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บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 2) เพื่อศึกษาความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการท างานที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ านวน 395 คน โดยใช้                  
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่    
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ 
Independent samples t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หน่วยงานต้นสังกัด และอายุงาน ที่ต่างกันท าให้ความเครียดใน
การท างานต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีระดับการศึกษาและสถานภาพสมรส ที่ต่างกันท าให้ความเครียด
ในการท างานไม่ต่างกัน  ส าหรับปัจจัยด้านการท างาน ประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพกับ
บุคคลในองค์กร และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน และ
ปัจจัยด้านการท างาน ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ไม่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน 
 
ค าส าคัญ: ความเครียด, ความเครียดในการท างาน 
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Abstract 
 The objective of this study was 1)  to study the work stress of employee of the 
Thailand Post Company Limited.  2) To study the work stress of employee of the Thailand Post 
Company Limited by individual factors.  3) To study the factors at work that influenced the work 
stress of employee of the Thailand Post Company Limited.  
 The sample of the study consisted of 395 people of employee of the Thailand Post 
Company Limited.  The questionnaire was used to be a tool for collecting the data.  The data 
were analyzed using descriptive statistics which comprised Frequency, Percentage, Mean and 
Standard Deviation, as well as inferential statistics which included Independent Sample t- test, 
One-Way ANOVA, in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by 
LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple 
Linear Regression Statistics. 
 The results of hypothesis testing, it was found that the employees of the Thailand Post 
Company Limited which had individual factors consisting of gender, age, income per month, 
division and work experience were different, making the work stress of the employee.  And the 
employees had individual factors consisting of level of education and status were different 
making the work stress of the employee no different.  For work factors working found that the 
work types, relationship with people in the organization and progress in career had influence 
on the work stress of employees, and work factors working found that the work progress and 
salary and compensation had not influence on the work stress of employees. 
 
Keywords: Stress, Work Stress 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันการท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะงานเป็นสิ่งส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิต การมีงานท าช่วยให้มนุษย์สามารถสนองความต้องการพื้นฐานในการด ารงชีวิต งานเป็น
แหล่งที่มาของรายได้ เป็นตัวก าหนดสถานภาพและต าแหน่งทางสังคม ลักษณะของงานถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การก าหนดคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของการท างานจึงเป็นสิ่งความส าคัญยิ่งในการท างาน  ดังนั้น สถานที่
ท างานจึงต้องมีความเหมาะสม ก่อให้เกิดการท างานที่มีความสุข ความมั่นคง หากเกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน  
จะส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคลและองค์กร แต่ในความเป็นจริงแล้วจะปฏิเสธเลยไม่ได้ว่า การท างานเป็นสาเหตุ    
ที่ก่อเกิดความเครียด เป็นสภาวะที่คนท างานทุกคนต้องเผชิญอย่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจส่งผลให้คนเรา    
มีความเครียดทวีความรุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบไปยังสุขภาพของตัวบุคคล มีสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตใจ
ที่เป็นปัญหาในชีวิตประจ าวันและเป็นอุปสรรคต่อการท างานอีกด้วย จากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลส ารวจทั่วประเทศ มีผู้ที่มีงานท า 38.41 ล้านคน ในจ านวนนี้ร้อยละ 70 
ท างานนอกภาคเกษตรกรรม และเป็นกลุ่มที่เสี่ยงเกิดความเครียดได้สูงกว่าวัยอ่ืน เนื่องจากมีหน้าที่           
ความรับผิดชอบครอบครัว การงาน และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือ ผู้ที่ใช้เวลาท างานมากกวา่ 
50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจากผลส ารวจครั้งนี้พบว่า มีมากกว่า 6.82 ล้านคน เป็นกลุ่มที่เสี่ยงเกิดความเครียด
ได้ง่าย อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพการท างานและสุขภาพ หากไม่รู้ วิธีจัดการความเครียดที่ถูกต้อง 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) จึงเห็นได้ว่าความเครียดเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ความเครียดเป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว จะส่งผลให้ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ
เปลี่ยนไปมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด และการกระท ามีผลต่อเป้าหมายและความส าเร็จขององค์กรได้ 
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 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการแก่ประชาชนในการรับฝากส่ง
สิ่งของและบริการทางการเงินอ่ืน ๆ เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศไทย           
มีพนักงานจ านวน 31,338 คน (ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563) ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ใช้
บุคลากรเป็นจ านวนมากในการปฏิบัติงาน ซึ่งการท างานมีหลากหลายหน้าที่ความรับผิดชอบ มีเครือข่าย
บริการครอบคลุมทั่วประเทศ จากปัจจัยด้านการท างานอาจเป็นเหตุน ามาซึ่งความเครียดในการท างานของ
พนักงานได้ 
 ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพื่อวิเคราะห์
สาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดของพนักงาน และเป็นน าไปเป็นแนวทางในการจัดการกับความเครียดให้แก่
พนักงานของบริษัท 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
2. เพื่อศึกษาความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ าแนกตามปัจจัย           

