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การศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ดีบี เช้งเกอร์ (ไทย) 

จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 

ดีบี เช้งเกอร์ (ไทย) จ ากัด ได้แก่ด้าน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้าน

ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานด้านการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์กับครอบครัว และ ด้านจิตใจโดยจ าแนก

ตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน  แผนกงาน ประชากรในงานวิจัยน้ีคือจ านวน

พนักงานของ บริษัท ดีบี เชงเกอร์ (ไทย)  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 250 คน เครื่องมือท่ีใช้

ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามออนไลน์ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 177 คน คิด

เป็นร้อยละ 70.8 และเพศชาย จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 ส่วนใหญ่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 

137 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมามีอายุ 31 – 35 ปี จ านวน  62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8,มีอายุ 36 – 

40 ปี จ านวน  30 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีอายุ 41 – 45 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 

ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นคนจากแผนกโอเปอเรช่ัน ออฟฟิศ จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมา
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เป็นแผนกบัญชี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2,แผนกคลังสินค้า จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12 

และเป็นคนจากแผนกขนส่งทางเครื่องบิน จ านวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาในการท างาน ต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา 3 – 5 ปี จ านน 62 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 และ 6 – 10 ปี จ านวน  51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 ตามลับ และส่วนใหญ่มี

สถานภาพ โสด จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ  54.8 รองลงมา สมรส จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.2 และ แยกกันอยู่ จ านวน  10 คน คิดเป้นร้อยละ 4 ตามล าดับ  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ดีบี เชงเกอร์ (ไทย) จ ากัด 

โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความส าคัญมาก คือ ด้านการปฏิบัติงาน 

ด้าน ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านความสัมพันธ์ระห่างบุคคลในองค์กร ด้านจิตใจ และ ด้านการด าเนิน

ชีวิตและความสัมพันธ์ครอบครัว ตามล าดับ  

Abstract 

The purpose of the study is to study the factors that affect the job stress of the 
employees of DB Schenker (Thai) Company Limited. Thailand limit the tightening of 
operations, interpersonal relations in the organization, supervisor relations, lifestyle and 
relations with the Cross By using search patterns that affect a large number of 250 users. 
Design tools Data collection is an online blog. Data analysis is done using computer 
software. Standard deflector (SD) 

The results showed that all 250 respondents, mostly 177 female, accounting for 
70.8% and 73 males accounting for 29.2%, most not over 30 years, 137 people accounting 
for 54.8%. Followed by pension 31 - 35 years, 62 people, accounting for 24.8 percent, 
short 36-40 years, 30 people, accounting for 12 percent and sinking 41 - 45 years, 21 
people, accounting for 8.4 percent, in proportion to most are people. From the operation 
department, 157 people, representing 62.8%, followed by the accounting department of 
43 people, representing 17.2%, the warehouse department of 30 people, representing 12% 
and 20 people from the transportation department. Accounting for 8% according to the 
duration of work under 3 years, 137 persons accounting for 54.8%, followed by 3 - 5 years, 
62 people surrender, representing 24.8% and 6 - 10 years, comprising 51 people 20.4 
Secretly and most of them have single places, 137 people, representing 54.8 Followed by 
a total of 103 people, representing 41.2 percent and separated, 10 people, representing 4 
percent respectively In the performance of staff of DB Schenker (Thai) Company Limited 
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In general, it is at a high level and considering the details, it is found that the most 
important aspects are the operations, relations with employees in the organization, 
mentally and lifestyle and family relations respectively. 
บทน า 

สภาพปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันของประเทศไทยได้มีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของความ
ทันสมัยท้ังด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ท าให้มีผลต่อบทบาทหน้าท่ี ซึ่งความ
เป็นอยู่ของคนไทยในยุคน้ีน้ันเป็นยุคท่ีสังคมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะส่งผลให้การด าเนินชีวิต
ของคนไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆท่ีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและส่งผลท าให้เกิดปัญหา 
เพราะฉะน้ันคนไทยในยุคสมัยน้ีจะต้องมีการปรับตัว ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีการปรับตัวท่ีแตกต่างกันออกไป 
ถ้าบางคนมีการปรับตัวท่ีดีก็จะส่งผลให้การด าเนินชีวิตสะดวกข้ึน หรือหากบางคนมีการปรับตัวได้ไม่ดีนักจะ
ก่อให้เกิดปัญหาหรือความเครียดตามมา 
  อย่างไรก็ตาม ความเครียดไม่ใช่จะส่งผลร้ายกับการท างานเสมอไป ความเครียดสามารถ ก่อให้เกิด
ท้ังผลดี ผลเสีย ต่อบุคคลและองค์การท้ังน้ีท้ังน้ัน ระดับความเครียดของบุคคล การรับรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถในการจัดการกับความเครียด ความเครียดท่ีเกิดในระดับต่าง ๆเป็นแรงกระตุ้น ให้บุคคลต่ืนตัว 
กระตือรือร้น และท้าทายความสามารถ ความเครียดในระดับปานกลางท่ีคงอยู่ นานและความเครียดใน
ระดับ สูงจะทาให้บุคคลรู้สึกว่าถูกคุกคามก่อให้เกิดโรคทางกายและอาการ ทางจิตได้จะทาให้เกิดความ
เหน่ือยหน่ายหรือทาให้เกิดความเจ็บป่วยท่ีรุนแรงได้และมีผลก่อให้เกิด การลาป่วยขาดงานลาออก
ประสิทธิภาพและผลผลิตขององค์การลดลงได้ (จารุวรรณ หาดเหมันต์, 2552: 3, กรมสุขภาพจิต. 2540)  

