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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานฝายปฏิบัติ 
ของอุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลา 

Factors Influencing the Engineering Work Stress among Operation Employees 
of Energy Industry in Songkhla Province 

สมพล ทุงหวา1 และ สุรวิชช เจริญกุล 
Associate Professor Dr. Sompon Thungwha and Surawich Chareonkul 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรม และปจจัยที่มี
ผลกระทบตอความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานฝายปฏิบัติของอุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลา  
 ผลการวิจัย พบวา พนักงานมีความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง โดยมีความเครียดทางใจสูงสุด รองลงมา 
คือ ทางกาย และทางพฤติกรรม ตามลําดับ และ พบวา สภาพแวดลอมในการทํางาน และการติดตอส่ือสาร มีผลกระทบตอ
ความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงาน เรียงตามลําดับปจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดไปหานอยที่สุด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสองสามารถรวมกันพยากรณความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงาน
ไดรอยละ 32.40 (R2 = 0.324) และสามารถนํามาสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังน้ี  
Y = (-0.22) สภาพแวดลอมในการทํางาน + (-0.19) การติดตอส่ือสาร    
 
คําสําคัญ: ความเครียดในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน การติดตอส่ือสาร อุตสาหกรรมพลังงาน 
 

ABSTRACT 
This research is a survey research. It aims to study the level of engineering work stress and factors 

influencing the engineering work stress among operation employees of energy industry in Songkhla Province.  
The research found that engineering work stress of operation employees showed a moderate level that 

psychological stress is the most representative aspects, followed by physiological, and behavioral, respectively. 
Work environment and communications significantly at the 0.05 level influence the engineering work stress  
in order of importance from most to least. These factors could predict engineering work stress at 32.40% ( R2 
= 0.324) that the standardized prediction equation was as follow: Y =  (-0.22) X4 + (-0.19) X3  
 
Keywords: work stress, work environment, communication, Energy Industry  
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บทนํา 
ปญหาความเครียดเปนปญหาหน่ึงที่พบมากในปจจุบัน อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทางสังคม 

การเมือง และเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยที่มาจากการทํางาน หากบุคคลไมสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่
เปล่ียนไป ยอมสงผลใหตกอยูในสภาวะกดดัน เกิดเปนความเครียดในที่สุด โดยความเครียดในการทํางานจะมีความสัมพันธ
โดยตรงกับประสิทธิผลขององคการ เม่ือพนักงานเกิดความเครียดยอมสงผลตอกระบวนการคิดและพฤติกรรมการแสดงออก เชน 
ขาดพลังในการทํางาน ความพึงพอใจในงานลดลง มีพฤติกรรมหยุดงาน และอาจลาออกจากงานได (วีรินทร ลือกิตินันท, 2553) ซ่ึง
เม่ือพิจารณาสาเหตุของความเครียดในการทํางาน อาจมาจากหลายปจจัย เชน อาจมาจากปจจัยดานการบริหารจัดการเวลา เชน 
การจัดลําดับความสําคัญของงาน และการบริหารจัดการเวลาพักระหวางงาน หากบุคคลสามารถใชเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหงานเสร็จเรียบรอยตามเปาหมาย ภายใตความจํากัดของเวลาที่มีอยู ความเครียดในการทํางานก็จะลดลง รวมทั้งปจจัยดาน
ความสุขในสถานที่ทํางาน เชน การติดตอส่ือสารและสภาพแวดลอมในการทํางาน ลวนแลวแตสงผลตอความเครียดในการทํางาน
แทบทั้งส้ิน (อธิคม อมรมรกต, 2555) 

อุตสาหกรรมพลังงานมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและการดําเนินชีวิตเปนอยางมาก เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมน้ีจะเปนปจจัยหลักในการดําเนินชีวิตของมนุษยโดยตรง และความเจริญกาวหนาและการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงาน ยังแสดงถึงความเจริญกาวหนาของประเทศดวย จึงเปนสาเหตุใหอุตสาหกรรมน้ีมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ทําใหเกิดความตองการของหนวยงานตาง ๆ ที่ชวยสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานใหมีประสิทธิภาพ ได
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามที่ผูบริโภคตองการ โดยกลุมธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานสวนใหญมีความเก่ียวของโดยตรงกับ
งานดานวิศวกรรม ครอบคลุมทั้งงานวิศวกรรมการออกแบบความคิดสรุปรวบยอด งานวิศวกรรมเบื้องตน งานวิศวกรรมใน
เน้ือหารายละเอียด งานบริหารงานกอสราง และงานบริหารโครงการ  

จังหวัดสงขลามีภูมิประเทศที่เหมาะสมในดานอุตสาหกรรมพลังงาน เปนจังหวัดที่มีขนาดกําลังผลิตกระแสไฟฟาในป 
พ.ศ.2559 ประมาณ 1,500 เมกะวัตต (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โรงไฟฟาจะนะ, 2559) เม่ือมองในภาพรวมถือวามี
ความสําคัญเปนอยางมาก เพราะมีทั้งการดําเนินการผลิตกระแสไฟฟา นําสงกระแสไฟฟา เพื่อรองรับการใชบริการพลังงานหลัก
ในภาคใตของประเทศ โดยกลุมอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับพลังงาน ในจังหวัดสงขลา ที่อยูภายใตการกํากับและดูแลของภาครัฐ 
ประกอบดวย โรงแยกกาซธรรมชาติจะนะ โรงไฟฟาจะนะ และบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หนวยงาน
ดังกลาวจะมีสวนสําคัญและมีความสัมพันธกันในเชิงธุรกิจ 

การทํางานในอุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลา เก่ียวของโดยตรงกับงานดานวิศวกรรม ซ่ึงจําเปนตองมีการ
ติดตอส่ือสารขอมูลระหวางกันใหถูกตองชัดเจนเพื่อสามารถทํางานไดอยางถูกตอง และโดยเฉพาะพนักงานระดับฝายปฏิบัติ การ
ทํางานดานน้ีถือวามีความเส่ียงดานรางกาย การใชเครื่องมืออุปกรณ และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําใหพนักงานเกิด
ความเครียดในการทํางานได ในบางครั้งพนักงานก็ไมสามารถทํางานทันตามกําหนดเวลาหรือทํางานไดไมครบตามปริมาณงาน 
ซ่ึงอาจเกิดจากความออนลาและความเครียดในการทํางาน ดังขอมูลผลการทํางานดานวิศวกรรมของกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน
ในจังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 2557-2558 ที่ผานมา พบวา กลุมอุตสาหกรรมพลังงานในจังหวัดสงขลามีปริมาณงานจางในแตละป
จํานวน 5 งาน แตสามารถทํางานไดแลวเสร็จปละ 4 งานเทาน้ัน และป พ.ศ. 2559  ณ ส้ินสุด เดือนกรกฎาคม มีปริมาณงานจาง 
จํานวน 5 งาน ก็มีแนวโนมวาจะไมสามารถทํางานไดทันตามกําหนดเชนกัน  

ดังน้ันผูวิจัยจึงตองการศึกษาวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานฝาย
ปฏิบัติของอุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลา ไดแกปจจัยใดบาง และแตละปจจัยดังกลาวน้ัน มีผลกระทบตอความเครียด
มากนอยแคไหน และปจจัยใดมีผลกระทบตอความเครียดมากที่สุด และมีผลกระทบตอความเครียดรองลงมาตามลําดับ เพื่อที่
ผูบริหารของอุตสาหกรรมพลังงานสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารงานของตนเอง เพื่อทําใ ห
ความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานฝายปฏิบัติในอุตสาหกรรมพลังงานมีระดับลดลง อันจะทําใหพนักงาน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานฝายปฏิบัติของอุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัด

สงขลา 
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานฝายปฏิบัติของอุตสาหกรรม

พลังงาน ในจังหวัดสงขลา  
 

สมมติฐานการวิจัย 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานฝายปฏิบัติของอุตสาหกรรมพลังงาน  ใน

จังหวัดสงขลา ไดแก ปจจัยดานการบริหารจัดการเวลา ซ่ึงประกอบดวย การจัดลําดับความสําคัญของงาน และการจัดการเวลา
พักระหวางการทํางาน และปจจัยดานความสุขในสถานที่ทํางาน  ซ่ึงประกอบดวย การติดตอส่ือสาร และการจัดการเวลาพัก
ระหวางการทํางาน     
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานฝายปฏิบัติของอุตสาหกรรม
พลังงาน ในจังหวัดสงขลา ไดทําการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี 
แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน 
                ภาสกร สวนเรือง (2550) กลาววา ความเครียดในการทํางานเปนปฏิกิริยาของมนุษยที่แสดงออกมาทางรางกายเม่ือ
ไดรับส่ิงเราหรือแรงกระตุนจากการทํางานที่เปนการบีบคั้นและไมสามารถตอบสนองความตองการได ทําใหระบบของรางกาย
และจิตใจทํางานผิดปกติไมมีความสุข ทําใหมีความไมสบายกาย ไมสบายใจ ในขณะที่ ปรียชยา คลายทวน (2550) กลาวถึง 
ความเครียดในการทํางานเปนปฏิกิริยาที่ตอบสนองของรางกายและจิตใจที่มีตอส่ิงที่มากระตุนในการทํางานที่ ทําใหเกิด
ความเครียด กอใหเกิดการแสดงออกทางอารมณ และตอบโตไปยังส่ิงเราน้ัน ๆ โดยภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นยอมแตกตางกันไป
ในแตละคน สวน สิริอร วิชชาวุธ (2553) ใหความหมายความเครียดในการทํางาน หมายถึง ภาวะที่บุคคลเผชิญอุปสรรค 
ขอจํากัด หรือความตองการที่เก่ียวเน่ืองกับส่ิงที่ปรารถนาในการทํางาน 
                สิริอร วิชชาวุธ (2553) กลาววา เม่ือบุคคลเกิดความเครียดในการทํางานจะแสดงออก 3 ลักษณะ ดังน้ี   
                1. ความเครียดทางกาย (Physiological) เปนความเครียดที่แสดงออกทางรางกาย เชน การมีอาการปวดศีรษะ 
ปวดทอง ไอ หอบ หรือรูสึกเหน่ือยในระหวางการทํางานอยูบอยๆ โดยไมทราบสาเหตุ หรือการมีความรูสึกเม่ือยลารางกายอยู
เสมอในระหวางการทํางาน 
 2. ความเครียดทางใจ (Psychological) หมายถึง ความเครียดที่แสดงออกทางความรูสึกหรือจิตใจ โดยรูสึกไมมี
ความสุข หมดพลัง วิตกกังวล รูสึกวาตนเองจะพบปญหาอยูเสมอในระหวางการทํางาน และรูสึกไมอยากทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไปมากกวาที่เปนอยู เปนตน    
 3. ความเครียดทางพฤติกรรม (Behavioral) หมายถึง ความเครียดที่แสดงออกทางการกระทํา เชน การลาหยุด
หรือลากิจอยูเสมอ โดยไมไดวางแผนลวงหนา เปนตน 
 สําหรับปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการทํางานน้ันมีหลายปจจัย ไดแก ปจจัยสวนบุคคล เชน ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือรายได โดยบุคคลที่มีรายไดต่ํามักจะมีความเครียดในการทํางานสูงกวาบุคคลที่มีรายไดสูง เนื ่องจากการไดรับ
คาตอบแทนที่ไมเพียงพอหรือการมีหน้ีสิน ทําใหเกิดความวิตกกังวล ความทุกขใจในขณะปฏิบัติงาน (ศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ, 
2541 อางถึงใน อดิสร พูลสุวรรณ, 2552) หรือปจจัยที่มาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยหากสภาพแวดลอมในการทํางาน
ไมสนองตอความตองการของแตละบุคคล เชน ที่ทํางานที่มีเสียงดังจนเกินไป ไมมีการระบายอากาศที่ดีเพียงพอ แสงและ
อุณหภูมิที่ไมเหมาะสมและไมเ อ้ือตอการทํางาน ก็อาจสงผลใหเกิดความเครียดในการทํางานได ในขณะเดียวกันหาก
สภาพแวดลอมในการทํางานเปนไปในทางตรงกันขามที่กลาวมา ก็จะชวยลดความเครียดในการทํางานได (Sutherland and 
Cooper, 2000 อางถึงใน พัชรินทร กําธรธนกาญจน, 2551) หรืออาจมาจากปจจัยดานหนาที่การงานกับความตองการของ
ครอบครัวที่ขัดแยงกัน คนสวนใหญตองการใหตนเองประสบความสําเร็จทั้งในชีวิตการงานและชีวิตครอบครัว แตในความเปน
จริงความเหล่ือมลํ้าระหวางการใชความ สามารถและเวลาที่มีอยู ทําใหตองตัดสินใจเลือกทํางานอยางหน่ึงอยางใดเทาน้ัน ซ่ึงเม่ือ
เลือกตัดสินใจแลวมักกอใหเกิดความไมพอใจกับดานที่ไมไดรับการปฏิบัติ ทําใหเกิดความเครียดขึ้นไดเชนกัน (นิเวศน วงศสุวรรณ
, 2551)   
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แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารจัดการเวลา 
Smith and Smith (2002 อางถึงใน พิมพ โหลคํา, 2550) ใหความหมายของการบริหารจัดการเวลา หมายถึง การที่

