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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณมีวตัถุประสงค์ดังน้ีคือ (1) ศึกษาระดับ

ความเครียดของพนักงานระดบัปฏิบติัการกรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร          
(ธ.ก.ส.) จ.เชียงใหม่ (2) ศึกษาปัจจยัลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
กลุ่มตัวอย่างวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยคือพนักงานระดับปฏิบัติการจ านวน 172 คน โดยก าหนดพื้นท่ี
ศึกษาวิจยัคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.เชียงใหม่ทั้ งหมด 36 สาขา 
เคร่ืองมือท่ีใช้งานการวิจยัเป็นแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐานคือ t-test และ   
F-test ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส ต าแหน่งระดบัปฏิบติังาน 7 ระยะเวลาปฏิบติังานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปและมี
อตัราเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไป 
 ผลการศึกษาวิจยัพบว่าระดบัความเครียดของพนกังานระดบัปฏิบติัการอยู่ในระดบัมาก และ
ปัจจยัลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานระดบัปฏิบติัการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยคือ ดา้นความเส่ียงในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมาคือด้านปริมาณชั่วโมงการท างานอยู่ในระดับมาก ด้านภาระงานอยู่ในระดับมาก ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของงานอยู่ในระดบัมาก ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของงานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั ผลการทดสอบ
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พบวา่พนกังานท่ีมีคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนัมีระดบัความเครียดแตกต่างกนัโดยภาพรวม 
และพนักงานท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันมีคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงานท่ีส่งผลต่อ
ความเครียดแตกต่างกนัโดยภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 
ค าส าคัญ : ความเครียด, ปัจจัยด้านลกัษณะงาน, พนักงานระดับปฏิบัติการ  
 

1.บทน า 
ความเครียดเป็นปัญหาสุขภาพจิตท่ีมีความส าคญัปัญหาหน่ึงในสังคมไทย เน่ืองจากปัจจุบนั

สภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วท าให้มนุษยต์อ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามสภาพแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึน เพื่อสามารถรับมือต่อสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่ีเปล่ียนไป ทั้งการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งอยูภ่ายใตแ้รง
กดดนั บีบคั้น การแข่งขนั เศรษฐกิจ กระแสสังคม เทคโนโลยี วตัถุนิยม ส่ิงต่าง ๆ น้ีลว้นส่งผลให้คน
ไทยมีโอกาสเผชิญความเครียดมากยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเครียดท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั เม่ือใดท่ี
ความเครียดเกิดข้ึนกบัตวับุคคลแลว้ ความเครียดนั้นจะส่งผลกระทบทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ รวมถึง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างาน จากขอ้มูลผลส ารวจ “คะแนนสุขภาพและความ
เป็นอยูแ่บบ 360 องศาประจ าปี 2562” ของบริษทัมหาชนจ ากดั ซิกน่า ประกนัภยั พบวา่ประเทศไทยนั้น
ติดอนัดบัประเทศสุดเครียด 5 อนัดบัแรกของโลก และจ านวนประชากรประมาณร้อยละ 81 ของคนไทย 
ท่ีก าลงัเผชิญปัญหาความเครียดนั้นส่วนใหญ่เป็นคนในวยัท างาน เน่ืองจากคนในวยัท างานตอ้งอยู่ใน
วฒันธรรมท่ีตอ้งต่ืนตวัตลอดเวลา มีโอกาสท่ีจะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัท่ียุง่ยากและ
ซบัซอ้นมากกวา่วยัอ่ืน ๆ ส่งผลท าใหมี้ความเครียดเพิ่มสูงข้ึน  

นอกจากน้ีลกัษณะงานแต่ละอาชีพแต่ละฝ่ายงาน ส่งผลใหเ้กิดความเครียดไดแ้ตกต่างกนั ผูว้จิยั
เป็นบุคลากรท่านหน่ึงท่ีได้ปฏิบติังาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) 
ส านกังานใหญ่ ปฏิบติังานในต าแหน่งพนกังานลูกคา้สัมพนัธ์ ซ่ึงพนกังานลูกคา้สัมพนัธ์นั้นถือเป็นอีก
ต าแหน่งหน่ึงท่ีมีโอกาสเผชิญต่อความเครียดสูง ลกัษณะงานมกัอยู่ภายใตค้วามกดดนั ลูกคา้สามารถ
ติดต่อสอบถามขอ้มูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นงานบริการด้านหน่ึงของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ท่ีเนน้การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลมากกวา่ระบบตอบรับ เพราะเห็นว่า
การติดต่อกนัระหวา่งบุคคลนั้นสามารถท่ีจะให้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ เหมาะกบักลุ่มของลูกคา้ของธนาคาร 
โดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งติดต่อเขา้มาหลายต่อหลายคร้ัง พนกังานบริการสามารถใหข้อ้มูลลูกคา้ไดค้รอบคลุม
ในทุกเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการแนะน า ผลิตภณัฑ์เงินฝาก ผลิตภณัฑ์สินเช่ือ บริการตรวจสอบรายการ
เคล่ือนไหวบญัชี ตรวจสอบบริการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการนโยบายรัฐบาล การประสานส่วนงานต่าง ๆ 



