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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง ปัจจยัความเครียดในการท างานท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของ
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งานวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษัท

ไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา รายได ้
ประสบการณ์ท างานและต าแหน่งงาน และศึกษาปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ พนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวมรวบขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน  385 ตวัอย่าง สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห ์ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
ไดแ้ก่ การทดสอบคา่ที  (t-test) การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์
แตกตา่งกนั ไดแ้ก่ รายได ้และประสบการณ์ท างาน มีประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกนั ส่วน
ระดบัการศกึษาและต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการท างานท่ีไม่แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) ปัจจยัความเครียดในการท างานของพนกังานบริษัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน ปัจจยัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร ปัจจยั
เก่ียวกับสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ปัจจยัเก่ียวกับการพฒันาทางอาชีพการงาน ปัจจยัเก่ียวกับ
ลกัษณะองคก์ร และปัจจยัท่ีเก่ียวกับความสมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั พบว่ามีผล
ตอ่ประสิทธิในการท างานของพนกังานไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร ทกุดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปรมิาณงาน 
ดา้นคณุภาพงาน ดา้นเวลา และดา้นคา่ใชจ้า่ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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This research aimed to study the staff's performance of the IT company in 

Bangkok Metropolitan by demographic characteristics such as education level, income, 
work experience, and job position.  It also aimed to study the stress factors in work that 
affect the work efficiency of IT staff in Bangkok Metropolitan.  The chosen population of 
the study was the IT company's staff in Bangkok Metropolitan, where the population is 
unknown, and the data is whereby collected by a questionnaire from 385 samples.  The 
statistics used in the analysis are percentage, mean, and standard deviation.  The 
statistics used in hypothesis testing is T- Test and Multiple Regression Analysis.  The 
results of the research were as follows:  ( 1)  respondents who were different in 
demographic characteristics such as income and work experience had a significantly 
different performance at their job at the level of 0.05,  whereas respondents with different 
educational levels and job titles had no significant difference in their performance, (2) the 
stress factor in the work such as job characteristics, factors relating to roles and duties in 
the organization, factors relating to interpersonal relationships, career development 
factors, organizational factors, and factors relating to the balance between work and 
personal life had a significant effect on the efficiency of work in all aspects i.e. workload, 
quality of work, time, and cost at the level of 0.05. 

 
Keyword : Stress factors, Performance, IT company staff in Bangkok Metropolitan 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนี ้ส  าเร็จได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ดร.ชวลัลกัษณ ์คณุาธิกรกิจ ท่ีกรุณาใหค้วามรู ้ และค าแนะน าท่ีมีประโยชน ์ตลอดจนคอยช่วยเหลือ
และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดี ตัง้แต่เริ่มตน้จนกระทั่งสารนิพนธนี์เ้สร็จสมบูรณ ์  
ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี ้มีความถูกตอ้งและสมบูรณ ์ผูว้ิจยัรูส้ึกซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบ
ขอบพระคณุอยา่งสงูไว ้ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย ์สพุาดา สิรกิตุตา และอาจารย ์ดร. ณฐัยา ประดษิฐ
สวุรรณ ท่ีใหค้วามอนเุคราะหใ์นการเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจคณุภาพเครื่องมือในการวิจยัครัง้นี ้และ รอง
ศาสตราจารย ์ดร. มนตรี พิริยะกุล กรรมการสอบปากเปล่า ท่ีเสียสละเวลาอันมีค่า และคอยให้
ค  าปรึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน ์ขอกราบ
ขอบพระคณุทกุทา่นอยา่งสงูไว ้ณ ท่ีนี ้

ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกท่านในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ท่ีให้ความช่วยเหลือ 
ค าแนะน าตา่งๆ และอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการศกึษาเป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีใหโ้อกาสทางการศึกษา รวมถึงการสนับสนุน และ
ค าแนะน าต่างๆ จนสามารถประสบผลส าเร็จทางการศึกษา ขอบคุณเพ่ือนสนิททุกคน และเพ่ือน  
MBA สาขาการจดัการ (นอกเวลาราชการ) รุน่ท่ี 19 ทกุคน ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ ใหก้ าลงัใจ และ
ค าแนะน าท่ีดี ตลอดจนทกุทา่นท่ีมีสว่นรว่มในความส าเรจ็ในการศกึษาท่ีไมไ่ดเ้อ่ยนาม ณ ท่ีนีไ้ดอ้ยา่ง
ครบถว้น 

สุดทา้ยนีค้ณุประโยชนแ์ละคณุงามความดีอนัพึงมีจากสารนิพนธฉ์บบันี ้ผูว้ิจยัขอมอบให้
บดิา มารดา ตลอดจนอาจารยท์กุท่านท่ีไดใ้หค้วามรู ้อบรมสั่งสอน ชีแ้นะแนวทางท่ีมีคณุคา่จนส าเร็จ
การศกึษา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าสารนิพนธฉ์บบันีจ้ะเป็นประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจ หากมี
ขอ้ผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีนี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัจจบุนั เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีมีบทบาทท่ีส าคญัในองคก์รตา่งๆ ทัง้ภาครฐัและ

ภาคเอกชน เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองแบบกา้วกระโดด สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดม้ากขึน้ และเป็นหวัใจส าคญัในการท าธุรกิจหรือการด าเนินงานของ
องคก์ร โดยผูท่ี้สามารถสรา้งเทคโนโลยีเพ่ือสนบัสนนุองคก์ร คือ บคุลากรสายงานไอทีในดา้นตา่งๆ 
ท่ีตอ้งมีการบริหารจดัการการท างาน วางแผนและร่วมกันพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ผลการส ารวจทั่วโลกของเทรนไมโครในปี 2562
พบว่า รอ้ยละ 33 หรือ 1 ใน 3 ของพนกังานบริษัทไอที มีความเครียดจากภาระงานท่ีมากเกินไป
และความคาดหวงัจากผูใ้ชง้านท่ีมากขึน้เรื่อย ๆ ท าใหร้้อยละ 34 ระบวุ่ามีผลตอ่ประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีลดลงอย่างตอ่เน่ือง (2562) โดยกรมสขุภาพจิต ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริม
สขุภาพ (สสส.) กลา่ววา่ เม่ือความเครียดท่ีแฝงตวัมากบัหนา้ท่ีรบัผิดชอบท่ีหนกัหนว่ง ท าใหเ้ริ่มส่ง
สัญญาณเตือนสุขภาพทางจิตใจใหย้  ่าแย่ และเป็นตน้ตอส่งผลเสียต่อสุขภาพกายอีกมากมาย 
โดยเฉพาะความเครียดท่ีเกิดขึน้ในท่ีท างาน มนุษยอ์อฟฟิศตอ้งนั่งจมอยู่หนา้จอคอมพิวเตอรอ์ยู่
ตลอดเวลา หลายคนจึงเจ็บป่วยดว้ยความเครียดโดยไม่รูต้วั เม่ือเกิดความเครียดแลว้ แตล่ะคนมี
ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความเครียดท่ีแตกต่างกันออกไป หากเกิดอาการเหล่านีบ้่อยครัง้ ลว้น
เป็นสัญญาณเตือนให้คนท างานควรรีบผ่อนคลายหรือละจากความเครียดนั้นโดยเร็ว (กรม
สขุภาพจิต, 2542)  

ปัจจยัความเครียดท่ีเกิดขึน้ในการท างานนัน้ เกิดไดจ้ากหลายปัจจยั เช่น ปัจจยัเก่ียวกบั
ลกัษณะของงานท่ีมีความซบัซอ้นและเป็นความรูเ้ฉพาะดา้น ปัจจยัเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหว่าง
บคุคลในการส่ือสารกัน ระหว่างหวัหนา้งาน ลกูนอ้ง หรือแมแ้ตเ่พ่ือนร่วมงาน ปัจจยัของลกัษณะ
องคก์รหรือโครงสรา้งองคก์ร ปัจจยัการเอือ้ตอ่การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและความกา้วหนา้
ในอาชีพท่ีไมช่ดัเจน อีกทัง้ดว้ยแรงกดดนัและความคาดหวงัขององคก์ร ในบางครัง้อาจน าไปสู่การ
ไม่สามารถบริหารจัดการเวลาท างานและเวลาส่วนตวัไดอ้ย่างเหมาะสม (DeFrank & Cooper, 
1987) จนเกิดความเครียดในการท างาน ส่งผลเสียต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังาน 

การบริหารจดัการความเครียดในการท างานนัน้ หากมีความเครียดในระดบัท่ีเหมาะสม 
บางครัง้อาจก่อใหเ้กิดผลดีไดเ้ช่นกัน ดงักฎของเยอรค์ส-ด็อดสัน (Yerkes-Dodson Law, 1990 
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อ้างถึงใน ปาณิก เวียงชัย, 2558) ท่ีอธิบายเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียด 
(stress level) กับสมรรถภาพ (performance) ในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ โดยแสดงให้
เห็นว่าหากบุคคลท่ีมีระดับความเครียดในระดับท่ีเหมาะสมจะช่วยกระตุน้สมรรถภาพในการ
ท างานออกมาไดสู้งท่ีสุด เช่น การไดร้บัความคาดหวงัจากหวัหนา้งานในงานท่ีไดร้บัมอบหมาย
และท าใหผู้ไ้ดร้บัมอบหมายเกิดความเครียด แตห่ากน าความเครียดดงักล่าวเป็นแรงผลกัดนัใหมี้
ความตัง้ใจและมุง่มั่นในการท างานท่ีไดร้บั เพ่ือจะใหมี้คณุภาพงานท่ีดี ไมมี่ขอ้ผิดพลาด ตอบสนอง
ตอ่ความคาดหวงัของหวัหนา้ ท าใหค้วามเครียดดงักล่าวเป็นผลดีในการท างานได ้แตท่ัง้นี ้ขึน้อยู่
กับระดับความเครียดในการท างานท่ีเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป องค์กรควรให้
ความส าคญักบัความเครียดของพนกังานในองคก์ร เน่ืองจากความเครียดท่ีมากเกินไป อาจท าให้
ประสิทธิภาพการท างานลดลงหรือไม่สามารถท างานไดต้ามท่ีไดร้บัมอบหมาย ส่งผลกระทบกับ
สขุภาพ และประสิทธิภาพการท างานของพนกังานอีกดว้ย  

จากปัญหาข้างตน้ ปัจจัยความเครียดในการท างานของพนักงานสายงานต่างๆ นั้น 
พนักงานบริษัทไอที ถือว่ามีความเครียดในระดับท่ีมาก จากการส ารวจ 20 อันดบัสายงานท่ีมี
ความเครียดมากท่ีสดุในโลก  (Addict, 2561)  

ตาราง 1 สรุปอนัดบัสายงานท่ีความเครียดมากท่ีสดุในโลก 20 อนัดบั  

อนัดบั อาชีพ อนัดบั อาชีพ อนัดบั อาชีพ 

1. บคุลากรทางทหาร 8. ผูบ้รหิารงาน
ประชาสมัพนัธ ์

15. พนกังานไอที 

2. นกัผจญเพลิง 9. เจา้หนา้ท่ีอาวโุส 16. นกัสงัคมสงเคราะห ์
3. นกับนิ 10. คนขบัแท๊กซ่ี 17. ท่ีปรกึษาดา้นสขุภาพ 
4. เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ 11. ศลัยแพทย ์ 18. พนกังานรบัโทรศพัท ์
5. ผูป้ระสานงาน

กิจกรรม 
12. นกักฎหมาย 19. ครู/อาจารย ์

6. ผูส่ื้อขา่ว 13. บารเ์ทนเดอร ์ 20. นกักีฬาอาชีพ 
7. ผูป้ระกาศขา่ว 14. แพทย ์   

ท่ีมา : เว็บไซต ์Addict 2561  
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จากตาราง 1 แสดงสายงานท่ีมีความเครียดโดยสายงานไอทีอยู่ท่ีอันดบั 15 โดยจาก
สถานการณใ์นปัจจบุนัท่ีเทคโนโลยีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว ท าใหพ้นกังานบริษัทไอทีตอ้งพบกบั
ปัจจัยความเครียดในการท างานต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นัน้ ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยั
ความเครียดในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลการศึกษาในครัง้นีเ้ป็นแนวทางในการจัดการกับความเครียดเพ่ือให้
พนกังานของบรษิัทไอทีมีประสิทธิในการท างานท่ีดีขึน้ ปฏิบตังิานไดต้ามความคาดหวงัขององคก์ร 
และเพ่ือใหอ้งคก์รสามารถบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานบรษิัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผลจากการวิจัยในครั้งนี ้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิการท างานของ
พนกังานบริษัทไอที ท าใหท้ราบสาเหตขุองปัจจยัความเครียดในการท างานต่างๆ และน าไปสู่การ
แกไ้ขท่ีถกูตอ้งในองคก์รตอ่ไป 

2. เพ่ือเป็นประโยชนท์างดา้นวิชาการในการพฒันาประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน
บรษิัทไอทีและสายงานอ่ืนๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานบริษัทไอทีท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ พนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  
วิธีการก าหนดกลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran 

โดยก าหนดระดบัคา่ความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัคา่ความคลาดเคล่ือนรอ้ยละ 5 (Cochran, 
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1977) อา้งใน ธีรวฒุิ เอกะกลุ, 2543 กรณีไม่ทราบคา่สดัส่วนของประชากร p = 0.5 ซึ่งสตูรในการ
ค านวณท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือ 

สตูร n =  Z2   
            4e2 

  n แทน ขนาดตวัอยา่ง 

 p แทน สดัสว่นของประชากรท่ีก าลงัสุม่ 0.5 
 e แทน ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุม่ตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดขึน้ได ้  
 Z แทน ระดบัความเช่ือมั่นท่ีก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 

รอ้ยละ 95 (ระดบั .05) 
   แทนคา่ n =    Z2   

     4e2 

    n =  (1.96)2 

          4(0.05)2 

    n =  384.16 ≈ 385 

ดงันัน้ จะไดก้ลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเท่ากบั 385 คน โดยมีความผิดพลาดไมเ่กินรอ้ย
ละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95  

วิธีการสุม่ตวัอย่าง 
จากกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 385 คน การวิจยัครัง้นีใ้ชก้ารสุม่ตวัอยา่งแบบไมใ่ชค้วามน่าจะ

เป็น (Non-Probability Sampling) โดยมีขัน้ตอนการสุม่ตวัอยา่งประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก

เขตพืน้ท่ีท่ีมีบรษิัทไอทีจ านวนมากในเขตกรุงเทพมหานคร (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2563) ดงันี ้ 
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ตาราง 2 จ  านวนบรษิัทไอทีท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

ล าดบั เขตการปกครอง จ านวนบริษัท 

1. เขตวฒันา 230 
2. เขตหว้ยขวาง 184 
3. เขตจตจุกัร 182 
4. เขตบางรกั 142 
5. เขตปทมุวนั 43 
6. เขตบางเขน 39 
7. เขตบางกะปิ 32 
8. เขตประเวศ 29 
9. เขตสาทร 18 

ท่ีมา : กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 21 ก.พ. 2563 

ขัน้ตอนท่ี 2 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience sampling) 
โดยการแจกแบบสอบถามตามสถานท่ีท างานเขตต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร หากไม่สามารถ
เพ่ือใหค้รบตามจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอ้งการ คือ 385 คน  

ตวัแปรท่ีศกึษา 
ตวัแปรท่ีศึกษาในครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 

และตวัแปรตาม (Dependent Variables) ดงันี ้
1. ตวัแปรอิสระ 

1.1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์
1.1.1. เพศ  

1.1.1.1. ชาย 
1.1.1.2. หญิง 

1.1.2. อาย ุ
1.1.2.1. 21 – 30 ปี 
1.1.2.2. 31 – 40 ปี 
1.1.2.3. 41 – 50 ปี 
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1.1.2.4. 51 ปีขึน้ไป 
1.1.3. ระดบัการศกึษา 

1.1.3.1. ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี 
1.1.3.2. ปรญิญาตรี 
1.1.3.3. ปรญิญาโท 
1.1.3.4. ปรญิญาเอก 

1.1.4. สถานภาพ 
1.1.4.1. โสด 
1.1.4.2. สมรส/อยูด่ว้ยกนั 
1.1.4.3. หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่

1.1.5. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
1.1.5.1. ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
1.1.5.2. 10,001 – 25,000 บาท 
1.1.5.3. 25,001 – 50,000 บาท 
1.1.5.4. 50,001 – 75,000 บาท 
1.1.5.5. 75,001 บาท ขึน้ไป  

1.1.6. ประสบการณท์ างาน 
1.1.6.1. นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 3 ปี 
1.1.6.2. 4 – 6 ปี 
1.1.6.3. 7 – 9 ปี 
1.1.6.4. 10 ปีขึน้ไป 

1.1.7. ต  าแหนง่งาน 
1.1.7.1. ระดบัพนกังานปฏิบตังิาน 
1.1.7.2. ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ 
1.1.7.3. ระดบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน 
1.1.7.4. ระดบัผูอ้  านวยการ 
1.1.7.5. ระดบัผูช้ว่ยกรรมการ ผูจ้ดัการหรือรองประธาน 

1.2. ปัจจยัความเครียดในการท างาน 
1.2.1. ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน 
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1.2.2. ปัจจยัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร 
1.2.3. ปัจจยัเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 
1.2.4. ปัจจยัเก่ียวกบัการพฒันาทางอาชีพการงาน 
1.2.5. ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร 
1.2.6. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
นิยามศัพท ์

1. พนกังานบริษัทไอที หมายถึง บคุคลท่ีอยู่ในบริษัทไอที ในแผนกตา่งๆ โดยบริษัทไอที
คือ บริษัทท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรห์รือเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางคอมพิวเตอรซ์อฟท์แวร์ 
(Software) คอมพิวเตอรฮ์ารด์แวร ์(Hardware) ท าการรวบรวม การจดัเก็บขอ้มลู การประมวลผล 
เพ่ือก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพทัง้การผลิต การบรกิาร การบรหิารและการด าเนินงาน เป็นตน้ 

2. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ รายได ้
ประสบการณท์ างานและต าแหนง่งาน ของบคุลากรบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัความเครียดในการท างาน หมายถึง ปัจจยัตา่งๆ ท่ีเป็นสาเหตขุองความเครียด
ในการท างาน ส่งผลตอ่การท างานของบุคลากรในองคก์รท่ีตอ้งพบกับสถานการณห์รือแรงกดดนั
ตา่งๆ ซึ่งปัจจยัความเครียดในการท างาน ประกอบดว้ย 

3.1 ปัจจยัเก่ียวกับลกัษณะงาน หมายถึง สภาพแวดลอ้มการท างาน ปริมาณงานท่ี
ไดร้บั ความยากของงาน ระยะเวลาการท างานใหแ้ลว้เสร็จต่อหนึ่งงานท่ีไดร้บัมอบหมาย หนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบ ตลอดจนความถ่ีของการเปล่ียนแปลงของงานในการท างานแตล่ะงาน 

3.2 ปัจจยัเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร หมายถึง บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ี
ไดร้บัมอบหมาย ความส าคญัในท่ีท างาน ความรบัผิดชอบและขอบเขตของงานในบทบาทหนา้ท่ี 

3.3 ปัจจัยเก่ียวกับสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง ความสัมพันธ์ในท่ีท างาน
ระหว่างบคุลากร ทัง้ความสมัพนัธร์ะหว่างหวัหนา้งาน เพ่ือนรว่มงาน และลกูนอ้ง มีความรว่มมือ
หรือไวว้างใจในการท างาน 

3.4 ปัจจยัเก่ียวกับการพฒันาทางอาชีพการงาน หมายถึง ความกา้วหนา้ในอาชีพ
หรือความคาดหวงักบัอาชีพการท างาน การเอือ้ตอ่การพฒันาศกัยภาพของบคุลากร 
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3.5 ปัจจยัเก่ียวกับลักษณะองคก์ร หมายถึง การบริหารงานขององคก์ร โครงสรา้ง
องคก์รมีความเหมาะสม กฎระเบียบและนโยบายขององคก์ร มีความชดัเจน สามารถส่ือสารให้
บคุลากรในองคก์รรบัทราบไดอ้ยา่งทั่วถึง 

3.6 ปัจจยัท่ีเก่ียวกับความสมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั หมายถึง การ
บริหารจดัการเวลาในการท างานและการใชชี้วิตส่วนตวัไดอ้ย่างเหมาะสม ไม่มีช่วงเวลาของการ
ท างานท่ีมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไป จนท าใหก้ระทบตอ่การใชเ้วลาในชีวิตสว่นตวั 

4. ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง การท างานของพนกังานไดต้ามเปา้หมาย สามารถ
ตอบวตัถปุระสงคข์ององคก์รได ้ประกอบดว้ย  

4.1 ปริมาณงาน หมายถึง จ  านวนงานท่ีไดร้บัมอบหมายและสามารถท าไดแ้ลว้เสรจ็
ตามก าหนดเวลา  

4.2 คณุภาพงาน หมายถึง งานท่ีไดร้บัมอบหมายมีคณุภาพงานตามท่ีองคก์รตอ้งการ 
ผูม้อบหมายหรือหวัหนา้งานพอใจกับงานท่ีไดร้บั เช่น งานท่ีแลว้เสร็จตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน ไมมี่แกไ้ขหรือผิดพลาดจากความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

4.3 เวลาการท างาน หมายถึง เวลาท่ีใชใ้นท างานใหแ้ลว้เสร็จทนัตามก าหนดเวลา 
สามารถบริหารจดัการเวลาในงานท่ีไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น เม่ือไดร้บัมอบหมาย
งานหลายงานพรอ้มกนั สามารถท างานใหแ้ลว้เสรจ็ไดต้ามก าหนดเวลา หรือสามารถประเมินเวลา
การท างานไดถ้กูตอ้งและท าไดแ้ลว้เสรจ็ตามท่ีประเมินเวลาไว ้

4.4 คา่ใชจ้า่ย หมายถึง สว่นท่ีตอ้งจา่ยหรือตน้ทุน เพ่ือใชใ้นการท างาน ทัง้คา่แรงของ
พนกังานและคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหไ้ดง้านหรือผลลพัธต์ามท่ีก าหนดไว้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ลกัษณะสว่นบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. สถานภาพ 
5. รายได ้
6. ประสบการณท์ างาน 
7. ต าแหนง่ 

Regression 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเครียดในการท างาน 
1. ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน 
2. ปัจจยัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร 
3. ปัจจยัเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 
4. ปัจจยัเก่ียวกบัการพฒันาทางอาชีพการงาน 
5. ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร 
6. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุระหวา่งชีวิต

ท างานและชีวิตส่วนตวั 

ประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานบริษัทไอที ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1. ปรมิาณงาน 
2. คณุภาพงาน 
3. เวลา 
4. คา่ใชจ้า่ย 

T-Test 
One-way ANOVA 



  10 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. พนักงานท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรแ์ตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานท่ี

แตกตา่งกนั 
2. ปัจจัยความเครียดในการท างาน ไดแ้ก่ ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะงาน ปัจจัยเก่ียวกับ

บทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร ปัจจยัเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล ปัจจยัเก่ียวกบัการพฒันาทาง
อาชีพการงาน ปัจจัยเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุระหว่างชีวิตท างาน
และชีวิตสว่นตวั มีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียดในการท างาน 
3. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการท างาน 
4. ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร ์
ลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกัน โดยความแตกต่างทาง

ลักษณะส่วนบุคคลหรือลักษณะของประชากรศาสตร ์จะมีอิทธิพลต่อการติดต่อประสานงาน
ลกัษณะประชากรศาสตร ์คือ (พรทิพย ์วรกิจโภคาทร, 2529) 

1. เพศ (Sex) มีงานวิจยัท่ีพิสูจนว์่าคณุลักษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญิงท่ี
ตา่งกนั ส่งผลใหก้ารส่ือสารของชาย และหญิงตา่งกนั เช่น การวิจยัการชมภาพยนตรโ์ทรทศันข์อง
เด็กวัยรุ่น พบว่า เด็กวัยรุ่นชายสนใจภาพยนตรส์งคราม และจารกรรมมากท่ีสุด ส่วนเด็กวัยรุ่น
หญิงในใจภาพยนตรว์ิทยาศาสตรม์ากท่ีสดุ แตก็่มีงานวิจยัหลายชิน้ท่ีแสดงว่า ชายและหญิงมีการ
ส่ือสาร และรบัส่ือไมต่า่งกนั 

2. อายุ (Age) การจะสอนผู้ท่ีอายุต่างกันให้เช่ือฟังหรือเปล่ียนทัศนคติหรือเปล่ียน
พฤติกรรมนัน้มีความยากง่ายตา่งกัน ยิ่งมีอายมุากกว่าท่ีจะสอนใหเ้ช่ือฟัง ใหเ้ปล่ียนทศันคติและ
เปล่ียนพฤตกิรรมก็ยิ่งยากขึน้ 

3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัมากท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพของ
การส่ือสารของผูร้บัสาร ดงังานวิจยัหลายชิน้ท่ีชีว้่า การศึกษาของผูร้บัสารนัน้ ท าใหผู้ร้บัสาร มี
พฤตกิรรมการส่ือสารตา่งกนัไป เชน่ บคุคลท่ีมีการศกึษาสงู จะสนใจขา่วสาร ไมค่อ่ยเช่ืออะไรง่ายๆ 
และมกัเปิดรบัส่ือสิ่งพิมพม์าก 

4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึงอาชีพ รายได ้
เชือ้ชาต ิตลอดจนภมูิหลงัของครอบครวั เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล
โดยมีรายงานหลายเรื่องท่ีไดพ้ิสจูนแ์ลว้วา่ ฐานะทางสงัคม และ เศรษฐกิจนัน้ มีอิทธิพลตอ่ทศันคติ
และพฤตกิรรมของคน 

การแบ่งส่วนแบ่งตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพครอบครัว จ  านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน
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ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะท่ีส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรและช่วยในการ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึง
ความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ข้อมูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและมี
ประสิทธิผลตอ่การก าหนดตลาดเปา้หมาย (ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และคนอ่ืนๆ, 2541)  

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลทีมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกัน 
คือเพศหญิงมีแนวโนม้ มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชาย
ไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะส่งและรบัข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้แต่มีความตอ้งการ จะสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้จากการรบัและส่งข่าวสารนัน้ดว้ย (Will, Goldwater & Yates, 1980, 
p. 87 อา้งถึงใน (ปรมะ สตะเวทิน, 2533) นอกจากนีเ้พศหญิง และเพศชายมีความแตกต่างกัน
อย่างมากในเรื่องความคิดค่านิยม และทศันคติ ทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาท
และกิจกรรมของคนสองเพศไวต้า่งกนั 

2. อาย ุเป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความแตกตา่งกนัในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนท่ี
อายุนอ้ยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณแ์ละมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายุมาก 
ในขณะคนท่ีมีอายุมากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรกัษน์ิยม ยึดถือการปฏิบตัิ ระมดัระวงัมองโลกในแง่
ร ้ายกว่าคนท่ีมีอายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกัน ลักษณะการใช้
ส่ือมวลชนก็ตา่งกนั คนท่ีมีอายมุากมกัจะใชส่ื้อเพ่ือแสวงหาขา่วสารหนกัๆ มากกวา่ความบนัเทิง 

3. การศกึษา เป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความคิด คา่นิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั 
คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารท่ีดี เพราะเป็นผูมี้ ความกวา้งขวาง
และเขา้ใจสารไดดี้ แตจ่ะเป็นคนท่ีไมเ่ช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตผุลเพียงพอ ในขณะท่ี
คนมีการศกึษาต ่ามกัจะใชส่ื้อประเภทวิทย ุโทรทศันแ์ละภาพยนตร ์หากผูมี้การศกึษาสงูมีเวลาว่าง
พอก็จะใชส่ื้อสิ่งพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน ์และภาพยนตร ์แตห่ากมีเวลาจ ากดั ก็มกัจะแสวงหาข่าวสาร
จากส่ือสิ่งพิมพม์ากกวา่ประเภทอ่ืน 

4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ้และสถานภาพทางสงัคมของ
บคุคล มีอิทธิพล อย่างส าคญัตอ่ปฏิกิริยาของผูร้บัสารท่ีมีตอ่ผูส้่งสาร เพราะแตล่ะคน มีวฒันธรรม 
ประสบการณ ์ทศันคต ิคา่นิยม และเปา้หมายท่ีตา่งกนั 

การแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร ์(Demographic segmentation) เป็น
การแบง่ส่วนตลาดโดยใชห้ลกัดา้นประชากรศาสตร ์ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถึง
และมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน 
ประกอบดว้ย (ปณิศา ลญัชานนท,์ 2548) 
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1. อายุ (Age) ผลิตภัณฑแ์ต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคท่ีมีอายแุตกตา่งอีกทัง้ความชอบและรสนิยมของบคุคลจะเปล่ียนแปลงไปตามวยัตวัอย่าง 
เช่น วัยรุ่นมักจะสนใจสินคา้ตามสมัยนิยมหรือแฟชั่น ส่วนผู้สูงอายุมักจะสนใจสินคา้เก่ียวกับ
สุขภาพ เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามตวัแปรชนิดนีอ้าจเป็นตวัแปรลวงได ้ตวัอย่าง เช่น สินคา้ท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยหนุ่มสาว แต่กลับมีผูสู้งอายุมาซือ้แทน ทัง้นีมี้สาเหตุมาจากจิตวิทยา
ภายในของคนเราท่ีคดิวา่ตวัเองยงัเป็นหนุม่สาวอยู ่เป็นตน้ 

2. เพศ (Sex) ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีแนวโนม้ท่ีจะทศันคตแิละพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนัตวัอย่าง 
เช่น ผูห้ญิงมกัจะมีความอ่อนโยนกว่าผูช้าย ส่วนผูช้ายมกัจะมีความเป็นผูน้  าสงูกว่าผูห้ญิงเป็นตน้ 
นกัการตลาดจึงไดน้  าลกัษณะความแตกต่างทางเพศมาประยุกตใ์ชก้ับผลิตภัณฑบ์างประเภทใน
อดีตผูห้ญิงจะเป็นกลุ่มเปา้หมายของผลิตภณัฑป์ระเภทครีมบ ารุงผิว น า้หอม ครีมเปล่ียนสีผมยา
ระงบักลิ่นกาย แตใ่นปัจจบุนัจะเห็นไดว้่าสินคา้เหลา่นีเ้จริญเตบิโตสงูมากในสว่นตลาดชาย ซึ่งเป็น
สินคา้ท่ีสามารถใชไ้ดท้ัง้สองเพศ (Unisex) 

3. วงจรชีวิตของครอบครวั (Family Life Cycle) เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวิตในลักษณะ
ครอบครวั (สามี ภรรยา บตุร) แนวคิดนีย้ึดหลกัว่าครอบครวัส่วนใหญ่จะผ่านขัน้ตอน 3 ขัน้คือ ขัน้
การสรา้งครอบครวั ขัน้เจรญิเตบิโต และขัน้สดุทา้ย (วยัชรา) ตวัอยา่ง เชน่ คูร่กัท่ีเพิ่งแตง่งานมกัจะ
ตอ้งการบา้นขนาดเล็ก อพารต์เมนต ์หรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนรถยนตข์นาดเล็ก ครอบครวัท่ีมี
บุตรหลายคน จะตอ้งการบา้นและรถยนตข์นาดใหญ่ส าหรบัครอบครวั ส่วนครอบครวัท่ีมีบุตรยงั
เล็กอยู ่จะมีความตอ้งการผลิตภณัฑส์ าหรบัเดก็ เชน่ ผา้ออ้ม นมผง เป็นตน้ 

4. รายได ้(Income) โดยทั่วไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้งแต่อย่างไรก็
ตามผูท่ี้มีรายไดป้านกลางและมีรายไดต้  ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่กว่า สินคา้และบริการท่ีนิยม
ใชก้ารแบง่ส่วนตลาดตามรายได ้ไดแ้ก่ บา้น รถยนต ์โทรศพัทมื์อถือ เสือ้ผา้ เครื่องส าอางและการ
ท่องเท่ียว เป็นตน้ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ้อ่ยมาก แตน่กัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์
รายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรต์วัอ่ืนๆ เพ่ือใหก้ารก าหนดตลาดเปา้หมายชดัเจนยิ่งขึน้ 
เช่น กลุ่มผูบ้ริหารธุรกิจท่ีมั่งคั่งรุน่เยาว ์(Yuppies) เป็นการใชเ้กณฑร์ายไดร้ว่มกบัเกณฑอ์าย ุเป็น
ตน้ 

5. การศึกษา (Education) ผู้ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คณุภาพท่ีดีกวา่และมีราคาสงูกวา่ผูท่ี้มีการศกึษาต ่า 

6. อาชีพ (Occupation) บคุคลในแตล่ะสาขาอาชีพจะมีความจ าเป็นและความตอ้งการ
ในสินคา้และบริการท่ีต่างกัน เช่น นกัธุรกิจ ตอ้งการรถยนตท่ี์ดดีูมีระดบั เช่น เบนซ ์(Benz) ผูใ้ช้
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แรงงานตอ้งการสินคา้อปุโภคบริโภคท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั เช่น สบู ่ยาสีฟัน และ อาหาร เป็น
ตน้นกัการตลาดจะตอ้งศกึษาว่าสินคา้และบริการของบริษัทเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มอาชีพประเภท
ใดเพ่ือจะไดจ้ดัเตรียมสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่เหลา่นีไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

นอกจากนีก้ารศึกษา อาชีพ และรายไดน้ัน้ มกัจะมีความสมัพนัธก์ันอย่างยิ่งบุคคลท่ีมี
การศกึษาสงูมกัจะมีอาชีพการงานท่ีดี มีรายไดส้งู สว่นบคุคลท่ีมีการศกึษาต ่า โอกาส ท่ีจะมีอาชีพ
การงานในระดบัสงูนัน้ ยอ่มเป็นไปไดย้าก จงึท าใหมี้รายไดต้  ่า 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกับลกัษณะประชากรศาสตรท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้
ก าหนดลักษณะประชาศาสตร ์ซึ่งประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้
ประสบการณท์ างานและต าแหนง่งาน มาเป็นตวัแปรตน้เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
ภายใตส้มมติฐานท่ีว่า พนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์
ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา รายได ้ประสบการณท์ างาน และต าแหน่งงานแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพ
การท างานท่ีแตกต่างกัน แต่เน่ืองจากบางตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะประชากรณ์มีความ
เปราะบางทางสังคม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สภานภาพ ผูว้ิจัยจึงน าเสนอผลเฉพาะสถิติเชิงพรรณนา
เทา่นัน้  
2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความเครียดในการท างาน 

2.1 ความหมายของความเครียดในการท างาน 
ความหมายของความเครียดในการท างาน ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี ้
คเูปอร ์แครี่ สโลน สตีเฟน และวิลเล่ียม (Cooper, Sloan, & Wiliams, 1988) กลา่ววา่ ใน

ชีวิตการท างาน สิ่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดคื้อ ความเครียดในการท างาน เครื่องบง่ชีค้วามเครียดในการ
ท างาน คือ การลาออกและการขาดงานของบคุลากร อตัราการเจ็บป่วยและอบุตัิเหต ุซึ่งอตัราการ
เจ็บป่วยและอบุตัิเหตตุา่ง ๆ จากความเครียด ไม่เพียงแตจ่ะเกิดผลกระทบตอ่งานเท่านัน้ ยงัท าให้
เกิดการเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มมากขึน้ หากมองผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากความเครียดในดา้นพฤติกรรม
จะพบเหตกุารณต์า่งๆ เชน่ การท างานไมท่นัตามก าหนดและการผิดนดั การมาท างานสายมากขึน้ 
การท างานเลินเลอ่จนผิดพลาดบอ่ย ๆ ความลงัเลไมก่ลา้ตดัสินใจ การมีปัญหาในการเขา้กบับุคคล
อ่ืน เป็นตน้  

