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บทคัดยอ 
 การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นง
นุช อินดัสเตรียล จำกัด 2) ศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล 
จำกัด โดยจำแนกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล และ 3) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเต
รียล จำกัด จำนวน 142 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการ
ทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะ
นำไปสู การเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis : MRA) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ที ่มี อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณทำงาน ตำแหนงงานที่รับผิดชอบ และรายไดตอเดือน ตางกันทำใหความเครียดใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด โดยรวมตางกัน และพนักงานบริษัท นงนุช 
อินดัสเตรียล จำกัด ที่มีเพศ และสถานภาพการสมรสตางกันทำใหความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด โดยรวมไมตางกัน นอกจากนี้ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
ที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ไดแก ดานนโยบาย
การบริหาร ดานผูบังคับบัญชา และดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานที่ไมมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ไดแก 
ดานลักษณะงาน ดานปริมาณงาน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ดาน
สัมพันธภาพระหวางบุคคล และดานความกาวหนาในอาชีพ 
 
คำสำคัญ : ความเครียดในการปฏิบัติงาน; พนกังานบริษทั นงนชุ อนิดัสเตรยีล จำกัด 
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ABSTRACT 

The principles of this independent study include: 1) Study the work stress of 
employees of Nongnuch Industrial Co., Ltd. 2) Study the work stress of employees of 
Nongnuch Industrial Co., Ltd., classified by personal characteristic factors. 3) Study the factors 
affecting work stress among employees of Nongnuch Industrial co.,Ltd. The research sample 
consisted of 142 employees of Nongnuch Industrial Co., Ltd., and was collected using a 
questionnaire as a data collection tool. The statistics used in the analysis were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested using the t-test 
statistic and one-way ANOVA. If any differences were found, it would lead to a pairwise 
comparison by using LSD and Multiple Regression Analysis (MRA). 

The hypothesis testing revealed that Nongnuch Industrial Co., Ltd. employees varied 
in terms of age, education, work experience, responsible position, and monthly income 
causes the varying in work stress. On the other hand, gender and marital status are the 
factors which have no different effect in work stress. In addition, work stress is influenced by 
management policies, supervisors, and work life quality. However, the factors do not cause 
work stress are including nature of work, workload, working environment, compensation and 
welfare, interpersonal relationships, and career advancement. These are all factors that 
influence the work stress of Nongnuch Industrial Co., Ltd. employees. 
 
Keywords: Work stress; Employees of Nongnuch Industrial Co., Ltd. 
 
บทนำ 
 ความเครียดเปนสภาวะทางอารมณที ่เกิดจากการที ่คนเราตองเผชิญกับปญหาตางๆ หรือการ
เปลี่ยนแปลงที่สงผลใหรูสึกกดดัน วิตกกังวล กระทั่งสภาวะจิตใจที่เปลี่ยนไปในดานลบ เมื่อสมองรับรูไดวาเกิด
สภาวะที่สงผลกระทบตอจิตใจก็จะสงผลเสียตอการทำงานของฮอรโมนทันที อาการที่สังเกตได เมื่อเรามีความ
วิตกกังวล กดดัน หรือเครียด ทำใหหัวใจเตนแรง เหงื่อออก มือเทาเย็น ปวดทอง เปนตน ซึ่งอาการเหลานี้จะ
เกิดขึ้นทันทีเมื่อคนเรามีความเครียด และหากใครที่ตองเผชิญกับความเครียดอยูเปนเวลานานโดยที่ไมรูจักหาวิธี
ผอนคลายก็อาจสงผลตอปญหาสุขภาพตามมา เชน นอนไมหลับ ปวดศีรษะ ใจสั่น  ปวดเมื่อยตามสวนตางๆ 
ของรางกาย หงุดหงิด อารมณแปรปรวนขึ้นลงงาย กระวนกระวาย สมาธิไมดี และยังเปนจุดเริ่มตนของโรค
ซึมเศราได และในสวนของสถานประกอบการ หากความเครียดจากการทำงานที่พนักงานไดรับมีมากเกินไปจะ
สงผลโดยตรงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ลดลง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ของพนักงานที่แสดงออกมา เชน หงุดหงิดงาย ไมมีแรงจูงใจในการทำงาน ไมมีสมาธิ หลงลืมงาย รับรูเรื่องราว
ผิดๆ เปนตน 

บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ไดกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2555 ประกอบธุรกิจในการออกแบบและเปน
โรงงานผลิตสินคาพรีเมี่ยม ของใชและชิ้นสวนตางๆ จากพลาสติกคุณภาพทุกชนิด ซึ่งในปจจุบันตองเผชิญกับ
ยอดการผลิตลดลง เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวรวมถึงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ที่ทำใหอุตสาหกรรมหลายประเภทตองชะลอการผลิต ลดเวลาทำงาน ลดคาจาง เลิกจาง
พนักงาน หรืออุตสาหกรรมบางประเภทตองปดตัวลง ซึ่งบริษัท ฯ ก็ไดรับผลกระทบจากเหตุการณนี้เชนกัน โดย



3 
 

สิ่งที่เห็นไดชัดเจน คือ ยอดการผลิตที่ลดลงเนื่องจากลูกคาลดการสั่งผลิต ทำใหบริษัทฯ สูญเสียรายไดเปน
จำนวนมาก บริษัท ฯ จึงไดมีนโยบายสำหรับรับมือสถานการณ โดยลดจำนวนวันทำงานเหลือเพียง 3 วันตอ
สัปดาห,  ลดการทำงานลวงเวลาของพนักงาน หรือตองรับผลิตสินคาที่มีความเรงดวนติดตอกันหลายๆ โปรเจค 
ซึ่งจากนโยบายเหลานี้สงผลใหรายรับของพนักงานลดลง แตรายจายสวนบุคคลยังคงเทาเดิม และในบาง
ชวงเวลาที่งานมีความเรงดวน ทางบริษัทฯ จำเปนตองใหพนักงานทำงานลวงเวลา จนสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตในการทำงาน ทำใหพนักงานเกิดความเครียดสะสม ทั้งในเรื่องคาใชจายในการใชชีวิตประจำวัน การขาด
ความเชื่อมั่นในการจางงาน การถูกเลิกจาง การขาดขวัญและกำลังใจใจการทำงาน ความกดดันตอการทำงานเรง
รีบกับเวลา ทำใหคุณภาพของชิ้นงาน และปริมาณชิ้นงานที่ผลิตไดลดลง  