ท่ีผ่านมาองค์กรด้านโลจิสติกส์เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากท าให้ทุกองค์กรมีการแข่งขันท่ีสูงส่งผลให้ต้อง
มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด ซึ่งองค์กรจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพล
จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆท่ีเกิดข้ึน ท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมือง และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพราะฉะน้ันแล้วองค์กรจ าเป็นต้องเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดขององค์กร เพื่อท่ีจะ
น าพาองค์ขับเคลื่อนไปในทางท่ีดีข้ึนและทรัพยากรก็เป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปทางท่ีดี
ข้ึนได้น่ันคือพนักงานและบุคลากรต้ังแต่ระดับสูงจนถึงพนักงานระดับล่างต่างก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการ
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยกันท้ังสิ้น 
  ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความเครียดน้ันสามารถมีได้หลายปัจจัยด้วยกัน สาเหตุหลักของความเครียด
ท่ีเกิดข้ึนน้ัน เกิดจากความเครียดจากตัวบุคคล อาจจะมีผลมาจากปัจจัยส่วนตัว เกิดจากร่างกายอ่อนเพลีย
จากการท างาน การพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมีผลมาจากปัจจัยครอบครัว อาจจะเกิดจากปัญหาชีวิตคู่ การ
เป็นหน้ีเป็นสิน หรืออาจจะเกิดจากปัจจัยความเครียดท่ีเกิดจากในองค์กร ซึ่งมีผลมาจากปริมาณงานท่ีมาก
เกินไป การท างานเป็นระยะเวลานาน ความไม่พึงพอใจในกฎระเบียบ ความรู้สึกท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ของพนักงานและเจ้านายหรือสภาพท างานไม่เหมาะสม องค์กรท่ีมีลักษณะ
คล้ายกันในปัจจุบันมีมากข้ึนส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูง องค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ๆ
อย่างเช่น กลยุทธ์ด้านต้นทุนขององค์กร ซึ่งทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ันล้วนแต่จะส่งผลกระทบให้บรรยากาศในการ



4 
 

ท างานเกิดความเบื่อหน่ายและเกิดความตึงเครียดข้ึน ซึ่งความเครียดน้ันเปรียบเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต
ของคนวัยท างานเน่ืองจากจะต้องมีภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบมากข้ึน จากสถิติพบว่าปัญหาแรกของวัย
ท างานคือปัญหาทางจิตเวช รองลงมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเครียดปัญหาสุขภาพจิตวัยท างานท่ัวโลกท่ีพบ
บ่อยคือโรคซึมเศร้า ประมาณ 300 ล้านคน และ ภาวะเครียด โรควิตกกังวล ประมาณ 260 ล้านคน เพราะ
ชีวิตส่วนใหญ่ของเราจะอยู่ในช่วงเวลาของการท างาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 
หากมีประสบการณ์การท างานท่ีดี ย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและผลผลิตของงาน ตรงกันข้ามหากมี
ประสบการณ์การท างานท่ีไม่ดี ย่อมส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต เกิดปัญหาสุขภาพตามมา ส าหรับ
ประเทศไทย ปัญหาสุขภาพจิตวัยท างานช่วงอายุ 20 - 59 ปี คือ ปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งพบว่า เป็นกลุ่มวัย
ท่ีมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงท่ีสุด อยู่ท่ี 8.04 ต่อแสนประชากร โดยเฉพาะอายุระหว่าง 35 - 39 ปี มีอัตราการ
ฆ่าตัวตายมากท่ีสุด 9.55 ต่อแสนประชากร (ชลฤดี  สดศรี,2560)  

