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ABSTRACT  

 

The objectives of this study was to study communication, work environment, 

and work stress affecting work effectiveness of staff’s supporting academic unit, 

Faculty of Medicine, Thammasat University. This study used the questionnaire in 

order to collect the data from 200 staff’s supporting academic unit, Faculty of 

Medicine, Thammasat University. The statistics used was percentage mean, standard 

deviation, and multiple regression analysis. It was found that communication factor 

affected 42.4 percent on work effectiveness in terms of the quality of communication, 

inter-departmental communication, and technological skill. Work environment factor 

affected 33.1 percent on work effectiveness in terms of pandemic situation, and 

clarification of planning policy. Work stress factor affected 46.2 percent on work 

effectiveness in terms of task assignment, benefits and career promotion, task 

identity with the significance of 0.05 level. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันในชวงหลายปที่ผานมาสถาณการณโลกไดเขาสูสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมา 

จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยท่ีมีตนกําเนิดของเชื้อไวรัสดังกลาว

จากเมืองอูฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สงผลทําใหเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา และสงผลกระทบอยางมากตอประเทศไทย ซึ่งขณะนี้กําลังเผชิญกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง 

ทําใหองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตางมีการปรับตัวรวมถึงพัฒนาใหเขากับสถาณการณปจจุบัน 

โดยการปรับเปลี่ยนนโยบายและโครงสรางการทํางานใหมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานใหพรอมกับการทํางาน และมีความเหมาะสมกับสถานการณใน

ปจจุบัน ดวยการนําเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการติดตอผสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก

องคกร ซึ่งปจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรให

พรอมกับการทํางานในยุคปจจุบัน  

การทํางานขององคกรและหนวยงานในทุกภาคสวนทั้งภาครัฐรวมไปถึงภาคเอกชนตางมี

แนวทางและมีนโยบายในการทํางาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ทําใหองคกรและหนวยงานประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งการที่องคกรและหนวยงานนั้นจะประสบความสําเร็จไดอยางมี

ประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยท่ีสําคัญในดานตาง ๆ ดังนี้ ปจจัยดานการติดตอสื่อสาร ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมการทํางาน และปจจัยดานความเครียด รวมถึงปจจัยอ่ืน ๆ ภายในขององคกรหรือ

หนวยงานนั้น ทั้งนี้สิ่งท่ีสําคัญที่ทําใหองคกรหรือหนวยงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคไดนั้น คือ บุคลากรภายในองคกรหรือหนวยงานเหลานั้น สามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับหรือขั้นตอนที่ไดกําหนด โดยเริ่มจากการพัฒนา

ประสิทธิภาพของบุคลากรในแตละบุคคล ดวยการสงเสริมและพัฒนาการทํางานของบุคลากรอยาง

ตรงตามวิชาชีพที่ปฏิบัติ เพ่ิมพูนการเรียนรูทักษะใหมประกอบกับการดําเนินงาน เพ่ือใหบุคลากรมี

ความชํานาญในหนาที่ปฏิบัติ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความสามารถของตัวบุคลากร

เอง สงผลทําใหบุคลากรเกิดความมั่นใจและความภาคภูมิใจในงานที่ทําอยางเต็มกําลังความสามารถ  

ดังนั้นองคกรหรือหนวยงานควรใหความสําคัญตอการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเปน

ความสําคัญลําดับแรก เพราะการท่ีองคกรหรือหนวยงานจะประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค

อยางยั่งยืนไดนั้น ตองเริ่มจากการนําทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย

ทรัพยากรนั้นคอืทรัพยากรบุคคล ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานดังกลาวสอดคลองกับพันธกิจ 

ยุทธศาสตร และกลยุทธ คณะแพทยศาสตร หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป พ.ศ. 2566-2570 
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จากปญหาที่เกิดขึ้นในขางตนนี้ สิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานสําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ คือ ปจจัยดานการติดตอสื่อสาร ปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางาน และปจจัยดาน

ความเครียด ที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยผูวิจัยไดพิจารณาประสิทธิภาพการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมุงเนนที่

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในประเด็น ดังตอไปนี้ 

การติดตอสื่อสาร มีองคประกอบดังนี้ ดานคุณภาพการสื่อสาร ดานการติดตอสื่อสารกับ

หนวยงานอื่น หรือองคกรอื่น และดานทักษะการสื่อสารดานเทคโนโลย ี

จากปญหาที่ไดกลาวมามีทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวของกับการสื่อสารโดยทฤษฎี SMCR ของ 

Berlo (1960) ไดนําเสนอแนวความคิดเก่ียวกับผูสงสาร คือ บุคคล ซึ่งเปนผูเริ่มการสื่อสาร มีหนาที่ 

ในการเขารหัสสาร ซึ่งมีความจําเปนที่ตองมีคุณสมบัติสําคัญทั้ง 5 ประการ ดังนี้ ดานความชํานาญ 

ในการสือ่สารดานทัศนคติ ดานความรู ดานระบบสังคม ดานระบบวัฒนธรรม โดยที่ไดทําการเสนอ

แบบจําลองการสื่อสาร มีสวนประกอบพื้นฐานสําคัญ 6 ขอ คือ 1) ตนขั้วสาร 2) ผูเขาถึงรหัส 3) เนื้อ

สาร 4) สื่อกลาง 5) ผูตีความ 6) ผูรับสาร และทฤษฎี SMCR โดยที่มีองคประกอบ สําคัญ 4 ประการ 

คือ 1) ผูนําสงสาร 2) เนื้อหาของสารที่จะนําสง 3) ชองทางการกระจายของสาร และ 4) ผูที่ไดรับรู

เนื้อหาสาร (กาญจนา มีศิลปวิกภัย, 2553)  

Thayer (1968) ไดกลาววา การรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับระบบการติดตอสื่อสารภายใน

องคกร ประกอบดวยมิติหลายมิติ โดยไดเสนอตัวบงชี้ลักษณะความพึงพอใจในการติดตอ สื่อสารวา

ตองประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ไดแก การอธิบายนโยบายขององคกรใหพนักงานรับรู มีการแจงลวงหนา

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงขององคกรใหพนักงานรับทราบ มีเสรีภาพในการนําเสนอของพนักงาน  

การยอมรับและแสดงออกถึงความประทับใจในผลการปฏิบัติงาน  

การติดตอสื่อสารจากชั้นบน ไปยันชั้นลาง (Downward) เปนการสื่อสารที่ถูกใหสําคัญมาก

ที่สุด ซึ่งทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม (Classical Theory of Management) ไดใหความสนใจ

เก่ียวกับการติดตอสื่อสารประเภทนี้มากที่สุด เพราะเก่ียวของกับการใชอํานาจในตําแหนง การสั่งงาน 

และการควบคุม (พรพรหม ชมงาม, 2563) 

จากปญหาที่ไดกลาวมามีงานคนควาของ อัจฉรา แซเฮง (2561) ไดศกึษาการวิจัยในเรื่อง

ความรูความสามารถในการถายทอด การติดตอสื่อสาร และสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงผลตอการ

พัฒนาความคิดสรางสรรคในการทํางานของพนักงาน บริษัทเครื่องใชไฟฟาแหงหนึ่ง รัชนก เชื้อแพทย 

(2563) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการติดตอสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพของบริษัทใน

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด อยุธยา ณฐอร กีรติลาภิน (2560) ศึกษาการวิจัยเรื่อง รูปแบบและ

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการสื่อสารในองคกร กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว (องคกรมหาชน)  
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จิราวรรณ ยิ้มปลื้ม (2561) ไดศกึษาการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการสื่อสารในองคกรของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช) และอัครพนธ สายจีน 

(2562) ไดศกึษาการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรและประสิทธิภาพ 

การสื่อสารภายในองคกร กรณีศึกษาศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต  

ปญหาดานสภาพแวดลอมการทํางาน ประกอบดวย ดานการแพรกระจายของโรคระบาด 

ดานสภาวะแวดลอมที่เอ้ืออํานวย และดานความชัดเจนในการวางแผนงาน 

จากปญหาที่ไดกลาวมามีทฤษฎีและแนวคิดสภาพแวดลอมการทํางานของ Woolf (1981)  

จากหนังสือ Webster’s College Dictionary ใหความหมายของสภาพแวดลอมไววา สภาพภายนอก

โดยรวมทั้งหมดสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอชีวิต และการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตแตละสิ่ง (ปทมาภรณ สรรพรชัยพงษ, 

2545) และทฤษฎีของ James & Jones (1974) ไดกลาววา กระบวนการดําเนินงาน เปนองคประกอบ

ที่มี อิทธิพลตอบรรยากาศภายในองคกร เนื่องจากเกี่ยวของ กับการกระทํา การบริหาร เชน ความเปน

หัวหนาที่ดี และการสื่อสารในองคกร ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือในองคกร ที่สงผลตอการสรางบรรยากาศ

เปนอยางมาก เพราะมีหนาที่ในการแถลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ มอบหมายงาน มอบอํานาจในการ

ตัดสินใจ ประเมินตรวจสอบผลงาน นําเสนอการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนตน (สุทธิปริทัศน) และทฤษฎี

ของ Moos (1994) จากหนังสือ “Work Environment Scale Manual” ไดนิยามสภาพแวดลอมการ

ทํางาน คือ การสัมผัสไดถึงบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอมในงานของบุคคลนั้น โดยที่ Moos ไดแบง มิติ

ของสภาพแวดลอมการทํางานออกเปน 3 มิติ ไดแก มิติสัมพันธ, มิติกาวหนาในอาชีพ, มิติคงไว และ

การเปลี่ยนแปลง (ศุภลักษณ พรมศร, 2558) 

จากปญหาที่ไดกลาวมานั้นมีการวิจัยของ สุกริน ทวีสุต (2562) ไดศึกษาการวิจัยเรื่องปจจัย

สภาพแวดลอมในการทํางานที่สัมพันธกับความสุขในการทํางาน ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ 

ฉัตรภรณ กาทองทุง (2560) ไดศกึษาการวิจัยเรือ่งสภาพแวดลอมการทํางานและความสมดุลระหวาง

ชีวิตกับการทํางานที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทกอสราง โดยท่ี สุวรรณี 

หงษวิจิตร, โสรยา สภุาผล และเพ็ญพิชชา โพธากุล (2564) การวิจัยเรื่องปจจัยสภาพแวดลอมในการ

ทํางานและปจจัยการทํางานเปนทีมที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานโรงพยาบาล 

ศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี วิษณุ กิตติพงศวรการ (2563) การวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การทํางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง เดชา จันทรศิร,ิ วีรชัย สิงหคา และทรงสิทธิ์ สอนรอด 

(2563) การวิจัยเรื่องการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานสําหรับแรงงานผูสูง

วัยในสถานประกอบการ และภัทรานิษฐ สงประชา, ภัทรพล มหาขันธ และธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล (2563) 

การวิจัยเรื่องสภาพแวดลอมการที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียนโสตศกึษา  
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ปญหาดานความเครียด ประกอบดวย ดานปริมาณงาน ดานผลตอบแทนและตําแหนง  

ดานลักษณะงาน และดานความตระหนักในหนาที่ 

จากปญหาที่ไดกลาวมามีทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวกับความเครียดของ Cooper & Marshall  

(1976) ในหนังสือ Occupational Source of Stress. Journal of Occupational Psychology 

1976 ไดอธิบายไววา ความเครียดจากการทํางานที่เกิดขึ้นนั้นมักจะชี้เฉพาะไปที่ลักษณะของงานที่

บุคคลเหลานั้นเก่ียวของอยู ซึ่งสาเหตุและตัวแปรที่ทําใหเกิดอาการเครียด อาจจะไมไดมีเพียงสาเหตุ

เดียวแตอาจมีปจจัยอ่ืน ๆ มีอิทธิพลรวมดวยก็เปนได (Cooper, 2005) และทฤษฎีความเครียดของ 

Lazarus & Folkman (1984) ไดกลาวไววา บางคนรูสึกเครียดมากกวาคนอื่น ๆ บางคนรูสึกเครยีด

นอยกวาคนอ่ืน ๆ แตปริมาณความเครียดที่บางคนรูสึกมักเปนรายบุคคลตางกันไปตามระดับของ

พัฒนาการ ทั้งนี้เพราะในแตละวัยจะมีแรงขับเคลื่อนและเทคนิคในการเผชิญความเครยีดโดยใชแหลง

ประโยชน และวิธีการที่แตกตางกันออกไป เม่ือมีอายุมากขึ้นบุคคลจะสามารถใชกลวิธีเผชิญหนากับ

ความเครียดท่ีเหมาะสมกับตัวเอง (สุภาวด ีนาคสขุม และคณะ, 2560) และทฤษฎีของ Selye (1983) 

กลาวถึงความเครียดวาเกิดภาวะที่รางกายตองรับมือกับภัยคกุคาม สิ่งคกุคาม (Stress) นั้น อาจจะ

เปนไปไดทั้งในสิ่งที่ดี และในสิ่งที่ไมดี ซึ่งการทําใหสมดุลของรางกายเปลี่ยนแปลงไปได เชน ตํารวจที่

อยูในสถานการณจับผูรายสามารถที่จะเกิดสภาวะความเครียดได เมื่อมีสิ่งที่คกุคาม รางกายของเราจะ

กระตุนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของรางกาย การเปลี่ยนแปลงและการตอบ 

สนองตาง ๆ นี้ เรียกวา การปรับตัว (นันทวดี อุนละมัย, 2561) 

จากปญหาที่ไดกลาวมานั้นไดมีการวิจัยของ ฐิติรัตน ดิลกคุณานันท (2560) การวจิัยเรื่อง 

ความเครียดจากการทํางาน การสนับสนุนทางสังคม และพลังสุขภาพจิตของพยาบาลท่ีปฏิบัติงานใน

หนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต นาตยา สุวรรณจันทร (2560) การศึกษา

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 11 พิชญานิน เทพบูชา (2561) การวิจัยเรื่องอิทธิพลการติดตอสื่อสารภายในมีผลกับความเครียด

ของกลุมคนทํางานบริษัทเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร วัฒนศักดิ์ มั่งเงิน (2560) การวิจัยเรื่องภาวะ

ความเครียดท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในบรษิัทสัญชาติญี่ปุน และณัฐสิณีนันท 

เมธากาญจนา (2562) การวิจัยเรื่องความเครียดและความเบื่อหนายในงาน ทีส่งผลตอการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทเอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จํากัด นิธิสนี รุจิรังสีเจริญ, นิดา ลิ้มสุวรรณ,  

ศิริไชย หงษสงวนศร ีและบัญญัติ ยงยวน (2564) ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับระดับ

ความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ปญหาดานประสิทธิภาพการทํางาน ประกอบดวย ประสิทธิภาพระดับองคกร ประสิทธิภาพ

ระดับหนวยงาน และประสิทธิภาพระดับบุคคล 

จากปญหาที่ไดกลาวมาในขางตนมีทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของ 

Harrington Emerson ในหนังสือ “The 12 Principles of Efficiency” ทั้ง 12 ทฤษฎี ดังนี ้1) การ

กําหนดเปาหมายใหชัดเจน 2) การใชตรรกะเหตุผลทั่วไป คํานึงถึงความเปนไปไดในตัวงาน 3) การให

การชี้แนะ บอกแนวทางทีด่ี มีหลักเกณฑถูกตองสมบูรณ 4) การดํารงยึดม่ันในกฎระเบียบของงาน  

5) มีความยุติธรรมในการกระทํางาน 6) การมีขอมูลที่นาเชื่อถือในการอางอิงในการทํางาน 7) การมี

ตรวจสอบผลประเมินการทํางานเปนระยะ ๆ 8) กําหนดเวลาการทํางานใหตรงตามการนัดหมายไมชา

กวากําหนด 9) การมีผลงานที่เปนที่ยอมรับมีผลงานที่ดีไดรับคําชมเชย ยกยอง 10) การทํางานภายใต

มาตรฐานขอกําหนดอยูเสมอ 11) การมีหลักปฏิบัติขอกําหนด บังคับในการทํางาน 12) การใหบําเหน็จ 

รางวัล แกผูที่ทําความดีความชอบในหนอยงาน ไดรับคําชมเชยบอย ๆ เปนที่นาเชื่อถือ โดยทฤษฎี 12 

ขอของการทํางานใหมีประสิทธิภาพของ Harrington Emerson ที่ไดกลาวมานั้น เปนทฤษฎีการ

บริหารในแงของการกระทําทั้งหมด ซึ่งไดกลาวถึงแนวทางในการทํางาน ใหไดมาตรฐาน 

Simon (1960) ไดมีการกลาวเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานไวดังนี้ คือ การทํางานใดที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดสามารถที่จะสังเกตไดจากความเก่ียวของระหวาง ปจจัยในการนําเขา กับปจจัยใน

การผลิตผล ที่ไดรับออกมา ซึ่งไดทําการสรุปไววา การทํางานใหเกิดศักยภาพเทียบเทากับการผลิต  

ถาเปนองคกรในการดูแลของรัฐจะบวกคาความพึงพอใจของผูที่มารับการบริการเขาไปดวย สามารถ

เขียนเปนสูตรดังนี้ (เสาวลักษณ ดีมั่น, 2560) E = ( O - I) + S E = ประสิทธิภาพ O = การผลิตหรือ

ผลการทํางานที่ไดรับออกมา I = การนําเขาหรือปจจัยทางดานทรัพยากรทางการบริหารที่ใชแลว S = 

ความพึงพอใจในผลงาน 

Xinzhu & Anne (2007 อางใน วิชาญ มวงใหม, 2560) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพในการ

ทํางาน คือ การที่องคกรสามารถผลิตปจจัยที่สงออก (กําไร) ที่สูงสุด ซึ่งในขณะที่ใชปจจัยการนําเขา 

(ตนทุน) ที่ต่ําสุด ซึ่งความหมาย คือ องคกรสามารถสรางผลิตภัณฑหรือใหบริการท่ีมีคุณภาพสูงสุด

โดยใชตนทุนการผลิตที่ต่ําที่สุด  

จากปญหาที่ไดกลาวมานั้นมีการวิจัยของ กณิศา จิตตสุภาพรรณ (2563) ไดศกึษาการวิจัย

เรื่องปจจัยความเครียดในการทํางานที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทไอที ในเขต

กรุงเทพมหานคร ภัสณที นุมประเสริฐ (2560) ไดศกึษาการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ 

ของการดําเนินงานการเงินและบัญชีของหนวยงานทหารในกรุงเทพมหานคร ศิริขวัญ ผลวิจิตร (2562) 

ศึกษาเรื่องการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายการเงิน การ

บัญชี หนวยงานราชการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราพรรณ เสาะแสวง (2560) ไดศึกษาการวิจัย 
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เรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทางการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัย และอัครเดช 

ไมจันทร (2560) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุม

อุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา  

 

1.2 วัตถุประสงค 

การศกึษาวิจัยเรื่อง การติดตอสื่อสาร สภาพแวดลอมการทํางาน และความเครียด สงผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นั้น ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยดังนี ้

1.2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานการติดตอสื่อสารสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

1.2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1.2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานความเครียดที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

การกําหนดขอบเขตการวิจัยนี้อธิบายในประเด็นหัวขอดังนี้ 

1.3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย  

งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยคนควาเชิงสํารวจ Survey Research ที่ใชแบบสอบถามแบบ

ปลายปด (Close-ended Questionnaire) ซึ่งประกอบไปดวย ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลดานการ

ติดตอสื่อสาร ขอมูลดานสภาพแวดลอมการทํางาน ขอมูลดานความเครียด และขอมูลดาน

ประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  

1.3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จะเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ทั้งนี้เนื่องจากกลุมประชากรมีจํานวนมาก ผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช

สูตรทางคณติศาสตรคํานวณหาจํานวนขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีของ Yamane (1967) ที่คาความ

เชื่อถือที่ 95% ระดับความผิดพลาดที่ + - 5% ไดจํานวนผูทดลองข้ันต่ํา 164 คน และผูวิจัยจะ

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 200 คน ดําเนินการดวยการสุมกลุมประชากรตัวอยาง แบบวิธี

บังเอิญ โดยการแจกแบบสอบถาม 

1.3.3 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใชในการวิจัย  

การกําหนดลักษณะของตัวแปรที่จะใชกับงานวิจัยฉบับนี้ ไดแก 

1.3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย  

1.3.3.1.1 ขอมูลปจจัยดานการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยเหต ุดานคุณภาพ

การสื่อสาร การติดตอสื่อสารกับหนวยงานอื่น องคกรอื่น และการสื่อสารดานเทคโนโลยี  

1.3.3.1.2 ขอมูลปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ประกอบดวย 

ดานการแพรกระจายของโรคระบาด ดานสภาวะแวดลอมท่ีเอื้ออํานวย และดานความชัดเจนในการ

วางแผน 

1.3.3.1.3 ขอมูลปจจัยดานความเครียด ประกอบดวย ดานปริมาณงาน 

ดานผลตอบแทนและตําแหนงงาน ดานลักษณะงาน และดานความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน  

1.3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

1.3.3.2.1 ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกอบดวย ประสิทธิภาพระดับองคกร ประสิทธิภาพ

ระดับหนวยงาน และประสิทธิภาพระดับบุคคล 

1.3.4 การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  

จากการกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 กลุม คอื 1) ขอมูลปจจัย

ดานการติดตอสื่อสาร 2) ขอมูลปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางาน 3) ขอมูลปจจัยดานความเครียด 

โดยจะใชตัวแปรเหลานี้ใชเพ่ือวัดตัวแปรเดียวที่เปนตัวแปรตาม 1 กลุม นั่นคือระดับประสิทธิภาพใน

การทํางาน โดยการทดสอบลักษณะตัวแปรเดียว (Univariate Analysis) ตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปร

ตาม เปนรายตัวแปรโดยสามารถอธิบายตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี ้
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1.4 กรอบแนวคิด 

