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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาความเครยีดและเปรยีบเทยีบระดบัความเครยีดในการปฏบิตังิานของพนกังาน 
จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล รวมทัง้วเิคราะห์ปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อความเครยีด เพื่อเสนอแนวทางในการลดความเครยีด           
ในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั กรณศีกึษาทีป่ฏบิตังิาน ณ ฐานผลติแก๊สธรรมชาตนิอกชายฝ ัง่อ่าวไทย เกบ็ขอ้มลูแบบ
สุ่มโดยการใชแ้บบสอบถาม จากพนักงาน จ านวน 330 คน แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คอื ปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยั
สภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงานที่มผีลกระทบต่อความเครยีดและระดบัความเครยีดของพนักงาน การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รูปทางสถิติ ผลการวจิยัพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มคีวามเครยีดอยู่ในระดบัปกติ พนักงานที่มี
ความแตกต่างกนัในดา้นภมูลิ าเนาทีอ่ยู่อาศยั ระดบัการศกึษา แผนกทีป่ฏบิตังิานและสถานทีป่ฏบิตังิาน มรีะดบัความเครยีด
ไม่แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ส่วนพนักงานที่มปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั เช่น อายุ อายุงาน รายได้ต่อเดอืน 
สถานภาพการสมรส ระดบังาน สถานภาพการเป็นพนกังาน จ านวนวนัในการปฏบิตังิาน การออกก าลงักายและสุขภาพ มรีะดบั
ความเครยีด แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติเมือ่วเิคราะห์ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตัิงานของพนักงาน 
พบว่า ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิาน เช่น ปรมิาณงาน กฎระเบยีบของบรษิทั เป็นตน้ เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อความเครยีดมากทีสุ่ด 
ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยันี้สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจดัการความเครยีดของพนกังานได ้
 

ค าส าคญั: ความเครยีด สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน ฐานผลติแก๊สธรรมชาต ิ
 

Abstract   
 The objectives of this research were to investigate employees’ stress, compare stress levels 
according to personal factors, study factors affecting employees' stress, and make recommendations to 
moderate their stress. The participants were 330 workers on an offshore gas plant in the Gulf of Thailand 
who were randomly selected to complete a questionnaire that involved items related to personal information, 
factors related to the work environment, and stress self-evaluation. Survey results were analyzed by using 
a statistical package. Results revealed that the majority of workers had a normal level of stress. Differences 
in residential region, education, work department, and work location had no impact on stress level. However, 
differences in age, work experience, monthly income, marital status, job position, employment status, 
number of working days, frequency of exercise, and health status significantly affected stress level. Specific 
investigation of work environment factors revealed that the most influencial items were operational factors 
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such as work load, and organizational rules and regulations. The research provided specific guidance for 
employees' stress management. 
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บทน า 
 ความเครยีดเป็นปญัหาทีส่ าคญัปญัหาหนึ่งในสงัคม
ในยุคปจัจุบนั [1] ความเครยีดสามารถเกดิขึน้กบับุคคลได้
ทัง้ทางร่างกายและจติใจ และสามารถเกดิจากหลายสาเหตุ
เช่น สุขภาพ ความเจ็บป่วย สภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง
สิง่แวดล้อมที่อยู่อาศยั และการปฏบิตัิงาน [2] การศกึษา
ปจัจยัต่างๆ ที่ ท าให้เกดิความเครยีด จะช่วยให้ทราบถึง
ปญัหาและวิธีการลดความเครียดจากสาเหตุต่างๆได้
พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถานประกอบการ
ต่างๆ นัน้มีความแนวโน้มที่จะมีความเครียดมากกว่า
บุคคลทัว่ไป [3] ซึ่งจะท าให้พนักงานปฏิบัติงานไม่เต็ม
ก าลังความสามารถ เนื่ องจากถูกปญัหาความเครียด                
บัน่ทอนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แล้วยังส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพและความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร
การที่พนักงานมคีวามเครียดในขณะปฏิบตัิงานเกิดจาก
หลายสาเหตุ[4], [5] ,[6], [7] เช่น สิ่งแวดล้อมในบ้านหรือ
สถานทีป่ฏบิตังิานไม่มคีวามเหมาะสม ความเหนื่อยลา้จาก
การปฏิบัติ งานเป็ นเวลานาน เสียงที่ ดั ง เกินไป 
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ภาระงาน 
ภาระการเงนิ ภาระครอบครวั สุขภาพ เป็นต้น ซึ่งหากเป็น
งานในสถานประกอบการทัว่ไป ความเครียดในของ
พนักงานสามารถแกไ้ขไดห้ลากหลายรูปแบบ เมื่อเลกิงาน
สามารถผ่อนคลาย ตามทีต่้องการ เช่น การกลบับา้นอยู่กบั
ครอบครวั สนทนากบัเพือ่น ๆ หรอืการเล่นกฬีา 
 ในปฏบิตังิานของพนกังานทีต่อ้งปฏบิตังิานในพื้นที่
พิเศษ เช่น การปฏิบัติงานบนฐานผลิตแก๊สธรรมชาติ                  
นอกชายฝ ัง่ ต้องปฏิบตัิงานภายใต้สภาพที่แตกต่างจาก
สถานประกอบการทัว่ไป ดว้ยสภาพของงานทีม่คีวามเสีย่ง 
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่าขณะ
ปฏบิตังิานหรอืขณะพกัผ่อนเนื่องจากต้องพ านัก อยู่อาศยั
ในสถานปฏบิตัิงานตลอดเวลาในช่วงที่ปฏบิตัิงานซึ่งหาก
เกิดเหตุไม่คาดหมายต้องเตรียมพร้อมเพื่อร ับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ทุกเมื่อ เพราะวัตถุดิบที่ผลิตคือ     
แก๊สธรรมชาติและน ้ ามันที่ เป็นเชื้อเพลิงมีแรงดันสูง

