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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถึงลกัษณะประชากรศาสตรข์องพยาบวชิาชพี จงัหวดัปทุมธานี 

และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเครยีด อนัไดแ้ก่ ปจัจยัเกีย่วกบัตวังาน และปจัจยัดา้นสมัพนัธภ์าพในทีท่ างานทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี จงัหวดัปทุมธานี โดยมกีลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื พยาบาลวชิาชพี

ทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาล จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 400 คน โดยใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย และการ

เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้น

การวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชก้ารทดสอบค่าท ี

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้การ

วเิคราะหแ์บบสมการถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  ผลการวจิยั พบว่า 

 1. พยาบาลวชิาชพี จงัหวดัปทุมธานีทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 31 - 40 
ปี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาทขึน้ไป สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน             
7 - 9 ปี และสงักดัหน่วยงานราชการ 

2. ผลการศกึษาปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเครยีดของพยาบาลวชิาชพี จงัหวดัปทุมธานีพบว่า ปจัจยัทีส่่งผล
ต่อความเครียดในปจัจัยที่เกี่ยวกับตัวงาน ปจัจัยด้านสัมพันธ์ภาพในที่ท างานโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และ                
ด้านพฤติกรรมการท างานของพยาบาลวิชาชพี จงัหวดัปทุมธานี พบว่ามรีะดบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม             
อยู่ในระดบัมาก 

3. พฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีมคีวามสมัพนัธ์กบัสถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
และสงักดัหน่วยงาน 

4. พฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานีมคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นตวังาน ดา้น
ลกัษณะงาน เทคโนโลย ีและปรมิาณงาน 

                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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5. พฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานีมคีวามสมัพนัธป์จัจยัดา้นความสมัพนัธใ์น

ทีท่ างาน ดา้นความสมัพนัธก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 

ค าส าคญั: พฤตกิรรมการท างาน พยาบาล จงัหวดัปทุมธานี 

Abstract 

The purpose of this research was to study demographic characteristics of registered nurse in 

Pathumthani Province and stress related to job and relationship factors which affecting working behavior of 

registered nurse in Pathumthani Province. The samples are 400 of registered nurse in Pathumthani 

Province, using the method of sample random sampling and convenience sampling. Data was collected 

through questionnaire and were analyzed by various statistical methods including percentage, frequency, 

mean and standard deviation. Hypotheses were tested by Independent Sample t-test, One-way Analysis of 

Variance and Multiple Regression Analysis. 

The results of this research can be revealed as follows: 

1. Most respondents are female, age between 31-40 years old, average monthly  
income Baht 10,001 – 15,000, being single and live together, having work experience at 7- 9 years and 
belonging to government service section department. 

2. The factors that affecting to the stress of the registered nurse in Pathumthani  
Province are job scope and job relation in work place are at low level and the factors that affecting to the 
stress of the registered nurse in Pathumthani Province in working behavior is at high level 

3. Working behavior of registered nurse in Pathumthani Province correlate with marital status, 
work experience and section department. 

4. Working behavior of registered nurse in Pathumthani Province correlate with job scope, job 
characteristic and technology and job quantity 

5. Working behavior of registered nurse in Pathumthani Province correlate with  
Relationship in workplace between leader, subordinate and colleague. 

Keywords: Working Behavior, Nurse, Prathumthani 

บทน า 

สงัคมปจัจุบนัเปลีย่นแปลงไปจากอดตีมากในทุก ๆ ดา้น เช่น จากสภาพทีบุ่คคลเคยอยู่ร่วมกนัและให้

เวลากบัครอบครวั มคีวามรกัใคร่ เกือ้กูล มนี ้าใจไมตรรีะหว่างเพื่อนบา้น เปลีย่นเป็นชวีติทีทุ่กคนตัง้แต่วยัเดก็เลก็

จนถึงผูสู้งอายุ ต่างต้องเผชญิกบัมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความเครยีดทัง้ภายในและภายนอก โดยเฉพาะที่โรงเรยีน 

ครอบครวั และทีท่ างาน การเผชญิความเครยีดจงึกลายเป็นสว่นหนึ่งของชวีติมนุษยท์ุกคน ดงันัน้ การทีจ่ะหลกีเลีย่ง
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ความเครยีด ดเูหมอืนจะกลายเป็นเรื่องยากในสงัคมปจัจุบนั สิง่ทีทุ่กคนควรหนัมาปรกึษากนักค็อื จะจดัการอย่างไร

กบัความเครยีด เพื่อใหม้ชีวีติอยู่ในสงัคมทุกวนัน้ีไดโ้ดยไม่สรา้งความทุกขก์าย ทุกขใ์จใหก้บัตน และไม่สรา้งปญัหา

ใหก้บัสงัคม รวมทัง้สามารถด าเนินชวีติไดอ้ย่างมคีวามสขุตามอตัภาพ 

มนุษยต์้องมกีารต่อสูด้ิ้นรนเพื่อให้ตนเองสามารถด ารงตนและด าเนินชวีติให้อยู่ในสงัคมปจัจุบนั และ

จะตอ้งมกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยู่ตลอดเวลา ในทุกๆดา้นรวมถงึปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใน

การปฏบิตังิาน เพื่อใหต้นเองสามารถปฏบิตังิานในองคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่การปรบัเปลีย่นดงักล่าวทีเ่กดิ

ขึน้อยู่ตลอดเวลาจงึเป็นปญัหาก่อใหเ้กดิความเครยีด (Stress) ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดเ้สมอกบัมนุษยท์ุกๆ คน

ไม่มใีครสามารถหลกีเลีย่งได ้ความเครยีดจงึเป็นปญัหาทีไ่ดร้บัการสนใจศกึษาในทุกสายอาชพี เพื่อหาทางป้องกนั

แกไ้ขหรอืใหเ้กดิผลกระทบต่อบุคคลหรอืสว่นรวมใหน้้อยทีส่ดุ 

ความเครยีดเป็นปญัหาทีส่ าคญัและเกดิขึน้บ่อยครัง้ในองคก์ร ความเครยีดจะเกดิขึน้ไดก้บัคนทุกคนและ

ในทุกระดบัของการท างาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรอืผูบ้รหิาร ความเครยีดอาจจะเกดิขึน้กบับุคคลเพยีงคนเดยีว  

เกดิขึน้กบัทมีงานหรอืแผนก หรอืเกดิขึน้กบัทัง้องคก์รกไ็ด้ ระดบัของความเครยีดจะมผีลกระทบกบับุคลกิภาพของ

พนกังาน ความขดัแยง้ในบทบาท สมรรถภาพในการท างาน รวมไปถงึความเสีย่งของการเกดิอุบตัเิหตุในการท างาน

