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The research was aimed to study 1) job demand to job stress at work and 
effectiveness of the work of the bank central office 3 (Nakhonpathom), 2) the influence of 
the demands of the work on stress in the workof the bank, 3) the influence of stress in the 
workplace has on the effectiveness of the workof the bank, 4) the influence of the 
demands in the workplace has on the effectiveness of the workof the bank, and 5) the 
influence of the demands of work and the effectiveness in working through the stress of 
the work of the employeesof the bank, In this research using quantitative research. 
Questionnaires for employees, the bank central office 3, 217 people and analyzed by 
using percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis and test 
center using a variant of the Baron & Kenny.  

The results showed that 1) a claim to the Bank employee are low level,         
2) stress at work. Employees are low level, 3) the effectiveness of the work are high level, 
4) the influence of the demands. Employees are positive of the work on stress in the 
work, 5) the influence of stress. Employees are negative in the workplace has on the 
effectiveness of the work, 6) the influence of the demands. Employees are negative in the 
workplace has on the effectiveness of the work and 7) the influence of the demandsare 
negative of work has on effectiveness in working through the stress are moderator variable 
of the work of the employees. 

Benefit from this research allows the bank to take the demands of work stress 
at work and effectiveness in the workplace organizations to be more productive at work 
and contribute to the success of the organization. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในสภาวะตกตํ่า ความผัน
ผวนทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป จึง
ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้างองค์กร เพ่ือให้
สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันการปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จําเป็นต้องปรับตัวให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้นโยบายและการบริหารท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสถาบันการเงิน ซึ่งบางคร้ังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ส่งผลในด้านบวกและ
ด้านลบผลที่มีต่อองค์การในด้านบวกคือ องค์การมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีเป้าหมายในการทํางานร่วมกัน แต่บางครั้งการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วเกินไปนี้อาจส่งผลในด้านลบคือ พนักงานจะทํางานด้วยความเครียด ความพึง
พอใจในการทํางานจะลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งถ้ามีโอกาสที่ดีกว่าพนักงานอาจจะลาออกจากงานเพ่ือไป
ทํางานที่มีโอกาสก้าวหน้าทั้งในด้านการทํางาน เงินเดือน การยอมรับ รวมถึงสังคมท่ีดีกว่า  

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในช่ือ บริษัทเงินทุน 
เอกชาติ จํากัด (มหาชน) ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจํากัดขอบเขตธุรกิจ 
หลังจากน้ันได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลัง และได้
เปิดให้บริการด้านการเงินทุกรูปแบบ โดยมีธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เป็นธุรกิจหลัก ต่อมาในปี 2553 
ธนาคารประสบความสําเร็จในการเข้าซื้อกิจการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และจากการเข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมด
ของธนาคารนครหลวงไทยจากผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยอ่ืน (Tender offer) ทําให้ธนาคารธนชาตเป็นผู้
ถือหุ้นของธนาคารนครหลวงไทยรวมท้ังสิ้นเป็นร้อยละ 99.95 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและชําระ
แล้วทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย การบริหารงานมีการแบ่งการบริหารงานเป็นภาค ซึ่งสํานักงาน
ภาคกลาง 3 (นครปฐม) ทําการดูแลบริหารงานธนาคารในสังกัดจํานวนทั้งหมด 44 สาขา มีพนักงาน
ทั้งสิ้น 492 คนภายใต้ภาวการณ์แข่งขันของสถาบันทางการเงินที่รุนแรงในปัจจุบัน ธนาคารมีการ
บริหารงานให้พนักงานทํางานและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างหนักหน่วง สร้างความกังวลใจและแรง
กดดันในการทํางานของพนักงาน เกิดภาวะความเครียดสะสม มีการลางาน และการลาออกจากงาน
อย่างต่อเน่ือง จากสถิติการลาออกของพนักงานธนาคารธนชาต สํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม)     
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ปี 2558 มีพนักงานลาออกจํานวน 48 คน แบ่งเป็น พนักงานเกษียณอายุ 18 คน ลาออก 30 คน      
ในจํานวนพนักงานที่ลาออก เป็นการลาออกเน่ืองจากเปลี่ยนงานใหม่ 25 คน และมีปัญหาสุขภาพ       
5 คน (ประชุมประจําเดือนธันวาคม 2558 ของสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) มีข้อเรียกร้องในการ
ทํางานสู่ผู้บริหารหลายประเด็น และเร่ิมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานในแต่ละฝ่าย 
จึงจําเป็นที่จะต้องสร้างแรงจูงใจรวมถึงการสร้างบรรยากาศในการทํางานให้มีความผ่อนคลาย           
มีความสุข ในองค์กร ซึ่งผลดังกล่าวจะส่งผลให้คนและงานจะเอ้ือประโยชน์ต่อกัน เพราะคนเป็นผู้สร้าง
งาน ในขณะท่ีงานเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกันในการทํางานร่วมกัน ซึ่งจาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหากบุคลากรในองค์กรได้รับการจูงใจในการทํางานให้เขาเหล่าน้ันได้
บรรลุถึงความต้องการของตนแล้วก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและประสิทธิผลโดยรวม
ขององค์กร  

จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานธนาคารธนชาต 
สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) จึงมีความสนใจที่จะศึกษาข้อเรียกร้องในการทํางานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการทํางานผ่านความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงาน
ภาคกลาง 3 (นครปฐม) เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการลดความเครียดในการ
ทํางานของพนักงานอันจะส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาข้อเรียกร้องในการทํางาน ความเครียดในการทํางาน และประสิทธิผลในการ
ทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อความเครียดในการทํางานของ
พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความเครียดในการทํางานที่มีต่อประสิทธิผลในการทํางานของ
พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อประสิทธิผลในการทํางานของ
พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 

5. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานงานที่มีต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่าน
ความเครียดในการทํางานของของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความเครียดในการทํางานของพนักงาน

ธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
2. ความเครียดในการทํางานที่มีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน

ธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
3. ข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน

ธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
4. ข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่านความเครียดในการ

ทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัย 
การศึกษา ข้อเรียกร้องในการทํางานที่ส่งผลประสิทธิผลในการทํางานผ่านความเครียดในการทํางาน
ของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) ดังน้ี 
 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) ในปี พ.ศ. 2559รวมพนักงานทั้งหมด 492 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) ในปี พ.ศ. 2559ซึ่งกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยจํานวน 217 คน โดยใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (stratified sampling)  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งน้ี ศึกษาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องในการทํางานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางาน
ผ่านความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) โดย
ศึกษา อิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อความเครียดในการทํางานของพนักงานอิทธิพลของ
ความเครียดในการทํางานที่มีต่อประสิทธิผลในการทํางาน อิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อ
ประสิทธิผลในการทํางาน อิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่าน
ความเครียดในการทํางาน 
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 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรที่ศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย  

1. การทดสอบข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความเครียดในการทํางาน 
 ตัวแปรต้น  ได้แก่ ข้อเรียกร้องในการทํางาน 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่ ความเครียดในการทํางาน 

2. การทดสอบความเครียดในการทํางานที่มีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการทํางาน 
 ตัวแปรต้น  ได้แก่ ความเครียดในการทํางาน 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่ ประสิทธิผลในการทํางาน 

3. การทดสอบข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการทํางาน 
 ตัวแปรต้น  ได้แก่ ข้อเรียกร้องในการทํางาน 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่ ประสิทธิผลในการทํางาน 

4. การทดสอบข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่าน
ความเครียดในการทํางาน 
 ตัวแปรต้น  ได้แก่ ข้อเรียกร้องในการทํางาน 
 ตัวแปรกลาง  ได้แก่ ความเครียดในการทํางาน 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่ ประสิทธิผลในการทํางาน 

 ขอบเขตด้านสถานที่ 
 ศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
 ขอบเขตด้านเวลา 
 การวิจัยในครั้งน้ีทําการวิจัยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2560 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้ วิจัยได้บูรณาการ ทฤษฎี แนวคิด ข้อเรียกร้องในการทํางาน 
ความเครียดในการทํางาน ประสิทธิผลในการทํางาน และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัย รายละเอียดดังแสดงตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยคร้ังนี้ไว้ดังน้ี 

1. ข้อเรียกร้องในการทํางานงาน (Job Demand) หมายถึง ความต้องการในการทํางาน
ตามความเหมาะสมตามตําแหน่งหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ ตลอดจนการหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานประกอบด้วย ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ภาระงานที่
มากเกินไป และความขัดแย้งในงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ หมายถึง ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่มี
โครงสร้างหรือระบุไม่ชัดเจนทําให้พนักงานเกิดความไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรหรือถูกคาดหวังว่าให้ทํา
อะไร 

1.2 ภาระงานที่มากเกินไป หมายถึง การทํางานหนักด้านปริมาณและการทํางานหนัก
ด้านคุณภาพหรืองานยากเกินกว่าที่พนักงานสามารถปฏิบัติได้ 

1.3 ความขัดแย้งในงาน หมายถึง สภาพการทํางานที่ไม่เอ้ือต่อสภาพคล่องในการทํางาน 
เวลาในการทํางานที่ไม่ตอบสนองการใช้ชีวิตประจําวัน 
 2. ความเครียดในการทํางาน (Job Stress) หมายถึง ภาวะอารมณ์ ความรู้สึก วิตกกังวล 
กดดัน ความคับข้องใจอันมีเหตุมาจากปัจจัยภายนอกและภายในท่ีเกิดจากการทํางาน ซึ่งส่งผลให้
ร่างกายและจิตใจขาดความสมดุล 

ความเครียดในการทํางาน
(Job Stress) 

ข้อเรียกร้องในการทํางาน 
(Job Demand) 

 
1. ความไม่ชัดเจนในบทบาท

หน้าท่ี (Role Ambiguity) 
2. ภาระงานท่ีมากเกินไป   

(Work Overload) 
3. ความขัดแย้งในงาน 

 (Role Conflict)  

ประสิทธิผลในการทํางาน
(Work Effectiveness) 
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3. ประสิทธิผลในการทํางาน (Work Effectiveness) หมายถึง ผลสําเร็จอันเป็นผล
เน่ืองจากการปฏิบัติงานตามแผนงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ต้ังไว้หรือคาดหวังไว้ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบระดับข้อเรียกร้องในการทํางาน ความเครียดในการทํางาน และประสิทธิผลใน
การทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
 2. ทําให้ทราบอิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อความเครียดในการทํางานของ
พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
 3. ทําให้ทราบอิทธิพลของความเครียดในการทํางานที่มีต่อประสิทธิผลในการทํางานของ
พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
 4. ทําให้ทราบอิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อประสิทธิผลในการทํางานของ
พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
 5. ทําให้ทราบข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่าน
ความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
 6. นําผลการศึกษาท่ีได้เสนอต่อผู้บริหารธนาคารธนชาต เพ่ือเป็นแนวทางในพัฒนาสภาพใน
การทํางานภายในธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพ่ือเป็นแนวทางในการลดความเครียดในการ
ทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
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บทที่  2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 
ในการวิจัยเรื่อง ข้อเรียกร้องในการทํางานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่าน

ความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม)
การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัย เก่ียวข้องตามหัวข้อต่อไปน้ี  

1. ข้อมูลธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องในการทํางาน 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิผลในการทํางาน 

 
1. ข้อมูลธนาคารธนชาต สงักัดสํานักงานภาคกลาง 3(นคปฐม) 

1.1 ความเป็นมาของธนาคารธนชาต 
 ก่อนมาเป็น ธนาคารธนชาต ในปี พ.ศ. 2541 กระทรวงการคลัง ประกาศออก

ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจํากัดขอบเขตธุรกิจ แทน ใบอนุญาตประกอบการ 
Super Finance ตามนโยบายสนับสนุนการรวมกิจการระหว่างสถาบันการเงิน โดยธนาคารพาณิชย์ที่
จะย่ืนขอจะต้องเกิดจากการรวมกิจการอย่างน้อย 5 แห่ง และมีเงินกองทุนไม่ตํ่ากว่า 10,000 ล้าน
บาท (หลังหักสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแล้ว) ต่อมาในปี 2542 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ได้ย่ืนต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือขออนุมัติใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจํากัด
ขอบเขตธุรกิจ จากน้ันธนาคาร ธนชาตก็ได้เริ่มเปิดให้บริการเป็นวันแรกในวันที่ 22 เมษายน และใน
วันที่ 1 มีนาคมพ.ศ. 2547 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ก็ได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคาร
พาณิชย์เต็มรูปแบบ หลังจากน้ัน ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (สโกเทียแบงค์) ธนาคารที่ได้รับการ
ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นธนาคารท่ีมีความมั่นคงอันดับต้นๆ ของโลก ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นธนาคารธนชา
ตอยู่ร้อยละ 49 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2552 และเมื่อวันที่ 11 มี.ค.53 ธนาคารธนชาตได้รับเลือกจาก
กองทุนฟ้ืนฟูฯ ให้เข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จํานวน 1,005,330,950 หุ้น (47.58%) ในราคา
หุ้นละ 32.50 บาท ซึ่งจะทําให้ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารพาณิชย์อันดับ 5 ของไทย มีสินทรัพย์ 
8.57 แสนล้านบาท มีสาขารวม 687 แห่งทั่วประเทศ มีเคร่ืองเอทีเอ็มจํานวน 2,101 เคร่ือง 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) หรือช่ือเดิมคือ บริษัท เงินทุนธนชาติ จํากัด 
(มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทในช่ือ บริษัท ลีกวงมิ้ง จํากัด ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2502 
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โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลัก ทรัพย์ในปี 2517 และ 
เข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 16 ในปี 2522 และเข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 1 เมษายน 2525 ปี 2541 กระทรวงการคลังได้
ประกาศนโยบายเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มในการสนับสนุนการรวม กิจการระหว่างบริษัทเงินทุน
ต่าง ๆ โดยการอนุมัติใบอนุญาต ประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจํากัดขอบเขตธุรกิจแทนใบ 
อนุญาตแบบ Super Finance ที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ยื่นขอ
อนุมัติใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจํากัดขอบเขตธุรกิจ จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดย กําหนดให้บริษัทเงินทุนเอกชาติ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักเพ่ือย่ืนขอจัดต้ัง ธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) หลังจากน้ันในปี 2545 กระทรวงการคลังได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบการธนาคาร
พาณิชย์แบบจํากัดขอบเขต ธุรกิจแก่ บริษัทเงินทุนเอกชาติ จํากัด (มหาชน) โดยท้ังน้ี บริษัทเงินทุน
เอกชาติ ได้ทําการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน ให้แก่ทางการ พร้อมทั้งเปลี่ยนช่ือเป็น ธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน) ปี 2547 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และในปีเดียวกันน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมกับกระทรวงการคลัง
ได้ประกาศ แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพในระบบสถาบันการ เงิน 
โดยการปรับโครงสร้างและบทบาทของสถาบันการเงิน ซึ่ง บริษัทฯ และธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) ได้ปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ 9 
เมษายน 2553 ธนาคารธนชาต ได้ดําเนินการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
จํานวนร้อยละ 47.58 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย 
จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ต่อมาในเดือนมิถุนายน และเดือน
พฤศจิกายน ธนาคารธนชาตได้ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย
จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน (Tender offer) เพ่ิมเติม ทําให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในธนาคารนครหลวง
ไทยรวมทั้งสิ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.95 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วทั้งหมดของ
ธนาคารนครหลวงไทย 

 
1.2 สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3(นครปฐม) 
 ธนาคารธนชาต มีสํานักงานภาคในแต่ละภูมิภาค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(Hub) ทั้งหมด 22 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือการบริหารงานและการสั่งการเชิงนโยบายท่ีมีความคล่องตัว
และรวดเร็ว สํานักภาคและสํานักงานเครือข่ายแต่ละแห่ง ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามความ
ต้องการหรือวัฒนธรรมในท้องถิ่นน้ัน ๆ โดยกิจกรรมท่ีแต่ละแห่งได้มีการศึกษาสํารวจความต้องการ
ในพ้ืนที่และริเร่ิมโครงการเอง โดยการดูแลและอนุมัติจากทางส่วน กลาง ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณา
กิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ โดยบุคลากรที่ประจําแต่ละธนาคารจะได้รับการดูแลจากสํานักงานภาคท่ี
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ตนเองสังกัดและขยายไปสู่ส่วนกลาง ซึ่งสํานักงานภาคกลาง 3 ต้ังอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ทําการดูแล
บริหารงานธนาคารในสังกัดจํานวนทั้งหมด 44 สาขา ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัด นครปฐม ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม มีพนักงาน
ทั้งสิ้น 492 คน  

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับข้อเรียกร้องในการทํางาน 

บุคคลจะเผชิญกับความเครียดเมื่ อพวกเขาเผชิญกับปัจจัยที่คุกคามใหม่ภายใน
สภาพแวดล้อมของงานของพวกเขาในขณะที่บุคคลจะแตกต่างกันภายสิ่งที่ทําให้พวกเขาเกิด
ความเครียดแหล่งที่มาอย่างแรกของความเครียดคืองานวิถีทางที่งานถูกออกแบบแรงกดดันของเวลา
ที่บุคคลได้เผชิญอยู่และความคาดหวังของบุคคลอ่ืนที่มีต่อบุคลหนึ่งต่างนําไปสู่ความเครียด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเป็นแหล่งที่มาอย่างที่สองของความเครียดการติดต่อที่บุคคลมีต่อนาย
และบุคคลอ่ืนมากน้อยแค่ไหนแหล่งที่มาอย่างที่สามคือปัจจัยส่วนบุคคลปัญหาของชีวิตส่วนบุคคล
สามารถเพ่ิมความกดดันเข้ากับสถานการณ์ของงานที่เครียดขึ้นอีกได้ข้อเรียกร้องในการทํางานจึง
ประกอบด้วย 

 
ข้อเรียกร้องจากงานด้านจิตใจ (Psychological Job Demand) 
ข้อเรียกร้องจากงานด้านจิตใจ หมายถึง ระดับของข้อเรียกร้องจากสภาวะงาน ประกอบด้วย 

ข้อเรียกร้องด้านปริมาณงาน (Workload) ซึ่งหมายถึง ภาระงานท่ีต้องปฏิบัติ (Job Description) 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปริมาณงานที่น้อยเกินไป (Work Underload) และปริมาณงานมาก
เกินไป (Work Overload) ปริมาณงานที่น้อยเกินไปหมายถึง ลักษณะงานที่ไม่ทาให้เกิดความ
กระตือรือร้น งานซ้ําซากจําเจทําให้รู้สึกเบ่ือหน่าย ส่วนปริมาณงานมากเกินไป หมายถึงปริมาณงานมี
มากจนไม่สามารถทําเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด หรือหมายถึง งานที่ยากเกินความสามารถของผู้
ปฏิบัติจะทําได้ นอกจากนี้ ยังมีข้อเรียกร้องด้านสติปัญญาซึ่งหมายถึง งานท่ีต้องใช้ความรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและงานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ข้อเรียกร้องด้านความ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน (ทนงศักด์ิ ย่ิงรัตนสุข และคณะ, 2554) ข้อเรียกร้อง
จากช่ัวโมงการทํางาน การทํางานกะ การทํางานในลักษณะซ้ํ าเ ดิมและข้อเรียกร้องด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ (จันทนา สิทธิกัน, 2557) ศึกษา
ความเครียดจากการทางานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุกเหมืองขุดถ่านหินพบว่า
พนักงานมีองค์ประกอบของความเครียดมีความสัมพันธ์กับข้อเรียกร้องจากงานด้านจิตใจ 
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ข้อเรียกร้องจากงานด้านกายภาพ (Physical Job Demand) 
ภาระความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ผู้ประกอบอาชีพที่มีภาระความรับผิดชอบต่องานที่

จะทําแตกต่างกัน เช่น จํานวนช่ัวโมงการทํางาน การรับภาระมากเกินไปท้ังปริมาณและคุณภาพต้อง
เสียสละเวลามากเกินไป เป็นต้น ความแตกต่างแต่ละบุคคล ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะมีความแตกต่าง
กัน ทั้งหน้าตา ความคิด ท่าทาง ความรู้ความสามารถ การตัดสินใจ ความอดทน ระดับความวิตก
กังวล ซึ่งจะมีผลต่อการเกิดความเครียดแตกต่างกัน และปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน สภาพขององค์กรที่
ปฏิบัติงานมี นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรกําหนดมาตรฐานไว้สูง หรือ ล้าสมัยเกินไป โดยไม่
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน การบริหารงานและหน้าที่แต่ละฝ่ายที่ไม่ชัดเจน ซ้ําซ้อน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและบรรยากาศทางสังคมในหน่วยงานสภาพแวดล้อมนอกองค์การมีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานที่ไม่เหมาะสม ความมั่นคงในการงาน ทําให้ผู้ประกอบอาชีพขาดความเชื่อมั่นต่อชีวิต
และการปฏิบัติงานของตนเอง 

ลักษณะของงานมีงานหนักเกินไป ปริมาณงานเกินความสามารถ งานเบาเกินไป ซ้ําซากจําเจ 
งานที่เสี่ยงอันตราย ความไม่สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในการทํางาน การทํางานเป็นกะ
และสภาพแวดล้อมในที่ทางานมีผลต่ออารมณ์และความเป็นอยู่ส่วนรวมและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทําให้
ผู้ประกอบอาชีพต้องปรับตัวตาม (อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก, 2553) ผู้ที่มีการศึกษาที่ดีจะสามารถ
เรียนรู้เรื่องในอดีต และพฤติกรรมที่เคยใช้ประสบผลสําเร็จและสามารถเผชิญปัญหาปัจจุบันได้ (ผ่อง
พรรณ วิโนจา, 2554) 

 
ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
บทบาทของพนักงานในองค์การเป็นอีกสาเหตุหน่ึงของความเครียดการกําหนดบทบาทไม่

ชัดเจนเกิดข้ึนเมื่อขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่มีโครงสร้างหรือระบุไม่ชัดเจนทําให้พนักงาน
เกิดความไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรหรือถูกคาดหวังว่าให้ทําอะไรกรณีน้ีเป็นเร่ืองใหญ่สําหรับพนักงาน
ใหม่ที่ไม่มีการกําหนดแนวทางในการทํางานอย่างชัดเจนการแก้ปัญหานี้คือการจัดปฐมนิเทศและสร้าง
ความคุ้นเคยให้กับพนักงานใหม่ 

