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บทคัดยอ
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                    1.  พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง  มีชวงอายุ 36 – 45 ป  สถานภาพสมรส  มีรายได
ตอเดือนมากกวา 30,000 บาท

2.   จากการประเมินความเครียด  พบวา  พนักงานมีอาการ  พฤติกรรม  และความรูสึกที่
แสดงใหเห็นถึงความเครียด  เปนลักษณะที่เกิดขึ้นบางเปนครั้งคราว  พบมากที่สุด 3 อันดับแรก  คือ 
ตื่นเตนกับเหตุการณที่ไมคุนเคย  รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ  และมึนงงหรือเวียนศีรษะ
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เสมอๆจะนําไปสูความสําเร็จ     ผูนําจะประสบความสําเร็จไดเมื่อพวกเขาทํางานหนัก  และตองการ
เก็บเกี่ยวขอมูลขาวสารเหตุการณตางๆที่ทันสมัยอยูเสมอ  และมีความเชื่ออํานาจภายนอกตนต่ําสุด 
3 อันดับแรก  คือ  คิดวาตนเองสามารถถูกลอตเตอรี่ไดอยางงายดาย  บุคคลอื่นๆมักควบคุมชีวิต
ขาพเจาเสมอ  และ ชีวิตของขาพเจาดําเนินไปอยางไรจุดหมาย

4.   จากผลการวิเคราะหความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยรวมพบวามี
ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง    เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความสามารถที่
อยูในระดับมากคือ  ดานธุรการ  ดานการตลาด และดานการบัญชี
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Abstract
The purpose of this study concerned about the study of stress,internal – external locus of 

control and jobs capability of employees of a state enterprises in Samutprakarn province. A 
questionnaire was used to collect data. Questionnaires were used as the research tool to 
investigate the opinion of the 150 staffs. The statistics were analyzed by using percentage, mean 
and standard deviation. The results were 1) Most of the employees were females. The age were 
during 36 - 45 years old. The status were married. Income per month was more than  30,000 baht. 
2) From the stress evaluation found that the employees had symptoms, behaviors, and emotion. In 
the primary order  of 3 results were an exciting in unused circumstance, unconcentrated feeling, 
and dizzy.  3) From the results of an Internal locus of control analysis found that the primary 
order the highest of 3 results consists of a hard working will bring the success, the successful of 
leader comes from hard working, and needed updating in updated news and information. And 
from the results of an External locus of control analysis found that the primary order the lowest of 
3 results consists of winning a lottery, was likely to bring success, other one can control my life, 
and my life proceed to have no aim  4) From the results of the ability of perform jobs of  
employees found that, in general a job performance’s level was in the average. And then when 
considered on business side found that, the high level abilities were administration, marketing and 
accounting.
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
      ปจจุบันองคกรทุกองคกรมีความตองการกาวสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน  เพื่อ

ใหผลการดําเนินงานในองคกรของตนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ความเปนเลิศของ
องคกรจะบรรลุผลสําเร็จไดตองมาจากการทํางานของพนักงาน  เนื่องจากพนักงานเปนหัวใจสําคัญ
ขององคกร  องคกรตองขับเคลื่อนดวยพนักงานที่มีความสามารถ   การทํางานกับความเครียดในการ
ทํางานเปนสิ่งที่คูกันมา  และเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย  ความเครียดในการทํางานเกิดขึ้นไดกับทุก
บุคคล และเกิดขึ้นกับทุกองคกร ไมวาองคกรจะมีระบบการจัดการบริหารที่ดีเพียงใดแตก็ยังมี
ความเครียดของพนักงานเกิดขึ้นไดเสมอ เพราะเนื่องจากปจจุบันปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีมาก  
จึงเปนสาเหตุหนึ่งซึ่งกอใหเกิดปญหาทางดานความเครียด  ไมวาจะเปนผลกระทบดานตาง ๆ เชน  
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การเงิน  ประเทศชาติ  สิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมไปถึง
ความเครียดที่มาจากการทํางานซึ่งสงผลกระทบทางดานความเครียดทั้งตอบุคคลทั่วไป    และ
พนักงานในองคกรหรือหนวยงานตางๆ

     ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งมีความพรอมในระดับที่แตกตางกัน ตามความรู  
ความสามารถและคุณภาพ  ทําใหความสามารถในการควบคุมตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทจะมี
การกระจายแตกตางกันไป  นอกจากนี้บุคลากรหลายฝายยังตองทํางานรวมกัน  แตละคนมีความ
แตกตางกันตามธรรมชาตินิสัย  ในการปฏิบัติงานตองมีการสรางสภาพแวดลอมซึ่งใหความสบายใจ
ในการทํางาน  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน  แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกัน  ชวยเหลือเจือจุนกันเพื่อใหงาน
บรรลุเปาหมาย  ความสามารถในการปฏิบัติงานเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางาน  สมรรถภาพการ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยการตั้งความปรารถนาตอผลลัพธดวยการกระทําที่มีหลักการอยางคลองแคลว  
ขีดความสามารถของพนักงาน  และประสิทธิภาพของงานนั้น  ยอมขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย
ประการ  ไดแก  ความรูในศาสตรแขนงตาง ๆ ซึ่งตองอาศัยทักษะที่มีหลักการ  ทักษะที่แสดงถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหบุคคลนั้นรูสึกมั่นใจ  และพึงพอใจในตนเองและทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  พนักงานจะมีทักษะในการเปนผูนํา  การวางแผนและการประเมินผล  การ
สรางสัมพันธภาพและการติดตอสื่อสาร
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ความเครียด  คือ  ภาวะกดดันหรือคุกคามที่สวนใหญมักจะเกิดกับจิตใจเปนอันดับแรกและจะ
ลุกลามมายังรางกาย  เชน  เมื่อเกิดความกดดันขึ้นกับใจที่เกินขอบเขตของแตละบุคคลจะรับได  
อาการตาง ๆ ของความเครียดก็จะตามมา  เชน  ความวิตกกังวล  ความคับของใจ  ความไมสบายใจ  
เปนตน  ความเครียดของพนักงานที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสิ่งกระตุน (Stressor)  ซึ่งสิ่งกระตุนที่สําคัญ 
คือ  สิ่งที่เกี่ยวของกับงาน  ไดแก  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  การบริหารงานในหนวยงาน  
สัมพันธภาพในหนวยงาน  สภาพแวดลอมในการทํางาน  และความกาวหนาในหนาที่  เมื่อบุคคลมี
ความเครียดสภาวะรางกายและจิตใจจะขาดสมดุล และสงผลกระทบตอความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  คือ  บุคคลที่มีรางกายออนเพลีย  มีอารมณออนไหว  ขวัญในการทํางานต่ํา  รูสึกหมด
หวัง  ทอแท  และหากบุคคลมีความเครียดเปนเวลานาน  จะเกิดอาการเบื่อหนายตอการปฏิบัติงาน  
ทําใหความสนใจ  ความเอาใจใสตองานลดนองลง  จึงกลาวไดวาความเครียดเปนปจจัยภายในที่
สงผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานคอนขางมาก

     นอกจากปจจัยความเครียดแลวยังมีปจจัยภายใน    อีกปจจัยหนึ่งที่จะสงผลถึงความ
สามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานคือ ความเชื่ออํานาจภายใน–ภายนอกตน เนื่องจาก  ลักษณะ
ความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอกตนมีผลตอความรูสึกประสบความสําเร็จในการทํางานไดตางกัน  
การมีความเชื่ออํานาจภายในตนจะเสริมสรางลักษณะเดนเฉพาะตัว เพิ่มความอดทน ใหความ
ประทับใจที่ดีเขาสังคมไดดี  ใหประสิทธิภาพทางสติปญญา  ใหความสําเร็จ  และใหความรูสึกที่ดี  
ทําใหคนกลาแสดงออก  มีอํานาจ  มีอิสรภาพ  มีความขยัน  มองเห็นความทาทายสูความสําเร็จและ
มีประสิทธิภาพคอนขางสูง เต็มใจทํางานดวยการคนหาขอมูลหาทางแกปญหาและควบคุมใจตนเอง
ไดดี กลาไดกลาเสี่ยง  และพยายามหลีกเลี่ยงความลมเหลวซึ่งสะทอนถึงการขาดประสิทธิภาพใน
การเผชิญสถานการณอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางแรงจูงใจในตนเองใหมีพลัง
ที่จะกระทําสิ่งตางๆ  ในทางสรางสรรคไดมากขึ้น

     คุณลักษณะความเชื่ออํานาจภายในตนถือเปนคุณลักษณะที่ดีที่ควรนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสรางประสิทธิภาพสวนตน ความสามารถเลือกตัดสินใจ และความ
รับผิดชอบในตน ทั้งนี้เพราะเกิดพลังอํานาจซึ่งจะนํามาใชประโยชนไดมากในการปฏิบัติงาน เชน  
เสริมทักษะการปรับตัว  การประคับประคอง  การรวมมือ  ความสามารถ  ความรูสึกเพียงพอใน
สวนตน  และความรูสึกยกยองนับถือตนเอง

     ในทางตรงกันขามคนหลายคนใชอํานาจภายนอกตนในการประคับประคองชีวิต  คือทุก
อยางที่เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันเปนเรื่องลิขิตจาก
ภายนอก  เชน  ดวงชะตา  บุคคลที่มีความสําคัญตอชีวิต  โชคลาภ  พบวาบุคคลในกลุมนี้จะมีความ
วิตกกังวลคอนขางสูง  เกิดภาวะไรอํานาจ  เกิดความคับของใจ  และจะมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรง
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ไดมาก  มีความสงสัยระแวง  ไมไวใจ  ไมสนใจตอความคิดเห็นของสังคม  และยึดตัวเองเปนใหญ  
คนกลุมนี้จะขาดความมุงมั่นในความสําเร็จ        เพราะตนเองมีบทบาทในการควบคุมการกระทําทั้ง
หลายคอนขางนอย  การใชแรงจูงใจภายในตนเพื่อเปนกําลังใจ  เปนรางวัลของชีวิตมีนอย  การ
ชวยเหลือใหเกิดความศรัทธาในการปฏิบัติงานจะทําไดยาก  เพราะขาดเอกสิทธิ  ขาดความมั่นใจ  
เมื่อมีความผิดพลาดหรือไมสมหวัง  จะโทษปจจัยภายนอก  การพัฒนาหรือการปรับปรุงในสวนตน
จึงมีไดนอย  นอกจากนี้มักมีความกลัวเกรงผูที่ปฏิบัติงานรวมกัน  จึงใหความรูสึกตอบทบาทของ
ตนเองในฐานะผูดอยกวา  การพัฒนาความเขมแข็ง  ความมีอํานาจ  ความรูสึกทาทายตอความสําเร็จ  
ความภาคภูมิใจ จึงคอนขางลําบากกวาบุคคลในกลุมที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน  เพราะเกิด
ความรูสึกไรอํานาจมาครองใจอยูเสมอ

     ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานตองสงเสริมความรูสึกทาทายตอความเสี่ยง  
และการแกปญหา  การเผชิญสถานการณรอบดานดวยความสุขุมรอบคอบ  และความสําเร็จในการ
พัฒนาตนใหมีลักษณะดังกลาวก็ตองเริ่มจากบุคลิกภาพที่งายตอการพัฒนา  ถาบุคคลมีความเชื่อ
อํานาจภายในตนสูง  การเปดรับความคิด  การอานและแนวทางตองานที่ปฏิบัตินั้นยอมกระทําได
งาย  และจากการศึกษาของ Stickland (1997, อางถึงใน เอมอร  งามธรรมนิตย 2546 : 4) พบวา  
บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน จะเปนบุคคลที่ไดรับความสําเร็จในการทํางานสูง  มีความตั้งใจ
ในการศึกษาหาความรู  และสามารถคนหาสิ่งแปลกใหม  เพื่อนําไปสูความสําเร็จในงาน

จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวาตัวแปรตาง ๆ ไดแก ความเครียด  และความเชื่ออํานาจ
ภายใน – ภายนอกตนมีความเกี่ยวของกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

วัตถุประสงคของการวิจัย
     1. เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติงานทั่วไปของพนักงาน
     2. เพื่อศึกษาความเครียดของพนักงาน
     3. เพื่อศึกษาความเชื่ออํานาจภายใน - ภายนอกของพนักงาน
     4. เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
     1. ทราบถึงความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง  ใน

จังหวัดสมุทรปราการ
     2. ทราบถึงความเชื่ออํานาจภายใน - ภายนอกตนในการปฏิบัติงานของพนักงานองคกร

รัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ
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     3. ทราบถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง  
ในจังหวัดสมุทรปราการ

     4. ขอมูลที่ไดในการวิจัยครั้งนี้  จะเปนแนวทางใหผูบริหาร  และผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ
นําไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงองคกรใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบเขตของการวิจัย
     ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก  พนักงานรัฐวิสาหกิจในธนาคาร  ในป  พ.ศ. 2551  

จํานวน  150  คน

ตัวแปรที่ศึกษา  มีดังนี้
            ตัวแปรอิสระ  ไดแก

                        1. ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก
                                                       -    เพศ

                            -    อายุ
                            -    ประสบการณการทํางาน
                            -    รายไดตอเดือน

                        2. ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคคล
                        3. ความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตนของพนักงาน
                        4. ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน

นิยามคําศัพท
     1. ความเครียดในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  อาการและความรูสึกทางดานรางกายและ

จิตใจของบุคคล  ที่ตอบสนองตอสิ่งที่มากระตุนทั้งภายในและภายนอกรางกายจากการปฏิบัติงาน
ทําใหภาวะรางกายและจิตใจขาดสมดุล  กอใหเกิดอาการทางดานรางกาย  ดานจิตใจ  และดาน
พฤติกรรม

          1.1 ความเครียดในการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดอาการทางดานรางกาย  ไดแก  
หัวใจเตนแรง  หายใจเขาออกลําบาก  ทองเสียบอย ๆ  ปวดศีรษะ   ปสสาวะบอย ๆ  มีปญหาการ
นอนไมหลับ  ถอนหายใจ  จุกเสียดบริเวณใตลิ้นป  ไมกระปรี้กระเปรา  หนาว ๆ รอน ๆ มือเทาเย็น  
ผิดปกติและออนลา
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          1.2 ความเครียดในการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดอาการทางดานจิตใจ  ไดแก  
วิตกกังวล  ไมมีความสุข  สับสน  หงุดหงิดไมอยากทําอะไร  อึดอัด  รูสึกถูกผูอื่นจับผิด  เบื่องาน  
เบื่อเพื่อนรวมงาน  และไมพอใจโดยไมทราบสาเหตุ

