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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวตัถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบคุลากร
สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  2.) เพื่อศกึษาการจดัการความเครียดในการปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3.) เพื่อศึกษา
ความเครียดในการปฏิบัตงิานที่มีผลต่อการจดัการความเครยีดในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสังกัดส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
จ านวน 149 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าร้อยละ  ( Percentage ) ค่าความถี่ ( Frequency ) ค่าเฉลี่ย ( Mean ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation ) ในการท าการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้สถิติแบบทดสอบ t-test สถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis (MRA) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรที่มีเพศ  อาย ุสถานภาพ  ระดับ
การศึกษา รายได้ และโรคประจ าตัวที่แตกต่างกัน มีการจัดการความเครียดของบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่
ต่างกัน และบุคลากรที่มรีะยะเวลาในการท างานที่ต่างกัน มีการจัดการความเครียดในการปฏบิัติงานต่างกัน 
ความเครียดในการปฏิบัตงิานด้านลักษณะของงาน ด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ มผีลต่อการจดัการ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  ความเครียดใน
การปฏิบัตงิานด้านบรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ไม่มีผลต่อการ
จัดการความเครียดในการปฏิบัตงิานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
 
ค าส าคัญ : การจัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน ,  ความเครียดในการปฏบิัติงาน  
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ABSTRACT 
 This research study Has the objectives 1.) to study the stress management in the 
operation of the personnel under the Bangkok Revenue Office 22 2.) to study the stress 
management in the work of the personnel under the Revenue Department of the Bangkok 
Area 22 classified by personal factors 3.) To study the work stress which has an effect on 
the stress management of the personnel under the office of Revenue Department, Bangkok 
Area 22 
 The sample group used in this research is 149 personnel under the Revenue 
Department of Bangkok Area 22, by using questionnaires as a tool to collect statistical data 
used in the analysis, including Percentage, Frequency, Mean. (Mean) and standard deviation 
(Standard Deviation) in testing the hypothesis. The researcher used the t-test statistics, One-
Way ANOVA. If the differences were found, they were compared in pairs. By means of LSD 
and Multiple Regression Analysis (MRA) 
 The hypothesis testing found that the personnel under the Revenue Department 
had different gender, age, status, education level, income, and congenital disease. There is 
no difference in the management of personnel stress on operations. And personnel with 
different working periods There is a different management of work stress. Job stress regarding job 
characteristics Structure and Management Affect the stress management in the work of 
personnel under the Revenue Department of Bangkok Area 22 and the stress of working in 
the atmosphere and facilities. Interpersonal relations No effect on job stress management 
of personnel under the Revenue Department, Bangkok Area 22 
 
Keywords : stress management in work, job stress 
 
บทน า 
 สภาพสังคมประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าไปสูค่วามทันสมัยอย่างรวดเร็ว ทัง้ในด้าน
วิชาการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เหล่านี้มีผลท าให้การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก และจากการเปลี่ยนแปลงนี้เองทีท่ าให้บุคคลต้องเผชิญกับสภาพการณต์่างๆ     
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพบกับปัญหาอยู่ตลอดเวลา บุคคลแต่ละคนจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข แต่ถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะท าให้เกิดปัญหา และภาวะความเครียด
ตามมา โดยหากมีความเครียดมากอาจส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างมาก ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 เป็นองค์กรของภาครัฐ มหีน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบรหิาร
การจดัเก็บภาษีอากร การส ารวจการไต่สวนและด าเนินการเกี่ยวกับ การเร่งรัดภาษีอากรค้าง การให้ค าปรึกษาแก่ 
ผู้เสียภาษี การตรวจสอบและประเมินเรียกเกบ็ภาษีเพิ่มเติม การตรวจปฏิบัติการ การตัดสนิการคืนภาษี การ
ด าเนินคดีภาษอีากร ใบผ่านภาษีอากร และภาษีคนต่างด้าว และรับเรื่องการอุทธรณ์ภาษีอากร บันทึกข้อมลู
ภาษีอากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์รวมทัง้การให้บริการจดเลิก เปลี่ยนแปลง  เกี่ยวกับ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของส านกังานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ ซึ่งการปฏิบัติงาน
ในแต่ละด้านและแต่ละหน้าที่ ของแต่ละบุคคลในองค์กร มีความยากง่ายต่างกัน ซึ่งงานในกลุ่มอาชีพบางอาชีพ
