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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเครียดจากการทํางานและปจจัย ที่มี
ความสัมพันธกับความเครียดจากการทํางานของพนักงานสํานักงานในโรงงานผลิตอาหารแหงหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี โดยดําเนินการศึกษาวิจัยระหวางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ในกลุมตัวอยาง
พนักงานสํานักงานจํานวน 109 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใช ในการเก็บขอมูล คือ
แบบสอบถาม ซึ ่ ง ประกอบด ว ย 5 ส ว น คื อ 1) ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล 2) ข อ มู ล การทํ า งาน 3) ข อ มู ล
สภาพแวดลอมในการทํางาน 4) คุณภาพชีวิตและ 5) ความเครียดจากการทํางาน วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติไคสแควร (Chi-square test) จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอย
ละ 72.48 มี ค วามเครี ย ดอยู  ใ นระดั บ มาก (x̅ = 90.97,s.d.=19.36) และป จ จั ย ที ่ ม ีค วามสัม พั นธกั บ
ความเครียดจาการทํางาน คือ ระดับการศึกษา (p-value = 0.018) รายไดเฉลี่ยตอเดือน (p-value =
0.038) ระยะเวลาการทํางานตอวัน (p-value = 0.018) และคุณภาพชีวิต (p-value < 0.05) ดังนั้น สถาน
ประกอบการสามารถใชขอมูลเปนแนวทางในการปองกันและลดความเครียดจากการทํางานของพนักงาน
สํานักงาน
คําสําคัญ: ความเครียดจากการทํางาน พนักงานสํานักงาน โรงงานผลิตอาหาร จังหวัดปทุมธานี
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Abstract
This study aimed to study the level of occupational stress and factors related to
occupational stress among office workers in a food manufacture factory, Pathumthani
province. This study was conducted during June to October 2020. The sample were 109
office workers, selected by simple random sampling. The research instrument was
questionnaire which consisted of 5 parts including personal information, work information,
work environment information, quality of life and occupational stress. Data were analyzed
by using descriptive statistics and Chi-square. The result revealed that most of the samples
were at high level ( x̅ = 90.97,s.d.=19.36) of occupational stress (72.48%) and also found
that factors related to occupational stress were educational level ( p-value = 0.018),
average salary per month ( p-value = 0.038), work hour per day ( p-value = 0.018) and
quality of life ( p-value < 0.05). Thus, evidence-base should be used to support program
for office workers to prevent and reduce the level of stress among office workers.
Keywords: Occupational Stress, Office Worker, Food manufacture, Pathumthani Province
บทนํา
ในปจจุบันความเครียดถือเปนปญหาสุขภาพจิตที่สําคัญปญหาหนึ่ง จากสถิติในป 2562 พบวา
รอยละ 87 ของประชากรโลกกําลังเผชิญกับปญหาความเครียดซึ่งสงผลกระทบใหเกิดปญหาสุขภาพเรื้อรัง
อื่นๆได เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เปนตน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
,2562) โดยประเทศไทยจัดเปนประเทศที่ประชากรมีความเครียดสูงเปนอันดับ 5 ของโลก โดยรอยละ 81
ของคนไทย ระบุวาการทํางานเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความเครียด (ผูจัดการสุดสัปดาห,2562) ทั้งนี้
ความเครียดจากการทํ างาน เปนปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตใจและอารมณของบุคคล เกิดจากความ
แตกต างของระดับความตองการและระดับ ความสามารถของบุคคลในการทํางาน (นิภาพร คํา หลอม
,2563) ซึ ่ งป ญ หาที ่ มั ก เกิ ดขึ้ นกับ ผูป ระกอบอาชี พไดในทุก กลุม อาชีพ ซึ ่ง เกิด จากลัก ษณะงานและ
สภาพแวดลอมในการทํางานที่แตกตางกัน
พนักงานสํานักงานเปนกลุมผูประกอบอาชีพหนึ่งที่ประสบกับปญหาความเครียดจากการทํางาน
เนื่องจากการลักษณะการทํางานที่มีหนาที่ที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของสถานประกอบการที่
พนักงานสํานักงานปฏิ บัติงานอยู โดยพนักงานสํานักงานสวนใหญมีลักษณะงานที่มีความเกี่ยวของการ
จัดการกับเอกสาร ซึ่งตองมีการใชงานอุปกรณสํานักงานตางๆ เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องโทรศัพท เปนตน ใหพนักงานสํานักงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในอิริยาบทเดิมเปนระยะ
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เวลานาน และมีลักษณะงานที่ตองมีการติดตอประสานงานผูอื่น ซึ่งนําไปสูความเครียดจากการทํางานได
ทั้งนี้การเกิดความเครียดจากการทํางานอาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยภายใน คือ ลักษณะสภาพจิตใจ
และอารมณของแตละคน และปจจัยภายนอก คือ ลักษณะงานที่มอบหมายหมายไมเหมาะสม ปริมาณงาน
มากเกินไป สภาพแวดลอมในการทํางานไมปลอดภัยหรือสะดวกสบาย ปจจัยภายในองคกร ความไมมั่นคง