ดว้ยเราไดพ้ดูคุยกนัมาหลายครัง้แลว้ว่า งานอาจเป็นตวัอนัตรายส าหรบัสขุภาพเรา  อุบตัเิหตุต่างๆ และความรุนแรง

ในงานแมก้ระทัง่ตวังานทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัสารเคมอีนัตรายในโรงงาน หน่วยงานทีร่บัผดิชอบมรีายงานอุบตัเิหตุและ

ตายจ านวนมากในทุกๆปี  อนัตรายอกีอย่างหนึ่งคอื ความเครยีด มอียู่ในบรรดาลูกจา้งจ านวนหลายลา้นคน แต่มนั

เกดิขึน้เงยีบๆ (Silent) และละเอยีดอ่อน (Subtle ways) ดว้ยเหตุทีท่ีน่ัง่ท างานทีอ่อกแบบมาแย่ๆ กลิน่อนัตรายของ

น ้าหอม เป็นปฏกิริยิาทางกาย (Physical agent) ทีม่ผีลต่อสุขภาพ ประสทิธผิลในการท างาน และขวญัและก าลงัใจ

ในการท างาน แต่ความเครยีดเป็นปฏกิริยิาทางใจ (Psychological agent) ที่มอีทิธพิลต่อสุขภาพ และอารมณ์

ความรูส้กึ และตลอดจนถงึความสามารถในการท างาน (กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารสขุ) 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทียบพฤติกรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานี  จ าแนกตาม

ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและสงักัด

หน่วยงาน 

 2. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัดา้นความเครยีด ไดแ้ก่ ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัตวังานและปจัจยัดา้นบทบาทในองคก์าร 

ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานี 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย  
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 - ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดต่้อเดอืน สถานภาพ ระยะเวลาการปฎบิตังิาน และสงักดั  
 - ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัตวังาน ไดแ้ก่ สภาพการท างาน ลกัษณะงาน เทคโนโลยใีหม่ และปรมิาณงาน  
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 -ปจัจัยด้านสมัพันธ์ภาพในที่ท างาน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ความสมัพันธ์กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
  - พฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี จงัหวดัปทุมธานี 

 

สมมติฐานการวิจยั 
 1. พยาบาลวชิาชพีทมีลีกัษณะส่วนบุคคลเพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพ  ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน สงักดัหน่วยงานแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัด้านความเครยีด ได้แก่ ปจัจยัทีเ่กี่ยวกบัตวังานและปจัจยัด้านความสมัพนัธภาพในทีท่ างานที่
สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานี 
  2.1 ดา้นสภาพการท างาน สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานี 
  2.2 ดา้นลกัษณะงาน สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานี 
  2.3 ดา้นเทคโนโลยสีง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานี 
  2.4 ดา้นปรมิาณงาน สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานี 
  2.5 ดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดั
ปทุมธาน ี
  2.6 ดา้นความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี
จงัหวดัปทุมธานี 
  2.7 ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในทีท่ างาน ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาล
วชิาชพีจงัหวดัปทุมธานี 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์ศิรวิรรณ เสรีรตัน์ (2539: 41) การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี 
การศกึษา ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และ สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรและช่วยในการก าหนด
ตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึง ความคิดความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มูลด้านประชากรจะสามารถเขา้ถึงและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวม        
ทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น โดยตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้  
  1) อายุ (Age) เนื่องจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
แตกต่างกนั โดยนกัการตลาดจะสามารถใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแบ่งสว่นตลาดได้ 
  2) เพศ (Sex) เป็นตวัแปรทีส่ าคญัเช่นกนั โดยสตรจีะเป็นเป้าหมาย และเป็นผูบ้รโิภคทีม่อี านาจ
ในการซือ้สงู ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ประเภทใดกต็าม เช่น สนิคา้ส าหรบัผูช้าย หรอืเดก็ กม็กัจะสงัเกตไดว้่าผูท้ีต่ดัสนิใจ
ซือ้มกัเป็นสตรมีากกว่าเพศอื่น 
  3) ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) เป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของนักการตลาด โดยจะใหค้วาม
สนใจกบัจ านวน และลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ชส้นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง เพื่อใชใ้นการพฒันากลยุทธก์ารตลาดให้
เหมาะสมกบัผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ 
  4) รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income Education and Occupation) ซึง่นับเป็นตวัแปรที่
ส าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคที่มคีวามร ่ารวย มอี านาจซือ้สงู แต่คนที่
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มรีายไดป้านกลางถงึต ่า จะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ซึง่อาจมคีวามสามารถในการซือ้กไ็ด ้อาจท าใหเ้กดิการสญูเสยี
ลกูคา้ในกลุ่มน้ีไปได ้และปจัจยัดา้นรูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ กอ็าจเป็นเกณฑ์
ในการตดัสนิใจที่ส าคญัไต้นอกเหนือจากปจัจยัด้านรายได้เพยีงอย่างเดยีว และในดา้นของการศกึษา อาชพี และ
รายได้ จะมแีนวโน้มความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิในเชงิเหตุและผล เช่น บุคคลที่มกีารศกึษาต ่า โอกาสที่จะหางาน
ระดบัสงูยาก จงึท าใหม้รีายไดต้ ่า เป็นตน้ 

แนวคิดเก่ียวกบัด้านความเครียด คเูปอรแ์ละคารต์ไรท์ (Cooper; & Cartwright. 1997: 14) ได้
กล่าวถงึปจัจยัทีเ่ป็นสาเหตุของความเครยีดในการท างาน 6 ประการไดแ้ก่ 
 1. ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัตวังาน (Factor intrinsic to the job) ประกอบดว้ยปจัจยัต่างๆดงัน้ี 
  1.1 สภาพการท างาน (Working condition) หมายถงึสภาพแวดลอ้มทางกายภาพโดยทัว่ไปไดแ้ก่
เสยีงรบกวนแสงสว่างทีไ่ม่เหมาะสมกลิน่และตวักระตุ้นอื่นๆทีส่ามารถมผีลกระทบต่ออารมณ์และสภาวะทางจติใจ
ของบุคคลซึง่แต่ละอาชพีจะมสีภาพการท างานหรอืสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นสาเหตุของความเครยีดแตกต่างกนั 
 1.2 ลกัษณะงานทีเ่ป็นกะ (Shift work) หมายถงึลกัษณะงานทีม่กีารหมุนเวยีนของช่วงเวลาการท างานตาม
ตารางเวลาตลอด 24 ชัว่โมงลกัษณะของงานเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบการท างานของร่างกายสภาพจติใจและ
แรงจงูใจในการท างานและยงัสง่ผลต่อรปูบบการนอนและการใชช้วีติในสงัคมดว้ย 
 1.3 ลกัษณะงานทีม่ชี ัว่โมงการท างานทีย่าวนาน (Long hours) จะส่งผลกระทบต่อระบบการท างานของ
ร่างกายเกดิเป็นปญัหาสขุภาพและสง่ผลกระทบต่อศกัยภาพการท างานในทีส่ดุ 
 1.4 การเดนิทาง (Travel) อุปสรรคในการเดนิทางเกดิจากสภาพการจราจรตดิขดับนทอ้งถนนนอกจากจะ
สญูเสยีเวลาในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นแลว้ยงัพลาดโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายขององคก์ารอกี
ดว้ย 
 1.5 เทคโนโลยใีหม่ (New technology) การน าเทคโนโลยรีะบบการท างานหรอือุปกรณ์การท างานใหม่ๆมา
ใชใ้นการท างานท าใหพ้นกังานตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยใีหม่ๆเหล่านัน้เกดิเป็นความกดดนัและความเครยีด
ในการท างานไดเ้ช่นกนั 
 1.6 ปรมิาณงานทีม่ากเกนิไป (Work overload) แบ่งออกเป็น 2 ดา้นคอื 
 1.6.1 ปรมิาณงานทีม่ากเกนิไป (Quantitative overload) หมายถงึปรมิาณงานทีม่ากเกนิความสามารถของ
คนท างานท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการท างานมากขึน้ 
 1.6.2 คุณภาพงานทีส่งูเกนิไป (Qualitative overload) หมายถงึงานทีเ่กนิความสามารถของคนท างาน 
 
