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1247066 :
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
คําสําคัญ : ความเครียดจากการทํางาน / วิธีการจัดการความเครียด
ชมพูนุท บุญนาค : การศึกษาความเครียดจากการทํางานและวิธีการจัดการความเครียด
กรณีศึกษาพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา บริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ. ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร. 57 หนา.
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเครี ย ดและวิ ธี ก ารจั ด การ
ความเครี ย ดของพนั ก งานแผนกขนส ง และจั ด จํ า หน า ยสิ น ค า บริ ษั ท ดี ส โตน จํ า กั ด จั ง หวั ด
สมุทรสาคร
ผลการวิจัยพบวา
1. พนัก งานสว นใหญเ ปน เพศหญิง มีอ ายุร ะหวา ง 26 – 35 ป มีส ถานภาพสมรส
มีเงินเดือนอยูระหวาง 5,000 – 10,000 บาท
2. ระดับความเครียดของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยสาเหตุตางๆ
ที่กอใหเกิดความเครียดจากการทํางานสูงสุด คือ ลักษณะงานที่ทําใหเกิดความเครียด รองลงมาคือ
รายไดหรือเงินเดือน และเจานายหรือหัวหนางาน
3. จากการประเมินความเครียดพบวาพนักงานมีอาการ พฤติกรรมและความรูสึกที่แสดง
ใหเห็นถึงความเครียดโดยรวม ผลปรากฏวามีอาการตาง ๆ เปนครั้งคราว โดยอันดับแรก เปนอาการ
รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ รองลงมาคือมีความรูสึกวุนวายใจ และอาการนอนไมหลับเพราะคิดมาก
หรือกังวลใจ
4. วิธีการจัดการความเครียดของพนักงาน พบวาพนักงานสวนใหญ มีวิธีจัดการกับ
ความเครียดโดย 3 อันดับแรก คือ การไปดูหนังหรือดูโทรทัศน และการพยายามมองโลกในแงดี
รองลงมาคือการนอนหลับ และอันดับที่ 3 คือการฟงเพลง รองเพลงและเลนดนตรี

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา ..................................................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา ......................................................

ค
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดีดวยความรวมมือและไดรับความชวยเหลือจาก
บุคคลตางๆ ในการใหคํ าปรึ กษา คํ าแนะนํา คอยชวยแกป ญหาที่เกิ ดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ ทําให
งานวิจัยมีความครบถวนสมบูรณ จึงใครขอขอบพระคุณบุคคลเหลานี้
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารย
ผูควบคุม อบรมสั่งสอน ใหคําแนะนํา และตรวจแกไขในการจัดทําเอกสารการวิจัยนี้จนเสร็จ
สมบูรณ
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ ในการใหคําชี้แนะในการ
ทําวิจัย เพื่อนําความรูไปปรับใชแกไขงานวิจัยนี้ใหเหมาะสมและเกิดประโยชน รวมถึงขอแนะนํา
ในการสรางแบบสอบถามเพื่อนําไปใชในการทํางานวิจัยอื่นในอนาคต
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยประพล เปรมทองสุข ที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวิจัย ดาน
การวิเคราะหขอมูลการทําวิจัยจากการใชโปรแกรมสําหรับการประมวลผล เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
ใหงานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ
ขอขอบคุณพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคาบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัด
สมุทรสาครทุกคนในการอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลภาคสนาม และสนับสนุนขอมูลที่
เกี่ยวของ
งานวิจัยครั้งนี้ไดจัดสงใหคณะอาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปนงานในรายวิชา
761427 สัมมนาปญหาทางธุรกิจ และใชเปนขอมูลสําหรับการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมสําหรับ
การสงเสริมงานดานการวิจัยใหกับนักศึกษาตอไป
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สารบัญ
บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
บทที่
1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ขอบเขตของการศึกษา
นิยามศัพทเฉพาะ
2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ความหมายของความเครียดจากการทํางานและสาเหตุของความเครียด
ประเภทของความเครียดและระดับของความเครียด
วิธีการจัดการความเครียด
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กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั
ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
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จ