รัตติพร พนพิเชษฐกุล (2544) ได้ให้ความหมายของความเครียดในการท างานว่า 
หมายถึงความรูส้ึกท่ีมีผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ในการท างาน เช่น ปริมาณงานท่ีมากเกินไป ขาด
โอกาสก้าวหนา้ในอาชีพ ความสัมพันธ์ในหน่วยงานไม่ดี การเมืองในหน่วยงาน เป็นตน้ ปัจจัย
ต่างๆ เหล่านีมี้ผลต่อผูป้ฏิบตัิงาน ท าใหเ้กิดความกดดนั และเม่ือมีความกดดนัมากจะท าใหเ้กิด
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ความเจ็บป่วยทางรา่งกายและจิตใจ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลเสียกบัการท างานโดยจะขดัขวางหรือลดทอน
ประสิทธิภาพในการท างาน 

Cooper & Marshall (1976) กล่าวไวว้่า ความเครียดจาการปฏิบตัิงานเป็นการคุกคาม
จากปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน เชน่ งานมากเกินไป ความสบัสนในบทบาท ความขดัแยง้ในบทบาท งาน
ท่ีตอ้งรบัผิดชอบสงู สมัพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในการท างานไมดี่และสภาพการท างานไมดี่ 

Ivancevich and Matteson (1990 อา้งใน ลดัดา ตนักนัทะ 2540) ไดใ้หค้วามหมายของ
ความเครียดในการปฏิบตัิงานว่า เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของบคุคล เม่ือตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัท่ี
เกิดจากสิ่งแวดลอ้ม สถานการณห์รือเหตุการณใ์นการปฏิบตัิงานทัง้ดา้นการบริหารงาน ความ
ขดัแยง้ของบคุลากร เวลา ปริมาณและคณุภาพของงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงตอ่ความรูส้ึกของบุคคล 
ท่ีมีตอ่งาน บคุคลแตล่ะคนจะมีความรูส้ึก ประสบการณ์และการจดัการกบัความเครียดท่ีแตกต่าง
กันและระดับความเครียดท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อบุคคล ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคก์ารแตกตา่งกนั 

สถาบนัจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา (2552) ไดก้ล่าวถึงผลงานวิจยัว่าไดมี้การส ารวจ
ความคิดเห็นเก่ียวกับความเครียด พบว่าหนึ่งในส่ีของคนงานบอกว่าไดร้ับความเครียดจากท่ี
ท างาน สามในส่ี บอกว่าความเครียดจากท่ีท างานมากกว่าสมยัอดีต และพบว่าความเครียดจากท่ี
ท างานท าใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและครอบครวั โดยมีการส ารวจพบว่ามีความเครียด
จากท่ีท างาน รอ้ยละ 26 – 40 

ความเครียดจากท่ีท างาน หมายถึง ผลเสียตอ่สขุภาพทางรา่งกายและจิตใจเน่ืองจากงาน 
โดยเฉพาะงานท่ีไมเ่หมาะกบัความสามารถของพนกังาน ทรพัยากร และความตอ้งการของคนงาน 
ส าหรบัคนท างานมีค าหนึ่งท่ีพูดกนัมากคือความทา้ทาย Challenge คือภาวะทัง้ทางรา่งกายและ
จิตใจท่ีกระตุน้ใหเ้ราเรียนรูท้กัษะใหม่ ๆ เก่ียวกบังานเพ่ือผลส าเร็จของงาน เม่ืองานนัน้ส าเร็จก็จะ
เกิดการผ่อนคลายและพอใจ Challenge เป็นสิ่งท่ีดีท าใหสุ้ขภาพจิตดีและสรา้งงาน จึงเป็นค า
กล่าวท่ีว่า ความเครียดเล็กนอ้ยเป็นสิ่งท่ีดีส  าหรบัชีวิต แตห่ากความทา้ทายนัน้ไดก้ลายเป็นงานท่ี
ตอ้งท าหรือหนา้ท่ีประจ า และไม่สามารถท าใหส้  าเร็จก็จะกลายเป็นความเครียดจากท่ีท างาน โดย
มีหลายสาเหต ุดงันี ้

1. งาน (Task) เป็นกลุ่มปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับเนือ้งานของพนกังาน เช่น ระดบัของความ
เป็นอิสระในการท างาน ลกัษณะงาน เง่ือนไขการท างาน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ การรีบรอ้น
เอาผลงานท่ีมากเกินทน ความรูส้กึเม่ือน างานของตนไปเปรียบเทียบกบังานของพนกังานคนอ่ืนๆ 
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2. บทบาท (Role) เป็นความกดดนัท่ีเกิดกับพนกังานอนัเน่ืองมาจากหนา้ท่ีตามบทบาท
เฉพาะท่ีพนักงานนั้นมีอยู่ในองคก์ร ปัจจัยท่ีสร้างความเครียดในส่วนท่ีเก่ียวกับบทบาทของ
พนกังาน มี 10 ประการ ไดแ้ก่ 

2.1 ความขัดแยง้ระหว่างบทบาทท่ีเก่ียวกับองคก์รและท่ีไม่เก่ียวกับองคก์ร ( inter-
role distance) 

2.2 ความรู้สึกว่าอยู่กับบทบาทเก่าๆ โดยไม่มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน ( role 
stagnation) 

2.3 ความคาดหวงัจากผูค้าดหวงัท่ีมีความขดัแยง้กนัเอง (role expectation conflict) 
2.4 ความรูส้ึกว่าหนา้ท่ีตามบทบาทของตนถกูโอนไปเป็นหนา้ท่ีในบทบาทของคนอ่ืน 

(role erosion) 
2.5 ความรูส้ึกว่ามีความคาดหวังในบทบาทของตนเพิ่มมากขึน้จนไม่สามารถจะ

จดัการโดยล าพงัได ้(role overload) 
2.6 การไม่มีส่วนเช่ือมโยงระหว่างบทบาทของตนกบับทบาทท่ีส าคญัอ่ืนๆ ในองคก์ร 

(role isolation) 
2.7 การขาดความรู ้ทักษะ หรือความสามารถท่ีตอ้งการในการท างานตามความ

รบัผิดชอบใหมี้ประสิทธิผล (personal inadequacy) 
2.8 ความขดัแยง้ระหว่างคณุคา่และแนวคิดของตนเองกบัความคาดหวงัในบทบาท

ขององคก์ร (self-role distance) 
2.9 การขาดความชดัเจนในความคาดหวงัของคนอ่ืน ไม่มีการประเมินว่าการท างาน

ของตนเป็นท่ีนา่พอใจหรือไม ่(role ambiguity) 
2.10 การขาดทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการท างานตามบทบาทให้มีประสิทธิผล 

(resources inadequacy) 
3. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการท างาน (interpersonal) เป็นความกดดนัท่ีเกิดจากการขาด

การสนบัสนุนทางสงัคม จากเพ่ือนร่วมงาน การขาดความสมัพนัธท่ี์ดีนีท้  าใหเ้กิดความเครียดได้
มาก โดยเฉพาะในหมูพ่นกังาน 

4. โครงสรา้งองคก์ร (organizational structure) เช่น กฎระเบียบท่ีมากเกินไป พนกังาน
ขาดโอกาสการมีส่วนรว่มในการตดัสินใจ เป็นตวัแปรเชิงโครงสรา้งท่ีท าใหเ้กิดความเครียดไดอ้ย่าง
มาก 
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5. ภาวะผู้น  าในองคก์ร (organizational leadership) เก่ียวข้องกับวิธีการท างานของ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูจ้ดัการบางคนสรา้งวฒันธรรมในองคก์รท่ีเตม็ไปดว้ยความเครียด ความกลวั และ
ความกระวนกระวายใจ ดว้ยการควบคุมอย่างเข้มงวดและปลดพนักงานท่ีท างานไม่ได้ตาม
มาตรฐานท่ีตนเป็นผูก้  าหนด 

6. ปัจจยัสว่นบคุคล (personal factors) เป็นเรื่องเก่ียวกบัครอบครวั ปัญหาทางเศรษฐกิจ
และบุคลิกภาพส่วนตัวท่ีพนักงานน าเข้ามามีส่วนในการท างาน ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน 
จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจในปัญหาส่วนตัวของพนักงานท่ีท าใหเ้กิดความเครียดเพราะปัญหา
สว่นตวักบัคณุภาพของงานเป็นเรื่องท่ีแยกออกจากกนัไมไ่ดใ้นทางปฏิบตั ิจงึควรตอ้งยอมรบัว่าแม้
จะเป็นเรื่องสว่นตวัก็ตอ้งใหค้วามสนใจและใหค้  าปรกึษาท่ีสมควรเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ได้
ในการท างาน 

กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ (2546)ใหค้วามหมายว่าเป็นภาวะท่ีบุคคลรูส้ึกว่า
ตนถกูคกุคามก่อใหเ้กิดความไม่สบายใจกงัวล สบัสน วิตกกงัวล เกิดความไม่สมดลุซึ่งเป็นผลมา
จากการท่ีบุคคลรับรูห้รือประเมินสิ่งท่ีผ่านเข้ามาในประสบการณ์ของตน ว่าเป็นสิ่งท่ีคุกคาม
รา่งกายและจิตใจ ท าใหเ้กิดการดงึกลไกการปอ้งกนัตนเองมาใชเ้พ่ือท าใหค้วามรูส้กึถกูกดดนัหรือ
ความเครียดเหลา่นัน้ คลายลงและกลบัเขา้สูส่มดลุอีกครัง้หนึ่ง 

ความเครียด (Stress) เป็นปฏิกิริยาของร่างกายท่ีเกิดขึน้ เม่ือร่างกายถูกกระตุน้และมี
ปฏิกิริยา ตอบโตเ้ป็น ปฏิกิริยา ทางสรีวิทยา และจิตวิทยาโดยระบบตอ่มไรท้่อท่ีหลั่งฮอรโ์มน และ
ระบบประสาทอตัโนมตั ิท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ไปทั่วรา่งกาย เม่ือเกิดความเครียดภายในจิตใจ
มากสง่ผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีสงัเกตไุดอ้ยา่งชดัเจน เชน่ 

1. ทางกาย: ปวดศีรษะ ออ่นเพลีย นอนไมห่ลบั เบื่ออาหาร หายใจไมอ่ิ่ม หวัใจเตน้เร็วขึน้
หรือกินมากกว่าปกติทอ้งอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ประจ าเดือนมาไม่ปกติ เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 
ผิวหนงัเป็นผ่ืน เป็นหวดับอ่ยๆ แพอ้ากาศง่าย 

2. ทางจิตใจ: หงุดหงิด สบัสน คิดอะไรไม่ออก เบื่อหน่ายโมโหง่าย ซึมเศรา้สมองท างาน
มากขึน้ ความคิดอ่านระยะสัน้ดีขึน้ การตดัสินใจเร็วขึน้ ความจ าดีขึน้ สมาธิดีขึน้ วิตกกังวล คิด
มาก คิดฟุ้งซ่าน หลงลืมง่ายไมมี่สมาธิ หงุดหงิด โกรธง่าย ใจนอ้ย เบื่อหน่าย ซึมเศรา้ เหงา วา้เหว ่
สิน้หวงัหมดความรูส้กึสนกุสนาน 

3. ทางสังคม: บางครัง้ทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ชิดหรือไม่พูดจากับใคร จู้จีขี้บ้่น ชวน
ทะเลาะ มีเรื่องขดัแยง้กบัผูอ่ื้นบอ่ย 
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ลูธานส ์(Luthans, 2008) ไดไ้หค้วามหมายของความเครียดในเชิงการจดัการไวว้่าเป็น
อาการตอบสนองท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากสภาวะแวดลอ้มภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกายสภาพ
จิตใจและสามารถท าใหเ้กิดการเบ่ียงเบนทางพฤตกิรรมของบคุคลในองคก์ร 

มรรยาท รุจิวิทย ์(2548) กล่าวว่า ความเครียดเป็นอุปสรรคท่ีคอยรบกวนสุขภาพจิตใจ
และร่างกาย ความเครียดเกิดขึน้เม่ือบุคคลนัน้ตอ้งกระท าการท่ีฝืนระดบัความสามารถปกติ ผล
ของความเครียดเป็นอนัตรายตอ่ ตนเอง ครอบครวั และสงัคม ความเครียดเกิดขึน้ไดก้บัทกุคน ทกุ
เพศและทุกวยั ตัง้แต่เด็กเล็ก หนุ่มสาว ผูใ้หญ่ กระทั่งวยัชรา ค าว่าความเครียดไดถู้กน ามาใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั และในวงการสขุภาพมากขึน้ดว้ย ความหมายท่ีหลากหลายตัง้แตค่  าศพัทพื์น้ฐาน ท่ี
หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีรบกวนการด าเนินชีวิตประจ าวนั และระดบั ทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการวินิจฉยั
เพ่ือสรา้งเสรมิปอ้งกนั บ าบดัรกัษา และพืน้ฟสูภาพทัง้ในบคุคลทั่วไปและผูมี้ปัญหาสขุภาพ 

เซลยี (Selye Hans, 1956) มีความเห็นว่า ความเครียดต้องไม่ใช่นามธรรม แต่ต้อง
สามารถวดัไดเ้ป็นรูปรรรมและกลา่วไวช้ดัเจนวา่ ความเครียดหมายถึง ภาวะทางชีวภาพ ท่ีแสดงให้
รูไ้ดโ้ดยปรากฎการณข์องกลุม่อาการเฉพาะ ซึ่งเกิดขึน้จากปฏิกิรยิาตอบสนองทั่วไปของรา่งกายตอ่
สิ่งรบกวน ความเครียดมีทัง้คณุและโทษขึน้อยู่กับวิธีการท่ีบุคคลตอบสนองหรือจดัการกับปัจจยั
ความเครียดนั้นๆ ถ้าต้องการตอบสนองทางร่างกายเน่ืองจากเง่ือนไขท่ีพึงพอใจ ซึ่งจัดเป็น
ความเครียดท่ีก่อใหเ้กิดความอ่ิมเอมใจและเพิ่มพนูแรงผลกัดนัสูจ่ดุมุง่หมาย เรียกวา่ความเครียดท่ี
ใหคุ้ณ (Eustress) หากเป็นการตอบสนองทางร่างกายเน่ืองจากเง่ือนไขท่ีไม่พึงพอใจและเป็น
อนัตราย ซึ่งอาจเกิดจากความรูส้ึกหวาดหวั่น ลนลาน ท าอะไรไมถ่กู การสนองตอบนีส้ามารถสรา้ง
ความเสียหายใหก้บัรา่งกายได ้เรียกวา่ ความเครียดท่ีใหโ้ทษ (Distress) 

2.2 องคป์ระกอบปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในการท างาน 
องคป์ระกอบปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดในการท างานมีสาเหตใุหญ่ๆ ท่ีท าใหค้นเรา

เครียดนัน้เกิดจากองกป์ระกอบ 5 ประการ (อญัชนา เวสารชัช,์ 2527) คือ 
1. สภาพแวดลอ้ม ทัง้ดา้นกายภาพและจิตใจ ไดแ้ก่ สิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุบรรยากาศ

ตา่งๆ ท่ีลอ้มรอบตวับคุคลนัน้อยู่ เช่น อากาศท่ีหนาวจดั เสียงดงั มีแสงแจง้ หรือ มืด สารพิษตา่งๆ 
ในอากาศ 

2. องคป์ระกอบทางดา้นจิตใจ ความหนกัแนน่ รวมถึงการเก็บอารมณ ์ความรูส้กึตา่งๆ ไว้
และอาการของโรคจิต โรคประสาทตา่งๆ 

3. งานท่ีท าใหเ้กิดความเครียด ไดแ้ก่ งานหนกั งานมาก งานเส่ียง งานจ าเจซ า้ซาก น่า
เบ่ือ งานที่ีตอ้งใชส้ตปัิญญาและก าลงัสมองมาก 
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4. แรงกดดนัทางสงัคม เช่น หนีส้ิน คา่นิยม ศีลธรรม ประเพณี เพ่ือน สถานะทางสงัคม 
ต าแหนง่หนา้ท่ีการงาน 

5. สมัพนัธภาพและพฤติกรรมลกัษณะสมัพนัธภาพท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนและพฤติกรรมการ
แสดงออกมีผลตอ่คนเราจนท าใหเ้ครียดได ้

2.3 ประเภทของความเครียด 
สิ่งท่ีกระตุน้ให้เกิดความเครียดในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันและการตอบสนองต่อ

ความเครียดนัน้ก็แตกตา่งกนัออกไปดว้ย ซึ่งสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
1. ความเครียดฉับพลัน (Acute Stress) เป็นความเครียดท่ีเกิดขึน้ทันที และร่างกาย

ตอบสนองตอ่ความเครียดนัน้ทนัทีเช่นกนั โดยจะมีการหลั่งฮอรโ์มนความเครียด เม่ือความเครียด
หายไปรา่งกายก็จะกลบัสู่ปกติเหมือนเดิม ฮอรโ์มนก็จะกลบัสู่ปกติ ตวัอย่างของสิ่งกระตุน้ท่ีท าให้
เกิดความเครียดชนิดนี ้เช่น เสียงดงั อากาศรอ้นหรือเย็นจัด ชุมชนท่ีคนมากๆ ความตกใจกลัว
อนัตรายตา่งๆ 

2. ความเครียดเรือ้รัง (Chronic Stress) เป็นความเครียดท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองและ
รา่งกายไม่สามารถตอบสนองตอ่ความเครียดนัน้ ซึ่งเม่ือนานวนัเขา้ความเครียดนัน้ก็จะสะสมเป็น
ความเครียดเรือ้รงั ตวัอย่างสิ่งกระตุน้ท่ีท าใหเ้กิดความเครียดเรือ้รงั เช่น ความเครียดในท่ีท าางาน
ความเครียดจากความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

ศภุชยั ยาวะประภาษ (2533) และสุภาณี เกษมสนัต ์(2537: 30 – 31) ไดแ้บ่งประเภท
ของความเครียดจากผลกระทบท่ีเกิดจากความเครียดไวด้งันี ้

1. ความเครียดท่ีเกิดขึน้จากสิ่งท่ีไม่ดีหรืออิทธิพลท่ีไม่ดี (Negative thing or negative 
forces) หรือเรียกวา่ ความทกุข ์(Distress) เม่ือคนทั่วไปเกิดปัญหาก็เขา้ใจไดท้นัท่ีเกิดความเครียด
เชน่ การหยา่รา้ง ญาตมิิตรเสียชีวิต การเจ็บป่วย การตกงาน เป็นตน้ 

2. ความเครียดท่ีเกิดขึน้จากสิ่งท่ีดี (Positive thing or positive forces) หรือความเครียด
ท่ีเกิดจากความสุข (Eustress) สิ่งท่ีเป็นสาเหตใุหเ้กิดความเครียดชนิดนีเ้ป็นสิ่งท่ีดีสรา้งความสขุ
ใหแ้ก่คนทั่วไปเชน่ การแตง่งาน การประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน เป็นตน้ กลา่วโดยสรุปจะ
เห็นได้ว่าความเครียดไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องให้ผลในทางลบกับชีวิตคนเราเสมอไป ทั้งนีเ้พราะ
ความเครียดใหผ้ลไดใ้น 2 ทาง คือ ความเครียดทางสรา้งสรรค ์(Eustress) ซึ่งจะส่งผลทางบวกแก่
การท างาน กล่าวคือความเครียดระดับปานกลางจะเพิ่มความพยายามในการท างานกระตุน้
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละความขยนัขนัแข็งยิ่งขึน้ และความเครียดทางท าลาย (Distress) ซึ่งเป็นสิ่ง
ท่ีใหผ้ลทางลบทัง้ตอ่องคก์ารและบคุคล กลา่วคือความเครียดท่ีมากเกินไปจะเกินขีดความสามารถ
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มนุษยใ์นการจดัการกับปัญหาต่างๆ ไดท้ัง้ทางดา้นกายภาพและจิตภาพ มกัจะส่งผลกระทบใน
รูปแบบตา่งกนั เชน่ การขาดงาน ความผิดพลาดในการท างาน การออกจากงาน เป็นตน้ 

2.4 สาเหตขุองความเครียด 
ฟารเ์มอร ์(1984 อา้งใน สิริพร เลียวกิตติกลุ, 2545) แบง่ความเครียดของบคุคลออกเป็น 

3 ระดบั ดงันี ้
1. สาเหตุจากตัวบุคคล (Personal Source) เป็นสาเหตุท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ได้แก่ 

โครงสรา้งบคุลิกภาพ ประสบการณชี์วิต อตัมโนทศันข์องบคุคล (Self-concept) สขุภาพ และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะของปัจเจกบคุคล 

2.  สาเหตุจากการเงิน (Financial Source)  เป็นสาเหตุท่ี เ ก่ียวกับเศรษฐกิจ เช่น 
สถานภาพทางการเงิน รายได ้ความสามารถในการจัดหาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และท่ีอยู่อาศัย 
รวมทัง้การรบัรูข้องบคุคลเก่ียวกบัสถานภาพทางการเงินท่ีควรจะเป็น 

3. สาเหตุจากสัมพันธภาพ (Relationship Source) เป็นสาเหตุท่ีเป็นผลมาจากการ
ปฏิสมัพนัธก์บัคนอ่ืน ไดแ้ก่ ครอบครวั เพ่ือนบา้น คูส่มรส เพ่ือน เป็นตน้ 

4.  สาเหตุจากอาชีพการงาน (Occupational Source)  เ ป็นสาเหตุ ท่ีสัมพันธ์กับ
ประสบการณใ์นการท างานและการด ารงชีวิต ซึ่งหมายถึง ความรูส้ึกและประสบการณใ์นอาชีพ
ปัจจบุนั รวมทัง้ความคาดหวงัในอนาคต 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2542) กล่าวว่า ความเครียดเกิดจากสาเหตุ 3 
ประการ คือ 

1. สาเหตทุางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ความกลวัว่าจะไม่สมหวงั กลวัจะไม่ส  าเร็จ หนกัใจในงาน
หรือภาระตา่งๆ รูส้กึวา่ตนเองตอ้งท าสิ่งท่ียากเกินความสามารถ มีความวิตกกงัวลล่วงหนา้กับสิ่งท่ี
ยงัไมเ่กิดขึน้  

2. สาเหตจุากการเปล่ียนแปลงในชีวิต ไดแ้ก่ การเปล่ียนชว่งวยั การแตง่งาน การตัง้ครรภ ์
การเริ่มเขา้ท างาน การเปล่ียนงาน การเกษียณอาย ุการยา้ยบา้น การสญูเสียคนรกั เป็นตน้ 

3. สาเหตจุากการเจ็บป่วยทางกาย ไดแ้ก่ การเจ็บไขไ้ม่สบายท่ีไม่รุนแรง ตลอดจนการ
เจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีรุนแรงและเรือ้รงั เชน่ เบาหวาน มะเรง็ ความดนัโลหิตสงู เป็นตน้ 

ลคัแมน และซอเรนเซน (Joan Luckman and Karen Sorensens, 1987, p. 52) ไดแ้บง่
สาเหตขุของความเครียดไว ้10 ประการ คือ 

1. ดา้นพนัธุกรรม ไดแ้ก่ การท างานของระบบตา่งๆ ภายในรา่งกายท่ีผิดปกติซึ่งเกิดจาก
การถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ ์
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2. ดา้นฟิสิกสแ์ละเคมี ไดแ้ก่ จากความรอ้น ความเย็น รงัสี และจากสารอาหารประเภท
ตา่งๆ 

3. ดา้นจุลินทรียแ์ละปาราสิต ไดแ้ก่ จุลินทรียต่างๆ ท่ีท าใหเ้กิดโรค เช่น แบคทีเรียไวรสั 
และพยาธิตา่งๆ 

4. ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ สภาพการเจริญเติบโตท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามวยัและการพฒันา
ในชว่งวยัตา่งๆ 

5. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เน่ืองจากสภาพทางสังคมมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ ท าใหม้นษุยต์อ้งมีการปรบัตวัเพ่ือใหอ้ยูใ่นสงัคมนัน้ได ้

6. การเผชิญกับสิ่งท่ีต้องตัดสินใจ เช่น การเผชิญต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเคร่งเครียด เช่น 
การจราจร หรือการตดัสินใจเรื่องงาน 

7. การอพยพ การท่ีมีการโยกยา้ย หรือเปล่ียนแปลงท่ีท างานและท่ีพกัอาศยัท าใหบ้คุคล
ตอ้งมีการปรบัตวั 

8. ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ฐานะความเป็นอยู่ท่ีขดัสน ซึ่งท าใหเ้กิดปัญหาตา่งๆ ตามมา เช่น 
ปัญหาดา้นสขุภาพ ปัญหาดา้นสงัคม 

9. การประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ อาชีพท่ีตอ้งมีความรบัผิดชอบสงู หรือมีการแขง่ขนั 
10. ดา้นเทคโนโลยีและสงัคม เชน่ ความเจรญิกา้วหนา้ และเทคโนโลยีดา้นอตุสาหกรรม

ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นมลภาวะต่างๆ หรือ การมีวิวฒันาการทางเทคโนโลยี ท าใหเ้กิดปัญหาขาด
การออกก าาลงักาย 

2.5 ปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในการท างาน 
บราวนแ์ละโมเบิรก์ (Brown and Moberg, 1980 อา้งใน สิริพร เลียวกิตติกุล 2545) ได้

แบง่สาเหตท่ีุก่อใหเ้กิดความเครียดในการท างาน ดงันี ้
1. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน ไดแ้ก่ 

1.1 สภาพการท างาน (Working Condition) เชน่ การตอ้งท างานอยา่งรวดเร็วตอ้งใช้
ความพยายามสงู หรืองานท่ีล าบากเกินไป 

1.2 งานท่ีหนักเกินไป (Work Overload) หมายถึง การมีปริมาณงานท่ีตอ้งท ามาก
หรืองานท่ีท าตอ้งใชส้มาธิในการท าสงู ใชเ้วลารวดเรว็ หรือเป็นการตดัสินใจท่ีมีความหมาย 

2. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบับทบาทขององคก์าร ไดแ้ก่ 
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2.1 บทบาทท่ีคลุมเครือ (Role Ambiguity) หมายถึง การท่ีคนไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัวตัถปุระสงคข์องงาน บทบาทความคาดหวงัเก่ียวกับงานของผูร้่วมงาน และเก่ียวขอ้งกับ
ขอบเขต ความรบัผิดชอบของงานท่ีไมช่ดัเจน 

2.2 บทบาทท่ีขดัแยง้ (Role Conflict) หมายถึง การท่ีบทบาทหนา้ท่ีของแตล่ะบคุคล
ในองคก์ารถกูก าหนดขึน้อย่างสบัสนเก่ียวกบังานท่ีตอ้งกระท า หรือไมต่อ้งกระท า 

2.3 ความรบัผิดชอบเป็นบทบาทหนึ่งใน ความรบัผิดชอบ (Responsibility) องคก์าร
แบง่เป็น 2 ประเภท คือ ความรบัผิดชอบเก่ียวกบัคน หมายถึง การท่ีตอ้งใชเ้วลามากในการพบปะ
ผูค้น การสงัสรรคแ์ละรบัผิดชอบเก่ียวกบัสิ่งของ จากการศกึษาพบว่า ความรบัผิดชอบเก่ียวกับคน
มีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญักบัโรคหลอดเลือดหวัใจมากกว่าความรบัผิดชอบเก่ียวกบัสิ่งของ 
และมีความสมัพนัธก์บัการสบูบหุรี่จดัและความดนัโลหิตสงู 

3. สมัพนัธภาพในหน่วยงาน สมัพนัธภาพระหว่างผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบตัิงาน และผูร้่วมงาน
เป็นสาเหตขุองความเครียดประการหนึ่ง สมัพนัธภาพไมดี่จะท าใหเ้กิดความไวว้างใจต ่า และความ
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันต ่า ความสนใจท่ีจะพยายามแก้ปัญหานอ้ยลง ความไวว้างใจของบุคคลใน
หนว่ยงานมีสมัพนัธก์บับทบาทท่ีคลมุเครือ ซึ่งมีผลท าใหไ้มมี่การสั่งการระหวา่งบคุคลส่งผลใหเ้กิด
ความเครยีดทางใจ และรูส้กึวา่ถกูคกุคามเก่ียวกบังานและความสขุของตนเอง 

3.1 สมัพนัธภาพกบัผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารท่ีมุ่งสมัพนัธต์  ่า คือ มีความเป็นเพ่ือน มีความ
จรงิใจ ยอมรบั และใหค้วามอบอุน่นอ้ย ท าใหผู้ป้ฏิบตังิานเกิดความรูส้กึกดดนัในงาน 

3.2 สัมพันธภาพกับผูร้่วมงาน การขาดความช่วยหลือทางสังคมในสถานการณ์ท่ี
ยุง่ยากเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด 

4.  พัฒนาการทางอาชีพ ได้แก่  การขาดความมั่ นคงปลอดภัยในงาน และไม่มี
ความกา้วหนา้ในงาน 

5. บรรยากาศในการท างาน ไดแ้ก่ การคกุคามตอ่อิสรภาพของแตล่ะบคุคล เชน่ การไม่มี
สว่นรว่มในการตดัสินใจ การขาดการใหค้  าแนะน าปรกึษาท่ีมีประสิทธิภาพจากผูบ้งัคบับญัชา การ
ส่ือสารท่ีไมดี่ และการแสดงออกของพฤตกิรรมถกูจ ากดั 

6. สาเหตท่ีุมาจากปัจจยัภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่ ปัญหาครอบครวัวิกฤติของชีวิตความ
ยุ่งยากทางการเงิน ความขัดแย้งในความเช่ือถือของบุคคลกับองคก์าร และองค์การกับความ
ตอ้งการของครอบครวั และคณุลกัษณะแตล่ะบคุคล 
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7. การเปล่ียนแปลงในงาน เช่น การเปล่ียนแปลงหน้าท่ีใหม่ การเปล่ียนขั้นตอนการ
ท างาน โดยเฉพาะเม่ือการเปล่ียนแปลงถูกตดัสินใจโดยปราศจากเหตผุลและไม่มีการอธิบายใดๆ 
ใหท้ราบถึงความคาดหวงัท่ีจะไดร้บัจากการเปล่ียนแปลงนัน้ ๆ 

8. ระบบรางวลั การประเมินผลในการปฏิบตังิาน ก่อใหเ้กิดความเครียดขึน้ได ้
ชยัวฒัน ์เพชรกลู (2539) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดในการท างานแบ่งเป็น

ดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้ 
1. ปัจจยัดา้นตวังาน ทัง้สภาพการท างานโดยตรง ลกัษณะงาน ความยากง่าย ปริมาณ

งานมาก 
2. ปัจจยัดา้นบทบาทหนา้ท่ี มีสาเหตมุาจากความสบัสนคลุมเครือ หรือขดัแยง้ในดา้น

ขอบเขตความรบัผิดชอบในการท างานหรือในหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย 
3. ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยมีสาเหตจุากความหวงัท่ีจะไดร้บัผลตอบแทน 

เล่ือนต าแหนง่ 
4. ปัจจัยดา้นสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน เกิดความขัดแย้งระหว่าง

สมาชิกภายในองคก์ร และดา้นการล าดบัขัน้บงัคบับญัชา 
5. ปัจจัยดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศองคก์ร เกิดความไม่สอดคล้องในดา้นระบบ

ระเบียบวิธี สายบงัคบับญัชา การตดิตอ่ส่ือสาร การควบคมุงาน 
คเูปอร ์และคารท์ไรท ์(1997) ไดส้รุปปัจจยั 6 ประการท่ีเป็นตน้เหตขุองความเครียดใน

การท างาน ดงันี ้
1. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวังาน (Factor Intrinsic to the Job) ประกอบดว้ยปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้

1.1 สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
ไดแ้ก่ เสียงท่ีดงั แสงท่ีสวา่งมากหรือนอ้ยเกินไป กลิ่น และตวักระตุน้อ่ืน ๆ ท่ีมารุกเรา้ความรูส้กึของ
บคุคล และกระทบตอ่ภาวะอารมณแ์ละจิตใจ 

1.2 ปรมิาณท่ีมากเกินไป (Work Overload) ซึ่งแบง่เป็น 2 ดา้น คือ 
1.2.1 ปริมาณงานท่ีมากเกินไป (Quantitative Overload) หมายถึง ความ

ตอ้งการงานในปรมิาณท่ีมากเกินความสามารถของคนท างาน มกัเกิดในกรณีท่ีตอ้งเรง่ท างานมาก 
ๆ ภายในระยะเวลาท่ีสัน้หรือจ ากดั 

1.2.2 คณุภาพงานท่ีสงูเกินไป (Qualitative Overload) หมายถึง งานท่ียากและ
มีความซบัซอ้นเกินไป ตอ้งใชท้กัษะและสมาธิอยา่งมากในการท างาน 
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1.3 ปริมาณท่ีนอ้ย (Work Underload) หมายถึง การท่ีพนกังานเปรียบเทียบงานท่ี
ตนรบักบัคนอ่ืนแลว้เห็นว่าตนเองมีงานท านอ้ยกว่าก็จะรูส้ึกว่าไม่มีโอกาสแสดงความสามารถท า
ใหเ้กิดอาการเบื่อ 

1.4 งานเป็นกะ (Shift work) หมายถึง งานท่ีตอ้งมีการหมุนเวียนตารางการท างาน
ตลอด 24 ชั่วโมง ลกัษณะงานจะรบกวนกลไกของระบบรา่งกาย สภาพจิตใจ เน่ืองจากการนอนท่ี
ไมเ่ป็นเวลา 

1.5 งานท่ีต้องใช้ชั่ วโมงการท างานท่ียาวนาน (Hours Work Overload)  จาก
การศึกษาพบว่ามีความสมัพนัธร์ะหว่างชั่วโมงการท างานกับความเครียด การท างานในชั่วโมงท่ี
ยาวนานส่งผลตอ่สขุภาพซึ่งแสดงออกทางร่างกายและจิตใจ เช่น คนท่ีขบัรถทางไกล คนงานหรื อ
นางพยาบาลท่ีตอ้งท างานหลายๆ กะตดิตอ่กนั 

1.6 งานท่ีตอ้งมีความเส่ียงตอ่รา่งกาย (Physical Danger) หมายถึง งานบางประเภท
ท่ีตอ้งเผชิญกบัการคกุคาม เส่ียงตอ่การไดร้บับาดเจ็บ 

1.7 การเดินทาง (Travel) รถติดในระหว่างการเดินทาง ความล่าช้าของรถไฟ
เครื่องบิน และรถโดยสารท าใหเ้กิดความเครียดได ้ซึ่งพบมากในงานของผูบ้ริหารท่ีตอ้งเดินทาง
บอ่ย ๆ 

1.8 เทคโนโลยีใหม่ (New Technology) การเปล่ียนแปลงหรือการน าเทคโนโลยีใหม่
เขา้มาใชท้  าใหพ้นกังานตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยี ระบบและอปุกรณใ์หมน่ัน้ 

2. ปัจจยัดา้นบทบาทในองคก์าร (Role in the Organization) ถา้บทบาทของพนกังานใน
องคก์ารไดถู้กก าหนด และมีการส่ือสารให้พนักงานไดเ้ข้าใจอย่างชัดเจน ความคาดหวังของ
องคก์ารท่ีมีต่อตวัพนักงานในการแสดงบทบาทนัน้ ๆ จะไม่เกิดความขดัแยง้ความเครียดในการ
ท างานก็จะต ่า บทบาทในองคก์ารท าใหเ้กิดความเครียด 

2.1 ความไม่ชดัเจน สบัสนในบทบาท (Role Ambiguity) หมายถึงพนกังานมีขอ้มลู
ไมช่ดัเจนเก่ียวกบัเปา้หมายในงาน ความรบัผิดชอบ ขอบเขต หนา้ท่ี และบทบาทของตนเอง 

2.2 ความขัดแยง้ในบทบาท (Role Conflict) หมายถึง ความไม่สอดคลอ้งกันของ
ความตอ้งการ ความคดิเห็น คา่นิยม ของบคุคลกบับทบาทท่ีไดร้บัมอบหมาย 

