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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความเครียดของพนักงานที่เกิดจากการทํางาน 2) 

ศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ดํารงศิลป ซัพพลายส จํากัด 3) ศึกษาปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับความเครียดของพนักงานบริษัท ดํารงศิลป ซัพพลายส จํากัด โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

คือ พนักงานบริษัท ดํารงศิลป  ซัพพลายส จํากัด จํานวน 384 ราย ที่ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิและแบบ

สัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติบรรยาย ไดแก 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอางอิง ไดแก t - test และสถิติ F - test และสัมประสิทธ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 

1. พนักงานบริษัท ดํารงคศิลป ซัพพลายส จํากัด มีความเครียดอยูในระดับต่ํามาก ( X = 1.12) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาความเครียด “ดานรางกาย” มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 1.16) รองลงมาเปนความเครียด 

“ดานจิตใจ” ( X = 1.12) และความเครียด “ดานพฤติกรรม” ( X = 1.02) ตามลําดับ 

 2. พนักงานบริษัท ดํารงคศิลป ซัพพลายส จํากัด มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 

( X = 3.05) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา “ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน” มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.74) รอง

ลง มาเปน “ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา” ( X = 3.36) และ “ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน” ( X = 

2.70) ตามลําดับ 

 3. ปจจัยดานความพึงพอใจในการทํางาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานนโยบายและการบริหาร 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและดานความสัมพันธกับผูรวมงานมีความสัมพันธกับความเครียด 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are 1) to study the stress levels of employees from their work. 

2) to study the Satisfaction of Damrongsilp Supplies Company Limited’s  employees in their working. 

3) to study the factors relating to the stress of Damrongsilp supplies Company Limited’s Employees.

 There are 384 representative samples of Damrongsilp Supplies Company Limited which 

come from stratified random sampling and portion. The tools used in the research are the 

questionnaire and interview form. Data analysis using descriptive statistics: percentage, average, 

standard deviation, t-test, F-test and Pearson Correlation.The results of the research found that; 
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 1) Damrongsilp Supplies Company Limited‘s employees are in the minimal level of stress 

( X = 1.12). Considering in a particular aspect found that “physical stress” has the highestaverage 

( X = 1.16), followed by “mind stress” ( X = 1.12) and “behavior stress” ( X = 1.02) respectively. 

 2) Damrongsilp Supplies Company Limited‘s employees are in the middle level of Satisfaction 

( X = 3.05). Considering in a particular aspect found that “relationship withpeers” ( X = 3.74), followed 

by “relationship with supervisor” ( X = 3.36) and “working conditions” ( X = 2.70) respectively. 

 3) The determining factors of job satisfaction include: salary and welfare, work policy and 

administration, working conditions and relationship with peers.  All of these determining factors 

contributed to the stress level of employees. 

Key Words : Stress, Satisfaction 
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คํานํา 
 ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเขามามีบทบาทอยางมากในชีวิต

ของมนุษย  จึงทําใหมนุษยตองเผชิญกับเหตุการณที่ทําใหเกิดความเครียด เชน การแขงขันในการดํารงชีวิตโดย

ตองทํางานมากขึ้นในเวลาที่นอยลง การตอสูกับมลพิษในสิ่งแวดลอม การมีปฏิสัมพันธในดานลบกับบุคคลรอบ

ขาง เปนตน (สิริลักษณ ตันชัยสวัสดิ์, 2535 อางใน อรรณนพ ถนอนวงษ) และความเครียดก็ยังสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งจะปรากฎออกมาในหลายรูปแบบ เชน การเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บปวยสูง การขาด

งาน การยายเขา การยายออกและการตายกอนเวลาอันสมควร ซึ่งเหตุการณเหลานี้จะกอใหเกิดการทํางานที่ไม

เปนระบบ เกิดปญหารบกวนการปฏิบัติงานปกติ ผลการปฏิบัติงานและผลผลิตต่ํา และผลกําไรลดลง 

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงานบริษัท 

ดํารงศิลป ซัพพลายส จํากัด ซึ่งเปนอุตสาหกรรมผลิตและจําหนายเบาะ จากการศึกษาครั้งนี้จะทําใหทราบถึง

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัย

เหลานั้น   
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงานบริษัท ดํารงคศิลป ซัพพลายส จํากัด มี

วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานบริษัท ดํารงคศิลป ซัพพลายส จํากัด จํานวน 440 คน โดยมี

