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บทคัดย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ไดแ้ก่ 
ดา้นปัญหาหัวหน้างาน ดา้นปัญหาเพื่อนร่วมงาน ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการเขา้สังคม ดา้นลกัษณะงาน 
ด้านสภาพแวดล้อมภายในท่ีท างาน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานสภาพ         
ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร อายงุาน รายได ้ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรกรมสรรพสามิต 
กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 380 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้ งหมด จ านวน 380 คน          
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 76.60 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 161 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.40 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 48.20 ส่วนใหญ่          
ระดบัการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90 ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ 
จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 ส่วนใหญ่มีอายุงาน 1 – 10 ปี จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 
ส่วนใหญ่มีรายได ้12,001 – 20,000 บาท/เดือน จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 

ผลการวิจัยพบว่า ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต โดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน      
ท่ีท างาน และดา้นท่ีอยู่ในระดบัน้อย คือ ดา้นปัญหาเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะงาน และดา้นปัญหาหัวหน้างาน 
ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการเขา้สังคม 
ค ำส ำคัญ : ความเครียดในการปฏิบติังาน, บุคลากร 
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ABSTRACT 
The objective is to study Stress in the Performance of the Excise Department Personnel. The factors 

of research include Supervisor problem, Colleague problem, Human relations and socialization, Nature of 
work and Workplace environment. That are classified by Personal factors were including Sex, Age, Status, 
Education, Personnel type, Work experience and Income. The population used is Excise Department 
Personnel. The samples used in this research amount of 380 peoples. The questionnaire was instrument of this 
research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, 
minimum, maximum, mean and standard deviation. 
 The results found that The users all respondents 350 peoples. Most are female 291 peoples representing 
76.60%. Most aged 31 – 40 years old 161 peoples representing 42.40%. Most single status 183 peoples 
representing 48.20%. Most are Bachelor’s degree 239 peoples representing 62.90%. Most are civil servant 
227 peoples representing 59.80%. Most work experience 1 – 10 years 215 peoples representing   56.60%. Most 
are income 12,001 – 20,000 baht per month 157 peoples representing 41.30%. 
 The results found that Stress in the Performance of the Excise Department Personnel overall 
is at a low level. Considering each side, then that side is the moderate level of Workplace environment. 
The other side is low level of Colleague problem, Nature of work and Supervisor problem respectively. 
The other side is lowest level of Human relations and socialization. 
Keyword : Job Stress, Personnel 

บทน ำ  
สังคมการท างานในปัจจุบันเกิดความเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี ท่ีก้าวหน้า      

การแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม หรือแมแ้ต่ความกดดนัในการปฏิบติังาน ลว้นแลว้แต่
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาวะความเครียดท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในหลายดา้น ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
และยงัมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานอีกด้วย เน่ืองจากมนุษยเ์ราในปัจจุบนัให้ความส าคญั    
กบัวตัถุนิยมมากขึ้น ตอ้งต่อสู้ด้ินรนเพื่อให้ตนเองสามารถด ารงตนและด าเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมปัจจุบนั 
ตอ้งอาศยัการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหค้นไทยมีแนวโน้มปัญหา
ดา้นสุขภาพจิตสูงขึ้น ความเครียดเป็นปัญหาท่ีส าคญัโดยเฉพาะในวยัท างานท่ีต่างก็มีการแข่งขนักนัเพื่อให้
ตนเองสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ความเครียดท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเครียดมากหรือเครียดน้อย 
รู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็สามารถน าไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพกาย มีผลท าให้ร่างกายเส่ือมโทรม อาจท าให้เกิด     
โรคต่าง ๆ เช่น โรคความดนัโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร โรคหวัใจ ฯลฯ ดา้นสุขภาพจิตท าใหไ้ม่มีสมาธิ
ในการท างานอาจท าให้สุขภาพจิตเส่ือมโทรม เป็นโรคซึมเศร้าได้ เกิดปัญหาการฆ่าตวัตาย ส่วนด้าน
อารมณ์ ท าให้ขาดสัมพนัธภาพกับบุคคลรอบขา้งเน่ืองจากมีอารมณ์ฉุนเฉียว จะเห็นได้ว่าความเครียด    
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เป็นส่ิงท่ีใกลต้วัเพราะเราตอ้งเผชิญอยู่ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแข่งขนัเพื่อความอยู่รอดตลอดเวลา 
ความเครียดจึงเป็นปัญหาท่ีไดรั้บการสนใจศึกษาเพื่อหาทางป้องกนั แกไ้ข หรือเกิดผลกระทบต่อบุคคล
หรือส่วนรวมให้น้อยท่ีสุด ความเครียดสามารถเกิดขึ้นไดก้บัคนทุกคนและในทุกระดบัของการท างานไม่ว่า
จะเป็นบุคลากรระดบัปฏิบติังานหรือแมก้ระทัง่ผูบ้ริหาร ความเครียดอาจจะเกิดขึ้นกบับุคคลเพียงคนเดียว 
เกิดขึ้นกบัทีมงาน หรือเกิดขึ้นกบัทั้งองคก์รก็ได ้และระดบัของความเครียดจะส่งผลกระทบกบับุคลิกภาพ 
ความขดัแยง้ สมรรถภาพในการท างาน รวมถึงความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุในการท างานอีกดว้ย 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาคน้ควา้
เก่ียวกบัความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ส าหรับผูบ้ริหารในการก าหนดแนวทางการลดระดบัความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
เพื่อศึกษาความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การศึกษา เร่ือง ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิตมีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพสามิต ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานสภาพ 
ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร อายงุาน รายได ้

