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--------------------------------บทคัดย่ อ
การค้นคว้าอิ สระครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึ กษาระดับ ความเครี ย ดในองค์การที่ มีค วามสั มพันธ์ กบั การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แก่ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาญจนบุรี จานวน
207 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับ
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อศึกษาระดับความเครี ยดจาแนกตามปั จจัย ส่ วนบุคคลและปั จจัยด้านการทางานของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านการ
ทางานกับระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงาน
ธ.ก.ส. จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการศึ ก ษา พบว่า พนัก งานธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ส านัก งาน ธ.ก.ส.จัง หวัด
กาญจนบุรี ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลพบว่า พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 44-54 ปี สภาพภาพสมรส/
อยูด่ ว้ ยกัน ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ระดับตาแหน่ งพนักงานระดับ 4-7 รายได้ ต่อเดือน 20,0001-30,000 บาท มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป และปั จจัย ด้านการทางานทั้ง 5 ด้าน พบว่า ด้านเพื่อนร่ วมงานมี
ความเครี ยดระดับมากที่สุด โดยมีระดับความเครี ยดโดยรวมด้านร่ างกาย ด้านจิตใจและด้านพฤติกรรมอยูใ่ นระดับน้อย
ที่สุด
พนักงานที่ มี อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ กษา ระดับ ตาแหน่ ง งาน รายได้ต่อ เดื อ นและระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานมีระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน และความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้านการทางานกับระดับ
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานทั้ง 5 ด้านมีความสัมพันธ์กนั ทุกด้าน อย่างมีนยั สาคัญ ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรที่จะมีการ
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
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พัฒนาทั้ง 5 ด้านให้ไปในทิศทางที่ดีข้ ึน โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่ทาให้กระชับความสัมพันธ์ การมีส่วนร่ วมของทุก
ฝ่ าย และมีการสื่ อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้น
คาสาคัญ: ระดับความเครี ยดในองค์กร การปฏิบตั ิงานของพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี

ABSTRACT
The objective of this independent study was to study the level of organizational stress related to the
performance of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) employees.
used in this research are: 207 employees of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Office
of the BAAC, Kanchanaburi Province.In the analysis of the data is the percentage, the mean.
The results of the study found that employees of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives,
Office of the BAAC, Kanchanaburi Province The results of personal factor analysis revealed that most of the
employees were female, aged. 44-54 years old, married/living together Bachelor's degree Employee position level
4-7, monthly income 20,0001-30,000 baht, has a period of more than 10 years of work and the factors of work in all
5 areas found that colleagues have the highest level of stress. with the overall stress level of the body The
psychological and behavioral aspects were at the lowest level.
Employees with age, status, education level job position level monthly income and The duration of work
has different levels of operational stress. and relationship There was a significant correlation between the work
factors and the stress levels in all five areas of work. Therefore, executives should develop all 5 areas in a better
direction. by focusing on organizing activities that strengthen relationships participation of all parties and have
more communication and exchange of ideas.
Keywords: Stress level in the organization, employee performance, Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives, BAAC Office, Kanchanaburi Province
1. บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ด้วยภาวะเศรษฐกิจมีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ
ที่สูงขึ้นในปั จจุ บนั ทุกองค์การ ไม่สามารถที่ จะอยู่นิ่งกับที่ ได้ โดยต่างก็ตอ้ งมี การปรั บเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดาเนิ น
ธุ ร กิ จอยู่ตลอดเวลาเพื่ อผลกาไรสู งสุ ด แต่ ละองค์ก ารต่ างพยายามที่ จ ะศึ กษาและหาวิธี การต่างๆ เพื่ อพัฒนาและ
ปรั บปรุ งองค์ก าร อาทิ ด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย ด้านกระบวนการทางานมี การลดและปรั บปรุ งขั้นตอน
ให้ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและด้านพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เพื่อเป็ นการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันทางธุ รกิจ
ให้ได้เปรี ยบเชิ งเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง และสามารถรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
ขณะที่บริ ษทั ดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการดาเนิ นงานในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ส่ วนที่มีผลกระทบมากที่สุด