ดังน้ันท่านสามารถเห็นได้ว่าในงานส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เร่ืองยากเกินไปที่หัวหน้างานจะ
แก้ปัญหาความไม่ชัดเจนในการกําหนดบทบาทได้ด้วยการกําหนดและส่งเสริมให้มีมาตรฐานและการ
ดําเนินการที่แน่นอนความขัดแย้งในบทบาท (Role Conflict) เกิดข้ึนเมื่อมีความไม่เท่าเทียมหรือ
ความแตกต่างกันของความต้องการจากงานหรือระหว่างคําสั่งกับความคาดหวังและคุณค่าของ
พนักงานตัวอย่างเช่นเมื่อหัวหน้างานได้รับคําสั่งให้ยินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจพร้อม ๆ กับถูกกดดันให้มีการเพ่ิมผลผลิตในกรณีน้ีหัวหน้างานต้องเผชิญความขัดแย้งอย่าง
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ชัดเจนเพราะเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตได้ทันทีน้ันต้องใช้พฤติกรรมแบบเผด็จการส่วนเป้าหมายท่ี
ต้องการให้มีส่วนร่วมต้องใช้พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (Democratic Behavior) เมื่องานต้องใช้
พฤติกรรมที่ขัดแย้งกับหลักศีลธรรมในใจของพนักงานเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งในบทบาทขึ้นได้
ตัวอย่างเช่นเมื่อพนักงานขายต้องไปขายผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพหรือเป็นอันตรายเป็นต้นพนักงานขาย
สามารถลาออกได้แต่ต้องต่อสู้กับแรงกดดันจากการตกงานซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความเครียดสูง
กว่าความเครียดที่เกิดจากความขัดแย้งในบทบาทเสียด้วยซ้ํา 
 

ภาระงานท่ีมากเกินไป 
การทํางานที่หนักเกินไปหรือยากเกินไป (Work Overload) คือการทํางานมากในเวลา

กําหนดหรือการทํางานที่ยากเกินสําหรับผู้ปฏิบัติงานนักจิตวิทยาใช้คําว่าการทํางานหนักเกิน/มาก
เกินไปในการอธิบายเง่ือนไขของการทํางานหนักโดยนักจิตวิทยาได้แยกเป็น 2 ประเภทคือการทํางาน
หนักด้านปริมาณและการทํางานหนักด้านคุณภาพหรืองานยากเกินกว่าที่พนักงานสามารถปฏิบัติได้
ซึ่งสภาวะดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเครียดและความเจ็บป่วยเน่ืองจากความต้องการให้ได้งานใน
ปริมาณมากปัจจัยสําคัญคือการทํางานหนักด้านคุณภาพ (Qualitative) คือการทํางานที่ยากเกิน
ความสามารถหากไม่มีความสามารถมากพอที่จะทํางานได้ตามท่ีต้องการก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด
ความเครียดได้แม้ว่าพนักงานที่จัดว่าเป็นคนมีความสามารถก็ยังมีบางสถานการณ์ที่เขารู้สึกว่าไม่
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ 

 
ความขัดแย้งในงาน 
บทบาทของบุคคลภายในองค์การบทบาทคือความคาดหวังที่บุคคลอ่ืนภายในองค์การมีต่อ

บุคคลหน่ึงภายในงานของเขาบ่อยคร้ังที่ความคาดหวังของบุคคลอ่ืนต่อบุคคลหน่ึงจะไม่ชัดเจนขัดแย้ง
กันหรือสูงเกินไปต่อบุคคลที่จะทําได้ภายในเวลาที่จัดสรให้และเขาจะเผชิญกับความเครียดประกอบ
กับ สภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่สบายจะเป็นแหล่งที่มาของความเครียดอย่างหน่ึงเสียงดังกินไป
อุณหภูมิร้อนเกินไปแสงสว่างมากหรือน้อยเกินไปและอุปกรณ์ที่ออกแบบไม่ดีสามารถสร้าง
ความเครียดได้เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับพวกมันวันแล้ววันเล่าบุคคลอาจจะต้องทํางานภายใต้
ตารางเวลาการทํางานที่สับเปล่ียนกัน (ตอนบ่ายและตอนเย็น) แทนที่จะเป็นตารางเวลาการทํางาน
กลางวันการทํางานเป็นกะไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ภายในสังคมเทคโนโลยีสมัยใหม่การบริการบางอย่าง
จะต้องมีอยู่ตลอดยี่สิบสี่ช่ัวโมงและต้องการการทํางานเป็นกะตัวอย่างเช่นตํารวจนายแพทย์และ
คนงานจะต้องทํางานเป็นกะตามรอบนาฬิกาเน่ืองจากการไม่เป็นที่นิยมของกะตอนบ่ายและกะตอน
เย็นบริษัทหลายบริษัทพบว่าพวกเขาจําเป็นต้องสับเปลี่ยนบุคคลตามกะการสับเปลี่ยนกะจะมี
ผลกระทบทางลบต่อแบบแผนการหลับนอนและโอกาสเพ่ือกิจกรรมทางสังคมโดยปกติ 
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ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้ข้อเรียกร้องในการทํางานเป็นตัวแปรต้นในการศึกษา โดย
การศึกษาในครั้งน้ีได้ให้ความหมายคําว่า ข้อเรียกร้องในการทํางาน หมายถึง ความต้องการในการ
ทํางานตามความเหมาะสมตามตําแหน่งหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ ตลอดจนการหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงานประกอบด้วย  ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
ภาระงานที่มากเกินไป และความขัดแย้งในงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ หมายถึง ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่มีโครงสร้าง
หรือระบุไม่ชัดเจนทําให้พนักงานเกิดความไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรหรือถูกคาดหวังว่าให้ทําอะไร 

ภาระงานท่ีมากเกินไป หมายถึง การทํางานหนักด้านปริมาณและการทํางานหนักด้าน
คุณภาพหรืองานยากเกินกว่าที่พนักงานสามารถปฏิบัติได้ 

ความขัดแย้งในงาน หมายถึง สภาพการทํางานที่ไม่เอ้ือต่อสภาพคล่องในการทํางาน เวลาใน
การทํางานที่ไม่ตอบสนองการใช้ชีวิตประจําวัน  

 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความเครียดในการทํางาน 

ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย จึงเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้น และยิ่งในสมัย
ที่มีความเจริญในด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ย่ิงทําให้มนุษย์เราต้องรีบเร่งต้อง
ต่อสู้ ต้องปรับตัว ต้องมีการแข่งขันกันกับเวลา เพราะความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นผลให้ระบบการ
ทํางานเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมด้ังเดิมอย่างมากมาย รวมถึงสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะ
โรงงานอุตสาหกรรมต้องการคนงานเพ่ิมมากขึ้นทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพความซับซ้อนของ
ระบบองค์กร อันเป็นผลมาจากความซับซ้อนของระบบเทคโนโลยี และสุดท้ายแล้วน้ันย่อมนําไปสู่
ความเครียดของมนุษย์เราแก่บุคคลผู้ที่รับบทบาทหน้าที่ในโรงงานและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงาน 
เป็นสิ่งที่นําเอาชีวิตส่วนใหญ่ของบุคคลไป เพราะแต่ละคนต้องทํางานหนักมากขึ้นวันละหลาย ๆ 
ช่ัวโมง และโดยมากมักจะประสบกับความยุ่งยากจากประสบการณ์ในการทํางานการกําหนดบทบาท
ของตัวบุคคล ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดความรับผิดชอบของเขาด้วยในสังคมสมัยใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้นมี
ความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายมีจํานวนนับไม่ถ้วนที่บุคคลต้องตอบสนองอย่างน้อยหรือมากกว่าที่
ขัดแย้งกัน บุคคลจําเป็นต้องตอบสนองความต้องการของตัวเองต้องตอบสนองความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชา ของเพ่ือนร่วมงาน หรือของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งอาจให้เกิดความขัดแย้งหรือความ
ไม่เข้าใจกันได้ 
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3.1 ความหมายของความเครียด 
 กรณีแรกเราควรจะทําความเข้าใจกับความหมายและลักษณะของความเครียดก่อนว่ามี

ความหมายอย่างไรบ้างซึ่งมีผู้ที่ได้กล่าวถึง “ความเครียด” ไว้หลากหลายมุมมองด้วยกันดังเช่น 
 สุณีย์ ธีรดากร (2552: 287) กล่าวว่าความเครียดเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สําคัญที่สุด

เพราะเป็นสาเหตุของการไม่มีความสุขทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับแผล
ในกระเพาะอาหารหอบหืดความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบตันมะเร็งฯลฯทางด้านจิตใจอาจจะ
ทําให้กลายเป็นคนเหม่อลอยขาดสติย้ังคิดหรือบางรายถึงข้ันวิกลจริตก็เป็นได้ 

 ประณิตา ประสงค์จรรยา (2552: 2) กล่าวว่าความเครียดเป็นภาวะกดดันทางจิตใจซึ่ง
มักมาจากการงานการเงินครอบครัวสภาพแวดล้อมในเรื่องที่เก่ียวกับการงานจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ตําแหน่งหน้าที่หรือการรับภาระมากเกินความรับผิดชอบหรือแม้แต่งานที่ไม่ตรงกับนิสัยเดิม 

 อรุณ รักธรรม (2552: 32) กล่าวถึงความเครียดไว้ว่าความเครียดในการทํางานเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตประจําวันความเครียดไม่ใช่สิ่งดีหรือเลวความเครียดอาจจะเป็นแรงจูงใจองค์กร
ให้ดีเลิศถ้าเรามีความเครียดในระดับที่เหมาะสมหรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายเสียหายอย่าง
รุนแรงจนกระท่ังทําลายองค์กรได้ถ้ามีความเครียดมากเกินไปและตัวอย่างกลุ่มอาชีพที่มีความเครียด
สูงได้แก่กลุ่มอาชีพด้านการบริการลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและบุคลากรทางการแพทย์เป็นต้น 

 ความเครียดเป็นการแสดงออกของร่างกายที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่มากระทบทําให้คนเรา
เกิดการเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆเหล่าน้ันความเครียดมีทั้งคุณประโยชน์และโทษต่อการ
ปฏิบัติงานสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราในการดํารงชีวิตในแต่ละวันได้มีผู้ให้ความหมายของ
ความเครียดไว้ต่างๆดังน้ี 

 ความเครียด (stress) ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525
หมายถึงอาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะคร่ําเคร่งอยู่กับงานจนเกินไปและมีรากศัพท์มาจากภาษา
ละตินว่า “Stringere” ซึ่งแปลว่าความขมึงเกลียว (Webster, 1968: 1861) ได้มีผู้ให้ความหมายของ
ความเครียดหลายลักษณะซึ่งสามารถจําแนกความเครียดที่อาจทําได้อย่างหน่ึงจาก 3 แบบต่อไปน้ี
แนวนิยามส่ิงเร้าแนวนิยามการตอบสนองและแนวนิยามแบบปฏิสัมพันธ์ 

 1. แนวนิยามส่ิงเร้าเป็นปัจจัยภายนอกหรือเป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นต่อบุคคลความเครียดใน
ลักษณะน้ีเป็นความกดดันแรงบีบหรือสิ่งเร้าที่กดดันบุคคลแตกต่างไปจากปกติหรือต่างจากสภาพท่ี
ควรจะเป็นเมื่อถูกแรงดันมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพมีผู้ให้ความหมายความเครียดในแนว
นิยามส่ิงเร้าหลายท่านดังน้ี 

  แคมพ์เบลล์ (Campbell, 2001) ได้ให้ความหมายว่าความเครียดเป็นสิ่งใดๆ ก็ตาม
ซึ่งรบกวนต่อการทําหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตและผลกระทบจะชัดเจนขึ้นเมื่อมีตัวกระตุ้นความเครียดต่อ
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บุคคลซึ่งจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ทางจิตใจโดยอาจเกิดความรู้สึกกดดันขึ้นในทันทีทันใดขณะประสบกับ
ภาวะความขัดแย้งทางความคิดและพฤติกรรม 

  ร๊อบบินส์ (Robbins, 2001) ได้ให้ความหมายของความเครียดว่าหมายถึงผลของ
ความกดดันที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถทําตามความต้องการของตนเองได้การท่ีบุคคลต้องเผชิญกับ
การสูญเสียสิ่งที่ปรารถนาบุคคลสูญเสียโอกาสในการกระทําบางสิ่งบางอย่างและบุคคลคิดว่าสิ่งที่
สูญเสียหรือความปรารถนาน้ันคือสิ่งที่มีความสําคัญต่อตนเอง 

  จากความหมายดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่าความเครียดเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายนอกท่ีทํา
ให้บุคคลเกิดความป่ันป่วนและบุคคลน้ันต้องเกิดการเรียนรู้จะบรรเทาความรู้สึกน้ันลงได้ 

 2. แนวนิยามการตอบสนองเป็นปฏิกิริยาหรือการตอบสนองของคนที่มีต่อความกดดัน
ของสิ่งแวดล้อมความเครียดเป็นการตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจที่บุคคลกําหนดขึ้นตามตัวก่อ
ความเครียด (stressor) โดยสิ่งที่ทําให้เกิดความเครียดนั้นจึงเห็นได้ว่าตามทัศนะนี้จะมุ่งเน้นที่
ปฏิกิริยาของคนที่มีต่อความกดดันของสิ่งแวดล้อมมีผู้ให้ความหมายความเครียดในแนวนิยามส่ิงเร้า
หลายท่านดังน้ี 

  แสงระวี วรรณชูพาณิชสกุล (2552: 13) กล่าวว่าความเครียดหมายถึงภาวะกดดันที่
มีต่อร่างกายแสดงออกไปเม่ือมีบุคคลเหตุการณ์หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดมากระทบร่างกายและจิตใจของ
บุคคลทําให้บุคคลน้ันต้องเผชิญกับปัญหาและความกดดันต้องหาคําตอบให้ตนเองว่าจะสู้ต่อไปจะว่ิง
หนีออกมาหรือจะอดทนน่ิงเฉย 

  ชูทิตย์ ปานปรีชา (2554: 482) กล่าว่าความเครียดหมายถึงภาวะจิตใจที่กําลังเผชิญ
ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาในตัวคนหรือนอกตัวคนเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
เป็นปัญหามาจากความผิดปกติทางจิตใจอันเป็นปฏิกิริยาทางจิตใจที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มา
กระตุ้นซึ่งเป็นปัญหาที่กําลังเผชิญกับสิ่งเร้าความรู้สึกดังกล่าวน้ีทําให้เกิดความแปรปรวนทางกายและ
จิตใจ 

  ธนินทร์ กล่อมฤกษ์ (2554: 26) กล่าวว่าความเครียดคือปฏิกิริยาของร่างกายหรือสิ่ง
ที่มากระตุ้นทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งสามารถทําให้ระบบของร่างกายเกิดความเมื่อยล้าจนถึงทําหน้าที่
ผิดปกติและเกิดโรคได้ในที่สุด 

  มิลส์ (Mills, 1982: 82) กล่าวว่าความเครียดเป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเป็นห่วงหรือวิตกกังวลเศร้าโศกละอายหรือโกรธโดยอาจจะมีสาเหตุ
จากตัวเองผู้อ่ืนหรือสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลน้ันโดยที่องค์ประกอบของความเครียดจะต้อง
ประกอบด้วยสิ่งต่อไปน้ีคือเหตุการณ์ภายนอกความต้องการของบุคคลและปฏิกิริยาภายในบุคคลต่อ
สิ่งกระตุ้นจากความหมายดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่าความเครียดเป็นปฏิกิริยาจากภายในร่างกายของ
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มนุษย์ที่มีสิ่งเร้ามากระทบทําให้เกิดความเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นภายในร่างกายจิตใจหรือ
สิ่งแวดล้อมภายนอกล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันทั้งสิ้น 

 3. แนวนิยามแบบปฏิสัมพันธ์ความเครียดเป็นผลท่ีเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างความ
ต้องการภายนอกและความต้องการภายในซึ่งเป็นแรงกดดันกับการเรียนรู้ความสามารถของตนที่จะ
บรรลุความต้องการน้ันๆตามแนวนิยามน้ีความเครียดจึงเป็นผลท่ีเกิดตามมาจากการเกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่เร้าจากสิ่งแวดล้อมการตอบสนองของบุคคลทางร่างกายและจิตใจ 

  คูเปอร์และมาร์แชล (Cooper and Marshall, 2006) กล่าวว่าความเครียดหมายถึง
เป็นปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เกิดความเครียดในงานบุคคลอาจเกิดความเครียด
เมื่อสิ่งแวดล้อมต้องการเกินกว่าความสามารถของบุคคลที่มีอยู่หรือในกรณีที่บุคคลไม่มีความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการงาน (สภาพแวดล้อมได้) หรือในอีกแง่หน่ึงบุคคลอาจเกิดความเครียด
เมื่อพบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นไปในทางลบหรือในกรณีที่งาน(สภาพแวดล้อม) เหล่าน้ันไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ 

  ไพรัช พงษ์เจริญ (2557) กล่าวว่าความเครียดหมายถึงปฏิกิริยาโต้ตอบของจิตใจ
และร่างกายต่อสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งสภาพแวดล้อมใกล้ ตัวและ
สภาพแวดล้อมที่ไกลตัวออกไปสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีเองที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกที่
เปลี่ยนแปลงไปน้ีเป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลจะสามารถกระทําได้มากน้อยแตกต่างกัน 

  วัชรัตน์ หลิมรัตน์ (2557: 41) กล่าวว่าความเครียดหมายถึงปฏิกิริยาอย่างไม่
เฉพาะเจาะจงต่อสิ่งกดดันใดๆ ก็ตามส่ิงที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาอาจจะเป็นสิ่งที่มีลักษณะทางกายภาพคือ
อุณหภูมิร้อนจัดหนาวจัดสารพิษนอกจากน้ีความไม่สมบูรณ์ในสังคมท้ังในหน่วยงานครอบครัวหรือใน
สังคมใหญ่สามารถก่อให้เกิดผลในเชิงกระตุ้นให้เกิดความเครียดได้ 

จากความหมายดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่าความเครียดเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อมเมื่อร่างกายมีสิ่งเร้ามากระทบกระเทือนก็จะเกิดความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงได้ในทันทีไม่มาก
ก็น้อย 
 

3.2 ประเภทของความเครียด 
 รัชดาเอ่ียมย่ิงพาณิช (2552: 19) ได้แบ่งความเครียดออกเป็น 2 ชนิดคือความเครียด

ทางร่างกายและความเครียดทางจิตใจ 
 1. ความเครียดทางร่างกาย (Physical Stress) แบ่งเป็น 2 ประเภทตามปฏิกิริยา

ตอบสนองคือ 
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  1.1 ความเครียดชนิดเฉียบพลัน (Emergency Stress) เป็นความเครียดเกิดขึ้น
ทันทีทันใดที่ได้รับสิ่งที่คุกคามชีวิตที่เกิดข้ึนทันทีทันใดเช่นการได้รับบาดเจ็บการเกิดอุบัติเหตุหรือการ
ตกอยู่ในสภาพการกระทําน่ากลัว 

  1.2 ความเครียดชนิดต่อเน่ืองกัน (Continuing Stress) เป็นสิ่งคุกคามชีวิตที่เกิดขึ้น
ต่อเน่ืองเช่นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในวัยต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในบางโอกาส
เช่นการเจ็บป่วยเร้ือรังการต้ังครรภ์เป็นต้น 

 2. ความเครียดทางด้านจิตใจ (Psychological Stress) เป็นการตอบสนองของร่างกาย
อย่างเฉียบพลันเมื่อคิดว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นทําให้เกิดความเครียดของกล้ามเนื้อหัวใจเต้นแรงและเร็ว 

 
3.3 ระดับความเครียด 
 ระดับความเครียดสามารถวัดได้จากพฤติกรรมที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งหรือ

เหตุการณ์ต่างๆ ที่มากระทบต่อบุคคลน้ันได้มีการแสดงออกมาหลากหลายรูปแบบมีต้ังแต่ระดับที่
สามารถควบคุมตนได้และจนถึงระดับที่ควบคุมตนเองไม่ได้ได้มีผู้แบ่งระดับความเครียดออกเป็นระดับ
ต่างๆ ดังน้ี 

 สุจริต สุวรรณชีพ (2551: 97) กล่าวว่าผลของความเครียดมีหลายด้านขึ้นอยู่กับระดับ
ของความเครียดท่ีเกิดขึ้นกล่าวคือ 

 1. ความเครียดในระดับต่อจะเพ่ิมความสามารถในการทํางานได้สูงย่ิงขึ้นและสร้าง
ความสุขใจให้แก่มนุษย์ 

 2. ความเครียดในระดับปานกลางอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อพฤติกรรมและอาจ
นําไปสู่การกระทําในลักษณะที่ซ้ําๆ บ่อยๆ ได้แก่กินมากกว่าปกตินอนไม่หลับการติดเหล้าติดยา 

 3. ความเครียดในระดับรุนแรงอาจทําให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงถึงบ้าดีเดือดหรือ
ซึมเศร้าหรือถึงกับวิตกจริตไม่รับความเป็นจริงไม่สามารถควบคุมตนเองได้ 

 4. ความเครียดในระยะยาวอาจทําให้เกิดโรคทางกายได้หลายโรคและโรคอ่ืนๆ ได้
มากมายรวมท้ังแก่เร็วและอายุสั้นด้วย 

 ชูทิตย์ ปานปรีชา (2554) ได้แบ่งระดับความเครียดเป็น 3 ประการคือ 
 ระดับแรกเป็นภาวะท่ีจิตใจมีความเครียดอยู่เล็กน้อยยังถือเป็นภาวะปกติของทุกคน

ขณะเผชิญปัญหาต่างๆหรือกําลังต่อสู้กับความรู้สึกที่ไม่ดีของตนเอง 
 ระดับสองเป็นภาวะของจิตใจมีความเครียดอยู่ปากกลางเป็นระยะที่ร่างกายและจิตใจ

ต่อสู้กับความเครียดที่แสดงออกให้เห็นโดยมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระทางร่างกายความคิดอารมณ์
พฤติกรรมและการดําเนินชีวิต 
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 ระดับสามเป็นภาวะของจิตใจที่มีความเครียดรุนแรงหรือความเครียดมากกว่าร่างกาย
และจิตใจพ่ายแพ้ต่อความเครียดมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจให้เห็นได้ชัดมีพยาธิสภาพ
หรือป่วยเป็นโรคทําให้เกิดการดําเนินชีวิตเสียไปการตัดสินใจผิดพลาดระดับความเครียดที่แตกต่างกัน
ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจที่แตกต่างกันไปด้วยกล่าวคือ 

 1. ถ้าเป็นความเครียดในระดับตํ่าจะเป็นตัวผลักดันให้คนทํางานได้มากข้ึนไม่เกียจคร้าน
น่ิงดูดาย 