ตนเองบริหารจัดการการใชเวลา ซ่ึงจะสามารถใชไดอยางถูกตอง ลดความเครียดจากการทํางาน และยังเปนการวางแผนกําหนด
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ Reberto (2005, อางถึงใน สุรีพร พึ่ง
พุทธคุณ, 2550) กลาวถึง การบริหารจัดการเวลา เปนการใชความพยายาม อยางเต็มที่เพื่อควบคุมและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด สวนวิเชียร นิลเศษ (2555) ใหความหมายการบริหารจัดการเวลา หมายถึง การวางแผนการจัดการเรื่องเวลาในการ
ดําเนินตาง ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดครบถวนตามแผนที่กําหนดไวโดยใชเวลานอยที่สุดและใหไดผลสําเร็จของงานสูงสุด 

ศิริพรรณ ทองคําพงษ (2553) กลาวถึง ปจจัยที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการเวลาในการทํางาน ดังน้ี 
 1. การจัดลําดับความสําคัญของงาน เปนการจัดเรียงลําดับความเรงดวนของงานและความสําคัญของงาน เพื่อให
สามารถใชเวลาในการทํางานไดเหมาะสม ถูกตอง ไมสูญเสียเวลา หรือมีผลกระทบกันระหวางงาน สําหรับการเลือกทํางานใด
กอนน้ันตองตั้งคําถามเสมอวา 1) เปนงานที่มีความสําคัญมากนอยแคไหน และ 2) เปนงานที่มีความเรงดวนมากนอยแคไหน ทั้ง
สองคําตอบจะชวยในการตัดสินวาควรเลือกทํางานใดกอน โดยยึดหลักทํางานที่สําคัญที่สุดกอน และไมเสียเวลากับงานที่ไมสําคัญ
   

2. การจัดการเวลาพักระหวางการทํางาน ระยะเวลาพักระหวางการทํางานเปนชวงระยะเวลาที่พนักงานใชในการพัก
ระหวางเวลาชั่วโมงการทํางาน อาจมีการกําหนดหรือไมไดกําหนดเปนกฎเกณฑโดยองคการวา พนักงานสามารถพักระหวางการ
ทํางานอยางไร ใชเวลานานเทาไร ตอการพักหน่ึงครั้ง แตการพักระหวางการทํางานตองเปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ มี
ความเหมาะสม โดยไมทําใหเกิดความเสียหายตองานที่ทํา และไมทําใหเกิดความเครียดมากเกินไปในการทํางาน ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
บริหารจัดการเวลาของแตละคน 
แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดานความสุขในสถานทีท่ํางาน 

