด้านร่างกาย   
  35. รู้สึกหวัใจเตน้แรงหรือเร็วกวา่ปกติ      35……….. 

  36. มีอาการปวดตา หรือมีน ้ าตาไหลผดิปกติ      36……….. 

  37. รู้สึกกระสับกระส่าย หรือกระวนกระวายใจ      37……….. 

  38. รู้สึกเครียดหรือประหม่า เม่ือตอ้งท าบางส่ิง
บางอยา่ง 

     38……….. 

  39. หายใจเร็ว หายใจถ่ี หายใจไม่เป็นปกติ      39……….. 

  40. ปวดเม่ือยตามร่างกาย เช่น ไหล่ คอ ฝ่ามือ 
แขน ขา หลงั 

     40……….. 

  41. รู้สึกเบ่ือหน่าย ไม่สดใส และไม่สดช่ืน      41……….. 

  42. รู้สึกอากาศร้อน หรือหนาว ผดิปกติ      42……….. 

ด้านจิตใจ   
  43. รู้สึกขาดความมัน่ใจ      43……….. 

  44. รู้สึกกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองไม่เป็นเร่ือง      44……….. 

  45. ชอบคิดเร่ืองเดิมๆ เร่ืองเก่าๆ บ่อยคร้ัง      45……….. 

  46. รู้สึกเป็นหงุดหงิด หรือโกรธง่าย      46……….. 

  47. รู้สึกผูอ่ื้นไม่ยอมรับในความสามารถของตน      47……….. 

  48. รู้สึกกลวั ระแวง อยา่งไม่มีเหตุผล      48……….. 

  49. รู้สึกอยูใ่นภาวะกดดนั อึดอดั คบัขอ้งใจ      49……….. 

  50. รู้สึกสับสนในตวัเองบ่อยคร้ัง      50……….. 

  51. รู้สึกไม่สนใจในเร่ืองท่ีตอ้งท า หรืองานท่ีตอ้ง
มีการรับผดิชอบเป็นกลุ่ม 

     51……….. 

  52. รู้สึกเหน่ือยกบังาน      52……….. 

   ส
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ข้อมูลเกีย่วกบัความเครียด เป็น
ประจ า 

บ่อย 
คร้ัง 

บาง 
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไม่มี
เลย 

ส่วนของผูว้จิยั 

ด้านพฤติกรรม   
  53. รับประทานอาหารมากข้ึน      53……….. 

  54. นอนไม่หลบั หรือนอนนอ้ยลง      54……….. 

  55. ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์      55……….. 

  56. เร่งรีบ กระวนวาย ไม่อยูก่บัท่ี      56……….. 

  57. สูบบุหร่ี      57……….. 

 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะ 
ค าช้ีแจง โปรดระบุขอ้เสนอแนะ 
........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านทีใ่ห้ข้อมูลในคร้ังนี้ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาภาวะความเครียด และกลยุทธ์การจัดการความเครียดของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 

ในการให้บริการประกนัชีวติ กรณีศึกษา จังหวดัราชบุรี 
 

วตัถุประสงค์ 

 1. ศึกษาปัจจยัดา้นการด าเนินงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 2. ศึกษาระดบัความเครียดในการท างานของพนักงานระดับปฏิบติัการ และผูบ้ริหาร

สาขาธนาคารกรุงเทพ ในจงัหวดัราชบุรี 

กกกกกกก  3. ศึกษากลยทุธ์การจดัการความเครียดของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

กกกกกกกก4. น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงวธีิการด าเนินงาน        และวางแผนกลยทุธ์การ

จดัการความเครียดในการให้บริการประกนัชีวติของพนกังานธนาคารได ้

ค าช้ีแจง 

กกกกกกกก1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการด าเนินงาน 

  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความเครียดในการท างาน 

  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบักลยทุธ์การจดัการความเครียด 

  ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 

ก 2. เพื่อหาความเท่ียงตรงของเน้ือหาแบบสอบถามวา่ค าถามในแต่ละค าถามมีความหมาย
เหมาะ-สมหรือไม่ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลงใน   /ช่องวา่ง  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 +1  หมายถึง   ค  าถามมีความเหมาะสม 
    0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
  -1  หมายถึง    ค  าถามไม่มีความเหมาะสม 