 2. ถ้าเป็นความเครียดในระดับปานกลางอาจมีผลกระทบต่อการทํางานเช่นกินมากกว่า
ปกตินอนไม่หลับติดเหล้าติดยาเป็นต้น 

 3. ถ้าเป็นความเครียดระดับรุนแรงอาจทําให้เกิดการกระทําก้าวร้าวถึงบ้าดีเดือดหรือ
ซึมเศร้าถึงกับวิกลจริตไม่สามารถควบคุมตนเองได้ 

 ธนินทร์ กล่อมฤกษ์ (2554: 34-35) ได้แบ่งความเครียดออกเป็น 4 ระดับ 
 ระดับ 1 ความเครียดที่เกิดขึ้นตามปกติในชีวิตประจําวัน (Day to Day Stress) 

ความเครียดในระดับน้ีทําให้คนปรับตัวโดยอัตโนมัติและใช้พลังงานในการปรับตัวน้อยที่สุดเช่นการมี
ชีวิตแบบเร่งรัดการเดินทางในสภาพการจราจรติดขัดการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ความเครียดในระดับน้ีมีน้อยมากและหมดไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คุกคามการดําเนินชีวิต 

 ระดับ 2 ความเครียดระดับตํ่า (Mild Stress) เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
เน่ืองจากมีสิ่งคุกคามเช่นการสัมภาษณ์เพ่ือเข้าทํางานหรือพบเหตุการณ์ที่สําคัญในสังคมความเครียด
ระดับตํ่าน้ีทําให้บุคคลต่ืนตัวและร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านข้ึนความเครียดในระดับน้ีมีน้อยและ
สิ้นสุดลงในระยะเวลาเพียงวินาทีหรือช่ัวโมงเท่าน้ัน 

 ระดับ 3 ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) ความเครียดระดับน้ีแรงกว่า
ระดับ 1 และระดับ 2 อาจปรากฏเป็นเวลานานและไม่สามารถปรับตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่น
ความเครียดที่เกิดข้ึนจากการเข้าทํางานใหม่การทํางานหนักการเจ็บป่วยที่รุนแรงสภาพวะน้ีทําให้
บุคคลรู้สึกคุกคามเน่ืองจากอยู่ระหว่างความสําเร็จกับความล้มเหลวบุคคลจะไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ต่างๆได้และมีการแสดงออกทางอารมณ์เพ่ือลดความเครียดความเครียดระดับน้ีจะเกิด
เป็นช่ัวโมงหลายช่ัวโมงหรืออาจจะเป็นวัน 

 ระดับ 4 ความเครียดระดับสูง (Severe Stress) เกิดจากสถานการณ์คุกคามยังคงดําเนิน
อยู่อย่างต่อเน่ืองจนทําให้บุคคลเกิดความเครียดสูงขึ้นความเครียดระดับน้ีทําให้บุคคลประสบความ
ล้มเหลวในการปรับตัว 

 วรวรรณ ผู้มีโชคชัย (2556) ได้แบ่งระดับความเครียดออกเป็น 4 ระดับคือ 
 1. ความเครียดในระดับตํ่ามักมีผลดีเพราะจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการทํางานให้

สูงข้ึนทําให้คนมีความกระตือรือร้นมากขึ้น 
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 2. ความเครียดในระดับปานกลางมักมีผลทําให้คนทําอะไรบางอย่างซ้ําๆ บ่อยๆ เช่นกิน
มากกว่าปกตินอนไม่หลับติดเหล้าติดยาสูบบุหรี่จัดเดินไปเดินมานั่งไม่ติดที่เป็นต้น 

 3. ความเครียดในระดับรุนแรงมักมีผลทําให้คนมีความก้าวร้าวรุนแรงถึงบ้าดีเดือดหรือ
ซึมเศร้าหรือถึงกับวิกลจริตไม่รับรู้ความเป็นจริงไม่สามารถควบคุมตนเองได้ 

 4. ความเครียดในระยะยาวอาจทําให้เกิดโรคทางกายได้หลายโรคเช่นโรคกระเพาะ
อาหารโรคหัวใจและโรคอ่ืนๆ อีกมากมายรวมทั้งแก่เร็วและอายุสั้นลงด้วย 

 นอกจากน้ันโรงพยาบาลสวนปรุงได้สร้างแบบวัดความเครียดสวนปรุง (Suanprung 
Sterss Test-20, SPST-20) ซึ่งเป็นแบบวัดความเครียดที่เหมาะสมสําหรับคนไทยจากกรอบแนวคิด
ทางด้านชีวภาพจิตใจและสังคมแบบวัดความเครียดของสวนปรุงน้ีได้แบ่งระดับความเครียดออกเป็น 
4 ระดับคือ 

 1. ความเครียดในระดับตํ่า (Mild Stress) หมายถึง ความเครียดระดับน้อยๆ และหายไป
ในระยะเวลาอันสั้นเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันความเครียดระดับน้ีไม่คุกคามต่อการ
ดําเนินชีวิตบุคคลมีการปรับตัวอย่างอัตโนมัติเป็นการปรับตัวด้วยความเคยชินและการปรับตัวต้องการ
พลังงานเพียงเล็กน้อยเป็นภาวะที่ร่างกายผ่อนคลาย 

 2. ความเครียดในระดับปานกลาง (Moderate Stress) หมายถึง ความเครียดที่เกิดข้ึน
ในชีวิตประจําวันเน่ืองจากมีสิ่งคุกคามหรือพบเหตุการณ์สําคัญๆ ในสังคมบุคคลจะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองออกมาในลักษณะความวิตกกังวลความกลัวฯลฯถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วๆ ไปไม่รุนแรงจน
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายเป็นระดับความเครียดที่ทําให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น 

 3. ความเครียดในระดับสูง (Height Stress) หมายถึง เป็นระดับที่บุคคลได้รับเหตุการณ์
ที่ก่อให้เกิดความเครียดสูงไม่สามารถปรับตัวให้ลดความเครียดลงได้ในเวลาอันสั้นถือว่าอยู่ในเขต
อันตรายหากไม่ได้รับการบรรเทาจะนําไปสู่ความเครียดเรื้อรังเกิดโรคต่างๆ ในภายหลังได้ 

 4. ความเครียดในระดับรุนแรง (Severe Stress) หมายถึง เป็นความเครียดระดับสูงที่
ดําเนินติดต่อกันมาอย่างต่อเน่ืองจนทําให้บุคคลมีความล้มเหลวในการปรับตัวจนเกิดความเบ่ือหน่าย
ท้อแท้หมดแรงควบคุมตัวเองไม่ได้เกิดอาการทางกายหรือโรคต่างๆตามมาได้ง่าย 

 
3.4 ความเครียดในการทํางาน 
 ความเครียดในการทํางาน (Work Stress) หมายถึง การตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นที่

ปรากฏอยู่ในการทํางานซึ่งทําให้เกิดผลต่อเน่ืองทางด้านลบต่อสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจซึ่งทําให้
พนักงานแสดงอาการเหล่าน้ันออกมาได้ความผิดปกติทางกายและใจ (Psychological Disorders) 
ในที่ทํางานได้ถูกจําแนกแยกแยะความสัมพันธ์ 10 ประการระหว่างอาการป่วยและบาดเจ็บจากการ
ทํางานใน United State (National Institute for Occupation a Safety and Health, 2010)  
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 อิลกาน (Ilgan, 2010) กล่าวว่า สุขภาพของแรงงานทั้งหมดเป็นสิ่งสําคัญที่สุดประการ
หน่ึงที่จะส่งผลท่ีเกิดขึ้นของช่วงเวลาของเรามีการจําแนกโอกาสเสี่ยงทางด้านจิตใจของการทํางานมี
การวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งเก่ียวกับการแพทย์เก่ียวกับจิตวิทยาและพฤติกรรมของความเครียด 

 เบลเลเทียร์ (Pelletier, 2009) รายงานว่าความเครียดและปัจจัยทางจิตวิทยาแสดงให้
เห็นว่ามีบทบาทสําคัญมากในความผิดปกติทางกายใจที่เกิดข้ึนยาวนานหรือเรื้อรังส่งผลให้พวกเขามี
ลักษณะรุนแรงและมีผลต่อผู้อ่ืนผลที่เกิดข้ึนน้ันทั้งต่อพนักงานและองค์การทําให้ประสิทธิภาพในทาง
ลบเพ่ิมมากขึ้นซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเครียดการสํารวจทั่วประเทศโดย Northwestern National 
Life  

 การวิจัยส่วนมากนํามาซึ่งความสอดคล้องกันว่าเป็นความเครียดในการทํางานการวิจัยมี
การศึกษาถึงสาเหตุลักษณะอาการและผลท่ีเกิดข้ึนของความเครียดในการทํางานเช่นเดียวกับว่าเป็น
การแทรกแซงทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของแต่ละบุคคลลดน้อยลงนอกจากน้ีสิ่งเหล่าน้ีไม่ถูก
นํามาอภิปรายหรือให้คําจํากัดความหรือการสร้างความคิดอย่างไรเช่นแต่ละบุคคลไม่อยากทํางานซึ่ง
เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถ้าพวกเขามีลักษณะแบบน้ีมากแต่ละบุคคลจะมีความเฉ่ือยชาไม่ทําอะไรซึ่ง
เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพนักงานจะแสวงหากิจกรรมประกอบด้วยชนิดของกิจกรรมซึ่งสามารถใช้
ค่านิยมของพวกเขาอย่างไรก็ตามในหลายกิจกรรมหรือสถานการณ์อาจก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
ได้เช่นอารมณ์ตึงเครียดอาการป่วยทางร่างกายเช่นโรคนอนไม่หลับซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ทํางานลดลง Selye (1982) แบ่งแยก “ความเครียดที่ดี Good Stress” จาก “ความเครียดไม่ดีbad 
stress” โดยเก่ียวโยงถึง “Eustress” และ “Distress” ตามลําดับในที่น้ีจะศึกษาเฉพาะDistress ซึ่ง
เราจะศึกษาทําความเข้าใจถึงประสิทธิภาพด้านลบของแต่ละบุคคลการตอบสนองความเครียด 

 นักค้นคว้าให้กําหนดประเภทของการตอบสนองแต่ความเครียดไว้ 3 กลุ่มร่างกายจิตใจ
และพฤติกรรมสภาพร่างกายท่ีตอบสนองต่อความเครียดรวมถึงระบบของหัวใจไม่ว่าจะเป็นความดัน
สูงและระดับคอเลสเตอรอลปฏิกิริยาทางเคมีเช่น Catecholamines and uric acid (ทั้งสอง
เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเจ็บป่วยและความผิดปกติทางร่างกายและอาการ Gastrointestinal เช่น 
peptic ulcer เคยพบว่าอาการหัวใจเต้นเร็วเกิดข้ึนจากความขัดแย้งในหน้าที่และความคับข้องใจที่
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพทั้งหมดนี้พบว่าเป็นปัญหามาจากความเครียดในการทํางานระดับของ 
Catecholamines เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลายรูปแบบไม่สามารถ
คาดเดาการปฏิบัติงานของบุคคลได้บุคคลสูญเสียระเบียบในการควบคุมการเคลื่อนไหวและการ
ไขว้เขวของเสียงเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของระดับ Catecholamines การควบคุมการหายใจ
อย่างเช่นระดับปกติของ Cortisol การคัดหลั่ง (Secretion) และการทํางานหนักกับการเคลื่อนไหว
การค้นคว้าอาการ Gastrointestinal แสดงให้เห็นการตอบสนองทางร่างกายอีก 2 แบบสภาพจิตใจที่
ตอบสนองกับความเครียดในการทํางานเป็นลักษณะที่เก่ียวข้องกับอารมณ์ในหลายลักษณะส่วนใหญ่มี
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ผลมาจากความไม่พึงพอใจในการทํางานความเครียดยังพบได้ว่ามีอิทธิพลทําให้ตึงเครียดและการ
เพ่ิมขึ้นทางอารมณ์เช่นความโกรธอาการหงุดหงิดการต่อต้านฉุนเฉียวบางคร้ังเหมือนอดทนมากขึ้นแต่
บางทีก็ไม่มีการตอบสนองในทางลบรวมอยู่ในอาการเบ่ือหน่ายหมดแรงเหน่ือยล้าและหดหู่ผลกระทบ
ทางจิตใจที่เก่ียวกับความเครียดในการทํางานพบว่าทําให้ความม่ันใจในตนเองและการนับถือตนเอง
ลดลง 

 เกท ดี เวอร์ (Kets de Vires, 2006) ได้เสนอไว้ว่าความเครียดที่มีอิทธิพลจากการ
ทํางานสามารถส่งผลเล็กน้อยต่อประสบการณ์ความพึงพอใจของบุคคล (หรือการลาหยุด) แต่มีผลต่อ
อารมณ์และความรู้สึกมากกว่า Kets de Yires ได้ยกตัวอย่างถึงอาการของคนที่เดินละเมอสภาพ
พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อความเครียดในการทํางานไม่ได้ศึกษาไว้เยอะเหมือนกับการตอบสนองทาง
ร่างกายอย่างไรก็ตามได้ทดสอบไว้ 5 ประเภท 

 1. บทบาทการทํางาน (work role) (ผลการปฏิบัติงานอุบัติเหตุการใช้ยาในการทํางาน) 
 2. การต่อต้านสังคม (การขโมยความคิดในทางทําลาย) 
 3. การลางาน (การหยุดงานการเปลี่ยนแปลง) 
 4. การถดถอยทางบทบาทในด้านอ่ืนๆ (ส่งผลต่อคู่สมรสและลูก) 
 5. พฤติกรรมที่เสื่อมถอย (การใช้ยาการติดสุรา) 
 บางพฤติกรรมที่พบไม่ได้มีการศึกษาอย่างชัดเจน (เช่นการใช้ยาในการทํางาน) และ

อาจจะไม่พบในการยอมรับทางสังคมหรือการหลีกเลี่ยงการลงโทษ Dompterre และ Lavoie (2004) 
ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับระเบียบและจริยธรรมท่ีมาจากผลความขัดแย้งด้านความประพฤติในการทํางาน
และความรุนแรงในครอบครัวถึงแม้ว่าผลการทดลองได้บ่งบอกว่าการทํางานทําให้เกิดความเครียด
ทางพฤติกรรมที่กระทบต่อทั้งงานและอะไรท่ีอยู่นอกเหนือจากน้ันและผลกระทบต่อองค์การ 

 ดังน้ัน ความเครียดในการทํางาน หมายถึง ภาวะอารมณ์ ความรู้สึก วิตกกังวล กดดัน 
ความคับข้องใจอันมีเหตุมาจากปัจจัยภายนอกและภายในท่ีเกิดจากการทํางาน ซึ่งส่งผลให้ร่างกาย
และจิตใจขาดความสมดุล 

 
3.5 การป้องกันและการขจัดความเครียด 
 คาน และ บียอนเซ่ร์ (Kahn and Byosiere, 2002) ได้เสนอในเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการ

จัดการกับความเครียดขบวนการในการจัดการกับความเครียดเป็นไปในด้านของการลดผลกระทบของ
ความเครียดมากกว่าสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดความเครียดขึ้นในการทํางาน
เหมือนกับผลของการทํางานที่ตามมาความพยายามของบุคคลที่จะต่อต้านความเครียดที่เกิดข้ึนจาก
การทํางานการจัดการความเครียดอันดับแรกจะมุ่งไปที่การป้องกันกับความเครียดเช่นวิธีการออก
คําสั่งการคุมอาหารการจัดการเรื่องเวลา Ross and Altmaier (1994) ได้เสนอถึงการใช้เทคนิคที่ถูก
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ออกแบบมาเพ่ือกระตุ้นกับสิ่งเร้าที่ส่งผลทําให้เกิดความเครียดเช่นการหายใจลึกๆการผ่อนคลาย
กล้ามเน้ือการตอบสนองต่อร่างกายและโยคะอันดับที่สองจะเป็นการวัดความเครียดซึ่งจะมักใช้วีการ
ในการให้คําปรึกษาการสนับสนุนทางสังคมโปรแกรมการช่วยเหลือพนักงานทั้งคุณภาพและปริมาณ
ของการค้นคว้าในโปรแกรมการจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพซึ่งปัญหาที่พบคือมักจะพบ
มุมมองใหม่ๆ ของปัญหาความเครียดอย่างไรก็ตามโปรแกรมการจัดการความซึ่งมีสัญญาณบ่งบอกว่า
จะประสบความสําเร็จโปรแกรมน้ีมีการประเมินอย่างเข้มงวดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการ
ลดความเครียดในที่ทํางานทั้งตัวจิตใจและร่างกายผลกระทบจากความไม่พึงพอใจในการทํางานและ
ผลปฏิบัติที่ตํ่าลงอย่างชัดเจนเน่ืองด้วยต้องทําในการทํางานและชีวิตครอบครัวให้สมดุลกันเรียกว่า
ความขัดแย้งในการทํางานและครอบครัว 

 1. การควบคุมบรรยากาศในองค์การเน่ืองจากหน่ึงในสาเหตุของความเครียดของ
องค์การสมัยใหม่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงองค์การควรจัดเตรียมความช่วยเหลือให้พนักงานรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ความเครียดสามารถป้องกันหรือบรรเทาได้ด้วยการให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงในการทํางานและโครงสร้างองค์การซึ่งทําให้พนักงานได้
เสนอความเห็นและได้ระบายต่อว่าออกมาบ้าง 

 2. การควบคุม (Providing Control) มีความเช่ือว่าเราสามารถควบคุมเหนือการ
ทํางานของเราได้จะส่งผลกระทบจากความเครียดองค์การสามารถปรับปรุงให้พนักงานควบคุมด้วย
การเพ่ิมความลึกและความกว้างของงานเพ่ิมความรับผิดชอบและอํานาจตัดสินใจให้ 

 3. กําหนดบทบาทของพนักงานเพ่ือเป็นการลดความเครียดจากความคลุมเครือ
ผู้จัดการควรให้พนักงานทราบถึงความคาดหวังและหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 4. ลดปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปคัดเลือกและพัฒนาพนักงานให้เหมาะสม
การเลื่อนขั้นอย่างเป็นธรรมมอบหมายงานอย่างยุติธรรมมอบหมายให้เหมาะสมความสามารถจะช่วย
ลดความเครียดจากปริมาณงานที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป 

 5. จัดการสนับสนุนทางสังคมเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมช่วยลดผลกระทบ
ความเครียดเพราะจะช่วยให้เกิดความผูกพันกับกลุ่มทํางานและหัวหน้างานแสดงความห่วงใยใส่ใจต่อ
ผู้บังคับบัญชามีข้อสมมติฐานว่าการสนับสนุนทางสังคมจะช่วยลดการรับรู้ต่อความเครียดโดยเฉพาะ
ในช่วงที่งานล้นหรือเกิดความขัดแย้งในบทบาทข้อคิดเห็นหน่ึงกล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคมช่วยให้
คนพัฒนาความสามารถในการจัดการกับความคิดของหัวหน้างานเป็นบุคคลสําคัญที่สุดในการสกัด
ความเครียดจากการทํางานจัดโปรแกรมการจัดการความเครียดรวมถึงการจัดที่ปรึกษาภายใน
องค์การเก่ียวกับการจัดการความเครียดซึ่งสอนให้พนักงานควบคุมความเครียดโดยการผ่อนคลายการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Biofeedback) และจัดโครงสร้างการนึกคิดใหม่จากการวิจัย
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พบว่าคนที่เช่ียวชาญด้านเทคนิคการผ่อนคลายความตึงเครียดเชิงพฤติกรรมและเชิงความคิดมี
ความเครียดน้อยและนอนหลับได้ดีกว่าและพัฒนาความสามารถในการจัดการความเครียดในที่ทํางาน 

 6. เทคนิคส่วนตัว (Individual Techniques) เทคนิคส่วนตัวในการจัดการความเครียด
สามารถถูกสอนภายในบริษัทโดยได้รับการสนับสนุนจาก EAP, หรือโปรแกรมลดความเครียด 

 7. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Biofeedback) สามารถใช้ควบคุม
ความตึงของกล้ามเน้ือความดันโลหิตอุณหภูมิร่างกายคลื่นสมองและกรดในกระเพาะโดยการลดความ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มากับความเครียดก็จะสามารถลดความไม่ปกติที่เก่ียวข้องกับความเครียดได้ 

 8. การจัดโปรแกรมฟิตเนสการพัฒนาสุขภาพกายและอารมณ์ทําให้พนักงานได้รับ
ผลกระทบจากความเครียดน้อยลงวิธีการคือให้คําปรึกษาแก่พนักงานในการลดพฤติกรรมที่บ่ันทอน
ต่อสุขภาพและรักษาวิถีชีวิตที่ทําให้เกิดสุขภาพดีเอาไว้พนักงานต้องพยายามด้วยตัวเองในการออก
กําลังกายควบคุมอาหารอย่างเหมะสมเลิกบุหรี่ 

 9. การฝึกการคลายเครียด (Relaxation Training) 
  ในช่วงต้นปีพ.ศ.1473 การฝึกอบรมในการคลายเครียดได้รับการสนับสนุนในการลด

ความเครียดผู้ป่วยถูกสอนให้สนใจไปที่ร่างกายทีละส่วนจากนั้นก็เกร็งและผ่อนคลายกล้ามเน้ืออย่าง
เป็นระบบโดยเน้นไปท่ีความรู้สึกที่สร้างความผ่อนคลายมากที่สุดนักจิตวิทยาได้เสนอเทคนิคกลาย
เทคนิคที่ได้มีการกลั่นกรองแล้วในการฝึกอบรมที่เกิดขึ้นด้วยตนเองผู้ที่รับการทดลองเรียนรู้ในการ
ผ่อนคลายโดยการจินตนาการว่าก่ิงไม้ใหญ่ที่เจริญเติบโตในที่ๆอบอุ่นและแข็งแกร่งในการคิดไตร่ตรอง
ผู้รับการทดลองรวมสมาธิให้ลึกหายใจเป็นปกติและพูดสํานวนหรือออกเสียงซ้ําๆกันการผ่อนคลายน้ี
เข้าถึงได้โดยการรวมกันของเทคนิค 2 อย่างความเงียบสะท้อนเป็นเทคนิคที่สอนให้ผู้รับการฝึกเข้าสู่
การผ่อนคลายได้เร็วขึ้นเราวัดการตอบสนองของกล้ามเน้ือต่อการฝึกน้ีได้จากการวัดความดันโลหิต
เปรียบเทียบก่อนและหลังการฝึกการผ่อนคลาย 

 10.การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Biofeedback) 
  เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมในการจัดการผลกระทบจากความเครียดเก่ียวข้องกับ

การวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ของกระบวนการทางสรีรวิทยาเช่นอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิต
และความตึงเครียดของกล้ามเน้ือการวัดน้ีจะแปลงไปเป็นสัญญาณเช่นแสงไฟกระพริบหรือเสียงป๊ีบซึ่ง
ให้การตอบสนองว่าระบบของร่างกายทํางานเป็นอย่างไรการใช้การตอบสนองทําให้ผู้ฝึกได้เรียนรู้ถึง
การควบคุมสภาวะภายในร่างกายเช่นเมื่อแสงสว่างบนจอจะปรากฏเมื่อหัวใจเต้นในจังหวะผ่อนคลาย
ทําให้ผู้ฝึกรู้จักการรักษาสัญญาณไฟให้ติดอยู่เสมอด้วยการรักษาอัตราการเต้นหัวใจน้ันเอาไว้เมื่อ
ฝึกฝนจนชํานาญก็ทําให้สามารถควบคุมการเต้นของหัวใจโดยไม่ต้องอาศัยเคร่ืองมือวัดอีก
(Biofeedback) สามารถใช้ควบคุมความตึงของกล้ามเน้ือความดันโลหิตอุณหภูมิร่างกายคลื่นสมอง
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และกรดในกระเพาะอาหารการลดความเปลี่ยนแปลงร่างกายท่ีมากับความเครียดทําให้สามารถลด
ความผิดปกติที่เกิดจากความเครียดได้ 

 
3.6 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียด 
 สสิธร เทพตระการพร (2552: 604-605) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อ

ความเครียดดังน้ีคือ 
 1. การควบคุมงาน (Job Control) เป็นการมีส่วนร่วมของคนงานในอันที่จะกําหนด

งานประจํา (Routine) รวมไปถึงการมีโอกาสได้ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตด้วย 
 2. การสนับสนุนจากสังคม (Social Support) หมายถึงการได้รับความช่วยเหลือหรือ

การส่งเสริมจากผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานและผู้ร่วมงาน 
 3. ความไม่พอใจในงานที่ทํา (Job Distress of Dis-Satisfaction) มีความสัมพันธ์

โดยตรงกับเน้ืองานและปริมาณงานรวมไปถึงความก้าวหน้าในงานที่ทําอยู่ด้วย 
 4. ความต้องการของงานและผลงาน (Task and Performance Demands) ถูก

กําหนดโดยปริมาณงานรวมถึงความต้องการความต้ังใจในการทํางานด้วยวันกําหนดส่งงาน 
(Deadline) 

 5. ความมั่นคงในหน้าที่การงาน (Job Security) ความกลัวการว่างงานหรือการตกงาน 
 6. ความรับผิดชอบ (Responsibility) งานที่ต้องการความรับผิดชอบสูงมีความสัมพันธ์

โดยตรงกับการเพ่ิมขึ้นของโรคแผลในกระเพาะอาหารและความดันโลหิตสูง 
 7. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environmental Problems) รวมถึง

ปัญหาเสียงดังแสงสว่างไม่เหมาะสมสภาพอากาศในตัวอาคารและสํานักงานที่เล็กและปิดทึบ 
 8. ความซับซ้อนของงาน (Complexity) กําหนดโดยจํานวนความต้องการของงานท่ี

แตกต่างกันในงานนั้นงานซ้ําซากและงานท่ีทําอย่างเดียวเหมือนๆ กันตลอดเวลา(Repetitive 
andMonotonous Work) 

 
3.7 สาเหตุความเครียด 
 ความเครียดเป็นบ่อเกิดพฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบโดยในทางบวกสามารถเป็น

แรงเสริมศักยภาพของคนเราให้เพ่ิมขึ้นแต่ถ้าเกิดในทางลบก็จะเป็นการบ่ันทอนจิตใจให้เสื่อมโทรมลง
ทั้งน้ีการเกิดความเครียดขึ้นอยู่กับแหล่งที่เป็นสาเหตุของความเครียดน้ันๆ ได้มีนักวิชาการหลายท่าน
ได้ศึกษาถึงสาเหตุของความเครียดและความเครียดในการทํางานดังน้ี 
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 จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ (2557: 54) จําแนกสาเหตุของความเครียดไว้ 2 ลักษณะคือ 
 1. สาเหตุของความเครียดที่มีสาเหตุเฉพาะ (Specific Stress Agent) อาจเกิดจาก

จุลินทรีย์ เช่น เช้ือโรคทางเคมีฟิสิกส์และสาเหตุจากการขาดปัจจัยต่างๆ เช่น การขาดอากาศขาดนํ้า
ขาดออกซิเจนและการเสียสมดุล 

 2. สาเหตุของความเครียดที่ไม่เฉพาะเจาะจง (Nonspecific Stress Agent) ได้แก่
มูลเหตุที่เกี่ยวจิตใจเช่นเกิดความกลัวความวิตกกังวลการไม่ประสบความสําเร็จของมนุษย์สัมพันธ์หรือ
การทํางานเกิดความคับข้องใจ 

 ชูทิตย์ ปานปรีชา (2551: 17) ได้แบ่งสาเหตุของการก่อให้เกิดความเครียดคือ 
 1. สาเหตุภายในหมายถึงความเครียดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยต่างๆท่ีมาจากตัวคน

แยกได้ 2 ชนิดคือ 
  1.1 สาเหตุทางกายเป็นภาวะบางอย่างของร่างกายท่ีทําให้เกิดความเครียดร่างกาย

และจิตใจเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้เมื่อร่างกายเครียดก็จะทําให้จิตใจเครียดด้วยเช่นความเหนื่อยล้าทาง
ร่างกายซึ่งสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงหรือผ่านการทํางานหนักและนานร่างกายได้รับการ
พักผ่อนไม่เพียงพอรับประทานอาหารไม่เพียงพอไม่ถูกสุขลักษณะความเจ็บป่วยทางร่างกายภาวะติด
สุรายาเสพติดไปกดประสาทเป็นผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย 

  1.2 สภาพจิตใจคือสภาพจิตใจที่ก่อให้เกิดความเครียดได้คือ 
   1. อารมณ์ไม่ดีทุกชนิดได้แก่ความกลัวความโกรธความวิตกกังวลความเศร้า

ทุกข์ใจความรู้สึกสิ้นหวัง 
   2. ความรู้สึกบางอย่างได้แก่ความรู้สึกสูญเสียช่ือเสียงเกียรติยศความ

ภาคภูมิใจความรู้สึกว่าตัวเองกระทําผิดกลัวว่าผู้อ่ืนจะรู้ 
   3. ความคับข้องใจเกิดข้ึนเมื่อความต้องการถูกขัดขวางความรู้สึกไม่พอใจวิตก

กังวลเหมือนถูกบีบค้ัน 
   4. บุคลิกภาพได้แก่เป็นคนจริงจังกับชีวิตใจร้อนรุนแรงก้าวร้าวควบคุมอารมณ์

ไม่อยู่เป็นคนต้องพ่ึงพาคนอ่ืน 
 2. สาเหตุภายนอกหมายถึงปัจจัยต่างๆนอกตัวคนที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดความเครียด

ได้แก่ 
  2.1 การสูญเสียสิ่งที่รักได้แก่คนรักเช่นพ่อแม่ลูกคู่รักการสูญเสียของรักทรัพย์สิน

หน้าที่การงาน 
  2.2 การเปล่ียนแปลงในชีวิตโดยระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตจะมีจิตใจแปรปรวน

เช่นการเข้าโรงเรียนครั้งแรกการแต่งงานวัยหมดประจําเดือนการเกษียณอายุหรือการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยมิได้คาดหรือเตรียมการไว้ก่อน 
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  2.3 ภัยอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือภัยจากธรรมชาติ 
  2.4 ทํางานชนิดที่ทําให้เกิดความเครียดเช่นงานที่ต้องรับผิดชอบมากทํางานหลาย

หน้าที่หลายแห่งหรืองานไม่พึงพอใจงานที่ไม่มั่นคงแน่นอนขาดความก้าวหน้ามองไม่เห็นความสําเร็จ
ของงานที่ทําอยู่ 

  2.5 งานที่ต้องรับผิดชอบในระดับสูงผู้ที่อยู่ในตําแหน่งหัวหน้าหรือผู้บริหารงานท่ี
ต้องรับผิดชอบด้านการวินิจฉัยสั่งการวางแผนคุมนโยบายควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นจํานวน
มากมีปัญหาต้องแก้ไขอยู่เสมอ 

  2.6 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ายากจนเป็นต้น 
  2.7 สภาพของสังคมเมืองที่ชีวิตต้องต่อสู้แข่งขันการจราจรติดขัดการเดินทางไม่

สะดวกขาดอากาศบริสุทธ์ิ 
 จตุพร เพ็งชัย (2554) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดความเครียดว่ามาจากสิ่งต่างๆ 

เหล่าน้ีคือ 
 1. ความกดดันจากสิ่งแวดล้อมเช่นเร่ืองงานเงินเร่ืองภายในครอบครัวที่อยู่อาศัยซึ่งทํา

ให้เกิดความไม่สบายใจ 
 2. ความขัดแย้งอันเกิดจากภายในจิตใจเช่นความไม่สมหวังความรู้สึกสูญเสียการ

ตัดสินใจไม่เด็ดขาด 
 3. ความเป็นทุกข์อันเกิดจากความเจ็บป่วยของร่างกายนอกจากภาวะความเครียดที่

ส่งผลต่อสรีระทางกายและทางจิตใจรวมทั้งความเจ็บป่วยแล้วยังมีกระบวนของความรู้สึกที่มนุษย์
ตระหนักในใจถึงภัยที่จะเกิดขึ้นและหาวิธีการเผชิญหน้ากับปัญหาก็จะทําให้เกิดความเครียดได้เช่นกัน
ซึ่งได้แก่ 

 1. ความคับข้องใจ (Frustration) หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลไม่สามารถปฏิบัติสิ่ง
หน่ึงสิ่งใดให้สําเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้ 

 2. ความกลัวอันตราย (Treat) หมายถึง การที่คนรู้ว่าจะมีอันตรายรออยู่ภัยนี้จะเกิด
ความต้องการทางร่างกายและแรงจูงใจที่พึงปรารถนาเช่นความเจ็บปวดความสูญเสียความนับถือจาก
ผู้อ่ืนรออยู่เบ้ืองหลังอันตรายที่จะเกิดขึ้นน้ันยิ่งมีสูงเพียงใดความกลังเกรงก็ย่ิงมากขึ้นเท่าน้ัน 

 3. ความขัดแย้งในใจ (Conflict) หมายถึง การที่คนต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งทํา
ให้เขาเผชิญกับสภาพการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนในการตัดสินใจว่าจะเลือกสิ่งหน่ึงก่อให้เกิดความรู้สึก
ขัดแย้งในใจได้ 

 4. ความวิตกกังวล (Anxiety) หมายถึง ปฏิกิริยาที่ตอบโต้สภาวการณ์บางอย่างที่ทําให้
คนตกอยู่ในภาวะที่อึดอัดกังวลใจความวิตกกังวลเป็นปฏิกิริยาของคนปกติโดยท่ัวๆ ไปถ้ามีและไม่
รุนแรงแต่ถ้ามีมากเกินไปย่อมเป็นปัญหา 
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 กรมสุขภาพจิต (2550: 3) ได้แบ่งสาเหตุของการเกิดความเครียดออกเป็น 3 ประการคือ 
 1. สาเหตุทางด้านจิตใจได้แก่ความกลัวว่าจะไม่ได้ดังหวังกลัวจะไม่สําเร็จหนักใจในงาน

ที่ได้รับมอบหมายรู้สึกว่าตัวเองต้องทําสิ่งที่ยากเกินความสามารถมีความวิตกกังวลล่วงหน้ากับสิ่งที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นเป็นต้น 

 2. สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงในชีวิตได้แก่การเปล่ียนวัยการแต่งงานการต้ังครรภ์การ
เร่ิมเข้าทํางานการเปลี่ยนงานการเกษียณอายุเป็นต้น 

 3. สาเหตุจากการเจ็บป่วยทางกายได้แก่การเจ็บไข้ไม่สบายที่รุนแรงตลอดไปจนถึงการ
เจ็บป่วยด้วยโรคที่รุนแรงและเร้ือรังเช่นเบาหวานมะเร็งความดันโลหิตสูงเป็นต้นอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพจิต 

 วา (Warr, 2007) เสนอความคิดเห็นว่าความรู้สึก “เป็นสุข” จากการทํางานน้ันต้องดู
จากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั่วไปของสุขภาพจิตเป็นประการแรกเขาระบุว่าปัจจัยบ่งช้ีพ้ืนฐานของความสุข
ทางจิตไว้ 9 ประการดังต่อไปน้ี 

 1. โอกาสในการควบคุม (Opportunity for Control) สันนิษฐานว่าปัจจัยแรกอยู่ที่
โอกาสตามแต่สิ่งแวดล้อมจะอํานวยให้บุคคลควบคุมกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนสุขภาพจิต
จะดีขึ้นหากสิ่งแวดล้อมเอ้ือให้เกิดการควบคุมตนเองอนึ่งการควบคุมประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ
ด้วยกัน 2 ส่วนส่วนที่ 1 ได้แก่โอกาสท่ีจะตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ตนเองเลือกและส่วนที่ 2 ได้แก่
ศักยภาพในการทํานายถึงผลของการกระทําน้ันการที่ไม่สามารถล่วงรู้ถึงส่วนประกอบส่วนที่ 2 น้ีทํา
ให้คนเบื่อคนซึ่งแม้จะมีอิสระในการตัดสินใจลงมือกระทํางานไม่สามารถคาดเดาผลของงานน้ันๆ ได้
อย่างแน่นอนซึ่งทําให้กระบวนการทํางานช้ันน้ันๆ เกิด “ความไม่สามารถในการควบคุมเฉพาะ”    
ขึ้นในที่สุด 

 2. โอกาสในการใช้ทักษะ (Opportunity for Skill Use) ปัจจัยน้ีมีประเด็นสําคัญอยู่
ที่ว่าสิ่งแวดล้อมจะขัดขวางหรือสนับสนุนการใช้และการพัฒนาทักษะมากหรือน้อยเพียงใดข้อจํากัดใน
การใช้ทักษะน้ันอาจมีอยู่ 2 ประเด็นกล่าวคือประเด็นแรกได้แก่ปัจจัยที่จํากัดการใช้ทักษะของบุคคล
ทําให้ผู้ที่มีทักษะดีๆ ไม่สามารถดึงเอาความชํานาญออกมาใช้และต้องทํางานประจําซ้ําๆ กันทุกวัน
ประเด็นที่สองคือข้อจํากัดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆข้อจํากัดน้ีทําให้คนที่ความจริงแล้วมีศักยภาพดี
พอที่จะทํางานที่ยากและซับซ้อนข้ึนได้ยังคงย่ําอยู่กับที่ 

 3. เป้าหมายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก (Externally Generated Goals) เป็น 3 
ประการที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตได้แก่เป้าหมายและความท้าทายอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่
ไม่บีบคั้นบุคคลไม่ก่อให้เกิดความท้าทายและไม่กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมหรือความสําเร็จใดๆตรงกัน
ข้ามสภาพแวดล้อมที่ผลักดันให้เกิดการต้ังและติดตามเป้าหมายจะก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆเกิดการ
ประคับประคองและการชักจูงใจซึ่งเกิดผลบวกต่อภาวะจิตใจของบุคคล 
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 4. สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย (Environmental Variety) สิ่งแวดล้อมบางอย่างก่อให้เกิด
เป้าหมายและมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ําๆ กันไม่เปลี่ยนแปลงการถูกที่ซ้ําๆ กันและไม่เปลี่ยนแปลงแต่ต้อง
มีแนวโน้มที่จะไม่ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีเท่ากับการได้ทํางานที่หลากหลายแปลกใหม่และเปลี่ยนโฉม
ของกิจกรรมและสถานที่แบบเดิมๆ 

 5. ความชัดเจนของสิ่งแวดล้อม (Environmental Clarity) ความสําคัญของข้อน้ีอยู่
ที่ว่าสุขภาพจิตจะเป็นเช่นไรย่อมขึ้นอยู่กับระดับความชัดเจนของสภาพแวดล้อมของบุคคลความ
ชัดเจนที่ว่าน้ีรวมองค์ประกอบสองอย่างเอาไว้ด้วยกันคือหน่ึงผลสะท้อนกลับของการกระทําของคนผู้
น้ันสองคือความชัดเจนในข้อจํากัดของบทบาทและความคาดหวังในมาตรฐานทางพฤติกรรมตลอดจน
ระดับที่มาตรฐานต่างๆ จะสามารถเปิดเผยและยอมรับในสภาพแวดล้อมของแต่ละคน 

 6. ความพร้อมทางด้านการเงิน (Availability of Money) ข้อจํากัดรุนแรงทางการเงิน
ทําให้เกิดช่องทางอันจะนําไปสู่การเสียสุขภาพจิตได้มากการท่ีบุคคลหนึ่งมีเงินไม่ได้เป็นหลักประกันว่า
เขาจะมีสุขภาพจิตดีแต่หากไม่มีเงินปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงหลายๆ รูปแบบจะเกิดข้ึนความยากจน
ขัดสนลดโอกาสในการควบคุมตนเองของบุคคลน้ันซึ่งแท้จริงแล้วความสามารถในการควบคุมตนเองน้ี
บ่งช้ีถึงสุขภาพจิตของบุคคลดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

 7. ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security) ลําดับที่ 7 น้ีเป็นความปลอดภัย
ของสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัยทั้งน้ีสิ่งแวดล้อมจะต้องปกป้องบุคคลจากอันตรายทางกายและให้ความ
ปลอดภัยด้านการกินอยู่หลับนอนและพักอาศัยอย่างเพียงพอที่อยู่อาศัยดังกล่าวยังต้องคงทนถาวร
เพ่ือที่ว่าผู้อยู่อาศัยหวังได้ว่าสามารถอยู่ต่อไป 

 8. โอกาสในการติดต่อกับบุคคลอื่น (Opportunity for Interpersonal Contact)
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างทําให้โอกาสในการติดต่อบุคคลอ่ืนต่างกันไปด้วยการได้ติดต่อทําให้ได้มิตรภาพ
และช่วยลดความรู้สึกเหงาโดดเด่ียวการติดต่อกับบุคคลอ่ืนน้ียังเอ้ือต่อการสนับสนุนทางสังคมท้ัง
ทางด้านอารมณ์และการเป็นสื่อ (สนับสนุนในการแก้ปัญหาทั้งช่วยเหลือและแนะนํา) เป้าหมาย
ทั้งหลายจะสําเร็จขึ้นอยู่กับความพยายามของหลายๆ คนสมาชิกในกลุ่มทําให้เกิดความต้ังมั่นและ
ความสําเร็จตามเป้าหมายซึ่งจะไม่สามารถสําเร็จและเป็นจริงได้ด้วยคนๆ เดียว 

 9. ตําแหน่งที่มีค่าทางสังคม (Valued Social Position) ความคาดหวังข้อน้ีมีความ 
สําคัญตําแหน่งทางโครงสร้างสังคมที่ได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลอ่ืนความยกย่องนับถือเป็นที่มี
ค่าติดมากับกิจกรรมอันเก่ียวเน่ืองกับบทบาทและการช่วยเหลือที่พวกเขาสร้างข้ึนบทบาทของสมาชิก
แสดงให้สาธารณชนเห็นว่าเขามีความสามารถและได้รับการยอมรับจากสังคมระดับความนับถือมา
จากตําแหน่ง 
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ดังน้ัน ความเครียดในการทํางาน หมายถึงภาวะอารมณ์ ความรู้สึก วิตกกังวลกดดัน ความ
คับข้องใจอันมีเหตุมาจากปัจจัยภายนอกและภายในท่ีเกิดจากการทํางาน ซึ่งส่งผลให้ร่างกายและ
จิตใจขาดความสมดุล  

 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับประสิทธผิลในการทํางาน 

ประสิทธิผลปัจจุบันมีการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผล (Effectiveness) กันอย่างแพร่หลายและมี
การนิยามความหมายแตกต่างกัน โดยมีการใช้หลักเกณฑ์มาประกอบกัน มีผู้ให้ความหมายหรือคํา
นิยามต่างๆ กัน ดังน้ี อรุณ รักธรรม (2555) ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององค์การท่ีจะ
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ คือ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในองค์การ (Integration) 
การปรับตัวของ องค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Adaptability) การปรับตัวขององค์การให้ 
สอดคล้องกับสังคม (Social Relevance) และผลผลิตขององค์การ (Productivity) สอดคล้องกับ 
ภรณี กีร์ติบุตร (2559) ให้ทัศนะว่า ประสิทธิผลขององค์การ (Organizational Effectiveness) 
หมายถึง ความมากน้อย (Extent) ของการที่องค์การ ในฐานะเป็นระบบทางสังคมสามารถบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ ได้โดยทรัพยากรและหนทางที่มีอยู่ โดยไม่ทําให้ทรัพยากรและหนทางเสียหายและ โดย
ไม่สร้างความตึงเครียดที่ไม่สมควรแก่สมาชิก ซึ่งมาตรการที่ใช้ในการวัดประสิทธิผล ขององค์การ
ตั้งอยู่บนวิธีการและเป้าหมาย (Means and Ends) โดยเกณฑ์บ่งชี้ในการวัดประสิทธิผล คือ 
ความสามารถในการผลิตขององค์การ ความยืดหยุ่นขององค์การในรูป ของความสําเร็จในการปรับตัว
เขากับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การและความสําเร็จในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
เกิดขึ้นนอกองค์การ และการปราศจากความกดดัน หรือการขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มย่อยใน
องค์การระหว่างหน่วยงานในองค์การ Schein (2010) มีความเห็นว่า ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง 
สมรรถนะ (Capacity) ขององค์การในการที่จะอยู่รอด (Survival) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ 
(Maintain) และเติบโต (Grow) ไม่ว่าองค์การน้ันจะมีหน้าที่ใดที่ต้องการให้ลุล่วง  

จินดาลักษณ์ วัฒนสินธ์ุ (2555) นอกจากความสามารถในการบรรลุเป้าหมายอันเป็นความมี
ประสิทธิผลโดยทั่วไปแล้วการประเมินประสิทธิผลอาจพิจารณาได้จากคุณภาพของผลผลิตหรือบริการ
พ้ืนฐานขององค์การหรือความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการขององค์การ ความพร้อม หรือ
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานท่ีเฉพาะเจาะจงเมื่อถูกขอร้องให้ทําผลตอบแทน หรือผลกําไรที่ได้รับ
จากการผลิตสินค้าและบริการ เป็นด้น ดังน้ันกิจกรรมขององค์การที่เป็นเคร่ืองตัดสินการปฏิบัติงาน
ขององค์การว่ามีประสิทธิผลหรือไม่จึงประกอบไปด้วยกิจกรรมต่อไปน้ีคือ การได้มาซึ่งทรัพยากรท่ี
ด้องใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้ปัจจัยนําเข้าอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต ความสามารถ
ในการผลิตสินค้าหรือบริการขององค์การ การปฏิบัติงานด้านเทคนิควิชาการและด้านการบริหารอย่าง
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มีเหตุผล การลงทุนในองค์การ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับพฤติกรรมในองค์การ และการตอบสนอง
ความด้องการและความสนใจท่ีแตกต่างกันของบุคคลและของกลุ่ม 
 

