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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาปจจัยสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 (2) เพื่อศึกษาปจจัยสงผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (3)
เพื่อศึกษาปจจัยความเครียดดานการปฏิบัติงานที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 (4) เพื่อศึกษาปจจัยดานวิกฤตโควิด-19 ที่มีผลตอปจจัยสงผลตอ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ที่มีปจจัยสงผลตอความเครียด
ในการปฏิบัติงาน จํานวน 160 คน โดยใชแบบสอบเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
เพื่อเปรียบเทียบใชสถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ ความแปรปรวนทางเดียว (One
-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple-Regression)
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว า ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรสั ง กั ด สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 3 ที่มี ระยะเวลาในการทํางานที่แตกตางกันทําใหสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 แตกตางกัน และปจจัยสวนบุคลากรของ
บุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
อายุงาน ระดับการศึกษา ที่แตกตาง สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ไมแตกตางกัน สวนความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดาน
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โครงสรางและการบริหาร ดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสัมพันธภาพระหวางบุคลากร
ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ และดานผูบริหาร สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
คําสําคัญ : ปจจัยสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน , ความเครียดในการปฏิบัติงาน

Abstract
The purpouse of this research was to (1)To study the factors affect strain personnel
performance stress of the The Revenue Department, Bangkok Area 3.(2)To study the
factors affect strain personnel performance stress of the The Revenue Department, Bangkok
Area 3.Classified by personel factors.(3)To study the factors affect strain personnel
performance stress of the The Revenue Department,Bangkok Area 3.Classified by personnel
factors.(4)to study Covid-19this affects stress strain personnel performance stress of the
The Revenue Department,Bangkok Area 3.(4)Sample personnel performance stress of the
The Revenue Department,Bangkok Area 3.Which has 160.Using exams as a tool for data
collection Descriptive statistics including frequency value,percentage value,mean,standard
deviation.Test the hypothesis for comparison T-test statistics. Hypothesis with statistics of
one-way ANOVA differences to compare in pair LSD method and statistics and MultipleRegression statistics. Hypothesis test results personal factor of performance of the Revenue
Department, Bangkok Area 3Different time period affect strain for performance of The
Revenue Department, Bangkok Area 3. Performance factor of The Revenue Department,
Bangkok Area3 sex,age,status,average monthly income, workingtime, affect strain personnel
erformance stress of the Revenue Department, Bangkok Area 3. Job description, career
advancement, structure and administration environment and facilities, Interpersonal
relationship, compensation and benefits manage.Affects stress of performance of the
Revenue Department, Bangkok Area 3.
Keywords : Factors Affecting Operational Stress, Operational Stress

บทนํา

สถานการณ แ ละสภาพสั ง คมในป จ จุ บั น ของประเทศไทยที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและมี ค วาม
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วตลอดเวลา ไมวาจะเปน เรื่องเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี จํานวนประชากรที่มากขึ้น และการพัฒนาดานนวัตกรรมตาง ๆ เหลานี้มี
ผลทําใหการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตมากทําใหทุกองคกรไมสามารถหยุดนิ่งอยูกับที่ได
จากการเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบุคลากรตองเจอกับสภาพปญหาอยูตลอดเวลา บุคลากรแตละคนจึงตองมีการ
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ปรับตัวเพื่อใหสามารถดํารงชีพในสังคมปจจุบันไดอยางมีความสุข ไมถาหากบุคลากรไมสามารถปรับตัวไดก็
จะทําใหเกิดปญหาและสงผลทําใหเกิดความเครียดได โดยหากมีความเครียดมากอาจสงผลกระทบตอทั้ง
สุขภาพรางกายและจิตใจไดเปนอยางมาก สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เปนองคกรหนวยงาน
ของภาครัฐ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงาน
จัดเก็บภาษีอากรใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และเป าหมายของกรม และสํา นักงานสรรพากรภาค