 

และขอ้มูลเบ้ืองตน้ภายในธนาคารเป็นตน้ ซ่ึงในยุคดิจิทลัเทคโนโลยีเขา้มามีอิทธิพลกบัพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตของคนในสังคม ขอ้มูลของธนาคารตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้ทนัตามเทคโนโลยีไดต้ลอดเวลา
เพื่อสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท าให้ต าแหน่งพนกังานลูกคา้สัมพนัธ์เป็นต าแหน่งท่ีตอ้งพฒันา
ความรู้ฝึกฝนทกัษะตลอดเวลา  

ดา้นปัจจยัลกัษณะงานจึงเป็นปัจจยัท่ีคนส่วนใหญ่มกัไม่เห็นความส าคญั เน่ืองจากสถานการณ์
รอบตวัต่าง ๆ ทั้งดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของงาน ดา้นภาระงาน ดา้นปริมาณชัว่โมงการท างาน 
ดา้นการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และดา้นความเส่ียงในการปฏิบติังาน สาเหตุเหล่าน้ีอาจส่งผลให้
พนกังานท างานภายใตค้วามกดดนัก่อใหเ้กิดความเครียด แต่ความเครียดไม่ไดเ้ลวร้ายเสมอไปหากอยูใ่น
ระดบัท่ีพอดี ความเครียดท่ีดี (Positive stress) สามารถกลายเป็นแรงผลกัดนัก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน แต่หากความเครียดนั้นเกิดสะสมและถูกปล่อยให้อยูใ่นระดบัสูงถือเป็นความเครียดท่ีไม่ดี 
(Negative stress) ท่ีจะส่งผลเสียต่อร่างกายจิตใจ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัจะศึกษา
ความเครียดโดยมุ่งไปท่ีลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อความเครียดความเครียดในการท างานของพนกังาน เพื่อ
น าผลท่ีไดไ้ปหาสาเหตุวา่แทจ้ริงแลว้ความเครียดท่ีเกิดข้ึนกบัตวัพนกังานนั้นเกิดจากปัจจยัดา้นลกัษณะ
งานหรือไม่ 
 

2.วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความเครียดของพนกังานระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.เชียงใหม่  
 2. เพื่อทราบปัจจยัลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษา 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.เชียงใหม่ 
 

3.สมมุติฐานการวจิัย 
  1. พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความระดับความเครียด
ความเครียดแตกต่างกนั 

2. พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัลกัษณะ
งานท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานแตกต่างกนั 
 



 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.เชียงใหม่เพื่อหาทางเผชิญความเครียดท่ี
เหมาะสมพร้อมท่ีจะใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารและหัวหน้างานในการปรับปรุงแกไ้ขช่วยเหลือและ
แนะน าพนกังานในการบริหารจดัการกบัความเครียดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ผลการศึกษาน้ีสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการพฒันาองคก์รและการศึกษาคน้ควา้ต่อไป
ในอนาคต 
 

5.ขอบเขตการวจิัย 
5.1 ขอบเขตของประชากร 

ประชากรท่ีศึกษาคือพนกังานปฏิบติัการระดบั 4 – 7 ท่ีปฏิบติังาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.เชียงใหม่ ตามบญัชีรายช่ือพนกังานในปีบญัชี 2563 โดยประชากร
ทั้งหมด 301 คน  
5.2 ขอบเขตเน้ือหา 

ตวัแปรอิสระ 
(1) ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบติังาน 
ตวัแปรตาม 
(1) ระดบัความเครียดจากการปฏิบติังานของพนกังานระดบั 4-7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.เชียงใหม่ 
(2) ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของงาน ภาวะงาน ปริมาณ

ชัว่โมงการท างาน การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีและความเส่ียงในการปฏิบติังาน 
5.3ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ผู ้วิจ ัยท าการรวบรวมข้อมูลระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิม ตั้ งแต่กรกฎาคม 2563 ถึง 
พฤศจิกายน 2563 
 