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ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการท างานที่ค่อนข้างสูง และสรรพากรเป็นหนึ่งหนว่ยงานที่มีการปฏิบัติงานในบาง
ด้านต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร ตลอดจนบทลงโทษที่ผู้เสียภาษีมีความจงใจ
เจตนาในการท าความผิดก็จะได้รับโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ และกฎหมายด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการด าเนินงานของบุคลากร ผู้วิจัยได้มีความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาความเครียด
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กร จงึได้สนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การจดัการความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สังกดัส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  เพื่อความมุ่งหวังว่าผลการศึกษา เพื่อชว่ยลด
ปัญหาและความเครียดที่เกดิจากการปฏิบัติงานได้ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาการจัดการความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22 
 2. เพื่อศึกษาการจัดการความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการจัดการความเครียดในการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรสังกดัส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การท าวิจัยในครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาการจัดการความเครียดในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพหมานคร 22 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 จ านวน 149 คน 
 2. การวจิัยในครั้งนี้เป็นการศกึษาเกีย่วกับการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุง โดยจะศึกษาถึงการจัดการความเครียดในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 3 
ด้าน ซึ่งได้แก่ ดา้นการเผชิญปญัหาแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา ด้านการเผชิญปัญหาโดยมุ่งแก้ไขอารมณ์ ด้านการ
เผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหา ศึกษาลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ 
ระยะเวลาในการท างาน โรคประจ าตัว ศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ไดแ้ก่ ด้านลักษณะ
ของงาน ด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ ด้านบรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล มีความแตกต่างกันที่มีผลต่อการจัดการความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อศึกษาการจัดการความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22 
 2. เพื่อศึกษาการจัดการความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22 จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา รายได้ และโรคประจ าตัว 
 3. เพื่อศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการจัดการความเครียดในการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรสังกดัส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  
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ทบทวนวรรณกรรม 
 
 1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความเครียด 
    ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ อ้างถึงใน ธัญยธรณ์ ทองแก้ว, 2559 : 9-10) กล่าวว่าความเครียดเป็นภาวะ
ของอารมณ์หรอืความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ และท าให้รู้สึกถกูกดดัน ไม่สบายใจ 
วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถกูบีบคั้น  เมื่อบุคคลรับรู้หรือประเมินว่าปญัหาเหล่านั้นเปน็สิ่งที่คุกคาม
จิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจะส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไป โดยร่างกาย 
ด้านจิตใจและอารมณ์  รวมทั้งด้านพฤติกรรม แต่เมื่อเวลาผ่านไป  ความเครียดเหล่านั้นคลายลง  ร่างกายจะ
กลับเข้าสู่สภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่งความเครียดส่งผลต่อชีวิต แบ่งได้ 2 ด้าน คือ ด้านที่หนึง่ ผลต่อสุขภาพทาง
กาย  ได้แก่ อาการป่วยที่เกิดทางกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ยตามร่างกาย ปวดท้อง ท้องเสียหรือท้องผกู
บ่อย ๆ นอนไมห่ลับ หอบหืด ส่วนด้านที่สอง คือผลต่อสุขภาพจิต ที่น าไปสู่ความวิตกกังวล ซึมเศร้า กลัว
อย่างไร้เหตุผล อารมณ์ไม่มั่นคงเปลี่ยนแปลงง่าย  นอกจากนีค้วามเครียดยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน ความสมัพันธ์ต่อครอบครัว และบุคคลแวดล้อม   
 
 2. แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน 
     Frederick.F.W.Tayloy (1986 , อ้างถึงใน อนุรัตน์  อนันทนาธร, 2559) ได้แบ่งสาเหตุ หรือ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการท างาน ออกเป็น 2 ปัจจัย มดีังนี้ คือ (1.) ปัจจัยจากสิง่แวดลอ้ม ประกอบด้วย 
ลักษณะของงาน บทบาทและความรับผิดชอบในการท างาน โครงสร้างและบรรยากาศขององคก์ร ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล  (2.) ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่แต่ละบุคคล มีการแสดงออกถึงความเครียดใน
หลายรูปแบบ โดยแต่ละบุคคลมีวิธีการจัดการความเครียดที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส  โรคประจ าตัว และระยะเวลาในการท างาน (ปรารถนา  เล็กสมบูรณ์ , 
2554 อ้างถึงใน  พิมพ์  ศรีทองค า, 2557 : 15-16)  