          1.3 ความเครียดในการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดอาการทางพฤติกรรม  ไดแก  
ไมแนใจในบทบาทของตนเอง  ไมมีสมาธิ  ไมฟงความคิดเห็นของผูอื่น  ไมสามารถทํางานใหลุลวง  
อยากอยูเฉย ๆ  ตรวจสอบงานซ้ํา ๆ ทํางานผิดพลาดเล็กนอยก็เลิกทํา  กาวกายสิทธิของผูอื่น  ทํางาน
ผิดพลาดและไมไววางใจผูอื่น

     ในการวิจัยครั้งนี้  ความเครียดในการปฏิบัติงานวัดไดจากแบบสอบถามที่  พรวิภา  บุญ
สมบัติ (2550) สรางขึ้นโดยดัดแปลงมาจากแบบประเมินและทดสอบความเครียดของ  กรม
สุขภาพจิต (2550)

      2. ความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน  (Locus of Control)
                        ความเชื่อ  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิด  ความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่ง

สิ่งใด  อาจมีหรือไมมีเหตุผล  ทั้งนี้เนื่องจากความคิดและประสบการณ  และความเชื่อของแตละ
บุคคลทําใหบุคคลมีพฤติกรรมแตกตางกัน ซึ่งแบงประเภท ของความเชื่ออํานาจในการควบคุม
ออกเปน 2  ประเภท  ไดแก  ความเชื่ออํานาจภายในตน  และความเชื่ออํานาจภายนอกตน  ดัง
รายละเอียดตอไปนี้

                 2.1 ความเชื่ออํานาจภายในตน  (Internal  Locus  of  Control)  คือ  ความคิด
ที่เชื่อวาความสําเร็จ  ความลมเหลว  ความเปนของเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตน  ขึ้นอยูกับ
ความสามารถ  ทักษะ  หรือการกระทําของตนเอง

                 2.2 ความเชื่ออํานาจภายนอกตน  (External  Locus  of  Control)  คือ  
ความคิดที่เชื่อวา  ความสําเร็จ  ความลมเหลว  ความเปนของเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตน  ขึ้นอยู
กับโชคลาง  เคราะห  ความบังเอิญ  หรือขึ้นอยูกับอํานาจของคนอื่น

                        ในการวัดความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน ใชแบบวัดที่แปลมาจาก
แบบวัดของ  เทอรี่  เพททิจอหน  (Terry  Pettijohn)  ซึ่งสรางแบบวัดตามแนวคิดของรอตเตอร  
(Rotter 1966) (Terry  Pettijohn, อางถึงใน เอมอร งามธรรมนิตย 2546 : 8) เปนแบบวัดมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  5  ระดับ  จํานวน  20  ขอ

                        ในการพิจารณาวากลุมตัวอยางมีความเชื่ออํานาจภายในตนหรือภายนอกตน
ใชเกณฑการตัดสินจากคาเฉลี่ยดังนี้

                        ผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน คือ  พนักงานที่มีคะแนน จากแบบวัดความ
เชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
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                        ผูที่มีความเชื่ออําจานภายนอกตน  คือ  พนักงานที่มีคะแนน  จากแบบวัด
ความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของกลุม

     3. ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติงาน  ของ
พนักงาน  ซึ่งเปนภาพรวมที่เปนผลมาจากพฤติกรรมที่ไดผสมผสานทั้งความรู  ประสบการณ  ความ
รับผิดชอบตอหนาที่  และแสดงออกเปนพฤติกรรม  6  ดาน  คือ

          3.1 ทักษะการเปนผูนํา  ( Leadership)  คือ  ความสามารถของพนักงานที่จะ
โนมนาวชักจูงประสานงานใหผูรวมงาน  เกิดความรวมมือกันในการปฏิบัติงาน

          3.2 ทักษะการวางแผนและการประเมินผล  (Planning and Evaluation)  คือ  
ความสามารถในการรวบรวมขอมูล  วิจัย  และนํามาวางแผนในการใหบริการลูกคา  และเมื่อนํา
แผนนั้นไปปฏิบัติแลว ตองสามารถประเมินผลวา บรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพหรือไม  
หากไมบรรลุวัตถุประสงคควรที่จะตองมีการปรับแผนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
                                     3.3 ทักษะการสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ  (Communication  and  
Relationship)  คือ  การสรางสัมพันธภาพ  การมีสัมพันธภาพที่ดีทั้งในหมูผูรวมงาน  และตอพนัก
งานและลูกคาเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจในการเขาใชบริการ    เกิดความเชื่อมั่นและไววางใจและ
เกิดการใหความรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ   ในการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันนั้น
เทคนิคหรือเครื่องมือสําคัญคือการสื่อสาร   ซึ่งมีลักษณะที่เปนการเขียน  พูด  การใชทาทาง   เหลานี้
จะชวยใหเกิดความเขาใจกันไดดียิ่งขึ้น

          3.4  ทักษะในดานการสอนเพื่อนรวมงานและการใหความรวมมือ  
(Teaching  and  Collaboration)  คือ  ความสามารถในการสอนงานแกเพื่อนรวมงาน    หรือใหคํา
แนะนําและความรวมมือในดานตางๆ   แกผูรวมงานใหม

          3.5 ทักษะในการทํางานโดยทั่วไป  (Critical Care)  คือ  ความรูความ
สามารถในการทํางานของพนักงานในดานการปฏิบัติงาน  และทางดานจิตใจ

          3.6 ทักษะการพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  (Professional  Development)  คือ  
การพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถตอการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ  ทันสมัยตอเทคโนโลยี
และหมั่นศึกษาหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติม  ตลอดจนเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในดานตาง ๆ
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

      ในการศึกษาเรื่องความเครียด  ความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน  และความ
สามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานองคกรเอกชนแหงหนึ่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ  ผูวิจัยได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้

     ตอนที่ 1   เอกสารที่เกี่ยวของกับความเครียด
        1.1  ความหมายของความเครียด
        1.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด
        1.3  สาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด
        1.4  ระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน

     ตอนที่ 2   เอกสารที่เกี่ยวของกับความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน
       2.1  ความหมายและลักษณะของความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน

        2.2  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเชื่ออํานาจภายใน -  ภายนอกตน
        2.3  ผลของความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน

     ตอนที่ 3   เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน
         3.1  ความหมายของความสามารถในการปฏิบัติงาน
         3.2  องคประกอบของความสามารถในการปฏิบัติงาน

     ตอนที่ 4   งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ตอนที่ 1  เอกสารที่เกี่ยวของกับความเครียด
   1.1  ความหมายของความเครียด

      ความเครียด  หรือ  Stress  มีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา  “Stringers”  หรือ  “Strict”  
แปลวา แรงกดดันที่มีตอรางกาย  และมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดความผิดปกติของรางกาย (ศลิษา  
วรัชยานนท 2549 :17, อางถึงใน พรวิภา บุญสมบัติ 2550 : 4)  

      เซลเย (Selye 1965:53-54, อางถึงใน  เอมอร งามธรรมนิตย 2546 : 28)   กลาววา  
ความเครียดเปนภาวะที่รางกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนอง ที่มาจากทั้งภายในและภายนอก
รางกายที่มาคุกคามขัดขวางการทํางาน  การเจริญเติบโต  ความตองการของมนุษย  เปนผล
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ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในรางกายเกี่ยวกับโครงสรางและปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อตอตานการคุกคาม
นั้น   ทําใหภาวะทางรางกายและจิตใจขาดความสมดุล    แสดงใหรูโดยมีกลุมอาการทางรางกายที่
ลักษณะเฉพาะ

     คอสเลยและ  ทอดด (อางถึงใน เอมอร งามธรรมนิตย 2546:28)  กลาววา  ความเครียด
เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสถานการณ ที่ทําใหคนตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ตนเอง
ตองการจนทําใหขาดความสมดุล

     Lasarus (2008) อธิบายวา ความเครียดเกิดจากการคุกคามของสิ่งแวดลอมตอการทํางาน
ของรางกายและจิตใจ  ทําใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายและจิตใจ  อันเปนผลใหเกิด
ความเครียดขึ้น

     บารอน และกรีนเบิรก (Baron  and  Greenberg 2551)  ใหความเห็นวา  ความเครียด  
หมายถึง  ปฏิสัมพันธระหวางรางกายและจิตใจตอสถานการณที่ทําใหคนไดรับผลกระทบกระเทือน
ตอเปาหมายที่เขาไมสามารถจะทําไดตามตองการ

     ชูทิตย  ปานปรีชา (2551)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความเครียดวา  ความเครียดเปนภาวะทาง
จิตใจที่กําลังเผชิญ กับปญหาตางๆ ไมวาจะเปนปญหาในตัวคนหรือนอกตัวคน  เปนปญหาที่เกิดขึ้น
หรือคาดวาจะเกิดขึ้น เปนปญหามาจากความผิดปกติทางรางกายหรือความผิดปกติทางจิตใจ  
ความเครียดเปนความรูสึกที่ไมสบายใจ ไมพอใจ เหมือนจิตใจถูกบีบบังคับใหเผชิญกับสิ่งเรา  
ความรูสึกดังกลาวทําใหเกิดความแปรปรวนทั้งรางกายและจิตใจ

     วีระ  ไชยศรีสุข  (2551)  กลาววา  ความเครียดเปนกลุมอาการที่รางกายมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอสิ่งที่มาคุกคามหรือขอเรียกรองตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบุคคลทําใหบุคคลมี
ภาวะเสียสมดุลของรางกายและจิตใจ  บุคคลจึงจําเปนตองมีการปรับตัวหรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ไปในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถรักษาภาวะสมดุลของตนเองไว

     จากความหมายตางๆ ที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา  ความเครียดหมายถึง  ปฏิกิริยา
ตอบสนองของบุคคลที่มีตอสิ่งที่มารบกวนรางกาย  และจิตใจ  ซึ่งไดประเมินแลววาเปนสิ่งที่มี
ผลกระทบตอความมั่งคงปลอดภัยของบุคคลมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย  จิตใจ  
อารมณและสังคม

   1.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด
     ทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดสามารถแบงได  3  กลุมดังนี้  (มณฑาทิพย  ไชยศักดิ์  

2538:27, อางถึงใน เอมอร งามธรรมนิตย 2546 : 28)
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             1. ทฤษฎีความเครียดที่เนนทางดานจิตวิทยา  (Psychology)  ประกอบดวย  3  
รูปแบบ  ดังนี้

                          1.1 รูปแบบพื้นฐานของการตอบสนอง (Response – Based 
Model)  อธิบายวาความเครียดเปนกลุมของสิ่งรบกวนที่ขัดขวางการตอบสนองทางสรีระวิทยาและ 
จิตวิทยาของบุคคลตอภาวะคุกคาม ทฤษฎีกลุมนี้ไดแก  ทฤษฎีพื้นฐานความเครียดของเซลเย  (Style 
1956:31–35, อางถึงใน เอมอร งามธรรมนิตย 2546 : 30)  ที่อธิบายวาความเครียดเปนการตอบสนอง
ของบุคคลตอการกระตุน  ซึ่งแสดงออกในรูปของกลุมอาการที่ไมเฉพาะเจาะจง  เปนตน

                             1.2  รูปแบบพื้นฐานของสิ่งเรา  (Stimulation – Based  Model)  
เปนรูปแบบที่อธิบายวา  ความเครียด  เปนกลุมของสถานการณของสิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งเรากระตุน
ใหเกิดการตอบสนองและสิ่งเราเหลานี้เปนบอเกิดของความเครียด  เชน  ความมากเกินพอ  ความ
ขัดแยงและสิ่งที่นอกเหนือการควบคุม  ทฤษฎีในกลุมนี้  เชน  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตกับ
ความเจ็บปวยของโฮลม  และเรห  (Holmes  and  Rahe 1967 : 213-218, อางถึงใน เอมอร งามธรรม
นิตย 2546 : 31) ทฤษฎีนี้เชื่อวาเหตุการณตาง ๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต  ถือวาเปนภาวะ
เครียดที่ทําใหมนุษยตองปรับตัว

                          1.3  รูปแบบปฏิสัมพันธของความเครียด   (Interaction Model of 
Stress) เปนรูปแบบที่มีพื้นฐานแนวคิดจาก  2  รูปแบบแรกรวมกัน  และศึกษาในมิติที่วาความเครียด
เปนความไมสมดุลระหวางความตองการและความสามารถในการตอบสนองของบุคคลความเครียด
จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับการคุกคาม  และไมสามารถจัดการกับความเครียดได  ถาบุคคลมีแรงจูงใจ  
มีความสมดุลระหวางความตองการและการตอบสนอง  บุคคลนั้นจะปลอดภัยจากความเครียด    นัก
ทฤษฎีความเครียดกลุมนี้  ไดแก  ลาซารัส  และคนอื่น ๆ   (Lasarus  and  other 1976, อางถึงใน เอม
อร งามธรรมนิตย 2546 : 31)

                    2.  ทฤษฎีความเครียดที่เนนผลกระทบของความเครียดที่มีตอบุคคล  ทฤษฎี
ในกลุมนี้ไดแก  (Welford 1974 :4-9, อางถึงใน เอมอร งามธรรมนิตย 2546 : 32)

                        สมมุติฐานตัวยูกลับหัว (Inverted–U Hypothesis) ซึ่งอธิบายวาเมื่อ
ความเครียดเพิ่มขึ้น  ผลการทํางาน  (Job  Performance) จะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดของโคงตัวยูหัว
กลับและความเครียดที่มีมากหรือนอยเกินไปมีผลทําใหผลการทํางานต่ําลงไดดวย

           ทฤษฎีการตรวจจับสัญญาณ  (Signal  Detection  Theory)  เปนทฤษฎีที่วา
ดวยการตอบสนองเมื่อรางกายไดรับสัญญาณกระตุนจากสิ่งคุกคาม  จะตอบสนองทั้งรางกายและ
จิตใจกอใหเกิดผลตอสุขภาพ  เกิดความเจ็บปวยไดทั้งรางกายและจิตใจ



10

    1.3  สาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน
    การปฏิบัติงานในองค การนั้น  ผูปฏิบัติงานตองอยูในสิ่งแวดลอมหลายอยางที่เปนแรง

กดดันที่เรียกรองใหผูปฏิบัติงานตองตอบสนองตอสิ่งเรานั้นจนเกิดเปนความเครียด  ความเครียดใน
การปฏิบัติงานสงผลตอบุคคลและองคการ  มีผูที่กลาวถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติ
งานไวในลักษณะตาง ๆ กัน  เชน

   เฮลริเกล  (Helliegel 1983 : 492, อางถึงใน เอมอร งามธรรมนิตย 2546 : 32)  ไดแบง
ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน  ออกเปน  5  กลุม  คือ