 1.7 ปรมิาณงานที่น้อยเกนิไป (Work underload) ท าให้เกดิความรู้สกึว่างานไม่มีความท้าทาย
ความสามารถท าใหเ้กดิความเครยีด 
 1.8 ลกัษณะงานทีม่คีวามเสีย่งต่อร่างกาย (Physical danger) การท างานทีม่คีวามเสีย่งจะท าใหม้รีะดบั
ความเครยีดสงูดว้ยเนื่องจากมกีารระวงัตวัและตอ้งเตรยีมพรอ้มเพื่อตอบสนองต่ออนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา 
 2. ปจัจยัดา้นบทบาทในองคก์าร (Role in the organization) ถ้าองคก์ารก าหนดบทบาทหน้าทีใ่หแ้ก่
พนักงานและท าให้พนักงานเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นัน้อย่างชัดเจนก็จะไม่เกิดความ ขัดแย้งหรือ
ความเครยีดในการท างานโดยปจัจยัดา้นบทบาทในองคก์ารทีก่่อใหเ้กดิความเครยีดในการท างานมดีงัน้ี 
 2.1 ความไม่ชดัเจนหรอืสบัสนในบทบาทหน้าที ่(Role ambiguity) 
 2.2 ความขดัแยง้ในบทบาทหน้าที ่(Role conflict) 
 2.3 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (Responsibility) แบ่งออกเป็น 2 แบบคอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อสิง่ของและ
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อบุคคล 
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 3. ปจัจยัดา้นสมัพนัธภ์าพในทีท่ างาน (Relationships at work) หมายถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิ
ภายในองคก์ารอนัไดแ้ก่หวัหน้างานเพื่อนร่วมงานและลกูน้องลว้นแต่มอีทิธพิลต่ออารมณ์และความเครียดของบุคคล
ซึ่งการมีสมัพนัธ์ภาพที่ดีระหว่างกนันัน้เป็นปจัจยัที่ท าให้บุคคลและองค์การด าเนินไปได้ด้วยดีสมัพนัธ์ภาพในที่
ท างานทีก่่อใหเ้กดิความเครยีดแบ่งออกเป็น3 แบบคอื 
 3.1 ความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน (Relationships with boss) หมายถงึการทีพ่นกังานไดร้บัมติรภาพความ
ไว้วางใจความช่วยเหลือการสนับสนุนจากหวัหน้างานหากพนักงานไม่ได้รบัสิง่เหล่านี้จะน าไปสู่ความคบัขอ้งใจ         
และเกดิเป็นความเครยีดได ้
  3.2 ความสมัพนัธก์บัลกูน้อง (Relationships with subordinates) หมายถงึการทีห่วัหน้างานเหน็
ความส าคญัของลูกน้องโดยการใหเ้วลาความสนใจจะท าใหลู้กน้องเกดิความรูส้กึทีด่หีากหวัหน้าทีเ่หน็ความส าคญั
ของงานมากกว่าและไม่ใส่ใจไม่เห็นความจ าเป็นในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกน้องซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มี              
ความเครยีดสงู 
 3.3 ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน (Relationships with colleagues) หมายถงึความเครยีดทีเ่กดิจาก
แข่งขนัและความขดัแย้งทางบุคลิกภาพรวมถึงการไม่ได้รบัการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อนร่วมงานส่งผลต่อ
คุณภาพชวีติบรรยากาศและความส าเรจ็ขององคก์าร 
 4. ความส าเรจ็และความก้าวหน้าในอาชพี (Career development) หมายถงึความคาดหวงัในด้าน
ความกา้วหน้าและความส าเรจ็ในอาชพีการงานซึง่หากไม่เป็นไปตามสิง่ทีค่าดหวงัไวแ้ลว้จะเกดิเป็นความเครยีด 
 5. โครงสรา้งและบรรยากาศขององคก์าร (Organizational structure and climate) หมายถงึองคก์ารไม่มี
โครงสรา้งและบรรยากาศทีเ่หมาะสมพนักงานขาดความรูส้กึเป็นเจ้าขององคก์ารและไม่ไดร้บัโอกาสทีจ่ะเป็นส่วน
หนึ่งขององคก์ารขาดความอสิระในการแสดงพฤตกิรรมและการถูกกดีกนัออกจากการสื่อสารภายในองคก์ารดว้ยจงึ
เป็นสาเหตุของความเครยีดในการท างาน 
 6. ปจัจยัอื่นๆทีไ่ม่ใช่งาน (Non-Work factors) หมายถงึความขดัแยง้ระหว่างการท างานกบัครอบครวั 
(ดา้นเวลา) บางครัง้การท าหน้าทีส่องอย่างอาจเกดิปญัหาจงึอาจเป็นสาเหตุของความเครยีดในการท างานเช่นกนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 ปจัจยัทีเ่ป็นสาเหตุของความเครยีดในการท างาน 
ทีม่า: Cartwright, S; & Cooper, C.L. (1997). Managing Workplace Stress. p. 14. 
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ฟารเ์มอร ์โมนาฮาน และฮากเีลอร ์(Farmer, Monahan; & Hakeler. 1984) ไดก้ล่าวถงึผลกระทบจาก
ความเครยีดในการท างานซึง่สามารถแสดงออกไดห้ลายดา้น ดงันี้ 
 1. ด้านจติใจ จะมอีาการเศร้าซมึ หดหู่ รู้สกึว่าตนไม่มคีุณค่า อารมณ์อ่อนไหว และอาจถึงขัน้มอีาการ
ประสาทหลอน มอีารมณ์แปรปรวน 
  2. ด้านร่างกาย จะมีความดันโลหิตสูงขึ้น ใจสัน่ ชีพจรหรือหัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อตึง                
มอืเทา้เยน็  
  3. ดา้นพฤตกิรรม จะพบผลผลติ หรอืคุณภาพของงานลดลง มแีนวโน้มท างานผดิพลาดหรอืตดัสนิใจผดิ 
เอาใจใสง่านน้อยลง ขาดความคดิสรา้งสรรค ์ขาดงาน ลาปว่ยบ่อย สบูบุหรี ่หรอืดื่มสรุาเพิม่มากขึน้ 
แนวคดิเกีย่วกบัดา้นพฤตกิรรมการท างาน กริฟ๊เฟทฮอม และการท์เนอร์ (Griffeth; Hom; & Gaertner. 2000:   
463-488) ผลการวจิยัระบุว่าภูมหิลงัเฉพาะบุคคล (Personal background) หรอืลกัษณะชวีประวตัขิองแต่ละบุคคล 
(Biographical characteristics) เป็นลกัษณะส่วนตวัของบุคคลไดแ้ก่อายุเพศสถานภาพสมรสและความมอีาวุโสใน
งานเป็นตน้ปจัจยัเหล่าน้ีสง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของบุคคลดงัน้ี 
 1. อายุกบัการท างาน (Age and job performance) เป็นทีย่อมรบักนัว่าผลงานของบุคคลจะลดน้อยถอยลง
ในขณะทีม่อีายุเพิม่ขึน้แต่อย่างไรกต็ามส าหรบับุคคลทีม่อีายุ 55 ปีขึน้ไปนัน้ถอืว่ามปีระสบการณ์ในการท างานสงู
และสามารถจะปฏบิตัิหน้าที่การงานที่ก่อให้เกิดผลผลิต (Productivity) สูงได้พนักงานในองค์การไม่จ าเป็นต้อง
เกษียณอายุท างานเมื่ออายุ 60 ปีจากการศกึษาพบว่าพนักงานทีม่อีายุมากขึน้จะไม่อยากลาออกหรอืยา้ยงานทัง้นี้
เนื่องจากการมรีะยะเวลาในการท างานนานจะมผีลท าให้ไดร้บัค่าตอบแทนหรอืค่าจ้างมากขึน้และมสีทิธใินการลา
พกัผ่อนไดม้ากขึน้ตลอดจนมสีทิธใินสวสัดกิารต่างๆทีพ่งึไดเ้พื่อขึน้ดว้ยพนกังานทีม่อีายุมากขึน้จ านวนมากจะปฏบิตัิ
หน้าทีก่ารงานอย่างสม ่าเสมอหรอืไม่หลกีเลีย่งงานมจีรยิธรรมในการปฏบิตังิานสงูมปีระสบการณ์การท างานจะเน้น
คุณภาพแต่กจ็ะขาดความยืดหยุ่นและจะต่อต้านเทคโนโลยใีหม่ๆซึ่งในปจัจุบนัองค์การจ าเป็นต้องเผชญิกบัการ
