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ผลของการจัดการพฤติกรรมองคการที่มีตอความเครียดในการทํางานใน
ภาวการณโควิด-19 ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร
ธนชัย ยมจินดา1 ลดาวัลย ยมจินดา2 กรรณิการ เฉกแสงรัตน1 และเริงรัก จําปาเงิน2
1สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2สาขาวิชาการจัดการการเงินการธนาคาร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บทคัดยอ
การวิจัย ครั้งนี้มีวั ตถุ ป ระสงคเ พื่อ 1) ศึก ษาและเปรีย บเทีย บระดั บ ความเครีย ดของ
พนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครในภาวการณโควิด-19 ตามปจจัยสวนบุคคล 2) ศึกษา
ระดับการจัดการพฤติกรรมองคการของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาผลของการจัดการ
พฤติกรรมองคการที่มีตอความเครียดของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาวการณ
โควิด-19 ประชากรที่ศึกษาคือ พนักงานบริษัทตาง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร กําหนดขนาดกลุม
ตั ว อย า งโดยใช สู ต รกรณี ไ ม ท ราบจํ า นวนประชากรที่แ น น อนของ Cochran โดยกํ า หนดระดั บ
คาความเชื่อ มั่ น รอ ยละ 95 ขนาดของกลุมตัว อยางที่คณะผูวิจัย ใช คือ 400 เครื่อ งมือ ที่ใ ชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามแบบประมาณคาของ Likert ที่มีคาความเชื่อมั่น .634
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบวา 1) ความเครียดของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครในภาวการณ
โควิด-19 อยูในระดับปานกลาง (M = 2.80) และ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ในดานอายุ ตําแหนงงาน อายุงานและรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยระดับความเครียดของเพศชาย
สูงกวาเพศหญิงโดยเฉพาะอยางยิ่งในแผนกการเงิน/บัญชี การขายการตลาดและ IT และพบระดับ
ความเครียดที่สูงกวาของกลุมตําแหนงหัวหนางาน/ผูบริหารระดับตน กลุมอายุงาน 2-4 ป และ
พบวาแผนกการเงิน/บัญชี การขายการตลาดและทรัพยากรมนุษยมีระดับความเครียดสู งกว า
แผนกอื่น ๆ 2) การจั ดการพฤติกรรมองคการโดยรวมอยู ในระดั บพอใช (M = 3.21) 3) การจั ดการ
พฤติกรรมองคการมีผลเชิงลบตอความเครียดของพนักงาน และมีอํานาจพยากรณ รอยละ 33.4
คําสําคัญ: ความเครียดของพนักงาน โควิด-19 พฤติกรรมองคการ