สํานัก งานสรรพากรพื้ นที่กรุ งเทพมหานคร 3 ทํา หนากํ ากับดู แลผู เสียภาษีเป นรายผูประกอบการ ตรวจ
ปฏิบัติการและตรวจสอบภาษีอากรสําหรับผูประกอบการรายที่อยูในความรับผิดชอบ ดําเนินการเกี่ยวกับการ
เรงรัดภาษีอากรคาง และดําเนินคดีแกผูเสียภาษีอากร รวมทั้งตอบขอหารือทางภาษีอากร กํากับ ติดตาม
และควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ซึ่งการปฏิบัติงานในแตละดานและแตละหนาที่
ของแตละบุคคล มีความยากงายตางกัน ซึ่งงานในกลุมอาชีพบางอาชีพตองใชความรูความสามารถในการทํางาน
ที่คอนขางสู ง และสรรพากรเปนหนึ่งหนวยงานที่มีการปฏิบัติงานในบางดา นตองอาศัย ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร ตลอดจนบทลงโทษที่ผูเสียภาษีมีความจงใจเจตนาในการทําความผิดก็จะไดรับ
โทษตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายดานตางๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการดําเนินงานของ
บุคลากร ผูวิจัยไดมีความตระหนักถึงความสําคัญของปญหาความเครียดของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกร จึง
ไดสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อความมุงหวังวาผลการศึกษา เพื่อชวยลดปญหาและความเครียดที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานได

วัตถุประสงค

1.เพื่อศึกษาปจจัยสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3
2.เพื่อศึกษาปจจัยสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3.เพื่อศึ ก ษาป จจั ย ความเครี ย ดด า นการปฏิ บั ติ งานที่มี ผ ลตอป จจั ย ส งผลตอความเครี ย ดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
4.เพื่อศึกษาปจจัยดานวิกฤตโควิด-19 ที่มีผลตอปจจัยสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 จํานวน 265 คน (ที่มา: กองบริหารงานทรัพยากรบุคคล) จากการกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางตามเกณฑ ของ Taro Yamane (1979) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 160 คน
2.ขอบเขตดานเนื้อหา ขอมูลที่ไดประกอบดวยขอมูลปจจัยดานสวนบุคคล และ ปจจัยความเครียด
ดานการปฏิบัติงานและปจจัยความเครียดดานวิกฤตโควิด-19
2.1.ตั ว แปรอิ ส ระ ได แ ก ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรสั ง กั ด สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานคร 3 ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล เพศ อายุ สถานภาพ รายได อายุ ง าน ระดั บ การศึ กษา ป จ จั ย
ความเครียดดานการปฏิบัติงาน ปจจัยดานวิกฤตโควิด-19
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2.2. ตวแปรตาม ไดแก ปจจัยสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ดังนี้

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยนี้
1.สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยนําไปใชในการกําหนดนโยบายกระบวนการในการทํางานภายใน
องค กร และลดความเครี ยดของบุ คลากร เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรสั งกั ดสํ านั กงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
2.สามารถนําผลวิจัยนี้คาดวาจะนําไปแกไขและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองคกร ในดานภาวะ
ความเปนผูนํา ดานความเครียดของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
3.ผลการวิจัยทําใหทราบถึงความสัมพันธของความเครียดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของบุคลากร
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปองกันและแกปญหาดานความเครียดของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
4.นําผลการวิจัยที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานและวางแผนกลยุทธในกา
จัดการความเครียด และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหบุคลากรมีความเครียดในการปฏิบัติงานนอยลง

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความเครียด
อดิศักดิ์ สวนกุล, (2552:11)หมายถึง การที่รางกายและจิตใจไดรับการกระทบจากสิ่งเราหรือสิ่งที่
คุกคามทั้งจากภายในและภายนอก แลวสงผลใหเกิดอาการไมสบายกาย และไมสบายใจ โดยทางจิตใจ
อาจจะสงผลใหเกิดการวิตกกังวล อารมณเสีย ไมมีสมาธิ ไมพอใจ และบางคนเมื่อเกิดอารมณเครียด จะ
แสดงอาการออกมาทางกายดวย เชน ปวดศีรษะ นอนไมหลับ ออนเพลีย เปนตน ซึ่งความเครียดเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นไดกับทุกคนและทุกเพศทุกวัน โดยความเครียดสงผลทั้งผูที่มีความเครียดเอง รวมทั้งผูคนที่อยูรอบๆ
ขางไมมีความสุขโดยสําหรับการทบทวนวรรณกรรมเรื่องความหมายของความเครียดนี้ผูวิจัยจะใชเปนขอมูล
เบื้องตนในการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาในการวิจัยในครั้งนี้
2. แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน
ธนดล หาญอมรเศรษฐ (2539,อางถึงใน สุกฤตา ศรีทองสุข,2559 ,กนกวรรณ ชวยบํารุง,2562 หนา 29-30)
ความเครียดในการปฏิบัติงานแบงออกเปน 4 ประเภทดังนี้
1. ความสัมพันธระหวางลูกนองกับเจานายกรณีนี้ถือไดวาเปนที่มาของความเครียดภายในองคกร
เพราะผูคนมักจะมองวาเจานายเปนดังพอแมที่สามารถใหรางวัลแกบุตรได แตเจานายสวนมากมักไมคอย