ส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการท างาน ที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท            

ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัย ได้แก่ พนักงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
จ านวน 31,338 คน (ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 

2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตร
การหาขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) ที่มีการก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ที่ยอมรับได้ในระดับร้อยละ 5 หรือคิดเป็น 0.05 ซึ่งผลจากการค านวณนั้น ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้อง
ท าการศึกษาที่จ านวน 395 ตัวอย่าง 

3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และปัจจัยด้านการท างานที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 
 4.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านการท างาน ได้แก่  

 4.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับ
การศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านหน่วยงานต้นสังกัด ด้านอายุงาน 

 4.1.2 ปัจจัยด้านการท างาน ประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์กร 
ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลในองค์กร ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ 

 4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
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5. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม 2563-เมษายน 2563 รวม
ระยะเวลา 2 เดือน 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 เพื่อใช้ในการทดสอบผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย เพื่อให้ความ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีรายละเอียดการตั้งสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ด้านเพศ ด้านอายุ 
ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพสมรส ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านหน่วยงานต้นสังกัด ด้านอายุงาน 
ต่างกันท าให้ความเครียดในการท างานต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยด้านการท างาน มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
2. เพื่อทราบถึงความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านการท างานที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท            

ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
4. เพื่อประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ เมื่อทราบถึงปัจจัยด้านการท างานที่มีผลต่อความเครียด          

ในการท างานของพนักงาน เป็นข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนาบุคลากรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด น าไปเป็น
แนวทางในการจัดการ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเรื่องความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้าและรวมรวมข้อมูลจากบทความ เอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหลาย
แหล่งที่มา เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยและการวิเคราะห์ผลศึกษา ซึ่ง สามารถจ าแนกเป็น
หัวข้อได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดในการท างาน 
 ความเครียด (stress) หมายถึง อาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลาย เพราะคร่ าเคร่งอยู่กับงาน

จนเกินไป ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก ภาษาละตินว่า “stringers” แปลว่า "ความขมึงเกลียว” (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 

 กรมสุขภาพจิต (2541) ให้ความหมายว่า "ความเครียด" เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย 
จิตใจ ความคิดและพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกโดยรับรู้ว่าเป็นความกดดัน 
บีบคั้นคุกคาม หากสามารถปรับตัวและจัดการต่อสิ่งนั้นได้เป็นการสร้างเสริมความแข็งแรงของร่างกายและ
จิตใจ หากไม่สามารถปรับตัวไม่ได้ก็จะเกิดความเครียดท าให้เสียสมดุลในการด ารงชีวิตได้  

ความเครียดจากการท างาน เป็นอาการที่เกิดจากการท างานที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทางร่างกายและ
จิตใจ โดยเฉพาะลักษณะงานที่ไม่เหมาะกับความสามารถของพนักงาน ทรัพยากรและความต้องการของ
คนงาน 



5 
 

Cooper and Marshall (1976, อ้างถึงใน วีระชัย ชูประจิตต์, 2560) ความเครียดเป็นปฏิกิริยา
ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครียดในการท างาน บุคคลอาจเกิดความเครียดเมื่อไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสิ่งแวดล้อมได้ หรือบุคคลอาจเกิดความเครียดเนื่องจากประสบพบเจอกับ
สิ่งแวดล้อมในเชิงลบ หรืองานที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
 วชิวัชร งามละม่อม (2558, อ้างถึงใน ปิยพัทธ์ ประสาทเสรี, 2560) กล่าวไว้ว่า ลักษณะทาง

ปัจจัยส่วนบุคคลถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างที่เกี่ยวกับบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะ
โครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละคนจากอดีต
ถึงปัจจุบันที่มีความแตกต่างและหลากหลาย สามารถบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจที่ต่างกันสาเหตุจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ หรือความเป็นมาของบุคคลนั้นเอง 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยการท างาน 
 ปวีณา เกษเดช (2553) ปัจจัยในการท างาน หมายถึง ตัวงาน บทบาทหน้าที่ของคนในองค์กร 

สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นสิ่งที่ก าหนดลักษณะของการท างานในองค์กร ตลอดจนเป็นเงื่อนไขที่
ควบคุมการท างานของพนักงานที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานด้วย 

 Brown and Moberg (1980: 170-172, อ้างถึงใน ปวีณา เกษเดช, 2553) กล่าวว่า ปัจจัยใน
การท างานประกอบด้วย 

 1. ปัจจัยที่เก่ียวกับงาน ได้แก่ สภาพการท างาน และปริมาณงาน 
 2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทในการท างาน ได้แก่ บทบาทที่คลุมเครือ และบทบาทที่ขัดแย้ง ความ

รับผิดชอบในงาน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และบุคคล

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในงาน 
 4. พัฒนาการทางอาชีพ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยและก้าวหน้าในงาน 
 5. บรรยากาศในการท างาน ได้แก่ อิสระภาพของแต่ละบุคคลในการท างาน 
 6. การเปลี่ยนแปลงในสภานที่ท างาน เช่น เปลี่ยนหน้าที่ เปลี่ยนขั้นตอนการท างาน เปลี่ยน