 

ภาพที่ 1.1: กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ดานการติดตอส่ือสาร 

 1.1 คุณภาพการสื่อสาร 

 1.2 การติดตอสื่อสารกับหนวยงานอ่ืนหรือองคกรอ่ืน 

 1.3 ทักษะการสื่อสารดานเทคโนโลย ี

2. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

2.1 การแพรกระจายของโรคระบาด 

2.2 สภาวะแวดลอมที่เอ้ืออํานวย 

2.3 ความชัดเจนในการวางแผนงาน 

 

  

3. ดานความเครียด  

 3.1 ปริมาณงาน 

 3.2 ผลตอบแทนและตําแหนง  

 3.3 ลักษณะงาน 

 3.4 ความรบัผิดชอบในหนาท่ีการงาน 

 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

1. ระดับองคกร 

2. ระดับหนวยงาน 

3. ระดับบุคคล 
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1.5 สมมติฐานการวิจัยและวิธีการทางสถิติ 

1.5.1 สมมติฐานการวิจัย 

การศกึษาวิจัยเรื่อง การติดตอสื่อสาร สภาพแวดลอมการทํางาน และความเครียด สงผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการตั้งสมมติฐานดังนี้ 

1.5.1.1 อิทธิพลของปจจัยดานการติดตอสื่อสารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

1.5.1.2 อิทธิพลของปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางานสงผลตอประสิทธิภาพการ

ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1.5.1.3 อิทธิพลของปจจัยดานความเครียดสงผลตอประสิทธิผลการทํางานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การทดสอบสมมติฐาน จะทําการทดสอบที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.5.2 วิธีวัดผลทางสถิติของการคนควา 

วิธีการวัดผลทางสถิติที่ของงานวิจัยนี้สามารถแบงได 2 ประเภท ไดแก 

1.5.2.1 การรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแก  

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.5.2.2 การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งไดแก  

การวิเคราะหสมมติฐานทั้งสามขอ โดยมีการใชสถิติการวิจัยดังนี้ 

1.5.2.2.1 สมมติฐานขอที่ 1 จะใชสถิตมาทําการทดสอบหาความสัมพันธ

แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  

1.5.2.2.2 สมมติฐานขอที่ 2 จะใชสถิตมาทําการทดสอบหาความสัมพันธ

แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  

1.5.2.2.3 สมมติฐานขอที่ 3 จะใชสถิตมาทําการทดสอบหาความสัมพันธ

แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  

 

1.6 นิยามศัพท 

นิยามคําศัพทสําหรับงานวิจัยมีดังนี้ 

1.6.1 ประสิทธิภาพการทํางาน หมายถึง การใชทรัพยากรในการทํางานของบุคลากรที่มีอยู

ใหประสบผลสําเร็จ โดยการใชทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรเวลา รวมถึงอุปกรณ เครื่องใช อาคาร 

สถานที่ และเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ตองใชในการทํางานนั้น ๆ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
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1.6.2 คุณภาพการสื่อสาร หมายถึง การที่ผูสงสารสามารถสื่อความตองการของตัวเองออกไป

ผานคําพูดหรือตัวหนังสือไดอยางกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น เรียกความสนใจจากผูรับสารใหหันมา

รับรูสิ่งที่ตนกําลังสื่อสารและเขาใจสิ่งที่สื่อออกมาไดอยางไมผิดเพ้ียน 

1.6.3 การสื่อสารกับหนวยงานอ่ืน หรือองคกรอื่น หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร

ระหวางบุคคลทุกระดับ ทุกหนวยงานในองคกร ดวยกระบวนการพูด การเขียน หรือการแสดงลักษณะ

ทาทาง ระหวางผูสงและผูรับขาวสารจากภายในและภายนอก ทําใหเกิดความรวมมือและการ

ประสานงานที่ดี และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1.6.4 ทักษะการสื่อสารดานเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับขาวสารขอมูลและ

การสื่อสาร นับตั้งแตการสราง การนํามาวิเคราะหหรือประมวลผล การรับและสวนขอมูล การจัดเก็บ

และการนําไปใชงานใหม 

1.6.5 สภาพแวดลอมการทํางาน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวผูทํางานในองคการ เปนสิ่ง

สะทอนถึงความรูสึกของคนที่มีตองาน และผูรวมงาน เชน หัวหนาหรือเพ่ือนรวมงาน หรือสิ่งของ 

เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ  

1.6.6 การแพรกระจายของโรคระบาด หมายถึง การระบาดที่แพรกระจายกวางขึ้นในเชิง

ภูมิศาสตร เชน การระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีน และระบาดตอมายังประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย 

1.6.7 ความเครียด หมายถึง ภาวะของอารมณ ความรูสึกที่ถูกบีบคั้น กดดัน ทําใหมีอาการ

แสดงที่ตางกัน เชน วิตกกังวล นอนไมหลับ ปวดหัว ซึมเศรา 

1.6.8 ปริมาณ หมายถึง ปริมาณงานของเวลาทั้งหมดที่ใชในการทํางานของคน หนวยเปน 

ชั่วโมงคนทํางาน (Man-hour) หรือเทากับ เวลามาตรฐานของงานคูณดวยจํานวนผลงาน 

1.6.9 ความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน หมายถึง จิตสํานึกและความรับผิดชอบในหนาที่ 

โดยเอาใจใสมุงมั่นใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค รวมรับผิดชอบในภารกิจและเปาหมาย

ของหนวยงานและองคกร  

1.6.10 ลักษณะงาน หมายถึง ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ความยากงาย ความทาทายของ

งาน ความมั่นคงและกาวหนาในงาน ตลอดจนความมีเกียรติของงานความมีสิทธิพิเศษ และความ

ภูมิใจในงาน 

1.6.11 ผลตอบแทนและตําแหนง หมายถึง คาใชจายตาง ๆ ที่องคการจายใหแกผูปฏิบัติงาน 

เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ จูงใจใหมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

สงเสริมขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน 
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1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับสําหรับการคนควาในครั้งนี้มีดังนี้ 

1.7.1 ผลการวิจัยนี้คาดวาจะสามารถนําไปใชเปนองคความรู บทเรียน และนํามาประยุกตใน

การบริหารงานดานบุคคลของการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1.7.2 ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนองคความรู ประยุกตใหเขากับการพัฒนาภาวะผูนํา

และแรงจูงใจในการทํางานภายในองคกร เพ่ือใหแนใจวาเจาหนาที่ฝายสนับสนุนมีสวนรวมมากที่สุด

เทาที่จะเปนไปได เพ่ือใหบริการที่ดีที่สุด  

1.7.3 ผลการวิจัยนี้สามารถนํามาใชเพ่ือปรับปรุงวิธีการพัฒนาการทํางานทั้งในระดับปจเจก

บุคคลและชุมชน สามารถชวยใหเราเขาใจวาสิ่งตาง ๆ เชน ปจจัยสวนบุคคล การเปลี่ยนแปลงของ

ผูนํา และแรงจูงใจในการทํางานสามารถสงผลกระทบตอความมุงม่ันในองคกรและการสนับสนุนทาง

วิชาการที่มหาวิทยาลัยได 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม  

 

การวิจัยเรื่อง การติดตอสื่อสาร สภาพแวดลอมการทํางาน และความเครียด สงผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี ้

2.1 ประวัติและความเปนมา  

2.2 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของกับการติดตอสื่อสาร 

2.3 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมการทํางาน 

2.4 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของกับความเครียด 

2.5 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพการทํางาน 

การศกึษาวิจัยในเรื่อง การติดตอสื่อสาร สภาพแวดลอมการทํางาน และความเครียด สงผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูวิจัยจะอธิบายในรายละเอียดดังนี ้

 

2.1 ประวัติและความเปนมาของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันวิชาการเรียนการสอนชั้นนําของ

เอเชียท่ีไดมาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสรางองคความรูและการแกปญหาตาง ๆ โดยยึดมั่น

คุณธรรมและการรับใชประชาชนดังคําขวัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่กลาววา “เปนเลิศ เปน

ธรรม รวมนําสังคม” ซึ่งจัดการศึกษาครอบคลุมทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพประกอบไปดวย 19 คณะ 4 วิทยาลัย 1 สถาบัน 1 สํานักวิชา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสวนราชการระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ภายใตกํากับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรวิจัย และนวัตกรรมโดยเปนคณะวิชา 

ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2533 นับเปนคณะอันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และเปนสถาบันทางแพทยศาสตรที่จัดตั้งขึ้นเปนอันดับ 9 ของประเทศตามที่ไดรับการสถาปนาขึ้น 

ใน พ.ศ. 2533 ตามแผนการขยายการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกต 

นับเปนคณะแรกในสายวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร, 2565 ก) 

วิสัยทัศน (Vision) “คณะแพทยศาสตรชั้นนําระดับสากล สรางผูนําทางการแพทยสูสังคม

อยางยั่งยืน” “The leading medical school in international level, create professional 

medical leaders to serve the society sustainably” โดยผลลัพธที่ตองการใหเกิดข้ึน ดังนี้  
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1) การไดรับการจัดอันดับใน QS Ranking ที่จัดอยูในอันดับที่นอยกวา 450 ของโลก 2) มีหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑติควบกับปริญญาโทหลักสูตรอ่ืน ๆ อยางนอย 1 หลักสูตร และมีหลักสูตร Dual 

Degree ระดับหลังปริญญา อยางนอย 1 หลักสูตร  

เปาประสงค (Organization Goals) มีดังนี้ 1) การไดรับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงการ

ไดจัดอันดับอยูในแนวหนาของประเทศ 2) บัณฑิตคณะแพทยศาสตร ไดรับการปลูกฝงทางวิชาการที่ทัน

ยุค มีการบูรณาการองคความรูดานอื่น ๆ เขากับทางดานการแพทย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ

เกิดขึ้นในอนาคต และมีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม สามารถเปนที่พ่ึงของสังคมไดอยางยั่งยืน 3) ผลงานวิจัย

ดีเดนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะการกอใหเกิดการแกปญหาของสังคม ตอบโจทยของ

ประเทศชาติได 4) การใหบริการสุขภาพและวิชาการแกสังคม เปนไปอยางทันทวงที เหมาะสมกับ

ปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 5) องคกรเขมแข็งในทุก ๆ ดาน อาทิเชน ดานการเงนิ, การบริหาร จัดการ,  

มีความทันสมัย บุคลากรทุกระดับมีความสุข ผูกพัน และภูมิใจในองคกร  

คานิยมองคกร (Core Value) ใหอักษรยอดังนี้ “M O V E” มีความหมายวา 1) M 

(Modern) คือ ความทันสมัย 2) O (Omniscient) คือ ความรอบรู 3) V (Virtuous) คือ ความมี

คุณธรรม 4) E (Enthusiastic) คือ ความกระตือรือรนโดยมีวัฒนธรรมองคกร นั่นคือ ใฝรู คูคณุธรรม 

ทํางานเปนทีม 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย 2 ดาน ดังนี้ 1) ดานความเชี่ยวชาญ

การสอนในรูปแบบของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน PBL (Problem–based Learning) 

และการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน CBL (Creativity-based learning ) 2) อาจารยแพทยมีความ 

สามารถสูงระดับสากลทั้งดานการรักษา ดานการสอนและดานการวิจัย 

พันธกิจ (Mission) 4-E หรือ พันธกิจทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย 1) Excellent Education คือ 

การจัดการศึกษา เพื่อผลิตแพทยและบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม 2) Excellent 

Research and Innovation) คือ สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เปนเลิศทางดานการ 

แพทย 3) Excellent Health and Academic Service) คือ การใหบริการสุขภาพและวิชาการ  

เพ่ือสุขภาพของคนในสังคม 4) Excellent Organization) คือ การบริหารจัดการองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพและโปรงใส โดยอธิบายอยางละเอียดไดดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตแพทยและบุคลากรทางการแพทย (Education 

Strategies) 

1.1)  จัดการเรียนการสอนใหทันยุคสมัย โดยเฉพาะการผสมผสานองคความรูที่เปน

ประโยชน ตอการประกอบอาชีพภายหลังสําเร็จการศกึษา เชน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตควบ

ปริญญาโทอื่น ๆ (MD Plus) อาทิเชน การบริหาร กฎหมายทางการแพทย เปนตน  
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1.2)  สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา รวมถึงหลักสูตร

วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ ใหไดเรียนรูอยางลึกซึ้งในศาสตรนั้นๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหไดศกึษาเพิ่มเติมใน  

สิ่งท่ีจะสนับสนุนวิชาชีพตนเองดวย อาทิเชน เปดหลักสูตรปริญญาโท/เอก ใหผูเขาเรียนวุฒิบัตร

ผูเชี่ยวชาญไดสามารถลงทะเบียนเรียนคูขนานไปในขณะเขาอบรม อาทิ หลักสูตรปริญญาโท/เอก

ทางดานศัลยศาสตร (Surgical Degree) หรือทางดานอายุรศาสตรหรือที่ไมใชทางดานศัลยศาสตร 

(Non-surgical Degree) ทั้งนี้รวมไปถึงการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับผูเชี่ยวชาญของหลักสูตร

แพทยแผนประยุกตดวย  

1.3)  พัฒนาอาจารย ผูสอน ใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น โดยการเพิ่มโอกาสใหรับทุนไป

ศึกษาอบรมเพ่ิมเติม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในศาสตรที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของตน หรือ

ในศาสตรอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนทั้งในการพัฒนาตนเองหรือผูเรียนตอไปในอนาคต เชน Soft Skill 

ภาษาศาสตรแพทยศาสตรศึกษา เปนตน 

1.4)  พัฒนานักศกึษา ผูเรียน ใหสามารถไดรับความรู และเพ่ิมพูนทักษะตาง ๆ ที่

จําเปนอยางเต็มท่ีในการออกไปใชชีวิตหลังจบการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ ฝกฝนใหนักศึกษาไดมี

ความเปนผูนําในสังคมโดยกระบวนการตาง ๆ อาทิ การไดมีโอกาสออกไปใชชีวิตกับชุมชน การไดเขา

แขงขันความสามารถตาง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การใหไดมีสวนรวมในการพัฒนา

คณะฯ ในดานตาง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกเขารวมไดตาม

ความสนใจและสมัครใจของตนเอง 

1.5)  สงเสริมใหมีการพัฒนาสภาพแวดลอมในการศึกษา ที่เกื้อหนุนทั้งในดานการ

เรียนรู และการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชน เชน จัดใหมี Co-learning Space สําหรับ

พักผอน ทบทวนการเรียน ทํางาน หรือสังสรรคกับเพื่อนทั้งภายในและภายนอกคณะฯ, Common 

Room สําหรับกรรมการนักศึกษาแพทยและนักศึกษาสําหรับคนควา หาความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

การพัฒนาหอง Self-Directed Learning (SDL) ทีด่ําเนินการไปแลว อีกทั้งยังจะสงเสริมใหมีการ

พัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหเก้ือหนุนการเรียนการสอนใหมากขึ้น เชน การพัฒนา Smart 

Classroom ใหพรอมสําหรับการเรียนการสอนทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ และในรูปแบบที่ทันสมัย  

ในแบบ Active Learning เปนตน 

1.6) ผลักดันการพัฒนา E-learning ใหมีความพรอมและครบครันในทุก ๆ รายวิชา 

เพ่ือเปนความพรอมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม 

1.7) เนนการใชเครื่องมือในการประกันคุณภาพการศึกษา มาเปนตัวผลักดัน

คุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาและหลังปริญญา โดยเนนมาตรฐานระดับสากลท่ีเปนที่

ยอมรับอยางกวางขวาง เชน WFME (World Federation for Medical Education) หรือ AUNQA 

(ASEAN University Network Quality Assurance) เปนตน 
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1.8) เนนความเปนนานาชาติ โดยสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางสถาบันท้ังใน

ระดับอาจารยและนักศึกษา สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน ทั้งโดยการเพิ่มทุนสนับสนุน และการเพ่ิม

โอกาสในการเลือกอยางอิสระตรงตามความสนใจของท้ังอาจารยและนักศึกษา 

พันธกิจที่ 2 การวิจัย (Research Strategies) 

2.1) เพ่ิมศักยภาพการวิจัยของคณะ โดยเนนพัฒนาสวนงานสนับสนุน เชน Clinical 

Research Center (CRC), หองปฏิบัติการทั้งระดับพื้นฐานและชั้นสูง เชน Biosafety Level (BSL. I-

I1) ใหมีความพรอมและความคลองตัวมากขึ้น ซึ่งจะทําใหผูวิจัยสามารถผลักดัน ดําเนินการวิจัยตาง ๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสูงขึ้น โดยสนับสนุนการเขารับการอบรมหรือศึกษา

ตอในศาสตรที่เก่ียวของ เชน ระบาดวิทยา สถิติทางการแพทย เพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชกับ

งานวิจัยไดในระยะยาว 

2.3) สงเสริม จูงใจ ใหนักวิจัยสามารถสรางผลงานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลและ

ผลงานวิจัยนั้นถูกนําไปใชจริง เชน เกิดการตีพิมพในฐานขอมูลระดับสากล เชน SCOPUS หรือเกิด

การผลิตนวัตกรรมข้ึน 

2.4) สงเสริมใหเกิดความรวมมือการวิจัยระหวางองคกร เชน ความรวมมือกับ

โรงเรียนแพทยอื่น ๆ กับหนวยงานอื่น ๆ ที่เปนศาสตรขามสาขา เชน วิศวกรรมศาสตร รวมถึงความ

รวมมือกับภาคเอกชน 

2.5) ขยายโอกาสในการวิจัยใหกวางขึ้น เชน Multicenter Clinical Trial, Clinical 

Trial Phase 1-4, Drug Development Trials รวมถึงการวิจัยในมิติเชิงสังคมศาสตร เปนตน 

2.6) ผลักดันใหวารสารทางการแพทยของคณะฯ เขาสูฐานขอมูลระดับสากล  

เพ่ือรองรับการเผยแพรผลงานวิจัยของทั้งบุคลากรของคณะฯ และนักวิจัยภายนอกตอไป 

พันธกิจที่ 3 การใหบริการทางสุขภาพและวิชาการ (Health & Academic Service 

Strategies) 

3.1) พัฒนาการใหบริการที่ศูนยแพทยปฐมภูมิฯใหมีความทันสมัยมากขึ้น อาทิ  

การใช Electronic Record การปรับรูปแบบบริการท่ีกระชับ รวดเร็ว นาประทับใจ การใช Artificial 

Intelligence (AI) มาเปนประโยชนในบางสวนของขั้นตอนบริการ เปนตน นอกจากนี้ก็จะใหมีการ

ขยายบริการทางการแพทยใหครอบคลุมความตองการของประชาชนผูใชบริการมากขึ้น อาทิ  

ศูนยกายภาพบําบัด ศูนยตรวจการนอนกรน ศูนยผูสูงอายุ เปนตน 
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3.2) พัฒนาการใหบริการทางการแพทยแผนไทยประยุกต ทั้งท่ีโรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติและศูนยแพทยปฐมภูมิฯ ใหมีความทันสมัยและตรงกับความตองการของ

ผูใชบริการ อาทิ หัตถบําบัด ยาสมุนไพร การรวมกันของการแพทยแผนไทยประยุกตกับแพทยแผน

ปจจุบันในบางกลุมโรค 

3.3) สงเสริมใหมีการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร (Herbal Medicine) ตั้งแตขั้น

พ้ืนฐาน จนไปสูระดับอุตสาหกรรม เนนการสรางแบรนดจากจุดแข็งที่มีการเรียนการสอนแพทยแผน

ไทยประยุกตตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก รวมถึงจุดแข็งที่มีการวิจัยยาสมุนไพรอยาง

กวางขวาง 

3.4) เพ่ิมสมรรถนะในการใหบริการวิชาการ โดยการพัฒนาตึกกายวิภาคฯ ให

สามารถจัดการอบรมระยะสั้นใหแกบุคลากรทางการแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพจนเปนที่นิยม ไมวา

จะเปนการจัด Cadaveric Workshop การจัด Training Upskill/Reskill ทางการแพทย การจัด

อบรมทางคลินิกจําลอง โดย Simulation Center ที่จะจัดตั้งข้ึนใหม การใหบริการเปนศูนยสอบ

ทางการแพทยระดับชาติ รวมถึงการจัดบริการใหมีสถานที่เหมาะสมในการจัดประชุมวิชาการไดอยาง

ตอเนื่องตลอดทั้งปดวย 

3.5) ใหความสําคัญกับการบริการสังคม ชุมชนมากขึ้น ทั้งดานการใหความรู การดูแล

ทางดานสุขภาพเพ่ือใหเปนตนแบบสําหรับการผลิตแพทยและบุคลากรทางการแพทยออกไปเปนผูนํา

ดานนี้ตอไปอยางยั่งยืน 

พันธกิจที่ 4 การบริหารจัดการองคกร (Organization Management Strategies) 

4.1) ใชหลักการมีสวนรวมและธรรมาภิบาลอยางเขมแข็ง 

4.2) เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเสริมทักษะดานการบริหารและ

เครือขายใหผูบริหาร เนนการพัฒนาความรู ทักษะตาง ๆ ที่ทันสมัยใหกับหัวหนาหนวยงาน และเปด

โอกาสและสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับไดพัฒนาตนเองใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความสุขนอกจากนี้ ในสายอาจารยก็จะพัฒนาใหอาจารยที่เปน MD-PhD มากขึ้น

เพ่ือตอบรับกับการเรียนการสอนและการวิจัยในอนาคต 

4.3) จัดการดานการเงินใหเกิดความมั่นคงระยะยาว โดยเนนการกอเกิดรายไดจาก

กิจกรรมดานตาง ๆ อยางสมดุล อาทิเชน จากการจัดการศึกษาในหลักสูตรพิเศษตาง ๆ การใหบริการ