  1. ภาระงานมากในช่วงเวลาที่จ ากัด Workload  against  Time Pressure  ผู้ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขจ านวนมากต้องมีความรับผิดชอบในภาระงาน การดแูลพยาบาล  ผู้รับบริการ ซึ่ง
ผู้รับบริการทีอ่ยู่ในความดูแลมจี านวนมาก  และมีภาระงานด้านเอกสารมากเกินไป ซึ่งต้องท าในเวลาเดียวกัน
และช่วงเวลาที่จ ากัด ท าให้ไม่สามารถท างานให้ได้ตามมาตรฐาน  หรือท างานไม่ส าเร็จในเวลาที่ก าหนด เป็นต้น  
เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ท าใหเ้กิดความเครียดในงานได้ 
  2. โครงสร้างและการบรหิารจดัการ Structure Organization and  Management 
ขนาดขององค์การไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน การไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน  การระบุหรือ
ก าหนดหน้าที่  ขอบเขตความรับผิดชอบไม่ชัดเจน  มีความคลุมเครือในบทบาท หน้าที่   ขาดความก้าวหน้า
ทางวิชาชพี  การขาดการสนับสนุนเงินทุนจากผูบ้ริหาร  แผนผงัสายบังคับบัญชาที่ซับซ้อน  บรรยากาศการ
ท างานไม่เอื้อตอ่ลักษณะการท างาน นโยบายการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่เหมาะสม  การ
ขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ์และครุภัณฑ์  เป็นต้น  ส่ิงเหล่านี้เป็นปัญหาด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ
องค์การที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความเครียดในการท างาน และยังพบว่า ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกจิมีผลกระทบ
อย่างมากต่อการบริหารจัดการองค์กร 
  3. บรรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกไม่ดี  Poor-Working  Conditions/ Faclities 
สภาพการท างาน บรรยากาศในการท างาน และส่ิงอ านวยความสะดวกที่ไม่ดีก็เป็นสิ่งที่ไม่เอื้อต่อการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งมีอิทธิพลต่อความเครียดในงานอย่างมากเช่นกัน ลกัษณะดังกล่าวนี้ ได้แก่ สถานที่
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ท างานเก่าและช ารุดทรุดโทรม การขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษาสถานทีท่ างาน การขาดอุปกรณ์และ
ทรัพยากรที่เหมาะสมและจ าเป็นในการท างาน การที่มีนโยบายด้านสวัสดิการเกี่ยวกับการตัดหรือลดค่าใช้จ่าย
ที่จ าเป็น การมวีันลาหรือวันหยุดพักผ่อนต่อปีน้อย การขาดสวนหย่อมหรือมุมพักผ่อนในที่ท างาน เป็นต้น 
  4. สัมพันธภาพระหว่างบุคคลไม่ดี Poor – Interpersonal Relationships ลักษณะ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในทีท่ างาน  มีอิทธพิลต่อการเกิดความเครียดในงานได้ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือกับผูร้่วมงาน และหัวหน้างาน  ผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งสัมพันธภาพกับ
ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์  ซึ่งการท างานประกอบด้วยหลายฝ่ายที่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน  หาก
ลักษณะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานได้ 
 
 3. แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน  
     ลาชารัส  และโฟล์คแมน (Lazarus ; & Folkman . 1984, อ้างถึงใน สุภาภัทร ทนเถื่อน 2553 : 
29-30) ได้แบ่งวิธีเผชิญความเครียดเป็น 2 ลักษณะดังนี ้
  1. การเผชิญความเครียดโดยมุ่งแก้ไขปัญหา Problem  Focused  Coping เป็นความ
พยายามของบคุคลในการตัดสนิใจเลือกใช้วิธีการที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์ ที่จะก่อให้เกดิความเครียดโดยตรง
ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น นั่นคือเรยีนรู้ที่จะเข้าใจปัญหาตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนหาวิธีต่าง ๆ 
ในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม มีการตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหา จะเป็นการมุ่งเผชิญกับสิง่ที่เป็นปัญหาตาม
ความเป็นจรงิ และการกระท าโดยการเลือกวิธทีี่ดีที่สุด การเผชิญความเครียดแบบนี้จะช่วยลดความตึงเครียด
ของตัวเอง  และสิ่งที่มากระทบ เพราะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 
แต่จะใช้กับสถานการณท์ี่ประเมินแล้วว่าพอจะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้  วิธีเผชิญความเครียดโดยมุ่งแก้ไขปัญหา 
ได้แก่ การวางแผนในการแก้ไขปัญหา และกระท าไปตามขั้นตอน  มีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาให้ได้ผลดี  การพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีขึ้น การพยายามคิดหาวิธีแกไ้ขปัญหาหลาย 
ๆ ทางหรือแก้ปัญหาตามประสบการณใ์นอดีต การขอความช่วยเหลือ  หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในการแก้ไข
ปัญหา เป็นต้น 
  2. การเผชิญความเครียดโดยมุ่งปรับอารมณ์ Emotion  Focused Coping เป็นความ
พยายามของบุคคลในการตัดสนิเลือกใช้วิธีเผชญิความเครียด  ที่จะช่วยควบคมุปรับอารมณ์ความรู้สึกของ
ตัวเอง โดยการมุ่งลดความไม่สบายใจ เมื่อไม่สามารถแก้สถานการณ์นั้นได้ เป็นการรักษาสมดลุทางจิตใจไว้  
วิธีเผชิญความเครียดแบบนี้เป็นเพียงวิธีบรรเทาหรอืลดความเครียดเท่านั้น ไม่ได้จัดการโดยตรงให้ปัญหาหมด
ไป  ดังนั้นถ้าน ามาใช้บ่อย ๆ โดยที่บุคคลขาดความตระหนักรู้ในตนเองหรือคิดและกระท าที่บิดเบือนความ
จริง ปัญหาไม่ไดรับการแก้ไขจะก่อให้เกิดความเครียดมากขึ้น โน้มน าให้เกดิอาการทางจิต เชน่ วิตกกังวล 
ซึมเศร้า มีความคิดฆ่าตัวตาย ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลเลือกใช้วิธีเผชิญความเครียดเหล่านี้อย่างรู้ส านึกตาม
สภาพเป็นจริงทีเ่กิดขึ้นก็จะเอื้อให้ปรับตัวได้  วิธีเผชิญความเครียดโดยมุ่งปรับอารมณ์ ได้แก่ การหลกีหนี