ของงาน แรงกดดันในการทํางาน (จินดารัตน บุตรจินดา, 2561) สัมพันธภาพระหวางผูรวมงาน เปนตน
(กานดา จันทรแยม, 2561) หากมีความเครียดในระดับนอยถึงระดับปานกลาง จะสงผลใหผูปฏิบัติงานมี
ความมุงมั่นในการทํางานใหประสบความสําเร็จ สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม (สุรชัย
ทุหมัดและวิโรจน เจษฎาลักษณ,2561) หากแตผูปฏิบัติงานมีความเครียดในระดับมาก จะสามารถสงผล
กระทบตอผูปฏิบัติงานไดทั้งในดานอารมณ จิตใจและรางกายได (วันทนา เนาววันและอารมณ เอี่ยม
ประเสริฐ,2563)
ความเครียดจากการทํางานสามารถสงผลตอสุขภาพ ทําใหมีอารมณที่แปรปรวน มีความคิดวิตก
กังวล ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง เสนเลือดในสมองแตก เบื่ออาหาร เปนแผลในกระเพราะอาหาร และ
มะเร็ง เปนตน (อนันตศักดิ์ พันธพุฒ แอนน จิระพงษสุวรรณ สุรินธร กลัมพากรและ สรา อาภรณ
,2559) และยังสงผลกระทบตอการทํางาน เชน การเขางานสาย การทํางานผิดพลาด ลังเล ไมกลาตัดสินใจ
มีปญหากับการเขากับผูอื่น ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันขององคกรอีกดวย
จากความสําคัญดังกลาว คณะผูวิจัยจึงมีสนใจศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดจากการทํางาน
ของพนักงานในสํานักงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการกับความเครียดจากการทํางาน ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสํานักงานตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดจากการทํางานของพนักงานสํานักงานในโรงงานผลิตอาหารแหง
หนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยการทํางาน ปจจัยสิ่งแวดลอมในการ
ทํางาน คุณภาพชีวิตกับความเครียดจากการทํางาน
วิธกี ารวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง โดยคณะผูวิจัยไดทําการศึกษาใน
พนักงานที่ปฏิบัติงานในสํานักงานของโรงงานผลิตอาหารแหงหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี ดวยการเก็บขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้มี จํานวน 149 คน มีขนาดกลุมตัวอยาง มี จํานวน 109 คน ซึ่งคํานวณ
ขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางอยางงายของ Yamane ที่คาความคลาดเคลื่อน
0.05 ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย โดยคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง คือ
ตองเปนพนักงานที่ปฏิบัตงิ านในสํานักงานอยางนอย 6 ชั่วโมงขึ้นไป สามารถอาน เขียน ภาษาไทยได และ
มีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ปขึ้นไปและยินดีเขารวมในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ องมื อที ่ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูว ิจัย ไดป รับปรุงจากงานวิ จ ัย ที่
เกี่ยวของซึ่งครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที ่ 1 แบบสอบถามปจ จัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย ชั่วโมงการนอนหลับ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 7 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยดานการทํางาน ไดแก ตําแหนงงาน อายุการทํางาน ชั่วโมงการ
ทํางานตอวัน จํานวน 3 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ประกอบดวย พื้นที่การทํางาน
ความเหมาะสมในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ความสะดวกสบาย สิ่งแวดลอมภายในโรงงานอุตสาหกรรมและวัสดุ
อุปกรณในการทํางาน จํานวน 10 ขอ มีลักษณะคําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จากคะแนน 1 – 5
ไดแก เห็นดวยนอยที่สุด เห็นดวยนอย เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยมาก เห็นดวยมากที่สุด และมีเกณฑการ
แปลผลคะแนน แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางานระดับปรับปรุง (นอยกวารอยละ
60) ระดับปานกลาง (รอยละ 60 – 79 ) และในระดับดี (มากกวารอยละ 80)
สวนที่ 4 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยผูวิจัยไดสรางขึ้นตามแนวคิดตัวชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตขององคการอนามัยโลก (WHOQOL-BREF-THAI) (กรมสุขภาพจิต, 2564) ประกอบดวย 4 ดาน คือ
1) ดานสุขภาพ 2) ดานจิตใจ 3) ดานสัมพันธภาพทางสังคม และ 4) ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 26 ขอ มี
ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จากคะแนน 1 – 5 ไดแก ไมเลย เล็กนอย ปานกลาง
มากและมากที่สุด และมีเกณฑการแปลผลคะแนน แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก คุณภาพชีวิตระดับไมดี
(นอยกวา 61) คุณภาพชีวิตระดับปานกลาง (ระหวาง 61-95) และคุณภาพชีวิตระดับดี (มากกวา 95)
สวนที่ 5 แบบสอบถามวัดระดับความเครียดจากการทํางาน ผูวิจัยไดประยุกตจากแบบสอบถาม
ของอรนิชา ชื่นจิตร (2560) ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ดานรางกาย 2) ดานจิตใจ 3) ดานพฤติกรรม
จํานวน 27 ขอ ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จากคะแนน 1 – 5 ไดแก เห็นดวย
นอยที่สุด เห็นดวยนอย เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยมาก เห็นดวยมากที่สุด และมีเกณฑการแปลผลคะแนน
แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ความเครียดในระดับนอย (ตํ่ากวารอยละ 60) ความเครียดในระดับปาน
กลาง (รอยละ 60 – 79 ) และความเครียดในระดับมาก (รอยละ 80 -100)
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหา ความชัดเจนของคําถาม ผลการทวนสอบไดคา IOC (Index of
Congruence) เทากับ 0.6 จากนั้นไดมีการนําไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกลเคียง
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คนและมีการหาคาความนาเชื่อถือของแบบสอบถามโดยสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยในสวนของแบบปจจัยดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและแบบสอบถามวัด
ระดับความเครียดจากการทํางาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 0.75 0.80 และ 0.78 ตามลําดับ
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
กอนการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดมีการชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย ประโยบชนที่คาดวาจะไดรับ
ขั้นตอน การเก็บรวบรวมวิจัยและชี้แนะการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยางใหทราบและขอความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถาม รวมทั้งแจงวาขอมูลจะไดรับการเก็บรักษาเปนความลับและนํามาใชในการวิจัยครั้ง
นี้เทานั้น โดยจะเสนอขอมูลในภาพรวม อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางสามารถปฏิเสธการใหขอมูลไดทันที่ที่
ตองการ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขออนุญาตดําเนินการวิจัยจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว เพื่อขอความรวมมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดดําเนินการสงแบบสอบถามพรอมเอกสารชี้แจงใหโรงงานอุตสาหกรรมฯ
พิจารณา จากนั้นคณะผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมเอกสารชี้แจงใหพนักงานสํานักงานทราบและตอบ
แบบสอบถาม ทั้งนี้การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนกันยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2563
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ไดมีการดําเนินการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคล ปจจัยดานการทํางาน
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและความเครียดจากการทํางาน โดย
การใชสถิติเชิงพรรณนา แจกแจงดวยคาความถี่และรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ โดยใชสถิติ Chi-square test ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05
ผลและอภิปรายผลการวิจยั
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางพนักงานสํานักงานในโรงงานผลิต
อาหารแหงหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 109 คน ทั้งนี้แบบสอบถามมีความสมบูรณและสามาถนํามา
ใชในการวิเคราะหขอมูลไดทั้งหมด ดังตอไปนี้
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน คุณภาพชีวิต
และความเครียดในการทํางานของกลุมตัวอยาง
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1.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.50 มีอายุนอยกวา 31 ป รอยละ
46.80 มีดัชนีมวลกายเปนไปตามเกณฑ รอยละ 43.20 สวนใหญมีสถานภาพโสด รอยละ 71.55 กลุม
ตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 65.14 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา
15,000 บาท รอยละ 48.62 ในสวนของชั่วโมงการนอนหลับพักผอนพบวา สวนใหญรอยละ 76.10 มี
ชั่วโมงการนอนหลับพักผอนนอยกวา 8 ชั่วโมง เฉลี่ย 7.33 ชั่วโมงตอวัน (ตารางที่ 1)
1.2 ขอมูลปจจัยดานการทํางาน
กลุม ตัวอยางสวนใหญปฏิบตั ิงานในแผนกควบคุม รอยละ 22.02 มีอายุการทํางานนอยกวา
2 ป รอยละ 55.05 สวนใหญปฏิบตั งิ านนานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 78.00
1.3 ขอมูลปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานในสํานักงานตอสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา
สวนใหญรอยละ 96.33
1.4 ขอมูลคุณภาพชีวิต
สวนใหญกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับไมดี คิดเปนรอยละ 67.89 และรอยละ
32.11 มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี
1.5 ขอมูลระดับความเครียดจากการทํางานของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความเครียดอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 72.48 และรอย
ละ 27.52 มีความเครียดอยูในระดับนอย
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานการทํางาน ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน ปจจัยคุณภาพชีวิต และความเครียดในการทํางาน (n=109)
ปจจัย
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (ป)
นอยกวา 31
ระหวาง 31 ถึง 40
มากกวา 40
x̅ = 31.45 s.d. = 7.44 max = 54 min = 21
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จํานวน