จากความสำคัญและปญหาดังกลาวขางตันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “ความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด” เพื่อเปนขอมูลในกาพัฒนาศักยภาพใหกับพนักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลผลิต และ บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนขององคการที่ตั้งไว 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด 
 2. เพื่อศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด โดย
จำแนกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรในการศึกษาครัง้เปนพนักงานบริษทั นงนุช อินดัสเตรียล จำกดั 
จำนวน 220 คน (ขอมูลจากฝายบุคคล ณ เดือน มีนาคม 2565) จำนวนกลุมตัวอยางที่ใชจำนวน 142 คน  

2. ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการศึกษาถึงความเครียดของพนักบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ที่
เกิดจากการทำงาน 
 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 1) ลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ประสบการณทำงาน ตำแหนงงานที ่ร ับผิดชอบ และรายไดเฉลี ่ยตอเดือน 2) ปจจัยที ่มีผลตอ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน ไดแก ลักษณะงาน ปริมาณงาน สภาพแวดลอมในการทำงาน นโยบายการ
บริหาร ผลตอบแทนและสวัสดิการ สัมพันธภาพระหวางบุคคล ความกาวหนาในอาชีพ ผูบังคับบัญชา และ
คุณภาพชีวิตในการทำงาน 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ตางกัน ทำใหความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช 
อินดัสเตรียล จำกัดตางกัน 
 2. ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน ไดแก ดานลักษณะงาน ดานปริมาณงาน ดาน
สภาพแวดลอมในการทำงาน ดานนโยบายการบริหาร ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ดานสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล ดานความกาวหนาในอาชีพ ดานผูบังคับบัญชา ดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีผลตอ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อใหทราบถึงความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด 

2. เพื่อใหทราบถึงความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด โดย
จำแนกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล 

3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล 
จำกัด 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดในการทำงาน 
 Cooper & Marshal (1976 อางถึงใน นวนันท คำมา, 2562) กลาววา ความเครียดในงานเปน
ความรูสึกอันเปนผลมาจากปจจัยสภาพแวดลอม ไดแก ปริมาณงานที่มากเกินไป ความสับสนและความ
ขัดแยงในบทบาทสภาวะการทำงานที่ไมดี งานที่ตองรับผิดชอบสูง และความสัมพันธกับบุคคลอื่นที่ไมดี 
ปจจัยตางๆเหลานี้ทำใหบุคคลเกิดความกดดัน มีผลทำใหเจ็บปวยทางรางกายและสุขภาพจิต 

จารุวรรณ สืบนุช (2556 อางถึงใน ตอลาภ อยูพงษพิทักษ และอริสรา เสยานนท,  2559) กลาววา
ความเครียดในการปฏิบัติงาน หมายถึง ภาวะเครงเครียด ตึงเครียด และกดดัน ซึ่งเกิดจากการทำงาน หรือ
เกิดจากปญหาในการทำงานทำใหเกิดความเครียด ซึ่งสงผลกระทบตอทางดานรางกาย จิตใจ และพฤติกรรม 

ณัฐธิดา สุพรรณภพ (2559) ความเครียดในการทำงาน คือความรูสึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันมี
ผลมาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่อาจจะมีปริมาณมากเกินไป โอกาสในการเติบโตในหนาที่การงาน 
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นในหนวยงาน เปนตน ซึ่งลวนเปนปจจัยที่ทำใหบุคคลซึ่งเปนพนักงานมีความกดดันและ
เกิดความเจ็บปวดทางรางกายและจิตใจ  

แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการทำงาน หมายถึง ความเครียดเปนปญหาที่ไดรับจากสภาวะ
แวดลอมรอบตัวไปจนถึงสภาวะที่เกิดขึ้นจากที่ทำงานทำใหบุคคลนั้นเกิดความรูสึกอึดอัด คับของใจ หรือถูก
คุกคามจากปญหาในที่ทำงาน เชน การมีปริมาณงานที่มากเกินไป ลักษณะงานที่ไมเหมาะกับความรู เปนตน 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 
 กัญญานัฐ ปนเกษ (2559) ไดกลาวถึงความหมายของปจจัยสวนบุคคล ไววา เปนคุณลักษณะสวน
บุคคลของประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา เปนตน  ซึ่งเปนคุณลักษณะของแตละบุคคลที่สงผล
ตอพฤติกรรมหรือการกระทำตาง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ 

รชต จันทะบูรณ, สมบูรณ ศรีอนุรักษวงศ, และประภัสสร วิเศษประภา (2562) กลาววา ปจจัยสวน
บุคคล หมายถึง ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และสถานภาพการสมรส 
ซึ่งเปนลักษณะสวนบุคคลที่สำคัญที่มีผลตอความคิด และความรูสึกตอส่ิงตาง ๆ  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ประชากรศาสตรคือปจจัยสวนบุคคลซึ่งเปน
ลักษณะของแตละบุคคลที่แสดงถึงความแตกตางในดานตาง ๆ เฉพาะบุคคล ที่มีผลตอพฤติกรรม และการ
กระทำ เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ หรือสภาพสังคม เปนตน  

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยการทำงานที่มีผลตอความเครียดในการทำงาน 
Taylor (1987 อางถึงใน ฐาปนี วังกานนท, 2556) กลาววา ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดในการ

ทำงานออกเปน 2 ปจจัย คือ 1) ปจจัยสิ่งแวดลอม ไดแกลักษณะงานกับความเครียดในการทำงาน บทบาท 
และความรับผิดชอบในการทำงาน โครงสรางและบรรยากาศองคกรกับความเครียดในการทำงานความ 
กาวหนาในวิชาชีพกับความเครียดในการทำงานสัมพันธภาพระหวางบุคคลในองคกรกับความเครียดในการ
ทำงาน และ 2) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ระยะการปฏิบัติงาน สถานภาพ และรายได ซึ่ง
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ความเครียดเปนปญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นไดกับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับคนทํางานที่ตองเผชิญกับ
ภาวะความกดดันในดานตางๆมากมาย ทั้งในดานฐานะ หนาที่การงาน การเงินความมั่นคงของชีวิตเพื่อให
บรรลุเปาหมาย ทำใหเกิดการแขงขันสูง ซึ่งสงผลทำใหเกิดความเครียดสูงตามไปดวย ความเครียดนี้อาจ
นําไปสูปญหาสุขภาพจิต  