เทคโนโลยีในการท างาน 
 7. ระบบรางวัลการประเมินผลงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อนันท์ พะละหงษ์ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความเครียดในการท างานของพนักงานเทศบาลเมือง    
บางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จากการวิจัยพบว่า ความเครียดในการท างานโดยภาพรวม            
อยู่ในระดับน้อยที่สุด และการเปรียบเทียบความเครียดในการท างานจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 
ระดับอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และต าแหน่งงาน ต่างกันมีความเครียดในการท างาน
และปรากฏอาการทางด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ   

ปภัชญา คุณะเพิ่มศิริ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล สาเหตุของความเครียด 
การจัดการความเครียด และผลกระทบของความเครียดที่ส่ งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบว่า เพศที่แต่งต่างกันส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิผลที่ไม่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้ามด้านอายุ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
และด้านระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลของพนักงาน
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แตกต่างกัน และการใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการความเครียดส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลของพนักงาน 

ต่อลาภ อยู่พงษ์พิทักษ์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ จากการวิจัยพบว่า ระดับความเครียดในภาพรวมของพนักงาน
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลไม่เป็นความเครียดในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนปัจจัยความเครียดที่แบ่งออกเป็นด้าน ๆ ได้แก่ ด้านลั กษณะงาน ด้านนโยบายการบริหาร ด้าน
ผู้บังคับบัญชา ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ต่อ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญ 

วชิระ เพ็ชรราม (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความเครียดของพนักงาน และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดของพนักงาน กรณีศึกษาฐานผลิตแก๊สธรรมชาตินอกชายฝั่งอ่าวไทย  จากการวิจัยพบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่มีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปกติปานกลาง มีการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น   
ในชีวิตประจ าวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดต้องใช้
ทักษะและองค์ความรู้มาปรับใช้กับสถานที่ท างานที่เป็นสถานที่ค่อนข้างเสี่ยงกับผลกระทบจากธรรมชาติ           
ได้อย่างเหมาะสม 

จุฑารัตน์ ทางธรรม (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านการท างานที่มีอิทธิพลต่อความเครียดและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ จากการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยการท างานอยู่ในระดับปานกลาง มีความเครียดในระดับน้อย และมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการ        
ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานทราบว่า อายุ การศึกษา ต าแหน่ง รายได้ อายุงาน ที่ต่างกันมีผลต่อ
ความเครียดที่ต่างกัน ปัจจัยการท างานไม่มีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงาน แต่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ปวิตรา ลาภละมุล (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความเครียดภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น จ ากัด จากการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ความเครียดภายในองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านโอกาสก้าวหน้า 
ในการท างาน ด้านผลตอบแทน ด้านนโยบายองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านลักษณะงาน 
ผลของการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศและระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน
ในด้านคุณภาพที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และต าแหน่งของพนักงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภาระทาง
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านความพอใจในงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

ฐาปนี วังกานนท์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านการท างานที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จ ากัด จากการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน
และสถานภาพมีอิทธิพลต่อความเครียด มีผลต่อความเครียดในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนของเพศ 
อายุ และสถานะการเงินที่แตกต่างกันมีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานไม่แตกต่างกัน  ปัจจัย
ด้านการท างานที่เก่ียวข้องกับพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทและหน้าที่
ในองค์กร ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร ส่วนด้าน
สัมพันธภาพในการท างานอยู่ในระดับน้อย ส าหรับระดับความเครียดของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

เจษฎา คูงามมาก (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ     
จากการวิจัยพบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่มีความเครียดในการท างานในระดับต่ าถึงปานกลาง 
ขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างของเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส 
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สถานภาพในงาน ประเภทมหาวิทยาลัย กลุ่มต าแหน่งงานทางวิชาการ อายุงาน และจ านวนชั่ วโมงการสอน
ต่อสัปดาห์ พบว่า ไม่มีผลต่อความเครียดอย่างมีนัยส าคัญ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-experimental design) โดยการวิจัยมี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปแบบธรรมชาติ ไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ มีการเก็บรวมรวม
ข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (cross sectional study) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) แล้วท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งมี
จ านวน 31,338 คน (ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563) โดยมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง          
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประเภทสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาวิจัยนี้ได้คิดสูตรที่ใช้ในการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) จากการ
ประมาณค่าร้อยละ โดยต้องการให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ผลการค านวณต้องใช้
กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 395 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัย ใช้ส าหรับการรวบรวมข้อมูล  
เพื่อวิเคราะห์สถิติตอบข้อสมมติฐานของการวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่  1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 7 ข้อ เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย          
ส่วนบุคคล 