ตวัแปรตาม คือ ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ไดแ้ก่ ปัญหาหวัหน้า
งาน ปัญหาเพื่อนร่วมงาน มนุษยสัมพนัธ์และการเขา้สังคม ลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้มภายในท่ีท างาน 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรกรมสรรพสามิต จ านวน 6,276 คน 

ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2565 

ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 
1. เพื่อให้ทราบถึงความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต และใช้เป็น

แนวทางในการศึกษาความเครียดในการปฏิบติังานใหห้น่วยงานอ่ืน ๆ ต่อไป 
2. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับผูบ้ริหารในการก าหนดแนวทางการลดระดับความเครียด      

ในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับควำมเครียด 

 รศ.วิรัช  สงวนวงศว์าน (2559 น.102) ความเครียด หมายถึง ปฏิกิริยาในทางลบท่ีเกิดขึ้นเม่ือบุคคล
ถูกกดดนัอย่างรุนแรงจากความตอ้งการท่ีมากกว่าปกติหรือเผชิญปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งเม่ือไดรั้บ
โอกาสท่ีดีแต่ไม่อาจคาดหมายผลลพัธ์ได ้ความเครียดอาจมิใช่ภาวะท่ีไม่ดีเสมอไป ความเครียดอาจท าให้
บุคคลมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัซ่ึงอาจน าไปสู่ความส าเร็จท่ีมุ่งหวงัได ้
สาเหตุของความเครียด 
 ความเครียดอาจเกิดจากปัจจยัเก่ียวกบังานหรือจากปัจจยัส่วนบุคคล เม่ือใดก็ตาม ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบังานหรือเก่ียวกับตวับุคคลจะมีแนวโน้มให้เกิดความเครียดขึ้น เพราะความเปล่ียนแปลงนั้นจะ
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ ปัญหาอุปสรรค และโอกาสเสมอ 

- ปัจจยัเก่ียวกบังาน (Job – Related Factor) องคก์ารหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้เกิดความเครียด
กบัพนกังานได ้5 ลกัษณะ 

ก) Task Demands คือ ความเครียดท่ีเกิดจากการไดรั้บมอบหมายงานท่ีตอ้งปฏิบติัมากเกินไป 
ลกัษณะงานและโครงงานท่ีตอ้งปฏิบติัและสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงลว้นไม่เป็นไปตาม
ความตอ้งการของพนกังาน 

ข) Role Demands คือ ความเครียดท่ีเกิดจากความกดดันของพนักงานอันเกิดจากบทบาท   
การท างานประกอบดว้ย 

• Role Conflicts องคก์ารคาดหวงัการท างานเกินกวา่ท่ีพนกังานจะยอมรับหรือพอใจได ้
• Role Overload องคก์ารคาดหวงัใหพ้นกังานท างานาใหส้ าเร็จมากกวา่น้ีในเวลาท่ีก าหนด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานสภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ประเภทบุคลากร 

6. อายงุาน 

7. รายได ้

 

ความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากร 

กรมสรรพสามิต 

1. ปัญหาหวัหนา้งาน 

2. ปัญหาเพื่อนร่วมงาน 

3. มนุษยสัมพนัธ์และการเขา้สังคม 

4. ลกัษณะงาน 

5. สภาพแวดลอ้มภายในท่ีท างาน 
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• Role Ambiguity การมอบหมายบทบาทใหพ้นกังานไม่ชดัเจน พนกังานไม่เขา้ใจบทบาท
ท่ีตนตอ้งท า 

ค) Interpersonal Demands คือ ความเครียดท่ีเกิดจากเพื่อนร่วมงานท่ีไม่มีสังคมและไม่มี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั พนกังานท่ีชอบเขา้สังคมจะยิง่มีความรู้สึกเครียดมาก 