วิชาการ อาทิ การจัดการอบรมระยะสั้น การจัดประชุมวิชาการ เปนตน การใหบริการดานการวิจัย 

โดย CRC การรวมลงทุนกับภาคเอกชนในการดําเนินการดานการวิจัยคลินิก การเพิ่มบริการสุขภาพ

ดานตาง ๆ เชน การลางไต กายภาพบําบัด เปนตน 
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4.4) เนนการนําเทคโนโลยีมาใชกับทุกภาคสวนงานในคณะ โดยสนับสนุนอยาง

เต็มที่ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานให เอ้ือตอการนําไปใช ทั้งทางดาน Hardware, Software และ 

Network เปนตน 

4.5) ผลักดันใหองคกรไดรับรองมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศกึษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ตามแนวทาง

ของรางวัลคุณภาพแหงชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) ทั้งนี้เพ่ือใหกระบวนการทํางาน

ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รองรับการเติบโตในอนาคตอยางยั่งยืน 

4.6) การจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร (Strategic) ประกอบดวย 4 ประเด็นดังตอไปนี้ ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการ

ศึกษาเพ่ือผลิตแพทยและบุคลากรทางการแพทย (Education Strategies) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัย 

(Research Strategies) ยุทธศาสตรท่ี 3 การใหบริการทางสุขภาพและวิชาการ (Health & 

Academic Service Strategies) และยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการองคกร (Organization 

Management Strategies) ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตแพทยและบุคลากรทางการแพทย (Education 

Strategies) มี 4 กลยุทธ คือ 1.1) การปรับปรุงการเรียนการสอนที่ทันยุคทันสมัย และพัฒนาแนวทาง

การศกึษาตอเนื่อง 1.2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานวิชาการและดานวิจัย 1.3) สงเสริมและ

สนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา 1.4) พัฒนาศักยภาพผูสอนสูการเปนผูนําการเรียนรู

และการทําวิจัย 1.5) สงเสริมการเรียนรูและการปฏิบัตินอกหองเรียน ความคิดสรางสรรค และ

กิจกรรมดานจิตอาสา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัย (Research Strategies) มี 8 กลยุทธ คือ 2.1) เพิ่มศักยภาพการวิจัย

ของคณะ CRC/BSL-H-II 2.2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสูงข้ึน 2.3) สงเสริม จูงใจ ใหนักวิจัยสามารถ

สรางผลงานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลและผลงานวิจัยนั้นถูกนําไปใชจริง Scopus 2.4) สงเสริมให

เกิดความรวมมือการวิจัยระหวางองคกร 2.5) ขยายโอกาสในการวิจัยใหกวางข้ึน Mutticenter, 

Clinical Trail, Drug Development 2.6) ผลักดันใหวารสารทางการแพทยของคณะฯ เขาสูฐาน 

ขอมูลระดับสากล 2.7) วิจัยและนวัตกรรมสูอุตสาหกรรม 2.8) พัฒนามาตรฐานการวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การใหบริการทางสุขภาพและวิชาการ (Health & Academic Service 

Strategies) มี 5 กลยุทธ คือ 3.1) พัฒนาการใหบริการศนูยการแพทยธรรมศาสตรคูคต อยางยั่งยืน 

3.2) พัฒนาการใหบริการทางการแพทยแผนไทยประยุกตใหทันสมัย 3.3) สงเสริมใหมีผลิตภัณฑ/

นวัตกรรมทางการแพทย 3.4) เพ่ิมสมรรถนะในการบริการวิชาการท่ีอาคารศูนยกายวิภาคและฝก

ทักษะทางคลินิกแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 3.5) การบริการวิชาการเพ่ือชุมชนและสังคม 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการองคกร (Organization Management Strategies) มี  

9 กลยุทธ คือ 4.1) ใชหลักการมีสวนรวมและธรรมาภิบาลอยางเขมแข็ง 4.2) พัฒนาความกาวหนา

ของสายวิชาการ และพัฒนา Career Path สายสนับสนุนวชิาการ 4.3) พัฒนาความมั่นคงทางการเงิน 

4.4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 4.5) พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร 4.6) พัฒนา

องคกรเพ่ือใหไดการรับรองมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ ดําเนินการที่เปนเลิศ 

EdPEx 4.7) พัฒนาสภาพแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน 4.8) ขับเคลื่อน

การพัฒนาท่ียั่งยืนของมหาวิทยาลัย (SDGs) 4.9) เนนความเปนนานาชาติ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คณะแพทยศาสตร, 2565 ข) 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร 

Berlo (1960) บรรยายเก่ียวกับการสื่อสารไววา การสื่อสารเปนกระบวนการแบงปนขอมูล

ระหวางบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือตั้งแตสองบุคคลข้ึนไป ใหเกินความเขาใจ รับรูเนื้อหาใจความที่

ตองการจะสื่อผานวิธีการตาง ๆ อาทิ เชน การออกเสียง การทําทาทางประกอบ หรือแมกระทั่งการ

มอง ตลอดจนการกระทําตาง ๆ ที่สามารถสื่อใหคนอ่ืนสามารถรับรูได กระบวนการสื่อสารมี

องคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ๆ อยูทั้งหมด 6 ประการ ดังนี้ 

1) ที่มาของสาร หมายถึง แหลงตนตอที่มาของชุดขอมูล ตัวเลข หรือสัญลักษณตาง ๆ ที่ทํา

ใหเกิดความหมาย ความเขาใจ หรือสามารถสื่อสารใหผูอ่ืนสามารถรับเปาหมาย เจตนา ถึงสิ่งที่คน

สรางสารได 

2) ผูเขารหัส หมายถึง ผูสามารถเขาถึง ชุดขอมูล ตัวเลข หรือสัญลักษณตาง ๆ ของสารได 

ซึ่งบางสารจําเปนตองมีรหัส หรือองคความรูประกอบ ตลอดจนการไดรับอนุญาตของเจาของสารจึง

สามารถเขาถึงได 

3) เนื้อหา หมายถึง เนื้อหาใจความ แกนของขอความ ความหมาย ซึ่งอาจประกอบดวยสิ่ง

ตาง ๆ ตามเจตนาของผูสรางสาร อาทิ ตัวเลข ขอความ ตัวอักษร ภาษา กิริยาทาทางทางกายภาพ  

4) การเผยแพร หมายถึง ชองทางการกระจายสาร วิธีที่ใชลําเลียงสารจากบุคคลหนึ่งไปยงั 

อีกบุคคลหนึ่ง หรอื อาจแพรกระจายจากหนึ่งบุคคลไปถึงแบบกลุมบุคคลที่มีจํานวนมาก วิธีการแพร 

กระจายมีหลายวิธีข้ึนอยูกับเนื้อหาสาระ และการจํากัดขอมูลวาอยากแพรกระจายเชนไร เชน  

ผานหนังสือพิมพ รายการทีวี ชองวิทยุ หรือจดหมาย ตามความเหมาะสมของสาร 

5) ผูตีความ หมายถึง ผูที่สามารถถอดรหัสความของสารไดใหเกิดความเขาใจ รับรูถึง

เจตนารมณของผูสงสาร ซึ่งจําเปนตองมีองคประกอบดานความรู ความเขาใจสิ่งตาง ๆ อาทิเชน ภาษา 

การถอดรหัส ตัวเลข สัญลักษณตาง ๆ เปนตน 
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6) ผูไดรับสาร หมายถึง ผูที่ไดรับชุดขอมูล ผูอยูท่ีปลายทางสุดทายของการสื่อสาร 

โดยที่กลาวถึงองคประกอบพื้นฐานสําคัญ 6 ประการในขางตนนี ้ซึ่ง Berlo (1960) ไดมีการนําเสนอ

แบบจําลอง การติดตอสื่อสารที่ชื่อวา โมเดล SMCR (Berlo's SMCR Modu) โดยการรวบรวมที่มา

ของสารกับผูท่ีเขารหัสสาร และไดรวบรวมผูตีความสารกับผูทีร่ับสารไวเปนผูที่ไดรับสาร โมเดลของ

การติดตอสื่อสาร ทั้ง 4 องคประกอบ เริ่มจาก S เปนผูแจกสาร M เปน สาร C เปนชองทางการ

เผยแพร สงตอ กระจาย R เปนผูไดรับสาร โดยที่ใหความหมายของแตละอักษรยอ ดังนี้ 

6.1) ผูสง (Source) หมายถึง เปนผูมีความรูและเขาใจในองคความรูตาง ๆ ทั้งดาน

อักษร ภาษาตัวเลข สัญลักษณ รวมไปถึงมีทักษะความชํานาญความสามารถในตาง ๆ ที่เก่ียวกับดาน

การติดตอสื่อสาร และความเขาใจถึงการเขาถึงรหัสสาร เจนตาของเนื้อสาร เนื้อหาใจความของสารที่

ตองการจะสื่อออกมา สงขาวสารโดยมีเจตนาที่ดีตอผูที่รับสาร เพ่ือประโยชนสูงสุดในการสื่อสาร เรียบ

เรียงชุดขอมูลที่มีออกมาไดอยางเปนระเบียบ 

6.2) เนื้อหาของสาร (Message) หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกัน ไมวาจะเปนทางดาน

เนื้อหาเชน ขอความ ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ ตลอดจนประเพณี วัฒนธรรมตาง ๆ ของผูสงสารที่

สามารถอธิบายความหมาย แกนใจความเนื้อหา ออกมาใหรับรูตอผูรับสารได 

6.3) ชองทางการกระจายสาร (Chanel) หมายถึง ชองทาง วิธีการ นําสารท่ีไดรับ

มานําไปยังผูรับสารผานวิธีการตาง ๆ ในการนําสงสาร เชน การสงผานจดหมาย ผานหนังสือพิมพ

ประจําวัน ตลอดจนผานทีวี วิทยุดาวเทียม ผานประสาทสัมผัสที่ 5 หรืออยางใดอยางหนึ่ง เชน  

การไดยิน การสัมผัส การรับรูรส การมองเห็น ตลอดจนความรูสึกอีกดวย 

6.4) ผูรับ (Receiver) หมายถึง ผูท่ีรับสารนั้นควรมีทักษะความชํานาญในดานการ

สื่อสารโดยมีองคประกอบความรูความสามารถในการถอดรหัสสาร เปนผูมีเจตคติดี มีความเขาใจเปน

อยางมาก อยูในกระบวนการสื่อสารเปนอันดับสุดทาย และในบางครั้งผูรับก็อาจเปนผูสงหรือผูตีความ

สารก็ได  

Thayer (1968) ไดกลาวถึงการติดตอสื่อสาร ไววาการติดตอสื่อสารมี 5 ประการ ดังนี้ 

1) เพ่ือเปนการปอนขาวสารขอมูลทั้งในรูปแบบลายลักษณอักษร เสียงประกาศ หรือภาพ 

เคลื่อนไหวใหไดรับรู เขาใจความหมายไปในทิศทางเดียวกัน วาเปนสิ่งท่ีประสงคใหกระทํากันเปน

กิจวัตรประจําวัน เปนเปาหมายขององคกร อัตลักษณขององคกร ยืนยันแกสมาชิกในองคกรถึงความ 

สําคัญแลวทิศทางตาง ๆ เพื่อใหเชื่อในสิ่งเดียวกันระหวางภายในองคกร รวมไปถึงสรางความเชื่อมั่น

ภายในองคกร ซึ่งการตัดสินใจกระทําการใด ๆ ในองคกรจะไมมีความหมายเลยและไมเกิดผล  

ถามีสมาชิกในองคกรนั้น ไมไดรับรูถึงการตัดสินใจนั้น ๆ ดวย 
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2) เพ่ือนประเมินผลลัพธตาง ๆ เชน ผลงานความสําเร็จ ผลลัพธของกิจกรรมของสมาชิก   

ในองคกร โครงการหรือโครงงานตาง ๆ ของสมาชิกในองคกรรวมไปถึงโปรเจกตที่ไดทํารวมกันของ

สมาชิกในองคกรอยางสม่ําเสมอทุกกิจกรรม วาไดปฏิบัติไปตามวัตถุประสงคเปนไปตามกฎระเบียบ 

ขอบังคับ ขอกําหนดที่องคกรหรือหนวยงานนั้น ๆ อยางถูกตองไดมากนอยเพียง กอใหเกิด

ผลประโยชนตอองคกรเพียงใด คุมคากับการลงทุนลงแรงเพียงใด 

3) เพ่ือใหการสั่งงานแกสมาชิกภายในทีม ลูกทีม ตลอดจนรวมไปถึงสมาชิกในองคกรให

ทราบถึงวัตถุประสงค เปาหมาย สิ่งที่ตองการสื่อ หรือ ลูกทีม สมาชิกในองคกร บุคลากรตาง ๆ 

ภายในองคกรไดทราบถึง คาํสั่ง จุดประสงค เจตจํานงของคนที่ออกประกาศ หรือออกคําสั่ง  

4) เพ่ือที่จะไดใชแรงบันดาลใจ วัตถุประสงค เจตนาตาง ๆ หรือไดรับแรงบันดาลใจ 

อิทธิพลตาง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ใหปฏิบัติงานเพื่อใหองคกรเกิด 

ความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง เกิดแรงกระตุน ทําใหองคกรเกิดแรงผลักดันจากสมาชิกดวยกันเอง  

เปนประโยชนแกองคกรเพ่ือที่จะทําตามเปาหมายใหสําเร็จ 

5) เพ่ือใหกิจการอื่น ๆ ภายในองคกร หรือธุรกิจยอย สาขาตาง ๆ ภายในองคกรหรือ

หนวยงาน ที่อาจมิไดเก่ียวของกันโดยตรงหรือทางออมก็ตามกับเปาหมาย เจตนา หรือวัตถุประสงค

ขององคกร โดยเฉพาะที่มีสวนเก่ียวกับความพึงพอใจของตัวบุคคล หรือตอบสนอง ตอบรับตอความ

ตองการของบุคคลที่สอดคลองหรือไมขัดกับเปาหมายขององคกร ดังนั้น การติดตอสื่อสารระหวางกัน

ภายในองคกร คือ การสื่อสารระหวางบุคคลในองคกร (Interpersonal Communication in 

Organization) ตองสัมพันธหรือมีความเกี่ยวของกับเปาหมายแนวในทางธุรกิจ โครงสรางองคกร  

และหนาที่ ซึ่งหากการติดตอสือ่สารภายในองคกร ภายในกลุมพนักงานหรือทั้งภายในกลุมพนักงาน

หรือสมาชิกในองคกรดวยกันเองมีความแข็งแรงมีประสิทธิภาพ จะทําใหเปนขอไดเปรียบกับองคกร 

และเปนหนึ่งในปจจัยที่ทําใหบริษัทประสบผลสําเร็จทางธุรกิจไดดีอีกดวย (สรอยตระกูล อรรถมานะ, 

2542) 

การติดตอสื่อสารระหวางองคกรดวยกัน คือ การติดตอสื่อสารภายในองคกรดวยกันเองอาจมี

หลายรูปแบบอาทิ เชน การติดตอระหวางพนักงานดวยกัน การติดตอสื่อสารระหวางผูบังบัญชากับผูที่

อยูใตบังคับบัญชา หรือ การติดตอระหวางแผนกหนึ่งไปยงัอีกแผนกหนึ่ง โดยจะนําเสนอรูปแบบการ

ติดตอสื่อสารที่ความสําคัญมาก ๆ ตอองคกรหรือหนวยงานที่มีเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การสื่อสารใหมากยิ่งขึ้นนั้นคือ การสื่อสารจากระดับบนลงลาง (Downward Communication) 

นับเปนการติดตอสื่อสารท่ีสําคัญ โดยการสื่อสารรูปแบบนี้ไดมาจาก ทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม 

(Classical Theory of Management) ไดใหความสําคัญแกการติดตอสื่อสารแบบจากดานบนลงไป 

สูดานลางมากที่สุด เพราะเก่ียวของกับการใชบทบาท หนาที่ ตําแหนง จากการเปนผูบังคบับัญชา 

หัวหนา ออกคาํสั่ง ออกความเห็น หรือบอกจุดประสงคตาง ๆ ตามเจตนาใหแกผูที่อยูใตบังคับบัญชา 
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ลูกนอง สมาชิกทีมใหทราบรวมกันถึงเนื้อหาตางๆ ทําใหมีความสุมเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความไมเขาใจ

กัน ความเห็นไมตรงกัน ความขัดแยงในองคกร หรืออาจมีการทะเลาะกันเพราะการติดตอสื่อสารที่ 

ไมมีประสิทธิภาพ หรือ ประสิทธิภาพไมเพียงพอ (Smith, Richetto & Zima, 1972) นอกจากนี้  

การติดตอสื่อสารจากระดับบนลงสูระดับลางยังเปนวิธีการพ้ืนฐานท่ีจะทําใหบุคคลซึ่งอยูในระดับ

ผูใตบังคับบัญชาไดทราบถึงนโยบายและวัตถุประสงค เจตจํานง รวมไปยังเปาหมายขององคกร  

การติดตอสื่อสารจากระดับบนลงสูระดับลางนั้นมักอาศัยชองทางการติดตอสื่อสารที่ปรากฏตาม

แผนผัง ตามตําแหนงงานของแตละหนวยงานขององคกร นอกจากนี้ ยังสามารถนําไปประยุกตใช

รวมกับสื่อประเภทอื่น ๆ ประกอบไดอีกดวย อาทิ เชน การประกาศตามปายโฆษณา และกระดาน 

ตาง ๆ ไวแจงใหทราบถึงเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนการชมเชยพนักงาน เลื่อนตําแหนง ออกกฎระเบียบ 

บอกวัตถุประสงค บอกพันธกิจขององคกร วิสัยทัศนของผูบริหาร คูมือการปฏิบัติงานในเบื้องตน  

การประเมินผลงาน และประกาศนโยบายตาง ๆ ของบริษัทบอก ขอบังคบักฎระเบียบ ขอกําหนด 

ตาง ๆ การออกจดหมายเวียน เปนตน การติดตอสื่อสารแบบระดับบนลงสูระดับลางอาจทําไดโดย

อาศัยการประชุมวาระ การพูดคุยกัน การบอกกลาว ซึ่งอาจจะเปนการประชุมของผูบังคับบัญชาใน

ระดับสูงสุด เชนผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ผูถือหุน หรือระดับกลางเชน การ

ประชุมภายในทีม ภายในแผนกดวยกัน หรือภายใตฝายเดียวกัน รวมไปถึงผูบังคับบัญชาชั้นตน เพ่ือ

บอกกลาวถึงแผนงานยุทธศาสตร นโยบายการบริหารของผูนําองคกร ทิศทางในอนาคตของบริษัท 

หรือองคกร ก็นับวาเปนวิธีการที่ผูบังคับบัญชาในระดับบนจะติดตอกับผูบังคับบัญชาในระดับลาง  

จะเห็นไดวาในการติดตอสื่อสารจากระดับบนไปสูระดับลางนี้อาจใชสื่อที่เปนแบบลายลักษณอักษร 

(Witten Communication) รวมถึงสื่อแบบคําพูด (Oral Communication) เชน การประชุม คําสั่ง 

การตักเตือน การออกจดหมายขอความรวมมือ หรือการใหคําแนะนําของผูบังคบับัญชา เปนตน เปน

การติดตอจากผูบังคับบัญชา เปนลักษณะของการสั่งงาน บอกเปาหมาย วัตถุประสงค การมอบหมาย

งาน แสดงความคิดเห็นในเรื่องการทํางาน การประเมิน การใหขอมูลยอนกลับในการทํางาน หรือ 

แบบสอบถามเพ่ือประเมิน (Performance Feedback) รวมทั้งการประชุม ในปจจุบันการติดตอจาก

บนลงลางท่ีผูบริหารมักนิยมใชมากคือ การประชุมงาน การจัดทําวารสารภายใน ตลอดจนพยายามให

บุคลากรเห็นความสัมพันธวา งานของบุคลากรมีความสําคัญและมีผลตอแผนงานโครงการขององคกร

อยางไรบาง เพ่ือที่จะไดกอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน เกิดเปาหมายรวมกันใหแกพนักงานของ

ตัวเองและสมาชิกในองคกรจะไดชวยกันสรางสรรคผลงานที่ดีตอไปกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

องคกรนําไปสูความสําเร็จ (Tompkins, 1967) 

อัจฉรา แซเฮง (2561) ไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวของกับเรื่องความรูความสามารถในการ

ถายทอด การติดตอสื่อสารและสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงผลตอการพัฒนาความคิดสรางสรรค

ในการทํางานของพนักงาน บริษัทเครื่องใชไฟฟาแหงหนึ่ง พบวา ระดับความรูความสามารถในการ
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ถายทอดของหัวหนางานที่สงผลตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคในการทํางานของพนักงานบริษัท

เครื่องใชไฟฟาแหงหนึ่ง พบวา ความรูความสามารถในการถายทอด การติดตอสื่อสาร และสภาพ 

แวดลอมภายนอกประกอบดวยดานสถานที่ บรรยากาศ สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม 

ภายในประกอบดวย สวัสดิการ คาตอบแทน มีผลตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคของการทํางานใน

พนักงานบริษัทเครื่องใชไฟฟาแหงหนึ่ง  

รัชนก เชื้อแพทย (2563) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพของ

บริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือระดับ

ปฏิบัติการ ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการจัดการและดานการสื่อสาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานสาร และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดาน

ชองทางการสื่อสาร 

ณฐอร กีรติลาภิน (2560) ไดศกึษาวิจัยเรื่องรูปแบบและปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

สื่อสารในองคกรกรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว (องคกรมหาชน) พบวาโรงพยาบาลบานแพว มีเพศ 

ตําแหนง สวนอายุ ระดับการศกึษา รายได สถานภาพ และประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน 

อยางไรก็ตามปจจัยสวนบุคคลเหลานี้สงผลตอประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกรไมแตกตางกัน 

จิราวรรณ ยิ้มปลื้ม (2560) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการสื่อสารในองคกร