รับบทความ: 20 มกราคม 2564
แกไขเสร็จ: 19 เมษายน 2564
ตอบรับบทความ: 29 เมษายน 2564
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Abstract
This survey research aimed to: 1) study and compare the level of work stress of
employees working in private companies in Bangkok Metropolitan as classified by personal factors
2) the level of organizational behavior management of private companies in Bangkok Metropolitan;
and 3) examine the effects of organizational behavior management towards employees work
stress. The unknown population was calculated by Cochran formula to derive the sample size of
400 samples. Likert, s scale questionnaire of .634 reliability at .05 was employed to collect data.
The analysis of data employed both descriptive statistics including frequency, percentage, mean,
and standard deviation; and inferential statistics including t-test, one way ANOVA, Fischer Least
Significance Difference, and Multiple Linear Regression.
The following findings could be found in the results of this research study. 1) the overall
level of work stress in the employees of Bangkok private companies were at moderate level (M =
2.80); and appeared to significantly differ in relation to age, position, tenure and monthly income
at .05. The finding also indicated that male employees were found to have higher stress level than
female especially for those who worked in Finance/Accounting, Sales/Marketing, and IT. In terms
of work position and work experience, the higher stress level could be found in the position of
supervisor, first line manager, and employees whose work experience were around 2-4 years
respectively. Furthermore, employees’ stress level in relation to work department, the higher
average of stress level could be observed in Finance/Accounting, Sales/Marketing, and Human
Resources. 2) The overall level of organizational behavior management was found to be at
moderate level (M = 3.21). 3) Regarding, the effects of organizational behavior management
towards employees’ work stress, it was found that organizational behavior management appeared
to have negative association with employees’ stress level, based on the predicting power 33.4 percent.
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บทนํา
ตั้งแตตนป พ.ศ.2563 ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเผชิญกับการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โรคอุบัติใหมที่ยังไมมียารักษา อันเปนวิกฤติหนัก
สุดเทาที่เคยมีมา ประเทศตาง ๆ ตองเผชิญกับการขาดประสบการณการรักษาและการมีวัคซีน
เพื่อใชตอตานการระบาด ทําให ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2563 มียอดผูปวยโรคโควิด-19 สะสมทั่วโลก
เกื อ บ 46 ล า นคน เสี ย ชี วิ ต 1.2 ล า นคน รั ก ษาหาย 33.29 ล า นคน สํ า หรั บ ประเทศไทยมี
ยอดผูปวยโรคโควิด-19 สะสม 3,780 คน เสียชีวิต 59 คน รักษาหายแลว 3,590 คน (ศูนยบริหาร
สถานการณโควิด-19, 2563) มาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการระบาดของ โรคโควิด-19
อยางไดผลที่ทุ ก ประเทศนํ ามาใชคือ การเวนระยะหางทางสั งคม (Social Distancing) ที่นําไปสู
การปดประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เรียกวาการล็อกดาวนเพื่อไมใหเกิดการอยูใกลชิดกัน
ของคนจํ า นวนมาก มาตรการเว น ระยะห า งนี้ ส ง ผลกระทบถึ ง วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู ค น
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของกิ จ การต า ง ๆ และระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ ในส ว นของประชาชน
มาตรการนี้กอใหเกิดวิถีการดําเนินชีวิตแบบใหม (New Normal) ซึ่งหลัก ๆ ไดแก การใสหนากาก
อนามัยทุกครั้งที่ออกจากบาน การลางมือบอย ๆ ดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล การเวนระยะหาง
ระหวางบุคคลในทุกกิจกรรม เปนตน ในสวนของธุรกิจ มาตรการเวนระยะหางทางสังคมทําให
รายไดข องธุ รกิจหดหายไปอยางมาก ทํ าใหตอ งปรับ ลดการดําเนิน งานและตน ทุน ขนานใหญ
ในดานเศรษฐกิจ มาตรการปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 สงผลกระทบทุกภาคสวนของ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการทอ งเที่ย วและบริก ารและอุต สาหกรรมเกี่ย วเนื่อ ง เชน
การบริการการบิน การขนสง ที่พัก รานอาหารและบริการอื่น ๆ ทําใหธุรกิจจํานวนมากตองลด
กิจกรรมทางธุรกรรม หยุดใหบริการหรือตองปดกิจการนํามาซึ่งปญหาการวางงานของคนจํานวนมาก
กําลังซื้อของผูบริโภคหดหาย ธนาคารโลกประเมินวาเศรษฐกิจโลกป 2563 จะติดลบประมาณ
รอยละ 5.2 และเศรษฐกิจของเกือบทุกประเทศมีแนวโนมการเติบโตติดลบ (ธนาคารโลก, 2563)
และธุรกิจอาจไมสามารถจะดําเนินการใหอยูรอดไดในระยะยาวหากสถานการณการแพรระบาด
โควิด-19 ยังไมสามารถยุติไดในชวง 2 ปขางหนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนเศรษฐกิจระบบเปดและมีขนาดเล็กที่พึ่งพิงตลาด
ตางประเทศในภาคการสงออกและการทองเที่ยว มีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจที่ผันผวนและ
ไมแนนอนสูงมาก (VUCA: Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity) เมื่อตองเผชิญกับสภาวการณ
ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงและไมทันตั้งรับ เศรษฐกิจของประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบอยาง
แสนสาหัส มีผลใหในป 2563 ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของประเทศไทยติดลบ 7.8 % และในป
2564 จะขยายตัว 3.6 % (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2563) และเมื่อสถานการณการทองเที่ยวที่
เคยมีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาปละกวา 40 ลานคนยังไมสามารถกลับสูสภาวการณปกติไดจึงมี
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การคาดการณ ว า ส ว นใหญ ข องธุ ร กิ จ ในภาคการท อ งเที่ ย วและบริ ก ารและอุ ต สาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องจะตองหยุดการดําเนินงานหรือปดกิจการกัน สงผลใหเกิดการเลิกจางงานขนานใหญ
และยั ง กระทบไปสู ธุ ร กิ จ ในภาคอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ที่ จ ะไม ส ามารถขายสิ น ค า ได ต ามปกติ