ปัญหา การไม่ให้ความสนใจ การลดความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพที่เป็นปัญหา การนอนหลับ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 
ออกก าลังกาย การปล่อยตามยถากรรม การพูดระบายให้คนอืน่ฟัง หรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่
ช่วยเหลือได้  การโยนความผิดให้ผู้อื่น หรือกการแสดงความโกรธ  เป็นต้น 
  คุ๊กและเฮปเปอร์ Cook & Hepper, 1997 อ้างถึงใน กาญจนี  บอลสิทธิ์, 2553 : 31-32) กล่าวว่า 
พฤตกิรรมการเผชิญปัญหาความเครียด หมายถึง ความพยายามของบุคคลทั้งทางด้านความคดิและการ
กระท าเพื่อจดัการบรรเทา ลดความต้องการหรอืความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทัง้ภายในและภายนอก  โดยแบ่ง
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ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  1. พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา  2. พฤติกรรมการ
เผชิญความเครียดแบบมุ่งเน้นการแกอ้ารมณ์ 3. พฤตกิรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปัญหา 
 
งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
 สุภาภัทร  ทนเถื่อน (2553) การศึกษาความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนกัเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จากผลการวิจัยพบวา่ 
 1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรวมมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง  นอกจากนี้พบว่า
นักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายเพศหญิง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผล
การเรียนต่ า นกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มรีายได้ของครอบครัวต่ า นักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใช้วธิี
เผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปญัหาสูง  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใช้วธิีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไข
อารมณ์สูง และนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายที่ใช้วิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยสูง  มีความเครียดที่
แสดงออกทางจติใจในระดับสูง 
 2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนต่ า มีความเครียดสูงกว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีผลการเรียนปานกลางและสูง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชว้ิธีเผชิญความเครียดต่างกัน มีความเครียดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 4. วิธีเผชญิความเครียดแบบมุง่แก้ไขปัญหา วิธีเผชิญความเครียดแบบมุง่แก้ไขอารมณ์ และวิธีเผชิญ
ความเครียดแบบได้ประโยชน์นอ้ยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียด
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 5. วิธีเผชิญความเครียดแบบไดป้ระโยชน์น้อยและวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาสามารถ
ท านายความเครียดอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non – Experimental  Design) เป็นการวิจยัที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ  โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง(Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลา
หนึ่ง เพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธทีางสถิต ิ
 ประชากรของการศึกษางานวิจัย ได้แก่ บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22   
จ านวนทัง้หมด 237 คน (ข้อมูลอ้างอิงจากงานธุรการ ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  ณ วันที่ 
20 มีนาคม 2563) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการใช้วิธีค านวณสูตรของ Yamane 
(1973) ซึ่งทีร่ะดับความคลาดเคลื่อน 0.05 และจากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ที่ใช้เป็นตัวแทน
ประชากร ในการวิจัย คือ บุคลากรจ านวน 149 คน จากทุกฝา่ยที่ปฏิบัติงานในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22  ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสัดส่วนตามฝ่าย และได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทบทวนแนวคิดทฤษฏีและผลการวิจัยต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดที่เป็น
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แนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวจิัยเชิงส ารวจเป็นค าถามปลายปิด
โดยผู้วิจัยมีค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลอืกตอบโดยแบ่งแบบสอบถามปลายปิดเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่  1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามข้อมลูปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ  
อายุ  สถานภาพ  ระดับการศกึษา  รายได้ ประสบการณ์  สขุภาพ มีจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด 7  ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22 ซึ่งเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องความเครียดในการปฏิบัตงิานของบุคลากรมีขอ้ค าถาม 4 ด้าน 
คือ ด้านลักษณะงาน  ด้านโครงสร้างและกรบริหารจัดการ ด้านบรรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวก และ
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล   มีจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด 15 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะ
ประเมินระดับความเครียด 5 ระดับ  