Baker, Greenberg, and Hemingway (2006 อางถึงใน วิมพวิภา วิทยารมภ, 2554) ใหนิยามของความสุขในสถานที่
ทํางาน หมายถึง ความสุขที่เกิดขึ้นเองเม่ือบุคคลไดทํางานที่เขาพอใจและมีความหมาย ในขณะที่Jones (2010 อางถึงใน วิมพ
วิภา วิทยารมภ, 2554) กลาวถึง ความสุขในสถานที่ทํางาน เปนอารมณหรือเจตคติที่ทําใหมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้นมากที่สุดเทาที่จะมากได และบรรลุถึงศักยภาพในตนเอง ซ่ึงบคุคลจะทําเชนน้ีโดยการใหความเอาใจใสในระดับสูงและต่ํา 
เม่ือทํางานคนเดียวหรือทํางานรวมกับผูอ่ืน สวนอภิชัย มงคล (2552) กลาววา ความสุขในสถานที่ทํางาน เปนความรูสึกที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในสถานที่ทํางานหรือประสบการณของบุคคล ประกอบดวย ความ
รื่นรมยในงาน ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือรนในการทํางาน  

Gilmer (1971 อางถึงใน ครรชิต ทรรศนะวิเทศ, 2555) กลาวถึง ปจจัยที่เก่ียวของกับความสุขในสถานที่ทํางานมี
หลายปจจัย โดยผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลปจจัยที่เลือกนํามาศึกษาในงานวิจัยน้ี ไดแก การติดตอส่ือสาร และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ดังน้ี  

1. การติดตอส่ือสาร เปนการถายโอนและการทําความเขาใจในความหมาย ดังน้ันการจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือ
สามารถสงผลตอความหมายและผูรับเกิดความเขาใจอยางถูกตอง การติดตอส่ือสารอาจมีลักษณะ 2 แบบ ไดแก 1) การ
ติดตอส่ือสารระหวางกัน (Interpersonal Communication) มีวิธีส่ือสารไดหลายรูปแบบ เชน การเผชิญหนากันโดยตรง การใช
โทรศัพท การประชุมกลุม และการติดตอกันทางอินเตอรเน็ต เปนตน และ 2) การติดตอส่ือสารขององคการ (Organizational 
Communication) อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก การติดตอส่ือสารที่เปนทางการ เปนการติดตอส่ือสารตามสายการบังคับ
บัญชาหรือการติดตอส่ือสารที่เก่ียวของกับงานที่ปฏิบัติในองคการ และการติดตอส่ือสารที่ไมเปนทางการ เปนการติดตอส่ือสารที่
ไมไดเปนไปตามโครงสรางของสายการบังคับบัญชา เชน การสนทนากันในเรื่องสวนตัว หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไมเก่ียวของกับงาน เปน
ตน การติดตอส่ือสารที่สามารถสรางความสุขในการทํางานไดน้ัน ตองเปนการส่ือสารกันในลักษณะที่สามารถทําใหการทํางาน
เปนไปอยางราบล่ืน ไมเกิดความสับสน ซ่ึงตองมีความชัดเจน มีความไววางใจกัน มีการใชคําพูดที่สุภาพและเหมาะสมในการ
ส่ือสาร  

2. สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนส่ิงตาง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต มองเห็นไดและไมสามารถมองเห็นไดที่อยู
รอบตัวบุคคลในขณะทํางาน และมีผลตอการทํางาน สามมารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) สภาพแวดลอมดานกายภาพ 
เปนส่ิงตาง ๆ ในบริเวณที่ทํางาน เชน ลักษณะอาคาร สภาพหองทํางาน อากาศ แสงสวาง และอุณหภูมิ เปนตน สภาพแวดลอม
ดานกายภาพที่สามารถสรางความสุขในการทํางาน ตองสามารถทําใหเกิดความสะดวกสบายในการทํางาน เชน การมีอุปกรณที่
ครบถวนและเหมาะสมกับลักษณะและการเคล่ือนไหวทางสรีระของรางกาย และการมีหองทํางานที่มีการถายเทอากาศที่
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เหมาะสมและมีแสงสวางเพียงพอ เปนตน และ 2) สภาพแวดลอมดานสังคม ไดแก ผูคนที่อยูลอมรอบบุคคลและมีอิทธิพลตอ
บุคคลน้ัน เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา เปนตน สภาพแวดลอมดานสังคมที่สงเสริมใหเกิดความสุขใน
การทํางาน เชน การที่ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหมีอิสระในการทํางาน สามารถตัดสินใจงานไดดวยตนเอง เปนตน  
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความเครียดในการทํางาน เชน พัชรินทร กําธรธนกาญจน (2551) 
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการทํางานของบุคลากรคอมพิวเตอรในศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา บุคลากรมีความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง โดยมี
ความเครียดทางใจสูงกวาดานอ่ืน ๆ และพบวาปจจัยดานการรับรูลักษณะงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานรางกาย 
และดานจิตใจ สงผลกระทบตอความเครียดในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถรวมกันพยากรณ
ความเตรียดในการทํางานไดรอยละ 98.70 สวน อดิสร พูลสุวรรณ (2552) ศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมการทํางาน
กับความเครียดในการทํางานของพนักงานฝายผลิตบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด พบวา ระดับ
สภาพแวดลอมการทํางาน และความเครียดในการทํางานของพนักงานอยูในระดับปานกลาง โดยพนักงานที่เพศ และระดับรายได
แตกตางกัน มีความเครียดในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสภาพแวดลอมการทํางานกับ
ความเครียดในการทํางานมีความสัมพันธกันในทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ี วีรินทร ลือกิตินันท 
(2553) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีตอความเครียดในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอส ซี เอ็ม สตีล จํากัด 
พบวา พนักงานมีความเครียดในการทํางานอยูในระดับสูง โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาและอายุงานแตกตางกัน มีความเครียด
ในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน สุรัชนีกร ศกุนตะมาลิก (2555) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยในการทํางานกับความเครียดในการทํางานของพนักงานบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) พบวา พนักงานมีความเครียดใน
การทํางานอยูในระดับปกติ โดยปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไมมีผลตอความเครียดในการทํางานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และ
พฤติกรรม และอธิคม อมรมรกต (2555) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทํางานออกแบบทางวิศวกรรมของบริษัท
ออกแบบทางวิศวกรรมและซอมบํารุงแหงหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบวา 
ปจจัยทางดานความสุขในสถานที่ทํางาน คือ สภาพแวดลอมในการทํางาน สงผลกระทบตอกับความเครียดในการทํางานของ
พนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
            การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี  
 ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานฝายปฏิบัติของหนวยงานวิศวกรรมของอุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลา 
ประกอบดวย โรงแยกกาซธรรมชาติจะนะ โรงไฟฟาจะนะ และบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) รวมทั้งส้ิน
จํานวน 277 คน  
            การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และระดับ
ความคลาดเคล่ือน ±5% ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 164 คน สําหรับการสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยในที่น้ีชั้น(Strata) คือ กิจการ ซ่ึงในที่น้ีมี 3 ชั้น(Strata)  ขนาดกลุมตัวอยางของแตละกิจการ คิดตาม
สัดสวนของขนาดประชากรในแตละกิจการ และในแตละกิจการจะสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย(Simple Random 
Sampling)   
 ตวัแปรสาํหรับการวิจยันี คือ ตวัแปรอิสระ ได้แก่  การจัดลําดับความสําคัญของงาน( X1 )  การบริหารการจัดการเวลาพัก