สามารถติดไฟได้ง่าย และเครื่องจกัรเสียงดงัตลอดเวลา 
นอกจากนัน้การใช้ชีวิตในที่พักในช่วงเวลาพักผ่อนก็มี
กฎระเบยีบ กตกิาและขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อใหก้ารใชช้วีติอยู่
ในสถานที่เดียวกนัอย่างเป็นระเบียบและความปลอดภยั 
ท าให้ไม่สามารถพักผ่อนได้อย่ างปกติเหมือนการ
ปฏบิตัิงานตามสถานที่ปฏบิตัิงานทัว่ไป เนื่องจากต้องใช้
ความระมดัระวงั ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ เพื่อรกัษาความ
ปลอดภยัของพนักงานและสถานทีป่ฏบิตังิานมากกว่าปกต ิ
อกีทัง้ขณะปฏบิตังิาน ต้องห่างจากครอบครวัเป็นเวลา 14 
– 21 วันต่ อรอบการปฏิบัติงาน อันอาจท าให้ เกิด
ความเครยีดทีอ่าจก่อใหเ้กดิปญัหาบัน่ทอนสุขภาพร่างกาย
และจิตใจ ลดทอนสมรรถนะการปฏบิตัิงานของพนักงาน 
และท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ [8], [9] 
ดังนั ้น ในงานวิจัยนี้ จึ งมีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อศึกษา
ความเครยีดของพนกังานและเปรยีบเทยีบระดบัความเครยีด
ในการปฏบิตังิานของพนักงาน จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
รวมทัง้วเิคราะห์ปจัจยัต่างๆ ที่มผีลต่อความเครยีด เพื่อ
เสนอแนวทางในการลดความเครียดในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานบริษัทกรณีศึกษา ซึ่ งจะช่ วยให้พนักงาน
ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลใหก้บัองค์กร รวมทัง้ยกระดบัขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัและลดปญัหาภายในองค์กรได ้
 

วิธีการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิส ารวจเพื่อศกึษา
ถงึระดบัความเครยีดของพนกังานและวเิคราะห์ปจัจยัทีม่ผีล
ต่อความเครยีดในการปฏบิตังิานของพนักงานทีป่ฏบิตังิาน
ในฐานผลติแก๊สธรรมชาติ นอกชายฝ ัง่อ่าวไทยของบรษิัท
กรณศีกึษา ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้นี้ ม ี330 
คน โดยค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการ
ค านวณกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายของ Yamane ที่ค่าความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ในการส ารวจ
ขอ้มูลผู้วิจยัจะชี้แจงวตัถุประสงค์ของการวิจยัและชี้แนะ
การพิทักษ์สิทธิข์องกลุ่มตัวอย่างให้ทราบ และขอความ
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ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม อย่างไรก็ตามกลุ่ม
ตวัอย่างสามารถปฏเิสธการใหข้อ้มลูไดท้นัททีีต่อ้งการ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนแรกเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ภมูลิ าเนาทีอ่ยู่อาศยั อายุพนกังาน ระดบั
การศกึษา อายุงาน รายได้ต่อเดอืน สถานภาพการสมรส
แผนกทีป่ฏบิตังิานหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในงาน ระดบั
งาน สถานภาพการเป็นพนักงานจ านวนวันในการ
ปฏบิตังิาน สถานทีป่ฏบิตังิาน จ านวนวนัในการปฏบิตังิาน
การออกก าลงักายหรือเล่นกฬีาและสุขภาพของพนักงาน 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปจัจยัสภาพแวดล้อมในการ
ปฏบิตัิงานที่มผีลต่อความเครยีดแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ
ด้านการปฏิบตัิงาน ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์กร ด้านความสมัพนัธ์กับหวัหน้างานและด้านจิตใจ 
โดยประเมนิการมผีลต่อความเครยีดเป็น 4 ระดบั คอื 0 ไม่
มีผล 1 มีผลน้อย 2 มีผลปานกลาง และ 3 มีผลมาก 
แบบสอบถามตอนสุ ดท้ ายเป็นแบบการประเมิน
ความเครยีดดว้ยตนเอง จ านวน 20 ขอ้ ของกรมสุขภาพจติ 
กระทรวงสาธารณสุขโดยแบ่งระดบัเป็น 4 ระดบัดงันี้ 0 ไม่
เคย 1 เป็นครัง้คราว 2 เป็นบ่อย และ 3 เป็นประจ า 
แบบสอบถามได้รบัการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
เพื่อหาว่ าค าถามได้ครอบคลุมตรงตามเนื้ อหาและ
วตัถุประสงคใ์นสิง่ทีต่้องการวดั  โดยผลการทวนสอบไดค้่า 
IOC (Index of Congruence) 0.6-1 และ มีความน่าเชื่อถือ
ของขอ้มูลของแบบสอบถามโดยสูตรสมัประสทิธิแ์อลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาเท่ากบั 0.927 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนของการแปลผลของ
แบบสอบถามในส่วนที่ 2 (ปจัจัยสภาพแวดล้อมในการ
ปฏบิตัิงานที่มผีลต่อความเครยีด) แบ่งออกเป็น 4 ระดบั 
ดงันี้ 0.00 – 0.75 คอื ไมม่ผีลต่อความเครยีด   
 0.76 – 1.51 คอื มผีลต่อความเครยีดน้อย  
 1.52 – 2.26 คอื มผีลต่อความเครยีดปานกลาง  
 2.27 – 3.00 คอื มผีลต่อความเครยีดมาก   
ส าหรบัการแปลผลของแบบสอบถามในส่วนที ่3 (แบบการ
ประเมนิความเครยีดดว้ยตนเอง) มคีะแนนเต็ม 60 คะแนน 
ซึ่งแบ่งระดบัความเครียดตามเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุขเป็น 5 ระดบั ดงันี้  
 0-5 คอื ผูต้อบไมจ่รงิใจไมแ่น่ใจในค าถาม  