Manzoor, Awan and Mariam (2008 อางถึงใน อลิษา กุลจันทะ, 2558) ไดกลาวถึงความเครียด
ในการทำงานไววา เปนความเครียดที่เกิดขึ้นจากการไดรับการรบกวนจากการทำงานไมวาจะเปนอันตราย
ทางกายภาพ หรือกระทั่งเสียงรบกวนในที่ทำงาน ซึ่งรวมถึงสภาพแวดลมขององคกรที่ไมเหมาะสมกับการ
ทำงาน ที่สงผลตอความเครียดของพนักงาน 

นวนันท คำมา (2562) ความเครียดในการทำงาน หมายถึง ความเครียดที่สงผลเสียตอสุขภาพทาง
รางกายและจิตใจ อันเนื่องจากสาเหตุการทำงาน สวนหนึ่งอาจมากจากงานที่ไมเหมาะกับความสามารถของ
บุคลากรนั้น ๆ จึงนำมาซึ่งการไมมีความสุข และไดกลาววาความเครียดเกี่ยวของกับ 1) ตัวงาน 2) บทบาทใน
องคการ 3) สัมพันธภาพในที่ทำงาน และ 4) ความสำเร็จและความกาวหนาในอาชีพ 

แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยการทำงานที่สงผลตอความเครียดในการทำงาน หมายถึง สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในการทำงาน ไมวาจะเกิดขึ้นจากลักษณะ ปริมาณงาน ที่ไมเหมาะสม สภาพแวดลอมในการทำงาน คุณภาพ
ชีวิตในการทำงาน รวมไปถึงคาตอบแทน สวัสดิการตางๆ ที่ไมเหมาะสม ผูบังคับบัญชา นโยบายการบริหาร 
สายความกาวหนาที่ไมชัดเจน  สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน ส่ิงเหลานี้ลวนผลตอการทำงานหรือการกระทำ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จนทำใหเกิดความเจ็บปวดทางรางกายและจิตใจ 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 กณิศา จิตตสุภาพรรณ (2563) โดยทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยความเครียดในการทำงานที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัท ไอที ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา 1) พนักงานบริษัทไอทีใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน ไดแก รายได และประสบการณทำงาน มี
ประสิทธิภาพการทำงานที่แตกตางกัน สวนระดับการศึกษาและตำแหนงงานที่แตกตางกัน มีประสิทธิภาพ
การทำงานที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ปจจัยความเครียดในการทำงาน พบวา 
ดานปริมาณงานดานคุณภาพงาน ดานเวลา และดานคาใชจาย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ภิวัฒน พุมเอี่ยม (2562) โดยทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความเครียด ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ดีบี เชงเกอร (ไทย) จำกัด พบวา ปจจัยที่มีผลตอความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ดีบีเชงเกอร(ไทย) จำกัด ดานที่มีความสำคัญมาก คือ ดานการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับ
หัวหนางาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร ดานจิตใจและ ดานการดำเนินชีวิตและความสัมพนัธ
ครอบครัว ตามลำดับ 
 ภัคกัญญา พงษภู และ ภาสกร จันทนพะยอม (2563) โดยทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความ 
เครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจคนบุคคลและสัมภาระที่ปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
พบวา 1) ปจจัยดานประชากรศาสตร มีผลกระทบตอความเครียดในดานรางกาย จิตใจ และพฤติกรรม ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) ปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานทั้ง 6 ขอ อยูในระดับ 
สูง เรียงจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยภายนอกที่ไมเกี่ยวกับงาน ความสัมพันธในที่ทำงาน บทบาทหนาที่ใน
องคกร ความกาวหนาในอาชีพ โครงสรางและบรรยากาศองคกร และตัวงาน ตามลำดับ 3) ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยที่สงผลตอความเครียด มีความสัมพันธทางบวกทั้งดานรางกาย จิตใจ และพฤติกรรม แตกตาง
กันไปในแตละหัวขอคือ ตัวงาน บทบาทหนาที่ในองคกร ความสัมพันธในที่ทำงานความกาวหนาในอาชีพ 
โครงสรางและบรรยากาศองคกร และปจจัยภายนอกที่ไมเกี่ยวกับงาน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มีการศึกษา

ตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ โดยใชเครื่องมือการวิจัย
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 220 
คน ทางผูวิจัยทราบจำนวนของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด เปนจำนวนที่แนนอน จึงใชวิธี
กำหนดกลุมตัวอยางตามสูตรการคำนวณประชากรของ ยามาเน (Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่
รอยละ 95 ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ ระดับ 0.05  

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบปลายเปดและปด ประกอบดวย 
 สวนที ่ 1 แบบสอบถามลักษณะสวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ     
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณทำงาน ตำแหนงงานที่รับผิดชอบ และรายไดตอเดือน    
มีจำนวน 7 ขอ เปนลักษณะคำถามแบบสอบถามปลายปด (Close Ended) 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทำงาน ประกอบดวย ดาน
ลักษณะงาน ดานปริมาณงาน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานนโยบายการบริหาร ดานผลตอบแทน
และสวัสดิการ ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความกาวหนาในอาชีพ ดานผูบังคับบัญชา และดาน
คุณภาพชีวิตในการทำงาน มีจำนวน 25 ขอ เปนลักษณะคำถามแบบมาตราสวนประมาณคาความสำคัญ     
5 ระดับ (Rating Scale) โดยกำหนดให 5 = ระดับความความสำคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความความสำคัญ
มาก, 3 = ระดับความความสำคัญปานกลาง, 2 = ระดับความความสำคัญนอย, 1 = ระดับความความสำคัญ
นอยที่สุด 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดของพนักงาน มีจำนวน 7 ขอ เปนลักษณะคำถามแบบ
มาตราสวนประมาณคาความสำคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกำหนดให 5 = ระดับความความสำคัญ
มากที่สุด, 4 = ระดับความความสำคัญมาก, 3 = ระดับความความสำคัญปานกลาง, 2 = ระดับความ
ความสำคัญนอย, 1 = ระดับความความสำคัญนอยที่สุด 

สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำใหพนักงานมีความรูสึกเครียด เบื่อหนายในการทำงาน และ
ขอเสนอแนะที่พนักงานอยากใหบริษัทฯ ดำเนินการเพื่อทำใหความรูสึกเหลานั้นคลายลง ซึ่งเปนขอคำถาม
ปลายเปด มีจำนวนขอคำถาม 1 ขอ 

ชวงเกณฑคะแนนเฉล่ียการประเมินความเครียดในการปฏิบติงาน กำหนดให 4.21 – 5.00 = ระดับ
ความสำคัญมากที่สุด, 3.41 – 4.20 = ระดับความความสำคัญมาก, 2.61 – 3.40 = ระดับความความสำคัญ
ปานกลาง, 1.81 – 2.60 = ระดับความความสำคัญนอย, 1.00 – 1.80 = ระดับความความสำคัญนอยที่สุด 

 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพรรณนำ (descriptive statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  
  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปร ที่มีระดับการ
วัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยดานเพศ ดานอายุ ดาน
ระดับการศึกษา ดานสถานภาพการสมรสดานประสบการณทำงาน ดานตำแหนงงานที่รับผิดชอบ และดาน
รายไดตอเดือน ของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด  
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  1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปร
ที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทำงาน ประกอบดวยดานลักษณะงาน 
ดานปริมาณงาน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานนโยบายการบริหาร ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความกาวหนาในอาชีพ ดานผูบังคับบัญชา ดานคุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน และความเครียดของพนักงาน 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  2.1 ปจจัยดานประชากรศาสตรของผู ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ จะใชการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test 
  2.2 ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกดานอายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส ประสบการณทำงาน ตำแหนงงานที่รับผิดชอบ และดานรายไดตอเดือน จะใชการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถติิความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการ
เปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD 
  2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทำงาน ดานลักษณะงาน ดานปริมาณ
งาน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานนโยบายการบริหาร ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ดาน
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความกาวหนาในอาชีพ ดานผูบังคับบัญชา และดานคุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน ที่มีผลความเครียดของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้  
 1. ผลการวิเคราะหความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด มี
ระดับความสำคัญอยูในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด 
จำแนกตามลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส  ประสบการณ
ทำงาน ตำแหนงงานที่รับผิดชอบ และรายไดตอเดือน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  2.1. พนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ
ทำงาน ตำแหนงงานที่รับผิดชอบ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน จะมีความเครียดในการปฏิบัติงานที่
ตางกัน 
  2.2. พนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ที่มีเพศ และสภานภาพการ  สมรสที่
แตกตางกัน จะมีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน 
 3. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัส
เตรียล จำกัด สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  3.1. ปจจัยที ่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน ดานนโยบายการบริหาร ดาน
ผูบังคับบัญชา และดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด  
  3.2. ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงาน ดานปริมาณงาน ดาน
สภาพแวดลอมในการทำงาน ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล และดาน
ความกาวหนาในอาชีพ ไมมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล 
จำกัด 
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อภิปรายผล 
ผลการวิจัยความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทั นงนุช  อินดสัเตรียล จำกัด สามารถ

สรุปผลตามวัตถุประสงค ดงันี ้
1. ผลการศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด มีระดับ

ความสำคัญอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมความเครียดที่แสดงออกอยางชัดเจน คือ รูสึกหงุดหงิด อารมณ
แปรปรวนขึ้นลงงาย รูสึกเบื่อหนาย ไมอยากพบปะผูคน รูสึกวาตัวเองไมมีสมาธิ รูสึกวาตัวเองไมมีคุณคา มี
อาการนอนไมหลับเปนประจำ รูสึกปวดเมื่อยลาตามรางกายและ เมื่อเกิดความเครียดจากการทำงานรูสึกใจส่ัน
อยูเสมอๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดุจฤดี อภิวงศ (2563) กลาววาความเครียดเปนสภาวะทางอารมณที่เกิด
จากการที่เราตองเผชิญปญหาตางๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่สงผลใหรูสึกกดดัน วิตกกังวลกระทั่งสภาวะจิตใจที่
เปลี่ยนไปในดานลบ เมื่อสมองรับรูไดวาเกิดสภาวะที่สงผลกระทบตอจิตใจก็จะสงผลตอการทำงานของฮอรโมน
ทันที อาการที่สังเกตไดเมื่อเรามีความวิตกกังวล เชน หัวใจเตนแรง เหงื่อออก มือเทาเย็น ปวดทอง นอนไมหลับ 
ปวดศีรษะ ใจสั่น ปวดเมื่อยตามสวนตางๆของรางกาย หงุดหงิด อารมณแปรปรวนขึ้นลงงาย กระวนกระวายไม
มีสมาธิ เปนจุดเริ่มตนของอาการซึมเศราได 

2. ผลการศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด โดย
จำแนกตามสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส  ประสบการณทำงาน 
ตำแหนงงานที่รับผิดชอบ และรายไดตอเดือน สามารถสรุปไดดังนี้ 