ระหวางการทํางาน( X2 )  ตัวแปรตาม ไดแก การติดตอส่ือสาร ( X3 )  สภาพแวดลอมในการทํางาน ( X4 )  ความเครียดโดยรวมในการ
ทํางาน ( Y )                         
           เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ดังน้ี 
                  สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ซ่ึงแบบสอบถามเปนชนิดแบบสํารวจรายการ (Check List)  
                  สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการเวลา ซ่ึงประกอบดวย การจัดลําดับความสําคัญ
ของงาน และการบริหารจัดการเวลาพักระหวางการทํางาน มีขอคําถามเปนไปตามแนวคิดของ ศิริพรรณ ทองคําพงษ (2553) 
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                  สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในสถานที่ทํางาน ประกอบดวย การติดตอส่ือสาร และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนไปตามแนวคิดของ Gilmer (1971) 
                     สวนที่ 4 แบบสอบถามวัดความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรม ประกอบดวย ทางกาย ทางใจ และทางพฤติกรรม 
เปนไปตามแนวคิดของ สิริอร วิชชาวุธ (2553) 
           ลักษณะของแบบสอบถามในสวนที่ 2 สวนที่ 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)  5 ระดับ โดยมีการ
ตีความหมายของแตละระดบัดังน้ี  1 หมายถึงเห็นดวยนอยที่สุด  2 หมายถึงเห็นดวยนอย  3 หมายถึงเห็นดวยปานกลาง  4 หมายถึง
เห็นดวยมาก  5 หมายถึงเห็นดวยมากที่สุด 
            สําหรับลักษณะของแบบสอบถามในสวนที่ 4 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)  5 ระดับ เชนเดียวกัน โดยมี
การตคีวามหมายของแตละระดับดังน้ี  1 หมายถึงระดับที่เกิดขึ้นนอยที่สุด  2 หมายถึงระดบัที่เกิดขึ้นนอย  3 หมายถึงระดับที่เกิดขึ้น
ปานกลาง  4 หมายถึงระดับที่เกิดขึ้นมาก  5 หมายถึงระดับที่เกิดขึ้นมากที่สุด   
 
           เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียของตัวแปรในแบบสอบถามสวนที่ 2 ซ่ึงคือ การบริหารจัดการเวลา เปนดังน้ี (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2539) 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีการบริหารจัดการเวลาไดดีมาก 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีการบริหารจัดการเวลาไดด ี
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการบริหารจัดการเวลาไดดีปานกลาง 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการบริหารจัดการเวลาไดไมคอยดี 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการบริหารจัดการเวลาไดไมดี 
    สําหรับเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียของตัวแปรในแบบสอบถามสวนที่ 3 ซ่ึงคือ ความสุขในสถานที่ทํางาน 
ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2539) 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความสุขมากที่สุด 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความสุขมาก 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความสุขปานกลาง 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความสุขนอย 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความสุขนอยที่สุด 
    และเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียของตัวแปรในแบบสอบถามสวนที่ 4 ซ่ึงคือ ความเครียดในการทํางานดาน
วิศวกรรม ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2539) 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความเครียดสูงที่สุด 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความเครียดสูง 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเครียดปานกลาง 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความเครียดต่ํา 
        คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเครียดต่ําที่สุด 
            สําหรับการแปลความหมายของระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรใชเกณฑของ Cohen (Cohen, 1988) ดังน้ี 

   คาระดับความสัมพันธ    ระดับความสัมพันธ  
 -0.50 ≤ r ≤ 0.50    มีความสัมพันธในระดับต่ํา 
 -0.80 < r < -0.50 หรือ 0.50 < r < 0.80 มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
 r ≤ -0.80 หรือ r ≥ 0.80   มีความสัมพันธในระดับสูง 

           การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามทําไดดังน้ีคือ  
          1. การทดสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการตรวจสอบความสอดคลองของตัวแปรในแบบสอบถามกับ
แนวคิด ทฤษฏี โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อหาคา Index of Concurrence(IOC) ของแตละตัวแปรในแบบสอบถาม ในที่น้ี คา 
Index of Concurrence(IOC) ของตวัแปรในแบบสอบถามทุกตัวมีคามากกวา 0.5 แสดงวาแบบสอบถามน้ี มีความเที่ยงตรงของเน้ือหา  
(สุวิมล ติรกานันท, 2548) 
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        2. ทําการตรวจสอบความเชื่อม่ัน(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาคา Cronbach's alpha(α) ของตัวแปรเชิงปริมาณ
ทุกตัว ซ่ึงพบวาตัวแปรเชิงปริมาณทุกตัวมีคามากกวา 0.7 ดังน้ันแสดงวา ในที่น้ีแบบสอบถามที่วัดคาตัวแปรเชิงปริมาณทุกตัวมีความ
เชื่อม่ัน(Reliability) (รัตนา ศิริพานิช, 2532) 
 
การวิเคราะหขอมูล 

     ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยน้ี สถิติที่ใช ไดแก รอยละ(%)  คาเฉล่ีย( )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  
Independent Sample t-test  One Way ANOVA สัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธของเพียร สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลสามารถนําเสนอไดดังน้ี 
1. กลุมตัวอยางที่ศึกษา ทั้งหมด 164 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย (90.85%) มีอายุระหวาง 26-30 ป (41.47 %) สวน

ใหญแลวมีสถานภาพสมรส (73.78%) ระดับการศึกษาสวนใหญเปนระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา (75%) มีรายไดตอเดือนสวน
ใหญแลวอยูในชวง 30,000 – 40,000 บาท  (43.29%) สําหรับ รักษางานที่รับผิดชอบสวนใหญเปนพนักงานสนับสนุนทั่วไป 
(25.61%) 

2. ระดับความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานฝายปฏิบัติของอุตสาหกรรมพลังงานในจังหวัดสงขลา แสดง
ไดดังตาราง 1 
ตาราง 1 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานฝายปฏิบัติของ   
           อุตสาหกรรมพลังงานในจังหวัดสงขลา  

ความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรม X  S.D. แปลความหมาย 

1. ทางกาย 2.64 0.57 ปานกลาง 
2. ทางใจ 3.00 0.44 ปานกลาง 
3. ทางพฤติกรรม 1.91 0.67 ต่ํา 

โดยรวม 2.52 0.33 ปานกลาง 
จากตาราง 1 พบวา ความเครียดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาความเครียดเปนรายดาน พบวา

ความเครียดทางกาย และทางใจ อยูในระดับปานกลาง สวนความเครียดทางพฤติกรรมอยูในระดับต่ํา โดยความเครียดทั้ง 3 ดาน 
พบวาพนักงานมีความเครียดทางใจ สูงที่สุด รองลงมาคือ ทางกาย และทางพฤติกรรม ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พัชรินทร กําธรธนกาญจน (2551) พบวา บุคลากรที่ทํางานคอมพิวเตอรในศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง โดยมีความเครียดทางใจสูงกวา
ดานอ่ืน ๆ และงานวิจัยของอดิสร พูลสุวรรณ (2552) ระดับความเครียดในการทํางานของพนักงานฝายผลิตของบริษัท ฮิตาชิ โก
ลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเม่ือบุคคลตองเผชิญกับปญหา การ
เปล่ียนแปลง หรือสถานการณตาง ๆ จะทําใหจิตใจเกิดความเครียดเปนลําดับแรกกอน และเม่ือจิตใจเกิดความเครียด ประสาท
อัตโนมัติภายในรางกายถูกเราใหทํางานเพิ่มขึ้น อวัยวะภายในซ่ึงถูกกํากับโดยประสาทอัตโนมัติก็ถูกกระตุนใหทํางานมากขึ้น 
ไดแก หัวใจ หลอดเลือด ปอด กระเพาะอาหาร ลําไส กระเพาะปสสาวะ จึงเกิดเปนความเครียดทางกายตามมาซ่ึงอาจมีระดับไม
เทากันในแตละคนขึ้นอยูกับสภาพรางกายของบุคคลน้ันดวย จึงอาจเปนเหตุผลใหมีพนักงานมีความเครียดทางใจสูงกวาทางกาย 
และทางพฤติกรรม   

3. ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานระดับฝายปฏิบัติที่ เก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลา โดยการทดสอบสมมติฐานที่วา ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดในการทํางานดาน
วิศวกรรมของพนักงานฝายปฏิบัติของอุตสาหกรรมพลังงาน  ในจังหวัดสงขลา ไดแก ปจจัยดานการบริหารจัดการเวลา ซ่ึง
ประกอบดวย การจัดลําดับความสําคัญของงาน และการจัดการเวลาพักระหวางการทํางาน และปจจัยดานความสุขในสถานที่
ทํางาน  ซ่ึงประกอบดวย การติดตอส่ือสาร และการจัดการเวลาพักระหวางการทํางาน สามารถนําเสนอผลการวิจัย ไดตามลําดับ
ดังน้ี  
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3.1 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ การบริหารจัดการเวลา และความสุขในสถานที่ทํางาน ของพนักงาน
ฝายปฏิบัติของอุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลา แสดงไดดังตาราง 2 

3.2  
ตาราง 2 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารจัดการเวลา และความสุขในสถานที่ทํางาน   

       การบริหารจัดการเวลา และความสุขในสถานที่ทํางาน  X      S.D.    แปลความหมาย 
การบริหารจัดการเวลา 

1.การจัดลําดับความสําคัญของงาน   4.55     0.34     ดีมาก 
2.การบริหารการจัดการเวลาพักระหวางการทํางาน     4.45     0.29     ดีมาก 
            โดยรวม     4.50      0.21     ดีมาก   