 ส่วนที่ 3  แบบสอบถามการจัดการความเครียดในการปฏิบัตงิานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 เป็นการถามเกี่ยวกับข้อค าถาม 3 ด้านที่มุ่งจดัการกับความเครียด คอื (1) การเผชญิ
ปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหา (2) การเผชิญปญัหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ (3) การเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหา 
มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 12  ข้อ เป็นแบบวัดที่รายงานตนเองถึงวิธีการจัดการความเครียดเมื่อบุคคลประสบ
กับปัญหามีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบ Likert scale 5 ระดับ 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
         1.1 ใช้ค่าร้อยละ และค่าความถี่ กับตวัแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ลักษณะขอบุคลากร
สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา 
ด้านรายได้  ด้านระยะเวลาในการท างานและด้านโรคประจ าตัว 
         1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีการวดัระดับเชงิปริมาณ ได้แก่ การจดัการ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 และความเครียดใน
การปฏิบัตงิาน 
 
 2. สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดังต่อไปนี้ 
         2.1 เพื่อศึกษาการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสงักดัส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้าน  อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา  รายได้  และ
ระยะเวลาในการท างาน โดยใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยข้อมูลสถติิความแปรปรวนทางเดียว (0ne – way ANOVA)  
หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทยีบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 
         2.2 เพื่อศึกษาการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านกังานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22 จ าแนกตามเพศ  โดยใชก้ารวิเคราะหด์้วยข้อมูลสถิติ t – test 
         2.3 เพื่อศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple  Regression) 
 
ผลการวิจัย 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวจิัยเรื่อง การจดัการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 
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38-45 ปี สถานภาพโสด  มีระดับการศกึษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ 15,001-30,000 บาท มีระยะเวลาใน
การท างาน ส่วนใหญ่ 15 ปีขึ้นไป และไม่มีโรคประจ าตัว สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดงันี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ การจดัการความเครียดในการปฏิบัตงิานของบุคลากรสงักัดส านกังานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 โดยภาพรวม มีวธิีการจดัการความเครียดที่ท าแบบนั้นเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า บุคลากรมีวิธกีารจัดการความเครียดทีท่ าแบบนั้นเป็นส่วนใหญ่ ด้านการเผชญิปัญหาโดยมุง่
แก้ไขปัญหา  ดา้นการเผชิญปญัหาโดยมุ่งแก้ไขอารมณ์  และด้านการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหา 
 2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความเครียดในการปฏิบัตงิานของบุคลากรสงักัดส านกังาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และโรคประจ าตัวต่างกัน มีการ
จัดการความเครียดในการปฏิบัตขิองบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ไม่ต่างกัน แต่มี
ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระยะเวลาในการท างาน ที่ต่างกัน มกีารจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ความเครียดในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการจัดการความเครียดในการปฏบิัติงาน
ของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  พบว่า ความเครียดในการปฏิบัติงานด้าน
ลักษณะของงาน  ด้านโครงสรา้งและการบริหารจัดการมีผลตอ่การจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 และความเครียดในการปฏิบัติงานด้านบรรยากาศ
และสิ่งอ านวยความสะดวก  และด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลไม่มีผลต่อการจัดการความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกดัส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวจิัยเรื่อง การจัดการความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22 ผู้วิจัยท าการสรุปตามวตัถปุระสงค์มีดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการจดัการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกดัส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22 โดยรวม บุคลากรมีการจัดการความเครียดโดยใช้วิธีการจัดการความเครียดแบบนั้นเปน็
ส่วน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามล าดับ ได้แก่  การเผชิญปัญหาแบบมุง่แก้ไขปญัหา  การเผชิญปัญหา
แบบมุ่งแก้ไขอารมณ์  และการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหา   
        1.1 ด้านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 มีการจัดการความเครียดโดยใช้วธิีการจัดการความเครียดแบบนั้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้วิจยัมี
ความเห็นว่า บุคลากรมีการใชว้ิธีการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานที่
เคยมี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  สุภาภัทร ทนเถือ่น (2553)  การเผชิญความเครียดโดยมุ่งแก้ไขปัญหา 