 2.1 พนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ที่มีเพศแตกตางกัน จะมีความเครียดในการ
ปฏิบัติงานไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ลักษณะงานของบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ใหความเทาเทียม
ทางเพศ จึงไมมีผลตอการสรางความเครียดของการทำงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐาปนี วังกานนท 
(2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการทำงานที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพนักงานบริษัทแอมพาส อินดัสตรี 
จำกัด ผลการศึกษาพบวา พนักงานสวนใหญที ่มี เพศที่ตางกัน มีความเครียดในการทำงานที่ไมตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ตอลาภ อยูพงษพิทักษ และอริสรา เสยานนท (2559)ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ พบวา พนักงานธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญที่มีปจจัยดานเพศ แตกตางกันไมมีผลตอความเครียดในการทำงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ  
นงนุช สงวนสัตย (2557) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการทำงานของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานเพศ อายุ รายได ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที ่แตกตางกัน สงผลตอ
ความเครียดในการทำงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2.2 พนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ที่มีอายุแตกตางกัน มีความเครียดในการ
ปฏิบัติงานตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา อายุสงผลตอทัศนคติที่มีตอการทำงาน โดยพนักงานที่มีอายุตางกัน
นั้นมีผลตอทัศนคติในการทำงานตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัคกัญญา พงษภู และภาสกร จันทน
พะยอม (2563) ไดศึกษาปจจัยประชากรศาสตรดานอายุมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตรวจคนบุคคลและสัมภาระที่ปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา เจาหนาที่ที่มีอายุที่แตกตางกัน
สงผลตอความพรอมและประสบการณทำงานที่แตกตางกัน อาทรณ กิจจา และอุษณา แจงคลอย (2560) ได
ศึกษาความเครียดในการทำงานของนักบัญชีในองคการบริหารสวนตำบล ในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบวา 
กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันมีระดับความเครียดไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

 2.3 พนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ที ่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
ความเครียดในการปฏิบัติงานตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานที่มีการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีมุมมอง 
ความคิด การรับรูที่แตกตางกัน ซึ่งระดับการศึกษาที่แตกตางกันยอมสงผลตอทัศนคติในการทำงานตางกัน
ดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ และคณะ (2562) ได
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ศึกษาปจจัยพยากรณความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก พบวา ตัว
แปรที่รวมกันพยากรณความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก ไดแก ระดับ
การศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐาปนี วังกานนท (2556) ไดศึกษาปจจัยดานการทำงานที่มีอิทธิพลตอ
ความเครียดของพนักงานบริษัทแอมพาส อินดัสตรี จำกัด พบวา พนักงานบริษัทแอมพาส อินดัสตรี จำกัด 
สวนใหญที่มีระดับการศึกษา ระยะเวลาการทำงาน มีความเครียดในการทำงานที่แตกตางกัน ตอลาภ อยู
พงษพิทักษ และอริสรา เสยานนท (2559)ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ พบวา ระดับการศึกษา มีความเครียดในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน 

 2.4 พนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความเครียด
ในการปฏิบัติงานไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา สถานภาพการสมรสไมไดเกี่ยวของกับทัศนคติในการทำงาน 
โดยบริษัทแบงหนาที่ไดเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ตอลาภ อยูพงษพิทักษ และอริสรา เสยา
นนท (2559)ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงาน
ใหญ พบวา สถานภาพ มีความเครียดในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน  

 2.5 พนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ที่มีประสบการณทำงานแตกตางกัน มี
ความเครียดในการปฏิบัติงานตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวาพนักงานที่มีประสบการณทำงานมากกวาจะไดรับ
มอบหมายงานที่มีความสำคัญ ไดรับความไววางใจใหดูแลงานและความรับผิดชอบในงานที่มีความสำคัญสูง
กวาพนักงานที่มีประสบการณทำงานนอยกวา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  นาตยา สุวรรณจันทร (2560) 
ที่ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต11 ซึ่งพบวา ผลการเปรียบเทียบระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
จำแนกตามประสบการณในการบริหารแตกตางกันทำใหความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารแตกตาง
กัน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาณิกา เสยงเพราะ (2557) ที่ทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความเครียดจากการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลเฉพาะทางในโรคมะเร็งพบวา ประสบการณในการ
ทำงานเปนปจจัยที่สัมพันธกับความเครียดจากการทำงาน   

 2.6 พนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ที่มีตำแหนงงานที่รับผิดชอบแตกตางกัน 
มีความเครียดในการปฏิบัติงานตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวาจากสภาวะเศรษฐกิจในสังคมปจจุบันทุกภาคสวน
มีการแขงขันกันอยางรุนแรง ซึ่งรวมถึงตำแหนงหนาที่การงานที่พนักงานทุกคนแขงขันพัฒนาตนเองใหมี
ศักยภาพที่ดีขึ้นกาวไปสูตำแหนงการงานที่สูงขึ้นเพือ่ไดส่ิงตอบแทนสูงขึน้ นำมาซึ่งความรับผิดชอบในหนาทีท่ี่
มากขึ้นตามมาดวยเปนลำดับทำใหมีความเครียดที่แตกตางกันในตำแหนงที่ไดรับมอบหมาย นอกจากนั้น
ขอจำกัดของงานที่รับผิดชอบของแตละบุคคล แตละตำแหนงงานแตกตางกัน สงผลใหเกิดความเครียดที่
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ตอลาภ อยูพงษพิทักษ และอริสรา เสยานนท (2559)ไดศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ พบวา ตำแหนง
งานที่รับผิดชอบ มีความเครียดในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน อาทรณ กิจจา และอุษณา แจงคลอย 
(2560) ไดศึกษาความเครียดในการทำงานของนักบัญชีในองคการบริหารสวนตำบล ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา พบวา ตำแหนงงานที่รับผิดชอบในการทำงานในองคกรมีผลตอความเครียดในการทำงาน ซึ่ง
ตำแหนงงานมีความเกี่ยวของกับลักษณะของการทำงาน ซึ่งในบางตำแหนงงานนั้นมีกรอบงานที่มีขอจำกดัทัง้
ในดานของเวลา ระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ ซ่ึงสงผลตอความกดดนัที่พนักงานไดรับและไมสามารถตอบโตได 