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) พบวาผูท่ีมี

ประสบการณและการศึกษาในระดับตาง ๆ กันมักมีความคิดเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการสื่อสารในองคกร โดยทั่วไปแลว คนที่มีประสบการณและการศึกษามากกวามักจะคิด

ตางจากคนที่มีประสบการณและการศึกษานอย ซึ่งไดรับการยืนยันจากการศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

อัครพนธ สายจีน (2562) ไดศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารภายในองคกร

และประสทิธิภาพการสื่อสารภายในองคกร กรณีศึกษาศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต พบวาบุคคล 

ที่มีปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา ตําแหนง สถานภาพ และประสบการณการ

ทํางาน) ที่สงผลตอรูปแบบการสื่อสารของพวกเขาจะไมสงผลตอประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน

องคกรแตอยางใด และวิธีการสื่อสารขององคกรนั้นเกี่ยวของกับการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

อยางมีประสิทธิภาพ 
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2.3 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 

กัญญานัฐ ปนเกษ (2561) ไดใหนิยามและความหมายของ สภาพแวดลอมในการทํางาน โดย

แบงออกเปน 3 ประการ ดังนี้ 

1) สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมตามธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่

สรางขึ้นของสิ่งมีชีวิต รวมถึงสภาพอากาศ ภูมิศาสตร และภูมิประเทศ สภาพแวดลอมทางกายภาพ

สามารถมีผลกระทบอยางมากตอสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของสิ่งมีชีวิต และสามารถมีบทบาทใน

การพัฒนาของโรค ดังนี้ 

1.1) ดานแสงสวาง แสงสวางมีสําคัญตอการทํางานอยางมาก เพราะพนักงาน 

สมาชิกในหนวยงานใชประสาทสัมผัสเชนการมองเห็นในการทํางานโดยตรง แสงสวางจึงเปนหนึ่งใน

ปจจัยสําคัญตอการมองเห็นโดยตรง โดยสถานที่ทํางานไมมีแสงสวางเพียงพอ ซึ่งหมายความวาผูคน

ตองเพงสมาธิอยางมากในการทํางานและอาจทําใหดวงตาของพวกเขาเหนื่อยลาไดงาย หรือการท่ีแสง

สวางที่มากเกิดไปก็อาจกอใหเกิดผลเสียได เพราะดวงตาจะไดรับภาระที่หนักเกินไปจากแสงสวางท่ี

มากเกินไป นอกจากนี้ยังทําใหพวกเขามีสมาธิในการทํางานไดยากอีกดวย จากทั้งหมดที่กลาวมาแสดง

ใหเห็นถึงความสําคญัของแสงสวาง 

1.2) ดานเสียง เสียงหนึ่งในปจจัยหลักของสภาพแวดลอมดานกายภาพ เพราะสงผล

โดยตรงตอสมาธิในการทํางาน จะเห็นไดวาสถานที่สําคัญ ๆ ที่ตองการสมาธิหรือตองการความสงบใน

การทํางาน เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดอยางเชน โรงพยาบาล โรงเรียน หองสมุด สถานที่สําคัญๆใน

ราชการอยางสภา ตางก็มีเสียงที่เงยีบ เพ่ือใหบุคลากรมีสมาธิในการทํางานใหไดมากที่สุด การท่ี

สถานที่ทํางานมีเสียงดังที่รบกวนตอการทํางาน อาจเปนอันตรายตอเยื่อแกวหูซึ่งสงผลใหพนักงานขาด

สมาธิในการทํางาน ทําใหพนักงานเกิดความออนลา เกิดความรูสึกหงุดหงิด เกิดอาหารเบื่อหนาย และ

ลดประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเหลานั้นได ดังนั้นเสียงถึงมีความสําคัญอยางมากในการ

ทํางาน 

1.3) ดานการถายเทอากาศ การถายอากาศสงผลโดยทางตรงตอประสาทสัมผัสของ

จมูกหรือพูดอีกทางก็คือ “กลิ่น” กลิ่นสงผลอยางมากในการทํางานและเปนปญหาในสถานที่ทํางาน

อยูเสมอ จะเห็นไดวาการมีกลิ่นเหม็นในสถานท่ีทํางาน มักเปนปญหาที่ถูกแกไขกอนเสมอ เพราะเปน

เรื่องที่ไวตอประสาทสัมผัส และผูคนมักไมชอบกลิ่นที่ไมเปนประสงคและสงผลตอความสามารถใน

การทํางาน และ การถายเทอากาศในสถานที่ทํางานควรอยูในความเหมาะสม เพื่อใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ หากสถานที่ทํางานมีอากาศที่ไมถายเท อาจจะสงผลใหพนักงานทํางานมีภาวะที่ตึง

เครียด รูสึกอึดอัด ไมสบายใจ กระวนกระวาย จากอากาศที่ไมถายเท ซึ่งการถายเทอากาศนั้นยังมี

ปจจัยเก่ียวกับอากาศที่สงผลอีกดวย อาทิเชน อุณหภูมิ ความชื้น การหมุนเวียนอากาศภายในซึ่งตอง

สอดคลองกัน เพ่ือใหเกิดบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทํางาน 
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1.4) ลักษณะของหองทํางาน ขนาดของหองมีผลกับการทํางาน ผูคนมักชอบหอง

ทํางานที่กวางขวาง ใหญ เพื่อที่จะไดรูสึกโปรงสบาย ไมอึดอัด ตลอดจนรวมไปถึงความสูงของเพดาน

อีกดวยท่ีมีผลกับการทํางานเพราะเพดานที่สูงจะทําใหพนักงานรูสึกโปรง โลง สบาย และควรมีพื้นที่ใช

สอยใหเพียงพอตอความตองการใช ไมเล็กจนเกินไป ไมใหญจนเกินไปจนทําใหยากตอการผสานงาน

ตาง ๆ และมีความเหมาะสมกับจํานวนพนักงาน และมีสีสัน ของประดับเพ่ือสรางบรรยากาศไมใหตึง

เครียดมากจนเกินไป เชนตนไม เปนตน 

1.5) อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทํางานสามารถเปนปจจัยกระตุนใหพนักงาน

เกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะอุปกรณที่ทันสมัย ทําใหงายตอการทํางาน

ของพนักงาน และยังเสริมสรางความรูสกึกระตุนใหอยากทํางาน ความสะอาดของอุปกรณทําใหรูสึก

นาใช รูสึกปลอดภัยท่ีจะหยิบหรือนํามาใช อุปกรณควรมีปริมาณเพียงพอตอความตองการใชงาน และ

สามารถอํานวยความสะดวกแกพนักงาน เพราะสิ่งเหลานี้ชวยลดระดับความเครียดของพนักงานใน

การทํางานลงได และยังทําใหไมตองแยงกันใชงานใหเกิดความลาชาและเกิดเหตุทะเลาะกันมีเวลาตอง

ใชของเหมือน ๆ กันในเวลาเดียวกัน 

2) สภาพแวดลอมทางสังคม หมายถึง วัฒนธรรมและประเพณีที่อยูรอบตัวและมีอิทธิพลตอ

ชีวิตของเรา ซึ่งรวมถึงครอบครัว เพื่อน เพ่ือนรวมงาน และคนอ่ืน ๆ ที่มีปฏิสัมพันธดวยในแตละวัน 

นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงสถาบันขนาดใหญ เชน สื่อ รัฐบาล และศาสนา สภาพแวดลอมทางสังคมมี

อิทธิพลอยางมากตอความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของเราโดยแบงออกเปน 2 ดาน ดังนี ้

2.1) ดานสัมพันธภาพ คือ ความสัมพันธของบุคลากรที่มีตอกันมีผลอยางมากกับ

การทํางานรวมกัน เพราะองคกรสวนใหญทํางานเปนทีม ตองรวมแรงรวมใจกันทํางาน ทํางานไป

ทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้น ทั้งความสัมพันธของคนในองคกรจึงมีความสําคัญมาก ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล หรือความสัมพันธบุคคลตอกลุม หรือความสัมพันธกลุมตอกลุมได เชนเดียวกัน ซึ่งใน

ที่นี้พนักงานจะมีการแสดงออกทั้งดานกาย ดานวาจา และดานจิตใจที่มีตอผูอื่น มนุษยเปนสัตวสังคม

ที่ไมสามารถหลบเลี่ยงความสัมพันธกับผูอื่นได  

2.2) ดานการสนับสนุน หมายถึง องคกรสนับสนุนบุคลากรในดานกิจกรรมทาง

สังคมและชวยสงเสริมบรรยากาศการทํางานเปนทีม องคกรใหขาวสารและขอมูลที่เปนประโยชน 

ไดรับการสนับสนุนจากโอกาสทางดานการศึกษา การเรียนตอตางประเทศ การสนับสนุนจากการ

ฝกอบรม เสริมสรางทักษะการเรียนรู ในอาชีพการงาน และใหโอกาสใหพนักงานในการทํางานดวย

ความรับผิดชอบที่มากขึ้น การเลื่อนขั้นปรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน และมุงเนนที่ความกาวหนาในการทํางาน 

3) สภาพแวดลอมทางจิตใจ หมายถึง สภาพแวดลอมทางจิตใจคือชุดของความคิด อารมณ 

และความเชื่อที่บุคคลไดรับจากประสบการณของตน อาจเปนบวกหรือลบ และอาจมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมและมุมมองตอชีวิตของคนคนหนึ่ง สภาพแวดลอมในการทํางานมีผลตอความรูสึกของ
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พนักงาน บางคนรูสึกมีความสุขและพึงพอใจในการทํางาน ในขณะที่บางคนอาจรูสึกเครียดหรือไมมี

ความสุขแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

3.1) ดานความมีอิสระในการทํางาน หมายถึง สามารถเลือกงานที่ตองการและ

ตําแหนงที่ตองการทํางานได นอกจากนี้ยังหมายถึงการมีอิสระในการตอรองคาจางและผลประโยชน

ของตนเอง การใหอิสระแกบุคลากรภายในองคกรในเรื่องของการตัดสินใจเก่ียวกับการทํางานไดดวย

ตนเอง เมื่อบุคลากรมีอิสระในการทํางาน จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น 

3.2) ดานความตองการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองเปนสิ่งสําคัญเพ่ือที่จะเติบโต

และปรับปรุงในฐานะบุคคล ชวยใหสามารถระบุจุดแข็งและจุดออนของตนเอง และกําหนดเปาหมาย

สําหรับตนเอง เพ่ือที่จะไดพยายามอยางตอเนื่องที่จะเปนตัวของตัวเองในแบบที่ดีข้ึน ตองการที่จะเพ่ิม

ทักษะตาง ๆ เกี่ยวของกับการทํางาน เพ่ือนํามาพัฒนาการทํางาน และเพ่ือใหตัวพนักงานไดรับการ

ยอมรับ และยกยองในงาน 

3.3) ดานบรรยากาศแบบประชาธิปไตย บรรยากาศประชาธิปไตยเปนท่ีที่ผูคน

สามารถแสดงความคิดเห็นและแบงปนความคิดไดอยางอิสระ เปนสภาพแวดลอมท่ีทุกคนไดรับการ

ปฏิบัติอยางยุติธรรมและใหความเคารพ กลาวคือการดําเนินวิถีชีวิตบนฐานของความเชื่อ การใหความ

เคารพนับถือซึ่งกันและกัน และความเชื่อใจกันและกัน ถือเปนการสรางบรรยากาศแบบประชาธิปไตย 

โดยอยูภายใตความสมเหตุสมผลในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในทางดานวัตถุและดานความ 

สัมพันธระหวางบุคคล Woolf จาก Webster’s New College Dictionary ใหนิยามของสภาพ 

แวดลอม หมายถึง สภาวะภายนอกและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติ

รอบตัวที่อาศัยอยู ซึ่งรวมถึงโลกทางกายภาพรอบตัวเรา ตลอดจนสภาพแวดลอมทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่ดํารงอยู ซึ่งสามารถรับรูไดทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 หู ตา จมูก ปาก ผิวหนัง และรสชาติ 

เชน สภาพอากาศ บรรยากาศ แสง เสียงระบบนิเวศโดยรอบ และแมแตกิจกรรมของมนุษย อาทิเชน 

เพ่ือนรวมงาน หัวหนาผูบังคับบัญชา สมาชิกภายในองคกร รวมไปถึงสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ

บุคลากรที่ดูแลสวัสดิการข้ันพื้นฐาน ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีจะมีประโยชนใน

ดานการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและศักยภาพในของการทํางาน เนื่องจากการจัดสภาพแวดลอมในที่

ทํางานใหดีนั้นยอมเปนแรงจูงใจ แรงผลักดัน แรงกระตุน ใหผูปฏิบัตงิานทํางานดวยความเต็มใจ  

เต็มกําลังความรูความสามารถ เปนผลใหหนวยงานสามารถเพ่ิมปริมาณงานไดมากข้ึน  

James & Jones (1974) ไดทําการนําเสนอเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง 

สิ่งตาง ๆ ที่อยูลอมรอบตัวผูที่ปฏิบัติงาน สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวบุคคลที่ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงสถานที่

ทางกายภาพ ผูคน ที่อยู และอุปกรณที่ใช ในสถานที่ตาง ๆ ในการปฏิบัติงานลวนแลวแตถูกแวดลอม

ไปดวยสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดแก  
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1) ดานเสียง เสียงตาง ๆ ที่อยูรอบในสถานที่ทํางาน เสียงพูดคุยจากพนักงานดวยกันเอง 

เสียงเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ เสียงสภาพแวดลอมโดยรวม การจราจร เสียงรถยนต เสียงลม เสียงสัตว 

เปนตน 

2) ดานแสงสวาง แสงตาง ๆ ภายในสถานท่ีทํางานไมวาจะมาจากนอกสถานที่ทํางานอยาง

แสงไฟถนน แสงจากรถยนต หรือแสงจากธรรมชาติอยางแสงจากดวงอาทิตย ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถ

ควบคุมได แสงจากทางดานภายในสถานที่ เชน แสงจากหลอดไฟตาง ๆ ในที่ทํางาน หรือแสงจากสิ่ง

อํานวยความสะดวก เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ 

3) ดานอุณหภูมิ ระดับความรูสึกรอนหรือเย็นที่สงผลตอความรูสึกทางกายภาพ ในที่ทํางาน

อาจมาจากเครื่องปรับอากาศ ที่สามารถกําหนดปริมาณของอุณหภมูิได หรือ ความรอน และความเย็น

ที่ปลอยออกมาจากเครื่องจักร หรือเครื่องใชไฟฟาภายในสถานที่ทํางานก็ได  

4) ดานฝุน ไอระเหย ละอองสารเคมี ในสถานที่ทํางานบางสถานที่ ฝุน ไอระเหย และ

สารเคมีเปนหนึ่งในสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งอาจมาจากสถานที่ทํางานที่จํากัดดวยวัตถุประสงค 

เปาหมายขององคกร ที่จําเปนตองมีฝุน ไอระเหย หรือสารเคมีอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําไดเพียงทําให

ลดนอยลงหรือปองกันใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  

ซึ่งที่ไดกลาวมาทั้งหมดสงผลตอการทํางานของผูปฏิบัติงาน แตสําหรับบางองคกรนั้นไดให

ความหมายของสภาพแวดลอมการทํางาน คือ สภาวะของการทํางาน นั้นรวมถึง เงื่อนไขในการทํางาน

อาจมีผลกระทบอยางมากตอความพึงพอใจโดยรวมตองานของพวกเขา สิ่งตาง ๆ เชน สภาพแวดลอม

ทางกายภาพ เครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู และวิธีการจัดระเบียบงานลวนสรางความแตกตางได 

นอกจากนี้ วิธีที่พนักงานไดรับการปฏิบัติจากเจานายและเพ่ือนรวมงานก็เปนปจจัยหนึ่งไดเชนกัน 

นอกจากนี้ สภาพแวดลอมในการทํางานยังเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหผูปฏิบัติงาน ทํางานใหกับองคกร

อยางเต็มประสิทธิภาพ ถาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมดี มีลักษณะการทํางานที่เสี่ยงอันตราย  

ไมปลอดภยั หรือรูสึกไดถึงภัยอันตรายที่อาจจะกอเกิดในอนาคต และอาจสงผลกระทบตอชีวิต จิตใจ 

หรือทรัพยสินของผูทํางาน หรือมีสภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการทํางาน เชน สภาพแวดลอมใน

การทํางานไมไดมาตรฐานและไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาจเปนสาเหตุที่ทําใหผูทํางานรูสึกไม

อยากทํางาน รูสึกถึงความไมสบายใจที่จะทํางานตอไป สงผลใหเกิดความสามารถตอประสิทธิภาพการ

ทํางานไมเต็มที่ หรือประสิทธิภาพการทํางานลดลง ดังนั้น การจัดการสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี

จะมีประโยชนในดานการเพ่ิมพูนความสามารถประสิทธิภาพของการทํางานของพนักงานในบริษัท

หรือองคกร เพราะการจัดสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานใหดีถือเปนการสรางปจจัยแรงจูงใจให

ผูปฏิบัติงาน สรางแรงบันดาลใจใหผูปฏิบัติงานเกิดการกระตุนการทํางานอยางสรางสรรคผลงานให

ออกมาดีไดรับคําชมเชย ใชความรูทักษะ ความสามารถเต็มกําลัง จะสงผลใหองคกรสามารถเพ่ิมยอด

ปริมาณงานไดมากยิ่งข้ึน เพ่ิมผลผลิตมากขึ้น สงผลดีตอทั้งตัวองคกรและตัวพนักงานดวยกันเอง 
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Moos (1986) ไดสรุปแนวคิดในการประเมินสภาพแวดลอมในการทํางานในองคกรเก่ียวของ

กับสุขภาพไวเปน 3 มิติ คือ  

1) มิติสัมพันธภาพ หมายถึง ความสามารถในการพึ่งพาสําหรับความชวยเหลือและการ

สนับสนุน ความสามารถในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ บุคคลมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันใน

ระดับบุคคล ซึ่งรวมถึงสิ่งตาง ๆ เชน การสื่อสาร การสนับสนุน และการทํางานรวมกันการรับรูในการ

มีความเก่ียวของของความมีสวนรวม และมีความผูกพันของบุคคลภายในองคกร ความเปนมิตร และ

การสนับสนุนในระหวางบุคคลภายในองคกร และการที่องคกรใหการสนับสนุนบุคคลภายในองคกร

และกระตุนบุคคลภายในองคกรสนับสนุนกันและกัน นั้น ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้  

1.1) ดานการมีสวนเก่ียวของในงาน หมายถึง การท่ีบุคคลภายในองคกรรับรูวา

ตนเองและเพ่ือนรวมงานมีสวนรวมในการทํางาน และมีความผูกพันในการทํางาน รับรูถึงความสําคัญ

ในบทบาทหนาที่ตัวเองในการทํางาน ความสําคัญและความจําเปนตอบริษัทหรือองคกร เพ่ือที่จะทํา

ใหทั้งคนและองคกรมองเปนเปาหมายเดียวกัน อีกทั้งยังเปนการสรางแรงจูงใจแกพนักงานใหตั้งใจทํา

ผลงานใหออกมาดีอีกดวย 

1.2) ดานความผูกพันระหวางเพ่ือนรวมงาน หมายถึง อารมณ ความคิด ความรูสึก 

ที่มีใหตอกันของเพ่ือนรวมงาน ซึ่งมีทั้งความสัมพันธที่มีปญหา และความสัมพันธอันดี เพื่อนรวมงาน

เปนมิตรและใหการสนับสนุน ใหการสนับสนุนในการทํางานซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันความ 

สัมพันธที่ขัดแยงก็อาจนํามาสูปญหาหากเพื่อนรวมงานมีปญหาความขัดแยงก็เปนผลรายตอบริษัท 

องคกรได 

1.3) ดานการสนับสนุนจากหัวหนางาน หมายถึง การรับรูวาหัวหนางานใหการ

สนับสนุนการทํางาน การยกยองชมเชยการทํางาน การใหกําลังใจในการทํางาน และกระตุนใหเกิด

แรงสนับสนุนที่ดีตอเพื่อนรวมงาน การไดรับมอบหมายหนาที่ ตําแหนง ซึ่งหมายถึงความมั่นใจตัวของ

สมาชิกทีม ถือวาเปนการใหใจแกพนักงาน แสดงถึงความจริงใจ เปนมิตรและพรอมสนับสนุนเต็มท่ีใน

อนาคต 

2) มิติความกาวหนาในหนาที่การงาน หมายถึง การรับรูถึงความกาวหนาในหนาที่การทํางาน 

อาจหมายถึงตําแหนง หนาที่ บทบาทการมีสวนในงาน การใหความสําคัญ รายไดตาง ๆ รวมไปถึง

สวัสดิการขึ้นพ้ืนฐาน และรางวัลในการทํางานอยาง เงินรายไดพิเศษ โบนสั และการจัดการเก่ียวกับ

สภาพแวดลอมของการทํางาน มิตินี้ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี ้

2.1) ดานการสนับสนุนความมีอิสระในการทํางาน หมายถึง การรับรูวาองคกร

สงเสริมและใหการสนับสนุนการตัดสินใจในการทํางานไดดวยตนเอง เพ่ิมพูนโอกาสในการใชความรู

ทักษะเพ่ือการพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน การจัดการระเบียบงานไดดวยตัวเอง การวางแผนการทํางาน

ตลอดจนอิสระในการใชความคิดสรางสรรค เพ่ือนําไปประยุกตในการทํางาน 
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2.2) ดานการมุงมั่นในการทํางาน หมายถึง การรับรู การตระหนักและการให

ความสําคัญถึงเปาหมาย วัตถุประสงค การบรรลุผลสําเร็จในการทํางานของบุคลาภายในองคกร โดย

การมุงเนนหลักในการวางแผนการทํางานที่ดีมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ และการดําเนินงาน

