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ความเครียดในการปฏบิัตงิานของบุคลากรส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ธิตนันท์  ตู้ประกาย1 และ ประภัสสร  วเิศษประภา2 

 
บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาเร่ืองความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการท างาน และความเครียดของ
บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน และปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นการท างานมีความสัมพนัธ์กบั
ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากร
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน จ านวน 370 คน ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายรุะหวา่ง 30-40 ปีสถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป มีระดบัการศึกษา 
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีระยะเวลาการปฏิบติังานในองคก์รไม่เกิน 5 ปี 
 ผลการวเิคราะห์ความส าคญัของปัจจยัดา้นการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นการท างานอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร รองลงมาคือ ปัจจยั
ดา้นสัมพนัธภาพกบับุคคลในองคก์ร ปัจจยัดา้นความส าเร็จและความกา้วหนา้ในการท างาน ปัจจยัดา้น
ผลตอบแทนและสวสัดิการขององคก์ร ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร และปัจจยั
ดา้นโครงสร้างและบรรยากาศองคก์ร ตามล าดบั 
 ผลการวเิคราะห์ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความเครียดในระดบัปกติ รองลงมามีความเครียดสูงกวา่ปกติมาก ต่อมาคือ 
สูงกวา่ปกติเล็กนอ้ย เครียดนอ้ยกวา่ปกติ และเครียดสูงกวา่ปกติปานกลาง มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด  
 โดยพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ดา้นเพศ สถานภาพ ระดบั
การศึกษาและระยะเวลาการปฏิบติังานในองคก์รท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานไม่แตกต่าง
กนั ส่วนดา้นอาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานแตกต่างกนั และ
ปัจจยัดา้นการท างานมีอิทธิพลต่อความความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
ค ำส ำคัญ: ควำมเครียด, ควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน, ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
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Abstract 
 

The study of the Work Stress of Staffs of State Audit Office of the Kingdom of Thailand was 
conducted in order to study the individual factors and the working factors related to the work stress of 
staffs of State Audit Office of the Kingdom of Thailand. The result from the collected data of 370 Staffs 
of State Audit Office of the Kingdom of Thailand showed that most of respondents were female with the 
age between 30-40 years old, had single status, more than 45,000 baht for monthly income, bachelor 
degrees, and under 5 years of working period.  

The analysis of working factors revealed that the respondents gave the high level in overall, 
especially in terms of role in the organization followed by working relationship, career advancement, 
compensation and benefits, job characteristics, administrative policy, and structure and corporate 
atmosphere. 

The analysis of the work stress of staffs of State Audit Office of the Kingdom of Thailand showed 
that most of respondents were the normally level followed by the higher than normally, the slightly higher 
than normally, the lesser than normally and the moderately higher than normally. 
 The findings found that the work stress was similarly affected by the individual factors of staffs of 
State Audit Office of the Kingdom of Thailand in terms of gender, status, education level, and working 
period.In contrast, the difference of age, and average monthly income differently affected the working 
stress. The working factors affected the work stress of staffs of State Audit Office of the Kingdom of 
Thailand with statistically significant at 0.01 

 
Keywords: stress, work stress, State Audit Office of the Kingdom of Thailand 

 
1. บทน า 
 สังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วเกิดข้ึนมากมาย ความเร่งรีบมีมากข้ึนเร่ือย ๆ ไม่วา่ 
จะเก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วติ การเรียน การท างาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวฒันธรรม ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ 
เหล่าน้ี เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเครียด หากความเครียดท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบัท่ีมากจนเกินไปยอ่มส่งผล
กระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคล หากมีความเครียดสะสมในระดบัท่ีมากเกินไปจะส่งผล