เนื่องจากกําลังซื้อหดหาย สิ่งที่ธุรกิจจะตองเปนกังวลในชวงระบาดนี้คือ รายไดของบริษัทลดลง
อยางมากทั้งยังมีรายจายดานการเวนระยะหางทางสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสามารถดําเนินงาน
ตอไปไดธุ รกิจจํ านวนมากหั น มาใช ท างเลือ กการปรับ ลดขนาดและหรื อ ปรับ เปลี่ย นระบบวิ ธี
การดํ า เนิ น งานซึ่ ง รวมถึ ง การลดต น ทุ น ต า ง ๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ต น ทุ น ด า นเงิ น เดื อ นและ
คาลวงเวลาและปรับระบบการใหรางวัลและแรงจูงใจพนักงานหรือลดกําลังคนที่อาจไมจําเปน
และวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ที่ไมกอใหเกิดรายได ในขณะเดียวกัน
การปรั บ ลดกํ า ลั ง คนสร า งป ญ หาต อ เนื่ อ งทํา ใหป ริม าณงานและขอบเขตรั บ ผิ ด ชอบงานของ
พนักงานจะเพิ่มมากและกวางกวาเดิม การเวนระยะหางทางสังคมโดยใหพนักงานทํางานที่บาน
ทําใหการปฏิสัมพันธและการสื่อสารระหวางพนักงานลดลง ความเชื่อมโยงความรูสึกทํางานเปน
ที ม ลดลงและพนั ก งานเกิ ด ความกั ง วลต อ อนาคตการมี ง านทํ า และรายได ข องตนเองและ
ความมั่นคงยั่งยืนขององคการ
โดยทั่ ว ไปประชากรวั ย ทํ า งานโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง พนั ก งานบริ ษั ท ต อ งเผชิ ญ ภาวะ
ความเครียดที่เกิดจากการที่องคการตองเปลี่ยนแปลงตามสภาพการแขงขันและหรือปรับตัวอยาง
ตอเนื่องในเรื่องการดําเนินชีวิต และปรับพฤติกรรมการทํางานตามเหตุการณหรือสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในองคการตอไปได ความเครียดจึงเปน
สวนหนึ่งของชีวิตแตไมใชสิ่งเลวรายไปทั้งหมด ความเครียดในระดับต่ําถึงปานกลางจะสงผลดี
ใหบุคคลทําสิ่งตาง ๆ อยางกระตือรือรนและมุงมั่น นําไปสูการประสบผลสําเร็จในการทํางาน
ในทางตรงกันขามความเครียดในระดับสูงจะสงผลเสียตอรางกายและจิตใจ เชน หงุดหงิด กลัว
วิตกกังวล ปวดศีรษะ อาหารไมยอย นอนไมหลับ ออนเพลีย เบื่อหนายในการทํางาน สัมพันธภาพ
ไมดีกับ บุ ค คลแวดลอ ม นํ าไปสูก ารขาดงานและประสิท ธิภาพการทํ างานลดลง ความเครีย ด
เปนสิ่งที่บุคคลหลีกเลี่ยงไมได สิ่งที่บริษัทและพนักงานแตละคนทําไดเมื่อเกิดความเครียดจาก
การทํางานคือการบริหารจัดการความเครียดเพื่อไมใหพนักงานมีความเครียดสะสมมากเกินไป
พนักงานที่มีความสามารถและประสบการณถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุดขององคการ จึงเปน
หนาที่ที่สําคัญของผูบริหารในการคงไวหรือรักษาบุคลากรเหลานี้ไว โดยการบริหารจัดการให
สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานเอื้อตอการทํางานอยางมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี กอเกิดความพึงพอใจในการทํางาน การจัดการพฤติกรรมองคการถือเปนแนวคิดหนึ่งที่จะ
สามารถนํามาใชจัดการใหเกิดผลในสภาพของขอจํากัดตาง ๆ ที่กลาวขางตนได ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับ
การทําความเขาใจและการบริหารจัดการพฤติกรรมของบุคคลในที่ทํางานโดย การบริหารพฤติกรรม
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ของพนักงานในฐานะปจเจกเรียกวาการจัดการพฤติกรรมระดับบุคคล การบริหารพฤติกรรมของ
กลุมที่เปนผลจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ปฏิบัติงานรวมกันเรียกวาการจัดการพฤติกรรม
ระดับกลุม และการบริหารพฤติกรรมขององคการที่เปนผลจากกลยุทธ โครงสราง กระบวนการ
บริหารและปญหาการจัดการในองคการเรียกวาการจัดการพฤติกรรมระดับองคการ
การจัดการพฤติกรรมองคการจะชวยสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอมขององคการ
และการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานที่จะสามารถทําไดทนั ทีในภาวการณปจจุบันที่ทรัพยากร
มีจํากัดและธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันรุนแรงอันเนื่องมาจากวิกฤติโควิด-19 การวิจัยนี้
จึงสนใจศึกษาวาในภาวการณแพรระบาดของโควิด-19 ที่เปนอยู การจัดการพฤติกรรมองคการ
ของบริ ษั ท ต า ง ๆ มี ผ ลต อ ความเครี ย ดของพนั ก งานอย า งไร เพื่ อ นํ า ผลที่ ไ ด เ ป น แนวทางใน
การปรับปรุงการจัดการพฤติกรรมองคการและจัดการความเครียดของพนักงานอยางถูกวิธี พนักงาน
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี การทํางานมีประสิทธิภาพและผลิตภาพมากขึ้น เปนประโยชน
ตอทั้งพนักงานและบริษัท
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาและเปรีย บเทีย บระดับ ความเครีย ดของพนัก งานบริษัท ในเขตกรุงเทพ
มหานครในภาวการณ โควิด-19 ตามปจจัยสวนบุคคล
2. เพื่อศึกษาระดับการจัดการพฤติกรรมองคการของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาผลของการจัดการพฤติกรรมองคการที่มีตอความเครียดของพนักงานบริษัท
ในเขตกรุงเทพมหานครในภาวการณโควิด-19
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานที่ทํางานในบริษัทตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชสูตรกรณีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ของ Cochran (1977)
โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.05 ขนาดของ
กลุมตัวอยางที่คณะผูวิจัยใช คือ 400 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรตน ไดแก
1.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา แผนกงาน ตําแหนงงาน
อายุงานและรายไดตอเดือน (ทั้งครอบครัว)
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1.2 ปจจัยพฤติกรรมองคก าร ประกอบดวย พฤติกรรมระดับบุ คคล พฤติก รรม
ระดับกลุมและพฤติกรรมระดับองคการ
2. ตัวแปรตาม ไดแก
ความเครียดของพนักงาน ประกอบดวยความเครียดเชิงจิตวิทยา ความเครียดเชิง
พฤติกรรมและความเครียดเชิงความคิด
สมมติฐานของการวิจัย
1. ความเครี ย ดของพนั ก งานบริ ษั ท ในเขตกรุ ง เทพมหานครในภาวการณ โ ควิ ด -19
แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล
2. การจัดการพฤติกรรมองคการมีผลตอความเครียดในการทํางานของพนักงานบริษัท
ในเขตกรุงเทพมหานครในภาวการณโควิด-19
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของในการวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยยึดถือตามโมเดลความเครียดจาก
การทํางานที่คณะวิจัยดัดแปลงจาก Model of occupational stress ที่ Kreitner และ Kinicki (2001)
ปรับปรุงจาก Modeling the stress-Strain Relationship in Work Setting โดย Koslowsky และบทความ
เรื่อง Organizational stressors and heart disease: A research model โดย Ivancevich และ Matteson,
(2001 p 589). ดังนี้
การจัดการพฤติกรรมองคการ
- ระดับบุคคล
- ระดับกลุม
- ระดับองคการ

