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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือศึกษา
ความแตกตางความคิดเห็นของเพศชายและเพศหญิงตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง และเพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับความเครียดท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรกองคลัง จํานวน 144 คน โดย
การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 6 ดาน ไดแก ดานลกัษณะงาน ดาน
การบริหารงาน ดานบรรยากาศในองคกร ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน ดานความสําเร็จ
ในการทํางาน และดานการดําเนินชีวิต  วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
คํานวณหาคาสถิติที่ตองการคือ คารอยละ คาความถ่ี คาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) และวิธีการจัดสัมมนากลุมตัวอยาง (Focus Group) โดยกลุมตัวอยาง
เปนตัวแทนของแตละหนวยงานในระดับหัวหนางานและผูปฏิบัติในหนวยงานน้ัน ๆ         
1 คน 
 ผลการวิจัยพบวา 

ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.93,              
S.D. = 1.078) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานบรรยากาศในองคกร อยูในระดับ          
ปานกลาง (  = 3.37, S.D. = 1.153) รองลงมา ดานลักษณะงาน อยูในระดับปานกลาง 
(  = 3.16, S.D. = 0.975) ดานความสําเร็จในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง              
(  = 3.00, S.D. = 1.090) ดานการบริหารงาน อยูในระดับปานกลาง (  = 2.99,          
S.D. = 1.002) ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน อยูในระดับปานกลาง (  = 2.97,              
S.D. = 0.996) และดานการดําเนินชีวิต อยูในระดับนอย (  = 2.36, S.D. = 1.249) 
ตามลําดับ 

เปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของเพศชายและเพศหญิงตอความเครียด
ในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยภาพรวมพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   

เปรียบเทียบความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา  เพศชายและเพศหญิงของบุคลากร
กองคลัง ในภาพรวมท้ัง 6 ดานพบวา เพศชายและเพศหญิงมีความเครียดอยูในระดับ 
ปานกลาง, แยกตามอายุของบุคลากรกองคลัง ในภาพรวมทั้ง 6 ดานพบวา อายุระหวาง 
30-40 ป มีความเครียดในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด, แยกตามสถานภาพของบุคลากร     
กองคลัง ในภาพรวมท้ัง 6 ดานพบวา บุคลากรท่ีมีสถานภาพหยาราง มีความเครียดใน
การปฏิบัติงานมากท่ีสุด, แยกตามหนวยงานของบุคลากรกองคลัง ในภาพรวมท้ัง 6 ดาน
พบวา งานการเงิน มีความเครียดมากท่ีสุด  และแยกตามรายไดของบุคลากรกองคลัง    
ในภาพรวม ทั้ง 6 ดานพบวา บุคลากรท่ีมรีายไดสูงกวา 35,000 บาทข้ึนไป มีความเครียด
ในการปฏิบติังานมากท่ีสุด   
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กิตติกรรมประกาศ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 สภาพแวดลอมของโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปน
ดานวิทยาศาสตร วิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม ประกอบกับความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีตาง ๆ ไดกระจายไปอยางท่ัวถึงกัน สงผลใหการดํารงชีวิตของมนุษย ตองมี
การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน จึงไดมีการศึกษา คนควา คิดคนและ
ประดิษฐสิ่งตาง ๆ เพ่ือใชเปนเครื่องมือเครื่องใชที่จะอํานวยความสะดวก เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของมนุษย ซึ่งในการทํางานของมนุษยตองแขงขันกับบุคคลท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร ตองเผชิญกับปญหาในดานตาง ๆ ที่อาจสงผลทําใหเกิดความเครียด เชน 
ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน สงผลกระทบตอสภาพจิตใจของประชาชน  
ในประเทศเปนอยางมาก ไมวาจะเปนสินคาราคาแพงข้ึน รายไดที่ไดรับเมื่อเทียบกับ
รายจายที่มีการปรับราคาท่ีสูงข้ึน รวมถึงการศึกษาที่ตองแขงขันกัน ภาวะการวางงาน 
การสาธารณสุขที่ไมครอบคลุมประชากร ความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยสิน ฯลฯ  
ลวนกอใหเกิดความเครียดไดทั้งส้ิน (จรรยา เกษศรีสังข  ม.ป.ป. : 93) ดังน้ัน ความเครียด
จึงไดกลายมาเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน หากบุคคลใดสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอม และเผชิญกับปญหาตาง ๆ ก็สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เปนลักษณะอาการท่ีสมองไมไดผอนคลาย 
เพราะคร่ําเครงอยูกับงานจนเกินไป ลักษณะอาการท่ีจิตใจมีอารมณบางอยางมากดดัน
ความรูสึกอยางรุนแรง เชน หนาเครียด อารมณเครียด คนทั่วๆ ไป เขาใจความหมายของ
ความเครียดวาเปนภาวะท่ีไมพึงประสงค ภาวะท่ีทําใหขัดของใจ และรูสึกยุงยากลําบาก
ใจในการขจัดใหหมดไป ทําใหเกิดความวิตกกังวลและเกิดภาวะภายในรางกาย ซึ่งเปน    



 
2 

 

ภาวะที่ตรงขามกับความสงบและผอนคลาย เปนภาวะเดียวกับที่วิศวกรใชเรียก
ความเครียดของวัตถุ โดยมีรากเดิมมาจากภาษาละตินวา “ Stringere” ซึ่งหมายถึง ความ
กดดัน ความตึงเครียด หรอืความพยายามอยางแรงกลา ตอมาภายหลังใชเปนความหมาย
ในดานของพลังท่ีมีตอบุคคล ซึ่งหมายถึง แรงกดดันจากส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีทําใหเกิด
ความเครียดท่ีเรียกวา “ Stringere” 
  ดังน้ันความเครียด หมายถึง การท่ีบุคคลตองเผชิญอยูในภาวะท่ีรูสึกกดดัน ไม
สบายใจ ไมแนใจ วาวุนใจ วิตกกังวล ถกูบีบค้ัน ทําใหเกิดการตอบสนองของรางกาย 
จิตใจ ความคิด ถาบุคคลสามารถปรับตัว และมีความพึงพอใจก็จะทําใหเกิดพลังในการ
จัดการส่ิงตาง ๆ แตหากไมมีความพึงพอใจและไมสามารถปรับตัวได ก็จะทําใหเกิด
ความเครียด สงผลใหเสียความสมดุลในการดําเนินชีวิตในสังคม ขาดประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