รอยละ

67
42

61.50
38.50

51
39
19

46.80
35.80
17.40
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ปจจัย

จํานวน

ดัชนีมวลกาย
ตํ่ากวาเกณฑ (นอยกวา 18.50)
26
เปนไปตามเกณฑ ( 18.50 – 22.90)
47
เกินเกณฑ (มากกวา 22.90)
36
x̅ = 21.80 s.d. = 5.08 max = 55.83 min = 12.33
สถานภาพสมรส
โสด
78
สมรส
27
หมาย/หยา/แยกกันอยู
4
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
14
อนุปริญญา/ปวส.
24
ปริญญาตรีขนึ้ ไป
71
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน (บาท)
นอยกวา 15,001
53
ระหวาง 15,001 ถึง 18,000
36
มากกวา 18,000
20
x̅ = 16,330.28 s.d. = 3,082.37 max = 30,000 min = 12,000
ชั่วโมงการพักผอน (ชั่วโมง/วัน)
นอยกวา 8
83
มากกวาหรือเทากับ 8
26
x̅ = 7.33 s.d. = 1.06 max = 9 min = 5
ปจจัยดานการทํางาน
แผนกการทํางาน
แผนกควบคุม
24
แผนกเครื่องกล
21
แผนกจัดซือ้
21
แผนกการจัดการทั่วไป
17
แผนกบัญชี
11
แผนกจัดสงสินคา
10
แผนกอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
3
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รอยละ
23.85
43.12
33.03

