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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

CAUSES OF STRESS IN WORKING OF OPERATION WORKERS IN  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

กิติยา พงษสิ์ตานนท ์1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
  การจดัท าการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเป็นประโยชน์
ทางการศึกษา และสร้างองค์ความรู้ให้กบัผูอ่้านเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพฒันาและ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

การวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค ์คือ (1) 
เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเครียดในการท างานของ
พนักงานปฏิบัติงาน (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการปฏิบัติงานท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความเครียดในการท างานของพนักงานปฏิบัติงาน (3) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานของ
พนกังานปฏิบติังาน โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ
ของธนาคากรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ทั้งหมด 400 คน แบ่งเป็น Generation X จ านวน 
200 คน และ Generation Y จ านวน 200 คน และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
แนวความคิดของ Taro Yamane โดยการศึกษาคร้ังน้ี มีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ตวัแปร
อิสระประกอบไปด้วย 1) ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน 7 ตวั ประกอบด้วย เพศ Generation 
(ช่วงอายุ) สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดบัต าแหน่ง ระยะเวลาการเร่ิม
ปฏิบติังาน (อายุงาน)  2) ปัจจยัการปฏิบติังาน จ านวน 6 ตวั ประกอบดว้ย รูปแบบลกัษณะ
การท างาน ขอบเขตความรับผิดชอบของงาน การยอมรับฟังและการแสดงความคิดเห็น 
การปรับตวัตามโครงสร้างขององคก์ร การท างานร่วมกบัคนต่างวยั ความคาดหวงัต่องานท่ี
ปฏิบติั 3) ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน จ านวน 4 ตวั ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน การยอมรับ
จากคนในองคก์ร ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ ค่าจา้งและสวสัดิการ 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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และตวัแปรตามคือ ความเครียดในการท างานของพนักงานระดับปฏิบติัการ 
Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามใน
การวิจยั แบ่งออก 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลด้านปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลด้านความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัการปฏิบติังาน 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบสอบถาม เก่ียวกบัแรงจูงในในการท างาน 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความเครียด ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม Generation (ช่วงอายุ) 
ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายงุาน) มีความสัมพนัธ์กบัความเครียด 

 2. ด้านเก่ียวกับปัจจัยการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับคนต่างวยั มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียด 

 3. ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน การยอมรับจากคนในองคก์ร 
ค่าจา้งและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์กบัความเครียด 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล โดยลกัษณะของแบบสอบถามจะ
เป็นค าถามปลายปิด ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม, ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัการปฏิบติังาน, ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน, ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด โดยน าเอาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัองคก์ารเป็นแนวทาง
ในการจดัการกบัความเครียด ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานเพิ่มข้ึน  
ค าส าคัญ : ความเครียด , Generation X, Y 
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ABSTRACT 
 The researcher really hope that this independent study will be very beneficial for 
the education and can build the knowledge body for the readers that can be further used 
and applied as the development guidelines for the related matters. 
 The study titled “The Factors Affecting the Work-related Stress among 
Generation X, Y Operational Employees of Bank of Ayudhya Public Company Limited” 
aimed to (1) Compare the difference between the personal factors and the work-related 
stress of the operational employees; (2) Investigate the correlation among the work 
factors associated with the work-related stress of the operational employees; and (3) 
Explore the correlation among the work motivations affecting the work-related stress of 
the operational employees. The population of this study consisted of 400 Generation X, 
Y Operational Employees of Bank of Ayudhya Public Company Limited (Generation X 
= 200 persons and Generation Y = 200 persons) whereas the sample size was determined 
using Taro Yumane’s method. The independent variables of this study comprised 1) 
Seven personal factors in terms of age, generation, marital status, education, monthly 
income, position, working period; 2) Six operational factors consisting of working 
characteristics, scope of work responsibility, acceptance and expression of opinions, self-
adjustment to the organizational structure, working with the colleagues with different 
generations, and expectation to the work; and 3) Four working motivational factors of 
work characteristics, acceptance from the colleagues, work stability and career 
development, and wages and welfares. The dependent variable was the work-related 
stress of the Generation X, Y Operational Employees of Bank of Ayudhya Public 
Company Limited. The questionnaire used as the research instrument consisted of four 
parts. Part 1 was involved with the personal factors of the respondents; Part 2 the 
opinions of the respondents on the operational factors; Part 3 the opinions of the 
respondents on the working motivation; and Part 4 the 3 the opinions of the respondents 
on the factors affecting the work-related stress, respectively. The research results were as 
follows: 

1. In terms of the personal factors, generation and working period of the 
respondents were related with the work-related stress; 
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2. For the operational factors, working with the colleagues with different 
generations was related to the work-related stress; and 

3. Regarding the motivational factors, acceptance of the colleagues and wages 
and welfares were related to the work-related stress. 

Questionnaire was used as the research instrument to collect the data. The 
questionnaire consisted of the close-ended questions divided into the four parts. Part 1 
was regarded with the personal factors of the respondents; Part 2 the opinions of the 
respondents on the operational working factors; Part 3 the opinions of the respondents on 
the working motivation; and Part 4 the opinions of the respondents on the factors 
affecting the work-related stress. Obviously, the factors related to the organization were 
used as the guidelines to prevent the work-related stress so that the quality of life of the 
employees could be improved. 
KEYWORD : STRESS, GENERATION X, Y 
 
บทน า 

"ความเครียด" มีทั้งแง่ดีและแง่เสีย กล่าวคือ หากความเครียดท่ีเกิดข้ึนกบัเราอยูใ่น
เวลาและสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม ตลอดจนอยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะ ความเครียดก็จะเป็น
ตวัผลกัดนัให้เราเกิดความทะเยอทะยาน ฮึกเหิม และเป็นกลไกให้เรามุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ
ในภายภาคหนา้ แต่ถา้หากความเครียด มีมากเกินไปจนยากท่ีจะควบคุม ความเครียดนั้นก็
จะกลบัมาเป็นตวัท าลายเราเสียเอง จนในบางคร้ังอาจท าให้เกิดความรู้สึก หดหู่ ผิดหวงั 
ทอ้แท ้และส้ินหวงั 

ความเครียด เป็นส่ิงท่ีเกิดกบัเราทุกคน เม่ือเราตอ้งเผชิญกบั "ปัญหา" ท่ีไม่สามารถ
แกไ้ขหรือหาทางออกได ้ส่งท่ีไดรั้บการกระทบกระเทือนเป็นอยา่งแรกนัน่คือ จิตใจ หลาย
คนมีวิธีการขจัดความเครียดท่ีแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ภาวการณ์
ควบคุมทางอารมณ์ ประสบการณ์การแกไ้ขปัญหาท่ีผ่านมาของแต่ละคน และส่ิงสุดทา้ย
นัน่คือการปรับตวัหรือการยอมรับปัญหา 