 

6. ระเบียบวธีิวจัิย 
6.1 กรอบแนวคิดวธีิวจัิย 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี พนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตร และ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.เชียงใหม่ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Finite 
Population) ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane (Yamane. 
1967: 886-887) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมให้มีความคลาดเคล่ือนใน การประมาณ
ค่าไม่เกิน 5% และการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามล าดบั 
6.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัเชิงคุณภาพและปริมาณใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลจาก
หนงัสือเอกสารและงานวิจยัท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัความเครียด สาเหตุหรือปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียด
จากการท างาน การประเมินระดบัความเครียด เพื่อใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นไปอยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและ
หนา้เช่ือถือโดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
4. สถานภาพสมรส 
5. ต าแหน่งงาน 
6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
7. อตัราเงินเดือน 

ระดบัความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.เชียงใหม่ 

ปัจจัยลกัษณะงานทีส่่งผลต่อความเครียด 
1. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของงาน  
2. ภาวะงาน  
3. ปริมาณชัว่โมงการท างาน   
4. การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  
5. ความเส่ียงในการปฏิบติังาน 



 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลประชากรศาสตร์ แบบสอบถาม
ก าหนดให้ตอบค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามในลักษณะ Checklist ท่ีเป็น
แบบสอบถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน อตัราเงินเดือน 

ตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อความเครียด
ในการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชแ้บบวดัความเครียดกรมสุขภาพจิต (SPST-20) ในการ
วดัระดบัความความเครียด ทั้งน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีมีการวดัและการก าหนดน ้ าหนกัคะแนนตามแบบ
ของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยก าหนดน ้าหนกัคะแนนของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็น 
  รู้สึกเครียดมากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 
  รู้สึกเครียดมาก  ใหค้ะแนน 4 
  รู้สึกเครียดปานกลาง ใหค้ะแนน 3 
  รู้สึกเครียดนอ้ย  ใหค้ะแนน 2 
  รู้สึกเครียดนอ้ยที่สุด ใหค้ะแนน 1 

เกณฑค์่าเฉล่ียในระดบัความคิดเห็น 
ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัความเครียดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัความเครียดอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบัความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบัความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 สร้างแบบสอบถามปัจจยัปัจจยัลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของ
ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่  

(1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของงาน 
(2) ภาระงาน 
(3) ปริมาณชัว่โมงการท างาน 
(4) การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
(5) ความเส่ียงในการปฏิบติังาน 



 

ทั้งน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีมีการวดัและการก าหนดน ้าหนกัคะแนนตามแบบของลิเคอร์ท (Likert 
Scale) โดยก าหนดน ้าหนกัคะแนนของแบบสอบถาม ดงัน้ี 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็น 
  รู้สึกเครียดมากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 
  รู้สึกเครียดมาก  ใหค้ะแนน 4 
  รู้สึกเครียดปานกลาง ใหค้ะแนน 3 
  รู้สึกเครียดนอ้ย  ใหค้ะแนน 2 
  รู้สึกเครียดนอ้ยที่สุด ใหค้ะแนน 1 
เกณฑค์่าเฉล่ียในระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัความเครียดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัความเครียดอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบัความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบัความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะให้ผูต้อบแบบสอบถาม สามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยลกัษณะของค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) 
 

7. ผลการศึกษา 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัลักษณะงานท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ. เชียงใหม่ ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยั
และอภิปรายผลดงัน้ี 
7.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส ต าแหน่งระดบัปฏิบติังาน 7 ระยะเวลาปฏิบติังานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปและมี
อตัราเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไป 
7.2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความเครียดต่อปัจจยัลกัษณะงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษา 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ. เชียงใหม่ 



 

พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้น
ความเส่ียงในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นปริมาณชัว่โมงการท างาน อยูใ่นระดบั
มาก ด้านภาระงาน อยู่ในระดบัมาก ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของงาน อยู่ในระดบัมาก ด้าน
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
7.3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความเครียดของพนกังานระดบัปฏิบติัการกรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ. เชียงใหม่ 

พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั 
คือ กลัวการท างานผิดพลาดมีความเครียดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือพนักงานรู้สึกเหน่ือยง่ายมี
ความเครียดในระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยพนกังานรู้สึกป่วยหรือเป็นหวดับ่อย ๆ มีความเครียดอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
7.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