เป็นความพยายามของบุคคลในการตดัสินใจเลอืกใช้วิธีการที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเครียด
โดยตรงให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น 
     1.2 ด้านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ของบุคลากรส านักงานสังกัดสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22 มีการจัดการความเครียดโดยใช้วธิีการจัดการความเครียดแบบนั้นเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ผู้วิจยั
มีความเห็นว่า บคุลากรในสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  ใช้วิธีการในการจดัการความเครียด
โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดใหม่ เพื่อให้เกิดแนวคิดในทางบวกและก่อให้เกิดผลดีต่อการแก้ไขปัญหา
ในการจัดการความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อาทิตยา  โชติส าราญ (2554)  
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ได้กล่าวถึงการเผชิญกับความเครียดว่า การจดัการกับอารมณ์ เป็นการปรับอารมณ์หรือการปรับความรู้สึก  
เพื่อไม่ให้ความเครียดนั้นท าลายขวัญและก าลงัใจหรือลดประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของบคุคล 
     1.3 ด้านการเผชิญปัญหาแบบวิธีหลีกหนีปัญหา ของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพืน้ที่
กรงุเทพมหานคร 22 มีการจัดการความเครียดโดยใช้วธิีการจัดการความเครียดแบบนั้นในระดับปานกลาง ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสว่นใหญ่ไม่ค่อยมีพฤตกิรรมหรือใช้วิธกีารนี้มากสักเท่าไหร่นัก  แต่ก็เป็นวิธีที่
สามารถที่จะจัดการความเครียดได้วิธีหนึง่เช่นกัน  นั่นคือ การไม่คิดว่ามีปัญหานั้นเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Frydenberg  and Lewis  (1993) กล่าวว่า วิธกีารเผชิญปญัหาที่ไม่มีประสิทธภิาพ ได้แก่ วิธทีี่
แสดงให้เห็นถงึลักษณะของการไม่สามารถจัดการกับปัญหา หรือหลกีเลี่ยงปัญหานั่นเอง  
 2. ผลการศึกษาการจดัการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกดัส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้าน
รายได้ ด้านระยะเวลาในการท างาน และด้านโรคประจ าตัวสามารถสรุปได้ดังนี้ 
           2.1 บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีเพศต่างกัน ท าให้การ
จัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการที่บุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีการจัดการความเครียดในทกุด้านไม่
ว่าจะเป็นด้านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหา  มุ่งแก้ไขอารมณ์ หรือหลีกหนีปัญหา ได้ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ พิมพ์  ศรีทองค า (2557) กล่าวว่า  ลักษณะทางเพศที่ต่างกัน อาจท าให้ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อความเครียดต่างกัน บางอาชีพเพศชายสามารถจดัการกับปัญหาได้ดีกว่าเพศหญิง ขณะเดียวกันมี
บางอาชีพ พบวา่เพศหญิงสามารถจดัการได้ดีกว่า และมีความอดทนสูงกว่า  
     2.2 บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีอายุต่างกัน ท าให้การจัดการ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีช่วงอายุต่างกัน มีวิธีในการจดัการความเครียดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเผชิญปญัหา
แบบมุ่งแก้ไขปญัหา  มุ่งแก้ไขอารมณ์ หรือหลีกหนีปัญหา ได้ไมต่่างกัน ซึง่ไม่สอดคล้องกับแนวคดิของ ปวิตรา  
ลาภละมูล  (2557) กล่าวว่า อายุเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุน้อยมกีารมองโลกแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมองโลกในแง่ร้ายเนือ่งมากจาก
ประสบการณ์ชวีติที่แตกต่างกัน           
    2.3 บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้มี
การจดัการความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าบุคลากรที่มีบุคคลมี
สถานภาพต่างกัน มีวิธีในการจดัการความเครยีดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไข
ปัญหา  มุ่งแก้ไขอารมณ์ หรือหลีกหนีปัญหา ได้ไม่ต่างกัน เพราะบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22 มีปัจจัยที่ก่อให้เกดิความเครียดในลักษณะที่ใกล้เคียงกันจึงท าให้  มีวิธีการแก้ไขปญัหาที่
เกิดขึ้นได้ไม่แตกต่างกันมากนัก  ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ งานวิจัยของ  พิมพ์ ศรทีองค า (2557)  ที่กล่าวว่า 
สถานภาพสมรส เป็นสภาพความสัมพันธ์ต่างๆ ภายในครอบครัวของแต่ละบุคคล บุคคลที่สถานภาพสมรส
ต่างกัน จะมีพฤติกรรมการปรับตัวต่อระดับความเครียดที่แตกต่างกัน  
        2.4 ลักษณะของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีระดับการศกึษา
ต่างกัน ท าให้มีการจัดการความเครียดในการปฏบิัติงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน แต่พิจารณารายด้านพบว่า การ
จัดการความเครียดแบบวิธีมุ่งแก้ไขปัญหา มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การ   
ที่บุคลากรมรีะดับการศึกษาที่ต่างกัน ท าให้มกีารจัดการความเครียดในการปฏิบัตงิานโดยรวมไม่ตา่งกัน แต่เมือ่
พิจารณารายด้านพบว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีมีการจดัการ
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ความเครียดโดยมุ่งแก้ไขปญัหาที่แตกต่างกัน งานวิจัยของ ปวติรา  ลาภละมูล (2557) กล่าวว่า  การศึกษาเป็น
ปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม  ทัศนคติ  และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสงูจะได้เปรียบ