ซึ่งในปัจจุบันน้ีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตมากข้ึนรวมไปถึง
ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ก็มีมากข้ึนในยุค 4.0 ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายข้ึนผ่าน
อินเตอร์เน็ต จึงท าให้อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลจิสติกส์มีความแพร่หลายไปด้วย ประกอบด้วย ธุรกิจขนส่ง 
คลังสินค้าและการการกระจายสินค้า โดยแต่ละองค์กรต้องมีการแข่งขันด้านราคาท่ีดุเดือด โดยการลดราคา
ค่าส่งสินค้าหรือฟรีค่าขนส่งโดยกิจกรรมเหล่าท่ีท าให้องค์กรรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งแทนลูกค้า แล้วที
น้ีวิธีการท่ีแต่ละองค์กรท าคือการลดภาระค่าใช้จ่ายกับตัวพนักงานหรือการมอบหมายงานใหม่ๆให้ท ามากข้ึน
ท าให้คนในองค์กรเกิดความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากภายในองค์กร ท่ีเรียกว่า Task Demand ก็คือ ความเครียดท่ี
เกิดจากการได้รับมอบหมายงานมากเกินไป (จากหนังสือ : การจัดการและพฤติกรรมองค์กร แปลและเรียบ
เรียงโดย รศ.วิรัช สงวนวงศ์วาน) 
  ความเครียดของพนักงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ส่วนใหญ่จะมาจากหลากหลายสาเหตุ เป็นต้น
ว่า ส่งสินค้าไม่ทันเวลา สินค้าท่ีขนส่งถึงลูกค้ามีจ านวนไม่ครบตามท่ีสั่งไว้ ของสลับและสินค้าเสียหายใน
ข้ันตอนการขนส่ง เป็นต้น ปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีเป็นสาเหตุเพียงบางส่วนเท่าน้ัน โดยความเครียดจะมีผล
ต่อความรู้สึกนึกคิดและประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งถ้าปัญหาความเครียดถูกสะสมไปนาน ๆอาจจะท าให้
เกิดปัญหาทางด้านต่าง ๆ เช่น การงาน การเงิน การขาด ลา มาสาย ความปลอดภัยในการท างาน และการ
สื่อสารท่ีไร้ประสิทธิภาพ ฯลฯ ซึ่งความผิดพลาดเหล่าน้ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรโดยตรง 
  จากข้อความข้างต้นท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าปัจจัยอะไรท่ีส่ งผลโดยตรงท่ีท าให้
พนักงานเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของ บริษัท เช้งเก้อ (ไทย)  จ ากัด ท่ีส่งผลต่อศักยภาพในการ
ท างานของพนักงาน ซึ่งผลท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ี อาจจะเป็นแนวทางท่ีช่วยให้ผ่ายทรัพยากรมนุษย์ทราบถึง
สาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงาน และหาทางป้องกันได้อย่างตรงจุด และพัฒนาองค์กรต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดีบี เช้งเกอร์ (ไทย) จ ากัด  
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ขอบเขตงานการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดีบี เช้ง

เกอร์ (ไทย) จ ากัด มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานได้แก่ เพศ อาย ุระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และ
สถานภาพสมรส 

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย  
 1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานท้ัง 5ด้านได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านการด าเนินชีวิตและ
ความสัมพันธ์กับครอบครัว และ ด้านจิตใจ 
ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของส านักงานบริษัท ดีบี เช้งเกอร์ (ไทย) จ ากัด จ านวน 670 
คน โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น  95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  
250 คน 
ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การวิจัยครั้งน้ีจะท าการวิจัย ต้ังแต่ สิงหาคม – กันยายน 2562 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1.สามารถทราบถึงปัจจัยการด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความเครียดของพนักงานบริษัท ดีบี เช้งเกอร์ 
(ไทย) จ ากัด  เพื่อมาปรับแนวทางการท างานให้เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
 2.สามารถน าผลวิจัยท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุง
และเสริมสร้างลดปัจจัยท่ีส่งผลให้พนักงานเกิดความเครียดต่อการท างานของ พนักงานบริษัท ดีบี เช้งเกอร์ 
(ไทย) จ ากัด ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ลดความตึงเครียด ท างานได้อย่างมี
ความสุขและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานท่ีดียิ่งข้ึน 
กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบคุคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ขอบเขตการท างาน 
4. ระยะเวลาในการท างาน 
5. สถานภาพ 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏบิัตงิานของ
พนกังาน บริษัท เช้งเก้อ (ไทย) จ ากดั 
1. ด้านการปฏิบัติงาน 
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 
3. ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 
4. ด้านการด ารงชีวิตและความสัมพันธ์กับครอบครัว 

5. ด้านจิตใจ 
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แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคดิ ทฤษฎี เกี่ยวกับความเครียด 

พริ้มเพรา ดิษยวานิช (2545) ให้กล่าวว่า ความเครียด คือ ภาวะหน่ึงในระบบชีวิตของบุคคลท่ีแสดง 
ให้รับรู้ได้ เป็นภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งท่ีมาคุกคาม อาจแสดงผลแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล 
และท าให้ร่างกายปรับตัวต่อสิ่งท่ีมาคุกคาม ซึ่งจากการศึกษาครั้งน้ีส่ง ผลให้เกิดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความเครียดในวงวิชาการ แขนงต่าง ๆ ได้แก่ แพทย์ศาสตร์ ชีววิทยา สรีรวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยา 