กระทบทางดา้นลบต่อปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรม 
 ปัญหาความเครียดเร้ือรังจะน าไปสู่อาการเจบ็ป่วยทั้งทางจิตและทางกายสารพดัอาการ-สารพดัโรค
เช่น กลุ่มอาการซึมเศร้าและวติกกงัวล ซ่ึงอาการเหล่าน้ีก็จะส่งผลเก่ียวเน่ืองโดยตรงไปถึงสุขภาพร่างกายดว้ย
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เช่น มีอาการล าไส้แปรปรวน หรืออาการปวดหลงัส่วนล่าง แลว้อาการเจบ็ป่วยเหล่าน้ีก็จะน าไปสู่ค่าใชจ่้าย 
ในการรักษาอีกจ านวนมาก อยา่งไรก็ตาม กลุ่มพนกังานออฟฟิศ ก าลงัเผชิญปัญหาในการท างาน เรียกวา่
“Presenteeism” หรือการมาท างานแมจ้ะเจบ็ป่วย ทั้ง ๆ ท่ีสภาพร่างกายและจิตใจไม่พร้อม เน่ืองมาจาก 
หลายสาเหตุ เช่น ความกงัวลเก่ียวกบัความมัน่คงของงาน (job security) จ านวนงานท่ีมากเกินไป (overloaded work)
วฒันธรรมองคก์ร (work culture) ท่ีอาจกดดนัใหพ้นกังานตอ้งแสดงความทุ่มเท หรือแมแ้ต่การไม่ยอมรับ
ความจริงของตวัพนกังานเอง (denial) ท่ีท  าใหฝื้นร่างกายตนเองเขา้มาท างาน (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2562) 
 ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหนา้ท่ี
และอ านาจในการตรวจเงินแผน่ดินตามท่ีผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินมอบหมาย และด าเนินการเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินบรรลุภารกิจและหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืน รวมทั้งสนบัสนุน 
การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 
 เน่ืองจากบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององคก์รช่วยในการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 
หากบุคลากรเกิดภาวะความเครียด อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได ้ทั้งน้ีผลการศึกษาวจิยั 
ในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ในการน ามาวางแผนการบริหารงาน การก าหนดนโยบายดา้นการปฏิบติังาน 
การพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังาน เพื่อลดระดบัความเครียดของบุคลากรในดา้นต่าง ๆ ส่งเสริมให ้
การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการท างาน และความเครียดของบุคลากร
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของ
บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดินแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นการท างานมีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงมีประชากร
ทั้งหมด 4,052 คน (ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 2564)  
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 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังานในองคก์ร และปัจจยั
ดา้นการท างาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน บทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร นโยบายและการบริหาร ความส าเร็จและ
ความกา้วหนา้ในการท างาน สัมพนัธภาพกบับุคคลในองคก์ร ผลตอบแทนและสวสัดิการขององคก์ร และ
โครงสร้างและบรรยากาศองคก์ร และตวัแปรตาม (Dependent variables) คือ ความเครียดในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 3. ผูว้จิยัก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาตั้งแต่ธนัวาคม 2563-กุมภาพนัธ์ 2564 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงวชิาการ: ผลการวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และ 
เพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการท างานและความเครียดในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงผูว้จิยัคาดหวงัวา่ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งตลอดจน
ใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป  
 2. ประโยชน์เชิงนโยบาย: ผลการวจิยัคร้ังน้ีท าใหผู้บ้ริหารส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดท้ราบถึง
ความแตกต่างของระดบัความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยั
ดา้นการท างานท่ีมีผลต่อระดบัความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร เพื่อใหผู้บ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
น าไปใชใ้นการวางแผน การบริหารงาน การก าหนดนโยบายดา้นการปฏิบติังาน การพฒันาและปรับปรุง 
การปฏิบติังานเพื่อลดระดบัความเครียดของบุคลากร ส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ระยะเวลา 
การปฏิบติังานในองคก์ร 

Taylor (1987) กล่าวไวว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคล คือ บุคคลแต่ละคนมีการแสดงออกถึงความเครียด 
ในหลายรูปแบบ มีวธีิการจดัการกบัความเครียดท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงสาเหตุของความเครียดของแต่ละบุคคล
นั้นอาจมาจากความสัมพนัธ์ในครอบครัวสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน และ
สภาพแวดลอ้มทางสังคมประเพณี วฒันธรรม ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีผา่นมา เช่น เพศ อาย ุการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบติังานสถานภาพ และรายได ้และ Schermerhorn and Osborn (1991) กล่าวไวว้า่ ปัจจยั