1. ระดบัความคิดเห็นต่อความเครียดของพนักงานระดบัปฏิบติัการกรณีศึกษา ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ. เชียงใหม่ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ 
ดา้นเพศ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน อตัราเงินเดือน ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น และในดา้น
อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ตามล าดบั  

2. ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานระดบัปฏิบติัการ
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ. เชียงใหม่ จ  าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลทัว่ไปพบวา่ ดา้นเพศ ต าแหน่งงาน อตัราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนัและ
ในส่วนของ ดา้นอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ตาม
ลบัดบั 
 

8.อภิปรายผล 
1. ความเครียดของพนกังานระดบัปฏิบติัการกรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ. เชียงใหม่ จ  าแนกตามลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ ดา้นเพศ ต าแหน่งงาน ระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน อตัราเงินเดือน ไม่แตกต่างกนั และในด้านอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพ
สมรส แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ตามลบัดบั ท าใหส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ คุณอุทุมพร เมือง
นามา (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดความเครียดของพนกังานธนาคาร สินเอเซีย จ ากดั 



 

(มหาชน) พบวา่ ทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พนกังานของธนาคารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ท างานในต าแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
โดยมีประสบการณ์ การท างานน้อยกว่าหรือเท่ากบั 3 ปี ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การนั่งท างานเป็น
เวลานาน และการออกนอกสถานท่ี เพื่อท างานเป็นเวลานาน จ าท าใหพ้นงังานมีความเคลียหน่อยลง อีก
ทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท างาน เช่น แสงสวา่ง อุณหภูมิ อยูใ่นสภาพท่ีก็เป็นส่ิงส าคญั ในส่วนของลกัษณะ
งานท่ีตอ้งใช้ทกัษะความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการท างานท่ีมีปริมาณมากเกินไป อาจส่งผลเครียด
ใหแ้ก่พนกังาน 

2. ความเครียดของพนกังานระดบัปฏิบติัการกรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ. เชียงใหม่ จ  าแนกตามลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ ดา้นเพศ ต าแหน่งงาน ระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน อตัราเงินเดือน ไม่แตกต่างกนั และในด้านอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพ
สมรส แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05 ตามลับดับ ท าให้สอดคล้องกบังานวิจยัของ คุณณรงค์                  
ใจเท่ียง (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความเครียดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกริก 
โดยวิจัยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์กับการจัดการความเครียด ทดสอบ
สมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทางชีวะสังคม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุภูมิล าเนา คณะ
วิชา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และโรคประจ าไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความเครียดของ นกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเกริก จากการศึกษาปัจจยัภายนอกตวับุคคล การเขา้ถึงบริการสาธารณสุข พบวา่นกัศึกษามี
การเขา้ถึงบริการสาธารณสุขอยู่ในระดบั ปานกลาง ร้อยละ 52.1 มีการเขา้ถึงหรือไดรั้บนโยบายของ 
สถาบนัการศึกษาท่ีส่งเสริมการจดัการความเครียด พบวา่อยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 48.3 และการ ไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 42.1 ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ ปริมาณชัว่โมงใน
การท างานต่อวนัของพนกังานและการไดรั้บผลตอบแทน (OT) ท่ีเป็นท่ีพอใจแก่พนกังาน ในส่วน ของ
การใช้เทคโนโลยี ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน พนักงานมีการการปรับตัวตามเทคโนโลยี ใหม่ๆ ท่ีใช้
ปฏิบติังานไดดี้ 
 

9.ข้อเสนอแนะ 
9.1 ขอ้เสนอแนะในงานวจิยั 

1. จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพนักงานงานการนั่งท างานเป็นเวลานาน
ก่อให้เกิดความเครียดระดบัมาก ดงันั้นผูบ้ริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) จึงควรใหพ้นกังานมีโอกาสขยบัร่างกายตามสมควร ในโอกาสท่ีเหมาะสม 



 

2. จากการศึกษาพบว่าระดบัความเครียดท่ีมาจากปัจจยัลกัษณะงานท่ีมีการก าหนดดา้นความ
รับผิดชอบในแต่ละบุคคล และด้านปริมาณงานท่ีมีจ านวนมากเกินก่อให้เกิดความเครียด และด้าน
ปริมาณงานท่ีน้อยเกินก่อให้เกิดความเครียด ดงันั้นผูบ้ริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงควรหาสมดุลในการก าหนดปริมาณงาน 

3. จากการศึกษาพบว่าการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ก่อให้เกิดความเครียดมาก ดงันั้น
ผูบ้ริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงควรสอนงานท่ีใช้เทคโนโลยี 
จนกวา่พนกังานจะคุน้เคยและเป็นมิตร เพื่อช่วยลดความเครียดลง 