คือ พนักงานของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นระดับผูบ้ ริ หารสู งสุ ดจนถึงผูป้ ฏิบตั ิงานระดับล่าง ที่จาต้องมีการปรับตัวทั้งใน
เรื่ องระบบการทางาน และความสามารถส่ วนตัวการดาเนินชีวิตในที่ทางาน เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามในกระบวนการ
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ปฏิ บ ัติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามที่ บ ริ ษัท คาดหวัง อยู่ต ลอดเวลาและต้อ งมี ค วามสามารถในการที่ จ ะรั บ มื อ
กับ ปั ญ หาต่ า งๆ รอบด้า น ท าให้พ นัก งานของบริ ษ ัท บางส่ ว นเกิ ด ความเครี ย ดที่ ต ้อ งเผชิ ญ อย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
ความเครี ยดจากการทางาน ส่ งผลกระทบทั้งด้านสุ ขภาพทางกายและสุ ข ภาพทางจิ ตใจ ซี่ งถ้าปั ญหาความเครี ย ด
ของพนักงานไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมหรื อถูกวิธีอาจจะเกิ ดเป็ นความกดดัน ความท้อแท้ ความเบื่ อหน่ าย
ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการทางานลดลงหรื อไม่อยากมาปฏิบตั ิงานในที่สุด จุฑามาศ ปิ ยจารุ ลกั ษณ์ ), 2553) ความเครี ยด
)Stress) สามารถเป็ นได้กบั ทุกคน ซึ่ งถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลในวัยทางานก็จะมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
เนื่ องจากสาเหตุความเครี ยดเกิ ดจากภาระหน้าที่ ที่ตอ้ งรั บผิดชอบจากการทางานและจากการดาเนิ นชี วิตประจาวัน
โดยปั ญหาจากการทางานภายในองค์กร ได้แก่ บรรยากาศในการทางานความกดดันในจากหัวหน้าที่ ไม่ ตอ้ งการ
ให้งานเกิ ดข้อผิดพลาดหรื อมี ความต้องการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อนร่ วมงานที่ ไม่ยอมรั บความคิดของตนเอง
ความคาดหวังและความทะเยอทะยานในการประกอบอาชีพเพื่อให้ถึงเป้ าหมายที่ตนเองหรื อองค์ก ารได้วางไว้ตลอด
จนถึ ง สถานะทางครอบครั ว อย่ า งไรก็ ต ามความเครี ยดนั้ นก็ มี ท้ ั งคุ ณ ประโยชน์ แ ละโทษ โดยในส่ วนที่
เป็ นประโยชน์น้ ัน ถ้าความเครี ยดอยู่ในระดับที่ พอเหมาะก็จะกระตุน้ ให้คนรู ้ สึกตื่ นตัวสนใจในกิ จวัตรประจาวัน
และเป็ นแรงผลักดันที่จะทาให้คนเหล่านั้นประสบความสาเร็ จ แต่ในทางตรงกันข้าม ความเครี ยดก็เป็ นสิ่ งที่ทาลาย
ความสาเร็ จในชี วิตจะทาให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพ เป็ นคนเบื่อหน่ าย เฉี่ อยชา ขาดความสนใจ ทางานไม่มีคุณภาพ
เป็ นต้น บังอร อยู่)ฉ่ า,2552) ยังมีอีกปั จจัยหนึ่ งที่ผบู ้ ริ หารควรให้ความสนใจนัน่ คือ ภาวะความเครี ยดของพนักงาน
ที่อาจเกิดจากการปฏิบตั ิงานไม่วา่ จะมาจากลักษณะของงาน ลักษณะการปฏิบตั ิงาน นโยบายองค์การ ผลตอบแทน
และสภาพแวดล้อ มในการท างานที่ อ าจส่ ง ผลให้ พ นั ก งานเกิ ด ความเครี ยดก่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บ ัติ ง านที่ ไ ม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพได้
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ นองค์ก รทางการเงิ น ชั้น น า
ของประเทศไทย โดยต้องเป็ นธนาคารชั้นนาที่มีความสามารถในการทากาไรอย่างยัง่ ยืน พนักงานทุกคนจะได้รับ
การปลูกฝั งวัฒนธรรมการยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง พร้ อมทั้งตระหนักถึงประโยชน์ของความเป็ นหุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ
และธนาคารยังมีแผนงานการลงทุนใน ระบบดิจิตอลแบงค์กิ้งมากขึ้นทั้งในส่ วนของระบบเทคโนโลยีและบุคลากร
เพราะเล็งเห็นว่าช่อง ทางการทาธุ รกิจผ่านระบบดิจิตอลแบ้งค์กิ้งนี้ เป็ นช่องทางที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายรวดเร็ ว
และต้นทุนในการดาเนินงานต่ากว่าเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น ซึ่ งการปรับเปลี่ยนการให้บริ การ ผ่านช่องทางดิจิตอล
จะช่วยให้ธนาคารพลิกโฉมรู ปแบบการทาธุ รกิจโดยเน้นประสบการณ์ของลูกค้า )Customer Experience) มากขึ้น
ที่ ผ่านมาพนักงานธนาคารที่ สานักงาน ธ.ก.ส. จะเลิ กงานช้ากว่าเดิ ม กลับบ้านดึ ก ซึ่ งพนักงานทุ กคนมี ภาระหน้าที่
การทางานที่ เพิ่มขึ้น ต้องทางานมากขึ้น แต่กลับได้ผลของงานที่ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ งานมี ปัญหาตลอด โอกาสที่ จะ
พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่ วมงานหรื อภายในสานักงานน้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อน พนักงานมีสีหน้าเคร่ งเครี ยด อ่อนล้า
และไม่ยิ้มแย้มเหมื อนเคย จากสภาพการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นข้างต้นทาให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะทาการศึกษาหาระดับ
ความเครี ยดของพนักงานที่ เกิ ดขึ้ นจากการทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ซึ่ งผลการศึ กษานี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารให้ได้รับรู ้รับทราบถึงระดับความเครี ยดที่เกิดขึ้นและสามารถหาแนวทางแก้ไข แนะนาพนักงาน
ที่กาลังเผชิญกับความเครี ยดสามารถจัดการกับความเครี ยดได้อย่างถูกวิธีหากสามารถแก้ไขหรื อป้ องกันความเครี ยด
ได้แล้ว เชื่อว่าจะส่ งผลให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้นเป็ นประโยชน์แก่ตวั พนักงานและธนาคาร
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกับระดับ
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อศึกษาระดับความเครี ยดจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยด้านการทางานของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านการ
ทางานกับระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงาน
ธ.ก.ส. จังหวัดกาญจนบุรี
3. การดาเนินการวิจัย
ในการทาการศึกษาเรื่ องระดับความเครี ยดในองค์ก ารที่ มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
ธนาคาร ส านั ก งาน ธ.ก.ส.กาญจนบุ รี ได้ ด าเนิ น งานเพื่ อ ได้ ข ้อ มู ล ตามต้อ งการให้ ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์