2.7 พนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ที ่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มี
ความเครียดในการปฏิบัติงานตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานสวนใหญที่มีรายไดที่แตกตางกันนั้นนำมา
ซึ่งความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในการปฏิบัติงานที่มีความกดดันสูงขึ้นตามลำดับ และพนักงานที่มีรายไดสูง
โดยรวมจะมีภาระการรับผิดชอบคาใชจายที่สูงขึ้นกวาพนักงานที่มีรายไดนอยกวา ความกดดันการรับผิดชอบ
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ในหนาที่นอยกวา   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปวิตรา ลาภละมูล (2557)ไดทำการวิจัยเรื่อง ความเครียด
ภายในองคกรที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานพบวา  พนักงานที่มี รายได
เฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความเครียดภายในองคกรที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตกตางกัน   สอดคลองกับงานวิจัยของวชิระ เพ็ชรราม และ กลางเดือน โพชนา (2559)ไดทำ
การวิจัยเรื่อง ความเครียดของพนักงานและปจจัยที่มีผลตอความเครียดของพนักงานพบวา ปจจัยสวนบุคคล
แตกตางกันเชน รายไดตอเดือน มีระดับความเครียด แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ  และสอดคลองกับงานวิจัย
ของอลิษา กุลจันทะ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ในคณะวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง พบวา รายไดมีความสัมพันธกับความเครียดใน
การทำงานเนื่องจากบุคลากรจะมีความพึงพอใจกับการทำงานปจจัยที่สำคัญคือ เงินเดือนที่ไดรับ ซึ่งรายได
ของบุคลากรนั้นจะประกอบไปดวยทั้งรายไดจากเงินเดือน และรายไดนอกเหนือจากเงินเดือน ซึ่งลวนมีผลตอ
ความกาวหนาในการทำงาน 

3. ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทำงาน ที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด สามารถสรุปไดดังนี้ 

 3.1 ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทำงาน ดานลักษณะงาน ไมมีผลตอความเครียดใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ผูวิจัยมีความเห็นวา ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
งานที่รับผิดชอบดูแลกับตำแหนงหนาที่ หรือขอบเขตของงาน มีความเหมาะสม ไมมากจนเกินไป ทำให
พนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ไมเกิดความเครียดในดานลักษณะงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุธา พงศถาวรภิญโญ และประสพชัย พสุนนท (2558) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเครียดของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตตัวเก็บประจุไฟฟาโทรศัพทมือถือ พบวา ลักษณะงานไมสงผลตอ
ความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตตัวเก็บประจุไฟฟาโทรศัพทมือถือ 

 3.2 ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน ดานปริมาณงาน ไมมีผลตอความเครียด
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ผูวิจัยมีความเห็นวาปริมาณงานถูกกำหนด
ตั้งแตโครงสรางกำลังคนจากแผนประจำปของฝายบุคคลลซึ่งวางแผนลวงหนารวมกับฝายวางแผนการผลิต
ภายในบริษัทฯ ดังนั้นปริมาณงานจะถูกจัดสรรตามอัตรากำลังคนอยางเหมาะสม โดยภายรวมพนักงานให
ความสำคัญมากกับปริมาณงานแตไมไดสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานแตอยางไร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยขซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวิตรา ลาภละมูล (2557) ไดศึกษาความเครียดภายในองคกรที่มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอ.เทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด พบวา 
ความสัมพันธระหวางความเครียดภายในองคกรโดยรวม กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใน
ดานคุณภาพงาน ดานความพอใจในงาน และดานปริมาณงาน พบวา ดานคุณภาพงานและดานปริมาณงาน 
มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับต่ำ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานความพอใจ
ในงาน มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขามในระดับปาน กลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 3.3 ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ไมมี
ผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ผูวิจัยมีความเห็นวา
สถานที่ปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทฯ มีการจัดแบงโซนกันทำงานที่ชัดเจน และจัดอุปกรณPPE ครบถวนทุก
กระบวนการผลิต อีกทั ้งมีการจัดคณะกรรมการ และแขงขันเรื ่อง 5 ส. เปนประจำทุกเดือน จึงทำให
สภาพแวดลอมโดยรวมถูกปรับปรุงอยางสม่ำเสมอจึงไมสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ และคณะ (2562) ได
ศึกษาปจจัยพยากรณความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก พบวา 
ลักษณะองคกรไมไดมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล 
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 3.4 ปจจัยที ่ม ีผลตอความเครียดในการทำงาน ดานนโยบายการบริหาร มีผลตอ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ผูวิจัยมีความเห็นวา นโยบาย
การบริหารไมมีความชัดเจนตอการทำความเขาใจ สงผลใหพนักงานไมมีความพึงพอใจตอนโยบายการบริหาร
ที่ผู บริหารกำหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา สุพรรณภพ (2559) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรูคุณคาของงานและความเหนื่อยหนาย
ในการทำงาน ของบุคลากร สายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแหงหนึ ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา นโยบายการบริหาร โครงการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของ
องคกร ซึ่งหากหนวยงานหรือองคกรมีนโยบายการบริหารที่ไมชัดเจนก็จะนำไปสูการเขาใจผิดในหลาย
ประเด็นที่เกี่ยวของ สงผลใหรูปแบบการทำงานไมมีความชัดเจนตามมาและสงผลตอความเครียดที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับพนักงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ นวนันท คำมา (2562) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเครียด
ในการทำงานของบุคลากร สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานการ
ทำงาน ดานคาตอบแทนสวัสดิการและความมั่นคงในการทำงาน ดานลักษณะงาน ดานสภาพในการทำงาน 
ดานนโยบายการบริหารงาน ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร ดานความกาวหนาในอาชีพ และดาน
สัมพันธภาพในการทำงาน สงผลตอความเครียดในการทำงานของบุคลากร สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ในเขต กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของสุรชัย ทุหมัด และ
วิโรจน เจษฎาลักษณ (2560) ไดศึกษาความเครียดและผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
หนวยงาน ดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พบวา นโยบายขององคกรหรือหนวยงานนั้น
มีความสัมพันธกับระดับความเครียดของบุคลากรที่แตกตางกันไป ซึ่งเปนในลักษณะของที่พนักงานอาจจะ
ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ กฎเกณฑที่ไดมีการกำหนดไว หรือการขาดการสื่อสารที่ดีภายในองคการ
ซึ่งเปนความเกี่ยวของที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหาร  