2.3 บทบาทท่ีหลากหลาย (Role Overload) บทบาทท่ีหลากหลายท าให้บุคคลไม่
สามารถท างานไดเ้สรจ็ตามเวลาเพราะบทบาทในงานท่ีมากเกินไป และท าใหผู้ป้ฏิบตัิงานไมแ่นใ่จ
ว่าตนจะมีความสามารถท่ีเพียงพอในการแสดงบทบาทนัน้ ผลจากการท่ีมีบทบาทหลากหลายท า
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ใหเ้กิดผลทางลบทัง้ทางดา้นร่างกายและจิตใจ ท าใหเ้กิดความไม่แน่ใจ ไม่สบายใจ และถา้เป็น
ระยะเวลานาน ๆ และมีระดบัท่ีสงู จะมีผลตอ่อารมณข์องบคุคล 

2.4 หน้าท่ีความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง หน้าท่ีความรับผิดชอบใน
องคก์ารซึ่งแบง่เป็น 2 แบบ คือ 

2.4.1 หนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่สิ่งของ เชน่ อปุกรณ ์งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
2.4.2 หนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่บคุคล ซึ่งเป็นตวัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดมากกว่า 

3. ปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน (Relationship at Work) หมายถึง ความสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชิกภายในองคก์าร ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างสมาชิก จึงเป็นสิ่ งส าคญัและเป็นสิ่งท่ี
ปรารถนาของทัง้คนและองคก์าร สว่นความสมัพนัธท่ี์ท าใหเ้กิดความเครียดมีดงันี ้

3.1 ความสมัพนัธก์ับหวัหนา้งาน (Relationship with Boss) หมายถึง การไม่ไดร้บั
การเอาใจใส่ หรือการไม่ไดร้บัความช่วยเหลือจากหัวหน้า เกิดตน้เหตุของความไม่ลงรอยและ
น าไปสูค่วามเครียด ซึ่งจะตรงกนัขา้มกบัหวัหนา้ท่ีเอาใจใสแ่ละคอยใหค้วามชว่ยเหลือ 

3.2 ความสมัพนัธก์ับลูกนอ้ง (Relationship with Subordinates) หมายถึง หวัหนา้
งานท่ีใหค้วามสนใจในงานมากกวา่บคุคล และมีความคิดว่าการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูนอ้งเป็น
เรื่องท่ีไม่จ  าเป็น มีแนวโนม้ท่ีจะมีความเครียดสูง ซึ่งจะตรงกันขา้มกับหัวหนา้งานท่ีใหเ้วลากับ
ลกูนอ้งมาก 

3.3 ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนรว่มงาน (Relationship with Clients/Customer) หมายถึง 
พนกังานท่ีตอ้งท างานตดิตอ่ ใหบ้รกิารลกูคา้มีแนวโนม้จะเกิดความเครียดสงู การตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์
กับลูกคา้ท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือในการท างาน การท่ีลูกคา้ไม่ใหข้อ้มูลสะทอ้นกลับอย่างต่อเน่ือง 
(Ross, 1994) ลว้นเป็นสาเหตใุหเ้กิดความเครียดในการท างาน 

4. ความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) หมายถึง การท่ี
บคุคลตัง้ความหวงัไวก้บังานท่ีท าในเรื่องของความกา้วหนา้ในอนาคต ความตอ้งการโอกาสในการ
เรียนรูท้กัษะใหม่ๆ เพิ่มเติม การไดร้บัมอบหมายใหท้ าในสิ่งใหม่ๆ มีรายรบัเพิ่มขึน้ แตถ่า้เม่ือสิ่งท่ี
คาดหวังไม่เกิดขึน้หรือไม่ด  าเนินไปตามท่ีตอ้งการ เช่น การไม่มีการเล่ือนขัน้ การเล่ือนขัน้ท่ีเร็ว
เกินไป งานท่ีไมม่ั่นคง ความเครียดในการท างานก็สามารถเกิดขึน้ได ้

5.  โครงสร้างและบรรยากาศในองค์การ (Organization Structure and Climate) 
หมายถึง โครงสรา้งการบริหารงานท่ีแน่นอน ตายตวั ขาดการยึดหยุ่น บรรยากาศภายในองคก์าร
ไม่เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ พนกังานไม่เกิดความรูส้ึกการเป็นเจา้ของในองคก์าร 
การถกูจ ากดัในการส่ือสาร การเมืองในองคก์าร สิ่งตา่งๆ เหลา่นีท้  าใหพ้นกังานเกิดความเครียด 
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6. ปัจจยัท่ีนอกเหนือจากงาน (Non-work Factor) หมายถึง การจดัสรรเวลาระหว่างงาน
กับครอบครวัไม่สอดคลอ้งกัน ผลกระทบของครอบครวัท่ีมีผลต่อการท างาน และในทางกลบักัน
การท าหนา้ท่ีสองอย่าง (Dual-Career Stress) โดยเฉพาะเพศหญิงท่ีถูกคาดหวงัใหท้  างานบา้น
ดว้ย ส่วนผู้ชายอาจจะตอ้งพรอ้มส าหรบัการถูกตามตัว (Stan by) ให้มาท างานไดต้ลอดเวลา 
(Rice, 1992, p. 197) สิ่งเหลา่นีต้า่งสง่ผลใหเ้กิดความเครียดในการท างาน 

เลวิน และสก็อต (Lewin and Scotch อ้างใน อุดมกิต, 2539) ไดก้ล่าวว่า ปัจจัยของ
ความเครียดแบง่ไดเ้ป็น 3 กลุม่ คือ 

1. ความเครียดจาการท างานในองคก์ร ซึ่งประกอบดว้ยปัญหาส าคญั คือ 
1.1 ความมั่นคงของการจ้าง เป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุด เน่ืองจากถ้าคนตกงาน

นอกจากจะท าใหข้าดรายไดแ้ลว้ ยงัท าใหรู้ส้ึกว่าตนเองไรค้ณุค่า และก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
บทบาทของสมาชิกในครอบครวัได ้

1.2 ต  าแหนง่ของอาชีพ 
1.3 องคก์รเลิกกิจการ 

2. ความเครียดจากงานท่ีไดร้บัมอบหมาย เป็นความเครียดท่ีเกิดจาก 
2.1 ลกัษณะงานท่ีท า เชน่ ความยากง่ายของงาน ความคลอ่งตวัของงาน 
2.2 ความพึ่งพอใจในงาน 

3. ความเครียดท่ีเกิดจากโครงสรา้งขององคก์าร เป็นความเครียดท่ีเกิดจากลกัษณะของ
กลุ่มบคุคลท่ีท าใหเ้กิดความรูส้ึกตอ้งการท่ีจะท างานรว่มกนัในองคก์ารหรือไม่ เช่น การยอมรบัฟัง
ความคดิเห็นซึ่งกนัและกนั การยอมรบัท่ีจะตอ้งท าตามค าสั่ง การใหค้วามรว่มมือกบัเพ่ือนรว่มงาน 
กาท่ีตอ้งท างานรว่มกบัคนท่ีตนไมช่อบ การตอ้งคอยคนท่ีมาท างานสาย เป็นตน้ 

เบอรเจสส ์(Burgess, 1990, P. 876) กล่าวถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดว่า เป็นขอ้
เรียกร้อง (demand) จากทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล ทั้งด้านสาระจิตสังคม ประเพณี
วฒันธรรม หรือสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งมีผลใหบ้คุคลตอ้งการการตอบสนองหรือปรบัตวัตอ่ขอ้เรียกรอ้ง นัน้ 
ซึ่ง เสาวนีย ์เก่ียวก่ิงแกว้ (2527, น 93 – 97) ไดจ้  าแนกโดยสรุป ดงันี ้

1. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดท่ีมาจากสิ่งแวดลอ้มภายนอกบคุคล แบง่ออกเป็น 
1.1 สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น สภาพแวดลอ้มท่ีรอ้นหรือเย็นเกินป แสงสว่างไม่

เพียงพอ อากาศไม่บริสุทธ์ิ นอกจากนี ้การขาดแคลนปัจจยัท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร 
น า้ เครื่องนุง่หม่ ท่ีอยูอ่าศยั และยารกัษาโรค ก็เป็นสิ่งท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดได ้
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1.2 สังคมและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน อาจเป็นสิ่ง ท่ีช่วยลดหรือก่อให้เ กิด
ความเครียดได ้เช่น วัฒนธรรมประเพณี ขอ้เรียกรอ้งทางสังคม ความไม่ปรองดองกับบุคคลใน
ครอบครวั การทะเลาะเบาะแวง้ และโตเ้ถียงกัน เป็นสิ่งท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดทางจิตใจ สภาพ
ความเป็นอยู่ท่ีแออดัก็สามารถก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ อนัเป็นตน้เหตแุห่งความเครียดได ้เช่น การ
ทะเลาะวิวาท การแก่งแยง่กนั เป็นตน้ นอกจากนี ้การขาดเพ่ือน การตอ้งอยูค่นเดียวอยา่งโดดเด่ียว 
ก็เป็นสิ่งท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดได ้

1.3 สภาวการณ์และเหตุการณ์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเลวร้ายหรือเป็นท่ีช่ืนชมยินดี ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ท่ีท าให้บุคคลนั้นต้องมีการปรับตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเครียด ดังนั้น จึงอาจแยก
สภาวการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียดเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.3.1 สภาวการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความช่ืนชมยินดี เป็นสภาวการณท่ี์ท าใหบุ้คคล
ตอ้งมีการปรบัตวัและเกิดการเปล่ียนแปลง เหตกุารณเ์หล่านี ้ไดแ้ก่ การแต่งงาน การคลอดบุตร 
การจบการศกึษา การเขา้ท างานใหม ่การเล่ือนต าแหนง่ และการไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ เป็นตน้ 

1.3.2 สภาวการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความรนัทดใจ เศรา้ และสะเทือนใจเหล่านีไ้ดแ้ก่ 
การหยา่รา้ง สมาชิกในครอบครวัเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต การไมป่ระสบความส าเรจ็ สภาพเศรษฐกิจ
ท่ีทรุดลงและการเกษียณอาย ุเป็นตน้ 

2. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดท่ีมาจากภายในตวับคุคล ปัจจยัเหลา่นีไ้ดแ้ก่ 
2.1 โครงสรา้งของร่างกายและสรีระวิทยา ซึ่งเป็นโครงสรา้งท่ีไดร้บัการถ่ายทอดมา

จากบรรพบุรุษ บางคนได้รับส่วนท่ีดีของบิดามารดา บางคนได้รับส่วนท่ีด้อยท าให้ร่างกาย
เจรญิเตบิโตไมส่มบรูณ ์

2.2 ระดบัพฒันาการของแตล่ะวยั ทัง้รา่งกายและจิตใจ หากพฒันาการในแนวโนม้ท่ี
ไมดี่จะเกิดความเครียดไดง้่าย ทัง้นีเ้น่ืองจากความไมส่มดลุกนัระหวา่งความคาดหวงัของบคุคลอ่ืน
กบัความสามารถของบคุคลในการตอบสนองความสมหวงันัน้ ๆ 

2.3 การรบัรู ้และแปลเหตุการณ ์เหตุการณท่ี์ก่อใหเ้กิดอารมณ์กลัว โกรธ เกลียด
กังวล หรือต่ืนเตน้ ถือว่าเป็นเหตุการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียด ท าใหร้่างกายกระตุน้และมีการ
ตอบสนองทางดา้นสรีระวิทยา การท่ีบคุคลจะมีอารมณก์ลวั โกรธ เกลียด หรือกงัวลไดน้ัน้ ขึน้อยู่
กับการรับรู ้และแปลความหมาย โดยท่ีเหตุการณ์อย่างหนึ่ง อาจท าให้บุคคลสองคนรับรู ้ต่อ
เหตกุารณไ์ปในทางท่ีดีหรือในทางท่ีเลวรา้ย 
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2.6 ระดบัความเครียด 
เจนิส (Janis, 1952, pp. 13-57) ไดแ้บ่งระดบัความเครียดของคบุคลออกเป็น 3 ระดบั 

ดงันีคื้อ 
1. ความเครียดระดับต ่า (Mid Stress) เป็นความเครียดท่ีเกิดขึน้หรือสิ ้นสุดลงใน

ระยะเวลาสัน้ๆ ไมรุ่นแรง ความเครียดระดบันีจ้ะเก่ียวขอ้งกบัสาเหตเุพียงเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ การจราจร
ตดิขดั การพลาดเวลานดัหมาย 

2. ความเครียดระดบัปานกลาง (Moderate Stress) ความเครียดชนิดนีรุ้นแรงกว่าชนิด
แรก ระยะเวลาตัง้แตเ่กิดขึน้ถึงสิน้สดุอาจเป็นชั่งโมงจนกระทั่งเป็นวนั ไดแ้ก่ ความเครียดจากการ
ท างานหนกัหรือท างานตดิตอ่กนันานเกินไป การเจ็บป่วยท่ีรุนแรง การขดัแยง้กบัเพ่ือนรว่มงาน 

3. ความเครียดระดบัสงู (Severe Stress) ความเครียดชนิดนี ้จะแสดงอาการอยู่นานเป็น
สปัดาหเ์ป็นเดือนหรืออาจเป็นปี โดยมีสาเหตท่ีุรุนแรงมากหรืออาจเกิดจากสาเหตุร่วมกัน ไดแ้ก่ 
การเจ็บป่วยท่ีรุนแรง การสญูเสียอวยัวะสิ่งของหรือบคุคลอนัเป็นท่ีรกั 

2.7 ผลของความเครียดในการท างาน 
ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2541) กลา่ววา่ พนกังานท่ีเผชิญความเครียดสามารถแสตง

ออกมาไดใ้นหลายลกัษณะ แต่ละคนก็จะแสตงออกมาในลกัษณะท่ีแตกต่างกัน เป็นตน้ว่าความ
ดนัโลหิตสงู เป็นโรคหวัใจ มีการเปล่ียนแปลงการเผาผลาญอาหารในรา่งกาย โกรธง่าย มีอารมณ์
ฉนุเฉียว เป็นแผลในปาก ประสิทธิภาพการตดัสินใจลดลง และอ่ืนๆ อาการท่ีกล่าวมานี ้สามารถ
อธิบายไใน 3 ลกัษณะคือ อาการทางรา่งกาย อาการทางจิตใจ และอาการทางพฤตกิรรม 

1. อาการทางร่างกาย (physiological symptoms) พนกังานท่ีมีความเครียดมกัปรากฎ
อาการทางรา่งกายก่อนอาการทางดา้นอ่ืนๆ จากการวิจยัพบว่า ความเครียดเป็นสาเหตทุ าใหเ้กิด
อาการปวดหวั โรคความดนัโลหิตสงู ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงการเผาผลาญอาหารจนอาจจะท าให้
เป็นโรคกระเพาะอาหารได ้มีการเปล่ียนแปลงอตัราการเตน้ของหวัใจ และท าใหเ้ป็นโรคหวัใจจนถึง
ขัน้หวัใจวายได ้

2. อาการทางจิตใจ (psychological symptoms) ความเครียดจากการท างานอาจเป็น
สาเหตุท าให้ความพึงพอใจในการท างานลดลง และเป็นอาการทางจิตใจท่ีเห็นไดช้ัดเจนท่ีสุด 
อาการทางจิตใจอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากความเครียด เช่น ความรอ้นรนใจ ความกดดนั การไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธง่าย ขาดการยังคิด และการตัดสินใจไม่มี
ประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร 
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3. อาการทางพฤติกรรม (behavioral symptoms) พฤติกรรมของพนักงานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดห้ากพนกังานเกิดความเครียด เช่น ประสิทธิภาพในการท างานลดลงท าใหผ้ลผลิต
ลดลง มีการขาดงานบอ่ยจนถึงขัน้ลาออก มีการเปล่ียนแปลงนิสยัการรบัประทาน สบูบหุรี่มากขึน้ 
ด่ืมแอลกอฮอล ์หรือเกิดอาการนอนไมห่ลบั เป็นตน้ 

เอเวอรี่ และคณะ (Avery et al. 1984 อา้งใน วิสุทธ์ิ 2542) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากความเครียดเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีผิดปกตไิว ้5 ประเภท คือ 

1. โรควิตกกังวล (anxiety disorders) เป็นความรูส้ึกหวาดกลวั หรือวิตกกังวล ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อร่างกาย เช่น หายใจถ่ีขึน้ หวัใจเตน้แรงขึน้ กลา้มเนือ้เกร็ง และยงัสามารถขดัขวาง
ความคดิของบคุคล ท าใหค้ดิไมร่อบคอบ 

2. ความผิดปกติทางร่างกาย (disorders with a physical form) คนท่ีผิดปกติทางจิต 
บางคนจะมีอาการทางรา่งกาย ซึ่งเรียกวา่ Somatoform Disorders ไดแ้ก่ 

2.1 การครุน่คดิเป็นกงัวลกบัสขุภาพของตน (hypochondria) เป็นอาการท่ีแสดงออก
ทางร่างกาย เพ่ือท่ีจะป้องกันตนเองจากความกลัวในเรื่องสุขภาพ การเจ็บป่วย มักครุ่นคิดเป็น
กงัวลอยูก่บัสขุภาพตนเอง 

2.2 การสูญเสียหน้าท่ีของอวัยวะ (conversion reaction) เป็นอาการของความ
ผิดปกตท่ีิแสดงออกทางรา่งกายอาจมีหลายแบบ เชน่ การมองไมเ่ห็น หรือเป็นอมัพาตท่ีแขนขา ซึ่ง
ไมไ่ดมี้สาเหตมุาจากทางรา่งกายหรือการเป็นโรค 

3. โรคอารมณแ์ปรปรวน (affective disorders) เป็นความผิดปกติทางดา้นอารมณข์อง
บคุคล เช่น การเก็บกด ซึ่งเกิดจากการท่ีไม่มีความสขุในการท างาน ทะเลาะกบัเพ่ือนรว่มงานหรือ
ท างานผิดพลาด ซึ่งส่งผลใหเ้รารูส้ึกว่าตนเองไรค้่า แรงจงูใจในการท าสิ่งตา่งๆ ลดลง รูปแบบการ
กิน การนอนเปล่ียนไป ความตอ้งการทางเพศลดลง เป็นตน้ 

4. โรคจิตเภท (schizophrenia) เป็นลักษณะผิดปกติระหว่างความคิด และความรูส้ึก
โดยมากจะมีภาพหลอน และการตอบสนองทางอารมณ์มักไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น 
หวัเราะในสถานการณท่ี์เศรา้โศก หรือรอ้งไหใ้นงานปารตี์ ้

5. ความผิดปกติทางสังคม (social disorders) ความผิดปกติบางอย่างเกิดจากสภาพ
สงัคมมากกวา่สภาพจิตใจ ซึ่งความผิดปกตนีิร้วมถึงการติดยาเสพตดิ (dg abuse) และบคุลิกภาพ
ผิดปกต ิ

แมคโดนลั และคณะ (McDonald, 1981) กล่าวว่า ความเครียดจะมีผลตอ่บคุคลในดา้น
ตา่งๆ ดงันี ้
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1. ความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย (physical illness) ผลของความเครียดทางด้าน
ร่างกายท่ีไดร้บันัน้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งอาจไดร้บัผลตัง้แต่เพียงเล็กนอ้ย เช่น 
ปวดเม่ือยกลา้มเนือ้ อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ นอนไม่หลบั มีอาการงุนงง ไปจนถึงมีความผิดปกติใน
การท างานของร่างกาย ถา้บคุคลตอ้งเผชิญกับความเครียดเป็นเวลานานหรือมีความรุนแรง อาจ
ท าใหเ้กิดโรคตา่งๆ ได ้เชน่ โรคหวัใจ โรคกระเพาะอาหาร เป็นตน้ 

2. ความเจ็บป่วยทางสุขภาพจิต (mental illness) ในภาวะความเครียด สภาพอารมณ ์
ความรู้สึก การรับรู ้ ความสามารถในการคิด การตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคคลจะ
เปล่ียนแปลงไปจากปกต ิอาจจะเปล่ียนไปในทางลบหรือบวกก็ได ้แตถ่า้เผชิญกบัความเครียดเป็น
เวลานาน หรือความเครียดนัน้มีความรุนแรง ก็จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการตดัสินไจ 
สติปัญญา การแกไ้ขปัญหา ตลอดจนเสียความสามารถในการปฏิบตัิงานได ้ซึ่งปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้
นัน้อาจจะแสดงออกมาใหเ้ห็นไดซ้ัดเจนในลักษณะต่างๆ กัน คือ ความเหน่ือยลา้อ่อนลา้ และ
ออ่นเพลีย ความวิตกกงัวล ภาวะซมึเศรา้ ความรูส้กึตอ่ตา้น และความกา้วรา้ว 

3. การแยกตวัออกจากสงัคมและครอบครวั ผลของความเครียดนัน้ก่อใหเ้กิดปัญหาได ้
ทัง้ในชีวิตครอบครวัและสงัคม จะเห็นไดช้ดัในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท างานล่วงเวลา ท าใหบุ้คคลนัน้
รูส้ึกว่าตนเองถกูแยกออกจากสงัคม เพราะนอกจากงานในหนา้ท่ีแลว้ เขาไม่มีเวลาปะทะสงัสรรค์
กับบุคคลอ่ืน ไม่สามาถามเขา้ร่วมกิจกรรมกับส่วนรวมได ้และความเหน็ดเหน่ือยจากหนา้ท่ีการ
งาน ซึ่งมีผลตอ่อารมณ ์ก่อใหเ้กิดการแยกตวัออกจากสงัคมได ้และดา้นครอบครวันัน้ งานตา่งๆ ก็
ขดัขวางความสมัพนัธท่ี์มีตอ่ครอบครวัได ้เช่น งานลน้มือ หรืองานท่ีท าไม่ระบเุวลาแน่นอน ท าให้
เวลาในการดแูลครอบครวัมีนอ้ยลง เป็นสาเหตท่ีุน าไปสูปั่ญหาอ่ืนได ้

คเูปอร ์และคณะ (Cooper et al., 1988, pp. 1 - 3) กล่าวว่า ความเครียดในการท างาน
เป็นสิ่งท่ีหลีกเลียงไม่ไดใ้นชีวิตการท างานทุกวนั เครื่องบ่งชีค้วามเครียดในการท างานนี ้คือ การ
ลาออก การขาดงานของบุคลากร อัตราการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ซึ่งอัตราการเจ็บป่วยและ
อบุตัิเหตตุา่ง ๆ จากความเครียดนีไ้ม่เพียงแตจ่ะเกิดผลกระทบตอ่งานเท่านัน้ แตย่งัเป็นส่วนหนึ่งท่ี
ท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ดว้ย หากมองในแง่ผลของความเครียดในดา้นพฤติกรรม ก็จะพบ
ปรากฎการณต์อ่ไปนี ้เช่น การมาท างานไม่ทนัตามก าหนดและการผิดนดั การมาท างานสายมาก
ขึน้ การท างานเลินเลอ่จนผิดพลาดบอ่ยครัง้ และการมีปัญหาในการเขา้กบับคุคลอ่ืน 

2.8 ผลของความเครียด 
ชกิูตย ์ปานปรีชา (2534) ไดก้ลา่วถึงผลของความเครียด ท่ีมีตอ่รา่งกายและจิตใจดงันี ้
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1. ผลเสียตอ่รา่งกาย ความเครียดท าใหร้า่งกายเกิดการแปรปรวน และผิดปกติไดห้ลาย
ชนิด ไดแ้ก่ 

1.1 ท าใหร้า่งกายอยูใ่นสภาพเหมือนท างานหนกั ออ่นเพลีย ภมูิคุม้กนัในรา่งกาย ลด
ต ่าลง มีโอกาสตดิเชือ้โรคไดง้่าย 

1.2 เกิดโรคตา่งๆ ในกลุ่มท่ีเรียกว่าความผิดปกติทางสรีรวิทยา เน่ืองจากสาเหตทุาง
จิต (psychophysiology disorders) โรคท่ีพบบอ่ย เช่น ปวดศรีษะ ปวดตน้คอ ปวดหลงั ความดนั
โลหิตสูง หลอดเลือดท่ีหวัใจตีบตนั (coronary heart disease) แผลในกระเพาะอาหารและล าไส้
เล็กส่วนตน้ โรคอ่ืนๆ ในระบบทางเดินอาหาร เช่น ทอ้งอึด อาหารไม่ย่อย โรคหอบหืด ความรูส้ึก
ทางเพศลดลง 

1.3 เกิดสิว ความเครียด ท าใหผ้ิวหนงัผลิตเคราติน (keratin) เพิ่มมากขึน้ เป็นตน้เหตุ
ท าใหเ้กิดสิว 

1.4 ผมหงอกเรว็ขึน้ ผมรว่งมากขึน้ 
1.5 การใช้สารอาหารของร่างกายเปล่ียนแปลงไป ความเครียด ท าให้ร่างกายใช้

น า้ตาลและแรธ่าตเุพิ่มมากขึน้ 
1.6 ตอ่มหมวกไต (adrenal gland) ผลิตออรโ์มนอะดรีนาลีน (adrenaline) และ คอร์

ตโิซน (cortisone) 
1.7 แก่เรว็ แก่เกินวยั อายสุัน้ 

2. ผลเสียตอ่จิตใจ และชีวิตความเป็นอยู ่
2.1 ชีวิตไมมี่ความสขุ จิตใจไมเ่บกิบาน หงดุหงิด ร  าคาญ อารมณเ์สียง่าย 
2.2 นอนไมห่ลบั ท าใหจ้ิตใจไมส่งบ ฟุ้งซา่น 
2.3 เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท 
2.4 เกิดความกลวัสดุขีด และหมดอาลยัตายอยาก 
2.5 ตดิสรุา และยาเสพตดิ 
2.6 เกิดอบุตัเิหตไุดง้่าย ความเครียดท าใหค้วามสนใจ สมาธิ ความระมดัระวงัในการ

ท างานเสียไป 
2.7 การฆา่ตวัตาย หรือฆา่ผูอ่ื้น 
2.8 ครอบครวัไมมี่ความสขุ 
2.9 การหยา่รา้ง 
2.10 นิสยัเปล่ียนแปลง เชน่ สบูบหุรี่จดั  
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นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ (2542) กล่าวถึงผลกระทบของความเครียดว่า ความเครียด
ก่อใหเ้กิดความกงัวลใจ และในระยะยาวจะก่อใหเ้กิดอาการเศรา้ (depression) อาการปวดหัวท่ี
เกิดจากอารมณอ์นัรุนแรง แก๊สในกระเพาะอาหาร ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ หอบ โรคผิวหนงั 
โรคไมเกรน หงดุหงิดไมพ่งึพอใจกบัการงาน 

จากแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียดในการท างานท่ีกลา่วมาขา้งตน้นี ้ผูว้ิจยั
ไดก้ าหนดปัจจัยความเครียดท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ประกอบดว้ย ปัจจัยเก่ียวกับ
ลักษณะงาน ปัจจัยเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร ปัจจัยเก่ียวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
ปัจจยัเก่ียวกบัการพัฒนาทางอาชีพการงาน ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความ
สมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว มาใช้เป็นตัวแปรตน้เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามและอภิปรายผล ภายใตส้มมติฐานท่ีว่า ปัจจยัความเครียดท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนกังานบรษิัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.9 ความเครียดกบัประสิทธิการท างาน 
โดยทั่วไปเม่ือหากตอ้งเผชิญกับความทา้ทายแบบง่าย จะสามารถท างานใหส้  าเร็จลงได ้

ขณะท่ีแรงกดดนัเพิ่มขึน้การท างานของเราก็ดีขึน้พฤติกรรมนีเ้ป็นความจริงถึงแคร่ะดบัหนึ่งเทา่นัน้ 
ในทางตรงกบัขา้มเม่ือมีความเครียดท่ีไม่พึงประสงคเ์ขา้มากระทบจะมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ท างานและพฤติกรรมมากถึงระดบัหนึ่งจะท าใหก้ารท างานแย่ลง ดงัเช่นท่ี ร็อบบินส ์ (Robbins, 
2007)  อธิบายความสมดุลของผลบวกและผลลบของความเครียดในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพแสดงใหเ้ห็นวา่ถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งความเครียดกบัประสิทธิภาพในการท างานว่า
มีลกัษณะเป็นความสมัพนัธแ์บบหวักลบั (Inverted-U Relationship) กลา่วคือภายใตค้วามเครียด
ระดบัต ่าประสิทธิภาพในการท างานก็จะต ่า เม่ือความเครียดเพิ่มขึน้ในระดบัท่ีเหมาะสม (ระดบั
ปานกลาง) และคงอยูใ่นระยะเวลาท่ีพอเหมาะสม จะกระตุน้รา่งกายและเพิ่มความสามารถในการ
ตอบสนองตอ่สิ่งเรา้ ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานดีขึน้ถึงระดบัหนึ่ง แต่เม่ือความเครียดเพิ่มขึน้
ไปจนเกินความสามารถของบุคคลจะรับได้ หรือมีการกระท าท่ียาวนานเกินไปจะส่งผลให้
พฤตกิรรมการท างานของบคุคลเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากหากเกิดความเครียดเป็นเวลานาน ท าให้
เกิดความเหน่ือยล้าทั้งรางกายจิตใจและอารมณ์ ก่อให้เกิดความท้อแท้ในการท างานท าใ ห้
ประสิทธิภาพในการท างานตกต ่าลง 
3. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการท างาน 

ความหมายของประสิทธิภาพ 
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ปีเตอรส์ันและเพลาแมน (Peterson & Plowman, 1975 อา้งใน วนิดา ลิม้จิตสมบูรณ์, 
2536) ไดก้ล่าวว่าความหมายของค าว่าประสิทธิภาพในการบริหารงานดา้นธุรกิจในความหมาย
อย่างแคบ หมายถึง การลดตน้ทุนในการผลิต ส่วนความหมายอย่างกว้าง หมายถึง คุณภาพ 
(Quality)  ของการมีประสิทธิผล (Effectiveness)  และความสามารถ (Competence and 
Capacity) ในการผลิตการด าเนินงานทางดา้นธุรกิจ ท่ีถือว่ามีประสิทธิภาพสูงนัน้ ก็เพ่ือสามารถ
ผลิตสินคา้หรือบริการในปริมาณและคณุภาพท่ีตอ้งการ ในเวลาท่ีเหมาะสมและตน้ทุนนอ้ยท่ีสดุ
เม่ือค านึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพันทางการเมืองท่ีมีอยู่ ดังนั้นแนวความคิดของค าว่า
ประสิทธิภาพทางธุรกิจในท่ีนี ้จึงมีองคป์ระกอบ 5 อย่าง คือ ตน้ทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) 
ปรมิาณ (Quantity) เวลา (Time) และวิธีการ (Method) ในการผลิต 

จอหน์ ดี.มิลเล็ท (John D.Milet อา้งใน เทพศกัดิ ์บญุยรตันพนัธ,์ 2535) ใหค้วามหมาย
ของค าว่าประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบตัิงานท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจและไดร้บัผลก าไร
จากการปฏิบตังิาน ซึ่งความพงึพอใจ หมายถึง ความพงึพอใจในการบรกิารใหก้บัประชาชน โดยให้
พิจารณาจาก 

1. การใหบ้รกิารอยา่งเทา่เทียมกนั (equitable service) 
2. การใหบ้รกิารอยา่งรวดเรว็ทนัเวลา (timely service) 
3. การใหบ้รกิารอยา่งเพียงพอ (ample service) 
4. การใหบ้รกิารอยา่งตอ่เน่ือง (continuous service) 
5. การใหบ้รกิารอยา่งกา้วหนา้ (progression service) 
แคม เบลล ์(Campbell, 1977) ไดศ้ึกษาผลการด าเนินงานขององคก์ารและกล่าวถึง

บรรทดัฐานขององคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันี ้
1. ประสิทธิภาพโดยรวม (Overall efficiency) การประเมินผลโดยทั่วไปขององคก์รโดย

เจาะจงเขา้ไปในเกณฑห์ลายๆ อย่างเท่าท่ีจะประเมินได ้โดยทั่วไป จะประเมินและวดัผลโดยรวม
ระหวา่งผลการปฏิบตังิานท่ีท าการบนัทกึอยา่งตอ่เน่ืองในเอกสาร กบัการประเมินโดยใชก้ารตดัสิน
จากบคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถในองคก์าร 

2. ผลผลิต (Productivity) ปริมาณหรือจ านวนของผลิตภัณฑห์รือการบริการหลักๆ ท่ี
องคก์ารด าเนินอยู่ โดยวดัได ้3 ระดบั คือ รายบคุคล รายกลุ่ม และทัง้องคก์าร โดยผ่านขอ้มลูการ
บนัทกึเป็นเอกสารหรือการประเมินระดบั 

3. ประสิทธิภาพ (Efficiency) อตัราส่วนระหว่างหน่วยผลปฏิบตัิงานของตวับง่ชีห้นึ่งกับ
ตน้ทนุท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบตังิานนัน้ 
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4. ก าไร (Profit) ผลรวมรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์หลงัหกัลบกับตน้ทุน และพันธะ
ตา่งๆ ท่ีตอ้งช าระ 

5. คุณภาพ (Quality) เป็นคุณภาพเบือ้งตน้ของการบริการหรือผลิตภัณฑท่ี์จัดท าโดย
องคก์าร 

6. อบุตัิเหต ุ(Accident) ความถ่ีในการเกิดอุบตัิเหตใุนขณะท างานอนัเป็นผลใหเ้กิดการ
สญูเสียเวลา 

7. การเตบิโต (Growth) เป็นการวดัสิ่งท่ีเป็นตวัแทนของการเพิ่มขึน้ของตวัแปรตา่งๆ เชน่ 
ก าไรการผลิตของโรงงาน สินทรพัย ์ยอดขาย ก าไร สว่นแบง่การตลาต เป็นตน้ โดยเปรียบเทียบคา่
ในปัจจบุนักบัในอดีต 

8. การขาดงานเสมอ (Absenteeism) การขาดงานโดยไม่ไดร้บัอนุญาติ อาจจะวดัโดย
การหาจากเวลาทัง้หมดท่ีขาดงานเทียบกบัความถ่ีของการเกิดการขาดงาน 

9. การลาออก (Remover) วดัจากบคุลากรท่ีลาออกจากงานเทียบกบับคุลากรทัง้หมด 
10. ความพอใจในงาน (Job Satisfaction) วัดไดห้ลายอย่าง เช่น วัดความพอใจส่วน

บคุคลดว้ยจ านวนของงานตา่งๆ ท่ีปรากฎออกมาจากงานตา่งๆ ท่ีบคุลากรไดท้  าอยู่ 
11. การจูงใจ (Motivation) การจดัการเพ่ือโนม้นา้วใหบุ้คลากรแต่ละบุคคลปฏิบัติงาน

เป็นไปตามทิศทางของเปา้หมายท่ีวางไว ้
12. การจัดการดา้นส่ือสารข้อมูล ( Intimation management communication) ความ

สมบูรณ์ ประสิทธิภาพ และความถูกตอ้งในการวิเคราะหแ์ละการกระจายข้อมูลส าคัญๆ ของ
องคก์ารอยา่งเกิดประสิทธิผล 

13.  การอบรมและการพัฒนาสิ่ ง ท่ี มีความส าคัญ ( Training and development 
emphasis) ความพยายามขององคก์ารท่ีจะเอาใจใสใ่นการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

แนวคดิของ Peterson; & Plowman (1982) ไดใ้หแ้นวคดิใกลเ้คียงกบั Harring Emerson 
โดยไดต้ดัทอนบางขอ้ลง และสรุปองคป์ระกอบของประสิทธิภาพ ไว ้4 ขอ้ดว้ยกนั คือ 

1. คณุภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมีคณุภาพสงู คือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน ์คุม้คา่
และมีความพึงพอใจ ผลการท างานมีความถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนีผ้ลงานท่ีมี
คณุภาพควรก่อเกิดประโยชนต์อ่องคก์รและสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้หรือผูม้ารบับริการ 