ในการทาการศึกษา โดยมีรายละเอียดวิธีการดาเนินงานแบ่งตามหัวข้อต่อไปนี้
3.1 วิธีการเก็บข้ อมูลในการศึกษา (Data Collection)
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สานักงาน ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จานวน 207 คน โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่ งเป็ น
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงาน
ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ได้รับมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งส าหรั บ การศึ ก ษาค้น คว้า ได้ใ ช้วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งคื อ พนัก งานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 207 คน
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา (Study Instrument)
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ ครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ ปลายปิ ด (ClosedEnded Question) ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา ระดับตาแหน่งงาน รายได้ต่อ
เดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับแบบสอบถามแบบประเมินความเครี ยด (กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข)
มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed-End Questions) เป็ นการวัดแบบ Likert Scale
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยการทางาน มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถาม ปลายปิ ด (Closed-End Questions)
เป็ นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับโดยดัดแปลงจาก แบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจและความเครี ยดกับ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ พนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั ในเครื อ เจริ ญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ พ จากัด
(จุฑามาศ ปิ ยจารุ ลกั ษณ์ ,2553)
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 207 ชุด มารวบรวม บันทึกข้อมูล และประมวลผลข้อมูลด้วย วิเคราะห์ให้
ทราบถึงปั ญหาที่แท้จริ ง พร้อมหาวิธีแก้ไข ปรับปรุ งต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้ทาการตอบคาถาม
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วประมวลผลและจดบันทึกแล้วนาเสนอข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ
3.4.1 ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครี ยดในองค์กร
ที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงาน
ธ.ก.ส.กาญจนบุ รี จานวน 207 คน โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูลการนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลการนาเสนอแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเครี ยดในการทางาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยด้านการทางานของพนักงาน
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมาย
3.4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงาน ธ (.ส.ก.ธ).ก.ส.กาญจนบุรี จาแนกตาม เพศ อายุระดับการศึกษา ระดับ ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน
และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ผลการวิเคราะห์
4. ผลการวิจัย
ส่ ว นที่ 1 วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของพนัก งานธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี
ปัจจัยด้ านการทางาน
S.D.
ระดับความเครียด
1.ลักษณะงาน
3.31
1.23
ปานกลาง
2.ความมัน่ คงและความก้าวหน้า
1.91
1.06
น้อย
3.เพื่อนร่ วมงาน
4.61
0.73
มากที่สุด
4.ผูบ้ งั คับบัญชา
4.61
0.76
มากที่สุด
5.สิ่ งแวดล้อมในที่ทางาน
1.08
0.20
น้อยที่สุด
3.10
0.80
ปานกลาง
โดยรวมในทีท่ างาน
พบว่าพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (.ส.ก.ธ)สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี
มีความเครี ยดในการทางานระดับปานกลางเมื่อนาปั จจัยทั้ง 5 ด้านเปรี ยบเทียบกันแล้วพบว่า ปั จจัยด้านลักษณะงาน
ปานกลาง ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าน้อย เพื่อนร่ วมงานมากที่สุด ผูบ้ งั คับบัญชามากที่สุด และสิ่ งแวดล้อม
ในที่ทางานน้อยที่สุด ภาพรวมแล้วอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
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ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) สานักงาน ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จาแนกตาม เพศ อายุระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือนและ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ผลการวิเคราะห์จานวนและร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงาน ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จาแนกตาม เพศ ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล เพศชาย 68 คน
เพศหญิง 139 คน รวม 207 คน จานวนและร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงาน ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จาแนกตาม อายุ อายุ 22-32 ปี จานวน 41 คน ร้อยละ 19.80
อายุ 33-43 ปี จานวน 90 คน ร้อยละ 43.50 อายุ 44-54 ปี จานวน 55 คน ร้อยละ 26.60 อายุ มากกว่า 55 ปี ขึ้นไป
จานวน 21 คน ร้อยละ10.10 จานวนและร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงาน ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จาแนกตาม สถานภาพข้อมูลปั จจัยส่ วนสถานภาพโสด จานวน
41 คน ร้อยละ 19.80 สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน จานวน 140 คน ร้อยละ 67.60 หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 26 คน
ร้อยละ 12.60