กลาวคําสรรเสริญหรือชมเชยบุคลากรในองคกร ตรงกันขามมักจะกลาวคําตําหนิมากกวาเมื่อบุคลากรทํางาน
ผิดพลาด การขาดความกระตุนใหรางวัลเปนอุปสรรคตอการทํางานเพราะทําใหบุคลากรขาดความเชื่อมั่น
หมดกําลังใจในการปฏิบัติงาน และสุดทายอาจนําไปสูการลาออกจากการปฏิบัติงานของบุคลากร
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2. ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจในองคกร โดยทั่วไปบุคลากรตองการที่จะมีความรูสึกวาตนเอง
เปนผูกําหนดชะตาของตนเองบาง ซึ่งตรงกันขามกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และอยูนอกเหนือการควบคุม เพราะวา
การขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบตองานของตนและทุกคนมักเชื่อวาตนรูจักงานที่
ตัวเองทําเปนอยางดี เมื่อไมมีใครมาปรึกษาดวยจึงเกิดความรูสึกวาเปนคนนอกและไมมีความสําคัญตอองคกร
ผลตามมาคือบุคลากรเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน
3. งานที่ไดรับมอบหมายมากหนักเกินความสามารถ เกิดขึ้นไดใน 2 ลักษณะ คือ
3.1 งานหนักเชิงปริมาณ มีปริมาณที่มากเกินความสามารถ และถูกจํากัดดวยระยะเวลาจึงทําให
ทํางานไมทันตามกําหนดแลวผลที่ตามมาคือบุคลากรเกิดความเครียด
3.2 งานหนักเชิงคุณภาพ เกิดขึ้นเมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานที่เกินกวาทักษะความสามารถ
และความรูของบุคลากร การที่ตองทํางานใหเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดและการมีชั่วโมงทํางานที่ยาวนาน
ยอมเปนสาเหตุของความเครียดได
4. การขาดความกาวหนาในตําแหนงงาน เปนเหตุแหงความเครียด กรณีนี้มักจะเกิดขึ้นเพราะ
บุคลากรคิดวาความกาวหนาในตําแหนงมักจะมีอุปสรรคเสมอ รวมถึงโอกาสที่จะพัฒนาตนเองความคาดหวัง
ที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนงไมชัดเจน ระบบการประเมินผลไมชัดเจน และไมโปรงใส ปจจัยเหลานี้นําไปสู
ความเครียดในตําแหนงหนาที่การงาน การที่ไมไดรับการพัฒนาความรู การเขารับการฝกอบรมและการ
ยกระดับทักษะ อาจนําไปสูการมองดูตนเองวาดอยคุณภาพ กอใหเกิดความคับของใจและความเครียด การ
ปดกั้นไมใหกาวหนา เกิดจากการมองเห็นโอกาสอันจํากัด ทั้งหลายเหลานี้อาจเปนสาเหตุการนําไปสูการที่
บุคลากรจําตองปรับความคาดหวังของตนใหต่ําลง เพื่อใหสอดคลองกับสายงานที่เหมาะกับตนสิ่งนี้สงผลตอ
ขวัญและกําลังใจของบุคลากร สรางความเครียดและทําใหบุคลากรที่มีความกระตือรือรน แสวงหางานใหม
ทําใหองคกรเกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถและนําไปสูการปฏิบัติงานที่ต่ํากวา
มาตรฐานที่กําหนด
3. แนวคิดและทฤษฎีดานความเครียดวิกฤตโควิด-19
ดลพร รุจิรวงศ,2563 การระบาดของโควิด-19 ทําใหคนไทยเกิดความเครียด และทําใหเห็นคนไทย
ปรับตัวจาก “การตื่นกลัว กลายเปนการตื่นรู” ประชาชนควรจะเกิดการเรียนรูครั้งใหญ ที่จะรับมือกับการ
ระบาดของโควิด-19 เรียนรูในการดูแลตัวเอง การเวนระยะหางทางสังคม หากสามารถกระทําไดตอเนื่อง
ก็จะสามารถสรางความเขมแข็งใหกับประชาชน การทําเครือขายอาสาสมัครยกระดับใหมีมาตรการในการ
ดูแลกันเองในอนาคตขางหนา รวมถึงไดมีการออกมาตรการของตัวเองในการจัดการกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น มี
มาตรการของตัวเองในชุมชนเพื่อปองกันกลุมเสี่ยง เชนผูสูงอายุ กลุมเด็กเล็ก กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง เปนตน
พรอมกับการมีมาตรการดูแลทางสังคม เชน การตั้งโรงทานการดูแลกันเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เปนตน
บทเรียนเหลานี้สามารถยกระดับเปนธรรมนูญของชุมชน เพื่อรับมือสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19 ยอมาจากCoronavirus Disease 2019) ในทั่วภูมิภาค
ของโลก องคการอนามัยโลกไดประกาศวา การระบาดครั้งนี้เปนภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ
(Public Health Emergency of Concern : PHEIC) และคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติไดมีมติใหโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคติดตออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่2) พ.ศ.2563ถึงแมองคการอนามัยโลกจะประกาศใหโควิด-19 เปนโรคระบาด
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ที่เกิดจากไวรัสโคโรนาเปนครั้งแรก แตไวรัสสายพันธุใหมนี้ก็ไมไดถือวารายแรง เมื่อเทียบกับโรคระบาดอื่นๆ
ในอดีตที่ผานมา
4. แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับปจจัยสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
มานพ วงษสุรีย รัตน,(2541 อ างใน บังอร อยู ฉ่ํา,2552 น.62) ศึ กษาเรื่องป จจัยที่ มีอิทธิ พลต อ
ความเครียดของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 317 คน โดย
ใชเครื่องมือเปนแบบสอบถามสรางขึ้นเอง และแบบประเมินความเตรียด HOS (Health Opinion Survey)
ผลการศึกษาพบวาความเครียดของพนักงานอยูในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐาน พนักงานที่มี
รายไดแตกตางกันมีความเครียดแตกตางกัน ปจจัยดาน เพศ อายุ การศึกษา บุคลิกภาพ สถานภาพสมรส ที่
แตกต า งกั น มี ค วามเครี ย ดไม แ ตกต า งกั น ป จ จั ย ด า นลั กษณะของงาน สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อนร ว มงาน