ง) Organizational Leadership คือ ความเครียดท่ีเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารองคก์ารใชรู้ปแบบการ
บริหารแบบหวัหนา้งาน คือ กดดนั ตอกย  ้า ข่มขู่ ตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอนตลอดเวลา 

- ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานเองมีส่วนส าคัญให้เกิด
ความเครียด พนักงานแต่ละคนจะมีปัญหาส่วนบุคคลของตน เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ         
ในครัวเรือน และปัญหาจากลักษณะบุคลิกภาพ พนักงานจะน าปัญหาส่วนบุคคลของตนมาท่ีท างานดว้ย
เสมอ และย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ผูบ้ริหารองค์การจึงควรตอ้งท าความเขา้ใจปัญหาส่วน
บุคคลของพนกังานดว้ย 

ข้อมูลของกรมสรรพสำมิต 
รูปนกวายภุกัษ ์ภายใตอุ้ณาโลมเปล่งรัศมี อกัษรตอนล่างวา่ “สรรพสามิตต”์ ริมขอบล่างมีลวดลาย

กนกล้อมรอบนกวายุภกัษ์ ซ่ึงมีปรากฏในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดภาพเคร่ืองหมาย
ราชการตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายราชการ พุทธศกัราช 2482 ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2493 ไดเ้ปล่ียนช่ือ 
“กรมสรรพสามิตต”์ เป็น “กรมสรรพสามิต” แต่มิไดมี้การเปล่ียนแปลง ค าว่า “สรรพสามิตต”์ ในดวงตรา
ประจ ากรมแต่อยา่งใด 

ส าหรับภาษีสรรพสามิตของไทยอาจกล่าวไดว้่ามีตน้ก าเนิดมาจากสินคา้ 2 ประเภท คือ ฝ่ินและ
สุรา ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัเก็บภาษีดงักล่าวแยกจากกนั คือ กรมฝ่ินและกรมสุรา 

ในปีพุทธศกัราช 2474 นาม “กรมสุรา” ไม่เหมาะสมกบัหนา้ท่ีราชการท่ีปฏิบติัอยู ่จึงไดมี้ประกาศ
พระบรมราชโองการ ลงวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พุทธศักราช 2474 เปล่ียนนาม  “กรมสุรา” เป็น “กรม
สรรพสามิตต”์ และในวนัรุ่งขึ้นคือในวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ พุทธศกัราช 2474 ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
แต่งตั้งหม่อมเจา้จิตรโภคทวี เกษมศรี ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตต ์เป็นคนแรก 

ในปีพุทธศกัราช 2476 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลงัให้แยก   
งานสรรพสามิตตแ์ละงานฝ่ินออกจากกรมสรรพากรแลว้ตั้งเป็น “กรมสรรพสามิตตแ์ละฝ่ิน” และในปีเดียวกนันั้น
ได้มีพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศกัราช 2476 ให้แก้นาม  “กรมสรรพสามิตต์    
และฝ่ิน” เป็น “กรมสรรพสามิต” 

ภารกิจ 
กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงการคลงั มีภารกิจในการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต

เพื่อเป็นรายไดใ้ห้แก่ภาครัฐจากบริการและสินคา้ท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะอย่าง รวมถึงด าเนินการ
ตรวจสอบ ป้องกนั และปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
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งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ฐาปนี วงักานนท ์(2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการท างานท่ีมีผลต่อความเครียดของ พนกังาน : 

กรณีศึกษา บริษทั แอมพาส อินดัสตรี จ ากัด ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยั     
การท างาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นบทบาทและหน้าท่ีในองค์กร ดา้นความส าเร็จและความกา้วหน้า 
ในอาชีพ ดา้นโครงสร้างและบรรยากาศองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นสัมพนัธภาพในการท างาน
อยูใ่นระดบันอ้ย ส าหรับความเครียดของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

แวววรรณ ชนมาสุข (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท างาน         
ของเพื่อนร่วมงานกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในบริษทัแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร    
ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พนกังานท่ีท างานในบริษทัแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยเฉล่ียเป็นเพศชาย มีอายอุยูร่ะหวา่ง 31 – 45 ปี โดยมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดต้่อเดือน
ตั้งแต่ 25,001 ขึ้นไป และมีระยะเวลาในการท างานตั้งแต่ 1 – 5 ปี 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
1. พฤติกรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานดา้นจริยธรรมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพ

ในการท างานของพนักงานในบริษัทแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.05       
โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

2. การรับรู้ความขัดแย้งในบทบาทหน้าท่ีการท างานในด้านการมอบหมายงานจากหัวหน้างาน          
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในบริษทัแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