จานวนและร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สานักงาน ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี 0 ปริ ญญาตรี 178 คน ร้อยละ 86.00
สู งกว่าปริ ญญาตรี 29 คน ร้อยละ 14.00 จานวนและร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงาน ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จาแนกตามระดับตาแหน่ งงาน พนักงานระดับ 4-7
จานวน 130 คน ร้อยละ 62.80 พนักงานระดับ 8-9 จานวน 73 คน ร้อยละ 35.30 พนักงานระดับ 10 ขึ้นไป 4 คน
ร้อยละ 1.90 จานวนและร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สานักงาน ธ.ก.ส.กาญจนบุ รี จาแนกตามรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่า 20,000 บาท จานวน 6 คน ร้ อยละ 2.90
รายได้ 20,001 - 30,000 บาท จานวน 66 คน ร้อยละ 31.90 รายได้ 30,001 - 40,000 บาท จานวน 56 คน ร้อยละ 27.10
รายได้ 40,001 - 50,000 บาท จานวน 57 คน ร้อยละ 27.50 รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จานวน 22 คน ร้อยละ10.60
จานวนและร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงาน
ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตาม ระยะเวลาในการ ปฏิบตั ิงาน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 ปี จานวน 8 คน ร้อยละ 3.90
อายุงาน 4 – 6 ปี จานวน 47 คนร้อยละ 22.70 อายุงาน 7 – 9 ปี จานวน 58 คน ร้อยละ 28.00 อายุงาน 10 ปี ขึ้นไป
จานวน 94 คน ร้อยละ 45.40
5. การอภิปรายผล
การศึกษา เรื่ องระดับความเครี ยดในองค์ก ารที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านัก งาน ธ.ก.ส. จัง หวัด กาญจนบุ รี การศึ ก ษาวิ จัย ในครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกับระดับความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาระดับ
ความเครี ยดจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยด้านการทางานเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านการทางานกับ
ระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปบริ หารจัดการเพื่อให้พนักงานทางานอย่างมีความสุ ขและไม่
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เครี ยดในการทางานซึ่ งจะส่ งผลการดาเนินงานขององค์กรจะมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ในบทนี้ ประกอบด้วยเนื้ อหา 4
ส่ วน ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 การอภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
5. สรุ ปผลการศึกษา
จากการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและระดับความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงาน พบว่า ระดับความเครี ยดในการปฏิ บตั ิงานด้านร่ างกาย จิ ตใจ พฤติกรรม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อยทั้งหมด
ส่ งผลให้ปัจจัยส่ วนบุคคลไม่มีความแตกต่างต่อระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญ
ส่ ว นที่ 1 การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของพนัก งานธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
(ธ.ก.ส.) สานักงาน ธ.ก.ส.กาญจนบุรี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดกาญจนบุรี มีความเครี ยดในการทางานระดับปานกลาง เมื่อนาปั จจัยทั้ง 5 ด้านเปรี ยบเทียบกันแล้วพบว่า ปั จจัย
ด้านลักษณะงาน ปานกลาง ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า น้อย เพื่อนร่ วมงาน มากที่สุด ผูบ้ งั คับบัญชา มากที่สุด
และ สิ่ งแวดล้อมในที่ทางาน น้อยที่สุด ภาพรวมแล้วอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดกาญจนบุรี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 67.10 เป็ นเพศชาย ร้อยละ 32.90 มีอายุระหว่าง 33-43 ปี มากที่สุด
ร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ อายุ 44-54 ปี ร้อยละ 26.60 สถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน ร้อยละ 67.60 รองลงมาคือ โสด
ร้อยละ 19.80 การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 86.00 รองลงมาคื อ การศึ กษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ
14.00 ตาแหน่ งพนักงานระดับ 4-7 ร้ อยละ 62.80 รองลงมาคือ ระดับพนักงานระดับ 8-9 ร้อยละ 35.30 มี รายได้ต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 61.90 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 40,001 -50,000 บาท ร้อยละ 27.50 ระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงาน มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 45.40 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 7 – 9 ปี ร้อยละ 28.00
ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ ระดับความเครียดของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงาน
ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี
ความเครี ยดด้านร่ างกายของพนักงานมีระดับโดยรวม อยูร่ ะดับ น้อยที่สุด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.28 โดย
ความเครี ยดที่มีอาการด้านร่ างกายอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด ได้แก่ 4. มีอาการหัวใจเต้นแรง 1. ทาอะไรไม่ได้เลย เพราะ
ประสาทตึงเครี ยด 7. ความรู้สึกทางเพศลดลง 3. รู ้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทาอะไร 2. ปวดหัวข้างเดียวหรื อปวด
บริ เวณขมับทั้ง 2 ข้าง 6.มึน งงหรื อเวียนศีรษะ 5. ปวดหรื อเกร็ งกล้ามเนื้ อบริ เวณท้าย ทอย หลังหรื อไหล่และ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 1.12, 1.28 , 1.16 , 1.17, 1.22 , 1.28, 1.43 และ 1.56
ความเครี ยดด้านจิตใจโดยรวม อยูร่ ะดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.16 โดยความเครี ยดที่มีอาการด้านจิตใจ
อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ได้แก่ 6. รู ้สึกตนเองไม่มีสมาธิ โดยมี 5. รู ้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า 4. รู้สึกหมดหวังในชีวิต 7.
