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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ท างานและต าแหน่งงาน และศึกษาปัจจัยความเครียดใน
การท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
พนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่ง
จ านวน 385 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
ได้แก่ การทดสอบค่าที  (t-test) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ได้แก่ รายได้ 
และประสบการณ์ท างาน มีประสิทธิภาพการท างานที่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาและต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการท างานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ปัจจัยความเครียดในการท างานของพนักงาน
บริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน ปัจจัยเกี่ย วกับบทบาทหน้าที่ในองค์กร ปัจจัยเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร และปัจจัยที่เกี่ยวกับความ
สมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิในการท างานของพนักงานไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกด้าน ได้แก่ 
ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยความเครียดในการท างาน ประสิทธิภาพการท างาน พนักงานบริษัทไอที 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to study the staff's performance of the IT company in Bangkok Metropolitan by 
demographic characteristics such as education level, income, work experience, and job position. It also aimed 
to study the stress factors in work that affect the work efficiency of IT staff in Bangkok Metropolitan. The chosen 
population of the study was the IT company's staff in Bangkok Metropolitan, where the population is unknown, 
and the data is whereby collected by a questionnaire from 385 samples. The statistics used in the analysis are 
percentage, mean, and standard deviation. The statistics used in hypothesis testing is T-Test and Multiple 
Regression Analysis.  

The results of the research were as follows: (1) respondents who were different in demographic 
characteristics such as income and work experience had a significantly different performance at their job at the 
level of 0.05,  whereas respondents with different educational levels and job titles had no significant difference 
in their performance, (2) the stress factors in the work such as job characteristics, factors relating to roles and 
duties in the organization, factors relating to interpersonal relationships, career development factors, 
organizational factors, and factors relating to the balance between work and personal life had a significant effect 
on the efficiency of work in all aspects i.e. workload, quality of work, time, and cost at the level of 0.05. 
 
Keywords: Stress Factors, Performance, IT Company Staff 
 

บทน า 
 ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีมีบทบาทที่ส าคัญในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนื่องจากเทคโนโลยีมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้น และเป็นหัวใจส าคัญในการท า
ธุรกิจหรือการด าเนินงานขององค์กร โดยผู้ที่สามารถสร้างเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนองค์กร คือ บุคลากรสายงานไอทีในด้านต่างๆ ที่
ต้องมีการบริหารจัดการการท างาน วางแผนและร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร   ผลการส ารวจทั่วโลกของ เทรนไมโครในปี 2562 พบว่า ร้อยละ 33 หรือ 1 ใน 3 ของพนักงานบริษัทไอที มี
ความเครียดจากภาระงานที่มากเกินไปและความคาดหวังจากผู้ใช้งานที่ มากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ร้อยละ 34 ระบุว่ามีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง (2562) โดยกรมสุขภาพจิต ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กล่าวว่า เมื่อความเครียดที่แฝงตัวมากับหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีหนักหน่วง ท าให้เริ่มส่งสัญญาณเตือนสุขภาพทางจิตใจให้ย่ าแย่ และเป็น
ต้นตอส่งผลเสียต่อสุขภาพกายอีกมากมาย โดยเฉพาะความเครียดที่เกิดขึ้นในที่ท างาน มนุษย์ออฟฟิศต้องนั่งจมอยู่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา หลายคนจึงเจ็บป่วยด้วยความเครียดโดยไม่รู้ตัว เมื่อเกิดความเครียดแล้ว แต่ละคนมีปฏิกิริยาการ
ตอบสนองต่อความเครียดที่แตกต่างกันออกไป หากเกิดอาการเหล่านี้บ่อยครั้ง ล้วนเป็นสัญญาณเตือนให้คนท างานควรรีบผ่อน
คลายหรือละจากความเครียดนั้นโดยเร็ว (กรมสุขภาพจิต, 2542)  

ปัจจัยความเครียดที่เกิดขึ้นในการท างานนั้น เกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของงานท่ีมีความซับซ้อน
และเป็นความรู้เฉพาะด้าน ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในการสื่อสารกัน ระหว่างหัวหน้างาน ลูกน้อง หรือแม้แต่เพื่อน
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ร่วมงาน ปัจจัยของลักษณะองค์กรหรือโครงสร้างองค์กร ปัจจัยการเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและความก้าวหน้าใน
อาชีพที่ไม่ชัดเจน อีกทั้งด้วยแรงกดดันและความคาดหวังขององค์กร ในบางครั้งอาจน าไปสู่การไม่สามารถบริหารจัดการเวลา
ท างานและเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม (DeFrank & Cooper, 1987) จนเกิดความเครียดในการท างาน ส่งผลเสียต่อสุขภาพและ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