การรับรูความเครียด
(ตามลักษณะสวนบุคคล)

ความเครียด
- เชิงจิตวิทยา
- เชิงพฤติกรรม
- เชิงความคิด

ภาพที่ 1 โมเดลความเครียดจากการทํางาน

โมเดลความเครียดจากการทํางานอธิบายกระบวนการเกิดความเครียดประกอบดวย 3 สวน
คือ 1) สถานการณในองคการที่กอใหเกิดความเครียด ซึ่งจากโมเดลนี้ คือการจัดการพฤติกรรม
องคการ 2) การรับรูความเครียด บุคคลซึ่งคือพนักงานรูวามีสถานการณหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นพรอมทั้ง
ตีความวาสถานการณนั้น ๆ มีผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบตอชีวิตของตนในระดับใด แตละบุคคล
จะตีความสถานการณหรือเหตุการณเดียวกันแตกตางกันทําใหมีความเครียดแตกตางกันบางคน
เครียดมากกวา บางคนเครียดนอยกวาขึ้นกับลักษณะสวนบุคคลและกระบวนการทางจิตวิทยา เชน
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เพศ อายุ อาชีพ บุคลิกภาพ การสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการควบคุมสถานการณนั้น ๆ
3) ความเครี ย ดจากการทํ างาน ซึ่ งเป น ปฏิ กิ ริ ย าของบุ ค คลที่ ต อบสนองต อ สถานการณ หรื อ
เหตุการณหนึ่ง ๆ ในองคการ โดยมีรายละเอียดของการจัดการพฤติกรรมองคการและความเครียด
ในการทํางาน ดังนี้
1. การจัดการพฤติกรรมองคการ จากแนวคิดของ Kreitner และ Kinicki (2001) พฤติกรรม
องคการ คือการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยในองคการ โดยศึกษากระบวนการพฤติกรรมของ
ปจเจกบุคคล ของกลุมและขององคการเพื่อนําความรูดังกลาวไปใชในการจัดการพฤติกรรมของ
บุคคล ของกลุมและขององคการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของบุคคลและองคการและทําใหบุคคล
ที่ทํางานในองคการมีความสุข
การจัดการพฤติกรรมองคการระดับบุคคลเปนการกําหนดลักษณะงานที่มอบหมาย
ใหแตล ะบุ ค คลรั บ ผิด ชอบ โดยมีค วามเหมาะสมกับ ความรูค วามสามารถ ขอบเขตของงานมี
ความชัดเจนและไมกอเกิดความขั ดแยงกับเพื่อนรว มงาน ปริมาณภาระงานเหมาะสม เกณฑ
การวัดผลการปฏิบัติงานชัดเจนและสามารถบรรลุได และการสนับสนุนดานอุปกรณ เครื่องมือ
และสิ่ ง แวดล อ มต า ง ๆ ที่ จ ะเอื้ อ อํ า นวยต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน และสร า งความมั่ น ใจ
ในความมั่นคงของงาน (Job Security)
การจั ด การพฤติ ก รรมองค ก ารระดั บ กลุ ม เป น การกํ า หนดแบบแผนการปฏิ บั ติ ง าน
รวมกันของกลุมบุคคลในองคการในลักษณะทีมงาน บทบาทและภาระงานของทีม การฝกอบรม
การทํ างานเป น ทีมและเสริมสรางทัก ษะรวมถึงการแลกเปลี่ย นความรูและประสบการณของ
หนวยงานตาง ๆ การสรางความยึดเหนี่ยวกับทีม การติดตอสื่อสารภายในองคการอยางสม่ําเสมอ
และมีประสิทธิภาพ การสงเสริมการตัดสินใจเรื่องงานอยางมีสวนรวมของสมาชิกในทีม ตลอดจน
การบริหารความขัดแยงภายในทีมและระหวางทีม การประเมินผลงานของทีมงาน
การจั ด การพฤติก รรมองคก ารระดับองคการเปน ลักษณะการกําหนดแบบแผนเพื่อ
การปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ในระดั บ องค ก าร โดยทั่ ว ไปจะเกี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดโครงสร า ง
การบริ ห าร ระบบการวางแผนและควบคุ ม แบบแผนการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา วั ฒ นธรรม
การปฏิบัติงาน การใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานและการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
หนวยงานภายใน รวมถึงการสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่อบอุนมีมิตรภาพ
2. ความเครียดจากการทํ างาน จากแนวคิดของ Kreitner และ Kinicki (2001) และ
Ivancevich และ Matteson (1980) สรุปไดวา ความเครียดจากการทํางาน คือปฏิกิริยาตอบสนอง
ของบุคคลทางดานรางกาย ความรูสึกและ/หรือความคิดเมื่อตองเผชิญกับแรงกดดันที่เกิดจาก
สภาพแวดลอม หรือสถานการณตาง ๆ ในการปฏิบัติงานที่สงผลโดยตรงตอความรูสึกตองานของ
บุคคล ทําใหเกิดความไมสบายใจ ความวุนวายใจ วิตกกังวล ปฏิกิริยาการตอบสนองดังกลาว
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แสดงออกเพื่อลดทอนผลกระทบตอความคิด จิตใจและความรูสึกของบุคคล การตอบสนองที่
คณะผูวิจัยเห็นวาเกี่ยวของกับการวิจัยนี้มี 3 ดาน ดังนี้
2.1 ความเครียดเชิงจิตวิทยา คือปฏิกิริยาตอบสนองดานความรูสึกและอารมณเมื่อ
บุ ค คลเผชิญ กั บ สถานการณตาง ๆ ในการปฏิบั ติงานทํ าใหเ กิด ความทุ ก ข ความขั ด แยงในใจ
ความไมเชื่อมั่น ความไมพึงพอใจและหรือความคับของใจ เชน ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ
ตองาน ความผูกพันตอองคกร ความรูสึกมีคุณคาตอองคการ (Self-esteem) เปนตน
2.2 ความเครียดเชิงพฤติกรรม คือปฏิกิริยาเชิงพฤติกรรมตอบสนองตอสถานการณ
ตาง ๆ ที่ทําใหเกิดแรงกดดันหรือสรางความไมพึงพอใจหรือความคับของใจในการปฏิบัติงาน เชน
การขาดงาน อุบัติเหตุในการทํางาน ผลการปฏิบัติงานลดลง เปนตน
2.3 ความเครีย ดเชิงความคิด คือ ปฏิกิริย าตอบสนองดานความรู ความเขาใจ
ความเชื่อ กระบวนการคิดวิเคราะหหรือความคิดเห็นตอสถานการณตาง ๆ ที่สรางความกดดัน
ในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรตน
1. ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ประกอบด ว ย เพศ อายุ
การศึกษา แผนกงาน ตําแหนงงาน อายุงานและ
รายไดตอเดือน
2. การจัดการพฤติกรรมองคการ ประกอบดวย
การจัดการพฤติกรรมระดับบุคคล ระดับกลุม และ
ระดับองคการ