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รู ้สึกกลัวผิดพลาดในการทาสิ่ งต่าง ๆ 2. มีความวุน่ วายใจ 3. รู ้สึกไม่มีความสุ ข หรื อเศร้าหมอง และ 1. รู้สึกหงุดหงิด
หรื อราคาญใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 1.05 , 1.08, 1.14, 1.17, 1.19, 1.19 และ 1.27 ตามลาดับ ความเครี ยดด้านพฤติกรรม
โดยรวม อยู่ระดับ น้อยที่ สุด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.20 โดยความเครี ยดที่มีอาการด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อยที่ สุด
ได้แก่ 5. เสี ยงสั่น ปากสั่น หรื อมือสั่นเวลาไม่พอใจ 3. กระวนกระวายอยูต่ ลอดเวลา 2. ไม่อยากพบปะผูค้ น 7.รู้สึกกลัว
ผิดพลาดในการทาสิ่ งต่าง ๆ 4. รู ้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะทาอะไร 6. ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุน้ เคยและ 1. นอน
ไม่หลับ เพราะคิดมากหรื อกังวลใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 1.08 ,1.17 ,1.19, 1.19, 1.22 และ1.35 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้ านการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธ.ก.ส.) สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี
ด้านลักษณะงานที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกเครี ยดแก่พนักงาน โดยรวม อยูร่ ะดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31
โดยสิ่ งที่เป็ นความรู ้สึกระดับมาก ได้แก่ 3.หัวหน้ามอบหมายงานที่ทา้ ทายให้กบั ท่าน 2.ท่านมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน
ได้เต็มศักยภาพ 5.งานที่ทามีการแก้ไขเนื้องานและเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา 1.งานของท่านที่ได้รับมอบหมายมักเป็ น
งานที่เร่ งด่วนอยูต่ ลอดเวลา และ 4.ปริ มาณงานที่ท่านได้รับหมายเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98, 3.93, 3.62, 3.61, และ
1.41 ตามลาดับ
ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าที่ ก่อให้เกิ ดความเครี ยด แก่พนักงานโดยรวม อยู่ระดับน้อย มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 1.91 โดยสิ่ งที่เป็ นความเครี ยดแก่พนักงานโดยรวม ได้แก่ 3.ท่านได้รับการสนับสนุ นให้เข้ารับการฝึ กอบรม
สัมมนา อยูเ่ สมอ 1.ท่านรู ้สึกว่าไม่มีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่ งในหน้าที่ การงาน 2.งานที่ ทาอยู่ขาดโอกาสก้าวหน้าใน
อาชีพอย่างที่คาดหวัง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.82, 1.50 และ 1.41 ตามลาดับ
ด้านเพื่อนร่ วมงานที่ ก่อให้เกิ ดความเครี ยดแก่พนักงาน โดยรวม อยู่ระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61
โดยสิ่ งที่เป็ นความเครี ยดแก่พนักงานโดยรวม ได้แก่ 1.ท่านได้รับความร่ วมมือในการทางานกับเพื่อนร่ วมเป็ นอย่างดี
5.ท่านมี ความสุ ขทุกครั้ งที่ ได้ทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน 2.เพื่อนร่ วมงานยอมรั บความสามารถในการทางานของ
ท่าน 4.ท่านได้รับการช่วยเหลือและให้กาลังใจจากเพื่อนร่ วมงาน และ3.ท่านไม่เคยมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงานเลย
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.68, 4.65, 4.62, 4.61 และ 4.51
ด้านผูบ้ งั คับบัญชาที่ ก่อให้เกิ ดความเครี ยดแก่พนักงาน โดยรวม อยู่ระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.61
โดยสิ่ งที่เป็ นความเครี ยดแก่พนักงานโดยรวม ได้แก่ 1.ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีนโยบาย แนวปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนใน
การบริ หารงานทุกครั้ง 2.ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชา 3.ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้
เสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผูบ้ ริ หารในการพัฒนาและปรับปรุ งการบริ หารงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65, 4.62
และ 4.58 ตามลาดับ
ด้านสิ่ งแวดล้อมในที่ ทางานที่ ก่อให้เกิ ดความเครี ยดแก่ พนักงานโดยรวม อยู่ระดับน้อยที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ า กับ 1.08 โดยสิ่ ง ที่ เ ป็ นความเครี ย ดแก่ พ นัก งานโดยรวม ได้แ ก่ 1.อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ส านัก งาน เช่ น โน๊ ต บุ๊ ค
เครื่ องพิมพ์ เครื่ องแสกน มีไม่พอเพียงต่อการปฏิบตั ิงาน 3.โต๊ะทางานตั้งอยูห่ น้าห้องผูบ้ งั คับบัญชาทาให้การทางานมี
ความกดดัน ไม่เป็ นอิ สระในการทางาน 2.ห้องทางานมี เสี ยงดังรบกวนจากภายนอกและมี กลิ่นเหม็นอับอากาศไม่