หนา
ค
ง
ช
1
1
2
2
2
3
4
4
14
19
23
26
26
27
27
27
28
28
31
31

สารบัญ (ตอ)
บทที่
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การวิเคราะหขอ มูลผลกระทบจากความเครียด
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5. สรุป ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
กลุมตัวอยาง
เครื่องมือในการวิจัย
การสรางเครื่องมือวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ขอเสนอแนะสําหรับพนักงาน บริษัทดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
ที่จะนําผลงานวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคผนวก ข แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูล
ประวัติผูวจิ ัย
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จากการทํางาน จําแนกตามรายขอ
3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบประเมิน ความเครียด
จําแนกตามรายขอ
4 จํานวน และรอยละของระดับคะแนนความเครียด
5 จํานวน และรอยละของวิธีการจัดการความเครียด จําแนกตามรายขอ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมากใน
ชีวิตมนุษย เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับชีวิตมากมายก็ตาม แตมนุษยก็ยังเผชิญกับเหตุการณ
ตางๆที่ทําใหเกิดความเครียดได โดยเฉพาะอยางยิ่งความเครียดจากการทํางาน ซึ่งการทํางานทําให
มนุ ษ ย ต อ งมี ก ารเกี่ ย วข อ งปฏิ สั ม พั น ธ เ กิ ด ขึ้ น ในงานอยู ต ลอดเวลา ถ า มนุ ษ ย รั บ รู แ ละประเมิ น
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นในงานนั้นวามาคุกคามหรือเปนอันตรายเกินขีดความสามารถที่ตนจะเผชิญ
ก็ อ าจส ง ผลเป น ความเครี ย ดได ความเครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ้ น จะส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพ ต อ งานและ
ครอบครัว โดยผลกระทบตอสุขภาพทําใหเกิดโรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคกระเพาะ ไมเกรน
นอนไมหลับ ซึมเศรา วิตกกังวล และฆาตัวตาย ผลกระทบตองานทําให ผลการปฏิบัติงานตกต่ําลง
ขาดงาน เกิดอุบัติเหตุ คุณภาพและปริมาณงานลดลง เบื่อหนายงาน และขาดความรวมมือในงาน
ผลกระทบตอครอบครัวทําใหเกิดปญหาในครอบครัวได เนื่องจากมีการระบายอารมณกับบุคคลใน
ครอบครัว หรือละเลยบทบาทหนาที่ของตนที่มีตอครอบครัว
ความเครี ย ดในงานเป น สิ่ งที่ เ กิด ได กับทุ ก คน ทั้ งนี้ เ นื่อ งจากการทํา งานเป น กิ จ วั ต ร
สวนหนึ่งของชีวิตที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ความเครียดจะสงผลใหเกิดความผิดปกติทางรางกาย จิตใจ
และพฤติกรรมดังนี้ ความผิดปกติทางรางกายไดแก ปวดศีรษะ ไมเกรน นอนไมหลับ หรืองวง
เหงาหาวนอนตลอดเวลา เบื่ออาหารหรือกินมากกวาปกติ อาหารไมยอย มือเทาเย็น เหงื่อออก
ตามมือตามเทา ใจสั่น ถอนหายใจบอยๆ เปนตน สวนความผิดปกติทางดานจิตใจ ไดแก ความวิตก
กังวล คิดมาก ฟุงซาน หลงลืมงาย ไมมีสมาธิ หงุดหงิด โกรธงาย ใจนอย เบื่อหนาย ซึมเศรา เหงา
วาเหว สิ้นหวัง หมดความสนุกสนานราเริง เปนตน และความผิดปกติทางดานพฤติกรรมไดแก
สู บ บุ ห รี่ ดื่ ม สุ ร ามากขึ้ น ใช ส ารเสพติ ด ใช ย านอนหลั บ ชวนทะเลาะ ขั ด แย ง กั บ ผู อื่ น บ อ ยๆ
ผุดลุกผุดนั่ง ชอบเก็บตัว (กรมสุขภาพจิต, 2549) ความเครียดในงาน ยังสงผลกระทบตางๆ มากมาย
ตอตัวผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะหากเผชิญความเครียดในการทํางานเปนระยะเวลานานๆ และตอเนื่อง
จะทําใหเกิดความเบื่อหนาย ขาดความคิดสรางสรรค ไมพึงพอใจในงานจนกลายเปนสาเหตุการ
โยกยายหรือลาออกจากงาน ทําใหเกิดการสูญเสียมากมาย สิ่งที่พบไดโดยตรงคือ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเหลานั้นลดลงจากการทํางานนั้น การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเครียด พบวา หนึ่งในสี่ของคนงานบอกวาไดรับความเครียดจากการทํางาน สามในสี่บอกวา
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เกิดความเครียดจากในที่ทํางานมากกวาสมัยอดีต และพบวาความเครียดจากที่ทํางาน ทําใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพ เศรษฐกิจ และครอบครัว โดยมีการสํารวจพบวามีความเครียดจากที่ทํางาน
รอยละ 26-40 (สยามเฮลท , 2549)
บุคลากรหรือพนักงานเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอองคกรหรือหนวยงานเปนอยางมาก
เพราะความสําเร็จขององคกรเกิดขึ้นไดก็เพราะการที่มีบุคลากรที่ดีและมีความสามารถ ดังนั้นเราจึง
ควรดูแลเอาใจใสใหความสําคัญกับบุคลากร การมุงมั่นเอาจริงเอาจังกับการทํางานเปนสิ่งที่ดีแตถา
ทําใหถึงกับเครียดเกินไปก็ไมใชสิ่งที่สมควร เพราะถาเกิดความเครียดขึ้นแลวนอกจากจะไมไดงาน
ดังที่ตั้งใจไวยังสงผลเสียดานอื่นๆดวย เชน ทําใหเกิดความผิดปกติทางรางกายจนเจ็บปวยทําให
เสียความสัมพันธกับผูรวมงาน ทําใหความคิดสับสน สมองไมแจมใส คิดอะไรไมออกยิ่งคิดก็ยิ่ง
เครียดหาทางออกไมได จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเครียดจากการทํางาน และ
วิธีการจัดการความเครียดของพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา บริษัทดีสโตน จํากัด
จังหวัดสมุทรสาคร
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะความเครี ย ดในการทํ า งานของพนั ก งานแผนกขนส ง และ
จัดจําหนายสินคาบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาวิธีการคลายเครียดในการทํางานของพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนาย
สินคาบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1. ทํา ให ทราบถึ งลัก ษณะความเครียดในการทํางานของพนัก งานแผนกขนส งและ
จัดจําหนายสินคาบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
2. ทํ า ให ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารคลายเครี ย ดในการทํ า งานของพนั ก งานแผนกขนส ง และ
จัดจําหนายสินคาบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
ขอบเขตของการศึกษา
1. งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาขอมูลในเรื่องความเครียดจากการทํางานและวิธีการจัดการ
กับความเครียด
2. ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาคื อ กลุ ม ตั ว อย า งของพนั ก งานในแผนกขนส ง และ
จัดจําหนายสินคาของบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
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3. ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลตามแบบสอบถามเริ่มตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2552
นิยามศัพทเฉพาะ
ความเครียด หมายถึง ความรูสึกตอการทํางานของพนักงานที่มีภาวะกดดัน หรือคุกคาม
ตอรางกายและจิตใจทําใหไมสบายใจ วิตกกังวล โกรธ คับของใจหรือขัดแยงในใจความเหนื่อย
ในงาน รูสึกอึดอัดรวมกับอาการผิดปกติของรางกาย และพฤติกรรมที่บงบอกถึงความเครียด เชน
หัวใจเตนแรงและเร็ว หายใจถี่ หอบ ปากคอแหง เกร็งตามมือ เทาและคอ ปวดศีรษะ เบื่ออาหารวิตก
กังวล ชอบคิดปญหาตางๆวกไปวนมา คิดถึงแตเรื่องจุกจิก รูสึกโกรธ หงุดหงิดงาย หวาดกลัวรูสึก
ทอแทและสิ้นหวัง เปนตน
วิธีการจัดการความเครียด หมายถึงวิธีการตางๆที่ทําใหบุคคลขจัดสิ่งรบกวนทั้งทาง
รางกายและจิตใจ รวมไปถึงการทําตัวตามสบาย ผอนคลาย
ความเครียดจากการทํางาน หมายถึงความเครียดที่สงผลเสียตอสุขภาพทางรางกายและ
จิ ต ใจเนื่ อ งจากงาน โดยเฉพาะงานที่ ไ ม เ หมาะกั บ ความสามารถของพนั ก งาน ทรั พ ยากรและ
ความตองการของคนงาน
พนักงานขนสง หมายถึงผูลําเลียงสินคาและจัดสงสินคาไปยังลูกคา และจัดสงไปตาม
สาขาตางๆ ของบริษัท
พนักงานจัดจําหนายสินคา หมายถึงผูจําหนายสินคาใหแกบริษัท ทั้งวางแผนการจัด
จําหนายสินคาสงออกทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ และทําการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท
ณ ศูนยจําหนายสินคาของบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาครระดับความเครียด หมายถึง
ระดับของอาการ พฤติกรรมหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นกับรางกายหรือจิตใจของบุคคลที่มากหรือนอย
แตกตางกันไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่องความเครียดจากการทํางานและวิธีการจัดการความเครียดจากการ
ทํางานผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออมมีเนื้อหาครอบคลุม
เรื่องตางๆที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ความหมายของความเครียดจากการทํางานและสาเหตุของความเครียด
2. ประเภทของความเครียดและระดับของความเครียด
3. วิธีการจัดการกับความเครียด
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความหมายของความเครียดจากการทํางานและสาเหตุของความเครียด
ความหมายของความเครียด
ความเครียดคือการหดตัวของกลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนของรางกาย ซึ่ง
ทุกคนจําเปนตองมีอยูเสมอในการดํารงชีวิต เชน การทรงตัว เคลื่อนไหวทั่วๆไป ทุกครั้งที่เราคิด
หรือมีอารมณบางอยางเกิดขึ้นจะตองมีการหดตัว การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อแหงใดแหงหนึ่งใน
รางกายเกิดขึ้นควบคูเสมอ ความเครียดเกิดจากสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดการปรับตัว และถาไมสามารถ
ปรับตัวไดจะทําใหเกิดความเครียด (รศ.พญ.สุดสบาย จุลกทัพพะ 2550)
ความเครียด หรือ (stress) มีรากศัพท มาจากภาษาลาตินวา “Stringers” หรือ “Struts”
หรือ “Strict” แปลว า แรงกดดันที่มีตอรางกายและมีแนวโน มที่จะทําใหเกิดความผิดปกติ ของ
รางกาย (แกวขวัญ ทศบวร และคณะ 2549)
ความเครียด เปนเรื่องของรางกายและจิตใจที่เกิดการตื่นตัวเตรียมรับกับเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่ง ซึ่งเราคิดวาไมนาพอใจเปนเรื่องที่หนักหนาสาหัสเกินกําลังทรัพยากรที่เรามีอยูหรือ
เกินความสามารถของเราที่จะแกไขได ทําใหรูสึกหนักใจและเปนทุกขและพลอยทําใหเกิดอาการ
ผิดปกติทางรางกาย และพฤติกรรมตามไปดวยความเครียดนั้นเปนเรื่องที่มีกันทุกคนจะมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับการคิดวิเคราะหสภาพปญหา และการประเมินสถานการณของแตละคน ถาเราคิดวา
ปญหาที่เกิดขึ้นไมรายแรง เราก็จะรูสึกเครียดนอยหรือแมเราจะรูสึกวาปญหานั้นรายแรงแตเรา
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พอจะรับมือไหวเราก็จะไมเครียดมาก แตถาเรามองวาปญหานั้นใหญแกไมไหวและไมมีใครชวยเรา
ไดเราก็จะเครียดมากความเครียดในระดับพอดีๆจะชวยกระตุนใหเรามีพลัง มีความกระตือรือรนใน
การตอสูชีวิต ชวยผลักดันใหเราเอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆไดดีขึ้น แตเมื่อใดที่ความเครียดมี
มากเกินไปจนเราควบคุมไมไดเมื่อนั้นเราควรจะตองผอนคลายความเครียด (ประคอง สุคนธจิต 2549)
ความเครียด เปนปฏิกิริยาของรางกายที่เกิดขึ้น เมื่อรางกายถูกกระตุนและมีปฏิกิริยา
ตอบโต เปนปฏิกิริยาทางสรีระวิทยาและจิตวิทยา โดยระบบตอมไรทอที่หลั่งฮอรโมนและระบบ
ประสาทอัตโนมัติทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วรางกาย พอสรุปไดวา “ความเครียด” เปนการ
ตอบสนองตอสิ่งที่คุกคามหรือกดดัน ซึ่งแบงเปน 2 องคประกอบคือ
1. องคประกอบดานรางกาย (Physiological Stress) เชน เหงื่อแตก หายใจถี่ขึ้น
กลามเนื้อเกร็ง ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปากแหง อึดอัดในทอง กระเพาะอาหารปนปวน เปนตน
2. องคประกอบดานจิตใจ (Psychological Stress) แบงออกเปน
2.1 ดานพฤติกรรม เชน ปากสั่น มือสั่น เสียงสั่น พูดเร็ว เดินตัวเกร็ง นอนไมหลับ
รับประทานมาก หรือไมเจริญอาหาร ฯลฯ
2.2 ดานความคิด เชนคิดอะไรไมออก ไมมีสมาธิ จําอะไรไมได
2.3 ดานอารมณ เชนอารมณกลัว วิตกกังวล เศรา โกรธ คับของใจ เปนตน
ความเครียด คือ สภาวะของจิตใจที่ขาดความอดทนอดกลั้น และเต็มไปดวยความคิดที่
ไรประโยชน อันเนื่องมาจากความกดดันจากภาระหนาที่การงาน การเงิน ความสัมพันธที่ขัดแยง
รวมทั้งความถูกตอง ความกาวราวรุนแรงและสภาพแวดลอมที่เปนพิษ เปนการบั่นทอนจิตใจให
ขาดพลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งหากปญหารุนแรงมาก ก็เกิดอาการเครียดที่ยาวนาน เชน อุบัติเหตุ การ
เจ็บปวย การตกใจกะทันหันตอเหตุการณหรือภัยพิบัติตาง ๆ มีผลเสียตอสุขภาพ และการดําเนิน
ชีวิ ตทําใหไมสามารถเผชิ ญหรือ แกป ญหา มี การตัด สินที่ไ มยุติธรรม ความจํ าเสื่อม ขาดความ
กระตือรือรน ความสนใจและความสุขที่แทจริงภายใน (ศูนยราชาโยคะ 2549)
ความเครียด คือ การหดตัวของกลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนของรางกาย
เชนการทรงตัว การเคลื่อนไหวทั่วๆไป มีการศึกษาพบวาทุกครั้งที่เราคิดหรือมีอารมณบางอยาง
เกิดขึ้นจะตองมีการหดตัว เคลื่อนไหวของกลามเนื้อแหงใดแหงหนึ่งในรางกายเกิดขึ้นควบคูเสมอ
ในทางวิชาการความเครียดหมายถึงปฏิกิริยาของรางกายและจิตใจ ที่มีตอสิ่งที่มากระตุน ซึ่งคําวา
ปฏิกิริยาก็ไมไดจําเพาะเจาะจงวาสวนใดสวนหนึ่ง อาจจะเปนการตอบสนองของรางกายบางสวน
เชนปวดหัว หัวใจเตนแรง เหงื่อออก หรือเปนความรูสึกกระวนกระวาย และสิ่งที่มากระตุน หรือ
สิ่งเราที่จะทําใหเกิดความเครียดจะแตกตางกันไปในแตละคน ความเครียดมีทั้งประโยชน และโทษ
แต ความเครีย ดที่เ ปนโทษนั้ น เปนความเครีย ดชนิด ที่เ กิด ความจํ า เปน แทนที่ จ ะเป นประโยชน
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กลับกลายเปนอุปสรรคและอันตรายตอชีวิต เมื่อคนเราอยูในภาวะตึงเครียดรางกาย จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน
1. เซลลทั่วรางกายพรอมกันขจัดของเสียออกจากกระแสเลือดอยางเร็ว
2. การหายใจเร็วขึ้น แตเปนการหายใจตื้นๆ
3. มีการขับอะดีนาลีนและฮอรโมนอื่นๆเขาสูกระแสเลือด
4. มานตาขยายเพื่อไดรับแสงมากขึ้น
5. กลามเนื้อหดเกร็งเพื่อเตรียมการเคลื่อนไหว เตรียมสูหรือหนี
6. เสนเลือดบริเวณอวัยวะยอยอาหารหดตัว
7. เหงื่อออก เพราะมีการเผาผลาญอาหารมากขึ้น ทําใหอุณหภูมิรางกายเพิ่มขึ้น (ไทยแล็ป
ออนไลน 2549)
ความเครียดเปนสภาวะจิตใจและรางกายที่เปลี่ยนแปลงไป เปนผลจากการที่บุคคลตอง
ปรับตัวตอสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราตางๆในสิ่งแวดลอมที่กดดันหรือคุกคามใหเกิดความทุกข ความ
ไมสบายใจ ความเครียดอาจเกิดขึ้นจากสิ่งตางๆตอไปนี้ ไดแก
1. ตนเองเกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บปวยทั้งรุนแรงและไมรุนแรงทําใหเกิดความเครียด
บุคลิกภาพ ผูที่มีบุคลิกภาพที่ชอบแขงขัน เรงรีบ ตองการเอาชนะ จะมีความเครียดมาก
2. ครอบครัว ความขัดแยงในครอบครัว ปญหาเรื่องลูก ความยุงยากเรื่องเพศ ฯลฯ
3. การงานขึ้นอยูกับลักษณะงาน ภาระงาน ความสัมพันธกับผูรวมงานระดับตางๆ
คาตอบแทน สิ่งแวดลอม อากาศ แสง เสียง ฝุน ความรอน (กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 2549)
Hans Selye ไดใหนิยามของความเครียดไววา ความเครียดเปนปฏิกิริยาตอบสนอง ที่
ไมจําเพาะของรางกายตอสิ่งใดๆที่มาเรียกรองตอมัน (Stress is the now-specific response of the
body to the any demand made upon it) (ไทยฟตเวย2549)
เมื่ อ ร า งกายเผชิ ญ ความเครี ย ดจะมี ป ฏิกิ ริ ย าตอบสนอง ในด า นสรี ร ะวิท ยาและการ
เพิ่มขึ้นของฮอรโมนและสารเคมีบางอยางซึ่งในระยะสั้นก็คือการเตรียมพรอมเพื่อการตอสูหรือการ
หนีจากภยันตรายเปนการรักษาตัวเพื่อความอยูรอดหากเผชิญความเครียดที่รุนแรง หรือยาวนาน
เกินไปก็กลายเปนโทษตอรางกาย ปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตใจตอความเครียด เกิดขึ้นควบคูไปกับ
ปฏิกิริยาทางกายในระยะสั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ เชน วิตกกังวล ตื่นเตน กลัว ฯลฯ
หากเผชิญความเครียดอยูนานๆจะตองมีการปรับตัวใหเขาสูสมดุล มิฉะนั้นก็จะกลายเปนความ
เจ็บปวยไปได
ความเครียดไมใชโรคภัย แตอาจนําไปสูความเจ็บปวยไดมากมายหลายอยาง ทั้งทางกาย
และทางจิต โรคทางกายที่สัมพันธกับความเครียดมีหลายโรค เชน หลอดเลือดหัวใจอุดตัน ความดัน
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โลหิตสูง แผลในกระเพาะอาหาร แผลในลําไสใหญ ทองรวง หอบหืด คันตามผิวหนัง โรคทาง
จิตเวชหลายอย าง มี ความสัมพัน ธกับความเครีย ด เชน โรควิต กกั งวลโรคย้ําคิด ย้ํ าทํา โรคกลัว
โรคซึมเศรา โรคจิต โรคอารมณแปรปรวน ฯลฯ
ความเครียด สามารถเกิดไดทุกแหงทุกเวลาอาจจะเกิดจากสาเหตุภายนอก เชนการ
ย า ยบ า น การเปลี่ ย นงาน ความเจ็ บ ป ว ย การหย า ร า ง ภาวะว า งงาน ความสั ม พั น ธ กั บ เพื่ อ น
ครอบครัวหรืออาจจะเกิดจากภายในผูปวยเอง เชนความตองการเรียนดี ความตองการเปนหนึง่ หรือ
ความเจ็บปวย ความเครียดเปนระบบเตือนภัยของรางกายใหเตรียมพรอมที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
การมีความเครียดนอยเกินไปและมากเกินไปไมเปนผลดีตอสุขภาพ สวนใหญเขาใจวาความเครียด
เปนสิ่งไมดีมันกอใหเกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ หัวใจเตนเร็ว แนนทอง มือเทาเย็น แต
ความเครียดก็มีสวนดี เชนความตื่นเตน ความทาทาย และความสนุก
พอสรุปไดวา ความเครียดคือ ภาวะกดดันหรือคุกคามที่สวนใหญจะเกิดกับจิตใจเปน
อันดับแรกแลวจะลุกลามมายังรางกาย เชน เมื่อเกิดความกดดันขึ้นกับจิตใจที่เกินขอบเขตของ แตละ
บุคคลจะรับได อาการตางๆของความเครียดก็จะตามมา เชน ความวิตกกังวล ความคับของใจ ความ
ไมสบายใจเปนตน และความเครียดคือสิ่งที่มาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งมีทั้งผลดีและ
ผลเสีย (สยามเฮลท 2549)
1.1 ความเครียดที่เกิดจากการทํางาน
จากการที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหวิถีชีวิตของคนในสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงตามไปดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหเกิดการแขงขันรีบเรง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
การทํางาน เพราะการทํางานเปนสวนสําคัญของชีวิต เนื่องจากตามปกติ คนสวนใหญจะตองทํางาน
เพื่อหารายไดที่นํามาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งชวยใหคุณภาพชีวิตหรือความเปนอยูดีขึ้น
การทํางาน จะประสบความสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางจึงมักกอใหเกิดความเครียด
ไดงาย ซึ่งความเครียดจากการทํางานมักจะแสดงอาการเหลานี้ เชนหงุดหงิด ฟุงซาน คิดมาก นอน
ไมหลับ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ทองผูก ทองเสีย ปวดเมื่อยตามกลามเนื้อ เปนตน บางคนอาจมี
อาการใดอาการหนึ่ง หรือหลายอาการรวมกัน (สุพิน ภูเพ็กซี 2549)
ความเครียดจากการทํางานนั้นไดมีการสํารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับความเครียด พบวา
หนึ่งในสี่ของคนงาน บอกวาไดรับความเครียดจากการทํางาน สามในสี่บอกวาความเครียดจาก
ที่ทํางานมากกวาสมัยอดีต และพบวาความเครียดจากที่ทํางานทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ เศรษฐกิจ
และครอบครัว โดยมีการสํารวจพบวามีความเครียดจากที่ทํางานรอยละ26-40 (สยามเฮลท 2549)
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ความเครียดจากการทํางาน หมายถึงผลเสียตอสุขภาพทางรางกายและจิตใจเนื่องจากงาน
โดยเฉพาะงานที่ ไมเหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน ทรัพยากรและความตองการของ
คนงาน
สําหรับคนทํางานมีคําหนึ่งที่พูดกันมากคือ ความทาทาย Challenge คือภาวะทั้งทาง
รางกายและจิตใจที่กระตุนใหเราเรียนรูทักษะใหมๆเกี่ยวกับงานเพื่อผลสําเร็จของงานเมื่องานนั้น
สําเร็จก็จะเกิดการผอนคลายและพอใจ Challenge เปนสิ่งที่ดีทําใหสุขภาพจิตดีและสรางงานจึงเปน
คํากลาวที่วาความเครียดเล็กนอยเปนสิ่งที่ดีสําหรับชีวิต แตหากความทาทายนั้นไดกลายเปนงานที่
ตองทําหรือหนาที่ประจําและไมสามารถทําใหสําเร็จก็จะกลายเปนความเครียดจากที่ทํางาน
หนังสือ Organization Communication : Approaches and Process ของKatherine Miller
เรื่อง Stress and Social Support Process กลาววา Stress ความเครียดในการทํางาน หมายถึง ความ
ยุงยากในการจัดการกับผลลัพธในดานลบที่เพิ่มพูนมาจากขอจํากัดในการทํางาน
กระบวนการที่ตองทําใหเครียด มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมในดานตางๆ(Aspects of the
Environment)เราเรียกวา ตัวกอความเครียดหรือสาเหตุของความเครียด(Stressors)และผลกระทบ
จากความเครียดในแตละบุคคล เราเรียกวา Burnout ซึ่งหมายถึง ผลกระทบทางดานจิตใจ ทางดาน
รางกายและผลทางดานลบในการปฏิสังคมในที่ทํางาน(Organizational outcomes)
Burnout (ความเหนื่อยลาในการทํางาน) หมายถึง การทําลายสุขภาพ การทําให
ออนเพลียเนื่องมาจากการทํางานมาก ความเครียดจากการทํางาน