ตามแผนการทํางานที่กําหนดไว ตลอดจนความทะเยอทะยานในการทํางาน ความทุมเทเอาใจใสในงาน

อยางเต็มที่ 

2.3) ดานความกดดันในการทํางาน หมายถึง การรับรูสภาวะความรูสึกที่มีตอตัวเอง 

ทั้งจากหัวหนาผูบังคับบัญชา จากลักษณะงานในเวลาจํากัด จากผูมารับบริการ ในการทํางามที่ตองเรง

รีบ เครงเครยีดอยูตลอดเวลา ใหความรูสึกอึดอัด ไมสบายใจในการทํางาน โดยมีเปา วัตถุประสงคเพ่ือ

งานใหสําเร็จบรรลุผลลัพธสําเร็จในทันเวลา ตามที่กําหนด  

3) มิติการคงไวและการเปลี่ยนแปลงระบบงาน หมายถึง การรับรูถึงโครงสรางของงาน 

โครงสรางองคกร ตําแหนงหนาที่ตาง ๆ ระดับข้ันที่ชัดเจนตรงไปตรงมา ยุติธรรม แผนการดําเนินงาน

อยางชัดเจน อยางโปรงใส ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในสถานตามความเหมาะสม การยายตําแหนง  

การโยกยายแผนก สลับหนาที่หรือระบบงาน ประกอบดวย 4 ดาน 

3.1) ดานความชัดเจนของงาน หมายถึง การรับรูความชัดเจนในการทํางาน  

การบริหารอยางตรงไปตรงมา มีความยุติธรรมไมโอนเอียน  โดยที่องคกรไดมีการประกาศแจงใหทราบ

ถึงจุดมุงหมาย วัตถุประสงค เปาหมายขององคกรหรือบริษัท หรือแจงใหบุคคลภายในองคกรทราบถึง

ความคาดหวัง วัตถุประสงคของผูบริหาร และไดมีการสื่อสารกับบุลคลภายในองคกรอยางชัดเจนเปน

ลายลักษณอักษร หรือคําพูดในชองทางตาง ๆ ที่สามารถสื่อสารไดตามความเหมาะสม 

3.2) ดานการควบคุมงาน หมายถึง การรับรูวาองคกรมีกฎเกณฑ กฎระเบียบ  

หลักปฏิบัติการทํางาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี หลักการหรือแนวทางในการควบคุมในการกํากับ

ดูแล หรือตรวจสอบความเรียบรอยการทํางาน การประเมิน วัดผลจากตัวชี้วัด ของบุคคลภายใน

องคกรหรือบริษัท ภายใตการควบคุมดูแลตามความเหมาะสม ตามวิสัยทัศนของผูบริหารพิจารณา 

3.3) ดานการนํานวัตกรรมมาใชในการทํางาน หมายถึง การรับรูวาองคกรมีการให

การสงเสริมนําเทคโนโลยี นวตักรรมใหม ๆ เขามาใชในการทํางาน โดยการมุงเนนวิธีการท่ีแปลกใหม 

ทันสมัย กาวทันโลก ตามทันเทคโนโลยี มีความหลากหลาย และเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ขึน้ขององคกรอยางที่ควรจะเปน  

3.4) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง การที่ที่ทํางานหรือหนวยงาน 

องคกรทําการจัดสรรสภาพแวดลอม ทั้งอุปกรณ สิ่งอําหนวยความสะดวก เครื่องใชเครื่องมือตาง ๆ 

ความสะดวกสบายในการทํางานและการใชชีวิตในที่ทํางาน ตลอดจนบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก

พนักงาน ไดแก พื้นที่ แสงสวาง เสียง กลิ่น ความปลอดภัย เพ่ือใหพนักงานรูสึกผอนคลาย สบายใจ 

ไดรับความรูสึกในเชิงบวกแกสถานที่ทํางาน รูสึกเหมือนอยูบาน ปราศจากความเครียด ไมเหนื่อยลา
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จากการทํางานมากเกินไปหรือจากตัวลักษณะงานที่อาจทําใหเกิดความเครียดอยูกอนแลว (เบญจพร 

กองบูลยาพงษ, 2559) 

สุกริน ทวีสุต (2562) ศึกษาเรื่องปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานที่สัมพันธกับความสุขใน

การทํางานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ พบวาบุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูในระดับมี

ความสุข โดยระดับความสุขดานครอบครวั มีคาเฉลี่ยที่สูงกวาดานอื่น รองลงมาคือ ดานจิตวิญญาณดี

ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับดี โดยปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานดานความ

มั่นคง มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืน รองลงมาคือ ดานคุณลักษณะเฉพาะของงานปจจัยสภาพแวดลอมใน

การทํางาน ดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน เปนดานที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานดาน

ใฝรูดีสูงกวาดานอื่น  

ฉัตรภรณ กาทองทุง (2560) ไดศกึษาวิจัยเรื่อง สภาพแวดลอมการทํางานและความสมดุล

ระหวางชีวิตกับการทํางาน ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทกอสราง พบวา 

สภาพแวดลอมในการทํางานทั้งทางกายภาพและทางสังคมมีความสําคัญในระดับมากในแงของ

ความสุขและประสิทธิผลในการทํางานของคุณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาอายุมีผลตอคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน ในแงของสภาพการทํางานที่ปลอดภัย โอกาสกาวหนาและพัฒนาความสามารถ 

และในแงของการยอมรับทางสังคมและรายไดโดยรวม วัยทํางานสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

สุวรรณ ีหงษวิจิตร และคณะ (2564) ศึกษาความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัยสภาพแวดลอมในการ

ทํางานปจจัยการทํางานเปนทีมที่สงผลประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานโรงพยาบาลศุภมิตร 

จังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานและปจจัยการทํางานเปนทีมที่สงผล

ตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานโรงพยาบาลศุภมิตร พบวาสภาพแวดลอมในการทํางาน

สามารถมีผลกระทบอยางมากตอการทํางานมากนอยเพียงใด ปจจัยที่อาจสงผลตอสิ่งนี้ ไดแก 

สภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน เครื่องมือและอุปกรณที่มีอยู และความรูดานคุณภาพชีวิตของ 

บุคคลนั้นของพนักงานโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี  

วิษณุ กิตติพงศวรการ (2563) ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง พบวา วิธีการทํางานจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน ปจจัยที่อาจ

สงผลตอการทํางานใหสําเร็จลุลวง ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน และ

ความรับผิดชอบ ปจจัยที่อาจชวยใหบางคนประสบความสําเร็จในงานอาจแตกตางกันไปตามประเภท

ของงานที่ทําอยู 

เดชา จันทรศิร และคณะ (2562) ไดศึกษาการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางานสําหรับแรงงานผูสูงวัยในสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนา

สภาพแวดลอม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานสําหรับแรงงานผูสูงวัยในสถานประกอบการ ในเขต
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กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 116 คน แบงเปนพนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน

บริษัท พนักงานโรงงาน และผูเก่ียวของในสายงานดานอื่น ๆ โดยกลุมตัวอยางแรงงานผูสูงวัยในสถาน 

ผลการทดสอบสรุปไดวาผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา การมีสุขภาพที่ดีของบุคลากร เปนสิ่ง 

ที่สําคัญที่ชวยสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีของบุคลากรในวัยสูงอายุ และสภาพแวดลอม 

ที่เหมาะสมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน จะตองเปนสภาพแวดลอมในที่ทํางานที่มีความ

ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและมีการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทํางานรวมทั้งมี

สภาพแวดลอมที่ทํางานที่สะอาดและถูกสุขลักษณะไมมีฝุน ไมมีเสียงที่ดังเกินไปซึ่งจะสงผลตอการมี

สุขภาพกายและจิตท่ีดีตอบุคลากรจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานที่ดี สวนในดานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานดานองคกรและการจดัการพบวา การมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนจะ 

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่ดี  

ภัทรานิษฐ สงประชา และคณะ (2563) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียนโสตศกึษา 6 ดาน คือ 1) ดานอาคารสถานที่ 2) ดานหลักสูตร  

3) ดานการเรียนการสอน 4) ดานการใหบริการผูเรียน 5) ดานการจัดกิจกรรมผูเรียน และ 6) ดาน

สังคมกลุมเพ่ือน และเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอม ตามระดับการรับรูของครูและนักเรียน ผูวิจัย

ใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ที่ไดบูรณาการวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยคณุภาพเขาดวยกัน 

โดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลจากครูและนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ปการศึกษา 2561 

จํานวน 381 คน พบวาสภาพแวดลอมดานสังคมกลุมเพ่ือน มีระดับการรับรูของครูและนักเรียน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

2.4 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเครียด 

Cooper & Marshall  (1976) ใหนิยามที่เก่ียวกับดานความเครียด หมายถึง สภาวะทาง

อารมณ ทางจิตใจ ที่รูสึกเปนกังวล ไมสบายใจ รูสึกอึดอัดไมสบายใจ รูสึกบีบคั้นไดรับแรงกดดัน

มากกวาปกติ เกิดไดกับบุคคลทุกเพศทุกวัย ในทุกชวงอายุ และทุกอาชีพแตมีอาจมีความเสี่ยงแตกตาง

กันเปนรายบุคคลหรือตัวแปรที่ทําใหเกิดความเครียด เปนปฏิกิริยาระหวางปจเจกบุคคล กับสภาวะ

สิ่งแวดลอมตาง ๆ ในการทํางานที่ทําใหเกิดสภาวะความเครียดในงาน หรือจากผูบังคบับัญชา จาก

หัวหนา จากลูกนอง สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในบริษัท ซึ่งการที่บุคคล เกิดไดสภาวะความเครียด ความกดดัน 

กังวล ไดก็ตอเมื่อมีสิ่งแวดลอมที่ตัวเองไมตองการเกินกวาความสามารถของบุคคลจะรับไหว หรือ

กลาวไดอีกนัยสําคัญวาบุคคลไมมีการยินดีที่จะตอบรับตอความตองการ การทํางานในสภาพแวดลอม

นั้นได หรือในอีกนัยสําคัญหนึ่งนั้นคือ ความเครียดอาจเกิดขึ้นกับบุคคลเมื่อพบกับสภาพแวดลอมการ

ทํางานที่เปนไปในทางลบ เชน มีมลพิษทางเสียง เพื่อนรวมงานไมดี หรือรายไดและสวัสดิการที่บริษัท



31 

หรือหนวยงานมีใหไมเพียงพอ หรือในกรณีที่สภาพแวดลอมนั้นไมตอบโจทยตอความตองการของตัว

ปจเจกบุคคลได  

Lazarus & Folkman (1984) เปนทฤษฎีความคิดเห็นที่เก่ียวของกับความเครียดในของ 

เชิงจิตวิทยา ที่มีแนวคิดเก่ียวกับความเครียดนั้น เกิดจากการมีปฏิสัมพันธของสองปจจัยระหวาง

สิ่งแวดลอมและบุคคล ที่สงผลตออิทธิพลซึ่งกันและกันเอง สามารถปรบัเปลี่ยนแปลงสิ่งเหลานั้นได

ตลอดเวลา ประกอบดวย มโนทัศนที่สําคัญ ดังนี้ 

1) ดานความเครียด กิริยาความรูสึกภายในที่รูสึกถึงความไมสบายใจ แรงบีบคั้น แรงกดดัน

ตาง ๆ ทั้งจากของตวัเองและจากคนรอบขาง ซึ่งในอีกทางหนึ่งภาวะความเครียดมาก ๆ ทําใหสารเคมี

ในสมองมีความไมสมดุล 

2) ดานการประเมินตัดสิน กระบวนการประเมินบางสิ่งบางอยาง หมายถึงการพิจารณา

คุณคา ความสําคัญ หรือคุณภาพของสิ่งนั้น 

3) ดานการเผชิญความเครียด การรับมือกับความเครียด การหาทางออกอยางเหมาะสม 

ตัดสินใจบางอยาง โดยแตละปจเจกบุคคล มีความสามารถในการเผชิญหนากับความเครียดที่แตกตาง

กันออกไป ขึ้นอยูประสบการณ การเลี้ยงดู และปจจัยตาง ๆ เปนตน 

โดยไดจัดความเครียดนั้นเปนความสัมพันธระหวางบุคคลกับสภาวะสิ่งแวดลอม ซึ่งบุคคลที่

ประเมินผลวาเปนเหตุการณที่มีผลกระทบตอประโยชนและสวัสดิภาพของตัวบุคคลเองและตองใช

ประโยชนในการปรับตัวที่มีอยูอยางเต็มท่ีเต็มความสามารถ หรือการปรับตัวที่เกินกําลังเพ่ือจัดการกับ

สถานการณที่ไดเกิดขึ้น การประเมินการตัดสินเปนกระบวนการของความรูสึก และความรูนึกคิดที่

บุคคลที่ใชในการตัดสินใจถึงเหตุการณความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมวาสิ่งเหลานั้นเปน

ความเครียดหรือไม โดยมีการใชการประเมินผลเปน 2 ลักษณะ ดังนี้  

1) การประเมินผลแบบปฐมภูมิ คือ ขั้นตอนแรกในการประเมินบางสิ่งคือการดูท่ีคุณสมบัติ

หลักของสิ่งนั้น เปนการประเมินผลการตัดสินถึงความสําคัญของปญหา สาเหตุและระดับของความ

รุนแรงของเหตุการณที่เกิดขึ้น ไดสงมีการผลตอสวัสดิภาพของบุคคลอยูในลักษณะอยางไร  

2) การประเมินผลแบบทุติยภูมิ คือ หลังจากการประเมินข้ันแรกเสร็จสิ้นแลว อาจทําการ

ประเมินข้ันที่สองเพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมเติม เปนการประเมินผลจากแหลงประโยชนหรือทางเลือกอ่ืน ๆ 

ที่ปจเจกบุคคลมีเพ่ือใชในการจัดการกับเหตุการณที่เกิดข้ึนอยางถ่ีถวนละเอียด โดยที่บุคคลจะตองทํา

การประเมินตัดสินถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนนั้นจัดวาเปนความเครยีดหรือไม 

และจัดวาเปนความเครียดข้ันรุนแรงมากนอยเพียงใดนั้น จะขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือ  

2.1) ปจจัยทางดานตัวบุคคล คือ ความสามารถในการรับมือ สภาวะแวดลอมท่ีถูก

เลี้ยงดู สังคม วัฒนธรรม รวมอุปนิสัยตาง ๆ ของตัวบุคคลเอง 
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2.2) ปจจัยทางดานสถานการณ คือ สถานการณ เหตุการณที่เกิดข้ึน ลําดับเรียง

ตามความเปนจริง ๆ ดูสภาพแวดลอมโดยรวม 

การที่บุคคลนั้นตองเผชิญกับความเครียด ถือวาเปนกระบวนการสําคัญที่บุคคลใชความ

พยายามและความสามารถทางดานของการกระทํา และทางดานของความคิดของตนเองเพ่ือจัดการ

กับความเครียด โดยใชแหลงที่มีประโยชนของบุคคลที่มีอยูอยางเต็มกําลังอยางเต็มความสามารถโดย 

ที่จะขึ้นอยูกับบริบทของสถานการณ การเผชิญกับความเครียด มี 2 ลักษณะ คือ 1) การมุงเนนที่จะ

แกปญหาเปนการเผชิญกับความเครยีดดวยการท่ีจัดการกับสาเหตุ สถานการณของความเครียดที่

เกิดขึ้น กลาวคือการแกปญหาจากตนตอของความเครียด สิ่งที่เกิด อาทิเชน ความเครียดที่เกิดจาก

การทํางานเสร็จไมครบกําหนด ไมตรงตามเวลา ก็แกที่สาเหตุคอืทําใหตรงตอเวลา ทํางานใหไวข้ึน  

2) การจัดการในสวนของอารมณถือวาเปนวิธีการที่บุคคลสามารถที่จะตอบสนองความเครียดดวยการ

จัดการในสวนของอารมณและความรูสึก การรับมือโดยใชอารมณเขามาชวย ทําใหตัวเองผอนคลาย 

หรือทําใหตัวเองรูสึกดีข้ึน โดยบุคคลอาจใชการเผชิญความเครียดทั้งสองลักษณะสามารถใชรวมกันได 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวเอง และคนรอบขางรวมไปถึงองคกรหรือบริษัทที่ทํางานอยูดวย  

(สมจิต หนุเจริญกุล, 2537) 

Selye  (1976) ไดกลาวถึงทฤษฎีเก่ียวของกบัความเครยีด คือ เมื่อรางกายถูกควบคุมโดย

สภาวะความเครียด อาจสงผลเสียตอบุคคลรวมถึงปญหาสุขภาพรางกายและจิตใจ และทําใหรางกาย

รางเปลี่ยนแปลงไดเพื่อตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ เชน การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และ

ยาบางชนิด ทําใหความสมดุลของรางกายถูกควบคุมโดยระบบที่ซับซอนของสวนสัมพันธกัน เมื่อสวน

ใดสวนหนึ่งทํางานผิดปกติจะทําใหรางกายเสียสมดุลได และเมื่อมีคนรูสึกวารางกายกําลังตกอยูใน

อันตราย พวกเขาจะตอบสนองโดยอัตโนมัติในลักษณะที่ปกปองพวกเขา สิ่งนี้อาจเก่ียวของกับสิ่ง 

ตาง ๆ เชน อัตราการเตนของหัวใจเพ่ิมขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยา ทางดานชีววิทยา

หรือทางดานชีวเคมีของรางกาย และทางดานการตอบสนองตอสิ่งเราที่เกิดข้ึนกอใหเกิดความเครียด

ในแตละบุคคลที่แตกตางกันไปตามสวนปจจัยภายใน เชน อายุ เพศ พันธุกรรม สวนปจจัยภายนอก 

ซึ่งความเครียดที่เพ่ิมข้ึนอาจสงผลเสียตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเครียดสามารถนําไปสู

ปญหาตาง ๆ เชน นอนไมหลับ วิตกกังวล และซึมเศรา หากไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสม

ความเครียดอาจทําใหภาวะสุขภาพเรื้อรังแยลงได รางกายจะทนตอความเครียดไดนอยลงเม่ือเวลา

ผานไป ซึ่งนําไปสูความเปราะบางที่เพ่ิมข้ึน 

ฐิติรัตน ดิลกคุณานันท (2560) ไดศึกษาเรื่องความเครยีดจากการทํางานการสนับสนุนทาง

สังคม และพลังสุขภาพจิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในพ้ืนที่เสี่ยงภัย

จังหวัดชายแดนใต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับและความสัมพันธระหวางความเครียดจากการ

ทํางาน การสนับสนุนทางสังคม กับพลังสุขภาพจิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุ
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ฉุกเฉินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต ผลการศกึษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา ความเครียดจากการ

ทํางานเปนองคประกอบสําคัญที่มีความสัมพันธกับพลังสุขภาพจิต ดังนั้นองคกรและหนวยงานท่ี

เก่ียวของควรหาแนวทางการสงเสริมพลังสุขภาพจิตใหสูงขึ้น โดยการลดความเครียดจากการทํางาน

และคงไวซึ่งการสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเสี่ยง

ภัยจังหวัดชายแดนใต 

นาตยา สุวรรณจันทร (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบวา โดยรวมแลว 

ผูบริหารโรงเรียนมีความเครียดในระดับปานกลางในทุกดานของงาน ขึ้นอยูกับโครงสรางงาน แนวโนม

ความกาวหนาในอาชีพของพวกเขา และความรูสึกที่มีตอความสัมพันธกับคนอ่ืน ๆ ในองคกร โดย

ลําดับจากมากไปหานอย คือ ประเภทงานท่ี อนาคตในอาชีพการงาน ตําแหนง ความสัมพันธของ 

เพ่ือน หัวหนา ลูกนอง ในองคกร บรรยากาศขององคกร ตามลําดับ  

พิชญานิน เทพบูชา (2561) ไดศึกษาเรื่องอิทธิพลการสื่อสารภายในองคกรมีผลกับความ 

เครียดของกลุมคนทํางาน บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาอิทธิการสื่อสารภายใน

องคกรมีผลตอความเครียดของกลุมคนทํางานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เปนการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ดาน ประกอบดวยการสื่อสารแบบบน

ลงลาง การสื่อสารแบบลางขึ้นบนการสื่อสารแบบแนวนอน และการสื่อสารแบบแนวไขว พบวาการ

สื่อสารภายในองคกรมีผลตอความเครียดของกลุมคนทํางานในบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

วัฒนศักดิ์ มั่งเงิน (2560) ไดศึกษาเรื่องภาวะความเครียดที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน

ของพนักงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุน พบวาไมมีความสัมพันธประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวม 

ความเครียดในการทํางานดานจิตใจมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน ยกเวนเพียง

ประสิทธิภาพดานตนทุน ความเครยีดในการทํางานดานพฤติกรรมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ 

ในการทํางาน  

ณัฐสิณีนันท เมธากาญจนา (2562) ไดศึกษาวิจัยความเครียดและความเบื่อหนายในงานท่ี

สงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณศีึกษา บริษัทเอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จํากัด พบวา

ความเครียดดานจิตใจ ดานรางกาย และดานพฤติกรรม ทุกดานมีระดับความคิดเห็นในระดับปาน

กลาง ความเครียดดานรางกาย สงผลตอผลการปฏิบัติงานทุกดาน ความเบื่อหนาย ดานความออนลา

ทางอารมณ มีระดับความคดิเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนดานความดอยสัมพันธภาพกับ

บุคคลและ ดานความรูสึกที่ไมประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง ความเบื่อหนายดานความดอยสัมพันธภาพกับบุคคลสงผลตอผลการปฏิบัติงานทุก

ดาน และดานความรูสึกไมประสบผลสําเร็จสงผลตอผลการปฏิบัติงานดานเวลาที่ใชในการทํางาน  



34 

นิธิสนี รุจิรังสีเจริญ และคณะ (2564) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสัมพันธกับระดับความเครียดของ

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยพ้ืนฐานสวน

บุคคล สาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดความภาคภูมิใจในตนเอง และการทําหนาที่ของครอบครัวกับ

ระดับความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชเครื่องมือวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล แบบสอบถามสาเหตุที่กอใหเกิดความเครยีดในวัยรุน 

แบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเอง ผลการศึกษา กลุมตัวอยางจํานวน 541 ราย สรุป นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร รอยละ 54.7 มีความเครยีดอยูในระดับสูงกวาปกติ โดย

สัมพันธกับปจจัยหลายอยาง แตอยางไรก็ตามปจจัยตาง ๆ ท่ีศึกษาในครั้งนี้รวมกันทํานายความเครยีด

ของนักเรียนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น 

 

2.5 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทํางาน 

Harrington (1996) ไดใหความหมายเก่ียวกับประสิทธิภาพในภาพรวมขององคกร 

ความสามารถในการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค ซึ่งรวมถึงปจจัยตาง ๆ เชน การทํางานภายใน

และความสัมพันธภายนอกไดดีเพียงใด ซึ่งใหความสําคัญในดานโครงสรางขององคกร และเปาหมาย

ขององคกรเปนหลัง (Organization's Structure and it Goal) โดยที่ไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ

ออกเปน 12 องคประกอบ สะทอนใหเห็นวาผูคนการทํางานมีความสัมพันธเขากันไดดีเพียงใดเม่ือ

รวมงานกัน และมีการใชการจัดการแบบเปนระบบ ซึ่งไดมุงเนนการทํางานใหอยูในความเหมาะสม 

เพ่ือบรรลุเปาหมาย เปาประสงคขององคกร และการทํางานที่งายมากยิ่งข้ึน โดยที่การลดทอนความ

สิ้นเปลืองของทรัพยากรในดานตาง ๆ ใหออกมาคุมคามากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1) การกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน สิ่งสําคัญคือตองกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนเม่ือพยายาม

บรรลุบางสิ่ง สิ่งนี้สามารถชวยใหบุคคลมีสมาธิและมีแรงบันดาลใจ การวางแผนและการรูวาบุคคล

ตองการบรรลุสิ่งไหนชวยใหติดตามไดงายข้ึน ในฐานะผูบริหาร สิ่งสําคัญคือตองตระหนักถึงเปาหมาย

สําคัญที่องคกรตองบรรลุ ความรูนี้จะชวยในการตัดสินใจที่จะชวยขับเคลื่อนบริษัทไปขางหนาและชวย

ใหบริษัทประสบความสําเร็จ เพ่ือใหงานมีความชัดเจนและไมกํากวมมากขึ้น สามารถลองแบงงานที่

สามารถจัดการไดมากขึ้น ชวยใหหลีกเลี่ยงความสับสนและทําใหแนใจวาทุกคนมีความเขาใจตรงกัน 

นอกจากนี้ เราสามารถขอคําชี้แจงเมื่อจําเปนและใหคําแนะนําที่ชัดเจนเม่ือเปนผูรับผิดชอบ 

2) การใชหลักเหตุผลท่ัวไป ผูบริหารตองพยายามใชประสบการณที่ผานมา ทั้งดานความรู 

และดานความเขาใจเกี่ยวกับทุกสิ่งรอบตัว เพ่ือพยายามหาขอสรุปดวยการตั้งสมมติฐานหรือแนวคิด

เก่ียวกับสิ่งท่ีอาจเปนจริง แลวทดสอบเพ่ือดูวาเปนไปตามนั้นหรือไม ในบางครั้ง อาจใหเหตุผลดวยการ

ดูหลักฐานและพยายามหาขอสรุปที่มีเหตุผลที่สุดจากสิ่งที่เราเห็น ผูบริหารจําเปนตองพัฒนาความรู

ความสามารถอยางตอเนื่องเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางความแตกตางไดโดย
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แสวงหาความรูและความเขาใจอยางจริงจัง การขยายความเขาใจของผูบริหาร คุณสามารถชวยผูอ่ืน

ใหทําเชนเดียวกัน ดวยวิธีนีจ้ะสามารถสรางแรงกระเพื่อมของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกไดและให

คําแนะนําใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

3) คําแนะนําที่ดี คําแนะนําของผูบริหารมักจะมีประโยชนมากและสามารถชวยปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางานได อยางไรก็ตาม คําแนะนําของผูบริหารนั้นดีและเปนประโยชนเสมอ พวก

เขารูวากําลังพูดถึงอะไรและเต็มใจชวยเหลือเสมอ ผูบริหารสามารถรับฟงความคดิเห็นของพนักงาน ๆ

ตางภายในหนวยงานหรือบริษัท มาวิเคราะห หาขอดีขอดอยในการทํางานมาประยุกตใชใหเหมาะสม 

หรือนํามาปรับเปลี่ยนแนวคิดไดจากคําแนะนําจากบุคคลอ่ืนได เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

เปาหมาย ผลลัพธ ของหนวยงาน 

4) วินัย ระเบียบวินัยเปนสวนสําคัญของการใชชีวิตที่ประสบความสําเร็จ เปนความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองและกําหนดและปฏิบัติตามมาตรฐาน เปนสิ่งสําคัญสําหรับ

ความสําเร็จในการเรียน การงาน และชีวิต ผูบริหารควรพัฒนาแผนการทํางานท่ีระบุขั้นตอนที่ตอง

ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร เปนสิ่งสําคญัสําหรับพนักงานที่จะสามารถไววางใจและ

ปฏิบัติตามกฎและระเบียบวินัยเพ่ือที่จะประสบความสําเร็จ เพ่ือใหพนักงานเชื่อถือและยึดเปนหลัก

ปฏิบัติตาม  

5) ความยุติธรรม คือแนวคิดของความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน เปนรากฐานที่สําคัญ

ของสังคม ในการปฏิบัติตอปจเจกบุคคลอยางยุติธรรม ฝายบริหารควรมั่นใจวาพวกเขาปฏิบัติตอ

พนักงานทุกคนอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งหมายความวาจะไมใหสิทธิพิเศษแกพนักงานบางคน 

และไมตัดสินใจที่อาจถูกมองวาไมยุติธรรม และความเหมาะสมแกบุคคลภายในองคกร 

6) ความพรอมของขอมูลที่นาเชื่อถือ ขอมูลที่เชื่อถือไดเปนสิ่งสําคัญเพราะสามารถชวยใน

การตัดสินใจไดดีข้ึน การมีขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบันจะทําใหไดเปรียบในการแขงขัน โดยที่

ผูบริหารตองการขอมูลที่ถูกตองเพ่ือการตัดสินใจอยางรอบรูและมีประสิทธิภาพ  

7) ผูบริหารควรใชการวางแผน เปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับอนาคตของบริษัท 

การวางแผนสามารถชวยผูจัดการคาดการณปญหาและโอกาส และพัฒนากลยุทธเพ่ือจัดการกับ

ปญหาเหลานั้น เกิดขึ้นอยางรวดเร็วที่สุด สิ่งนี้จะชวยใหทุกคนในองคกรทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น

และบรรลุเปาหมายขององคกร 

8) ผูบริหารตองสรางมาตรฐานและตารางเวลาสําหรับแตละงานในองคกร เปนสิ่งสําคัญที่ทุก

คนรูวาควรคาดหวังอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือความเขาใจผิด สิ่งนี้ทําใหมั่นใจไดวาทุกคนมี

ระเบียบและเปนไปตามแผน 
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9) ผูบริหารตองรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหสะอาดและเปนระเบียบ เปนสิ่งสําคัญ

สําหรับผูบริหารในการรักษาสภาพแวดลอมการทํางานท่ีสะอาด สิ่งนี้ชวยสรางสถานที่ทํางานที่มี

ประสิทธิผลและเปนบวกสําหรับพนักงาน และชวยหลีกเลี่ยงปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัย 

เพ่ือใหทุกคนที่ทํางานมีเปาหมายคือการสรางสภาพแวดลอมในที่ทํางานที่ทุกคนรูสึกสบายใจและ

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10) ฝายบริหารตองทําสิ่งตาง ๆ ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเสมอเพ่ือใหสิ่งตาง ๆ ทํางานไดอยาง

ราบรื่น สิ่งนี้เรียกวา “มาตรฐาน” การกําหนดมาตรฐานเปนสิ่งสําคัญเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยาง

ราบรื่น การมีมาตรฐานชวยใหมั่นใจวาทุกคนเขาใจตรงกันและรูวาพวกเขาคาดหวังอะไรจากพวกเขา 

สิ่งนี้สามารถชวยหลีกเลี่ยงความสับสนและความวุนวาย และทําใหทุกคนรวมมือและทํางานรวมกัน

อยางมีประสิทธิภาพไดงายขึ้น และหมายความวาทุกคนทําสิ่งเดียวกัน ทําใหมีโอกาสเกิดขอผิดพลาด

นอยลงไปดวย 

11) มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเฉพาะที่ตองปฏิบัติตามเพ่ือดําเนินการตามมาตรฐาน ทีมผูบริหาร

ตองสามารถระบุระบบที่สามารถเชื่อถือไดเพ่ือรักษาการดําเนินงานและลงลายลักษณอักษรไวชัดเจน

โดยใหพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน 

12) การใหรางวัลที่มีประสิทธิภาพ เปนแรงจูงใจแกพนักงานเพื่อใหบรรลุผลตามที่ตองการ 

รางวัลเหลานี้สามารถอยูในรูปแบบของโบนัส คาคอมมิชชั่น หรือรางวัลอื่น ๆ ผูบริหารควรมีการมอบ

รางวัลใหแกบุคคลภายในองคกร สําหรับการทํางานที่เสร็จสมบูรณและตอบแทนการทํางานอยางขยัน

ขันแข็ง (จิตติพันธ ชีวรุงโรจน, 2561) 

Simon (1960) ไดใหความหมายและกลาวถึง ประสิทธิภาพการทํางาน คือ ประสิทธิภาพคือ

การดําเนินการตามงานหรือการกระทํานอกจากนี้ยังสามารถอางถึงระดับของความเชี่ยวชาญที่มีคน 

ทํางานหรือดําเนินการ ในโลกของธุรกิจ ประสิทธิภาพมักถูกใชเพ่ือวัดประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงานหรือความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค งานใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทํางานให

สําเร็จ จะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางการผลิต (Input) และผลลัพธการผลิต (Output) นั้นจะมี

คาที่ดี กลาวคือการใชทรัพยากรอยางคุมคา มีตนทุนที่นอยในการผลิตหรือบริการ แตไดผลผลิตมาก  

สรุปไดวา ประสิทธิภาพในการผลิตนั้น หมายถึง การใชทรัพยากรดําเนินการกิจกรรมการ

ผลิตใหคุมคาที่สุดทั้งแรงงานคน แรงงานเครื่องจักร ทรัพยากรเวลา และเครื่องใชตาง ๆ โดยการได

ผลผลิตหรือผลตอบแทนเปนจํานวนมาก เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยทั่วไปจากองคกรอื่น 

Xinzhu & Anne (2007 อางใน วิชาญ มวงใหม, 2560) ไดใหความหมายของประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานวา หมายถึง บริษัทที่สามารถผลิตสินคาหรือบริการในปริมาณมากเปนทรัพยสินที่มี

คา บริษัทประเภทนี้สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและงายดาย ซึ่งจะนํา 

ไปสูผลกําไรที่เพ่ิมข้ึนที่สุดโดยใชการหาวิธีใชตนทุนนอยลงในการทํางานเปนสิ่งสําคัญ สิ่งนี้สามารถ
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ชวยใหประหยัดเงนิและปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความวาคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการนั้น

อยูในระดับที่มาก และตนทุนการผลิตต่ํา  

กณิศา จิตตสุภาพรรณ (2563) ไดศึกษาปจจัยความเครียดในการทํางานที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาพนักงานบริษัทไอที 

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน ไดแก รายได และประสบการณ

ทํางาน มีประสิทธิภาพการทํางานที่แตกตางกัน สวนระดับการศึกษาและตําแหนงงานที่แตกตางกัน  

มีประสิทธิภาพการทํางานที่ไมแตกตางกัน ปจจัยความเครียดในการทํางานของพนักงานบริษัทไอที่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ปจจัยเก่ียวกับลักษณะงาน ปจจัยเก่ียวกับบทบาทหนาที่ในองคกร ปจจัย

เก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล ปจจัยเก่ียวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน ปจจัยเก่ียวกับ

ลักษณะองคกร และปจจัยที่เก่ียวกับความสมดุลระหวางชีวิตทํางานและชีวิตสวนตัว พบวามีผลตอ

ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภัสณที นุมประเสริฐ (2560) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานการเงนิ

และบัญชี ของหนวยงานทหารในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา หัวหนานายทหารการเงนิและ

นายทหารบัญชีของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงลําดับของคาเฉลี่ยพบวา มากที่สุดคือ คือ 

ดานความสําเร็จ รองลงมา คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานลักษณะของงานรองลงมา คือ  

ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในงานตามลําดับประสิทธิภาพของการดําเนินงานการเงิน

และบัญชีของหนวยงานทหารในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน โดย

เรียงลําดับของคาเฉลี่ย พบวามากที่สุด คือดานการบรรลุวัตถุประสงคของงาน รองลงมาคือดานการใช

ทรัพยากรอยางคุมคาและดานความถูกตองในงานตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยสวน

บุคคลดานเพศ อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกตางกันมีประสิทธิภาพของการดําเนนิงานการเงิน

และบัญชีของหนวยงานทหารในกรุงเทพมหานคร ไมแตกตาง แตเม่ือเปรียบเทียบระดับการศึกษา พบวา 

แตกตางกัน สวนปจจัยคานจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงาน

การเงินและบัญชีของหนวยงานทหารในกรุงเทพมหานคร  

ศิริขวัญ ผลวิจิตร (2562) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ฝายการเงนิ การบัญชี หนวยงานราชการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยที่มี

ผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายการเงิน การบัญชี หนวยงานราชการ เขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร สวนใหญ คือปจจัยดานสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน ไดแก ผูบังคับบัญชา เพ่ือน

รวมงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่ปฏิบัติงานการติดตอสื่อสารรองลงมา คือ ดานคุณสมบัติ ไดแก 

ประสบการณ การศึกษา ตําแหนง ดานกฎหมายระเบียบ ขอบังคบั และคานผลตอบแทนการปฏิบัติ 

ไดแก เงนิเดือน สวัสดิการ การเลื่อนข้ันตําแหนง ตามลําดับ 
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เพราพรรณ เสาะแสวง (2560) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทาง

การเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยในการศึกษา กระบวนการดําเนินงานการเงนิและบัญชี

ในระบบการรับเงินและนําสงเงินปจจุบันจากการใหความเห็นของผูใหขอมูล คือ มีข้ันตอนการบันทึก

รายการดวยระบบสารสนเทศที่มีความซ้ําซอน รวมถึงปริมาณเอกสารท่ีใชประกอบการรับและจายเงิน

ยังมีจํานวนมากเกินความจําเปน การเขาถึงขอมูลรายละเอียดการจายเงินและการรับเงินเปนไปไดยาก 

และเมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังของผูใชบริการงานการเงินและบัญชีที่ควรเปนในอนาคต โดย

ผูใหขอมูลมีความคาดหวังวา จะสามารถพัฒนาระบบการจายเงิน การรับเงินและการนําสงเงินใหมี

ความสะดวกรวดเร็ว และมีระบบที่มีความทันสมัยเพ่ือรองรับการใหบริการที่มีความหลากหลายมาก

ยิ่งข้ึน สําหรับรูปแบบการพัฒนากระบวนการทางการเงินและบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการลด

ขั้นตอนการบันทึกรายการในระบบสารสนเทศ เพ่ือลดความซ้ําซอน ยุงยากในการปฏิบัติงานดาน

การเงิน ใชวิธีการรับจายเงินเงินผานระบบของธนาคาร เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการเงินใหมีความ

หลากหลายมากข้ึนรวมถึงการพัฒนาระบบจัดพิมพใบเสร็จรับเงินแบบอัตโนมัติ โดยพัฒนาใหสามารถ

ใชแนบเอกสารเบิกจายไดจริง สําหรับปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาระบบการ

ดําเนินงานทางการเงิน ในระบบการจายเงิน การรับเงิน และนําสงเงิน ประกอบดวย การสนับสนุน

การพัฒนาผูปฏิบัติงานทั้งดานการจัดฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการเงนิและผูที่เก่ียวของกับระเบียบ

การจายเงินใหมีทักษะในการตรวจสอบ และความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ  

อัครเดช ไมจันทร (2560) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน กลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบวาปจจัยที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด

สงขลา ทั้ง 5 ดานอยูในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 

ดาน ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางาน อยูในระดับ ดังนั้นเจาของสถานประกอบควรใหความสําคัญ

ในการปรับปรุงปจจัยในการทํางานเพ่ือทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องการติดตอสื่อสาร สภาพแวดลอมการทํางาน และความเครียด ที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร มีระเบียบวิธีการวิจัยวิจัยดังนี้ 

3.1 ประเภทและการออกแบบงานวิจัย 

3.2 กลุมประชากรและการเลือกตัวอยาง 

3.3 กระบวนการรวบรวมขอมูล 

3.4 สมมติฐานการวิจัย  

3.5 การวิเคราะหขอมูลและวิธีการทางสถิติ 

 

3.1 ประเภทและการออกแบบงานวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถามปลายปด 

(Closed-endeds Questionnaire) ซึ่งมีองคประกอบขอมูลดังนี้ ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลดานการ

ติดตอสื่อสาร ขอมูลดานสภาพแวดลอมการทํางาน ขอมูลดานความเครียด ขอมูลประสิทธิภาพการ

ทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนเครื่องมือ 

ที่ใชดําเนินการในสวนของการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตามรายละเอียดดังตอนี้  

3.1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 5 สวนดังตอไปนี้ 

3.1.1.1 ขอมูลสวนตัวของบุคคล ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย เพศ สถานภาพการสมรส อายุ ระดับวุฒิการศึกษา 

สถานภาพบุคลากร อายุงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยมีระดับการวัดดังนี้ 

1) เพศ ระดับการวัดตัวแปรนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

2) สถานภาพการสมรส ระดับการวัดตัวแปรนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

3) อายุ ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 

4) ระดับวุฒิการศึกษา ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 

5) สถานภาพบุคลากร ระดับการวัดตัวแปรนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

6) อายุงาน ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 

7) รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 
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3.1.1.2 ขอมูลดานการติดตอสื่อสาร ประกอบไปดวย ดานคุณภาพการสื่อสาร การ

ติดตอสื่อสารกับหนวยงานอื่น ๆ หรือองคกรอื่น และทักษะการสื่อสารดานเทคโนโลยี โดยมีระดับการ

วัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  

สําหรับการวัดระดับความคิดเห็นจะมีการวัดผลดังนี้  

1) เห็นดวยนอยที่สุด  มีคาคะแนนเปน 1  

2) เห็นดวยนอย  มีคาคะแนนเปน 2  

3) เห็นดวยปานกลาง  มีคาคะแนนเปน 3  

4) เห็นดวยมาก  มีคาคะแนนเปน 4 

5) เห็นดวยมากสุด มีคาคะแนนเปน 5  

สําหรับการวัดผลคาเฉลี่ยเปนชวงคะแนน มีการวัดผลดังตอนี้  

คาเฉลี่ย ความหมาย 

ที่ระดับ 4.21–5.00 มากที่สุด 

ที่ระดับ 3.41-4.20 มาก 

ที่ระดับ 2.61-3.40 ปานกลาง  

ที่ระดับ 1.81–2.60  นอย  

ที่ระดับ 1.00–1.80  นอยที่สุด 

3.1.1.3 ขอมูลดานสภาพแวดลอมการทํางาน ประกอบดวย ดานการแพรกระจาย

ของโรคระบาด ดานสภาวะแวดลอมที่เอ้ืออํานวย ดานความชัดเจนในการวางแผน โดยมีระดับการวัด

แบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

สําหรับการวัดระดบัความคิดเห็นจะมีการวัดผล ดังตอไปนี้  

1) เห็นดวยนอยที่สุด มีคาคะแนนเปน 1  

2) เห็นดวยนอย มีคาคะแนนเปน 2 

3) เห็นดวยปานกลาง  มีคาคะแนนเปน 3  

4) เห็นดวยมาก  มีคาคะแนนเปน 4 

5) เห็นดวยมากสุด มีคาคะแนนเปน 5  

สําหรับการวัดระดับคาเฉลี่ยเปนชวงคะแนน มีการวัดผลดังนี้  

คาเฉลี่ย ความหมาย 

ที่ระดับ 4.21–5.00 มากที่สุด 

ที่ระดับ 3.41-4.20 มาก 

ที่ระดับ 2.61-3.40 ปานกลาง  

ที่ระดับ 1.81–2.60  นอย  
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ที่ระดับ 1.00–1.80  นอยที่สุด 

3.1.1.4 ขอมูลดานความเครียด ประกอบดวย ดานปริมาณงาน ดานผลตอบแทน

และตําแหนง ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบในหนาที่การงาน โดยมีระดับการวัดแบบอันตร

ภาคชั้น (Interval Scale) 

สําหรับการวัดระดับความคิดเห็นจะมีการวัดผลดังนี้  

1) เห็นดวยนอยที่สุด  มีคาคะแนนเปน 1  

2) เห็นดวยนอย  มีคาคะแนนเปน 2  

3) เห็นดวยปานกลาง  มีคาคะแนนเปน 3  

4) เห็นดวยมาก  มีคาคะแนนเปน 4 

5) เห็นดวยมากสุด มีคาคะแนนเปน 5  

สําหรับการวัดระดับคาเฉลี่ยเปนชวงคะแนน มีการวัดดังนี้  

คาเฉลี่ย ความหมาย 

ที่ที่ระดับ 4.21–5.00 มากที่สุด 

ที่ระดับ 3.41-4.20 มาก 

ที่ระดับ 2.61-3.40 ปานกลาง  

ที่ระดับ 1.81–2.60  นอย  

ที่ระดับ 1.00–1.80  นอยที่สุด 

3.1.1.5 ขอมูลดานประสิทธิภาพการทํางาน ประกอบดวย ประสิทธิภาพระดับ

องคกร ประสิทธิภาพระดับหนวยงาน และประสิทธิภาพระดับบุคคล โดยมีระดับการวัดแบบอันตร

ภาคชั้น (Interval Scale) 