ส่วนบุคคล คือ คุณลกัษณะทางกายภาพของบุคคล ท าใหแ้ต่ละบุคคลตอบสนองต่อความเครียดแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรสระดบัการศึกษา แผนก/สังกดั รายไดต่้อเดือน และอายงุาน 
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2.2 ปัจจัยด้านการท างาน ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน บทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร นโยบายและการบริหาร
ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในการท างาน สัมพนัธภาพกบับุคคลในองคก์ร ผลตอบแทนและสวสัดิการ
ขององคก์ร โครงสร้างและบรรยากาศองคก์ร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.2.1 ลกัษณะงาน หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน ใหง้านมีความ
น่าสนใจและมีความทา้ทายใหต้อ้งลงมือท างานนั้น ๆ (อรนิชา ช่ืนจิตร, 2560) ปริมาณงานท่ีมากเกินไป
ปริมาณงานไม่สมดุลกบัจ านวนบุคลากร ขั้นตอนในการปฏิบติังานมีมากเกินไป ขาดทกัษะความสามารถ 
ในงานท่ีท า ตอ้งมีความรับผิดชอบงานมาก งานมีความซ ้ าซอ้นจ าเจ งานท่ีท าไม่มีขอบเขตท่ีชดัเจน  
ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบไม่เป็นธรรม การมีนโยบายและ 
วธีิปฏิบติัท่ีขดัแยง้กนั (จุฑารัตน์ ทางธรรม, 2558)  
 2.2.2 บทบาทหน้าทีใ่นองค์กร หมายถึง บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคคลในการท างาน 
ซ่ึงบุคคลหน่ึงอาจมีหนา้ท่ีเดียว หรือหลายหนา้ท่ี (อาทิตย ์เอ่ียมขจร, 2559) การปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ี 
ของสถานภาพภายใตข้อบเขตของกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงาน ไดแ้ก่ ความไม่ชดัเจนในบทบาท 
ความสับสนเก่ียวกบัขอบเขตของงาน ความรับผดิชอบท่ีขดัแยง้ต่อบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ขาดการมี 
ส่วนร่วมในการตดัสินใจและการปฏิบติันอกเหนือความรับผดิชอบ (จุฑารัตน์ ทางธรรม, 2558) 

2.2.3 นโยบายและการบริหาร หมายถึง การจดัการและการบริหารขององคก์ร (Herzberg, 1959)  
การบริหาร นโยบาย การวางแผนงาน ระเบียบ ค าสั่ง (ชาญชยั ทิพยเ์นตร, 2560) 
 2.2.4 ความส าเร็จและความก้าวหน้าในการท างาน หมายถึง โอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
การท่ีบุคคลไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งในหน่วยงานแลว้ รวมถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถไดรั้บ
ความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพไดด้ว้ย (Herzberg, 1959) การไดรั้บปรับเพิ่มเงินเดือนจากการประเมินผล 
ตลอดจนไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา  
(อลิษา กุลจนัทะ, 2558) ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา และรู้สึกพึงพอใจต่อตนเอง (ดอน รูปสม, 
2562)  
 2.2.5 สัมพนัธภาพกบับุคคลในองค์กร หมายถึง ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และเพื่อนร่วมงาน การติดต่อไม่วา่จะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างาน
ร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี (Herzberg, 1959) การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั การให้ 
ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่งเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา (สนธยา พฤกษท์ยานนท,์ 2559) 
ความสามคัคี การยอมรับความสามารถ (ดอน รูปสม, 2562) 
 2.2.6 ผลตอบแทนและสวสัดิการขององค์กร หมายถึง เงินเดือน โบนสั เงินประจ าต าแหน่ง  
ค่าเช่าบา้น หรือรายไดอ่ื้น ๆ ท่ีไดจ้ากการท างาน รวมทั้งผลประโยชน์อ่ืนท่ีไม่ใช่เงินเดือน (ดอน รูปสม, 
2562) โดยพิจารณาในเร่ืองของจ านวนค่าจา้งท่ีเหมาะสมกบัปริมาณของผลงาน และมีวธีิการจ่ายค่าจา้ง 
ท่ียติุธรรมเสมอภาค (อรนิชา ช่ืนจิตร, 2560) โดยเป็นท่ีพึงพอใจของบุคลากรท่ีท างาน (Herzberg, 1959) 
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 2.2.7 โครงสร้างและบรรยากาศองค์กร หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูล่อ้มรอบตวัในดา้นความเหมาะสม
ทางกายภาพ ความปลอดภยั และความพร้อมของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการท างาน  
(ชชัดา หลงพิมาย, 2560) การติดต่อส่ือสาร สภาพแวดลอ้มในการท างาน การส่งเสริมขวญัและก าลงัใจ 
ในการท างาน และบรรยากาศในการท างาน (โกเมศ จนัทร์เจริญ, 2558) การแบ่งพรรคแบ่งพวก 
(สนธยา พฤกษท์ยานนท,์ 2559) ผูบ้งัคบับญัชาไม่มีความยติุธรรม (จุฑารัตน์ ทางธรรม, 2558) 
 
2.3 ความเครียดในการปฏิบัติงาน  
 ความเครียดในการปฏิบติังาน หมายถึง สภาวะท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบังาน ท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงต่อสภาพร่างกายและจิตใจของบุคคล (Hellricgel, Slocum, and Woodman, 2001) เม่ือตอ้ง
เผชิญกบัแรงกดดนัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ในการปฏิบติังาน ทั้งดา้นการบริหาร
การงาน ความขดัแยง้ของบุคลากร เวลา ปริมาณ และคุณภาพของงาน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึก 
ของบุคคลท่ีมีต่องาน แต่ละบุคคลจะมีความรู้สึกประสบการณ์และการจดัการกบัความเครียดท่ีแตกต่างกนั