หากจะกล่าวแล้วความเครียดอีกอย่างหน่ึงท่ีอยู่ใกล้ตวัเรามาเหลือเกิน นั่นคือ
ความเครียดท่ีเกิดจากการท างาน เราคงตอ้งยอมรับวา่ในแต่ละวนัหรือ 24 ชัว่โมงนั้นหลายๆ 
คนใช้เวลาอยู่ท่ีท  างานมากกว่าอยู่ ท่ีบ้านหรือครอบครัวเสียอีก นั่นก็หมายความว่า
ความเครียดท่ีกล่าวมาส่วนใหญ่มาจากท่ีท างานหรืองานท่ีตนเองได้รับมอบหมายและ
ปฏิบติัอยู่ การท างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคนเมือง หลายคนวดัความเสร็จของชีวิตจาก
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ความส าเร็จของงานท่ีท า เม่ืองานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จและไดรั้บการยอมรับจาหวัหน้า
งานและเพื่อนร่วมงาน เราอาจเปรียบส่ิงนั้นเป็นรางวลัของตนเองมากกวา่การไดรั้บเงินทอง
เสียอีก ซ่ึงในการท างานแต่ละอยา่งความเครียดก็จะแตกต่างกนั ท าให้งานไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวงั 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) จะท าให้พนักงานและ
เจา้หน้าท่ีขององค์กรไดท้ราบว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังาน ซ่ึงมีผลให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานนั้นลดลง และสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวน้ีมา
ใชว้างแผน ปรับปรุง แกไ้ข ในการท างานเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รสูงสุด 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความเครียดในการท างาน
ของพนกังานปฏิบติังาน 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคาม
เครียดในการท างานของพนกังานปฏิบติังาน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความเครียด
ในการท างานของพนกังานปฏิบติังาน 
สมมติฐานของการวจัิย 

จากการศึกษาผูว้จิยัคาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ Generation (ช่วงอายุ) สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน ระดบัต าแหน่ง ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายุงาน) ท่ีแตกต่างกนั มีผล
ต่อ ความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) แตกต่างกนั 
 2. การปฏิบัติงานมีความสัมพนัธ์ต่อความเครียดของของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 3. แรงจูงใจประกอบดว้ยลกัษณะงาน การยอมรับจากคนในองคก์ร ความมัน่คง
และความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าจ้างและสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กับความเครียด ของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
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ขอบเขตของการวจัิย 
การท าวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและเก็บขอ้มูลเม่ือมุ่งคน้หาถึงปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความเครียดในปัจจยัดา้นต่าง ๆ โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีทางผูว้ิจยัได้
ก าหนดขอบเขตเฉพาะส่วนของพนักงาน ระดบัปฏิบติังาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน)  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัของบุคคลในแต่ละ 
Generation วา่มีความสัมพนัธ์ต่อความเครียดในการท างานอยา่งไร 
  3. ขอบเขตด้านสถานท่ี จะท าการศึกษาเฉพาะส่วนของพนักงานประจ า ท่ี
ปฏิบติังานเฉพาะส านักงานใหญ่ พระรามท่ี 3 ว่าปัจจยัใดมีผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบติังาน 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา จะท าการศึกษาส่วนของอายุงานของแต่บุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อความเครียดในการปฏิบติังาน 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง
และผูท่ี้สนใจดงัต่อไปน้ี 

1. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความเครียดในการท างานของพนกังานปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) 

2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการ
ท างานของพนกังานปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

3. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อ
ความเครียดในการท างานของพนกังานปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) 
 4. ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีจะใช้เป็นแนวทางเพื่อลดความตึงเครียดในการ
ท างาน ตลอดจนเพื่อคน้หาแนวทางแกไ้ขหรือเพิ่มส่ิงเร้าและแรงจูงใจให้แก่พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีความประสงค์เพื่อท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดใน
การท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงกรอบ
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แนวความคิดในการท าวิจยัคร้ังน้ีจ  าแนกตวัเป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
ตามรายละเอียดดงัน้ี 
  ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)                    ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 
 Generation X, Y 
 สถานภาพ 
 ระดบัการศึกษา 
 รายไดต่้อเดือน 
 ระดบัต าแหน่ง 
 ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายงุาน) 

ปัจจัยการปฏิบัติงาน 

 รูปแบบลกัษณะการท างาน 
 ขอบเขตความรับผดิชอบของงาน 
 การยอมรับฟังและการแสดงความ

คิดเห็น 
 การปรับตวัตามโครงสร้างขององคก์ร 
 การท างานร่วมกบัคนต่างวยั 
 ความคาดหวงัต่องานท่ีปฏิบติั 

ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน 

 ลกัษณะงาน 
 การยอมรับจากคนในองคก์ร 
 ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 ค่าจา้งและสวสัดิการ 

 
ความเครียดในการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ประชากรศาสตร์ 
      1.1  ความเครียด หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากภายใน ซ่ึงสามารถ

เกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัหลายสาเหตุ ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ และวฒิุภาวะของบุคคลนั้น ๆ 
      1.2  ความเครียดจากการท างาน หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้เกิด

ความกดดนั แล้วอาจเกิดจากเร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองงาน ท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน  

      1.3 พนกังาน หมายถึง เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ  
      1.4 เพศ หมายถึงรูปท่ีแสดงใหรู้้วา่หญิงหรือชาย 
      1.5 Generation X หมายถึง บุคคลท่ีอยูใ่นช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2508 - 2522 

อายปุระมาณ 29 - 43 ปี 
      1.6 Generation Y หมายถึง บุคคลท่ีอยูใ่นช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2523 - 2543 

อายปุระมาณ 8 - 28 ปี 
      1.7 สถานภาพ หมายถึง สิทธิหน้าท่ีตามบทบาทของบุคคลท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจุบนั เช่น โสด สมรส หยา่ร้าง 
      1.8 ระดบัการศึกษา หมายถึง คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุดท่ีไดรั้บ แบ่งเป็น 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
      1.9 รายได้ต่อเดือน หมายถึง เงินหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเป็นประจ าทุก

เดือน 
      1.10 ระดับต าแหน่ง หมายถึง หน้าท่ีการงาน สถานภาพ , ต าแหน่งหรือ

เกียรติยศของบุคคลท่ีปรากฏในสังคม 
      1.11 ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายุงาน) หมายถึง ช่วงอายุท่ีเร่ิมนบัจาก

วนัท่ีปฏิบติังานกบัองคก์ร โดยไม่ค  านึงถึงอายจุริงของพนกังานคนนั้น ๆ 
2. ปัจจยัการปฏิบติังาน 

     2.1 รูปแบบลกัษณะการท างาน หมายถึง ลกัษณะการปฏิบติังานของพนกังาน 
โดยแบ่งเป็น การปฏิบติังานภายนอกและภายนอก องคก์ร 

      2.2 ขอบเขตความรับผดิชอบของงาน หมายถึง ความรับผิดชอบในงานนั้น ๆ 
ของพนกังาน 

      2.3 การยอมรับฟังและการ แสดงความคิดเห็น หมายถึง การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นและความกลา้แสดงความคิดเห็นของพนกังาน 
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      2.4 การปรับตวัตามโครงสร้างขององค์กร หมายถึง ความสามารถในการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงขององคก์ร 

      2.5 การท างานร่วมกบัคนต่างวยั หมายถึง การยอมรับและความสามารถท่ีจะ
ปรับการท างานของตนเองเขา้กบัพนกังานท่ีอยูต่่างวยั 

      2.6 ความคาดหวงัต่องานท่ีปฏิบติั หมายถึง ความหวงัต่อความส าเร็จท่ี
พนกังานปฏิบติั 

3. แรงจูงใจในการท างาน 
      3.1 ลกัษณะงาน หมายถึง งานท่ีพนักงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัจาก

องคก์ร 
      3.2 การยอมรับจากคนในองคก์ร หมายถึง ความคาดหวงัของพนกังานท่ีจะ

ไดรั้บความไวว้างใจ ความช่ืนชม และการยอมรับในความสามารถจากงานท่ีปฏิบติัของตน 
      3.3 ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ หมายถึง ความมัน่คงในต าแหน่ง

งานท่ีจะปฏิบติัและความหวงัท่ีจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งไปในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
      3.4 ค่าจา้ง หมายถึง เงินท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานตามสัญญาจา้งโดยไดรั้บ

ทุกเดือนเป็นประจ าจนกวา่พนกังานจะลาออก 
      3.5 สวสัดิการ หมายถึง ส่ิงท่ีพนักงานได้รับจากองค์กรนอกเหนือจาก

เงินเดือน เป็นส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่พนกังานท่ีปฏิบติังานโดยท่ีพนกังานไม่ตอ้ง
ไปเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกนักลุ่ม และเงินกูด้อกเบ้ียต ่า ฯลฯ 

4. ความเครียดในการท างาน 
      4.1 ส่ิงท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมหรือทางความรู้สึกท่ีบ่งบอกถึง ความรู้สึก

กงัวล ไม่สบายใจ ท่ีสะสมเป็นเวลานานแลว้ไม่สามารถหาทางแกไ้ขได ้อาจแสดงออกโดย
กิริยาท่าทาง อาการหรือการแสดงออกทางการกระท า ท่ีเกิดจากความรู้สึกภายใน ท่ีสะสม
เป็นเวลานานแลว้เกิดเป็นพฤติกรรม เช่น อาการนอนไม่หลบั อาการหงุดหงิด ถอนหายใจ 
ฯลฯ 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกีย่วกบั Generation 

อนนัต์ชยั คงจนัทร์ (2545 : 46-47) ค่านิยมและทศันคติถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน โดยเฉพาะในเร่ืองการรับรู้ และการตดัสินใจในองค์กร 
ค่านิยมจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลท่ีท างานในองค์การในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่
ควรปฏิบติั เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจของคนวา่ ส่ิงใดถูกหรือส่ิงใดผดิ 
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การจดัการทรัพยากรมนุษย ์และการบริหารจดัการภายในองค์กรนั้น ผูบ้ริหาร
ควรตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใยวิถีชีวิต ค่านิยม ทศันคติของบุคคลท่ีอยู่ในองคก์ร กลุ่มคน
รุ่นใหม่ หรือ Generation X คือ กลุ่มท่ีก าลงัเขา้สู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งก าลงัอยูใ่นช่วงท่ี
กา้วหน้าข้ึนสู่ต าแหน่งผูบ้ริหาร ความเขา้ใจในเร่ืองทศันคติ ค่านิคมของคนกลุ่มน้ีจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจูงใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานขององคก์ร 

การแบ่งกลุ่มคนท างานสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามรายละเอียดดงัน้ี 
1. กลุ่มแรก Baby Boomer คือ คนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2489-2507 อายุ 44 - 62 

ปี ชีวติอุทิศเพื่อการท างานเป็นหลกั ใหค้วามส าคญักบักฎระเบียบ กติกา มีความอดทน และ
ให้ความส าคญักบังานมากกว่าส่ิงใด ถึงแมว้่าจะใช้เวลานานกว่าบุคคลอ่ืนก็ตาม ท างาน
หนกัเพื่อชีวิตท่ีดีข้ึน ทุ่มเทกบัการท างานและหน่วยงาน โดยทัว่ไปคนกลุ่มน้ีจะไม่เปล่ียน
งานบ่อยเน่ืองจากมีความจงรักภกัดีกบัองคก์รอยา่งมาก 

2. กลุ่มท่ี 2 Generation X คือ คนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2508-2522 อายุ 29-43 ปี 
ไม่ชอบความเป็นทางการ พฤติกรรมชอบอะไรง่าย ๆ สบาย ๆ ให้ความส าคญักบังานเท่า ๆ 
กบัครอบครัว มีความรอบรู้หลายดา้น สามารถปฏิบติังานไดต้ามล าพงั ยอมรับฟังความคิด
ของคนอ่ืนเพื่อน ามาปรับปรุงและเปล่ียนแปลงตนเองใหดี้ข้ึน 

3. กลุ่มท่ี 3 Generation Y คือ คนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2523-2543 อายุ 8-28 ปี 
เป็นคนท่ีมาพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คนกลุ่มคนท่ี
พึ่งเร่ิมท างาน มีพฤติกรรมกลา้แสดงออก เป็นตวัของตวัเอง ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์และ
ขอ้บงัคบั มีความตอ้งการความชดัเจน 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการท างาน 

องคป์ระกอบของพฤติกรรมการท างาน 
พรพรรณ (2543 : 30) กล่าวถึงองคป์ระกอบของพฤติกรรมการท างานไวด้งัน้ี 
1. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หมายถึง การท่ีพนักงานปฏิบัติตาม

กฎระเบียบวนิยัขององคก์ร เช่ือฟังค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเตม็ใจและปฏิบติัตาม 
2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีของ

พนกังาน โดยไม่ตอ้งควบคุม ท างานไดต้รงตามมาตรฐานตามท่ีหน่วยงานก าหนดไว ้
3. การมีส่วนร่วม หมายถึง ความสนใจของพนกังาน ในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง 

ๆ ท่ีองคก์รจดัข้ึน ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและกิจกรรมเพิ่มผลผลิตดว้ยความเตม็ใจ 
4. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์หมายถึง การท่ีพนกังานไดแ้สดงความคิดเห็น หรือ

ขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในหนา้ท่ี หรือเสนอแนวคิดซ่ึงเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 
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5. การแก้ปัญหาและการาตดัสินใจ หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา
เฉพาะหนา้หรือการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน รวมถึงความสามารถในการ
ตดัสินใจท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

6. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถของพนกังานในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดด้ว้ยความราบร่ืน มีความสามคัคีกบัเพื่อนร่วมงาน และผลการปฏิบติังานของทีมมี
ประสิทธิภาพ 

แนวคิดและทฤษฎปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2539 : 2) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพในระบบราชการว่ามี
ความหมายรวมถึงผลิตภาพ และประสิทธิภาพ ซ่ึงประสิทธิภาพน้ีสามารถวดัไดห้ลายมิติ
ตามแต่วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการพิจารณา ดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้าย หรือตน้ทุนการผลิต (Input) ซ่ึงไดแ้ก่ 
การใช้ทรัพยากร ประกอบด้วย คน เงิน วสัดุ เทคโนโลยี และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีมีการใช้
อยา่งคุม้ค่า และประหยดั ท าใหเ้กิดความสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 

2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแ้ก่ การ
ท างานท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะดวกกกวา่เดิม 