Herbert Freudenberger เปนผูบัญญัติศัพท Burnout ขึ้นมา หมายถึง wearing out การทํา
ใหออนเพลีย ซึ่งเปนผลมาจากการทํางาน Burnout เปนขอจํากัดเรื้อรังของลูกจาง เปนผลมาจาก
ความเครียดในการทํางานในแตละวันและสะสมไมไดรับการแกไข
Maslach อธิบายวา Burnout มีมิติที่เกี่ยวของ 3 มิติ คือ
1. Emotional exhaustion คือความเหนื่อยลาทางอารมณ พนักงานมักจะเกิดความเหนื่อย
ออนทางอารมณ เมื่อเขารูสึกเหนื่อยใจ ผิดหวัง หมดประโยชน ไมสามารถทํางานได
2. A lack of personal accomplishment คือการไมประสบความสําเร็จในแตละบุคคล
จะทําใหพนักงานผูนั้นรูสึกลมเหลว ไมสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. Depersonalization คือการขาดความเชื่อมั่นในตนเอง พนักงานจําเปนตองมีการ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวของในงาน เชน ลูกคา คนไข นักเรียน เมื่อเกิด Burnout ขึ้นพนักงาน
คนนั้นก็จะมองคนอื่นผานแวนสีชา คือเริ่มมองคนในแงราย คาดหวังในตัวผูอื่นในแงที่ไมดี เริ่มไม
อยากมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549)
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1.2 สาเหตุของความเครียด
สาเหตุ ของความเครี ย ด เกิดจากสถานการณห รือเหตุก ารณ ใดๆ ก็ตามที่ผลักดั น ให
รางกายและจิตใจผิดไปจากเดิม ทําใหไมสบายใจวิตกกังวล ผุดลุกผุดนั่ง อารมณเสีย ไมมีสมาธิ ไม
พอใจ บางคนเมื่อเกิดอารมณเครียด จะแสดงอาการออกมาทางกายดวย เชนปวดศีรษะ นอนไมหลับ
กินไมได ออนเพลีย เปนตน ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุของความเครียดได 5 ประการ คือ
1.2.1 เกิดจากความกดดัน ทุกวันนี้คนเราถูกกดดันจากสภาพแวดลอมและบุคคล
รอบขาง เชนเด็กถูกกดดันจากพอแมใหเรียนหนังสือมากๆเรียนในสิ่งที่พอแมอยากใหเรียน หรือ
ลูกนองถูกกดดันจากหัวหนาใหทํางานในสิ่งที่ไมถนัดหรือไมชอบ โดยเฉพาะในสังคมเมืองมักถูก
กดดันดวยเวลา จะทําอะไรก็ตองรีบเรงแขงขันกับคนอื่นหลายๆคน ตองทําตนเองใหไดมาตรฐาน
ตามที่สังคมกําหนดโดยไมเต็มใจจึงทําใหเกิดความเครียด
1.2.2 เกิดความวิตกกังวล คนที่ชอบคิดมาก กังวลกับอดีต วิตกกังวลอนาคต ยอม
ไมมีค วามสุ ขในชี วิ ต คนเหลานี้ จ ะนอนไมห ลั บ อารมณห งุ ด หงิ ด รู สึก ผิ ด ซึ ม เศรา อ อนเพลี ย
สิ้นหวังกับชีวิต เปนตน
1.2.3 เกิดจากความคับของใจ โดยปกติคนเรามักจะมีเปาหมายในชีวิตหรือ การ
ทํางาน แตเมื่อถูกขัดขวางหรือถูกบังคับใหทําในสิ่งที่ตนเองไมชอบจะเกิดอาการเครียด
1.2.4 เกิดจากความขัดแยงในใจ เกิดจากสภาพที่เปนความจริงกับสภาพ ที่ตองการ
ไมตรงกัน ไมสอดคลองกันและเมื่อจําเปนตองตัดสินใจใหเลือกอยางหนึ่งอยางใดเพียงอยางเดียว
1.2.5 เกิดจากความผิดปกติทางรางกายของตนเอง เชน ความพิการ ความผิดปกติ
ของอวัยวะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ปวยเปนโรคเรื้อรังและโรคประจําตัวที่ไมมีทางรักษาให
หายขาดได (แกวขวัญ ทศบวร และคณะ2549)
สาเหตุของความเครียดอาจมาจาก พฤติกรรม ความรูสึกนึกคิดของตนเอง ดังนี้
1. ความหยิ่งทะนงที่มาพรอมกับความอิจฉาริษยา ไมยอมรับนับถือผูใด และพรอมที่จะ
โตแยงแขงขันเพื่อพิสูจนคุณคาของตนเอง
2. การมองโลกในแงราย ไมมีความสงบเยือกเย็นภายใน
3. การพิจารณาแตความบกพรองของผูอื่นไมสํารวจตรวจสอบและแกไขตนเอง
4. ความรูสึกไมออนไหวงาย ไมเขาใจลึกซึ้ง-สมบูรณ
5. ความอยาก ไมสามารถอยูอยางพอใจและสมหวัง
6. ความผูกพันยึดมั่น ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสีย
7. ความเห็นแกตัว ไมพรอมที่จะใหดวยความสุข สบายใจ
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8. ความโกรธที่รุนแรง ไมใหอภัยตอความผิดพลาด ทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ
9. การอยูภายใตอิทธิพลของคานิยมที่ไมถูกตอง ไมมีการดําเนินชีวิตที่สมดุล (ศูนยราชา
โยคะ2549)
ความเครียดเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ
1. สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เชน ปญหาการเงิน ปญหาการงาน ปญหาครอบครัว
ปญหาการเรียน ปญหาสุขภาพ ปญหามลพิษ ปญหารถติด ปญหาน้ําทวม ปญหาฝนแลง ปญหา
ขัดแยงระหวางบุคคล ฯลฯ ปญหาเหลานี้จะเปนตัวกระตุนใหคนเราเกิดความเครียดขึ้นมาได
2. ความคิดและการประเมินสถานการณของบุคคล เราจะสังเกตไดวาคนที่มองโลกในแงดี
มีอารมณขันใจเย็น จะมีความเครียดนอยกวาคนที่มองโลกในแงราย เอาจริงเอาจังกับชีวิตและใจ
รอน นอกจากนี้คนที่รูจักวาตัวเองมีคนคอยใหการชวยเหลือเมื่อมีปญหา เชน มีคูสมรส มีพอแมญาติ
พี่นอง มีเพื่อนสนิทที่รักใครและไววางใจกันได ก็จะมีความเครียดนอยกวาคนที่อยูโดดเดี่ยวตาม
ลําพังดวย
ความเครียดมักไมไดเกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว แตมักจะเกิดจากทั้งสองสาเหตุ
ประกอบกัน คือมีปญหาเปนตัวกระตุนและมีการคิด การประเมินสถานการณเปนตัวบงบอกวาจะ
เครียดมากนอยแคไหน นั่นเองและเปนไปไดอีกวาสาเหตุของความเครียดอาจมาจาก
1. สภาพแวดลอมทั่วไป เชนมลภาวะ ไดแกเสียงดังเกินไป จากเครื่องจักร เครื่องยนต
อากาศเสียจากควันทอไอเสีย น้ําเสีย ฝุนละออง ยาฆาแมลง การอยูกันอยางแออัดเบียดเสียด เปนตน
2. สภาพเศรษฐกิจที่ไมนาพอใจ เชนรายไดนอยกวารายจาย
3. สภาพแวดลอมทางสังคม เชนการสอบแขงขันเขาเรียน เขาทํางาน เลื่อนขั้น เลื่อน
ตําแหนง เปนตน
4. นิสัยในการกิน-ดื่ม ที่สงเสริมความเครียด เชนผูที่ดื่มกาแฟบอยๆ สูบบุหรี่ ดื่มเหลา
ตลอดจนกินของกินที่มีน้ําตาลมากๆ
5. มีสัมพันธภาพกับคนอื่นๆที่ไมราบรื่น มักมีขอขัดแยงกับคนอื่นเปนปกติวิสัย
6. มีความรูสึกวาตนเองต่ําตอยกวาคนอื่น ตองพยายามตอสูเอาชนะ ตองการมีอํานาจ
เหนือผูอื่น
นอกจากนี้ความเครียด ยังอาจเกิดจากอุปนิสัยหรือวิธีการดําเนินชีวิต ของคนบางคนที่มี
ลักษณะตอไปนี้
1. คนที่ชอบแขงขันสูง ชอบทาทาย ชิงดีชิงเดนเอาชนะ
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2. คนที่เขมงวดเอาจริงเอาจังกับทุกอยางไมมีการผอนปรน
3. คนที่ชอบทําอะไรหลายๆอยางในเวลาเดียวกัน
4. คนที่มีอารมณรุนแรงอัดแนนในใจเปนประจํา
5. คนที่ใจรอน จะทําอะไรตองไดผลทันทีไมชอบรอนาน
สาเหตุของความเครียดจากการทํางาน
สาเหตุของความเครียดจากการทํางาน หมายถึง ปจจัยตางๆทางสิ่งแวดลอม ที่กอใหเกิด
ความยุงยากตอบุคคล ทําใหบุคคลนั้นๆไมสามารถจัดการกับความยุงยากนั้นได
สาเหตุของความเครียดจากที่ทํางานมาจากสาเหตุใหญ 2 ประการ คือ
1. จากตัวเราเอง คนที่มีสุขภาพที่ดี มีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ รับประทาน
อาหาร ที่ ถู ก ต อ ง มี ค รอบครั ว ที่ อ บอุ น มี ค วามสามารถที่ จ ะแก ป ญ หาเรื่ อ งความเครี ย ด และ
ความสามารถในการปรับตัว สิ่งนี้จะทําใหคนงานไมเครียดหรือเครียดนอย
2. จากสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งแบงไดเปน
2.1 ปริมาณงาน ปริมาณงานที่มาก การที่ไมไดพัก การที่ทํางานเปนระยะเวลานาน
การทํางานเปนกะ งานที่ตองใชทักษะในการทํางาน
2.2 วิ ธี ก ารบริ ห าร การบริ ห ารงานโดยขาดการมี ส ว นร ว มของคนงาน ขาดการ
สื่อ สาร ที่ ดี ภ ายในองค ก ร สภาพการทํ า งานที่เ ป น เจ า นายและลู ก น อ ง ไม เ ปน แบบเพื่ อนหรื อ
ครอบครัว เหลานี้ลวนกอใหเกิดความเครียด
2.3 ความสั ม พั น ธ ข องพนั ก งานและเจ า นาย ความสั ม พั น ธ ใ นองค ก ร หาก
ความสัมพันธในองคกรไมดีจะเกิดความเครียดในองคกร
2.4 ระเบียบการทํางาน หากมีระเบียบมากไป ความรับผิดชอบมากไปหรือหนาที่
มากไป ความคาดหวังเกี่ยวกับงานมากไป เหลานี้จะกอใหเกิดความเครียด
2.5 ความมั่ น คง ความก า วหน า ในการทํ า งาน หากไม มี ค วามมั่ น คงหรื อ
ความกาวหนา หรือการใหความดีความชอบ หรือการเปลี่ยนตําแหนงอยางไมคาดหวัง เหลานี้ลวน
ทําใหเกิดความเครียด
2.6 สภาพแวดลอมในการทํางานสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน เสียง อุณหภูมิ
กลิ่น มลภาวะ ความแออัด เหลานี้จะเกิดความเครียด
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2.7 เจานาย/หัวหนางาน ความคิดเห็นไมตรงกันเกิดความขัดแยงกัน หัวหนาที่ไม
แยกเรื่องงานกับเรื่องสวนตัว บางคนอาจเจอหัวหนาที่จุกจิก เจาอารมณดาวา สิ่งเหลานี้อาจทําใหเรา
คิดวาหัวหนา ไมชอบเรา ไมยุติธรรม มีอคติ เหลานี้ทําใหเกิดความเครียดได
2.8 เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมงานมาจากที่หลากหลาย ตางคนตางนิสัย บางคนมาสาย
แตกลับเร็ว ไมใหความรวมมือในการทํางาน พูดไมสุภาพ กิริยาไมสุภาพ
2.9 ตัวเราเอง บุคลิกภาพเปนคนเครียดงาย ไมยืดหยุน คาดหวังสูงเกินไมรับฟงความ
คิดเห็นของคนอื่น และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ใจแคบ เหลานี้นอกจากตัวเองเครียดแลวยังสงผล
ใหเพื่อนรวมงานพลอยเครียดไปดวย
2.10 ลักษณะงานที่ทํากอใหเกิดความเครียด งานที่เกี่ยวกับชีวิตคนความเปนความ
ตายของคน เชน หมอ พยาบาล ทหาร ตํารวจ (โดยเฉพาะที่ปฏิบัติงานอยูภาคใตตอนนี้) หรืออาชีพ
ที่เสี่ยงอันตรายตางๆ เมื่อเกิดความเครียดจากการทํางานขึ้นเราตองรีบจัดการกับความเครียดเหลานี้
เพราะถาปลอยไวอาจทําใหเกิดผลเสียทั้งตองานและตัวเรา ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง (สุพิน
ภูเพ็กซี่ 2549)
สาเหตุของความเครียดที่นําไปสูอาการเหนื่อยลาในการทํางาน
ปจจัยตางๆที่กอใหเกิดความเครียดในองคกร จะทําใหเห็นภาพการพัฒนาองคกรอยาง
ชัดเจนขึ้น
Miller, Ellis, Zook และ Lyles พบวาปจจัยที่ทําใหเกิดอาการเหนื่อยลาในการทํางาน
คือ งานที่มีมากเกินกําลัง (Workload)ซึ่งเกี่ยวของกับ “ปริมาณงาน” (Quantitatively)มีงานปริมาณ
มาก (too much)และคุณภาพ(Quantitatively)งานที่ใหทํามีความยากมาก(too difficult)และงาน
ตางๆ ก็มาจากหลากหลายแหลงในองคกร ตัวอยางเชน อาจารยรูสึกวารับงานมาก เนื่องจากมีนิสิต
มาก ตองเปนอาจารยคณะตางๆดวย และตองตรวจงานเด็กจํานวนมาก
Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek และ Rosenthal พบวาสาเหตุมาจากความขัดแยงใน
บทบาทหนาที่ (Role conflict) และความคลุมเครือในบทบาทหนาที่ (Role ambiguity)
ความขัดแยงในบทบาทหนาที่ (Role conflicy) คือ มีบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ
สองอยาง หรือมากกวา และเกิดความขัดแยงกันเองในทั้งสองบทบาทนั้น
ความคลุมเครือในบทบาทหนาที่ (Role ambiguity) คือไมมีความชัดเจนแนนอน
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ ตัวอยางเชน นักโปรแกรมเมอรไดรับคําสั่งใหรับผิดชอบงาน
งานหนึ่ง แตเกิดความขัดแยงในความตองการของคนสั่งงาน (คนนั้นจะเอาอยางนี้คนนี้จะเอาอยาง
นั้น) นักโปรแกรมเมอรคนนั้นก็จะเกิดการเหนื่อยลาในการทํางานได
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นอกจากปจจัยที่เกิดการเหนื่อยลาในการทํางานจะเกิดจากที่ทํางานแลว อาจจะเกิดจาก
ปญหาสวนตัวก็ได Holmes และ Rahe พบวาเหตุการณสําคัญในชีวิต เชน การหยาราง การ
เกษียณอายุ การตั้งครรภ การตายและการโยกยาย อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและสงผล
กระทบตอการทํางานดวย ผูบังคับบัญชาทราบดีวาเปนไปไมไดที่จะจัดการเรื่องครอบครัวหรืองาน
สวนตัวและงานในที่ทํางานใหแยกจากกันโดยเด็ดขาด สาเหตุของความเครียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ก็มักจะสงผลกระทบกับอีกดานหนึ่งเสมอ (แกวขวัญ ทศบวรและคณะ 2549)
แนวโนมที่แตละบุคคลจะเหนื่อยลาในการทํางาน
Firedman และ Rosenmen พบวาคนที่มีบุคลิกภาพแบบ A จะมีแนวโนมวาจะเกิดอาการ
เหนื่อยลาในการทํางานไดงาย
บุคลิกภาพของรูปแบบพฤติกรรมของคนชนิด A มีดังนี้
1. ชอบที่จะทํางานดวนตลอดเวลา (อะไรๆก็ดวน)
2. ตองการเปนที่รูจักและตองการมีความกาวหนาในการทํางาน
3. ละเลยเรื่องอื่นๆของชีวิต มุงมั่นกับงานอาชีพอยางเดียว
4. งานในหนาที่มีหลายงานมีเสนตายของระยะเวลาการทํางาน (deadline)
5. มีนิสัยรีบเรงทั้งในชีวิตสวนตัวและการทํางาน (รีบฝาไฟแดง ไมชอบรอ)
6. มีแรงขับในการแขงขัน ชอบแขงขันมาก
7. มีความรูสึกวา “ฉันเทานั้นที่ทําได”
8. ชอบพูด ชอบสั่ง
9. ชอบเคลื่อนไหวรางกายอยูนิ่งไมได
10. มีนิสัยชอบพูดแซงในการสนทนา
Kobasa, Maddi และ Kahn กลาวถึงบุคลิกลักษณะที่กอใหเกิดความเหนื่อยลาในการ
ทํางานและความเครียด คือ Hardiness หมายถึง การมองเหตุการณรายเปนความทาทาย และ
ตองการเอาชนะ เชื่อวาเขาสามารถควบคุมสภาพแวดลอมได (แกวขวัญ ทศบวรและคณะ 2549)
ผลลัพธของอาการเหนื่อยลาในการทํางานกอใหเกิดผลกับสภาพรางกาย ทัศนคติ และ
ปฏิสัมพันธในองคการ ดังนี้
1. อาการเหนื่อยลาในการทํางาน สงผลกระทบตอรางกาย เปนสาเหตุทําใหเกิดโรค
หลอดเลือดในหัวใจตีบตันและโรคความดันโลหิตสูง มีงานวิจัยระบุวาความเครียดในที่ทํางานจะ
สงผลตอสุขภาพพนักงาน
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2. อาการเหนื่อยลาในการทํางาน สงผลตอทัศนคติความพอใจในงาน (Work Satisfaction)
และการคงอยูในงานอาชีพ (Commitment)คนที่มีอาการเหนื่อยลาในการทํางานมักจะมีความเครียด
จากองคการและในงานอาชีพ Maslach พบวาบุรุษพยาบาลลาออกจากงานไปเปนชางไม ที่ปรึกษา
กฎหมายหันไปยึดอาชีพทําฟารมและสาบานวาจะไมกลับมาทํางานเดิมอีกแลว เพราะไมตองการ
พบปะผูคนและไมตองรองรับอารมณของคนอื่นๆ
3. อาการเหนื่อยลาในการทํางาน สงผลตอองคการ คือการโยกยายงานภายในองคการ
หรือการลาออกขององคการ Shinn วิจัยวาอาการเหนื่อยลาในการทํางานทําใหคนยายงานมากขึ้น
(แกวขวัญ ทศบวรและคณะ 2549)
สรุป
เราเรียนรูปจจัยพื้นฐานที่จะทําใหเกิดความเครียดในองคการ เขาใจคําวา ความเหนื่อยลา
ในการทํางาน (Burnout)และตัวกอความเครียดหรือสาเหตุของความเครียด (Stressors) ที่นําไปสู
ความเหนื่อยลาในการทํางานและแสดงผลลัพธออกมาทางรางกาย (Physiological) ทัศนคติ
(Attitudinal) พฤติกรรม (Behavioral)
2. ประเภทของความเครียดและระดับของความเครียด
เดวิส, เอสเฮลแมน และแมคเคย (พิชชากานต 2551) ไดแบงระดับความเครียดไว
4 ระดับคือ
1. ความเครียดระดับปกติ (Normal stress) หมายถึง เปนระดับความเครียดจากภาระงาน
ที่สามารถจัดการได
2. ความเครียดระดับต่ํา (Mild stress) หมายถึง การไดรับความทุกขจากภาระงานและ
ควรที่จะหาทางปองกัน
3. ความเครียดระดับกลาง (Moderate stress) หมายถึง การดําเนินการปองกันเพื่อเปน
การหลีกเลี่ยงภาวะเบื่อหนายงาน
4. ความเครียดระดับสูงหรือรุนแรง (Severe stress) หมายถึง การเบื่อหนายงานและตอง
พัฒนาการวางแผนในการจัดการกับความเครียดจากภาระงาน
2.1 ประเภทของความเครียด ความเครียดมี 2 ประเภท คือ
2.1.1 ความเครียดชวงสั้น เปนสถานการณที่เกิดขึ้นทันทีทันใด เชน เมื่อตกใจหรือ
ช็อกจากสาเหตุบางอยาง สภาพความเครียดแบบนี้จะเปนชวงสั้นๆ เพราะรางกายจะปรับตัวเขาสู
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สภาวะปกติไดโดยอัตโนมัติ บางครั้งความเครียดอาจมีพื้นฐานทางดานจิตใจมากกวาทางรางกาย
เชน ความเครียดจากคําพูดที่ไมนาพอใจของบุคคลใกลชิด หรือการไดทราบขาวรายบางอยาง เปนตน
ความเครียดบางอยางสามารถขจัดออกไปไดอยางงายดายเพียงแต “คิดออก” เทานั้น ความเครียด
ก็จะหมดไป อาการของความเครียดชวงสั้น จะมีอาการตื่นกลัว ตื่นเตน ชีพจรเตนเร็ว รูสึกปนปวน
ในทอง จิตใจออนไหว ไมมั่นคง
2.1.2 ความเครียดระยะยาว ความเครียดบางอยางเรื้อรัง เกิดจากปญหาความไมลง
รอยไมเขาใจกันในครอบครัว ปญหาการเงิน รายไดไมพอกับรายจาย หรือปญหากลุมใจในเรื่องการ
ทํางาน ความเครียดเหลานี้ขจัดออกไดยาก มักจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย อารมณ และ
บุคลิกภาพ อาการความเครียดแบบนี้จะรุนแรงกวา คือ มีความวิตกกังวลที่หาสาเหตุไมได นอนไม
หลับ จิตไมเปนสมาธิ ระบบการยอยอาหารผิดปกติ ความดันโลหิตสูง และที่สําคัญคืออาจทําใหเกิด
โรคแผลในกระเพาะอาหารและโรคหัวใจ ซึ่งแตละคนจะมีอาการแตกตางกันไป หากมีอาการมาก
ต อ งไปพบแพทย จิ ต แพทย ห รือนัก จิตวิทยา เพื่อ ใหคํ า แนะนําและบําบัด รัก ษาไดอยางถู ก ตอ ง
(แกวขวัญ ทศบวรและคณะ 2549)
2.2 ชนิดของความเครียด
2.2.1 A cute stress คือความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีและรางกายก็ตอบสนองตอ
ความเครียดนั้นทันทีเหมือนกัน โดยมีการหลั่งฮอรโมนความเครียด เมื่อความเครียดหายไปรางกาย
ก็จะกลับสูปกติเหมือนเดิมฮอรโมนก็จะกลับสูปกติ ความเครียดชนิดนี้เกิดจากสิ่งเหลานี้
1. เสียง
2. อากาศเย็นหรือรอน
3. ชุมชนที่คนมากๆ
4. ความกลัว ความตกใจ
5. ความหิว
6. การไดรับอันตราย
2.2.2 Chronic stress หรือความเครียดเรื้อรังเปนความเครียดที่เกิดขึ้นทุกวันและ
รางกายไมสามารถตองสนองหรือแสดงออกตอความเครียดนั้น ซึ่งเมื่อนานวันเขาความเครียดนั้นก็
จะสะสมเปนความเครียดเรื้อรัง ตัวอยางความเครียดเรื้อรัง
1. ความเครียดที่ทํางาน
2. ความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล
3. ความเครียดของแมบาน
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4. ความเหงา
5. ฮอรโมนที่เกี่ยวของกับความเครียด
เมื่อมีภาวะกดดันหรือความเครียด รางกายจะหลั่งฮอรโมนที่เรียกวา cortisol และ
adrenaline ฮอรโมนดังกลาวจะทําใหความดันโลหิตสูง และหัวใจเตนเร็วเพื่อเตรียมพรอมให
รางกายแข็งแรงและมีพลังงานพรอมที่จะกระทําเชน การวิ่งหนีอันตราย การยกของหนีไฟ ถาหาก
ไดกระทําฮอรโมนนั้นจะถูกใชไป ความกดดันหรือความเครียดจะหายไป แตความเครียดหรือความ
กดดันมักจะเกิดขณะที่นั่งทํางาน ขับรถ กลุมใจไมมีเงินคาเทอมลูก ความเครียดหรือความกดดันไม
สามารถกระทําออกมาได เกิดโดยที่ไมรูตัว ทําใหฮอรโมนเหลานั้นสะสมในรางกายจนกระทั่งเกิด
อาการทางกายและทางใจ (สยามเฮลท 2549)
ระดับของความเครียด
ความเครียดมีอยู 3 ระดับ
1.ระดับความเครียดปกติ เชน เด็กกําลังสอบไล กําลังเครียดกับการทํางาน ความเครียด
ประเภทนี้ถือวามีประโยชน
2. ระดับความเครียดเสียสมดุล มีผลทําใหนอนไมหลับ ทานอาหารไมได ระดับนี้ถือวา
ใหโทษตองปรับตัว
3. ระดับสูญเสียฟงกชั่น ไมสามารถทํางานได ไมสามารถไปเรียนได ไมอยากมีชีวิตอยู
ระดับนี้ตองรีบปรึกษาแพทย
ในมุมมองเรื่องความเครียดอีกมุมหนึ่งก็มองวา ความเครียดเปนภาวะทางอารมณที่เกิด
จากความไมสมดุลระหวางความตองการและความคาดหวังกับความเปนจริง อยางเชนถาคาดหวัง
วาจะไดเงินเดือน 10,000 บาทแตได 9,000 บาท เราก็คงไมพอใจและอาจเครียดได แตถาเราทําใจ
ไวแลววางานแบบนี้ตองมีเงินเดือนเริ่มตนที่ 8,000-9,000 บาท ก็จะสบายใจและพอใจ หรือพอแม
ที่คาดหวังวาลูกจะเรียนเกง สอบไดคะแนนดีๆ คือ เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และไมพอใจถาเด็กสอบ
ไดเกรดเฉลี่ย 3.4 สิ่งเหลานี้จะพบไดวา ความแตกตางของความคาดหวังมากมาย ทําใหเกิดความ
ไมพอใจ แมจะเปนเรื่องเล็กนอย แตถาหากพอใจไปเสียหมดไมตองคาดหวังอะไรเลย แบบนีก้ ไ็ มดอี กี
(สุพิน ภูเพ็กซี่ 2549)
ผลของความเครียด
ความเครียดเกิดขึ้นไดกับทุกคน ทุกสถานภาพ มากบางนอยบางตามแตสาเหตุของ
ความเครียดนั้นๆ แตอยางไรก็ตาม คนเราถาไมมีความเครียดเสียเลย ชีวิตคงจะขาดรสชาติ รางกาย
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ออนแอเพราะไมไดใชพลังงานในการแกปญหาใดๆ จิตใจจะขาดความภาคภูมิใจจากผลสําเร็จที่เกิด
ภายหลัง การหามไมใหเกิดความเครียดเลยนั้นคงไมไดเพียงแตเมื่อเรามีความเครียดแลวเราจะ
ดําเนินการหรือมีวิธีการแกไขอยางไร เพื่อเปนการลดความเครียดหรือขจัดความเครียด ถาปลอยให
ความเครียดดําเนินการไปเรื่อยๆโดยไมแกไข โดยเฉพาะความเครียดระยะยาว อาจจะทําใหเกิด
โรคตางๆ ไดดังนี้
1.โรคแผลในกระเพาะอาหารและลําไส เนื่องจากเมื่อคนเรามีความเครียด รางกายจะ
หลั่งสารที่เรียกวา อะดรีนาลีนออกมา สารตัวนี้จะไปกระตุนใหผนังลําไสขับกรดออกมามากกวา
ปกติ ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะอาหารและลําไส
2.โรคขาดสารอาหาร คนที่มีความเครีย ดมัก จะรับประทานอาหารไมไ ด ไมอ ยาก
อาหาร นอกจากนี้ความเครียดจะไปกระตุนตอมไทรอยดใหทํางานผิดปกติและจะสลายอาหารทั้ง
โปรตีน ไขมัน วิตามินและสารอาหารอื่นๆ ออกมามากกวาปกติ ถารางกายทดแทนใหไมทันก็จะ
เกิดภาวการณขาดสารอาหารได
3.โรคอวน บางคนเมื่อเกิดอาการเครียดจะหาทางคลายเครียดโดยการรับประทานอาหาร
เพื่อแกปญหาและขจัดความเครียด แตผลที่ตามมาคือโรคอวน ผลจากการเปนโรคอวน อาจจะทําให
เปนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคมะเร็งได
4.โรคความดันโลหิตสูง ความเครียดที่เนื่องมาจากความวิตกกังวล และความโกรธ จะ
ทําใหหัวใจเตนเร็ว เมื่อมีอาการอยางนั้นบอยๆ อาจจะสงผลใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได
5.โรคติดเชื้ออื่นๆ ความเครียดที่อยูในรางกายเรานานๆจะมีผลกระทบตอกระบวนการ
ทางเคมี ใ นร า งกาย ทํ า ให ร ะบบภู มิ คุ ม กั น ในร า งกายลดลง เนื่ อ งจากความเครี ย ดไปบั่ น ทอน