ประสิทธิผลขององค์การ 
Etzioni (2014) ให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์การว่า หมายถึง ขนาดของความ 

สามารถขององค์การในการที่จะสามารถทํางานบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่กําหนดไว้ส่วน  
Schein (2010) ให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์การว่า หมายถึง สมรรถนะ 

(Capacity) ขององค์การในการที่จะอยู่รอด (Survive) ปรับตัว (Adapt) รักษา สภาพ (Maintain) 
และเติบโต (Grow) ไม่ว่าองค์การน้ันจะมีหน้าที่ใดต้องการให้ลุลวงประสิทธิผลขององค์การจะมีขึ้นได้
ยอมข้ึนอยู่กับเง่ือนไขที่ว่า องค์การสามารถทําประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีต้ังใจไว้ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่เบ้ืองหลังควบคู่กับประสิทธิผลก็คือ ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ซึ่งหมายถึงการมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทํางานที่ก่อให้เกิดผลได้สูงโดยได้
ผลผลิตที่มี มูลค่าสูงกว่ามูลค่าของทรัพยากรท่ีใช้ไป (ธงชัย สันติวงษ์, 2553) 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการบรรลุ
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาไว้ซึ่งทั้งทรัพยากรและวัสดุ
อุปกรณ์และไม่สร้างความเครียดแก่สมาชิก สมาชิกเกิดความ พึงพอใจในงานทุกคนมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางในการกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ และรับผิดชอบต่อปัญหาหรือข้อยุ่งยากที่เกิดขึ้น 
และองค์การส่วนรวมสามารถปรับตัว และพัฒนาเพ่ือดํารงอยู่ต่อไปได้ 
 

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานน้ัน คือ ผลสําเร็จอันเป็นผลเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานตาม

โครงการ หรือแผนงานน้ันตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ต้ังไว้ หรือได้คาดหวังไว้ โดยหากนํามา
ศึกษาแล้วจะพบว่าประสิทธิผลน้ัน หมายถึง ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นแล้วตัวเราคิดหรือวางแผนท่ีจะ
ประกอบกิจการใดแล้วสามารถทํากิจการน้ันให้ สําเร็จได้ตามท่ีคิดหรือวางไว้ เรียกว่า การทํางานน้ันมี
ประสิทธิภาพ แนวความคิดสมัยใหม่ในการจัดกิจการงานจะเริ่มต้นที่การตั้งจุดสําเร็จของงาน น่ันคือ 
ในการวางแผนงานน้ัน ณ จุดเริ่มต้นของงานจะมีการต้ังเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กันว่าผลสําเร็จที่
เราต้องการนั้นคืออะไร ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การที่ดําเนินโครงการหรืองานอย่าง
หน่ึง อย่างใดแล้วและปรากฏว่าผลเกิดข้ึน (Outcomes) หรือผลผลิตที่เกิดข้ึน (Output) ณ ระดับ
หนึ่งระดับใดที่เป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้มีการใช้ทรัพยากร (Resources) หรือปัจจัย
นําเข้า (Inputs) มากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนําเข้ามาดําเนินการในโครงการหรืองาน
ใดน้อยที่สุด และผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ การดําเนินโครงการ
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น้ันจะมีประสิทธิผลสูงชุด (ทั้งน้ีโดยการเปรียบเทียบโครงการแต่ละโครงการที่สามารถดําเนินการแล้ว
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กําหนดได้เหมือนกัน) ในทางตรงกันข้ามโครงการใดแม้ว่าจะ
สามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่กําหนดไว้เหมือนกันก็ตามแต่ใช้ทรัพยากรหรือ
ปัจจัยนําเข้ามากกว่าโครงการอ่ืนๆ โครงการน้ันก็จะไม่ใช่โครงการที่ มีประสิทธิผลสูงสุด  

สําหรับวิธีในการทดสอบการบริหารที่ ดีก็คือการดูความสามารถในการจัดองค์การ 
(Organize) และการใช้ทรัพยากรที่หาได้ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และรักษาระดับการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิผลไว้ไห้ได้สิ่งสําคัญในที่นี้คือ ประสิทธิผล หรือ Effectiveness ซึ่งในปัจจุบันมักเป็นที่
ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าแนวความคิดเร่ืองประสิทธิผล คือ ตัวการท่ีจะเป็นเครื่องมือตัดสินในขั้น
สุดท้ายว่าการบริหารและองค์การประสบความสําเร็จหรือไม่ เพียงใด อย่างไรก็ตาม คําว่าประสิทธิผล
ยังมีความแตกต่างกันอยู่ในความเข้าใจของนักวิชาการต่างสาขากัน สําหรับนักเศรษฐศาสตร์หรือนัก 
วิเคราะห์ทางการเงิน ประสิทธิผลขององค์การ (Organization Effectiveness) มีความหมายอย่าง
เดียวกันกับผลกําไร (Profit) หรือผลประโยชน์จากการลงทุน (Return on Investment) สําหรับ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตที่เป็นสินค้าหรือ
บริการ สําหรับนักวิทยาศาสตร์การวิจัยประสิทธิผลอาจถูกตีความในรูปของจํานวนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
หรือ ผลผลิตใหม่ๆ ขององค์การ และสําหรับนักสังคมศาสตร์ ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพ
ของชีวิตการทํางาน (ภรณี มหานนท์ 2559) ยังมีความเห็นอีกว่าประสิทธิผลขององค์กรจะมีขึ้นได้
ย่อมขึ้นอยู่กับเง่ือนไขที่ว่าองค์กรสามารถทําประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยู่เบ้ืองหลังควบคุมกับประสิทธิผลคือความมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
หมายถึงการมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทํางานที่ก่อให้เกิดผลได้สูง โดยได้ผลผลิตที่มีมูลค่าของ
ทรัพยากรท่ีใช้ไป 

กล่าวโดยสรุปแล้วประสิทธิผลจึงหมายถึง ขีดความสามารถของการบรรลุวัตถุประสงค์น่ันเอง
แนวความคิดของสาขาวิชาการทําให้เกิดความคิดที่แตกต่างกันต่อวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิผล
ขององค์การให้ดีขึ้น โดยท่ีนักวิชาการหรือนักบริหารต่างสาขาต่างก็มองด้วยสมมุติฐานของตนเท่าน้ัน 
เช่น จัดการและนักวิเคราะห์องค์การ (Organization Analysts) มักคิดว่ามีหลักเกณฑ์ในการประเมิน 
(Evaluation Criteria) ความมีประสิทธิผลขององค์การเพียงอย่างเดียวเท่าน้ันคือ วัดจากผลกําไร ซึ่ง
ก็ปรากฏว่าไม่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือวัดที่ถูกต้องอย่างเดียวได้ เพราะไม่มีองค์กรไหนสามารถจะอยู่
รอดในระยะยาวได้ ถ้าหากองค์กรมุ่งแต่จะสนองตอบเป้าหมายในการแสวงหากําไรแต่ประการเดียว
โดยไม่สนใจต่อความต้องการและเป้าหมายของคนในองค์กรและของสังคมส่วนรวมได้ นอกจากนยังมี
องค์กรหลายประเภท เช่น หน่วยงานราชการ และหน่วยสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งไม่มีความมุ่งหมายที่จะ
เสาะแสวงหากําไรแต่อย่างใด นอกจากน้ีองค์กรยังมักจะมุ่งทํางานเพื่อเป้าหมายหลายประการ 
(Multiple Goals) ดังนั้นความพยายามที่จะประเมินประสิทธิผลขององค์กรจึงจําเป็นจะต้อง 
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ครอบคลุมถึงตัวแปรหรือบรรทัดฐาน (Criteria) หลายประการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กรอย่างแท้จริง 

นิธิกานต์ เกศโกศล (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานตรวจรับ
บัตรโดยสารระหว่างประเทศบริษัทการบินไทยจํากัด(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า 1)ระดับ
ประสิทธิผลในการทํางานทั้งระดับปฏิบัติงานและระดับหัวหน้างานอยู่ในระดับสูง เมื่อแยกพิจารณา
ในรายละเอียดพบว่าหัวหน้างานมีระดับประสิทธิผล สูงในด้านการวางใจได้และ ปานกลาง ในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ส่วนเจ้าหน้าที่มีระดับประสิทธิผลสูงสุดในด้านความร่วมมือในการทํางานและ
ตํ่าสุดในด้านความร่วมมือในการทํางานและต่ําสุดในด้านความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับหัวหน้างาน 
2) เมื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานตามปัจจัยด้านบุคคลพบว่าปัจจัยด้าน
เพศและตําแหน่งงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านอายุ 
สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการทํางานกับแผนกนี้มีระดับประสิทธิผลในการทะงานไม่แตกต่าง
กันและ 3)เมื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทํางานกับระดับประสิทธิผลในการทํางาน
พบว่าทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับระดับประสิทธิผลในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านบุคลิกลักษณะ ด้านความร่วมมือในการทํางานด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้าน
การวางใจได้ ด้านวินัย ด้านความรอบรู้งานด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านการจัดการงาน 
และด้านการตัดสินใจ 

ทศพร เวชศิริ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ
ประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่ม : กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท ไทยเมอร์รี่ จํากัด ผลการวิจัยพบว่า 
1) พนักงานส่วนใหญ่มีการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับสูง และมีประสิทธิผลในการ
ทํางานแบบกลุ่มในระดับสูง 2) พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ แตกต่างกันมีการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.005 3) พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือสถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ 
แตกต่างกันมีประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่มแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ .005        
4) การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลใน
การทํางานแบบกลุ่มอย่างมีนัยสําคัญที่ .000 (r = .765) และ5) องค์ประกอบของการรับรู้ความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลในการทํางานแบบกลุ่มได้ร้อยละ 90.2 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 

ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
การทํางานในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์สร้างรูปแบบของการจัดการความรู้
ในองค์กร ที่จะนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิ ผลในการทํางาน โดยรวบรวมข้อมูลจากการเฝ้าสังเกต และ
รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี 2549-
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2550 โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นเคร่ืองมือในการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
องค์กร ในรูปแบบการจัดการความรู้ 6 ส. 4ใจ โดย สร้างเป้าหมาย เพ่ือดําเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ต้ัง
ไว้ สํารวจ องค์ความรู้ที่ส่งเสริมการดําเนินการไปสู่เป้าหมาย สะสม รวบรวมองค์ความรู้ จัดเก็บอย่าง
เป็นหมวดหมู่ เป็นระบบ สังเคราะห์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และปรับปรุงองค์ความรู้ สร้างสรรค์ การ
เรียนรู้ เพ่ือเป็นฐานทางความคิด สร้างสรรค์การปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สานต่อ 
การค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเน่ือง ต่อยอดความรู้ สร้างความ เข้าใจ ร่วมกัน ให้บุคลกรเข้าใจถึง
เป้าหมายที่องค์กรกําลังจะก้าวไป โดยการสนับสนุนจากผู้บริหาร มีการ จูงใจ ให้บุคลากร ความ
ตระหนักถึงความสําคัญ เพ่ือก่อให้เกิดการร่วมแรง ร่วมใจ ของคนในหน่วยงาน จนเกิดการ ติดใจ 
กลายเป็นวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในองค์กร ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการทํางานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักหอสมุด 

ฉัตรชัย พุ่มผลึก (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
แต่การที่ธนาคารปรับโครงสร้างใหม่ทําให้พนักงานลดลง มีการยุบหน่วยงานทําให้ผู้บริหารมีงานมาก
ขึ้น พนักงานไม่มีความพึงพอใจในการทํางานและไม่มีประสิทธิผลในการทํางานโครงสร้างของธนาคาร
ใหม่ทําให้พนักงานลดจํานวนลง มีการรับภาระงานจากหน่วยงาน และตําแหน่งที่ถูกยุบพนักงานต้อง
ทํางานหนักข้ึนในขณะที่สํานักงานใหญ่ได้มีการต้ังเป้าในการทํางานให้กับสาขาอัตราค่าตอบแทนน้อย
เกินไป ไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพนักงานเกิดความเครียด ประการสุดท้าย ลูกค้าที่มาใช้
บริการมีความพึงพอใจในการบริการของธนาคารเฉลี่ยในระดับปานกลางสรุปหลังการปรับโครงสร้าง
องค์การแล้วธนาคารมีประสิทธิผลในระดับหน่ึง คือ ลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริการแต่พนักงาน
ไม่พึงพอใจในการทํางานในขณะที่ผู้บริหารมีความพึงพอในใจผลงานของธนาคารข้อเสนอแนะที่ได้
จากการศึกษาในครั้งนี้คือ 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายธนาคารควรปรับนโยบายด้านค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน, จัดอัตรากําลังคนให้เหมาะสมกับงานใน
สาขา.ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านการตลาดของสาขาให้สามารถบริการลูกค้าได้รวดเร็วกว่า
ในปัจจุบันและควรเพิ่มเครื่องบริการอัตโนมัติในสาขาให้มากขึ้น 2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลกระทบของโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดที่มีต่อประสิทธิผลองค์การ
ในธนาคารกรุงเทพจํากัด(มหาชน) ในทุกสาขาทั่วประเทศเพ่ือนําผลท่ีได้มาพิจารณาเปรียบเทียบ, 
ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการปรับโครงสร้างองค์การของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่มี
ประสิทธิผลเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
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พัทธีรา แสนเทพ (2556) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการลดขนาดองค์การที่มีต่อ
ประสิทธิผลองค์การ : ศึกษากรณีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรีผลการศึกษา
พบว่า การศึกษาปัญหาพิเศษเร่ือง "ผลกระทบของการปรับลดขนาดองค์กรที่มีประสิทธิผลองค์การ: 
ศึกษากรณี กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา
งานวิจัยฉบับน้ีแบ่งการวิจัยเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริหาร 2) พนักงาน โดยสองกลุ่มน้ีจะใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในเรื่องเก่ียวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด, ผลกระทบ
ของโครงสร้างองค์การจากโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด, และประสิทธิผลขององค์การจากการ
ปรับโครงสร้าง 3) ลูกค้าที่มาใช้บริการการวิจัยเชิงปริมาณโดยสุ่มตัวอย่างในหัวข้อความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มาใช้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน 
เน่ืองจากเป้าหมายที่มอบหมายให้กับพนักงานได้รับการตอบสนองร่วมมือและปฏิบัติจนสําเร็จ แต่
การท่ีธนาคารปรับโครงสร้างใหม่ทําให้พนักงานลดลง มีการยุบหน่วยงานทําให้ผู้บริหารมีงานมากขึ้น
ต้องรับผิดชอบในหน่วยงานและตําแหน่งที่ถูกยุบไป เน่ืองจากธนาคารยังคงต้องบริการลูกค้าเต็ม
รูปแบบเหมือนก่อนปรังโครงสร้าง, พนักงานไม่มีความพึงพอใจในการทํางานและไม่มีประสิทธิผลใน
การทํางาน ต้องทํางานหนักข้ึน มีการแข่งขันกันมากขึ้นถูกกดดันจากผู้บริหารสาขา อัตรา
ค่าตอบแทนน้อยเกินไป ไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพนักงานเกิดความเครียด ความสัมพันธ์
กับผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานน้อยลง แต่ ลูกค้าที่มาใช้บริการ ยังมีความพึงพอใจในการบริการของ
ธนาคารเฉลี่ยในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.99 ดังน้ัน ธนาคารควรปรับนโยบายด้าน
ค่าตอบแทนให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน, จัดอัตรากําลังคนให้
เหมาะสมกับงานในสาขา, ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านการตลาดของสาขาให้สามารถบริการ
ลูกค้าให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าในปัจจุบัน 

อาทิตย์ ยานพาณิชย์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นําของหัวหน้างานกับประสิทธิภาพใน
การบริหารของ บริษัท เจเนอรัล โปรดักช่ัน ดีไซน์ จํากัด ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านความน่าเช่ือถือ
และความสามารถ พบว่า พนักงานเห็นถึงหัวหน้างานมีความเป็นภาวะผู้นําของหัวหน้างานกับ
ประสิทธิภาพการบริหารในด้านความน่าเช่ือถือและความสามารถ อยู่ในระดับปานกลาง 2) ด้าน
คุณลักษณะส่วนตัวของผู้นํา พบว่า พนักงานเห็นถึงหัวหน้างานมีความเป็นภาวะผู้นําของหัวหน้างาน
กับประสิทธิภาพการบริหารในด้านคุณลักษณะส่วนตัวของผู้นํา อยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้าน
ประสิทธิผลในการทํางานของผู้นําต่อองค์กร พบว่า พนักงานเห็นถึงหัวหน้างานมีความเป็นภาวะผู้นํา
ของหัวหน้างานกับประสิทธิภาพการบริหารในด้านประสิทธิผลในการทํางานของผู้นําต่อองค์กร อยู่ใน
ระดับปานกลาง และ 4) ด้านพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้าในองค์กร พบว่า พนักงานเห็นถึง
หัวหน้างานมีความเป็นภาวะผู้นําของหัวหน้างานกับประสิทธิภาพการบริหารในด้านพฤติกรรมการ
ทํางานของหัวหน้าในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง ผลจากการศึกษาสะท้อนให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจบาง
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ประการ คือ ข้อมูลทีได้จากการศึกษาคร้ังนี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดนโยบายได้ว่า ผู้ที่
จะมีตําแหน่งเป็นผู้นําขององค์การควรจะมีลักษณะเฉพาะอย่างไร หรืออาจนําไปใช้เป็นแนวทางใน
การฝึกอบรมเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผู้นําของกลุ่มหรือองค์การ 

รมิตา เสนโสพิศ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้บรรยากาศองค์การและประสิทธิผลในการ
ทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานมี
การรับรู้บรรยากาศองค์การและประสิทธิผลในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง 2) การรับรู้
บรรยากาศองค์การของบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่าตัวแปรด้านอายุ อายุงาน และ
สังกัด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 3) ประสิทธิผลในการทํางานที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า ตัวแปรด้านระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และการบรรจุ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .005 การรับรู้บรรยากาศมีความสําพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
ในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

ดังน้ันประสิทธิผลในการทํางาน หมายถึง ผลสําเร็จอันเป็นผลเน่ืองจากการปฏิบัติงานตาม
แผนงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ต้ังไว้หรือคาดหวังไว้ 

จากการศึกษา เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางใน
การศึกษาเพ่ือให้ได้คําตอบในการวิจัยอย่างตรงไปตรงมา โดยทําการกําหนดสมมติฐานโดยกล่าวถึง
ความสอดคล้องตามแผนภาพได้ดังน้ี 

 
สมมติฐานที่ 1 ข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความเครียดในการ

ทํางาน 
จากการศึกษาของ Ilgan (2010) กล่าวว่า สุขภาพของแรงงานท้ังหมดเป็นสิ่งสําคัญที่สุด

ประการหนึ่ง ที่จะส่งผลท่ีเกิดขึ้นของช่วงเวลาของเรามีการจําแนกโอกาสเสี่ยงทางด้านจิตใจของการ
ทํางาน มีการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งเก่ียวกับการแพทย์ เก่ียวกับจิตวิทยา และพฤติกรรมของ
ความเครียด ในการทํางานที่มีภาวะความเครียดสูง ภายใต้ข้อเรียกร้องในการทํางาน มีผลโดยตรงกับ
ความเครียดที่เกิดขึ้นในการทํางานของพนักงานในองค์กรต่าง ๆ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงกําหนดสมมุติฐานท่ี 
1 ดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 สมมติฐานที่ 1 
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สมมติฐานท่ี 2 ความเครียดในการทํางานที่มีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการทํางาน 
การวิจัยส่วนมากนํามาซึ่งความสอดคล้องกันว่า เป็นความเครียดในการทํางาน การวิจัยมี

การศึกษาถึงสาเหตุ ลักษณะอาการ และผลท่ีเกิดขึ้นของความเครียดในการทํางาน เช่นเดียวกับว่า
เป็นการแทรกแซงทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของแต่ละบุคคลลดน้อยลง นอกจากน้ี สิ่งเหล่าน้ี
ไม่ถูกนํามาอภิปรายหรือ ให้คําจํากัดความหรือการสร้างความคิดอย่างไร เช่น แต่ละบุคคลไม่อยาก
ทํางาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ถ้าพวกเขามีลักษณะแบบนี้มาก แต่ละบุคคลจะมีความเฉื่อยชา ไม่
ทําอะไร ซึ่งเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พนักงานจะแสวงหากิจกรรม ประกอบด้วย ชนิดของกิจกรรม
ซึ่งสามารถใช้ค่านิยมของพวกเขา อย่างไรก็ตามในหลายกิจกรรมหรือสถานการณ์ อาจก่อให้เกิดสิ่งที่
ไม่พึงปรารถนาได้ เช่น อารมณ์ตึงเครียด อาการป่วยทางร่างกาย เช่น โรคนอนไม่หลับ ซึ่งส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง Selye (1982) แบ่งแยก “ความเครียดที่ดี Good Stress” จาก
“ความเครียดไม่ดีbad stress” โดยเก่ียวโยงถึง “Eustress” และ “Distress” ตามลําดับ ในที่น้ีจะ
ศึกษาเฉพาะDistress ซึ่งเราจะศึกษาทําความเข้าใจถึงประสิทธิภาพด้านลบของแต่ละบุคคลการ
ตอบสนองความเครียด  

สอดคล้องกับงานวิจัยของปวิตรา ลาภละมูล ได้ศึกษาเรื่อง ความเครียดภายในองค์กรที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยความเครียดภายในองค์กรของพนักงาน พบว่า พนักงานบริษัท ไอ.เทค.คอมมู
นิเคชัน จํากัด มีความคิดเห็นต่อปัจจัยความเครียดภายในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อปัจจัยความเครียดภายในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทํางานมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดรองลงมาได้แก่ ด้าน
ผลตอบแทน ด้านนโยบายองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้านลักษณะของงาน 
ตามลําดับ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อบริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคชัน โดยรวมมี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครียดภายในองค์กรโดยรวมกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณภาพงาน 
ด้านความพอใจในงาน และด้านปริมาณงาน พบว่า ด้านคุณภาพงานและด้านปริมาณงานมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับตํ่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านความ
พอใจในงานมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงกําหนดสมมุติฐานที่ 1 ดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 สมมติฐานที่ 2 