เปลีย่นแปลงดา้นต่างๆโดยเฉพาะการน าเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาใชใ้นการด าเนินงานขององคก์ารท าใหอ้งคก์ารต้อง
แสวงหาพนักงานที่สามารถปรับตัวได้ดีและเป็นคนที่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังนัน้ในยุคที่องค์การมีการ
เปลีย่นแปลงจงึท าใหค้นงานทีม่อีายุมากตอ้งออกจากงาน 
 2. เพศกบัการท างาน (Gender and job performance) จากการศกึษาพบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัหรอืมี
ความแตกต่างกนัน้อยมากระหว่างเพศหญิงกบัเพศชายในเรื่องของความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปญัหาในการ
ท างานทกัษะในการคดิวเิคราะหแ์รงกระตุน้เพื่อต่อสูเ้มื่อมกีารแขง่ขนัแรงจงูใจการปรบัตวัทางสงัคมความสามารถใน
การเรยีนรูแ้ละความพงึพอใจในการท างานอย่างไรกต็ามจากการศกึษาของนักจติวทิยาพบว่าเพศหญงิจะมลีกัษณะ
คลอ้ยตามมากกว่าเพศชายและเพศชายจะมคีวามคดิเชงิรุกตลอดจนความคาดหวงัในความส าเรจ็มากกว่าเพศหญงิ 
 3. สถานภาพสมรสกบัการท างาน (Marital status and job performance) จากการศกึษายงัไม่สามารถ
สรุปไดแ้น่นอนว่าสถานภาพการสมรสมผีลต่อการท างานอย่างไรแต่มผีลการวจิยับางสว่นพบว่าพนกังานทีส่มรสแลว้
จะขาดงานและมอีตัราออกจากงาน (Turnover) น้อยกว่าผู้ทีเ่ป็นโสดนอกจากนี้ยงัมคีวามพงึพอใจในงานสูงกว่า          
ผูท้ีเ่ป็นโสดตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบเหน็คุณค่าของงานและมคีวามสม ่าเสมอในการท างานดว้ย 
 4. ความมอีาวุโสในงานกบัการท างาน (Tenure and job performance) จากการศกึษาพบว่าผูท้ี่มี
ระยะเวลาการท างานในองค์การมานานหรือผู้ที่มีอาวุโสในการท างานจะมีผลงานสูงกว่าพนักงานใหม่และ             
มีความพึงพอใจในงานสูงกว่าด้วยรวมถึงจะมีอตัราการขาดงานน้อยและการลาออกจากงานน้อยซึ่งความเป็น           
ผูอ้าวุโสในการท างานจะบ่งชีถ้งึผลงานไดเ้ป็นอย่างด ี
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ คอื พยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลทัง้ของ
รฐับาลและเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึท าการหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยอาศยัสตูรในการค านวณของยามาเน่ แบบไม่ทราบจ านวนประชากร (Yamane. 1967:919; อา้งองิจาก 
ณัฐกานต์ พนัธุเ์จรญิ. 2547: 36) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยยอมใหม้คี่าความแปรปรวนเท่ากบั 5% โดยใช้
วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample random sampling) ด้วยวิธกีารจบัสลาก              
เพื่อเลือกกลุ่มตวัอย่างและใช้วธิสีอบถามโดยวธิสีะดวก (Convenience sampling) หลงัจากการสุ่มตัวอย่าง             
แบบการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย เน่ืองจากสะดวกต่อการเกบ็ขอ้มลู 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่้วจิยัสร้างขึน้เพื่อศกึษาถึงลกัษณะ  ประชากรศาสตร์ของ
พยาบาลวชิาชพี จงัหวดัปทุมธานี ปจัจยัเกีย่วกบัความเครยีด ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นตวังานและปจัจยัดา้นสมัพนัธภ์าพ 
ในทีท่ างาน และพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี จงัหวดัปทุมธานี ซึง่แบ่งออกเป็น 3 สว่น และวดัค่าความ
เชื่อมัน่ดว้ยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α – Coefficient) โดยวธิคี านวณของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 449) มรีายละเอยีดดงันี้ 
 ส่วนที ่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลในลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม  
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-Ended Question) โดยเป็นค าถามทีม่คี าตอบใหเ้ลอืก 2 ค าตอบ 
(Dichotomous Question) จ านวน 1 ขอ้ คอื ค าถามขอ้ที่ 1และเป็นค าถามทีม่คี าตอบใหเ้ลอืกหลายค าตอบ 
(Multiple Choice Question) จ านวน 5 ขอ้ คอืค าถามขอ้ที ่2-6 
 ส่วนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความเครยีดทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการท างานของพยาบาลในจงัหวดั
ปทุมธานี ซึง่ประกอบดว้ยปจัจยัทางดา้นความเครยีด 2 ปจัจยัแบบสอบถามในส่วนน้ี ผูว้จิยัสรา้งขึน้จากแนวคดิ          
คูเปอร ์ และคารต์ไรท์ (Cooper; & Cartwright. 1997: 14)โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Close-
Ended Question) มหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple choice question) ใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว โดยใชร้ะดบั
การวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็นการวดัแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ             
ลเิคริท์ (Liker Scale) เป็นขอ้ความเชงิลบ  และขอ้ความเชงิบวก  โดยมกีารก าหนดระดบัการประมาณค่าเป็น             
5 ระดบั โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลอืกตอบตามระดบัความคดิเหน็ 
 ส่วนที ่ 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีในจงัหวดัปทุมธานี เป็น
แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้จากแนวคดิของ กิบ๊สนั ไอแวนซวีคิ และดอนแนลล ี(Gibson; lvancevich; & Donnelly. 
1991) เรื่ององค์ประกอบการท างานที่มปีระสทิธภิาพ  เพื่อวดัระดบัพฤติกรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี             
ซึง่สามารถวดัได้ 3 ดา้น จ านวน 10 ขอ้ โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Close-Ended Question)            
มหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple choice question) และใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็นการวดัแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลเิคริท์ (Liker 
Scale) เป็นขอ้ความเชงิลบ และขอ้ความเชงิบวก โดยมกีารก าหนดระดบัการประมาณค่าเป็น 5 ระดบั โดยผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลอืกตอบตามระดบัพฤตกิรรมการท างาน โดยไดก้ าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