   ส
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ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1.เพศ 
ชาย                               หญิง 

    

2.อาย ุ
 ไม่เกิน 20 ปี                 21-30 ปี  
 31-40 ปี                        41-50 ปี  
 51-60 ปีข้ึนไป              61 ปี ข้ึนไป 

    

3.สถานภาพสมรส 

 โสด                               แต่งงานมีรายได ้1 คน 
  แต่งงานมีรายได ้2 คน    หยา่ร้าง 
  หมา้ย 

    

4.ระดบัการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี           ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีโท                สูงกวา่ปริญญาโท 

    

5.ต าแหน่งงาน 
พนกังานปฏิบติัการ        พนกังานดา้นการตลาด 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ                 ผูจ้ดัการสาขา/ส านกั
ธุรกิจ 
อ่ืนๆ.................................... 

    

6.รายไดต่้อเดือน 
 ต ่ากวา่ 10,000 บาท    10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000  บาท       20,001 ข้ึนไป  

    

7.อายกุารท างาน 
 ต ่ากวา่ 1 ปี         มากวา่ 1 ปีไม่ถึง 2 ปี 
 2-5 ปี                              5ปีข้ึนไป  

    

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

8.ประเภทท่ีอยูอ่าศยั 
 บา้นเด่ียว                       อาคารพาณิชย ์
ทาวนเ์ฮาส์/บา้นแถว      อาคารชุด/
คอนโดมิเนียม 
 บา้นแฝด 

    

9.ขนาดตวับา้นท่ีอยูอ่าศยั 
 ต ่ากวา่ 30 ตารางเมตร       31-45 ตารางเมตร    
 46-60  ตารางเมตร            61-90 ตารางเมตร    
  มากกวา่ 90 ข้ึนไป 

    

10.บริเวณของท่ีอยูอ่าศยั 
 มี                                 ไม่มี 

    

 

 
 
 

ส่วนที ่2 ปัจจัยด้านการด าเนินงาน 
ระดับความคิดเห็น คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 +1 0 -1 

ลกัษณะการด าเนินงาน          
1. คุณสมบติัของท่านมีความ

เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 

         

2. ขั้นตอนการปฏิบติังานมีความ

ละเอียดสูง 

         

3. ปริมาณงานในความรับผิดชอบ

ของท่านเหมาะสม 

         

4.งานท่ีปฏิบติัมีความเส่ียงต่อความ

ผดิพลาดสูง 

         

5. มีทกัษะดา้นการตลาด และเขา้ใจ

ในผลิตภณัฑธ์นาคารเป็นอยา่งดี 

         

ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจยัเกีย่วกบัการด าเนินงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที ่2 ปัจจัยด้านการด าเนินงาน 
ระดับความคิดเห็น คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 +1 0 -1 

  6. การก าหนดหนา้ท่ีในการ

ปฏิบติังานมีความชดัเจน 

         

7. งานท่ีปฏิบติัมีการเปิดโอกาสให้

แสดงความคิดเห็นส่วนตวั 

         

8. มีการหมุนเวยีนการปฏิบติังาน

ดา้นอ่ืนอยา่งเหมาะสม 

         

9. งานท่ีท่านปฏิบติัมาการแข่งขนักบั

เวลาส่งผลต่อการผิดพลาดไดง่้าย 

         

10. จ านวนพนกังานกบัปริมาณงาน

มีความเหมาะสม 

         

นโยบายการบริหารงาน          

11. นโยบายของธนาคารมีความ

ชดัเจน 

         

12. นโยบายของธนาคารมีความ

เหมาะสมง่ายต่อการปฏิบติั 

         

13. มีการแจง้ข่าวสาร ระเบียบต่างๆ 

อยา่งสม ่าเสมอ 

         

14. ในหน่วยงานสาขาท่าน มี

กฎระเบียบขอ้บงัคบัในการ

ปฏิบติังานเหมาะสม 

         

15. แนวคิดของหน่วยงานสาขาและ

ท่านมีความสอดคลอ้งกนั 

         