 6-17   คอื ผูต้อบปกต/ิไมเ่ครยีด  
 18-25 คอื ผูต้อบมคีวามเครยีดสงูกว่าปกตเิลก็น้อย  
 26-29 คอื ผูต้อบมคีวามเครยีดปานกลาง  
 30-60 คอื ผูต้อบมคีวามเครยีดมาก 
สถิติที่ใช้บรรยายลักษณะของข้อมูลทัว่ไปของกลุ่ม
ตัวอย่างใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ(Percentage) ปจัจัย
ดา้นสภาพการปฏบิตังิานทีท่ าใหเ้กดิความเครยีดและระดบั
ความเครียดใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่มด้วย t-test และ ANOVA โดยก าหนดระดบันัยส าคญั
ทางสถติเิท่ากบั 0.05 
 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
เมื่อเก็บข้อมูลจากพนักงานที่ปฏบิตัิงานในฐาน

ผลิตแก๊สธรรมชาติ นอกชายฝ ัง่ อ่าวไทยของบริษัท
กรณีศกึษา ไดต้ามขนาดกลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดทัง้หมด 
330 คน และท าการวเิคราะห์ขอ้มลูเบื้องต้นโดยท าการ
คดักรองเฉพาะขอ้มลูทีม่คีวามสมบูรณ์ เหลอืเพยีง 290 
คน โดยสามารถสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูได ้ดงันี้ 
 

ผลการวิจยั 
 1. ขอ้มลูทัว่ไปส่วนบุคคล 

พนักงานอาศยัอยู่ในภาคใต้มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 54.5)
โดยมีอายุ 31-40 ปีเป็นจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 41.4) 
ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ของกลุ่ มตัวอย่ าง คือ 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) (รอ้ยละ 54.1) พนกังาน
ส่วนใหญ่มอีายุการท างานในแหล่งผลติปิโตรเลยีมนอกฝ ัง่           
1-10 ปี (ร้อยละ 55.9) ส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดือน 40,000 – 
60,000 บาท (รอ้ยละ 47.6) ส่วนใหญ่มสีถานะภาพสมรส (รอ้ย
ละ 67.9) แผนกทีก่ลุ่มตวัอย่างปฏบิตังิานมากทีสุ่ด คอื แผนก
การผลิต (ร้อยละ40.7) กลุ่ มตัวอย่ างส่ วนใหญ่ เป็น
ผูป้ฏบิตังิานระดบั 2 (รอ้ยละ 36.6) โดยเป็นพนักงานบรษิัท
รบัเหมาช่วง (รอ้ยละ 62.1) จ านวนวนัทีต่้องปฏบิตังิานในแต่
ละรอบการปฏบิตังิานส่วนใหญ่ 21 วนั (รอ้ยละ 83.1) บรเิวณ
ทีป่ฏบิตังิานเป็นส่วนใหญ่ปฏบิตังิานทีแ่ท่นหลุมผลติ (รอ้ย
ละ 55.9) การออกก าลงักายหรอืเล่นกฬีาของพนักงานกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ ออกก าลงักายนานๆ ครัง้ (รอ้ยละ 46.9)
กลุ่มตวัอย่างมสีุขภาพแขง็แรงไม่มโีรคประจ าตวั (ร้อยละ 
92.4) ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 จ านวนคนและรอ้ยละของปจัจยัส่วนบุคคล (n=290) 
 

ปัจจยัข้อมูลส่วนบคุคล จ านวนคน ค่าเฉล่ีย SD P-value 
ภาคท่ีอยู่อาศยั    0.891 

ภาคเหนือ 14 (4.8) 20.64 9.47  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 33 (11.4) 17.76 9.58  
ภาคกลาง 61 (21.0) 18.67 10.26  
ภาคตะวนัออก 15 (5.2) 20.93** 10.77  
ภาคตะวนัตก 9 (3.1) 19.44 10.70  
ภาคใต ้ 158 (54.5) 18.95 9.06  

อายุพนักงาน    0.000* 
21-30 ปี 66 (22.8) 15.52 8.86  
31-40 ปี 120 (41.4) 18.14 9.51  
41-50 ปี 65 (22.4) 21.00 9.20  
มากกวา่ 51 ปี 39 (13.4) 23.87** 8.33  

การศึกษา    0.368 
ปวส. 157 (54.1) 18.25 9.66  
ปรญิญาตร ี 127 (43.8) 19.73 9.27  
สูงกว่าปรญิญาตร ี 6 (2.1) 21.00** 9.12  

อายุงาน    0.000* 
น้อยกวา่ 1 ปี 21 (7.2) 14.90 9.14  
1-10 ปี 162 (55.9) 17.41 9.16  
11-20 ปี 36 (12.4) 19.61 9.14  
21-30 ปี 63 (21.7) 23.16 8.91  
มากกวา่ 30 ปี 8 (2.8) 24.88** 10.82  

รายได้ต่อเดือน    0.005* 
20,000 – 40,000 บาท 5 (1.7) 10.60 2.61  
40,000 – 60,000 บาท 138 (47.6) 17.20 9.15  
60,000 - 80,000 บาท 75 (25.9) 20.76 9.69  
80,000 - 100,000 บาท 41 (14.1) 20.88 9.36  
> 100,000 บาทขึน้ไป 31 (10.7) 21.23** 9.51  

สถานภาพการสมรส    0.004* 
โสด 82 (28.3) 18.43 9.77  
สมรส 197 (67.9) 18.80 9.25  
แยกกนัอยู ่ 5 (1.7) 34.00** 6.44  
หย่ารา้ง 6 (2.1) 18.83 5.53  