การวเิคราะหข์อ้มลูเมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามครบตามจานวนของขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้จิยั
ไดด้ าเนินการท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าเรจ็รูป สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนาประกอบดว้ย ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติเิชงิอนุมาน
ประกอบดว้ย การทดสอบค่าท ี (Independent t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis             
of variance) การวเิคราะหแ์บบสมการถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  
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เกณฑ์การอภิปรายผลการวจิยั ลกัษณะแบบสอบถามที่ใช้ในระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval scale) เป็นการวดัแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ใหเ้ลอืกตอบแบบสอบถามค่าระดบัความ
คดิเหน็ 5 ระดบั ตามเกณฑม์าตรวดัของลเิคริต์ (Liker scale) คะแนนทีก่าหนดจะถูกคานวณออกมาในรูปของ
ค่าเฉลีย่ตามสตูรอนัตรภาคชัน้ 
 

ผลการวิจยั 
1. พยาบาลวชิาชพี จงัหวดัปทุมธานีทีต่อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง  31 - 40 ปี 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาทขึน้ไป สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน              
7 - 9 ปี และสงักดัหน่วยงานราชการ 

2. ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเครยีดของพยาบาลวชิาชพี จงัหวดัปทุมธานีพบว่า ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเครยีด
ในปจัจัยที่เกี่ยวกับตัวงาน ประกอบด้วย ด้านสภาพการท างาน ด้านลักษณะงาน ด้านเทคโนโลยี และด้าน              
ปรมิาณงาน  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.66 โดย
ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัทีเ่กีย่วกบัตวังาน ในระดบัปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ดา้น             
ลกัษณะงาน และดา้นสภาพการท างาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.28 และ 3.15  ตามล าดบั และมรีะดบัความคดิเหน็
ในระดบัน้อย 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นปรมิาณงาน  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.13 และ 2.08  ตามล าดบั   

3. ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเครยีดของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานีพบว่า ปจัจยัทีส่่งผลต่อความเครยีด
ในปจัจัยด้านความสมัพันธ์ในที่ท างาน ประกอบด้วย ด้านความสมัพันธ์กับหัวหน้างาน ด้าความสมัพันธ์กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน   ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.07 โดยผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพ
ในทีท่ างาน ในระดบัน้อยทัง้ 3 ดา้น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.29 2.14 และ 1.85 ตามล าดบั 

4. พฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี จงัหวดัปทุมธานีผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการท างาน โดยรวม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 โดยผูต้อบแบบสอบถาม
มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤติกรรมการท างาน พบว่า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก
ทีสุ่ด 2 ขอ้ คอื ขอ้ ท่านใส่ใจในงานที่ท่านไดร้บัมอบหมายเป็นอย่างดี  และขอ้ผลงานของท่านมกัเป็นทีพ่อใจ 
ส าหรบัหวัหน้างาน ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 และ 4.28  ตามล าดบั ผูต้อบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 5 ขอ้ คอื ท่านสามารถวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจในงานทีป่ฎบิตัไิดด้ว้ยตนเอง 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั4.08 การตดัสนิใจของท่านมคีวามผดิพลาดน้อยครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 ท่านมแีนวคดิ
ใหม่ในการปฎิบตัิงานเพื่อลดขัน้ตอนในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ท่านสามารถปฎิบตัิงานได้ตาม
เป้าหมายทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ 
ท่านมกีารแนะน ากจิกรรมต่างๆ และวธิใีนการในการท างานใหก้บัองค์กร หวัหน้างาน และเพื่อนร่วมงานและท่าน
สามารถแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอย่างดโีดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 และ 3.35 ตามล าดบั 

5. พยาบาลวชิาชพีทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี จงัหวดัปทุมธานี
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

6.พยาบาลวชิาชพีทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี 
จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการการ
เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของด้านพฤติกรรมการท างานของพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัปทุมธานี พบว่า มีความ
แตกต่างอยู่จ านวน 1 คู่ คือ พยาบาลวิชาชีพ ที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานน้อยกว่าหรือเท่ากบั 3 ปี ถึง 6 ปี              
มพีฤตกิรรมการท างานมากกว่าพยาบาลวชิาชพีทีม่ปีระสบการณ์การท างาน ตัง้แต่ 10 ปี ขึน้ไป 
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7. พยาบาลวชิาชพีที่มสีงักดัหน่วยงานแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดั
ปทุมธานีแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

8. ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพยาบาลวิชาชพีในจงัหวดัปทุมธานีโดยรวม ที่ระดบั
นัยส าคญัทางสถติ ิ.05  ในปจัจยัทีเ่กีย่วกบัตวังาน  ไดแ้ก่  ดา้นลกัษณะงาน ดา้นเทคโนโลยใีหม่ และดา้นปรมิาณ
งาน ส าหรับปจัจัยด้านความสมัพันธภาพในที่ท างาน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน โดยตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีในจงัหวดั
ปทุมธานีโดยรวม เรยีงล าดบัตามขนาดความสมัพนัธจ์ากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นปรมิาณงาน (-.275) ความสมัพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงาน  (-.152)  ดา้นความสมัพนัธก์บัผูใ้ต้บงัคบับญัชา  (-.151)  ดา้นลกัษณะงาน (.112)  และดา้น
เทคโนโลยใีหม่ (-.110)  โดยตวัแปรทัง้ 5 ตวันี้สามารถร่วมกนัร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการท างานของพยาบาล
วชิาชพีในจงัหวดัปทุมธานีโดยรวม ไดร้อ้ยละ 50.0 (R2 = .500)  สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของระดบั
พฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีในจงัหวดัปทุมธานีโดยรวม ไดร้อ้ยละ  50.0 

9. ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัตวังาน ดา้นลกัษณะงาน พบว่า มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการ
ท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานีโดยรวม  ซึง่สามารถอธบิายไดว้่า พยาบาลวชิาชพีมคีวามเหน็ในปจัจยั
ทีเ่กีย่วกบัตวังาน ด้านสภาพการท างาน เพิม่ขึน้ 1 หน่วย โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกี่ยวขอ้ง พยาบาล
วชิาชพีจะมรีะดบัพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธาน ีโดยรวมเพิม่ขึน้ .112 หน่วย 

10. ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัตวังาน ดา้นเทคโนโลยใีหม่ พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัพฤตกิรรม
การท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานีโดยรวม  ซึง่สามารถอธบิายไดว้่า พยาบาลวชิาชพีมคีวามเหน็ใน
ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัตวังาน ดา้นเทคโนโลยใีหม่ ลดลง 1 หน่วย โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง พยาบาล
วชิาชพีจะมรีะดบัพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานีโดยรวม เพิม่ขึน้  .110 หน่วย 

11. ปจัจยัความสมัพนัธภ์าพในทีท่ างาน ดา้นความสมัพนัธก์บัผูใ้ต้บงัคบับญัชา พบว่า มคีวามสมัพนัธ ์           
ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานีโดยรวม  ซึง่สามารถอธบิาย              
ได้ว่า พยาบาลวชิาชพีมคีวามเหน็ในปจัจยัความสมัพนัธภาพในที่ท างาน ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา  
ลดลง 1 หน่วย โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง พยาบาลวชิาชพีจะมรีะดบัพฤตกิรรมการท างานของ
พยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานีโดยรวม เพิม่ขึน้ .151 หน่วย 

12. ปจัจยัความสมัพนัธภ์าพในทีท่ างาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน  พบว่า มคีวามสมัพนัธ ์            
ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดัปทุมธานีโดยรวม  ซึง่สามารถอธบิาย             
ได้ว่า พยาบาลวิชาชีพมีความเห็นในความสมัพนัธภาพในที่ท างาน ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ลดลง               
1 หน่วย โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง พยาบาลวชิาชพีจะมรีะดบัพฤตกิรรมการท างานของพยาบาล
วชิาชพีจงัหวดัปทุมธานีโดยรวม เพิม่ขึน้ .152 หน่วย  
 
การอภิปรายผล 

1. ดา้นสถานภาพ  พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีจงัหวดั
ปทุมธานี แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องจากดว้ยว่าผู้ที่มสีถานภาพต่างกนัมกัจะมภีาระหน้าที่ทางบ้านที่แตกต่างกนั 
หรอืความรูส้กึ ความคดิมุมมองทีต่่างกนั สง่ผลใหส้ถานภาพที่แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการท างานทีต่่างกนั  ซึง่จาก
การศกึษาพบว่าผู้ที่มสีถานภาพสมรส / อย่ดูว้ยกนั จะมพีฤติกรรมการท างานที่สูงกว่าผู้ที่มสีถานภาพหย่าร้าง / 
แยกกนัอยู่ โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ จารุวรรณ  หาดเหมนัต์ (2552:บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ปจจยัทางดานค
วามเครยีดทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการท างาน  ของพนักงานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพสมรส
ของพนักงานบรษิัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกนั ม ีพฤติกรรมการท างานในดานการออกจากงาน 



11 

 

แตกตางกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฬาลกัษณ์ ลภาพรรณวสิุทธิ ์
(2550: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) สาขาส านักงานใหญสลีม พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหนงงาน ระดบัรายไดและ
ระยะเวลาในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาส านักงานใหญสีลม ที่ต่างกันมี
พฤตกิรรมในการปฏบิตังิานต่างกนัอยางมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

2. ด้านระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน  พบว่า ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการ
ท างานของพยาบาลวชิาชพี จงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั โดยพบว่า พยาบาลวชิาชพีทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 ปี ถึง 6 ปี มพีฤติกรรมการท างานมากกว่าพยาบาลวิชาชพีที่มีประสบการณ์การท างาน 
ตัง้แต่ 10 ปี ขึน้ไป ทัง้นี้เน่ืองจาก พยาบาลทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั ย่อมมคีวามแตกต่างกนัใน
เรื่องประสบการณ์ในการท างาน ความรู ้ความช านาญ และความสามารถในการท างาน และพฤตกิรรมการท างาน 
โดยผู้ที่ปฏบิตังิานมานานอาจจะเกดิการเบื่อหน่าย และมคีวามสนใจในการท างานน้อยกว่าผูท้ี่มรีะยะเวลาในการ
ท างานน้อยกว่า และอาจจะเพราะยิ่งมีอายุมากขึ้น ประสบการณ์การท างานมากขึ้น มีภาระมากขึน้ และอาจจะ
ท างานนี้มาเป็นระยะเวลานาน หรอือาจจะเพราะสะสมความเครยีดจากการท างานมานานและสะทอ้นถงึพฤตกิรรม
การท างานทีล่ดลงด้วย  โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฬาลกัษณ์ ลภาพรรณวสิุทธิ ์(2550: บทคดัย่อ) ได้ศกึษา
เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาส านักงานใหญ่
สลีม พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระดบัรายได้และระยะเวลาในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาส านักงานใหญสลีม ทีต่างกนัมพีฤตกิรรมในการปฏบิตังิานต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