อย่างมากในการศึกษาและแสงหาข้อมูลตลอดจนวิธีในการแก้ไขปัญหา ยอ่มแตกต่างจากคนที่มีการศึกษาต่ า 
ซึ่งมีวิธีคิดและแนวทางการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป 
     2.5 ลักษณะของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีรายได้ต่างกัน
ท าให้มกีารจัดการความเครียดในการปฏิบัตงิาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่าบุคลากร ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า หรือน้อยกว่า มกีารจัดการความเครียดในการปฏบิัติงานโดยการแก้ไขปัญหา 
โดยรวมในด้านต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่แตกตา่งกัน ซึง่สอดคล้อง กับงานวิจัยของ  สายวรุณ  ลิ้มมัทวาภิรตั์ 
(2553)  กล่าวว่าปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีรายได้/เดือน แตกต่างกนัส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเผชิญความเครียดในการปฏิบัติงาน  
             2.6 ลักษณะของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีระยะเวลา
ในการท างานทีต่่างกันมกีารจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22 โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็น บุคลากรที่มรีะยะเวลาในการท างานยิง่นาน
ยิ่งท าให้มีความช านาญและสามารถในการจัดการความเครียดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และดีกว่าบุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการท างานที่น้อย เช่น 5-10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ บงกฎ  หวงัวิมาน (2554) ซึ่งศึกษาสภาพปัญหา
และกลวิธีเผชิญความเครียดที่มีผลต่อความเครยีดในการท างานของบุคลากร พบว่าบุคลากรที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลด้านประสบการณใ์นการท างานแตกต่างกันมีความเครียดในการท างานต่างกัน 
        2.7 ลักษณะของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีโรคประจ าตัว
ที่ต่างกันท าใหก้ารจัดการความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22 โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการที่บุคลากรจะมีโรคประจ าตัวหรือไมม่ี
โรคประจ าตัวก็มีการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซึง่ไม่สอดคล้องกับ  พิมพ์ ศรีทองค า 
(2557)  ได้กล่าวว่า  ลักษณะพนัธุกรรม ได้แก่ ภาวะเจ็บป่วยหรือโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม  สามารถน า
ลักษณะพันธกุรรมต่างๆ มาเปน็ข้อมูลการท านายความสามารถในการเผชิญหรือการจัดการกับความเครียด 
ซึ่งลักษณะพันธุกรรมที่ผิดปกตมิีความสัมพันธ์กับการเกิดความเครียดได้อย่างมีนัยส าคัญพบในลักษณะบุคคล
ที่ป่วยด้วยโรคทีถ่่ายทอดทางพันธุกรรม และมีความไวต่อการเกิดความเครยีดได้ง่าย 
 3.  ศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกดัส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
     3.1. ความเครียดในการปฏบิัติงานด้านลักษณะของงานมีผลต่อการจดัการความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรได้ให้
ความส าคัญกับ ด้านลักษณะของงาน เป็นอย่างมาก เพราะการที่บุคลากรมีปริมาณงานที่หนักเกินไปหรือเยอะ
เกินไปส่งผลต่อการจดัการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอยา่งมากซึง่สอดคล้องกับ  แนวคิด 
ของ Cook  and Heppner  (1997) กล่าวว่า ความเครียดในการท างานเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการท างาน
และการรับรู้ว่าตนเองเหมาะสมหรือไม่ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน เชน่ การรับรูถ้ึงภาระงานที่มากเกินไป 
     3.2. ความเครียดในการปฏบิัติงานด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการมผีลต่อการจดัการ
ความเครียดในการปฏิบัตงิานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า บุคลากรที่มีความเครียดด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ  ไมว่่าจะเป็นในเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่
เหมาะสมกับงาน การขาดความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ท า ตลอดจนการไม่มีส่วนร่วมในงาน  บทบาทและ
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ขอบเขตความรับผิดชอบที่มีไมช่ัดเจนมีผลต่อการจัดการความเครียดในการปฏบิัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ กับ
แนวคิดของ  Hellriegel , Slocum snd Woodman (1998) กล่าวว่า ในช่วงเริ่มต้นของอาชพีนั้นพนักงานมี
โอกาสรับรางวัลจากการท างานได้รับเงินเดือนเพิม่ขึ้น ได้รับโอกาสในการศกึษา ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ต่างๆ ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไป โอกาสต่างๆ เหล่านี้มักลดน้อยถอยลง สภาพการณด์ังกล่าวอาจ
มีส่วนบั่นทอนความพยายามและอาจกลายเป็นสาเหตุส าคัญของความเครียดจากการท างานได้  
     3.3. ความเครียดในการปฏบิัติงานด้านบรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกไม่มีผลต่อการ
จัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 22  ผู้วิจัย
มีความคิดเห็นวา่  การที่บุคลากรมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ในการท างานไม่
ครบถ้วน   ไม่ได้ส่งผลต่อความเครียดตอ่การปฏิบัติงานของบคุลากรมากนกั ซึ่งไม่สอดคล้องกับ พิมพ์ ศรทีอง
คา (2557) ได้กล่าวถึงสาเหตุทีก่่อให้เกิดความเครียดในการท างานเกดิจากบรรยากาศและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ไม่ดี สภาพการทางาน บรรยากาศและส่ิงอานวยความสะดวกที่ไม่ดีไม่เอื้อต่อการท างานท าให้การ
ท างานไม่เกิดประสิทธิภาพ อกีทั้งยงัมีอทิธิพลต่อความเครียดในงานอย่างมากเช่นกัน  