แผนกท่ีปฏิบติังาน    0.160 
แผนกการผลติ 118 (40.7) 17.76 9.69  
แผนกซ่อมบ ารงุ 98 (33.8) 20.22** 8.72  
แผนกสนบัสนุนการปฏบิตังิาน 74 (25.5) 19.18 9.99  
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ปัจจยัข้อมูลส่วนบคุคล จ านวนคน ค่าเฉล่ีย SD P-value 
ลกัษณะหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ    0.288 

พนกังานปฏบิตักิาร 273 (94.1) 19.03** 9.50  
หวัหน้างาน 17 (5.9) 17.71 9.46  

ระดบัของผู้ปฏิบติังาน    0.000* 
ผูป้ฏบิตังิานระดบั 1 55 (19.0) 11.42 4.67  
ผูป้ฏบิตังิานระดบั 2 106 (36.6) 19.58 9.59  
ผูป้ฏบิตังิานระดบั 3 19 (6.6) 18.37 9.65  
ผูป้ฏบิตังิานระดบั 4 20 (6.9) 21.50 10.94  
ผูป้ฏบิตังิานระดบั 5 56 (19.3) 22.66 7.77  
ผูป้ฏบิตังิานระดบั 6 17 (5.9) 26.12** 9.64  
หวัหน้างาน 17 (5.9) 17.71 9.46  

สถานภาพการเป็นพนักงาน    0.000* 
พนกังานประจ า 110 (37.9) 22.23** 9.16  
พนกังานจา้งเหมา 180 (62.1) 16.96 9.14  

จ านวนวนัในการปฏิบติังาน    0.000* 
14 วนั 49 (16.9) 25.69** 7.69  
21 วนั 241 (83.1) 17.59 9.24  

สถานท่ีปฏิบติังาน    0.498 
ปฏบิตังิานทีแ่ทน่ทีพ่กัอาศยั 14 (4.8) 18.21 11.32  
ปฏบิตังิานทีแ่ทน่ผลติกลาง 114 (39.3) 19.77** 9.82  
ปฏบิตังิานทีแ่ทน่หลุมผลติ 162 (55.9) 18.44 9.09  

การออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา    0.028* 
เป็นประจ า 33 (11.4) 20.88** 10.70  
4 – 6 ครัง้ต่อสปัดาห ์ 36 (12.4) 17.94 8.70  
1 – 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์ 85 (29.3) 16.66 8.28  
นานๆ ครัง้ 136 (46.9) 20.19 9.85  

สุขภาพ    0.000* 
สุขภาพแขง็แรง 268 (92.4) 18.34 8.99  
มโีรคประจ าตวั 22 (7.6) 26.50** 12.10  

*P<0.05,**หมายถงึ ค่าคะแนนเฉลีย่สงูสุดในปจัจยันัน้ 

2. ระดบัความเครยีดทัว่ไปของพนกังาน 
 จากการประเมินระดับความเครียดโดยใช้แบบ
ประเมนิและเกณฑ์การพจิารณาระดบัความเครยีดที่เสนอ
โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามเครยีดอยู่ในระดบัปกติหรอืไม่มี

ความเครยีด (ร้อยละ 49.3) และมคีวามเครยีดสูงกว่าปกติ
เลก็น้อย (รอ้ยละ 24.1) อย่างไรกต็าม ในผลการส ารวจพบว่า
มพีนักงานบางส่วนที่มคีวามเครียดในระดบัมาก (ร้อยละ
15.2) ดงัแสดงในตารางที ่2   
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ตารางท่ี 2  จ านวนคนและร้อยละของระดบัความเครยีดของกลุ่มตวัอย่างพนักงานที่ปฏบิตัิงานในฐานผลติแก๊สธรรมชาติ 
(n=290) 

 

ช่วงคะแนน แปลผล จ านวนคน ร้อยละ 

6 – 17 ผูต้อบปกต/ิไมเ่ครยีด 143 49.3 
18 – 25 ผูต้อบความเครยีดสูงกว่าปกตเิลก็น้อย 70 24.1 
26 – 29 ผูต้อบความเครยีดปานกลาง 33 11.4 
30 – 60 ผูต้อบความเครยีดมาก 44 15.2 

 290 100.0 

3. ปจัจยัส่วนบุคคลทีส่มัพนัธก์บัความเครยีด 
เมื่อท าการวิเคราะห์ระดับความเครียดของ

พนักงานโดยจ าแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 
(ตารางที ่1) พบว่า พนกังานทีม่ภีูมลิ าเนาต่างกนั ท างาน
อยู่ในแผนกและสถานที่ปฏบิตัิงานแตกต่างกนั มรีะดบั
การศกึษาต่างกนั และมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างกนั มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความเครียดไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(p>0.05)  

เมื่อพิจารณาปจัจัยส่วนบุคคลอื่น พบว่ า 
พนักงานที่มอีายุต่างกนัจะมรีะดบัความเครยีดแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ (p=0.000) โดยพนักงานที่มีอายุ
มากกว่า 51 ปีมคี่าเฉลีย่ระดบัความเครยีด 23.87 คะแนน 
(SD=8.33) ซึง่ค่อนขา้งสงูเมือ่เทยีบกบัพนกังานในช่วงอายุ
อื่น ส าหรบัพนักงานที่มอีายุงานแตกต่างพบว่ามคี่าเฉลี่ย
ระดบัความเครยีดแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 
(p=0.000) โดยพนกังานทีม่อีายุงานมากกว่า 30 ปี และ 21-
30 ปี มคี่าเฉลี่ยของระดบัความเครียด 24.88 และ 23.16 
คะแนน ตามล าดบั  