สําหรับการวัดระดับความคิดเห็นจะมีการวัดผลดังนี้  

1) ประสิทธิภาพนอยที่สุด  มีคาคะแนนเปน 1 

2) ประสิทธิภาพนอย  มีคาคะแนนเปน 2 

3) ประสิทธิภาพปานกลาง  มีคาคะแนนเปน 3 

4) ประสิทธิภาพมาก  มีคาคะแนนเปน 4 

5) ประสิทธิภาพที่สุด มีคาคะแนนเปน 5  

สําหรับการวัดระดับความคิดเห็นจะมีการวัดผลดังนี้  

คาเฉลี่ย ความหมาย 

ที่ระดับ 4.21–5.00 มากที่สุด 

ที่ระดับ 3.41-4.20  มาก 

ที่ระดับ 2.61-3.40 ปานกลาง  
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ที่ระดับ 1.81–2.60  นอย  

ที่ระดับ 1.00–1.80  นอยที่สุด 

3.1.2 การทดสอบความเที่ยงตรงและเนื้อหาบทความของงานวิจัย (Content Validity 

Test) และการตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability Test) ของคําถาม (Questionnaire)  

3.1.2.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) งานวิจัยนี้

จะนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวมอบใหกับผูทรงคุณวุฒิเปนอาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบความถูก

ตองของเนื้อหาและทําการแกไขตามขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัย 

3.1.2.2 การตรวจสอบความนาเชื่อถือ (Reliability Test) หลังจากที่ผูวิจัยไดแกไข

แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาแลว จึงนําแบบสอบถามไปทดสอบความ

นาเชื่อถือ (Reliability Test) ดวยการแจกกับกลุมตัวอยางที่มีสภาพความเปนกลุมตัวอยางไดแก 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 30 คน 

เพ่ือดําเนินการตรวจสอบคาความนาเชื่อถือ ดวยการวิเคราะหประมวลหาคาครอนบารค แอลฟา 

(Cronbach’s Alpha Analysis Test) โดยคาความนาเชื่อถือที่ไดมีผลเทากับ 0.923 มีขอมูลดังนี้ 

 

ตารางที ่3.1: ตารางแสดงคาความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Analysis Test) 

 

ตัวแปร จํานวนขอ คาความเชื่อม่ัน 

1. ขอมูลดานการติดตอสื่อสาร 15 0.877 

2. ขอมูลดานสิ่งแวดลอมการทํางาน 9 0.847 

3. ขอมูลดานความเครยีด 15 0.706 

4. ขอมูลดานประสิทธิภาพการทํางาน 10 0.911 

รวม 49 0.923 

 

3.2 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จะเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาวามีกลุมคนจํานวนก่ีคน จากนั้นตัดสินใจวาจะตองศึกษากี่คน

เพ่ือใหไดความจริงที่แมนยําโดยการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ Yamane (1967) 

ที่มีคาระดับความเชื่อมั่นที่ 95% คาระดับความคลาดเคลื่อนที่ + - 5% ซึ่งไดจํานวนของกลุมตัวอยาง

จํานวน 164 คน และผูวิจัยจะกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะ
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แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 200 คน ดําเนินการดวยการสุมกลุมประชากร

ตัวอยาง แบบวิธีบังเอิญ โดยการแจกแบบสอบถาม 

 

3.3 กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและขั้นตอนการเก็บขอมูล  

สําหรับกระบวนการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้  

3.3.1 ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมประชากรตัวอยางจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะทําการเก็บขอมูลแบบสอบถาม  

3.3.2 ผูวิจัยชี้แจงถึงรายละเอียด และวัตถุประสงคของการจัดทําวิจัยฉบับนี้ขึ้น รวมไปถึงการ

ชี้แจงหลักเกณฑในการตอบแบบสอบถามเพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความเขาใจในขอคําถามและความตองการของผูวิจัย  

3.3.3 ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3.3.4 นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณและนําคาที่ไดจาก

แบบสอบถามขางตน นําไปการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร 

 

3.4 สมมติฐานการวิจัย   

ปจจัยสวนบุคคล เชน การสื่อสารและสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่สงผลตอความสามารถ

ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพของบุคคลนั้นอาจสงผลตอความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน

ทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการตั้งสมมติฐานดังนี้ 

3.4.1 อิทธิพลของปจจัยดานการติดตอสื่อสาร สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

3.4.2 อิทธิพลของปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3.4.3 อิทธิพลของปจจัยดานความเครียด สงผลตอประสิทธิผลการทํางานของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ในการทดสอบสมมติฐานทั้งสามหัวขอ จะนํามาทําการทดสอบที่นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

3.5 วิธีการทางสถิติที่ใชสําหรับงานวิจัย 

วธิีการทางสถิติทีใชสําหรับงานวิจัยนี้สามารถแบงได 2 ประเภท ไดแก 

1) การรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแก คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2) การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งไดแก การวิเคราะห

สมมติฐานทั้งสามขอ โดยมีการใชสถิติการวิจัยดังนี้ 

2.1) สมมติฐานที่ 1 จะใชสถิติการทดสอบหาคาความสัมพันธรูปแบบถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) 

2.2) สมมติฐานที่ 2 จะใชสถิติการทดสอบหาคาความสัมพันธรูปแบบถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) 

2.3) สมมติฐานที่ 3 จะใชสถิติการทดสอบหาคาความสัมพันธรูปแบบถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัยเรื่องการติดตอสื่อสาร สภาพแวดลอมการทํางาน และความเครียด สงผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

4.1 การสรุปอธิบายผลการศึกษาโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics)  

ซึ่งไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Statistics 

Deviation) 

4.2 การสรุปผลการศึกษาโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งไดแก 

การวิเคราะหสมมติฐานทั้ง 3 โดยมีการใชสถิติการวิจัยดังนี ้

4.2.1 สมมติฐานขอที่ 1 ใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis)  

4.2.2 สมมติฐานขอที่ 2 ใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis)  

4.2.3 สมมติฐานขอที่ 3 ใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis)  

สมมติฐานทั้งสามขอจะนําไปทําการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.05 

 

4.1 การรายงานผลลัพธโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

การสรุปอธิบายผลการศึกษาโดยใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวยคาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ 

(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศสภาพ สถานภาพการสมรส อายุ วุฒิ

การศกึษา สถานบุคลากร อายุงาน รายไดเฉลี่ยท่ีไดตอเดือน ผลการวิเคราะหพบวา คาที่มีมากที่สุด

ตามลักษณะของขอมูลสวนบุคคล ตามที่ไดดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1: แสดงจํานวน และรอยละของปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ปจจัยลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศหญิง 153 76.5 

2. สถานภาพสมรส 100 50.0 

3. ชวงอายุ 21-35 ป 78 39.0 

4. วุฒิการศึกษาในระดับ ป.ตรี 161 80.5 

5. พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได 142 71.0 

6. ระยะเวลาที่เขามาทํางานเกิน 5 ป 101 50.5 

7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท 108 54.0 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูท่ีตอบแบบสอบถามนั้นสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 153 คน คิด

เปนคารอยละ 76.5 สถานะภาพ คือ สถานะภาพสมรส จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 50.0 ในชวง

อาย ุ21-35 ป จํานวน 78 คน คิดเปนคารอยละ 39.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 161 คน คิด

เปนรอยละ 80.5 สถานภาพบุคลากร พนักงานงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได จํานวน 142 คน 

คิดเปนรอยละ 71.0 ระยะเวลาที่เขามาทํางานเกิน 5 ป จํานวน 101 คน คิดเปนคารอยละ 50.5 รายได

เฉลี่ยตอเดือน คือ 15,001-25,000 บาท จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 54.0  

 

4.1.2 ขอมูลระดับความคิดเห็นปจจัยในดานการติดตอส่ือสารที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การทํางาน  

ขอมูลอันดับความคดิเห็นเกี่ยวของกับปจจัยดานการติดตอสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปรากฏผลท่ีไดดังตารางท่ี 4.2  
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ตารางที ่4.2: ตารางแสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของอันดับความคิดเห็น 

เก่ียวกับปจจัยดานการติดตอสื่อสารสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ปจจัยดานการติดตอส่ือสาร คาเฉลี่ย ( 𝐗 ) คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. คุณภาพการสื่อสาร  4.30 0.453 มากที่สุด 

2. การติดตอสื่อสารกับหนวยงานอื่น หรือองคกรอื่น 4.23 0.590 มากที่สุด 

3. ทักษะการสื่อสารดานเทคโนโลยี  4.04 0.602 มาก 

รวม 4.19 0.548 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการติดตอสื่อสารที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในภาพรวม

อยูในระดับมาก ( X  = 4.19, S.D.= 0.548) 

 

4.1.3 ขอมูลระดับความคิดเห็นปจจัยในดานสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางาน 

ขอมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวของกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน ของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปรากฏผลที่ไดดงัตารางที่ 4.3 

 

ตารางที ่4.3: ตารางแสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น 

เก่ียวกับดานสิ่งแวดลอมในการทํางานสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน คาเฉลี่ย ( 𝐗 ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดานการแพรกระจายของโรคระบาด 3.95 0.598 มาก 

2. ดานสภาวะแวดลอมที่เอ้ืออํานวย 3.99 0.549 มาก 

3. ดานความชัดเจนในการวางแผน 4.04 0.602 มาก 

รวม 3.99 0.583 มาก 
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จากตารางท่ี 4.3 พบวาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมสงผลตอประสิทธิภาพ

การทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.99, S.D.= 0.583)  

 

4.1.4 ขอมูลระดับความคิดเห็นปจจัยในดานความเครียดสงผลตอประสิทธิภาพการ

ทํางาน 

ขอมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวของกับปจจัยดานความเครยีดของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปรากฏผลท่ีไดดังตารางท่ี 4.4 

 

ตารางที ่4.4: ตารางแสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น 

เก่ียวกับปจจัยดานความเครียดสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของบุลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ปจจัยดานความเครียด คาเฉลี่ย ( 𝐗 ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดานปริมาณงาน 3.62 0.488 มาก 

2. ดานผลตอบแทนและตําแหนง 3.46 0.711 มาก 

3. ดานลักษณะงาน 3.90 0.467 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบในหนาที่การงาน 3.41 0.434 มาก 

รวม 3.60 0.525 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานความเครยีดสงผลตอประสิทธิภาพ

การทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.60, S.D.= 0.525)  

 

4.1.5 ขอมูลระดับประสิทธิภาพการทํางาน 

ขอมูลระดับประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปรากฏผลท่ีไดดังตารางที่ 4.5 
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ตารางที ่4.5: ตารางแสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับประสิทธิภาพ

การทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการทํางาน คาเฉลี่ย ( 𝑿 ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. ประสิทธิภาพระดับองคกร 4.33 0.592 มากที่สุด 

2. ประสิทธิภาพระดับหนวยงาน 4.32 0.580 มากที่สุด 

3. ประสิทธิภาพระดับบุคคล 4.36 0.561 มากที่สุด 

รวม 4.34 0.578 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา ระดับประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.34, S.D.= 

0.578) 

 

4.2 การรายงานผลลัพธโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน จะทําการวิเคราะหสมมติฐานทั้งสามขอ โดยใชสถิติการ

วิจัยดังนี้  

4.2.1 สมมติฐานขอที่ 1 จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการติดตอสื่อสารที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปรากฏผลท่ีไดดัง

ตารางที ่4.6 
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ตารางที ่4.6: ตารางแสดงคาอิทธิพลของการติดตอสื่อสารที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยวิธี

วิเคราะหความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 

ปจจัยดานการติดตอส่ือสาร สัมประสิทธิ์ 

การถดถอย 

คา t Sig  

(P-Value) 

1. ดานคุณภาพการสื่อสาร  0.224 3.520 0.001* 

2. ดานการติดตอสื่อสารกับหนวยงานอื่น หรือองคกรอื่น 0.255 3.831 0.001* 

3. ดานทักษะการสื่อสารดานเทคโนโลยี  0.323 4.831 0.001* 

R2 = 0.424, F-Value = 48.120, n = 200, P-Value ≤ 0.05* 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวาคาปจจัยดานการติดตอสื่อสารในภาพรวม มีอิทธิพลรอยละ 42.4 

โดยดานคุณภาพการสื่อสารมีอิทธิพลรอยละ 22.4 ดานการติดตอสื่อสารกับหนวยงานอ่ืน หรือองคกร

อ่ืนมีอิทธิพลรอยละ 25.5 และดานทักษะการสื่อสารดานเทคโนโลยี มีอิทธิพลรอยละ 32.3 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

4.2.2 สมมติฐานขอที่ 2 จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลดานสภาพแวดลอมในการทํางานสงผลตอประสิทธิภาพการ

ทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปรากฏผล

ดังตารางที ่4.7 

 

ตารางที ่4.7: ตารางแสดงคาอิทธิพลดานสภาพแวดลอมการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ดวยวิธีวิเคราะหความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สัมประสิทธิ์

การถดถอย 

คา t Sig  

(P-Value) 

1. ดานการแพรกระจายของโรคระบาด 0.132 2.023 0.044* 

2. ดานสภาวะแวดลอมที่เอ้ืออํานวย 0.015 0.208 0.836 

3. ดานความชัดเจนในการวางแผน 0.509 7.513 0.001* 

R2 = 0.331, F-Value = 32.318, n = 200, P-Value ≤ 0.05* 
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จากตารางท่ี 4.7 พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางาน ในภาพรวมมีอิทธิพลรอยละ 

33.1 โดยดานการแพรกระจายของโรคระบาด มีอิทธิพลรอยละ 13.2 และดานความชัดเจนในการ

วางแผน มีอิทธิพลรอยละ 50.9 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ดานสภาวะแวดลอมที่

เอ้ืออํานวย ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

4.2.3 สมมติฐานขอที่ 3 ใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลดานความเครียดสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปรากฏผลดังตารางที ่4.8 

 

ตารางที ่4.8: ตารางแสดงคาอิทธิพลดานความเครียดสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยวิธีวิเคราะห

ความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 

ปจจัยดานความเครียด สัมประสิทธิ์

การถดถอย 

คา t Sig  

(P-Value) 

1. ดานปริมาณงาน 0.175 2.518 0.013* 

2. ดานผลตอบแทนและตําแหนง 0.303 4.488 0.001* 

3. ดานลักษณะงาน 0.172 2.602 0.010* 

4. ดานความรับผิดชอบในหนาที่การงาน 0.052 0.750 0.454 

R²= 0.462, F-Value = 13.228, n = 200, P-Value ≤ 0.05* 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ปจจัยในดานความเครียดในภาพรวม มีอิทธิพลรอยละ 46.2 โดย 

ดานปริมาณงาน มีอิทธิพลรอยละ 17.5 ดานผลตอบแทนและตําแหนง มีอิทธิพลรอยละ 30.3 และ

ดานลักษณะงาน มีอิทธิพลรอยละ 17.2 ที่ระดับคา P-Value หรือนัยสําคัญในเชิงสถิติที่ 0.05 

ในขณะที่ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบในหนาท่ีการงานไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

บทสรุปการวิจัยเรื่องการติดตอสื่อสาร สภาพแวดลอมการทํางานและความเครียด สงผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร สามารถอธิบายผลการคนควาไดดังนี้ 

5.1 การอภิปรายผลการวิจัย 

5.2 ขอเสนอแนะการวิจัย 

 

5.1 การอภิปรายผล 

การรายงานดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยคาเฉลี่ย (Mean) 

คารอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการอภิปรายผล

ดังนี้ 

อัตราสวนรอยละ 39 สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีทั้งหมดจํานวน 161 คน

จากการศึกษาพบวาขอมูลสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานในสายสนับสนุนวิชาการของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความแตกตางกัน ประกอบดวย เพศสภาพ สถานะภาพสมรส อายุ วุฒิ

การศกึษา สถานะภาพบุคลากร ประสบการณการทํางาน รายรับเฉลี่ยตอเดือน พบวาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวนประชากรสวนมากของ

พนักงานมหาวิทยาลัย มีเพศสภาพเปน เพศหญิง ทั้งหมด 153 คน ในอัตราสวนรอยละ 76.5 มี

พนักงานที่อยูในสถานภาพสมรสมากที่สุด มีจํานวนทั้งหมด 100 คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 50 

ในชวงอายุของพนักงานที่อยูระหวาง 21 ป - 35 ปมากสุด คิดเปนจํานวนทั้งหมด 78 คน มีอัตราสวน

รอยละ 80.5 มีสถานภาพบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได จํานวน 142 คน 

อัตราสวนรอยละ 71.0 ในความมีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป จํานวน 101 คน คิดเปน

อัตราสวนรอยละ 50.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท จํานวน 108 คน คิดเปน

อัตราสวนรอยละ 54.0  

ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวัดผลเกณฑความคิดเห็น 

เก่ียวกับปจจัยในดานการติดตอสื่อสาร ที่ประกอบดวยคุณภาพการสื่อสาร การติดตอสื่อสารกับ

หนวยงานอื่นหรือองคกรอ่ืน และทักษะการสื่อสารดานเทคโนโลยี มีผลตอการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามมีเกณฑความคิดเห็นเก่ียวกับ การติดตอสื่อสาร นั่นประกอบดวยคุณภาพ

การสื่อสาร การติดตอสื่อสารกับหนวยงานอื่น หรือองคกรอ่ืน และทักษะการสื่อสารดานเทคโนโลยี  
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ซึ่งมีเกณฑความคิดเห็นมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ คุณภาพการสื่อสาร คาเฉลี่ย 4.30 อันดับที่สอง

รองลงมานั้น คือ การติดตอสื่อสารกับหนวยงานอ่ืน หรือองคกรอ่ืน มีเกณฑความเห็นมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.23 และทักษะการสื่อสารดานเทคโนโลยี มีระดับความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย 4.04  

และผลรวมปจจัยดานการติดตอสื่อสารมีเกณฑความเห็นมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.19 

ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวัดผลเกณฑความคิดเห็น 

เก่ียวกับปจจัยในดานสภาพแวดลอมการทํางาน ซึ่งประกอบดวย ดานการแพรกระจายของโรคระบาด 

ดานสภาวะแวดลอมที่เอ้ืออํานวย ดานความชัดเจนในการวางแผน มีผลตอการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

พบวาผูทําการทดสอบในการตอบแบบสอบถามมีเกณฑความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ที่มี

ผลในการทํางาน ประกอบดวย ดานการแพรกระจายของโรคระบาด ดานสภาวะแวดลอมที่เอ้ืออํานวย 

และดานความชัดเจนในการวางแผน ซึ่งมีเกณฑความคิดเห็นมากสุดเปน อันดับที่ 1 คือ ดานความ

ชัดเจน ในการวางแผนงาน คาเฉลี่ยรวมออกมา 4.04 อันดับที่สอง รองลงมา คือ ดานสภาวะแวดลอม 

ที่เอ้ืออํานวยแกการทํางาน คาเฉลี่ยรวมอยูที่ 3.99 มีเกณฑความคิดเห็นในเกณฑที่มาก ดานการแพร 

กระจายของเชื้อโรคระบาด มีเกณฑความเห็นท่ีมากที่สุดคาเฉลี่ยรวม 3.95 และผลรวมของปจจัยใน

ดานสิ่งแวดลอมในท่ีทํางานนั่น มีอยูในเกณฑความเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.99 

ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวัดผลเกณฑความคิดเห็น 

เก่ียวกับปจจัยดานในความเครียด ซึ่งประกอบดวย ดานปริมาณของงาน ดานผลตอบแทนและ

ตําแหนง ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาที่และความรับผิดชอบในงาน มีผลตอการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ พบวาผูทดสอบตอบแบบสอบถามนั้น มีเกณฑความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ปจจัยในดานความเครียด ที่ประกอบดวย ดานปริมาณของงาน ดานผลตอบแทนและตําแหนงงาน 

ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบในหนาที่การงาน ซึ่งมีเกณฑความเห็นดวยมากที่สุดในอันดับที่ 

1 คือ ดานลักษณะงาน คาเฉลี่ยรวม 3.90 อันดับที่สองรองลงมา คือ ดานปริมาณของงาน มีคาเฉลี่ย

รวมอยูที่ 3.62 มีเกณฑความเห็นดวยท่ีมาก ดานผลตอบแทนและตําแหนง มีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 3.46 

ซึ่งอยูในเกณฑความคดิเห็นที่มาก ดานความรับผิดชอบในหนาที่การงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 3.41 ซึ่ง

อยูในเกณฑความคิดเห็นที่มาก และผลรวมปจจัยดานความเครยีด มีเกณฑความเห็นมาก คาเฉลี่ย

เทากับ 3.60 

ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวัดผลเกณฑความคิดเห็น 

เก่ียวกับปจจัยในดานประสิทธิภาพการทํางาน ที่ประกอบดวย ประสิทธิภาพระดับขององคกร 

ประสิทธิภาพระดับของหนวยงาน ประสิทธิภาพระดับของบุคคล พบวาผูทดสอบตอบแบบสอบถามมี

เกณฑความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน มีเกณฑความเห็นท่ีมากที่สุด คาเฉลี่ยรวมเทากับ 

4.34  
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1) การอภิปรายผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งไดแกการวิเคราะห

สมมติฐานทั้งสามขอโดยมีการใชตัวเลขทางสถิติการวิจัย ดังนี ้

1.1) สมมติฐานขอที่ 1 อิทธิพลของปจจัยดานการติดตอสื่อสารที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพของการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ผลวิจัยพบวาปจจัยดานการติดตอสื่อสาร มีอิทธิพลรอยละ 42.4 โดยดานคุณภาพการ