ความสามารถของรางกายในการบํารุงและซอมแซมตัวเอง รวมทั้งการทํางานของตอมน้ําเหลือง
ผิดปกติไปดวย เนื่องจากความเครียดจะไปยับยั้งการสังเคราะหและการแบงตัวของเซลลในตอม
น้ําเหลืองจึงทําใหรางกายมีความตานทานต่ํา
6.โรคตอมไทรอยดเปนพิษ จากการศึกษาพบวา ความเครียดเปนสาเหตุสําคัญของโรคนี้
ไดเชนกัน
7. คลอเลสเตอรอลหรือกรดไขมันในเลือดสูง คลอเลสเตอรอลเปนสารที่รางกายสราง
ขึ้น เมื่อรางกายเกิดความเครียดก็จะขับคลอเลสเตอรอล เพื่อรางกายไดใชเปนพลังงานในการตอสู
กับปญหาที่เผชิญอยู และคลอเลสเตอรอลจะลดลงสูระดับปกติเมื่อรางกายคลายความเครียด แตถา
ความเครียดยังคงอยูในรางกายเปนเวลานานคลอเลสเตอรอลจะอยูในรางกายระดับสูงดวย และจะ
พอกพูนในเสนเลือด ซึ่งจะทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได เนื่องจากการไหลเวียนของโลหิต
ไมสะดวก
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นอกจากนี้ความเครียดสงผลตอรางกายและจิตใจยังสงผลไปถึงประสิทธิภาพในการ
ทํ า งาน สั ม พั น ธภาพต อ ครอบครั ว และบุ ค คลแวดล อ ม และเมื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในงานตกต่ํ า
สัมพันธภาพเสื่อมทรามลง จิตใจยอมไดรับผลตึงเครียดมากขึ้นซ้ําซอน นับวาความเครียดเปนภัย
ตอชีวิตอยางยิ่ง (แกวขวัญ ทศบวรและคณะ 2549)
การที่เราเห็นขาวในหนาหนังสือพิมพและสื่อตางๆเกี่ยวกับคนฆาตัวตาย แลวสรุปวา
เกี่ยวกับความเครียดเรื่องการเรียน หรือคลั่งดารานั้นจึงไมคอยถูกตอง คนที่ฆาตัวตายนั้นสวนใหญ
นั้นสาเหตุเกิดจากเพราะปวยเปนโรคซึมเศรา บางรายอาจเกิดเพราะมีประสาทหลอนซึ่งเปนอาการ
ของโรคจิต ความเครียดจากสิ่งแวดลอมที่มากระทบนั้นเปนเพียงปจจัยที่มากระตุนใหเกิดการ
กระทําเชนนั้น การปองกันการฆาตัวตาย ตองรีบคนหาบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงใหไดโดยเร็ว นั่นคือ
คนหาบุคคลที่มีอาการซึมเศราหรือเปนโรคจิต และมีปจจัยเสี่ยงตอการฆาตัวตายสูง แลวรีบทําการ
บําบัดรักษาโดยดวน การรักษาโรคซึมเศราและโรคจิตตองอยูในความดูแลของแพทย เพราะเปน
โรคที่ตองใชยาในการรักษาและบางครั้งอาจตองใชการรักษาดวยไฟฟา บางครั้งความเขาใจผิดทํา
ใหมีการนําผูปวยไปรักษาในทางที่ไมถูกตอง บอยครั้งอาจไดรับคําแนะนําที่ผิด เชน ใหหยุดกินยา
จนทําใหอาการทางจิตกําเริบและฆาตัวตายในที่สุด เมื่อผูปวยไดรับการดูแลจนพนภาวะวิกฤตแลว
จึงใหการรักษาทางจิตใจหรือทําจิตบําบัดตอไป เพื่อคนหาสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดและมี
อาการเจ็บปวยขึ้นมา คําแนะนําที่ไดยินบอยๆคือ เวลาเครียดก็ใหไปคลายเครียดโดยการออกกําลัง
กาย เลนกีฬา ปลูกตนไม ฟงดนตรี หรือไปเที่ยวพักผอนหยอนใจ สิ่งเหลานี้อาจมีผลในการลด
ความเครี ย ดได สว นหนึ่ ง แต ยั ง เปน การแกไขปลายเหตุห ากเปรีย บความเครีย ดกับ การเป น ไข
วิธีการคลายเครียดเหลานั้นก็เหมือนกับการลดไขโดยการเช็ดตัวหรือกินยาแกไข ซึ่งถาเปนไขที่ไม
รุนแรงก็อาจหายได แตไขเปนเพียงอาการมิใช โรค สาเหตุที่ แทจริงของไขอาจเปนไทรฟอยด
มาลาเรีย สมองอับเสบ วัณโรค ไขหวัดใหญ ฯลฯ โรคเหลานี้บางอยางตองการการรักษาที่สาเหตุ
เชนเดียวกับความเครียด คนที่มีความเครียดก็คือคนที่มีความทุกข จะใชการนั่งสมาธิอยางเดียวแลว
ทําใหหลุดพนจากความทุกขคงมิได ตองมีการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม และใชปญญาในการแกไข
เหตุแหงทุกขดวยจึงจะครบถวนสมบูรณ การทําจิตบําบัดเปนการชวยผูมีปญหาทางจิตใจคนหา
สาเหตุที่ทําใหเกิดความทุกขทางใจโดยการวิเคราะหถึงปมขัดแยง และความตองการตางๆ ซึ่งอยูใน
จิตไรสํานึก สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความรวมมือและความตั้งใจจริงของผูปวย จะทําใหคน
ที่ไมสนใจ หรือชอบปฏิเสธความจริงยอมไมไดผล เมื่อผูปวยเกิดความเขาใจถึงสิ่งที่อยูในจิตใจของ
ตนเองอยางถองแทแลว จึงสามารถนําไปแกไขและพัฒนาตนเองได มีการใชกลไกทางจิตที่มี
ประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวิธีการมองโลกและมองตนเอง สรางเสริมพื้นฐานทางจิตใจใหเขมแข็ง
ขึ้น และนําไปสูการพัฒนาจิตเพื่อใหดํารงชีวิตไดโดยมีความทุกขนอยที่สุด วิธีการนี้เปนวิธีที่ตองใช
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เวลาและความตั้งใจมาก ผูรักษาตองมีใจรักและทุมเทอยางเต็มที่ ผูรับการรักษาตองมีความสนใจ
และมีความสามารถที่จะเรียนรูและเปลี่ยนแปลงตนเองได การรักษาจึงจะสัมฤทธิ์ผล ความเครียด
เป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาพร อ มกั บ ชี วิ ต เราทุ ก คน ไม มีใ ครหลี ก หนี ค วามเครี ย ดไปได เพราะภาวะที่
ปราศจากความเครีย ดอย า งสมบูรณคือ ความตาย ความเครีย ดเปน สิ่ งที่ ก ระตุ น ให คนมีค วาม
กระตือรือรนและทําใหโลกมีการพัฒนาตอไป บางครั้งคนแสวงหาความเครียดในรูปแบบของ
ความบันเทิง การกีฬา และการละเลนตางๆ ตราบใดที่ความเครียดนั้นไมไดมีความรุนแรงมาก
หรือคงอยูนานเกินไป ความเครียดนั้นก็ไมเปนอันตรายตอเรา เราคงตองอยูกับความเครียดตอไป
เหมือนอยูกับแบคทีเรียที่อยูรอบๆตัวเราและในตัวเรา สวนใหญแลวมันไมได เปนพิษเปนภัยตอเรา
ยกเว น บางครั้ ง บางคราที่ เ กิ ด การเสี ย สมดุ ล เท า นั้ น เองที่ ทํ า ให ค วามเครี ย ด เกิ ด โรคขึ้ น มา
กรมสุขภาพจิต (2549) แบงระดับความเครียดออกเปน 4 ระดับดังนี้
1. ความเครียดในระดับต่ําจะมีผลผลักดันใหการทํางานดีขึ้นไมเกียจครานหรือนิ่งเฉย
2. ความเครียดในระดับปานกลาง อาจมีผลกระทบตอการกระทํา เชน การรับประทาน
อาหารมากหรือนอยกวาปกติ การนอนไมหลับ ติดเหลาและยาเสพติด เปนตน
3. ความเครียดในระดับรุนแรง อาจทําใหเกิดการกระทําที่กาวราว ซึมเศรา ควบคุม
ตนเองไมไดและวิกลจริตในที่สุด
4. ความเครียดในระยะยาว อาจทําใหเกิดโรคทางกายได เชนแผลในกระเพาะอาหาร
โรคหัวใจและโรคอื่นๆ รวมทั้งทําใหแกเร็ว อายุสั้นดวย
สรุป
ความเครียดเปน สิ่งที่เ กิดไดทุ กเพศ ทุ กวัย แมจะไมใชสิ่งผิดปกติ แ ตก็เป น สิ่งที่เ ปน
อันตรายเพราะถาในชีวิตประจําวันของคนเราตองวนเวียนอยูกับความเครียด จะสงผลตอภาวะจิตใจ
ซึ่งจะไมเปนสุข ทําใหชีวิตไมมีความสุข ไมใชแตเฉพาะกับตัวเราเทานั้น รวมทั้งผูคนที่อยูรอบขางก็
ไมมีความสุขตามไปดวย แตถาเราสามารถควบคุมความเครียดอยูในระดับที่พอดี ความเครียดก็จะ
เปนแรงกระตุนใหเรามีพลัง และมุงมั่นในการไปสูความสําเร็จของชีวิตไดซึ่งก็เปนสิ่งที่ดีอยางหนึ่ง
แตทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเรารูสึกเครียดเมื่อใดก็ควรที่จะหาวิธีการผอนคลายความเครียดกอนที่จะปลอยให
ลุกลามและเปนปญหาใหญตามมาในภายหลัง
3. วิธีการจัดการความเครียด
วิธีการจัดการความเครียดในที่ทํางาน
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3.1 การหายใจ การหายใจอยางถูกวิธีและมีระบบนอกจากจะชวยใหรางกายทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพแลว ยังชวยใหคุณรูสึกผอนคลายหายเครียดเปนปลิดทิ้งอีกดวย เริ่มจากนั่งลง
และเอนหลังกับพนักเกาอี้ในทาที่สบาย สูดลมหายใจเขาลึกๆและชาๆ จะสังเกตเห็นวาชองทองของ
คุณจะคอยๆพองขึ้น คอยๆปลอยลมหายใจออกโดยไลลมออกจากกระบังลม ทําซ้ําอีกหลายๆรอบ
โดยจะทอง “ยุบหนอ พองหนอ” คลอใหจังหวะไปดวยก็ได แตทั้งนี้ทั้งนั้นอยาลืมวาคุณตองหายใจ
เขาและออกอยางชาๆแลวจะสามารถขจัดความเครียดออกไปไดโดยละมอม
3.2 การนวดฝาเทา การนวดเปนวิธีปลดเปลื้องความเมื่อยลาของฝาเทาไดดีที่สุด เพียง
แคคุณใชนิ้วหัวแมมือกดลงบนฝาเทาแลวนวดคลึงเบา ๆ เพื่อคลายเสนที่ปวดตึงโดยไลจากสนเทา
ไปจนถึงปุมโคนหัวแมเทาแลวจึงคอยนวดวนออกไป ดานนอกฝาเทาใชหัวแมมือกดลงปุมที่โคน
หัวแมเทาอีกครั้งกอนที่จะดึงนิ้วเทาทีละนิ้วจนครบ จากนั้นใหนวดดวยวิธีเดียวกันนี้กับเทาอีกขาง
หนึ่งเพียงเทานี้เทาของคุณก็จะรูสึกเบาสบาย
3.3 กําจัดความเมื่อยลาเมื่อความเครียดรุมเรา การนั่งทํางานเปนเวลานานก็อาจเกิด
อาการปวดเมื่อยได ทั้งนั้นโดยเฉพาะที่บริเวณไหล หลังและคอ ลองเปลี่ยนอิริย าบถงายๆ โดย
ขยับตัวออกมานั่งตรงสวนปลายของเกาอี้โดยเทาทั้งสองวางแนบกับพื้น จากนั้นวางมือขวาที่ตนขา
ซายแลวเอื้อมมือซายไปจับที่พนักเกาอี้เหนือไหลขวา แลวบิดตัวไปทางซายชาๆจนสุด พรอมเปาลม
ออกจากแกม สูดลมหายใจเขาลึกๆพรอมกับหมุนตัวกลับไปในทาตรง แลวคอยๆปลอยลมออกทาง
ปากจนกลับมาอยูในทาตรง สลับทําแบบเดียวกันดานขวาและทําหลายๆรอบ
3.4 การดื่มน้ํา แคน้ําเปลาเย็นๆหรือน้ําสมคั้นสด ๆเพียงหนึ่งแกว ก็สามารถทําใหคุณ
ผอนคลายความเครียดได ผูหญิงสวนใหญมักมีความกังวลวา การดื่มน้ําจะทําใหน้ําหนักตัวมากขึ้น
ถึงแมขอมูลนี้จะเปนความจริง แตก็ไมควรลืมวา น้ําเปนสิ่งที่ถูกขับออกจากรางกายไดงายที่สุดเพียง
แคคุณเตนแอโรบิก หรือวิ่งเหยาะๆรอบสระน้ําที่บาน การดื่มน้ําเปนประจํานอกจากจะชวยใหคุณ
สดชื่นกระปรี้กระเปราแลว ยังทําใหคุณผิวพรรณเปลงปลั่งสดใดอีกดวย
3.5 การสูดดมเครื่องหอมระเหย อาการปวดขมับเปนอาการที่หนีไมพนเมื่อเครียด จาก
ผลการวิจัยของสถาบันโยคะ ทัคกาโฮ นิวยอรค บอกวาน้ํามันหอมที่มีกลิ่นหอมสดชื่น สามารถชวย
กระตุนใหอารมณที่รุมรอนและอาการไมสบายใจคลายลงได เปนหลักการที่เรารูจักและคุนเคยกันดี
ในนามของ Aromatherapy หรือการคลายเครียดดวยกลิ่นหอม เทน้ําหอมลงบนฝามือแลวนวดคลึง
เบาๆบริเวณขมับก็จะทําใหรูสึกปลอดโปรง ซึ่งน้ํามันหอมแตละกลิ่นจะมีคุณสมบัติแตกตางกันไป
(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2549)
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วิธีจัดการกับความเครียดอยางงายๆมีดังนี้
1. คิดเชิงบวกและมีอารมณขัน ฝกตัวเองใหคิดมองโลกในแงดี เชื่อวาปญหาทุกอยางมี
ทางแกไข เปดใจใหกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับวาคนเรายอมผิดพลาดไดและความ
ผิดพลาดคือประสบการณที่ดีที่ทําใหเราไดเรียนรูและพัฒนาตัวเอง มองแตขอดีของเขาและฝกการ
ใหอภัยจะทําใหเราสบายใจ
2. ขอคําปรึกษา พูดคุยระบายกับคนที่เราไววางใจ เชนแฟน เพื่อน พอแม เจานายหรือ
โทรปรึกษาสายดวนสุขภาพ 1667 หรือ 1323 ของกรมสุขภาพจิต
3. การออกกําลังกาย นี่เปนวิธีคลายเครียดที่ไดผลดีและเปนที่นิยมเพราะการออกกําลัง
กายทําใหรางกายหลั่งสารแหงความสุขและกลามเนื้อผอนคลาย การออกกําลังกายตองเลือกให
เหมาะสมกับตัวเองเชน เดิน วิ่ง เตนแอโรบิค โยคะ รํากระบอง เลนฟุตบอล เปนตน
4. มีเพศสัมพันธ นี่เปนวิธีคลายเครียดอีกวิธีหนึ่ง แตตองเปนเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
และไมผิดกฎหมายดวยเชน สามี-ภรรยา หรือคูของตนเองเทานั้น
5. ทํากิจกรรมที่ชอบ เชนฟงเพลง อานหนังสือ/หนังสือธรรมะ สปานวดตัว อาบน้ําอุนๆ
ทองเที่ยว ปลูกตนไม หรือทํากิจกรรมที่เราชอบอะไรก็ไดที่ทําแลวรูสึกผอนคลาย หากวาทดลองทํา
มา หลายวิธีแลวยังไมหายเครียด หรือเครียดเพิ่มขึ้นใหรีบมาพบแพทยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
อยางเชน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร คลินิกคลายเครียด เปนตน (ประเวศ วะสี 2549)
วิธีการผอนคลายความเครียดแบบทั่ว ๆไป
เมื่อรูสึกเครียดคนเราจะมีวิธีการผอนคลายความเครียดที่แตกตางกันออกไป สวนใหญ
จะเลือกวิธีที่ตนเองเคยชิน ถนัด ชอบ หรือสนใจ ทําแลวเพลิดเพลิน มีความสุขซึ่งวิธีคลายเครียด
โดยทั่ว ๆไป มีดังนี้ คือ
1. นอนหลับพักผอน
2. ออกกําลังกาย ยืดเสนยืดสาย เตนแอโรบิค รํามวยจีน โยคะ ฯลฯ
3. ฟงเพลง รองเพลง เลนดนตรี
4. เลนกีฬาประเภทตางๆ
5. ดูโทรทัศน ดูภาพยนตร
6. เตนรํา ลีลาศ
7. ทํางานศิลปะ งานฝมือ งานประดิษฐตางๆ
8. ปลูกตนไม ทําสวน
9. เลนกับสัตวเลี้ยง
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10. จัดหอง ตกแตงบาน
11. อานหนังสือ เขียนหนังสือ เขียนบทกลอน
12. สะสมแสตมป สะสมเครื่องประดับ
13. ถายรูป จัดอัลบั้ม
14. เลนเกมคอมพิวเตอร ทองอินเตอรเน็ต
15. พูดคุย พบปะสังสรรคกับเพื่อนฝูง
16. ไปเสริมสวย ทําผม ทําเล็บ
17. ไปซื้อของ
18. ไปทองเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศ
สิ่งที่สําคัญคือ เมื่อเกิดความเครียด อยาไดทําสิ่งที่ไมเหมาะสม เชน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช
สารเสพติด เลนการพนัน เที่ยวกลางคืน กินจุกกินจิก ฯลฯ เพราะนอกจากจะทําใหเสียสุขภาพและ
เสียเงินเสียทองแลว ยังทําใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาอีกมาก เชน เมาแลวขับรถทําใหเกิดอุบัติเหตุ
เสียพนันแลวทําใหเกิดหนี้สิน เกิดความขัดแยงในครอบครัว หรือใชสารเสพติดแลวนําไปสูปญหา
อาชญากรรม เปนตน ซึ่งจะมีแตทําใหเครียดกวาเดิมอีกหลายรอยเทาทีเดียว (คูมือคลายเครียด)
เทคนิคในการลดความเครียด เทคนิคแรกเลยก็คือ การผอนคลายกลามเนื้อ เวลาคนเรา
เครี ย ดมากๆ กล า มเนื้ อ จะมี ก ารหดตั ว สั ง เกตเห็ น ได จ ากการที่ มี อ ากั ป กิ ริ ย าต า ง ๆในขณะที่ มี
ความเครียด เชนหนานิ่วคิ้วขมวด กําหนัด หรือกัดฟน เปนตน
การที่กลามเนื้อมีอาการหดเกร็งตัว รางกายมักจะรูสึกปวด เชน ปวดตนคอ ปวดหลัง
หรือปวดหัวไหล เปนตน การฝกการผอนคลายกลามเนื้อจะชวยใหอาการหดเกร็งของกลามเนื้อ
ลดลง นอกจากนั้นในขณะฝกจิตใจจะจดจอกับการคลายกลามเนื้อสวนตางๆ ทําใหลดการคิด
ฟุงซานและวิตกกังวล จิตใจจะมีสมาธิมากขึ้นกวาเดิมดวย
ในขณะฝกใหนั่งในทาที่สบาย ใสเสื้อผาหลวม ๆถอดรองเทา หลับตา ทําใจใหวางตั้ง
สมาธิอยูที่กลามเนื้อสวนตาง ๆที่ตองการผอนคลาย เพื่อใหกลามเนื้อผอนคลายลองฝกเกร็งและ
คลายกลามเนื้อ ดังนี้
1.กํามือและเกร็งแขนแลวผอนคลายกลามเนื้อโดยคอย ๆคลายมือและกลามเนื้อแขน
สลับทีละขางทั้งซายและขวา
2. เกร็งและผอนคลายกลามเนื้อหนาผาก โดยเลิกคิ้วแลวคลายหรือขมวดคิ้วและคลาย
3. เกร็งและผอนคลาย ตา แกม จมูก โดยหลับตาแนน ยนจมูกแลวคลาย
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4.เกร็งและผอนคลายขากรรไกร ลิ้น ริมฝปากโดยกัดฟนใชลิ้นดันเพดานปากแลวคลาย
หรือเมมปากแนนแลวคลาย
5.เกร็งและผอนคลายกลามเนื้อบริเวณคอ โดยกมหนาใหคางจดคอแลวคลาย เงยหนา
จนสุดแลวคลาย
6.เกร็งและผอนคลายกลามเนื้อบริเวณหนาอก ไหล และหลังโดยหายใจเขาลึกๆกลั้นไว
แลวคลายหรือยกไหลสูงแลวคลาย
7.เกร็งและผอนคลายกลามเนื้อบริเวณหนาทองและกน โดยแขมวทองแลวคลาย หรือ
ขมิบกนแลวคลาย
8.เกร็งและผอนคลายกลามเนื้อบริเวณเทาและขาขวาโดยเหยียดขา งอนิ้วแลวคลาย หรือ
เหยียดขากระดกปลายเทาแลวคลาย
9.เกร็งและผอนคลายกลามเนื้อบริเวณเทาและขาซายโดยเหยียดขา งอนิ้วแลวคลาย หรือ
เหยียดขากระดกปลายเทาแลวคลาย ขณะที่มีการเกร็งกลามเนื้อใหใชเวลานอยกวาระยะเวลา ที่ผอน
คลาย เชนเกร็ง 3-5 วินาที แลวผอนคลาย 10-15 วินาที เปนตน นอกจากนั้นควรฝกทาละประมาณ 812 ครั้ง เมื่อทําไปนาน ๆจะมีความรูสึกคุนเคยกับการผอนคลาย แลวใหฝกคลายกลามเนื้อไดเลยโดย
ไมจําเปนตองเกร็งกอน
เทคนิ คอี ก วิ ธีห นึ่ งที่จ ะช ว ยผอ นคลายความเครี ย ดไดคือ การฝ ก หายใจ สั ง เกตเวลา
เครียดๆ คนเรามักหายใจถี่และตื้นมากกวาปกติ ทําใหรางกายไดรับออกซิเจนนอย จึงมีผลทําใหเกิด
อาการถอนหายใจเปนระยะ ๆเพื่อใหรางกายไดออกซิเจนมากขึ้น ดังนั้นการฝกหายใจชา ๆ ลึก ๆ
โดยใชกลามเนื้อกระบังลมบริเวณทองจะชวยใหรางกายไดอากาศเขาสูปอดมากขึ้น ทําใหเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนในเลือดและยังชวยเพิ่มความแข็งแรงแกกลามเนื้อทองและลําไส การฝกการ
หายใจอยางถูกวิธีจะทําใหหัวใจเตนชาลงสมองแจมใสเพราะไดออกซิเจนมากขึ้น และการหายใจ
ออกอยางชา ๆ จะทําใหรูสึกวาไดปลดปลอยความเครียดออกไปจากตัวจนหมดสิ้น และที่สําคัญก็
คือสมองจะแจมใสขึ้น สามารถคิดแกไขปญหาตาง ๆไดดีขึ้นกวาเดิม (แกวขวัญ ทศบวร และคณะ
2549)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พรภิวรรณ สังขวิเศษ (2552 : บทคัดยอ) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดในการ
ปฏิ บั ติ ง านบุ ค ลากรทางการพยาบาลในหอผูป ว ยหนั ก ตึ ก สยามิ น ทรชั้ น 6 โรงพยาบาลศิริ ร าช
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey study) มีวัตถุประสงคเพื่อวัดระดับความเครียด
ของบุคลากรทางการพยาบาลและศึก ษาปจ จั ย ที่สัมพัน ธกั บความเครี ย ดในการปฏิบัติ งานของ
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บุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยหนักตึกสยามินทรชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช
จํานวนประชากรทั้งหมด 170 คน รวบรวมขอมูลระหวางเดือนธันวาคม 2551 –มกราคม 2552 โดย
ใชแบบสอบถามซึ่งแบงเปน 4 ดาน คือ ดานภาระงาน ดานสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน ดาน
สัมพันธภาพระหวางผูรวมงาน และดานการบริหารในหนวยงาน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ผลการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีอายุ 31-35 ปจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และระยะเวลาปฏิบัติงานอยูระหวาง
7-9 ปและมากกวา 15 ป ขึ้นไป กลุมตัวอยาง มีความเครียดในดานภาระงานและดานสภาพแวดลอม
ในสถานที่ ทํางานอยูในระดับปานกลาง สว นดา นสัมพัน ธภาพระหวางผูรว มงานและดานการ
บริหารในหนวยงานอยูในระดับสูง สวนความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความเครียดใน
การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรทางการพยาบาลพบว า อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ภาระงานด า น
สภาพแวดล อมในสถานที่ ทํ า งาน ด า นสั ม พั น ธภาพระหว า งผูร ว มงาน และดา นการบริห ารใน
หนวยงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับสัมพันธภาพระหวาง
ผูรวมงานอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ 0.05 และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับ
ภาระงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดานสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน ดานสัมพันธภาพ
ระหวางผูรวมงาน และดานการบริหารในหนวยงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
รัตนาภรณ อัฐนาค (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาระดับความเครียดของขาราชการตํารวจ
ในสังกัดฝายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 1 อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey study) จํานวน 125 นาย ทําการศึกษา
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลโดย
การใชแบบทดสอบ SPST 60 ของโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลโดย ใช
สถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ขาราชการตํารวจใน
สังกัด ฝ า ยอํ า นวยการ กองบั งคับการตํา รวจตระเวนชายแดนภาค 1 อํ าเภอคลองหลวง จัง หวัด
ปทุมธานี เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 84.00 และ16.00 ตามลําดับ สวนมากมี
สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 81.60 มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาปริญญาตรี
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.00 สวนมากมีรายได 10,000 – 14,999 บาท คิดเปนรอยละ 58.00
และจากการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาระดับความเครียดทั้ง 3ดานพบวา ขาราชการตํารวจใน
สังกัดฝายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 1 อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีมีระดับความไวตอความเครียดโดยรวมอยูในระดับสูง มีระดับความเครียดจากที่มาของ
ความเครียดโดยรวมอยูใ นระดั บปานกลาง ส วนระดับความเครียดจากอาการของความเครีย ด
โดยรวมอยูในระดับสูง
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ศลิษา วัชรยานนท (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาความเครียดจากาการทํางานและวิธีการ
จัดการความเครียด กรณีศึกษาพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา บริษัท สหฟารม จํากัด
จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบวา
1. พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 26-35 ป สถานภาพสมรส มีเงินเดือน อยู
ระหวาง 5,000-10,000 บาท
2.ระดับความเครียดของพนักงานโดยรวมอยูในระดับนอย โดยมีสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความเครียดจากการทํางานสูงสุด คือระดับของรายไดและเงินเดือน
3.จากการประเมินความเครียด พบวาพนักงานมีอาการ พฤติกรรมและความรูสึกที่แสดง
ใหเห็นถึงความเครียด เปนลักษณะที่เกิดขึ้นบางเปนครั้งคราว พบมากที่สุด 2 อันอับแรก คือปวดหัว
ขางเดียวหรือปวดขมับทั้งสองขาง และอาการนอนไมหลับเพราะคิดมาก หรือกังวลใจ
4.วิธีการจัดการความเครียดของพนักงาน พบวาพนักงานสวนใหญมีวิธีการจัดการ
ความเครียด 3 อันดับแรก คือ 1)การไปดูภาพยนตรหรือดูโทรทัศน 2)การพักผอนโดยการนอน
หลับ 3)การฟงเพลง รองเพลง หรือเลนดนตรี