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานและ พยากรณความเครียดได รอยละ 19.27 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยปจจัยดานลักษณะของงานสามารถพยากรณความเครียดไดดีที่สุด

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธัญพิชชา กัยวิกัยโกศล,(2562) ศึกษาการการวิจัย เรื่องการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. การวิเคราะหการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 โดยรวมมีการจัดการความเครียดอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดย
เรียงตามลําดับ ไดแก การเผชิญปญหาแบบมุงแกไขอารมณ การเผชิญปญหาแบบมุงแกไขปญหา และการ
เผชิญปญหาแบบหลีกหนีปญหา
2. การเปรียบเทียบการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการทํางาน ระดับการศึกษา และ
โรคประจําตัว สรุปการวิจัย ไดดังนี้
2.1.ลักษณะกลุมบุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ระยะเวลาในการ
ทํางานตางกัน ทําใหการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรตางกัน
2.2.ลักษณะกลุมบุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 มีเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และโรคประจําตัวตางกัน ทําใหการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรไมตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือหลักที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาทบทวนแนวคิดทฤษฏีและผลการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดที่เปน
แนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยวิธีวิจัยเชิงสํารวจเปนคําถามปลายปด
โดยผูวิจัยมีคําตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบโดยแบงแบบสอบถามปลายปดเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ
อายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อายุงาน ระดับการศึกษา มีจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 6 ขอ
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สวนที่ 2.ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ซึ่งเปนคําถามที่เกี่ยวของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีขอคําถาม 7
ดาน คือ (1) ดานลักษณะงาน (2) ดานความสําเร็จและความกาวหนาในตําแหนงงาน (3) ดานโครงสรางและ
การบริหาร (4) ดานบรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวก (5) ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล (6) ดาน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ (7) ดานผูบริหาร มีจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 31 ขอ ประกอบดวยคําถามใน
ลักษณะประเมินระดับความเครียด 5 ระดับ (Rating Scale)
สวนที่ 3.แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยความเครียดดานวิกฤตโควิด-19ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร3 เปนการถามเกี่ยวกับขอคําถาม ดานที่มุงจัดการกับ
ความเครียด คือ (1) Work From Home (2) การปดพื้นที่ Lockdown (3) ทัศนคติตอโควิด-19 มีจํานวน
แบบสอบถามทั้งหมด 11 ขอ เปนรายงานตนเองถึงปจจัยความเครียดเมื่อบุคลากรประสบกับวิกฤตโควิด-19
เปนมาตราประมาณคาแบบ Likert scale 5 ระดับ
สวนที่ 4.แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร3 เปนการถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลใหเกิดความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน มีจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 8 ขอ เปนรายงานตนเองถึงปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน เปนมาตราประมาณคาแบบ Likert scale 5 ระดับ

การวิเคราะหขอมูล

1. สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1.1 ใชคารอยละ และคาความถี่ กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก ลักษณะของบุคลากร
สังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ดานเพศ ดานอายุ ดานสถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
อายุงาน ดานระดับการศึกษา
1.2 ใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีการวัดระดับเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัย
สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 และ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน
2. สถิติอนุมาน ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
2.1 เพื่อศึก ษาปจ จัย สง ผลต อความเครี ยดในการปฏิ บัติ งานของบุค ลากรสั งกั ดสํ านั กงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
อายุงาน ระดับการศึกษา โดยใชการวิเคราะหดวยขอมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3 จําแนกตามเพศ โดยใชการวิเคราะหดวยขอมูลสถิติ t-test
2.3 เพื่ อศึ ก ษาความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ผ ลต อป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อความเครี ย ดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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การวิ เ คราะห ข อมู ล แบบสอบถามการวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย จากงานและวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ส ง ผลต อ
ความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสั ง กั ด สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 3 โดยใช
แบบสอบถาม จํานวน 160 ชุด
1.1 บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง และมีสถานภาพโสด มีอายุ ต่ํากวา 31 ป รองลงมา 31-40 ป
และ อายุ 41-50 ป มีรายได 10,000-20,000 บาท รองลงมามีรายได 20,001-30,000 บาท ซึ่งสวนใหญ
บุคลากรมีอายุงาน ต่ํากวา 5 ป รองลงมามีอายุงาน 5-10 ป และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนสวนมาก
1.2 ป จ จั ย ความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสั ง กั ด สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 3 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานเรียงตามลําดับดังนี้
1.2.1 ดานลักษณะงาน ปจจัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยลําดับแรกคือการปริมาณงานไม
สมดุลกับจํานวนบุคลากร รองลงมางานที่ทํามีปริมาณงานที่หนักเกินไป หรือมากจนเกินไป มีชวงเวลาที่
จํากัดในการทํางานทานทํางานไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา ทํางานไมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว และ
ลําดับสุดทายคือขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
1.2.2 ดานความสําเร็จและความกาวหนาในตําแหนงงาน มีปจจัยภาพรวมในระดับปานกลาง
โดยระดับปจจัยลําดับแรกคือ การขาดโอกาสในการเลื่อนตําแหนงในการทํางาน. รองลงมารูสึกวางานที่ทํามี
โอกาสกาวหนานอยกวาตําแหนงอื่น รูสึกวาไดรับการประเมินความสามารถต่ํากวาความเปนจริง รูสึกวาไมได
รับโอกาสในการศึกษาหาความรูเ พิ่มเติม และลําดับสุดทายรูสึกวางานที่ทําไมมีความทาทายซ้ําซากจําเจ
1.2.3 ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ มีปจจัยภาพรวมในระดับปานกลาง โดยระดับปจจัย
ลําดับแรก คื อ คาตอบแทนไมเหมาะสมกับงานที่ ทํา ขวั ญและกําใจในหน วยงานไมดี มีวันลาหรือวันหยุ ด
พักผอนนอย ไมมีสวนรวมในการวางแผนงาน และงานที่ทํามีขอบเขตความรับผิดชอบไมชัดเจนเปนลําดับ
สุดทาย
1.2.4 ดานบรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวก. มีปจจัยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
ระดับปจจัยลําดับแรกคืออุปกรณและเครื่องมือที่ใชไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน รองลงมาคือสถานที่ทํางาน
แออัด ไมเอื้อตอการทํางาน และสภาพแวดลอมขณะทํางานไมเหมาะสม เชน เสียงดัง เปนลําดับสุดทาย
1.2.5 ดานสัมพันธภาพระหวางบุคลากร มีปจจัยภาพรวมในระดับปานกลาง โดยมีระดับปจจัย
ลําดับแรกคือ หากมีความสัมพันธที่ไมไดรับความรวมมือในการทํางานกับหนวยงานอื่น รองลงมาผูรวมงาน
ชอบใชอารมณขณะปฏิบัติงาน หากมีความสัมพันธที่ไมดีกับเพื่อนรวมงาน และหากทานมีความสัมพันธทไี่ มดี
กับหัวหนางานเปนลําดับสุดทาย
1.3 ป จ จั ย ด า นโควิ ด -19 ส ง ผลต อความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสั ง กั ด สํ า นั กงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายดานเรียงตามลําดับคือ
1.3.1 Work From Home มีปจจัยภาพรวมในระดับปานกลาง โดยมีระดับปจจัยลําดับแรกคือ
อุปกรณอํานวยความสะดวกไมพรอม รองลงมาคือทํางานอยูตลอดเวลาแยก”เวลาทํางาน”กับ”เวลาสวนตัว”
ไมได สิ่งรบกวนในบาน ทําใหไมมีสมาธิทํางาน และลําดับสุดทวยทํางานที่บานอยางลําพัง ไมไดออกไปพบ
เจอใคร

9
1.3.2 การปดพื้นที่ (Lockdown) มีปจจัยภาพรวมในระดับปานกลาง โดยมีระดับปจจัยลําดับ
แรก คือ ถูกจํากัดพื้นที่เวนระยะหางทางสังคมและขาดการพบปะผูคน ลําดับสุดทายคือสิทธิ์ความเปนสวนตัว
ของบุคคลถูกจํากัด
1.3.3 ทัศนคติตอโควิด-19 มีปจจัยภาพรวมในระดับปานกลาง โดยมีระดับปจจัยลําดับแรก คือ
ปญหาคาครองชีพในยุควิกฤตโควิด-19 มีผลกระทบตอการดํารงชีพ รองลงมาความกังกลเกี่ยวกับความไม
แนนอนในวิกฤตโควิด-19 เศรษฐกิจซบเซาหรือเติบโตไดชา และเกี่ยวกับผลกระทบสถานะการเงินสวนบุคคล
เปนลําดับสุดทาย

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องปจจัยจากงานและวิกฤตเศรษฐกิจสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 โดยศึกษาจากลุมตัวอยาง จํานวน 160 คน ซึ่งบุคลากร
สวนใหญเปนเพศหญิงอายุต่ํากวา 31 ป และมีสถานภาพ มีรายได 10,000- 20,000 บาท ซึ่งสวนใหญ
บุคลากรมีอายุงาน ต่ํากวา 5 ป และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ผลการวิจัยปจจัยสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3 สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1.ผลการศึกษาปจจัยสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3 โดยภาพรวมบุคลากรมีการจัดการความเครียดในระดับปานกลางเปนสวนใหญ
2.ผลการศึกษาปจจัยสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ ดานอายุ ดานสถานภาพ ดานรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ดานอายุงาน และดานระดับการศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้
2.1.บุ ค ลากรสั งกั ด สํ า นัก งานสรรพากรพื้ น ที่กรุ ง เทพมหานคร 3 ที่ มีเพศต างกั น สง ผลต อ
ความเครียดในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมตางกัน คือปจจัยสวนบุคคลดานเพศสงผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การที่บุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3 ทั้งเพศชายและเพศหญิง สามารถจัดการกับปจจัยที่สงผลตอความเครียดได ซึ่งปจจัยสวน
บุคคลดานเพศ ที่ตางกันสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานจึงไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ อดิศักดิ์ สวน
กุล (2552) กลาววา เพศไมมีผลตอความเครียดในการทํางานเนื่องจากงานพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีการกําหนดลักษณะงานในแตละตําแหนงที่ชัดเจน และเทาเทียมกันในทุกเพศ
จึงทําใหไมเกิดความแตกตางกันในดานความเครียดในการทํางาน
2.2.บุ ค ลากรสั ง กั ด สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ กรุ ง เทพมหานคร 3 ที่ มี อ ายุ ต า งกั น ส ง ผลต อ
ความเครียดในการปฏิบัติงานไมตางกัน คือ ปจจัยสวนบุคคลดานอายุสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3ไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ อดิศักดิ์ สวนกุล
(2552) กลาววา อายุไมมีผลตอความเครียดในการทํางาน เนื่องมาจากในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของธนาคารนครหลงไทย จํากัด(มหาชน) ไมมีการกําหนดอายุในการแบงงาน หรือแบงความ
รับผิดชอบ แตใชเกณฑความรูความสามารถในการแบงงานหรือแบงความรับผิดชอบจึงทําใหไมเกิดความ
แตกตางกัน
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ในดานความเครียดในการทํางาน และสอดคลองกับ แนวคิดของ วัชร เทวินทรกุล (2546: บทคัดยอ) กลาววา
ปจจัยที่มีผลตอความเครียดและวิธีขจัดความเครียดของนักศึกษาสถาบันราชภัฎนครปฐม พบวา อายุไมมีผล
ตอความเครียดของนักศึกษา
2.3.บุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ที่มีสถานภาพตางกัน สงผลตอ
ความเครียดในการปฏิบัติงานไมตางกัน คือปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพไมสงผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สอดคลองกับ งานวิจัยของ อดิศักดิ์
สวนกุ ล (2552) ที่ ก ล า วว า สถานภาพสมรสไม มี ผ ลต อ ความเครี ย ดในการทํ า งาน เนื่ องจากไม ว า จะมี
สถานภาพสมรสแบบใดก็ลวนมีความเทาเทียมกันในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารนคร
หลวงไทย จํากัด (มหาชน) เพราะมีขอบเขตความรับผิดชอบในแตละตําแหนงอยางชัดเจน จึงทําใหไมเกิด
ความแตกตางกันในดานความเครียดในการทํางาน
2.4.บุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน
สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานไมตางกัน คือปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันสงผล
ตอปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานไมตางกัน ซึ่งสอดคลอง กับงานวิจัยของ สายวรุณ ลิ้มมัท
วาภิ รัต (2553) กล า วว า ปจ จั ย สว นบุค คล ที่ มี รายไดต อเดื อน แตกต า งกัน ส งผลต อความเครีย ดในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตาง
2.5.บุคลากรสังกั ดสํา นักงานสรรพากรพื้นที่ กรุง เทพมหานคร 3 ที่มีอายุงานต างกั นสงผลต อ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ไมตางกัน คือปจจัย
สวนบุคคลดานอายุงาน สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3 ไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อดิศักดิ์ สวนกุล (2552) ที่กลาววา อายุการ
ทํางานไมมีผลตอความเครียดในการทํางาน เนื่องมาจากพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด (มหาชน) สวนใหญมีอายุงานตั้งแต 11 ปขึ้นไป ทําใหมีความชํานาญในงาน สวนพนักงานที่เพิ่งเขาใหม
หรือพนักงานที่มีอายุการทํางานนอยก็จะไดรับการอบรมอยูเปนระยะ จึงทําใหไมเกิดความแตกตางกันใน
ดานความเครียดในการทํางาน
2.6.บุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ที่มีระดับการศึกษาตางกันสงผล
ตอความเครียดในการปฏิบตั ิงานไมตางกัน คือปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ไมสงผลตอความเครียด
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัย
ของ อดิศักดิ์ สวนกุล (2552) วุฒิการศึกษาไมมีผลตอความเครียดในการทํางาน เนื่องจากไมวาพนักงานจะ
มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี จะมีความรูความสามารถในงานและ
ความเชี่ยวชาญที่คอนขางใกลเคียงกัน เพราะธนาคารมีการอบรมความรูในดานตางๆใหแกพนักงานทุกคน
จึงทําใหไมเกิดความแตกตางกันในดานความเครียดในการทํางาน
3.ศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
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3.1.ความเครียดในการปฏิบัติงานดานลักษณะงานที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา บุคลากรมีความเครียด
ในดานลักษณะงานระดับความเครียดมาก เพราะปริมาณงานไมสมดุลกับจํานวนบุคลากรในองคกร บุคลากร
มีปริมาณงานที่หนักเกินไปหรือมากเกินไป และมีชวงเวลาที่จํากัดในการทํางานสงผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธัญพิชชา กัยวิกัยโกศล (2562) กลาววา บุคลากรไดใหความสําคัญกับ ดานลักษณะของงาน เปนอยางมาก