 3.5 ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทำงาน ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ไมมีผลตอ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ผู ว ิจัยมีความเห็นวา 
คาตอบแทนที่พนักงานไดรับมีความเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และปริมาณงาน หรือหนาที่ที่
รับผิดชอบของพนักงาน รวมทั้งบริษัทฯ ไดมีการจัดสวัสดิการตางๆ ใหพนักงานอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ วาทินี บุตรศรีภูเภา (2561) ไดศึกษาความเครียดในการทำงานของพนักงาน บริษัท 
ไปรษณียไทย จำกัด  พบวา ปจจัยดานการทำงาน ประกอบดวย ดานความกาวหนาในหนาที่การงานและ
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ไมมีผลตอความเครียดในการทำงานของพนักงาน 

 3.6 ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทำงาน ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ไมมีผลตอ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ผูวิจัยมีความเห็นวา เพื่อน
รวมงานใหความรวมมือเปนอยางดีในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย โดยพนักงานสามารถเขากันไดดี และ
มีความสามัคคีกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรยา อุทัยเสวก และณปกร คลายมี (2561) ไดศึกษา
สาเหตุความเครียดในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปโตรเคมี จังหวัดระยอง 
พบวา ดานปจจัยในตัวงาน, ดานแหลงภายนอกองคกร, ดานสัมพันธภาพ ในการทางาน, ดานการพัฒนา
อาชีพและดานบทบาทในองคกร มีระดับความเครียดอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย เทากับ 2.23, 2.36, 2.42, 
2.46, 2.48) ตามลำดับ  

 3.7 ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทำงาน ดานความกาวหนาในอาชีพ ไมมีผลตอ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ผูวิจัยมีความเห็นวา บริษัทมี
การจัดอบรมพนักงานเพิ่มพูนความรู ทักษะในการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ อีกทั้งความกาวหนาในอาชีพ
ของพนักงานมีความชัดเจน และเปนบทบาทสำคัญของบริษัท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิธิพงศ ศรี
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เบญจมาศ และคณะ (2562) ไดศึกษาปจจัยพยากรณความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
ในจังหวัดพิษณุโลก พบวา การพัฒนาทางอาชีพไมไดมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาล  

 3.8 ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทำงาน ดานผูบังคับบัญชา มีผลตอความเครียดใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบังคับบัญชาจัดแบง
หนาที่ของพนักงานไมเหมาะสมกับความรูความสามารถ โดยพนักงานไมไดเลือกเขาไปปรึกษาเปนอันดับแรก 
เมื่อเจอปญหาที่หาทางออกไมได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย ทุหมัด และวิโรจน เจษฎาลักษณ 
(2562) ได ศ ึกษาความเครียดและผลกระทบตอผลการปฏิบ ัต ิงานของพนักงานในหนวยงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยกํากับของรัฐ พบวา ระบบบริหารขององคกรไมเอื้อตอความกาวหนา จาก
ผลการวิเคราะห พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 ตอลาภ อยูพงษพิทักษ และอริสรา เสยานนท (2559)ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ พบวา ปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัตงิาน
คือ ดานผูบังคับบัญชา สอดคลองกับงานวิจัยของสุธาสินี ฤทธิศาสตร (2563) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน พบวา ผูบังคับบัญชา
มีผลตอความเครียดในการทำงานของพนักงาน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการที่พนักงานจะไดรับการสนับสนุน 
ความชวยเหลือ คำแนะนำ ความไวใจ การสงเสริมใหมีความรูความสามารถที่เพิ่มขึ้นจากผูบังคับบัญชา 

 3.9 ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทำงาน ดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีผลตอ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ผูวิจัยมีความเห็นวา งานที่ทำ
กระทบตอการใชเวลาในชีวิตสวนตัว และไมสามารถจัดสรรเวลาระหวางการทำงาน และเวลาใหกับ
ครอบครัวได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กณิศา จิตตสุภาพรรณ (2563)ไดศึกษาปจจัยความเครียดในการ
ทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย
ความเครียดในการทำงาน พบวา ดานปริมาณงานดานคุณภาพงาน ดานเวลา และดานคาใชจาย อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 
 จากผลการศึกษา พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ในภาพรวมอยูในระดับมาก นหมายความวาผูตอบ
แบบสอบถามคิดวาปจจัยทุกดานมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรี
ยล จำกัด โดยเมื่อพิจารณา พบวา ปจจัยดานความกาวหนาในอาชีพ คือ รูสึกวาตำแหนงงานมีบทบาทสำคัญ
เปนอยางมากตอองคกร เปนปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัส
เตรียล จำกัด มากที่สุด ผูวิจัยจึงเสนอแนะวา บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด ควรจัดโซนสันทนาการ (ดู
หนัง ฟงเพลง ชวงเวลาพัก) จัดอบรมเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีในเรื่องตางๆ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความสามัคคี 
รวมถึงประเมินความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางประจำเดือน เพื่อกอใหเกิดขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
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 ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด 
รองลงมา คือ ปจจัยดานลักษณะงาน คือ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากเกินไป ดังนั้น บริษัทควรทำการ
สำรวจปจจัยที่เปนสาเหตุที ่ทำใหพนักงานมีความเครียดในการปฏิบัติงาน วาเกิดจากสาเหตุอะไร เชน 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากเกินไป เปนตน เพื่อที่จะไดทราบและดำเนินการแกไขใหตรงจดุ อาจจะมีการลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงานมีความเครียดนอยลง และทำงานอยางผอนคลาย 

2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 การวิจัยครั้งนี้เปนการนำเสนอลักษณะประชากรศาสตรที่สงผลตอปจจัยที่มีผลตอ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด สำหรับงานวิจัยครั้งตอไปควร
ศึกษาปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ที่อาจจะสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นงนุช 
อินดัสเตรียล จำกัด 
  2.2  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีสัมภาษณ เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึกถึงพฤติกรรม
ของพนักงาน และสาเหตุที่พนักงานเกิดความเครียด เพื่อสามารถนำผลวิจัยที่ไดไปปรับใชใหเหมาะกับ
พนักงานได 
  2.3 ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอื่นๆ 
เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับงานวิจัยนี้วามีความเหมือนหรือตางกันอยางไร 
 
เอกสารอางองิ 
กณิศา จิตตสุภาพรรณ. (2563). ปจจัยความเครียดในการทางานที่มีผลตอประสิทธิภาพการทางานของ

พนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ. 