การท่ีบุคคลจะทํางานใหกับองคกรไดดีมากนอยเพียงใดน้ัน ลวนมีปจจัยตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของมากมาย ทั้งในปจจัยภายในและปจจัยภายนอกตัวบุคคล ซึ่งปจจัยดาน 
ลักษณะงาน ดานบทบาทหนาท่ี ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน ดานโครงสรางและ
บรรยากาศองคกร และดานความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ ลวนเปนปจจัยสําคัญ
ที่สงผลใหบุคลากรในองคกรเกิดความเครียด เนื่องจากบุคคลยอมต้ังความหวังและ 
ความต้ังใจในการทํางานไวในระดับหนึ่ง แตถาองคกรไมสนับสนุน ทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จดังท่ีมุงหวังไว ยอมเกิดความผิดหวังไมพึงพอใจในงาน เกิดความ
กดดันภายในจิตใจจนกลายเปนความ เครียดได และถาไมไดรับการแกไขก็จะทําให
บุคคลน้ันเกิดความเหน่ือยหนาย ทอแท ขาดแรงจูงใจในการทํางาน หรือทํางานดอย
คุณภาพและหาทางหลีกเลี่ยงงานดวยวิธีการตาง ๆ จนในท่ีสุดถึงข้ันลาออกจากงาน 
(สุภาพรรณ โคตรจรัส อางใน นริศรา วงคเลย, 2551) ซึ่งความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของงานจะเปนผลท่ีเกิดจากสภาวะจิตใจของผูปฏิบัติงานดวย 

ความเครียดจึงเปนปญหาสําคัญของชีวิตคนในยุคปจจุบัน ดวยเหตุนี้แมวาการ
ดูแลสุขภาพที่ดี ก็ยังคงตองเผชิญกับภาวะความเครียดท่ีเกิดข้ึนอยูเปนประจํา โดยปจจัย
หลักที่กอใหเกิดความเครียด สามารถยกตัวอยางไดดังน้ี 
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- ดานการเงิน เปนสาเหตุหนึ่งของความเครียดสะสม ซึ่งผลพวงหน่ึงจาก
ความเครียดแบบสะสมน้ันทําใหคนเรามีแนวโนมท่ีจะรับประทานมากข้ึน และเปน
สาเหตุของโรคอวนตามมา  

- ดานการทํางาน นับเปนปจจัยหนึ่งของความเครียดท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกับปจจัย
ทางดานการเงิน และพบวาเปนปจจัยหลักของความเครียดท่ีเกิดไดทั้งเพศชายและเพศ
หญิงในวัยทํางาน โดยไมวาจะเปนภาระหนาท่ีตาง ๆ การปฏิสมัพันธกับบุคคลในองคกร
ที่อาจเกิดความขัดแยง รวมไปถึงเรื่องของคาตอบแทน และสิทธิตาง ๆ ภายในท่ีทํางาน 
เหลาน้ีลวนเปนปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดสะสมได 

- ดานครอบครัว ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีอาจกอใหเกิด
ความเครียดได เชน สามีและภรรยามีความคิดเห็นไมตรงกัน สงผลใหเกิดการทะเลาะอยู
เปนประจํา จนนําไปสูการใชความรุนแรงและสงผลใหเกิดการหยาราง สงผลกระทบตอ
จิตใจของคนในครอบครัวและคนรอบขาง  

- ดานสุขภาพ เปนปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดไดเชนกัน เชน ผูที่มีปญหาโรค
อวน ก็อาจเกิดความเครียดจากความตองการจะลดนํ้าหนัก หรือแมแตในรายท่ีตองการจะ
ลดหรือเลิกบหุรี่และแอลกอฮอล ก็อาจทําใหเกิดภาวะเครียด หงุดหงิด และซึมเศราได 
 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยรามคําแหง   
มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานดานการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ    
ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย ของทุก
หนวยงานรวมท้ังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงาน
ของหนวยงาน ดวยความถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการ
กําหนดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได และใชเปนขอมูลอางอิง
สําหรับผูบริหาร และทําหนาท่ีติดตอประสานงานกับหนวยงานภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย ใหการบริการทางดานการเงินแกคณาจารย ขาราชการ นักศกึษา และ
บุคคลภายนอก โดยแบงหนวยงานออกเปน 6 หนวยงาน ดังนี้ 

1. งานการเงิน  มีหนาท่ีบริหารจัดการดานการรับ-จายและจัดเก็บรักษาเงิน
งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังจัดทําหลักฐาน
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การเงินและบัญชี เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการรับ-จายเงินประเภทตาง ๆ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ขอตกลง มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   
 2. งานบัญชี  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของการ
บันทึกบัญช ีหลังจายและรับเงินรายไดของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
งบแผนดินและรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย การจัดทําทะเบียนคุมเอกสารการจาย
และ รับเงิน การติดตามใบสําคัญ การจัดทํารายงานเพ่ือติดตามใบสําคัญ การโอนและ
ปรับปรุงบัญชี การข้ึนทะเบียนสินทรัพยและคํานวณคาเส่ือมราคา การจัดทํารายงานงบ
เทียบยอดธนาคาร การตรวจสอบความถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันของงบทดลอง
ทุกเดือน ประสานงานกับโครงการ 3 มิติ เพ่ือใหโครงการ 3 มติิ ปดบัญชีทกุเดือนและ
ทุกป ดําเนินการจัดสงรายงานการเงินใหกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทุกป การ
ควบคุมดูแลการจัดเก็บเอกสารทางการเงินเพ่ือรอการตรวจสอบจากสํานักงานการ- 
ตรวจเงินแผนดนิทุกป และประเมินผลการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เพ่ือจัดสงให
กรมบัญชีกลางและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกไตรมาสและทุกสิ้น
ปงบประมาณ  

3. งานพัสดุ  รับผิดชอบตามรายการงบประมาณที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามงบประมาณรายจายจากรายไดและงบประมาณแผนดิน ใน
ดานจัดหา ทําสัญญา ตรวจรับ เบิกจาย ซอมแซมบํารุงรักษา ลงบัญชีควบคุมและจําหนาย
พัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
และระเบียบตาง ๆ มติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมท้ังประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