Holmes และ Rahe (1967) ได้มีความคิดเห็นท่ีตรงกันว่า เหตุการณ์ชีวิตเป็นตัวกระตุ้น ให้เกิด
ความเครียดและมีผลให้เกิดความเสี่ยงของความเจ็บป่วยหรือการเป็นโรคสูงข้ึน การเปลี่ยนแปลงของ ชีวิตท่ี
เกี่ยวข้องกับการนอน การกิน การเข้าสังคม การสร้างสรรค์ นิสัยการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ซึ่งมี ความ
แตกต่างกันในระดับของการปรับตัว และได้พัฒนามาตรวัดการปรับตัวใหม่ทางสังคมหรือ SRRS ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับปริมาณ ความรุนแรง และช่วงเวลาของการปรับตัว เหตุการณ์แต่ล่ะอย่างได้รับการจัดเรียง ตามล าดับโดย
อาศัยวิธีการให้คะแนนซึ่งเรียกว่าหน่วยการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือ LCU แม้แต่เหตุการณ์ ในด้านดี เช่น 
การแต่งงาน การหยุดพักผ่อน งานเลี้ยงในช่วงเทศกาลก็อาจน าไปสู่ความเครียดได้ หรือเหตุการณ์ยุ่งยากเล็ก 
ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีก่อให้เกิดความเครียดซึ่งน าไปสู่การเริ่มต้นของสุขภาพท่ีไม่ ดีหรือเกิดโรคได้ 
ข้อมูลพืน้ฐานบริษัท DB Schenker (Thai) Co., Ltd. 

ประวัติความเป็นมาเร่ิมด าเนินธุรกิจในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2490 โดยเริ่มเปิดท าการส านักงานตัวแทน
ของเช้งเก้อร์ในกรุงเทพฯ และด าเนินการประสานงานกับองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ.) ในด้าน 
การขนส่งทางทะเลในเวลาต่อมากิจการเจริญรุ่งเรืองข้ึน จึงจัดต้ังบริษัท เช้งเก้อร ์ในประเทศไทยข้ึนเมื่อปี 
พ.ศ. 2517 โดยใช้ช่ือว่า Schenker-ASG (Thai) Ltd. ซึ่งเป็นการร่วมงานระหว่างกลุ่มบริษัท Swedish ASG 
โดยเปิดท าการส านักงานแห่งแรกท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง เร่ิมต้นจากพนักงาน จ านวน 16 คน จากน้ันมี
การย้ายส านักงานใหม่ไปท่ี Bangkok Bazaar และยังคงด าเนินงานในส่วนของการขนส่งทางอากาศ เมื่อ ปี 
พ.ศ. 2524 ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ เป็นบริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จ ากัด พร้อมเปิดแผนกขนส่งสินค้า
ทางทะเลขึ้นด้วย โดยมีพนักงานจ านวน 65 คน จากน้ันเมื่อกิจการเริ่มด าเนินงานมาในระยะหน่ึง ในปี พ.ศ. 
2528  บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานท่ีดีข้ึน จึงปรับเปลี่ยนการรายงานโดยข้ึนตรงต่อส านักงานใหญ่    
ท่ีแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมัน จากเดิมข้ึนตรงกับ บริษัท เช้งเก้อร์ ฮ่องกงบริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จ ากัด ได้
พัฒนาระบบการด าเนินงานเพื่อความเป็นเลิศ ท้ังในด้านผู้ให้บริการด้านการขนส่งและคลังสินค้าอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปี ต่อ ๆ มามีการขยาย    กิจการและการด าเนินงานในประเทศไทยมากข้ึนตามล าดับ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเครียด 

รินดา อนันตโชติ (2554) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคลุมเครือในบทบาท
ของพนักงานและระดับ ความเครียดในงานของพนักงาน เพื่อเปรียบเทียบความเครียดในงานระหว่าง
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พนักงานโดยจ าแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อเปรียบเทียบความเครียดในงานของพนักงานโดยจ าแนก
ตามความ คลุมเครือในบทบาท กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานบริษัท ซีแวกซ์ แอนด์ อาร์ค 
(เอเชีย) จ ากัด โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบสอบถามถูกสร้างข้ึนโดย
ผู้วิจัยและ น ามาใช้เก็บรวมรวมข้อมูล ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t – test และ one way – ANOVA 
โดย ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า เพศต่างกันจะมีความเครียดในงาน ต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ พนักงานท่ีมีความคลุมเครือในบทบาทแตกต่าง กันจะมี
ความเครียดในงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษา  เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดีบ ีเช้งเกอร์ 
(ไทย) จ ากัด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จ ากัด จ านวน 670 คน (ท่ีมา : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จ ากัด 
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ร้อยละ 5 และ
ตัวเลขท่ีได้จากการค านวนโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ จ านวน 250 คน โดยผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้กับพนักงาน บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) 
จ ากัด จ านวน 250 คน ในช่วงพักกลางวัน 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีโดยประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ภูมิหลังส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ แผนก อายุงาน และสถานะภาพ 
ตอนท่ี 2 ค าถามแบบให้ผู้ตอบแสดงระดับความเครียดท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น  5 ระดับ 
ดังต่อไปน้ี มากที่สุด =5, มาก =4, ปานกลาง =3, น้อย =2, น้อยท่ีสุด =1  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การทดสอบโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เชงเกอร์ ไทย จ ากัด 
และน าไปทดสอบกับโปรแกรมทางสถิติ SPSS โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) ซึ่งการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
ต้องมีค่ามากกว่า 0.70  จึงจะสามารถสรุปได้ว่าแบบสอบถามน้ันมีความน่าเช่ือถือได้ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครัง้น้ีได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยน าแบบสอบถามท่ีได้ผ่านการทดสอบแล้วไปแจกให้แก่