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่องความเครี ย ดจากการทํา งานและวิธีการจั ด การความเครีย ด ของ
พนั ก งานแผนกขนส ง และจั ด จํ า หน า ยสิ น ค า บริษั ท ดี ส โตน จํ า กั ด จั ง หวั ด สมุ ท รสาครครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงคในการวิจัย 2 ประการ ดังนี้ คือ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะความเครี ย ดในการทํ า งานของพนั ก งานแผนกขนส ง และ
จัดจําหนายสินคาบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาวิธีการคลายเครียดในการทํางานของพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนาย
สินคาบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสํารวจจากพนักงาน
แผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา บริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร เปนหนวยในการ
วิเคราะห การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวิธีและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัย
จึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. วางแผนและจั ด เตรี ย มโครงการวิ จั ย โดยการศึ ก ษาสภาพป ญ หาที่ ก อ ให เ กิ ด
ความเครียดอันเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งวิธีการจัดการกับความเครียดโดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา
วรรณกรรม ขอมูลรายงานการวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ
2. ดํ า เนิ น การวิ จั ย เปน ขั้น ตอนที่ ผูวิจั ย ทดสอบและปรับ ปรุง คุณ ภาพของเครื่อ งมื อ
จากนั้นนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมประชากรพนักงานบริษัท แม็กโนเรีย จํากัด
จํานวน 30 คนจากแบบสอบถามทั้งหมด 30ชุด เพื่อนํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวย
วิธีการ หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ของครอนบาดซึ่งไดคา เทากับ 0.81
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวพิมพฉบับสมบูรณ แลวนําไปใชเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปร
ผลวิเคราะหขอมูล
4. การรายงานผลการวิ จั ย เป น การนํ า ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล มาจั ด ทํ า รายงานเพื่ อ
นําเสนอรายงานการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียด
ตางๆเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบไปดวย แบบแผนการวิจัย ประชากร ตัวอยางและขนาด
ของตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษาและเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่
ใชในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคาของ บริษัท
ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 180 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดจากการ
สุมตามสะดวก (Convenient Sampling) โดยใชสูตรในการคํานวณ ซึ่งใชสูตรของทาโร ยามาเน ใน
การอางอิง เพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยาง ไดดังนี้
โดยใชสูตร