4. งานงบประมาณ  มีหนาท่ีความรับผิดชอบการบริหารงานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  ในดานการควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามรายการและ
แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มหาวิทยาลัยไดรับอนมุัติงบประมาณแผนดินจากรัฐบาล โดย
การอนุมัติเงินประจํางวดและงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย โดยการ
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ควบคุมการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินของงบ
ดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน ใหถูกตองภายใตกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําส่ังของกระทรวงการคลัง มติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย การวางฎีกา 
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ตลอดจนการพิมพเช็คสั่งจายใหคณะ สํานัก สถาบัน กอง สาขาวิทยบริการเฉลิม-        
พระเกียรติ และบริษัท หางฯ รานคา ที่ประกอบการรวมกับมหาวิทยาลัย  
 5. งานธุรการ เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบ งานสารบรรณ การรับ-สง ราง-โตตอบ เวียนหนังสือ การเผยแพรขาวสาร 
ประชาสัมพันธ การผลิตเอกสาร ประสานงานกับหนวยงานภายใน และสวนราชการ
ภายนอกมหาวทิยาลัย ระบบงานบุคลากร จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศบุคลากร การ
ปฏิบัติงานและการลาประเภทตาง ๆ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สิทธิประโยชนตาง ๆ 
งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ การดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอย และความปลอดภัยในสํานักงาน และบริหารจัดการการใชยานพาหนะของ
หนวยงาน งานเลขานุการ ดําเนินการจัดระบบทํางานในแตละวันที่อํานวยความสะดวก
ใหผูบริหารสามารถทํางานไดสะดวก จัดทําตารางนัดหมายใหเหมาะสม จัดเตรียมการ
ประชุม ประสานนโยบายจากผูบริหาร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
ดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  
 6. โครงการ 3 มิติ  จัดต้ังข้ึนโดยความรวมมือของกองคลัง กองแผนงาน และ
สถาบันคอมพิวเตอร โดยจัดใหเปนหนวยงานพิเศษของกองคลัง  ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ติดต้ัง ใหคําปรึกษา ฝกอบรม พัฒนาและดูแลระบบ Oracle Financial (ระบบบัญชี 3 มติิ)  
ซึ่งใชสําหรับบริหารจัดการทางดานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชกีองทุนโดย
เกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติของมหาวิทยาลัย (เงินรายไดของมหาวิทยาลัยและเงิน
รายไดของหนวยงานในกํากับ) รวมทั้งดูแลและใหคําปรึกษาแกผูใชงานระบบ GFMIS  
ซึ่งใชสําหรับบริหารจัดการทางดานการเงินการคลังเฉพาะเงินงบประมาณแผนดิน 
  บุคลากรกองคลังจึงถือเปนปจจัยสําคัญในการชวยขับเคลื่อนองคกรที่อยู
ทามกลางกระแสการแขงขันในปจจุบัน ใหมีความกาวหนาทัดเทียมกับหนวยงานอ่ืน 
ทั้งน้ี กองคลังรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงาน ดานการเงิน บัญชี พัสดุ และ
งบประมาณ ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายจายจากรายได  โดยใช    
ระเบียบการเงิน การคลัง พัสดุ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง, ระเบียบสํานัก-
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการ
ปฏิบัติงานเปนหลัก ดังน้ันหนาท่ีของกองคลังจึงเกี่ยวของกับ “เงิน” เปนหลัก อีกทั้ง
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บุคลากรตองมีความรูความเขาใจและความชํานาญงานในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมี
บทลงโทษท่ีรุนแรง และการทํางานของกองคลังในปจจุบันมุงเนนในงานบริการมากข้ึน 
ทําใหมีการติดตอสื่อสารกับบุคคลท่ีมีความหลากหลาย ทั้งเพศ อายุ การศึกษา ซึ่งมีความ
แตกตางทางอารมณ  จากนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายใหกองคลังจัดทําการ
เบิก-จายใหแกทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ทําใหปริมาณงานมีจํานวนมากและ   
มีความเรงดวนในการปฏิบัติงาน ดวยปญหาขางตนสงผลใหบุคลากรกองคลังตองเผชิญ
กับความเครียดในการปฏบิัติงาน นอกจากปญหาดานการทํางาน บุคลากรกองคลังยังมี
ปจจัยดานอ่ืนที่กอใหเกิดความเครียด  ซึ่งหากบุคลากรกองคลังมีความเครียดในระดับสูง
และเรื้อรังเปนระยะเวลานาน จะสงผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการทํางาน เกิดความ
ผิดพลาดในการทํางาน ความต้ังใจในการทํางานท่ีลดลง อาจเกิดความเบ่ือหนายทําให
ขาดงานบอย หรือแมแตมีความคิดจะลาออกหรือยายเปลี่ยนงานอยูเสมอ ปญหาที่เกิดข้ึน
อาจเกิดจากลกัษณะการทํางาน หรือการบริหารจัดการระบบการทํางาน บรรยากาศใน
การทํางานในองคกร ความสัมพันธภาพในที่ทํางาน ความสําเร็จในท่ีทํางาน หรือแมแต
การดําเนินชีวิต ปจจัยดังกลาวอาจเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความเครียดและเปนอันตรายตอ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตได ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
ยังสงผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมขององคกรดวย   
 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นวาบุคลากรของกองคลังถือเปนผูที่ชวยขับเคลื่อน
ใหหนวยงานประสบความสําเร็จหรือถดถอยได  ดังน้ันความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองคลัง จึงมีความสําคัญตอองคกรและทําใหทราบถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผล
ตอความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และนําผลวิจัยที่ไดนั้นมาเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง เพ่ือลดหรือขจัด
ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรกองคลังมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี กอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคกร และทําใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงเจริญกาวหนายิ่งข้ึนตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรกองคลัง   
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

2. เพ่ือศึกษาความแตกตางความคิดเห็นของเพศชายและเพศหญิงตอความเครียด
ในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความเครียดท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร         
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 

 1. บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 
 2. บุคลากรท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 
 3. บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
แตกตางกัน 
 4. บุคลากรท่ีมีหนวยงานตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
แตกตางกัน 
 5. บุคลากรท่ีมีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
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1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจะศึกษาความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 ดาน คือ ดานบุคคล
และดานการปฏิบัติงาน จํานวน 6 ดาน ไดแก ดานลกัษณะงาน ดานการบริหารงาน    
ดานบรรยากาศในองคกร ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน ดานความสําเร็จในการทํางาน 
และดานการดําเนินชีวิต 

2. ขอบเขตดานประชากร 
ประชากร ไดแก บุคลากรกองคลัง จํานวน 144  คน โดยแบงเปนงานการเงิน 

จํานวน 50 คน  งานงบประมาณ จํานวน 22 คน  งานพัสดุ จํานวน 25 คน  งานบัญชี 
จํานวน 29 คน  งานธุรการ จํานวน 12 คน และโครงการ 3 มิติ จํานวน 6 คน   