ปวิตรา ลาภละมูล (2557) ศึกษาเร่ือง ความเครียดภายในองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไอ.เทค.คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั ผลวิจยัพบว่า ปัจจยัความเครียดภายใน
องค์กรของพนักงาน พบว่า พนักงานบริษัทไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น จ ากัด มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ความเครียดภายในองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยความเครียดภายในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสก้าวหน้า       
ในการท างาน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทน ดา้นนโยบายองคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน และดา้นลกัษณะของงานตามล าดบั 

พิมพ ์ศรีทองค า (2557) ศึกษาเร่ือง ความเครียดในการปฏิบติังาน ภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนกังานปฏิบติัการในบริษทัเอกชนท่ีน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่แห่งหน่ึง 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 45 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและมีระยะเวลาในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเครียดในการปฏิบติังาน
มีค่าเฉล่ียเป็น 3.64 ภาวะความเป็นผูน้ ามีค่าเฉล่ียเป็น 3.39 และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียเป็น 
2.65 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน     
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ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอิทธิพลของปัจจยัความเครียดในการ
ปฏิบติังานและภาวะผูน้ าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สุรชยั ทุหมดั และวิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ (2562) ศึกษาเร่ือง ความเครียดและผลกระทบต่อผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานในหน่วยงาน ดา้นศิลปะวฒันธรรมของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ผลการวิจยั พบวา่ 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างาน เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 1) ดา้นระบบบริหารขององคก์ร
ไม่เอ้ือต่อความก้าวหน้า ส่งผลต่อความเครียดในระดบัปานกลาง 2) ด้านภาระการประเมินตามเกณฑ์
ประกนัคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อความเครียดในระดบัปานกลาง 3) ดา้นความไม่ชดัเจนในบทบาทหน้าท่ี
ภายในองคก์ารส่งผลต่อความเครียดในระดบัปานกลาง 4) ดา้นการไดรั้บมอบหมายงานท่ีไม่ตรงตามความสามารถ 
ส่งผลต่อความเครียดในระดบัน้อย 5) ดา้นสัมพนัธภาพท่ีไม่ดีในการท างานส่งผลต่อความเครียดในระดบันอ้ย 

2. ความเครียดในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง และไม่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานของ
พนกังาน งานวิจยัช้ินน้ีไดค้น้พบขอ้มูลเชิงประจกัษข์องแบบจ าลองเส้นทางความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความเครียดและผลการปฏิบติังานของพนักงานในองค์การดา้นศิลปะวฒันธรรม และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการจดัการพฤติกรรมองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้นได ้

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจยัโดยใชร้ะเบียบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ 

(Survey Research) และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaires) 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรกรมสรรพสามิต จ านวน 6,276 คน (ท่ีมา : ขอ้มูลจากส านกั

บริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564) 
กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ผลจากการค านวณ
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากวา่ 376.03 คน จึงจะเก็บกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ี
จ  านวน 380 คน จากประชากรทั้งหมด 6,276 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

ต าแหน่งงาน อายงุาน เงินเดือน สถานภาพ มีจ านวน 7 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัความเครียดในการปฏิบติังาน 5 ดา้น ลกัษณะแบบสอบถามเป็น

ระดบัความคิดเห็น มี 5 ระดบั ดงัน้ี มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอ้ย = 2, นอ้ยท่ีสุด = 1 
 
 



 
 
 

8 
 

 
 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
 สร้างแบบสอบถาม ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต และตรวจสอบ
เน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใช้ภาษา   
ท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
1. ขอ้คาถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
2. ขอ้คาถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้
โดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์โดยใช ้Google Form เม่ือประชากรกรอกแบบสอบถามครบแลว้
จะน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ และใหค้ะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉล่ีย (x̅) 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร

กรมสรรพสามิต 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 380 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 76.60 เพศชาย จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90 
และเพศทางเลือก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .50 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.40 รองลงมาคือ 41 – 50 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80, ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 และมากกว่า 50 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 183 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.20 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00, หยา่ร้าง จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.50 และหมา้ย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90 ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 
และระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ 
จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 รองลงมาคือลูกจา้งชัว่คราว จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80, 
พนักงานราชการ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และลูกจา้งประจ า จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 
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ส่วนใหญ่มีอายุงาน 1 – 10 ปี จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 รองลงมาคือ 11 – 20 ปี จ านวน 96 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25.30, 21 – 30 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50  และมากกวา่ 30 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.60 ส่วนใหญ่มีรายได ้12,001 – 20,000 บาท/เดือน จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมา
คือ 20,001 – 30,000 บาท/เดือน จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50, 30,001 บาทขึ้นไป/เดือน จ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.60 และไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต โดยรวม
อยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านสภาพแวดลอ้ม
ภายในท่ีท างาน และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัน้อย คือ ดา้นปัญหาเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะงาน และดา้นปัญหา
หวัหนา้งาน ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการเขา้สังคม 

สรุปผลกำรวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 380 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 76.60 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 ส่วนใหญ่
มีสถานภาพโสด จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 48.20 ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90 ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 ส่วนใหญ่
มีอายุงาน 1 – 10 ปี จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 ส่วนใหญ่มีรายได ้12,001 – 20,000 บาท/เดือน 
จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 

ควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรกรมสรรพสำมิต 
ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในท่ีท างาน และดา้นท่ีอยู่ใน
ระดบันอ้ย คือ ดา้นปัญหาเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะงาน และดา้นปัญหาหัวหนา้งาน ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่
ในระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการเขา้สังคม 

อภิปรำยผล 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต โดยรวมอยู่ใน
ระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในท่ีท างาน 
และดา้นท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ดา้นปัญหาเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะงาน และดา้นปัญหาหวัหนา้งาน ตามล าดบั 
และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด คือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการเขา้สังคม โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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1. ด้ำนปัญหำหัวหน้ำงำน 
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย คือ 

เม่ืองานมีปัญหาหัวหน้างานไม่สามารถให้ความช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาให้ลูกน้องได้ , หัวหน้างานมี
ความลงัเลไม่ตดัสินใจจนลูกน้องไม่สามารถปฏิบติังานต่อได้, ไม่พูดคุยทกัทายกนัระหวา่งหัวหนา้งานกบั
ลูกน้อง, หัวหน้างานไม่มีความยุติธรรม ล าเอียง ไม่สนใจจะให้ค าปรึกษาแก่ลูกน้อง, หัวหน้างานไม่มีวุฒิ
ภาวะ ทางอารมณ์ใชอ้ารมณ์มากกว่าเหตุผล, หัวหน้างานไม่มีความเป็นกนัเองและมีความถือตวัตามล าดบั 
ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คือ หัวหน้างานใชต้ าแหน่งบงัคบัให้คนอ่ืนท าตามใจตวัเอง 
กดดนั ตอกย  ้า และข่มขู่ลูกนอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมพ ์ศรีทองค า (2557) ศึกษาเร่ือง ความเครียด
ในการปฏิบติังาน ภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานปฏิบติัการในบริษทัเอกชน
ท่ีน าเขา้และจัดจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่แห่งหน่ึง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง       
มีอายุ 30 – 45 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและมีระยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็น
เก่ียวกับความเครียดในการปฏิบัติงานมีค่าเฉล่ียเป็น 3.64 ภาวะความเป็นผู ้น ามีค่าเฉล่ียเป็น 3.39                   
และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียเป็น 2.65 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 
ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน    
ไม่แตกต่างกันอิทธิพลของปัจจัยความเครียดในการปฏิบัติงานและภาวะผูน้ าส่งผลต่อประสิทธิภาพ        
ในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

2. ด้ำนปัญหำเพ่ือนร่วมงำน 
โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย คือ 

เพื่อนร่วมงานท่ีมีเช่ือมัน่ว่าวิธีการปฏิบติังานของตนเองถูกตอ้งและดีท่ีสุดเพียงผูเ้ดียว, เพื่อนร่วมงานท่ีเอา
เปรียบผูอ่ื้น คอยแต่จะแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและไม่เคยช่วยเหลือผูอ่ื้น, เพื่อนร่วมงานท่ีแบ่งพรรค
แบ่งพวกไม่แยกแยะระหว่างเร่ืองงานกบัเร่ืองส่วนตวั , เพื่อนร่วมงานท่ีไม่เขา้หาเพื่อนร่วมงานผูอ่ื้นก่อน  
แต่จะคอยให้ผูอ่ื้นเขา้ตนเองเท่านั้น, เพื่อนร่วมงานท่ีคอยยุแยงให้ผูอ่ื้นทะเลาะกนั, เพื่อนร่วมงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายงานเป็นของตนเองแต่ใช้ให้ผูอ่ื้นท าให้, เพื่อนร่วมงานท่ีหวงความรู้ รู้วิธีการปฏิบติังานแต่ไม่
บอกเพื่อนร่วมงานให้ทราบ, เพื่อนร่วมงานท่ีไม่มีความเคารพหัวหน้างานตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ แวววรรณ ชนมาสุข (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท างาน         
ของเพื่อนร่วมงานกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในบริษทัแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร    
ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พนกังานท่ีท างานในบริษทัแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยเฉล่ียเป็นเพศชาย มีอายอุยูร่ะหวา่ง 31 – 45 ปี โดยมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดต้่อเดือน
ตั้งแต่ 25,001 ขึ้นไป และมีระยะเวลาในการท างานตั้งแต่ 1 – 5 ปี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
1. พฤติกรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานดา้นจริยธรรมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพ

ในการท างานของพนักงานในบริษัทแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.05       
โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

2. การรับรู้ความขัดแยง้ในบทบาทหน้าท่ีการท างานในด้านการมอบหมายงานจากหัวหน้างาน          
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในบริษทัแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

3. ด้ำนมนุษยสัมพนัธ์และกำรเข้ำสังคม 
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

น้อยท่ีสุด คือ ไม่เต็มใจปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นเม่ือตอ้งท างานเป็นทีม , พูดไม่ไพเราะหรือไม่มีกาลเทศะ 
เม่ือมีการสนทนาเป็นกลุ่ม, ไม่มีการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อนร่วมงาน, ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของ     
เพื่อนร่วมงานเม่ือต้องมีการแบ่งปันความคิดเห็น, ไม่ยิ้มแยม้เม่ือมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน,    
ไม่ปรับตัวเพื่อให้เข้ากันได้กับเพื่อนร่วมงาน , ไม่เคยแสดงความมีน ้ าใจต่อเพื่อนร่วมงานตามล าดับ           
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรชยั ทุหมดั และวิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ (2562) ศึกษาเร่ือง ความเครียดและ
ผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานในหน่วยงาน ดา้นศิลปะวฒันธรรมของมหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐ ผลการวิจยั พบวา่ 

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างาน เรียงตามล าดับ ดังน้ี 1) ด้านระบบบริหารของ
องค์กรไม่เอ้ือต่อความกา้วหน้า ส่งผลต่อความเครียดในระดบัปานกลาง 2) ดา้นภาระการประเมินตาม
เกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อความเครียดในระดบัปานกลาง 3) ดา้นความไม่ชดัเจนในบทบาท
หน้าท่ีภายในองค์การ ส่งผลต่อความเครียดในระดับปานกลาง 4) ดา้นการไดรั้บมอบหมายงานท่ีไม่ตรง    
ตามความสามารถ ส่งผลต่อความเครียดในระดบัน้อย 5) ดา้นสัมพนัธภาพท่ีไม่ดีในการท างานส่งผลต่อ
ความเครียดในระดบันอ้ย 

2. ความเครียดในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง และไม่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานของ
พนักงาน งานวิจัยช้ินน้ีได้คน้พบขอ้มูลเชิงประจักษ์ของแบบจ าลองเส้นทางความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความเครียดและผลการปฏิบติังานของพนักงานในองค์การดา้นศิลปะวฒันธรรม และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการจดัการพฤติกรรมองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้นได ้

4. ด้ำนลักษณะงำน 
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย คือ 

ปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมายมีมากเกินไป , การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อยกว่าเน้ืองาน        
ท่ีไดรั้บ, ไดรั้บมอบหมายงานท่ีไม่เหมาะสมกบัความสามารถและต าแหน่ง, ไดรั้บมอบหมายจากหัวหน้างาน
ท่ีง่ายเกินไป, ได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้างานท่ียากเกินไป , ปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมายมีน้อย
เกินไปตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คือ หัวหน้างานไม่มอบหมายงานใด ๆ    
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ใหรั้บผิดชอบ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐาปนี วงักานนท ์(2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการท างานท่ี
มีผลต่อความเครียดของ พนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า
พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นบทบาทและหนา้ท่ีในองคก์ร 
ดา้นความส าเร็จและความกา้วหน้า ในอาชีพ ดา้นโครงสร้างและบรรยากาศองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง 
และดา้นสัมพนัธภาพในการท างานอยู่ในระดบัน้อย ส าหรับความเครียดของพนกังานโดยรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด 

5. ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในที่ท ำงำน 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

คือ ภายในห้องท างานมีโต๊ะและเก้าอ้ีท างานเพียงพอต่อจ านวนบุคลากร มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์เพียงพอต่อการปฏิบติังานตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คือ มีท่ีจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส าหรับบุคลากรเพียงพอต่อจ านวนบุคลากร , มีพื้นท่ีไวส้ าหรับ     
ให้บุคลากรผ่อนคลายความเครียดภายในห้องท างาน , มีพื้นท่ีสีเขียวหรือสวนสาธารณะส าหรับพกัผ่อน 
และออกก าลงักาย, มีสถานท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เช่น หอ้งสมุด ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับน้อย คือ มีสถานพยาบาลภายในไวส้ าหรับบริการบุคลากรโดยเฉพาะ , มีศูนยอ์าหารและ
ร้านอาหารท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยปวิตรา ลาภละมูล (2557) ศึกษาเร่ือง ความเครียด  
ภายในองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไอ.เทค.            
คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั ผลวิจยัพบว่า ปัจจยัความเครียดภายในองค์กรของพนักงาน พบว่า พนักงานบริษทั  
ไอ.เทค.คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความเครียดภายในองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความเครียดภายในองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่           
ด้านผลตอบแทน ด้านนโยบายองค์กร  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านลักษณะของงาน
ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ือง ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต สามารถสรุป