     1.  ลักษณะของงาน  ไดแก  มีงานมากหรือนอยเกินไป  สภาพแวดลอมในการทํางานไม
ดี  การบริหารเวลาไมเหมาะสม

      2.  บทบาทในการทํางาน  ไดแก  ความขัดแยงในบทบาท      ความคลุมเครือในบทบาท  
ความรับผิดชอบตอคนอื่น  และขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

     3.  ความสัมพันธภายในองคการ ไดแก ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  และขาดการมอบหมายรับผิดชอบ

     4.  ความสัมพันธกับภายนอกองคการ  ไดแก  การสนับสนุนจากครอบครัว
     5.  การพัฒนาอาชีพ  ไดแก  ไดรับการสนับสนุนมากเกินไป  หรือนอยเกินไป  ขาด

ความปลอดภัยในการทํางาน  ความพยายามที่จะปฏิบัติงานถูกขัดขวาง
     สเตียร  (Stress 1984 : 509– 521, อางถึงใน เอมอร งามธรรมนิตย 2546 : 33)  ไดแบง

ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน  ออกเปน  3  สวน  คือ
     1.  ปจจัยดานบุคคล  ไดแก  อายุ  ประสบการณทํางาน  บุคลิกภาพแบบ A  ความเชื่อ

อํานาจภายใน – ภายนอกตน  อัตราการเปลี่ยนแปลงในชีวิต  ความสามารถและความตองการ  ความ
ยืดหยุน

     2.  ปจจัยดานองคการ  ไดแก  ความแตกตางของอาชีพ  ความคลุมเครือในบทบาท  
ความขัดแยงในบทบาท  บทบาทมากหรือนอยเกินไป  การรับผิดชอบตอบุคคลอื่นและการขาดการ
มีสวนรวม

     จากแนวคิดดังกลาวทั้งหมดนี้พอสรุปไดวา    ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติ
งาน  คือ  ปจจัยดานสิ่งแวดลอม  ปจจัยดานบุคคล  ปจจัยดานกลุม  ปจจัยดานสังคม  ปจจัยดานงาน  
ปจจัยดานองคการ  ปจจัยดานโครงสรางขององคการ  ปจจัยดานบรรยากาศขององคการ  ปจจัยดาน
บทบาทในองคการ  ปจจัยดานความสัมพันธในองคการ  ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม  ปจจัย
ดานการพัฒนาทางอาชีพ  และปจจัยดานเหตุการณตาง ๆ ในชีวิต
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     1.4  ระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเครียด  ทําใหทราบวาบุคคลจะมี

ความเครียดที่ไมเทากัน  ขึ้นอยูกับการรับรู  พื้นฐานทางบุคลิกภาพ  อารมณ  สังคมและสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของตลอดจนความเขมของสิ่งเราที่มากระตุน  และระยะเวลาที่ความเครียดคงอยู  ผลของ
ความเครียดที่มีตอบุคคลก็ยังขึ้นอยูกับความสามารถในการเผชิญความเครียดในแตละบุคคล  โดย
นักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับความเครียด  ไดจัดแบงระดับความเครียดไว  3  แนวทาง  ดังตอไปนี้

          1.  แบงระดับความเครียดตามระยะเวลาที่ความเครียดคงอยูในบุคคล  วิธีนี้
แบงระดับความเครียดออกเปน  3  ระดับ  ดังนี้  (จิราภรณ  แพรตวน 2543 : 12,อางถึงใน เอมอร 
งามธรรมนิตย 2546 : 28)  

               1.1  ความเครียดระดับต่ํา  (Mind  Stress)  เปนความเครียดระดับ
นอยและสิ้นสุดในระยะเวลาอันสั้น  อาจนานเปนวินาทีหรือชั่วโมงเทานั้น  เกี่ยวของกับสาเหตุหรือ
เหตุการณเพียงเล็กนอยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  เชน  การจราจรติดขัดขณะเดินทางไปทํางาน  
หรือพลาดเวลานัดหมายเปนตน

                             1.2   ความเครียดระดับปานกลาง  (Moderate  Stress)  ความ
เครียดระดับนี้รุนแรงกวาระดับแรก  อาจมีเวลาอยูนานเปนชั่วโมง  หลายชั่วโมง  หรือเปนวัน  เชน  
ความเครียดจากงานหนัก  หรือตองทํางานติดตอกันเปนเวลานาน  ความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน  
หรือการเจ็บปวยเรื้อรัง

                            1.3  ความเครียดระดับสูง  (Severe  Stress)  ความเครียดระดับนี้
จะมีอาการอยูเปนสัปดาห  เปนเดือน  หรืออาจเปนป  สาเหตุของความเครียดรุนแรง  หรือมีหลาย
สาเหตุ  เชน  การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก  พลัดพรากจากครอบครัว  ความเจ็บปวยรุนแรง  หรือมี
สิ่งกระทบกระเทือนเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิต  เปนตน

          2.  แบงระดับความเครียดตามผลกระทบของความเครียดตอสุขภาพรางกาย
และจิตใจของบุคคล  วิธีนี้แบงความเครียดออกเปน  4  ระดับ  ดังนี้  (จิราภรณ  แพรตวน 2543 : 12, 
อางถึงใน เอมอร งามธรรมนิตย 2546 : 28)  

               2.1  ความเครียดระดับที่  1  (Level 1)  เปนความเครียดชั่วคราว  
เปนผลใหเกิดการเพิ่มของอัตราการเตนของหัวใจ  อัตราการหายใจ  ความดันโลหิต  และการเปลี่ยน
แปลงการเผาผลาญ  (Metabolism)  ในรางกาย

               2.2  ความเครียดระดับที่  2  (Level 2)  เปนความเครียดที่เพิ่ม
ความรุนแรงขึ้น  มีผลกระทบตอสุขภาพจิตคือ  มีอาการกระสับกระสาย  หงุดหงิด  ไมมีสมาธิ  วิตก
กังวล  ตกใจงาย  มีอาหารของความเครียดระดับที่  1  เปนเวลานาน
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               2.3  ความเครียดระดับที่  3  (Level 3)  เปนความเครียดที่รุนแรง
ขึ้น  ทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ  อาหารไมยอย  เจ็บหนาอก  ตองปรึกษาแพทยเพื่อบรรเทาอาการ

               2.4  ความเครียดระดับที่  4  (Level 4)  เปนความเครียดระดับที่
รุนแรงที่สุดทําใหเกิดอาการเปนแผลในกระเพาะอาหาร  เปนลมบอย  ติดสุรา  ติดยาคลายเครียด  
หรือ  ยาระงับประสาท  มีอาการทางจิตประสาทที่บงชี้ความรุนแรงของความเครียด  และอาจ
รุนแรงถึงหัวใจหยุดเตนได

          3.  แบงระดับความเครียดตามปริมาณของความเครียดที่สัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงาน  วิธีนี้แบงความเครียด  ออกเปน  3  ระดับ  ดังนี้  (Dubrin 1984 : 164 and  others.  1985 : 
427– 423, อางถึงใน เอมอร งามธรรมนิตย 2546 : 40)

               3.1  ความเครียดระดับต่ํา  จะทําใหขาดการทาทายในการปฏิบัติ
งาน  ผูปฏิบัติงานเกิดความเกียจคราน  เบื่อหนาย  ขาดความสนใจ  ทํางานไปเรื่อย ๆ แบบเชาชาม
เย็นชามใหเวลาหมดไปวัน ๆ เหมือนเครื่องยนตที่สนิมเกาะ ทํางานไมคลองตัว   ทําใหประสิทธิพล
ในการทํางานต่ํา

               3.2  ความเครียดระดับปานกลาง  เมื่อความเครียดเพิ่มขึ้น  การ
ปฏิบัติงานจะดีขึ้น  เพราะความเครียดชวยกระตุนใหคนใชพลังในการทํางานมากขึ้น  และเปนสิ่ง
เราใหบุคคลทํางานตามสิ่งทาทายนั้นไปจะระดับหนึ่งที่ผูปฏิบัติงานทํางานไดดีที่สุดภายใตปริมาณ
ความเครียดที่เหมาะสม

                             3.3  ความเครียดระดับสูง  เมื่อความเครียดเพิ่มขึ้น  และตอเนื่อง
เปนระยะเวลานาน  พลังในกายที่ตอตานกับความกดดันจากภายนอกคอย ๆ ลดลง  และหมดแรง  
การทํางานจะลดลง  บุคคลไมสามารถตัดสินใจ  เกิดความทอแท (Burn Out)  ในการทํางาน  เบื่อ
งาน  ทําใหประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานลดลง  บางรายเบื่องาน  ไมตองการทํางานที่เดิม  บางราย
ถึงกับเปลี่ยนงาน

ตอนที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวของกับความเชื่ออํานาจภายใน - ภายนอกตน    
     2.1  ความหมายของความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน (Locus  of  control)
     ความเชื่อ  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิด  ความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด  อาจมี

หรือไมมีเหตุผล  ความเชื่อมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  เมื่อบุคคลมีความเชื่ออยาง
ใด  ความเชื่อนั้นจะเปนตัวกําหนดใหบุคคลประพฤติในสิ่งที่ตนเชื่อทั้ง ๆ ที่บางครั้งความเชื่อนั้นไม
อยูบนพื้นฐานของความเปนจริง และความเชื่อยังมีอิทธิพลตอการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล  เมื่อ
ตองเผชิญกับเหตุการณทั้งดานดีและดานราย  การที่บุคคลหลายคนประสบเหตุการณวิกฤติในชีวิต
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ลักษณะเดียวกัน เชน  การเจ็บปวย  การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก  ความขัดแยงระหวางเพื่อน  แตละ
บุคคลมีพฤติกรรมในการเผชิญเหตุการณดังกลาวแตกตางกัน   ทั้งนี้เนื่องจากความคิดและ
ประสบการณ และความเชื่อของแตละบุคคลทําใหบุคคลมีพฤติกรรมแตกตางกัน ความเชื่อมี
อิทธิพลเชนนี้  เรียกวา  ความเชื่ออํานาจในการควบคุม

     รอตเตอร (Rotter 1966, อางถึงใน จิตรา ยอดอินทร 2549 : 18 )  ไดอธิบายวา  ความเชื่อ
อํานาจในการควบคุม  คือ  การที่บุคคลอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมในเบื้องตนวา  มีสาเหตุมา
จากตนเอง  หรือปจจัยแวดลอมภายนอก  ซึ่งความแตกตางของความเชื่อทําใหปจเจกบุคคลมี
รูปแบบพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป  และไดแบงประเภทของความเชื่ออํานาจในการควบคุม
ออกเปน  2  ประเภท  ไดแก  ความเชื่ออํานาจภายในตน  และความเชื่ออํานาจภายนอกตน  ดังนี้

     บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน (Internal Locus of Control) เปนบุคคลที่มีความ
เชื่อหรือการรับรูวา  เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนผลจากการกระทํา  หรือความสามารถของตนเอง  ดังนั้น  
คนกลุมนี้จะมีความกระตือรือรนตอความเปนไปของสิ่งแวดลอม  มีการแสวงหาขอมูลเพื่อแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น

      บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตน (External Locus of Control)  เปนบุคคลที่มี
ความเชื่อ  หรือรับรูวา  เหตุการณหรือสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้น  ขึ้นอยูกับอิทธิพลของอํานาจ
ภายนอกที่ตนไมสามารถควบคุมได  เชน  โชค  ความบังเอิญ  หรืออิทธิพลของผูอื่น  คนกลุมนี้มี
แนวโนมที่จะไมมีการแสวงหาขอมูล  เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

      นอกจากนี้    มีนักจิตวิทยาหลายทานที่ไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจใจ
การควบคุมไวหลายประการ  ดังนี้

      แวดเนอรและฮอลเลนเบค (Wagner & Hollenbeck 1992 : 98, อางถึงใน เอมอร งาม
ธรรมนิตย 2546 : 46) พูดถึงความเชื่ออํานาจในการควบคุมไววา  คือ  สภาวะที่บุคคลเชื่อวาการ
กระทําของเขา  หรือสภาพแวดลอมและเหตุการณตาง ๆมีผลกับตัวเขา

      มนตรี  อนันตรักษ (2517 : 5, อางถึงใน วรินพร ยุทธสิทธิ์โยธิน 2547 : 58)  ไดใหคํา
จํากัดความวา ทัศนคติแบบควบคุมภายในตน (ความเชื่ออํานาจภายในตน) คือ  ความรูสึกหรือความ
คิดเห็นของคนที่วาความสําเร็จ  ความลมเหลว  ความเปนไปไดของเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดกับตน
เปนผลมาจากความสามารถ การกระทําของตนเอง  ในทางตรงกันขามทัศนคติแบบควบคุมภายนอก
ตน (ความเชื่ออํานาจภายนอกตน) คือ ความรูสึกหรือความคิดเห็นของบุคคลที่วาความสําเร็จ  ความ
ลมเหลว  หรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้นเปนผลมาจากผูอื่นไมใชตนเปนผูกระทํา  เชน  
โชคลาง  ความบังเอิญ
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     จากความหมายที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา  ความเชื่ออํานาจภายในตน  เปนความคิด  
ความรูสึก หรือการรับรูวา  ความสําเร็จ  หรือความลมเหลว  หรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น  เปน
ผลมาจากทักษะ ความสามารถ หรือการกระทําของตนเอง โดยที่บุคคลนั้นสามารถควบคุม
เหตุการณตาง ๆ ได  สวนความเชื่ออํานาจภายนอกตน  เปนความคิด  ความรูสึก  หรือการรับรูวา
ความสําเร็จ  หรือความลมเหลว  หรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากโชคลาง  เคราะห
กรรม  ความบังเอิญ  หรือบุคคลอื่น  ซึ่งตนเองไมสามารถที่จะควบคุมเหตุการณนั้น ๆ ได

     2.2  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน
     ความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน  เปนสิ่งที่ไมไดมีมาแตกําเนิด  แตเปนสิ่งที่พัฒนา

มาจากประสบการณชีวิตของบุคคลนั้น  ซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้
(ปรัชญานันท เที่ยงจรรยา 2539 : 66)

          1.  ระดับอายุ  ความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอก  เริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแตบุคคล
ในวัยเด็ก  และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการเจริญเติบโต  เด็กกอนวัยเรียนมีการรับรูวา
บุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลอยางมาก  เนื่องจากอยูในระยะที่ตองพึ่งพาผูอื่นเปนสวนใหญ  
เมื่อเด็กเจริญวัยมีวุฒิภาวะมากขึ้นสามารถควบคุมตนเองไดดีขึ้นเรียนรูที่จะจัดการและพัฒนาตนเอง
สรางทักษะในการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น โดยเปลี่ยนจากผูที่คอยรับความชวยเหลือมาเปนผูเริ่ม
กิจกรรมตางๆ ดวยความกระตือรือรน  การที่เด็กมีการควบคุมตนเองและมีการรับรูวาผลที่เกิดขึ้นมา
จากการพัฒนาตนเอง  สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการของเด็กในดานความเชื่อในปจจัยควบคุมภายใน 