ส่วนที่  2 ปัจจัยด้านการท างานที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ได้แก่ ลักษณะงาน บทบาทหน้าที่ในองค์กร ความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กร ความก้าวหน้าในหน้าที่  
การงาน และค่าตอบแทนและสวัสดิการ จ านวนทั้งหมด 34 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า         
5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3   ค าถามเก่ียวกับระดับความเครียดในการท างาน มีข้อค าถาม จ านวน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 4 ค าถามอภิปรายความคิดเห็นเก่ียวความเครียดในการท างาน จ านวน 1 ข้อ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics)  
  1.1  ใช้ค่าร้อยละและความถี่ ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่มได้ แก่ ปัจจัย         

ส่วนบุคคล ประกอบด้วยด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพสมรส ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ด้านหน่วยงานต้นสังกัด และด้านอายุงาน 

  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่ระดับการวัดเชิงปริมาณ  
ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านการท างาน และความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 2.1 เพื่อศึกษาความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ โดยใช้สถิติ Independent Samples t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.2  เพื่อศึกษาความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพสมรส ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านหน่วยงาน
ต้นสังกัดและด้านอายุงาน โดยใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว ในการวิเคราะห์ข้อมูลหากพบความแตกต่าง
จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
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 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการท างานที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท  
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง ความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท               
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 40-49 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท หน่วยงานต้นสังกัดสายงาน ป.          
อายุงาน 20 ปี ขึ้นไปและสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดโดยภาพรวม
พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้ 

 2.1 ลักษณะกลุ่มพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
หน่วยงานต้นสังกัด และอายุงานต่างกัน ท าให้ความเครียดในการท างานต่างกัน 

 2.2 ลักษณะกลุ่มพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีระดับการศึกษาและสถานภาพสมรส
ต่างกัน ท าให้ความเครียดในการท างานไม่ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการท างาน ที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สรุปได้ดังนี้ 

 3.1 ปัจจัยด้านการท างาน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลในองค์กร และด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน 

 3.2 ปัจจัยด้านการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านบทบาทหน้าที่           
ในองค์กร ไม่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัยความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ผู้วิจัยสรุปผลตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาความความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง พบว่า พนักงานโดยส่วนใหญ่มีความรู้สึกกดดันในการท างานจนท าให้เกิดความเครียด 
และรู้สึกว่าความเครียดส่วนใหญ่เกิดจากตนเองและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ประสบ จนเกิดความวิตก
กังวล หงุดหงิด ไม่มีสมาธิท างานโดยความเครียดในระดับนี้จะไม่ก่ออันตรายและไม่แสดงออกว่า                          
มีความเครียดอย่างชัดเจน สามารถปรับตัวกลับสู่ภาวะปกติได้เองซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Gallagher  
(1979, อ้างถึงใน อุทุมพร เมืองนามา, 2555) กล่าวว่า ความเครียดที่เกิดจากสิ่งคุกคามต่อร่างกาย ซึ่งเหล่านี้
อาจเกิดจากตัวเองและเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยในการด าเนินชีวิต และความเครียดที่เกิดจาก
สิ่งรบกวนหรือคุกคามต่อจิตใจและความรู้สึกนึกคิดซึ่งเกิดจากตัวของบุคคลเอง และเกิดจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกที่ท าให้สถานการณ์รอบตัวมีความตึงเครียดต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิระ เพ็ชรราม (2559) 
กล่าวว่า การจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและสามารถปรับตวักับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดต้ องใช้ทักษะและองค์ความรู้ปรับใช้กับสถานที่ท างานได้                       
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ต่อลาภ อยู่พงษ์พิทักษ์ (2559) กล่าวว่า ความเครียดระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่า พนักงานเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายและขาดความสนใจในงาน จนอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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2. ผลการศึกษาความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพสมรส ด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ด้านหน่วยงานต้นสังกัด และด้านอายุงาน สรุปได้ดังนี้ 

 2.1 ลักษณะประชากรของกลุ่มพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีเพศต่างกัน ท าให้
ความเครียดในการท างานโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พนักงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด มีเพศที่ต่างกัน มีความเครียดในการท างานที่ต่างกัน เนื่องจากชายหญิงมีความแตกต่ างกันทางสรีระ 
ความถนัด จิตใจและอารมณ์ซึ่งเพศที่แตกต่างกันจะเป็นตัวก าหนดความเครียดในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548, อ้างถึงใน ปุณณวิช แก้วล้อม, 2560) กล่าวว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลในส่วนของเพศพบว่า ความแตกต่างของเพศมีความแตกต่างกันแต่ไม่มากนักมีความสามารถเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาในการท างานได้เช่นกัน การปรับตัวทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู้ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และในทางจิตวิทยาศึกษากล่าวไว้ว่า เพศหญิงจะแสดงออกถึงลักษณะคล้อยตามได้ง่ายกว่า              
เพศชาย ส่วนเพศชายนั้นจะมีมุมมองในการปฏิบัติงาน และมีความคาดหวังที่จะประสบความส าเร็จมากกว่า
เพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวิตรา ลาภละมุล (2557) กล่าวว่า พนักงานมีเพศต่างกันท าให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพแตกต่างกัน เนื่องจากบริษัทด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการจัดจ าหน่าย
โทรศัพท์มือถือครบวงจรจึงจ าเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความช านาญเฉพาะทางเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