3. ด้านสงักดัหน่วยงาน พบว่า  สงักดัหน่วยงานที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการท างานของพยาบาล
วชิาชีพ จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั โดยพยาบาลที่สงักดัหน่วยงานราชการมีพฤติกรรมการท างานที่ต ่ากว่า
พยาบาลทีส่งักดัหน่วยงานเอกชน ทัง้นี้อาจเนื่องจากปรมิาณคนไขใ้นโรงพยาบาลรฐับาลอาจจะมปีรมิาณทีม่ากกว่า
โรงพยาบาลเอกชน จึงท าให้พยาบาลสงักัดหน่วยงานรัฐบาลมีความออ่นล้า เหน็ดเหนื่อยในการปฏิบัติงาน                    
จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานที่ลดน้อยตามลงไปด้วย  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญรดา จิตสุรผล 
(2553;116) ศกึษาเรื่อง แรงจูงใจ ความเครยีด และพฤติกรรมการท างานของพนักงานบริษัท ประกนัวินาศภัย                 
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า พนกังานทีม่ฝีายทีป่ฏบิตังิานแตกตางกนัมพีฤตกิรรมการ ท างานดานการแกป้ญหาและ
การตดัสนิใจของไม่แตกตางกนั 

4. ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัตวังาน ดา้นลกัษณะงาน พยาบาลวชิาชพีมรีะดบัความคดิเหน็ โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยพยาบาลวิชาชีพเห็นว่าลกัษณะงานที่ต้องปฎิบตัิมผีลกระทบต่อการด าเนินชีวติประจ าวนั  เมื่อ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี พบว่าปจัจยัทีเ่กีย่วกบัตวังาน ดา้นลกัษณะงาน 
มผีลต่อพฤติกรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากพนักงานมคีวามรู้สกึว่างานทีต่้องปฏบิตั ิ             
แต่ละวนันัน้ ไม่มคีวามน่าสนใจของงาน ไม่ความมอีสิระในการท างานหรอืความทา้ทายของงานแลว้ หรอืาจะท าให้
การด าเนินชวีติยุ่งยาก อาจจะเน่ืองมาจากพยาบาลนัน้ตอ้งมกีารเขา้เวร ตามกะต่างๆทีก่ าหนด จงึอาจจะกระทบต่อ
การด าเนินชีวิตและรู้สกึไม่พึงพอใจส่งผลให้พฤติกรรมการท างานนัน้ลดลงได้ โดยสอดคล้องกบังานวิจัยของ            
พนินะรฏั รตันภทัโชค (2550: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความเครยีดและความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความเครียดกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานสินเชื่อ :ศึกษากรณีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)            
ส านักงานใหญ่ พบว่า ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัความเครียดได้แก่ ความก้าวหน้าในการท างาน ปริมาณงาน 
เงนิเดอืน นโยบายองคก์ร ลกัษณะงาน ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บัเพื่อร่วมงาน อตัราก าลงั 
การประเมินผลงาน และความรบัผิดชอบในงาน และพบว่าความเครียดมีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบตัิงาน และ
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วไิลพร  อาลยัสุข  (2549: บทคดัย่อ ) ศกึษาเรื่อง การศกึษาความเครยีดและความวติก
กังวล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการปฏิบติงานของนักโปรแกรม พบวา ถ้านักโปรแกรม                  
มคีวามเครยีดและความวติกกงัวลมากจะสงผลใหป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิัตงิานลดลง และหากนัก
โปรแกรมมคีวามเครยีดและความวติกกงัวลลดลง จะสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพและ ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ 

5. ปจัจยัที่เกี่ยวกบัตวังาน ด้านเทคโนโลยใีหม่ พบว่า พยาบาลวชิาชพีมรีะดบัความคดิเหน็ โดยรวม              
อยู่ในระดบัน้อย โดยพยาบาลวชิาชพีเหน็ว่า สามารถทีจ่ะปรบัตวัในการใชเ้ทคโนยใีหม่ๆ ไดเ้ป็นอย่างดเีมื่อวเิคราะห์
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี พบว่าปจัจยัทีเ่กีย่วกบัตวังาน ดา้นเทคโนโลย ี มผีลต่อ
พฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากพนักงานอาจจะมคีวามรูส้กึว่าไม่อยากต้องเรยีนรู้ 
อะไรใหม่ๆ  หรอืหากจะต้องเรยีนรูเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ เทคโนโลยใีหม่ที่น ามาใชใ้นการปฎบิตัิงานบ่อยครัง้  อาจจะ
ส่งผลให้ไม่มเีวลาท างานเต็มที่ในขณะที่ภาระงานก็มากแล้ว ท าให้อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานได้ โดย
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กญัญานนัทน์ ภทัรส์รณ์สริ ิศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการท างานของ
บุคคลากร :กรณีศึกษาส าหรบัสถาบนัเทคโนโลยีประทุมวนั พบว่า ปจัจยัด้านบุคคล ปจัจยัด้านสภาพแวดล้อม             
ในการท างาน ปจัจยัด้านความผูกพนักบัองค์กร ปจัจยัด้านการท างานเป็นทมี ปจัจยัด้านความก้าวหน้าในการ
ท างาน ปจัจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และสวสัดกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างานโดยรวม 

6. ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัตวังาน ดา้นปรมิาณงาน พบว่า พยาบาลวชิาชพีมรีะดบัความคดิเหน็ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย โดยพยาบาลวชิาชพีเหน็ว่าสามารถปฎบิตังิานไดอ้ย่างมคีวามสุข แมง้านทีท่่านปฎบิตัจิะมปีรมิาณมาก 
เมื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่าปจัจยัที่เกี่ยวกบัตัวงาน ด้าน   
ปรมิาณงาน มผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากพยาบาลวชิาชพีมคีวามเหน็ว่า 
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้หากอยู่ในปรมิาณที่เหมาะสมกบัขอบเขตการปฏบิตัิงาน จะท าใหบุคคลนัน้สามารถทีจ่ะ
ปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ เพราะงานไม่มากเกินไป จนส่งผลให้พฤติกรรมการท างานลดลง  โดยไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนินะรฏั รตันภทัโชค (2550: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความเครยีด   
และความสมัพนัธร์ะหว่างความเครยีดกบัผลการปฏบิตังิานของพนักงานสนิเชื่อ :ศกึษากรณีธนาคาร ไทยพาณิชย ์            
จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัความเครยีดได้แก่ ความก้าวหน้าในการท างาน 
ปรมิาณงาน เงนิเดอืน นโยบายองคก์ร ลกัษณะงาน ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บัเพื่อร่วมงาน 
อตัราก าลงั การประเมนิผลงาน และความรบัผดิชอบในงาน และพบว่าความเครยีดมคีวามสมัพนัธก์บัการปฏบิตังิาน 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วไิลพร  อาลยัสุข  (2549: บทคดัย่อ ) ศกึษาเรื่อง การศกึษาความเครยีดและความ
วติกกงัวล ที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพและประสทิธผิลในการปฏบิัติงานของนักโปรแกรม พบว่า ถ้านักโปรแกรมมี
ความเครยีดและความวติกกงัวลมากจะส่งผลให้ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิัติงานลดลง และหากนัก
โปรแกรมมคีวามเครยีดและความวติกกงัวลลดลง จะสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพและ ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ 