ถ่ายเท โดยมีเฉลี่ย 1.17, 1.05 และ 10.1 ตามลาดับ
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5.2 การอภิปรายผล
จากศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
5.2.1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของพนัก งานกับ ระดับ ความเครี ย ดในการปฏิ บ ัติ ง าน เพศแตกต่ า งกัน มี ร ะดับ
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้เนื่ องจากเพศชายหรื อเพศหญิงมีการ
ปฏิบตั ิงานในลักษณะงานที่เหมือนกันมีความรับผิดชอบที่เท่ากัน ดังนั้นการทางานร่ วมกันของพนักงานเพศชายและ
เพศหญิงภายในธนาคารจึงมีความเครี ยดในงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐานปนี วัง
กานนท์(2556) เรื่ องปั จจัยด้านการทางานที่มีผลต่อความเครี ยดของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั แอมพาส อินดัสตรี
จากัด ที่ พบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ ที่ แตกต่าง กันทาให้ความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานไม่ แตกต่างกัน อายุ
แตกต่างกันมีระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตาม สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจากส่ วนใหญ่เป็ น
พนักงานที่มีอายุระหว่าง 33-43 ปี ที่เป็ นช่วงอายุที่ตอ้ ง แสดงความสามารถในการทางาน ซึ่ งจะเป็ นช่วงที่มีโอกาสที่จะ
ได้รับการปรั บเลื่ อนตาแหน่ งให้ สู งขึ้ น และมี การเรี ยนรู ้ และรั บผิดชอบงานที่ เพิ่มมากขึ้ น จึ งทาให้มีความเครี ยด
มากกว่าช่วงอายุ อื่น ๆ ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของวราภรณ์ พรรณนา(2545) ได้ศึกษาปั จจัยที่มี ผลต่อ
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน กรณี ศึกษาโรงแรมอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ ยและสารเคมีกาจัด ศัตรู พืชในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน
สถานภาพแตกต่างกันมี ระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตาม สมมติฐานที่ ต้ งั ไว้
เนื่ องจากพนักงานส่ วนใหญ่ สถานสภาพสมรส/อยู่ดว้ ยกันมี ความเครี ยดมากกว่าพนักงานที่ โสดเพราะพนักงานที่
สมรสจะมีเรื่ องที่ตอ้ งรับผิดชอบหลายด้านและมีเวลาในการทุ่มเทให้กบั งานได้ไม่เต็มที่ ไม่เหมือนกับพนักงานที่โสด
ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของสิ ริพร เลียวกิ ตติกุล(2545) พบว่า สถานภาพสมรสมีผลให้พนักงานมี
ความเครี ยดแตกต่างกัน
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ เนื่ องจากส่ วนใหญ่พนักงานมีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี และจะทางานในส่ วนปฏิบตั ิการที่มีปริ มาณงานที่
มากและมี เ วลาท างานที่ เร่ งรี บ เพื่ อ ให้ไ ด้งานในเวลาที่ กาหนดท าให้พนักงานเกิ ด ความเครี ย ดในการท างาน ซึ่ ง
ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับการศึ กษา ของ จันทร์ จิรา ภู่ทองเกษม ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความเครี ยดของ
พนักงาน ในโรงงานอุ ตสาหกรรมพบว่าพนักงานที่ มีระดับการศึ กษาแตกต่างกันมี ความเครี ยดแตกต่างกันระดับ
ตาแหน่งงานแตกต่างกันมีระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก
ตาแหน่งพนักงานส่ วนใหญ่เป็ นระดับปฏิบตั ิการต้องทางานที่มีปริ มาณงานที่มาก และมีเวลาทางานที่เร่ งรี บเพื่อให้ได้
งานในเวลาที่กาหนดทาให้พนักงานเกิดความเครี ยดในการทางาน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์ จิ
รา ภู่ทองเกษม ศึกษาเรื่ อ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเครี ยดของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า พนักงานที่มี
ระดับตาแหน่งงานแตกต่างกันมีความเครี ยดแตกต่างกันรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ เนื่ องจากรายได้ต่อเดือนของพนักงานส่ วนใหญ่จะมีความแตกต่างกัน
และในส่ วนของค่าใช้จ่ายแต่ละครอบครัวก็ไม่เท่ากันทาให้พนักงานเกิดความเครี ยดในการทางานที่มีผลมาจากเรื่ อง
รายจ่ายที่ไม่เพียงพอ ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์ จิ รา ภู่ทองเกษม ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ความเครี ยดของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความเครี ยดแตกต่าง
กันระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
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ที่ต้ งั ไว้ เนื่องจากพนักงานส่ วนใหญ่จะมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 10 ปี ขึ้นไป ซึ่ งมีความเครี ยดมากกว่าพนักงานที่มี
ระยะเวลาอื่น ๆ เพราะพนักงานที่ทางานมาระยะเวลานานจะต้องเผชิญกับความกดดันและการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการ
ท างานขององค์ก รอยู่เ สมอจึ ง ต้อ งมี ก ารพัฒ นาตนเองเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มอยู่ต ลอดเวลาท าให้ พ นัก งานเกิ ด
ความเครี ยดในการทางาน ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐานปนี
วังกานนท์ เรื่ องปัจจัยด้านการทางานที่มีผลต่อความเครี ยดของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั แอมพาส อินดัสตรี จากัด
ที่พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีความเครี ยดแตกต่างกัน
5.2.2 ศึ กษาปั จจัยด้านการทางาน กับระดับความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งาน ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านการ
ทางาน ดังนี้
ด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กบั ระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้เนื่องจากมีปริ มาณงานมากขึ้นเป็ นงานที่เร่ งด่วนตลอดเวลาทาให้ไม่มีอิสระในการทางานได้เต็มศักยภาพส่ งผล
ให้ พ นัก งานเกิ ด ความเครี ย ดมากขึ้ น ตามไปด้ว ยผลการวิ จัย นี้ สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของด้า นความมั่น คงและ
ความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์กบั ระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจากพนักงานไม่ได้รับโอกาส
พิจารณาเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยูจ่ ากผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งอาจเป็ นเรื่ องความไม่ชดั เจนใน
การประเมินผลงานของผูบ้ งั คับบัญชาและในปั จจุบนั ธุ รกิจธนาคารมีการแข่งขันสู ง ทาให้องค์การมีการปรับตัวในทุก
ๆ ด้านทาให้พนักงานได้รับผลกระทบในการปรั บตัวให้ เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงขององค์การอยู่ตลอดเวลาทาให้
พนักงานเกิดความเครี ยดในการทางานมากขึ้นตามไปด้วย ผลการวิจยั สอดคล้องกับการศึกษา เรื่ อง ปั จจัย ที่มีอิทธิ พล
ต่อความเครี ยดและผลกระทบที่เกิดจากความเครี ยด พบว่า ความก้าวหน้าและความยุติธรรมและศักดิ์อาชี ตารวจมีผล
กับความเครี ยดด้านเพื่อนร่ วมงานมี ความสัมพันธ์กบั ระดับความเครี ยดในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ เนื่ องจากความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์การมีปัญหาทาให้การทางานมีความขัดแย้งขาดการช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกันพนักงานก็จะเกิดความเครี ยดในการทางานมากขึ้นตามไปด้วย ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
อดิ ษ ฐสั ย ศิ ริ ไ ปล์ ที่ พ บว่า สั ม พัน ธภาพในการท างานมี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการปฏิ บัติ ง าน ด้า นผูบ้ ัง คับ บัญ ชา
ความสัมพันธ์กบั ระดับความเครี ยดในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี เนื่ องจากความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับพนักงานภายในองค์การมีปัญหา
ทาให้การทางานมีความขัดแย้งขาดการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันพนักงานก็จะเกิดความเครี ยดในการทางานมากขึ้นตาม
ไปด้ว ย พบว่า สั ม พัน ธภาพในการท างานมี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการปฏิ บ ัติ ง านด้า นสิ่ ง แวดล้อ มในที่ ท างานมี
ความสัมพันธ์ กบั ระดับความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งาน เนื่ องจากสิ่ งแวดล้อมในที่ ทางานไม่ เอื้ อต่อการทางานของ
พนักงาน เช่นอุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงาน มีไม่เพียงพอ ห้องทางานมีเสี ยงดังรบกวนจากภายนอกและมีกลิ่นเหม็นอับ
อากาศไม่ถ่ายเทและโต๊ะทางานตั้งอยูห่ น้าห้องผูบ้ งั คับบัญชาทาให้ การทางานมีความกดดันไม่เป็ นอิสระในการทางาน
ซึ่ งทั้งหมดนี้พนักงานก็จะเกิดความเครี ยดในการทางานมากขึ้นตามไปด้วย
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5.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้
ผลการศึ ก ษาระดับ ความเครี ย ดในองค์ก ารที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานธนาคาร
สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี ทาให้ทราบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยด้านการทางานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ลักษณะงาน ด้านความมัน่ คงและ ความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่ วมงาน ด้านผูบ้ งั คับบัญชาและด้านสิ่ งแวดล้อมในที่
ทางานมีความสัมพันธ์กบั ระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยด้านการ