เมือ่วเิคราะห์ในส่วนของรายไดพ้บว่าพนักงานที่
มีรายได้ต่อเดือนสูงจะมีค่าเฉลี่ยระดับความเครียด
แตกต่างกับพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (p=0.005) พนักงานที่มสีถานะภาพ
การสมรสที่แยกกันอยู่มคี่าเฉลี่ยระดบัความเครียดใน
ระดับสูง คือ 34.00 คะแนน (SD=6.44) ซึ่งแตกต่างกับ
พนักงานทีม่สีถานะภาพสมรสอื่นๆ เช่น โสด สมรส และ
หย่ารา้ง (p=0.004)  

พนักงานที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกันมี
ค่าเฉลี่ยระดบัความเครยีดแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติ (p=0.000) โดยพบว่า พนักงานที่มกีารจ้างงาน

แบบประจ ามคี่าเฉลีย่ระดบัความเครยีดสูงกว่าพนักงานที่
มีการจ้างงานแบบเหมาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.000) พนักงานทีม่จี านวนวนัทีป่ฏบิตังิานเป็นรอบ 14 
วนัมคี่าเฉลี่ยระดบัความเครยีดสูงกว่าพนักงานที่มรีอบ
ปฏบิตัิงาน 21 วนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p=0.000) 
นอกจากนัน้ ยงัพบว่า พนักงานที่มพีฤติกรรมการออก
ก าลังกายแตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยระดับความเครียด
แตกต่ างกันอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติ  (p=0.028) 
พนักงานทีม่สีุขภาพแขง็แรงมคี่าเฉลีย่ระดบัความเครยีด
ต ่ากว่าพนักงานที่มโีรคประจ าตัวอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ(p=0.000) 
 4. ปจัจยัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงาน
กบัความเครยีด 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามในส่วนของ
ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานโดยค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อท าการวเิคราะห์การ
กระจายขอ้มลู แลว้น ามาแปลความหมายกบัเกณฑ์ทีต่ ัง้ไว้
4 ระดับ (ตารางที่ 3) พบว่าโดยภาพรวมปจัจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีผลให้พนักงานมี
ความเครียดในระดับปานกลาง (X̅=1.75,SD=0.45) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้านของการปฏิบตัิงาน กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นว่าด้านการปฏิบัติงานเป็นด้านที่มีผลต่อ
ความเครียดมากที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ  (X̅=2.10, 
SD=0.56) รองลงมาคอื ด้านจติใจ (X̅=1.76, SD=0.67) และ 
ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน (X̅=1.69, SD=0.67) 
ส าหรับด้านที่มีผลต่อความเครียดน้อยที่สุด คือ ด้าน
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร(X̅=1.45, SD=0.71)
เมื่อพิจารณาปจัจัยในแต่ละด้านพบว่า ในด้านการ
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ปฏบิตังิาน ปจัจยัดา้นปรมิาณงานและความรบัผดิชอบ
เป็นปจัจัยที่มีผลต่อความเครียดมากที่สุด (X̅=2.23, 
SD=0.72) ในดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร
การมีการแข่งขนักันและเปรียบเทียบการท างานใน
แผนกมผีลต่อความเครยีดมากทีสุ่ด (X̅=1.77, SD=0.92) 
ในด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างานพบว่าความ
เทีย่งตรงและยุตธิรรมในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

มผีลต่อความเครยีดมากทีสุ่ด (X̅=1.98, SD=0.84) ส าหรบั
ในด้านจติใจซึ่งเป็นด้านที่มคี่าเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด 
พบว่า ปจัจยัเกี่ยวกบัการวติกกงัวลเกี่ยวกบังานและ
ความมัน่คงของงาน มีผลต่อความเครียดมากที่สุด 
(X̅=2.17, SD=0.84) และเป็นทีน่่าสงัเกตว่าปจัจยัดงักล่าว
มีค่ า เฉลี่ยค่อนข้างสูง เมื่อ เทียบกับปจัจัยอื่นๆที่                
อยู่ภายในดา้นจติใจ

  

ตารางท่ี 3 ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานทีม่ผีลต่อความเครยีด (n=290) 
 

ปัจจยัด้านสภาพการปฏิบติังาน ค่าเฉล่ีย SD ระดบั แปลผล 
ด้านการปฏิบติังาน 2.10 0.56 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 
1. กฎระเบยีบและขัน้ตอนการปฏบิตังิานมาก 2.20 0.82 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 
2. ปรมิาณงานและความรบัผดิชอบมาก 2.23* 0.72 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 
3. งานทีป่ฏบิตัติอ้งเร่งรบีและมเีวลาจ ากดั 2.07 0.74 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 
4. มคีวามเสีย่งเชน่พืน้ท างานทีส่งู อุณหภมูสิูงหรอืต ่า

มาก ทีค่บัแคบ เสยีงดงัรบกวนการปฏบิตังิาน แสง
สวา่งมากหรอืน้อยไป 

1.91 0.80 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 

ด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร 1.45 0.71 1 มผีลต่อความเครยีดน้อย 
1. มกีารแขง่ขนักนัและเปรยีบเทยีบการท างานในแผนก

มาก 
1.77* 0.92 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 

2. บุคลากรในหน่วยงานขดัแยง้และแบ่งเป็นฝกัฝา่ย 1.44 0.97 1 มผีลต่อความเครยีดน้อย 
3. เพื่อนร่วมงานไม่รบัฟงัความคดิเหน็หรอืยอมรบั

ความสามารถของท่าน 
1.38 0.82 1 มผีลต่อความเครยีดน้อย 

4. เพื่อนร่วมงานไม่ใหค้วามสนใจหรอืช่วยเหลอืซึง่กนั
และกนัในการปฏบิตังิาน 

1.20 0.86 1 มผีลต่อความเครยีดน้อย 

ด้านความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน 1.69 0.67 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 
1. หวัหน้ามกัจะไม่รบัฟงัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ

ทีเ่กีย่วกบังาน 
1.44 0.92 1 มผีลต่อความเครยีดน้อย 

2.การสัง่งานจากหวัหน้า มหีลายระดบั หลายคน ท าให้
การปฏบิตังิานมคีวามสบัสน 

1.76 0.85 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 

3. หวัหน้าสัง่การและควบคุมมากท าใหไ้ม่มคีวามอสิระ
ในการปฏบิตังิาน 

1.58 0.87 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 

4. ความเทีย่งตรงและยุตธิรรมในการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน 

1.98* 0.84 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 

ด้านจิตใจ 1.76 0.67 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 
1. ความวติกกงัวลเมื่อปฏบิตังิานขณะสภาพอากาศ            

ไม่ปกต ิเชน่ มพีายุ ฝนตกหนกั คลื่นลมรุนแรง 
1.43 0.84 1 มผีลต่อความเครยีดน้อย 

2. ความวติกกงัวลและห่วงใยถงึครอบครวั 1.64 0.97 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 
3. ความวติกกงัวลเกีย่วกบัสุขภาพของตนเอง 1.80 0.91 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 
4. วติกกงัวลเกีย่วกบังาน ความมัน่คงของงาน 2.17* 0.84 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 

ภาพรวม 1.75 0.45 2 มผีลต่อความเครยีดปานกลาง 
*หมายถงึ ค่าคะแนนเฉลีย่สูงสุดในแต่ละดา้น 
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อภิปรายผล 
 การปฏิบัติ งานในฐานผลิตแก๊ สธรรมชาติ                       
นอกชายฝ ัง่อ่าวไทย เป็นการปฏบิตังิานทีต่้องใช้ทัง้ทกัษะ
และองค์ความรู ้ส่วนสถานที่ท างานเป็นสถานที่ทีค่่อนขา้ง
เสี่ยงกบัการได้รบัผลกระทบจากธรรมชาติได้ง่าย ดงันัน้
การศึกษาระดับความเครียดของพนักงาน รวมทัง้
การศึกษาปจัจัยที่มผีลต่อความเครียดจะท าให้สามารถ
ก าหนดแนวทางในการจดัการกบัความเครยีดของพนักงาน
ไดด้ยีิง่ข ึน้ จากการวเิคราะห์ระดบัความเครยีดพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามเครียดอยู่ในระดบัปกติ (ร้อยละ 
49.3) ซึ่งท าให้สามารถจดัการกบัความเครยีดที่เกดิขึ้น
ในชีวิตประจ าวนัและสามารถปรบัตัวกบัสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ความเครยีดในระดบันี้ถือว่า                
มปีระโยชน์ในการด าเนินชวีติประจ าวนั เป็นแรงจูงใจที่
น าไปสู่ความส าเรจ็ในชวีติได ้[10] 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มพนักงานที่อายุที่แตกต่างกัน มี
ความเครยีดแตกต่างกนั โดยพนักงานทีม่อีายุมากกว่า 51 
ปีมรีะดบัของความเครยีดเฉลี่ยสูงกว่าทุกช่วงอายุ เพราะ
พนักงานใกลจ้ะเกษียณอายุการปฏบิตังิานจงึมคีวามกงัวล
เกี่ยวกบัการพ้นสภาพการท างาน พนักงานที่มรีายได้ต่อ
เดือนมากและมีระดับต าแหน่งงานสูง จะมีระดับของ
ความเครยีดมากกว่าพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนน้อย ทัง้นี้
อาจจะเป็นเพราะเป็นพนักงานในระดับสูงขึ้นต้อง
รบัผดิชอบกบัภาระงานมากขึน้ จงึมรีะดบัความเครยีดทีสู่ง
กว่า [6] โดยพนกังานระดบั 6 จะมคีวามเครยีดสงูกว่าระดบั
อื่นๆ เพราะพนักงานระดบั 6 ต้องรบัผดิชอบงานมากกว่า
ต าแหน่งงานอื่นเนื่องจากตอ้งรบัผดิชอบทัง้งานเอกสารงาน
บรหิาร งานธุรการและงานควบคุมการผลติ จงึท าใหร้ะดบั
ของความเครยีดมาก 

ส าหรบัปจัจยัด้านสถานภาพการสมรสพบว่ามี
ความสมัพนัธก์บัความเครยีดในการปฏบิตังิานซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ศรินยา เสนโสพิศ [3] โดยในงานวิจยันี้
พบว่า พนักงานที่แยกกนัอยู่กบัคู่สมรสเป็นกลุ่มทีม่รีะดบั
ความเครยีดเฉลี่ยสูงมากแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของ
สภาพในครอบครัวที่มีต่อระดับความเครียดในการ
ปฏบิตังิาน ส่วนของปจัจยัดา้นจ านวนวนัในการปฏบิตังิาน
พบว่า มีความสมัพันธ์กับความเครียด ทัง้นี้อาจจะเป็น
เพราะนโยบายของบริษัทต้องการเปลี่ยนสภาพการจ้าง

พนักงานประจ าทุกคนให้ปฏบิตัิงาน 21 วนั ซึ่งเดมิมกีาร
ปฏบิตังิานรอบละ 14 วนั (14 วนัท างานในทะเล และ 14 วนั
กลบัขึน้พกับนฝ ัง่) ท าใหพ้นักงานทีย่งัคงปฏบิตังิาน 14 วนั 
ถูกกดดนัในเรื่องการเปลี่ยนเวลาปฏบิตัิงานตามนโยบาย
ของบรษิทั   