แทนคาในสูตร

n

=

N
2
1 + N (e )

n
N
e

=
=
=

ขนาดของกลุมตัวอยาง
จํานวนประชากร
คาความคลาดเคลื่อนเทาที่ยอมรับไดซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดไม
เกินรอยละ 5 (α = 0.05)

n

=

n

=

180

1 + 180(0.05)

2

124.14

จากการคํานวณไดจํานวนตัวอยาง เทากับ n = 124.14 คน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่
เหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้ จึงกําหนดใหกลุมตัวอยาง เทากับ 125 คน

28

ผู ใ ห ขอมู ล ไดแ ก พนั ก งานแผนกขนสงและจั ด จํ า หน า ยสิ น คา ของ บริษัท ดี ส โตน
จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแตระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผูบริหาร จากจํานวนทั้งสิ้น 180 คน
เลือกสุมตัวอยางเพื่อใหขอมูลและตอบแบบสอบถาม จํานวน 125 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด ว ยตั ว แปรเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ต อบ
แบบสอบถาม ตัวแปรเกี่ยวกับความเครียด หรือปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดจากการทํางานของ
พนักงานและตัวแปร เกี่ยวกับวิธีจัดการความเครียดของพนักงานบริษัท ดีสโตน จํากัด มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน
2. ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา เป น ตั ว แปรเกี่ ย วกั บ ความเครี ย ดอั น เนื่ อ งมาจากการทํ า งานของ
พนั ก งาน ป จ จั ย ต า งๆในการทํ า งานที่ เ ป น สาเหตุ ข องความเครี ย ด ผลกระทบอั น เนื่ อ งมาจาก
ความเครียด เชน พฤติกรรม หรือ อาการตาง ๆ รวมถึงวิธีการจัดการความเครียดของพนักงาน และ
ระดับความเครียดของพนักงาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้ เปนแบบทดสอบจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอน
คือสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ขอมูลสวนบุคคล) สาเหตุของความเครียดของการทํางาน
แบบประเมิ น และทดสอบความเครี ย ด และตอนสุ ด ท า ยคื อ วิ ธี ก ารจั ด การกั บ ความเครี ย ด ดั ง
รายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนการศึกษาถึงขอมูลสวนบุคคล ใน
เรื่องเพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน รายไดตอเดือนของบุคคลผูตอบแบบสอบถาม เปน
แบบกําหนดตัวเลือก จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 สาเหตุ ข องความเครี ย ดจากการทํ า งาน เป น การศึ ก ษาถึ ง สาเหตุ ต า งๆ ที่
กอใหเกิดความเครียดจากการทํางาน มีจํานวน 10 ขอ อันไดแก ความเครียดซึ่งมาจากสาเหตุดังนี้
1. เจานาย/หัวหนางาน
2. เพื่อนรวมงาน
3. ตัวเราเอง
4. ลักษณะของงาน
5. เงินเดือน
6. การแขงขันในที่ทํางาน
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7. สิ่งแวดลอมในที่ทํางาน
8. เวลาในการทํางาน
9. การเดินทางในการไปทํางาน 10. ความเครียดจากการทํางานอันเนื่องจากสาเหตุอื่น
ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนน คือ
มากที่สุด
=
5 คะแนน
มาก
=
4 คะแนน
ปานกลาง =
3 คะแนน
นอย
=
2 คะแนน
นอยที่สุด =
1 คะแนน
ตอนที่ 3 การประเมินและทดสอบความเครียด เปนการศึกษาเปนขอมูลดานความเครียด
ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับอาการ ความรูสึกและพฤติกรรมตาง ๆของพนักงานในรอบ 2 เดือนที่ผานมา
ในส ว นนี้ ผูวิ จัย ได ค น คว า จากตํ า ราที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยเป น แบบทดสอบที่ จัด ทํา ขึ้น โดยกระทรวง
สาธารณสุข ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มีคําตอบ
เปนทางเลือก 4 ระดับ โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน คือ
ไมเคยเลย =
0 คะแนน
เปนครั้งคราว =
1 คะแนน
2 คะแนน
เปนบอยๆ =
เปนประจํา =
3 คะแนน
วิธีตอบแบบสอบถามแตละขอ กําหนดใหผูตอบเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว หลังจาก
นั้นรวมคะแนนทั้ง 20 ขอวามีคะแนนรวมเปนเทาไร แลวจึงดูผลการประเมินความเครียด โดยแตละ
ชวงคําตอบมีความหมาย ดังตอไปนี้
ผลการประเมินความเครียด
6 – 17 คะแนน
หมายถึง ปกติ / ไมเครียด
18 – 25 คะแนน
หมายถึง เครียดสูงกวาปกติ / มีความเครียดเล็กนอย
26 – 29 คะแนน
หมายถึง เครียดปานกลาง
30 คะแนนขึ้นไป หมายถึง เครียดมาก
คําชี้แจง
ระดับคะแนน 0 – 5 คําตอบของทานแสดงใหเห็นวาทานมีความเครียดอยูในระดับต่ํา
กว า เกณฑ ป กติ อ ย า งมาก ซึ่ ง ในความเป น จริ ง มี ค วามเป น ไปได เ พี ย งเล็ ก น อ ยเท า นั้ น ที่ จ ะมี
ความเครียดในระดับต่ํามากเชนนี้
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ชวงคะแนนของคําตอบจากแบบสอบถามจะแบงออกเปน 4 ชวง ไดแก
ชวงที่ 1 มีระดับคะแนนตั้งแต 6 – 17 คะแนน หมายถึง ปกติ ไมเครียด เปนคําตอบที่
แสดงให เ ห็ น ว าท า นมี ค วามเครีย ดอยู ใ นเกณฑป กติ นั่ น หมายความว า ท า นสามารถจั ด การกั บ
ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
รูสึกพึงพอใจเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก รูสึกมีพลัง มีชีวิตชีวา กระตือรือรน มอง
สิ่งเราหรือเหตุการณรอบตัววาเปนสิ่งทาทายความสามารถ มีความสามารถในการจัดการกับสิ่งตาง
ๆได อ ย า งเหมาะสม ผลผลิ ต ของการปฏิ บั ติง านอยู ใ นระดั บสู ง ความเครี ย ดในระดั บนี้ ถื อ ว า มี
ประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนแรงจูงใจที่นําไปสูความสําเร็จในชีวิตได
ชวงที่ 2 มีระดับคะแนนตั้งแต 18 – 25 คะแนน หมายถึง มีความเครียดสูงกวาปกติ
เล็กนอย หมายความวา ขณะนี้ทานมีความไมสบายใจอันเกิดปญหาจากการดําเนินชีวิตประจําวัน
เชน ปญหาจากการทํางาน ปญหาการเงิน ปญหาครอบครัว ปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล เปน
ต น โดยที่ ป ญ หานั้ น ยั ง ไม ไ ด รั บ การคลี่ ค ลายหรื อ แก ไ ข ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ความเครี ย ดที่ พ บได ใ น
ชีวิตประจําวัน พนักงานอาจไมรูตัววามีความเครียดหรืออาจรูสึกไดจากการเปลี่ยนแปลงของ
รางกาย อารมณ ความรูสึก และพฤติกรรมบางเล็กนอยแตไมชัดเจนและยังพอทนได ความเครียด
ในระดับนี้ไมเปนผลเสียตอการทํางานและการดําเนินชีวิต
ชวงที่ 3 มี ระดับคะแนนตั้งแต 26 – 29 คะแนน หมายถึง มีความเครียดอยูในระดับ
ปานกลาง หมายความว า ขณะนี้ท า นมี ค วามตึง เครีย ดในระดั บที่ค อ นขางสู ง และได รับ ความ
เดือดรอนเปนอยางมาก จากปญหาทางอารมณที่เกิดจากปญหาความขัดแยงและวิกฤติการณในชีวิต
โดยทานอาจสังเกตไดจากอาการแสดงออกของการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย อารมณ ความคิด
พฤติกรรม และการดําเนินชีวิต สิ่งเหลานี้เปนสัญญาณเตือนขั้นตนวาทานกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤต
และความขัดแยง ซึ่งทานจัดการหรือแกไขดวยความยากลําบาก ความเครียดในระดับนี้มีผลกระทบ
ตอการดําเนินชีวิต จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทานตองรีบหาทางคลี่คลายหรือแกไขขอขัดแยงตางๆ ให
ลดนอยหรือหมดไป
ช ว งที่ 4 มี ร ะดั บ คะแนนตั้ งแต 30 คะแนนขึ้น ไป หมายถึง มี ค วามเครี ย ดอยา งมาก
หมายความวาทานกําลังตกอยูในสภาวะตึงเครียดหรือกําลังเผชิญวิกฤติการณในชีวิตอยางรุนแรง
ความเครียดในระดับนี้ถือวามีความรุนแรงสูงมาก หากทานปลอยใหมีความเครียดตอไปโดยไมได
ดําเนินการแกไขอยางเหมาะสมและถูกวิธีอาจนําไปสูความเจ็บปวยทางจิตที่รุนแรง ซึ่งสงผลเสียตอ
ตนเองและบุคคลใกลชิด
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ตอนที่ 4 ขอมูลวิธีการจัดการกับความเครียด เปนการศึกษาขอมูลตางๆ ในการจัดการ
กั บ ความเครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สอบถามเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด การกั บ ความเครี ย ดที่ พ นั ก งานซึ่ ง
ตอบแบบสอบถามปฏิบัติ เพื่อชวยลดความเครียดใหกับตนเอง
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
1. ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการศึกษาโดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลเอกสารตางๆ ไดแก หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. นําขอมูลและแนวคิดที่รวบรวมไดจากการทบทวนวรรณกรรม สรุปและกําหนด
ขอบเขตของเนื้อหาในการสรางแบบสอบถาม เพื่อใหเกิดความครอบคลุมเรื่องที่จะทําการศึกษา
3. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผูศึกษานําแบบสอบถามไปใชจริงกับกลุม
ประชากรพนักงานบริษัท แม็กโนเรีย จํากัด จํานวน 30 คน จากแบบสอบถามทั้งหมด 30 ชุด เพื่อ
นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient)
ของครอนบาดซึ่งไดคาเทากับ 0.81
การเก็บรวบรวมขอมูล
1.ผูวิจัยไดติดตอกับผูจัดการฝายบุคคลของบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ใน
เรื่ อ งขอความร ว มมือ ตอบแบบสอบถามเพื่ อ เก็ บข อ มู ลเกี่ ย วกั บ ความเครี ย ดและวิ ธี ก ารจั ด การ
ความเครียดจากการทํางาน เพื่อนําไปศึกษาเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
2.ผู วิ จั ย เดิ น ทางไปเก็ บ ข อ มู ล แบบสอบถามที่ แ ผนกขนส ง และจั ด จํ า หน า ยสิ น ค า
บริษัทดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง
3.ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแนะนําตัวตอกลุมประชากร ชี้แจงวัตถุประสงค
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หลังจากนั้นผูวิจัยชี้แจงการตอบแบบทดสอบความเครียด เพื่อใหกลุม
ตัวอยางทราบและตอบแบบทดสอบดวยตนเอง โดยผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
4.ผูวิจัยนําแบบทดสอบความเครียดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตองโดยรวมคะแนน
ตามเกณฑของเครื่องมือแตละสวน แลวจึงนําขอมูลไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ข อ มู ล จากแบบสอบถามนํ า มาวิ เ คราะห ด ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร โดยใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

32

1.ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน
ของผูตอบแบบสอบถาม นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) เพื่ออธิบายตัว
แปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
2.วิเคราะหขอมูลดานสาเหตุของความเครียดที่เกิดจากการทํางาน จากนั้นนํามาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3.วิเคราะหขอมูลดานความเครียดซึ่งสอบถามเกี่ยวกับอาการ ความรูสึก และพฤติกรรม
ตางๆ ของพนักงานในรอบ 2 เดือนที่ผานมา โดยการใหคะแนนแตละขอแลวนํามารวบรวมคะแนน
ของแตละคน เพื่อดูผลการประเมินวาอยูในชวงใดและความหมายอยางไร หลังจากนั้นนํามาแจก
แจงความถี่ (Frequency) รอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4.ขอมูลวิธีการจัดการกับความเครียด นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) เพื่อทราบถึงวิธีการจัดการกับความเครียดวาวิธีใดนํามาใชมากหรือนอยเพียงใด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเกี่ยวกับความเครียดจากการทํางานและวิธีจัดการความเครียด
กรณีศึกษาพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคาบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
มีวัตถุประสงคในการวิจัย 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาลักษณะความเครียดในการทํางานของ
พนักงานบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร (2) เพื่อศึกษาวิธีการคลายเครียดในการทํางาน
ของพนักงานบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางซึ่งเปนพนักงานแผนก
ขนสงและจัดจําหนายสินคา บริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 125 คน และนํามา
วิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูล ซึ่งนําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล
ตอนที่ 2 สาเหตุของความเครียดจากการทํางาน
ตอนที่ 3 แบบทดสอบและการประเมินผลของความเครียด
ตอนที่ 4 วิธีการจัดการกับความเครียด
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะใชสัญลักษณ ดังตอไปนี้
หมายถึง คาเฉลี่ย
S.D.
หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 1 สภาพภาพทั่วไปของผูใหขอมูล
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา
บริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 125 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 125
ชุด คิดเปน100 % ซึ่งสามารถจําแนกสถานภาพผูตอบแบบสอบถามเสนอไวในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํา นวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ตําแหนงงาน และรายได/เงินเดือน
สถานภาพทั่วไปของผูใ หขอมูล
จํานวน
รอยละ
เพศ
ชาย
หญิง

59
66
125

47.2
52.8
100.00

18 – 25 ป
26 – 35 ป
36 – 45 ป
45 ปขึ้นไป

20
53
31
21
125

16.0
42.4
24.8
16.8
100.0

47
67
11
125

37.6
53.6
8.8
100.0

85
21
15
7
125

65.6
16.8
12.0
5.6
100.0

59
35
21
10
125

47.2
28.0
18.8
8.0
100.0

รวม
อายุ

รวม
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย / หยาราง / แยกกันอยู
รวม
ตําแหนงงาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
พนักงานผูบริหารระดับตน
พนักงานผูบริหารระดับกลาง
พนักงานผูบริหารระดับสูง
รวม
รายไดตอเดือน
5,000 - 10,000 บาท
10,101 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท ขึ้นไป
รวม

ผลการวิเคราะหขอมูล จากตารางที่ 1 พบวา พนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา
บริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 52.8) มีอายุระหวาง 26 –
35 ป (รอยละ 42.4) มีสถานภาพสมรส (รอยละ 53.6) มีตําแหนงเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ
(รอยละ 65.6) มีรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท (รอยละ 47.2)
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ตอนที่ 2 สาเหตุของความเครียดจากการทํางาน
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานแผนกขนส ง และจั ด
จําหนายสินคา บริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีผลตอสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียด
จากการทํางานซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาและรวบรวมสาเหตุตางๆ ที่กอใหเกิดความเครียดจากการ
ทํางานไว จํานวน 10 ขอ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็น จํ านวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสาเหตุ
ความเครียดจากการทํางาน จําแนกตามรายขอ
สาเหตุของความเครียด
จากการทํางาน
1.เจานาย/หัวหนางาน
2.เพื่อนรวมงาน
3.ตัวเราเอง
4.ลักษณะงานที่ ทําใหเกิด
ความเครียด
5.รายได/เงินเดือน
6.การแขงขันในที่ทํางาน
7.สิ่งแวดลอมในที่ทํางาน
8.เวลาในการทํางาน
9.การเดินทางไปทํางาน
10.อื่นๆ

ระดับความคิดเห็น
นอย
ที่สุด

นอย

ปาน
กลาง

19 15
(15.2) (12.0)
20 30
(16.0) (24.0)
18 35
(14.4) (28.0)
10 16
(8.0) (12.8)
8 20
(6.4) (16.0)
16 33
(12.8) (26.4)
9 30
(7.2) (24.0)
8 26

46
(36.8)
41
(32.8)
44
(35.2)
48
(38.4)
53
(42.4)
42
(33.6)
57
(45.6)
52

(6.4) (20.8)
17 34
(13.6) (27.2)
(-) (-)

(41.6)
35
(28.0)
(-)

มาก

มาก
ที่สุด

23 22
(18.4) (17.6)
27 7
(21.6) (5.6)
20 8
(16.0) (6.4)
36 15
(28.8) (12.0)
29 15
(23.2) (12.0)
25 9
(20.0) (7.2)
15 14
(12.0) (11.2)
26 13

3.1
1
2.7
7
2.7
2
3.2
4
3.1
8
2.8
2
2.9
6
3.0
(20.8) (10.4) 8
28 11 2.8
(22.4) (8.8) 6
- .00
(-) (-)

S.D.