ตัวแปรตาม
ความเครียดของพนักงาน
ประกอบดวย
ความเครียดเชิงจิตวิทยา
ความเครียดเชิงพฤติกรรม และ
ความเครียดเชิงความคิด

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุวุฒิการศึกษา แผนก
งาน ตําแหนงงาน อายุงานและรายไดตอเดือน เปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการจัดการพฤติกรรมองคการ เปนคําถามปลายปดแบบ
มาตราลิเคิรท (Likert’s Scale) แบงความคิดเห็นเปน 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ
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ตอนที่ 3 ความเครียดในการทํางานของพนักงานเปนคําถามปลายปดแบบมาตรา
ลิเคิรท (Likert’s Scale) แบงความคิดเห็นเปน 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ
คณะผูวิจัย ทํ าการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ ดว ยการทดสอบหาค าความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient) ผลการตรวจสอบ
พบวาขอคําถามดานการจัดการพฤติกรรมองคการจํานวน 20 ขอมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.604
ดานความเครียดของพนักงานจํานวน 20 ขอคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.803 ดังนั้นแบบสอบถาม
ทุกตอนมีคาความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ยอมรับได จึงนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง
การรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางตอบและ
สงคืนมา ครบ 400 ชุด และทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนาคํานวณหาคาความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage)
2. ขอมูลความเครียดในการทํางานของพนักงาน และความคิดเห็นตอการจัดการพฤติกรรม
องคการนํามาคํานวณหา คาเฉลี่ย (M) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกําหนดเกณฑการแปลผล
ดังนี้ (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2545)
คะแนน/คาเฉลี่ย
การจัดการพฤติกรรมองคการ
ความเครียด
คาเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป
แปลวา ดีมาก
มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50
แปลวา ดี
มาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50
แปลวา พอใช
ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50
แปลวา ไมดี
นอย
คาเฉลี่ย 1.51-2.50
แปลวา ไมดีอยางมาก
นอยที่สุด
การวิเคราะหขอ มูล
1. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความเครียดของพนักงานตามปจจัยสวน
บุคคลโดยการทดสอบคาที (t-test) กรณีกลุมตัวอยาง 2 กลุม และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) กรณีกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม และหากพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกต างโดยใช แบบทดสอบความแตกต างเป นรายคูดวยวิธี
Fishers LSD

2. การวิเคราะหผลของปจจัยพฤติกรรมองคการตอความเครียดของพนักงานใชสถิติ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุ (Multiple Linear Regression)
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ผลการวิจัย
ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปและความเครี ย ดในการทํ า งานของพนั ก งานบริ ษั ท ในเขตกรุ ง เทพ
มหานครในภาวการณโควิด-19
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเครียดโดยรวมของพนักงาน
ความเครียดของพนักงาน
ความเครียดเชิงจิตวิทยา
ความเครียดเชิงพฤติกรรม
ความเครียดเชิงความคิด
รวม

M
2.30
2.78
3.31
2.80

(SD)
.59
.85
1.00
.58

ระดับความเครียด
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบวา ความเครียดของพนักงานบริษัทโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (M = 2.80,
SD = 0.58) โดยความเครียดเชิงความคิดมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดและความเครียด เชิงจิตวิทยามีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเครียดโดยรวมของพนักงานในแผนกงาน
จําแนกตาม เพศ ตําแหนงงานและอายุงาน
คาเฉลี่ยความเครียดของพนักงาน M (SD)
ตําแหนงงาน
อายุงาน
2-4 ป

5-10 ป

มาก กวา 10 ป

รวม

นอยกวา 2 ป

แผนก IT

ผูบริหารระดับ
กลางขึ้นไป

การผลิต

หัว หนางาน/
ผูบริหารระดับตน

ก า ร เ งิ น/
บัญชี
การขาย/
ตลาด
ทรัพยากร
มนุษย

ปฏิบัติการ

แผนก
งาน

รวม

หญิง

เพศ
ชาย
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3.16
(.42)
2.88
(.52)
2.78
(.53)
2.74
(.63)
2.86
.(56)

2.78
(.60)
2.78
(.58)
2.86
(.58)
2.82
(.60)
2.36
(.53)

2.88
(.61)
2.80
(.58)
2.82
(.64)
2.87
(.59)
2.62
(.60)

2.80
(.59)
2.80
(.57)
2.99
(.51)
2.91
(.51)
2.63
(.52)

2.80
(.55)
2.86
(.48)
2.63
(.45)
2.42
(.68)
3.09
(.71)

2.78
(.44)
2.75
(.47)
2.82
(.62)
2.79
(.51)
2.56
(.61)

3.03
(.64)
2.91
(.55)
2.92
(.56)
2.93
(.56)
2.66
(.61)

2.96
(.49)
2.79
(.55)
2.77
(.49)
2.92
(.57)
2.76
(.55)

2.48
(.62)
2.66
(.71)
2.76
(.68)
2.41
(.62)
2.64
(.95)

2.85
(.58)
2.81
(.56)
2.83
(.56)
2.77
(.61)
2.68
(.59)

2.81
(.58)

2.79
(.59)

2.82
(.59)

2.86
(.53)

2.62
(.61)

2.76
(.48)

2.92
(.56)

2.85
(.54)

2.54
(.66)