4. จากการศึกษาพบวา่พนกังานเกิดความเครียดจากความรู้สึกเส่ียงในการปฏิรูปองคก์รท่ีท างาน 
โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้งานแทนคน ดังนั้นผูบ้ริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงควรก าหนดนโยบายความมัน่คงของพนกังานท่ีมีต่อการท างานการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

5. จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดมากท่ีสุดคือการกลวัการท างานผิดพลาด 
ดงันั้นผูบ้ริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงควรก าหนดกระบวนการ
ท่ีชดัเจนพร้อมกระบวนการตรวจสอบความผดิพลาดในทุกขั้นตอนเพื่อใหก้ารท างานเกิดความผดิพลาด
นอ้ยลง 

6. จากการศึกษาพบวา่ผูท่ี้อายุแตกต่างกนัมีความเครียดแตกต่างกนัและกลุ่มผูท่ี้มีความเครียดสูง
เป็นผูท่ี้มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ดงันั้นผูบ้ริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) จึงควรใส่ใจกบัคนกลุ่มน้ี 

7. จากการศึกษาพบว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมีความเครียดท่ีเกิดจาก
ปัจจยัลกัษณะงานแตกต่างกนั โดยพบวา่ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของงานและภาวะงานตลอดจน
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทางดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของงานและภาวะงานผูท่ี้ระดบั
การศึกษาปริญญาโท มีความเครียดมากกวา่ปริญญาตรี ส่วนดา้นการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยผีูท่ี้จบ 
ปริญญาตรี มีความเครียดมากกว่า ปริญญาโท ดงันั้นผูบ้ริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงควรจดัอบรมเก่ียวกบัเทคโนโลยใีหผู้จ้บปริญญาตรี มากข้ึน 
9.2 ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัอนาคต 

1. การวิจยัคร้ังน้ีเก็บเฉพาะขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่การใชแ้บบสอบถามเพียงอยา่งเดียว จึงท า
ใหไ้ม่ทราบขอ้มูลในเชิงลึกมาใชใ้นการประกอบผลการอธิบายผลการวิจยั ดงันั้นควรมีการศึกษาในเชิง
ลึกเช่นการสัมภาษณ์ เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีชดัเจนส าหรับการศึกษามากยิง่ข้ึน 



 

2. ควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อความเครียดของพนกังาน เช่น การท างานล่วงเวลา
และแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข เป็นตน้ เพื่อเป็นแนวทางหรือขอ้เสนอแนะต่อองคก์ร 

3. การวิจยัคร้ังน้ีเก็บเฉพาะขอ้มูลของผูท่ี้ปฏิบติังานในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเท่านั้น ดังนั้นควรมีการศึกษาผูท่ี้ประกอบอาชีพด้านอ่ืน เพื่อให้ได้ผลท่ีชัดเจนส าหรับ
การศึกษามากยิง่ข้ึน 
 

10.กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจยัวิทยานิพนธ์ เร่ืองปัจจยัลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานระดบั

ปฏิบติัการกรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ. เชียงใหม่ฉบบัน้ี 
สามารถส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาความเมตตาจากบุคคลหลายๆท่าน โดยไดรั้บความ
อนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า เป็นท่ีปรึกษาในการท าวิจัย
วิทยานิพนธ์ ซ่ึงได้ให้ค  าปรึกษา ตรวจสอบแนะน า และแก้ไขข้อบกพร่องและคณาจารย์หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต ท่ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะ แนวคิด ทฤษฎี จนท าใหว้ทิยานิพนธ์ ฉบบั
น้ีเรียบร้อยและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 ขอขอบพระคุณเจา้ของเอกสาร บทความ ต ารา หนงัสือทุกท่านท่ีผูว้ิจยัใช ้ในการสืบคน้ขอ้มูล 
ท่ีมิไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี ขอขอบพระคุณขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารและพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร(ธ.ก.ส.) จ.เชียงใหม่ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็น
อยา่งดีใหข้อ้มูล เสนอแนะ ในการตอบแบบสอบถามดว้ยความเตม็ใจ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งท าใหส้ารนิพนธ์
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัหวงัว่า วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยจึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่าน ส าหรับขอ้บกพร่องต่าง ๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนผูว้จิยัขอนอ้มรับผดิเพียงผูเ้ดียว และยินดีท่ี
จะรับฟังขอ้เสนอแนะ ค าแนะน าจากทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวิจยั
ต่อไป 
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