7. ปจัจยัด้านความสมัพนัธ์ภาพในที่ท างาน ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา พบว่า พยาบาล
วชิาชพีมรีะดบัความคดิเหน็ โดยรวมอยู่ ในระดบัน้อย โดยพยาบาลวชิาชพีเหน็ว่าต้องแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการ
ทางานที่แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอๆ และมักจะให้ความสนใจ ใส่ใจ ในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา                   
เมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี พบว่าปจัจยัด้านความสมัพนัธภาพในที่
ท างาน ด้านความสมัพันธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา  มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพยาบาลวิชาชีพ  ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากหากพนักงานมีความสมัพนัธ์ต่อผู้ใต้บังคับบญัชา อาจจะท าให้พนักงานรู้สึกว่าขาดการได้รบัการ
สนบัสนุน หรอืคอยช่วยเหลอืเมื่อประสบปญัหาในการท างาน ดงันัน้อาจจะสง่ผลใหม้พีฤตกิรรมการท างานทีล่ดลงได ้
โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จารุวรรณ  หาดเหมนัต์ (2552; บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางด้านความเครยีด             
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างาน  ของพนักงานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัทางดา้นความเครยีด
เกี่ยวกับตัวบุคคล มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร                  
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ในดา้นการขาดงาน และด้านการออกจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และโดยไม่สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ พินนะรัฏ รัตนภัทโชค (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียดกบัผลการปฏิบตัิงานของพนักงานสนิเชื่อ :ศึกษากรณีธนาคาร ไทยพาณิชย ์ 
จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัความเครยีดได้แก่ ความก้าวหน้าในการท างาน 
ปรมิาณงาน เงนิเดอืน นโยบายองคก์ร ลกัษณะงาน ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
อตัราก าลงั การประเมนิผลงาน และความรบัผดิชอบในงาน และพบว่าความเครยีดมคีวามสมัพนัธก์บัการปฏบิตังิาน 

8. ปจัจยัดา้นความสมัพนัธภ์าพในทีท่ างาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน พบว่า พยาบาลวชิาชพี
มรีะดบัความคดิเหน็ โดยรวมอยู่ ในระดบัน้อย โดยพยาบาลวชิาชพีเหน็ว่าเพื่อนร่วมงานมกัจะถ้อยทถี้อยอาศัย 
ช่วยเหลอืกนัในทุกเรื่องและขอ้ท่านเป็นบุคคลทีร่กัของเพื่อนร่วมงาน และมกัจะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในเรื่องการ
ทางานและเรื่องสว่นตวักบัเพื่อนร่วมงานบ่อยครัง้ เมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพยาบาล
วชิาชพี พบว่าปจัจยัดา้นความสมัพนัธภาพในทีท่ างาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน  มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพ  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากหากพนักงานรู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยว ไม่มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงานทัง้ในแผนกเดยีวกนั หรอืต่างแผนก หรอืไม่สามารถประสานวานตดิต่อกบับุคคลอื่นได ้อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อพฤตกิรรมการท างานทีล่ดลงได ้โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จารุวรรณ  หาดเหมนัต์ (2552: บทคดัย่อ) ศกึษา
เรื่อง ปจัจยัทางด้านความเครยีดที่มผีลต่อพฤติกรรมการท างาน ของพนักงานบรษิัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปจัจัยทางด้านความเครียดเกี่ยวกับตัวบุคคล มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการท างาน ของพนักงาน
บรษิัทเอกชนในกรุงเทพมหานครในด้านการขาดงาน และดา้นการออกจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 
0.05  และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนินะรฏั รตันภทัโชค (2550: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ความเครยีดและความสมัพนัธ์ระหว่างความเครยีดกบัผลการปฏบิตังิานของพนักงานสนิเชื่อ :ศกึษากรณีธนาคาร 
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ พบว่า ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเครยีดไดแ้ก่ ความกา้วหน้าใน
การท างาน ปรมิาณงาน เงนิเดือน นโยบายองค์กร ลกัษณะงาน ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา คว ามสมัพนัธ ์           
กบัเพื่อนร่วมงาน อตัราก าลงั การประเมนิผลงาน และความรบัผดิชอบในงาน และพบว่าความเครยีดมคีวามสมัพนัธ์
กบัการปฏบิตังิาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารศกึษาถงึปจัจยัความเครยีดทางดา้นอื่นๆ เพิม่เตมิทีอ่าจจะมผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของ
พนักงานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร เช่น ทางดา้นสุขภาพ ทางดา้นสวสัดกิารเป็นต้น เพื่อใหท้ราบถงึปจัจยั
อื่น ทีอ่าจมผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี จงัหวดัปทุมธานี 

 2. น ากรอบของงานวจิยัชิน้น้ี ไปใชศ้กึษาปจัจยัทางดา้นความเครยีดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของ
กลุ่มตวัอย่างอื่นๆ เช่น นักเรยีน นักศกึษา แม่บา้น เป็นต้น เพื่อใหท้ราบว่าปจัจยัทางดา้นความเครยีดนัน้มผีลต่อ
พฤตกิรรมการท างานของกลุ่มตวัอย่างเหล่านัน้หรอืไม่อย่างไร 

3. การวจิยัใชวธิกีารเกบ็ขอมูลเฉพาะ Quantitative ไดแก การใชแ้บบสอบถามเพยีงวธิ ีเดยีวจงึท าให้
ไม่ไดข้อมูลในเชงิลกึมาใชใ้นการประกอบการอธบิายผลการวจิยั ดงันัน้ ควรม ีการศกึษาในเชงิลกึดวยระเบยีบวธิี
เชงิคุณภาพ เพื่อทีจ่ะไดผลการวจิยัทีช่ดเัจนมากขึน้ 
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ประกาศคณูุปการ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส า เร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษา                  

อาจารย์ ดร. มนู  ลนีะวงศ์  ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลอื ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่            
แก่ผู้วิจ ัย ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย  ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พนิต  กุลศิริ  และ                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี  อนันตอคัรกุล  ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจยัชิ้นนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ              
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอื ตลอดจน
ประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
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