พนักงานในบริษัท เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนน ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และน าไปบันทึกค่าลงใน
โปรแกรมและตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ 
ผลการวิเคราะห ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 250 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 และเพศชาย จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.2 ส่วนใหญ่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมามีอายุ 31 – 35 ปี 
จ านวน  62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8,มีอาย ุ36 – 40 ปี จ านวน  30 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีอายุ 41 – 
45 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ตามล าดับ  
ส่วนใหญ่เป็นคนจากแผนกโอเปอเรช่ัน(ออฟฟิศ) จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมาเป็นแผนก
บัญชี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2,แผนกคลังสินค้า จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และเป็นคน
จากแผนกขนส่งทางเครื่องบิน จ านวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ท างาน ต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา 3 – 5 ปี จ านน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.8 และ 6 – 10 ปี จ านวน  51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 ตามล าดับ  
ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ  54.8 รองลงมา สมรส จ านวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.2 และ แยกกันอยู่ จ านวน  10 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียด ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ดีบี เช้งเกอร์ (ไทย) จ ากัด มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
ความสัมพันธ์กบหัวหน้างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านการด าเนินชีวิตและ
ความสัมพันธ์ครอบครัว และ ด้านจิตใจ ด้วยค่าเฉลี่ย ( )และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ดีบี 
เช้งเกอร์ (ไทย) จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.436) เมื่อพิจารณาพบว่า ด้านท่ีมีความส าคัญมาก คือ 
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านจิตใจ 
และ ด้านการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์ครอบครัว ( )= 3.65, ( )= 3.56, ( )= 3.55, ( )= 3.38, ( )= 
3.04) ตามล าดับ  
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ดีบ ีเช้งเกอร์ (ไทย) 
จ ากัด ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 
และเพศชาย จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 ส่วนใหญ่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 54.8 รองลงมามีอายุ 31 – 35 ปี จ านวน  62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8,มีอาย ุ36 – 40 ปี จ านวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีอายุ 41 – 45 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็น
คนจากแผนกโอเปอเรช่ัน ออฟฟิศ จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมาเป็นแผนกบัญชี จ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2,แผนกคลังสินค้า จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และเป็นคนจากแผนกขนส่ง
ทางเครื่องบิน จ านวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน ต่ ากว่า 3 ปี 
จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา 3 – 5 ปี จ านน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 และ 6 – 10 ปี 
จ านวน  51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 ตามลับ และส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อย
ละ  54.8 รองลงมา สมรส จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 และ แยกกันอยู ่จ านวน  10 คน คิดเป้น
ร้อยละ 4 ตามล าดับ 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด ในการปฏบิัตงิานของพนกังาน บริษัท ดีบี เชงเกอร์ (ไทย) จ ากัด 
 โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความส าคัญมาก คือ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้าน ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านความสัมพันธ์ระห่างบุคคลในองค์กร ด้านจิตใจ และ ด้าน
การด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์ครอบครัว ตามล าดับ 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมผีลต่อความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ดีบ ีเชง
เกอร์ (ไทย) จ ากัดโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความส าคัญมาก คือ 
ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านความสัมพันธ์ระห่างบุคคลในองค์กร ด้านจิตใจ 
และ ด้านการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์ครอบครัว ตามล าดับ 
1.ด้านการปฏบิตัิงาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ ปริมาณ
งานในแต่ละวันมีมากเกินไป และส่วนข้อท่ีมีความส าคัญมาก คือ งานท่ีต้องเสียสละเวลาส่วนตน หรือเวลา
ของครอบครัว งานท่ีท ามีความเร่งด่วน ข้ันตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป ไม่มีความอิสระในการท างาน 
ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ลักษณะงานท่ีไม่มีโอกาสก้าวหน้า หรือเลื่อนต าแหน่ง และ เวลาปฏิบัติงาน
ไม่แน่นอน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์กุล (2542) ได้ให้ความหมายของความเครียดใน
การท างานว่าหมายถึง สภาวะที่บุคคลรับรู้หรือประเมินปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น ปริมาณ
งาน บทบาทหน้าท่ี ความสัมพันธ์กับบุคลคลอื่น เป็นต้น ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย จิตใจ และ 
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลท้ังในทางบวกและทางลบ 
2.ด้านความสัมพนัธก์ับหัวหน้างาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ ความ
เท่ียงตรงและยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่วนข้อท่ีมีความส าคัญมาก คือ หัวหน้าสั่งการ
และควบคุมมากเกินไปจนไม่มีอิสระ หัวหน้าจะไม่รับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน การสั่งงาน
จากหัวหน้ามีหลายระดับจนเกิดความสับสน และ ความกดดันจากหัวหน้างาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ 
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สาวิตรี จ่วนจุลินทร์พร (2550) การชมเชยของผู้บังคับบัญชาท่ีมีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
พนักงาน และการต้ังใจลาออกของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
พนักงานและการต้ังใจลาออกของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับพนักงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับการต้ังใจลาออกของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
(3) พนักงานท่ีมีสถานการณ์ในการชมเชย ความถี่ในการชมเชย ความรวดเร็วในการชมเชย การรับรู้ถึงความ
จริงใจในการชมเชยของผู้บังคับบัญชา ความรู้สึกที่ได้รับ และความภาคภูมิใจแตกต่างกันมีสัมพันธภาพกับ
ผู้บังคับบัญชาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (4) พนักงานท่ีมีลักษณะการชมเชยแตกต่าง
กัน มีการต้ังใจลาออกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนพนักงานท่ีมีการรับรู้ถึงความ
จริงใจในการชมเชยของผู้บังคับบัญชา ความรู้สึกที่ได้รับ และความภาคภูมิใจ แตกต่างกันมีการต้ังใจลาออก
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
3.ด้านจิตใจ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ วิตก
กังวลเกี่ยวกับงานและความมั่นคงของงาน และส่วนข้อท่ีมีความส าคัญมาก คือ มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
สุขภาพ รู้สึกหนักใจในงานท่ีได้รับมอบหมายว่าเกินความสามารถ ความวิตกกังวลและห่วงใยครอบครัว 
ความวิตกกังวลเมื่อปฏิบัติงานขณะสภาพอากาศไม่ปกติ เช่น ฝนตก พายุ และ ความวิตกกังวลด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ พริ้มเพรา ดิษยวานิช (2545) ให้กล่าวว่า 
ความเครียด คือ ภาวะหน่ึงในระบบชีวิตของบุคคลท่ีแสดง ให้รับรู้ได้ เป็นภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อสิ่ง
ท่ีมาคุกคาม อาจแสดงผลแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล และท าให้ร่างกายปรับตัวต่อสิ่งท่ีมาคุกคาม ซึ่ง
จากการศึกษาครั้งน้ีส่ง ผลให้เกิดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเครียดในวงวิชาการ แขนงต่าง ๆ ได้แก่ แพทย์
ศาสตร์ ชีววิทยา สรีรวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา 
4.ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลในองคก์ร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ พนักงาน
ในแผนกมีความขัดแย้งและแบ่งฝ่าย และส่วนข้อท่ีมีความส าคัญมาก คือ เพื่อนร่วมงานไม่รับฟังความคิดเห็น
และไม่ยอมรับในความสามารถ เพื่อนร่วมงานชอบใช้อารมณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานไม่ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน และ มีการแข่งขันในแผนกท่ีสูง ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ บริฟ และคณะ (Brief 
and other, 1981, P.2) สภาวะที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับงานของเขาท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลน้ัน และสิ่งน้ันท าให้พวก เปลี่ยนไปจากปกติ 
5.ด้านการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์ครอบครัว 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ ใช้
ระยะเวลามากในการเดินทางมาท างาน และส่วนข้อท่ีมีความส าคัญมาก คือ ไม่มีเวลาว่างให้กับครอบครัว 
ภาระการเงินในครอบครัว เช่น ภาระหน้ีสิน มีปัญหาความขัดแย้งกับครอบครัว ภาวะโรคภัยของคนภายใน
ครอบครัว และ ภาวะความรุนแรงภายในครอบครัว ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการจ าแนกความ
แตกต่างระหว่างบทบาท (Role Differentiation Theory) 
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Parsons (1955) ได้จ าแนก และก าหนดบทบาทของสามีภรรยาในครอบครัว ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
บทบาทเชิงเครื่องมือ (Instrumental Role) ท่ีเน้นสามีเน่ืองจากมีบทบาทเด่น ทางด้านระบบเศรษฐกิจ
ภายนอกครอบครัว และ สามีจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการแสวงหาสิ่งจ าเป็นหรือทรัพยากรส าหรับเลีย้ง
ดูสมาชิกในครอบครัว อาชีพของสามีจึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเศรษฐกิจสังคมของครอบครัว ส่วน
บทบาทเชิงอารมณ์ (Expressive Role) น้ันพิจารณาว่าภรรยามีบทบาทเป็นศูนย์กลางภายในครอบครัว และ
เป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว รวมท้ังให้การสนับสนุนด้านจิตใจ ดังน้ัน บทบาทท้ังสอง
ประเภทน้ีแบ่งแยก โดยยึดถือความแตกต่างระหว่างเพศเป็นส าคัญตัวแปรท่ีได้จากทฤษฎีน้ี ได้แก่ บทบาท
การหาเลี้ยงครอบครัว และการท างานนอกบ้านของภรรยา น่ันคือ การท่ีภรรยามีบทบาทในการหาเลี้ยง
ครอบครัวมากกว่า หรือออกไปท างานนอกบ้าน จะก่อให้เกิดความแตกต่างของคู่สมรสในด้านการสนองจิตใจ
ภายในครอบครัว รวมท้ัง การใช้อ านาจของคู่สมรส ซึ่งจะมีผลให้เกิดความไม่เป็นปึกแผ่นข้ึนในครอบครัว 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดีบ ีเช้ง
เกอร์ (ไทย) จ ากัด โดยสรุปขอเสนอแนะจากผลวิจัยดังน้ี 
1.ด้านการปฏบิตัิงาน 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุงคือ ปริมาณงานท่ีท าในแต่ละวันมากเกินไป ทางบริษัทควรจัดหาพนักงานหรือ
นักศึกษาฝึกงานมาช่วยในระยะแรกเพื่อทดลองตรวจสอบดูว่าถ้าเกิดมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงาน
คนน้ันได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าเกิดแบ่งเบาได้มาก ตัวเลือกต่อไปคือให้ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดหาพนักงาน
มาเพิ่ม โดยไม่กระบทกับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากมพีนักงานท่ีเพิ่มข้ึน งานท่ีต้องเสียสละเวลา
ส่วนตน หรือเวลาของครอบครัว ทางบริษัทไม่ควรมีนโยบายให้พนักงานท างานในวันหยุด เพราะว่าใน
วันหยุดของบริษัทพนักงานแต่ละคนควรใช้เวลาในวันหยุดอยู่และท ากิจกรรมกับครอบครัว เพื่อเป็นการผ่อน
คลายความเครียดท่ีเกิดจากการท างาน 
งานท่ีท ามีความเร่งด่วน พนักงานควรมีการสื่อกับลูกค้าเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา เพราะว่าทางลูกค้าจะทราบ
ตารางที่ การติดต้ังสินค้าของตนเอง และพนักงานของบริษัทต้องขอตารางที่ งานจากลูกค้าอย่างน้อยหน่ึง
อาทิตย์เป็นอย่างน้อย เพื่อป้องกันปัญหาการส่งสินค้าเร่งด่วน ข้ันตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป ทางผู้จัดการ
ควรท่ีจะลงมาดูข้ันตอนของพนักงานแต่ละฝ่ายเพื่อให้ตนเองทราบกระบวนการท างานของแต่ละฝ่ายก่อน 
แล้วก็น ากระบวนการท างานท่ีไปศึกษามาวิเคราะห์ว่าแผนกไหนมีการท างานท่ีซ้ าซ้อนกัน และเมื่อพบแล้วก็
ตัดข้ันตอนท่ีไม่จ าเป็นออกไป ก็จ าท าให้องค์กรมีกระบวนการท างานท่ีสั้นลง 
2.ด้านความสัมพนัธก์ับหัวหน้างาน  

พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ดีบี เช้ง
เกอร์ (ไทย) จ ากัด อยู่ในระดับมาก สิ่งท่ีต้องปรับปรุงคือ พนักงานในแผนกมีความขัดแย้งและแบ่งฝ่าย 
บริษัทควรจัดกิจกรรมร่วมกันให้กับพนักงานในบริษัท เช่น งานกีฬาสี ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีจะท าให้พนักงานใน
บริษัทแต่ละคนแต่ละแผนกได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด เพราะได้ท างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของกิจกรรมท่ีบริษัทจัดให้เพื่อนร่วมงานไม่รับฟังความคิดเห็นและไม่ยอมรับในความสามารถ 70% 
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ของพนักงานในบริษัทบอกว่าเพื่อนร่วมงานมีบทบาทส าคัญในการท าให้ท่ีท างานมีความสุขหรือไม่มีความสุข 
ดังน้ันสิ่งท่ีพนักงานแต่ละคนต้องท าเมื่อเพื่อร่วมงานไม่ยอมรับพังความเห็นเห็นและไม่ยอมรับใน
ความสามารถเราอันดันแรก คือ เราควรท่ีจะพูดกันตรง ๆ สิ่งท่ีแย่สุดคือการเก็บกดค าพูดเอาไว้เองคนเดียว
จึงส าคัญมากที่เราควรจะบอกกับเพื่อนร่วมงานตรง ๆอย่างสุภาพ ซื่อสัตย ์ตรงไปตรงมา พร้อมกับบอกว่า
พฤติกรรมไหนของเพื่อนร่วมงานท าให้เราอึดอัด เพื่อนร่วมงานชอบใช้อารมณ์ในการปฏิบัติงาน เมื่อเราพบ
เจอเพื่อนร่วมงานท่ีชอบใช้อารมณ์ในการปฏิบัติงาน เราควรพูดคุยกับพนักงานคนน้ันอย่างใจเย็น เพื่อไม่ให้
เกิดความขัดแย้งกันภายในองค์กรและควรมีการปรับความเข้าใจกันบ้างในบางครั้ง การเปิดใจพูดคุยกันอย่าง
ตรงไป ตรงมา ด้วยกฎ “ฟัง 8 ส่วนแนะน า 2 ส่วน” เป็นอีกหน่ึงทางออกท่ีดีของปัญหาน้ี โดยเร่ิมจากการ
เปิดใจรับฟังเรื่องราวของเพื่อน เพื่อให้เราเข้าใจเร่ืองราวท้ังหมดว่า อะไรคือสิ่งท่ีผลักดัน ให้เพื่อนแสดง
อารมณ์และพฤติกรรมออกมาแบบน้ัน เพราะบางครั้งเขาอาจมีปัญหาเร่ืองอื่น ๆที่ก าลังสุมอยู่ในชีวิต เช่น 
หน้ีสิน คนท่ีบ้านป่วย หรือเรื่องอะไรก็ตาม จนท าให้เกิดความเครียด แต่ไม่รู้จะระบายอารมณ์อย่างเหมาะสม
ด้วยวิธีไหน  
3.ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลในองคก์ร  

พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ดีบี เช้ง
เกอร์ (ไทย) จ ากัด อยู่ในระดับมาก สิ่งท่ีต้องปรับปรุงคือ ความเท่ียงตรงและยุติธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หัวหน้าหรือผู้จัดการควรท่ีจะมีความยุติธรรมในการประเมินผมงานของพนักงานแต่ละคนโดยไม่มี
ความล าเอียง ไม่ใช่ประเมินผลงานแบบ “เลือกท่ีรัก มักที่ชัง” ควรดูจากผลงานเป็นหลัก หัวหน้าสั่งการและ
ควบคุมมากเกินไปจนไม่มีอิสระ ในการปฏิบัติงานแต่ละวันหัวหน้างานไม่ควรควบคุมการท างานจนพนักงาน
ขาดอิสระ ควรท่ีจะปล่อยให้พนักงานได้มีอิสระในการใช้ความคิดและตัดสินใจเอง ในเร่ืองท่ีตนเองสามรถ
ตัดสินใจได้เพื่อเป็นการฝึกทักษะการตัดสินใจของตัวพนักงานเอง โดยในยุคปัจจุบันองค์กรข้ามชาติจะมี
โครงสร้างองค์กรแบบยืดหยุ่นอยู่แล้ว โดยอ านาจการตัดสินใจไม่ได้อยู่ท่ีหัวหน้าเพียงคนเดียว หัวหน้าจะไม่
รับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน พนักงานควรพูดคุยกับหัวหน้าโดยให้เหตุผลในการพูดคุย โดย
การอธิบายข้อดี ข้อเสีย ของความคิดเห็นท่ีเราเสนอไป 
4.ด้านการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์ครอบครัว 