ความเครียดในการทํางาน ประสิทธผิลในการทํางาน 
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สมมติฐานท่ี 3 ข้อเรียกร้องในการทํางานท่ีมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการทํางาน 
Wanberg (2007) รายงานว่าพฤติการณ์การหางานส่งผลกระทบในแง่ลบต่อสุขภาพจิตได้

การหางานนําไปสู่การวางตัวเองบนเส้นแบ่งของความรู้สึกเก่ียวกับการถูกตัดสินอย่างหยาบ ๆ การ
ประเมินด้วยการวิจารณ์หรือการตําหนิ และสุดท้ายการบอกปฏิเสธ Gowan Riordan, และ 
Gatewood (2009) ลงความเห็นว่าคนที่สามารถจัดการกับอารมณ์ในแง่ลบซึ่งเกี่ยวกับข้อเรียกร้องใน
การทํางาน อาจเกิดความมีเสถียรภาพและมั่นใจในการทํางาน แต่หากมีการบริหารท่ีผิดพลาด 
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นหรือความเครียดจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานอย่างทันที ดังน้ัน ผู้วิจัยจึง
กําหนดสมมติฐานที่ ดังภาพที่ 4 

 

 
 
ภาพที่ 4 สมมติฐานที่ 3 

 
สมมติฐานท่ี 4 ข้อเรียกร้องในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่าน

ความเครียดในการทํางาน 
ภายใต้ข้อเรียกร้องในการทํางานมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ อันส่งผลโดยตรงใน

ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน ลักษณะของปัญหาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของบุคคล เหมือน
ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพและกระทบต่อจิตใจ นักค้นคว้า (Alfredsson และ Theorell, 2003) 
สวีเดน ตัวอย่างเช่นการพัฒนาลักษณะระดับมาตรฐานของกลุ่ม 118 อาชีพทั่วโลก ลักษณะงานของ
บุคคลโดยความรับผิดชอบสูงและการควบคุมตํ่า (ความอิสระในการทํางาน) มีความเสี่ยงกับโรคหัวใจ
เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับคนอายุเดียวกันในช่วง 40-54 ของพนักงานในทุกอาชีพ ผู้เขียนได้สรุปว่าขั้นถัดไป
จะให้ความสนใจมากขึ้นในการทดลอง และค้นพบวิธีการลดความเครียดจากการว่างงานจะกระทบต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางาน การค้นคว้าได้แนะนําเก่ียวกับความสัมพันธ์เจาะจงไปที่ ผู้ที่ต้อง
เลี้ยงลูกคนเดียว และครอบครัวที่ทั้งพ่อและแม่ต้องทํางาน การค้นคว้าพบว่าผลกระทบจากงานตาม
หน้าที่กับสิ่งที่ต้องทําให้มีผลต่อสุขภาพ (Frankenhaeuser, 2008) ตัวอย่างเช่น การเพิ่มระดับ
Catecholamines ที่มาจากการสะสมความเครียดอย่างรวดเร็วจากการทํางานต้ังแต่เช้ายันเย็นของ
ผู้ชาย หรือพนักงานหญิงที่แต่งงานแล้วต้องทนทํางานบ้านต่อจนเสร็จ โลว์แมน (Lowman, 2006) 
ได้เสนอระดับความเจ็บป่วยด้านจิตใจที่เกี่ยวกับการทํางาน รวมถึงรูปแบบของภายใต้สัญญา เช่น 
การทําไม่สําเร็จตามเป้า หรือล่าช้า หรือนอกเหนือสัญญา (การครอบงํา – บังคับทางจิตใจ) ความ
กังวลในบทบาท และความกดดันในการทํางาน ผลกระทบทางจิตใจท่ีเกิดจากการว่างงาน ในที่น้ีมี
การกล่าวถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องในการทํางานของผู้ที่ทํางานรุ่นเดียวกัน ในหนึ่งพันของ

ข้อเรียกร้องในการทํางาน ประสิทธิผลในการทํางาน 



37 

ลูกจ้างที่ทํางานอย่างหนัก พนักงานเกิดความเครียด ทําให้ประสิทธิผลในการทํางานลดลง หากไม่
แก้ไข พนักงานมีความเครียดภายใต้ข้อเรียกร้องในการทํางานที่หนัก ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ทํางานโดยภาพรวมอย่างแน่นอน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงกําหนดสมมติฐานที่ ดังภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 สมมติฐานที่ 4 
 

ข้อเรียกร้องในการทํางาน ประสิทธิผลในการทํางานความเครียดในการทํางาน
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง ข้อเรียกร้องในการทํางานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่านความเครียด
ในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3(นครปฐม)เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา1) ข้อเรียกร้องในการทํางาน 
ความเครียดในการทํางาน และประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัด
สํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 2) อิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อความเครียดในการ
ทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม)  3) อิทธิพลของ
ความเครียดในการทํางานที่มีต่อประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัด
สํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 4) อิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อประสิทธิผลในการ
ทํางานของของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) และ 5) อิทธิพลของ
ข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่านความเครียดในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างและขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) ใน พ.ศ. 2559 รวมพนักงานทั้งหมด 492 คน  
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 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยจํานวน 217 คน และใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (stratified random sampling) ตามสัดส่วน โดยใช้จังหวัดเป็นช้ันภูมิมีขั้นตอน
การสุ่มดังน้ี  
 
 ขั้นตอนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่ม 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นที ่1 กําหนดขนาดประชากรตามสัดส่วนตําแหน่งของพนักงานในแต่ละจังหวัด 
 ขั้นที ่2 กําหนดขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนตําแหน่งของพนักงานในแต่ละจังหวัด 

ขั้นที่ 3 ในการเลือกตัวอย่างใช้วิธีการจับฉลากเลือกผู้ตอบแบบสอบถามตามสัดส่วนตําแหน่ง
ของพนักงานในแต่ละจังหวัดดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 จํานวนกลุม่ตัวอย่างที่จัดเก็บในแต่ละจังหวัด 

จังหวัด ตําแหน่งของพนักงาน จํานวนประชากร (คน) 
จํานวนตัวอยา่ง 

(คน) 
นครปฐม   ผู้บริหาร 17 7 
 ผู้ปฏิบัติงาน 74 33
สมุทรสาคร ผู้บริหาร 9 4 
 ผู้ปฏิบัติงาน 57 25
สมุทรสงคราม  ผู้บริหาร 2 1 
 ผู้ปฏิบัติงาน 71 31
ประจวบคีรีขันธ์   ผู้บริหาร 3 2 
 ผู้ปฏิบัติงาน 55 24
ราชบุรี ผู้บริหาร 8 4 
 ผู้ปฏิบัติงาน 61 26
กาญจนบุร ี ผู้บริหาร 5 2 
 ผู้ปฏิบัติงาน 67 30
เพชรบุรี ผู้บริหาร 5 2 
 ผู้ปฏิบัติงาน 58 26

รวม 492 217
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เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มี 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
หน้าที่และประสบการณ์การทํางาน  ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิด เป็นแบบสํารวจรายการ 
(Checklist) จํานวน 5 ข้อ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อเรียกร้องในการทํางานจํานวน 15 ข้อ 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความเครียดในการทํางานจํานวน 10 ข้อ  

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s 
Rating Scale) ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี 
 5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 4 หมายถึง  เห็นด้วย   
 3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
 2 หมายถึง   ไม่เห็นด้วย  
 1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานจํานวน 9 ข้อ เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Rating 
Scale) ระดับปฏิบัติการ 5 ระดับ ดังน้ี 
 5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด             
 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก    
 3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง            
 2 หมายถึง  ปฏิบัติน้อย                    
 1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด           
 
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือให้การดําเนินการศึกษาครั้งน้ีสามารถตรวจสอบวัดได้ตรงตามกรอบแนวคิดของ
การศึกษา และบรรจุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม โดยมี
ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย ที่เก่ียวข้อง ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ เก่ียวกับข้อมูลในการ
สร้างเครื่องมือ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพ่ือกําหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือ และ
ขอบเขตของเนื้อหา 
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 3. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และตามรายละเอียดของนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร 
 4. นําแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
ครอบคลุมครบถ้วนของเน้ือหาในประเด็นสาระสําคัญตรงตามพฤติกรรมที่ต้องการวัด ความเหมาะสม
ของสํานวนภาษาด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข  
 5. นําแบบสอบถามท่ีได้ไปทําการหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ(Reliability) โดยนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และหาค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่า สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach)  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงสํานักงานธนาคารภาคกลาง 3 
(นครปฐม) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยอธิบายและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม และวิธีการเก็บข้อมูลแก่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคลตลอดจน
การรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง 
 3. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์ในแต่ละข้อ และนับจํานวนแบบสอบถาม
ให้ครบตามที่ต้องการ ถ้าพบว่าแบบสอบถามชุดใดผู้ตอบแบบสอบถามทําไม่ครบทุกข้อก็จะทําการ
เก็บเพ่ิมเติม เมื่อได้ข้อมูลครบ 217 ชุด และนําข้อมูลไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ระดับข้อเรียกร้องในการทํางาน ความเครียดในการทํางาน  ประสิทธิผลในการ
ทํางาน โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลความหมายใช้วิธีนํา
ค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย โดยใช้ช่วงของค่าเฉลี่ยเป็น
เกณฑ์ในการแปรความหมายตามกรอบแนวคิดแต่ละตัว ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981) ดังน้ี 
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 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  
 
 5. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  5.1 อิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อความเครียดในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression) 
  5.2 อิทธิพลของความเครียดในการทํางานที่มีต่อประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression) 
  5.3 อิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression) 
  5.4 อิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มี ต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่าน
ความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
เรื่อง “ข้อเรียกร้องในการทํางานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่านความเครียดในการทํางานของ
พนักงาน 
ธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม)” ผู้ วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ตอบ
แบบสอบถามได้กลับคืนมาครบทุกฉบับ จํานวน 217 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อได้ข้อมูลจาก
แบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใส่ตารางประกอบการบรรยาย จําแนก
ออกเป็น 5 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) 
 ตอนท่ี 3 ความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) 
 ตอนท่ี 4 ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) 
 ตอนท่ี 5 ความสัมพันธ์ของข้อเรียกร้องในการทํางาน ความเครียดในการทํางาน และ
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
 ตอนท่ี 6 การทดสอบสมมุติฐาน 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ผู้จัดการ (Branch Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการ 
(Assistant Branch Manager Operation & Service) เจ้าหน้าที่อํานวยการ (Supervisor) เจ้าหน้าที่
ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Relation) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) และเจ้าหน้าที่การตลาด
(Personal Banking Officer/Business Banking Officer)รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 217 คน จําแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่และประสบการณ์การทํางาน โดยหาค่าความถ่ี (frequency) 
และ ร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  (n = 217) 

ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

89 
128 

 
41.01 
58.99 

รวม 217 100.00 

2. อายุ 
ไม่เกิน30 ปี 
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

59 
79 
56 
23 

 
27.19 
36.41 
25.80 
10.60 

รวม 217 100.00 
3. ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า 
สูงกว่าปริญญาตรี 

150 
67 

 
69.12 
30.88 

รวม 217 100.00 
4. ตําแหน่งหน้าที่ 

ผู้จัดการ (BM)  
ผู้ช่วยผู้จัดการ (Amos) 
เจ้าหน้าที่อํานวยการ (Sup) 
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CSR) 
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) 
เจ้าหน้าที่การตลาด (PBO/BBO) 

33 
29 
14 
27 
42 
72 

 
15.21 
13.36 
6.45 
12.44 
19.36 
33.18 

รวม 217 100.00 
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 (n = 217) 

ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน จํานวน ร้อยละ 
5. ประสบการณ์ในการทํางาน 

ไม่เกิน 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 
21 ปี ขึ้นไป 

68 
67 
39 
22 
21 

 
31.34 
30.88 
17.96 
10.14 
9.68 

รวม 217 100.00 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ  
58.99 รองลงมาเป็นเพศชายจํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 41.01 ตามลําดับ 

ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ช่วงอายุ 31 – 40 ปีมากที่สุดจํานวน 79 คนคิดเป็นร้อยละ 
36.41 รองลงมาอายุไม่เกิน 30 ปีจํานวน 59 คนคิดเป็นร้อยละ 27.19 ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 และอายุ 51 ปีขึ้นไปน้อยที่สุดจํานวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 10.60 
ตามลําดับ 

ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า
มากท่ีสุดจํานวน 150 คนคิดเป็นร้อยละ 69.12 รองลงมาปริญญาโทขึ้นไปจํานวน 67 คนคิดเป็นร้อยละ 
30.88 ตามลําดับ 

ด้านตําแหน่งหน้าที่ พบว่า ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด (PBO/BBO) มากที่สุดจํานวน 72 คนคิด
เป็นร้อยละ 33.18 รองลงมาคือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) จํานวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 19.36
ตําแหน่งผู้จัดการ (BM) จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.21 ตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ (Amos) จํานวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.36 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CSR) จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.44 
และตําแหน่งเจ้าหน้าที่อํานวยการ (Sup) น้อยที่สุดจํานวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 6.45 ตามลําดับ 

ด้านประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ประสบการณ์ในการทํางานไม่เกิน 5 ปี มากที่สุดจํานวน 68 
คนคิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาคือมีประสบการณ์ในการทํางาน 6 – 10 ปีจํานวน 67 คนคิดเป็นร้อยละ 
30.88 ประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง 11-15 ปี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.96 ประสบการณ์
ในการทํางานระหว่าง 16-20 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.14 และมีประสบการณ์ในการทํางาน 
21 ปีขึ้นไปน้อยที่สุดจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 ข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาตสังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) 
ในการวิเคราะห์ระดับข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาค

กลาง 3 (นครปฐม) ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) จากตัวอย่าง 
217 คนแล้วนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวคิดของเบสท์ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคาร     

ธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) โดยภาพรวม 
  (n = 217) 

ข้อเรียกร้องในการทํางาน ( X ) (S.D)  ระดับ
1. ภาระงานที่มากเกินไป 
2. ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
3. ความขัดแย้งในการทํางาน 

2.47
1.75 
2.20 

0.92 
0.77 
0.86 

น้อย
น้อย 
น้อย 

รวม 2.14 0.83 น้อย
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาค

กลาง 3 (นครปฐม) โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X =2.14, S.D = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับน้อย ทั้ง 3ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านภาระงานท่ีมากเกินไป    
( X = 2.47, S.D = 0.92) ด้านความขัดแย้งในการทํางาน ( X = 2.20, S.D = 0.86) และด้านความไม่
ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ( X = 1.75, S.D = 0.77) ตามลําดับ 

เมื่อวิเคราะห์ข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) ในแต่ละด้านเป็นรายข้อย่อยได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4–6 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคาร  
ธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) ด้านภาระงานที่มากเกินไป  

  (n = 217) 
ข้อเรียกร้องในการทํางาน ( X ) (S.D)  ระดับ 

ด้านภาระงานท่ีมากเกินไป 
1. เป้าหมายงานไม่มีความเหมาะสมกับความสามารถและ

ระยะเวลาในการทํา 
2. ท่านมีเวลาในการใช้ชีวิตกับครอบครัวน้อยลง 
3. ปริมาณงานเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการงาน  

ที่มีอยู่ 
4. ปริมาณงานมากจนที่ไม่สามารถบริหารให้เสร็จตาม

เวลาที่กําหนด 
5. ปริมาณงานในสาขาของท่านไม่สมดุลกับจํานวน

พนักงานในสาขา 
6. ปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมายในสาขามีปริมาณ

มากเกินเวลาในการทํางาน 
7. ท่านมีระยะเวลาในการทํางานแต่ละช้ินให้เสร็จลุล่วง

ภายในระยะเวลาที่กําหนดไม่เหมาะสม 

2.38 
 

2.57 
2.48 

 
2.44 

 
2.56 

 
2.43 

 
2.40 

0.84 
 

0.91 
0.94 

 
0.97 

 
1.03 

 
0.98 

 
0.92 

 
น้อย 

 
ปานกลาง 

น้อย 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
 

น้อย 

รวม 2.47 0.92 น้อย
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาค
กลาง 3 (นครปฐม) ด้านภาระงานที่มากเกินไป โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ( X  = 2.47, S.D = 0.92) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2 ท่านมีเวลาในการใช้ชีวิตกับ
ครอบครัวน้อยลง อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.57, S.D = 0.91) และข้อ 5 ปริมาณงานในสาขาของ
ท่านไม่สมดุลกับจํานวนพนักงานในสาขา อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.56, S.D = 1.03) โดยกลุ่ม
ระดับน้อย ข้อ 3 ปริมาณงานเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการงานที่มีอยู่ มีค่าเฉล่ียมากสุด ( X  = 2.48, 
S.D = 0.94) รองลงมาคือข้อ 4 ปริมาณงานมากจนที่ไม่สามารถบริหารให้เสร็จตามเวลาที่กําหนด ( X  = 
2.44, S.D = 0.97) และข้อ 1 เป้าหมายงานไม่มีความเหมาะสมกับความสามารถและระยะเวลาในการ
ทํามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X  = 2.38, S.D  = 0.84) 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคาร
ธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม)ด้านความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่  

  (n = 217) 
ข้อเรียกร้องในการทํางาน ( X ) (S.D)  ระดับ

ด้านความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี
1. งานที่ท่านได้รับมอบหมายในสาขาไม่เหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถของท่าน 
2. บทบาทหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายไม่ได้รับการ

ยอมรับจาก ผู้ร่วมงานในสาขา 
3. หน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายไม่ตรงตามตําแหน่งงาน

ของท่าน 

1.90 
 

1.73 
 

1.63 

 
0.83 

 
0.92 

 
0.74 

น้อย 
 

น้อย 
 

น้อย 

รวม 1.75 0.77 น้อย
 
จากตารางที่ 5 พบว่าข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาค

กลาง 3 (นครปฐม) ด้านความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X  = 1.75, S.D  
= 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกข้อโดยงานที่ท่านได้รับมอบหมายในสาขาไม่
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่านมีค่าเฉล่ียมากที่สุด ( X  = 1.90, S.D  = 0.83) รองลงมาคือ 
บทบาทหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายไม่ได้รับการยอมรับจาก ผู้ร่วมงานในสาขา ( X  = 1.73, S.D  = 
0.92) และหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายไม่ตรงตามตําแหน่งงานของท่านมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ( X  = 1.63, 
S.D  = 0.74) 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคาร    
ธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) ด้านความขัดแย้งในงาน  

  (n = 217) 
ข้อเรียกร้องในการทํางาน ( X ) (S.D)  ระดับ

ด้านความขัดแย้งในงาน 
1. ภายในสาขามีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานไม่เอ้ือต่อ

การทํางาน 
2. ภายในสาขามีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ

ผู้บริหารไม่เอ้ือต่อการทํางาน 
3. การทํางานในสาขาเป็นไปด้วยบรรยากาศท่ีตึงเครียด 
4. ผู้บังคับบัญชาสร้างความกดดันในการทํางานของท่าน 
5. เพ่ือนร่วมงานในสาขาสร้างความกดดันในการทํางาน

ของท่าน 

2.06 
 

2.22 
 

2.40 
2.31 
2.00 

 
0.71 

 
0.90 

 
1.00 
0.99 
0.87 

น้อย 
 

น้อย 
 

น้อย 
น้อย 
น้อย 

รวม 2.20 0.86 น้อย
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาค
กลาง 3 (นครปฐม) ด้านความขัดแย้งในงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ( X  = 2.20, S.D  = 0.86) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อ 3 การทํางานในสาขาเป็นไปด้วย
บรรยากาศที่ตึงเครียดมีค่าเฉล่ียมากที่สุด ( X  = 2.40, S.D = 1.00) รองลงมาคือข้อ 4 ผู้บังคับบัญชา
สร้างความกดดันในการทํางานของท่าน ( X  = 2.31, S.D  = 0.99) และข้อ 5 เพ่ือนร่วมงานในสาขา
สร้างความกดดันในการทํางานของท่านมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X  = 2.00, S.D  = 0.87) 
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ตอนท่ี 3 ความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาตสังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) 

ในการวิเคราะห์ระดับความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงาน
ภาคกลาง 3 (นครปฐม) ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วนํา
ค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคาร

ธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
   (n = 217) 

ความเครียดในการทํางาน ( X ) (S.D)  ระดับ
1.ท่านมีความรู้สึกวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน
2.ท่านมีความรู้สึกกดดันเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
3.ท่านมีความคับข้องใจในการปฏิบัติงาน 
4.ท่านขาดสมาธิในการปฏิบัติงาน 
5.เวลาปฏิบัติงานท่านมักเกิดอาการหงุดหงิด 
6.ท่านไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
7.ท่านรู้สึกว่าการปฏิบัติงานเกิดความอึดอัดใจ 
8.ท่านรู้สึกกลัวความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
9.ท่านมักเกิดความรู้สึกไม่สบายใจในขณะปฏิบัติงาน 
10.ท่านรู้สึกไม่มั่นคงในการปฏิบัติงาน 

2.57
2.59 
2.34 
2.08 
2.03 
2.08 
2.08 
2.10 
2.01 
2.04 

0.83 
1.09 
0.95 
0.92 
0.90 
0.97 
0.98 
1.02 
0.98 
1.04 

ปานกลาง
ปานกลาง 

น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

รวม 2.19 0.93 น้อย 
  

จากตารางที่ 7 พบว่า ความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาค
กลาง 3 (นครปฐม) โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ( X  = 2.19, S.D  = 0.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2 ท่านมีความรู้สึกกดดันเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X  = 2.59, S.D = 1.09) และข้อ 1ท่านมีความรู้สึกวิตกกังวลในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X  = 2.57, S.D = 0.83) โดยกลุ่มระดับน้อย ข้อ 3 ท่านมีความคับข้องใจในการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยมากสุด ( X  = 2.34, S.D = 0.95) รองลงมาคือ ข้อ 8 ท่านรู้สึกกลัวความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ( X  = 4.21, S.D  = 0.53) และข้อ 9 ท่านมักเกิดความรู้สึกไม่สบายใจในขณะปฏิบัติงานมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X  = 2.01, S.D  = 0.98) 
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ตอนที่ 4 ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) 
ในการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาตสังกัดสํานักงานภาค

กลาง 3 (นครปฐม) ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  แล้วนํา
ค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคาร

ธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
   (n = 217) 

ประสิทธผิลในการทํางาน ( X ) (S.D)  ระดับ
1. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้

ทันท่วงที 
2. ท่านทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ท่านใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ใน