 2.2 ลักษณะประชากรของกลุ่มพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีอายุต่างกัน ท าให้
ความเครียดในการท างานโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พนักงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด มีอายุที่ต่างกัน มีความเครียดในการท างานที่ต่างกัน ซึ่งอายุที่แตกต่างกันจะเป็นตัวก าหนด
ความเครียดในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) กล่าวว่า อายุจะเป็น
เครื่องบ่งชี้ถึงความสนใจในประเด็นต่าง ๆ ที่ชี้ ให้เห็นอารมณ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากกระบวนการคิดและ
ตัดสินใจที่ผ่านการกลั่นกรองจากประสบการณ์ของช่วงวัยที่มีผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทาง
อารมณ์ของแต่ละช่วงอายุ คนอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดี
มากกว่า ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้าย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิระ เพ็ชรราม (2559) กล่าวว่า อายุที่ต่างกันมีระดับความเครียดต่างกัน               
โดยพนักงานที่มีความเครียดสูงจะมีอายุในช่วงวัยใกล้เกษียณอายุ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวิตรา 
ลาภละมุล (2557) กล่าวว่า พนักงานที่มีช่วงอายุ 44-54 ปี มีประสบการณ์ท างานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 
จะมีทักษะและความรอบคอบเป็นที่ไว้วางใจของบริษัท ส่งผลให้มีความรู้สึกว่าตนส าคัญต่อบริษัท ท าให้งาน
มีประสิทธิภาพดีกว่าช่วงอายุอ่ืน เมื่อได้รับความไว้วางใจในงานมากก็จะเกิดความเครียดได้ โดยไม่รู้ตัว           
จึงเห็นได้ว่าความต่างของอายุมีผลต่องาน 

 2.3 ลักษณะประชากรของกลุ่มพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
ท าให้ความเครียดในการท างานโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พนักงานของ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความเครียดในการท างานที่ไม่ต่างกัน ซึ่งระดับการศึกษา          
ที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดความเครียดในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวิตรา ลาภละมุล 
(2557) กล่าวว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อความเครียด เนื่องจากนโยบายบริษัทในการมอบหมายงาน
ตามความสามารถของพนักงานตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในงานแต่ละประเภท ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อนันท์ พะละหงษ์ (2560) กล่าวว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีความเครียดในการท างานและปรากฏอาการ
ทางด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ทั้งนี้ เพราะความเครียดที่แสดงออกทางด้านร่างกายและ
พฤติกรรมนั้น ได้ออกมาจากความเครียดสะสมที่มีอยู่ในร่างกายเมื่อได้รับการตอบสนองไม่เพียงพออาจเกิด
การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมได้ จะเห็นได้ว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  
โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้าง ท าให้มีระดับความเครียดสูงกว่าพนักงานที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
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เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ซึ่งพนักงานจ้าง  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อสัญญาปีต่อปี               
เป็นเหตุผลให้พนักงานจ้างมีความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน 

 2.4 ลักษณะประชากรของกลุ่มพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน 
ท าให้ความเครียดในการท างานโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พนักงานของ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  มีสถานภาพสมรสที่ต่างกัน มีความเครียดในการท างานที่ไม่ต่างกัน ซึ่งสถานภาพสมรส
ที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดความเครียดในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวิตรา ลาภละมุล 
(2557) กล่าวว่า สถานภาพสมรสไม่ได้เป็นตัวก าหนดหน้าที่การท างาน เนื่องจากนโยบายบริษัทในการ
มอบหมายงานตามความสามารถของพนักงาน ตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในงานแต่ละประเภท ไม่ได้ก าหนด
จากสถานภาพแต่อย่างใด แต่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Griffeth, Homand Gaertner (2000, อ้างถึงใน 
ปุณณวิช แก้วล้อม, 2560) กล่าวว่า พนักงานที่สมรสแล้วจะมีอัตราการขาดงานและอัตราการลาออกจากงาน
น้อยกว่าพนักงาน ที่มีสถานภาพโสด อีกทั้งยังคงมีความพึงพอใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน      
ในหน้าที่ที่สูงกว่าเดิม และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญยธรณ์ ทองแก้ว (2559) ซึ่งจากการวิจัย            
ผลการศึกษาพบว่า อายุ สภาพสมรสแล้ว ประสบการณ์การท างาน รายได้เฉลี่ย ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียด ในการท างาน 