(Ivancevich and Matteson, 1987) ซ่ึงจะแสดงอาการออกมาทางร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม เช่น  
นอนไม่หลบั หวัใจเตน้แรงโดยไม่มีสาเหตุ ปวดศีรษะ เป็นตน้ (ญาณิศา วงษสิ์งห์, 2559) 
  

3. วธิีการศึกษา 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงมีประชากรทั้งหมด 
4,052 คน (ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 2564) ขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดจ้าก
สูตรการค านวณสูตรของ Yamane (1976) กลุ่มตวัอยา่งคิดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 หรือ 
คิดเป็นค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 5% ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 
ในการวจิยั จ  านวน 365 ตวัอยา่ง อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยัไดเ้ก็บกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มเติมจนครบ 370 คน ใชว้ธีิการ
สุ่มตวัอยา่งแบบมีชั้นภูมิ (stratified sampling) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ บุคลากรในส่วนกลาง และ
บุคลากรในส่วนภูมิภาค จากนั้นใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (simple random sampling) ตามสัดส่วน 
ของบุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ซ่ึงใหผู้ท้รงคุณวฒิุ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผา่น 
การปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน 
เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Corrected item-total correlation) และหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวธีิของ Cronbach แลว้น า
แบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้จ านวน 370 ชุด ออกเก็บขอ้มูล จากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดมาท า
การตรวจสอบการตอบค าถามในแบบสอบถาม แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยผูว้จิยัไดท้  าการเก็บ
ขอ้มูลในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 สถิติท่ีใชเ้พื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์สมมติฐานดว้ย t-test และ ANOVA เปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ 
LSD และการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple linear regression) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 จากผลการวเิคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 30-40 ปี 
สถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 
มีระยะเวลาการปฏิบติังานในองคก์รไม่เกิน 5 ปี  
 ผลการวเิคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการท างานโดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นการท างานดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ  
ดา้นสัมพนัธภาพกบับุคคลในองคก์ร ดา้นความส าเร็จและความกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นผลตอบแทนและ
สวสัดิการขององคก์ร ดา้นลกัษณะงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นโครงสร้างและบรรยากาศ
องคก์ร ตามล าดบั ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรมีการรับรู้และเขา้ใจถึงปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร 
เป็นอยา่งดี และยงัมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร ซ่ึงเป็นส่วนส าคญั
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร จะน าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Herzberg (1959) ไดแ้บ่งปัจจยัดา้นการท างานออกเป็น 2 ปัจจยั คือ ส่ิงท่ี 
ท าใหเ้กิดความพอใจกบัส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความไม่พอใจ หรือเป็นปัจจยัจูงใจกบัปัจจยัอนามยั และผลการศึกษา
บางส่วนยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรนิชา ช่ืนจิตร (2560) ท่ีศึกษาเก่ียวกบับุพปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความเครียดในการท างานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร พบวา่  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มในการท างานในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก แต่ล าดบัการใหค้วามส าคญัยงัคงแตกต่างกนั อาจเกิดจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะ 
ท่ีแตกต่างกนั การรับรู้ การใหค้วามส าคญัและความเขา้ใจกบัปัจจยัต่าง ๆ ในองคก์รยอ่มแตกต่างกนัไป  
ตามสภาพแวดลอ้มภายในของแต่ละองคก์ร 
 อีกทั้ง ผลการวเิคราะห์ยงัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความเครียดในระดบัปกติ รองลงมา 
มีความเครียดสูงกวา่ปกติมาก ต่อมาคือ สูงกวา่ปกติเล็กนอ้ย และเครียดนอ้ยกวา่ปกติ ขณะท่ี ผูท่ี้มีระดบั
ความเครียดสูงกวา่ปกติปานกลาง มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด โดยอาการท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว เช่น ไม่มีสมาธิ 
ในการปฏิบติังาน ต่ืนเตน้ง่ายกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คุน้เคย รู้สึกเหน่ือยไม่อยากท าอะไร เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดและทฤษฎีระดบัความเครียดของกรมสุขภาพจิต (2563) ซ่ึงแบ่งระดบัความเครียดออกเป็น 5 ระดบั 