พบว่าสิ่งท่ีต้องปรับปรุงคือใช้ระยะเวลามากในการเดินทางมาท างาน ทางบริษัทควรจะมีสวัสดิการ
เร่ืองรถรับส่งพนักงานส าหรับคนท่ีอยู่บ้านไกลจากบริษัทเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
พนักไม่มีเวลาว่างให้กับครอบครัว ไม่ควรให้พนักงานท างานวันหยุด ภาระการเงินในครอบครัว เช่น ภาระ
หน้ีสิน เพิ่มสวัสดิการเรื่องขอกู้เงินในวงเงินท่ีมีดอกเบ้ียท่ีต่ ากับธนาคารท่ีท าสัญญาไว้กับบริษัท 
5.ด้านจิตใจ 

พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ดีบี เช้ง
เกอร์ (ไทย) จ ากัด อยู่ในระดับมาก สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ วิตกกังวลเกี่ยวกับงานและความมั่นคงของงาน 
สร้างขวัญก าลังใจให้พนักงานโดย มีการแจ้งตัวเลขก าไรให้พนักงานในบริษัททราบเป็นบางส่วน หรือ ช่วยกัน
ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นและหาช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร 
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มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ มีจัดตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงานส่วนพนักงานท่ีท างานเฉพาะด้าน 
ก็ต้องมีการตรวจสุขภาพเฉพาะด้านตามสายงานท่ีท า และ ควรมีประกันกลุ่มให้กับพนักงานเพื่อท่ีเวลาไม่
สบายและเข้าไปรับการรักษาจะได้มีค่ารักษาพยาบาลท่ีได้รับจากประกันกลุ่มส ารองจ่ายให้ก่อน รู้สึกหนักใจ
ในงานท่ีได้รับมอบหมายว่าเกินความสามารถ หัวหน้างานควรวิเคราะห์ดูความสมารถของพนักงานเป็นอันดับ
แรกว่ามีความสามารถเพียงพอท่ีจะท างานช้ินน้ันได้หรือไม่ 
บรรณานกุรม 

(นวลจันทร์ ภูวสิทธินันท์ : มหาวิทยาลัยบูรพา) : ปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
   (เดือนนภา ไชยพรหม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) : ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดของ
พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(วีรินทร์ ลือกิตินันท์ : มหาวิทยาลัยบูรพา) : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อความเครียดในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัท เอส ซี เอ็ม สตีล จ ากัด 
  (ชุติมา ลาภังยะวิทย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) : ความเครียดของครูมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนเอกชน ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

(สมฤดี ราษฎร์อนุกูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) : ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
  (วรเชษฐ จันทร์สระ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) : บทบาทและกลยุทธ์การเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ในครอบครัวของแม่ดีเด่น จังหวัดภูเก็ต 
  (สุภรณ์ รักษาสัตย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) : การศึกษาความเครียดของพยาบาล ศูนย์
การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 
  (วิชิต ปานอุทัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) : ความเครียดของพนักงานระดับปฏิบัติการ : 
กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียด (นางสาวปาณิก เวียงชัย) 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Shier, David., et al.  Hole’s essentials of Human Anatomy &Physiology. 
10Th 
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กราฟแสดงกฎของ เยอร์คส-ด็อดสัน (Yerkes-Dodson Law) 
ดัดแปลงจาก http://slideplayer.us/slide/273297 ; Slide no.27 
 