          2.  การอบรมเลี้ยงดู  โดยทั่วไปบิดามารดาผูทําหนาที่อบรมเลี้ยงดูบุตรนั้นมี
อิทธิพลในดานการปลูกฝงความคิด ความเชื่อและคานิยมตางๆ ใหกับเด็กโดยเด็กจะซึมซับ
ประสบการณเหลานี้โดยไมรูตัว  บิดามารดาจะอบรมเลี้ยงดูบุตรไปตามพื้นฐานความเชื่อของตนเอง  
ถาตนเองเปนผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน  ก็อบรมเลี้ยงดูบุตรใหมีความเชื่ออํานาจภายในตน  ถา
ตนเองเปนผูที่มีความเชื่ออํานาจนอกตนก็จะอบรมเลี้ยงดูบุตรใหมีความเชื่ออํานาจภายนอกตน

                       3.  สภาพแวดลอมทางดานบุคคล  และสังคมตาง ๆ เชน  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม  ความเชื่อของกลุมคนในชุมชน  และแนวทางการปฏิบัติที่สืบทอดตอกันมาจน
กลายเปนวิถีชีวิต  แนวทางการปฏิบัติเหลานี้ถูกปลูกฝงใหอยูในความเชื่อของบุคคล (Robinson & 
Shaver 1980 : 171-173 and Lefcourt 1966 : 206-220, อางถึงใน จิตรา ยอดอินทร 2549 : 21) ระบุวา 
สภาพแวดลอมทางบานและสังคมที่บุคคลอาศัยอยู  โดยเฉพาะอยางยิ่งบานที่อุดมไปดวยบรรยากาศ
ของการกระตุนใหเด็กไดพบกับสิ่งที่ทาทายความสามารถ  และการตั้งมาตรฐานความสําเร็จให
พอเหมาะ ตลอดจนการเสริมแรงใหเด็กมีความมานะพยายามมากขึ้นเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหเด็ก
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เกิดการพัฒนาความตระหนักรูถึงความสัมพันธระหวางการกระทําของเขากับผลการกระทําที่เกิด 
ขึ้น  ทําใหเด็กมีความเชื่ออํานาจภายในตนมากขึ้น  ในทางตรงกันขามเด็กที่อยูในครอบครัวที่ถูก
จํากัดโอกาส  ไมไดรับการศึกษา  ชนกลุมนอย  หรือบุคคลที่สภาพสังคม  เศรษฐกิจต่ํา  เมื่อเผชิญ
ปญหาก็ตองพบกับความยากลําบากในการแกไข  มีความรูสึกวาตนเองต่ําตอยหรือดวยคุณคา  ทําให
บุคคลขาดโอกาสที่จะมีประสบการณกับการไดรับการเสริมแรง  อันเปนผลที่เกิดจากความพยายาม
กระทําของเขา  ซึ่งสงผลใหบุคคลเกิดแนวโนมการพัฒนาความเชื่ออํานาจภายนอกตน

      2.3 ผลของความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน
                        ไวเนอร  (Weiner 1972, อางถึงในจิตรา ยอดอินทร 2549 : 25)  ไดแบง

สาเหตุที่ใชอธิบายความสําเร็จ  หรือความลมเหลววามีสาเหตุมาจากความเชื่ออํานาจภายในตนหรือ
อํานาจภายนอกตน  โดยอํานาจภายใจตนเปนเรื่องของความสามารถและความพยายาม  ในขณะที่
ความเชื่ออํานาจภายนอกตนเปนเรื่องของความยากงายของงานและโชคชะตา  สามารถสรุปสาเหตุ
ของความสําเร็จ  หรือความลมเหลวได  4  ประการ  ดังนี้

             1.  ความสามารถ  หากบุคคลประสบความสําเร็จในงานที่ยาก จะทําให
บุคคลนั้นเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในความสามารถของตนมากยิ่งขึ้น   มากกวาการที่เขาประสบ
ความสําเร็จในงานที่งาย
                                     2.  ความพยายาม  บุคคลมักใชความพยายามในการอธิบายความสําเร็จ  หรือ
ความลมเหลวของตน

             3.  ความยากงายของงาน  ถามีคนจํานวนนอยที่ประสบความสําเร็จในงาน
นั้น  บุคคลจะตัดสินวางานนั้นเปนงานยาก  แตถาบุคคลสวนใหญทําสําเร็จก็จะตัดสินวางานนั้นเปน
งานงาย
                                     4.  โชคชะตา คือ  การที่ผลของงานเกิดจากโอกาส  หรือความบังเอิญมาก
กวา  เกิดจากทักษะความสามารถของตน

     กลาวโดยสรุป บุคคลที่เชื่ออํานาจภายในตนมีความเชื่อวา สาเหตุที่ตนประสบ
ความสําเร็จเปนเพราะตนมีความสามารถ  และ/หรือ ความพยายาม แตถาหากไมประสบความสําเร็จ
ก็เปนเพราะตนขาดความสามารถ  และ/หรือ  ความพยายาม  ในขณะที่ผูที่เชื่ออํานาจภายนอกตน
เชื่อและอธิบายถึงสาเหตุที่ตนประสบความสําเร็จวาเปนเพราะสิ่งนั้น ๆ เปนเรื่องงายใคร ๆ ก็ทําได  
หรือเพราะโชคดี  ดวงกําลังขึ้น  แตหากประสบความลมเหลว  ก็เปนเพราะสิ่งนั้นมีความยาก  มีนอย
คนที่จะกระทําไดสําเร็จ  หรือดวงไมดี  กําลังมีเคราะห  เปนตน
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ตอนที่ 3  เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน
      3.1  ความหมายของความสามารถในการปฏิบัติงาน
      มีผูใหความหมายของความสามารถในการปฏิบัติงานไวดังนี้
      ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามความหมายของเบสเตอร (Webster 1971, อางถึง

ใน เอมอร งามธรรมนิตย 2546 : 13)  หมายถึง     ผลของความพยายามของบุคคลในการกระทํากิจ
กรรมบางอยางใหสําเร็จลุลวงไปได

      โรแลนด  แอนด  โรแลนด  (Rowland  and  Rowland 1980, อางถึงใน เอมอร งามธรรม
นิตย 2546 : 13)  กลาววา  ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Job Performance)  คือผลลัพธของการ
ปฏิสัมพันธของตัวแปร  2  ตัว  คือ  ความสามารถที่จะกระทํางานใหสําเร็จและการใชแรงจูงใจ  ซึ่ง
ความสามารถที่จะกระทํางานใหสําเร็จก็คือ ability  เพราะเปนการตอบสนองของบุคคลจากลักษณะ
เฉพาะตัวของเขาที่จะทํางานใหสําเร็จ  และผลจากการทํางานนั้นจะไดตามเกณฑระดับหนึ่ง  ซึ่ง
อาจจะต่ํากวาเกณฑที่คาดไว  ดวยเหตุนี้การใชแรงจูงใจเขาชวยเพื่อเสริมการทํางานใหไดตามเกณฑ  
จึงเปนสิ่งสําคัญ

      สกล บุญสิน (2550)  ไดกลาววา  ความสามารถในปฏิบัติงาน  หมายถึง  พฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลในระหวางการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่

      จึงกลาวไดวา ความสามารถในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ผลของพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกในระหวางการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่เพื่อใหภารกิจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนั้นประสบ
ความสําเร็จดวยดี  ซึ่งผลจากการปฏิบัติภารกิจนั้นหากใชแรงจูงใจเขาชวยจะทําใหปฏิบัติภารกิจตาม
หนาที่ไดดีขึ้น

     3.2  องคประกอบของความสามารถในการปฏิบัติงาน
     เชอรเมอรฮอรน,ฮันท และออสเบรน (Schermarhorn ,Hunt  and  Osborn 1988, อางถึง

ใน อัมเรศน  ชาวสวนกลวย 2534 : 23)  ไดเสนอสมการในการปฏิบัติงานของแตละคนดังนี้
                   ผลการปฏิบัติงาน =  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล x ความพยายามในการทํางาน x การ
สนับสนุนจากองคการ
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     สมการดังกลาว  สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดในแตละสวนที่มีผลตอการปฏิบัติ  ดังนี้
    1.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคลจะสัมพันธกับความสามารถตามขีดจํากัดในการปฏิบัติงาน

กลาวคือ  ลักษณะของคนจะตองเหมาะกับงานนั้น ๆ จึงจะสงผลใหเกิดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ดีได  เขียนเปนของความยอ  คือ  

     2.  ความพยายามในการทํางานจะสัมพันธกับความยินดีจะปฏิบัติงาน    ซึ่งจะขึ้นกับ
แรงจูงใจในการทํางาน    และแรงจูงใจในก็จะขึ้นกับความตองการของบุคคลอีกดวย    เมื่อแรงจูงใจ
ทําใหเกิดความพยายาม    และเมื่อประกอบกับคุณลักษณะสวนบุคคล    รวมกับการสนับสนุนจาก
องคการทําใหสามารถทํานายความสามารถในการปฏิบัติงานได

     3.  การสนับสนุนจากองคการจะสัมพันธกับโอกาสที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะประ
กอบดวยเวลาและรายไดที่เหมาะสม  เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน   การใหคํา
แนะนํา  และการสื่อสารในองคการที่ชัดเจน การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม งานเหมาะสม
กับตําแหนง  มีการบริหารหนวยงานที่ดี  และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน   ขั้นตอนในการทํางานมี
ความยืดหยุน

ตอนที่  4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
     ศุลีพร  จิตรังสฤษฎ (2543)  ไดศึกษาถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับความเครียดในการปฏิบัติ

งานของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ  ในศูนยควบคุมการบินสวนภูมภาค  ผลการวิจัยพบวา  
     1.  ปจจัยดานครอบครัวที่ทําใหพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศเกิดความเครียด

ทั้งหมดอยูในระดับนอย
     2.  ปจจัยดานการทํางานที่ทําใหพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศเกิดความเครียดโดย

รวมอยูในระดับนอย
     3.  ระดับความเครียดของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ   โดยรวมอยูในระดับนอย

      เพ็ญนภา  อนุชิตวงศ (2540)  ไดศึกษาถึงความเครียดกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
หญิงในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  ผลการวิจัยพบวา

เหมาะกับ
งานคุณลักษณะ

สวนบุคคล

จะตอง
ความสามารถในการปฏิบัติงาน

สงผล
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                  1.  พนักงานหญิงสวนใหญในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสสวนใหญมีระดับ
ความเครียดอยูในระดับต่ํา  

    2.  ไมพบวาพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส  ที่มีคุณสมบัติสวน
บุคคล  ไดแก  สถานภาพสมรส  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ฐานะทางเศรษฐกิจและภาระทาง
ครอบครัวแตกตางกัน  มีความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

    3.  ไมพบวาระดับของความเครียดมีความสัมพันธทางลบ  กับการปฏิบัติงานของ
พนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

     ประภาพร  สุขดํารง (2541)  ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจในการ
ควบคุมกับรูปแบบการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาและความผูกพันตองานของผูใตบังคับบัญชา : 
ศึกษากรณี  ธนาคารนครธน  จํากัด (มหาชน)  โดยกลุมตัวอยางผูบังคับบัญชา  จํานวน  109  คน  
และผูใตบังคับบัญชา  292  คน  เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสอบถามเรื่องความเชื่ออํานาจใน
การควบคุม  เรื่องรูปแบบการใชอํานาจ  และเรื่องความผูกพันตองาน   ผลการวิจัยพบวา  ลักษณะ
สวนบุคคลดานเพศมีผลตอความเชื่อในปจจัยควบคุมภายในตนเอง  โดยที่ผูบังคับบัญชาเพศชายมี
ความเชื่ออํานาจภายในตนเองสูงกวาเพศหญิง  ในขณะที่ลักษณะสวนบุคคลดานอายุ  และระดับ
การศึกษาไมมีผลตอความเชื่ออํานาจภายในตนและความเชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธทาง
บวกกับอํานาจความนานับถือ  แตไมพบความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจในการควบคุมกับ
อํานาจการใหรางวัล  อํานาจการลงโทษ  อํานาจตามตําแหนง  และอํานาจความเชี่ยวชาญ

     อรุณวดี  ฉัตรวิระยะกุล (2542)  ไดศึกษาเปรียบเทียบเจตคติตอผูบริหารของพนักงานที่
มีบุคลิกภาพแบบเชื่อในปจจัยควบคุมภายใน – นอกและการกํากับการแสดงออกของตนเอง : กรณี
ศึกษา  บริษัทในธุรกิจยางรถยนตขนาดใหญแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยจากกลุมตัว
อยางของพนักงานในองคการที่ทําการศึกษาจํานวน  288  คน  พบวา  พนักงานที่มีบุคลิกภาพแบบ
เชื่ออํานาจในการควบคุมและการกํากับการแสดงออกของตนเองตางกันมีเจตคติตอผูบริหารไมแตก
ตางกัน  และพนักงานในองคการที่ทําการศึกษาในครั้งนี้สวนใหญมีอํานาจในการควบคุมแบบผสม  
และเชื่ออํานาจในตนจํานวนใกลเคียงกัน

     เอมอร  งามธรรมนิตย (2546)  ไดศึกษาถึงความเครียดในการปฏิบัติงานและความเชื่อ
อํานาจภายใน–ภายนอกตนกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช  
ผลการวิจัยพบวา
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     1.  พยาบาลโรงพยาบาลศิริราชมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง
     2.  พยาบาลที่มีอายุ  31 – 40  ปและอายุ  41  ปขึ้นไป  มีความสามารถในการปฏิบัติงาน

สูงกวาพยาบาลที่มีอายุ 21 – 30 ป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     3.  พยาบาลที่มีประสบการณการทํางานมากกวา  มีความสามารถในการปฏิบัติงานสูง

กวาพยาบาลที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
     4.  พยาบาลที่มีรายไดตอเดือนมากกวา  มีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงกวา

พยาบาลที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     5.  พยาบาลที่มีความเครียดในการปฏิบัติงานระดับต่ํากวา  มีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานสูงกวาพยาบาลที่มีความเครียดในการปฏิบัติงานระดับสูงกวา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

     6.  พยาบาลที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน  มีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงกวา
พยาบาลที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

     7.  ความเครียดในการปฏิบัติงานกับความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน  มี
ความสัมพันธกันทางลบ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