การบริหารจัดการความเครียดในการท างานนั้น หากมีความเครียดในระดับที่เหมาะสม บางครั้งอาจก่อให้เกิดผลดีได้
เช่นกัน ดังกฎของเยอร์คส-ด็อดสัน (Yerkes-Dodson Law, 1990 อ้างถึงใน ปาณิก เวียงชัย, 2558) ที่อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างระดับความเครียด (stress level) กับสมรรถภาพ (performance) ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ โดยแสดงให้เห็นวา่
หากบุคคลที่มีระดับความเครียดในระดับที่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นสมรรถภาพในการท างานออกมาได้สูงที่สุด เช่น การได้รับความ
คาดหวังจากหัวหน้างานในงานที่ได้รับมอบหมายและท าให้ผู้ได้รับมอบหมายเกิดความเครียด แต่หากน าความเครียดดังกล่าวเป็น
แรงผลักดันให้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการท างานท่ีได้รับ เพื่อจะให้มีคุณภาพงานท่ีดี ไม่มีข้อผิดพลาด ตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของหัวหน้า ท าให้ความเครียดดังกล่าวเป็นผลดีในการท างานได้ แต่ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับระดับความเครียดในการท างานที่เหมาะสม ไม่
มากหรือน้อยจนเกินไป องค์กรควรให้ความส าคัญกับความเครียดของพนักงานในองค์กร เนื่องจากความเครียดที่มากเกินไป อาจท า
ให้ประสิทธิภาพการท างานลดลงหรือไม่สามารถท างานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลกระทบกับสุขภาพ และประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานอีกด้วย  

จากปัญหาข้างต้น ปัจจัยความเครียดในการท างานของพนักงานสายงานต่างๆ นั้น พนักงานบริษัทไอที ถือว่ามี
ความเครียดในระดับที่มาก จากการส ารวจ 20 อันดับสายงานที่มีความเครียดมากที่สุดในโลก  (Addict, 2561) สายงานไอทีอยู่ที่
อันดับ 15 แสดงให้เห็นถึงสาเหตุจากสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้พนักงานบริษัทไอทีต้องพบ
กับปัจจัยความเครียดในการท างานต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีมีผลตอ่
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นแนวทางในการจัดการกับ
ความเครียดเพื่อให้พนักงานของบริษัทไอทีมีประสิทธิในการท างานที่ดีขึ้น ปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังขององค์กร และเพื่อให้
องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความเครียดในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่  

   1.1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ และประสบการณ์ท างาน 
   1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน ประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี

ในองค์กร ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร และ
ปัจจัยเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิต 
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการของพนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปริมาณงาน 
คุณภาพงาน เวลา และค่าใช้จ่าย  
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. พนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานที่

แตกต่างกัน 
2. ปัจจัยความเครียดในการท างาน ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในองค์กร ปัจจัย

เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร และปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการท างาน 
ความหมายของความเครียดในการท างาน 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546) ให้ความหมายว่า เป็นภาวะที่บุคคลรู้สึกว่าตนถูกคุกคามก่อให้เกิดความไม่

สบายใจกังวล วิตกกังวล เกิดความไม่สมดุลซึ่งเป็นผลมาจากการที่บุคคลรับรู้หรือประเมินสิ่งที่ผ่านเข้ามาในประสบการณ์ของตน 
ว่าเป็นสิ่งที่คุกคามร่างกายและจิตใจ ท าให้เกิดการดึงกลไกการป้องกันตนเองมาใช้เพื่อท าให้ความรู้สึกถูกกดดันหรือความเครียด
เหล่านั้น คลายลงและกลับเข้าสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่ง 

รัตติพร พนพิเชษฐกุล (2544) ให้ความหมายของความเครียดในการท างานว่า หมายถึงความรู้สึกท่ีมีผลมาจากปัจจัยต่าง 
ๆ ในการท างาน เช่น ปริมาณงานท่ีมากเกินไป ขาดโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ความสัมพันธ์ในหน่วยงานไม่ดี การเมืองในหน่วยงาน 
เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อผู้ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความกดดัน และเมื่อมีความกดดันมากจะท าให้เกิดความเจ็บป่วยทาง
ร่างกายและจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียกับการท างานโดยจะขัดขวางหรือลดทอนประสิทธิภาพในการท างาน 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการท างาน 
คูเปอร์ และคาร์ทไรท์ (1997) ได้สรุปปัจจัย 6 ประการที่เป็นต้นเหตุของความเครียดในการท างาน ประกอบด้วย 1. 

ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวงาน (Factor Intrinsic to the Job) 2. ปัจจัยด้านบทบาทในองค์การ (Role in the Organization) ถ้าบทบาท
ของพนักงานในองค์การได้ถูกก าหนด และมีการสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจอย่างชัดเจน ความคาดหวังขององค์การที่มีต่อตัว
พนักงานในการแสดงบทบาทนั้น ๆ จะไม่เกิดความขัดแย้งความเครียดในการท างานก็จะต่ า บทบาทในองค์การท าให้เกิด
ความเครียด 3. ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในที่ท างาน (Relationship at Work) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในองคก์าร 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก 4. ความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) หมายถึง การที่บุคคลตั้ง
ความหวังไว้กับงานที่ท าในเรื่องของความก้าวหน้าในอนาคต ความต้องการโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพิ่มเติม 5. โครงสร้าง
และบรรยากาศในองค์การ (Organization Structure and Climate) หมายถึง โครงสร้างการบริหารงานที่แน่นอน ตายตัว ขาด
การยึดหยุ่น บรรยากาศภายในองค์การไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 6. ปัจจัยที่นอกเหนือจากงาน (Non-work 
Factor) หมายถึง การจัดสรรเวลาระหว่างงานกับครอบครัวไม่สอดคล้องกัน ผลกระทบของครอบครัวที่มีผลต่อการท างาน และ
ในทางกลับกันการท าหน้าท่ีสองอย่าง (Dual-Career Stress) (Rice, 1992, p. 197) 
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ความเครียดกับประสิทธิการท างาน 
โดยทั่วไปเมื่อหากต้องเผชิญกับความท้าทายแบบง่าย จะสามารถท างานให้ส าเร็จลงได้ ขณะที่แรงกดดันเพิ่มขึ้นการ

ท างานของเราก็ดีขึ้นพฤติกรรมนี้เป็นความจริงถึงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังเช่นที่ ร็อบบินส์ (Robbins, 2007) อธิบายความสมดุล
ของผลบวกและผลลบของความเครียดในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับ
ประสิทธิภาพในการท างานว่ามีลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบหัวกลับ ( Inverted-U Relationship) กล่าวคือภายใต้ความเครียด
ระดับต่ าประสิทธิภาพในการท างานก็จะต่ า เมื่อความเครียดเพิ่มขึ้นในระดับที่เหมาะสม จะกระตุ้นร่างกายและเพิ่มความสามารถใน
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้นถึงระดับหนึ่ง แต่เมื่อความเครียดเพิ่มขึ้นไปจนเกินความสามารถของ
บุคคลจะรับได้ เกิดความเครียดเป็นเวลานาน ท าให้เกิดความเหนื่อยล้าทั้งรางกายจิตใจและอารมณ์ ก่อให้เกิดความท้อแท้ในการ
ท างานท าให้ประสิทธิภาพในการท างานตกต่ าลง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการท างาน 
ความหมายของประสิทธิภาพ 
ปีเตอร์สันและเพลาแมน (1975) ได้กล่าวว่าความหมายของค าว่าประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิจในความหมาย

อย่างแคบ หมายถึง การลดต้นทุนในการผลิต ส่วนความหมายอย่างกว้าง หมายถึง คุณภาพ (Quality) ของการมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) และความสามารถ (Competence and Capacity) ในการผลิตการด าเนินงานทางด้านธุรกิจ ที่ถือว่ามี
ประสิทธิภาพสูงนั้น ก็เพื่อสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ ในเวลาที่เหมาะสมและต้นทุนน้อยท่ีสุด
เมื่อค านึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพันทางการเมืองที่มีอยู่ ดังนั้น  แนวความคิดของค าว่าประสิทธิภาพทางธุรกิจในที่นี้ จึงมี
องค์ประกอบ 5 อย่าง คือ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) และวิธีการ (Method) ในการผลิต 

องค์ประกอบของประสิทธิภาพ 
แนวคิดของ Peterson; & Plowman (1982) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harring Emerson โดยได้ตัดทอนบางข้อลง 

และสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพ ไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ 1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือผู้ผลิตและผู้ใช้
ได้ประโยชน์ คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ ผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน 2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้อง
เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัท
วางไว้และควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลก าไรมากท่ีสุด โดย
ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือ ต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอยู่อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทไอทีที่ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ทราบจ านวนประชากรที่