71.56
24.77
3.67
12.84
22.02
65.14
48.62
33.03
18.35

76.15
23.85

22.02
19.27
19.27
15.60
10.09
9.17
2.75
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ปจจัย
อื่นๆ
อายุการทํางาน (ป)
นอยกวา 2
ระหวาง 2 ถึง 5
มากกวา 5
x̅ = 2.95 s.d. = 2.16 max = 13 min = 1
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน (ชัว่ โมง/วัน)
นอยกวาหรือเทากับ 8
มากกวา 8
x̅ = 8.18 s.d. = 0.85 max = 12 min = 8
ปจจัยดานสิง่ แวดลอมในการทํางาน
สภาพแวดลอมในการทํางานดี
(มากกวาหรือเทากับ 31 คะแนน)
สภาพแวดลอมในการทํางานไมดี
(นอยกวา 31 คะแนน)
x̅ = 38.86 s.d. = 6.12 max = 50 min = 20
ปจจัยคุณภาพชีวติ
คุณภาพชีวิตในระดับดี
(มากกวาหรือเทากับ 61)
คุณภาพชีวิตในระดับไมดี
(นอยกวา 61 คะแนน)
x̅ = 73.17 s.d. = 26.31 max = 128 min = 40
ความเครียดในการทํางาน
ความเครียดในระดับนอย
(นอยกวา 81 คะแนน)
ความเครียดในระดับมาก
(มากกวาหรือเทากับ 81 คะแนน)
x̅ = 90.97 s.d. = 19.36 max = 134 min = 50