เพราะการที่บุคลากรมีปริมาณงานที่หนักเกินไปหรือเยอะเกินไปสงผลตอการจัดการความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุ คลากรเปนอย างมาก ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุ คลากรเปนอย างมาก ซึ่งไม
สอดคลองกับ อดิศักดิ์ สวนกุล (2552) พบวา ลักษณะงานไมมีผลตอความเครียดในการทํางาน เนื่องจาก
ลักษณะงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทําอยูถึงแมจะเปนงานที่มีความเสี่ยงสูง แตก็เปนงานที่ไมยุงยาก
ซับซอนและเหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน จึงทําใหลักษณะงานไมมีผลตอความเครียดใน
การทํางาน
3.2.ความเครียดในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานสงผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 อยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยมี
ความคิดเห็นวา บุคลากรสวนมากมองวาขาดโอกาสในการเลื่อนตําแหนงในการทํางานและรูสึกวางานที่มี
โอกาสกาวหนานอยกวาตําแหนงอื่น ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อดิศักดิ์ สวนกุล (2552) กลาววา
ความสําเร็จและความกาวหนาในงานมีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน 2 ดานไดแก ดานรางกาย
และดานจิตใจ แตความสําเร็จและความกาวหนาในงานไมมีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน
3.3.ความเครียดในการปฏิบัติงานดานโครงสรางและการบริหารสงผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ในระดับปานกลาง ผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวา บุคลากรที่มีความเครียดดานโครงสรางและการบริหาร ไมวาจะเปนในเรื่องคาตอบแทนที่ไม
เหมาะสมกับ งาน ที่ทํา ขวัญและกํา ลังใจในหนว ยงานไมดี วั นลาหรือวันหยุดพักผอนนอย จึงสงผลต อ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญพิชชา กัยวิกัยโกศล (2562) บุคลากรที่มี
ความเครียดดานโครงสรางและการบริหารจัดการไมวาจะเปนในเรื่องคาตอบแทนที่ไมเหมาะสมกับงาน การ
ขาดความกา วหนา ในอาชี พการงานที่ ทํา ตลอดจนการไมมี สวนรว มในงาน บทบาทและขอบเขตความ
รับผิดชอบที่มีไมชัดเจนมีผลตอการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน
3.4.ความเครีย ดในการปฏิ บัติ งานดา นสภาพแวดล อมและสิ่ง อํานวยความสะดวกส งผลต อ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร3 อยูในระดับปาน
กลาง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การที่บุคลากรมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสม เชน เสียงดัง และ
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชไมเพียงพอตอการทํางาน สงผลตอความเครียดตอการปฏิบัติงานของบุคลากรไม
มากนัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญพิชชา กัยวิกัยโกศล (2562) การที่บุคลากรมีสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ไมเหมาะสม วัสดุอุปกรณในการทํางานไมครบถวน ไมไดสงผลตอความเครียดตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมากนัก ซึ่งสอดคลองกับ พิมพ ศรีทองคา (2557) ไดกลาวถึงสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดใน
การทํางานเกิดจากบรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไมดี สภาพการทํางาน บรรยากาศและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ ไ ม ดี ไ ม เอื้ อต อการทํ า งานทํ า ให การทํ า งานไม เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ อี กทั้ ง ยั ง มี อิท ธิ พ ลต อ
ความเครียดในงานอยางมาก
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3.5.ความเครียดในการปฏิบัติงานดานสัมพันธภาพระหวางบุคคลสงผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ระดับปานกลาง ผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวา การที่มีความสัมพันธที่ไมไดรับความรวมมือในการทํางานกับหนวยงานอื่น การที่ความสัมพันธของ
บุคลากรในองคกรที่มีเพื่อนรวมงานชอบใชอารมณขณะปฏิบัติงานไมไดสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญพิชชา กัยวิกัยโกศล (2562) การที่ความสัมพันธของบุคลากรในองคกรที่มี
ตอ หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน หรือผูที่มาติดตองานไมไดมีผลหรือสงผลตอการจัดการความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งไมสอดคลองกับ กับงานวิจัยของ อดิศักดิ์ สวนกุล (2552) กลาววา สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
ในการปฏิบัติงานมีผลตอความเครียดในการทํางาน เนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานจะตองพบปะและ
มีความสัมพันธกับบุคคลตางๆจํานวนมาก ยอมทําใหเกิดความขัดแยงไดงาย จึงทําใหสัมพันธภาพกับบุคคล
อื่นในการปฏิบัติงานมีผลตอความเครียดในการทํางาน
3.6.ความเครียดในการปฏิบัติงานดานผลตอบแทนและสวัสดิการ สงผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร 3 อยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวา การที่ความสัมพันธของบุคลากรในองคกรที่มีตอ กระบวนการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนของ
บุคลากรในองคกร ไมสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งไมสอดคลองกับ งานวิจัยของ อดิ