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที ่2 ปัจจัยด้านการด าเนินงาน 
ระดับความพงึพอใจ คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 +1 0 -1 

สัมพนัธภาพกบับุคคลอืน่ในการ

ปฏิบัติงาน 

         

16. ผูร่้วมงานใหค้วามร่วมมือต่อการ

ปฏิบติังานของท่าน 

         

17. ผูร่้วมงานมีความจริงใจต่างกนั          

18.  ท่านไดรั้บค าปรึกษาจาก

ผูร่้วมงานเป็นอยา่งดี 

         

19. ท่านไดรั้บการยอมรับถึง

ความสามารถจากผูร่้วมงาน 

         

20. หวัหนา้งานใหค้วามคุม้ครอง และ

รับผิดชอบในการปฏิบติังานของท่าน 

         

21. หวัหนา้งานใหค้วามสนิทสนม

เป็นกนัเองกบัท่านในเวลาปฏิบติังาน 

         

ค่าตอบแทน          

22. รายไดข้องท่านเหมาะสมกบั

ความรับผดิชอบ 

         

23. รายไดข้องท่านเพียงพอต่อการ

ใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั 

         

24. การรับค่าตอบแทนหรือค่า

นายหนา้ของท่านมีความเหมาะสม

ต่อผลการปฏิบติังาน 

         

25. ค่าตอบแทนหรือค่านายหนา้จาก

การส่งเสริมการขายมีความดึงดูด

น่าสนใจต่อการปฏิบติัของท่าน 

         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที ่2 ปัจจัยด้านการด าเนินงาน 
ระดับความคิดเห็น คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 +1 0 -1 

สวสัดิการ          

26. สวสัดิการท่ีท่านไดรั้บมีความ

เหมาะสม 

         

27. การด าเนินการดา้นสวสัดิการ

และค่าตอบแทน มีระบบการ

ด าเนินการดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

ท่านสามารถเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

         

28. ท่านไดรั้บความเดือนร้อนใน

เร่ืองการเงิน ท่านสามารถพึ่งพา

สวสัดิการของบริษทัไดเ้สมอ 

         

ความส าเร็จ – ความก้าวหน้า         

ในการท างาน 

         

29. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนใหรั้บ

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างานอยูเ่สมอ 

         

30. ท่านมีความภาคภูมิใจในการ

ปฏิบติังานอยา่งยิง่ 

         

31. หลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานมี

ความยติุธรรม 

         

32. ระบบข้ึนเงินเดือนมีความ

ยติุธรรม 

         

33. งานท่ีปฏิบติัมีความกา้วหนา้ใน

อาชีพอยา่งมาก 

         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที ่2 ปัจจัยด้านการด าเนินงาน 
ระดับความคิดเห็น คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 +1 0 -1 

34. ท่านสามารถปฏิบติังานบรรลุ

เป้าหมายธนาคารไดเ้ป็นอยา่งดี 

         

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบั
ความเครียด 

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
ข้อเสนอแนะ เป็น

ประจ า 
บ่อย
คร้ัง 

บาง
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไม่มี
เลย 

+1 0 -1 

ด้านร่างกาย          

35. รู้สึกหวัใจเตน้แรงหรือ

เร็วกวา่ปกติ 

         

36. มีอาการปวดตา หรือมี

น ้าตาไหลผิดปกติ 

         

37. รู้สึกกระสบักระส่าย 

หรือกระวนกระวายใจ 

         

38. รู้สึกเครียดหรือประหม่า 

เม่ือตอ้งท าบางส่ิงบางอยา่ง 

         

39. หายใจเร็ว หายใจถ่ี 

หายใจไม่เป็นปกติ 

         

 40. ปวดเม่ือยตามร่างกาย 

เช่น ไหล่ คอ ฝ่ามือ แขน ขา 

หลงั 

         

41. รู้สึกเบ่ือหน่าย ไม่สดใส 

และไม่สดช่ืน 

         

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบัความเครียดในการท างาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบั

ความเครียด 

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
ข้อเสนอแนะ เป็น

ประจ า 
บ่อย
คร้ัง 

บาง
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไม่มี
เลย 

+1 0 -1 

42. รู้สึกอากาศร้อน หรือ

หนาว ผิดปกติ 

         

43. รู้สึกขาดความมัน่ใจ          

44. รู้สึกกงัวลเก่ียวกบัเร่ือง

ไม่เป็นเร่ือง 

         

45. ชอบคิดเร่ืองเดิมๆ เร่ือง

เก่าๆ บ่อยคร้ัง 

         

46. รู้สึกเป็นหงุดหงิด หรือ

โกรธง่าย 

         

47. รู้สึกผูอ่ื้นไม่ยอมรับใน

ความสามารถของตน 

         

48. รู้สึกกลวั ระแวง อยา่ง

ไม่มีเหตุผล 

         

49. รู้สึกอยูใ่นภาวะกดดนั 

อึดอดั คบัขอ้งใจ 

         

50. รู้สึกสบัสนในตวัเอง

บ่อยคร้ัง 

         

51. รู้สึกไม่สนใจในเร่ืองท่ี

ตอ้งท า หรืองานท่ีตอ้งมีการ

รับผิดชอบเป็นกลุ่ม 

         

52. รู้สึกเหน่ือยกบังาน          

ด้านพฤตกิรรม          

53. รับประทานอาหารมากข้ึน          

54. นอนไม่หลบั หรือนอน

นอ้ยลง 

         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบั
ความเครียด 

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
ข้อเสนอแนะ เป็น

ประจ า 
บ่อย
คร้ัง 

บาง
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไม่มี
เลย 

+1 0 -1 

55. ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี

ส่วนผสมของแอลกอฮอล ์

         

56. เร่งรีบ กระวนวาย ไม่อยู่

กบัท่ี 

         

57. สูบบุหร่ี          

 

ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Reliability  
  
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
  
Item-total Statistics  
  
                Scale               Scale              Corrected  
                Mean              Variance         Item-             Alpha 
               if Item              if Item            Total            if Item 
               Deleted            Deleted         Correlation    Deleted 
  
A1            115.4667        201.8437         .2403            .8897 
A2            115.3000        208.9759        -.0802            .8939 
A3            115.7333        208.9609        -.0753            .8948 
A4            115.6667        210.3678        -.1260            .8966 
A5            115.9000        198.5069         .3066            .8890 
A6            115.8333        204.4195         .1111            .8920 
A7            115.8667        207.3609        -.0199            .8957 
A8            116.4000        203.1448         .1825            .8906 
A9            115.7667        209.9782        -.1120            .8962 
A10          116.4333        202.0471         .1610            .8921 
B1            115.8333        191.3161         .5408            .8843 
B2            116.1333        195.5678         .4897            .8856 
B3            115.9000        190.1621         .6817            .8820 
B4            115.9000        187.5414         .7930            .8799 
B5            115.9667        196.2402         .5054            .8855 
C1            115.7333        189.8575         .6865            .8818 
C2            115.8000        192.0966         .5578            .8841 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                Scale               Scale              Corrected  
                Mean              Variance         Item-             Alpha 
               if Item              if Item            Total            if Item 
               Deleted            Deleted         Correlation    Deleted 
 
C3            115.8333        189.9368         .5706            .8836 
C4            116.0000        190.2759         .5952            .8832 
C5            115.9333        190.2713         .5540            .8840 
C6            116.0667        195.3057         .4111            .8870 
D1            115.9667        190.7230         .7698            .8813 
D2            116.0667        190.2023         .6826            .8820 
D3            116.1000        194.9897         .4247            .8867 
D4            116.3000        193.9414         .3819            .8880 
E1            116.0667        193.3057         .6133            .8836 
E2            116.2667        193.0989         .5664            .8841 
E3            116.4333        193.4264         .5253            .8848 
F1            116.0667        192.4092         .6199            .8833 
F2            115.8667        192.7402         .4698            .8858 
F3            115.8333        194.9023         .5442            .8848 
F4            115.9667        197.2057         .4921            .8859 
F5            116.0000        196.4138         .5323            .8853 
F6            116.0000        191.7931         .6777            .8825 
  