แต่ละงานรวดเร็วตามกฎเกณฑ์ที่กําหนด 
4. ท่านปฏิบัติงานได้สําเร็จและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ที่ธนาคารกําหนด 
5. ผลงานของท่านเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชา 
6. ผลงานของท่านมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ

เรียบร้อย 
7. ท่านสามารถให้บริการลูกค้าแต่ละรายเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว 
8. ท่านสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้าจนลกูค้าตัดสินใจใช้บริการ
ด้านอ่ืนเพ่ิม 

9. ท่านสามารถออกหาลูกค้ารายใหม่นอกสาขาเพ่ือเป็น
การเพ่ิมฐานลกูค้าให้สาขาได้มากข้ึน 

3.97
 

4.03 
3.90 

 
4.18 

 
3.89 
4.23 

 
3.98 

 
3.95 

 
 

3.94 

0.60 
 

0.75 
0.70 

 
0.76 

 
0.91 
0.73 

 
0.77 

 
0.85 

 
 

1.14 

มาก
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

รวม 4.01 0.75 มาก
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จากตารางที่ 8 พบว่า ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาค
กลาง 3 (นครปฐม) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.01, S.D  = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย ข้อ 6 ผลงานของท่านมีความถูกต้อง ครบถ้วน  และเรียบร้อย มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.23, S.D = 0.73) รองลงมาคือ ท่านปฏิบัติงานได้สําเร็จและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ธนาคารกําหนด ( X  = 4.18, S.D  = 0.76) และท่านใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ในแต่ละงานรวดเร็วตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X  = 3.90, S.D  = 0.70) 
 
ตอนท่ี 5 ความสัมพันธ์ของข้อเรียกร้องในการทํางาน ความเครียดในการทํางาน และประสิทธิผลใน

การทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม)  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรข้อเรียกร้องในการทํางาน ความเครียดในการทํางาน 

ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) โดย
จําแนกตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product correlation coefficient) ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลใน

การทํางานผ่านความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาค
กลาง 3 (นครปฐม) โดยจําแนกตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ตัวแปร 
ข้อเรียกร้อง
ในการทาํงาน 

ความเครียด
ในการทาํงาน 

ประสิทธผิล 
ในการทาํงาน 

ข้อเรียกร้องในการทํางาน  
ความเครียดในการทํางาน .974**
ประสิทธิผลในการทํางาน -.970** -.981**

**p< 0.01 
  

จากตารางที่ 9 พบว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กัน จึงนํามาสู่การวิเคราะห์
การถดถอยอย่างง่าย เพ่ือแสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม  
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ตอนท่ี 6 การทดสอบสมมุติฐาน 
 
สมมติฐานท่ี 1 ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความเครียดในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
 
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหว่างข้อเรียกร้องในการทํางานต่อความเครียดในการ

ทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 

**p < 0.01 
  

จากตารางที่ 10 พบว่า การวิเคราะห์อิทธิพลทางบวกของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อ
ความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) ด้วยการ
วิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regresstion Analysis) โดยใช้เทคนิควิธีนําเข้า 
(Enter) โดยพบว่ามีค่าพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 94 จึงสรุปได้ว่าข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาตสังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
(  = 0.994, p < 0.01) ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
ความเครียดในการ

ทํางาน 
standardized 
Coefficients t Sig 

(  ) (e) Beta
ค่าคงที่ (Constant) -.146 .040 -3.675 .000**
ข้อเรียกร้องในการ
ทํางาน 

.994 .017 .974 63.005 .000**

F = 3969.571 , R = 0.974 , Adjusted R2 = 0.949
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สมมติฐานท่ี 2 ความเครียดในการทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารธนชาตสังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
 
ตารางที่ 11 ผลการทดสอบอิทธิพลทางลบระหว่างความเครียดในการทํางานต่อประสิทธิผลในการทํางาน

ของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 

**p < 0.01 
  

จากตารางที่ 11 พบว่า การวิเคราะห์อิทธิพลทางลบของความเครียดในการทํางานที่มีต่อ
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) ด้วยการ
วิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regresstion Analysis) โดยใช้เทคนิควิธีนําเข้า 
(Enter) โดยพบว่ามีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 96 จึงสรุปได้ว่าข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางลบ
ต่อความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาตสังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม)          
(  = - 0.792, p < 0.01) ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
ประสิทธผิล
ในการทาํงาน 

standardized 
Coefficients t Sig 

(  ) (e) Beta
ค่าคงที่(Constant) 5.746 .025 227.774 .000**
ความเครียดในการทํางาน -.792 .011 -.981 -74.781 .000**
F = 5592.181 , R = 0.981 , Adjusted R2 = 0.963
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สมมติฐานท่ี 3 ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการทํางานของของพนักงาน
ธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
 
ตารางที่ 12 ผลการทดสอบอิทธิพลทางลบระหว่างข้อเรียกร้องในการทํางานต่อประสิทธิผลในการทํางาน

ของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 

ตัวแปรต้น 
ประสิทธผิลในการ

ทํางาน 
standardized 
Coefficients t Sig 

(  ) (e) Beta
ค่าคงที่(Constant) 5.889 .035 169.776 .000**
ข้อเรียกร้องในการทํางาน -.879 .015 -.970 -58.106 .000**
F =3376.277 , R = 0.970 , Adjusted R2 = 0.940
**p<0.01 
 

จากตารางที่ 12 การวิเคราะห์อิทธิพลทางลบของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อประสิทธิผลใน
การทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) ด้วยการวิเคราะห์การ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regresstion Analysis) โดยใช้เทคนิควิธีนําเข้า (Enter) โดย
พบว่ามีค่าพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 94 จึงสรุปได้ว่าข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อ
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาตสังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม)                  
(  = - 0.879, p < 0.01) ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 

จากการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามในการทดสอบสมมติฐานที่ 1, 2 และ 
3 ผู้วิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานที่ 4  
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สมมติฐานท่ี 4 ข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่านความเครียดในการ
ทํางานของของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
 
ตารางที่ 13 การทดสอบอิทธิพลทางลบของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ

ทํางานผ่านความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 
3 (นครปฐม) 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ประสิทธิผล
ในการทํางาน 

standardized 
Coefficients t Sig 

(  ) (e) Beta
ค่าคงที่(Constant) 5.804 .027 217.122 .000**
ข้อเรียกร้องในการทํางาน -.580 .044 -.719 -13.067 .000**
ความเครียดในการทํางาน -.244 .050 -.269 -4.892 .000**
F =3106.303 , R = 0.983 , Adjusted R2 = 0.966
**p < 0.01 
 

จากตารางที่ 13 การวิเคราะห์ความเครียดในการทํางานเป็นตัวแปรกลางระหว่างข้อเรียกร้องใน
การทํางานและประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณโดยปฏิบัติตามสถิติทดสอบของ Baron & 
Kenny ในการทดสอบสมมติฐานตามขั้นตอนทั้ง 4 พบว่า ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อ
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาตสังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) โดยผ่าน
ความเครียดในการทํางาน ตัวแปรกลาง (  = - 0.580, p < 0.01) ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 
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ตารางที่ 14 ผลการทดสอบอิทธิพลของความเครียดในการทํางานเป็นตัวแปรกลางระหว่างข้อเรียกร้องใน
การทํางานและประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาค
กลาง 3 (นครปฐม) 

สมมติฐาน R Adjusted R2 Beta
ขั้นตอนที่ 1  
ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความเครียดในการทํางาน 0.974 0.949 .994**
ขั้นตอนที่ 2 
ความเครียดในการทํางานมีอิทธิพลทางลบ
ต่อประสิทธิผลในการทํางาน 0.981 0.963 -.792**
ขั้นตอนที่ 3 
ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางลบ
ต่อประสิทธิผลในการทํางาน 0.970 0.940 -.879**
ขั้นตอนที่ 4 
ความเครียดในการทํางานมีอิทธิพลทางลบ
ต่อประสิทธิผลในการทํางาน 
ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางลบ
ต่อประสิทธิผลในการทํางาน 

0.983

0.983

0.966 
 

0.966 

-.580**

-.244**
 

จากตารางที่ 14 การวิเคราะห์ความเครียดเป็นตัวแปรกลางระหว่างข้อเรียกร้องในการทํางาน
และประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาตสังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยปฏิบัติตามสถิติทดสอบของ Baron & Kenny ในการทดสอบ
สมมติฐานด้วยขั้นตอนทั้ง 4 พบว่า ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความเครียดในการ
ทํางาน อย่างมีนัยสําคัญพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ซึ่งเท่ากับ 0.994 ความเครียดในการ
ทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ซึ่งเท่ากับ - 0.792 ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการทํางาน 
อย่างมีนัยสําคัญพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ซึ่งเท่ากับ -0.879 และเมื่อควบคุมตัวแปรกลาง 
คือ ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิภาพในการทํางานลดลง แต่ยังคงมีนัยสําคัญ
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ซึ่งเท่ากับ -0.580 จึงสรุปได้ว่าความเครียดในการทํางานเป็นตัว
แปรกลางแบบบางส่วน (Partial Mediator) 
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ตารางที่ 15 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานของการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความเครียดในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) 

ยอมรับสมมติฐาน 
(  = 0.994 , p < 0.01) 

สมมติฐานที่ 2 ความเครียดในการทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อ
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารธนชาตสังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) 

ยอมรับสมมติฐาน 
(  = - 0.792 , p < 0.01) 

สมมติฐานที่ 3 ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อ
ประสิทธิผลในการทํางานของของพนักงาน
ธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) 

ยอมรับสมมติฐาน 
(  = - 0.879 , p < 0.01) 

สมมติฐานที่ 4 ข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการทํางานผ่านความเครียดใน
การทํางานของของพนักงานธนาคารธนชาต 
สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 

ยอมรับสมมติฐาน 
(  = - 0.580 , p < 0.01) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การทําวิจัยเรื่อง “ข้อเรียกร้องในการทํางานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่าน
ความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม)” เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการรวบรวม
ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 
3 จํานวน 217 คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย 
อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานธนาคารธนชาตสังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) 

จากการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาเป็นเพศชายมีอายุ     
31–40 ปี มากที่สุด รองลงมา อายุไม่เกิน 30 ปี และอายุ 51 ปี ขึ้นไป น้อยที่สุด ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากว่ามากที่สุด รองลงมาคือ ปริญญาโทขึ้นไป ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด
(PBO/BBO) มากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) และตําแหน่งเจ้าหน้าที่
อํานวยการ (Sup) น้อยที่สุด ประสบการณ์ในการทํางานไม่เกิน 5 ปี มากที่สุดรองลงมาคือ มี
ประสบการณ์ในการทํางาน 6 – 10 ปี และมีประสบการณ์ในการทํางาน 21 ปี ขึ้นไป น้อยที่สุด  

 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับข้อเรียกร้องในการทํางาน ความเครียดในการทํางาน และ

ประสิทธิผลในการทํางาน 
1. ข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 

(นครปฐม) โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับน้อย ทั้ง 3 ด้าน 
โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านภาระงานท่ีมากเกินไป ด้านความขัดแย้งในการทํางาน 
และด้านความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ตามลําดับ 
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2. ความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ 
ยกเว้นข้อ 2 ท่านมีความรู้สึกกดดันเก่ียวกับการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง และข้อ 1 ท่าน มี
ความรู้สึกวิตกกังวลในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มระดับน้อย ข้อ 3 ท่านมีความคับ
ข้องใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมาคือ ข้อ 8ท่านรู้สึกกลัวความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน และข้อ 9 ท่านมักเกิดความรู้สึกไม่สบายใจในขณะปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   

3. ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย 
ข้อ 6 ผลงานของท่านมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่าน
ปฏิบัติงานได้สําเร็จและมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีธนาคารกําหนด และท่านใช้ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ในแต่ละงานรวดเร็วตามกฎเกณฑ์ที่กําหนด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

 
ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความเครียดในการทํางานของ

พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) (  = 0.994, p < 0.01) โดยมีค่า
พยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 0.949 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ความเครียดในการทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการทํางานของ
พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม)  (  = - 0.792 , p < 0.01) โดยมี
ค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 0.963 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการทํางานของ
ของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม)  (  = - 0.879 , p < 0.01)
โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ  0.940  ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4 ข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่าน
ความเครียดในการทํางานของของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม)   
(  = - 0.580, p < 0.01) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 0.966 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 

ข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) 

ข้อเรียกร้องในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ภาระงานที่มากเกินไป ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ความขัดแย้งใน
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การทํางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยซึ่งความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
รองลงมาคือความขัดแย้งในการทํางานและภาระงานที่มากเกินไปแสดงให้เห็นว่า ธนาคารมีการ
จัดการด้านการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของพนักงาน มีการนําเครื่องมือมาช่วย
อํานวยความสะดวกให้พนักงานทํางานได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน
การทํางานของพนักงาน และตอนน้ีทางธนาคารได้มีนโยบายให้พนักได้นําเสนอการบริการด้าน 
Thanachart T-conect ซึ่งเป็น Application บนมือถือให้ลูกค้าได้ทําธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบ โดย
ที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาทําธุรกรรมที่สาขา ทําให้จํานวนลูกค้าที่เดินทางมาที่สาขาน้อยลง ปริมาณ
งานในสาขาน้อยลง พนักงานก็ทํางานน้อยลง  นอกจากน้ีทางธนาคารได้มีการจัดซื้อระบบการทํางาน
สําเร็จรูปเพ่ือเป็นเครื่องมือให้กับพนักงานในการหายอดขาย โดยระบบน้ีจะมีการบันทึกรายละเอียด
ของลูกค้าทั้งหมด และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ แนวทางในการนําเสนอ ส่งผลให้พนักงานมีแนวทางใน
การทํางานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดการนําเสนอผลิตภัณฑ์ซ้ําซ้อนของลูกค้า ตลอดจนสามารถทํา
ยอดได้ตามเป้าหมายที่ธนาคารกําหนดได้  ทําให้พนักงานได้ทํางานเสร็จตามเวลางานที่กําหนด และมี
เวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัวมากย่ิงขึ้น 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณิภา จันทร์บํารุง (2555) ได้ทําการศึกษา ปัจจัยในการปฏิบัติงาน
ที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส จํากัด ปัจจัยในการ
ปฏิบัติงานด้านบทบาทในการทํางาน โดยภาพรวม ระดับปฏิบัติงานท่ีได้รับอยู่ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐาปนี วังกานนท์ (2556) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยการทํางาน ได้แก่ ด้านลักษณะงานด้านบทบาทและหน้าที่ในองค์กรด้านความสําเร็จ
และความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 

 
ความเครียดในการทํางาน ของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 

(นครปฐม)  
ความเครียดในการทํางาน ของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 

(นครปฐม) อยู่ในระดับน้อย ซึ่งความรู้สึกกดดันเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และความรู้สึกวิตกกังวลใน
การปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในระดับปานกลางส่วนสาเหตุของความเครียดของพนักงานในปัจจัยอ่ืนอยู่ใน
ระดับน้อย แสดงให้เห็นว่าทางธนาคารให้ความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นอย่าง
มาก เน่ืองจากการกําหนดเป้าหมาย ของแต่สาขา แต่ละตําแหน่งน้ัน อาจเป็นสาเหตุของความเครียด
ของพนักงานซึ่งมาจากความกดดันและวิตกกังวลในการปฏิบัติงานอาจเน่ืองมาจากการทํางานที่มี
ภาวะกดดันต้องทํายอดขายให้มากตามที่กําหนดอีกทั้งงานที่ทําเก่ียวข้องกับเงินที่ต้องมีความ
ระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลและยอดเงินที่ต้องแสดงต่อต้นสังกัด แต่ทางธนาคารได้มีการนํา
เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยให้พนักงานได้ทํางานได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น และนอกจากทางธนาคาร
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ยังได้มีการให้สวัสดิการ ผลตอบแทนกับพนักงานในระดับเป็นที่น่าพอใจกับพนักงาน ทําให้พนักงานมี
แรงจูงใจและลดความกดดันในการทํายอดได้ซึ่งเมื่อพูดถึงความเครียดน้ัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ทุกเพศ ทุกวัย จึงเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นและยิ่งในสมัยที่มีความเจริญในด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน ย่ิงทําให้มนุษย์เราต้องรีบเร่งต้องต่อสู้ ต้องปรับตัว ต้องมีการแข่งขันกันกับเวลา
เพราะความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นผลให้ระบบการทํางานเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมด้ังเดิมอย่าง
มากมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต้องการคนงานเพ่ิมมากข้ึนทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพความซับซ้อนของระบบองค์กรอันเป็นผลมาจากความซับซ้อนของระบบ
เทคโนโลยีและสุดท้ายแล้วน้ันย่อมนําไปสู่ความเครียดของมนุษย์เราแก่บุคคลผู้ที่รับบทบาทหน้าที่
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นสิ่งที่นําเอาชีวิตส่วนใหญ่ของบุคคลไป เพราะแต่ละคนต้องทํางาน
หนักมากขึ้นวันละหลาย ๆ ช่ัวโมงและโดยมากมักจะประสบกับความยุ่งยากจากประสบการณ์ในการ
ทํางานการกําหนดบทบาทของตัวบุคคล ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดความรับผิดชอบของเขาด้วยในสังคม
สมัยใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้นมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายมีจํานวนนับไม่ถ้วนที่บุคคลต้องตอบสนอง
อย่างน้อยหรือมากกว่าที่ขัดแย้งกัน บุคคลจําเป็นต้องตอบสนองความต้องการของตัวเองต้อง
ตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชาของเพ่ือนร่วมงานหรือของผู้อยู่ใต้บังคบบัญชา ซึ่งอาจให้
เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจตุพร เพ็งชัย (2554) ได้
กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดความเครียดว่ามาจากสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีคือ ความกดดันจากสิ่งแวดล้อม 
เช่น เรื่องงาน เงิน เรื่องภายในครอบครัว ที่อยู่อาศัย ซึ่งทําให้เกิดความไม่สบายใจ ความขัดแย้งอัน
เกิดจากภายในจิตใจ เช่น ความไม่สมหวัง ความรู้สึกสูญเสียการตัดสินใจไม่เด็ดขาดและความเป็น
ทุกข์อันเกิดจากความเจ็บป่วยของร่างกายนอกจากภาวะความเครียดที่ส่งผลต่อสรีระทางกายและทาง
จิตใจ รวมทั้งความเจ็บป่วยแล้ว ยังมีกระบวนของความรู้สึกที่มนุษย์ตระหนักในใจถึงภัยที่จะเกิดขึ้น 
และหาวิธีการเผชิญหน้ากับปัญหาก็จะทําให้เกิดความเครียดได้เช่นกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นักค้นคว้า (Alfredsson และ Theorell, 2003) สวีเดนตัวอย่างเช่นการพัฒนาลักษณะระดับ
มาตรฐานของกลุ่ม 118 อาชีพทั่วโลกลักษณะงานของบุคคลโดยความรับผิดชอบสูงและการควบคุม
ตํ่า (ความอิสระในการทํางาน) มีความเสี่ยงกับโรคหัวใจเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับคนอายุเดียวกันในช่วง 
40-54 ของพนักงานในทุกอาชีพ ผู้เขียนได้สรุปว่าขั้นถัดไปจะให้ความสนใจมากขึ้นในการทดลอง 
และค้นพบวิธีการลดความเครียดจากการว่างงานจะกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางาน 
การค้นคว้าได้แนะนําเก่ียวกับความสัมพันธ์เจาะจงไปที่ ผู้ที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียว และครอบครัวที่ทั้ง
พ่อและแม่ต้องทํางาน การค้นคว้าพบว่าผลกระทบจากงานตามหน้าที่กับสิ่งที่ต้องทําให้มีผลต่อ
สุขภาพ (Frankenhaeuser, 2008) ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมระดับ Catecholamine ที่มาจากการสะสม
ความเครียดอย่างรวดเร็วจากการทํางานต้ังแต่เช้ายันเย็นของผู้ชาย หรือพนักงานหญิงที่แต่งงานแล้ว
ต้องทนทํางานบ้านต่อจนเสร็จ โลว์แมน (Lowman, 2006) ได้เสนอระดับความเจ็บป่วยด้านจิตใจที่
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เก่ียวกับการทํางาน รวมถึงรูปแบบของภายใต้สัญญา เช่น การทําไม่สําเร็จตามเป้า หรือล่าช้า หรือ
นอกเหนือสัญญา (การครอบงํา – บังคับทางจิตใจ) ความกังวลในบทบาท และความกดดันในการ
ทํางาน ผลกระทบทางจิตใจที่เกิดจากการว่างงาน ในที่น้ีมีการกล่าวถึงสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนจากข้อ
เรียกร้องในการทํางานของผู้ที่ทํางานรุ่นเดียวกัน ในหน่ึงพันของลูกจ้างที่ทํางานอย่างหนักพนักงาน
เกิดความเครียดทําให้ประสิทธิผลในการทํางานลดลง หากไม่แก้ไข พนักงานมีความเครียดภายใต้ข้อ
เรียกร้องในการทํางานที่หนัก ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานโดยภาพรวมอย่างแน่นอน 

 
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 

(นครปฐม)  
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 

(นครปฐม) อยู่ในระดับมาก โดยประสิทธิผลในการทํางานมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือผลงานที่พนักงานปฏิบัติ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อย รองลงมาคือการปฏิบัติงานได้สําเร็จและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีธนาคารกําหนด อาจเน่ืองมากจากผู้บริหารมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถมีความอดทนต่อการทํางานสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งมีความมุ่ง
หมายให้การทํางานลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารมีกฎระเบียบที่เข้มงวด มีกรอบการทํางาน
ที่ชัดเจนและมียอดหรือจํานวนที่ชัดเจนที่หวังให้พนักงานทํางานได้ตามท่ีกําหนดสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพัทธีรา แสนเทพ (2556) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการลดขนาดองค์การที่มี
ต่อประสิทธิผลองค์การ: ศึกษากรณีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี จากผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน เน่ืองจากเป้าหมายที่มอบหมาย
ให้กับพนักงานได้รับการตอบสนองร่วมมือและปฏิบัติจนสําเร็จ แต่การท่ีธนาคารปรับโครงสร้างใหม่
ทําให้พนักงานลดลง มีการยุบหน่วยงานทําให้ผู้บริหารมีงานมากข้ึนต้องรับผิดชอบในหน่วยงานและ
ตําแหน่งที่ถูกยุบไป เน่ืองจากธนาคารยังคงต้องบริการลูกค้าเต็มรูปแบบเหมือนก่อนปรับโครงสร้าง
พนักงานไม่มีความพึงพอใจในการทํางานและไม่มีประสิทธิผลในการทํางาน ต้องทํางานหนักขึ้น มีการ
แข่งขันกันมากข้ึนถูกกดดันจากผู้บริหารสาขา อัตราค่าตอบแทนน้อยเกินไป ไม่มีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานพนักงานเกิดความเครียดความสัมพันธ์กับผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานน้อยลง แต่ ลูกค้า
ที่มาใช้บริการ ยังมีความพึงพอใจในการบริการของธนาคารเฉลี่ยในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
61.99 ดังน้ัน ธนาคารควรปรับนโยบายด้านค่าตอบแทนให้กับพนักงานใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับค่า
ครองชีพในปัจจุบันจัดอัตรากําลังคนให้เหมาะสมกับงานในสาขาทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
ด้านการตลาดของสาขาให้สามารถบริการลูกค้าให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าในปัจจุบัน 
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สมมติฐานท่ี 1 ข้อเรียกร้องในการทํางานท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความเครียดในการ
ทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 