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
1. ด้ำนปัญหำหัวหน้ำงำน 
ส่ิงท่ีควรพฒันาให้ดียิ่งขึ้น คือ องคก์รควรจดัฝึกอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัการเป็นหัวหน้างานท่ีดี 

เพราะจะช่วยให้หัวหน้างานสามารถพฒันาขีดความสามารถและเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแก้ปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น, องคก์รควรสร้างภาวะผูน้ าและสนบัสนุนให้หัวหน้างานกลา้ตดัสินใจ โดยการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจหน้าท่ีงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และให้อิสระในการคิดและลงมือปฏิบัติ เช่น ต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการส่วนบริหารบญัชีและงบประมาณ มีหนา้ท่ีบริหารจดัการเงินนอกงบประมาณสามารถพิจารณา
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จดัสรรและด าเนินการโอนเงินให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค, ร่วมมือกนัสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกนั 
โดยการพาลูกน้องไปเล้ียงอาหารเน่ืองในโอกาสพิเศษซ่ึงอาจจะเป็นการเล้ียงวนัเกิด ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง 
เร่ิมตน้ทกัทายลูกน้องก่อน ชวนพูดคุยสนทนาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ใช่เร่ืองงาน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกบั
ลูกนอ้งในทุก ๆ เชา้ของวนัท างาน, ผูเ้ป็นหวัหนา้งานควรวางตวัเป็นกลาง และเม่ือลูกน้องมีปัญหาไม่สามารถ
พูดคุยกบัผูใ้ดได ้ควรเป็นท่ีปรึกษาพูดคุยเพื่อให้ลูกน้องเกิดความสบายใจและไม่น าปัญหาของแต่ละคน 
ไปพูดต่อใหผู้อ่ื้นฟัง 

2. ด้ำนปัญหำเพ่ือนร่วมงำน 
ส่ิงท่ีควรปรับ คือ เพื่อนร่วมงานท่ีมีความเช่ือมัน่วา่วิธีการปฏิบติังานของตนเองถูกตอ้งและดีท่ีสุด

เพียงผูเ้ดียว ควรจดัให้บุคลากรทุกคนมาพบปะกนัเพื่อแลกเปล่ียนความรู้สึกและความคิดเห็นต่อปัญหา 
การท างานท่ีเกิดขึ้นกับแต่ละคน และร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว, เม่ือต้องเจอเพื่อนร่วมงานท่ี       
เอาเปรียบ คอยแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและไม่เคยช่วยเหลือผูอ่ื้น ควรถอยห่างจากเพื่อนร่วมงาน  
ท่ีเอาเปรียบเม่ือมีโอกาส และไม่แสดงความอ่อนแอเพื่อให้อีกฝ่ายเอาเปรียบ, เม่ือตอ้งปฏิบติังานท่ามกลาง
เพื่อนร่วมงานท่ีแบ่งพรรคแบ่งพวกควรวางตวัให้เป็นกลาง ไม่ควรสนิทกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือปฏิเสธ
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่องานให้มากท่ีสุด , เม่ือภายในท่ีท างานมีเพื่อนร่วมงาน    
ท่ีไม่เขา้หาเพื่อนร่วมงานผูอ่ื้นก่อนแต่จะคอยใหผู้อ่ื้นเขา้หาตนเองเท่านั้น ควรเพิ่มกิจกรรมระหวา่งการท างาน 
เช่น รวมกลุ่มรับประทานอาหารช่วงพกักลางวนัโดยเพื่อนร่วมงานกลุ่มใหญ่จะไม่เป็นฝ่ายเขา้ไปหาเพื่อน
ร่วมงานท่ีไม่เขา้หาผูอ่ื้นก่อนแต่จะเชิญชวนเพื่อนร่วมงานผูน้ั้นใหเ้ป็นฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

3. ด้ำนมนุษยสัมพนัธ์และกำรเข้ำสังคม 
ส่ิงท่ีควรปรับ คือ เม่ือมีความรู้สึกไม่เต็มใจปฏิบัติงานร่วมกับผู ้อ่ืนเม่ือต้องท างานเป็นทีม            