อันดับที่ แปลผล

1.276

3

ปานกลาง

1.130

8

ปานกลาง

1.097

9

ปานกลาง

1.081

1

ปานกลาง

1.050

2

ปานกลาง

1.115

7

ปานกลาง

1.050

5

ปานกลาง

1.044

4

ปานกลาง

1.176

6

ปานกลาง

.00

10

-

36

ตารางที่ 2 พบวา สาเหตุตาง ๆที่กอใหเกิดความเครียดจากการทํางานของพนักงาน
แผนกขนสงและจัดจําหนายสินคาของบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาครในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสาเหตุตางๆที่กอใหเกิดความเครียดจากการ
ทํางานสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ลักษณะงานที่ทําใหเกิดความเครียด ( = 3.24) รองลงมาคือรายได
หรือเงินเดือน ( = 3.18) และเจานายหรือหัวหนางาน ( = 3.11) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ตัว
เราเอง ( = 2.72)
ตอนที่ 3 ผลกระทบจากความเครียด
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเครียด ซึ่งเกิดขึ้นในรูปแบบ
ของอาการ พฤติกรรม และความรูสึก วิเคราะหโดยใชแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข มีจํานวนทั้งหมด 20 ขอ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํ า นวน ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของแบบประเมิ น ความเครีย ด
จําแนกตามรายขอ
ระดับอาการ
อาการ พฤติกรรม หรือความรูสึก ไม เปนครั้ง เปน
เปน
S.D. แปลผล
เคย คราว บอยๆ ประจํา
1. นอนไมหลับเพราะคิดมาก
หรือกังวลใจ
2. รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ

15
(12.0)
7
(5.6)

87
(69.6)
90
(72.0)

18
(14.4)
23
(18.4)

5
(4.0)
5
(4.0)

3. ทําอะไรไมไดเลยเพราะ
ประสาทตึงเครียด

52
(41.6)
18
(14.4)
57
(45.6)
26
(20.8)

53
(42.4)
83
(66.4)
54
(43.2)
72
(57.6)

16
(12.8)
15
(12.0)
5
(4.0)
26
(20.8)

4
(3.2)
9
(7.2)
9
(7.2)
1
(0.8)

42
(33.6)
79
(63.2)
80
(64.0)

67
(53.6)
35
(28.0)
36
(28.8)

12
(9.6)
6
(4.8)
5
(4.0)

4
(3.2)
5
(4.0)
4
(3.2)

4. มีความวุนวายใจ
5. ไมอยากพบปะผูคน
6. ปวดหัวขางเดียวหรือปวด
บริเวณขมับทั้ง 2 ขาง
7. รูสึกไมมีความสุขและเศรา
หมอง
8. รูสึกหมดหวังในชีวิต
9. รูสึกวาชีวิตตนเองไมมีคุณคา

1.10

.64 เปนครั้งคราว

1.21

.60 เปนครั้งคราว

.78

.79

1.12

.73 เปนครั้งคราว

.73

.84

1.02

.67 เปนครั้งคราว

.82

.73 เปนครั้งคราว

.50

.76

ไมเคย

.46

.72

ไมเคย

ไมเคย

ไมเคย
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ระดับอาการ
อาการ พฤติกรรม หรือความรูสึก ไม เปนครั้ง เปน
เปน
เคย คราว บอยๆ ประจํา
10. กระวนกระวายอยูตลอดเวลา
11. รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ
12. รูสึกเพลียจนไมมีแรงทําอะไร
13. รูสึกเหนื่อยหนายไมอยากทํา
อะไร
14. มีอาการหัวใจเตนแรง

63
(50.4)
26
(20.8)
22
(17.6)
30
(24.0)

54
(43.2)
89
(71.2)
89
(71.2)
82
(65.6)

5
(4.0)
8
(6.4)
9
(7.2)
11
(8.8)

3
(2.4)
2
(1.6)
5
(4.0)
2
(1.6)

46
(36.8)
61
(48.8)

72
(57.6)
45
(36.0)

5
(4.0)
14
(11.2)

2
(1.6)
5
(4.0)

74
(59.2)

10
(8.0)

3
(2.4)

.82 .67 เปนครั้งคราว

71
(56.8)

17
(13.6)

5
(4.0)

.96 .74 เปนครั้งคราว

84
(67.2)

10
(8.0)

6
(4.8)

.98 .68 เปนครั้งคราว

83
(66.4)
50
(40.0)

11
(8.8)
9
(7.2)

6
(4.8)
8
(6.4)

15.เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสัน่
เวลาไมพอใจ
16.รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ่ง 38
(30.4)
ตางๆ
32
17.ปวดหรือเกร็งกลามเนื้อ
(25.6)
บริเวณทายทอย หลัง ไหล
25
18.ตื่นเตนงายกับเหตุการณที่ไม
(20.0)
คุนเคย
19.มึนงงและเวียนศีรษะ
20.ความสุขทางเพศลดลง

S.D. แปลผล

25
(20.0)
58
(46.4)

.58 .68

ไมเคย

.89 .57 เปนครั้งคราว
.98 .64 เปนครั้งคราว
.88 .61 เปนครั้งคราว
.70 .62

ไมเคย

.70 .82

ไมเคย

.98 .69 เปนครั้งคราว
.74 .85

ไมเคย

ตารางที่ 3 พบวาพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา มีอาการพฤติกรรม หรือ
ความรูสึก ซึ่งเปนผลกระทบอันเนื่องมาจากความเครียด โดยรวมพบวามีอาการตางๆ เปนครั้งคราว
เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาอาการรูสึกหงุดหงิด รําคาญใจเปนมากที่สุด รองลงมาคือ มีความรูสึก
วุนวายใจ และอาการนอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ( = 1.21,1.12และ1.10 ตามลําดับ)

38

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของระดับคะแนนความเครียด
ระดับคะแนนความเครียด
0 – 5 คะแนน
6 - 17 คะแนน
18 - 25 คะแนน
26 - 29 คะแนน
30 - คะแนนขึ้นไป
รวม

จํานวน
3
79
31
2
10
125

รอยละ
2.4
63.2
24.8
1.6
8.0
100.0

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4 พบวา พนักงานสวนใหญมีระดับคะแนนความเครียด
อยูในชวง 6 – 17 คะแนน (รอยละ 63.2) คือระดับปกติ ไมเครียด หมายความวาพนักงานสามารถ
จัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณตางๆไดอยาง
เหมาะสมรูสึกพึงพอใจกับตนเองและสิ่งแวดลอม
รองลงมามีระดับคะแนนความเครียด ในระดับปานกลาง คือชวง 18 - 25 คะแนน (รอยละ 24.8)
สวนระดับความเครียดที่สูงที่สุดคือชวง 30 คะแนนขึ้นไป มีจํานวน 10 คน (รอยละ 8.0)
ตอนที่ 4 วิธีการจัดการกับความเครียด
การวิเคราะหวิธีการจัดการความเครียด เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของพนักงานแผนก
ขนสงและจัดจําหนายสินคาของบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยไดทําการศึกษาและ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิธีการในการจัดการความเครียด และจัดทําเปนแบบสอบถามความคิดเห็น
ในการจัดการกับความเครียดของพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคาของบริษัท ดีสโตน
จํากัด เปนจํานวน 30 ขอ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของวิธีการจัดการความเครียด จําแนกตามรายขอ

1
2

วิธีการจัดการกับความเครียด
ไปดูหนัง / ดู TV
ฟงเพลง รองเพลง เลนดนตรี

จํานวน
85
74

รอยละ
68.0
59.2
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ตารางที่ 5 (ตอ)
วิธีการจัดการกับความเครียด
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คุยโทรศัพท
นอนหลับ
จัดหองตกแตงบาน
ปลูกตนไม ทําสวน
เลนกับสัตวเลี้ยง
เตนรํา
อานหนังสือ
วาดรูป
สูบบุหรี่
ดื่มเหลา
เลนการพนัน
นวดสปา
เลนกีฬา / ออกกําลังกาย
ไปหาหมอดู
ทําใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เขารานเสริมสวย
คุยกับลูกๆ
ปรึกษาญาติสนิท เชนพอ แม
เที่ยวกลางคืน
คบหาเพื่อนใหมๆ
ไปพักผอนตามสถานที่ตางๆ
เขาวัด นั่งสมาธิ สวดมนต หรือศึกษาธรรมะ
พูดคุยพบปะสังสรรคกับเพื่อน
ทํางานศิลปะ งานฝมือ หรือของสะสมตางๆ
เลนเกมคอมพิวเตอร / อินเตอรเน็ต
สะสมแสตมป เครื่องประดับ หรือของสะสมตางๆ
พยายามมองโลกในแงดี
อื่นๆ ........................

จํานวน
42
78
34
48
34
17
49
11
20
20
5
26
42
11
44
28
43
39
10
17
66
52
60
34
42
25
85
3