3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิต และผลผลิต (Outcome) ไดแ้ก่ การ
ท างานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไรทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดี
กบัการปฏิบติังาน และบริการ เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 จ าเนียร จวงตระกลู (2531 : 2) ใหค้วามหมายของการประเมินผลการปฏิบติังานวา่ 
"เป็นการวดัผลการปฏิบัติงานของพนักงานคนหน่ึงในช่วงระยะเวลาหน่ึงโดยการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงานผูน้ั้ นในช่วงระยะเวลานั้นกับเกณฑ์หรือ
มาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไวส้ าหรับงานแต่ละช้ิน ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นลกัษณะงานของพนกังานผู ้
นั้นว่าผลงานท่ีพนกังานปฏิบติัไดใ้นระยะเวลาดงักล่าวเป็นอย่างไร ทั้งในแง่คุณภาพและ
ปริมาณ และแบบอย่างของการปฏิบติัท่ีแสดงออกมาว่าเป็นอย่างไร กล่าวคือ ผลการ
ปฏิบติังานท่ีวดัไดน้ั้นบรรลุผลตามมาตรฐานก าหนดไวห้รือไม่ 
ลกัษณะของการประเมินผลการปฏิบัติงานดี 
 การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดีจะต้องมีเทคนิควิธีท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ลักษณะงาน ง่ายต่อการปฏิบติั มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้ผลการประเมินได้ตาม
จุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างถูกตอ้ง ผูป้ระเมินจึงมีส่วนส าคญัมากต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบติังาน และจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจต่อการ
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ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง ดั้งนั้น การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดีจึงควรมี
ลกัษณะดงัน้ี Davries (1981, p.30-35 อา้งถึงใน ผณิพนัธ์ุ โตจนัทร์ 2544 : 18) 

ความน่าเช่ือถือ (reliability) เม่ือผูป้ระเมินท าการประเมินผูป้ฏิบติังานในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงท่ีใกล้ๆ  กนั ในสภาพงานและเหตุการณ์ท่ีไม่เปล่ียนแปลง หรือเม่ือผูป้ระเมิน
หลายคนประเมินผูป้ฏิบติังานคนเดียวกนั แลว้น ามาเปรียบเทียบกนั ผลการประเมินจะตอ้ง
ไม่มีความแตกต่าง 

ความเที่ยงตรง (validity) ผลการประเมินจะต้องสามารถแสดงคุณค่าของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อหน่วยงานไดจ้ริง นัน่คือ มิติต่างๆ ของการปฏิบติังานจะตอ้งถูกวดัอยา่ง
ถูกตอ้ง หรือรายการประเมินมีความเก่ียวขอ้งกบังาน 

ความสามารถในการแยกแยะ (discrimination) เทคนิควิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะต้องสามารถแยกคนตามผลได้จริง การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไม่
สามารถแยกได้ว่า บุคคลต่างๆ มีผลส าเร็จท่ีต่างกันอย่างไรแล้วก็ย่อมไม่สามารถ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเกิดความไม่เป็นธรรม ดังนั้ นวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเปิดโอกาสให้ผูป้ระเมินใช้ดุลยพินิจไดม้าก จึงอาจเกิดความ
ผดิพลาดในการแยกแยะไดง่้าย 

สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ (usefulness and practicality) กล่าวคือการ
ประเมินผลการปฏิบติังานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน มีองคป์ระกอบและปัจจยัต่างๆ 
ท่ีสามารถน ามาใช้วดัผลการปฏิบติังานได้จริง เป็นท่ีเขา้ใจง่าย สะดวกในการใช้ และมี
ความยืดหยุ่นในการน าไปใช้กับการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกัน ผลการประเมินสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมายและสามารถใช้ผลยอ้นกลบั (feedback) จากการ
ประเมินผลกาปฏิบติังานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน เช่น การปรับปรุงงานและ
การพฒันาบุคคล เป็นตน้ 
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัแรงจูงในในการท างาน 
 มาสโลวเ์ช่ือว่าความตอ้งการเปล่าน้ีจะถูกเรียงล าดบัจาก "ต ่าสุด" ไปยงั "สุดสุด"  
มาสโลว์ กล่าวว่า เม่ือต้องการ ณ ระดับ "ต ่าสุด" ร่างกายได้ถูกตอบสนองแล้ว ความ
ตอ้งการ ณ ระดบั "สูงข้ึน" ต่อไป ความปลอดภยั จะมีความส าคญัมากท่ีสุดและต่อไป
ตามล าดบั 
 ตามทฤษฎีของมาสโลวแ์ลว้ บุคคลจะถูกจูงใจใหต้อบสนองความตอ้งการระดบัต ่า
ก่อนท่ีพวกเขาจะพยายามตอบสนองความตอ้งการระดบัสูง ยิ่งกว่านั้นเม่ือความตอ้งการ
อยา่งหน่ึงถูกตอบสนองแลว้ความตอ้งการน้ีจะไม่เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีพลงัต่อไปอีก 
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 ทฤษฎีของมาสโลวจ์ะถูกสร้างข้ึนมาบนพื้นฐานท่ีว่าความตอ้งการท่ียงัไม่ไดถู้ก
ตอบสนองจะเป็นปัจจยัท่ีปลุกเร้าพฤติกรรมของบุคคล เม่ือความตอ้งการไดถู้กตอบสนอง
ตามสมควรแลว้ความตอ้งการเหล่าน้ีจะหยดุเป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรม 

 ในการน าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ไปใช้ในหน่วยงาน 
ผูบ้ริหารตอ้งค านึงถึงหลกัของการสร้างแรงจูงใจความตอ้งการในระดบัต ่าอาจไดรั้บการ
ตอบสนองเพียงบางส่วนและในส่วนท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดแรงจูงใจของ
พฤติกรรมอีกต่อไปเช่น ในหน่วยงานท่ีจดัให้มีรายไดพ้อสมควรแลว้และสภาพแวดลอ้ม
ของงานดีแลว้ การปรับปรุงส่ิงเหล่าน้ีให้ดีข้ึนจะไม่เพิ่มแรงจูงใจเลยเน่ืองจากบุคคลส่วน
ใหญ่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในระดบัน้ีเป็นอยา่งดีแลว้ 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความเครียด 

แนวทางของ เซลย,์ แฮม (Selys, Hans 1983 : 4) กล่าวมา เน่ืองจากไม่มีบุคคลใด
ท่ีเหมือนกันทุกประการด้วยเหตุน้ีจึงไม่แปลกใจว่า ตัวก่อความเครียดตัวเดียวกันจะ
ก่อให้เกิดผลต่อบุคคลท่ีแตกต่างกนัไปในทิศทางและระดบัท่ีแตกต่างกัน ปัจจยัภายใน 
(Endogenous Factors) ท่ีปรากฏอยู่มากมายสามารถเพิ่มขยายหรือเก็บกด ผลตอบสนอง
ดา้นความเครียด ปัจจยัภายในท่ีน่ี หมายความรวมถึงคุณลกัษณะดา้นพนัธุกรรม เพศ อาย ุ
และการศึกษาเบ้ืองตน้ ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางภายภาพต่าง ๆ ซ่ึงจะ
ผลโดยตรงและโดยออ้มท่ีจะท าให้เกิดความเครียด เช่น อุบติัเหตุ อุณหภูมิ ภยัธรรมชาติ 
เป็นตน้ 