2.80
(.58)
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จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยความเครียดของกลุมตัวอยางเพศชายสูงสุดอยูในแผนก
การเงิน/บัญชี (M = 3.16, SD = .42) ต่ําสุดอยูในแผนกการผลิต (M = 2.74, SD = .63) เพศหญิง
สู ง สุ ด อยู ใ นแผนกทรั พ ยากรมนุ ษ ย (M = 2.86, SD = .58) ต่ํ า สุ ด อยู ใ นแผนก IT (M = 2.36,
SD = .53) กลุมตัวอยางตําแหนงปฏิบัติการ สูงสุดอยูในแผนกการเงิน/บัญชี (M = 2.88, SD = .61)
ต่ําสุดอยูในแผนก IT (M = 2.62, SD = .60) ตําแหนงหัวหนางาน/ผูบริหารระดับตน สูงสุดอยูใน
แผนกทรั พ ยากรมนุ ษ ย (M = 2.99, SD = .51) ต่ํ า สุ ด อยู ใ นแผนก IT (M = 2.63, SD = .52)
ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารระดั บ กลางขึ้ น ไป สู ง สุ ด อยู ใ นแผนก IT (M = 3.09, SD = .71) ต่ํ า สุ ด อยู ใ น
แผนกการผลิต (M = 2.42, SD = .68) กลุมตัว อยางอายุงานนอ ยกวา 2 ป สูงสุด อยูใ นแผนก
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย (M = 2.82, SD = .62) ต่ําสุด อยูใ นแผนก IT (M = 2.56, SD = .61) อายุ งาน
2-4 ป สูงสุดอยูในแผนกการเงิน/บัญชี (M = 3.03, SD = .64) ต่ําสุดอยูในแผนก IT (M = 2.66,
SD = .61) อายุงาน 5-10 ป สูงสุดอยู ในแผนกการเงิน/บัญชี (M = 2.96, SD = .49) ต่ําสุดอยูใน
แผนก IT (M = 2.76, SD = .55) อายุ ง านมากกว า 10 ป สู ง สุ ด อยู ใ นแผนกทรั พ ยากรมนุ ษ ย
(M = 2.76, SD = .68) ต่ําสุดอยูใ นแผนกการผลิต (M = 2.41, SD = .62)
สวนที่ 2 ความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการพฤติกรรมองคการของบริษัท
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอการจัดการพฤติกรรม
องคการโดยรวม
การจัดการพฤติกรรมองคการ
การจัดการพฤติกรรมระดับบุคคล
การจัดการพฤติกรรมระดับกลุม
ก า ร จั ด ก า ร พ ฤ ติ ก ร ร ม ระ ดั บ
องคการ
รวม

M
3.05
3.31
3.27

(SD)
.63
.84
.68

3.21

.59

ระดับการจัดการพฤติกรรมองคการ
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นตอการจัด การพฤติก รรม
องคการโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับพอใช (M = 3.21, SD = .59) โดยความคิดเห็นตอ การจัดการ
พฤติกรรมระดับกลุมมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (M = 3.27, SD = .84) และความคิดเห็นตอการจั ดการ
พฤติกรรมระดับบุคคลมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (M = 3.05, SD = .63)
สวนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความเครียดของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครในภาวการณ
โควิด-19 แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล
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ตารางที่ 4 จํ านวนและร อยละของพนั กงานบริ ษั ท ค าเฉลี่ ยความเครี ยดและผลการเปรี ยบเทียบ
ความเครียดของพนักงานบริษัท จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 30 ป
30-40 ป
41-50 ป
51 ปขึ้นไป
การศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
แผนกงาน
การเงิน/บัญชี
การขาย/การตลาด
ทรัพยากรมนุษย
การผลิต
ฝาย IT
ตําแหนงงาน
ปฏิบัติการ
หัวหนางาน/ผูบริหารระดับตน
ผูบริหารระดับกลางขึ้นไป
อายุงาน
นอยกวา 2 ป
2-4 ป
5-10 ป
มากกวา 10 ป
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา 30,000บาท
30,001-60,000บาท
60,001-100,000บาท
มากกวา 100,000บาท
* หมายถึงคา sig. ที่ระดับ .05
*** แสดงกลุมที่มีความเครียดสูงสุด

จํานวน (คน)

รอยละ

M

170
230**

42.5
57.5**

2.81***
2.79

179**
163
53
5

44.8**
40.8
13.3
1.3

t-test(Sig.)/ ANOVA(Sig.)
t-test(Sig)
.446

2.88
2.75
2.64****
2.97***

ANOVA(Sig.)
.032*

.287
10
327**
63

2.5
81.8**
15.8

2.64****
2.82***
2.71

11.3
36.5**
13.3
33.3
5.8

2.85***

.783
45
146**
53
133
23

2.81
2.83
2.77
2.68****
.014*

201**
123
76

50.3**
30.8
19.0

2.82
2.86***
2.62****
.000*

55
136**
128
81

13.8
34.0**
32.0
20.3

2.76
2.92***
2.85
2.54****
.016*

79
19.8
2.88***
178**
44.5**
2.84
83
20.8
2.76
60
15.0
2.59****
** แสดงจํานวนสวนใหญของแตละปจจัยสวนบุคคล
**** แสดงกลุมที่มีความเครียดต่ําสุด
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จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวงต่ํากวา 30 ป
การศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานแผนกการขาย/การตลาด ตําแหนงงานระดับปฏิบัติการ อายุงาน
2-4 ป และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 30,000–60,000 บาท นอกจากนั้น พบวา พนักงานเพศชาย
มีความเครียดสูงกวาเพศหญิง พนักงานกลุมอายุ 51 ปขึ้นไปมีความเครียดสูงที่สุด กลุมอายุระหวาง
41-50 ป มีความเครียดต่ําสุด พนักงานกลุมการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเครียดสูงสุด กลุมต่ํากวา
ปริ ญ ญาตรี มี ค วามเครี ย ดต่ํ า สุ ด พนั ก งานแผนกการเงิ น /บั ญ ชี มี ค วามเครี ย ดสู ง ที่ สุ ด แผนก IT มี
ความเครี ย ดต่ํ า สุ ด พนั ก งานระดั บ หั ว หน า งาน/ผู บ ริ ห ารระดั บ ต น มี ค วามเครี ย ดสู ง ที่ สุ ด ผู บ ริ ห าร
ระดับกลางขึ้นไปมีความเครียดต่ําสุด พนักงานกลุมที่มีอายุงานระหวาง 2-4 ป มีความเครียดสูงที่สุด
กลุ ม อายุ ง านมากกว า 10 ป มี ค วามเครี ย ดต่ํ า สุ ด พนั ก งานกลุ ม ที่ มี ร ายได น อ ยกว า 30,000 บาท
มีความเครียดสูงที่สุด กลุมที่มีรายไดมากกวา 100,000 บาท มีความเครียดต่ําสุด และในภาพรวม
กลาวไดวา พนักงานที่มีอายุนอยกวา ตําแหนงงานต่ํากวา อายุงานนอยกวาและรายไดเฉลี่ยต่ํากวาจะมี
ความเครียดสูงกวา
ผลการทดสอบสมมติฐานความเครียดของพนักงานแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคลพบวา
ความเครียดของพนักงานแตกตางกันตามอายุ ตําแหนงงาน อายุงานและรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน และไมแตกตางกัน ตามเพศ การศึกษาและ
แผนกงาน
สมมติฐานที่ 2 การจัดการพฤติกรรมองคการมีผลตอความเครียดของพนักงานบริษัทในเขต
กรุงเทพมหานครในภาวการณโควิด-19