จากการศึกษาพบว่า ข้อเรียกร้องด้านภาระงานที่มากเกินไปจะส่งผลต่อเวลาในการใช้ชีวิตกับ
ครอบครัวน้อยลงและปริมาณงานในสาขาท่ีไม่สมดุลกับจํานวนพนักงานในสาขา ส่งผลให้การทํางาน
เกิดจากความเครียดที่เกิดจากการทํางานหรืออุปสรรคในการทํางานอีกทั้งการทํางานที่อยู่ในภาวะ
ความกดดันในการปฏิบัติงานจึงทําให้พบว่าข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกกับ
ความเครียด สอดคล้องกับงานวิจัยของปวิตรา ลาภละมูล ได้ศึกษาเรื่อง ความเครียดภายในองค์กรที่
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยความเครียดภายในองค์กรของพนักงาน พบว่า มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ความเครียดภายในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยความเครียดภายในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านโอกาส
ก้าวหน้าในการทํางานมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดรองลงมาได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านนโยบายองค์กร ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้านลักษณะของงาน ตามลําดับ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในระดับมากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างความเครียดภายในองค์กรโดยรวมกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้าน
คุณภาพงาน ด้านความพอใจในงาน และด้านปริมาณงาน พบว่า ด้านคุณภาพงานและด้านปริมาณ
งานมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับตํ่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้าน
ความพอใจในงานมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 

 
สมมติฐานท่ี 2 ความเครียดในการทํางานที่มีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการ

ทํางานของพนักงานธนาคารธนชาตสังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
จากการศึกษาพบว่า ความเครียดเกิดจากการทํางานที่อยู่ในภาวะความกดดันในการ

ปฏิบัติงานถ้าพนักงานมีความกดดันในการปฏิบัติงานมากแล้วจะ ส่งผลทางลบต่อประสิทธิผลในการ
ทํางานในด้านการใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ในแต่ละงานรวดเร็วตามกฎเกณฑ์ที่
กําหนดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิผลในการทํางานปัจจัยอ่ืน จึงทําให้การศึกษาพบอาจ
เน่ืองมาจากการทํางานที่มีประสิทธิผลพนักงานควรทํางานด้วยความมีสภาพจิตใจที่มีความสุขหาก
เกิดความเครียดย่อมทําให้ประสิทธิผลในการทํางานลดน้อยลงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wanberg 
(2007) รายงานว่าพฤติการณ์การหางานส่งผลกระทบในแง่ลบต่อสุขภาพจิตได้การหางานนําไปสู่การ
วางตัวเองบนเส้นแบ่งของความรู้สึกเก่ียวกับการถูกตัดสินอย่างหยาบ ๆ การประเมินด้วยการวิจารณ์
หรือการตําหนิ และสุดท้ายการบอกปฏิเสธ Gowan Riordan, และ Gatewood (2009) ลงความเห็น
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ว่าคนที่สามารถจัดการกับอารมณ์ในแง่ลบซึ่งเก่ียวกับข้อเรียกร้องในการทํางาน อาจเกิดความมี
เสถียรภาพและมั่นใจในการทํางาน แต่หากมีการบริหารที่ผิดพลาด ความรู้สึกที่ เกิดขึ้นหรือ
ความเครียดจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานอย่างทันที 

 
สมมติฐานท่ี 3 ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการทํางาน

ของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 
จากการศึกษาพบว่า ข้อเรียกร้องที่เกิดข้ึนจากการทํางานล้วนเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน

อย่างมีประสิทธิผล เพราะเมื่อพนักงานทํางานอย่างไม่มีความสุข รู้สึกไม่สบายใจ หรือกดดันย่อม
ทํางานไม่เต็มความสามารถ จึงทําให้ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลในการ
ทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Wanberg (2007) รายงานว่าพฤติการณ์การหางานส่งผลกระทบในแง่ลบต่อสุขภาพจิตได้การหา
งานนําไปสู่การวางตัวเองบนเส้นแบ่งของความรู้สึกเก่ียวกับการถูกตัดสินอย่างหยาบๆ การประเมิน
ด้วยการวิจารณ์หรือการตําหนิ และสุดท้ายการบอกปฏิเสธ Gowan Riordan, และ Gatewood 
(2009) ลงความเห็นว่าคนที่สามารถจัดการกับอารมณ์ในแง่ลบซึ่งเก่ียวกับข้อเรียกร้องในการทํางาน 
อาจเกิดความมีเสถียรภาพและมั่นใจในการทํางาน แต่หากมีการบริหารที่ผิดพลาด ความรู้สึกที่เกิดข้ึน
หรือความเครียดจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานอย่างทันที 

 
สมมติฐานท่ี 4 อิทธิพลของข้อเรียกร้องในการทํางานที่มีต่อประสิทธิผลในการทํางาน

ผ่านความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม)  

จากการศึกษาพบว่า ความเครียดในการทํางานเป็นตัวแปรกลางระหว่าง ข้อเรียกร้องในการ
ทํางานและประสิทธิผลในการทํางาน  ของพนักงานธนาคารธนชาต  ซึ่งจากผลการทดสอบความเป็น
ตัวแปรกลาง (Testingformediation) ตามสถิติทดสอบ (BaronandKenny,1986) แสดงให้เห็นว่า 
ข้อเรียกร้องในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบต่อประสิทธิผลในการทํางาน ในขณะเดียวกัน ถ้าพนักงาน
ได้รับปริมาณงานที่ไม่เหมาะสมกับจํานวนพนักงานก็จะไม่ทําให้ภาระงานน้ันไม่มากเกินไป  และที่
สําคัญพนักงานจะมีเวลาในการใช้ชีวิตกับครอบครัวได้น้อยลง หากพนักงาน มีเวลาในการใช้ชีวิตกับ
ครอบครัวน้อยลง ก็จะทําให้เกิดปัญหาครอบครัวและสิ่งที่ตามคือพนักงานก็จะเกิดความเครียดเพ่ิม
มากข้ึนทําให้พนักงานอาจไม่มีความสุขกับการทํางาน  ซึ่งหากพนักงานมีข้อเรียกร้องผ่านความเครียด
จะส่งผลให้พนักงานทํางานมีประสิทธิผลน้อยลง  ดังน้ัน  ผู้บริหารจึงควรบริหารในเรื่องของบุคลากร
ทางด้านปริมาณงานและจํานวนพนักงานในสาขาให้เกิดความสมดุลกัน จะช่วยลดอัตราความเครียด
ได้ ดังน้ันเมื่อพนักงานมีความเครียดในการทํางานน้อยลงและหากมีการทํางานที่มีความคล่องตัวมี
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ประสิทธิภาพจะทําให้ผลของการทํางานในช่วงเวลาน้ันมีประสิทธิผลตามไปด้วย น่ันคือมีภาวะ
ความเครียดที่น้อย ทํางานอย่างสบายใจไม่กังวลต่อภาวการณ์ทํางานที่มีความเคร่งครัดและเร่งรีบ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนักค้นคว้า (Alfredsson และ Theorell, 2003) สวีเดน ตัวอย่างเช่นการ
พัฒนาลักษณะระดับมาตรฐานของกลุ่ม 118 อาชีพทั่วโลก ลักษณะงานของบุคคลโดยความ
รับผิดชอบสูงและการควบคุมตํ่า (ความอิสระในการทํางาน) มีความเสี่ยงกับโรคหัวใจเพ่ิมข้ึนเมื่อ
เทียบกับคนอายุเดียวกันในช่วง 40-54 ของพนักงานในทุกอาชีพ ผู้เขียนได้สรุปว่าขั้นถัดไปจะให้ความ
สนใจมากขึ้นในการทดลอง และค้นพบวิธีการลดความเครียดจากการว่างงานจะกระทบต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมในการทํางาน การค้นคว้าได้แนะนําเก่ียวกับความสัมพันธ์เจาะจงไปที่ ผู้ที่ต้องเลี้ยงลูก
คนเดียว และครอบครัวที่ทั้งพ่อและแม่ต้องทํางาน การค้นคว้าพบว่าผลกระทบจากงานตามหน้าที่กับ
สิ่งที่ต้องทําให้มีผลต่อสุขภาพ(Frankenhaeuser, 2008) ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมระดับ Catecholamines 
ที่มาจากการสะสมความเครียดอย่างรวดเร็วจากการทํางานต้ังแต่เช้ายันเย็นของผู้ชาย หรือพนักงาน
หญิงที่แต่งงานแล้วต้องทนทํางานบ้านต่อจนเสร็จ โลว์แมน (Lowman, 2006) ได้เสนอระดับความ
เจ็บป่วยด้านจิตใจที่เก่ียวกับการทํางาน รวมถึงรูปแบบของภายใต้สัญญา เช่น การทําไม่สําเร็จตาม
เป้า หรือล่าช้า หรือนอกเหนือสัญญา (การครอบงํา – บังคับทางจิตใจ) ความกังวลในบทบาท และ
ความกดดันในการทํางาน ผลกระทบทางจิตใจที่เกิดจากการว่างงาน ในที่น่ีมีการกล่าวถึงสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องในการทํางานของผู้ที่ทํางานรุ่นเดียวกัน ในหน่ึงพันของลูกจ้างที่ทํางานอย่าง
หนัก พนักงานเกิดความเครียด ทําให้ประสิทธิผลในการทํางานลดลง หากไม่แก้ไข พนักงานมี
ความเครียดภายใต้ข้อเรียกร้องในการทํางานที่หนัก ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานโดย
ภาพรวมอย่างแน่นอนและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรนัย ศิริเลขอนันต์ (2552) ได้อธิบาย 
ความเครียดมีผลต่อการปฏิบัติงาน ความเครียดที่มีระดับตํ่าจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นและส่งเสริม
การทํางนให้สําเร็จไปได้ด้วยดี แต่ถ้าความเครียดอยู่ในระดับที่สูงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและไม่ได้รับการ
แก้ไขจะมีผลกระทบสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ ความสามารถในการทํางานลดลง หรือมีผลต่อ
พฤติกรรมด้านต่างๆ 
 

1. ประโยชน์เชิงการจัดการ 
 ผลจากการศึกษาข้อเรียกร้องในการทํางานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่าน

ความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) สามารถ
นํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทํางานของพนักงานธนาคารเพ่ือให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของพนักงาน โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยดังต่อไปน้ี  
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 1.1 ข้อเรียกร้องในการทํางาน  
  1.1.1 ด้านความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ พนักงานแต่ละคนมีความรู้ความ 

สามารถ และความถนัดไม่เหมือนกัน ดังน้ันผู้บริหารควรคัดเลือกพนักงานด้วยการใช้แบบทดสอบ
ความถนัดในสายงานเบ้ืองต้นในแต่ละตําแหน่งงาน เพ่ือพนักงานที่สอบผ่านได้รับเข้าทํางานใน
ตําแหน่งงานที่เหมาะสม ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสาขาควรจัดอบรม การสอนงาน และพัฒนา
ความรู้เพ่ิมเติมให้สามารถทํางานได้ตามระบบงานของธนาคาร ซึ่งในการมอบหมายงานผู้บริหารต้อง
คํานึงถึงศักยภาพของพนักงานแต่ละคนว่ามีความถนัดในด้านใด และในการมอบหมายงานน้ันควรมี
การทําเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมทุกหัวข้อที่เก่ียวข้อง เน้ืองานมีความชัดเจนเมื่อพนักงานได้รับ
มอบหมายงานตรงตามความสามารถของพนักงานแต่ละท่านแล้ว ควรมีการประเมินผลงานน้ันๆ ด้วย
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให้มีประสิทธิผลสูงสุด 

  1.1.2 ด้านภาระงานท่ีมากเกินไป เน่ืองจากพนักงานแต่ละคนมีเวลาทํางานที่จํากัด 
การมอบหมายงานที่มีมากกว่าเวลาที่ทํางานย่อมก่อให้เกิดภาระงานที่มากเกินไป และความเครียดใน
การทํางานส่งผลลบต่อประสิทธิผลในการทํางาน ดังน้ัน ผู้บริหารควรเน้นให้พนักงานใช้เครื่องมือที่
ธนาคารได้จัดซื้อระบบงานเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน เช่น ฐานข้อมูลลูกค้าที่จัดเก็บ
ประวัติการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของลูกค้า และการโอนถ่ายงานเอกสารบางอย่างเข้าส่วนกลาง
สํานักงานใหญ่ เพ่ือลดปริมาณงานท่ีไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของพนักงาน ก็จะสามารถปิดงาน
ประจําวันได้เร็วขึ้น และผลที่ตามมาของพนักงานคือ พนักงานสามารถใช้เวลาหลังเลิกงานกับ
ครอบครัวได้มากข้ึน และธนาคารก็จะลดค่าใช้จ่ายในการทํางานนอกเวลาของพนักงานได้ 

  1.1.3 ด้านความขัดแย้งในการทํางาน บรรยากาศในการทํางานมีอิทธิพลต่อการ
ทํางาน บรรยากาศที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน ย่อมสร้างบรรยากาศการทํางานที่มีความกระตือรือร้น 
ดังน้ันผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน เช่น ให้พนักงานในสาขาได้เปิดใจ และแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง เพ่ือปรับทัศนะคติของแต่ละคนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้พนักงาน
ลดความขัดแย้งในการทํางาน และทําให้พนักงานทํางานในบรรยากาศที่ไม่ตึงเครียด  

 1.2 ความเครียดในการทํางาน 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละตําแหน่งงานน้ันย่อมเผชิญกับความเครียด

ความกดดันในแต่ละงานที่ตนเองรับผิดชอบ ดังน้ันผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับบทบาทหน้าที่ชอง
พนักงานว่างานแต่ละด้านน้ันสร้างความกดดันกับพนังงานในระดับใด และผู้บริหารควรเปิดโอกาสรับ
ฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพ่ือให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหา
ให้กับพนักงานได้ตรงจุด ทําให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 
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2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับข้อเรียกร้องในการทํางานที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ในการทํางานผ่านความเครียดในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม)จึงพบว่า ลักษณะกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี จนเกิด
การบูรณาการทางทฤษฎีเก่ียวกับข้อเรียกร้องในการทํางานความเครียดในการทํางาน และ
ประสิทธิผลในการทํางาน ศึกษาโดยใช้การทดสอบตัวแปรกลางตามแนวคิดของ Baron and Kenny 
(1986) มากําหนดตัวแปรในการศึกษาออกแบบกรอบแนวคิด โดยให้ความเครียดเป็นตัวแปรกลาง
ระหว่างข้อเรียกร้องในการทํางานและประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัด
สํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) ด้วยการศึกษาระดับบุคคลกับพนักงานธนาคารธนชาต สํานักงาน
ภาคกลาง 3 (นครปฐม) 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 1. การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารธนชาต สํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่จํากัดทําให้ได้ข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่เท่าน้ัน ดังน้ันจึงควรมี
การศึกษาจากสํานักงานภาคอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับผลของสํานักงานภาคอ่ืน ๆ  
 2. การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ อาจจะได้ข้อมูลที่จํากัด ไม่ครอบคลุม ดังน้ัน จึง
ควรมีการทําการศึกษาเชิงลึกหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ ในด้านข้อเรียกร้องในการทํางาน ความเครียด
ในการทํางาน และประสิทธิผลในการทํางาน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ละเอียดมากย่ิงข้ึน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

เรื่องข้อเรียกร้องในการทํางานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่านความเครียดในการทํางานของ
พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 

 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามสําหรับการวิจัยเพ่ือทราบข้อเรียกร้องในการทํางาน

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานผ่านความเครียดในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารธนชาต  สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 

2. นิยามศัพท์เฉพาะ 
3. แบบสอบถามฉบับน้ีมีทั้งหมด  4  ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกับข้อเรียกร้องในการทํางาน 
  ตอนท่ี 3  ข้อมูลเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน 
  ตอนท่ี 4  ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิผลในการทํางาน 

4. การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของธนาคารธนชาต 
สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 (นครปฐม) 

5. จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านหรือธนาคารของท่านแต่ประการใด 
คําตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการบริหารของธนาคารธนชาต สังกัดสํานักงานภาคกลาง 3 
(นครปฐม) ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

6. เพ่ือความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ีมา ณ 
โอกาสน้ีเป็นอย่างย่ิง 

 
 นางสาวศวิตา  สริจันทร ์
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย      ลงใน   (     )   หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพศ
     (    )    ชาย (    )    หญิง 

2. อายุ
     (    )   ไม่เกิน  30  ปี (    )   31-40  ปี 

      (    )   41-50  ปี (    )   51  ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
      (   )   ปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า (    )   สูงกว่าปริญญาตรี
4. ตําแหน่งหน้าที่ 
      (    )  ผู้จดัการ (BM) 

      (    )  ผู้ช่วยผู้จัดการ (Amos) 
      (    )  เจ้าหน้าที่อํานวยการ (Sup) 
      (    )  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสมัพันธ์(CSR) 
      (    )  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) 
      (    )  เจ้าหน้าที่การตลาด(PBO/BBO) 

5. ประสบการณ์การทํางาน
      (    )   ไม่เกิน  5  ปี (    )   6-10  ปี 
      (    )   11-15  ปี (    )   16-20  ปี 
      (    )   21  ปีขึ้นไป
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องในการทํางาน 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย      ลงในช่องหลังข้อความ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

 

ข้อ ข้อเรียกร้องในการทํางาน 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

 
5 

เห็นด้วย
 
 
4 

ไม่แน่ใจ 
 
 
3 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
2 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 
1 

ภาระงานท่ีมากเกินไป  
1 เป้าหมายงานไม่มีความเหมาะสมกับ

ความสามารถและระยะเวลาในการทํา      
2 ท่านมีเวลาในการใช้ชีวิตกับครอบครัว

น้อยลง      
3 ปริมาณงานเป็นอุปสรรคต่อการ

บริหารจัดการ 
งานที่มีอยู่      

4 ปริมาณงานมากจนที่ไม่สามารถ
บริหารให้เสร็จตามเวลาที่กําหนด      

5 ปริมาณงานในสาขาของท่านไม่สมดุล
กับจํานวนพนักงานในสาขา      

6 ปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมายใน
สาขามีปริมาณมากเกินเวลาในการ
ทํางาน      

7 ท่านมีระยะเวลาในการทํางานแต่ละ
ช้ินให้เสร็จลลุว่งภายในระยะเวลาที่
กําหนดไม่เหมาะสม      

ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี  
8 งานที่ท่านได้รับมอบหมายในสาขาไม่

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
ท่าน      
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ข้อ ข้อเรียกร้องในการทํางาน 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

 
5 

เห็นด้วย
 
 
4 

ไม่แน่ใจ 
 
 
3 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
2 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 
1 

9 บทบาทหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมาย
ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานใน
สาขา      

10 หน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายไม่ตรง
ตามตําแหน่งงานของท่าน      

ความขัดแย้งในการทํางาน  
11 ภายในสาขามีความสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงานไม่เอ้ือต่อการทํางาน      
12 ภายในสาขามีความสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงานกับผู้บริหารไม่เอ้ือต่อการ
ทํางาน      

13 การทํางานในสาขาเป็นไปด้วย
บรรยากาศที่ตึงเครียด      

14 ผู้บังคับบัญชาสร้างความกดดันในการ
ทํางานของท่าน      

15 เพ่ือนร่วมงานในสาขาสร้างความ
กดดันในการทํางานของท่าน      
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย     ลงในช่องหลังข้อความ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  
 

ข้อ ความเครียดในการทํางาน 

ระดับความเครียด 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

 
5 

เห็นด้วย
 
 
4 

ไม่แน่ใจ 
 
 
3 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
2 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1 

1 ท่านมีความรู้สกึวิตกกังวลในการ
ปฏิบัติงาน      

2 ท่านมีความรู้สกึกดดันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน      

3 ท่านมีความคับข้องใจในการ
ปฏิบัติงาน      

4 ท่านขาดสมาธิในการปฏิบัติงาน  
5 เวลาปฏิบัติงานท่านมักเกิดอาการ

หงุดหงิด      
6 ท่านไม่มีความมั่นใจในการ

ปฏิบัติงาน      
7 ท่านรู้สึกว่าการปฏิบัติงานเกิด

ความอึดอัดใจ      
8 ท่านรู้สึกกลัวความผิดพลาดใน

การปฏิบัติงาน      
9 ท่านมักเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ

ในขณะปฏิบัติงาน      
10 ท่านรู้สึกไม่มั่นคงในการ

ปฏิบัติงาน      
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ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการทํางาน 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย      ลงในช่องหลังข้อความ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  

ข้อ ประสิทธผิลในการทํางาน 

ระดับการปฏิบัติ 
ปฏิบัติ

มากที่สุด 
5 

ปฏิบัติ
มาก 
4 

ปฏิบัติ
ปานกลาง 

3 

ปฏิบัติ
น้อย 
2 

ปฏิบัติ
น้อยที่สุด 

1 
1 ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที      
2 ท่านทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ      
3 ท่านใช้ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ในแต่
ละงานรวดเร็วตามกฎเกณฑ์ที่
กําหนด      

4 ท่านปฏิบัติงานได้สําเร็จและมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ธนาคาร
กําหนด      

5 ผลงานของท่านเป็นที่พอใจของ
ผู้บังคับบัญชา      

6 ผลงานของท่านมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน  และเรียบร้อย      

7 ท่านสามารถให้บริการลูกค้าแต่
ละรายเป็นไปอย่างรวดเร็ว      

8 ท่านสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าจนลกูค้าตัดสินใจใช้
บริการด้านอ่ืนเพ่ิม      

9 ท่านสามารถออกหาลูกค้าราย
ใหม่นอกสาขาเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ฐานลูกค้าใหส้าขาได้มากข้ึน      
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