3. ขอบเขตดานตัวแปร 
    3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก 

ดานบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ หนวยงาน รายไดตอเดือน  
    3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานการปฏิบัติงาน ไดแก 
3.2.1 ดานลกัษณะงาน 
3.2.2 ดานการบริหารงาน 
3.2.3 ดานบรรยากาศในองคกร 
3.2.4 ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน 
3.2.5 ดานความสําเร็จในการทํางาน 
3.2.6 ดานการดําเนินชีวิต 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 
1. ความเครียดในการปฏบิัติงาน หมายถึง การตอบสนองทางรางกายและจิตใจ

ของบุคคลท่ีเกิดจากปจจัยตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความเสียสมดุลของรางกาย 
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การตอบสนองท่ีเกิดข้ึน อาจปรากฏออกมาทั้งทางพฤติกรรมท่ีสังเกตได และสังเกต
ไมได และมีผลในแงบวกและแงลบ ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ประกอบดวย   
      1.1 ดานบุคคล หมายถึง ลักษณะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวบุคคล ซึ่งมีผลตอการ
ปฏิบัติงาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ หนวยงาน รายไดตอเดือน  

    1.2 ดานการปฏิบัติงาน หมายถึง ลกัษณะตาง ๆ ที่ไมใชปจจัยดานบุคคล ซึ่งมี       
ผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ซึ่งประกอบไปดวยปจจัย 6 ดาน ไดแก  

1.2.1 ดานลกัษณะงาน หมายถึง ลักษณะตาง ๆ ของงานท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติงาน ไดแก งานที่ตองรับผิดชอบสูง ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละมีปริมาณมาก
และเรงดวน การขาดความรูความเขาใจในระเบียบ การปฏิบัติงานไมตรงกับ
ความสามารถ เปนตน 

1.2.2 ดานการบริหารงาน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลและบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว ไดแก การติดตอประสานงาน การตัดสินใจในบทบาทหนาท่ี
ในการปฏิบติังานอาจไมชัดเจน การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม เปนตน 

1.2.3 ดานบรรยากาศในองคกร หมายถึง สภาพแวดลอมตาง ๆ ของ
องคการท่ีมีผลตอการปฏบิัติงานของบุคคลในองคกรทั้งทางตรงและทางออม ไดแก 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม ในเรื่องของอุณหภูมิ แสงสวาง กลิ่น 
รวมถึงอุปกรณภายในสํานักงาน เปนตน 

1.2.4 ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล
ในการทํางานรวมกันภายในองคการ ไดแก การปรับตัว ความขัดแยง ความสามัคคี ความ
รวมมือ การยอมรับนับถอื การส่ือสาร เปนตน  

1.2.5 ดานความสําเร็จในการทํางาน หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค 
หรือความตองการของบุคคล ซึ่งมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ความ 
กาวหนาในการทํางาน การเลื่อนข้ัน เลือ่นตําแหนง การมีขวัญกําลังใจในการทํางาน  
รวมถึงสวัสดิการตาง ๆ เปนตน 
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1.2.6 ดานการดําเนินชีวิต หมายถึง ลักษณะตาง ๆ ทางดานสังคม 
เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน ไดแก ความขัดแยงภายในครอบครัว 
รายไดไมเพียงพอ ภาระหนี้สิน ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว เปนตน 

2. มหาวิทยาลัยรามคําแหง หมายถึง มหาวิทยาลัยท่ีเปนสถาบันการศึกษาวิจัย
แบบตลาดวิชา ที่ผูศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเองโดยไมจําเปนตองมาเขาชั้นเรียนท่ี
มหาวิทยาลัยจัดให  โดยแบงสวนราชการออกเปน คณะ สํานัก สถาบัน หนวยงานใน
กํากับ 

3. บุคลากรกองคลัง หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา 
ลูกจางงบรายได ลูกจางชั่วคราวรายป ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสายงานของกองคลัง ไดแก 
งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ งานบัญชี งานธุรการ และโครงการ 3 มิติ โดยมี
ผูอํานวยการกองคลัง หัวหนางานและหัวหนาหนวย ตามลําดับ 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ดานบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. หนวยงาน 
5. รายไดตอเดือน 

ดานการปฏิบัติงาน 
1. ดานลักษณะงาน 
2. ดานการบริหารงาน 
3. ดานบรรยากาศในองคกร 
4. ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน 
5. ดานความสําเร็จในการทํางาน 
6. ดานการดําเนนิชีวิต 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ทราบถึงความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรกองคลัง   
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. ทราบถึงความแตกตางความคิดเห็นของเพศชายและเพศหญิงตอความเครียด
ในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. เปนแนวทางในการบริหารจัดการกับความเครียดในการปฏบิัติงานของ
บุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  คณะผูทําวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของโดยไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. หนาท่ีความรับผิดชอบของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 2. แนวความคิดเกี่ยวกับความเครียด 
 3. ความเครียดในการทํางาน 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 กองคลัง จัดต้ังข้ึนพรอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อป พ.ศ. 2514 เปนหนวยงาน
ระดับแผนกการเงิน สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  กองคลังมีพัฒนาการควบคูกับ
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงมาโดยตลอด  จนกระทั่งป พ.ศ. 2534 กองคลังจึง
ไดรับการจัดต้ังเปนหนวยงานระดับกอง ที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศ    
ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 108 ตอนท่ี 145 วันที่  20 สิงหาคม พ.ศ. 2534 

1. งานการเงิน  มีหนาท่ีบริหารจัดการดานการรับ-จายและจัดเก็บรักษา              
เงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังจัดทําหลักฐาน
การเงินและบัญชี  เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการรับ-จายเงินประเภทตาง ๆ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ขอตกลง มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   
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2. งานบัญชี  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของการ
บันทึกบัญช ีหลังจายและรับเงินรายไดของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
งบแผนดินและรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย การจัดทําทะเบียนคุมเอกสารการและ
รับเงิน การติดตามใบสําคัญ การจัดทํารายงานเพ่ือติดตามใบสําคัญ การโอนและ 
ปรับปรุงบัญชี การข้ึนทะเบียนสินทรัพยและคํานวณคาเส่ือมราคา การจัดทํารายงาน         
งบเทียบยอดธนาคาร การตรวจสอบความถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันของ           
งบทดลองทุกเดือน ประสานงานกับโครงการ 3 มิติ เพ่ือใหโครงการ 3 มติิปดบัญชี      
ทุกเดือนและทุกป ดําเนินการจัดสงรายงานการเงินใหกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ทุกป  การควบคุมดูแลการจัดเก็บเอกสารทางการเงินเพ่ือรอการตรวจสอบจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินทุกป และประเมินผลการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เพ่ือจัดสง
ใหกรมบัญชกีลางและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกไตรมาสและทุกสิ้น
ปงบประมาณ  