ปจัจยัด้านสถานที่ในการปฏิบตัิงานไม่มสี่วน
สมัพนัธ์กบัความเครยีด อาจจะเป็นเพราะพนักงานมคีวาม
มัน่ใจในความปลอดภัยและระบบปฏิบัติงานไม่ว่าจะ
ปฏบิตังิานในสถานทีแ่ท่นทีพ่กัอาศยั แท่นผลติกลาง หรอื
แท่นหลุมผลิต ป ัจจัยด้านสุ ขภาพของพนักงานมี
ความสัมพันธ์กับความเครียด โดยพนักงานที่มีโรค
ประจ าตวัจะมคีวามเครยีดมากกว่า เนื่องจากวติกกงัวลถึง
ความเจ็บป่วยที่มผีลต่อการปฏิบตัิงานเช่น การขาดงาน 
การลาป่วย หรือต้องออกจากงานเนื่องจากสุขภาพไม่
อ านวยเป็นที่น่าสงัเกตว่า ปจัจัยด้านการออกก าลงักาย
หรือเล่นกีฬามคีวามสมัพนัธ์กบัระดับความเครียด โดย
พบว่าพนักงานทีอ่อกก าลงักายหรอืเล่นกฬีาเป็นประจ ากบั
พนักงานทีอ่อกก าลงักาย นานๆ ครัง้ มคีวามเครยีดสงูกว่า
พนกังานทีอ่อกก าลงักาย 1-3 ครัง้ หรอื 4-6 ครัง้ต่อสปัดาห์ 
ทัง้นี้  อาจจะเป็นเพราะพนักงานที่ออกก าลังกาย นานๆ 
ครัง้หรือออกก าลงักายน้อยเป็นกลุ่มที่ไม่มกีารเล่นกีฬา
เพื่อการผ่อนคลายจึงมรีะดบัความเครียดที่สูง อย่างไรก็
ตามจากผลการวิจยัพบว่า พนักงานที่ออกก าลงักายเป็น
ประจ ากม็รีะดบัความเครยีดทีสู่งเช่นกนั เนื่องจากการออก
ก าลงักายที่สม ่าเสมอในฐานผลติมกัจะเป็นการออกก าลงั
กายแบบเดีย่ว เช่น การวิง่บนลู่วิง่ การเล่นฟิตเนส เป็นต้น 
ซึ่งเป็นการออกก าลงักายที่ไม่มกีารปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น
มากนัก ดังนัน้จึงอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการผ่อนคลาย
ความเครยีด  
 จากผลการวิเคราะห์ปจัจยัด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบตัิงานที่มผีลต่อความเครียดของพนักงานพบว่า 
ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานเป็นดา้นทีม่คีะแนนดา้นผลต่อ
ความเครียดมากที่สุดเมื่อเทียบกบัด้านอื่นๆ ซึ่งการมี
ปริมาณงานและความรบัผดิชอบที่มากเป็นผลให้เกิด
ความเครยีดมากทีสุ่ดซึ่งสอดคลอ้งกบัหลายงานวจิยั [5],
[11], [12] ที่พบว่าปจัจัยที่มีผลต่อความเครียดในการ
ท างาน ได้แก่ ปริมาณงานมากเกินไปส าหรบัปจัจยัด้าน
หวัหน้างาน พบว่า ประเด็นเกี่ยวกบัความเที่ยงตรงและ
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ยุตธิรรมในการประเมนิผลการปฏบิตัิงานเป็นปจัจยัส าคญั
ทีส่่งผลต่อความเครยีด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วทิญา 
ตนัอารยี ์[13] ทีก่ล่าวว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อความเครยีดในการ
ท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ การท างานให้
บรรลุผลงานตามเป้าหมายและการเลื่อนขัน้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งสามารถจดัการได้โดยหวัหน้างานต้องมกีาร       
ตกลงเป้าหมายและขอ้ตกลงในการปฏบิตังิานในแต่ละปีให้
ชดัเจน ตัง้แต่ก่อนการประเมนิ และเมือ่มกีารประเมนิกค็วร
ประเมนิความส าเร็จของงานว่าปฏิบัติตามเป้าหมายได้
หรอืไม ่รวมถงึการพดูคุยเกีย่วกบัอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ เมือ่ไม่
สามารถท าไดต้ามเป้าหมาย พรอ้มทัง้ร่วมกนัหาแนวทางใน
การแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ การท าเช่นนี้ท าใหพ้นักงานรูส้กึว่า
หวัหน้ามสี่วนร่วมในผลงานของพนกังาน 
 

สรปุและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวจิยัครัง้นี้ ท าให้ทราบถงึระดบัความเครยีด  
และปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อความเครยีดในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานที่ปฏบิตัิงานบนแท่นผลิตแก๊สธรรมชาติ ใน
อ่าวไทยของบริษัทกรณีศึกษา โดยพบว่า ปจัจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านการปฏบิตังิาน มผีลต่อความเครยีด
มากที่สุดเมื่อเทยีบกบัด้านอื่น รองลงมาคอื ด้านจติใจ 
ดงันัน้ จึงมขีอ้เสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปญัหา และป้องกนัปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้จากความเครยีดกบั
พนักงาน โดยประเด็นที่ควรด าเนินการเร่งด่วนมี 2 
ประเดน็ดงันี้ 
  1. ดา้นสภาพการปฏบิตังิานพบว่า ปรมิาณงาน
และความรบัผดิชอบเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อความเครยีดมาก
ที่สุดและด้านกฎระเบียบและขัน้ตอนการปฏบิตัิงานมาก              
มผีลต่อความเครยีดรองลงมา  
  ดังนั ้น จึงควรจัดแบ่งความรับผิดชอบและ
ปรมิาณงานให้เหมาะสมกบัจ านวนพนักงานทีม่หีรอืจดัหา
บุคลากรเพิ่มป็นการชัว่คราวเมื่อจ านวนพนักงานมีไม่
เพยีงพอ และลดระเบยีบขัน้ตอนการปฏบิตัิงานที่มหีลาย
ขัน้ตอน ให้รวดเร็วกระชับ มีประสิทธิภาพทันต่อเวลา 
รวมทัง้วางแผนงานใหเ้หมาะกบัเวลาและจ านวนพนกังาน  
  2. ด้านจิตใจ พบว่า ความวิตกกงัวลเกี่ยวกบั
งาน ความมัน่คงของงาน มผีลต่อความเครยีดมากที่สุด 
รองลงมาคือ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของ
ตนเอง ดงันัน้ จงึควรจดัให้มกีจิกรรมระหว่าง ครอบครวั