แน่นอน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยความเครียดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง โดยขอความร่วมมือจากพนักงานบริษัทไอที ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้ระยะเวลาเก็บรวบรวมตัวอย่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบด้วย Independent t – test , One way ANOVA การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อการพยากรณ์อิทธิพลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์จากการวิจัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ที่ 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี มี

สถานภาพโสด/หม้ายร้าง/แยกกันอยู่ มีรายได้อยู่ที่ 25,001 – 50,000 บาทต่อเดือน ประสบการณ์ท างาน 4 – 6 ปี และต าแหน่ง
งานระดับพนักงานปฏิบัติงาน  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงานมากที่สุด คืออยู่ที่ระดับมาก 
โดยความเครียดที่มากที่สดุคือ ความรู้สึกไม่มีโอกาสเลือ่นต าแหน่งงาน โดยมีระดับความเครียดอยู่ในระดบัมาก ทั้งนี้ มีประสิทธิภาพ
การท างาน ด้านปริมาณงานมากท่ีสุด คืออยู่ในระดับน้อย โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า หัวหน้างานมอบหมายปริมาณงาน
อย่างเหมาะสม มีระดับความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างประสทิธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามระดับการศึกษา ด้วยวิธกีาร t-test  
 

ประชากรศาสตร์ 
ประสิทธิภาพการท างาน 

ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย โดยรวม 
t Sig. t Sig. t Sig. t Sig. t Sig. 

ระดับการศึกษา .169 .866 2.578* .010 -1.378 .169 .899 .369 .466 .642 
      *ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

  
จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 

มีประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกัน ขณะที่พนักงานบริษัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างประสทิธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามรายได้ ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งงาน ด้วยวิธีการ F-test  

 ประสิทธิภาพการท างาน 
ประชากรศาสตร์ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย โดยรวม 

 Statistic Sig. Statistic Sig. Statistic Sig. Statistic Sig. Statistic Sig. 
รายได้ 7.489* .000 5.323* .002 2.478 .065 12.688* .000 6.133* .001 
ประสบการณ์ท างาน 5.354* .001 7.694* .000 6.187* .000 2.909 .053 3.942* .009 
ต าแหน่งงาน .637 .593 3.361* .021 4.593* .005 1.939 .128 8.263* .000 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

 
จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้แตกต่างกัน มี

ประสิทธิภาพการท างานทีแ่ตกต่างกันทุกด้าน  ส าหรับพนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่าง
กัน มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวม ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน และด้านเวลาแตกต่างกัน ขณะทีป่ระสิทธิภาพการท างาน
ด้านค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกัน ส าหรับพนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
ท างาน โดยรวม ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาแตกต่างกัน ขณะที่ประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงาน และด้านค่าใช้จ่าย          
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ของปัจจัยความเครียดในการท างานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการ Multiple Regression 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

 
จากตาราง 3 พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานบริษัทไอทีในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย  
ปัจจัยความเครียดในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงาน ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวกับความสมดุล

ระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปัจจัยความเครียดในการท างาน 
ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย 

𝛽 Sig 𝛽 Sig 𝛽 Sig 𝛽 Sig 
ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน (X1) -.013 .865 -.151 .031 .071 .331 -.345 .000 
ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีในองค์กร (X2) -.018 .808 .218 .002 -.077 .290 .164 .019 
ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (X3) -.119 .096 .015 .814 -.050 .465 .143 .030 
ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน (X4) .053 .440 -.102 .105 .109 .102 .120 .060 
ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร (X5) -.048 .486 -.351 .000 -.221 .001 -.317 .000 
ปัจจัยที่เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตท างาน
และชีวิตส่วนตัว (X6) 

-.195 .006 -.128 .047 -.249 .000 -.137 .035 
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ปัจจัยความเครียดในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพงาน ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน , 
ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีในองค์กร, ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร และปัจจัยที่เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิต
ส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปัจจัยความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านเวลา ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพ
การงาน, ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร และปัจจัยที่เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ปัจจัยความเครียดในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน , 
ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในองค์กร , ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล, ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร และปัจจัยที่
เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
1. พนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีประสิทธิ ภาพการท างานที่

แตกต่างกัน โดยการผลการวิจัยพบว่า  
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานที่มีระดับการศึกษา

ทุกระดับได้น าความรู้ความสามารถท่ีเรียนมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับงาน หรือองค์กรสามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้
สามารถท างานได้ไม่แตกต่างกัน โดยจากการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพร ลี้ไพบูลย์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัย
แรงจูงใจที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ปตท. เคมิคอล กรุ๊ป.” ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเทศบาลที่ไม่แตกต่างกัน 