รอยละ
33.6
62.4
27.2
38.4
27.2
13.6
39.2
8.8
16.0
16.0
4.0
20.8
33.6
8.8
35.2
22.4
34.4
31.2
8.0
13.6
52.8
41.6
48.0
27.2
33.6
20.0
68.0
2.4
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จากตารางที่ 5 พบวาพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคาของ บริษัท ดีสโตน
จํากัด มีวิธีจัดการกับความเครียดสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การไปดูหนังหรือดูโทรทัศน และการ
พยายามมองโลกในแงดี (รอยละ 68.0) รองลงมาคือการนอนหลับ (รอยละ 62.4) และอันดับที่ 3
คือ การฟงเพลง รองเพลงและเลนดนตรี (รอยละ 59.2)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่องความเครียดจากการทํางานและวิธีการจัดการความเครียด กรณีศึกษา
พนัก งานแผนกขนส งและจั ด จํ าหนายสิน คา บริ ษัท ดีสโตน จํ ากัด จังหวัดสมุ ทรสาคร โดยมี
จุดมุงหมายของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของปญหาที่ทําใหเกิดความเครียดจากการทํางาน
และวิธีการคลายเครียดของพนักงานบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา
บริษัท ดีสโตน จํากัด จํานวน 125 คน
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่องความเครียดจากการทํางานและ
วิธีการจัดการความเครียด ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น แบงออกเปน 4 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล
ตอนที่ 2 สาเหตุของความเครียดจากการทํางาน
ตอนที่ 3 แบบประเมินและทดสอบความเครียด
ตอนที่ 4 วิธีการจัดการกับความเครียด
การสรางเครื่องมือวิจัย
1. ศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ความเครียดจากการทํางาน และวิธีการจัดการความเครียด เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบ
แนวคิดในการสรางเครื่องมือใหไดตรงและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย
2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ไดศึกษาในขอ 1
3. นําแบบสอบถามเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจแลวปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงหรือแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา คือ
ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมและ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงบริษัท ดีสโตน จํากัด
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่ออนุญาตใชเครื่องมือพรอมทั้งเก็บขอมูลการวิจัย
2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา
บริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 125 คน
3. ตรวจสอบความถูกตอง และสมบูรณของแบบสอบถามที่รับคืน ซึ่งไดรับคืนทั้งหมด
125 ชุด คิดเปนรอยละ 100 เพื่อนําไปประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
1. ขอมูลตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่ และรอยละ (Percent)
2. ข อ มู ล ตอนที่ 2 เป น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สาเหตุ ข องความเครี ย ดจากการทํ า งานของ
พนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา บริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร วิเคราะหผล
โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยรวมและเปนรายขอนําเสนอเปนตาราง
ประกอบการบรรยาย
3. ขอมูลตอนที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบ และการประเมินผลของความเครียด
ของพนักงานแผนกขนสงสินคาและจัดจําหนาย บริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร วิเคราะหผล
โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยรวมและเปนรายขอนําเสนอเปนตาราง
ประกอบการบรรยาย
4. ขอมูลตอนที่ 4 เปนขอมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียด ของพนักงานแผนก
ขนสงและจัดจําหนายสินคา บริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร วิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถี่และคารอยละ (Percent)
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. พนักงานในแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคาของบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัด
สมุทรสาคร สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 52.8) และเพศชาย (รอยละ 47.2) สวนใหญอยูระหวาง
ชวงอายุ 26 – 35 ป (รอยละ 42.4) รองลงมาคือชวงอายุ 36 – 45 ป (รอยละ 24.8) สถานภาพสวน
ใหญแตงงาน (รอยละ 53.6) รองลงมาคือสถานภาพโสด (รอยละ 37.6) ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ (รอยละ 65.6) รองลงมาคือผูบริหารระดับตน (รอยละ 16.8)
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พนักงานสวนใหญมีเงินเดือนอยูในชวงระหวาง 5,000 – 10,000 บาท (รอยละ 47.2) รองลงมาคือ
ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท (รอยละ 28.0)
2. ระดับความเครียดจากการทํางานของพนักงานในแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา
ของบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีสาเหตุที่ทํา
ใหเ กิด ความเครี ย ดจากการทํา งานสู งสุด คือ ลั ก ษณะงานที่ทํ า ให เ กิด ความเครี ย ด ( = 3.24)
รองลงมาคือรายไดหรือเงินเดือน ( = 3.18) เจานายหรือหัวหนางาน ( = 3.11) เวลาในการทํางาน
( = 3.08) สิ่งแวดลอมในการทํางาน ( = 2.96) การเดินทางไปทํางาน ( = 2.86) การแขงขันใน
การทํางาน ( = 2.82) เพื่อนรวมงาน ( = 2.77) ตามลําดับ สาเหตุของความเครียดจากการทํางาน
ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( = 2.72)
3. จากการตอบแบบสอบถามของการประเมินความเครียด โดยการตอบคําถามเกี่ยวกับ
อาการ พฤติกรรม หรือความรูสึก ของพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา บริษัท ดีสโตน
จังหวัดสมุทรสาคร พบวา โดยรวมนั้นมีอาการ พฤติกรรม หรือความรูสึกตางๆเกิดขึ้นบางเปน
ครั้งคราว โดยมีอาการที่พบมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ ( =1.21) รองลงมา
คือ มีความวุนวายใจ ( = 1.12) นอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ ( = 1.10) การวิเคราะห
ขอมูลบางสวน พบวา พนักงานบางสวนมีอาการที่เกิดขึ้นเปนประจํา คือ อาการปวดหัวขางเดียว
หรือปวดขมับทั้ง 2 ขาง (รอยละ 20.8) ปวดหรือเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย หลัง ไหล (รอยละ
13.6) และอาการ พฤติกรรม หรือความรูสึกที่เกิดขึ้นต่ําที่สุดหรือไมเคยเกิดขึ้นเลย 2 อันดับแรก
คือ รูสึกวาชีวิตตนเองไมมีคุณคา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( = .46) และรูสึกหมดหวังในชีวิต ( = .50)
ผลจากการรวมคะแนนของแบบสอบถามเกี่ยวกับอาการ พฤติกรรม หรือความรูสึก
ของพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา บริษัท ดีสโตน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งแบง
ออกเปน 4 ชวงคะแนนพบวาระดับความเครียดของพนักงานนั้น โดยรวมอยูในระดับปกติ โดยมี
ความเครียดเล็กนอยอยูในชวงคะแนน 6 – 17 คะแนน (รอยละ 63.2) มีความเครียดอยูในระดับสูง
กวาปกติเล็กนอยชวงคะแนน 18 – 25 คะแนน (รอยละ 24.8) มีความเครียดปานกลางชวงคะแนน
26 – 29 คะแนน (รอยละ1.6) และมีความเครียดมากกวา 30 คะแนนขึ้นไป (รอยละ8.0)
4. วิธีการจัดการความเครียด เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของพนักงานแผนกขนสงและ
จัดจําหนายสินคาของบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร พบวา พนักงานสวนใหญมีวิธี
จัดการกับความเครียดโดย 3 อันดับแรก คือ การไปดูหนังหรือดูโทรทัศน และการพยายามมองโลก
ในแงดี (รอยละ 68.0) รองลงมาคือการนอนหลับ (รอยละ 62.4) และอันดับที่ 3 คือการฟงเพลง
รองเพลงและเลนดนตรี (รอยละ 59.2) ตามลําดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษาความเครียดจากการทํางานและวิธีการจัดการความเครียด กรณีศึกษา
บริษัทดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ผูศึกษาพบวาผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิงอยู
ในชวงระหวาง 26 – 35 ป อยูในสถานภาพสมรส มีตําแหนงงานระดับพนักงานปฏิบัติการ โดยมี
รายไดอยูระหวาง 5,000 – 10,000 บาท
2. จากข อ มู ล สาเหตุ ค วามเครี ย ดจากการทํ า งาน พบว า ลั ก ษณะงานที่ ทํ า ให เ กิ ด
ความเครียด เปนสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือรายไดและเงินเดือน
และเจานายหรือหัวหนางานตามลําดับซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษา ศลิษา วัชรยานนท ไดศึกษา
ความเครียดจากการทํางานและวิธีการจัดการความเครียด กรณีศึกษาพนักงานแผนกขนสงและจัด
จําหนายสินคา บริษัท สหฟารม จํากัด จังหวัดลพบุรี พบวามีสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดจากการ
ทํางานสูงสุด คือระดับของรายไดและเงินเดือน รองลงมาคือลักษณะงานที่ทําใหเกิดความเครียด
และเจานายหรือหัวหนางาน ตามลําดับ ในการศึกษาครั้งนี้อาจอธิบายไดวา ลักษณะการทํางานของ
พนักงาน เชน การทํางานเปนกะ หรือ การทํางานที่ตองเรงรีบใหทันเวลาบอยๆครั้งนั้นเปนสาเหตุ
ใหญสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพนักงานนั้นรูสึกเครียดเนื่องจากการทํางาน พนักงานอาจมีความรูสึกกังวล
และรูสึกกดดันที่จะตองทํางานใหเสร็จทันเวลา มีความรับผิดชอบมากเกินไป หรืองานหนักมาก
เกินไป ความคาดหวังเกี่ยวกับงานมากเกินไป เหลานี้ทําใหพนักงานเกิดความเครียดไดงาย และ
เนื่องจากในวัยผูใหญตอนตนและมีสถานภาพสมรส จะตองมีเวลาเพื่อการดูแลครอบครัว และเวลา
เพื่อการพักผอน ดังนั้นการทํางานที่ไมมีกําหนดระยะเวลาในการทํางานที่แนนนอน หรือการ
ทํางานเปนกะนั้นอาจสงผลใหพนักงานเกิดความรูสึก พฤติกรรมหรืออาการตางๆ ตอรางกายและ
จิตใจอาจทําใหเกิดผลกระทบตอการทํางานหรือประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานได
นอกจากนี้รายไดและเงินเดือนยังเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดความเครียดเปนอันดับที่
สอง ซึ่งอธิบายไดวาความจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน ประกอบกับวัยของกลุมตัวอยางที่
ศึกษา สวนใหญอยูในวัยผูใหญตอนตน และเปนชวงเริ่มตนชีวิตครอบครัว ดังนั้นคาใชจายในการ
ใชเพื่อการสรางครอบครัวจึงเปนสิ่งจําเปนที่สุด และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพนักงานเกิดความเครียด
เปนอันดับที่สาม คือ เจานายและหัวหนางาน อธิบายไดวา การที่เจานายและหัวหนาเครงครัดมาก
เกิน ไป มี ก ฎระเบี ย บมากเกิน ไปแม ก ระทั่ ง การออกคํา สั่ ง มากเกิน ไป อาจทํ า ให พ นัก งานเกิ ด
ความรูสึกอึดอัดหรือกดดัน สรางความเครียดใหแกพนักงานไดงายรวมไปถึงความสัมพันธที่ดีตอ
กั น ในการทํ า งานนั้ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเจ า นายหรื อ หั ว หน า กั บ พนั ก งานนั้ น ควรเป น
ความสัมพันธอันดีตอกันซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากในการทํางานรวมกัน
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3. จากการศึกษาของพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา มีอาการ พฤติกรรม
หรือความรูสึก ซึ่งเปนผลกระทบอันเนื่องมาจากความเครียด โดยรวมผลปรากฏวามีอาการตางๆ
เปนครั้งคราวโดยอันดับแรก เปนอาการรูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ รองลงมาคือมีความรูสึกวุนวาย
ใจ และอาการนอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ
พนักงานมีความเครียดอยูในชวงระดับคะแนน 6 – 17 คะแนน 79 คนซึ่งก็หมายถึง
พนักงานสวนใหญปกติ ไมเครียด มีพนักงานที่มีระดับความเครียดที่อยูในระดับปานกลางหรือ
คอนขางสูง คือชวง 26 – 29 คะแนน 2 คน และระดับความเครียดที่สูงที่สุดคือชวง 30 คะแนนขึ้น
ไป 10 คน ซึ่งสอดคลองกับรัตนาภรณ อัฐนาค ไดศึกษาระดับความเครียดของขาราชการตํารวจ
ซึ่ ง อธิ บ ายโดยรวมได ว า ส ว นใหญ พ นั ก งานมี ค วามเครี ย ดอยู ใ นเกณฑ ป กติ นั่ น หมายความว า
พนั ก งานสามารถจั ด การกั บ ความเครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจํ า วั น และสามารถปรั บ ตั ว กั บ
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมรูสึกพึงพอใจกับตนเองและสิ่งแวดลอม
4.พนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคาของบริษัท ดีสโตน จํากัด มีวิธีจัดการกับ
ความเครียดโดย 3 อันดับแรก คือ การไปดูหนังหรือดูโทรทัศน และการพยายามมองโลกในแงดี
รองลงมาคือการนอนหลับ และการฟงเพลง รองเพลงและเลนดนตรี จากผลการศึกษาครั้งนี้ใน
สวนของฝายบุคคลควรมีการจัดหองพักผอนใหพนักงานไดมีโอกาสพักผอนในที่ทํางานเพิ่มเติม
จากที่เขาแสวงหาเองดวย เชนมีหองดูโทรทัศน หรือหองคาราโอเกะ หองออกกําลังกาย และอาจมี
การจั ด การทั ศ นะศึ ก ษานอกสถานที่ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น การลดค า ใช จ า ยของพนั ก งานและเป น การ
สนับสนุนใหพนักงานมีสุขภาพจิตในการทํางานที่ดีขึ้นดวย
ขอเสนอแนะสําหรับพนักงาน บริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ที่จะนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยพบวา สาเหตุของความเครียดอันเนื่องมาจากการทํางานของพนักงาน
แผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา บริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมนั้น
พนัก งานยังมีระดับความเครียดจากการทํางานไมมากนัก สาเหตุสําคัญ 3 อั น ดับแรก ที่ทํ า ให
พนักงานเกิดปญหาความเครียดจากการทํางานคือ สวนใหญเกิดขึ้นจากปญหาทางดานลักษณะงานที่
กอใหเกิดความเครียดมากที่สุด รองลงมาคือรายไดหรือเงินเดือน และลําดับสุดทายคือเจานายหรือ
หั ว หน า งานและสํ า หรั บ ผลการประเมิ น ความเครี ย ดของพนั ก งานส ว นใหญ นั้ น พนั ก งานมี
ความเครียดอยูในระดับปกติ ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอใหพนักงาน บริษัท ดีสโดน จํากัด จังหวัด
สมุทรสาคร ไดพิจารณาดําเนินการในประเด็นตอไปนี้
1. ด านสาเหตุของการเกิดความเครียดจากการทํางานนั้น บริษั ทควรปรับ เวลาการ
ทํางานใหเหมาะสมและผูบริหารควรบริหารเวลาในงานที่มอบหมายใหแกพนักงานอยางเหมาะสม
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ใหมีความเรงรีบนอยที่สุดเพื่อลดความเครียดหรือไมเพิ่มความกดดันใหแกพนักงาน ในสวนเรื่อง
รายไดและเงินเดือน บริษัทควรมีการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน คาจางตางๆ เพื่อใหสอดคลอง
กั บ สภาวการณ ท างเศรษฐกิ จ และการดํ า รงชี พ ของพนั ก งานบริ ษั ท ดี ส โตน จํ า กั ด จั ง หวั ด
สมุทรสาคร และหัวหนางานหรือผูควบคุมงานตองมีความเขาใจในการทํางานของพนักงานใน
ความดูแลของตนเองดวย
2. เนื่องจากผลการประเมินความเครียดของพนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา
บริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับปกติ ซึ่งความเครียดระดับนี้ไมเปนผลเสีย
ตอการทํางานและการดํารงชีวิต แตอยางไรก็ตามพนักงานทุกคนหากเกิดความเครียดก็ควรคนหา
สาเหตุของความเครียดของตนเองเพื่อแกไขใหตรงจุด และเมื่อใดที่แกไขไดตรงจุดแลว อาการทาง
รางกายตางๆจะทุเลาลงเอง และในระหวางนั้นอาจใชเทคนิคในการผอนคลายความเครียดที่ผูวิจัย
ไดศึกษา เก็บรวบรวมและนําเสนอ ในงานวิจัยนี้นําไปปฏิบัติดวยตนเองควบคูไปดวย เชนการ
ดูหนัง ฟงเพลง อานหนังสือ ปลูกตนไม สังสรรคกับเพื่อน หรือการนอนหลับพักผอน เปนตน แต
ถาหากพยายามคลายเครียดแลวอาการไมดีขึ้นก็ควรไปพบแพทย เพื่อขอรับคําปรึกษาตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต
1. ควรทําการศึกษาความเครียดจากการทํางานและวิธีจัดการความเครียดในบริษัทอื่นๆ
นํามาเปรียบเทียบสาเหตุที่มีผลตอความเครียดในการทํางานของบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อจะไดทราบถึงสาเหตุของความเครียดจากการทํางานหรือปจจัยที่แตกตางกัน เพื่อ
เปนประโยชนในการวิจัยในอนาคต
2. ควรศึกษาสาเหตุอันนําไปสูภาวะเครียดสูงในพนักงานบริษัท ดีสโตน จํากัด จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขไมใหพนักงานตกอยูในภาวะดังกลาว ซึ่งจะสงผล
เสียตอประสิทธิภาพดานการทํางานและการดํารงชีวิต
3. ควรศึกษาถึงวิธีการจัดการความเครียดแบบตางๆ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีคลาย
เครียดตางๆ ที่รวบรวมได ทําการเก็บรวบรวมและนําเสนอ เพื่อประโยชนในการวิจัยในอนาคต
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
24 กันยายน พ.ศ. 2552
เรื่อง ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
เรียน ทานผูตอบแบบสอบถาม
ด ว ยดิ ฉั น นางสาวชมพู นุ ท บุ ญ นาค เป น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 4 คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูในระหวางการศึกษาการสัมมนาปญหาทาง
ธุรกิ จ ทั่ว ไปจึงมี การศึ กษาวิ จั ย เรื่องการศึกษาความเครียดจากการทํ างานและวิธีการจั ด การกับ
ความเครี ย ดของพนั ก งานแผนกขนส ง และจั ด จํ า หน า ยสิ น ค า บริ ษั ท ดี ส โตนจํ า กั ด จั ง หวั ด
สมุทรสาคร จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง
คําตอบของทานจะไมมีผลกระทบกระเทือนตอหนาที่การงานของทาน และจะไมนําไปเปดเผยที่ใดๆ
เปนรายบุคคล นอกจากแสดงขอมูลในลักษณะสวนรวมเพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้เทานั้น ขอความ
กรุณาทานตอบแบบสอบถามและสงคืน
ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งที่จะไดรับความรวมมือจากทานและขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ
โอกาสนี้ดวย

ขอแสดงความนับถือ
………………………………………..
(นางสาวชมพูนุท บุญนาค)
.……………………………………….
(ผูชวยศาสตราจารย ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร)

ภาคผนวก ข.
แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูล
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แบบสอบถาม
เรื่ อ ง การศึ ก ษาความเครี ย ดจากการทํ า งานและวิ ธี ก ารจั ด การกั บ ความเครี ย ดของ
พนักงานแผนกขนสงและจัดจําหนายสินคา บริษัทดีสโตนจํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
แบบสอบถามนี้เปนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจทั่วไป ชั้นปที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะทราบ
ขอมูลระดั บความเครี ยดในการทํางานของพนัก งานแผนกขนสง และจั ด จําหนา ยสิน คา บริษัท
ดีสโตนจํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชองวาง)
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
18 – 25 ป
26 – 35 ป
36 – 45 ป
มากกวา 45 ป ขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย / หยาราง / แยกกันอยู
4. ตําแหนงงาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ
พนักงานผูบริหารระดับตน
พนักงานผูบริหารระดับกลาง
พนักงานผูบริหารระดับสูง
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ……………………..บาท
5,000 - 10,000 บาท
10,101 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 สาเหตุของความเครียดจากการทํางาน (โปรดทําเครื่องหมาย X และโปรดระบุปญหาที่
ทานเคยประสบมา)
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด
สาเหตุของความเครียดจากการทํางาน
5
เจานาย / หัวหนางาน
(ระบุ………………………………………………..)
เพื่อนรวมงาน
(ระบุ………………………………………………..)
ตัวเราเอง
(ระบุ………………………………………………..)
ลักษณะงานที่ทํากอใหเกิดความเครียด
(ระบุ………………………………………………..)
เงินเดือน
(ระบุ………………………………………………..)
การแขงขันในที่ทํางาน
(ระบุ………………………………………………..)
สิ่งแวดลอมในที่ทํางาน
(ระบุ………………………………………………..)
เวลาในการทํางาน
(ระบุ………………………………………………..)
การเดินทางในการไปทํางาน
(ระบุ………………………………………………..)
อื่นๆ
(ระบุ………………………………………………..)

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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ตอนที่ 3 แบบประเมินและทดสอบความเครียด (โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)
ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมานี้ ทานมีอาการ พฤติกรรม หรือความรูสึกตอไปนี้มากนอย
เพียงใด (โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชองและระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวทานตามความเปนจริง
มากที่สุด)
อาการ พฤติกรรม หรือความรูสึก
1. นอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวล
2. รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ
3. ทําอะไรไมไดเลยเพราะประสาทตึงเครียด
4. มีความวุนวายใจ
5. ไมอยากพบปะผูคน
6. ปวดหัวขางเดียวหรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ขาง
7. รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง
8. รูสึกหมดหวังในชีวิต
9. รูสึกวาชีวิตตนเองไมมีคุณคา
10. กระวนกระวายอยูตลอดเวลา
11. รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ
12. รูสึกเพลียจนไมมีแรงจะทําอะไร
13. รูสึกเหนื่อยหนายไมอยากทําอะไร
14. มีอาการหัวใจเตนแรง
15. เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไมพอใจ
16. รูสึกกลัวผิดผลาดในการทําสิ่งตางๆ
17. ปวดหรือเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย หลัง
ไหล
18. ตื่นเตนงายกับเหตุการณที่ไมคุนเคย
19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ
20. ความสุขทางเพศลดลง

ไมเคย

ระดับอาการ
เปนครั้ง เปน
คราว
บอยๆ

เปน
ประจํา
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ตอนที่ 4 ขอมูลวิธีการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นกับทานเอง
ทานมีวิธีการจัดการกับความเครียดกับตัวทานเองอยางไร โปรดทําเครื่องหมาย X หนาขอ
นั้นๆ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
_____ไปดูหนัง/ดู TV
_____ฟงเพลง รองเพลง เลนดนตรี
_____คุยโทรศัพท
_____จัดหองตกแตงบาน
_____ปลูกตนไม ทําสวน
_____นอนหลับ
_____วาดรูป
_____เลนกีฬา/ออกกําลังกาย
_____สูบบุหรี่
_____เขารานเสริมสวย
_____คบหาเพื่อนใหมๆ
_____คุยกับลูกๆ
_____เลนกับสัตวเลี้ยง _____อานหนังสือ
_____เตนรํา
_____เลนการพนัน
_____ดื่มเหลา
_____ไปหาหมอดู
_____นวดสปา
_____เที่ยวกลางคืน
_____พูดคุยพบปะสังสรรคกับเพื่อน
____ปรึกษาญาติสนิท เชน พอ แม
_____ไปพักผอนตามสถานที่ตางๆ
____พยายามมองโลกในแงดี
_____เขาวัด นั่งสมาธิ สวดมนต หรือศึกษาธรรมะ
____ทําใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง
_____ทํางานศิลปะ งานฝมือ งานประดิษฐตางๆ
____เลนเกมคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต
_____สะสมแสตมป เครื่องประดับ หรือของสะสมตางๆ ____อื่นๆ (ระบุ)……………………
ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….................………………………………………………
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