ความเครียดเป็นสถานะตึงเครียด (Tension) ท่ีบุคคลตอ้งเผชิญ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
รับรู้ความตอ้งการ ขอ้จ ากดัหรือสถานการณ์ต่าง ๆ มากเกินไป ความจริงเราทุกคนต่างตอ้ง
เผชิญกบัความเครียดในชีวิต ซ่ึงจะท าให้เราเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ความเครียดท่ี
พอเหมาะจะมีส่วนช่วยกระตุน้ในบุคคลต่ืนตวั วางแผนอนาคตและท างาน ซ่ึงเกิดผลท่ีเป็น
รูปธรรมและประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มและองค์กร เรียกว่า ความเครียดในดา้นบวก (Us 
tress) แต่ความเครียดท่ีมากเกินไปจะส่งผลในทางลบต่อเรา โดยความเครียดจะแสดงอาการ 
(Symptoms of  Stress) ในดา้นลบ (Distress) ปัญหาความเครียดในดา้นไม่ดี จะเป็นปัญหา
ส าคญัท่ีซ่อนอยูเ่กือบทุกองคก์ร โดยบุคคลท่ีเผชิญกบัความเครียดมกัจะแสดงอาการต่าง ๆ 
ร่วมกนั แต่จะไม่รู้สึกวา่ตนเองมีปัญหาความเครียด โดยเขาอาจจะโทษสภาพแวดลอ้ม หรือ
ปัจจยัผลกัดนัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเพียงส่วนประกอบของปัญหาเท่านั้น 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ด้านพฤติกรรมการท างาน 
นุจรินทร์ เล็กแข (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการท างานของพนกังานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.)" โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน ผลการวจิยัพบวา่ 

พนักงานกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย พนักงานส่วนใหญ่ มี
สถานภาพโสด มีอายุระหวา่ง 28-35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาโท พนกังานปัจจุบนัส่วน
ใหญ่มีต าแหน่งงานอยู่ในกลุ่มวิชาการ อตัราเงินเดือนส่วนใหญ่ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 
บาท พนกังานมีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 

ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อขวญัในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี 
ทศันคติในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ปัญหาและอุปสรรคในการท างานโดยรวมอยู่
ในระดบันอ้ย ความจงรักภกัดีต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และพฤติกรรมการท างาน
โดยรวมของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 

พนักงานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ อายุ รายได้จากการท างาน 
ระยะเวลาในการท างาน ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการงานของพนกังานสถาบนัส่งเสริม
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ขวญัในการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของพนกังาน
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัต ่ามาก 

ทศันคติในการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท างานของ
พนกังานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัปานกลาง 

ปัญหาและอุปสรรคในการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานของพนกังานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัต ่ามาก 

ความจงรักภกัดีต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของ
พนกังานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัค่อนขา้งสูง 
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ด้านปัจจัยการปฏิบัติงาน 
ฉตัรปวีณ์ เกษธีระกุล (2549 : 77-78) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวน ศึกษาเฉพาะกรณี กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 4 ผล
การศึกษาพบวา่  

ลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีต ารวจทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อายรุาชการ ชั้นยศ อตัราเงินเดือน ภาระหน้ีสิน และจ านวนบุตร สามารถ
อธิบาย ไดด้งัน้ี เพศ จากการวิจยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
โดยคิดเป็นร้อยละ 95 อายุ จากการวิจยัพบวา่ เจา้หน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนส่วนใหญ่มีอายุ
อยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี มากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 52.1 ระดบัการศึกษา จากการวิจยัพบว่า 
เจา้หน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั มธัยมศึกษา โดยคิด
เป็นร้อยละ 43.6 สถานภาพสมรส จากการวิจยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจสืบสวนส่วนใหญ่อยู่
ในสถานภาพสมรส โดยคิดเป็นร้อยละ 79.3 อายุราชการ จากการวิจยัพบว่า เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจสืบสวนส่วนใหญ่จะมีอายรุาชการอยูใ่นช่วง 11-20 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 47.9 ชั้นยศ 
จากการวจิยัพลบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนส่วนใหญ่มีระดบัชั้นยศอยูร่ะหวา่ง จ.ส.ต.-
ด.ต. โดยคิดเป็นร้อยละ 65.7 อตัราเงินเดือน จากการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่าย
สืบสวนส่วนใหญ่จะมีอตัราเงินเดือนอยู่ในช่วง 10,001 - 15,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 
43.6 ภาระหน้ีสิน จากการวจิยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนส่วนใหญ่จะมีหน้ีสิน โดย
คิดเป็นร้อยละ 91 จ านวนบุตร จากการวิจยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนส่วนใหญ่จะ
มีบุตร จ านวน 1-2 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 67.1 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวน กองบงัคบัการ
ต ารวจนครบาลท่ี 4 ระดับพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีมาก คือ ความรับผิดชอบและความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติังานสืบสวนจับกุม ผลงานท่ีปฏิบติันั้นบงัเกิดผลดีต่อราชการ
และในส่วนระดบัความพึงพอใจจะอยู่ในระดบัปานกลาง คือ การปฏิบติังานถูกตอ้งตรง
ตามหน้าท่ีท่ีก าหนด การปฏิบติังานสืบสวนจบักุมไดบ้รรลุตามเป้าหมาย ความรวดเร็วใน
การปฏิบติังานสืบสวนจบักุม และการปฏิบติังานสืบสวนจบักุมไดถู้กตอ้งครบถว้น 

ลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันจะท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวน กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 4 แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 โดยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันนั้นจะไม่ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวน กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 4 ไม่แตกต่างกนั 
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ด้านแรงจูงใจในการท างาน 
วลยัลกัษณ์ ค าเพญ็ (2544 : 39-53) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท างาน

ของพนกังานธนาคารผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจของพนกังานธนาคาร ในดา้นนโยบาย
ของหน่วยงานนั้น พนกังานส่วนใหญ่เห็นวา่มีความเห็นดว้ยในระดบัสูง ธนาคารมีนโยบาย
และจดัท าระเบียบคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบติังานเป็นอย่างดี ท าให้การปฏิบติังานมีความ
คล่องตวั 

แรงจูงใจของพนกังานธนาคารในดา้นการบริหาร พนกังานส่วนใหญ่มีความเห็น
ดว้ยในระดบัสูงวา่ไดป้ฏิบติังานตรงกบัความรู้ความสามารถเพราะวา่ธนาคารมีนโยบายใน
การรับพนกังานโดยระบุสาขาวชิาชีพท่ีตรงกบัต าแหน่งงาน 

แรงจูงใจของพนักงานธนาคารในด้านการบงัคบับญัชา พนักงานส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า เห็นด้วยในระดับสูงท่ีผูบ้ ังคับบัญชา เปิดโอกาสให้ขอค าแนะน า และ
ช่วยเหลือในการท างานตลอดเวลา เน่ืองจากการท างานธนาคารนั้น ตอ้งท างานเป็นทีมจึง
จะไดผ้ล 

แรงจูงใจของพนักงานในด้านสภาพการท างานนั้ น พนักงานส่วนใหญ่ มี
ความเห็นดว้ยในระดบัสูง ท่ีมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน ไดเ้ต็ม
ความสามารถ เน่ืองจากในการท างานนั้น พนักงานจะตอ้งมีเป้าหมายในการปฏิบติังาน 
และมีผลงานออกมาให้เห็นอยา่งเด่นชดัท าให้พนกังานจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ
ท่ีตนเองมีอยู่อย่างเต็มท่ี เพื่อให้แสดงผลงานให้ปรากฏ บรรลุตามเป้าหมายท่ีได้รับ
มอบหมาย อนัจะมีผลในการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการเล่ือนต าแหน่ง ต่อไปดว้ย 