สื่อสารมีอิทธิพลรอยละ 22.4 ดานการติดตอสือ่สารกับหนวยงานอื่น หรือองคกรอื่น มีอิทธิพลรอยละ 

25.5 และดานทักษะการสื่อสารดานเทคโนโลยี มีอิทธิพลรอยละ 32.3 ที่ระดับคา P-Value หรือ

นัยสําคัญในเชิงสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี SMCR Berlo (1960) ไดทําการแบง

องคประกอบของการตดิตอสื่อสารเปน 4 องคประกอบ (1) ผูสงสาร (2) ขอมูลขาวสาร (3) ชอง

ทางการสงสาร (4) ผูรับสาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา แซเฮง (2561) ไดทําการศึกษาใน

เรื่องความรูความสามารถในการติดตอสื่อสาร และสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงผลตอการพัฒนา

ความคิดสรางสรรคในการทํางานของพนักงาน บริษัทเครื่องใชไฟฟาแหงหนึ่งระดับความรูความ 

สามารถในการถายทอดของหัวหนางานที่สงผลตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคในการทํางานของ

พนักงานบริษัทเครื่องใชไฟฟาแหงหนึ่งการศึกษาพบวาความรูความสามารถในการถายทอดการติดตอ 

สื่อสารและสภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวยดานสถานที่บรรยากาศสิ่งอํานวยความสะดวก 

สภาพแวดลอม ภายในประกอบดวย สวัสดิการ คาตอบแทน สงผลตอการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

ในการทํางานของพนักงานบริษัทเครื่องใชไฟฟาแหงหนึ่งมีนัยสําคัญ เชนเดียวกับ รัชนก เชื้อแพทย 

(2563) ศกึษาวิจัยในเรื่องรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพของบริษัทในนิคม

อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา โดยมีผลการศึกษาสรุปไดวา (1) ในภาพรวมทั้งหมด

ระดับของอุปสรรคการสื่อสารภายในองคกรนั้นอยูในเกณฑที่มีผลมากกับประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงาน (2) ภาพรวมในดานการสื่อสารภายในองคกรนั้นมีผลและอิทธิพลตอความสามารถ 

ประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (3) ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานภายในองคกรมี

ระดับคาเฉลี่ยที่แตกตางกัน (4) ระดับอุปสรรคการติดตอสื่อสารภายในองคกรของบุคคล ระดับ

ผูบริหารและบุคคลระดับวิชาการ นั้นมีคาความสัมพันธกับรูปแบบของการสื่อสารภายในองคกรอยู

เกณฑปานกลาง (5) องคประกอบในดานของการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับรูปแบบของการ

สื่อสารใน ดานผูสงสาร ดานผูรับสารภายในองคกร ระดับต่ําทางบวก ณฐอร กีรติลาภิน (2560)  

ไดศึกษาวิจัยในเรื่องรูปแบบและปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการสื่อสารในองคกร กรณีศกึษา 

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) สรุปผลไดวา การสื่อสารแบบลงลางเปนรูปแบบการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดในองคกร ถัดมาคือการสื่อสารจากลางข้ึนบน ซึ่งตามดวยการสื่อสารในแนวนอน 

ปจจัยดานการสื่อสารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองคกร คือ ปจจัยดานขอมูล 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ จิราวรรณ ยิ้มปลื้ม (2560) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ
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การสื่อสารในองคกร ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช) 

จากการศึกษาดังกลาวพบวา ความสามารถประสิทธิภาพการติดตอสื่อสารภายในองคกรนั้นของ

สํานักงาน ป.ป.ช ตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลการสื่อสารที่เรารวบรวมไดเพ่ือใหการสื่อสารของเรามี

ประสิทธิภาพมากขึ้นทักษะและความรูของบุคลากรดานการสื่อสารจะพัฒนาตอไปเมื่อเวลาผานไป 

โดยสามารถกําหนดเสนทางในทิศทางตาง ๆ และการพัฒนาโฆษกไดรับการออกแบบมาเพ่ือชวยให

บุคลากรในสํานักงานทํางานรวมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารของ ป.ป.ช. และผลงานวิจัย

ที่สอดคลองกับการติดตอสื่อสารของ อัครพนธ สายจีน (2562) ไดศึกษาวิจัยถึง ความสัมพันธระหวาง

รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรและประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกร กรณีศึกษาศูนยการคา 

ฟวเจอรพารค รังสิต พบวา หากบางสิ่งเก่ียวกับชีวิตสวนตัวของพนักงานสงผลกระทบตอความสามารถ

ในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับเพ่ือนรวมงาน นั่นอาจสงผลเสียตอประสิทธิภาพขององคกร 

อยางไรก็ตาม รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรก็เชนเดียวกัน กลาวอีกนัยหนึ่งวิธีที่ผูคนพูดคยุกันมักจะ

เก่ียวของกับประสิทธิภาพโดยรวมขององคกร 

1.2) สมมติฐานขอที่ 2 อิทธิพลของปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางานสงผลตอ

ประสิทธภิาพของการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ผลวิจัยพบวาสิ่งแวดลอมในการทํางาน มีอิทธิพลรอยละ 33.1 โดย ดานการแพรกระจาย

ของโรคระบาด มีอิทธิพลรอยละ 13.2 และดานความชัดเจนในการวางแผน มีอิทธิพลรอยละ 50.9 

ในขณะที่ดานสภาวะแวดลอมที่เอ้ืออํานวยไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ระดับคา P-Value หรือนัยสําคัญ

ในเชิงสถิติท่ี 0.05 สอดคลองกับทฤษฎีของ James & Jones (1974) ไดทําการนําเสนอเก่ียวกับ

สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูลอมรอบตัวผูที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตาง ๆ 

ในขณะที่ปฏิบัติงานลวนแลวแตถูกแวดลอมไปดวยสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดแก ดานเสียง ดานแสง

สวาง ดานอุณหภูมิฝุน ไอระเหย ละอองสารเคมี ซึ่งสงผลตอการทํางานของผูปฏิบัติงาน แตสําหรับ

บางองคกร ความหมาย สภาพแวดลอมการทํางาน คือ สภาวะของการทํางาน (Working Condition) 

ไดแก แนวทางในการทํางานของชวงเวลาการปฏิบัติงาน เขาไวเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมในการ

ทํางานดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ สงประชา (2562) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพแวดลอม

ที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียนโสตศกึษา การศึกษาพบวา (1) ขอมูลทั่วครูและนักเรียน

สวนใหญเปนเพศหญิง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานหรือศึกษา 0-5 ป (2) การรับรูสภาพแวดลอมที่เอ้ือ 

ตอการเรียนรูของครู มีคาเฉลี่ยระดับมาก สภาพแวดลอมดานกิจกรรมผูเรียน มีคาเฉลี่ยระดับมาก 

ดานสังคมกลุมเพ่ือน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (3) การรับรูภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน  

มีคาเฉลี่ยระดับมาก สภาพแวดลอมดานกิจกรรมผูเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ดานสังคมกลุมเพ่ือน  
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มีคาเฉลี่ยระดับนอยที่สุด สรุปไดวาการเปรียบเทียบระดับการรูของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของ

ครูและนักเรียนโดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา

สภาพแวดลอมดานสังคมกลุมเพ่ือนมีระดับการรับรูของครูและนักเรียนแตกตางกัน 

1.3) สมมติฐานขอที่ 3 อิทธิพลของปจจัยดานความเครียดสงผลตอประสิทธิภาพ

ของการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผลวิจัยพบวาความเครียด มีอิทธิพลรอยละ 46.2 โดย ดานปริมาณงาน มีอิทธิพลรอยละ 17.5  

ดานผลตอบแทนและตําแหนง มีอิทธิพลรอยละ 30.1 และดานลักษณะงาน มีอิทธิพลรอยละ 17.2 

ในขณะที่ดานความรับผิดชอบในหนาที่การงาน ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานของบุลากร

สายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ระดับคา P-Value หรือ

นัยสําคัญในเชิงสถิติที่ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Cooper & Marshall (1976) กลาววา

ปจจัยดานความเครียด หมายถึง ปฏิกิริยาระหวางบุคคล กับสิ่งแวดลอมการทํางานที่ทําใหเกิดสภาวะ

ความเครียดในงาน ซึ่งการท่ีบุคคลเกิดไดสภาวะความเครียดก็ตอเมื่อมีสิ่งแวดลอมท่ีตองการเกินกวา

ความสามารถของบุคคลที่อยู หรือกลาวไดอีกนัยสําคัญวาบุคคลไมสามารถการตอบสนองตอความ

ตองการ การทํางานในสภาพแวดลอมนั้นได หรือในอีกนัยสําคัญหนึ่ง คือ ความเครียดอาจเกิดข้ึนกับ

บุคคลเมื่อพบกับสภาพแวดลอมการทํางานที่เปนไปในทางลบ หรือในกรณีที่สภาพแวดลอมนั้นไม

สามารถตอบสนองตอความตองการของบุคคลได และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิธิสนี รุจิรังสีเจริญ 

และคณะ (2564) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สัมพันธกับระดับความเครียดของนักเรียนระดับ

มัธยมศกึษา สังกัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธรวมกันสามารถอธบิาย

ความเครียดไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ความภาคภูมิใจในตัวเอง สาเหตุที่กอใหเกิดความเครยีด 

การทําหนาที่ของครอบครัว และปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล ดังนั้น สรุปไดวานักเรียนระดับมัธยมศกึษา 

สังกัดกรุงเทพมหานคร รอยละ 54.7 มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติ โดยสัมพันธกับปจจัยตาง ๆ  

 

5.2  ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยมีแนวคิดบางประการสําหรับการวิจัยเพ่ิมเติมที่สามารถชวยปรับปรุงผลการศึกษานี้ได 

ซึ่งขอเสนองานวิจัยนี้ แบงไดเปน 3 ลักษณะดังนี้ 

5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงสิ่งแวดลอมการทํางาน 

5.2.1.1 จากการศึกษาผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาองคกรหรือหนวยงานควรจัดสรร

งบประมาณเพ่ือเพ่ิมความสุขความสะดวกสบายในการทํางาน พื้นที่ที่เหมาะสม สภาพแวดลอมลอม

ปจจัยตาง ๆ เพื่อใหพนักงานเกิดแรงบันดาลใจเสริมแรงใหบุคลากรทํางานไดอยางดีมีประสิทธิภาพ

และถูกตอง 
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5.2.1.2 จากการศึกษาผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาหนวยงานหรือองคกรควรจัดสรร

งบประมาณในการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เพ่ือทําการศึกษาและพิจารณาถึงความตองการ

ของบุคลากร ใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางานที่มีศักยภาพ สงผลใหเกิดความพึงพอใจในการ

ทํางานและกอใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร 

5.2.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตัิ 

5.2.2.1 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบวาปจจัยดานความชัดเจนในดานการ

วางแผนงานสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มากที่สุดรอยละ 50.9 ดังนั้น องคกรควรมีมาตรการ การวางแผนงานอยาง

ชัดเจน โดยมีนโยบายการปฏิบัตงิานที่แนชัด พรอมมีแนวทางการชวยเหลือ ชี้แนะในการปฏิบัติงาน

เวลาเกิดปญหา ทําใหบุคลากรนั้นเกิดความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน เปนผลใหประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานสูงข้ึน 

5.2.2.2 จากการศึกษาวิจัยครั้งนีท้ําใหรับรูไดถึงผลกระทบจากปจจัยความเครียด

ดานปริมาณงาน สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอยละ 46.2 ดังนั้นควรมีการแจกแจงงานอยางทั่วถึง การจัด

ระเบียบปริมาณงานที่เหมาะสม พรอมมีแนวทางการชวยเหลือในชวงปปดงบประมาณ การชี้แนะใน

การปฏิบัติงานเวลาเกิดปญหามีผลใหประสิทธิภาพการทํางานที่สูงข้ึน 

5.2.3 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

5.2.3.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยการใชวิธีจัดเก็บและรวบรวมขอมูลในรูปแบบอื่น ๆ 

ที่นอกเหนือจากการใชรูปแบบสอบถาม อาทิ การเขาไปสัมภาษณผูที่มีสวนเก่ียวของในแตละหัวขอ

ปจจัยเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลอันเปนประโยชนที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน  

5.2.3.2 ควรมีการศึกษาในสวนของตัวแปรอ่ืน ๆ ที่สงผลกระทบตอประสิทธภิาพ

การทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เชน 

ความสัมพันธในองคกรหรือความเหลื่อมล้ําในที่ทํางาน เปนตน 
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เรื่อง การติดตอส่ือสาร สภาพแวดลอมการทํางาน และความเครียด สงผลตอประสิทธิภาพทํางาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

สวนที่ 1: ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ลงในชอง ⬜ ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดในแตละคําถาม  

1) เพศ  

⬜ ชาย  ⬜ หญิง 

2) สถานภาพสมรส 

⬜ โสด  ⬜ สมรส  

⬜ หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

3) อายุ  

⬜ ≤ 20  ⬜ 21 – 35 ป 

⬜ 36-40 ป  ⬜ ≥ 41 

4) การศึกษา  

⬜ ต่ําปริญญาตรี  ⬜ ปริญญาตร ี

⬜ สูงกวาปริญญาตรี 

5) สถานภาพบุคลากร 

⬜ พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได   

⬜ ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว 

6) อายุงาน  

⬜ ต่ํากวา 1 ป  ⬜ 1-3 ป  

⬜ 3-5 ป  ⬜ มากกวา 5 ป  

7) รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

⬜ ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท  ⬜ 15,001-25,000 บาท 

⬜ 25,001-35,000 บาท  ⬜ มากกวา 35,000 บาท 

  



63 

สวนที่ 2: แบบสอบถามเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดในแตละคําถาม 

ดานการติดตอส่ือสาร 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 

มาก

ที่สุด 

5 

เห็นดวย 

มาก 

4 

เห็นดวย 

ปาน

กลาง 

3 

เห็นดวย 

นอย 

2 

เห็นดวย 

นอย

ที่สุด 

1 

คุณภาพการสื่อสาร 

1) การติดตอสื่อสารในหนวยงานของทาน มีผูให

คําแนะนําหรืออธิบายรายละเอียดของงานอยาง

ครบถวน 

     

2) การติดตอสื่อสารในหนวยงานของทาน มีผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม 

     

3) ในหนวยงานของทานมีระเบียบที่ชัดเจนในเรื่อง  

การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน 

     

4) ทานไดมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกับเพื่อน รวมงาน

ในระดับเดียวกันภายในหนวยงาน 

     

5) ขอมูลในการติดตอสื่อสารในแตละครั้งที่ทานไดรับ  

มีความถูกตอง ชัดเจน 

     

6) ทานคิดวา การสื่อสารในแตละครั้งที่ทานไดรับ 

สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานใหมี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

7) ทานคิดวาการพูดคุย สื่อสารกันอยางเขาใจกับเพื่อน

รวมงานทําใหเกิดการเรียนรูในสิ่งตาง ๆ มากขึ้น 

     

8) ทานไดรับขอมูลเก่ียวกับงานแลวนํามาปรับปรุงให 

ดีขึ้น 

     

การติดตอส่ือสารกับหนวยงานอื่น หรือองคกรอื่น 

9) ทานมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชาของ

หนวยงานอื่น ๆ 
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ดานการติดตอส่ือสาร 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 

มาก

ที่สุด 

5 

เห็นดวย 

มาก 

4 

เห็นดวย 

ปาน

กลาง 

3 

เห็นดวย 

นอย 

2 

เห็นดวย 

นอย

ที่สุด 

1 

10) ทานสามารถโตแยง และแสดงความคิดเห็นกับ

ผูบังคบับัญชาของหนวยงานอ่ืน ๆ 

     

11) ทานติดตอประสานงานกับผูบังคับบัญชาของ

หนวยงานอื่น ๆ เพ่ือลดข้ันตอนในการสื่อสาร 

     

12) ทานประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ไดอยาง

สะดวกรวดเร็ว 

     

ทักษะการสื่อสารดานเทคโนโลยี 

13) ทานไดใชวิธีติดตอ ทาง E-Mail เพ่ือติดตอ สื่อสาร

กับบุคลากรในระดับปฏิบัติการ 

     

14) ทานไดใชวิธีติดตอ ทาง Line เพ่ือติดตอสื่อสารกับ

บุคลากรในระดับปฏิบัติการ 

     

15) ทานไดมีการประชุมติดตอผานชองทางออนไลนกับ

บุคลากรในระดับปฏิบัติการ 
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สวนที่ 3: แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมการทํางาน 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดในแตละคําถาม 

ดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 

มาก

ที่สุด 

5 

เห็นดวย 

มาก 

4 

เห็นดวย 

ปาน

กลาง 

3 

เห็นดวย 

นอย 

2 

เห็นดวย 

นอย

ที่สุด 

1 

การแพรกระจายของโรคระบาด 

1) การแพรกระจายของโรคระบาดสงผลตอการทํางาน

ของทาน 

     

2) กฎระเบียบการควบคุมโรคสงผลตอความสะดวก

สะบายในการทํางาน 

     

3) การทํางานที่บานสงผลตอการปฏิบัติงานของทาน      

สภาวะแวดลอมที่เอื้ออาํนวย 

4) องคกรไดนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชพัฒนาระบบ

การปฏิบัติงานของทานไดสะดวกยิ่งข้ึน 

     

5) ทานมีเครื่องมืออุปกรณสําหรับปฏิบัติงานและพื้นที่

ทํางานเพียงพอ 

     

6) สภาพแวดลอมทางกายภาพในหนวยงาน

เอ้ืออํานวยยตอการปฏิบัติงาน เชน ไมมีเสียงรบกวน 

กลิ่น มีแสงสวาง เพียงพอ เปนตน 

     

ความชัดเจนในการวางแผน 

7) ทานไดรับขาวสารครบถวนในการปฏิบัติงาน      

8) ทานรับรูแผนการวางแผนในอนาคตการปฏิบัติงาน      

9) กฎระเบียบคําสั่งของผูบังคับบัญชาชัดเจนและ 

แนชัด 
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สวนที่ 4: แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานความเครียด 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดในแตละคําถาม 

ดานความเครียด 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 

มาก

ที่สุด 

5 

เห็นดวย 

มาก 

4 

เห็นดวย 

ปาน

กลาง 

3 

เห็นดวย 

นอย 

2 

เห็นดวย 

นอย

ที่สุด 

1 

ปริมาณงาน 

1) ทานสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จครบถวน 

อยางสม่ําเสมอ 

     

2) ในแตละวันทานสามารถทา งานแลวเสร็จใน

ปริมาณที่กําหนด 

     

3) ทานสามารถบริหารจัดการงานของทานใหเสร็จได 

เมื่อมีงานเรงดวนเพ่ิมข้ึน 

     

4) งานของทานมีปริมาณที่เหมาะสม      

5) งานที่ทําการเปลี่ยนแปลงและแกไขอยูตลอดเวลา      

ผลตอบแทนและตําแหนง  

6) รายไดของบุคลากรเหมาะสมกับความรับผิดชอบ      

7) การดําเนินการดานสวัสดิการและคาตอบแทน  

มีระบบการดําเนินการท่ีทาน พึงพอใจ 

     

8) ทานไดรับเงินเดือนตามท่ีทานคาดหวังไว      

ลักษณะงาน 

9) งานที่ปฏิบัติตองใชทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานมาก      

10) งานที่ปฏิบัติไมตรงกับความถนัดและความสามารถ      

11) งานที่ปฏิบัติมีข้ันตอนมากเกินไป      

12) งานที่ปฏิบัติสวนใหญความเรงรัด เรงดวน      

ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน 

13) งานท่ีปฏิบัติเปนงานที่ตองใชความรบัผิดชอบสูงมาก      

14) งานที่มอบหมายเปนงานที่ไมถนัด      

15) การไดรับคําสั่งนอกเหนือหนาที่      
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สวนที่ 5: แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดในแตละคําถาม 

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ 

มากท่ีสุด 

5 

ประสิทธิภาพ 

มาก 

4 

ประสิทธิภาพ 

ปานกลาง 

3 

ประสิทธิภาพ 

นอย 

2 

ประสิทธิภาพ 

นอยท่ีสุด 

1 

ประสิทธิภาพระดับองคกร 

1) องคกรสามาทํางานได

อยางถูกตอง 

     

2) องคกรสามารถทํางานได

รวดเร็วมากขึ้น 

     

3) องคกรไดรับความพึงพอใจ

ของผูมารับบริการมากขึ้น  

     

ประสิทธิภาพระดับหนวยงาน  

4) หนวยงานของทานมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน

การทํางานใหเหมาะสมกับ

สถานการณอยูเสมอ  

     

5) หนวยงานของทานมีความ

ยืดหยุน สามารถประสานงาน

ภายในเพ่ือลดขั้นตอนที่เปน

ทางการในกรณจีําเปนเรงดวน 

     

6) หนวยงานของทานมีการ

กําหนดข้ันตอนการทํางานไว

อยางชัดเจน 

     

7) การทํางานภายใน

หนวยงานของทานเปนแบบ 

มีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นและปรึกษาหารือ  

หรือวิเคราะหปญหารวมกัน  
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ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ 

มากท่ีสุด 

5 

ประสิทธิภาพ 

มาก 

4 

ประสิทธิภาพ 

ปานกลาง 

3 

ประสิทธิภาพ 

นอย 

2 

ประสิทธิภาพ 

นอยท่ีสุด 

1 

ประสิทธิภาพระดับบุคคล  

8) ทานมักจะมีวิธีในการแกไข

ปญหาและอุปสรรคในการ

ทํางาน 

     

9) ทานมีการวางแผนในการ

ปฏิบัติงานไวลวงหนาเสมอ 

     

10) ทานมักมีสวนรวมในการ

ทํางานเปนทีม 

     

 

ขอบคุณทุกทานที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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