 2.5 ลักษณะประชากรของกลุ่มพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน ท าให้ความเครียดในการท างานโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พนักงานของ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีความเครียดในการท างานที่ต่างกัน ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกันจะเป็นตัวก าหนดความเครียดในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิระ เพ็ชรราม 
(2559) กล่าวว่า ผู้มีรายได้ต่อเดือนมากและมีระดับต าแหน่งงานสูงจะมีระดับความเครียดมากกว่าผู้มีรายได้
ต่อเดือนน้อย อาจเป็นเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบงานมากข้ึนจึงมีความเครียดมากข้ึนเช่นกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปวิตรา ลาภละมุล (2557) กล่าวว่า พนักงานที่มีรายได้ระหว่าง 19,500-29,999 บาท จะมี
ประสิทธิภาพในการท างานในด้านปริมาณมากที่สุด หากมีรายได้สูงจะเกิดความพอใจในงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย   

 2.6 ลักษณะประชากรของกลุ่มพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีหน่วยงานต้นสังกัด
ต่างกัน ท าให้ความเครียดในการท างานโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พนักงานของ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีหน่วยงานต้นสังกัดที่ต่างกัน มีความเครียดในการท างานที่ต่างกัน ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัด 
ที่แตกต่างกันจะเป็นตัวก าหนดความเครียดในการท างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ ปภัชญา คุณะเพิ่มศิริ 
(2560) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านแผนกปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
ย่อมแสดงถึงความรู้สึกนึกคิดและอุดมการณ์ของคนนั้น และไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ จุฑารัตน์ ทางธรรม 
(2558) กล่าวว่า ส่วนงานที่แตกต่างกันมีการความรู้สึกเครียดโดยรวมไม่ต่างกันเนื่องจากลักษณะงานที่ปฏบิตัิ
ในแต่ละส่วนที่ได้รับมอบหมายมีความต่างกัน แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนจึงไม่ท าให้พนักงานมีความเครียด
มากนัก 

 2.7 ลักษณะประชากรของกลุ่มพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีอายุงานต่างกัน ท าให้
ความเครียดในการท างานโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พนักงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด มีอายุงานที่ต่างกัน มีความเครียดในการท างานที่ต่างกัน ซึ่งอายุงานที่ แตกต่างกันจะเป็นตัวก าหนด
ความเครียด ในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐาปนี วังกานนท์ (2556) กล่าวว่า พนักงานส่วนใหญ่
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย พบว่า มีความเครียดมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาก 
ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีอายุที่มากกว่า มีประสบการณ์ท างานสูงกว่าสามารถเผชิญความกดดันและรับมือกับปัญหา
ได้ดีกว่าผู้มีประสบการณ์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Cooper el. at (2001) กล่าวว่า พนักงานที่มี
ประสบการณ์ท างานมาก เมื่อต้องเผชิญกับความกดดันในการท างานต่าง ๆ จะสามารถน าเอาประสบการณ์
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ในการท างานที่ผ่านมาน ามาใช้แก้ไขปัญหาได้ดีกว่า จึงส่งผลให้มีความเครียดในการท างานน้อยกว่าพนักงาน
ที่มีประสบการณ์ท างานน้อย 

3. ศึกษาปัจจัยด้านการท างานที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด สรุปได้ดังนี้ 

 3.1 ปัจจัยด้านการท างาน ด้านลักษณะงาน มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ให้ความส าคัญกับด้าน
ลักษณะงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยของสุขภาพขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cartwright 
and Cooper (1997, อ้างถึงใน เจษฎา คูงามมาก , 2555) กล่าวว่า ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากลักษณะของงาน เป็นแหล่งก าเนิดความเครียดสภาพแวดล้อมเกิดขึ้น 
สามารถบอกได้ถึงภาพพจน์ของงานนั้น ว่ามีลักษณะของงานอย่างไร สภาพการท างานที่เลวร้าย บ่งบอกได้ว่า
เป็นงานลักษณะอุตสาหกรรม งานกลางแจ้งมีความเสี่ยงต่ออันตราย หากท างานในสภาวะที่มีเสียงดังเกินไป 
แสงสว่างไม่เพียงพอ อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเครียดในการท างาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิระ เพ็ชรราม (2559) กล่าวว่า ลักษณะงานที่มีปริมาณงานและความรับผดิชอบ
ที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงในพื้นที่การท างาน อุณหภูมิ เสียงดังรบกวนการท างานมีผลให้เกิดความเครียดเช่นกัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐาปนี วังกานนท์ (2556) กล่าวว่า ลักษณะงานของบริษัทเป็นงานที่มี      
ความเสี่ยงเป็นงานใช้ก าลังเป็นส่วนใหญ่ งานที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้ความสามารถและความเข้าใจย่อมมี
ความกดดันและต้องการความรับผิดชอบสูงส่งผลเสียกับสุขภาพ 