     สําเริง  อัศวสุข (2536)  ไดการศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย  ตามทัศนะของผูบริหารและพนักงานสาขาในภาคตะวันออก  ผลการวิจัย  พบวา   
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  สาขาภาคตะวันออก  โดยสวนรวม
ผูบริหารเห็นวาอยูในระดับมาก  สวนพนักงานเห็นวาอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานในทัศนะของผูบริหารพบวา  อยูในระดับมาก  3  ดาน  เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หานอย  คือ  ดานธุรการ  ดานการเงิน  และดานการตลาด  อยูในระดับปานกลางคือ  ดานบัญชี  
สวนในทัศนะของพนักงาน  พบวาอยูในระดับมาก  1  ดาน  คือ  ดานการเงิน  และอยูในระดับปาน
กลาง  3  ดาน  คือ  ดานธุรการ  ดานการบัญชี  และดานการตลาด  เมื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยตามทัศนะของผูบริหารและพนักงานสาขาในภาพ
ตะวันออก  โดยสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  เมื่อวิเคราะหเปนราย
ดาน  พบวา  ดานการตลาด  ดานธุรการ  แตกตางกันอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และดาน
การบัญชี  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานการเงินแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ       



20

     ชาญ  เลิศอมรเสถียร (2527)  ไดวิจัยเรื่อง  การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารพาณิชยในประเทศไทย พบวา ธนาคารพาณิชยเห็นความสําคัญของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  แตวิธีการประเมินของแตละธนาคารก็ตางกัน  และที่นา
สังเกตคือ  พนักงานสวนใหญไมทราบเกณฑการประเมินของธนาคาร  และเมื่อมีการประเมินแลวก็
มักไมแจงขอบกพรองใหพนักงานทราบ โดยผูจัดการสาขาเปนผูประเมินคนเดียวเปนสวนใหญ  
ผูวิจัยไดเสนอแนะใหธนาคารพาณิชยจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อการประเมินผล และควรพัฒนา
แบบฟอรมการประเมินผลใหเปนมาตรฐานกวาที่เปนอยู
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บทที่  3
วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอนดังนี้
            1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง
            2.   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
            3.   การเก็บรวบรวมขอมูล
            4.   การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ประชากร
     ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยูที่ธนาคารรัฐวิสาหกิจ

ในจังหวัดสมุทรปราการ  มีจํานวนทั้งสิ้น  217  คน  ซึ่งแบงออกเปนสาขา
     1.   สาขาตลาดหนามแดง จํานวน    6 คน
     2.   สาขาถนนปูเจาสมิงพราย จํานวน   12 คน
     3.   สาขาถนนแพรกษา จํานวน     7 คน
     4.   สาขาถนนศรีสมุทร จํานวน   11 คน
     5.   สาขาเทพารักษ จํานวน   17 คน
     6.   สาขาบางปู   จํานวน   15 คน
     7.   สาขาบางพลี จํานวน   14 คน
     8.   สาขาปากน้ํา จํานวน   19 คน
     9.   สาขาเมืองใหมบางพลี จํานวน     7 คน
     10. สาขายอยคารฟูร  สําโรง จํานวน     6 คน
     11. สาขายอยเทสโกโลตัส  บางปู จํานวน     6 คน
     12. สาขายอยเทสโกโลตัส  บางนา จํานวน     6 คน
     13. สาขายอยบางบอ จํานวน    5 คน
     14. สาขายอยบิ๊กซี  บางพลี จํานวน     6 คน
     15. สาขายอยบิ๊กซีสมุทรปราการ จํานวน    6 คน
     16. ศูนยการขนสงสาธารณะทาอากาศยาน จํานวน     5 คน
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     17. สํานักงานทาอากาศยาน จํานวน     5 คน
     18. สาขายอยอาคารปลอดอากรทาอากาศยาน จํานวน     5 คน
     19. สาขาศรีนครินทร  กม.14 จํานวน    11 คน
     20. สาขาศูนยปฏิบัติการ  บมจ.การบินไทย จํานวน    16 คน
     22. สาขาสมุทรปราการ จํานวน    19 คน
     23. สาขาสําโรง จํานวน    13 คน

รวม จํานวน 217 คน

     เนื่องจากประชากรที่เก็บรวบรวมมีจํานวน  217  คน  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยใชตารางสําเร็จรูปการจําแนกกลุมตัวอยาง  Determining  
a  Sample  Size  (Yamane, 1973)  ที่ระดับความเชื่อมั่น  95 %  การกําหนดตัวอยางตามสําเร็จรูปที่
ใชสูตรของ  Taro  Yamane  ไดกําหนดขนาดของตัวอยางประชากรที่ระดับความมีนัยสําคัญ .05  ณ  
ระดับความคลาดเคลื่อนที่กําหนดคือ  5 %  

     สูตรการกําหนดขนาดตัวอยางในการวิจัยเปนสูตรของ  Taro  Yamane  คือ

        n         =             N
                      1 + N(e)2

     โดยกําหนดให
           n         =        ขนาดของกลุมตัวอยาง
          N         =        ขนาดของประชากร
           e         =      ระดับความคลาดเคลื่อน

     วิธีคํานวณสูตร
          N        =              217

       1 + 217(.05)2

       =  140.68
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         ดังนั้น  จะเห็นไดวามีขนาดตัวอยางที่เหมาะสมจํานวน  140.68  คน  ผูวิจัยจึงไดปดคา
ของจํานวนพนักงานที่มาจากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน   150  คน 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน  4  

ตอน  คือ  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม(ขอมูลสวนบุคคล)  แบบสอบถามความเชื่ออํานาจ
ภายใน–ภายนอกตน แบบสอบถามความเครียดจากการทํางาน และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน    ดังรายละเอียดตอไปนี้

     ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของพนักงาน  ไดแก   เพศ  อายุ  สถานภาพ  ตําแหนงงาน  
รายไดตอเดือน  และการศึกษาของบุคคลผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบกําหนดตัวเลือก  (Forced  
choice)  จํานวน  6  ขอ

     ตอนที่ 2  แบบสอบถามความเชื่ออํานาจภายใน–ภายนอกตน  ในการวัดความเชื่ออํานาจ
ภายใน – ภายนอกตน  ใชแบบวัดที่แปลมาจากแบบวัดของ  เทอรี่  เพททิจอหน  (Terry  Pettijohn)  
ซึ่งสรางแบบวัดตามแนวคิดของรอตเตอร  (Rotter : 1996.  อางถึงใน  เอมอร  งามธรรมนิตย   2546)  
เปนแบบวัดมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  จํานวน  20  ขอ
เกณฑการใหคะแนน

     ขอความที่เปนความเชื่ออํานาจภายในตน ใหคะแนนดังนี้
          ระดับความเชื่อ คะแนน
          จริงมากที่สุด      5
          จริงมาก      4
          จริง      3
          จริงนอย      2
          จริงนอยที่สุด      1

     สวนขอความที่เปนความเชื่ออํานาจภายนอกตน  ใหคะแนนดังนี้
          ระดับความเชื่อ คะแนน
          จริงมากที่สุด      1
          จริงมาก      2
          จริง      3
          จริงนอย      4
          จริงนอยที่สุด      5
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เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามแตละขอ  พิจารณาดังนี้
     ในการพิจารณาวากลุมตัวอยางมีความเชื่ออํานาจภายในตนหรือภายนอกตนใชเกณฑ

การตัดสินจากคาเฉลี่ยดังนี้
     ผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน  คือ  พนักงานที่มีคะแนนจากแบบวัดความเชื่ออํานาจ

ภายใน – ภายนอกตนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
     ผูที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตน  คือ  พนักงานที่คะแนนจากแบบวัดความเชื่ออํานาจ

ภายใน – ภายนอกต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
     ตอนที่  3  แบบสอบถามความเครียดจากการทํางาน  เปนการศึกษาขอมูลดานความ

เครียด  ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับอาการ  ความรูสึก  และพฤติกรรมตาง ๆ  ของพนักงานในรอบ  2  เดือน
ที่ผานมา  ในสวนนี้ผูวิจัยไดคนควาจากตําราที่เกี่ยวของ  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 
(2541, อางถึงใน  พรวิภา  บุญสมบัติ 2550)  โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา  (Rating  scale)  มีคําตอบเปนทางเลือก  4   ระดับ  โดยมีจํานวนคําถามทั้งหมด  20  ขอ  
ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้

         ไมเคยเลย   =     0  คะแนน
          เปนครั้งคราว =     1  คะแนน
          เปนบอย ๆ =     2  คะแนน
          เปนประจํา =     3  คะแนน

     วิธีตอบแบบสอบถามแตละขอ  กําหนดใหผูตอบเลือกไดเพียงขอเดียว  หลังจากนั้นรวม
คะแนนทั้ง  20  ขอ วามีคะแนนเทาไหร  แลวจึงดูผลการประเมินความเครียด  โดยแตละชองคําตอบ
มีความหมายดังตอไปนี้  (อางถึงใน  กรมสุขภาพจิต 2550)

          0    -  13   คะแนน     หมายถึง       ปกติ  ไมเครียด
          14  -  21   คะแนน     หมายถึง       เครียดสูงกวาปกติ
          22  -  29   คะแนน     หมายถึง       เครียดปานกลาง
          30  คะแนนขึ้นไป      หมายถึง      เครียดมาก

     ชวงคะแนน
     ชวงคะแนนของคําตอบจากแบบสอบถามแบงเปน  4  ไดแก
     ชวงที่  1  มีระดับคะแนนตั้งแต  0 – 13  คะแนน  หมายถึง  ปกติไมเครียด  แสดงใหเห็น

วาความเครียดอยูในเกณฑปกติ  นั้นหมายความวาทานสามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  รูสึกพึงพอใจเกี่ยวกับ
ตนเอง   และสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก  รูสึกมีพลัง  มีชีวิตชีวา  มองเหตุการณรอบตัววาเปนสิ่งที่
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ทายทายความสามารถ  มีความสามารถในการจัดการกับสิ่งตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  ผลของการ
ทํางานอยูในระดับสูงความเครียดระดับนี้ถือวามีประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน  เปนแรงจูง
ใจนําไปสูความสําเร็จในชีวิตได

      ชวงที่  2  มีระดับคะแนนตั้งแต  14 – 21  คะแนน  หมายถึง  มีความเครียดสูงกวาปกติ  
หมายความวา มีความไมสบายใจอันเกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวัน  เชน  ปญหาจากการทํางาน  
ปญหาการเงิน  ปญหาครอบครัว  ปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล  เปนตน  โดยที่ปญหานั้นยัง
ไมไดรับการแกไข  ซึ่งถือวาเปนความเครียดที่พบไดในชีวิตประจําวัน  พนักงานอาจไมรูตัววามี
ความเครียดอาจรูสึกไดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกาย  อารมณ  ความรูสึก  และพฤติกรรมบาง
เล็กนอยแตไมชัดเจน  และยังพอทนได  ความเครียดระดับนี้ไมเปนผลเสียตอการทํางาน  และการ
ดําเนินชีวิต

      ชวงที่  3  มีระดับคะแนนตั้งแต  22 – 29  คะแนน  หมายถึง มีระดับความเครียดอยูใน
ระดับปานกลาง  หมายความวา  ขณะนี้ทานมีความตึงเครียดในระดับที่คอนขางสูงและไดรับความ
เดือดรอนเปนอยางมาก  จากปญหาทางอารมณที่เกิดจากปญหาความขัดแยง  และวิกฤติการณใน
ชีวิต  โดยอาจสังเกตไดจากอาการแสดงออกของการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  อารมณ  ความคิด  
พฤติกรรม  และการดําเนินชีวิต  สิ่งเหลานี้เปนสัญญาณเตือนขั้นตนวา  ทานกําลังเผชิญกับภาวะ
วิกฤติและความขัดแยง ซึ่งทานจัดการหรือแกไขดวยความลําบาก ความเครียดในระดับนี้มี
ผลกระทบตอการดําเนินชีวิต  จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทานตองรีบหาทางคลี่คลายหรือแกไขขอขัดแยง
ตาง ๆ ใหลดนอย  หรือหมดไป

     ชวงที่  4  มีระดับคะแนนตั้งแต  30  คะแนนขึ้นไป  หมายถึง  มีความเครียดอยางมาก  
หมายความวา  กําลังตกอยูในสภาวะตึงเครียดหรือกําลังเผชิญวิกฤติการณ  ในชีวิตอยางรุนแรง  
ความเครียดในระดับนี้ถือวามีความรุนแรงสูงมาก  หากทานปลอยใหมีความเครียดตอไปโดยไมได
ดําเนินการแกไขอยางเหมาะสมและถกวิธี  อาจนําไปสูความเจ็บปวยทางจิตที่รุนแรงซึ่งสงผลเสียตอ
ตัวเองและบุคคลใกลชิด

     ตอนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานใน  4  
ดาน  คือ  ดานการตลาด ดานธุรการ   ดานการเงิน  และดานการบัญชี  เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  ไดแก  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  

     การแปลความหมายขอมูลแบงเกณฑโดยกําหนดจุดตัดของคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  (ชูศรี  
วงศรัตนะ  2534 : 85, อางถึงใน  สําเริง  อัศวสุข  2536 : 25)
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คะแนนเฉลี่ย  4.5000 – 5.0000   หมายถึง   ความสามารถในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย  3.5000 – 4.4999   หมายถึง   ความสามารถในการปฏิบัติงานอยูใน   
ระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย  2.5000 – 3.4999  หมายถึง    ความสามารถในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย  1.5000 – 2.4999  หมายถึง    ความสามารถในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับนอย

การเก็บรวบรวมขอมูล
                   1.  ขอหนังสือจากอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขออนุญาตและขอความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
                   2.  ผูวิจัยไดติดตอกับฝายบุคคลของธนาคารกรุงไทย  สาขา  สําโรง  เพื่อขอความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับความเครียด  ความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอก  และ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
                   3.  ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลแบบสอบถามที่ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  ใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการ

      4.  รวบรวมแบบสอบถามคืนแลวนํามาตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบใน
แบบสอบถาม  และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูล
     ขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป  SPSS  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
                   1.  ขอมูลสวนบุคคล  ซึ่งไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ตําแหนงงาน  การศึกษา  และ
รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม   นํามาแจกแจงความถี่  (Frequency)  และรอยละ  
(Percentage)
                   2.  วิเคราะหขอมูลดานความเครียดที่เกิดจากการทํางานของพนักงานจากนั้นนํามาแจก
แจงความถี่  (Frequency)   รอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  deviation)
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                   3.  วิเคราะหขอมูลดานความเชื่ออํานาจภายใน - ภายนอกตนที่เกิดจากการทํางานของ
พนักงานจากนั้นนํามาแจกแจงความถี่  (Frequency)   รอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  (Mean)  และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation)

     4.  วิเคราะหขอมูลดานความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานจากนั้นนํามาแจก
แจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  deviation)
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บทที่  4
ผลการวิเคราะหขอมูล

     การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความเครียดและความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอก
ตนกับความสามารถในการปฏิบัติงาน   ในการปฏิบัติงานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรปราการ    มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยอยู  5 ประการ  คือ

     1.  เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติงานทั่วไปของพนักงาน
     2.  เพื่อศึกษาความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกในการปฏิบัติงานของพนักงาน
     3.  เพื่อศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน
     4.  เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน

                   5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธในการปฏิบัติงานของพนักงานกับความเครียดและความเชื่อ
อํานาจภายใน – ภายนอกตน

     ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางซึ่งเปนพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 150 คน และนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูล  ซึ่งนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย

การวิเคราะห  การนําเสนอและอธิบายผลขอมูล  จําแนกเปน  4  ตอน  ดังนี้

     ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของพนักงาน  
     ตอนที่  2  แบบสอบถามความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน
     ตอนที่  3  แบบสอบถามความเครียดจากการทํางาน  
     ตอนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในการนําเสนอผลวิเคราะหขอมูลจะใชสัญลักษณ  ดังตอไปนี้

           X       หมายถึง   คาเฉลี่ย
            S.D.     หมายถึง   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของพนักงาน  
     กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  พนักงานรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง  ในจังหวัด

สมุทรปราการ  จํานวน  150  คน  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน  150  ฉบับ  คิดเปน  100 %  
ซึ่งสามารถจําแนกสถานภาพผูตอบแบบสอบถามไวในตารางที่  1

ตารางที่  1  จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน  จําแนกตาม  เพศ  อายุ          
                   สถานภาพ  ตําแหนงงาน  รายไดตอเดือน  และระดับการศึกษา 

สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล จํานวน รอยละ

เพศ

                  ชาย 64 42.7

                 หญิง 86 57.3

รวม 150 100

อายุ

                 18 - 25 ป 15 10

                  26 - 35 ป 52 34.7

                  36 - 45 ป 58 38.7

                  มากกวา 46 ป 25 16.7

รวม 150 100

สถานภาพ

                  โสด 49 32.7

                  แตงงาน 93 62

                  หมาย 5 3.3

                  หยาราง 2 1.3

                  แยกกันอยู 1 0.7

รวม 150 100
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ตารางที่  1  จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน  จําแนกตาม  เพศ  อายุ   
                   สถานภาพ  ตําแหนงงาน  รายไดตอเดือน  และระดับการศึกษา  (ตอ)

สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล จํานวน รอยละ

ตําแหนงงาน

                   พนักงานระดับปฏิบัติการ 73 48.7

                   พนักงานระดับผูบริหารระดับตน 27 18

                   พนักงานระดับผูบริหารระดับกลาง 29 19.3

                   พนักงานระดับผูบริหารระดับสูง 13 8.7

                   อื่น ๆ 8 5.3

รวม 150 100

รายไดตอเดือน

                   5,000 - 10,000 บาท 13 8.7

                  10,001 - 20,000 บาท 25 16.7

                  20,001 - 30,000 บาท 37 24.7

                  มากกวา 30,000 บาท 75 50

รวม 150 100

การศึกษา

                   มัธยมศึกษาปที่ 3 4 3

                   มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช. 8 5

                   ปวส. หรืออนุปริญญา 7 5

                   ปริญญาตรี 106 71

                   สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 25 17

                                                                                     รวม 150 100
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     จากตารางที่ 1 พบวาพนักงานธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  สวนใหญ
เปนเพศหญิง  (รอยละ 57.3)  มีอายุ 36–45  ป (รอยละ 38.7)  มีสถานภาพสมรส (รอยละ 62) มี
ตําแหนงเปน  พนักงานระดับปฏิบัติการ (รอยละ  48.7) มีรายไดตอเดือนมากกวา 30,000 บาท (รอย
ละ 50)  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 71)

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความเครียดจากการทํางาน
     การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเครียด  ซึ่งเกิดขึ้นในรูปแบบ

ของอาการ พฤติกรรม  และความรูสึก  วิเคราะหโดยใชแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข  มีจํานวน 20 ขอ  ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  จํานวนรอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของการประเมินความเครียด
จําแนกตามรายขอ

อาการ พฤติกรรม หรือ ความรูสึก

ระดับอาการ

แปลผล
ไมเคย เปน

ครั้ง
คราว

เปน
บอย 

ๆ

เปน
ประจํา X S.D.

1. นอนไมหลับเพราะคดิมากหรือ
กังวลใจ

17 107 21 5
2.09 0.62

เปนครั้ง
คราว(11.3) (71.3) (14.0) (3.3)

2. รูสึกหงุดหงิด  รําคาญใจ 13 114 20 3
2.09 0.54

เปนครั้ง
คราว(8.7) (76.0) (13.3) (2.0)

3. ทําอะไรไมไดเลยเพราะประสาท
ตึงเครียด

70 71 7 2
1.61 0.64

เปนครั้ง
คราว(46.7) (47.3) (4.7) (1.3)

4. มีความวุนวายใจ 23 112 12 3
1.97 0.56

เปนครั้ง
คราว(15.3) (74.7) (8.0) (2.0)

5. ไมอยากพบปะผูคน 54 90 4 2
1.69 0.59

เปนครั้ง
คราว(36.0) (60.0) (2.7) (1.3)

6. ปวดหัวขางเดียวหรือปวดบริเวณ
ขมับทั้ง  2  ขาง

43 81 24 2
1.90 0.70

เปนครั้ง
คราว(28.7) (54.0) (16.0) (1.3)

7. รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง 48 93 7 2
1.75 0.60

เปนครั้ง
คราว(32.0) (62.0) (4.7) (1.3)
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ตารางที่ 2  จํานวนรอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของการประเมินความเครียด
                  จําแนกตามรายขอ (ตอ)

อาการ พฤติกรรม หรือ ความรูสึก

ระดับอาการ

แปลผล
ไมเคย เปน

ครั้ง
คราว

เปน
บอย ๆ

เปน
ประจํา S.D.

8. รูสึกหมดหวังในชีวิต 88 56 4 2
1.47 0.62 ไมเคย

(58.7) (37.3) (2.7) (1.3)
9. รูสึกวาชีวิตตนเองไมมีคา 94 50 3 3

1.43 0.64 ไมเคย
(62.7) (33.3) (2.0) (2.0)

10. กระวนกระวายอยูตลอดเวลา 60 82 5 3
1.67 0.64

เปนครั้ง
คราว(40.0) (54.7) (3.3) (2.0)

11. รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ 25 113 9 3
1.93 0.55

เปนครั้ง
คราว(16.7) (75.3) (6.0) (2.0)

12. รูสึกเพลยีจนไมมีแรงจะทําอะไร 37 104 5 4
1.84 0.60

เปนครั้ง
คราว(24.7) (69.3) (3.3) (2.7)

13. รูสึกเหนื่อยหนายไมอยากทํา
อะไร

43 99 6 2
1.78 0.58

เปนครั้ง
คราว(28.7) (66.0) (4.0) (1.3)

14. มีอาการหัวใจเตนแรง 47 92 8 3
1.78 0.63

เปนครั้ง
คราว(31.3) (61.3) (5.3) (2.0)

15. เสียงสั่น  ปากสั่น  หรือมือสั่น
เวลาไมพอใจ

52 89 7 2
1.73 0.61

เปนครั้ง
คราว(34.7) (59.3) (4.7) (1.3)

16. รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ่ง
ตาง ๆ

34 108 8 0
1.83 0.50

เปนครั้ง
คราว(22.7) (72.0) (5.3) (0.0)

17. ปวดหรือเกร็งกลามเนื้อบริเวณ
ทายทอย  หลัง  หรือไหล

42 93 14 1
1.83 0.61

เปนครั้ง
คราว(28.0) (62.0) (9.3) (0.7)

18. ตื่นเตนกับเหตุการณที่ไมคุนเคย 27 93 15 15
2.12 0.82

เปนครั้ง
คราว(18.0) (62.0) (10.0) (10.0)

19. มึนงงหรือเวียนศรีษะ 33 103 9 5
1.91 0.64

เปนครั้ง
คราว(22.0) (68.7) (6.0) (3.3)
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ตารางที่ 2  จํานวนรอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของการประเมินความเครียด
                  จําแนกตามรายขอ (ตอ)

อาการ พฤติกรรม หรือ ความรูสึก

ระดับอาการ

แปลผล
ไมเคย เปน

ครั้ง
คราว

เปน
บอย 

ๆ

เปน
ประจํา X S.D.

20. ความสุขทางเพศลดลง 74 69 4 3
1.57 0.65 ไมเคย

(49.3) (46.0) (2.7) (2.0)

     จากตารางที่ 2 พบวา อาการ พฤติกรรม หรือ ความรูสึกตาง ๆ ที่เปนสาเหตุของ
ความเครียดของพนักงานรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  จําแนกเปนรายขอ  พบวา
อาการตาง ๆ ที่เปนผลจากความเครียดที่เกิดขึ้นของพนักงานนั้นอันดับหนึ่ง  คือ   ตื่นเตนกับ
เหตุการณที่ไมคุนเคย ( X = 2.12)  อันดับที่ 2  คือ  รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ  ( X = 1.93)  และ
อันดับที่ 3  คือ  มึนงงหรือเวียนศีรษะ ( X =  1.91) ตามลําดับ

ตารางที่ 3  จํานวน  และรอยละของแตละชวงคะแนน  จําแนกตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต

ระดับคะแนน จํานวน รอยละ
ชวงที่ 1          0 - 13  คะแนน 0 0
ชวงที่ 2          14 - 21  คะแนน 5 3.33
ชวงที่ 3          22 - 29  คะแนน 29 19.33
ชวงที่ 4          30  คะแนนขึ้นไป 116 77.33

                                             รวม 150 100

     ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 3 พบวาพนักงานมีความเครียดอยูในชวงระดับคะแนน 30 
ขึ้นไป (รอยละ 77.33) ซึ่งก็หมายถึงพนักงานสวนใหญมีความเครียดอยางมาก  หมายความวา  กําลัง
ตกอยูในสภาวะตึงเครียดหรือกําลังเผชิญวิกฤติการณในชีวิตอยางรุนแรง  ความเครียดในระดับนี้ถือ
วามีความรุนแรงสูงมาก หากปลอยใหมีความเครียดตอไปโดยไมไดดําเนินการแกไขอยางเหมาะสม
และถูกวิธีอาจนําไปสูความเจ็บปวยทางจิตที่รุนแรงซึ่งสงผลเสียตอตัวเองและบุคคลใกลชิด
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ตอนที่ 3  ความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตนในการปฏิบัติงานของพนักงาน
     การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน  ใชแบบวัดที่แปลมา

จากแบบวัดของ เทอรี่  เพททิจอหน (Terry  Pettijohn)  ซึ่งสรางแบบวัดตามแนวคิดของรอตเตอร 
(Rotter:1996)เปนแบบวัดมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)5 ระดับ จํานวน 20ขอ  

ตารางที่ 4  จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความเชื่ออํานาจภายใน –
                  ภายนอกตน  จําแนกตามรายขอ

ความเชื่ออํานาจภายใน - ภายนอกตน

ระดับความเชื่ออํานาจภายใน - ภายนอกตน
จริง
นอย
ที่สุด

จริง
นอย

จริง จริง
มาก

จริง
มาก
ที่สุด

X S.D.

1. มักไดในสิ่งที่ตองการในชีวิตเสมอ 12 36 82 14 6
2.77 0.88

(8.0) (24.0) (54.7) (9.3) (4.0)
2. ตองการเก็บเกี่ยวขอมูลขาวสาร
เหตุการณตางๆที่ทันสมัยอยูเสมอ

0 5 82 39 24
3.55 0.80

(0.0) (3.3) (54.7) (26.0) (16.0)
3.ไมเคยเขาใจบุคคลรอบขางของ
ขาพเจาเลย

70 55 16 8 7
1.77 0.89

(46.7) (36.7) (10.7) (5.3) (0.7)
4.ไมเคยเชื่อในโชคลางหรือบุญวาสนา 30 50 50 10 10

2.47 1.09
(20.0) (33.3) (33.3) (6.7) (6.7)

5. คิดวาตนเองสามารถถูกลอตเตอรรี่
อยางงายดาย

106 26 8 5 5
1.51 0.98

(70.7) (17.3) (5.3) (3.3) (3.3)
6. ถาไมประสบความสําเร็จในหนาที่
การงาน  ขาพเจามีแนวโนมที่จะยกเลิก

96 30 13 6 5
1.63 1.03

(64.0) (20.0) (8.7) (4.0) (3.3)
7. มักจะทําใหผูอื่นเชื่อและทําตาม
แนวทางของขาพเจา

23 36 76 14 7
2.56 0.89

(15.3) (24.0) (50.7) (9.3) (0.7)
8. บุคคลมีการควบคุมการกระทําผิดที่
แตกตางกันไป

7 10 61 43 29
3.51 1.03

(4.7) (6.7) (40.7) (28.7) (19.3)
9. ความสําเร็จของขาพเจามาจาก
โชคชะตาอันยิ่งใหญ

66 55 23 4 2
1.81 0.89

(44.0) (36.7) (15.3) (2.7) (1.3)
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ตารางที่ 4  จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความเชื่ออํานาจภายใน –
                  ภายนอกตน  จําแนกตามรายขอ (ตอ)

ความเชื่ออํานาจภายใน - ภายนอกตน

ระดับความเชื่ออํานาจภายใน - ภายนอกตน
จริง
นอย
ที่สุด

จริง
นอย

จริง จริง
มาก

จริง
มาก
ที่สุด

X S.D.