2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดขึน้จะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน
โดยผลงานท่ีปฏิบตัิไดมี้ปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดในแผนงานหรือเปา้หมายท่ีบริษัทวางไว้
และควรมีการวางแผน บรหิารเวลา เพ่ือใหไ้ดป้รมิาณงานตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้
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3. เวลา (Time) คือ เวลาท่ีใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะท่ีถูกต้องตาม
หลกัการเหมาะสมกบังานและทนัสมยั มีการพฒันาเทคนิคการท างานใหส้ะดวกรวดเรว็ขึน้ 

4. ค่าใชจ้่าย (Costs) ในการด าเนินการทัง้หมดจะตอ้งเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือ
จะตอ้งลงทนุนอ้ยและไดผ้ลก าไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของคา่ใชจ้่าย หรือ ตน้ทนุการผลิต
ไดแ้ก่ การใชท้รพัยากรดา้นการเงิน คน วสัด ุเทคโนโลยี ท่ีมีอยู่อย่างประหยดัคุม้ค่า และเกิดการ
สญูเสียนอ้ยท่ีสดุ 

Woodcock (1989) ไดก้ล่าวว่าลกัษณะของทีมการท างานท่ีมีประสิทธิภาพไว ้11 ดา้น 
ดงันี ้

1. ความสมดลุในบทบาท (Balanced Roles) คือ ในทีมการท างานจะผสมผสานทักษะ
ความรู ้ความสามารถ ท่ีแตกตา่งกนัของบคุคล และใชค้วามแตกตา่งด าเนินบทบาทของแตล่ะงาน
อยา่งเหมาะสม ตามสถานการณท่ี์แตกตา่งกนัไป 

2. เป้าหมายท่ีชัดเจนและสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์(Clear Objectives and Agreed 
Goals) คือ ทีมการท างานมีเปา้หมายและวตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน สอดคลอ้งกนั สมาชิกทกุคนในทีม
รบัรูแ้ละยอมรบัเปา้หมายและวตัถปุระสงคน์ัน้ 

3. การเปิดเผยและเผชิญ (Openness and Confrontation) คือบรรยากาศในการท างาน
เป็นทีม เป็นไปอย่างเปิดเผย สมาชิกสามารถท่ีจะแสดงความรูส้ึกความคิดเห็นของตนต่อการ
ท างานได ้มีการส่ือสารโดยตรง หนัหนา้มารว่มกนัแกไ้ขปัญหา สรา้งความเขา้ใจกนั 

4. การสนับสนุนและการไว้วางใจ (Support and Trust) คือ สมาชิกทุกคนไดร้ับการ
ช่วยเหลือ สนบัสนนุซึ่งกนัและกนั มีความจริงใจตอ่กนั สามารถพดูไดอ้ย่างตรงไปตรงมาเก่ียวกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการท างาน พรอ้มท่ีจะรบัมือในการแกไ้ขปัญหา 

5. ความร่วมมือและขัดแย้ง (Co-operation and Conflict) คือ สมาชิกในทีมให้ความ
รว่มมือกนัท างาน พรอ้มท่ีจะช่วยเหลือสนบัสนนุ ช่วยเสริมสรา้งทกัษะ ความรูค้วามสามารถใหแ้ก่
กัน รวมทัง้การสนบัสนุนแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสารท่ีเอือ้ประโยชนต์่อการท างาน มีการใชค้วาม
ขดัแยง้ในทางสรา้งสรรคเ์พ่ือรว่มมือกนัแกไ้ขปัญหา 

6. วิธีการปฏิบตัิงานชดัเจน (Sound Procedures) คือ การท างานของท่ีมมีการประชุม
ปรกึษาหารือและหาแนวทางปฏิบตัิรว่มกนัการตดัสินใจ จะใชข้อ้มลูและความเห็นของสมาชิกทีม
ทกุคน 
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7. ภาวะผูน้  าท่ีเหมาะสม (Appropriate Leadership) การท างานในทีม จะตอ้งมีผูน้  าท่ีมี
ความสามารถและความเหมาะสมในสถานการณน์ัน้ๆ โดยสมาชิกทกุคนสามารถท่ีจะเป็นผูน้  าทีม
ได ้ขึน้อยูก่บัสถานการณน์ัน้ 

8. ทบทวนการท างานอย่างสม ่ าเสมอ (Regular Review) คือ การติดตามผลการ
ปฏิบตังิานของทีมอยา่งสม ่าเสมอ วา่มีปัญหาใดท่ีจะตอ้งรว่มกนัปรบัปรุงแกไ้ข 

9.  การพัฒนาบุคลากร ( Individual Development)  คือ การพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของสมาชิกทีม ใหโ้อกาสสมาชิกไดใ้ชท้กัษะ ความรู ้ความสามารถท่ีมีในการท างาน
อยา่งเตม็ท่ี 

10. สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มท่ีดี (Sound Inter-group Relations) คือ การท างานท่ีมี
สมัพนัธภาพท่ีดี มีการรา่มมีอใหค้วามชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั 

11. การติตตอ่ส่ือสารท่ีดี (Good Communications) คือ การติดตอ่ส่ือสารในทีม เป็นไป
อยา่งถกูตอ้งชดัเจน เหมาะสม ส่ือสารกนัทางตรง สมาชิกในทีมมีการส่ือสารเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลู
ขา่วสาร ความคดิเห็น  

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการท างานท่ีกลา่วมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้
อ้างอิงจากแนวคิดของ Peterson; & Plowman (1982) ซึ่งได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harring 
Emerson และก าหนดองค์ประกอบของประสิทธิภาพ ไว้ 4 ข้อ ประกอบด้วย ปริมาณงาน 
(Quantity) มีจ  านวนท่ีมีความเหมาะสม สามารถท างานไดส้  าเร็จตามเปา้หมายท่ีคาดไว ้คณุภาพ
งาน (Quality) ซึ่งมีคณุภาพท่ีเป็นท่ีพงึพอใจของผูใ้ชง้านหรือลกูคา้ มีความคุม้คา่และเกิดประโยชน์
สูงสุดเวลา (Time) ตรงตามก าหนด ท าไดท้  าระยะเวลาท่ีคาดการณไ์ว ้ใชเ้วลาอย่างคุม้ค่า  และ
คา่ใชจ้่าย ในการด าเนินการทัง้หมดเพ่ือใหท้  างานไดต้ามท่ีก าหนด และ คา่ใชจ้่าย (Costs) ในการ
ด าเนินการทัง้หมดจะตอ้งเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือจะตอ้งลงทุนนอ้ยและไดผ้ลก าไรมาก
ท่ีสุด โดยใช้เป็นตัวแปรตามเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบและอภิปรายผล ภยใต้
สมมติฐานท่ีว่า ปัจจยัความเครียดท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษัทไอที ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
4. ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับบริษัทไอทใีนเขตกรุงเทพมหานคร  

ในปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ( Information technology: IT)  เป็นสายงานท่ี
มีความส าคญัมากในระบบการท างานและค่อนขา้งมีต าแหน่งท่ีหลากหลาย ในหนึ่งบริษัทหรือ
ส านกังานจะตอ้งมีผูท่ี้มีความรูเ้ก่ียวกบัไอทีอย่างนอ้ย 1 – 2 คน เพ่ือช่วยในการวางโครงสรา้งของ
ระบบ  เน่ืองจากในปัจจุบนัการท างานโดยส่วนใหญ่ ใชค้อมพิวเตอรเ์ป็นพืน้ฐานหลกั บุคลากรท่ี
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คอยบ ารุงรกัษาอุปกรณ ์ดแูลโปรแกรม หรือจดัการเรื่องสิทธิการเขา้ใชง้านต่าง ๆ ขององคก์ร คือ
บคุลากรสายงานไอทีทัง้สิน้ ซึ่งสายงานไอทีนัน้ มีความหลากหลายของลกัษณะงาน โดยสามารถ
แบง่ประเภทของลกัษณะงานได ้ดงันี ้(Cloud HM, 2019) 

1. IT Management Group - เป็นสายบริหารของธุรกิจสายงานไอที มีความสามารถใน
การมองธุรกิจไดอ้ยา่งเขา้ใจ สามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือน าเทคโนโลยีมาใชก้บัธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม เช่น IT Manager – ผูจ้ดัการสายงานไอที ดแูลภาพรวมของระบบไอทีในองคก์ร
ทัง้หมด 

2. Infrastructure & Operation Admin Groups - เป็นสายงานดแูลระบบเครือข่ายของ
องคก์ร ทั้งระบบ Network, ระบบปฏิบัติการ UNIX, Windows, Linux, BSD, อุปกรณ์ Storage 
เชน่ HDD, Tape, NAS, SAN และอ่ืน ๆ ตวัอยา่งอาชีพนี ้ไดแ้ก่ 

2.1 System Engineer - วิศวกรระบบ บางองคก์รจะดแูลภาพรวมของระบบ สรา้ง/
แกไ้ข/ลบ ระบบ 

2.2 System Administrator – ผูด้แูลระบบเครือข่าย ดแูลเฉพาะเจาะจงในส่วนของ
ระบบตวัเองเทา่นัน้ เชน่ Network หรือ Operating system 

2.3 Network Engineer - วิศวกรเครือข่าย ดแูลระบบ Network ทัง้หมดขององคก์ร 
เชน่ การตัง้คา่ระบบ LAN, Firewall, Wi-Fi และ อ่ืน ๆ 

2.4 Network Operation - เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการและดแูลเครือข่าย บางองคก์รรวมไป
ถึงทัง้ System Engineer และ Network Engineer ท่ีเป็นฝ่ายท่ีแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ รวมกนั 

2.5 IT Support - สายอาชีพผูส้นบัสนนุไอที มีหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาเรื่อง IT ใหก้บับคุคล
ในองคก์ร หรือ ลกูคา้ 

3. Programmer Group - เป็นสายงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรห์รือโปรแกรมเมอร์
เหมาะส าหรบัคนท่ีมีความสามารถวิเคราะหแ์ละมองขอ้มลูตา่งๆ ในเชิง Logic ไดดี้ รวมกบัความ
เขา้ใจในการเขียนโปรแกรม ท าใหส้ามารถสรา้งสรรคผ์ลงานไดห้ลากหลายรูปแบบ ตวัอย่างการ
มอง Logic เช่น Facebook, Uber Application เหล่านีเ้กิดจากการสรา้งของโปรแกรมเมอรท์ัง้สิน้ 
โดยภาษาท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษา Python, Ruby, Perl, PHP, ASP, C, C++, Java และอ่ืนๆ 
ตวัอยา่งอาชีพในสายงานเขียนโปรแกรม ไดแ้ก่ 

3.1 Application Developer หรือ Software Engineer - นกัพฒันา Application โดย
ใชภ้าษาคอมพิวเตอรใ์นการสรา้งสรรคผ์ลงานและตอ้งสามารถมองภาพกวา้งของ Project ได ้ไม่



  38 

ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ, การพฒันา, การวิจยั, การท าเอกสารประกอบ, การซ่อมบ ารุง, และ
การวิเคราะห ์Software 

3.2 Programmer – นักเขียนโปรแกรมรับผิดชอบในการ Coding, ทดสอบ Code 
และแก้ไข Bug แตกต่างจาก Application Developer ตรงท่ีจะท างานเป็นบางส่วนของ Project 
แต ่Application Developer จะเขา้ใจ Scope โดยรวมท่ีมากกวา่ 

3.3 Software Tester - นักทดสอบผลิตภัณฑ ์มีหน้าท่ีคล้าย QC ในโรงงานท่ีตอ้ง
ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งใหลู้กคา้ใชง้านคือการหาช่องโหว่จากการท างานและตรวจสอบว่า 
Application มี Bug หรือขอ้ผิดพลาดหรือไม ่

3.4 System Analyst – นักวิเคราะหร์ะบบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการขององคก์ร
และทีมงาน สว่นใหญ่เป็นผูท่ี้มีพืน้ฐานการ Coding มาก่อน 

3.5 Business Analyst - นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ต้องมีความสามารถในเรื่องของ
เทคนิคเพ่ือน ามาประกอบกับการวิเคราะหท์างดา้นธุรกิจ นอกเหนือจากการเขียนโปรแกรม มีผูท่ี้
เช่ียวชาญในการท า Website โดยเฉพาะ เป็นการพฒันาทางดา้น Application หรือการออกแบบ 
Website ใหส้วยงาม ตวัอยา่งสายอาชีพนี ้ไดแ้ก่ 

3.6 Web Programmer / Web Developer ท าหนา้ท่ีพฒันา Application 
3.7 Web Designer ท าหนา้ท่ีออกแบบความสวยงามของ Website 

4. Database Group - ท าหนา้ท่ีดแูลฐานขอ้มูลขององคก์ร เป็นอีกสายงานหนึ่งท่ีเริ่มมี
บทบาทมากขึน้ในยุคปัจจุบนัท่ีมีการใช ้Data จ านวนมาก (Big Data) มาวิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือเป็น
ประโยชนต์อ่ธุรกิจ ตวัอยา่งอาชีพ ไดแ้ก่ 

4.1 Database Administrator (DBA) - เป็นผู้ดูแลระบบ Database บ ารุงรักษา
ปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานและวางแผนการจดัเก็บขอ้มลู 

4.2 Database Architect - เป็นผูอ้อกแบบระบบ Database ใหเ้หมาะสมกับการใช้
งานตอ่องคก์รนัน้ ๆ 

4.3 Data Scientist - เป็นผูท่ี้น  าขอ้มูลมาวิเคราะหไ์ปใชใ้หเ้กิดประโยชนส์ูงสุดกับ
องคก์ร 

5. IT Consultant Group - สายงานท่ีปรกึษา IT เป็นสายงานท่ีส าคญัท่ีองคก์รจะตอ้งใช้
งาน อาจใชบ้คุลากรภายในองคก์รหรือใชง้านจากบรษิัทท่ีรบัท าดา้นนีโ้ดยเฉพาะ ไดแ้ก่ 

5.1 IT Consultant - ท่ีปรึกษาทางดา้น IT ทั่วไปท่ีมีความรูค้่อนขา้งหลากหลายทัง้
ดา้น Network, System และ Security 
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5.2 ERP Consultant -  ท่ีปรึกษาทางด้านระบบ ERP (Enterprise Resource 
Planning) 

5.3 CRM Consultant - ท่ีปรึกษาทางด้านระบบ CRM (Customer Relationship 
Management) 

5.4 IT Audit - ผูต้รวจสอบไอที มีหนา้ท่ีตรวจสอบระบบของแต่ละองคก์รใหไ้ดต้าม
มาตรฐานสากล 

จากการศกึษาบริษัทหรือส านกังานท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบคุลากรท่ีกล่าวมาขา้งตน้ปฏิบตัิงานอยู่นัน้  สามารถแบง่ประเภท
ของธุ ร กิจตามกรมพัฒนาธุ ร กิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ (  Department of Business 
Development ) หรือ DBD ท่ีด  าเนินกิจกรรมไดด้งันี ้  

1. กิจกรรมการเรียนการสอนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ธุรกิจท่ีด  าเนินกิจการ
ดว้ยการเรียนการสอนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์สถาบนัฝึกอบรม
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวนบรษิัท 266 บรษิัท 

2. กิจกรรมการใหค้  าปรึกษาทางดา้นฮารด์แวร ์หมายถึง ธุรกิจท่ีด  าเนินกิจการดว้ยการให้
ค  าปรึกษาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับฮารด์แวร ์เช่น ความตอ้งการของระบบ
ทางดา้นฮารด์แวรแ์ละการบ ารุงรกัษาฮารด์แวร ์การบริการแบบครบวงจร การบริการรวมระบบ
คอมพิวเตอร ์เชน่ การวิเคราะหร์ะบบปัจจบุนัของลกูคา้ การประเมินความตอ้งการระบบในปัจจบุนั
และอนาคต การบริการทางเทคนิคในการแกปั้ญหาเฉพาะทางใหแ้ก่ลูกคา้ รวมถึงจดัท าเอกสาร
เพ่ือศึกษาความสามารถในการรองรบัการใชง้าน ประสิทธิภาพการท างานหรือระบบรกัษาความ
ปลอดภยั มีจ านวนบรษิัท 499 บรษิัท 

3. กิจกรรมการใหค้  าปรึกษาทางดา้นซอฟตแ์วร ์หมายถึง ธุรกิจท่ีด  าเนินกิจการดว้ยการ
ให้ค  าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ซอฟตแ์วร ์ความตอ้งการของระบบทางดา้นซอฟตแ์วรแ์ละการจดัซือ้ซอฟตแ์วรค์วามปลอดภยัของ
ระบบ การบริการความรูค้วามช านาญทางดา้นซอฟตแ์วรแ์ละบริการสนบัสนนุทางเทคนิค การให้
ความช่วยเหลือลูกคา้ในการใชง้านหรือแก้ปัญหาดา้นซอฟตแ์วร ์การบริการอัพเกรด มีจ านวน
บรษิัท 1,486 บรษิัท 

4. กิจกรรมการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นคอมพิวเตอร ์หมายถึง ธุรกิจท่ีด  าเนิน
กิจการดว้ยการจดัการและดแูลโครงสรา้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน ณ สถานท่ีของลกูคา้ 
รวมถึงฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วรแ์ละระบบเครือข่าย การจดัการและดแูลระบบเครือข่ายส่ือสารและการ
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เช่ือมต่ออุปกรณฮ์ารด์แวรส์  าหรบัวิเคราะหปั์ญหาดา้นเครือข่าย การเก็บรวบรวมสถิติเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพ และการใช้งานระบบ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการส่ือสารข้อมูลในระบบเครือข่ายให้คล่องตัวยิ่งขึน้ รวมถึงระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีควบคมุจากระยะทางไกล หรือบริการดา้นความปลอดภัยท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัการและ
ด าเนินงานระบบคอมพิวเตอรข์องลกูคา้ประจ าวนั มีจ  านวนบรษิัท 851 บรษิัท 

5. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรอ่ื์นๆ หมายถึง ธุรกิจท่ี
ด  าเนินกิจการดว้ยกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์ซึ่งมิได้
จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน เช่น การกูคื้นระบบคอมพิวเตอร ์(โดยเนน้เรื่องความเสียหายจากภัยพิบตัิท่ี
จะมีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ) การติดตัง้ซอฟตแ์วร ์การติดตัง้คอมพิวเตอรส์่วนบุคคลและ
อปุกรณต์อ่พ่วงและการบ ารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร ์มีจ  านวนบริษัท 1,411 บริษัท (กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้, 2563)  

บริษัทหรือส านักงานท่ีเก่ียวข้องกับไอทีท่ีด  าเนินกิจการส่วนใหญ่ มักอยู่ในเขตพืน้ท่ี
เศรษฐกิจหรือเมืองหลวงของประเทศ เช่น ในเขตกรุงเทพมหานคร มีบริษัทหรือส านักงานท่ี
เก่ียวข้องกับไอทีอยู่จ  านวนมาก ท าให้มีบุคลากรของบริษัทไอทีอยู่รวมกันในจ านวนมากดว้ย
เช่นกนั ซึ่งจากขอ้มลูจ านวนบริษัทหรือส านกังานท่ีด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับไอทีตามท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ พืน้ท่ีในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวนบริษัทหรือส านักงานไอที ทัง้สิน้จ  านวน 4,513 
บรษิัท โดยมีจ านวนพนกังานในบรษิัทอยา่งนอ้ย บรษิัทละ 6 คนขึน้ไป  
5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

พระมหาคณาธิป จันทรส์ง่า (2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานเขตสัมพันธวงศ ์กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ 
ขา้ราชการส านกังานเขตสมัพนัธวงศ ์จ  านวน 113 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล คือ การทดสอบค่าไคสแควร ์ผลการศึกษาพบว่า 
ขา้ราชการท่ีมีปัจจยัจงูใจในการปฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีรบัผิดชอบ โอกาสกา้วหนา้ในการ
ท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน การไดร้ับการยอมรับนับถือ และสัมพันธภาพกับเพ่ือน
ร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานเขตสัม
พนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ต่อลาภ อยู่พงษ์พิทักษ์ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 368 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ได้แก่ t-test, One-way ANOVA และ Pearson 
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correlation ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัความเครียด ดา้นลกัษณะงาน ดา้นนโยบายการบริหารงาน 
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มี
ความสมัพนัธต์อ่ความเครียดในการปฏิบตังิาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01, .05 

พิชญา แก้วสระแสน (2560) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยในการท างาน 
ความเครียด และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างคือ การทดสอบค่าที การวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียว และสถิติท่ีใชใ้นการหาคา่ความสมัพนัธคื์อ สถิติสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั ผล
การทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ปัจจยัในการท างาน ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกบังาน ปัจจยัดา้นการวางแผน
และพัฒนาอาชีพ ปัจจัยด้านโครงสรา้งและบรรยากาศขององคก์าร ปัจจัยดา้นนโยบายในการ
บริหารงาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน ปัจจัยด้านผลตอบแทน มี
ความสัมพันธ์กับความเครียดในการท างานโดยรวมของพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใน
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ในทิศทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า 

นิคม  มาลยัทอง (2560) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเครียดในการปฏิบตังิานของ
เจ้าหน้าท่ีส านักข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในต าแหน่ง
เจา้หนา้ท่ีส านักข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 จ  านวน 220 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล คือ t-test การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว
และการวิเคราะหค์วามสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นความเครียด
ท่ีส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน 
ดา้นลกัษณะงาน  ดา้นนโยบายองคก์ร  ดา้นคา่ตอบแทน ตามล าดบั โดยลกัษณะส่วนบุคคล คือ 
เพศ อายุ รายได ้ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความเครียดในการท างาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัดา้นโอกาสก้าวหนา้ในการท างาน 
ดา้นลกัษณะงาน  ดา้นนโยบายองคก์ร  ดา้นคา่ตอบแทน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานมี
ความสมัพนัธก์บัความเครียดในการการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

วชิระ เพช็รราม (2559) ได้ศึกษา ความเครียดของพนักงานและปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความเครียดของพนักงาน กรณีศึกษาฐานผลิตแก๊สธรรมชาตินอกชายฝ่ังอ่าวไทย โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่างคือพนกังานฐานผลิตแก๊สธรรมชาตินอกชายฝ่ังอ่าวไทยจ านวน 330 คน ใชแ้บบสอบถาม
ในการวิจยั ผลการศกึษาวิจยัพบว่า พนกังานสว่นใหญ่มีความเครียดอยูใ่นระดบัปกต ิพนกังานท่ีมี
ความแตกต่างกันในดา้นภูมิล  าเนาท่ีอยู่อาศยั ระดบัการศึกษา แผนกท่ีปฏิบตัิงานและสถานท่ี
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ปฏิบตัิงาน มีระดบัความเครียดไม่แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนพนกังานท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน เช่น อายุ อายุงาน รายไดต้่อเดือน สถานภาพการสมรส ระดบังาน 
สถานภาพการเป็นพนกังาน จ านวนวนัในการปฏิบตัิงาน การออกก าลงักายและสุขภาพ มีระดบั
ความเครียด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เ ม่ือวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงานของพนกังาน พบว่า ปัจจยัดา้นการปฏิบตัิงาน เช่น ปริมาณงาน 
กฎระเบียบของบรษิัท เป็นตน้ เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเครียดของพนกังานมากท่ีสดุ  

ณฐัธิดา สพุรรณภพ (2559) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความเครียดในการท างาน 
คุณภาพชีวิตในการท างาน การรบัรูคุ้ณค่าของงานและความเหน่ือยหน่ายในการท างาน ของ
บุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลยัในก ากับของรฐัแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 262 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสัน และการวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ผลการศึกษา
พบว่า ความเครียดในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความเหน่ือยหน่ายในการท างาน 
คุณภาพชีวิตในการท างานไม่มีความสัมพันธต์่อความเหน่ือยหน่ายในการท างาน และการรบัรู ้
คณุค่าของงานมีความสมัพนัธ์ต่อความเหน่ือยหน่ายในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

สรุพงษ ์ฉันทพฒันพ์งศ ์(2559) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยมีกลุ่มตวัอย่าง คือพนกังานสายเทคโนโลยี
ของธนาคารแห่งหนึ่ง จ  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจยั มีสถิติท่ีใชใ้นการ
ทดสอบ ไดแ้ก่ t-test และ Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีเพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาปฏิบตัิงาน และรายไดท่ี้แตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพใน
การท างานไม่แตกตา่งกนั ปัจจัยดา้นแรงจงูใจ ประกอบดว้ย ปัจจยัจงูใจ และปัจจยัค า้จนุมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานและปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ประกอบดว้ย การมีสว่นรว่มใน
การท างาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชามีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานอยา่งมีนยัส าคญั .05 

นลพรรณ บญุฤทธ์ิ (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ของบคุลากรองคก์ารบริหาร ส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยกลุ่มตวัอย่างคือ บคุลากรองคก์ารบริหาร ส่วน
จงัหวดัชลบรุี จ  านวน 250 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะหข์้อมูล คือ การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผล
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การศกึษาพบว่า ปัจจยัอิทธิพลตอ่การปฏิบตัิงาน คือโครงสรา้งและความสามารถ มีความสมัพนัธ์
กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของบคุลากรอยู่ในระดบัปานกลาง และมีสง่ตอ่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตังิาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

น า้ฝน นิมิตร (2558) ไดศ้กึษาปัจจยัความเครียดท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักบัญชีท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวนทัง้สิน้ 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจยั สถิติท่ีใชคื้อ การวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยดา้นความเครียด ไดแ้ก่ ดา้นความ
สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลในหน่วยงาน ดา้นการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี ดา้นโครงสรา้ง
และบรรยากาศในหน่วยงาน ดา้นหน้าท่ีความรับผิดชอบในหน่วยงาน ดา้นความส าเร็จและ
ความกา้วหนา้ในอาชีพและดา้นความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานกับครอบครวั มีความสมัพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 

จฑุารตัน ์ทางธรรม (2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นการท างานท่ีมีอิทธิพลตอ่ความเครียด
และประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนอิเลคทรอนิกส ์
โดยมีกลุ่มตวัอย่าง คือพนกังานกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ส่วนอิเลคทรอนิกส ์จ  านวน 
400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย มีสถิติ ท่ีใช้ในการทดสอบไ ด้แก่  
Independent Sample t- test, One-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ผลการศกึษาพบว่า  อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงงาน ประสบการณ์
การปฏิบัติงานและรายไดข้องพนักงานส่งผลต่อการรับรู ้ความเครียดแตกต่างกัน และพบว่า
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณก์ารท างานและรายไดส้่งผลต่อการรับรู ้
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่าง ปัจจยัการท างานไม่มีอิทธิพลตอ่ความเครียดของพนกังาน 
แต่ปัจจยัในการท างานและความเครียดดา้นร่างกายมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จุฑาภรณ ์ยศไกร (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดของพนกังานในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 387 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจยั สถิติท่ีใชก้ารวิเคราะหคื์อ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปร การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการเงินมีผลต่อ
ความเครียดในดา้นอารมณแ์ละความคิด ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนตวัมีผลต่อความเครียดในดา้น
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ร่างกาย และปัจจัยดา้นสังคมมีผลต่อความเครียดในดา้นร่างกาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

อนนัท ์พะละหงษ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความเครียดในการท างานของพนกังานเทศบาล
เมืองบางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพิจิตร โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือพนกังานเทศบาลของ
เมืองบางมูลนาก จ านวน 108 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั
คือ t-test และการวิเคราะหค์วามแตกตา่งรายคู ่ดว้ยวิธีการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบรายคู ่ (Multiple 
comparison) ผลการศึกษาพบว่า ความเครียดในการท างานอยู่ในระดบัน้อย และเปรียบเทียบ
ความเครียดในการท างานจ าแนกตามขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบคุคล พบว่า ระดบัอาย ุระดบัการศกึษา 
ระยะเวลาปฏิบตัิงาน และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีความเครียดในการท างานท่ีแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ภเูมธ แกว้เขียว (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาระดบัความเครียดและประสิทธิภาพการ
ท างานของครูการศึกษาพิเศษ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 คน 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม  ใชส้ถิติการทดสอบความแตกต่าง โดยใช ้One-way 
ANOVA และใชส้ถิต ิmultiple comparison test ในการเปรียบเทียบรายคูโ่ดยใชว้ิธีการหาคา่ LSD 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่าความเครียดท่ีแสดงออกมาทางร่างกายและจิตใจมี
ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพ 

พิมพ ์ศรีทองค า (2557) ไดศ้ึกษา ความเครียดในการปฏิบตัิงาน ภาวะผูน้  า ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานปฏิบตัิการในบริษัทเอกชนท่ีน าเขา้และจัดจ าหน่าย
สินคา้แฟชั่นแห่งหนึ่ง โดยมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Independent Sample t-Test และ การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับ
การศกึษาและระยะเวลาในการปฏิบตัิงานท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ไม่แตกต่างกัน อิทธิพลของปัจจยัความเครียดในการปฏิบตัิงานและภาวะผูน้  าส่งผลต่อประสิทธิ
ภาพในการปฏิบตังิานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการคน้พบว่า ปัจจยัความเครียดในการท างาน 
ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของบคุลากรสายงานไอที เน่ืองจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแสดงให้
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เห็นถึงกลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งหรือใกลเ้คียงกบับคุลากรสายงานไอที และดว้ยปัจจยัความเครียด
ในการท างานดา้นๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้หรือลดลง
ได ้หากมีความเครียดในการท างานในระดบัท่ีเหมาะสม จะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี
ขึน้ได ้แต่หากปัจจัยความเครียดในการท างานอยู่ในระดบัท่ีมากหรือนอ้ยเกินไป อาจส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลงและก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่รา่งกายและจิตใต สง่ผลกระทบต่อการ
ท างานได ้
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานบรษิัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากร และการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท า และการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. การก าหนดสถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานบริษัทไอทีท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ พนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  
วิธีการก าหนดกลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran 

โดยก าหนดระดบัคา่ความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัคา่ความคลาดเคล่ือนรอ้ยละ 5 (Cochran, 
1977 อา้งใน ธีรวุฒิ เอกกะกุล, 2543) กรณีไม่ทราบค่าสดัส่วนของประชากร p = 0.5 ซึ่งสูตรใน
การค านวณท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือ 

สตูร n =   
Z2

 4e2 
        
 n แทน ขนาดตวัอยา่ง 
 p แทน สดัสว่นของประชากรท่ีก าลงัสุม่ 0.5 
 e แทน ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุม่ตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดขึน้ได ้  
 Z แทน ระดบัความเช่ือมั่นท่ีก าหนดไว ้Z มีคา่เท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความ

เช่ือมั่น รอ้ยละ 95 (ระดบั .05) 

แทนคา่ n =   
Z2

 4e2   
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n =   
1.962

 4(0.05)2
 

n = 384.16 ≈ 385 

ดงันัน้ จะไดก้ลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเท่ากบั 385 คน โดยมีความผิดพลาดไมเ่กินรอ้ย
ละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95  

วิธีการสุม่ตวัอย่าง 
จากกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 385 คน การวิจยัครัง้นีใ้ชก้ารสุม่ตวัอยา่งแบบไมใ่ชค้วามน่าจะ

เป็น (Non-Probability Sampling) โดยมีขัน้ตอนการสุม่ตวัอยา่งประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก

เขตพืน้ท่ีท่ีมีบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร (กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์, 2563) 
ดงันี ้

ตาราง 3 จ  านวนบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

เขตการปกครอง จ านวนบริษัท 

1. เขตวฒันา 230 
2. เขตหว้ยขวาง 184 
3. เขตจตจุกัร 182 
4. เขตบางรกั 142 
5. เขตปทมุวนั 43 
6. เขตบางเขน 39 
7. เขตบางกะปิ 32 
8. เขตประเวศ 29 
9. เขตสาทร 18 

ท่ีมา : กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 21 ก.พ. 2563 

ขัน้ตอนท่ี 2 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience sampling) 
โดยการแจกแบบสอบถามตามสถานท่ีท างานเขตต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหค้รบตาม
จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอ้งการ คือ 385 คน 
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การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลู

การวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต าราและงานวิจยั รวมทัง้แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัความเครียดในการท างาน ประสิทธิภาพการท างานของบคุลากรบริษัทไอที ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย และการสร้าง
เครื่องมือในการวิจยัใหค้รอบคลมุตามความมุง่หมายของงานวิจยั  

2. สร้างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยก าหนดขอบเขตให้
ครอบคลมุกบัเนือ้หาการวิจยั เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามความมุ่งหมายของการวิจยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในงานวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะโดยเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้ประสบการณก์ารท างาน ต าแหนง่งาน จ านวน
ทัง้หมด 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
2. อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
3. สถานภาพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
4. ระดบัการศกึษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
5. รายได ้ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
6. ประสบการณก์ารท างาน ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 

Scale)  
7.  ต  าแหนง่งานใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการท างานของ
พนกังานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งค  าถามเป็นแบบ Likert Scale เป็นค าถามเชิงบวก
และค าถามเชิงลบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ ( Interval Scale) ซึ่งมีลกัษณะ
เป็นมาตรวดั 5 ระดบั และการแปลงคา่ของขอ้มลู แบง่เป็นค าถามเชิงบวกและค าถามเชิงลบ โดย
หากผูต้อบแบบสอบมีระดบัความเครียด มากท่ีสุด ในค าถามเชิงบวก จะแปลงคา่คะแนนเทา่กบั 1 
และในค าถามเชิงลบ จะแปลงคา่คะแนนเทา่กบั 5 ดงันี ้
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    ค าถามเชิงบวก  ค าถามเชิงลบ 

มากท่ีสดุ  คา่คะแนน 1  คา่คะแนน 5 

มาก   คา่คะแนน 2  คา่คะแนน 4 

ปานกลาง  คา่คะแนน 3  คา่คะแนน 3 

นอ้ย   คา่คะแนน 4  คา่คะแนน 2 

นอ้ยท่ีสดุ  คา่คะแนน 5  คา่คะแนน 1 

ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) จ  านวน 27 ขอ้ แยกเป็นดา้นต่างๆ 
ดงันี ้

1. ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน 
2. ปัจจยัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร 
3. ปัจจยัเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 
4. ปัจจยัเก่ียวกบัการพฒันาทางอาชีพการงาน 
5. ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร 
6. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั 

การแปลผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปราย โดยใชเ้กณฑข์องเบสท ์(มนตรี พิรยิะกลุ, 
2563) ดงันี ้ 
 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัความเครียดมากท่ีสดุ 
 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัความเครียดอยา่งมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัความเครียดปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบัความเครียดนอ้ย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดบัความเครียดนอ้ยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งค  าถามเป็นแบบ Likert Scale เป็นค าถามเชิงบวกและค าถามเชิงลบ โดยใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ซึ่งมีลกัษณะเป็นมาตรวดั 5 ระดบั และ
การแปลงคา่ของขอ้มลู แบง่เป็นค าถามเชิงบวกและค าถามเชิงลบ โดยหากผูต้อบแบบสอบมีระดบั
ความเครียด มากท่ีสุด ในค าถามเชิงบวก จะแปลงค่าคะแนนเท่ากับ 1 และในค าถามเชิงลบ จะ
แปลงคา่คะแนนเทา่กบั 5 ดงันี ้
    ค าถามเชิงบวก  ค าถามเชิงลบ 
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มากท่ีสดุ  คา่คะแนน 5  คา่คะแนน 1 

มาก   คา่คะแนน 4  คา่คะแนน 2 

ปานกลาง  คา่คะแนน 3  คา่คะแนน 3 

นอ้ย   คา่คะแนน 2  คา่คะแนน 4 

นอ้ยท่ีสดุ  คา่คะแนน 1  คา่คะแนน 5 

ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) จ  านวน 16 ขอ้ แยกเป็นดา้นต่างๆ 
ดงันี ้