3. งานพัสดุ  รับผิดชอบตามรายการงบประมาณที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามงบประมาณรายจายจากรายไดและงบประมาณแผนดิน ใน
ดานจัดหา ทําสัญญา ตรวจรับ เบิกจาย ซอมแซมบํารุงรักษา ลงบัญชีควบคุมและจําหนาย
พัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
และระเบียบตาง ๆ มติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมท้ังประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

4. งานงบประมาณ  มีหนาท่ีความรับผิดชอบการบริหารงานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  ในดานการควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามรายการและ
แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มหาวิทยาลัยไดรับอนมุัติงบประมาณแผนดินจากรัฐบาล      
โดยการอนุมัติเงินประจํางวดและงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ควบคุมการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินของ             
งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน ใหถูกตองภายใตกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังของกระทรวงการคลัง มติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย            
การวางฎีกา ตลอดจนการพิมพเช็คสั่งจายใหคณะ สํานัก สถาบัน กอง สาขาวิทยบริการ-
เฉลิมพระเกียรติ และบรษัิท หางฯ รานคา ที่ประกอบการกับมหาวิทยาลัย  
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 5. งานธุรการ เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบงานสารบรรณ การรับ-สง ราง-โตตอบ เวียนหนังสือ การเผยแพรขาวสาร 
ประชาสัมพันธ การผลิตเอกสาร ประสานงานกับหนวยงานภายใน และสวนราชการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ระบบงานบุคลากร จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศบุคลากร การ
ปฏิบัติงานและการลาประเภทตาง ๆ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สิทธิประโยชนตาง ๆ 
งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ การดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอย และความปลอดภัยในสํานักงาน และบริหารจัดการการใชยานพาหนะของ
หนวยงาน งานเลขานุการ ดําเนินการจัดระบบทํางานในแตละวันที่อํานวยความสะดวก
ใหผูบริหารสามารถทํางานไดสะดวก จัดทําตารางนัดหมายใหเหมาะสม จัดเตรียมการ
ประชุม ประสานนโยบายจากผูบริหาร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
ดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  
 6. โครงการ 3 มิติ  จัดต้ังข้ึนโดยความรวมมือของกองคลัง กองแผนงาน และ
สถาบันคอมพิวเตอร โดยจัดใหเปนหนวยงานพิเศษของกองคลัง  ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ติดต้ัง ใหคําปรึกษา  ฝกอบรม พัฒนาและดูแลระบบ Oracle Financial (ระบบบัญชี        
3 มิติ)  ซึ่งใชสําหรับบริหารจัดการทางดานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มติิของมหาวิทยาลัย (เงินรายไดของมหาวิทยาลัยและ
เงินรายไดของหนวยงานในกํากับ) รวมท้ังดูแลและใหคําปรึกษาแกผูใชงานระบบ 
GFMIS  ซึ่งใชสําหรับบรหิารจัดการทางดานการเงินการคลังเฉพาะเงินงบประมาณ
แผนดิน 
 