10. การแตงงานเปนการเสี่ยงโชคที่
ยิ่งใหญสําหรับบุคคลสวนมาก

36 50 33 22 9
2.45 1.18

(24.0) (33.3) (22.0) (14.7) (6.0)

11. บุคคลสามารถลิขิตชีวิตของตนเอง
ได

18 23 35 39 35
3.33 1.31

(12.0) (15.3) (23.3) (26.0) (23.0)
12. การใชสิทธิในการลงคะแนนเสียง
ไมมีความสําคัญสําหรับขาพเจา

81 40 18 3 8
1.78 1.09

(54.0) (26.7) (12.0) (2.0) (5.3)
13. ชีวิตของขาพเจาดําเนินไปอยางไร
จุดหมาย

93 34 13 9 1
1.61 0.93

(62.0) (22.7) (8.7) (6.0) (0.7)

14. ขาพเจาไมเคยพยายามทําในสิ่งที่
ขาพเจาไมแนใจ

34 40 50 21 5
2.49 1.09

(22.7) (26.7) (33.3) (14.0) (3.3)
15. ดํารงชีวิตอยูอยางภาคภูมิใจใน
เกียรติยศชื่อเสียงและการยอมรับของ
สังคม

13 7 47 57 26
3.51 1.10

(8.7) (4.7) (31.3) (38.0) (17.3)

16. บุคคลสามารถรวยไดดวยการเสี่ยง 68 45 13 14 10
2.02 1.23

(45.3) (30.0) (8.7) (9.3) (6.7)

17. ผูนําจะประสบความสําเร็จไดเมื่อ
พวกเขาทํางานหนัก

4 17 47 31 51
3.72 1.13

(2.7) (11.3) (31.3) (20.7) (34.0)
18. ความมุงมั่นและทํางานหนักเสมอ 
ๆ จะนําไปสูความสําเร็จ

5 14 43 38 50
3.76 1.12

(3.3) (9.3) (28.7) (25.3) (33.3)

19. เปนเรื่องยากที่จะรูวาใครเปนเพื่อน
แทสําหรับขาพเจา

21 23 65 25 16
2.95 1.15

(14.0) (15.3) (43.3) (16.7) (10.7)
20. บุคคลอื่น ๆ มักควบคุมชีวิต
ขาพเจาเสมอ

93 40 9 8 0
1.55 0.83

(62.0) (26.7) (6.0) (5.3) (0.0)
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     ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4  พบวาพนักงานรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทร
ปราการมีคะแนนความเชื่ออํานาจภายในตนมากที่สุดคือ  ความมุงมั่นและทํางานหนักเสมอ ๆ จะ
นําไปสูความสําเร็จ ( X = 3.76)  อันดับที่ 2  คือ  ผูนําจะประสบความสําเร็จไดเมื่อพวกเขาทํางาน
หนัก ( X = 3.72)  และอันดับที่ 3  คือ  ตองการเก็บเกี่ยวขอมูลขาวสารเหตุการณตางๆที่ทันสมัยอยู
เสมอ ( X  = 3.55)   และคะแนนความเชื่ออํานาจภายนอกตนต่ําสุดคือ   อันดับ  คิดวาตนเอง
สามารถถูกลอตเตอรี่ไดอยางงายดาย ( X = 1.51)  อันดับที่ 2  คือ  บุคคลอื่นๆมักควบคุมชีวิต
ขาพเจาเสมอ  ( X = 1.55) และอันดับที่  3  คือ  ชีวิตของขาพเจาดําเนินไปอยางไรจุดหมาย ( X =  
1.61)

ตารางที่ 5  อันดับของความเชื่ออํานาจภายใน - ภายนอกตน

ความเชื่ออํานาจภายในตนสูงสุด อันดับ ความเชื่ออํานาจภายนอกตนต่ําสุด อันดับ
1.ความมุงมั่นและทํางานหนักเสมอๆ
จะนําไปสูความสําเร็จ   

1
1.คิดวาตนเองสามารถถูกลอตเตอรี่ไดอยาง
งายดาย

1

2.ผูนําจะประสบความสําเร็จไดเมื่อ
พวกเขาทํางานหนัก   

2
2.บุคคลอื่นๆมักควบคุมชีวิตขาพเจาเสมอ  

2

3.ตองการเก็บขอมูลขาวสาร
เหตุการณตางๆที่ทันสมัยอยูเสมอ  

3
3.ชีวิตของขาพเจาดําเนินไปอยางไรจุดหมาย

3

     ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 5  พบวาพนักงานมีความเชื่ออํานาจภายในตนมากที่สุด
อันดับ 1  คือ  ความมุงมั่นและทํางานหนักเสมอๆจะนําไปสูความสําเร็จ   อันดับ 2 คือ ผูนําจะ
ประสบความสําเร็จไดเมื่อพวกเขาทํางานหนัก   และอันดับที่ 3  คือ  ตองการเก็บขอมูลขาวสาร
เหตุการณตางๆที่ทันสมัยอยูเสมอ  และในการศึกษาครั้งนี้พบวาความเชื่ออํานาจภายนอกตนต่ําสุด
อันดับ  1  คือ  คิดวาตนเองสามารถถูกลอตเตอรี่ไดอยางงายดาย  อันดับที่ 2  คือ  บุคคลอื่นๆมัก
ควบคุมชีวิตขาพเจาเสมอ  และอันดับที่  3  คือ  ชีวิตของขาพเจาดําเนินไปอยางไรจุดหมาย

ตอนที่ 4  ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน
     การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยแบงแยก

เปนรายดาน  มีดวยกัน  4  ดาน  คือ  ดานการตลาด  ดานธุรการ  ดานการเงิน  ดานการบัญชี  โดยใช
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แบบวัดการแปลความหมายของขอมูลแบงเกณฑโดยกําหนดจุดตัดของคะแนนเฉลี่ย     (ชูศรี วงศ
รัตนะ 2534:28 อางถึงใน สําเริง  อัศวสุข 2536:25)   ดังตารางที่ 6   

ตารางที่ 6  จํานวนคะแนนคาเฉลี่ย    และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แปลผล  อันดับความสามารถใน
                  การปฏิบัติงานของพนักงานทั้ง 4 ดาน  

ความสามารถในการปฏิบัติงาน X S.D แปลผล อันดับ

ดานการตลาด 3.5515 1.0883 มาก 2

ดานธุรการ 3.6970 1.0184 มาก 1

ดานการเงิน 3.2687 1.2579 ปานกลาง 4

ดานการบัญชี 3.4081 1.1907 ปานกลาง 3

         รวม 3.4813 1.1388 ปานกลาง -

     ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 6 พบวาความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาความสามารถที่อยูในระดับมากคือ  ดานธุรการ  รองลงมาคือดานการตลาด  และ
ระดับปานกลางคือ  ดานการบัญชี  และดานการเงิน  ตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

     การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องความเครียดและความเชื่ออํานาจ
ภายใน – ภายนอกตนกับความสามารถในการปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานของพนักงานองคกร
รัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยจุดมุงหมายของการวิจัย  คือ  เพื่อศึกษาถึงการ
ปฏิบัติงานทั่วไปของพนักงาน   ความเครียด  ความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอก  และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในจังหวัด  สมุทรปราการ  

สรุปผลการวิจัย
     1.  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ  สวนใหญเปนเพศ

หญิง (รอยละ 57.3)  และเพศชาย (รอยละ 42.7)  อายุระหวาง  36 – 45  ป  (รอยละ 38.7)  สถานภาพ
สวนใหญสมรส  (รอยละ 62)  รองลงมามีสถานภาพโสด (รอยละ 32.7)  ผูตอบคําถามสวนใหญเปน
พนักงานระดับปฏิบัติการ (รอยละ 48.7)  รองลงมาคือ  ผูบริหารระดับกลาง  (รอยละ 19.3)  สวน
ใหญมีเงินเดือนมากกวา 30,000 บาท (รอยละ 50) และรองลงมามีเงินเดือนระหวาง 20,001 - 30,000 
บาท (รอยละ  24.7)  

      2.  การตอบแบบสอบถามของการประเมินความเครียด   โดยการตอบคําถามเกี่ยวกับ
อาการ  พฤติกรรม  หรือความรูสึก  ของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง  ในจังหวัด
สมุทรปราการ  โดยรวมนั้นมีอาการที่เปนผลจากความเครียดที่เกิดขึ้นของพนักงานนั้นอันดับหนึ่ง  
คือ   ตื่นเตนกับเหตุการณที่ไมคุนเคย ( X = 2.12)  อันดับที่ 2  คือ  รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ  ( X = 
1.93)  และอันดับที่ 3  คือ  มึนงงหรือเวียนศีรษะ ( X =  1.91) ตามลําดับ  อาการ  พฤติกรรม  หรือ
ความรูสึกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นต่ําที่สุด  3  อันดับแรก  คือ  รูสึกวาชีวิตตนเองไมมีคา ( X =  1.43)  
รองลงมา  คือ  รูสึกหมดหวังในชีวิต ( X = 1.47)  และ ความสุขทางเพศลดลง ( X = 1.57)
                   3.  การตอบแบบสอบถามความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน  ของพนักงานองคกร
รัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ   มีคะแนนความเชื่ออํานาจภายในตนมากที่สุดคือ  
ความมุงมั่นและทํางานหนักเสมอ ๆ จะนําไปสูความสําเร็จ ( X = 3.76)  อันดับที่ 2  คือ  ผูนําจะ
ประสบความสําเร็จไดเมื่อพวกเขาทํางานหนัก ( X = 3.72)  และอันดับที่ 3  คือ  ตองการเก็บเกี่ยว
ขอมูลขาวสารเหตุการณตางๆที่ทันสมัยอยูเสมอ ( X = 3.55)   และมีคะแนนความเชื่ออํานาจ
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ภายนอกตนต่ําสุดคือ   อันดับ  คิดวาตนเองสามารถถูกลอตเตอรี่ไดอยางงายดาย ( X = 1.51)  อันดับ
ที่ 2  คือ  บุคคลอื่นๆมักควบคุมชีวิตขาพเจาเสมอ  ( X = 1.55) และอันดับที่  3  คือ  ชีวิตของ
ขาพเจาดําเนินไปอยางไรจุดหมาย ( X =  1.61)
                   4.  ผลการวิเคราะหความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจแหง
หนึ่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ   ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ความสามารถที่อยูในระดับมากคือ  ดานธุรการ ( X = 3.70)  รองลงมาคือดานการตลาด ( X = 3.55)  
และระดับปานกลางคือ  ดานการบัญชี ( X = 3.41)  และดานการเงิน ( X = 3.27) ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
                   จากการศึกษาความเครียด  ความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน  และความสามารถใน
การปฏิบัติงานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ  ผูศึกษาพบวา  
ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง   อายุระหวาง 36 – 45  ป  อยูในสถานภาพสมรส  มีตําแหนง
ระดับพนักงานระดับปฏิบัติการ  มีรายไดมากกวา 30,000 ขึ้นไป

      จากการศึกษาความเครียดของพนักงาน พบวา พนักงานสวนใหญมีคะแนนความเครียด
อยูในระดับสูงมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ พรวิภา บุญสมบัติ (2550)  ซึ่งไดศึกษา
ความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียดของพนักงานไฟฟานครหลวง  ฝายธุรกิจขนสงและ
ผลิตภัณฑ  จังหวัดนนทบุรี  พบวาพนักงานมีความเครียดระดับสูง  โดยมีสาเหตุของความเครียดมา
จากการทํางาน  นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้พบวา อาการ  พฤติกรรม  หรือความรูสึก  ตอ
พฤติกรรมความเครียดของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา
อาการตาง ๆ ที่เปนผลจากความเครียดที่เกิดขึ้นของพนักงานนั้นอันดับหนึ่ง  คือ   ตื่นเตนกับ
เหตุการณที่ไมคุนเคย อันดับที่ 2  คือ  รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ  และอันดับที่ 3  คือ  มึนงงหรือเวียน
ศีรษะ อธิบายไดวา การที่ลักษณะการทํางานขององคกรรัฐวิสาหกิจที่ไดศึกษา  มีลักษณะการทํางาน
ของพนักงานที่ตองพบปะผูคนมากมาย  เพราะเปนองคกรที่เกี่ยวของกับงานบริการ และเกี่ยวของ
กับธุรกิจทางดานการเงินการบัญชี เชน  การใหบริการทางดานการฝาก-ถอนเงิน  การแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวางประเทศ  ตลอดจนการใหบริการทางดานสินเชื่อ และการสรุปบัญชีรายรับ-รายจาย
รายวัน งานบริการทางการเงินเปนงานที่ตองเผชิญกับเหตุการณที่ไมคุนเคยตลอดเวลาและตองใช
ความละเอียดรอบคอบในการทํางาน  อาจเปนสาเหตุใหพนักงานตองมีพฤติกรรมที่ตื่นตัว  และตอง
ใชสมาธิสูงในการทํางาน  แตการรบกวนของผูคนที่มารับบริการอาจมีผลตอการไมมีสมาธิของ
พนักงาน  และการทํางานที่วุนวายกับการพบปะผูคน  และการตองอยูกับการคิดคํานวณเรื่องเงิน
หรือบัญชี   ก็ทําใหพนักงานสวนใหญมีอาการเวียนศีรษะไดมากกวาอาการอื่นๆ   
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       จากการศึกษาความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน  ของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจ
แหงหนึ่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ  พบวาพนักงานมีคะแนนความเชื่ออํานาจภายในตนมากที่สุด
อันดับ  1  คือ  ความมุงมั่นและทํางานหนักเสมอๆจะนําไปสูความสําเร็จ   อันดับ 2  คือ  ผูนําจะ
ประสบความสําเร็จไดเมื่อพวกเขาทํางานหนัก   อันดับ 3  คือ  ตองการเก็บขอมูลขาวสารเหตุการณ
ตางๆที่ทันสมัยอยูเสมอ  อธิบายไดวา ถึงแมวาพนักงานจะมีความเครียดในการทํางานอยูใน
ระดับสูง  อยูภายใตความกดดันทางสังคม แตก็ยังเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลวาความสามารถและความ
มุงมั่นของตนเทานั้นที่จะทําใหกาวเขาไปสูความสําเร็จในการทํางาน  และในการศึกษาครั้งนี้พบวา
ความเชื่ออํานาจภายนอกตนต่ําสุดอันดับ  1  คือ  คิดวาตนเองสามารถถูกลอตเตอรี่ไดอยางงายดาย  
อันดับที่ 2  คือ  บุคคลอื่นๆมักควบคุมชีวิตขาพเจาเสมอ  และอันดับที่  3  คือ  ชีวิตของขาพเจา
ดําเนินไปอยางไรจุดหมาย อธิบายไดวา  จากการพบวาพนักงานที่ผูวิจัยศึกษาสวนใหญมี
ความเครียดระดับสูงมากนาจะมีสวนสงเสริมกับความเชื่ออํานาจภายนอกตน  เพราะระดับ
ความเครียดที่สูงมากจะทําใหบุคคลไมสามารถตัดสินใจ  เกิดความทอแทในการทํางาน
ประสิทธิภาพของการทํางานลดลง และบุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตนมักจะยอมแพแรง
กดดันภายนอก  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของธารารัตน  ชิ้นทอง (ธารารัตน  2542,  อางถึงใน เอม
อร งามธรรมนิตย 2546:85 ) ซึ่งไดศึกษา ปญหา ความเครียดในการปฏิบัติงานและกลวิธีเผชิญ
ความเครียดของพนักงานระดับหัวหนางาน  ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน)  พบวาพนักงาน
ระดับหัวหนางานมีความเชื่ออํานาจภายในตน  มีความเครียดในการปฏิบัติงานในระดับต่ํา  สวน
พนักงานระดับหัวหนางานที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตนมีความเครียดในระดับปานกลาง    

     จากการศึกษาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน   พบวาพนักงานมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง   เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา  พนักงานมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดานการตลาดและดานธุรการอยูในระดับมาก  สวนความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงานดานการเงินและดานบัญชีอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาการดํารงตําแหนง
ที่แตกตางกัน  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบแตกตางกัน  ทําใหมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน  
โดยบุคคลตางกันยอมแตกตางกันทั้งภูมิหลัง  ประสบการณ  ความตองการ  ความใกลชิดหนวยงาน  
ความเขาใจในบทบาทหนาที่  และการดํารงตําแหนงแตกตางกัน  ซึ่งพนักงานจะตองพัฒนาความรู
ความ สามารถของตนเพื่อใหมีความสามารถปฏิบัติงานที่มากขึ้นเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ขอเสนอแนะ
     1.  การนําผลการวิจัยไปใช 

          1.1 จากผลการประเมินความเครียดของพนักงานองคกรเอกชนแหงหนึ่ง  ใน
จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งอยูในระดับที่สูงมาก  พนักงานควรคนหาสาเหตุความเครียดของตนเอง
เพื่อแกไขปญหาใหตรงจุด  แตหากพยายามแกไขแลวอาการไมดีขึ้นก็ควรไปพบแพทยเพื่อขอ
คําปรึกษาตอไป

          1.2  องคกรควรมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําใหพนักงานเกิดความผอน
คลาย  อาทิ  กิจกรรมกีฬา  เปนตน

          1.3   ควรมีการจัดประชุม  อบรม  สัมมนา  หรือดูงาน  เพื่อเสริมสรางความรู
และทักษะการทํางานใหกับพนักงาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

     2.  แนวทางในการทําวิจัยครั้งตอไป
          2.1  ควรศึกษาสาเหตุอันนําไปสูภาวะเครียดสูงในพนักงานองคกรรัฐวิสาห 

กิจแหงหนึ่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขไมใหพนักงานตกอยูใน
ภาวะดังกลาว  ซึ่งจะสงผลเสียตอประสิทธิภาพดานการทํางานและการดํารงชีวิต

         2.2    ควรศึกษาถึงตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความสามารถในการปฏิบัติ
งานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ เชน  แรงจูงใจ  การ
สนับ สนุนขององคการ  เปนตน

     3.  ขอบกพรองหรือขอจํากัดของการวิจัย
          3.1   เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้  ผูศึกษาไดเลือกกลุมตัวอยางของ

ประชากรแบบเฉพาะเจาะจง  โดยเลือกพนักงานในเขตจังหวัดสมุทรปราการเพียงจังหวัดเดียว  จึง
อาจทําใหทราบถึงผลของความเครียด  ความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตน  และความสามารถใน
การปฏิบัติงาน  ทราบผลไดในวงจํากัด

          3.2     เนื่องดวยขอจํากัดในดานเวลา  ของกลุมตัวอยาง  ซึ่งมีเวลานอยใน
การตอบแบบสอบถามจึงอาจทําใหขอเสนอแนะในการตอบแบบสอบถามมีนอย
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มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

14   พฤศจิกายน  2551

เรื่อง       ขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม

เรื่อง       ทานผูตอบแบบสอบถาม

         ดวยดิฉัน  นางสาวอรวรรณ  ปญจะหัตถเจริญ   เปนนักศึกษาชั้นปที่  4  คณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูในระหวางการศึกษา    
การสัมมนาปญหาทางธุรกิจทั่วไป     จึงมีการศึกษาวิจัย  เรื่อง     “ความสัมพันธระหวางความเครียด
ความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอกตนกับความสามารถในการปฏิบัติงาน”   ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงคขอใหทานใครกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามที่แนบมานี้เพื่อประโยชนการศึกษา ดิฉันจึงหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามจากทานเปนอยางดี ทั้งนี้ขอมูลของทานจากการตอบแบบสอบถาม
นี้ดิฉันจะเก็บรักษาเปนความลับ  โดยจะนําไปใชเพื่อประกอบการศึกษาเทานั้น

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดตอบแบบสอบถามดังกลาว

                                                                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                                                         ....................................................................
                                                                                              (นางสาวอรวรรณ  ปญจะหัตถเจริญ)

                                                                                         ....................................................................
                                                                                                (ผศ. ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร)
                                                                                                             อาจารยที่ปรึกษา



47

ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล (โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองวาง)

1.  เพศ (    ) ชาย (    )  หญิง

2.  อายุ (    )  18-25  ป (    )  26-35  ป (    )  36-45  ป (    )  มากกวา  46  ป

3.  สถานภาพ (    )  โสด (    )  แตงงาน (    )  หมาย
(    )  หยาราง (    )  แยกกันอยู

4.  ตําแหนงงาน (    )  พนักงานระดับปฏิบัติการ    (    )  พนักงานผูบริหารระดับตน
(    )  พนักงานผูบริหารระดับกลาง   (    )  พนักงานผูบริหารระดับสูง
(    )  อื่น ๆ (โปรดระบุ)

5.  รายไดตอเดือน (    )  5,000 – 10,000  บาท (    )  10,101 – 20,000  บาท
              (    )  20,001 – 30,000  บาท           (    )  มากกวา  30,000 บาท

6.  การศึกษา        (     )  มัธยมศึกษาปที่ 3 (     )  มัธยมศึกษาปที่ 6  หรือ ปวช.
   (     )  ปวส. หรืออนุปริญญา         (     )  ปริญญาตรี

(     )  สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป
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ตอนที่  2  แบบสอบถามความเชื่ออํานาจภายใน - ภายนอกตน
แบบวัดนี้มี  20  ขอ  ซึ่งเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจภายใน - ภายนอกตน  ขอใหทานพิจารณาวา
ขอความนั้น  ตรงกับความเชื่อของทานมากนอยเพียงใด  แลวตอบขอคําถามโดยทําเครื่องหมาย   
√  ลงในชองที่ตองการเพียงขอละเครื่องหมายเดียว

แบบวัดความเชื่ออํานาจภายใน - ภายนอกตน
จริง
มาก
ที่สุด

จริง
มาก

จริง
จริง
นอย

จริง
นอย
ที่สุด

1.  ขาพเจามักจะไดในสิ่งที่ตองการในชีวิตเสมอ ๆ

2.  ขาพเจาตองการเก็บเกี่ยวขอมูลขาวสารเหตุการณ
ตาง ๆ ที่ทันสมัยอยูเสมอ

3.  ขาพเจาไมเคยเขาใจบุคคลรอบของของขาพเจาเลย

4.  ขาพเจาไมเคยเชื่อในโชคลางหรือบุญวาสนา
5.  ขาพเจาคิดวาตนเองสามารถถูกลอตเตอรรี่อยาง
งายดาย

6.  ถาขาพเจาไมประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน  
ขาพเจามีแนวโนมที่จะยกเลิก

7.  ขาพเจามักจะทําใหผูอื่นเชื่อและทําตามแนวทางของ
ขาพเจา

8.  บุคคลมีการควบคุมการกระทําผิดที่แตกตางกันไป

9.  ความสําเร็จของขาพเจามาจากโชคชะตาอันยิ่งใหญ

10.  การแตงงานเปนการเสี่ยงโชคที่ยิ่งใหญสําหรับ
บุคคลสวนมาก

11.  บุคคลสามารถลิขิตชีวิตของตนเองได

12.  การใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงไมมีความสําคัญ
สําหรับขาพเจา
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แบบวัดความเชื่ออํานาจภายใน - ภายนอกตน
จริง
มาก
ที่สุด

จริง
มาก

จริง
จริง
นอย

จริง
นอย
ที่สุด

13.  ชีวิตของขาพเจาดําเนินไปอยางไรจุดหมาย

14.  ขาพเจาไมเคยพยายามทําในสิ่งที่ขาพเจาไมแนใจ

15.  ขาพเจาดํารงชีวิตอยูอยางภาคภูมิใจในเกียรติยศ
ชื่อเสียงและการยอมรับของสังคม

16.  บุคคลสามารถรวยไดดวยการเสี่ยง
17.  ผูนําจะประสบความสําเร็จไดเมื่อพวกเขาทํางาน
หนัก
18.  ความมุงมั่นและทํางานหนักเสมอ ๆ จะนําไปสู
ความสําเร็จ
19.  เปนเรื่องยากที่จะรูวาใครเปนเพื่อนแทสําหรับ
ขาพเจา

20.  บุคคลอื่น ๆ มักควบคุมชีวิตขาพเจาเสมอ
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ตอนที่  3  แบบประเมินและทดสอบความเครียด  (โดยกรมสุขภาพจิต  กระทรวง
สาธารณสุข)
ในระยะเวลา  2  เดือนที่ผานมานี้  ทานมีอาการ  พฤติกรรม  หรือความรูสึกตอไปนี้มากนอย
เพียงใดโปรดขีดเครื่องหมาย   √  ลงในชองวางและระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวทานตามความ
เปนจริงมากที่สุด

อาการพฤติกรรม  หรือความรูสึก
ระดับอาการ

ไม
เคย

เปน
ครั้ง

คราว

เปน
บอย 

ๆ

เปน
ประจํา

1.  นอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ

2. รูสึกหงุดหงิด  รําคาญใจ

3.  ทําอะไรไมไดเลยเพราะประสาทตึงเครียด

4.  มีความวุนวายใจ

5.  ไมอยากพบปะผูคน

6.  ปวดหัวขางเดียวหรือปวดบริเวณขมับทั้ง  2  ขาง

7.  รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง

8.  รูสึกหมดหวังในชีวิต

9.  รูสึกวาชีวิตตนเองไมมีคา

10.  กระวนกระวายอยูตลอดเวลา

11.  รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ

12.  รูสึกเพลียจนไมมีแรงจะทําอะไร

13.  รูสึกเหนื่อยหนายไมอยากทําอะไร

14.  มีอาการหัวใจเตนแรง

15.  เสียงสั่น  ปากสั่น  หรือมือสั่นเวลาไมพอใจ

16. รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ่งตาง ๆ
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อาการพฤติกรรม  หรือความรูสึก
ระดับอาการ

ไม
เคย

เปน
ครั้ง

คราว

เปน
บอย 

ๆ

เปน
ประจํา

17.  ปวดหรือเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย  หลัง  หรือไหล

18.  ตื่นเตนกับเหตุการณที่ไมคุนเคย

19.  มึนงงหรือเวียนศีรษะ

20.  ความสุขทางเพศลดลง
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ตอนที่  4  แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขอใหทานตอบขอความตอไปนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทานตามความเปนจริงวาสามารถ
ปฏิบัติงานได  มากนอยเพียงใด

ความสามารถในการปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ดานการตลาด
1.  การติดตอลูกคารายใหมดานเงินฝาก
2.  การติดตอลูกคารายใหมดานเงินกู
3.  การติดตอลูกคารายใหมดานบริการทุกประเภท
4.  การติดตามใหลูกคารายเกาใชบริการทุกประเภท
ใหมากขึ้น
5.  การเขียนรายงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขอ
เครดิต
6.  การติดตามลูกหนี้เพื่อใหชําระหนี้ตามกําหนด  
ทั้งเงินตน   และดอกเบี้ย
7.  การเจรจาทวงหนี้ที่มีปญหาตามที่ไดรับ
มอบหมาย
8.  การไปทํานิติกรรมเกี่ยวกับหลักประกันตามที่
ไดรับมอบหมาย
9.  การสํารวจและประเมินราคาหลักทรัพยและ
ฐานะผุกูหรือผู     รับประกัน
10.  การตรวจความ (คงอยูอยาง) เรียบรอย  ถูกตอง
และ  ครบถวนตามหลักประกันภัย
11.  การจัดทําหนังสือสัญญาทุกประเภท  หนังสือค้ํา
ประกันและรับชําระคาอากร  คาธรรมเนียม  หรือ
คาใชจายที่เกี่ยวของ
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ความสามารถในการปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ดานธุรการ
1.  การดําเนินงานสารบรรณของสาขา  เชน  พิมพ
หนังสือโตตอบของสาขา
2.  การเก็บและการใชเอกสาร  แบบพิมพตาง ๆ  ที่
สาขาตองมีไวใชงาน
3.  ติดตอกับสํานักงานใหญเกี่ยวกับเอกสารและ
แบบพิมพและอื่น ๆ
4.  การตอนรับผูมาติดตอ
5.  การดูแลอุปกรณเครื่องใชภายในสํานักงานใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดเสมอ
6.  การจัดหมวดหมูของเอกสาร  หนังสือเวียนสั่ง
การ  และหนังสือเวียนเพื่อทราบ
7.  ลงทะเบียนเอกสาร เขา - ออก ของสาขา  
8.  การใหคําแนะนํา  การตอบขอซักถามลูกคาที่มา
ติดตอธนาคาร
9.  การจัดการประชุมในสาขา
ดานการเงิน
1.  การใหบริการรับฝากเงิน / ตราสารจากบัญชีเงิน
ฝากตาง ๆ
2.  การใหบริการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตาง ๆ
3.  การใหบริการโอนเงิน
4.  การใหบริการแลกเงินยอยและเหรียญ
5.  การลงบัญชีรายการที่สงมาเรียกเก็บและตาม
คําสั่ง
6.  การคัดแยกธนบัตรและเหรียญเปนหมวดหมู  
รวมทั้งทวนเงิน
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ความสามารถในการปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

7.  การดูแลเงินสดในความรับผิดชอบใหมีจํานวน
และชนิดสอดคลองกับการใชงาน
8.  การขายดราฟต  เช็คของขวัญ  และเช็คธนาคาร
9.  การรับชําระคาสาธารณูปโภค  และ ฯลฯ
10.  การใชเครื่องคอมพิวเตอร  ที่มีระบบการทํางาน
เชื่อมตอกับสํานักงานใหญ
ดานการบัญชี
1.  การลงบัญชีและงบบัญชี
2.  การคิดดอกเบี้ยนอกการด  (การคิดดอกเบี้ยดวย
ตนเอง)
3.  การคิดภาษีการคา
4.  การคิดคาธรรมเนียมตาง ๆ
5.  การทําเช็คเคลียริ่ง  (เตรียมงานตาง ๆ เรื่องเชค
เคลียริ่ง)
6.  การทําเช็คเรียกเก็บ  (เตรียมงานตาง ๆ เรื่องเช็ค
เรียกเก็บ)
7.  การจัดทํารายงานตาง ๆ เพื่อสงสํานักงานใหญ
8.  การจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการชําระ
คาใชจายตาง ๆ แทนลูกคาและธนาคาร
9.  การใชเครื่องคอมพิวเตอร  สวนบุคคล

ตอนที่  5  ขอเสนอแนะอื่น ๆ ตอการปฏิบัติงาน

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

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

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

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