ความสุขในสถานที่ทํางาน 
1. การติดตอส่ือสาร     3.05    0.37     ปานกลาง 
2. สภาพแวดลอมในการทํางาน                                 3.15    0.53     ปานกลาง 
           โดยรวม     3.10    0.36     ปานกลาง 

 

 จากตาราง 2 พบวา พนักงานฝายปฏิบัติของอุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลามีการบริหารการจัดการเวลา
โดยรวมอยูในระดับดีมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอธิคม อมรมรกต (2555) พบวา พนักงานหนวยงานวิศวกรรมบริษัท
ออกแบบทางวิศวกรรมและซอมบํารุงแหงหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีความสามารถในการบริหารจัดการเวลาอยูใน
ระดับดีมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก พนักงานสวนใหญของอุตสาหกรรมพลังงานในจังหวัดสงขลามีการทบทวนการจัดลําดับ
ความสําคัญของงานทุกครั้ง เม่ือไดรับมอบหมายงานใหมมาเพิ่มเติม และการทํางานของอุตสาหกรรมพลังงานในจังหวัดสงขลามี
การกําหนดชวงระยะเวลาพักระหวางการทํางานดวยตนเอง เชน การมีเวลาพักวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที และสามารถใช
เวลาไดตามที่กําหนดไว 

 นอกจากน้ัน ตาราง 2 พบวา พนักงานฝายปฏิบัติของอุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลา มีความสุขในสถานที่
ทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอธิคม อมรมรกต (2555) ที่พบวา พนักงานหนวยงาน
วิศวกรรมบริษัทออกแบบทางวิศวกรรมและซอมบํารุงแหงหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีความสุขในการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจาก การทํางานของอุตสาหกรรมพลังงานในจังหวัดสงขลา มีการติดตอส่ือสารจาก
ผูบังคับบัญชาในการมอบหมายงานเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ไมมีการอธิบายถึงเปาหมายของงานและรายละเอียดของงาน 
และทางองคการอาจจะจัดหาอุปกรณที่ไมครบถวนใหกับพนักงาน ทําใหพนักงานเกิดความไมสะดวกในการทํางาน  

3.3   ความสัมพันธระหวางตัวแปรทีใ่ชในการวิจัย  
     เ น่ืองจากขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ คือ ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามตองมี

ความสัมพันธกัน และตัวแปรอิสระตองไมมีความสัมพันธกันสูงเกินไป (Multi collinearity) โดยการตรวจสอบขอตกลงดังกลาว 
สามารถพิจารณาไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ดังตาราง 3 

 
      ตาราง 3 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปร X1 X2  X3  X4  Y 
X1 - 0.09  0.09  0.05  -0.03 
X2  -  0.07     0.06  -0.05 
X3    -  0.03  -0.54* 
X4          -  -0.57* 
Y            - 

   * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
      จากตาราง 3 พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรม (Y) ไดแก สภาพแวดลอม

ในการทํางาน (X4) ( YXr
4

= -0.27) และการติดตอส่ือสาร (X3) ( YX 3
r = -0.24) ตามลําดับ โดยมีความสัมพันธกันในทางลบ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางกันของตัวแปรอิสระทุกตัว พบวา ไมมีความสัมพันธกัน 
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จึงไมกอใหเกิดปญหา Multicollinearity (ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2551) และสามารถนําไปใชพยากรณความ เครียดในการทํางาน
ดานวิศวกรรม (Y) ได   

3.4 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรม  
            ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานระดับฝายปฏิบัติที่
เก่ียวของกับอุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงเลือก
ตัวแปรเขาสูสมการดวยวิธี stepwise ไดผลดังตาราง 4  
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดโดยรวมในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานฝายปฏิบัติของ    
            อุตสาหกรรมพลังงานในจังหวัดสงขลา 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดโดยรวมในการทํางาน Beta t Sig. 
- สภาพแวดลอมในการทํางาน (X4) -0.22 -2.89 0.004* 
- การติดตอส่ือสาร (X3) -0.19 -2.44 0.016* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
R2 = 0.324, F = 9.43, Sig. = 0.000*, a = 3.46 
 จากตาราง 4 พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครยีดในการทํางานดานวิศวกรรมของพนักงานฝายปฏิบัติของ
อุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลา (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 ปจจัย เรียงตามลําดับปจจัยทีมี่
ผลกระทบมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางาน (X4) (Beta = -0.22) และการติดตอส่ือสาร (X3) (Beta = 
-0.19) ตามลําดับ โดยตัวแปรทั้งสองมีผลกระทบทางลบตอความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรม สามารถรวมกันพยากรณ
ความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรม (Y) ไดรอยละ 32.40 (R2 = 0.324) โดยสามารถนํามาสรางสมการพยากรณคะแนน
มาตาฐาน ไดดังน้ี Y = (-0.22) X4 + (-0.19) X3 จากผลการวิจัยขางตนมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Sutherland and 
Cooper (2000 อางถึงใน พัชรินทร กําธรธนกาญจน, 2551) ที่วาปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการทํางาน คือ สภาพแวดลอม
ในการทํางาน หากสภาพแวดลอมในการทํางานไมสนองตอความตองการของแตละบุคคล เชน ก็อาจสงผลใหเกิดความเครียดใน
การทํางานได ในขณะเดียวกันหากสภาพแวดลอมในการทํางานเปนไปในทางตรงกันขาม ก็จะชวยลดความเครียดในการทํางาน
ได และสอดคลองกับงานวิจัยของอธิคม อมรมรกต (2555) ซ่ึงพบวา สภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานหนวยงาน
วิศวกรรมบริษัทออกแบบทางวิศวกรรมและซอมบํารุงแหงหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีอิทธิพลตอความเครียดในการ
ทํางานออกแบบทางดานวิศวกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
การสรุปผลการวิจัย ประโยชน และขอเสนอแนะ 

การสรุปผลการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศชายอายุอยูระหวาง 26-30 ป มีสถานภาพเปนสมรส สวนใหญมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปรายไดตอเดือนอยูระหวาง 31,000 – 40,000 บาท งานที่รับผิดชอบเปนพนักงานสนับสนุนทั่วไป 
 ระดับความเครียดพนักงานมีความเครียดในการทํางานดานวิศวกรรมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความเครียดทาง
ใจสูงสุด พนักงานมีความเห็นดวยกับปจจัยดานการบริหารการจัดการเวลาอยูในระดับสูงมาก สวนปจจัยดานความสุขในสถานที่
ทํางานพนักงานมีความเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง นอกจากน้ัน พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดในการทํางานดาน
วิศวกรรม ไดแกสภาพแวดลอมในการทํางาน และการติดตอส่ือสาร เรียงตามลําดับปจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดไปหานอยที่สุด 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูบริหารอุตสาหกรรมพลังงานสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปปรับใชในการบริหารงานเพื่อใหพนักงานมีความเครียด
นอยลงอันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 
ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ที่สอดคลองกับประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยน้ีดังน้ี 
                 1. จากผลการวิจัย พบวา พนักงานมีความเครียดทางใจในการทํางานสูงกวาดานอ่ืนๆ ดังน้ันทางองคการควรหาวิธี
ในการลดความเครียดทางใจใหกับพนักงานอยางเหมาะสม เชน ผูบริหารควรรับฟงปญหาอุปสรรคในการทํางานของพนักงาน
และรับฟงความคิดเห็นของพนักงานที่เก่ียวกับแนวทางแกปญหาอุปสรรคในการทํางาน นอกจากน้ันอาจจัดกิจกรรมที่ฝกให
พนักงานคิดบวกหรือการใชเหตุผลในการแกปญหา เพื่อใหพนักงานพนจากสภาวะความเครียดที่เกินขนาด เปนตน 
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     2. จากผลการวิจัย พบวา พนักงานมีความสุขในสถานที่ทํางานอยูในระดับปานกลาง โดยมีความสุขจากการ
ติดตอส่ือสารต่ําที่สุด ดังน้ันองคการควรปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการส่ือสารภายในองคการใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
ติดตอส่ือสารจากผูบังคับบัญชาในการมอบหมายงาน ผูบังครับบัญชาตองอธิบายเปาหมายของงาน และรายละเอียดของงานที่
มอบใหกับพนักงานทําอยางชัดเจนเพื่อใหพนักงานทํางานไดอยางถูกตอง     
    3. จากผลการวิจัย พบวา สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดในการทํางานมาก
ที่สุด โดยมีผลกระทบทางลบ ดังน้ัน อุตสาหกรรมพลังงานควรใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาวเปนลําดับแรก โดยควรสงเสริม
สภาพแวดลอมในการทํางานใหพนักงานรูสึกมีความสุขในการทํางานมากขึ้น ดวยการจัดหาอุปกรณที่ครบถวนและเหมาะสมกับ
ลักษณะการเคล่ือนไหวทางสรีระของพนักงาน และจัดหองทํางานใหมีบรรยากาศปลอดโปรง มีอากาศถายเทที่เหมาะสมให
มากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อใหพนักงานเกิดความสะดวกสบายในการทํางาน และควรเพิ่มอิสระในการทํางาน และการ
ตัดสินใจในงานไดดวยตนเองของพนักงานเพิ่มขึ้น สามารถลดความเครียดในการทํางานได 
 4. จากผลการวิจัยพบวา การติดตอส่ือสาร เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดในการทํางาน เชนเดียวกัน โดยมี
ผลกระทบทางลบ ดังน้ัน อุตสาหกรรมพลังงาน ควรมีการปรับปรุงระบบการติดตอส่ือสารในกิจการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ไดแก การติดตอส่ือสารจากผูบังคับบัญชาในการมอบหมายงาน ตองมีการอธิบายถึงเปาหมายของงาน และรายละเอียดของงานที่
ชัดเจน เพื่อทําใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางถูกตอง นอกจากน้ันกิจการจะตองมีการสรางจิตสํานึกใหพนักงานมีความ
ไววางใจกันในการใหขอมูลทางเทคนิค เพื่อที่จะทําใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น และกิจการจะตองมีการถายทอดขอมูล
ขาวสารภายในหนวยงานใหมีความชัดเจน เพื่อที่จะทําใหไมเกิดความสับสนในการทํางาน 
    ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี  
   1. ควรเพิ่มตัวแปรอิสระเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความเครียดในการทํางาน เชน ปจจัยดานการรับรูลักษณะ
งาน และปจจัยดานสภาพรางกายเปนตน 
   2. ควรเพิ่มวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก (In depth interview)  พนักงานฝายปฏิบัติ
ของอุตสาหกรรมพลังงานเพื่อจะทําใหไดความคิดเห็นที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในแบบสอบถาม 
    3. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของความเครียดในการทํางานที่มีตอประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อที่ทําใหผูบริหาร
องคการเห็นความสําคัญของการลดความเครียดในการทํางานของพนักงาน 
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