1. ดา้นปรมิาณงาน 
2. ดา้นคณุภาพงาน 
3. ดา้นเวลาในการท างาน 
4. ดา้นคา่ใชจ้า่ย 

การแปลผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปราย โดยใชเ้กณฑข์องเบสท ์(มนตรี พิรยิะกลุ, 
2563) ดงันี ้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพการท างานในระดบัมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพการท างานในระดบัมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพการท างานในระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพการท างานในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพการท างานในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
3. น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความ

ถกูตอ้งและขอค าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือใหแ้บบสอบถามสอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมาย และ
สมมตฐิานของงานวิจยั 

4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านกระบวนการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคมุสารนิพนธ ์เพ่ือตรวจสอบและน าไปแกไ้ขก่อนน าไปใช ้

5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบและแกไ้ขแลว้ ไปทดสอบใช ้(Try out) กบักลุ่มท่ี
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจริง จ  านวน 30 คน เพ่ือน าไปหาคา่ความน่าเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม 

(Reliability of the test) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2542 : 34-35) ซึ่งคา่อลัฟาท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของค าถาม โดย

จะมีคา่ ระหว่าง 0 ≈ α ≈ 1 คา่ท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่า มีความเช่ือมั่นสงู โดยงานวิจยันี ้
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คา่ความเช่ือมั่นจะตอ้งมีคา่ตัง้แต ่0.7 ขึน้ไป ถือว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นและไดค้ณุภาพ ซึ่ง
มีผลการทดสอบดงันี ้ 

5.1 คา่ความเช่ือมั่นของปัจจยัความเครียดในการท างาน มีคา่เทา่กบั 0.925 
5.2 ค่าความเช่ือมั่นของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีคา่เท่ากบั 0.858 โดยถา้ตดัค าถามส่วนท่ี 3 ขอ้ท่ี 8 ในประสิทธิภาพการท างาน
ดา้นคณุภาพงาน จะท าใหค้า่ความเช่ือมั่นมากขึน้ ท่ี 0.871 และขอ้ดงักล่าวมีความสมัพนัธก์บัขอ้
อ่ืนๆ ในระดบัต ่า (0.093) 

สรุปได้ว่า แบบสอบถามทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยความเครียดในการท างาน และ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้หมด 43 ขอ้ มี
ความเช่ือมั่นในระดบัยอมรบัได ้

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) เพ่ือศกึษาถึงปัจจยัความเครียด

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
ด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง โดยขอความร่วมมือจากบุคลากรบริษัทไอที ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

วิธีการรวบรวมขอ้มลู 
1. ขอความรว่มมือจากกลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้ิจยัจะด าเนินการส่งแบบสอบถาม พรอ้มทัง้

ชีแ้จงวตัถประสงคใ์นการท างานงานวิจยั ตลอดจนลกัษณะแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างทราบ
เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั และใหก้ลุม่ตวัอยา่งเป็นผูก้รอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

2. ท าการเก็บรวมรวบขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม และบนัทกึขอ้มลูดว้ยตนเอง 
3. ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บแบบสอบถาม โดยมีการตรวจสอบความครบถว้นของขอ้ค าถาม

ก่อนท าการเก็บ และบนัทกึขอ้มลูดว้ยตนเอง 
4. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ ์และท า

การคดัแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณอ์อก 
การจัดกระท า และการวิเคราะหข้์อมูล 

หลงัจากไดร้วบรวมแบบสอบถามทัง้หมดจากผูต้อบแบบสอบถามเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัน า
แบบสอบถามทัง้หมดมาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
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1.  การตรวจสอบข้อมูล (Editing)  ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณอ์อก 

2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งสมบูรณม์าลงรหสัตามท่ีก าหนดไว้
ลว่งหนา้ 

3.  การประมวลผลข้อมูล (Processing)  ข้อมูล ท่ีได้ลงรหัสแล้วน ามาบันทึกใน
คอมพิวเตอร ์เพ่ือประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์างสถิตใินการด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู 

การจดัท าขอ้มลู  
1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดยการท า Try Out จากนัน้ด  าเนินการแก้ไข 

ขอ้บกพรอ่งของแบบสอบถาม พรอ้มทัง้ตรวจสอบความเช่ือถือได ้(Reliability) ของแบบสอบถาม
ดว้ย วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

2. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขขอ้บกพรอ่งเรียบรอ้ยแลว้ออกเก็บขอ้มลูจรงิ  
3. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บข้อมูล

แลว้ 
4. น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ มาท าการลงรหสั (Coding) ในแบบลง 

รหสัส าหรบัใชป้ระมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร ์ในการวิเคราะหข์อ้มลูตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้  
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

ข้อมูลส่วนท่ี 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติ
วิเคราะหข์อ้มลูในการบรรยาย โดยน าเสนอขอ้มลูแบบแจกแจงความถ่ีพืน้ฐานประกอบดว้ย 

1. คา่รอ้ยละ (Percentage) เพ่ือใชใ้นการอธิบายลกัษณะขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใชส้ตูรดงันี ้(ศริวิรรณ เสรีรตัน;์ และคณะ. 2548: 214) 

p=
f

n
(100) 

 
เม่ือ p แทน รอ้ยละหรือเปอรเ์ซ็นต ์
 f แทน ความถ่ีของขอ้มลูในแตล่ะกลุม่ 
 n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
2. คา่เฉล่ีย (Mean) โดยใชส้ตูร (ชศูรี วงศร์ตันะ. 2544: 35) 

 

x = 
∑ x

n
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เม่ือ x  แทน คะแนนคา่เฉล่ีย 

 ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
3. คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือ

ใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูตา่งๆ (ชศูรี วงศร์ตันะ. 2544: 65) 
 

s= √
∑ (x- ) 2

n-1
 

 
เม่ือ S แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 x แทน ขอ้มลูดบิแตล่ะตวั 

 x   แทน คา่เฉล่ียของขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่ง 
 n แทน ขอ้มลูของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
4. สถิตใิชท้ดสอบคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม หรือคา่ความเช่ือถือไดข้องเครื่องมือ 

(Reliability of the test)  ของแบบสอบถามโดยใช้วิ ธีหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (แอลฟา-
Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 49) 
 

a = 
kCoVaiance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ / Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(k-1)CoVaiance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ / Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

  

เม่ือ k   แทน จ านวนค าถาม 
 (CoVariance)   แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนระหวา่งค าถาม 
 (Variance)   แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนค าถาม 
 a   แทน คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

คา่แอลฟาท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัของความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีคา่ระหว่าง      

0 < α < 1 คา่ท่ีไดใ้กลเ้คียง 1 มาก แสดงวา่มีความเช่ือมั่นสงู 

x x
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สถิตท่ีิใชท้ดสอบสมมตฐิาน 
1. คา่ t-test ใชเ้ปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีเป็น

อิสระตอ่กนั (ชศูรี วงศร์ตันะ. 2544: 1733) 
1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั 

 

i=
x1̅-x2̅

sp√
1
n1
+

1
n2

 

สถิตทิดสอบ t มีองศาอิสระ n1+n2-2  โดยท่ี  
 

Sp
2=
(n1-1)s1

2+(n2-1)s1
2

n1+n2-2
 

 

1.2 กรณีท่ีมีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั 
 

t = 
x1̅-x2̅

√
s1

2

n1
+

s2
2

n2

 

   

สถิตทิดสอบ t มีองศาอิสระ v โดยท่ี 
 

v=
(

s1
2

n1
+

s2
2

n2
)
2

s2
2/n1

n1-1
+

s2
2/n2
n2-1

 

เม่ือ   x ̅ แทน คา่เฉล่ียตวัอยา่งกลุม่ท่ี i = 1,2 

เม่ือ  Sp แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจากตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่ 
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เม่ือ n1 แทน ขนาดตวัอยา่งกลุม่ท่ี i 

เม่ือ s1
2 แทน คา่แปรปรวนของตวัอยา่งกลุม่ท่ี  i = 1,2 

เม่ือ n1 แทน ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ท่ี 1 

เม่ือ n2 แทน ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ท่ี 1 

เม่ือ df แทน องศาความเป็นอิสระ 
2.  ค่า  F- test ใช้วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเ ดียว (One-Way Analysis of 

Variance) ใชเ้ปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา. 2546: 135) 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

ผลรวมก าลงัสอง df 
คา่ประมาณของ
ความแปรปรวน 

MS 
F 

ระหวา่งกลุม่ SSb k-1 MSb MSb/ MSb 
ภายในกลุม่ SSw n-k MSw  
รวม SSt n-1   

 

ตารางการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

F=
MSb

MSw
 

โดยท่ี  
k-1 แทน Degree of Freedom ส  าหรบัการผนัแปรระหวา่งกลุม่ dfb 

x ̅  แทน Degree of Freedom ส  าหรบัการผนัแปรระหวา่งกลุม่ dfw 
F  แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณา F-distribution 
MSb แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
MSw แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
SSb แทน ผลบวกก าลงัสองระหวา่งกลุม่ 
SSw แทน ผลบวกก าลงัสองภายในกลุม่ 
K  แทน จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอยา่ง 
N  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
dfb  แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
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3. ค่าสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ทดสอบ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 2 ตวัแปร อยูใ่นมาตราอนัตราภาคหรือมาตราอตัราสว่น 
 

สมการถดถอยพหคูณู  Y’ = a+b2X2+b3X3+….bkXk 
 

เม่ือ Y’   แทน คะแนนพยากรณข์องตวัแปรตาม 
 X1, X2, …Xk แทน ตวัแปรอิสระ 
 a  แทน จดุตดัของเสน้ถดถอยส าหรบั Y ท่ีถกูท านายดว้ย Xk 
 b1, b2, …bk แทน ความชนั ของเสน้ถดถอยส าหรบั Y ท่ีถกูท ารนายดว้ย Xk 
 k  แทน จ านวนประชากรณ ์(ตวัแปรอิสระ) 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการวิจยั เรื่อง “ปัจจยัความเครียดในการท างานท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
ความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง โดยก าหนดสญัลกัษณ์
และอกัษรยอ่ตา่งๆ ท่ีใชใ้นก ารวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลู 
ในการวิเคราะหข์อ้มูลและแปลความหมายผลการวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือใหเ้กิดความ

เขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัขอเสนอสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
H0  แทน สมมตฐิานหลกั (Null hypothesis) 
H1  แทน สมมตฐิานรอง (Alternative hypothesis) 
N  แทน จ านวนพนกังานของกลุม่ตวัอยา่ง 

x ̅  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS  แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสอง (Mean of Squares) 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t  แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณา t – Distribution 
F   แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณา F – Distribution 

β  แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 

SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
Sig  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
Sig 2.tailed  แทน ความนา่จะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ 
LSD  แทน Least Significant Difference LSD 

*  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมั่น 0.05 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลการวิจัยครัง้นี ้

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายโดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้ 
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สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา โดยแบง่ผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์ 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัความเครียดในการท างาน 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูประสิทธิภาพการท างาน  

สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน ในการทดสอบสมมตฐิาน 
ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลด้วยสถติเิชิงพรรณนา 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์
การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพ รายได ้ประสบการณท์ างานและต าแหน่งงาน น าเสนอโดยการแจกแจง
ความถ่ีและคา่รอ้ยละ 

ตาราง 4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มลูสว่นบคุคล  จ านวน (คน) รอ้ยละ 

1. เพศ ชาย 210 54.5 
 หญิง 175 45.5 
2. อาย ุ 21 – 30 ปี 211 54.8 
 31 – 40 ปี 85 22.1 
 41 – 50 ปี 43 11.2 
 51 ปีขึน้ไป 46 11.9 
3. ระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี 12 3.2 
 ปรญิญาตรี 210 54.5 
 ตัง้แตป่รญิญาโทขึน้ไป 163 42.3 
4. สถานภาพ โสด 256 66.5 
 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 125 32.5 
 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 4 1.0 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ขอ้มลูสว่นบคุคล  จ านวน (คน) รอ้ยละ 

5. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 12 3.1 
  10,001 – 25,000 บาท 74 19.2 
  25,001 – 50,000 บาท 180 46.8 
  50,001 – 75,000 บาท 77 20.0 
  75,001 บาท ขึน้ไป  42 10.9 
6. ประสบการณท์ างาน นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 3 ปี 70 18.2 
 4 – 6 ปี 156 40.5 
 7 – 9 ปี 59 15.3 
 10 ปีขึน้ไป 100 26.0 
7. ต  าแหนง่งาน ระดบัพนกังานปฏิบตังิาน 226 58.7 
 ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ 78 20.3 
 ระดบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน 46 11.9 
 ระดบัผูอ้  านวยการ 31 8.1 
 ระดบัผูช้ว่ยกรรมการ ผูจ้ดัการ

หรือรองประธาน 
4 1.0 

 รวม 385 100.0 

    
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถจ าแนก

ไดด้งันี ้ 
เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุด จ านวน 210 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.5 

และเป็นเพศหญิง จ านวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 
อายุ ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ อายุ 21 – 30 ปี จ  านวน 211 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

54.8 รองลงมาคือ อาย ุ31 – 40 ปี จ  านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.1 และนอ้ยท่ีสดุคือ อาย ุ41 – 
50 ปี จ  านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.2 ตามล าดบั 



  60 

ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 
210 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.5 รองลงมาคือ ตัง้แตป่ริญญาโทขึน้ไป จ านวน 163 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
42.3 และนอ้ยท่ีสดุคือ ต ่ากวา่ปรญิญาตรี จ  านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.1 ตามล าดบั 

สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ สถานภาพโสด จ านวน 256 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 66.5 รองลงมาคือ สมรส/อยูด่ว้ยกนั จ  านวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 และนอ้ยท่ีสดุคือ 
หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่จ  านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ตามล าดบั   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 
50,000 บาท จ านวน 180 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.8 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 – 
75,000 บาท จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 และนอ้ยท่ีสดุคือ ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.1 ตามล าดบั   

ประสบการณท์ างาน ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสดุคือ 4 – 6 ปี จ  านวน 156 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 40.5 รองลงมาคือ 10 ปีขึน้ไป จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 และนอ้ยท่ีสดุคือ 7 – 9 
ปี จ  านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.3 ตามล าดบั 

ต าแหน่งงาน ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ระดบัพนกังานปฏิบตัิงาน จ านวน 226 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.7 รองลงมาคือ ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 78 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.3 และ
นอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัผูช้่วยกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือรองประธาน จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.0 
ตามล าดบั 

จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่าขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา สภานภาพ 
และต าแหนง่งาน มีจ านวนความถ่ีของขอ้มลูท่ีนอ้ยเกินไป ผูว้ิจยัจงึไดจ้ดักลุม่ขอ้มลูใหม่ ดงันี ้ 
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ตาราง 5 แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดจ้ดั
กลุม่ใหม ่

ขอ้มลูสว่นบคุคล  จ านวน (คน) รอ้ยละ 

3. ระดบัการศกึษา ต ่ากว่าหรือเทา่กบัปรญิญาตรี 222 57.7 
 ตัง้แตป่รญิญาโทขึน้ไป 163 42.3 
4. สภานภาพ โสด/หม่าย/หยา่งรา้ง/แยกกนัอยู่ 260 67.5 
  สมรส/อยู่ดว้ยกนั  125 32.5 
5. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท 86 22.3 
  25,001 – 50,000 บาท 180 46.8 
  50,001 – 75,000 บาท 77 20.0 
  75,001 บาท ขึน้ไป  42 10.9 
7. ต  าแหนง่งาน ระดบัพนกังานปฏิบตังิาน 226 58.7 
 ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ 78 20.3 
 ระดบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน 46 11.9 
 ระดบัผูอ้  านวยการขึน้ไป 35 9.1 

 รวม  385 100.0 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจ านวนและรอ้ยละของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์

ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดจ้ดักลุ่มใหม่พบว่า ระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ 
ต ่ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 57.7 สภานภาพ มากท่ีสดุคือ โสด/หม่าย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ คิดเป็นรอ้ยละ 67.5 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน มากท่ีสดุคือ 25,001 – 50,000 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 46.8 และต าแหนง่งาน มากท่ีสดุคือ ระดบัพนกังานปฏิบตังิาน คดิเป็นรอ้ยละ 58.7  
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัความเครียดในการท างาน 
การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับ ปัจจัยความเครียดในการท างาน ไดแ้ก่ ปัจจัยเก่ียวกับ

ลักษณะงาน ปัจจัยเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร ปัจจัยเก่ียวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
ปัจจัยเก่ียวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะองคก์ร และปัจจัยเก่ียวกับ
ความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัความเครียดในการท างานจ าแนก
รายดา้น 

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด 
ระดบัความเครียด 

≈̅ S.D. แปลผล 

ปัจจยัเก่ียวกบัการพฒันาทางอาชีพการงาน   3.61 .698 มาก 
ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน 3.59 .593 มาก 
ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร 3.55 .850 มาก 
ปัจจยัเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 3.50 .727 มาก 
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั 3.45 .756 ปานกลาง 
ปัจจยัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร 3.36 .678 ปานกลาง 

รวม 3.51 .562 มาก 
 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับปัจจัยความเครียดในการท างาน ผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความเครียดในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.51 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ปัจจยัท่ีมีคา่สงูท่ีสดุคือ ปัจจยัเก่ียวกบัการพฒันาทางอาชีพการ
งาน อยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.61 รองลงมาคือ ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน มีระดบั
ความเครียดอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และค่าต ่าท่ีสุดคือ ปัจจัยเก่ียวกับบทบาท
หนา้ท่ีในองคก์ร มีระดบัความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.36 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัความเครียดในการท างานจ าแนก
รายขอ้ 

ปัจจยัความเครียดในการท างาน 
ระดบัความเครียด 

≈̅ S.D. แปลผล 
ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน    
- สภาพแวดลอ้มในการท างานไมเ่อือ้ตอ่การท างาน 3.66 .896 มาก 
- งานท่ีท ามีการเปล่ียนแปลงและแกไ้ขอยู่ตลอดเวลา 3.65 .956 มาก 
- ความยากของงานท่ีรบัผิดชอบไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่ 3.65 1.035 มาก 
- การไมส่ามารถท างานไดต้ามท่ีหวัหนา้ก าหนด 3.58 1.136 มาก 
- ระยะเวลาการท างานใหแ้ลว้เสรจ็ไมเ่หมาะสมกบังาน 3.52 .933 มาก 
- ปรมิาณงานท่ีรบัผิดชอบไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่ 3.51 .881 มาก 
ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีใ่นองคก์ร    
- การไมท่ราบวา่งานมีความส าคญัตอ่องคก์ร 3.72 1.228 มาก 
- การไมท่ราบถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย 3.41 1.082 ปานกลาง 
- การไมส่ามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัหนา้ท่ีในองคก์รได  ้ 3.29 1.112 ปานกลาง 
- การไมท่ราบถึงขอบเขตของงานท่ีท า 3.26 1.038 ปานกลาง 
- การไมท่ราบถึงหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการท างาน 3.17 1.124 ปานกลาง 
ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล    
- การไมส่ามารถใหค้  าปรกึษาปัญหาตา่งๆ ในการท างาน
กบัผูร้ว่มงานได ้

3.74 1.246 มาก 

- การไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจากหวัหนา้ 3.53 1.212 มาก 
- การไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจากเพ่ือน  
  รว่มงาน  

3.51 1.180 มาก 

- การไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจากลกูนอ้ง 3.42 1.244 ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  64 

ตาราง 7 (ตอ่) 

ปัจจยัความเครียดในการท างาน 
ระดบัความเครียด 

≈̅ S.D. แปลผล 
ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน    
- ความรูส้กึไมมี่โอกาสเล่ือนต าแหนง่งาน 3.64 1.128 มาก 
- การไมมี่ความคาดหวงักบัอาชีพการงาน 3.55 1.106 มาก 
- การไมไ่ดร้บัการฝึกอบรมตามสายงานจากองคก์ร 3.44 1.221 ปานกลาง 
- การไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุใหมี้การพฒันาศกัยภาพ 3.40 1.267 ปานกลาง 
ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองคก์ร    
- การบรหิารงานขององคก์รไมมี่ประสิทธิภาพ 3.73 1.043 มาก 
- โครงสรา้งองคก์รไมมี่ความเหมาะสม ท าใหไ้มเ่อือ้ตอ่การ 
  ท างาน 

3.66 1.010 มาก 

- กฎระเบียบและนโยบายขององคก์รไมช่ดัเจน ท าใหไ้ม่ 
  เอือ้ตอ่การท างาน 

3.62 1.101 มาก 

- องคก์รไมส่ามารถส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ย่างทั่วถึง 3.45 1.241 ปานกลาง 
ปัจจัยทีเ่กี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว   
- การไมมี่เวลาออกก าลงักายไดเ้ป็นประจ า 3.52 1.383 มาก 
- ครอบครวัไมใ่หก้ารสนบัสนนุการท างาน 3.51 1.216 มาก 
- การท างานกระทบตอ่การใชเ้วลาในชีวิตส่วนตวั 3.50 1.109 มาก 
- การไมส่ามารถจดัสรรเวลาในการท างานและเวลาใหก้บั 
  ครอบครวัไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.29 1.305 ปานกลาง 

    
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัความเครียดในการท างานจ าแนกราย

ขอ้ พบวา่   
ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน มีความเครียดสงูท่ีสดุคือ สภาพแวดลอ้มในการท างานไม่เอือ้

ต่อการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 รองลงมาคือ งานท่ีท ามีการเปล่ียนแปลงและแก้ไขอยู่
ตลอดเวลา และความยากของงานท่ีรบัผิดชอบไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากันอยู่ท่ี 
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3.65 และความเครียดต ่าท่ีสุดคือ ปริมาณงานท่ีรบัผิดชอบไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.51 ตามล าดบั  

ปัจจยัเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร มีความเครียดสูงท่ีสุดคือ การไม่ทราบว่างานมี
ความส าคญัต่อองคก์ร มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.72 รองลงมาคือ การไม่ทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดร้บั
มอบหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 และความเครียดต ่าท่ีสุดคือ การไม่ทราบถึงหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบในการท างาน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.17 ตามล าดบั 

ปัจจยัเก่ียวกับสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล มีความเครียดสูงท่ีสุดคือ การไม่สามารถให้
ค  าปรึกษาปัญหาต่างๆ ในการท างานกับผูร้่วมงานได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 รองลงมาคือ การ
ไม่ไดร้บัความไวว้างใจและความร่วมมือจากหวัหนา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 และความเครียดต ่า
ท่ีสดุคือ การไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจากลกูนอ้ง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.42 ตามล าดบั 

ปัจจัยเก่ียวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน มีความเครียดสูงท่ีสุดคือ ความรูส้ึกไม่มี
โอกาสเล่ือนต าแหนง่งาน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.64 รองลงมาคือ การไมมี่ความคาดหวงักบัอาชีพการ
งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากันอยู่ท่ี 3.55 และความเครียดต ่าท่ีสุดคือ การไม่ไดร้บัการสนบัสนุนใหมี้การ
พฒันาศกัยภาพ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.40 ตามล าดบั 

ปัจจยัเก่ียวกับลกัษณะองคก์ร มีความเครียดสงูท่ีสุดคือ การบริหารงานขององคก์รไม่มี
ประสิทธิภาพ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.73 รองลงมาคือ โครงสรา้งองคก์รไม่มีความเหมาะสม ท าใหไ้ม่
เอือ้ต่อการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 และความเครียดต ่าท่ีสุดคือ องคก์รไม่สามารถส่ือสาร
ภายในองคก์รไดอ้ยา่งทั่วถึง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.45 ตามล าดบั 

ปัจจยัท่ีเก่ียวกับความสมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั มีความเครียดสูงท่ีสุด
คือ การไม่มีเวลาออกก าลงักายไดเ้ป็นประจ า มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.52 รองลงมาคือ ครอบครวัไม่ให้
การสนบัสนนุการท างาน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.51 และความเครียดต ่าท่ีสดุคือ การไมส่ามารถจดัสรร
เวลาในการท างานและเวลาใหก้บัครอบครวัไดอ้ย่างเหมาะสม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.29 ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูประสิทธิภาพการท างาน 
การวิ เคราะห์ข้อมูลประสิท ธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที  ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยน าเสนอในรูปแบบคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้ 

ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพการท างานจ าแนกรายดา้น 

ประสิทธิภาพการท างาน 
ระดบัความคดิเห็น 

≈̅ S.D. แปลผล 

ดา้นปรมิาณงาน 2.49 .649 นอ้ย 
ดา้นเวลา 2.46 .676 นอ้ย 
ดา้นคณุภาพงาน 2.41 .498 นอ้ย 
ดา้นคา่ใชจ้า่ย 2.35 .582 นอ้ย 

รวม 2.43 .480 นอ้ย 
    

จากตาราง 8 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับประสิทธิภาพการท างาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัประสิทธิภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย โดยมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากับ 
2.43 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีคา่สงูท่ีสดุคือ ประสิทธิภาพการท างานดา้นปรมิาณงาน 
มีระดับความเห็นอยู่ในระดับน้อย รองลงมาคือ ประสิทธิภาพการท างานด้านเวลา มีระดับ
ความเห็นอยู่ในระดบันอ้ย และดา้นท่ีต ่าท่ีสดุคือ ดา้นคา่ใชจ้่าย มีระดบัความเห็นอยู่ในระดบันอ้ย 
ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพการท างานจ าแนกรายขอ้ 

ประสิทธิภาพการท างาน 
ระดบัความคดิเห็น 

≈̅ S.D. แปลผล 
ด้านปริมาณ    
- หวัหนา้งานมอบหมายปรมิาณงานอย่างเหมาะสม 2.95 1.179 ปานกลาง 
- ความสามารถในการท างานท่ีไดร้บัมอบหมายเสรจ็ 
  ครบถว้นอย่างสม ่าเสมอ 

2.51 .938 ปานกลาง 

- ในแตล่ะวนั สามารถท างานแลว้เสรจ็ในปรมิาณท่่ีก าหนด  2.28 .878 นอ้ย 
- ความสามารถบรหิารจดัการงานใหเ้สรจ็ได ้เม่ือมีงาน 
  เรง่ดว่นเพิ่มขึน้มา 

2.22 .869 นอ้ย 

ด้านคุณภาพงาน    
- การไมถ่กูแกง้านจากหวัหนา้งานอยู่บอ่ยครัง้ 3.15 .947 ปานกลาง 
- งานท่ีท าส าเรจ็ มีความถกูตอ้งแมน่ย า ตรงตามความ 
  ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

2.22 .692 นอ้ย 

- ผลงานสามารถเป็นท่ีพอใจของหวัหนา้ และเพ่ือนรว่มงาน 2.16 .784 นอ้ย 
- ความสามารถท างานท่ีไดร้บัการมอบหมายอยา่งเตม็ 
  ความสามารถ 

2.10 .821 นอ้ย 

ด้านเวลา    
- การไมเ่ลือกท างานเพียงงานเดียว เม่ือมีงานหลายงาน 
  พรอ้มกนั 

2.81 1.041 ปานกลาง 

- เม่ือไดร้บัมอบหมายงานพรอ้มกนัหลายงาน สามารถท าให ้
  แลว้เสรจ็ไดท้นัตามก าหนด 

2.58 .916 ปานกลาง 

- ความสามารถประเมินระยะเวลาการท างานใหแ้ลว้เสร็จได ้
  อย่างถกูตอ้ง  

2.31 .819 นอ้ย 

- ความสามารถท างานท่ีไดร้บัมอบหมายทนัเวลาท่ีก าหนด 2.14 .886 นอ้ย 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

ประสิทธิภาพการท างาน ระดบัความคดิเห็น 

≈̅ S.D. แปลผล 
ด้านค่าใช้จ่าย    
- รายรบัเพียงพอตอ่การด าเนินชีวิตในปัจจบุนั 2.84 1.146 ปานกลาง 
- ความสามารถใชท้รพัยากรอยา่งประหยดัเพ่ือใหไ้ดผ้ลงาน 
  ดีท่ีสดุ เชน่ สาธารณูปโภคขององคก์ร 

2.25 .771 นอ้ย 

- ความสามารถจดัการคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานไดคุ้ม้คา่ 
  ตรงตามวตัถปุระสงค ์เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามท่ีก าหนด 

2.22 .762 นอ้ย 

- ความสามารถท างานไดเ้ท่ากบัหรือมากกวา่คา่ตอบแทนท่ี 
  ไดร้บั 

2.10 .771 นอ้ย 

 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างานจ าแนกรายขอ้ 
พบวา่   

ด้านปริมาณงาน มีความเห็นสูงท่ีสุดคือ หัวหน้างานมอบหมายปริมาณงานอย่าง
เหมาะสม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.95 รองลงมาคือ ความสามารถในการท างานท่ีไดร้บัมอบหมายเสร็จ
ครบถว้นอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51 และความเห็นต ่าท่ีสุดคือ ความสามารถบริหาร
จดัการงานใหเ้สรจ็ได ้เม่ือมีงานเรง่ดว่นเพิ่มขึน้มา มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.22 ตามล าดบั 

ดา้นคณุภาพงาน มีความเห็นสงูท่ีสดุคือ การไม่ถกูแกง้านจากหวัหนา้งานอยู่บอ่ยครัง้ มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.15 รองลงมาคือ งานท่ีท าส าเร็จ มีความถกูตอ้งแม่นย า ตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.22 และความเห็นต ่าท่ีสุดคือ ความสามารถท างานท่ีไดร้ับการ
มอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.10 ตามล าดบั 

ดา้นเวลา มีความเห็นสงูท่ีสดุคือ การไม่เลือกท างานเพียงงานเดียว เม่ือมีงานหลายงาน
พร้อมกัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.81 รองลงมาคือ เม่ือได้รับมอบหมายงานพร้อมกันหลายงาน 
สามารถท าให้แล้วเสร็จได้ทันตามก าหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.58 และความเห็นต ่าท่ีสุดคือ 
ความสามารถท างานท่ีไดร้บัมอบหมายทนัเวลาท่ีก าหนด มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.42 ตามล าดบั 

ดา้นค่าใชจ้่าย มีความเห็นสูงท่ีสุดคือ รายรบัเพียงพอต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.84 รองลงมาคือ ความสามารถใชท้รพัยากรอย่างประหยัดเพ่ือใหไ้ดผ้ลงานดี
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ท่ีสดุ เชน่ สาธารณปูโภคขององคก์ร มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.25 และความเห็นต ่าท่ีสดุคือความสามารถ
ท างานไดเ้ทา่กบัหรือมากกวา่คา่ตอบแทนท่ีไดร้บั มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.10 ตามล าดบั 
ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมตฐิาน ดังนี ้

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรแ์ตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีแตกตา่งกนั 

สมมตฐิานท่ี 2 ปัจจยัความเครียดในการท างาน ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน ปัจจยั
เก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร ปัจจัยเก่ียวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยเก่ียวกับการ
พฒันาทางอาชีพการงาน ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุระหว่าง
ชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัวมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน 
สมมติฐานท่ี 1 พนักงานท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรแ์ตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ

ท างานท่ีแตกตา่งกนั โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ 
สมมตฐิานยอ่ยท่ี 1.1 พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างาน

ท่ีแตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิต ิไดด้งันี ้ 
H0: พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานท่ีไม่แตกต่าง

กนั 
H1: พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบหาคา่ t โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม 
เป็นอิสระต่อกัน (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั
(H0) ก็ต่อเม่ือ 2-tailed Prod.(P) มีค่านอ้ยกว่า .05 ในการทดสอบสมมติฐานดงักล่าว หากค่า
แปรปรวนของขอ้มลูเท่ากนัทกุกลุ่มใหท้ดสอบคา่ t ดว้ย Equal variances assumed และ ถา้หาก
คา่แปรปรวนของขอ้มลูไมเ่ทา่กนัทกุกลุม่ใหท้ดสอบคา่ t ดว้ย Equal variances not assumed โดย
ใช ้Levene’s Test ตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ซึ่งตัง้สมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
 
 



  70 

ตาราง 10 แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัท 
ไอที โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ประสทิธิภาพการ
ท างาน 

Levene's test for 
Equality of 
Variances 

ระดบั
การศกึษา 

t-test for Equality of Means 

F Sig. ≈̅ S.D t df 
Sig 2-
tailed 

ดา้นปรมิาณงาน 39.450* .000 A 2.50 .543 .169 274.325 .866 
   B 2.48 .772    
ดา้นคณุภาพ 3.335 .069 A 2.46 .482 2.578* 383 .010 
   B 2.33 .511    
ดา้นเวลา 22.815* .000 A 2.42 .558 -1.378 270.734 .169 
   B 2.52 .808    
ดา้นคา่ใชจ้า่ย 1.398 .238 A 2.38 .602 .899 383 .369 
   B 2.32 .555    
โดยรวม 9.943* .002 A 2.44 .418 .466 289.044 .642 
   B 2.41 .553    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตาราง 10 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน โดยใชค้วามเช่ือมั่น 95% พบว่าค่า 
Probability ของประสิทธิภาพการท างานโดยรวม มีคา่เท่ากบั .002 ซึ่งมีคา่นอ้ยกว่า .05 แสดงว่า 
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) แสดงว่าคา่ความแปรปรวนในแต่ละ
กลุม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณงาน และดา้นเวลา มี
คา่ Probability เทา่กบั .000 และ .000 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่ ยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) และปฎิเสธสมมติฐาน หลกั (H0) หมายความว่าคา่ความแปรปรวนในแตล่ะกลุ่มแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะใช ้t-test กรณี Equal variances not assumed ส าหรบั
คา่ t-test for Equality for Means ในการทดสอบตอ่ไป สว่นประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพ
งาน และดา้นคา่ใชจ้า่ย มีคา่ Probability เทา่กบั .069 และ .238 ตามล าดบั ซึ่งมากกวา่ .05 แสดง
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ว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าคา่ความแปรปรวน
ในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะใช้ t-test กรณี Equal 
variances assumed ส าหรบัคา่ t-test for Equality for Means ในการทดสอบตอ่ไป  

โดยหากวิเคราะหค์วามแตกตา่งของประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษัทไอที ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช ้ t-test for Equality of Variances พบว่า 
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ .642 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีคา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ไมแ่ตกตา่งกนั หมายความวา่ ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างาน ไมแ่ตกตา่ง
กนั โดยหากศกึษารายดา้น พบวา่  

ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่าย มีค่า Sig เท่ากับ .866 .169 และ .369 
ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
จึงใช ้t-test กรณี Equal variances assumed ส าหรบัคา่ t-test for Equality for Means แสดงว่า
มีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มไม่แตกตา่งกัน หมายความว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นคา่ใชจ้า่ยท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ดา้นคณุภาพงาน มีค่า Sig เท่ากับ .010 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) จึงใช ้t-test กรณี Equal variances not assumed 
ส าหรบัคา่ t-test for Equality for Means แสดงว่ามีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มแตกต่างกัน 
หมายความวา่ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงานท่ีแตกต่าง
กนั 

 
สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 พนักงานท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานท่ี

แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิต ิไดด้งันี ้
H0 : พนักงานบริษัทไอทีท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานท่ี ไม่

แตกตา่งกนั 
H1 : พนกังานบริษัทไอทีท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่าง

กนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ส  าหรับการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

Analysis of Variance : One way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ 
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ค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีมีค่าน้อยกว่า .05 หากค่าแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มเท่ากัน จะ
ทดสอบความแตกต่างดว้ย F-Test และหากค่าแปรปรวนของทุกกลุ่มไม่เท่ากัน จะทดสอบความ
แตกต่างดว้ย Brown – Forsythe และจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติมีค่าน้อยกว่า .05 และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่า
มากกว่า .05 ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมี
คา่เฉล่ียอย่างนอ้ยหนึ่งคูท่ี่แตกตา่งกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดย
ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าคู่เฉล่ีย
ใดบา้งแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยจะท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแต่
ละกลุม่ก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึ่งตัง้สมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ตาราง 11 แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของพนกังาน
บรษิัทไอที โดยจ าแนกตามรายได ้