ศักดิ์ สวนกุล (2552) กลาววา คาตอบแทนและสวัสดิการมีผลตอความเครียดในการทํางานเนื่องมาจากการ
ปรับฐานเงินเดือนของพนักงานจากการประเมินผลปลายปมีการปรับขึ้นนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับองคกร
อื่น จึงอาจจะทําใหคาตอบแทนและสวัสดิการมีผลตอความเครียดในการทํางาน
3.7.ความเครียดในการปฏิบัติงานดานผูบริหารมีผลตอการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ระดับปานกลาง การที่ความสัมพันธของ
ผูบังคับบัญชามีนโยบายที่ไมชัดเจน การเผชิญหนากับความเขาใจผิดของผูบังคับบัญชี ไมมีผลตอความเครียด
ในการปฏิบัติงานบุคลากรในองคกร ซึ่งไมสอดคลองกับ ตอลาภ อยูพงษพิทักษ, อริสรา เสยานนท (2559)
ปจจัยที่มีตอผูบังคับชามีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ

ขอเสนอแนะการนําไปใช

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความเครียดในการปฏิบัติงานและปจจัยสงผลตอความเครียด
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา บุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ที่มี
เพศ อายุ สถานภาพ รายได ระดับการศึกษา ที่แตกตางกันสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานไมตางกัน
ความเครียดในการปฏิบัติงานที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานลักษณะงาน
ผลการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวาความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดจากดานลักษณะของงานที่
สง ผลตอความเครี ยดในการปฏิบั ติ ง านของบุค ลากรสั ง กั ดสํ า นั กงานสรรพากรพื้ น ที่กรุ ง เทพมหานคร 3
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ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการมอบหมายงาน งานที่ทํามีปริมาณงานทีไ่ มสมดุลกับจํานวนบุคลากร ควรให
ปริมาณงานที่เหมาะสมกับบุคลากร ไมมากจนเกินไป เพื่อที่บุคลากรจะไดปฏิบัติใหเสร็จทันกําหนดตาม
ชวงเวลาที่กําหนด ตลอดจนประสิทธิภาพของงานที่ทําเสร็จ
2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน
ผลการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวาความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดจากดานความกาวหนาใน
ตํ า แหน ง งานที่ ส ง ผลต อ ความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสั ง กั ด สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 3 บุคลากรสวนใหญ มองวาความสําเร็จและความกาวหนาในตําแหนงงานคอนขางมาก
ผูบริหารควรใหความสําคัญในเรื่องของการเปดโอกาสใหกับบุคลากรในองคกรไดศึกษาเพิ่มเติม และเพื่อ
ศึกษาตอในการประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นในตําแหนงงานของบุคลากรในองคกร
3. ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดจากดานโครงสรางและการบริหาร
จัดการ ที่สงผลตอความเครียดของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 คาตอบแทนไม
เหมาะสมกับตําแหนงงานที่ทําผูบริหารควรใหความสําคัญในเรื่องของผลตอบแทนที่ใหกับบุคลากรควรมีความ
เหมาะสมกับงาน เนื่องจากปริมาณงานที่มาก และไมเหมาะสมกับประสบการณที่บุคลากรมี ควรจัดใหมี
บุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณงาน เพื่อลดความเครียดใหบุคลากรในองคกร
4. ดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดจากดานสภาพแวดลอมและสิ่ง
อํ า นวยความสะดวก ที่ ส ง ผลต อการจั ด การความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสั ง กั ด สํ า นั กงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชไมเพียงพอตอการทํางานและสถานที่แออัด ไม
เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน ผูบริหารควรใหจัดใหมีอุปกรณเครื่องใชใหเหมาะสมกับบุคลากรและจัดสถานที่
ในการทํางานใหเหมาะเพื่อใหบุคลากรรูสึกอยากทํางาน
5. ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดจากดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ที่ ส ง ผลต อ การจั ด การความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสั ง กั ด สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 3 มีความสัมพันธที่ไมไดรับความรวมมือในการทํางานกับหนวยงานอื่นและเพื่อนรวมงาน
ชอบใชอารมณขณะปฏิบัติงาน ผูบริหารควรมีจัดอบรมบุคลากรเพื่อละลายพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร
6. ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดจากดานผลตอบแทนและสวัสดิการ
ที่ ส ง ผลต อ การจั ด การความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสั ง กั ด สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 3 กระบวนการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรในองคกร ผูบริหารควรพิจารณาการ
ขึ้นเงินเดือนตามปริมาณงานของบุคลากรในองคกร
7. ดานผูบริหาร
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดจากดานผูบริหาร ที่สงผลตอการ
จัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 นโยบาย
ที่ไมชัดเจน ผูบริหารควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายของกรมดวยเพื่อไมใหบุคลากร
เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
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