โดยความเครียดสูงกวา่ปกติปานกลางและความเครียดสูงกวา่ปกติมาก มีผลกระทบต่อการท างาน การใช้
ชีวติประจ าวนั และสุขภาพ อีกทั้งยงัมีผลในทางลบต่อประสิทธิภาพในการท างาน ผลการศึกษาบางส่วน 
ยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของภาพรรณ พุทธิยาวฒัน์ (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ความเครียดของเจา้หนา้ท่ีรับเร่ือง
ทางโทรศพัทศู์นยช่์วยเหลือสังคม (1300) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเครียดโดยเฉล่ียสูงกวา่ปกติ
เล็กนอ้ย โดยเม่ือพิจารณาตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาพบวา่ 
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 ผลการวเิคราะห์สมมติฐานพบอีกวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
มีเพียง 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ อายแุละรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความเครียดในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
ในขณะท่ีปัจจยัส่วนบุคคล 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังาน 
ในองคก์รท่ีแตกต่างกนั มีความเครียดในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ 
Shermerhom and Osborn (1991) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคล คือ คุณลกัษณะทางกายภาพของบุคคล ท าให้
แต่ละบุคคลตอบสนองต่อความเครียดแตกต่างกนั ซ่ึงอภิปรายผลการศึกษาสมมติฐานทีละประเด็น ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินท่ีแตกต่างกนั มีความเครียด
ในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองจากทั้งเพศชายและเพศหญิงมีลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัเหมือนกนั  
การมอบหมายงานไม่ไดค้  านึงถึงเพศ แต่พิจารณาจากต าแหน่ง และองคก์รมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี 
ท่ีรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑารัตน์ ทางธรรม (2558) ท่ีศึกษาวจิยัเร่ือง 
ปัจจยัดา้นการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ ผลการศึกษาของอรนิชา ช่ืนจิตร (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง บุพปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
ท่ีพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัท าใหค้วามเครียดในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายขุองบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินท่ีแตกต่างกนั มีความเครียด
ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั โดยบุคลากรท่ีมีอายนุอ้ยจะมีความเครียดสูงกวา่บุคลากรท่ีมีอายมุาก  
อาจเกิดจากบุคลากรท่ีมีอายนุอ้ย อาจเป็นช่วงเร่ิมตน้การท างาน จึงมีความตอ้งการเรียนรู้งานในดา้นต่าง ๆ 
อยูใ่นช่วงการปรับตวั ซ่ึงมีความคาดหวงัต่อความกา้วหนา้และความส าเร็จสูงกวา่ บุคลากรท่ีมีอายมุาก และ 
มีการรับมือกบัความเครียดหรือความกดดนัไดไ้ม่ดีเท่าบุคลากรท่ีมีอายมุาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
จุฑารัตน์ ทางธรรม (2558) ท่ีศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัดา้นการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ ผล
การศึกษาของอรนิชา ช่ืนจิตร (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง บุพปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดในการท างานของ
พนกังานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ท่ีพบวา่อายท่ีุแตกต่างกนัท าใหค้วามเครียด
ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 3. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินท่ีแตกต่างกนั  
มีความเครียดในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการมอบหมายงาน และหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
ในงาน ไม่ไดม้อบหมายโดยค านึงถึงสถานภาพ แต่มอบหมายตามต าแหน่งงานท่ีรับผดิชอบ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของจุฑารัตน์ ทางธรรม (2558) ท่ีศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัดา้นการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียด
และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ และ
อรนิชา ช่ืนจิตร (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง บุพปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และกนกอร เปรมเดชา (2559) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์
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ระหวา่งปัจจยัสภาพการท างาน การจดัการความเครียดและระดบัความเครียดของพนกังานมหาวทิยาลยั 
ท่ีพบวา่สถานภาพท่ีแตกต่างกนัท าใหค้วามเครียดในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 4. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินท่ีแตกต่างกนั
มีความเครียดในการปฏิบติังานแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยจะมีระดบัความเครียดมากกวา่
ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมาก อาจเป็นเพราะมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการด ารงชีวติในสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบนั และผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยอาจจะเป็นบุคลากรในระดบัพนกังานราชการ หรือลูกจา้ง และผูท่ี้เร่ิม
บรรจุเขา้รับราชการ ซ่ึงอาจมีความตอ้งการความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานสูง มีความกดดนัและอยูใ่นช่วง
การปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑารัตน์ ทางธรรม 
(2558) ท่ีศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัดา้นการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ กนกอร เปรมเดชา (2559) ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสภาพการท างาน การจดัการความเครียดและระดบัความเครียดของพนกังาน
มหาวทิยาลยั ท่ีพบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัท าใหค้วามเครียดในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 5. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินท่ีแตกต่างกนั  
มีความเครียดในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะวา่บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีลกัษณะ
งานหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากระดบัการศึกษาเป็นส่วนท่ีช่วยให้มีความกา้วหนา้ 
ในอาชีพเท่านั้น แต่ลกัษณะงานต่าง ๆ ยงัคงคลา้ยคลึงกนั การแบ่งแยกหนา้ท่ีและความรับผดิชอบจะมีการ
แบ่งตามระดบัต าแหน่ง ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สุดารัตน์ สุดาบุตร (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานและผลการปฏิบติังานของ
พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ในโรงแรมระดบั 3-5 ดาว ในเขตเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และ 
ภาพรรณ พุทธิยาวฒัน์ (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ความเครียดของเจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองทางโทรศพัทศู์นยช่์วยเหลือ
สังคม (1300) ท่ีพบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัท าใหค้วามเครียดในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 6. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาการปฏิบติังานในองคก์รของบุคลากรส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดินท่ีแตกต่างกนั มีความเครียดในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองจากลกัษณะงานท่ีปฏิบติัจะมี
การเปล่ียนแปลงไป เม่ือมีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งหนา้ท่ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
ซ่ึงส่วนใหญ่หากบุคลากรไม่ไดมี้ความตอ้งการยา้ยต าแหน่งหนา้ท่ีงาน หรือการสอบเพื่อเล่ือนขั้น  
เล่ือนต าแหน่ง ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีก าหนด ก็จะตอ้งปฏิบติังานอยูท่ี่เดิม และ 
มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเช่นเดิม ดงันั้น การมีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยหรือมาก จึงไม่ท าให้
ความเครียดในการปฏิบติังานแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาพรรณ พุทธิยาวฒัน์ (2558) ท่ีศึกษา
เร่ือง ความเครียดของเจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองทางโทรศพัทศู์นยช่์วยเหลือสังคม (1300) และอรนิชา ช่ืนจิตร (2560) 
ท่ีศึกษาเร่ืองบุพปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ท่ีพบวา่ระยะเวลาการปฏิบติังานในองคก์รท่ีแตกต่างกนัท าใหค้วามเครียดในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
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 ผลการวเิคราะห์สมมติฐานยงัพบอีกวา่ ปัจจยัดา้นการท างานโดยรวมมีอิทธิพลต่อความเครียด 
ในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นวา่ 
ปัจจยัดา้นการท างานดา้นลกัษณะงานเพียงดา้นเดียวท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของ
บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน โดยมีความคิดเห็นในเชิงลบ กล่าวคือ เม่ือปัจจยัดา้นการท างานดา้น
ลกัษณะงานลดลง จะส่งผลใหค้วามเครียดในการปฏิบติังานเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการท างาน 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความส าเร็จและความกา้วหนา้ในการ
ท างาน ดา้นสัมพนัธภาพกบับุคคลในองคก์ร ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการขององคก์ร และดา้นโครงสร้าง
และบรรยากาศองคก์รไม่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน จึงอภิปรายผลการศึกษาทีละประเด็น ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัดา้นการท างานดา้นลกัษณะงานมีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน อาจเน่ืองจากมีการก าหนดช่วงเวลาในการปฏิบติังานยงัไม่เหมาะสมกบั
ปริมาณงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ จ านวนบุคลากรยงัไม่เหมาะสมกบัปริมาณงานและระยะเวลาการปฏิบติังาน 
และอาจยงัมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบไม่เหมาะสม และลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัซ ้ า ๆ  