กลุมตัวอยางจํานวน 210 คน โดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิและแบบสัดสวน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยมีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating 

Scale) และแบบสัมภาษณ 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  906 

การวิเคราะหขอมูล  
 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยวิเคราะหโดยใชสถิติ t – test และ F – test และการวิเคราะหความสัมพันธ

วิเคราะหโดยใชสถิติสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient, r)   

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (คิดเปนรอยละ 64.3) มีอายุ 25-35 ป (คิดเปนรอยละ 58.1) มี

สถานภาพโสด (คิดเปนรอยละ 45.7) มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) (คิดเปนรอยละ 44.8) มี

ตําแหนงเปนผูปฏิบัติงานหรือพนักงาน (คิดเปนรอยละ 87.1) มีรายไดตอเดือน 4,800 - 6,500 บาทตอเดือน (คิด

เปนรอยละ 50.0) และมีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 1 ป (คิดเปนรอยละ 39.0) 
2. ขอมูลระดับความพึงพอใจในการทํางาน  
  

ความพึงพอใจในการทํางาน X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

1. ดานความกาวหนาในการทํางาน 2.72 0.89 ปานกลาง 6 

2. ดานลักษณะงานและปริมาณงาน 3.03 0.46 ปานกลาง 4 

3. ดานเงินเดือนและสวัสดิการ 3.04 0.73 ปานกลาง 3 

4. ดานนโยบายและการบริหาร 2.93 0.68 ปานกลาง 5 

5. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 2.70 0.71 ปานกลาง 7 

6. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 3.36 0.91 ปานกลาง 2 

7. ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 3.74 0.82 สูง 1 

รวม 3.05 0.50 ปานกลาง - 
 

  เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมพบวามีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับ

ปานกลาง ( X = 3.05 S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา “ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน” มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.74 S.D. = 0.82) รองลงมาเปน “ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา” ( X = 3.36 S.D. =                     

0.91) และ “ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน” ( X = 2.70 S.D. = 0.71) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการ

สัมภาษณพนักงานโดยพบวา พนักงานมีความพึงพอใจในดานความสัมพันธกับผูรวมงานและความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชาเปนอยางมาก สวนดานสภาพแวดลอมในการทํางานพนักงานไมมีความพึงพอใจ  
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3.ขอมูลระดับความเครียด 
 

ความเครียด X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

1.  ดานรางกาย 1.16 0.69 ต่ํามาก 1 

2.  ดานจิตใจ 1.12 0.77 ต่ํามาก 2 

3.  ดานพฤติกรรม 1.02 0.75 ต่ํามาก 3 

รวม 1.12 0.61 ต่ํามาก  
 

เมื่อพิจารณาความเครียดในภาพรวมพบวามีความเครียดอยูในระดับต่ํามาก ( X =1.12 S.D. = 0.61) 

เมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวา “ดานรางกาย” มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 1.16 S.D. = 0.69) รองลงมาเปน “ดาน

จิตใจ” ( X = 1.12 S.D. = 0.77) และดานพฤติกรรม ( X = 1.02 S.D. = 0.75) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงาน 

วิจัยของ ดาวรัตน  เอี่ยมสะอาด (2548) ที่ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมสวนบุคคลและการรับรูสภาพแวดลอมใน

การทํางานที่มีตอความเครียดและกลวิธีในการเผชิญความเครียดของผูบริหาร พบวา ผูบริหารระดับตนและ

ผูบริหารระดับกลางของธนาคารมีความเครียดอยูในระดับต่ําสุด 

4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถสรุปไดดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 1 พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ตําแหนงหนาที่ รายไดตอเดือนและประสบการณในการทํางานที่แตกตางกันมีความเครียดแตกตางกัน 

 จากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา พนักงานที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความเครียดแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เกษรศรี อาทิตยา (2549) ที่ศึกษา

ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความเครียดของประชาชนอายุ 15 - 59 ป อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ป 2549 ซึ่ง

พบวา ปจจัยดานความเพียงพอของรายไดที่แตกตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง

หนาที่ รายไดตอเดือนและประสบการณในการทํางานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน 

 จากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่และรายไดตอ

เดือนที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ อรรถพล ชิ้นโภคทรัพย (2550) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ

พนักงานฝายผลิตของบริษัท เม็กเท็คแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งพบวา รายไดตอเดือนตางกันมี

ระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมุติฐานที่ 3 ปจจัยดานความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบดวย ดานความกาวหนาในการทํางาน 

ดานลักษณะงานและปริมาณงาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพแวดลอม

ในการทํางาน ดานความสัมพันธกับบังคับบัญชาและดานความสัมพันธกับผูรวมงานมีความสัมพันธกับ

ความเครียด  

 จากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ความพึงพอใจในการทํางานดานเงินเดือนและสวัสดิการมีความ 

สัมพันธกับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนความพึงพอใจดานนโยบายและการบริหาร 
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ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและดานความสัมพันธกับผูรวมงานมีความสัมพันธกับความเครียดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับผลการ วิจัยของ อดิศักดิ์ สวนกูล (2552) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผล

ตอความเครียดในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) พบวา 

ปจจัยในการทํางานดานคาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงานบริษัท ดํารงคศิลป ซัพพลายส 

จํากัด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  

 1. จากผลการวิจัยพบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจดานความกาวหนาในการทํางาน

แตกตางกัน ดังนั้นทางบริษัทควรมีการพิจารณาการเลื่อนตําแหนงจากความสามารถและประสบการณในการทํา 

งานอยางแทจริง 

 2. จากผลการวิจัยพบวาพนักงานมีความพึงพอใจดานลักษณะงาน แตไมพึงพอใจดานปริมาณงาน 

ดังนั้นทางบริษัทควรจัดสรรปริมาณงานใหเหมาะสมกับพนักงานแตละบุคคลและเหมาะสมกับระยะเวลาในการ

ทํางาน 

 3. จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจดานเงินเดือนและสวัสดิการแตกตางกันมีความเครียดแตกตาง

กัน ดังนั้นทางบริษัทควรพิจารณาการจายเงินเดือนใหเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อเปนการกระตุนและ

จูงใจใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่ทางบริษัทตั้งไว 

 4. จากผลการวิจัยพบวาพนักงานมีความพึงพอใจนโยบายในการบริหารบริษัทอยูในระดับต่ํา ดังนั้น

ผูบริหารควรแจงนโยบายในการบริหารบริษัทใหพนักงานรับทราบโดยชัดเจน และนโยบายที่จัดตั้งขึ้นควรเปน

นโยบายที่ผานการแสดงความคิดเห็นจากพนักงาน รวมถึงตองเปนนโยบายที่สามารถปฏิบัติไดจริง 

 5. จากผลการวิจัยพบวาพนักงานมีความพึงพอใจในดานสภาพแวดลอมในการทํางานต่ําสุด ดังนั้นทาง

บริษัทควรมีการปรับปรุงสถานที่ทํางานหรือใชเครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณที่ไดมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงานบริษัท ดํารงคศิลป ซัพพลายส จํากัด 

แสดงใหเห็นวา พนักงานบริษัท ดํารงคศิลป ซัพพลายส จํากัดมีความเครียดอยูในระดับต่ํามาก  มีความพึงพอใจ

ในการทํางานอยูในระดับปานกลางและปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียด ไดแก ปจจัยดานเงินเดือนและ

สวัสดิการ ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 

 
เอกสารอางอิง  

เกษรศรี  อาทิตยา. 2549. ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความเครียดของประชาชนอายุ 15-59 ป อําเภอทุง

เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ป 2549.  สุโขทัย. สํานักงานสาธารณสุข.   

ดาวรัตน  เอี่ยมสะอาด. 2548. อิทธิพลของพฤติกรรมสวนบุคคลและการรับรูสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่มีผลตอความเครียดและกลวิธีในการเผชิญความเครียดของผูบริหาร: ศึกษาเฉพาะ
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กรณีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ. กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ

ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

สิริลักษณ  ตันชัยสวัสดิ์. 2535. ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับความเครยีดของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลัยมหิดล. 
กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยมหิดล. 

อดิศักดิ์  สวนกลู. 2552. ความเครียดในการทํางานของพนักงานระดบัปฏิบัติการของธนาคารนครหลวง

ไทย จํากัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

อรรถพล ชิ้นโภคทรัพย. 2550. ปจจัยที่มีผลในการทาํงานของพนักงานฝายผลิต บรษัิท เม็กเท็ค แมนูแฟค

เจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากดั. กรุงเทพมหานคร: วิทยานพินธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา. 

อรรณพ  ถนอมวงษ. 2539. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดและผลกระทบจากความเครียดทีม่ีตอ

พนักงานบริษัทน้ําอดัลม. กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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