จํานวน
2

รอยละ
1.83

60
39
10

55.05
35.78
9.17

24
85

22.00
78.00

105

96.33

4

3.67

39

35.78

70

64.22

30

27.52

79

72.48

2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคล ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน
คุณภาพชีวิตและความเครียดจากการทํางาน
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2.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและความเครียดจากการทํางาน แสดงดังตารางที่ 2
พบวา ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับความเครียดจากการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งคา p-value เทากับ 0.018 และ 0.038 ตามลําดับ ทั้งนี้จากการศึกษาผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวาพนักงานที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะเปนกลุมที่มีความเครียดมาก ซึ่ง
อาจเปนเพราะพนักงานสํานักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาจะไดรับมอบหมายปริมาณงานที่มากกวา และ
มีอาจมีความคาดหวังในสวนของผลงานจากหัวหนาหรือผูบริหารตอภาระงานที่มอบหมายคอนขางมาก ทํา
ใหพนักงานมีความกดดันและเกิดความเครียดจากการทํางานขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาที่มี
การศึกษาในกลุมพนักงานที่ทํางานประจําในประเทศเกาหลี จํานวน 67,425 คน พบวา ระดับการศึกษามี
ความสั ม พั น ธ ก ับ การรั บ รู ค วามเครี ย ด โดยเฉพาะอย า งยิ ่ ง ในกลุ ม ของพนัก งานจบการศึ กษาจาก
มหาวิ ท ยาลั ยหรื อวิ ท ยาลัย (Choi, Chun, Lee, Han, & Park, 2018) นอกจากนี ้ในสว นของรายไดที่
พนั กงานสํ านักงานไดรั บเฉลี่ ยตอเดือน พบวามีความสัมพันธกับ ความเครีย ดในการทํา งาน ซึ่งจาก
การศึกษาพบวากลุมของพนักงานที่มีรายไดนอยเปนกลุมที่มีความเครียดมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะความไม
เพี ยงพอของรายได จากการทํา งานที่พนักงานตองนําไปใชเปนคาใชจา ยในชีวิตประจําวัน ภาระทาง
ครอบครัว รวมถึงภาระหนี้สินในแตละเดือน ทําใหการดําเนินชีวิตเกิดความลําบากได สงผลใหเกิดความ
วิตกกังวลและความเครียดได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาภาวะเครียดจากการทํางานของพนักงานบริษัท
นําเขาเหล็กในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระบุวา รายไดเฉลี่ยเปนปจจัยหนึ่งที่สัมพันธกับภาวะเครียดจากการ
ทํางาน โดยกลุมที่มีรายไดไมเพียงพอจะมีคะแนนความจากการทํางานสูงกวา (นฤตะวัน ชัชราภรณและศิริ
ลักษณ ศุภปติพร, 2562) ทั้งนี้ ไมพบความสัมพันธระหวางเพศ อายุ ดัชนีมวลกาย สถานภาพสมรส ชั่วโมง
การพักผอนและความเครียดจากการทํางาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานสํานักงานจะไดรับมอบงานจาก
สถานประกอบการโดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของพนักงาน
สํานักงานเปนหลัก รวมทั้งในการทํางานพนักงานสํานักงานตองมีการทํางานในพื้นที่สภาพแวดลอมที่ทาง
สถานประกอบการไดมีการจัดเตรียมไวให และไดรับสวัสดิการที่เหมือนกัน ดังนั้น ทําใหปจจัยเพศ อายุ
ดัชนีมวลกาย สถานภาพสมรสและชั่วโมงการพักผอนไมมีความสัมพันธกับความเครียดจากการทํางาน
2.2 ความสัมพันธระหวางปจจัยการทํางานและความเครียดจากการทํางาน แสดงดังตารางที่ 2
พบวา ระยะเวลาในการทํางานมีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา
พนักงานสวนใหญทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะปริมาณงานที่รับผิดชอบมีมากทําใหมี
ตองมีการทํางานลวงเวลาเพื่อใหภาระงานที่ไดรบั สําเร็จตามที่กําหนด ซึ่งชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานอาจทํา
ใหเกิดความเครียดจากการทํางานได โดยสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของนฤตะวัน ชัชราภรณและศิริ
ลักษณ ศุภปติพร,2562 ซึ่งพบวาการทํางานลวงเวลาเปนปจจัยทํานายภาวะความเครียดจากการทํางาน
นอกจากนี้จากการศึกษาในคนงาน ประเทศญี่ปุน พบวา การทํางานลวงเวลามีความสัมพันธกับอารมณที่
แปรปรวน ความเหนื่อยลา ความเครียดและอาการซึมเศราในคนงาน (Kikuchi et al.,2020) เชนเดียวกัน