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการจัดการพฤติกรรมองคการที่มีตอความเครียดของพนักงาน
t

Sig.

33.364

.000

-4.658

.000

1.451

-.162 .039 -.232 -4.182
การจัดการพฤติกรรมระดับกลุม X 2
การจัดการพฤติกรรมระดับองคการ X 3 -.209
.044 -.243 -4.782
R = .578, R2 = .334, Adjusted R2= .329, F = 66.332, Sig of F = .000

.000

1.830

.000

1.532

ตัวแปร

B

SE

คาคงที่

4.669

.140

การจัดการพฤติกรรมระดับบุคคล X 1

-.212

.046

Beta
-.230

VIF

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity test) โดย
ใชคา VIF (Variance Inflation Factor) พบวา คา VIF ของตัวแปรการจัดการพฤติกรรมระดับบุคคลระดับ
กลุม และระดับองคการเทากับ 1.451, 1.830, และ 1.532 ตามลําดับ ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวา
ตัวแปรอิสระทั้งสามไมมคี วามสัมพันธกัน การทดสอบการจัดการพฤติกรรมองคการมีผลตอความเครียด
ของพนักงานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวา การจัดการพฤติกรรมองค การโดยรวมมีผ ลต อ
ความเครียดของพนักงานซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานโดยมีผลในทิศทางผกผันและมีอํานาจการพยากรณ

153

154

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2564
Journal of Chandrakasemsarn Vol. 27, No. 1, January-June 2021

รอยละ 33.4 (R2 = .334) และการจัดการพฤติกรรมองคการทุกระดับมีผลตอความเครียดของพนักงาน
คือระดับบุคคลมีคา B=-.212 ระดับกลุมมีคา B=-.162 และระดับองคการมีคา B=-.209 สามารถเขียน
เปนสมการพยากรณ ไดดังนี้
สมการคะแนนดิบ Y= 4.669 - .212(X 1 ) - .162(X 2 ) - .209(X 3 )