ให้ตระหนกัว่างานจะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไดห้ากขาดความร่วมมือของทุกคน , การพูดไม่ไพเราะหรือ  
ไม่มีกาลเทศะเม่ือมีการสนทนาเป็นกลุ่มควรระมดัระวงัค าพูดและการสบถค าหยาบท่ีรุนแรงเพราะอาจจะ
กระทบกระเทือนจิตใจผูท่ี้ร่วมสนทนาดว้ย, ไม่มีการเรียนรู้และเขา้ใจเพื่อนร่วมงาน ให้ค านึงอยู่เสมอว่า
ตนเองไม่ไดป้ฏิบติังานผูเ้ดียวยงัมีเพื่อนร่วมงานท่ีตอ้งคอยพึ่งพาอาศยักนั , ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงานเม่ือต้องมีการแบ่งปันความคิดเห็น ให้ค านึงอยู่เสมอว่ามนุษย์ เราไม่สามารถอยู่คนเดียว      
ในโลกน้ีได ้ควรเปิดใจ เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นเพื่อเป็นการเปิดรับส่ิงใหม่ ๆ และปรับทศันคติใหมี้หลายมุมมอง 

4. ด้ำนลักษณะงำน 
ส่ิงท่ีควรปรับ คือ หัวหน้างานควรมอบหมายงานท่ีมีปริมาณพอเหมาะกับก าลังของบุคลากร    

โดยประเมินจากศกัยภาพของบุคลากรแต่ละคน, หัวหน้างานควรน าเน้ืองานมากระจายรายละเอียดและท า
การค านวณปริมาณงานกบัระยะเวลาในการปฏิบติังานให้เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไป , หัวหน้างาน
ตอ้งแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามล าดบัความส าคญัของต าแหน่งงาน หากเป็นขา้ราชการความรับผิดชอบ
ตอ้งมีมากกว่าลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว ตามล าดบั, การไดรั้บมอบหมายงาน     
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ท่ีง่ายเกินไป อาจจะส่งผลให้ลูกน้องแสดงความสามารถและศกัยภาพในการปฏิบติังานออกมาไดไ้ม่เตม็ท่ี 
หวัหนา้งานควรปรับเน้ืองานใหมี้ความยากมากขึ้น โดยการเพิ่มรายละเอียด เพิ่มเง่ือนไขของเน้ืองาน 

5. ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในที่ท ำงำน 
ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ ควรปรับให้โต๊ะและเกา้อ้ีท างานท่ีมีอยู่เป็นโต๊ะและเกา้อ้ีท างานเพื่อสุขภาพ 

เพราะคนวยัท างานส่วนใหญ่มีอาการออฟฟิศซินโดรม การมีโต๊ะและเกา้อ้ีท างานเพื่อสุขภาพจะเป็นการ
ผ่อนคลายทางร่างกายให้บุคลากรได้เป็นอย่างดี , เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรเป็น Windows เวอร์ชั่นล่าสุด  
อย่าง Windows 11 การประมวลผลรวดเร็ว ตอบสนองต่อการปฏิบติังานไดท้นัท่วงที ส่วนเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัควรเป็นแบบ All in One และหมึกท่ีใช้ควรเป็นแบบ Laser เพราะการมีอุปกรณ์
เคร่ืองใชส้ านกังานท่ีทนัสมยัจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากรมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น, การมีท่ีจอด
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ส าหรับบุคลากรเพียงพอต่อจ านวนของบุคลากร องค์กรควรจดัสรรพื้นท่ีให้
เท่ากบัจ านวนบุคลากรเพื่อลดความกงัวลของบุคลากรท่ีมีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์, มีพื้นท่ีไวส้ าหรับ 
ให้บุคลากรผ่อนคลายความเครียดภายในห้องท างาน โดยการปรับพื้นท่ีภายในห้องท างานให้มีห้องพกั 
ทานอาหาร มีตูเ้ยน็ไวส้ าหรับเก็บอาหารกลางวนั มีเตาไมโครเวฟไวส้ าหรับอุ่นอาหาร 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมตัวแปรต่าง ๆ ในการวิจัยเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีหลากหลาย    

และครบถว้นมากยิง่ขึ้น 
2. การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตในดา้นพื้นท่ีการศึกษาเฉพาะบุคลากรกรมสรรพสามิตเท่านั้น ซ่ึงยงัถือ

ไม่ไดว้่าผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นตวัช้ีวดัความเครียดในการปฏิบติังาน   จึงควรศึกษาขอบเขตการวิจยัใน
หลาย ๆ องคก์ร เพื่อจะไดท้ราบวา่โดยภาพรวมแลว้ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรเป็นอยา่งไร 
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