ทางานให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูจ้ ัดการฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์เพื่อนาผลการศึ กษานี้ ไปใช้ประโยชน์และเป็ นแนว
ทางแก้ไขปรับปรุ งเพื่อลดความเครี ยดให้กบั พนักงานให้ลดน้อยลง หรื อให้เหลือน้อยที่สุดหรื อไม่ให้เกิดความเครี ยด
ในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
5.3.1 ด้านเพศคือชายและหญิงนั้นจะมีผลระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งองค์การควร
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสุ ข เช่น จัดสถานที่ไว้สาหรับพักผ่อนตอนช่วงพักหรื อการออกกาลังกายเต้นแอโรบิก
หลังเลิกงานเพื่อให้พนักงานรู ้สึกผ่อนคลายและไม่เครี ยดมากเกินไป ส่ วนด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับ
ตาแหน่งงาน รายได้ ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานนั้น มีผลระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
โดยผูบ้ ริ หารควรที่จะเอาใจใส่ และให้ความสาคัญแก่พนักงาน เช่น การให้สวัสดิการต่างๆที่ดีในการให้สินเชื่อ เพื่อให้
พนักงานได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความผูกพันต่อองค์การ
5.3.2 ด้านลักษณะงานผูบ้ ริ หารควรมีการพิจารณาและกาหนดขอบเขตของงานลดความซับซ้อนและความ
ยุง่ ยากของขั้นตอนการปฏิบตั ิงานให้มีความเหมาะสมกับพนักงาน ทาให้สามารถแสดงศักยภาพการทางานได้อย่าง
เต็มที่และจัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานในหลักสู ตรที่จาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิงานต่างๆ เช่น ความรู ้และความเข้าใจใน
ผลิ ตภัณฑ์ความเข้าใจในกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิผล ซึ่ งจะทาให้สามารถลดความเครี ยดของพนักงานได้
5.3.3 ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าควรให้พนักงานได้ทราบความชัดเจนเกี่ ยวกับแนวนโยบายของ
องค์การที่อาจมีผลกระทบกับพนักงาน เช่น การปรับเปลี่ยนขนาดองค์กรและจะต้องให้ทราบถึงการวางแผนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลในส่ วนการกาหนดโครงสร้างทางเดินอาชีพโอกาสการเลื่อนตาแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อพนักงาน
จะได้พฒั นาตนเองและสามารถเลือกสายงานอาชีพอื่นๆที่สนใจได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจะทาให้สามารถลด ความเครี ยดของ
พนักงานได้
5.3.4 ด้านเพื่อ นร่ วมงาน จัดกิ จ กรรมส่ งเสริ ม การท างานแบบมี ส่ วนร่ วมกัน เช่ น การจัดกิ จกรรมกี ฬาสี
กิจกรรมทาประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) กิจกรรมทางศาสนา และการทัศนศึกษานอกสถานที่ (สัมนาประจาปี ) เป็ นต้น
เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างพนักงานในแผนกเดียวกันระหว่างแผนกและระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หารให้พนักงาน
ได้พดู คุยปรึ กษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกันซึ่ งจะทาให้สามารถลดความเครี ยดของ
พนักงานได้
5.3.5 ด้านผูบ้ งั คับบัญชาควรมี ให้ความสาคัญกับพนักงานหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุ กคนอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน และเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานพร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างพนักงานใน
แผนกเดียวกันระหว่างแผนกและระหว่าง พนักงานกับผูบ้ ริ หาร ซึ่ งจะทาให้สามารถลดความเครี ยดของพนักงานได้
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

5.3.6 ด้านสิ่ งแวดล้อมในที่ทางานควรจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสม เช่น รู ปแบบการจัดโต๊ะ
ทางานจะเน้นอิสระไม่เป็ นทางการมากมีความทันสมัยและคานึ งถึงความปลอดภัยของพนักงานในการทางาน ซึ่ งจะ
ทาให้สามารถลดความเครี ยดของพนักงานได้
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1. ทาการศึกษาตัวแปรอื่นๆที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดของพนักงาน เช่น ด้านวัฒนธรรม
องค์การ ด้านการขาดลางาน ด้านประสิ ทธิภาพการทางาน ด้านปริ มาณและคุณภาพของงาน
2. ควรจะมีการศึกษาโดยขยายขอบเขตการศึกษาความเครี ยดไปยังพนักงานสาขาของธนาคารที่อยูใ่ นพื้นที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล หรื อพนักงานสาขาอื่นทัว่ ประเทศ
3. ควรเก็บข้อมูลในรู ปแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากการใช้แบบสอบถามมาประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์
การสังเกตเพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะที่เป็ นข้อมูลในเชิงลึก
เอกสารอ้ างอิง
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