แนวความคิดเกี่ยวกับความเครียด 
 
ความหมายของความเครียด 
 ความเครียดเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดเสมอกับบุคคลโดยทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุก
ฐานะ แตเกิดในลักษณะและระดับที่แตกตางกัน  บุคคลท่ีสามารถจัดการกับความเครียด
ไดอยางเหมาะสมในเวลาอันรวดเร็ว  โดยกระทบตอภาวะสมดุลของตนเพียงเล็กนอย มี
โอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตและการปฏิบัติงานไดดีกวาบุคคลท่ีมีความสามารถ  
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ในการจัดการกับความเครียดไดนอยหรือการจัดการกับความเครียดในลักษณะท่ีไม
เหมาะสม ไมสามารถลดความเครียดไดก็จะมีผลกระทบถึงภาวะสมดุลของตนเองและ
กระทบถึงการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของงานและองคการ 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความเครียดไวแตกตางกันดังน้ี 
 กรมสุขภาพจิต (2541 : 7) กลาววา ความเครียดเปนปฏิกิริยาตอบสนองของ
รางกาย จิตใจ ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีตอส่ิงเราท้ังภายในและภายนอก   
ซึ่งส่ิงเราน้ันอาจเปนบุคคล ความรูสึกนึกคิด สถานการณ และสิง่แวดลอม  ถาบุคคลน้ัน
สามารถปรับตัวและมีความพึงพอใจจะทําใหเกิดการต่ืนตัว เกิดพลังในการจัดการกับ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ อีกทั้งเปนการเสริมความแข็งแกรงทางรางกายและจิตใจ  แตถาไมมี
ความพึงพอใจและไมสามารถปรับตัวไดก็จะเกิดความเครียดซ่ึงสงผลใหเกิดการเสีย
สมดุลในการดําเนินชีวิตในสังคมได 
 วราภรณ  ตระกูลสฤษด์ิ (2546 : 117) กลาววา ความเครียด หมายถึง สถานการณ
ที่คับแคนที่มีผลทําใหเกิดความกดดันทางอารมณ ความเครียดจะเกิดเกี่ยวพันกับความ
วิตกกังวล บางครั้งความเครียดอาจเกิดข้ึนกับรางกาย  เมื่อมีการใชพลังงาน หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงตอกระบวนการทางสรีรวิทยาของทางดานรางกาย เชน การอยูในสถานท่ีที่
มีอุณหภูมิสูงมาก ๆ หรือจากการเจ็บปวยที่เกิดข้ึนนาน ๆ 
 สุดรัก  พิละกันทา (2541 : 23) กลาววา ความเครียด หมายถึง กลุมอาการท่ีเกิดข้ึน
ในแตละบุคคลโดยรางกายมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งท่ีมาคุกคาม  ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ เพ่ือทําใหเกิดภาวะสมดุลใน
รางกาย 
 สุวรรณ  อนสุันติ (2546 : 6) กลาววา ความเครียด หมายถึง ภาวะทางอารมณที่
บุคคลถูกคุมคาม จึงตองมีการตอบสนองของอารมณตอส่ิงแวดลอมท่ีไมพึงปรารถนา 
เพ่ือรักษาความสมดุลของรางกายจิตใจไวโดยบุคคล จําเปนตองปรับตัวเพ่ือรักษาความ
สมดุลของรางกายใหกลับคืนสูสภาวะเดิมหรือยิ่งกวาเดิม 
 สุรีย  บุญเฉย (2542 : 18) กลาววา ความเครียดเปนภาวะของจิตใจที่เผชิญ
สถานการณหรือสิ่งเราท่ีมากระตุนคุกคามตอบุคคล มีผลทําใหรางกายเสียสมดุล ทําให
บุคคลตองใชความสามารถของตนท่ีมีอยูอยางเต็มกําลังเพ่ือรักษาภาวะสมดุลของตนไว 
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 อรุณ  รกัธรรม (2538 : 425 – 426) กลาววา ความเครียด หมายถึง ภาวการณ    
หดตัวตามปกติของกลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ซึ่งตองมีอยูในชีวิตประจําวัน
ของคนแตละคน เมื่อคนเหลาน้ันมีปญหามากระทบอารมณหรือจิตใจ 
 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ความเครียด หมายถึง ความรูสึกนึกคิดหรือ
ปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายและจิตใจที่เกิดการต่ืนตัว เพ่ือเตรียมรับกับเหตุการณที่ 
มาคุกคาม เพ่ือรักษาสภาวะสมดุลของรางกาย  ซึ่งความเครียดมีหลายระดับ หากเกิดใน
ระดับนอยจะถือเปนปญหาสุขภาพจิตธรรมดา สามารถกําจัดใหหายได แตหากเปน
ความเครียดท่ีรุนแรง ก็จะเปนผลทําใหเกิดปญหาสุขภาพจิตหรือเจ็บปวยทางจิตได          
ในท่ีสุด 
 ประเภทของความเครียด  จําแนกไดดังน้ี 
 1. จําแนกตามสาเหตุของการเกิด   ฮันส  เซลยี (Hans Selye) ไดแบงความเครียด
ตามสาเหตุการเกิดเปน 2 ประเภท ไดแก (บุญม่ัน  ธนาศุภวัฒน. 2539 : 109 ; อางอิงจาก 
Benton and Halloran. 1991 : 28) 
     1.1 ความเครียดท่ีเกิดจากมีความสุข (Eustress) เปนความเครียดท่ีทําใหเกิด
ความพึงพอใจ  ทําใหประสบความสําเร็จในการทํางาน และชวยใหสามารถเอาชนะ
อุปสรรคได เชน ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีไดเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง ไดรางวัล
ดีเดน ไดเปนผูชนะในการแขงขัน 
     1.2 ความเครียดท่ีเกิดจากการมีความทุกข (Distress) เปนความเครียดท่ีทําให
เกิดความเศราหมอง หดหูใจ ทอแทใจ รูสึกโกรธ สญูเสียการควบคุมตนเอง มีความรูสึก
ขาดบางส่ิงบางอยางในชีวิตและมีความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัย ความเครียดประเภทน้ี
เปนสิ่งท่ีทําลายสุขภาพกาย สุขภาพจิต เชน ความเครียดท่ีเกิดจากการถูกไลออกจากงาน 
การมีหนี้สิน การเปนบุคคลลมละลาย ครอบครัวหยาราง ทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนรวมงาน 
เปนตน 
 2. จําแนกตามแหลงท่ีเกิด  มลิเลอรและคีน (Miller and Keane) ไดแบง
ความเครียดตามแหลงท่ีเกิดเปน 2 ประเภท ไดแก (บุญม่ัน  ธนาศุภวัฒน. 2539 : 109 ; 
อางอิงจาก Benton and Halloran. 1991 : 28) 
     2.1 ความเครียดท่ีเกิดจากรางกาย  แบงไดดังน้ี 
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  2.1.1 ความเครียดชนิดเฉียบพลัน (Emergency Stress) เปนสิ่งคุกคามชีวิต
ที่เกิดข้ึนทันทีทันใด เชน ความเครียดท่ีเกิดจากอุบัติเหตุตาง ๆ 
  2.1.2 ความเครียดชนิดตอเน่ือง (Continuing Stress) เปนสิ่งคุกคามท่ี
เกิดข้ึนแลวดําเนินไปอยางตอเนื่อง ไดแก การเปลี่ยนแปลงของรางกายในวัยตาง ๆ  ที่
คุกคามความรูสึก เชน การต้ังครรภ การเขาสูวัยรุน วัยหมดประจําเดือน เปนตน  
นอกจากน้ียังเปนความเครียดท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอมท่ีกอใหเกิดความคับของใจอยาง
ตอเนื่อง เชน การจราจรติดขัด ฝุนละอองจากการกอสราง เสียงดังรบกวนในโรงงาน 
เปนตน 
     2.2 ความเครียดท่ีเกิดจากจิตใจ  เปนสิ่งคุกคามท่ีสืบเนื่องมาจากความคิด 
บางครั้งก็เกิดข้ึนอยางเฉียบพลัน เพราะเปนการตอบสนองอยางทันทีทันใด เชน เมื่อถกู 
ดุดาก็จะรูสึกโกรธ ทําใหเครียดข้ึนมาได  หรือเปนส่ิงคุกคามท่ีเกิดจากการอานหนังสือ 
จากการชมภาพยนตร จากคําบอกเลาของผูอ่ืน ซึ่งทําใหคิดวาตนจะมีอันตรายก็จะ
กอใหเกิดความเครียด 
 