 3.2 ปัจจัยด้านการท างาน ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์กรไม่มีผลต่อความเครียดในการท างานของ
พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด                    
ให้ความส าคัญกับด้านบทบาทหน้าที่ในองค์กรเกี่ยวกับความขัดแย้งของค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งแสดง           
ให้เห็นว่า ผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารที่ ไม่มีประสิทธิภาพในการสั่ งการหรือมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความเข้าใจในงานได้ ท าให้การท างานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่มีการด าเนินการ
ไปตามหน้าที่เท่านั้น จึงไม่เป็นสาเหตุให้พนักงานมีความเครียดในด้านนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Brown 
and Moberg (1980, อ้างถึงใน สิทธิชัย  โตสกุล, 2552) กล่าวว่า บทบาทที่ขัดแย้ง เป็นบทบาทของแต่ละคน
ที่องค์กรก าหนดอย่างสับสนเกี่ยวกับงานที่ต้องท าจากกลุ่มคน 2 กลุ่ม ที่องค์กรคาดหวังให้ท างาน                    
แบบเดียวกัน ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ผู้ที่รู้สึกขัดแย้ง คือ ผู้บริหารหรือผู้ควบคุมงาน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปิยพัทธ์ ประสาทเสรี (2560) กล่าวว่า บทบาทในองค์กรประกอบไปด้วย ความคลุมเครือ
ของงาน คือ ไม่ทราบว่างานของตนมีประสิทธิภาพแค่ไหน ไม่ทราบว่าตนมีบทบาทอย่างไรในองค์กร ไม่ทราบว่า
รางวัลของการท างานมีอะไรบ้างแม้ว่าจะท างานดีเพียงใดก็ตามหา ไม่ทราบขอบเขตงานของตนเองและ 
ความรับผิดชอบในงาน เช่น การก าหนดงบ การใช้เวลากับเพื่อนร่วมงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ            
ที่ยากล าบาก 

 3.3 ปัจจัยด้านการท างาน ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลในองค์กร มีผลต่อความเครียดในการ
ท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ให้ความส าคัญกับด้านสัมพันธภาพกับบุคคลในองค์กรเกี่ยวกับบรรยากาศในที่ท างานระหว่างบุคคล
ความสัมพันธ์ระหว่างกันกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ความขัดแย้งในการท างาน
ระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วชิระ เพ็ชรราม (2559) กล่าวว่า ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 
พบว่า ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสั่งงานจากหัวหน้ามีหลายระดับ ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความสับสน ส่วนความสัมพันธ์กับบุคคล ในองค์กร มีการแข่งขันเปรียบเทียบการท างานท าให้
บุคคลเกิดความขัดแย้งและแบ่งฝ่ายกัน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหนึ่ งท าให้เกิดความเครียดในการท างาน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฐาปนี วังกานนท์ (2556) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรไม่ว่าจะเป็น
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เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งผู้ใต้บังคับบัญชา หากมีความขัดแย้งกัน ขาดความเชื่อใจ ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากอีกฝ่ายย่อมเกิดความเครียดทางใจเกิดขึ้นทันที  

 3.4 ปัจจัยด้านการท างาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีผลต่อความเครียดในการ
ท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ให้ความส าคัญกับด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวิตรา  ลาภละมุล (2557) กล่าวว่า ถ้าพนักงานมีความเครียดในด้านโอกาส
ก้าวหน้าในการท างานเพิ่มขึ้น การปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงานจะลดลงงานที่ได้จะมีคุณภาพต่ า ด้าน
ความพอใจในงานก็ต่ าลงรวมถึงด้านปริมาณงานก็ส่งผลกระทบเช่นกันและสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐาปนี 
วังกานนท์ (2556) กล่าวว่า ความส าเร็จแล้วความก้าวหน้าในอาชีพหากพนักงานไม่ได้การประเมินผลงานอย่าง
เป็นธรรม ไม่ได้รับโอกาสที่ดีจากผู้บังคับบัญชาอาจมีส่วนบั่นทอนความพยายามจนกลายเป็นสาเหตุของ
ความเครียดจากการท างาน 

 3.5 ปัจจัยด้านการท างาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ไม่มีผลต่อความเครียดในการท างาน
ของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด           
ให้ความส าคัญกับด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เกี่ยวกับความเพียงพอของรายได้ในการด ารงชีพ การรับ
เงินเดือนและค่าจ้างอย่างเป็นธรรม ซึ่งในทางปฏิบัติส าหรับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่บริษัทได้จัดให้กับ
พนักงานนั้น บริษัทด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง ได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยั
ของ ปวิตรา ลาภละมุล (2557) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท างานไม่มีความสมัพันธ์กับผลตอบแทนในดา้น
ปริมาณงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญยธรณ์ ทองแก้ว (2559) กล่าวว่า ความเพียงพอของรายได้ 
เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์แนวทางส าหรับ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีเพศ อายุ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน หน่วยงานต้นสังกัด และอายุงาน ที่แตกต่างกันท าให้ความเครียดในการท างานต่างกัน  ดังนั้น 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จึงควรให้ความสนใจกับพนักงานกลุ่มเป้าหมาย เพราะเนื่องจากลักษณะของกลุ่ม
พนักงานที่แตกต่างกันไป ตามปัจจัยที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไปแล้วนั้นมีผลท าให้ความเครียดในการท างาน
ต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านการท างาน 
 ปัจจัยด้านการท างานที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 2.1 ด้านลักษณะงาน  
   ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการท างาน ด้านลักษณะงานมีผลต่อความเครียด      