ประสิทธิภาพการท างาน Levene's Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นปรมิาณงาน 4.157* 3 381 .006 
ดา้นคณุภาพงาน 3.956* 3 381 .008 
ดา้นเวลา 24.879* 3 381 .000 
ดา้นคา่ใชจ้า่ย 1.230 3 381 .298 
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม 2.847* 3 381 .037 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตาราง 11 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานโดยรวม
ของพนกังานบริษัทไอที จ าแนกตามรายได ้โดยใช ้Levene’s test พบว่า ประสิทธิภาพการท างาน
โดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ .037 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นัน้ แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)หมายความว่า ค่าความแปรปรวนในกลุ่มนีแ้ตกต่างกัน จะใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบตอ่ไป หากพิจารณารายดา้น พบวา่ 

 ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพงาน และดา้นเวลา มีค่า Sig 
เท่ากบั .006 .008 และ .000 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นัน้ แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
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และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)หมายความว่า คา่ความแปรปรวนในกลุ่มนีแ้ตกตา่งกนั จะใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบตอ่ไป 

ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคา่ใชจ้า่ย มีคา่ Sig เทา่กบั .298 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน้ แสดง
วา่ ยอมรบัสมมตฐิาน หลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวน
ในกลุม่นีไ้มแ่ตกตา่งกนั จะใชส้ถิต ิF-Test ในการทดสอบตอ่ไป 

ตาราง 12 แสดงคา่ความแตกตา่งของประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของพนกังานบรษิัทไอที 
จ  าแนกตามรายได ้โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

Robust Test of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig 

ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม Brown-Forsythe 6.133* 3 186.985 .001 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05  

จากตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบของประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของพนกังาน
บรษิัทไอที จ  าแนกตามรายได ้พบวา่ มีคา่ Sig เทา่กบั .001 ซึ่งนอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่ ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า พนักงานบริษัทไอทีท่ีมีรายได้
แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวม ท่ีแตกตา่งกนั โดยจะใชส้ถิติ Dunnett T3 เพ่ือหาคู่
เฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัตอ่ไป 
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ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งพนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกนักบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอทีโดยรวม โดยใชส้ถิติ Dunnett T3 

รายได ้ ≈̅ 

ระดบัความสามารถ 

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 
25,000บาท 

25,001 – 
50,000 บาท 

50,001 – 
75,000 บาท 

75,001 
บาท ขึน้ไป 

2.32 2.47 2.33 2.67 

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั  2.32  0.15 0.01 0.35* 

25,000 บาท   (.052) (1.000) (.005) 

25,001 – 50,000 บาท 2.47   -0.14 0.29 

    (.195) (.216) 

50,001 – 75,000 บาท 2.33    0.33* 

     (.011) 

75,001 บาท ขึน้ไป 2.67     
      

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 13 เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างพนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันกับ
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม พบวา่ พนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างาน
โดยรวมท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ พนกังานท่ีมีรายได ้75,0001 บาท ขึน้ไป 
มีประสิทธิภาพการท างาน โดยรวม มากกว่า พนกังานท่ีมีรายได ้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท 
และ 50,001 – 75,000 บาท โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากบั .35 และ .33 หนว่ย ตามล าดบั สว่นคูอ่ื่น
ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 14 แสดงคา่ความแตกตา่งของประสิทธิภาพการท างานดา้นปรมิาณงาน ของพนกังาน
บรษิัทไอที จ าแนกตามรายได ้โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

Robust Test of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig 

ดา้นปรมิาณงาน Brown-Forsythe 7.489* 3 224.516 .000 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 14 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณงาน 
จ าแนกตามรายได ้ พบว่า มีคา่ Sig เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า พนกังานบริษัทไอทีท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการท างานดา้นปริมาณงาน ท่ีแตกต่างกัน จะใชส้ถิติ Dunnett T3 เพ่ือหาคู่เฉล่ียท่ี
แตกตา่งกนัตอ่ไป 

ตาราง 15 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งพนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกนักบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอทีดา้นปรมิาณงาน โดยใชส้ถิต ิDunnett T3 

รายได ้ ≈̅ 

ระดบัความสามารถ 

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 
25,000บาท 

25,001 – 
50,000 บาท 

50,001 – 
75,000 บาท 

75,001 
บาท ขึน้ไป 

2.39 2.46 2.43 2.95 
ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั  2.39  0.07 0.04 0.56* 
25,000 บาท   (.942) (1.000) (.000) 
25,001 – 50,000 บาท 2.46   -0.03 0.49* 
    (1.000) (.000) 
50,001 – 75,000 บาท 2.43    0.52* 
     (.001) 
75,001 บาท ขึน้ไป 2.95     

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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จากตาราง 15 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณงาน จ าแนกตาม
รายได ้พบว่า พนักงานท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณงาน ท่ี
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ 

พนักงานท่ีมีรายได ้75,0001 บาท ขึน้ไป มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณงาน 
มากกวา่ พนกังานท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท, 25,001 – 50,000 บาท และ 50,001 
– 75,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ .56 .49 และ .52 ตามล าดบั ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความ
แตกตา่ง 

ตาราง 16 แสดงคา่ความแตกตา่งของประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงานของพนกังาน
บรษิัทไอที โดยจ าแนกตามรายได ้โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

Robust Test of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig 

ดา้นคณุภาพงาน Brown-Forsythe 5.323* 3 180.356 .002 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05  

จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานดา้นคณุภาพ
งาน ของพนักงานบริษัทไอที จ  าแนกตามรายได ้พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ .002 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 
แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า พนักงาน
บรษิัทไอทีท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างานดา้นคณุภาพงาน ท่ีแตกตา่งกนั โดยจะ
ใชส้ถิต ิDunnett T3 เพ่ือหาคูเ่ฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัตอ่ไป 
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ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งพนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกนักบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที ดา้นคณุภาพงาน โดยใชส้ถิติ Dunnett T3 

รายได ้ ≈̅ 

ระดบัความสามารถ 

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 
25,000บาท 

25,001 – 
50,000 บาท 

50,001 – 
75,000 บาท 

75,001 บาท 
ขึน้ไป 

2.40 2.49 2.21 2.41 

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั  2.40  0.09 -0.19 0.01 

25,000 บาท   (.632) (.055) (1.000) 

25,001 – 50,000 บาท 2.49   -0.28* 0.08 

    (.000) (.960) 

50,001 – 75,000 บาท 2.21    0.20 

     (.335) 

75,001 บาท ขึน้ไป 2.41     
      

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 17 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างพนักงานท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน
ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกัน มีประสิทธิภาพ
การท างาน ดา้นคณุภาพงาน ท่ีแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ พนกังาน
ท่ีมีรายได ้50,001 – 75,000 บาท มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน นอ้ยกวา่ พนกังาน
ท่ีมีรายได ้25,001 – 50,000 บาท โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั .28 สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 

ตาราง 18 แสดงคา่ความแตกตา่งของประสิทธิภาพการท างาน ดา้นเวลาของพนกังานบรษิัท 
ไอที โดยจ าแนกตามรายได ้โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

Robust Test of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig 

ดา้นเวลา Brown-Forsythe 2.478 3 121.390 .065 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างาน ดา้นเวลา 
จ าแนกตามรายได ้พบว่า มีคา่ Sig เท่ากบั .065 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานบริษัทไอทีท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นเวลา ไม่แตกตา่งกนั  

ตาราง 19 แสดงคา่ความแตกตา่งของประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคา่ใชจ้า่ย ของพนกังานบรษิัท
ไอที จ าแนกตามรายได ้โดยใชส้ถิต ิF-Test 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 11.827 3 3.942 12.688* .000 
ภายในกลุม่ 118.382 381 .311   

รวม 130.208 384    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05  

จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแตกตา่งของประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคา่ใชจ้่าย 
จ าแนกตามรายได ้พบว่า มีคา่ Sig เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า พนกังานบริษัทไอทีท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคา่ใชจ้่าย ท่ีแตกตา่งกนั โดยจะใชส้ถิติ Dunnett T3 เพ่ือหาคูเ่ฉล่ียท่ี
แตกตา่งกนัตอ่ไป 
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ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งพนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกนักบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที โดยใชส้ถิต ิDunnett T3 

รายได ้ ≈̅ 

ระดบัความสามารถ 

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 
25,000บาท 

25,001 – 
50,000 บาท 

50,001 – 
75,000 บาท 

75,001 
บาท ขึน้ไป 

2.05 2.47 2.32 2.55 

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั  2.05  0.41* 0.27* 0.50* 

25,000 บาท   (.000) (.003) (.000) 

25,001 – 50,000 บาท 2.47   -0.15 0.09 

    (.053) (.356) 

50,001 – 75,000 บาท 2.32    -0.13* 

     (.028) 

75,001 บาท ขึน้ไป 2.55     
      

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05  

จากตาราง 20 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน ดา้นค่าใชจ้่าย จ าแนกตาม
รายได ้พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคา่ใชจ้่าย ท่ีแตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ไดแ้ก่ 

พนักงานท่ีมีรายได ้ 25,001 – 50,000 บาท มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นค่าใชจ้่าย
มากกวา่ พนกังานท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั .41 สว่น
คูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 

พนักงานท่ีมีรายได ้ 50,001 – 75,000 บาท มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นค่าใชจ้่าย
มากกวา่ พนกังานท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั .27 สว่น
คูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 

พนักงานท่ีมีรายได้  75,000 บาทขึน้ไป มีประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย
มากกว่า พนักงานท่ีมีรายได ้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ .50  



  80 

และนอ้ยกว่า พนกังานท่ีมีรายได ้50,001 – 75,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ .13 ส่วนคู่
อ่ืนไมพ่บความแตกตา่ง 
 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างานแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีแตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิต ิไดด้งันี ้

H0 : พนักงานบริษัทไอทีท่ีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : พนักงานบริษัทไอทีท่ีมีประสบการณท์ างานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีแตกตา่งกนั 

โดยจะท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test 
ซึ่งตัง้สมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั  

ตาราง 21 แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอ
ที โดยจ าแนกตามประสบการณท์ างาน 

ประสิทธิภาพการท างาน Levene's Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นปรมิาณงาน 7.331* 3 381 .000 
ดา้นคณุภาพงาน 1.469 3 381 .223 
ดา้นเวลา 5.598* 3 381 .001 
ดา้นคา่ใชจ้า่ย 1.340 3 381 .261 
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม 1.762 3 381 .154 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานโดยรวม
ของพนักงานบริษัทไอที จ  าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยใช้ Levene’s test พบว่า 
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ .154 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้ แสดงว่า ยอมรับ
สมมติฐาน หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนในกลุ่มนี ้
ไมแ่ตกตา่งกนั จะใชส้ถิต ิF-Test ในการทดสอบตอ่ไป โดยหากศกึษารายดา้น พบวา่ 
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ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปรมิาณงานและดา้นเวลา มีคา่ Sig เทา่กบั .000 และ .001 
ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นัน้ แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนในกลุ่มนีแ้ตกต่างกัน จะใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการ
ทดสอบตอ่ไป  

ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงานและดา้นคา่ใชจ้า่ย มีคา่ Sig เทา่กบั .223 และ 
.261 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า .05 นัน้ แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐาน หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนในกลุ่มนีไ้ม่แตกตา่งกนั จะใชส้ถิติ F-Test ในการ
ทดสอบตอ่ไป 

ตาราง 22 แสดงความแตกตา่งกนัของประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของพนกังานบรษิัทไอที 
จ  าแนกตามประสบการณท์ างาน โดยใชส้ถิต ิF-Test 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 3.572 3 1.191 5.354* .001 
ภายในกลุม่ 84.730 381 .222   

รวม 88.302 384    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 22 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานโดยรวม จ าแนกตาม
ประสบการณท์ างาน พบวา่ มีคา่ Sig เทา่กบั .001 ซึ่งนอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่ ยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า พนกังานบริษัทไอทีท่ีมีประสบการณท์ างาน 
โดยรวมแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างาน ท่ีแตกต่างกัน จะใชส้ถิติ LSD เพ่ือหาคู่เฉล่ียท่ี
แตกตา่งกนัตอ่ไป 
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ตาราง 23 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งพนกังานท่ีมีประสบการณท์ างานแตกตา่ง
กนักบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที โดยใชส้ถิต ิLSD 

ประสบการณ์
ท างาน ≈̅ 

ระดบัความสามารถ 

นอ้ยกวา่ 3 ปี 4 – 6 ปี 7 – 9 ปี 10 ปีขึน้ไป 

2.56 2.42 2.24 2.46 

นอ้ยกวา่หรือ 2.56  -0.14* -0.33* -0.10 
เทา่กบั 3 ปี   (.035) (.000) (.188) 
4 – 6 ปี 2.42   -0.18 0.05 
    (.062) (.977) 
7 – 9 ปี 2.24    0.23* 
     (.022) 
10 ปีขึน้ไป 2.46     

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 23 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างพนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน
กับประสิทธิภาพการท างานโดยรวม พบว่า พนักงานท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ไดแ้ก่ 

พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน 4 – 6 ปี มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวม นอ้ยกว่า 
พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 3 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากบั .14 สว่นคู่
อ่ืนไมพ่บความแตกตา่ง 

พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน 7 – 9 ปี มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวม นอ้ยกว่า 
พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 3 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากบั .33 สว่นคู่
อ่ืนไมพ่บความแตกตา่ง 

พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน 10 ปีขึน้ไป มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวม มากกวา่ 
พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน 7 – 9 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากบั .23 ส่วนคูอ่ื่นไม่พบความ
แตกตา่ง 
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ตาราง 24 แสดงความแตกตา่งกนัของประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที ดา้น
ปรมิาณงาน โดยจ าแนกตามประสบการณท์ างาน โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

Robust Test of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig 

ดา้นปรมิาณงาน Brown-Forsythe 7.694* 3 289.906 .000 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 24 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณงาน 
จ าแนกตามประสบการณท์ างาน พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 แสดงว่า ยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า พนักงานบริษัทไอทีท่ีมี
ประสบการณท์ างาน แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปรมิาณงาน ท่ีแตกตา่งกนั จะใช้
สถิต ิDunnett T3เพ่ือหาคูเ่ฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัตอ่ไป 

ตาราง 25 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งพนกังานท่ีมีประสบการณท์ างานแตกตา่ง
กนักบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที โดยใชส้ถิต ิDunnett T3 

ประสบการณ์
ท างาน ≈̅ 

ระดบัความสามารถ 

นอ้ยกวา่ 3 ปี 4 – 6 ปี 7 – 9 ปี 10 ปีขึน้ไป 

2.72 2.38 2.30 2.62 

นอ้ยกวา่หรือ 2.72  -0.34* -0.42* -0.11 
เทา่กบั 3 ปี   (.000) (.001) (.859) 
4 – 6 ปี 2.38   -0.08 0.23 
    (.952) (.058) 
7 – 9 ปี 2.30    0.31* 
     (.038) 
10 ปีขึน้ไป 2.62     

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 25 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างพนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน
แตกตา่งกนักบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณงาน พบว่า พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน



  84 

แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปรมิาณงาน ท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 

พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน 4 – 6 ปี มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณงาน 
นอ้ยกว่า พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากับ 
.34 สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 

พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน 7 – 9 ปี มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณงาน 
นอ้ยกว่า พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากับ 
.42 สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 

พนักงานท่ีมีประสบการณท์ างาน 10 ปีขึน้ไป มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณ
งาน มากกว่า พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน 7 – 9 ปี  โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากับ .31 ส่วนคู่
อ่ืนไมพ่บความแตกตา่ง 

ตาราง 26 แสดงความแตกตา่งกนัของประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน ของพนกังาน
บรษิัทไอที โดยจ าแนกตามประสบการณท์ างาน โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 4.430 3 1.477 6.187* .000 
ภายในกลุม่ 90.938 381 .239   

รวม 95.368 384    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05  

จากตาราง 26 ผลการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพ
งาน จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน พบว่า มีคา่ Sig เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 แสดงว่า 
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ พนกังานบรษิัทไอทีท่ีมี
ประสบการณก์ารท างานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน ท่ีแตกต่างกัน 
โดยจะใชส้ถิต ิLSD เพ่ือหาคูเ่ฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัตอ่ไป 
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ตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งพนกังานท่ีมีประสบการณท์ างานแตกตา่ง
กนักบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที โดยใชส้ถิต ิLSD 

ประสบการณ์
ท างาน ≈̅ 

ระดบัความสามารถ 

นอ้ยกวา่ 3 ปี 4 – 6 ปี 7 – 9 ปี 10 ปีขึน้ไป 

2.56 2.46 2.27 2.30 

นอ้ยกวา่หรือ 2.56  -0.11 -0.29* -0.27* 
เทา่กบั 3 ปี   (.133) (.001) (.001) 
4 – 6 ปี 2.46   -0.19* -0.16* 
    (.013) (.011) 
7 – 9 ปี 2.27    0.03 
     (.743) 
10 ปีขึน้ไป 2.30     

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 27 เม่ือเปรียบเทียบาเฉล่ียรายคู่ระหว่างพนักงานท่ีมีประสบการณท์ างาน
แตกตา่งกนักบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน พบวา่ พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน
แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน ท่ีแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่  

พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน 7 – 9 ปี มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน
นอ้ยกว่า พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี และ 4 – 6 ปี โดยมีผลต่าง
คา่เฉล่ียเทา่กบั .29 และ .19 ตามล าดบั สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 

พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน 10 ปีขึน้ไป มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพ
งาน นอ้ยกว่า พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน นอ้ยกว่า 3 ปี และ  4 – 6 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ีย
เทา่กบั .27 และ .16 ตามล าดบั สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 28 แสดงความแตกตา่งกนัของประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที ดา้นเวลา 
โดยจ าแนกตามประสบการณท์ างาน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

Robust Test of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig 

ดา้นเวลา Brown-Forsythe 2.909 3 268.790 .053 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 28 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน ดา้นเวลา จ าแนกตาม
ประสบการณท์ างาน พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ .053 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐาน 
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทไอทีท่ีมีประสบการณ์
ท างานแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นเวลา ไมแ่ตกตา่งกนั 

ตาราง 29 แสดงความแตกตา่งกนัของประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคา่ใชจ้า่ย ของพนกังานบรษิัท
ไอที โดยจ าแนกตามประสบการณท์ างาน โดยใชส้ถิต ิF-Test 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 3.920 3 1.307 3.942* .009 
ภายในกลุม่ 126.289 381 .331   

รวม 130.208 384    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 29 ผลการทดสอบความแตกตา่งของประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคา่ใชจ้่าย 
จ าแนกตามประสบการณท์ างาน พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ .009 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 แสดงว่า ยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า พนักงานบริษัทไอทีท่ีมี
ประสบการณท์ างานแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคา่ใชจ้า่ย ท่ีแตกตา่งกนั โดยจะใช้
สถิต ิLSD เพ่ือหาคูเ่ฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัตอ่ไป 
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ตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งพนกังานท่ีมีประสบการณท์ างานแตกตา่ง
กนักบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที โดยใชส้ถิต ิLSD 

ประสบการณ์
ท างาน ≈̅ 

ระดบัความสามารถ 

นอ้ยกวา่หรอื
เทา่กบั 3 ปี 

4 – 6 ปี 7 – 9 ปี 10 ปีขึน้ไป 

2.46 2.38 2.13 2.37 

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 
3 ปี 

2.46  -0.08 -0.33* -0.08 

  (.351) (.001) (.346) 

4 – 6 ปี 2.38   -0.25* -0.01 

   (.004) (.921) 

7 – 9 ปี 2.13    0.25* 

     (.010) 

10 ปีขึน้ไป 2.37     

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 30 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างพนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน
แตกต่างกันกับประสิทธิภาพการท างาน ดา้นค่าใชจ้่าย พบว่า พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน
แตกตา่งกัน มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคา่ใชจ้่าย ท่ีแตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 

พนกังานท่ีมีประสบการณ ์7 – 9 ปี มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นค่าใชจ้่าย นอ้ยกว่า 
พนักงานท่ีมีประสบการณท์ างาน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี และ 4 – 6 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เทา่กบั .33 และ .25 ตามล าดบั สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 

พนักงานท่ีมีประสบการณ์ 10 ปี ขึน้ไป มีประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย 
มากกว่า พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน 7 – 9 ปี โดยมีผลตา่งค่าเฉล่ียเท่ากบั .25 ส่วนคูอ่ื่นไม่
พบความแตกตา่ง 
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สมมติฐานย่อยท่ี 1.4 พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างานท่ี
แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิต ิไดด้งันี ้

H0 : พนกังานบริษัทไอทีท่ีต  าแหน่งงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานท่ีไม่
แตกตา่งกนั 

H1 : พนักงานบริษัทไอทีท่ีมีต  าแหน่งงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานท่ี
แตกตา่งกนั 

โดยจะท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test 
ซึ่งตัง้สมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั  

ตาราง 31 แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอ
ที โดยจ าแนกตามต าแหนง่งาน 

ประสิทธิภาพการท างาน Levene's Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นปรมิาณงาน 9.716* 3 381 .000 
ดา้นคณุภาพงาน 9.987* 3 381 .000 
ดา้นเวลา 18.633* 3 381 .000 
ดา้นคา่ใชจ้า่ย 8.924* 3 381 .000 
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม 10.780* 3 381 .000 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 31 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานโดยรวม
ของพนกังานบริษัทไอที จ  าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใช ้Levene’s test พบว่า ประสิทธิภาพการ
ท างานโดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นัน้ แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนในกลุ่มนีแ้ตกตา่งกนั จะใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบตอ่ไป โดยหากศกึษารายดา้ย พบวา่ 

ประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา และด้าน
คา่ใชจ้า่ย มีคา่ Sig เทา่กบั .000 ทกุดา้น ซึ่งนอ้ยกวา่ .05 นัน้ แสดงวา่ ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
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และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนในกลุ่มนีแ้ตกตา่งกนั จะใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบตอ่ไป 

ตาราง 32 แสดงความแตกตา่งกนัของประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของพนกังานบรษิัทไอที 
จ  าแนกตามต าแหนง่งาน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

Robust Test of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig 

ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม Brown-Forsythe .637 3 107.155 .593 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 

จากตาราง 32 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน โดยรวม จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน พบว่า มีคา่ Sig เท่ากบั .593 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐาน หลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐาน รอง (H1) หมายความว่า พนกังานบริษัทไอทีท่ีมีต  าแหน่งงานแตกตา่งกนั มี
ประสิทธิภาพการท างาน โดยรวม ไมแ่ตกตา่งกนั 

ตาราง 33 แสดงความแตกตา่งกนัของประสิทธิภาพการท างานดา้นปรมิาณงาน ของพนกังาน
บรษิัทไอที จ าแนกตามต าแหนง่งาน โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

Robust Test of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig 

ดา้นปรมิาณงาน Brown-Forsythe 3.361* 3 112.587 .021 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

จากตาราง 33 ผลการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณ
งาน ของพนกังานบริษัทไอที จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ .021 ซึ่งนอ้ยกว่า 
.05 แสดงวา่ ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ พนกังาน
บริษัทไอทีท่ีมีต  าแหน่งงานแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณงาน ท่ีแตกตา่งกัน 
โดยจะใชส้ถิต ิDunnett T3 เพ่ือหาคูเ่ฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัตอ่ไป 
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ตาราง 34 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งพนกังานท่ีมีต าแหนง่งานแตกตา่งกนักบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที โดยใชส้ถิต ิDunnett T3 

ต าแหนง่งาน ≈̅ 

ระดบัความสามารถ 

ระดบัพนกังาน
ปฏิบตัิงาน 

ระดบั
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ระดบั
ผูจ้ดัการ/
หวัหนา้งาน 

ระดบั
ผูอ้  านวยการ

ขึน้ไป 

2.42 2.63 2.39 2.74 

ระดบัพนกังาน
ปฏิบตัิงาน 

2.42  0.21* -0.03 0.32 

  (.021) (1.000) (.267) 

ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ 2.63   -0.24 0.11 

   (.253) (.985) 

ระดบัผูจ้ดัการ/ 2.39    0.35 

หวัหนา้งาน     (.326) 

ระดบัผูอ้  านวยการ
ขึน้ไป 

2.74     

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

จากตาราง 59 เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู่ระหว่างพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่าง
กันกับประสิทธิภาพการท างานดา้นปริมาณงาน พบว่า พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พบว่า 
พนกังานท่ีมีต าแหน่งงาน ระดับผูเ้ช่ียวชาญ มีประสิทธิภาพการท างานดา้นปริมาณงาน มากกว่า 
พนกังานท่ีมีต าแหน่งงาน ระดบัพนกังานปฏิบตัิงาน โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากบั .21 ส่วนคูอ่ื่นไม่
พบความแตกตา่ง 
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ตาราง 35 แสดงความแตกตา่งกนัของประสิทธิภาพการท างานดา้นคณุภาพงาน ของพนกังาน
บรษิัทไอที จ าแนกตามต าแหนง่งาน โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

Robust Test of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig 

ดา้นคณุภาพงาน Brown-Forsythe 4.593* 3 95.735 .005 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

จากตาราง 35 ผลการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพ
งาน ของพนกังานบริษัทไอที จ  าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ .005 ซึ่งนอ้ยกว่า 
.05 แสดงวา่ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ พนกังาน
บริษัทไอทีท่ีมีต  าแหน่งงานแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน ท่ีแตกตา่งกนั 
โดยจะใชส้ถิต ิDunnett T3 เพ่ือหาคูเ่ฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัตอ่ไป 

ตาราง 36 แสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งพนกังานท่ีมีต าแหนง่งานแตกตา่งกนักบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที โดยใชส้ถิต ิDunnett T3 

ต าแหนง่งาน ≈̅ 

ระดบัความสามารถ 

ระดบัพนกังาน
ปฏิบตัิงาน 

ระดบั
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ระดบัผูจ้ดัการ/
หวัหนา้งาน 

ระดบัผูอ้  านวยการ
ขึน้ไป 

2.49 2.33 2.25 2.26 
ระดบัพนกังาน
ปฏิบตัิงาน 

2.49  -0.15* -0.24* -0.22 

  (.022) (.005) (.388) 
ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ 2.33   -0.08 -0.07 

   (.815) (.994) 
ระดบัผูจ้ดัการ/ 2.25    0.01 
หวัหนา้งาน     (1.000) 
ระดบัผูอ้  านวยการ
ขึน้ไป 

2.26     

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  
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จากตาราง 36 เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่าง
กันกับประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน พบว่า พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ไดแ้ก่ 

พนกังานท่ีมีต าแหน่งงาน ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน 
นอ้ยกว่า พนักงานท่ีมีต าแหน่งงาน ระดบัพนักงานปฏิบตัิงาน โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ .15 
สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 

พนกังานท่ีมีต าแหน่งงาน ระดบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้น
คณุภาพงาน นอ้ยกว่า พนกังานท่ีมีต าแหน่งงาน ระดบัพนกังานปฏิบตัิงาน โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ีย
เทา่กบั .24 สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 

ตาราง 37 แสดงความแตกตา่งกนัของประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที ดา้นเวลา 
โดยจ าแนกตามต าแหนง่งาน โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

Robust Test of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig 

ดา้นเวลา Brown-Forsythe 1.939 3 97.341 .128 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

จากตาราง 37 ผลการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างาน ดา้นเวลา 
จ าแนกตามต าแหนง่งาน พบวา่ มีคา่ Sig เทา่กบั .128 ซึ่งมากกวา่ .05 แสดงวา่ ยอมรบัสมมตฐิาน 
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทไอทีท่ีมีต  าแหน่งงาน
แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลา ไมแ่ตกตา่งกนั 

ตาราง 38 แสดงความแตกตา่งกนัของประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที ดา้น
คา่ใชจ้า่ย โดยจ าแนกตามต าแหนง่งาน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

Robust Test of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig 

ดา้นคา่ใชจ้า่ย Brown-Forsythe 8.263* 3 158.880 .000 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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จากตาราง 38 ผลการทดสอบความแตกตา่งของประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพ
งาน ของพนกังานบริษัทไอที จ  าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
.05 แสดงวา่ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ พนกังาน
บริษัทไอทีท่ีมีต  าแหน่งงานแตกตา่งกัน มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน ท่ีแตกตา่งกนั 
โดยจะใชส้ถิต ิDunnett T3 เพ่ือหาคูเ่ฉล่ียท่ีแตกตา่งกนัตอ่ไป 

ตาราง 39 แสดงความแตกตา่งของประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที ดา้นคา่ใชจ้่าย 
จ าแนกตามต าแหนง่งาน โดยใชส้ถิติ Dunnett T3 

ประสบการณ์
ท างาน ≈̅ 

ระดบัความสามารถ 

ระดบัพนกังาน
ปฏิบตัิงาน 

ระดบั
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ระดบัผูจ้ดัการ/
หวัหนา้งาน 

ระดบัผูอ้  านวยการ
ขึน้ไป 

2.33 2.21 2.68 2.38 
ระดบัพนกังาน
ปฏิบตัิงาน 

2.33  -0.12 0.35* 0.05 

  (.184) (.003) (.998) 
ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ 2.21   0.48* 0.17 

   (.000) (.430) 
ระดบัผูจ้ดัการ/ 2.68    -0.31 
หวัหนา้งาน     (.095) 
ระดบัผูอ้  านวยการ
ขึน้ไป 

2.38     

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตาราง 39 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน ดา้นค่าใชจ้่าย จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างาน ด้าน
คา่ใชจ้า่ย ท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ไดแ้ก่ 

โดยพนกังานท่ีมีต าแหนง่งาน ระดบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้น
คา่ใชจ้า่ย มากกวา่ พนกังานท่ีมีต าแหนง่งาน ระดบัพนกังานปฏิบตังิาน และระดบัผูเ้ช่ียวชาญ โดย
มีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั .35 และ .48 ตามล าดบั สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัความเครียดในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร แบง่สมมตฐิานยอ่ยไดด้งันี ้ 

สมมตฐิานท่ี 2.1 ปัจจยัความเครียดในการท างาน สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน ดา้น
ปรมิาณงานของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจยัความเครียดในการท างาน ไม่ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน ดา้น
ปรมิาณงานของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจัยความเครียดในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้น
ปรมิาณงานของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple 
Regression Analysis) แบบการน าตวัแปรเขา้ทัง้หมด (Enter regression) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น
รอ้ยละ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig มีคา่นอ้ยกวา่ .05 ก าหนดให ้ 

X1 แทน ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน  
X11 แทน สภาพแวดลอ้มในการท างานไมเ่อือ้ตอ่การท างาน  
X12 แทน งานท่ีท ามีการเปล่ียนแปลงและแกไ้ขอยูต่ลอดเวลา  
X13 แทน ความยากของงานท่ีรบัผิดชอบไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่  
X14 แทน การไมส่ามารถท างานไดต้ามท่ีหวัหนา้ก าหนด  
X15 แทน ระยะเวลาการท างานใหแ้ลว้เสรจ็ไมเ่หมาะสมกบังาน  
X16 แทน ปรมิาณงานท่ีรบัผิดชอบไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่ 
X2 แทน ปัจจยัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร  
X21 แทน การไมท่ราบวา่งานมีความส าคญัตอ่องคก์ร  
X22 แทน การไมท่ราบถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย  
X23 แทน การไมส่ามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัหนา้ท่ีในองคก์รได ้  
X24 แทน การไมท่ราบถึงขอบเขตของงานท่ีท า  
X25 แทน การไมท่ราบถึงหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการท างาน  
X3 แทน ปัจจยัเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 
X31 แทน การไมส่ามารถใหค้  าปรกึษาปัญหาตา่งๆ ในการท างานกบัผูร้ว่มงานได ้
X32 แทน การไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจากหวัหนา้  
X33 แทน การไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจากเพ่ือนรว่มงาน  
X34 แทน การไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจากลกูนอ้ง  
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X4 แทน ปัจจยัเก่ียวกบัการพฒันาทางอาชีพการงาน  
X41 แทน ความรูส้กึไมมี่โอกาสเล่ือนต าแหนง่งาน  
X42 แทน การไมมี่ความคาดหวงักบัอาชีพการงาน  
X43 แทน การไมไ่ดร้บัการฝึกอบรมตามสายงานจากองคก์ร  
X44 แทน การไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุใหมี้การพฒันาศกัยภาพ  
X5 แทน ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร  
X51 แทน การบรหิารงานขององคก์รไมมี่ประสิทธิภาพ  
X52 แทน โครงสรา้งองคก์รไมมี่ความเหมาะสม ท าใหไ้มเ่อือ้ตอ่การท างาน  
X53 แทน กฎระเบียบและนโยบายขององคก์รไมช่ดัเจน ท าใหไ้มเ่อือ้ตอ่การท างาน 
X54 แทน องคก์รไมส่ามารถส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ยา่งทั่วถึง 
X6 แทน ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั 
X61 แทน การไมมี่เวลาออกก าลงักายไดเ้ป็นประจ า  
X62 แทน ครอบครวัไมใ่หก้ารสนบัสนนุการท างาน  
X63 แทน การท างานกระทบตอ่การใชเ้วลาในชีวิตสว่นตวั  
X64 แทน การไม่สามารถจัดสรรเวลาในการท างานและเวลาให้กับครอบครัวได้

อยา่งเหมาะสม  
 

ตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัความเครียดในการท างานท่ี
สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นปรมิาณงานของพนกังานบริษัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร  

Model SS df MS F Sig 

Regression 13.500 6 2.250 5.740* .000 
Residual 148.160 378 .392   

Total 161.660 384    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตาราง 40 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่าคา่ Probability เทา่กบั .000 ซึ่งมีคา่นอ้ยกว่า 
.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
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ความเครียดในการท างานอย่างนอ้ยหนึ่งตวัแปร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้นปริมาณ
งานของพนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ตาราง 41 ผลการวิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรพยากรณข์องปัจจยัความเครียดในการ
ท างานท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นปรมิาณงานของพนกังานบรษิัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
Constant 3.280 .176  18.655 .000 
X1 -.013 .075 -.013 -.170 .865 
X2 -.014 .058 -.018 -.244 .808 
X3 -.087 .052 -.119 -1.667 .096 
X4 .040 .052 .053 .774 .440 
X5 -.036 .052 -.048 -.698 .486 
X6 -.136 .049 -.195 -2.769 .006 

R R2  Adjusted R2 SE  
.289 .084  .069 .626  

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตาราง 41 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้น
ปริมาณงานของผูต้อบแบบสอบถามอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความ
สมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั (X6) ซึ่งสามารถวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการท างานดา้น
ปริมาณงาน ได้ร ้อยละ 8.4 สามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานด้านปริมาณงาน มาสรา้งสมการในรูปแบบคะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐานดงันี ้

สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดบิ 

Ŷ = 3.280 -.136(X6) 
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สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

Y1 = -.195(X6) 
จากสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน สามารถสรุปไดด้งันี ้
เม่ือพิจารณาปัจจยัความเครียดในการท างานรายดา้นพบว่า หากปัจจยัความเครียดใน

การท างานเก่ียวกับความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปรมิาณงาน ลดลง .195 หนว่ย 

ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัความเครียดในการท างานราย
ขอ้ ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นปรมิาณงานของพนกังานบริษัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Model SS df MS F Sig 

Regression 49.804 27 1.845 5.887* .000 
Residual 111.856 357 .313   

Total 161.660 384    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตาราง 42 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่าคา่ Probability เทา่กบั .000 ซึ่งมีคา่นอ้ยกว่า 
.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ความเครียดในการท างานอย่างนอ้ยหนึ่งตวัแปร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้นปริมาณ
งานของพนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 43 ผลการวิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรพยากรณข์องปัจจยัความเครียดในการ
ท างานรายขอ้ ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นปริมาณงาน ของพนกังานบริษัท 
ไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร  