กระบวนการของความเครียด 
 เซลยี (Selye) ไดกลาววา ในสภาพปกติที่ไมมีความเครียด อวัยวะตาง ๆ ใน
รางกายจะทํางานอยูในสภาพที่สมดุล  แตเมื่อมีสิ่งคุกคาม (Stressor) ก็จะทําใหความ
สมดุลของรางกายเปลี่ยนแปลงไป  มกีารเปลี่ยนแปลงของสรีรวิทยาและชีวเคมีของ
รางกาย ซึ่งเกิดเปนพฤติกรรมปรับตัวที่เรียกวา กลุมอาการปรับตัวทั่วไป (General 
Adatation Syndrome)  กลุมอาการดังกลาวมี 3 ระยะ ดังน้ี (บุญมั่น  ธนาศุภวัฒน.      
2539 : 110 ; อางอิงจาก Organ. 1983 : 187) 
 1. ระยะเตือน (Alarming Stage) เมื่อบุคคลตองเผชิญกับส่ิงท่ีมาคุกคามรางกายจะ
ปรับตัวโดยตอมใตสมอง (Pituitary Gland) จะถูกกระตุนใหต่ืนตัวและผลิตฮอรโมน 
ACTH (Adrenocorticotrophic Hormone) เพ่ือสงไปยังตอมไรทออ่ืน ๆ รวมท้ังตอม
หมวกไต (Adernal Gland) ตอมหมวกไตจะขับฮอรโมนอะดรีนาลิน (Adrenalin) เขาสู
กระแสเลือด ทําใหรางกายมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน หัวใจเตนแรง ความดันโลหิตสูง 
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หายใจเร็ว กลามเนื้อเกร็งพรอมท่ีจะเคลื่อนไหว ระยะยอยอาหารหยุดทํางาน เหง่ือออก 
เปนตน 
 2. ระยะตอตาน (Resistance Stage) เปนระยะที่รางกายจะพยายามปรับตัวเพ่ือให
อยูในสภาวะท่ีสมดุล เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดข้ึน เนื่องจาก
ภาวะของความตกใจที่เกิดข้ึน ถาปรับตัวไดรางกายก็จะกลับสูสภาพปกติ 
 3. ระยะหมดกําลัง (Exhaustion Stage) ในระยะน้ี ถาส่ิงคุกคามอยูคงดําเนินอยู
ตอไป รางกายจะเกิดอาการหมดกําลังหรือเหน่ือยออน ซึ่งเปนผลทําใหเกิดอาการ     
หมดกําลัง อาการทางรางกายที่เกิดข้ึนน้ีจะคลาย ๆ กับอาการท่ีเกิดข้ึนในระยะที่ 1 
 เมื่อสิ่งคุกคามยังดําเนินตอไปหรือมีสิ่งคุกคามเกิดข้ึนหลาย ๆ อยางพรอมกัน 
สภาพรางกายและจิตใจของบุคคลท่ีอยูในสภาวะของความเครียดเชนนั้น อาจจะไม
สามารถกลับสูสภาพปกติได และจะปรากฏอาการของโรคตาง ๆ ออกมา เชน กระเพาะ
อาหารและลําไสอักเสบ ความดันโลหิตสูง ลมพิษ ผ่ืนคัน ทองเสีย ปวดศีรษะ เบ่ืออาหาร 
ปวดประจําเดือน เปนตน 
 