รายได้แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานที่แตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีรายได้ 75,001 บาทขึ้นไป มีประสิทธิภาพ
การท างานสูงกว่าพนักงานที่มีรายได้ในช่วงอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจากพนักงานที่มีรายได้มาก อาจบ่งบอกการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่มากตาม มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ท าให้มีประสิทธิภาพการท างานที่มากตามรายได้ที่ได้รับ โดยจากการศึกษาพบว่า สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร” ทีพ่บว่า ข้าราชการที่มีรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่าง มีประสิทธิภาพในการการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกัน โดยพนักงานท่ีมีประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 3 ปี มีประสิทธิภาพการท างาน มากกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ท างานในช่วงอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจากพนักงานที่มี
ประสบการณ์น้อย จะพยายามพัฒนาตัวเองและท างานอย่างตั้งใจ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่พึ่งจบการศึกษาท าให้มีความ
ตั้งใจ และความมุ่งมั่นในการท างาน โดยจากการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ได้
ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด” ที่พบว่า พนักงาน
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัดที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานมีความตั้งใจในงานที่ท า โดยไม่ได้
ค านึงถึงต าแหน่งงาน ต้องการท างานให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับต าแหน่งงานในปัจจุบัน โดยจากการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พุฒิพงษ์ ซิบเข (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัท G-Able จ ากัด” ที่พบว่า 
ลักษณะส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเทศบาลที่ไม่แตกต่างกัน 
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2. ปัจจัยความเครียดในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
การผลการวิจัยพบว่า  

ปัจจัยความเครียดในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงาน ของพนักงานบริษัทไอทีในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องจากพนักงานบริษัทไอทีส่วนใหญ่ มักได้รับความกดดันกับปริมาณงานท่ีได้รับค่อนข้างมาก งานต้อง
ใช้ความละเอียดรอบคอบ ท าให้ใช้เวลาในแต่ละงาน อาจท าให้ไม่สามารถท างานได้ในปริมาณงานตามที่ก าหนดหรือ และเมื่อเกิด
ความเครียดในการท างานอาจท าให้ไม่สามารถท างานได้ในปริมาณงานที่หัวหน้ างานได้มอบหมาย โดยจากการศึกษาพบว่า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา วิเวโก (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านงาน ความเครียดและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานในกรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า ปัจจัยด้านงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ปริมาณงาน คุณภาพงาน และความพึงพอใจในงาน ที่แตกต่างกัน 

ปัจจัยความเครียดในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพงาน ของพนักงานบริษัทไอที ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องจากพนักงานท่ีมีความเครียดในการท างานมาก ส่งผลต่อคุณภาพงานของงานท่ีไม่ตรงตามที่ก าหนด 
แต่หากมีความเครียดในระดับที่เหมาะสม เช่น มีความเครียดกับงานมาก ท าให้พยายามรักษาคุณภาพงานให้ดีอยู่เสมอ หรือการที่มี
ความเครียดมากเกินไป ท าให้คุณภาพงานแย่ลง เนื่องจากไม่สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้ โดยจากการศึกษาพบว่า สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อภิญญา วิเวโก (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านงาน ความเครียดและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในกรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า ปัจจัยด้านงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ปริมาณงาน 
คุณภาพงาน และความพึงพอใจในงาน 

ปัจจัยความเครียดในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านเวลา ของพนักงานบริษัทไอที ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องจากพนักงานที่มีความเครียดจากการท างาน ส่งผลให้ไม่สามารถท างานได้ตามเวลาที่ก าหนด เกิด
ความล่าช้าในงาน ไม่สามารถประเมินเวลาการท างานได้อย่างถูกต้องหรือผิดพลาดในการท างาน ไม่สามารถจัดการเวลาในการ
ท างานได้ หากมีงานที่ได้รับมอบหมายมากกว่าหนึ่งงาน หรือไม่สามารถท างานได้หลายงานพร้อมกันในเวลาเดียว โดยจาก
การศึกษาพบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ จันทรประเสริฐ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “ความเครียดในการท างานของพยาบาล
วิชาชีพไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา” ที่พบว่า พยาบาลที่มีความเครียดแตกต่างกัน มีความสามารถปฏิบัติการ
พยาบาลในด้านปริมาณงานและด้านเวลาแตกต่างกัน 

ปัจจัยความเครียดในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย ของพนักงานบริษัทไอที ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องจากพนักงานที่มีความเครียดในการท างาน บางครั้งท าให้การท างานผิดพลาด หรือท างานล่าช้า 
อาจท าให้เกิดความเสียหายหรือมีค่าใช้จ่ายขององค์กรที่มากขึ้น ไม่สามารถใช้ทรัพยากรขององค์กรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งหาก
พนักงานมีความเครียดที่เหมาะสมจะท าให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายขององค์กรที่มากข้ึน โดยจากการศึกษา
พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ าฝน นิมิต (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านความเครียดที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความเครียด มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
1. องค์กรควรเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีตรงตามลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน จากพบการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัท

ไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี 
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สถานภาพโสด/หม้ายร้าง/แยกกันอยู่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 25,001 – 50,000 บาท มีประสบการณ์ท างาน 4 – 6 ปี และ
ต าแหน่งงานระดับพนักงานปฏิบัติงาน ดังนั้น หากเน้นการพัฒนาพนักงานในส่วนนี้ จะท าให้พนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับพนักงาน และส่งต่อผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาและมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นได้ 

2. องค์กรควรมีการประเมินความเครียดของพนักงาน และบริหารจัดการกับความเครียดของพนักงานให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม มีการวางแผนการพัฒนาทางอาชีพให้กับพนักงานอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทางอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของพนักงานและขององค์กร เนื่องจากหากท าให้ความเครียดในการพัฒนาทางอาชีพของ
พนักงานอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเพิ่มขึ้น  

3. องค์กรควรให้ความส าคัญกับปัจจัยความเครียดในการท างาน เนื่องจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบริษัทไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความเครียดในการท างาน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน ในทุกด้าน ซึ่งจากผลการศึกษารายด้าน พบว่า  

ด้านปริมาณงาน องค์กรควรมอบหมายงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการท างาน ไม่มากหรือน้อย
เกินไป ท าให้มีเวลาในการท างานและเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวที่สมดุลกัน เพื่อให้พนักงานไม่เกิดความเครียดในการท างาน จะท าให้
พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจัยความเครียดให้การท างาน ที่เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิต
ท างานและชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงาน ในทิศทางตรงข้าม 

ด้านคุณภาพงาน หัวหน้างานควรมีการอธิบายงานให้กับพนักงานอย่างถูกต้อง ละเอียดและมีความชัดเจน อธิบายถึง
ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบในงานและความต้องการของงานอย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณภาพงานเป็นที่พอใจ ตรงตามเป้าหมายของ
หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน โดยปัจจัยความเครียดในการท างาน ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีในองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านคุณภาพงาน ในทิศทางเดียวกัน แต่ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน, ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร และปัจจัยที่เกี่ยวกับความสมดุล
ระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพงาน ในทิศทางตรงข้าม 

ด้านเวลา หัวหน้าควรมอบหมายให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ส่งเสริมพนักงานให้มีการเรียนรู้ในการประเมินศักยภาพ
การท างานเพื่อให้สามารถประเมินเวลาในการท างานแต่ละงานได้อย่างแม่นย า ส่งเสริมให้พนักงานท่ีมาพัฒนาความรู้ความสามารถ
และความเช่ียวชาญในงาน และองค์กรควรสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความสามารถให้ตรงตามสายงาน โดยปัจจัย
ความเครียดในการท างาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านเวลา ในทิศทางเดียวกัน 
แต่ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร และปัจจัยที่เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว ผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านเวลา ในทิศทางตรงข้าม 

ด้านค่าใช้จ่าย องค์กรควรมีการควบคุมค่าใช้จ่ายของพนักงาน โดยการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมให้พนักงานบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการท างานอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
หากท าให้พนักงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง ว่าพนักงานเป็นส่วนส าคัญที่สามารถช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของ
องค์กรได้ โดยปัจจัยความเครียดในการท างาน ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย 
ในทิศทางเดียวกัน แต่ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน , ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร และปัจจัยที่เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิต
ท างานและชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย ในทิศทางตรงข้าม 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรท าการศึกษาพนักงานไอทีในองค์กรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบริษัทไอที แต่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี น ามาเปรียบเทียบกับความแตกต่างของปัจจัยความเครียดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานไอทีในองค์กร
อื่นๆ เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างองค์กรในการจัดการความเครียดของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ต่อไป 

2. ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้องค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
ท าให้ส่งผลต่อการท างานของพนักงาน จึงควรมีการศึกษาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มเติม เพื่อน าไปพัฒนา
ประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กรต่อไป 
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