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
คา่คงท่ี (Constant) 2.174 .249  8.724 .000 
X11 .138 .050 .198 2.770 .006 
X12 -.087 .050 -.129 -1.764 .079 

X13 -.058 .058 -.079 -1.014 .311 

X14 .034 .052 .047 .658 .511 

X15 -.064 .047 -.102 -1.369 .172 
X16 -.164 .044 -.288 -3.701 .000 
X21 .058 .050 .093 1.173 .241 
X22 -.004 .046 -.007 -.093 .926 
X23 -.126 .046 -.215 -2.754 .006 
X24 -.006 .043 -.010 -.138 .890 

X25 -.047 .044 -.090 -1.077 .282 

X31 .033 .045 .060 .738 .461 
X32 -.032 .045 -.061 -.714 .475 
X33 -.142 .048 -.273 -2.982 .003 
X34 .035 .037 .066 .945 .345 
X41 .083 .039 .144 2.134 .034 
X42 .052 .040 .101 1.289 .198 
X43 -.016 .039 -.027 -.398 .691 

X44 .016 .038 .031 .437 .662 
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ตาราง 43 (ตอ่) 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
X51 -.005 .064 -.008 -.083 .934 
X52 .208 .062 .334 3.335 .001 
X53 -.037 .048 -.063 -.773 .440 
X54 .240 .042 .458 5.716 .000 
X61 -.002 .049 -.004 -.050 .960 
X62 -.097 .033 -.196 -2.941 .003 
X63 -.011 .042 -.022 -.271 .786 
X64 .082 .039 .175 2.127 .034 

R R2 Adjusted R2 SE  
.555 .308 .256 .559  

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตาราง 43 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้น
ปริมาณงานของพนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างานไม่เอื ้อต่อการท างาน (X11) ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบไม่
เหมาะสมกับต าแหน่ง (X16) การไม่สามารถส่ือสารกับผูอ่ื้นเก่ียวกับหนา้ท่ีในองคก์รได ้(X23) การ
ไม่ไดร้ับความไว้วางใจและความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน (X33) ความรูส้ึกไม่มีโอกาสเล่ือน
ต าแหน่งงาน (X41) โครงสรา้งองคก์รไม่มีความเหมาะสม ท าใหไ้ม่เอือ้ตอ่การท างาน (X52) องคก์ร
ไมส่ามารถส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ยา่งทั่วถึง (X54) ครอบครวัไมใ่หก้ารสนบัสนนุการท างาน (X62)  
และการไม่สามารถจดัสรรเวลาในการท างานและเวลาใหก้บัครอบครวัไดอ้ย่างเหมาะสม (X64) ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานด้านปริมาณงาน ได้ร ้อยละ 30.8 สามารถน าค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้นปริมาณงาน มาสรา้ง
สมการในรูปแบบคะแนนดบิ และคะแนนมาตรฐานดงันี ้
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สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดบิ  

Ŷ = 2.174 +.138 (X11) -.164(X16) -.126 (X23) -.142(X33) +.083(X41) +.208(X52) 
+.240(X54) -.097(X62) +.082(X64) 

สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Y1 = .198(X11) -.288(X16) -.215 (X23) -.273(X33) +.144(X41) +.334(X52) +.458(X54) -

.196(X62) +.175(X64) 
จากสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน สามารถสรุปไดด้งันี ้ 
พิจารณาปัจจัยความเครียดรายขอ้พบว่า สภาพแวดลอ้มในการท างานไม่เอือ้ต่อการ

ท างาน, ความรูส้ึกไม่มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งงาน, โครงสรา้งองคก์รไม่มีความเหมาะสม, ท าใหไ้ม่
เอือ้ต่อการท างาน, องคก์รไม่สามารถส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ย่างทั่วถึง และการไม่สามารถ
จดัสรรเวลาในการท างานและเวลาใหก้บัครอบครวัไดอ้ย่างเหมาะสม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท า
ให้ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปริมาณงานของพนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึน้ .198 .144 .334 .458 และ .175 หน่วย ตามล าดับ ส่วนปริมาณงานท่ีรับผิดชอบไม่
เหมาะสมกับต าแหน่ง, การไม่สามารถส่ือสารกับผูอ่ื้นเก่ียวกับหนา้ท่ีในองค์กรได,้ การไม่ไดร้บั
ความไวว้างใจและความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน และครอบครวัไม่ใหก้ารสนบัสนุนการท างาน
เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าใหป้ระสิทธิภาพการท างาน ดา้นปรมิาณงานของพนกังานบรษิัทไอทีใน
เขตกรุงเทพมหานคร ลดลง .288 .215 .273 และ .196 หนว่ย ตามล าดบั   

 
สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

ดา้นคณุภาพงานของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 
H0 : ปัจจัยความเครียดในการท างาน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ดา้น

คณุภาพงานของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1 : ปัจจยัความเครียดในการท างาน สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพ

งานของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัความเครียดในการท างาน  
รายดา้นท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นคณุภาพงานของพนกังานบรษิัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Model SS df MS F Sig 

Regression 22.631 6 3.772 19.601* .000 
Residual 72.737 378 .192   

Total 95.368 384    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตาราง 44 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่าคา่ Probability เทา่กบั .000 ซึ่งมีคา่นอ้ยกว่า 
.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ความเครียดในการท างานอย่างนอ้ยหนึ่งตวัแปร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้นคณุภาพ
งานของพนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ตาราง 45 ผลการวิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรพยากรณข์องปัจจยัความเครียดในการ
ท างานรายดา้น ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นคณุภาพงานของพนกังานบริษัทไอทีใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
คา่คงท่ี (Constant) 3.468 .123  28.152 .000 
X1 -.113 .052 -.151 -2.161 .031 
X2 .129 .041 .218 3.159 .002 
X3 .009 .037 .015 .235 .814 

X4 -.059 .036 -.102 -1.624 .105 
X5 -.203 .036 -.351 -5.568 .000 
X6 -.068 .034 -.128 -1.989 .047 
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ตาราง 45 (ตอ่) 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
R R2 Adjusted R2 SE  
.487 .237 .225 .438  

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้น
คณุภาพงานของผูต้อบแบบสอบถามอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกับ
ลกัษณะงาน (X1) ปัจจยัเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร(X2) ปัจจยัเก่ียวกับลกัษณะองคก์ร (X5) 
และปัจจัยท่ีเก่ียวกับความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั (X6) ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการท างานดา้นคณุภาพงาน ไดร้อ้ยละ 23.7 สามารถน าค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ของตวัแปรท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นคณุภาพงาน มาสรา้งสมการในรูปแบบคะแนน
ดบิ และคะแนนมาตรฐานดงันี ้

สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดบิ 

Ŷ = 3.468 -.113(X1) +.129(X2) -.203(X5) -.068(X6) 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Y1 = -.151(X1) +.218(X2) -.351(X5) -.128(X6) 
จากสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน สามารถสรุปไดด้งันี ้
เม่ือพิจารณาปัจจยัความเครียดในการท างานรายดา้นพบว่า หากปัจจยัเก่ียวกบับทบาท

หนา้ท่ีในองคก์ร เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย สง่ผลใหป้ระสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน เพิ่มขึน้ .218 
หน่วย ส่วนปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน, ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความ
สมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการท างาน ดา้น
คณุภาพงาน ลดลง .151 .351 และ .128 หนว่ย ตามล าดบั  
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ตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัความเครียดในการท างานราย
ขอ้ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นคณุภาพงานของพนกังานบริษัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Model SS df MS F Sig 

Regression 40.444 27 1.498 9.736* .000 
Residual 54.924 357 .154   

Total 95.368 384    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

จากตาราง 46 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่าคา่ Probability เทา่กบั .000 ซึ่งมีคา่นอ้ยกว่า 
.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ความเครียดในการท างานอย่างนอ้ยหนึ่งตวัแปร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้นคณุภาพ
งานของพนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ตาราง 47 ผลการวิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรพยากรณข์องปัจจยัความเครียดในการ
ท างานรายขอ้ ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นคณุภาพงาน ของพนกังานบรษิัท 
ไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
คา่คงท่ี (Constant) 2.431 .175  13.923 .000 
X11 -.041 .035 -.077 -1.174 .241 
X12 -.046 .035 -.088 -1.316 .189 
X13 .143 .040 .253 3.549 .000 
X14 -.044 .037 -.079 -1.194 .233 
X15 -.051 .033 -.107 -1.565 .119 
X16 .059 .031 .135 1.909 .057 
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ตาราง 47 (ตอ่) 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
X21 .071 .035 .149 2.056 .040 
X22 .042 .033 .094 1.275 .203 
X23 -.081 .032 -.182 -2.547 .011 
X24 .056 .030 .121 1.863 .063 
X25 -.053 .031 -.132 -1.732 .084 
X31 -.012 .031 -.028 -.376 .707 
X32 -.039 .032 -.096 -1.237 .217 
X33 -.083 .033 -.207 -2.478 .014 
X34 -.116 .026 -.290 -4.525 .000 
X41 -.060 .027 -.136 -2.198 .029 
X42 .052 .028 .133 1.862 .063 
X43 .027 .028 .060 .978 .329 
X44 .050 .026 .123 1.904 .058 
X51 -.138 .045 -.279 -3.046 .002 
X52 .135 .044 .282 3.094 .002 
X53 -.034 .034 -.074 -.996 .320 
X54 .144 .029 .358 4.888 .000 
X61 -.022 .035 -.048 -.630 .529 

X62 -.030 .023 -.078 -1.291 .198 
X63 .015 .030 .036 .494 .622 
X64 .072 .027 .199 2.659 .008 

R R2 Adjusted R2 SE  
.651 .424 .381 .392  

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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จากตาราง 47 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้น
คณุภาพงานของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ได้แก่ ความยากของงานท่ีรับผิดชอบไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง (X13) การไม่ทราบว่างานมี
ความส าคญัต่อองคก์ร (X21) การไม่สามารถส่ือสารกับผูอ่ื้นเก่ียวกับหนา้ท่ีในองคก์รได ้(X23) การ
ไม่ไดร้บัความไวว้างใจและความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน (X33) การไม่ไดร้บัความไวว้างใจและ
ความรว่มมือจากลูกนอ้ง (X34) ความรูส้ึกไม่มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งงาน (X41) การบริหารงานของ
องคก์รไม่มีประสิทธิภาพ (X51) โครงสรา้งองคก์รไม่มีความเหมาะสม ท าใหไ้ม่เอือ้ต่อการท างาน 
(X52) องคก์รไมส่ามารถส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ยา่งทั่วถึง (X54) และการไมส่ามารถจดัสรรเวลาใน
การท างานและเวลาใหก้บัครอบครวัไดอ้ย่างเหมาะสม (X64) ซึ่งสามารถวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการ
ท างานดา้นคณุภาพงาน ไดร้อ้ยละ 42.4 ผูวิ้จยัน าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีส่งผลตอ่
ประสิทธิภาพการท างานดา้นคุณภาพงาน มาสรา้งสมการในรูปแบบคะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐาน ดงันี ้

สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดบิ 

Ŷ = 2.431 +.143(X13) +.071(X21) -.081(X23) -.083(X33) -.116(X34) -.060(X41) -
.138(X51) +.135(X52) +.144(X54) +.072(X64) 

สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Y1 = .253(X13) +.149(X21) -.182(X23) -.207(X33) -.290(X34) -.136(X41) -.279(X51) 

+.282(X52) +.358(X54) +.199(X64) 
จากสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน สามารถสรุปไดด้งันี ้
เม่ือพิจารณาปัจจยัความเครียดรายขอ้พบวา่ ความยากของงานท่ีรบัผิดชอบไมเ่หมาะสม

กับต าแหน่ง , การไม่ทราบว่างานมีความส าคัญต่อองค์กร , การบริหารงานขององค์กรไม่มี
ประสิทธิภาพ, โครงสรา้งองคก์รไมมี่ความเหมาะสม ท าใหไ้มเ่อือ้ตอ่การท างาน, องคก์รไมส่ามารถ
ส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ย่างทั่วถึง, การไม่สามารถจัดสรรเวลาในการท างานและเวลาใหก้ับ
ครอบครวัไดอ้ย่างเหมาะสม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานดา้นคณุภาพ
งานของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ .253 .149 .282 .358 และ .199 หนว่ย 
ตามล าดับ ส่วนการไม่สามารถส่ือสารกับผู้อ่ืนเก่ียวกับหน้าท่ีในองคก์รได้, การไม่ไดร้ับความ
ไวว้างใจและความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน, การไม่ไดร้บัความไวว้างใจและความร่วมมือจาก
ลกูนอ้ง, ความรูส้ึกไม่มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งงาน และการบริหารงานขององคก์รไม่มีประสิทธิภาพ 
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เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานดา้นคณุภาพงานของพนกังานบริษัทไอทีใน
เขตกรุงเทพมหานคร ลดลง .182 .207 .290 .136 และ .279 หนว่ย ตามล าดบั   
 

สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ดา้นเวลาของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจยัความเครียดในการท างาน ไม่ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นเวลา
ของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัความเครียดในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ดา้นเวลา
ของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัความเครียดในการท างาน  
รายดา้นท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลาของพนกังานบรษิัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Model SS df MS F Sig 

Regression 27.689 6 4.615 11.795* .000 
Residual 147.896 378 .391   

Total 175.585 384    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตาราง 48 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่าคา่ Probability เทา่กบั .000 ซึ่งมีคา่นอ้ยกว่า 
.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ความเครียดในการท างานอย่างนอ้ยหนึ่งตวัแปร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลาของ
พนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 49 ผลการวิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรพยากรณข์องปัจจยัความเครียดในการ
ท างานรายดา้น ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลาของพนกังานบรษิัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
คา่คงท่ี (Constant) 3.407 .176  19.397 .000 
X1 .073 .075 .071 .973 .331 
X2 -.062 .058 -.077 -1.060 .290 
X3 -.038 .052 -.050 -.732 .465 
X4 .085 .052 .109 1.638 .102 
X5 -.173 .052 -.221 -3.331 .001 
X6 -.181 .049 -.249 -3.690 .000 

R R2 Adjusted R2 SE  
.397 .158 .144 .625  

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตาราง 49 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้น
เวลาของผู้ตอบแบบสอบถามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแ้ก่ ปัจจัยเก่ียวกับการ
พฒันาทางอาชีพการงาน (X4) ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร (X5) และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุ
ระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั (X6) ซึ่งสามารถวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการท างานดา้นเวลา ได้
รอ้ยละ 15.8 สามารถน าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน
ดา้นเวลา มาสรา้งสมการในรูปแบบคะแนนดบิ และคะแนนมาตรฐานดงันี ้

สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดบิ 

Ŷ  = 3.407 +.085(X4) -.173(X5) -.181(X6) 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Y1 = .109(X4) -.221(X5) -.249(X6) 
จากสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน สามารถสรุปไดด้งันี ้
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เม่ือพิจารณาปัจจัยความเครียดในการท างานรายดา้นพบว่า หากปัจจัยเก่ียวกับการ
พฒันาทางอาชีพการงาน เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย สง่ผลใหป้ระสิทธิภาพการท างานดา้นเวลา เพิ่มขึน้ .109 
หนว่ย สว่นปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุระหว่างชีวิตท างานและ
ชีวิตส่วนตวั เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการท างานดา้นเวลา ลดลง .221 และ .249 
หนว่ย ตามล าดบั 

ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัความเครียดในการท างานราย
ขอ้ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลาของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

Model SS df MS F Sig 

Regression 72.661 27 2.691 9.335* .000 
Residual 102.924 357 .288   

Total 175.585 384    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

จากตาราง 50 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่าคา่ Probability เทา่กบั .000 ซึ่งมีคา่นอ้ยกว่า 
.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ความเครียดในการท างานอย่างนอ้ยหนึ่งตวัแปร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลาของ
พนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 51 ผลการวิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรพยากรณข์องปัจจยัความเครียดในการ
ท างานรายขอ้ ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลาของพนกังานบรษิัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
คา่คงท่ี (Constant) 2.836 .239  11.864 .000 

X11 -.028 .048 -.039 -.596 .552 
X12 .039 .048 .055 .824 .411 
X13 -.100 .055 -.131 -1.816 .070 
X14 .252 .050 .334 5.031 .000 
X15 -.312 .045 -.478 -6.941 .000 
X16 -.193 .043 -.324 -4.525 .000 
X21 .177 .048 .272 3.732 .000 
X22 -.072 .045 -.120 -1.621 .106 
X23 -.125 .044 -.206 -2.861 .004 
X24 .019 .041 .030 .461 .645 
X25 -.023 .042 -.042 -.542 .588 
X31 .083 .043 .145 1.929 .054 
X32 -.038 .044 -.068 -.870 .385 
X33 -.064 .046 -.118 -1.396 .164 
X34 -.001 .035 -.002 -.027 .979 
X41 .059 .037 .099 1.587 .113 
X42 .097 .038 .182 2.532 .012 
X43 .011 .038 .017 .279 .780 
X44 .041 .036 .074 1.136 .257 
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ตาราง 51 (ตอ่) 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
X51 -.210 .062 -.313 -3.393 .001 
X52 .176 .060 .271 2.940 .003 
X53 -.020 .046 -.033 -.440 .660 
X54 .125 .040 .229 3.096 .002 
X61 .072 .047 .118 1.520 .130 
X62 -.231 .032 -.446 -7.272 .000 
X63 .033 .041 .059 .811 .418 
X64 .118 .037 .242 3.201 .001 

R R2 Adjusted R2 SE  
.643 .414 .369 .536  

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

จากตาราง 51 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้น
เวลาของพนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ 
การไมส่ามารถท างานไดต้ามท่ีหวัหนา้ก าหนด (X14) ระยะเวลาการท างานใหแ้ลว้เสรจ็ไมเ่หมาะสม
กับงาน (X15) ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง (X16) การไม่ทราบว่างานมี
ความส าคญัตอ่องคก์ร (X21) การไมส่ามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัหนา้ท่ีในองคก์รได ้(X23) การไม่
มีความคาดหวังกับอาชีพการงาน (X42) การบริหารงานขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพ (X51) 
โครงสรา้งองคก์รไม่มีความเหมาะสม ท าใหไ้ม่เอือ้ต่อการท างาน (X52) องคก์รไม่สามารถส่ือสาร
ภายในองคก์รไดอ้ย่างทั่ วถึง (X54) ครอบครัวไม่ให้การสนับสนุนการท างาน (X62) และการไม่
สามารถจดัสรรเวลาในการท างานและเวลาใหก้ับครอบครวัไดอ้ย่างเหมาะสม (X64) ซึ่งสามารถ
วิเคราะหป์ระสิทธิภาพการท างานดา้นเวลา ไดร้อ้ยละ 41.4 ผูวิ้จยัน าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์อง
ตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลา มาสรา้งสมการในรูปแบบคะแนนดิบ และ
คะแนนมาตรฐาน ดงันี ้
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สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดบิ 

Ŷ  = 2.836 +.252(X14)  - .312(X15)  - .193(X16)  +.177(X21)  - .125(X23)  +.097(X42)  
-.210(X51) +.176(X52) +.125(X54) -.231(X62) +.118(X64) 

สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Y1 = . 334( X14)  - . 478( X15)  - . 324( X16)  + . 272( X21)  - . 206( X23)  + . 182( X42)  

-.313(X51) +.229(X52) +.125(X54) -.446(X62) +.242(X64) 
จากสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน สามารถสรุปไดด้งันี ้
เม่ือพิจารณาปัจจัยความเครียดรายขอ้พบว่า การไม่สามารถท างานไดต้ามท่ีหัวหน้า

ก าหนด, การไม่ทราบว่างานมีความส าคญัต่อองคก์ร, การไม่มีความคาดหวงักับอาชีพการงาน, 
โครงสรา้งองคก์รไม่มีความเหมาะสม ท าใหไ้ม่เอือ้ตอ่การท างาน, องคก์รไม่สามารถส่ือสารภายใน
องคก์รไดอ้ย่างทั่วถึง และการไม่สามารถจัดสรรเวลาในการท างานและเวลาใหก้ับครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหป้ระสิทธิภาพการท างาน ดา้นเวลาของพนักงาน
บรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ .334 .272 .182 .229 .125 และ .242 หนว่ย ตามล าดบั 
ระยะเวลาการท างานใหแ้ลว้เสร็จไม่เหมาะสมกับงาน , ปริมาณงานท่ีรบัผิดชอบไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง, การไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัหนา้ท่ีในองคก์รได้, การบริหารงานขององคก์รไม่
มีประสิทธิภาพ และครอบครัวไม่ให้การสนับสนุนการท างาน เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นเวลาของพนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร ลดลง  .478 
.324 .206 .313 และ .446 หนว่ย ตามล าดบั 
 

สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ดา้นคา่ใชจ้า่ยของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจัยความเครียดในการท างาน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ดา้น
คา่ใชจ้า่ยของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจัยความเครียดในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้าน
คา่ใชจ้า่ยของพนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัความเครียดในการท างาน  
รายดา้นท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นคา่ใชจ้า่ยของพนกังานบรษิัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Model SS df MS F Sig 

Regression 29.078 6 4.846 18.114* .000 
Residual 101.131 378 .268   

Total 130.208 384    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตาราง 52 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่าคา่ Probability เทา่กบั .000 ซึ่งมีคา่นอ้ยกว่า 
.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ความเครียดในการท างานอย่างนอ้ยหนึ่งตวัแปร ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นคา่ใชจ้่าย
ของพนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยส าคญัทางสถิติระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ตาราง 53 ผลการวิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรพยากรณข์องปัจจยัความเครียดในการ
ท างานรายดา้น ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นคา่ใชจ้า่ยของพนกังานบรษิัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
คา่คงท่ี (Constant) 3.467 .145  23.869 .000 
X1 -.302 .062 -.345 -4.896 .000 
X2 .113 .048 .164 2.357 .019 
X3 .094 .043 .143 2.183 .030 
X4 .081 .043 .120 1.886 .060 
X5 -.214 .043 -.317 -4.989 .000 
X6 -.086 .041 -.137 -2.114 .035 
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ตาราง 53 (ตอ่) 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
R R2 Adjusted R2 SE  
.473 .223 .211 .517  

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตาราง 53 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้น
ค่าใชจ้่ายของผูต้อบแบบสอบถามอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ปัจจัยเก่ียวกับ
ลกัษณะงาน (X1) ปัจจยัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร (X2) ปัจจยัเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหว่าง
บุคคล (X3) ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะองคก์ร (X5) และปัจจัยท่ีเก่ียวกับความสมดุลระหว่างชีวิต
ท างานและชีวิตส่วนตวั (X6) ซึ่งสามารถวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการท างานดา้นคา่ใชจ้่าย ไดร้อ้ยละ 
22.3 สามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้น
คา่ใชจ้า่ย มาสรา้งสมการในรูปแบบคะแนนดบิ และคะแนนมาตรฐานดงันี ้

สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดบิ 

Ŷ  = 3.467 -.302(X1) +.113(X2) +.094(X3) -.214(X5) -.086(X6) 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Y1 = -.345(X1) +.164(X2) +.143(X3) -.317(X5) -.137(X6) 
จากสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน สามารถสรุปไดด้งันี ้
เม่ือพิจารณาปัจจยัความเครียดในการท างานรายดา้นพบว่า หากปัจจยัเก่ียวกบับทบาท

หน้าท่ีในองค์กร และปัจจัยเก่ียวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท างานดา้นคา่ใชจ้า่ย เพิ่มขึน้ .164 และ .143 หนว่ย สว่นปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะ
งาน, ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิต
ส่วนตวั เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการท างานดา้นค่าใชจ้่าย ลดลง .345 .317 และ 
.137 หนว่ย ตามล าดบั 
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ตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัความเครียดในการท างานราย
ขอ้ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นคา่ใชจ้า่ยของพนกังานบรษิัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Model SS df MS F Sig 

Regression 61.402 27 2.274 11.799* .000 
Residual 68.807 357 .193   

Total 130.208 384    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

จากตาราง 54 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่าคา่ Probability เทา่กบั .000 ซึ่งมีคา่นอ้ยกว่า 
.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ความเครียดในการท างานอย่างนอ้ยหนึ่งตวัแปร ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นคา่ใชจ้่าย
ของพนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยส าคญัทางสถิติระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ตาราง 55 ผลการวิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรพยากรณข์องปัจจยัความเครียดในการ
ท างานรายขอ้ ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานดา้นคา่ใชจ้า่ยของพนกังานบรษิัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
คา่คงท่ี (Constant) 2.288 .195  11.709 .000 
X11 .075 .039 .120 1.914 .056 
X12 -.172 .039 -.282 -4.418 .000 
X13 .112 .045 .169 2.482 .014 
X14 -.022 .041 -.034 -.545 .586 
X15 -.209 .037 -.372 -5.687 .000 
X16 -.008 .035 -.017 -.244 .808 
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ตาราง 55 (ตอ่) 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

 B SE ≈ 
X21 .214 .039 .381 5.500 .000 
X22 -.039 .036 -.075 -1.063 .288 
X23 -.100 .036 -.191 -2.795 .005 
X24 .031 .034 .057 .914 .361 

X25 -.016 .034 -.033 -.456 .649 

X31 .061 .035 .123 1.726 .085 
X32 -.147 .036 -.305 -4.124 .000 
X33 .026 .037 .056 .701 .484 
X34 -.084 .029 -.179 -2.921 .004 
X41 -.043 .031 -.082 -1.392 .165 
X42 .141 .031 .308 4.507 .000 
X43 .097 .031 .185 3.148 .002 
X44 .144 .029 .301 4.885 .000 
X51 -.061 .051 -.106 -1.214 .226 
X52 .113 .049 .203 2.317 .021 
X53 -.084 .038 -.158 -2.217 .027 
X54 .166 .033 .354 5.051 .000 
X61 .126 .039 .240 3.251 .001 
X62 -.035 .026 -.078 -1.338 .182 
X63 -.222 .033 -.463 -6.671 .000 
X64 -.009 .030 -.021 -.299 .765 

R R2 Adjusted R2 SE  
.687 .472 .432 .439  

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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จากตาราง 55 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้น
ค่าใชจ้่ายงานของพนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ไดแ้ก่ งานท่ีท ามีการเปล่ียนแปลงและแกไ้ขอยู่ตลอดเวลา (X12) ความยากของงานท่ีรบัผิดชอบ
ไม่เหมาะสมกบัต าแหน่ง (X13) ระยะเวลาการท างานใหแ้ลว้เสร็จไม่เหมาะสมกบังาน (X15) การไม่
ทราบว่างานมีความส าคญัตอ่องคก์ร (X21) การไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัหนา้ท่ีในองคก์ร
ได ้(X23) การไม่ไดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจากหวัหนา้ (X32) การไม่ไดร้บัความไวว้างใจ
และความรว่มมือจากลกูนอ้ง (X34) การไม่มีความคาดหวงักบัอาชีพการงาน (X42) การไม่ไดร้บัการ
ฝึกอบรมตามสายงานจากองคก์ร (X43) การไม่ไดร้บัการสนบัสนุนใหมี้การพฒันาศกัยภาพ (X44) 
โครงสรา้งองคก์รไมมี่ความเหมาะสม ท าใหไ้มเ่อือ้ตอ่การท างาน (X52) กฎระเบียบและนโยบายของ
องคก์รไม่ชดัเจน ท าใหไ้ม่เอือ้ตอ่การท างาน (X53) องคก์รไม่สามารถส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ย่าง
ทั่วถึง (X54) การไม่มีเวลาออกก าลงักายไดเ้ป็นประจ า (X61) และการท างานกระทบตอ่การใชเ้วลา
ในชีวิตส่วนตวั (X63) ซึ่งสามารถวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการท างานดา้นค่าใชจ้่าย ไดร้อ้ยละ 47.2 
ผูว้ิจยัน าค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้นค่าใชจ้่าย 
มาสรา้งสมการในรูปแบบคะแนนดบิ และคะแนนมาตรฐาน ดงันี ้

สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดบิ 

Ŷ =  2.288 - .172(X12)  + .112(X13)  - .209(X15)  + .214(X21)  - .100(X23)  - .147(X32)  
-.084(X34) +.141(X42) +.097(X43) +.144(X44) +.113(X52) -.084(X53) +.166(X54) +.126(X61)  
-.222(X63) 

สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Y1 = -.282(X12) +.169(X13) -.372(X15) +.381(X21) -.191(X23) -.305(X32) -.179(X34) 

+.308(X42) +.185(X43) +.301(X44) +.203(X52) -.158(X53) +.354(X54) +.240(X61) -.463(X63) 
จากสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน สามารถสรุปไดด้งันี ้
เม่ือพิจารณาปัจจยัความเครียดรายขอ้พบวา่ ความยากของงานท่ีรบัผิดชอบไมเ่หมาะสม

กบัต าแหนง่, การไมท่ราบวา่งานมีความส าคญัตอ่องคก์ร, การไมมี่ความคาดหวงักบัอาชีพการงาน
, การไม่ไดร้บัการฝึกอบรมตามสายงานจากองคก์ร, การไม่ไดร้บัการสนับสนุนใหมี้การพัฒนา
ศกัยภาพ, โครงสรา้งองคก์รไม่มีความเหมาะสม ท าใหไ้ม่เอือ้ต่อการท างาน , องคก์รไม่สามารถ
ส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ยา่งทั่วถึง และการไมมี่เวลาออกก าลงักายไดเ้ป็นประจ า เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย 
จะมีผลท าให้ประสิท ธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายของพนักงานบริษัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ .169 .381 .308 .185 .301 .203 .354 และ .240 หน่วย ตามล าดบั ส่วน
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งานท่ีท ามีการเปล่ียนแปลงและแกไ้ขอยู่ตลอดเวลา, ระยะเวลาการท างานใหแ้ลว้เสรจ็ไมเ่หมาะสม
กบังาน, การไมส่ามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัหนา้ท่ีในองคก์รได,้ การไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและ
ความร่วมมือจากหวัหนา้, การไม่ไดร้บัความไวว้างใจและความร่วมมือจากลูกนอ้ง , กฎระเบียบ
และนโยบายขององคก์รไมช่ดัเจน ท าใหไ้มเ่อือ้ตอ่การท างาน และการท างานกระทบตอ่การใชเ้วลา
ในชีวิตสว่นตวั เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าใหป้ระสิทธิภาพการท างาน ดา้นคา่ใชจ้่ายของพนกังาน
บริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร ลดลง  .282 .372 .191 .305 .179 .158 และ .463 หน่วย 
ตามล าดบั 
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง 56 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 1 

สมมติฐาน 
สถิติที่ใช้
ทดสอบ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ดา้
นป

รมิ
าณ

งา
น 

ดา้
นค
ณุ
ภา
พง
าน

 

ดา้
นเ
วล
า 

ดา้
นค
า่ใ
ชจ้
า่ย

 

โด
ยร
วม

 

หมายเหต ุ

สมมติฐานท่ี 1 พนกังานท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์
แตกตา่ง มีประสทิธิภาพการท างานท่ีแตกตา่งกนั 

       

สมมติฐานยอ่ยที่ 1.1 พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนั มีประสทิธิภาพการท างานท่ีแตกตา่งกนั 

Independen
t t-test 

O P O O O 
ยอมรบัสมมตฐิาน

บางสว่น 

สมมติฐานยอ่ยที่ 1.2 พนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกนั 
มีประสทิธิภาพการท างานท่ีแตกตา่งกนั 

One Way 
ANOVA 

P P O P P 
ยอมรบัสมมตฐิาน

บางสว่น 

สมมติฐานยอ่ยที่ 1.3 พนกังานท่ีมีประสบการณ์
แตกตา่งกนั มีประสทิธิภาพการท างานท่ีแตกตา่งกนั 

One Way 
ANOVA 

P P O P P 
ยอมรบัสมมตฐิาน

บางสว่น 

สมมติฐานยอ่ยที่ 1.4 พนกังานท่ีมีต  าแหนง่งาน
แตกตา่งกนั มีประสทิธิภาพการท างานท่ีแตกตา่งกนั 

One Way 
ANOVA 

O P O O O 
ยอมรบัสมมตฐิาน

บางสว่น 

หมายเหต ุ P เครื่องหมาย หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

  O เครื่องหมาย หมายถึง ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 57 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 2 

ขอ้ท่ี 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ดา้
นป

รมิ
าณ

งา
น 

ดา้
นค
ณุ
ภา
พง
าน

 

ดา้
นเ
วล
า 

ดา้
นค
า่ใ
ชจ้
า่ย

 

หมายเหต ุ

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัความเครยีดในการท างาน สง่ผลตอ่ประสทิธิภาพการท างานของพนกังานบรษัิทไอที 

ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน O P O P ยอมรบับางสว่น 

- สภาพแวดลอ้มในการท างานไมเ่อือ้ตอ่การท างาน P O O O ยอมรบับางสว่น 

- งานท่ีท ามีการเปลีย่นแปลงและแกไ้ขอยูต่ลอดเวลา O O O P ยอมรบับางสว่น 

- ความยากของงานท่ีรบัผิดชอบไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่ O P O P ยอมรบับางสว่น 

- การไมส่ามารถท างานไดต้ามทีห่วัหนา้ก าหนด O O P O ยอมรบับางสว่น 

- ระยะเวลาการท างานใหแ้ลว้เสรจ็ไมเ่หมาะสมกบังาน O O P P ยอมรบับางสว่น 

- ปรมิาณงานท่ีรบัผิดชอบไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่ P O P O ยอมรบับางสว่น 

ปัจจยัเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ในองคก์ร O P O P ยอมรบับางสว่น 

- การไมท่ราบวา่งานมีความส าคญัตอ่องคก์ร O P P P ยอมรบับางสว่น 

- การไมท่ราบถึงบทบาทหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมาย O O O O ปฏิเสธสมมติฐาน 

- การไมส่ามารถสือ่สารกบัผูอ้ื่นเก่ียวกบัหนา้ที่ในองคก์รได ้ P P P P ยอมรบัสมมิฐาน 

- การไมท่ราบถึงขอบเขตของงานที่ท า O O O O ปฏิเสธสมมติฐาน 

- การไมท่ราบถึงหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการท างาน O O O O ปฏิเสธสมมติฐาน 

ปัจจยัเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล O O O P ยอมรบับางสว่น 

- การไมส่ามารถใหค้  าปรกึษาปัญหาตา่งๆ ในการท างาน
กบัผูร้ว่มงานได ้

O O O O ปฏิเสธสมมติฐาน 

- การไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจากหวัหนา้ O O O P ยอมรบับางสว่น 

- การไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจากเพื่อน
รว่มงาน 

P P O O ยอมรบับางสว่น 

- การไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจากลกูนอ้ง O P O P ยอมรบับางสว่น 

ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร O P P P ยอมรบับางสว่น 

- การบรหิารงานขององคก์รไมม่ปีระสทิธิภาพ O P P O ยอมรบับางสว่น 

- โครงสรา้งองคก์รไมม่ีความเหมาะสม ท าใหไ้มเ่อือ้ตอ่การ
ท างาน 

P P P P ยอมรบัสมมิฐาน 
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- กฎระเบียบและนโยบายขององคก์รไมช่ดัเจน ท าใหไ้มเ่อือ้
ตอ่การท างาน 

O O O P ยอมรบับางสว่น 

ตาราง 57 (ตอ่) 

ขอ้ท่ี 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ดา้
นป

รมิ
าณ

งา
น 

ดา้
นค
ณุ
ภา
พ

งา
น 

ดา้
นเ
วล
า 

ดา้
นค
า่ใ
ชจ้
า่ย

 

หมายเหต ุ

- องคก์รไมส่ามารถสือ่สารภายในองคก์รไดอ้ยา่งทั่วถงึ P P P P ยอมรบัสมมิฐาน 

ปัจจยัทีเ่ก่ียวกบัความสมดลุระหวา่งชีวติท างานและชีวติ
สว่นตวั 

P P P P ยอมรบัสมมิฐาน 

- การไมม่เีวลาออกก าลงักายไดเ้ป็นประจ า O O O P ยอมรบับางสว่น 

- ครอบครวัไมใ่หก้ารสนบัสนนุการท างาน P O P O ยอมรบับางสว่น 

- การท างานกระทบตอ่การใชเ้วลาในชีวิตสว่นตวั O O O P ยอมรบับางสว่น 

- การไมส่ามารถจดัสรรเวลาในการท างานและเวลาใหก้บั
ครอบครวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