แรงจูงใจของพนักงานธนาคารในด้านอตัราค่าจา้ง และความมัน่คง พนักงาน
ส่วนใหญ่มีความเห็นไม่แน่ใจในระดบัสูงว่าเงินสวสัดิการต่าง ๆตามสิทธิท่ีควรจะไดรั้บ 
จะสามารถเบิกได้อย่างรวดเร็ว ทนัตามความจ าเป็น เน่ืองจากธนาคารตอ้งพิจารณาจาก
องคป์ระกอบหลายอยา่ง 

แรงจูงใจของพนักงานในด้านปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ เช่น ความส าเร็จ 
ความกา้วหนา้ และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานนั้น พนกังานส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย
ในระดบัสูงวา่ เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเพราะการ
ท างานธนาคารนั้น ตอ้งท างานเป็นทีม แต่ละฝ่ายตอ้งมีการประสานงานกนัและร่วมมือกนั
ท า จะท าโดยล าพังคนใดคนหน่ึงไม่ได้และงานนั้น จะต้องเสร็จส้ินในแต่ละวนั จึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัในระดบัสูง 
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ปัจจยัจูงใจซ่ึงได้แก่ความส าเร็จของงาน การได้รับการยกย่อง ความก้าวหน้า 
ลกัษณะของงาน ความรับผดิชอบ เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูท่ี้ท  างานในองคก์รได ้
ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่พนกังานธนาคารเห็นดว้ยว่าธนาคารไดมี้ส่ิงดงักล่าวดีแลว้และ
การสร้างเป็นแรงจูงใจไดอ้ยา่งดี 
ด้านความเครียด 

ประณิตา ประสงค์จรรยา (2542) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง "ความเครียดในการ
ปฏิบติังานของผูจ้ดัการบนเท่ียวบินและหัวหนา้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทัการ
บินไทย จ ากดั (มหาชน)" โดยกลุ่มตวัอย่างคือ ผูจ้ดัการบริการบนเท่ียวบินและหัวหน้า
พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน จ านวน 241 คน ผลการศึกษาพบวา่  

ผูจ้ดัการบริการบนเท่ียวบินและหวัหนา้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทัการ
บินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความเครียดในระดบัต ่า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียด ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เงินเดือน และค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน 

ผูจ้ดัการบริการบนเท่ียวบินและหัวหน้าพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมีวุฒิ
การศึกษาแตกต่างกนัมีความเครียดในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และเส้นทาง
การบินท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหค้วามเครียดในการปฏิบติังานของผูจ้ดัการบริการบนเท่ียวบิน
และหวัหนา้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองแตกต่างกนั 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายปิด ประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ดา้น 
เพศ Generation (ช่วงอายุ) สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดบัต าแหน่ง 
ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายงุาน) โดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามแบบ
มีค าตอบค าถามชนิดค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 7 
ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับปัจจัยการ
ปฏิบติังาน ประกอบดว้ย รูปแบบลกัษณะการท างาน ขอบเขตความรับผิดชอบของงาน การ
ยอมรับฟังและการแสดงความคิดเห็น การปรับตวัตามโครงสร้างขององค์กร การท างาน
ร่วมกบัคนต่างวยั ความคาดหวงัต่องานท่ีปฏิบติั ซ่ึงเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รวม 30 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การท างานประกอบด้วย ลักษณะงาน การยอมรับจากคนในองค์กร  ความมัน่คงและ
ความก้าวหน้าในอาชีพค่าจา้งและสวสัดิการ ซ่ึงเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รวม 20 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความเครียด ประกอบดว้ย ปัจจยัความเครียด ซ่ึงเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รวม 6 ขอ้  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน 

161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 เป็นกลุ่ม Generation X (พ.ศ.2508 - 2522) จ  านวน 200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ Generation Y (พ.ศ.2523 - ปีปัจจุบนั) จ  านวน 200 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 จดัอยูใ่นกลุ่มโสด จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 มีรายได3้0,001 บาทข้ึนไป จ านวน 167 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.75 อยูใ่นต าแหน่งเจา้หน้าท่ี 4 จ านวน 156 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.00 มี
อายงุานนอ้ยกวา่ 5 ปี จ  านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75   

2. ผลการวเิคราะห์ผลการวเิคราะห์ปัจจัยเกีย่วกบัปัจจัยการปฏิบัติงาน 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัการปฏิบติังานด้านรูปแบบลกัษณะการท างาน โดย

ปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด งานท่ีปฏิบติัมีความเส่ียงต่อความรับผิดชอบหรือไม่ โดยมี
ค่าเฉล่ีย  7.72 ดา้นรูปแบบขอบเขตความรับผิดชอบของาน โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุด ความสามารถปฏิบติังานไดท้นัตามก าหนด มีค่าเฉล่ีย  8.12 ดา้นรูปแบบการยอมรับ
ฟังและการแสดงความคิดเห็น โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด การไดรั้บการยอมรับ
ความคิดเห็นจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย  7.91 ด้านรูปแบบการปรับตวั
ตามโครงสร้างขององค์กร โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด ความสามารถปรับตวัให้
เขา้กบัวฒันธรรมองค์กรใหม่ ๆ มีค่าเฉล่ีย 8.12 ดา้นรูปแบบการท างานร่วมกบัคนต่างวยั 
โดยปัจจัยท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุด การให้ความส าคัญกับความสามารถของบุคคล
มากกว่าวยัวุฒิของบุคคล มีค่าเฉล่ีย 8.05 ดา้นรูปแบบความคาดหวงัต่องานท่ีปฏิบติั โดย
ปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด การพฒันาและจดัการงานตอ้งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มี
ค่าเฉล่ีย 8.15  
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3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยเกีย่วกบัแรงจูงใจในการท างาน 
ดา้นรูปแบบลกัษณะการท างาน โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด งานท่ีไดรั้บ

มอบหมายมีบทบาทหน้าท่ีและขอบเขตของานท่ีชดัเจนโดยมีค่าเฉล่ีย  7.85 ดา้นรูปแบบ
การยอมรับจากคนในองคก์ร โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด การไดม้าซ่ึงการยกยอ่ง
เป็นแรงจูงใจในการท างานและการท่ีท่านไดรั้บงานท่ีทา้ทายจะเป็นส่ิงท่ีท าให้คนองค์กร
ยอมรับถึงความสามารถ มีค่าเฉล่ีย 7.80 ด้านรูปแบบความมัน่คงและความก้าวหน้าใน
อาชีพ โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด การได้มีโอกาสท างานในองค์กรท่ีมีช่ือเสียง 
ประสบความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับ มีค่าเฉล่ีย 7.82 ดา้นรูปแบบค่าจา้งและสวสัดิการ โดย
ปัจจัยท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุดการได้รับบรรยากาศและอุปกรณ์การท างานท่ีดีเพื่อ
เอ้ืออ านวยต่อการท างาน มีค่าเฉล่ีย 7.72  

4. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยปัจจัยทส่ีงผลต่อความเครียด 
จากผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่าง 400 ราย ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นรูปแบบ