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 34 

 
Alpha =    .8899 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Reliability  
  
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
   
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
  
Item-total Statistics  
  
                Scale           Scale       Corrected  
                Mean          Variance        Item-             Alpha 
               if Item         if Item        Total            if Item 
               Deleted         Deleted     Correlation        Deleted 
  
BODY1        171.6000        374.8690    .4487            .8837 
BODY2        171.3667        375.5506 .3580            .8848 
BODY3        171.3667        374.0333       .4247            .8839 
BODY4        171.1000        377.5414       .2924            .8858 
BODY5        171.8333        376.8333       .3244            .8853 
BODY6        170.6000        380.3862       .2285            .8868 
BODY7        171.1000        374.8517       .4441            .8838 
BODY8        171.3333        384.0230       .1745            .8872 
MIND1        171.6333        384.3782       .2150            .8865 
MIND2        171.5667        382.5989       .2666            .8859 
MIND3        171.5000        381.9828       .2525            .8861 
MIND4       171.8333        372.0057       .5628            .8825 
MIND5       172.0000        374.6897       .4955            .8833 
MIND6       172.1000        368.3690       .6306            .8814 
MIND7       171.5667        370.3230       .4936            .8829 
MIND8       171.7667       376.3920       .3944            .8844 
MIND9       171.8333        377.1092       .3710            .8847 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                Scale           Scale       Corrected  
                Mean          Variance        Item-             Alpha 
               if Item         if Item        Total            if Item 
               Deleted         Deleted     Correlation        Deleted 
 
MIND10     170.9667        381.0678       .2401            .8864 
BEHAVE1   171.0667        385.2368       .1396            .8877 
BEHAVE2  171.1333        363.7747       .5797            .8813 
BEHAVE3    171.9000        378.3690       .2865            .8859 
BEHAVE4   171.6000        380.1103       .3138            .8854 
BEHAVE5   172.5000        386.6034       .1129            .8879 
A1              169.9000         384.2310       .2188            .8864 
A2              169.7333         397.1678      -.2170           .8904 
A3              170.1667         388.6264       .0704            .8881 
A4              170.1000         389.3345       .0389            .8888 
A5            170.3333        376.3678       .3794            .8845 
A6            170.2667        385.4437       .1630            .8871 
A7            170.3000        379.3207       .2775            .8859 
A8            170.8333        380.2126       .3522            .8850 
A9            170.2000        385.1310      .1570            .8873 
A10           170.8667        376.3954      .3528            .8849 
B1            170.2667        376.2023      .3577            .8848 
B2            170.5667        372.5989       .5615            .8826 
B3            170.3333        370.3678       .5915            .8820 
B4            170.3333        372.2299       .5363            .8827 
B5            170.4000        384.5241       .2128            .8865 
C1            170.1667        373.4540      .4944            .8832 
C2            170.2333        382.1161       .2287            .8865 
C3            170.2667        379.8575       .2554            .8863 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

Item-total Statistics 
 

                Scale           Scale       Corrected 
                Mean          Variance        Item-             Alpha 
              if Item         if Item        Total            if Item 
               Deleted         Deleted     Correlation     Deleted 
 
C4            170.4333        379.0126        .2951            .8857 
C5            170.3667        376.7230      .3293            .8852 
C6            170.5000       382.8793      .1967            .8870 
D1            170.4000        375.3517        .5201            .8833 
D2            170.5000        375.7759      .4336            .8839 
D3            170.5333        374.3264       .4211            .8840 
D4            170.7333        370.5471       .4343            .8837 
E1            170.5000        379.3621       .3655            .8848 
E2            170.7000        378.6310       .3534            .8849 
E3           170.8667        378.6023       .3364            .8851 
F1            170.5000        376.6724       .4281            .8841 
F2            170.3000        379.5966       .2607            .8862 
F3            170.2667        378.0644       .4099            .8844 
F4            170.4000        385.2138       .2043            .8865 
F5            170.4333        385.2195       .2043            .8865 
F6            170.4333        378.2540       .3980            .8845 
 
Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 57 
 
Alpha =    .8870 
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