อยูเ่ป็นประจ า เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่ไม่มีการหมุนเวยีนแลกเปล่ียนงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ญาณิศา วงษสิ์งห์ (2559) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบการจดัการความเครียดจากการท างานดา้นบริการขนส่ง
ระหวา่งพนกังานบริษทั ทีวไีดเร็ค จ ากดั (มหาชน) และพนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั และ 
อรนิชา ช่ืนจิตร (2560) ศึกษาเร่ือง บุพปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีอิทธิพลต่อความเครียด 
ในการปฏิบติังาน  
 2. ปัจจยัดา้นการท างานดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์รไม่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เน่ืองจากบุคลากรมีความเขา้ใจในบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของตนเองท่ีมีต่อองคก์รเป็นอยา่งดี และสามารถท างานตามท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้ง
ยงัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีตนเองปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑารัตน์ ทางธรรม (2558) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ พบวา่ ปัจจยัดา้นการท างานดา้นบทบาทหนา้ท่ี 
ไม่มีอิทธิพลต่อความเครียด เน่ืองจากพนกังานมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 
ท่ีมีต่อหน่วยงานและองคก์รเป็นอยา่งดี 
 3. ปัจจยัดา้นการท างานดา้นนโยบายและการบริหารไม่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เน่ืองจากองคก์รมีการวางนโยบายและการบริหารไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เป็นไปตามแนวคิดของบุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรนิชา ช่ืนจิตร (2560) ศึกษาเร่ือง 
บุพปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร พบวา่ ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารไม่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการท างาน  
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แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบงัอร สิงห์แกว้ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียด 
ในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ ปัจจยั
ดา้นองคก์รและการจดัการมีอิทธิพลต่อความเครียดในการท างาน ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคลากรขาดการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการด าเนินงาน และมีทศันคติในทางลบต่อวชิาชีพของตนเอง 
 4. ปัจจยัดา้นการท างานดา้นความส าเร็จและความกา้วหนา้ในการท างานไม่มีอิทธิพลต่อความเครียด
ในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เน่ืองจากองคก์รใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน
และพฒันาทกัษะ ความสามารถของบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ และยงัมีการประเมินความสามารถของบุคลากร
อยา่งเหมาะสมตามเกณฑข์ององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุดารัตน์ สุดาบุตร (2558) ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานและผลการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ในโรงแรม
ระดบั 3-5 ดาว ในเขตเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ปัจจยัดา้นการพฒันาอาชีพไม่มีผลกระทบต่ออาการ
ความเครียดในการท างาน เน่ืองจากองคก์รมีการฝึกสอนและพฒันาบุคลากร จดัโครงการต่าง ๆ และ
เสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่บุคลากรอยูเ่สมอ  
 5. ปัจจยัดา้นการท างานดา้นสัมพนัธภาพกบับุคคลในองคก์รไม่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน อาจเน่ืองจากลกัษณะของงานส่วนใหญ่เป็นงานท่ี
ตอ้งท าเป็นทีม จึงท าใหก้ารท างานตอ้งอาศยัพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอยูเ่สมอ  
จึงท าใหบุ้คลากรมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑารัตน์ ทางธรรม (2558) ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัดา้นการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ 
 6. ปัจจยัดา้นการท างานดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการขององคก์ร ไม่มีอิทธิพลต่อความเครียด 
ในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน อาจเน่ืองจากบุคลากรมีความเขา้ใจในเร่ือง
โครงสร้างของผลตอบแทนและสวสัดิการขององคก์ร ซ่ึงตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั 
ของทางราชการ โดยมีการก าหนดผลตอบแทนและสวสัดิการไวช้ดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อลิษา กุลจนัทะ (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานของบุคลากรสายสนบัสนุน 
ในคณะวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง พบวา่ ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนไม่ส่งผลต่อ
ความเครียดในการท างาน 
 7. ปัจจยัดา้นการท างานดา้นโครงสร้างและบรรยากาศองคก์ร ไม่มีอิทธิพลต่อความเครียด 
ในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เน่ืองจากในสถานท่ีท างานมีอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ส านกังานท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัพนกังาน รวมทั้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการท างาน  
มีความปลอดภยัในการท างาน และการติดต่อส่ือสารในองคก์รมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สุดารัตน์ สุดาบุตร (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานและผลการปฏิบติังานของ
พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ในโรงแรมระดบั 3-5 ดาว ในเขตเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ท่ีพบวา่สภาพแวดลอ้ม
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ไม่มีผลกระทบกบัอาการความเครียดในการท างาน เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในโรงแรมมีการออกแบบ 
ท่ีสวยงาม มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละระบบการใชง้านท่ีทนัสมยัและเหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังาน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
จากขอ้สรุป และขอ้คน้พบขา้งตน้น ามาสู่ขอ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
 1. บุคลากรส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินส่วนมากมีความเครียดในระดบัปกติ แต่ยงัมีบุคลากร
สัดส่วน 1 ใน 5 ท่ีมีระดบัความเครียดสูงกวา่ปกติมาก และมีบุคลากรบางส่วนท่ีมีระดบัความเครียดสูงกวา่
ปกติปานกลาง ซ่ึงความเครียด 2 ระดบัน้ี เป็นความเครียดในระดบัท่ีส่งผลกระทบต่อการท างาน การใช้
ชีวติประจ าวนั และสุขภาพ อีกทั้งยงัมีผลในทางลบต่อประสิทธิภาพในการท างาน ดงันั้น ผูบ้ริหารควรให้
ความส าคญัและใส่ใจกบัสุขภาพของบุคลากร โดยการเผยแพร่ความรู้หรือประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรไดรั้บรู้
ถึงวธีิการจดัการความเครียดเบ้ืองตน้ใหก้บัร่างกายและจิตใจอยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมใหมี้การจดั
กิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง เช่น การจดักิจกรรมกีฬา กิจกรรมอาสาสมคัร การนัง่สมาธิ  
การฟังเพลง กิจกรรมท่องเท่ียว ทศันศึกษา การจดักิจกรรมส่งเสริมการออกก าลงักาย เป็นตน้ หรืออาจจดัให้
มีผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาแนะน าทางดา้นสุขภาพใหก้บับุคลากรเป็นคร้ังคราวและต่อเน่ือง การจดัสถานท่ี
ส าหรับการผอ่นคลายความเครียดใหก้บับุคลากร และควรประเมินและติดตามผลจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อลดระดบัความเครียดของบุคลากร และท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัท าใหบุ้คลากรมีความเครียด 
ในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั โดยบุคลากรท่ีมีอายนุอ้ย และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ย มีความเครียดสูง
กวา่บุคลากรท่ีมีอายมุาก และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูง ดงันั้น ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัและมุ่งเนน้พฒันา
ส่งเสริมทกัษะ ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานในดา้นต่าง ๆ ของบุคลากร โดยการฝึกอบรมบุคลากร 
ในหลกัสูตรต่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการและสามารถน าไปใชใ้นการท างานได ้รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุน
ในความกา้วหนา้ดา้นงานของบุคลากร โดยใหมี้ความเหมาะสมตามระดบัของอาย ุและเม่ือบุคลากร 
มีความกา้วหนา้ในงาน ก็จะมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเพิ่มข้ึนตามล าดบั ส่งผลใหค้วามเครียดของบุคลากรลดลง 
และการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. ปัจจยัดา้นการท างานโดยรวมมีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน หากพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน คือ  
ดา้นลกัษณะงานเพียงดา้นเดียวเท่านั้น โดยลกัษณะงานจะมีผลเชิงลบต่อความเครียด กล่าวคือ เม่ือปัจจยัดา้น
ลกัษณะงานลดลงจะท าใหค้วามเครียดในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารมีการจดัการองคก์ร
ในดา้นนโยบายและการบริหาร โครงสร้างและบรรยากาศขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งบุคลากร 
มีความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร มีความภาคภูมิใจต่อความส าเร็จและความกา้วหนา้ในการท างาน 
มีความเขา้ใจในดา้นโครงสร้างของผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บจากองคก์ร และยงัมีสัมพนัธภาพท่ีดี
ภายในองคก์ร แสดงถึงการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ เพียงแต่ควรมีการบริหารจดัการ 
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ในดา้นปริมาณงาน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท างานใหเ้หมาะสมกบัจ านวนบุคลากร และควรก าหนดขั้นตอน 
ในการท างาน และแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรใหมี้ความชดัเจน เพียงเท่าน้ีก็จะสามารถ 
ลดระดบัความเครียดบางส่วนของบุคลากรได ้และท าใหก้ารท างานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
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