ลกัษณะการท างาน โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ความรู้สึกท่ีจะตอ้งท างานท่ีคา้งให้
หมดภายในวนั โดยมีค่าเฉล่ีย  7.64 ล าดบัท่ี 2 คือ ความรู้สึกต าหนิตนเองเม่ือเกิดความ
ผิดพลาดในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 7.59 และ ความรู้สึกไม่สบายใจเม่ือเผชิญกบัเหตุการณ์
ใหม่ ๆ มีค่าเฉล่ีย 6.95 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ Generation (ช่วงอายุ) 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ระดบัต าแหน่ง ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน 
(อายงุาน) ท่ีแตกต่างกนัมีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

Generation (ช่วงอายุ) เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ พบว่า ช่วงอายุท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation 
X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายุงาน)  ส่งผลต่อความเครียดในการท างานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.008 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการท างานมีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
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สมมติฐานท่ี 3 
ปัจจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดใน

การท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ Generation X ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 

ตวัแปรอิสระ Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 
 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.341 .784  1.712 .088   
รูปแบบลกัษณะการ
ท างาน (X1) 

.066 .107 .044 .619 .537 .412 2.427 

ขอบเขตความ
รับผิดชอบของาน 
(X2) 

.026 .135 .014 .195 .846 .377 2.655 

การยอมรับฟังและ
การแสดงความ
คิดเห็น (X3) 

.058 .133 .034 .436 .663 .340 2.943 

การปรับตวัตาม
โครงสร้างขององคก์ร 
(X4) 

-.190 .142 -.105 -1.335 .183 .335 2.983 

การท างานร่วมกบัคน
ต่างวยั (X5) 

.259 .118 .149 2.193 .029 .447 2.238 

ความคาดหวงัต่องาน
ท่ีปฏิบติั (X6) 

-.016 .132 -.008 -.117 .907 .398 2.515 

ลกัษณะงาน (X7) -.193 .112 -.122 -1.716 .087 .408 2.451 
การยอมรับจากคนใน
องคก์ร (X8) 

.382 .119 .232 3.208 .001 .395 2.532 

ความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ใน
อาชีพ (X9) 

-.084 .106 -.064 -.793 .428 .320 3.129 
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ค่าจา้งและสวสัดิการ 
(X10) 

.388 .093 .306 4.182 .000 .386 2.590 

R R 
Square 

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0.442 0.196 0.175 1.81950 
 
* มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

นอกจากน้ีการวิจัยย ังค้นพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดับต าแหน่ง ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
ความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบ
ไปดว้ย เพศ Generation (ช่วงอายุ) สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดบั
ต าแหน่ง ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายุงาน) ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความเครียดในการ
ท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัการปฏิบติังาน ด้านรูปแบบลักษณะการท างาน 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ งานท่ีปฏิบติัมีความ
เส่ียงต่อความรับผิดชอบหรือไม่ ด้านรูปแบบขอบเขตความรับผิดชอบของาน ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ ความสามารถปฏิบติังานได้ทนัตาม
ก าหนด ด้านรูปแบบการยอมรับฟังและการแสดงความคิดเห็น ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุด การไดรั้บการยอมรับความคิดเห็นจากหัวหน้างานและ
เพื่อนร่วมงาน ด้านรูปแบบการปรับตัวตามโครงสร้างขององค์กร ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ ความสามารถปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมองค์กร
ใหม่ ๆ ด้านรูปแบบการท างานร่วมกับคนต่างวัย ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดใน
การท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) มากท่ีสุดคือ การให้ความส าคญักบัความสามารถของบุคคลมากกว่าวยัวุฒิของ
บุคคล ด้านรูปแบบความคาดหวงัต่องานทีป่ฏิบัติ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดใน
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การท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) มากท่ีสุดคือ การพฒันาและจดัการงานตอ้งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน ดา้นลกัษณะงาน ปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation 
X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีบทบาท
หน้าท่ีและขอบเขตของานท่ีชัดเจน ด้านการยอมรับจากคนในองค์กร ปัจจัย ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ การไดม้าซ่ึงการยกยอ่งเป็นแรงจูงใจใน
การท างานและการท่ีท่านได้รับงานท่ีท้าทายจะเป็นส่ิงท่ีท าให้คนองค์กรยอมรับถึง
ความสามารถ ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ การไดมี้โอกาสท างานในองคก์รท่ีมีช่ือเสียง ประสบ
ความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับ ด้านค่าจ้างและสวสัดิการปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ การไดรั้บบรรยากาศและอุปกรณ์การท างานท่ีดีเพื่อ
เอ้ืออ านวยต่อการท างาน 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) สามารถน าผลท่ี
ไดม้าประยุกต์ใช ้และเป็นแนวทางในการพฒันาและลดความเครียดของพนกังานภายใน
องค์กร โดยเป็นข้อเสนอแนะเฉพาะปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของ
พนักงานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Yธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า Generation (ช่วงอายุ) ระยะเวลาการเร่ิม
ปฏิบติังาน (อายงุาน) การท างานร่วมกบัคนต่างวยั การยอมรับจากคนในองคก์ร ค่าจา้งและ
สวสัดิการ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ดงันั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) ควรมีนโยบายท่ีเพิ่มความมัน่ใจเพื่อเป็นหลกัประกนัถึงความมัน่คงในการ
ปฏิบติังานใหก้บัพนกังานเพื่อลดความเครียดอนัเกิดจากปัจจยัดงักล่าว 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองของความเครียดในการ

ท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) เท่านั้น ผูว้ิจยัเห็นว่า ควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาวิจยั โดยเน้นกลุ่ม
ตวัอย่างในระดบัผูจ้ดัการ เพื่อประโยชน์ต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในการ
วางแผนเพื่อลดความตึงเครียดในการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานภายในองคก์ร 

2. เน่ืองจากภายในองค์กรขนาดใหญ่จ าเป็นต้องมีการประสานงานกับแผนก
ต่างๆ มากมายและอาจเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้ติดขดัในเร่ืองของการท างาน ดงันั้นควรจะมี
การศึกษาและหาสาเหตุของปัญหาดงักล่าวเพื่อท าเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน 
บรรณานุกรม 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. การวเิคราะห์สถิติ : สถิติส าหรับการบริหารและวจิยั. พิมพค์ร้ังท่ี 6. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546 
จนัทนา ศรีวศิาส. "แรงจูงใจในการท างานของผูช่้วยคนไข"้. โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์

สุราษฏร์ธานี. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2543. 
จุฬาลกัษณ์ สภาพรรณวสุิทธ์ิ. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังาน

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่สีลม. สารนิพนธ์ บธ.ม. 
(การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่าย
เอกสาร, 2550. 