ในการท างาน บริษัทควรให้ความส าคัญรายละเอียดของงานแต่ละประเภทที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ
ของพนักงานได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมงานที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพความจัดเครื่องมือเคร่ืองใช้เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการปรับปรุงแก้ไข จะช่วยให้บริษัทลดต้นทุนในหมวดสวัสดิการพนักงานได้อีกทางหนึ่ง 
พิจารณาความสามารถของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับงานเพื่อให้ได้ประสิทธิผลของงานที่ออกมาอย่างมี
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ประสิทธิภาพ เก็บสถิติงานเพื่อวิเคราะห์อัตราก าลังอย่างสม่ าเสมอและเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กร  

 2.2 ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์กร 
   ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการท างาน ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์กร มีผลในทิศทาง

ตรงกันข้ามต่อความเครียดในการท างาน บริษัทควรให้ความส าคัญกับความชัดเจนในการสื่อสารระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในการมอบหมายหน้าที่ หรือสั่งการต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจตรงกันไม่เกิด
ความขัดแย้งของค าสั่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ ควรมีการทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค์ทิศทางการท างาน
อยู่เสมอให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน มีการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหาร
บุคลากรการสื่อสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บังคับบัญชา ร่วมถึงการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในหน่วยงาน  
ให้มีความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีความรู้เพิ่มเติมและสามารถน ามาใช้ในงานได้ 

 2.3 ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลในองค์กร 
   ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการท างาน ด้านสัมพันธภาพกับบุคคล ในองค์กรมีผล

ต่อความเครียดในการท างาน บริษัทควรให้ความส าคัญกับเรื่องสัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการประเมินผลงานการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม จัดการฝึกอบรมการประเมินผลงาน
เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามผลงานที่วางเป้าหมายไว้ อบรมพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ด้วยความเป็นธรรมเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนของสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน               
ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์และความสามัคคีซึ่งส่งผลต่อการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                
สร้างบรรยากาศในการท างานให้ผ่อนคลายเป็นกันเองให้มากข้ึน  

 2.4 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
   ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการท างาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีผล

ต่อความเครียดในการท างาน บริษัทควรให้ความส าคัญการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรมีการทบทวน
ข้อก าหนดตัวชี้วัดผลงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ าทุกปี ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินผล
การปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ประเมินเป็นอย่างดี ต้องประเมินผลงานด้วยความเที่ยงตรง
และยุติธรรม เพราะผลการประเมินนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนขั้นให้แก่พนักงาน 

 2.5 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
   ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการท างาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีผล                

ในทิศทางตรงกันข้ามต่อความเครียดในการท างาน บริษัทควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานแต่ละคน เพื่อประเมินความสมดุลของปริมาณงานของแต่ละหน้าที่ ไม่ให้ท างานหนักจนเกินไป 
จนเกิดปัญหากับสุขภาพของพนักงานได้ หากพนักงานเกิดเจ็บป่วยจะท าให้บริษัทมีต้นทุนค่าสวัสดิการ
พนักงานเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายบางส่วนนั้น อาจเป็นภาระให้แก่พนักงานที่ต้องจ่ายค่าเพิ่มเติมในส่วนที่              
ไม่สามารถเบิกชดเชยได้ ส่งผลให้เกิดความไม่เพียงพอต่างค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเอง เพราะบริษัทเป็น
รัฐวิสาหกิจที่ถือปฏิบัติวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการภายใต้ระเบียบของกระทรวงการคลังและ
กรมบัญชีกลาง 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาความเครียดในการท างานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ทั้งองค์กร ซึ่งกลุ่มประชากรเป้าหมายมีอยู่ทั่วประเทศ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่กว้างเกินไป ดังนั้น 
หากจะท าการศึกษาอีกควรใช้กลุ่มตัวอย่างที่แคบลงมา เช่น การระบุพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะพื้นที่ เพื่อจะได้มี
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดในการท างานที่ใกล้เคียงกัน 
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2. งานวิจัยนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระในด้านการท างานเป็นหลัก ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน มีผลต่อ
ความเครียด เช่น ปัจจัยด้านการจัดการความเครียด เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางเสนอแนะต่อองค์กร 

3. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงความเครียดในการท างานของพนักงาน ซึ่งผลวิจัยท าให้ทราบว่า 
พนักงานมีภาวะความเครียดอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งพบว่า ด้านลักษณะงานและด้านบทบาทหน้าที่ในการท างาน 
มีผลที่ท าให้เกิดความเครียด หากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและบริหารจัดการ อาจจะส่งผลต่อความเครียด
ของพนักงานมากยิ่งขึ้นได้ 
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