พนักงาน เช่นการอบรม หรอืทศันศกึษานอกสถานที่ โดย
ให้ครอบครัวพนักงานไปด้วย หรือจดัให้มชีมรมต่าง ๆ 
ตามกลุ่มพนักงานที่มีความชอบในงานอดิเรกหรือกีฬา            
ในเรื่องเดยีวกนั เพื่อมเีวลาสนัทนาการระหว่างพนักงาน 
ใหรู้จ้กัยอมรบัความเป็นจรงิ รูจ้กัปล่อยวาง ท าใจใหน้ิ่ง ไม่
คิดเปรียบเทียบ แข่งข ันกับคนอื่นตลอดเวลา ยอมรับ
จุดอ่อน ขอ้ดอ้ย ความบกพร่องของตนเอง ส าหรบัผูบ้รหิาร
ระดับสูงควรพบเพื่อพูดคุยให้ข่าวสารในองค์กรแก่
พนกังานทุกๆ 3 เดอืน 
 ส าหรับปจัจัยด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน
และดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรซึ่งพบว่า
มผีลต่อความเครยีดน้อยกว่าเมื่อเทยีบกบัปจัจยัทางด้าน
สภาพการปฏิบตัิงานและด้านจิตใจ อย่างไรก็ตามพบว่า             
มปีจัจยัที่ส่งผลต่อความเครียดในระดบัปานกลางหลาย
ปจัจยั ดงันัน้ เพื่อเป็นการป้องกนัปญัหาในระยะยาว จึง
เสนอแนะให้วางแนวทางในการปรับปรุงในปจัจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองคก์ร ดงันี้  
 1. ด้านความสมัพนัธ์กบัหวัหน้างานพบว่า ความ
เทีย่งตรงและยุตธิรรมในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
มผีลต่อความเครยีดมากที่สุด รองลงมาคอื การสัง่งาน
จากหัวห น้า  มีหลายระดับ  หลายคน ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความสับสน ดังนั ้น ควรจัดอบรมการ
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานแก่หวัหน้างานเพื่อสามารถให้
คะแนนอย่างถูกต้องตรงตามวตัถุประสงค์ของบรษิทั โดยมี
การปรกึษาพูดคุยถึงผลการปฏบิตัิงานของพนักงานทุกๆ 
6 เดือน เพื่อตรวจว่าเป้าหมายของพนักงาน ในปีนัน้ๆ 
สามารถส าเรจ็ตามที่วางแผนไวห้รอืไม่ ควรก าหนดหน้าที่
หรอืงานในความรบัผดิชอบของหวัหน้าแต่ละคน ใหช้ดัเจน 
ตรงกัน หัวหน้าต้องให้อิสระในการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยแบ่งงาน แบ่งอ านาจ ให้มีความ
รบัผดิชอบในการท าผลงานใหบ้รรลุเป้าหมาย ขณะประชุม
ต้องฟงัความคดิเหน็ จากทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่
ค านึงถงึต าแหน่ง แผนก หรอืการศกึษาของพนกังาน 
 2. ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร พบว่า 
ดา้นการแขง่ขนักนัและเปรยีบเทยีบการท างานในแผนก
มผีลต่อความเครียดมากที่สุด รองลงมาคือ บุคคลใน
หน่วยงานขดัแยง้และแบ่งเป็นฝกัฝ่าย ดงันัน้ จงึควรจดั
สัมมนาระหว่างหน่วยงาน ระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อ
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รบัทราบถงึความต้องการหรอือุปสรรคในงาน นอกจากนัน้
ควรเพิม่กจิกรรมทีไ่ม่เป็นทางการ เช่น จดัการแข่งขนักฬีา
เชื่อมความสัมพันธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางจิตใจ
ระหว่างพนักงาน จดัให้มรีะบบพี่เลี้ยง ระบบคู่หู ส าหรบั
พนักงานใหม่เพื่อถ่ายทอดให้ความรู้ สามารถปรับตัว              
เข้ากับพนักงานเก่าและเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานได้               
อย่างรวดเรว็ 
 จากผลของการวจิยัท าใหท้ราบถงึระดบัความเครยีด
ของพนักงานและทราบปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียด ซึ่งท าให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการ
จดัการกบัความเครยีดไดอ้ย่างเหมาะสมมากยิง่ขึน้ อย่างไร
ก็ตามควรมกีารประเมนิระดับความเครียดและวิเคราะห์
ปจัจยัอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุก 1-2 ปี เพื่อให้ปรับวิธีการ
จดัการความเครียดได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ควรศึกษา
ปจัจัยอื่นๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานบนแท่นผลิตแก๊ส
ธรรมชาติในอ่าวไทย เช่น เพศ [1] เนื่ องจากขณะนี้มี
พนักงานที่เป็นผู้หญิงจ านวนมากขึ้นที่ปฏบิตัิงาน ในอ่าว
ไทยหรอืพนกังานทีป่ฏบิตังิาน แผนกบรกิาร เช่น พนักงาน
ท าอาหาร พนักงานท าความสะอาด นอกจากนัน้อาจจะ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปจัจัยที่มีผลกับ
ความเครยีดระหว่างกลุ่มทีม่คีวามเครยีดกบักลุ่มตวัอย่างที่
ไม่เครยีด รวมทัง้ศกึษาความสมัพนัธ์ของความเครยีดและ
ความเสี่ยงในการการเกดิอุบตัิเหตุ [9] เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการลดความเสีย่งของการเกดิอุบตัเิหตุ  
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