ผลการวิจัย
1. พนักงานบริษัทมีความเครียดโดยรวมในระดับปานกลาง (M = 2.80, SD=.58) และมี
ความเครียดแตกตางกันตามอายุ ตําแหนงงาน อายุงานและรายไดเฉลี่ยตอเดือนและไมแตกตาง
กันตามเพศ การศึกษาและแผนกงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวาพนักงานที่
มีอายุนอยกวา ตําแหนงงานต่ํากวา อายุงานนอยกวาและรายไดเฉลี่ยต่ํากวาจะมีความเครียดสูง
กวา
2. การจัดการพฤติกรรมองคการในภาพรวมอยูในระดับพอใช (M = 3.21, SD = .59)
โดยรายดานการจัดการพฤติกรรมกลุมมีคาเฉลี่ยระดับพอใช (M = 3.31, SD = .84) สูงกวาการ
จัดการพฤติกรรมระดับบุคคล (M = 3.05, SD = .63) และระดับองคการ (M = 3.27, SD = .68)
3. การจัดการพฤติกรรมองคการในภาพรวมมีผลตอความเครียดของพนักงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทิศทางผกผันและมีอํานาจการพยากรณความเครียดรอยละ
33.4 (R2 = .334) และพบวาการจัดการพฤติกรรมระดับบุคคลมีผลตอความเครียดของพนักงาน
มากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
1.ความเครียดของพนักงาน
ความเครียดโดยรวมของพนักงานอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับการวิจัยของสุรชัย
ทุหมัด และวิโรจน เจษฎาลักษณ (2561) ที่ศึกษาเรื่องความเครียดและผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานดา นศิลปวั ฒ นธรรมของมหาวิท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ สุ ธ า พงศถ าวรภิญโญ และ
ประสพชั ย พสุ น นท (2558) ที่ศึก ษาเรื่องปจจัย ที่สงผลตอ ความเครีย ดของพนัก งานโรงงาน
อุ ต สาหกรรมผลิ ต ตั ว เก็ บ ประจุ ไ ฟฟ าโทรศัพ ท มือ ถือ ความเครีย ดระดั บ ปานกลางมองได ว า
ผูตอบแบบสอบถามสามารถจัดการความเครียดไดดีพอควร และความเครียดระดับปานกลางนี้
ยังเปนระดับความเครียดที่ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน (กรมสุขภาพจิต, 2541) ในการทํางาน
หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ทาทายความสามารถหากไดรับการกระตุนหรือการจูงใจอยางถูกวิธี และ
การที่พนักงานที่มีอายุนอยกวา ตําแหนงงานต่ํากวา อายุงานนอยกวาและรายไดเฉลี่ยต่ํากวา
มีความเครียดสูงกวา มองไดวากลุมดังกลาวเปนกลุมที่เพิ่งเริ่มทํางาน ไมมีความมั่นคงดานการงาน
และรายไดจึงมีความกังวลวาหนาที่การงานของตนอาจไดรับผลกระทบจากภาวการณโควิด-19
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มากกวากลุมที่มีอายุ ตําแหนงงาน อายุงานและรายไดสูงกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ DeFrank
และ Ivancevich (1998) ซึ่งพบวาสวนใหญแลวคนงานอายุต่ํากวา 35 ป ผูทํางานในตําแหนงเสมียน
บุคลากรดานธุรการในสํานักงานและพนักงานขายมีความเครียดสูงกวา ในสวนของเพศพบวาเพศชาย
มีความเครียดโดยรวมสูงกวาเพศหญิงเล็กนอย แตเมื่อพิจารณางานในแผนกทรัพยากรมนุษย
พบวาเพศหญิงมีความเครียดสูงกวาเพศชายซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Narayanan, Menon และ
Spector (1999) ที่พบวาเพศหญิงเครียดมากกวาเพศชายในงานที่ตองมีการประสานงานกับบุคคล
ตาง ๆ จํานวนมากและมีโอกาสขัดแยงระหวางบุคคลสูง นอกจากนี้หัวหนางาน/ผูบริหารระดับตน
มีความเครียดสูงกวาตํ าแหนงงานอื่น สอดคลองกับทฤษฏีของ Kreitner และ Kinicki (2001) ที่
อธิบายวาผูที่มีตําแหนงทางสังคมเศรษฐกิจที่ต่ํากวาซึ่งวัดดวยรายได ระดับการศึกษา สถานะ
ของงาน มีความเครียดสูงกวาทั้งนี้อาจมองไดดวยเหตุผลอีกดานหนึ่งวาความเครียดของหัวหนางาน
เปนความเครียดเชิงบวก (Eustress) ที่อาจจะเกิดขึ้นไดในกรณีประสบความสําเร็จในหนาที่งาน
และไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือการไดรับรางวัลตอหนาคนจํานวนมาก
2. การจัดการพฤติกรรมองคการและผลตอความเครียด
การจัดการพฤติกรรมองคการในภาพรวมอยูในระดับพอใช โดยรายดานการจัดการ
พฤติก รรมระดั บ กลุมมีคาเฉลี่ย สู งที่สุด การจัด การพฤติก รรมระดับ บุค คลมีคาเฉลี่ย ต่ําที่สุด
มองไดวา พนักงานยังพอใจการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอภาวการณ
โควิด-19 ของบริษัทไมมาก สวนในเรื่องผลของการจัดการพฤติกรรมองคการที่มีตอความเครียด
ของพนักงานพบวาการจัดการพฤติกรรมองคการรวมทุกดานมีผลตอความเครียดของพนักงาน
ในทิศทางผกผัน โดยสามารถพยากรณความเครียดไดรอยละ 33.4 นั่นคือถาการจัดการพฤติกรรม
องคการดีขึ้นหนึ่งหนวย ความเครียดของพนักงานจะลดลง .334 หนวย การที่คา B ดานการจัดการ
พฤติกรรมระดับบุคคลมีคาสูงที่สุด (-.212) แสดงวาการจัดการพฤติกรรมระดับบุคคลมีผลตอ
ความเครี ย ดของพนั ก งานมากกว า ระดั บ อื่ น ๆ ดั ง นั้ น ถ า บริ ษั ท ต อ งการลดความเครี ย ดของ
พนักงานควรเริ่มที่การปรับเปลี่ยนการจัดการพฤติกรรมระดับบุคคลใหตรงกับความสนใจของ
พนักงานมากขึ้น
ขอเสนอแนะการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานการจัดการพฤติกรรมองคการระดับบุคคล เนนการควบคุมการปฏิบัติงานโดย
หลีกเลี่ยงตัวชี้วัดที่ทําไดยากแมในภาวะปกติ เพื่อไมใหเปนการบีบรัดดานงานจนเกินกําลัง
2. ดานการจั ด การพฤติก รรมองคก ารระดับ บุค คล เนนการสรางขวัญ และกํา ลั ง ใจ
พนักงาน โดยการสื่อสารอยางจริงใจและสม่ําเสมอเพื่อสรางความเขาใจสถานการณที่บริษัทและ
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พนักงานกําลังเผชิญและสรางความมั่นใจแนวทางและวิธีการแกปญหาของบริษัท ในดานการจูงใจ
ใชรูปแบบการจูงใจที่ไมใชตัวเงิน เชน การมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแกพนักงานที่มีผลงานดีเดน
3. ดานการจัดการพฤติกรรมองคการระดับกลุม เนนการทํางานระบบทีมเพื่อชวยเพิ่ม
สัมพันธภาพและลดการแขงขันระหวางพนักงานโดยใชประโยชนจากระบบปฏิบัติการเพื่อการทํางาน
ที่บานและเพื่อการสื่อสารระหวางพนักงานในการประสานงาน
4. ดานการจัดการพฤติกรรมองคการระดับองคการ กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
ตําแหนงงานอยางชัดเจนและรับรูโดยทั่วกัน โดยเนนขยายขอบเขตงานทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
และใหอํานาจตัดสินใจเพื่อใหงานมีลักษณะทาทายและไมนาเบื่อหนาย
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้ขอคําถามเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมองคการยังครอบคลุมประเด็น
การจัดการพฤติกรรมองคการแตละระดับไดไมครบถวนดวยขอจํากัดดานจํานวนขอคําถามของ
แบบสอบถามดังนั้นการทําในการทําวิจัยครั้งตอไปควรครอบคลุมเนื้อหาที่ไดขามไปในครั้งนี้
2. ควรทําวิจัยความเครียดของพนักงานบริษัทในเขตพื้นที่อื่น ๆ
3. ควรทําวิจัยศึกษาความเครียดของพนักงานที่ทํางานในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
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