     3.4. ความเครียดในการปฏิบัติงานด้านสัมพันธภาพระหว่างบคุคลไม่มีผลต่อการจัดการความเครียด
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสงักัดส านกังานสรรพากรพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 22  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า  
การที่ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองคก์รที่มีต่อ หัวหน้างาน เพื่อนรวมงาน หรือผู้ที่มาติดต่องานไม่ได้มีผล
หรือส่งผลต่อการจัดการความเครียดในการปฏบิัติงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ แนวคิดของ Hellriegel, Slocum 
and Woodman (1998) กล่าวว่า ความเครียดในการท างานทีเ่กิดจากความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล  บุคคลที่
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และผู้บังคับบัญชาสามารถช่วยเหลือผู้อื่น และองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายได้ หากสัมพันธภาพระหว่างบุคคลไม่ดีท าให้ขาดความไว้วางใจระหวา่งบุคคลและท าให้ไม่มีการ
มอบหมายงานเกิดขึ้นบุคคลก็จะเกิดความเครียดได้ 
 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้  มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับบคุลากร
สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสังกัดส านกังานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า บุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  
ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  รายได้ และโรคประจ าตัวที่แตกต่างกันมกีารจดัการความเครียด
ในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน แตพ่บว่า  ระยะเวลาในการท างาน ของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22 มีการจัดการความเครียดในการปฏิบัตงิานต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารจงึควรให้ความสนใจ
กับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรซึง่มีผลต่อการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
 ความเครียดในการปฏิบัตงิานที่มีผลต่อการจดัการความเครยีดในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 
 1. ด้านลักษณะงาน 
     ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความเครียดในการปฏิบัตงิานที่เกดิจากด้านลักษณะของงานมีผลต่อ
การจดัการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกดัส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
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ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการมอบหมายงาน  ปริมาณงานที่เหมาะสม พจิารณาระยะที่เหมาะสมและ
สามารถยืดหยุน่ได้ เพื่อส่งผลต่อผลงานที่ได้ตลอดจนประสิทธิภาพของงานที่ท าเสร็จ 
 
 2. ด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ 
     ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความเครียดในการปฏิบัตงิานที่เกดิจากด้านโครงสร้างและการบริหาร
จัดการ มีผลต่อการจดัการความเครียดของบุคลากรสังกัดส านกังานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  22 
ผู้บริหารควรให้ความส าคญัในเรื่องของผลตอบแทนที่ให้กบับุคลากรควรมีความเหมาะสมกับงาน มกีารสง่เสริม
ความก้าวหน้าในด้านอาชีพการงาน อาจรวมถึงการเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งที่เหมาะสมกับประสบการณท์ี่บุคลากรมี
หรือสะสมมาเพือ่ให้ประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน ตลอดจนให้บคุลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนและ
นโยบายในการด าเนินงาน การขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ขององค์กร 
 
 3. ด้านบรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า ความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดจากด้านบรรยากาศและสิ่งอ านวยความ
สะดวก  ไม่มีผลต่อการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสงักดัส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22   
 
 4. ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
     ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  ความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดจากด้านสัมพันธภาพระหว่างบคุคล 
ไม่มีผลต่อการจดัการความเครยีดในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพืน้ที่
กรงุเทพมหานคร 22  
 ดังนั้นผู้บริหารสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ไม่ต้องใหค้วามสนใจความเครียด
ในการปฏิบัติงานด้านบรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวก กบัด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ข้อเสนอแนะ
เพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป  
  1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่อาจจะน ามาซึ่งวิธกีารหรอืกระบวนการที่เพิ่มมากขึ้นในหลายๆ 
วิธีที่จะน ามาใช้ในการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสงักดัส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 22   
  2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศกึษาบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 เท่านั้น 
ดังนั้น ควรขยายขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น สรรพากรพื้นที่อื่น ๆ สรรพากรภาค หรอื
ทั้งกรมสรรพากร เพื่อให้ได้ความแตกต่างทางดา้นความคิด ค่านิยม และได้ผลการวจิัยทีห่ลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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