อย างไรก็ ตามไม พบวาแผนกการทํางาน (p-value =0.150) และอายุการทํางาน (p-value =0.475) มี
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ความสัมพันธกับความเครียดจากการทํางาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะถึงแมวาจะมีการทํางานในแผนกการ
ทํางานที่แตกตางกัน แตพนักงานสํานักงาน สวนใหญจะมีหนาที่หลักที่คลายกัน คือ การติดตอสื่อสาร
ประสานงาน และจัดทําหนังสือเอกสารตางๆ จึงทําใหแผนกงานไมมีความสัมพันธกับความเครียดในการ
ทํ า งาน นอกจากนี้ ในการทํางาน ทั ้ง พนักงานสํานักงานที่มี อายุในการทํา งานนอยและมากจะไดรับ
มอบหมายงานตามความสามารถ รวมทั้งพนักงานสํานักงานตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อใหคุณภาพ
งานมีประสิทธิภาพ ดังนั้นอายุการทํางานจึงไมมีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน
2.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานและความเครียดจากการทํางาน
แสดงดังตารางที่ 2 พบวาสภาพแวดลอมในการทํางานไมมีความสัมพันธกับความเครียดจากการทํางาน (pvalue = 0.908) ทั้ งนี้อาจเปน เพราะสถานประกอบการมีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับ
พนักงานสํานักงานทุกคนเหมือนกัน และจากการสํารวจพื้นที่พบวาสถานประกอบการมีการจัดพื้นที่ในการ
ปฏิบัติงานที่เพียงพอเหมาะสมและเปนสัดสวนใหกับพนักงาน มีแสงสวางเพียงพอกับลักษณะการทํางาน มี
ความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย มีโรงอาหารและพื้นที่ในการพักผอนสําหรับพนักงาน จึงทําให
สภาพแวดลอมในการทํางานไมมีความสัมพันธกับความเครียดจากการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่
ผานมาของประภากร ใจบุญ (2564) ที่พบวาสภาพแวดลอมในการทํางานมีอิทธิพลกับความเครียดใน
ปฏิบัติงาน
2.4 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตและความเครียดจากการทํางาน แสดงดังตารางที่ 2 จาก
ผลการวิเคราะหความสัมพันธพบวาคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกับความเครียดจากการทํางาน (p-value <
0.05) ทั้งนี้ คุณภาพชีวิต คือ ความพึงพอใจของพนักงานสํานักงานตอการไดรับการตอบสนองตอความ
ตองการทั้งในดานรางกายและจิตใจ รวมถึง สภาพแวดลอมสังคมจากสถานประกอบการซึง่ หากไมไดรบั การ
ตอบสนองที่เหมาะสมอาจทําใหพนักงานสํานักงานเกิดความเครียดโดยมีสาเหตุจากการทํางานขึ้นได จาก
ผลการศึกษาพบวาพนักงานสํานักงานสวนใหญมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับไมดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะปริมาณ
งานที่คอนขางมากและมีความคาดหวังคอนขางสูงตอคุณภาพของงาน ทําใหมีเวลาในการพักผอน ผอน
คลายนอยลงหรือการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นลดลง รวมถึงผลตอบแทนที่อาจไมเปนไปตามที่พนักงานคาดหวัง
ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจตอการไดรับการตอบสนองจากสถานประกอบการนอย สงผลใหเกิด
ความเครียดจากการทํางานโดยสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของณัฐดนัย ตระกูลรัมยและเพ็ญศรี ฉิรินัง
(2562) ซึ่งระบุวาคุณภาพชีวิตการทํางานเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความเครียดในการทํางาน และจาก
การศึ กษาคุณภาพชี วิตการทํางานกับความเครียดในประเทศบราซิล พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมี
ความสําคัญในการเกิดความเครียดจากการทํางานไดเชนกัน (Janine, Paul & Anderson,2017)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่ศึกษาและความเครียดจากการทํางาน (n=109)
ปจจัย
ความเครียดนอย
ความเครียดมาก
รวม
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
หญิง
15
(13.76)
52
(47.71) 67 (61.47)
ชาย
15
(13.76)
27
(24.77) 42 (38.53)
อายุ (ป)
นอยกวา 31
19
(17.43)
32
(29.36) 51 (46.79)
ระหวาง 31 ถึง 40
6
(5.51)
33
(30.28) 39 (35.79)
มากกวา 40
5
(4.59)
14
(12.83) 19 (17.42)
ดัชนีมวลกาย
ตํ่ากวาเกณฑ
7
(6.42)
19
(17.43) 26 (23.85)
เปนไปตามเกณฑ
10
(9.17)
37
(33.94) 47 (43.12)
เกินเกณฑ
13
(11.93)
23
(21.10) 36 (33.03)
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยกกันอยู

p-

value

0.130

0.194

0.324

0.207
18
11
1

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 7
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
3
ปริญญาตรีขึ้นไป
20
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน (บาท)
นอยกวา 15,001
ระหวาง 15,001 ถึง
11
18,000
10
มากกวา 18,000

(16.51)
(10.09)
(0.92)

60
16
3

(55.05)
(14.68)
(2.75)

78
27
4

(71.56)
(24.77)
(3.67)
0.018

(6.42)

7

(6.42)

14

(12.84)

(2.75)
(18.35(

21
51

)19.27(
)46.79(

24
71

(22.02)
(65.14)
0.038

(10.09)
(9.18)

38
28
69

(34.86)
(25.69)

49
38

(44.95)
(34.87)
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ปจจัย

ความเครียดนอย
จํานวน
(รอยละ)
9
(8.26)

ชั่วโมงการนอนหลับ
(ชัว่ โมง/วัน)
นอยกวา 8
21
มากกวาหรือเทากับ 8 9
ปจจัยการทํางาน
แผนกการทํางาน
แผนกควบคุม
5
แผนกเครื่องกล
3
แผนกจัดซือ้
5
แผนกการจัดการทั่วไป 5
แผนกบัญชี
3
แผนกจัดสงสินคา
6
แผนกอาชีวอนามัยและ 2
สิ่งแวดลอม
อื่นๆ
1
อายุการทํางาน (ป)
นอยกวา 2
18
ระหวาง 2 ถึง 5
9
มากกวา 5
3
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
(ชัว่ โมง/วัน)
นอยกวาหรือเทากับ 8 8
มากกวา 8
22
ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน
สภาพแวดลอมในการ
29
ทํางานดี
สภาพแวดลอมในการ
1
ทํางานไมดี

ความเครียดมาก
จํานวน
(รอยละ)
13
(11.93)

รวม
จํานวน
(รอยละ)
22 (20.18)

p-

value

0.353
(19.27)
(8.26)

62
17

(56.88)
(15.59)

83
26

(76.15)
(23.85)
0.150

(4.59)
(2.76)
(4.59)
(4.59)
(2.76)
(5.50)
(1.83)

19
18
16
12
8
4
1

(17.43)
(16.51)
(14.68)
(11.01)
(7.33)
(3.67)
(0.92)

24
21
21
17
11
10
3

(22.02)
(19.27)
(19.27)
(15.60)
(10.09)
(9.17)
(2.75)

(0.92)

1

(0.92)

2

(1.83)
0.470

(16.51)
(8.26)
(2.75)

42
30
7

(38.54)
(27.52)
(6.42)

60
39
10

(55.05)
(35.78)
(9.17)
0.039

(7.34)
(20.18)

16
63

(14.68)
(57.80)

24
85

(22.02)
(77.98)
0.908

(26.61)

76

(69.72)

(0.92)

3

(2.75)

10
5

(3.67)
4

70

(96.33)
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ปจจัย

คุณภาพชีวติ
คุณภาพชีวิตในระดับไมดี
คุณภาพชีวิตในระดับดี
p-value <0.05

ความเครียดนอย
จํานวน
(รอยละ)

ความเครียดมาก
จํานวน
(รอยละ)

รวม
จํานวน
(รอยละ)

p-

value
<0.05

25
5

(22.94)
(4.59)

45
34

(41.28)
(31.19)

70
39

(64.22)
(35.78)

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาระดับความเครียดจากการทํางานและปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดจากการ
ทํางานของพนักงานสํานักงานในโรงงานผลิตอาหารแหงหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี พบวา ระดับความเครียด
ของกลุมตัวอย างสวนใหญในอยูระดับความเครียดมาก รอยละ 67.89 จากการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยการทํางาน ปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางาน คุณภาพชีวิตกับความเครียด
จากการทํางาน พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความเครียดจากการทํางาน คือ
ระดับการศึกษา (p-value = 0.018) รายไดเฉลี่ยตอเดือน (p-value = 0.038) ระยะเวลาการทํางานตอ
วัน (p-value = 0.018) และคุณภาพชีวิต (p-value < 0.05) ดังนั้น สถานประกอบการควรมีพิจารณาการ
ถึงคาตอบแทน หรือสิ่งตอบแทนอื่นที่เหมาะสมใหกับพนักงานสํานักงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม ที่มีชวั่ โมง
การทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน หรือมีการพิจารณาลดระยะเวลาการทํางานในแตละวันของพนักงาน
สํานักงาน อาจมีการปรับเปลี่ยนตารางการทํางานเวนวันในกรณีที่ตองทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน
รวมถึงมีการพิจารณาถึ งการจัดกิจกรรมผอนคลายความเครียดเพื่อชวยลดความเครียดของพนักงาน
สํานักงาน ซึ่งสงผลใหมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณกลุมตัวอยางทุกทาน รวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือใหขอมูลตอบ
แบบสอบถาม
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