P P P O ยอมรบับางสว่น 

 

หมายเหต ุ P เครื่องหมาย หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

  O เครื่องหมาย หมายถึง ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานบรษิัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งันี ้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานบรษิัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลจากการวิจัยในครั้งนี ้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิการท างานของ

พนกังานบริษัทไอที ท าใหท้ราบสาเหตขุองปัจจยัความเครียดในการท างานดา้นตา่งๆ และน าไปสู่
การแกไ้ขท่ีถกูตอ้งในองคก์รตอ่ไป 

2. เพ่ือเป็นประโยชนท์างดา้นวิชาการในการพฒันาประสิทธิภาพของพนกังานบริษัทไอที
และสายงานอ่ืนๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหก้ับสายงานอ่ืนๆ ท่ีมีปัจจยัความเครียดในการ
ท างานท่ีคลา้ยกนั โดยน าผลการวิจยัในครัง้นีไ้ปประยกุตใ์ชต้อ่ไป 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. พนักงานท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรแ์ตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานท่ี

แตกตา่งกนั 
2. ปัจจัยความเครียดในการท างาน ไดแ้ก่ ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะงาน ปัจจัยเก่ียวกับ

บทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร ปัจจยัเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล ปัจจยัเก่ียวกบัการพฒันาทาง
อาชีพการงาน ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุระหว่างชีวิตท างาน
และชีวิตสว่นตวั มีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบ

จ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้

หลกัการค านวณขนาดตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือน
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รอ้ยละ 5 (Cochran, 1977 อา้งใน ธีรวุฒิ เอกกะกุล, 2543) จะไดก้ลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นี ้
เท่ากับ 385 คน โดยเจาะจงเลือกเขตพืน้ท่ีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีบริษัทไอทีจ านวนมาก มี
ระยะเวลาเก็บรวบรวมกลุม่ตวัอยา่งระหวา่งเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2563  

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยั

ไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากพนกังานท่ีท างานอยูใ่นบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร และน า
แบบสอบถามท่ีไดท้  าการตรวจสอบความถกูตอ้งก่อนเก็บและบนัทึกขอ้มลู 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และมี
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้ประสบการณก์ารท างาน ต าแหนง่งาน จ านวน
ทัง้หมด 7 ขอ้ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended response question) 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการท างานของ
พนกังานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งค  าถามเป็นแบบ Likert Scale ทัง้ค  าถามเชิงบวก
และค าถามเชิงลบ โดยใชร้ะดบัการระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นมาตรวดั 5 ระดบั และการแปลงคา่ของขอ้มลู แบง่เป็นค าถามเชิงบวกและค าถามเชิง
ลบ โดยหากผูต้อบแบบสอบมีระดบัความเครียด มากท่ีสดุ ในค าถามเชิงบวก จะแปลงคา่คะแนน
เทา่กบั 1 และในค าถามเชิงลบ  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งค  าถามเป็นแบบ Likert Scale เป็นค าถามเชิงบวกและค าถามเชิงลบ โดยใช้
ระดบัการระดบัการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชัน้ ( Interval Scale) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรวัด
แบบ Likert Scale ซึ่งมีลกัษณะเป็นมาตรวดั 5 ระดบั และการแปลงคา่ของขอ้มลู แบง่เป็นค าถาม
เชิงบวกและค าถามเชิงลบ โดยหากผูต้อบแบบสอบมีระดบัความเครียด มากท่ีสุด ในค าถามเชิง
บวก จะแปลงคา่คะแนนเทา่กบั 1 และในค าถามเชิงลบ  

การวิเคราะหข์อ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหแ์ละทดสอบสมมติฐานการวิจยัครัง้นี ้ คือ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ประกอบดว้ย Independent t – test , One 
way ANOVA การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู (Multiple regression analysis) เพ่ือการพยากรณ์
อิทธิพลของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  
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สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูล  
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากการวิจัย เรื่อง ปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรษิัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี ้ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิตเิชิงพรรณนา 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหล์กัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ ประสบการณ์ท างานและต าแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ท่ี 21 – 30 ปี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากับ
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด/หมา้ยรา้ง/แยกกันอยู่ มีรายไดอ้ยู่ท่ี 25,001 – 50,000 บาทตอ่เดือน 
ประสบการณท์ างาน 4 – 6 ปี และต าแหนง่งานระดบัพนกังานปฏิบตังิาน  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัความเครียดในการท างานของพนกังานบริษัทไอที ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีปัจจยัความเครียดในการท างานท่ีเก่ียวกับการ
พฒันาทางอาชีพการงานมากท่ีสดุ คืออยูท่ี่ระดบัมาก โดยความเครียดท่ีมากท่ีสดุคือ ความรูส้ึกไม่
มีโอกาสเล่ือนต าแหนง่งาน โดยมีระดบัความเครียดอยูใ่นระดบัมาก  

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า มีประสิทธิภาพการท างาน ดา้น
ปริมาณงานมากท่ีสุด คืออยู่ในระดบันอ้ย โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า หัวหนา้งาน
มอบหมายปรมิาณงานอยา่งเหมาะสม มีระดบัความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistic) 
สมมติฐานท่ี 1 พนกังานท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ

ท างานท่ีแตกตา่งกนั 
สมมตฐิานยอ่ยท่ี 1.1 พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างาน

ท่ีแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นคา่ใชจ้่าย ไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ส่วนดา้นคณุภาพงาน แตกตา่งกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 พนักงานท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานท่ี
แตกตา่งกนั จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการ
ท างานโดยรวม ดา้นปริมาณงาน ดา้นคณุภาพงาน และดา้นคา่ใชจ้่าย แตกตา่งกนั ซึ่งสอดคลอ้ง
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กับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ส่วนดา้นเวลา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างานแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีแตกตา่งกนั จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานท่ีมีประสบการณท์ างานแตกต่าง
กัน มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวม ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพงาน และดา้นค่าใช้จ่าย 
แตกตา่งกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ส่วน ดา้นเวลา ไม่แตกตา่งกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.4 พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพการท างานท่ี
แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นคา่ใชจ้่าย ไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ส่วนดา้นคณุภาพงาน แตกตา่งกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ดา้นปริมาณงานของพนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
ปัจจยัความเครียดในการท างานท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปรมิาณงานของพนกังาน
บรษิัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิต
สว่นตวั และจ าแนกรายขอ้ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างานไมเ่อือ้ตอ่การท างาน, ปรมิาณงานท่ี
รบัผิดชอบไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่, การไมส่ามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัหนา้ท่ีในองคก์รได,้ การ
ไม่ไดร้บัความไวว้างใจและความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน , ความรูส้ึกไม่มีโอกาสเล่ือนต าแหน่ง
งาน, โครงสรา้งองคก์รไม่มีความเหมาะสม ท าใหไ้ม่เอือ้ต่อการท างาน, องคก์รไม่สามารถส่ือสาร
ภายในองคก์รไดอ้ย่างทั่วถึง, ครอบครวัไม่ใหก้ารสนบัสนุนการท างาน และการไม่สามารถจัดสรร
เวลาในการท างานและเวลาใหก้บัครอบครวัไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ดา้นคณุภาพงานของพนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจยัความเครียดในการท างานท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงานของพนกังาน
บรษิัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน, ปัจจยัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี
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ในองคก์ร, ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและ
ชีวิตสว่นตวั และจ าแนกรายขอ้ ไดแ้ก่ ความยากของงานท่ีรบัผิดชอบไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่, การ
ไมท่ราบวา่งานมีความส าคญัตอ่องคก์ร, การไมส่ามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัหนา้ท่ีในองคก์รได ,้ 
การไม่ไดร้บัความไวว้างใจและความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน , การไม่ไดร้บัความไวว้างใจและ
ความรว่มมือจากลกูนอ้ง, ความรูส้ึกไม่มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งงาน, การบริหารงานขององคก์รไมมี่
ประสิทธิภาพ, โครงสรา้งองคก์รไมมี่ความเหมาะสม ท าใหไ้มเ่อือ้ตอ่การท างาน, องคก์รไมส่ามารถ
ส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ย่างทั่วถึง และการไม่สามารถจดัสรรเวลาในการท างานและเวลาใหก้ับ
ครอบครวัไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ดา้นเวลาของพนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยั
ความเครียดในการท างานท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นเวลาของพนกังานบรษิัทไอที ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกับการพฒันาทางอาชีพการงาน, ปัจจยัเก่ียวกับลกัษณะ
องคก์ร และปัจจยัท่ีเก่ียวกับความสมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั และจ าแนกรายขอ้ 
ได้แก่ การไม่สามารถท างานได้ตามท่ีหัวหน้าก าหนด , ระยะเวลาการท างานให้แล้วเสร็จไม่
เหมาะสมกับงาน, ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง , การไม่ทราบว่างานมี
ความส าคญัต่อองคก์ร, การไม่สามารถส่ือสารกับผูอ่ื้นเก่ียวกับหนา้ท่ีในองคก์รได้, การไม่มีความ
คาดหวังกับอาชีพการงาน, การบริหารงานขององคก์รไม่มีประสิทธิภาพ , โครงสรา้งองคก์รไม่มี
ความเหมาะสม ท าใหไ้มเ่อือ้ตอ่การท างาน, องคก์รไมส่ามารถส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ยา่งทั่วถึง, 
ครอบครวัไม่ใหก้ารสนบัสนุนการท างาน และการไม่สามารถจดัสรรเวลาในการท างานและเวลา
ใหก้บัครอบครวัไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ดา้นค่าใชจ้่ายของพนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจยัความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ดา้นค่าใชจ้่ายของพนกังาน
บรษิัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน, ปัจจยัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี
ในองคก์ร, ปัจจยัเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล, ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร และปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัความสมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั และจ าแนกรายขอ้ ไดแ้ก่ งานท่ีท ามีการ
เปล่ียนแปลงและแกไ้ขอยู่ตลอดเวลา, ความยากของงานท่ีรบัผิดชอบไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง ,
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ระยะเวลาการท างานใหแ้ลว้เสรจ็ไม่เหมาะสมกบังาน, การไมท่ราบวา่งานมีความส าคญัตอ่องคก์ร
, การไม่สามารถส่ือสารกับผูอ่ื้นเก่ียวกับหนา้ท่ีในองคก์รได้, การไม่ไดร้บัความไวว้างใจและความ
ร่วมมือจากหัวหน้า, การไม่ไดร้ับความไว้วางใจและความร่วมมือจากลูกน้อง , การไม่มีความ
คาดหวงักับอาชีพการงานม, การไม่ไดร้บัการฝึกอบรมตามสายงานจากองคก์ร, การไม่ไดร้บัการ
สนับสนุนใหมี้การพัฒนาศกัยภาพ, โครงสรา้งองคก์รไม่มีความเหมาะสม ท าใหไ้ม่เอือ้ต่อการ
ท างาน, กฎระเบียบและนโยบายขององคก์รไม่ชัดเจน ท าให้ไม่เอือ้ต่อการท างาน, องคก์รไม่
สามารถส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ย่างทั่วถึง, การไม่มีเวลาออกก าลงักายไดเ้ป็นประจ า และการ
ท างานกระทบต่อการใชเ้วลาในชีวิตส่วนตวั ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
การอภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิจยัเรื่อง ปัจจยัความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานบรษิัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้ 

1. พนกังานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตรแ์ตกตา่งกัน 
มีประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกตา่งกนั โดยการผลการวิจยัพบวา่  

1.1 พนกังานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการท างานไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาทกุระดบั
ไดน้  าความรูค้วามสามารถท่ีเรียนมาใชป้ระโยชนใ์หเ้หมาะสมกับงาน หรือองคก์รสามารถพัฒนา
ศกัยภาพของพนกังานใหส้ามารถท างานไดไ้ม่แตกตา่งกนั โดยจากการศกึษาพบว่า สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ทศพร ลีไ้พบลูย ์(2552) ไดศ้กึษาเรื่อง “ปัจจยัแรงจงูใจท่ีมีตอ่ประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงาน ปตท. เคมิคอล กรุ๊ป.” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูสดุท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานเทศบาลท่ีไม่แตกตา่ง
กนั 

1.2 พนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี มีรายได้แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกตา่งกนั โดยพนกังานท่ีมีรายได ้75,001 บาทขึน้ไป มีประสิทธิภาพ
การท างานสงูกว่าพนกังานท่ีมีรายไดใ้นชว่งอ่ืนๆ ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากพนกังานท่ีมีรายไดม้าก อาจบง่
บอกการมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีมากตาม มีความรบัผิดชอบท่ีสูงขึน้ ท าใหมี้ประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีมากตามรายไดท่ี้ไดร้บั โดยจากการศึกษาพบว่า สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พระมหา
คณาธิป จันทรส์ง่า (2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
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ขา้ราชการส านกังานเขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการท่ีมีรายไดต้อ่
เดือนท่ีแตกตา่ง มีประสิทธิภาพในการการปฏิบตังิานท่ีแตกตา่งกนั 

1.3 พนกังานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณท์ างานแตกต่างกนั 
มีประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกตา่งกนั โดยพนกังานท่ีมีประสบการณท์ างาน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
3 ปี มีประสิทธิภาพการท างาน มากกว่าพนกังานท่ีมีประสบการณท์ างานในช่วงอ่ืนๆ ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองจากพนกังานท่ีมีประสบการณน์อ้ย จะพยายามพฒันาตวัเองและท างานอย่างตัง้ใจ เน่ืองจาก
ส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีพึ่งจบการศึกษาท าใหมี้ความตัง้ใจ และความมุ่งมั่นในการท างาน โดย
จากการศกึษาพบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัญณ์ณชั รุง่โรจนส์วุรรณ (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง 
“ปัจจยัท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร ์จ  ากัด” 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน บริษัท อมรินทร ์บุ๊ค เซ็นเตอร ์จ  ากัดท่ีมีระยะเวลาการปฏิบตัิงานท่ี
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานท่ีแตกตา่งกนั 

1.4 พนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต  าแหน่งงานแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการท างานไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากพนกังานมีความตัง้ใจในงานท่ีท า โดย
ไม่ไดค้  านึงถึงต าแหน่งงาน ตอ้งการท างานใหมี้ประสิทธิภาพเหมาะสมกบัต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
โดยจากการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ พุฒิพงษ์ ซิบเข (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบริษัท G-Able จ ากัด” ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะส่วน
บคุคลดา้นต าแหน่งงานท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานเทศบาลท่ีไม่
แตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัความเครียดในการท างาน สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษัท
ไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการผลการวิจยัพบวา่  

ปัจจยัความเครียดในการท างาน สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นปรมิาณงาน ของ
พนกังานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากพนกังานบริษัทไอทีส่วนใหญ่ มกั
ไดร้บัความกดดนักบัปริมาณงานท่ีไดร้บัคอ่นขา้งมาก งานตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบ ท าใหใ้ช้
เวลาในแต่ละงาน อาจท าใหไ้ม่สามารถท างานไดใ้นปริมาณงานตามท่ีก าหนดหรือ และเม่ือเกิด
ความเครียดในการท างานอาจท าให้ไม่สามารถท างานได้ในปริมาณงานท่ีหัวหน้างานได้
มอบหมาย โดยจากการศกึษาพบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิญญา วิเวโก (2559) ไดศ้กึษา
เรื่ อง  “ ปัจจัยด้านงาน ความเครี ยดและประสิท ธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใน
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยดา้นงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ปรมิาณงาน คณุภาพงาน และความพงึพอใจในงาน ท่ีแตกตา่งกนั 
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ปัจจัยความเครียดในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพงาน 
ของพนกังานบรษิัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากพนกังานท่ีมีความเครียดในการ
ท างานมาก ส่งผลตอ่คณุภาพงานของงานท่ีไม่ตรงตามท่ีก าหนด แตห่ากมีความเครียดในระดบัท่ี
เหมาะสม เชน่ มีความเครียดกบังานมาก ท าใหพ้ยายามรกัษาคณุภาพงานใหดี้อยูเ่สมอ หรือการท่ี
มีความเครียดมากเกินไป ท าใหค้ณุภาพงานแยล่ง เน่ืองจากไมส่ามารถควบคมุคณุภาพของงานได ้
โดยจากการศกึษาพบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิญญา วิเวโก (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง “ปัจจยั
ด้านงาน ความเครียดและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในกรุงเทพมหานคร ” 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นงาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ปรมิาณงาน คณุภาพงาน และความพงึพอใจในงาน 

ปัจจัยความเครียดในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านเวลา ของ
พนกังานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากพนกังานท่ีมีความเครียดจากการ
ท างาน สง่ผลใหไ้มส่ามารถท างานไดต้ามเวลาท่ีก าหนด เกิดความลา่ชา้ในงาน ไมส่ามารถประเมิน
เวลาการท างานไดอ้ย่างถกูตอ้งหรือผิดพลาดในการท างาน ไม่สามารถจดัการเวลาในการท างาน
ได ้หากมีงานท่ีไดร้บัมอบหมายมากกว่าหนึ่งงาน หรือไม่สามารถท างานไดห้ลายงานพรอ้มกันใน
เวลาเดียว โดยจากการศกึษาพบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงใจ จนัทรประเสริฐ (2556) ได้
ศึกษาเรื่อง “ความเครียดในการท างานของพยาบาลวิชาชีพไทยในรัฐแคลิฟอรเ์นีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา” ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลท่ีมีความเครียดแตกต่างกัน มีความสามารถ
ปฏิบตักิารพยาบาลในดา้นปรมิาณงานและดา้นเวลาแตกตา่งกนั 

ปัจจยัความเครียดในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ดา้นค่าใชจ้่าย ของ
พนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากพนกังานท่ีมีความเครียดในการ
ท างาน บางครัง้ท าใหก้ารท างานผิดพลาด หรือท างานล่าชา้ อาจท าใหเ้กิดความเสียหายหรือมี
ค่าใชจ้่ายขององคก์รท่ีมากขึน้ ไม่สามารถใชท้รพัยากรขององคก์รไดอ้ย่างคุม้ค่าสูงสุด ซึ่งหาก
พนกังานมีความเครียดท่ีเหมาะสมจะท าใหมี้ประสิทธิภาพในการใชท้รพัยากรและค่าใชจ้่ายของ
องคก์รท่ีมากขึน้ โดยจากการศกึษาพบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ น า้ฝน นิมิต (2558) ไดศ้กึษา
เรื่ อง  “ ปัจจัยด้านความเครียดท่ี มีผลต่อประสิท ธิภาพการท างานของนักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นความเครียด มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการ
ท างานของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่  
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 
จากการวิจยัเรื่อง ปัจจยัความเครียดในการท างานท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานบรษิัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ดงันี ้

1. พนกังานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 21 – 
30 ปี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรี สถานภาพโสด/หมา้ยรา้ง/แยกกันอยู่ รายได้
เฉล่ียตอ่เดือนอยู่ท่ี 25,001 – 50,000 บาท มีประสบการณท์ างาน 4 – 6 ปี และต าแหน่งงานระดบั
พนักงานปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นลักษณะประชากรส่วนใหญ่ของพนักงานบริษัทไอที ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้ หากเนน้การพัฒนาพนักงานในส่วนนี ้จะท าใหพ้นักงานส่วนใหญ่ของ
องคก์รไดร้บัการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใหก้บัพนกังาน และสง่ตอ่ผลใหอ้งคก์รเกิด
การพฒันาและมีศกัยภาพเพิ่มมากขึน้ได ้

2. องคก์รควรมีการประเมินความเครียดของพนกังาน และบริหารจดัการกบัความเครียด
ของพนกังานใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัความเครียดในการท างาน 
โดยรวมของพนกังานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัความเครียดท่ี
มากท่ีสุด คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกับการพฒันาทางอาชีพการงาน ดงันัน้ องคก์รควรมีการวางแผนการ
พฒันาทางอาชีพใหก้บัพนกังานอย่างชดัเจน เพ่ือใหพ้นกังานสามารถพฒันาทางอาชีพไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความตอ้งการของพนกังานและขององคก์ร เน่ืองจากหากท าใหค้วามเครียด
ในการพฒันาทางอาชีพของพนกังานอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานเพิ่มขึน้ ซึ่งผลการศกึษาในปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่  

ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน มีระดบัความเครียดอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ ควรมีการจดัการ
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสม มีปริมาณงานและความยากของงานท่ีเหมาะสมกับ
ต าแหนง่งาน และมีการบรหิารจดัการงานท่ีอาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงบอ่ยครัง้ใหส้ามารถท างาน
ไดแ้ลว้เสรจ็ เพ่ือไมใ่หพ้นกังานเกิดความเครียดจนเกินไป  

ปัจจยัเก่ียวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีระดบัความเครียดอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ 
หากพนักงานได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้า และลูกน้อง จะท าให้ไม่เกิด
ความเครียดในการท างานหรือมีความเครียดในการท างานท่ีลดลง องคก์รควรจดักิจกรรมเพ่ือชว่ย
สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีภายในองคก์ร ทัง้ระหวา่งหวัหนา้ ลกูนอ้ง และเพ่ือนรว่มงาน 
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ปัจจยัเก่ียวกับลกัษณะองคก์ร มีระดบัความเครียดอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ องคก์รควรมี
การปรบัปรุงการบรหิารงานใหมี้ประสิทธิภาพ ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รใหมี้ความเหมาะสมเอือ้ตอ่
การท างาน และส่ือสารกฎระเบียบขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือลดความเครียดของพนกังาน 

ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั มีระดบัความเครียดอยู่
ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ องคก์รควรสนบัสนนุใหพ้นกังานท่ีการบรหิารเวลาการท างานท่ีเหมาะสม 
ไม่กระทบกับการใช้เวลาในชีวิตส่วนตัว มีเวลาออกก าลังหรือท ากิจกรรมกับครอบครัวอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือลดความเครียดในการท างาน 

ปัจจยัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร จากผลการศกึษาพบว่า มีระดบัความเครียดนอ้ย
ท่ีสดุ เม่ือเทียบกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดมีความเครียดอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ องคก์รควร
ส่ือสารกับพนักงานให้ทราบถึงขอบเขตของงานท่ีชัดเจน เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดความเครียดของพนกังาน 

3. องคก์รควรใหค้วามส าคญักับปัจจยัความเครียดในการท างาน เน่ืองจากจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจากผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัความเครียดในการท างาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ในทุกดา้น ซึ่งจากผล
การศกึษารายดา้น พบวา่  

ดา้นปรมิาณงาน องคก์รควรมอบหมายงานใหก้บัพนกังานอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
การท างาน ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป มีการบริหารจดัการเวลาการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม ท าใหมี้
เวลาในการท างานและเวลาใชชี้วิตส่วนตวัท่ีสมดลุกัน เพ่ือใหพ้นกังานไม่เกิดความเครียดในการ
ท างาน จะท าใหพ้นกังานสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยปัจจยัความเครียดให้
การท างาน ท่ีเก่ียวกับความสมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน ดา้นปรมิาณงาน ในทิศทางตรงขา้ม 

ดา้นคณุภาพงาน หวัหนา้งานควรมีการอธิบายงานใหก้บัพนกังานอย่างถกูตอ้ง ละเอียด
และมีความชัดเจน อธิบายถึงขอบเขตหนา้ท่ีรบัผิดชอบในงานและความตอ้งการของงานอย่าง
ครบถว้น เพ่ือใหค้ณุภาพงานเป็นท่ีพอใจ ตรงตามเป้าหมายของหวัหนา้หรือเพ่ือนรว่มงาน ท าให้
พนักงานทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีภายในองคก์ร และทราบถึงเป้าหมายขององคก์รท่ีชัดเจน โดย 
ปัจจัยความเครียดในการท างาน ท่ีเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีในองคก์ร มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน ดา้นคุณภาพงาน ในทิศทางเดียวกัน แต่ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะงาน , ปัจจัยเก่ียวกับ
ลักษณะองคก์ร และปัจจัยท่ีเก่ียวกับความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคณุภาพงาน ในทิศทางตรงขา้ม 
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ดา้นเวลา หวัหนา้ควรมอบหมายใหก้บัพนักงานอย่างเหมาะสม เพ่ือใหพ้นกังานสามารถ
บริหารจดัการเวลาในการท างานแตล่ะงานไดอ้ย่างถกูตอ้ง ส่งเสริมพนกังานใหมี้การเรียนรูใ้นการ
ประเมินศกัยภาพการท างานเพ่ือใหส้ามารถประเมินเวลาในการท างานแตล่ะงานไดอ้ย่างแม่นย า 
ส่งเสริมใหพ้นกังานท่ีมาพฒันาความรูค้วามสามารถและความเช่ียวชาญในงาน เพ่ือใหเ้กิดการ
พฒันาศกัยภาพของพนกังาน และองคก์รควรสนบัสนนุใหพ้นกังานมีการพฒันาความสามารถให้
ตรงตามสายงาน เกิดความกา้วหนา้ในการท างาน โดยปัจจยัความเครียดในการท างาน ท่ีเก่ียวกบั
การพฒันาทางอาชีพการงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ดา้นเวลา ในทิศทางเดียวกัน แต่
ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะองคก์ร และปัจจัยท่ีเก่ียวกับความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิต
สว่นตวั ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นเวลา ในทิศทางตรงขา้ม 

ดา้นค่าใช้จ่าย องคก์รควรมีการควบคุมค่าใช้จ่ายของพนักงาน โดยการสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นการใชท้รพัยากรขององคก์รอยา่งคุม้คา่ สง่เสรมิใหพ้นกังานบรหิารจดัการคา่ใชจ้่ายใน
การท างานอย่างเหมาะสม คุม้ค่า และไดผ้ลลัพธ์ตามท่ีตอ้งการ หากท าให้พนักงานทราบถึง
บทบาทหน้าท่ีในองค์กรได้อย่างถูกต้อง ว่าพนักงานเป็นส่วนส าคัญท่ีสามารถช่วยควบคุม
คา่ใชจ้่ายขององคก์รได ้จะท าใหพ้นกังานเกิดค่านิยมในการประหยดัทรพัยากร และท างานใหก้บั
องคก์รไดม้ากกว่าหรือเท่ากบัคา่ตอบแทนท่ีพนกังานไดร้บั โดยปัจจยัความเครียดในการท างาน ท่ี
เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีในองคก์ร มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ดา้นค่าใช้จ่าย ในทิศทาง
เดียวกนั แตปั่จจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน, ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ร และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความ
สมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั มีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคา่ใชจ้่าย ในทิศ
ทางตรงขา้ม 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรท าการศึกษาพนักงานไอทีในองคก์รอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากบริษัทไอที แต่ไดร้ับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี น ามาเปรียบเทียบกับความแตกต่างของปัจจัย
ความเครียดท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานไอทีในองคก์รอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่ความ
ร่วมมือระหว่างองคก์รในการจดัการความเครียดของพนกังาน และเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานตอ่ไป 

2. ปัจจบุนัเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลใหอ้งคก์รตอ้งปรบัตวัให้
ทนัตอ่เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง ท าใหส้่งผลตอ่การท างานของพนกังาน จึงควรมีการศกึษาปัจจยั
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มเติม เพ่ือน าไปพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานในองคก์ร
ตอ่ไป 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง      ปัจจัยความเครียดในการท างานทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
บริษัทไอท ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 

........................................................ 
ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบการศึกษาของนิสิตปริญญาโท หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยจะศกึษาปัจจยั
ความเครียดในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจงึใครข่อความรว่มมือจากทา่นในการตอบแบบสอบถามนี ้และขอขอบคณุ
ทกุทา่นท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชดุนีจ้ะแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์
สว่นท่ี 2 ปัจจยัความเครียดในการท างาน 
สว่นท่ี 3 ประสิทธิภาพการท างาน 

 
..............................................................................................................................................

............ 
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ส่วนที ่1 ประชากรศาสตร ์
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง ≈ ท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 
 

1. เพศ   ≈ ชาย    ≈ หญิง 
 

2. อาย ุ   ≈ 21 – 30 ปี    ≈ 31 – 40 ปี 

≈ 41 – 50 ปี    ≈ 51 ปีขึน้ไป 
 

3. ระดบัการศกึษา  ≈ ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี   ≈ ปรญิญาตรี 

≈ ตัง้แตป่รญิญาโทขึน้ไป   
 

4. สถานภาพ  ≈ โสด     ≈ สมรส/อยู่ดว้ยกนั  

≈ หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 
 

5. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  ≈ ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท ≈ 10,001 – 25,000 
บาท 

≈ 25,001 – 50,000 บาท  ≈ 50,001 – 75,000 
บาท 

≈ 75,001 บาท ขึน้ไป 
 

6. ประสบการณท์ างาน ≈ นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 3 ปี  ≈ 4 – 6 ปี 
≈ 7 – 9 ปี    ≈ 7 – 9 ปี 

≈ 10 ปีขึน้ไป 
 

7. ต าแหนง่งาน  ≈ ระดบัพนกังานปฏิบตังิาน  ≈ ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ 

≈ ระดบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน  ≈ ระดบั

ผูอ้  านวยการ 

≈ ระดบัผูช้่วยกรรมการ ผูจ้ดัการหรือรองประธาน 



  142 

 



  143 

ส่วนที ่2 ปัจจัยความเครียดในการท างาน 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง ≈ ท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 
 

ปัจจัยความเครียดในการท างาน 

 ระดับความเครียด  
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน      
1. สภาพแวดลอ้มในการท างานไมเ่อือ้ตอ่การท างาน      
2. ปรมิาณงานท่ีรบัผิดชอบไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่      
3. ความยากของงานท่ีรบัผิดชอบไมเ่หมาะสมกบัต าแหน่ง      
4. ระยะเวลาการท างานใหแ้ลว้เสรจ็ไมเ่หมาะสมกบังาน      
5. งานท่ีท ามีการเปล่ียนแปลงและแกไ้ขอยูต่ลอดเวลา      
6. ท่านสามารถท างานไดต้ามท่ีหวัหนา้ก าหนด      
ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีใ่นองคก์ร      
7. ท่านไมท่ราบถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย      
8. ท่านไมท่ราบวา่งานของท่านมีความส าคญัตอ่องคก์ร      
9. ท่านไมท่ราบถึงหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการท างาน      
10. ทา่นไมท่ราบถึงขอบเขตของงานท่ีทา่นท า      
11. ทา่นสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัหนา้ท่ีในองคก์ร
ของทา่นได ้

     

ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล      
12. ทา่นไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจาก
หวัหนา้ 

     

13. ทา่นไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจากเพ่ือน
รว่มงาน  

     

14. ทา่นไมไ่ดร้บัความไวว้างใจและความรว่มมือจาก
ลกูนอ้ง 

     

15. ทา่นสามารถใหค้  าปรกึษาปัญหาตา่งๆ ในการท างาน
กบัผูร้ว่มงานได ้
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ปัจจัยความเครียดในการท างาน 

 ระดับความเครียด  
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน      
16. ทา่นรูส้กึวา่ไมมี่โอกาสเล่ือนต าแหนง่งาน      
17. ทา่นไมมี่ความคาดหวงักบัอาชีพการงานของทา่น      
18. ทา่นไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุใหมี้การพฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง 

     

19. ทา่นไดร้บัการฝึกอบรมตามสายงานจากองคก์รของ
ทา่น 

     

ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองคก์ร      
20. การบรหิารงานขององคก์รไมมี่ประสิทธิภาพ      
21. โครงสรา้งองคก์รไมมี่ความเหมาะสม ท าใหไ้มเ่อือ้ตอ่
การท างาน 

     

22. กฎระเบียบและนโยบายขององคก์รไมช่ดัเจน ท าใหไ้ม่
เอือ้ตอ่การท างาน 

     

23. องคก์รสามารถส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ย่างทั่วถึง      
ปัจจัยทีเ่กี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว     
24. ทา่นไมส่ามารถจดัสรรเวลาในการท างานและเวลา
ใหก้บัครอบครวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

25. ครอบครวัของทา่นไมใ่หก้ารสนบัสนนุการท างานของ
ทา่น 

     

26. งานของทา่นกระทบตอ่การใชเ้วลาในชีวิตสว่นตวั      
27. ทา่นมีเวลาในการออกก าลงักายไดเ้ป็นประจ า      
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ส่วนที ่3 ประสิทธิภาพการท างาน 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง ≈ ท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 
 

ประสิทธิภาพการท างาน 

 ระดับความสามารถ  
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ปริมาณงาน      
1. ท่านสามารถท างานท่ีไดร้บัมอบหมายเสรจ็ครบถว้น
อยา่งสม ่าเสมอ 

     

2. ในแตล่ะวนั ทา่นสามารถท างานแลว้เสรจ็ในปรมิาณท่่ี
ก าหนด  

     

3. ท่านสามารถบริหารจดัการงานของทา่นใหเ้สรจ็ได ้เม่ือมี 
งานเรง่ดว่นเพิ่มขึน้มา 

     

4. หวัหนา้งานมอบหมายปริมาณงานใหท้า่นอยา่งไม่
เหมาะสม 

     

คุณภาพงาน      
5. งานท่ีทา่นท าส าเรจ็ มีความถกูตอ้งแมน่ย า ตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

     

6. ผลงานของทา่นสามารถเป็นท่ีพอใจของหวัหนา้ และ
เพ่ือนรว่มงาน 

     

7. ท่านสามารถท างานท่ีไดร้บัการมอบหมายอยา่งเตม็
ความสามารถ 

     

8. หวัหนา้งานของทา่น แกง้านของทา่นอยู่บอ่ยครัง้      
เวลา      
9. ท่านสามารถท างานท่ีไดร้บัมอบหมายทนัเวลาท่ีก าหนด      
10. ทา่นสามารถประเมินระยะเวลาการท างานใหแ้ลว้เสรจ็
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

     

11. ทา่นเลือกท างานเพียงงานเดียว เม่ือมีงานหลายงาน
พรอ้มกนั 
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ประสิทธิภาพการท างาน 

 ระดับความสามารถ  
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

12. เม่ือไดร้บัมอบหมายงานพรอ้มกนัหลายงาน ท่าน
สามารถท าใหแ้ลว้เสรจ็ไดท้นัตามก าหนด 

     

ค่าใช้จ่าย      
13. ทา่นสามารถใชท้รพัยากรอยา่งประหยดัเพ่ือใหไ้ดผ้ล
งานดีท่ีสดุ เชน่ สาธารณปูโภคขององคก์ร 

     

14. ทา่นสามารถท างานไดเ้ทา่กบัหรือมากกวา่คา่ตอบแทน
ท่ีไดร้บั 

     

15. ทา่นสามารถจดัการคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานได้
คุม้คา่ตรงตามวตัถปุระสงค ์เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามท่ีก าหนด 

     

16. รายรบัของทา่นไมเ่พียงพอตอ่การด าเนินชีวิตในปัจจบุนั       
 
 

   ขอขอบคณุท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 



 

 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 
รายชื่อ     ต าแหน่งและสถานที่ 

 
1. รศ. สพุาดา สิรกิตุตา   อาจารยป์ระจ า 
     คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. อาจารย ์ดร.ณฐัยา ประดิษฐสวุรรณ อาจารยป์ระจ า 
     คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัตย่ิอผู้วิจัย 
 

  

 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล กณิศา จิตตส์ภุาพรรณ 
วัน เดอืน ปี เกิด 21 มิถนุายน 2534 
สถานทีเ่กิด สพุรรณบรุี 
วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตรี 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 328/100 The Kris3 condo ซอยรชัดาภิเษก17 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิ

แดง เขตดนิแดง กรุงเทพ 10400   
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