จ าเนียร จวงตระกลู. ลกัษณะของลูกจา้งท่ีนายจา้งตอ้งการ. โอเดียนสโตร์ : 
กรุงเทพมหานคร, 2531 

ฉตัรปวีณ์ เกษธีระกุล. "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนศึกษา
เฉพาะกรณี กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 4". การคน้ควา้แบบอิสระเสนอต่อ
มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (IT-SMART Program), 2549 

ชุบ กาญจนปกรณ์. รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ : มงคลการพิมพ,์ 2520 
ชูทิตย ์ปานปรีชา. (2531). อารมณ์ ความเครียดและการปรับตวั. จิตวทิยาทัว่ไปหน่วยท่ี 8-

15 (พิมพค์ร้ังท่ี 3). นนทบุรี : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ชูศกัด์ิ เท่ียงตรง. การบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2519 
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ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. ทฤษฎีองคก์าร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช., 2534 
ทิพาวดี เมฆสวรรค.์ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ. กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการปฏิรูป, 

2539 
ธงชยั สันติวงษ.์ การบริหารงานบุคคล. พิมพค์ร้ังท่ี 10. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพไ์ทย

วฒันาพานิช จ ากดั, 2542 
ธีรพร สุทธิโส. การรับรู้วฒันธรรมองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์าร และพฤติกรรมท างาน

ของพนกังานโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต.์ วทิยานิพนธ์ วท.ม.(จิตวทิยา
อุตสาหกรรม). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. ถ่าย
เอกสาร, 2550 

ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ. พฤติกรรมองคก์าร. กรุงเทพฯ : ธนธชัการพิมพ,์ 2550 
ธงชยั สันติวงษ.์ การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2526 
ธญัรดา จิตสุรพล. "แรงจูงใจ ความเครียด และพฤติกรรมการท างานของพนกังาน บริษทั

ประกนัวนิาศภยั ในเขตกรุงเทพมหานคร" สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2553 

นุจรินทร์ เล็กแข. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังานสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.). สารนิพนธ์ บธ.ม. (การ
จดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่าย
เอกสาร, 2550 

ประณิตา ประสงคจ์รรยา. ความเครียดในการปฏิบติังานของผูจ้ดัการบริการบนเท่ียวบิน
และหวัหนา้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน). 
วทิยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต, สาขาการจดัการทัว่ไป วทิยาลยั
การจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล, 2545 

ประพนัธ์ จนัทร์ทฤกุล และคณะ. การศึกษาความเครียดของผูป้ฏิบติังานกลุ่มพนกังาน
ธนาคารพาณิชยไ์ทย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์การาจดัการ
มหาบณัฑิต, สาขาการจดัการทัว่ไป วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล, 
2545 

ปิยะ ฉนัทวฒันาทุกุล. "แรงจูงใจในการท างาน". ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์, 2548. 

ผณิพนัธ์ุ โตจนัทร์, ร.ต.อ.. การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ต ารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี กองก ากบัการ 1 กองต ารวจสันติบาล 2. วทิยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2544 
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พงศ ์หรดาล. จิตวทิยาอุตสาหรรม. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพมหานคร, 2549 
พงศกร อินจบั. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังานบริษทัเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม.(การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร, 2549 

พรพรรณ อุ่นจนัทร์. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังานในโรงงาน
อุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานผลิตน ้าอดัลม. วทิยานิพนธ์ วท.ม.
(จิตวทิยาอุสาหกรรม. กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ถ่ายเอกสาร, 2543 

พิพฒัน์ จตุรโกมล, พ.ต.ท.. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวน
ศึกษาเฉพาะกรณี กองบงัคบัการต ารวจนครบาลท่ี 9. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรม
หาบณัฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั. มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2547 

เพญ็นภา อนุชิตวงศ.์ ความเครียดกบัการปฏิบติังานกบัพนกังานหญิงในโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2540 

ภาวนา ค าเจริญ. "ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณลกัษณะงานกบัแรงจูงใจภายในในการ
ท างานของพนกังาน". วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2545 

มาณี ล้ิมพฒันวงศา. "ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานรายเดือนบริษทั 
มาสเตอร์พีซการ์เมน็ท ์แอนด์เทก็สไทล ์จ ากดั" รายงานการศึกษาคน้ควา้ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวทิยาลยั
รังสิต, 2552 

วรรณรัตน์ พนัธ์ุจนัทร์."การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานของพนกังาน 
Call Center ในเขตกรุงเทพมหานคร" รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวทิยาลยัรังสิต, 
2546 

วลยัลกัษณ์ ค าเพญ็. "แรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคาร". วทิยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544 

วชิยั วงศว์ฬุิรห์. การประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร ระดบั
สารวตัรถึงรองผูบ้งัคบัการ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพของกรม
ต ารวจ. เอกสารศึกษารายบุคคล หลกัสูตรการบริหารงาน ต ารวจชั้นสูง รุ่นท่ี 18 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการต ารวจ กองบญัชาการ กรมต ารวจ, 2541 



581 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

วภิาพร มาพบสุข. จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ,  2546 
วรีะ ไชยศรีสุข. Mental. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร :ตน้ออ้, 2533 
ศุภวฒัน์ หงส์ศุภางคพ์นัธ์. "ปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั ฟูจิตสึ

ซีสเตม็ บีซีเนส (ประเทศไทย) จ ากดั" รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

สุนทร อนนตศิ์ริพร. "ปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทัไทยประกนั
ชีวติ" วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2532 

เสนาะ ติเยาว.์ การบริหารบุคคล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2519 
เอกกวทิย ์ศรีทอง."การศึกษาความเครียดในการปฏิบติังานและแนวทางการแกไ้ข 

กรณีศึกษาบริษทั สินอุดม คอนกรีต จ ากดั" รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2549 

อนนัตช์ยั คงจนัทร์." ค่านิยมและทศันคติของคนรุ่นใหม่". Chulalongkorn Review. 14,54 
(2545) 46-70 

อุทยั หิรัญโต. เทคนิคการบริหาร.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525 
อรุณ รักธรรม. หลกัมนุษยสัมพนัธ์กบัการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : บริษทัส านกัพิมพ์

ไทยวฒันาพานิช, 2527 
Baruch, B.D.. New ways in discipline. New York : McGraw-Hill, 1968 
Bandura, Albert. Self-Efficacy : Toward and Unifying Theory of Behavioral Change. 

Phsychological Review, 1990 
Cartwright, Susan & Cooper, Cary L. Managing Workplace Stress. California : Sage 

Publication Inc., 1997 
Davries, David L.. Performance appraisal on the line. New York : John Wiley & Sons, 

1981 
Griffeth, R.W.; Hom, P.W. ; & Gaertner. A meta-analysis of antecedents and correlates 

of employee turnover : Update moderator test, and research implications for the 
next millennium Journal of management no.3, 2000 

Katz, D.; & Kahn R.L. The social psychology of organization. 2nd ed. New York : John 
Willy & Sons, 1978 

Loper, F.M..Evaluation of Employ Performance. New York : Public Personality 
Association, 1968 



582 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

Millet, John David. Management in the public service : The quest for effective 
performance. New York : McGraw-Hill, 1954 

Robbin, S.P. Organization behavior. (9th ed.). New Jersey : Prentice Hall, 2000 
Ryan, sheila A. Handbook of practical pharmacology. St. Louis : Mosby, 1980 
Selye, H. The Stress of life. New York : McGraw-Hill Book Co., 1956 
Simon, Herbert A. Administration behavior. New York : Mcmillan, 1957 
Wofford, J.D. Organization Behavior. Boston : Kent Publishing Company a Division of 

Wadsworth, 1989 
White, Donnald D. Organization behavior. New York : Jimone & Schaster, 1989. 
Adecco, ม.ค. 2553 (Online) Available. http://www.adecco.co.th 
 
 

http://www.chiangmaischool.com/content/view/27/28/