กัญญานัฐ ปนเกษ. (2559). การศึกษาปจจัยสวนบคคล ุ ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน และปจจัย
ดานคณภาพชีวิตในการทำงาน ที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการการ
ทาเรือแหงประเทศไทย. การคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

จุฑารัตน ทางธรรม. (2558). ปจจัยดานการทำงานที่มีอิทธิพลตอความเครียดและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส. ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  

ฐาปนี วังกานนท. (2556). ปจจัยดานการทำงานที่มีผลตอความเครียดของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท 
แอมพาส อินดัสตรี จำกัด. สารนิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี. 

ณัฐชา นุชประภา. (2556). ปจจัยที ่มีอิทธิพลตอความเครียดในการทำงาน และความสัมพันธระหวาง
ความเครียดในการทางานกับผลการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่โครงการเรงรัดการออกโฉนดที่ดิน 
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ณัฐธิดา สุพรรณภพ. (2559). ความสัมพันธระหวางความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงานการ
รับรูคุณคาของงานและความเหนื่อยหนายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ดุจฤดี อภิวงศ. (2563). วิธ ีสังเกต เรา “เครียด” ระดับไหน เสี ่ยง “ซึมเศรา” หรือยัง?. สืบคนจาก 
https://www.sanook.com/health/20649/ 



14 
 

ตอลาภ อยูพงษพิทักษ และ อริสรา เสยานนท. (2559). ปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ. บทความ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

ธริสรา สกุลแถว. (2555). ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดจากการทางานและการจัดการความเครียดของ
พนักงานหนวยวิจ ัยโรคเขตรอนมหิดล-ออกฟอรด. วิทยานิพนธว ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นงนุช สงวนสัตย. (2557). ปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการทางานของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด. 

นวนันท คำมา. (2562). ปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการทำงานของบุคลากร สำนักงานการตรวจเงิน
แผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร. บทคัดยอ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

นาตยา สุวรรณจันทร. (2560). การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี. 

นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ, กิ ่งแกว สำรวยรื่น, วิภาดา ศรีเจริญ, นุชจร ครองดี, และสุทธญาณ เพ็งปรางค. 
(2562). ปจจัยพยากรณความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย, 9(3), 194-201. 

ปวิตรา ลาภละมูล. (2557). ความเครียดภายในองคกรที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น จำกัด. หลักสูตรปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโฒ. 

ปาณิภา เสียงเพราะ. (2557). ปจจัยที ่มีความสัมพันธกับความเครียดจากการทำงานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร ็ง เขตภาคกลาง. ว ิทยานิพนธว ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ภัคกัญญา พงษภู และภาสกร จันทนพะยอม. (2563). ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาของงาน ความ
ผูกพันในวิชาชีพและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของวิชาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศ
ไทย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 30(1): 115-141. 

ภิวัฒน พุมเอี่ยม. (2561). ปจจัยที่สงผลตอความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดีบี เชงเกอร 
(ไทย) จำกัด. การคนควาอิสระ บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

รชต จันทะบูรณ สมบูรณ ศรีอนุรักษวงศ และประภัสสร วิเศษประภา. (2562). ปจจัยสวนบุคคล ลปจจัย
ดานคุณภาพการบริการที ่ม ีผลตอความพึงพอใจในสวนผสมทางการตลาดของผู ใชบริการ
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ในจังหวัดสมุทรปราการ. บทคัดยอ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

วชิระ เพ็ชรราม และกลางเดือน โพชนา. (2559). ความเครียดของพนักงานและปจจัยที่มีผลตอความเครียด
ของพนักงาน กรณีศึกษาฐานผลิตแกสธรรมชาตินอกชายฝงอาวไทย. วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 18(1): 10-20 

วาทินี บุตรศรีภูเภา. (2561). ความเครียดในการทำงานของพนักงาน บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด (บทความ
วิจัย). คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

วิวัฒน แสงเพ็ชร. (2558). ปจจัยสวนบุคคล แรงจูงใจในการทำงาน และสภาพแวดลอมที่มีผลตอความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล. การคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 



15 
 

ศิริลักษณ สุธรรม และฐิติมา ไชยะกุล. (2563). อิทธิพลของปจจัยในการทำงานตอความเครียดในการทำงาน
ที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 16(2), 77-95. 

สุธาสินี ฤทธิศาสตร. (2563). การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการและ
บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน. หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับตน. สถาบันพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร.  

สุรชัย ทุหมัด และวิโรจน เจษฎาลักษณ. (2560). ความเครียดและผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในหนวยงาน ดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 19(2)151-165. 

อรรยา อุทัยเสวก และณปกร คลายมี. (2561). สาเหตุความเครียดในการทำงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ในอุตสาหกรรมปโตรเคมี จังหวัดระยอง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 
12(2), 24-37. 

อลิษา กุลจันทะ. (2558). ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทา งานของบุคลากรสายสนับสนุนในคณะวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง. นิพนธวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัย
บูรพา. 

อาทรณ กิจจา และอุษณา แจงคลอย. (2560). ความเครียดในการทำงานของนักบัญชีในองคการบริหารสวน
ตำบล ในเขตจังหวัดนครราชสีมา. KKBS Journal, 1(1): 39-53. 

เอกลักษณ แสงศิริรักษ และสิรินรัตน แสงสิริรักษ. (2562). ความเครียดและอารมณเศราของบุคลากรทาง
การแพทยในชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. วารสารสมาคมจิตแพทยแหง
ประเทศไทย, 65(4), 401-408. 

Parker, D. F., & DeCotiis, T. A. (1983). Organizational determinants of job stress. Organizational 
Behavior and Human Performance, 32, 160-177. 

Robbins, S.P. and Judge, T.A. (2013) Organisational Behavior. 15th edition, Pearson, Boston. 
Selye, H. (1 9 8 3 )  The Stress Concept: Past, Present and Future. In: Cooper, C.L., Ed., Stress 

Research Issues for the Eighties, John Wiley & Sons, New York, 1-20. 
Yamane, T. (1967) Statistics: An Introductory Analysis. 2nd Edition, Harper and Row, New 

York. 
 
 