ระดับความเครียด 
 แจนิส (บุญม่ัน  ธนาศุภวัฒน. 2539 : 111 ; อางอิงจาก อัมพร โอตระกูล. 2538 : 
30 - 31) ไดแบงระดับความเครียดเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
 1. ความเครียดระดับตํ่า (Mild Stress) เปนความเครียดท่ีเกิดข้ึนนอยและหมดไป
ในระยะเวลาอันสั้นเพียงวินาทีหรือภายในชั่วโมงเทาน้ัน มักเกี่ยวของกับสาเหตุเพียง
เล็กนอย ไดแก เหตุการณในชีวิตประจําวัน เชน ไปทํางานไมทันเวลา 
 2. ความเครียดระดับกลาง (Moderate Stress) เปนความเครียดในระดับท่ีรนุแรง
กวา โดยมีระยะเวลานานเปนชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงจนกระทั่งนานเปนวันก็ได เชน 
การเจ็บปวยท่ีไมรุนแรง การทํางานมากเกินไป ความขัดแยงกับเพ่ือนรวมงาน เปนตน 
 3. ความเครียดระดับสูง (Severe Stress) ความเครียดระดับนี้จะอยูนานเปน
สัปดาห หรืออาจเปนเดือน หรือเปนปก็ได เชน การตายจากไปของบุคคลท่ีมีความสําคัญ 
การเจ็บปวยท่ีรุนแรง การสูญเสียอวัยวะของรางกายที่มีความสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิต 
เปนตน 
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สาเหตุของความเครียด 
 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2541 : 35 - 39) ไดกลาวถึงสาเหตุของ
ความเครียด ดังน้ี 
 1. สาเหตุจากปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก 
     1.1 สาเหตุทางกาย  สภาวะทางกายบางประการ ทําใหเกิดความเครียดไดใน
ลักษณะท่ีเรียกวา “รางกายเครียด” จากการท่ีรางกายกับจิตใจมีความเกี่ยวของกัน แยก
จากกันไมได การเกิดความเครียดทางรางกายยอมสงผลใหจิตใจเครียดตามดวย ซึ่งปจจัย
ทางรางกายท่ีกอใหเกิดความเครียด ไดแก 
  1.1.1 คุณลกัษณะทางพันธุกรรมท่ีทําใหบุคคลมีลักษณะพ้ืนฐานแตกตาง
กัน ไมวาจะเปนเรื่องเพศ สีผิว ความเขมแข็งหรือความออนแอของระบบการทํางานของ
รางกาย ตลอดจนความพิการบางประเภท 
  1.1.2 ความเหนื่อยลาทางรางกาย  อันเกิดจากไดผานการทํางานอยางหนัก
และติดตอกันเปนเวลานาน  ซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องมาจากสภาพความสมบูรณแข็งแรง
ของรางกายท่ีจะทําใหแตละคนมีความพรอมในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน
แตกตางกัน 
  1.1.3 ภาวะโภชนาการ ไดแก ลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารท่ีจะมี
ผลตอความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับประทานอาหารไมถูกสวน ไมถูก
สุขลักษณะ การรับประทานอาหารไมเพียงพอหรือมากเกินไป การใชหรือการบริโภค
สารบางประเภท อาทิ สุรา บุหรี่ ชา กาแฟ ตลอดจนสารเสพติดตาง ๆ เหลาน้ี ลวนทําให
เกิดความเครียดได 
  1.1.4 การพักผอนไมเพียงพอ  ทําใหรางกายอยูในภาวะออนเพลีย
ติดตอกันเปนเวลานาน 
  1.1.5 การเจ็บปวยทางรางกาย ทั้งการเจ็บปวยแบบเฉียบพลัน เชน การ        
มีไขสูง อุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวยเรื้อรังตาง ๆ เชน โรคเบาหวาน มะเร็ง ความดัน  
โลหิตสูง เปนตน 
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  1.1.6 ลักษณะทาทางท่ีปรากฏเกี่ยวกับโครงสรางของกลามเนื้อผิวหนัง
และการทรงตัว เชน การเดิน ยืน ว่ิง นัง่ นอน  หากอยูในลักษณะท่ีไมเหมาะสมยอม
กอใหเกิดความเครียดได  
     1.2 สาเหตุทางจิตใจ  เปนสาเหตุสําคัญและเกี่ยวของกับการเกิดความเครียด
มากท่ีสุด 
  1.2.1 บุคลิกภาพ  บุคลิกภาพประเภทที่กอใหเกิดความเครียดไดงายคือ 
   1.2.1.1 บุคลกิภาพแบบเอาจริงเอาจังกับชีวิต (Perfectionist) ไดแก 
คนที่ตองการความสมบูรณแบบใหกบัทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต เจาระเบียบ ขยันทํางาน
หนัก เปนคนยึดม่ันตอกฎเกณฑ ขอบังคับ บุคลิกภาพแบบน้ีทําใหบุคคลผูนั้นตองทํางาน
หนักและตองทําทุก ๆ อยางดวยตนเอง 
   1.2.1.2 บุคลกิภาพแบบพ่ึงพาผูอ่ืน (Dependence) ไดแก บุคคลท่ีมี
ลักษณะขาดความม่ันใจในตนเอง ไมเขมแข็ง รูสึกวาตนไมเกง ไมกลาตัดสินใจ 
บุคลิกภาพแบบน้ีจะทําใหเปนคนวิตกกังวลงาย จะทําอะไรตองอาศัยผูอ่ืน มีความวิตก
หวาดหว่ันกับอนาคตอยูเสมอ 
   1.2.1.3 บุคลกิภาพแบบหุนหันพลันแลน (Implusive) คนที่มี
บุคลิกภาพแบบน้ีจะเปนคนใจรอน ควบคุมอารมณไมได อารมณเปลี่ยนแปลงงาย ซึ่งจะ
มีผลกระทบไปถึงภาวะสมดุลของรางกาย 
 2. สาเหตุจากปจจัยสิ่งแวดลอม 
     2.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สภาพแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเรา ไมวาจะ
เปนอุณหภูมิ สภาพแวดลอมอากาศ สภาพภูมิประเทศ ความหนาแนนของประชากร    
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  สิ่งเหลาน้ีลวนมีผลกระทบท้ังโดยตรงและโดยออมตอวิถีการดําเนิน-
ชีวิตของบุคคลและทําใหตองปรับตัวอยูตลอดเวลาซ่ึงกอใหเกิดความเครียดได 
     2.2 สภาพแวดลอมทางชีวภาพ ไดแก สิ่งแวดลอมท่ีเปนสิ่งมีชีวิตและสามารถ
ทําอันตรายตอบุคคลได เชน เชื้อไวรสั แบคทีเรีย พยาธิ หรือเชื้อโรคอ่ืน ๆ 
     2.3 สภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม จากการท่ีบุคคลเปนสมาชิกคนหนึ่ง
ของสังคม  ฉะน้ันปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมและส่ิงท่ีบุคคลกระทําจะมี
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ผลกระทบตอกันตลอดเวลา โดยปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม ที่กอใหเกิดความเครียด 
ไดแก 
  2.3.1 สถานภาพและบทบาทในสังคมของบุคคล ซึ่งแตละบุคคลจะมี
หลายบทบาท หลานสถานภาพ เชน ถาอยูในครอบครัวอาจมีบทบาทเปนพอแม อยูในท่ี
ทํางานเปนลูกนอง มีผูบังคับบัญชาคอยดูแลการปฏิบัติงาน ถาอยูกับพอแมก็มีบทบาท
เปนลูก หรือการเปนเพศชาย เพศหญิง เหลาน้ีลวนมีผลใหแตละบุคคลมีการแสดงออก
หรือมีการกระทาํท่ีแตกตางกันไปในแตละสถานการณ หากบทบาทหลายอยางน้ีมีความ
ขัดแยงหรือแตกตางกันมาก ก็อาจทําใหเกิดความยากลําบากในการปรับตัวและเครียดได 
  2.3.2 บรรทัดฐานทางสังคม ไดแก แนวทางหรือกฎเกณฑในการ
ประพฤติปฏบิัติที่คนในสังคมสวนใหญยอมรับและปฏิบัติเปนประเพณีของสังคมน้ัน ๆ 
แตบางครั้งกฎเกณฑดังกลาวไมสอดคลองกับความตองการของบุคคลหรือเปนกฎเกณฑ
ที่เครงครัดมาก ยอมกอใหเกิดความเครียดกับบุคคลได 
  2.3.3 ระบบการเมืองการปกครอง  ซึ่งจะมีผลตอวิถกีารดําเนินชีวิตของ
บุคคล หากเปนระบบการเมืองการปกครองที่เครงครัด หรือทําใหประชาชนรูสึกวาถูก
ควบคุมหรือถูกคุกคาม โดยเฉพาะในเร่ืองสิทธิเสรีภาพดานตาง ๆ หรือเปนระบบ
การเมืองการปกครองที่ทําใหประเภทขาดความม่ันคงยอมกอใหเกิดความเครียดกับ
ประชาชนได 
 
ทฤษฎีความเครียด (Theories of Stress) 
 ทฤษฎีความเครียด แบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี (จําลอง ดิษยวณิช และ          
พริ้มเพรา ดิษยวณิช. 2545 : 6 – 15) 
 1. ทฤษฎีเชิงส่ิงเรา (Stimulus-Oriented Theories) ทฤษฎีนี้ถือวาความเครียดเกิด
จากส่ิงเราท่ีมีอยูในส่ิงแวดลอมของบุคคล สิ่งท่ีกอใหเกิดความเครียด เปนสิ่งเราท่ีทําให
เกิดปฏิกิริยาของความตึงเครียดตอรางกายคนเรา ไดแก  
     1.1 สิ่งท่ีทําใหเกิดความเครียดแบบเฉียบพลันและมีชวงระยะเวลาจํากัด เชน 
เดินไปตามทองถนนแลวเจอกับสุนัขดุ สตรีรอผลตรวจการต้ังครรภ 
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     1.2 ผลตอเนื่องจากส่ิงท่ีทําใหเกิดความเครียด เชน การตกงาน หรือการตาย
ของสมาชิกในครอบครัว เปนตน  เหตุการณเหลาน้ีกอใหเกิดผลท่ีไมดีตามมาได 
     1.3 สิ่งท่ีทําใหเกิดความเครียดเรื้อรังเปนชวง ๆ เชน การสอบไลของนักศึกษา 
การเรียนขับรถ 
     1.4 สิ่งท่ีทําใหเกิดความเครียดเรื้อรัง เชน มีผูตรวจการท่ีดุ มีปญหาการเงิน 
 ตามทฤษฎีเชิงส่ิงเรามีการเนนที่เหตุการณ และการเกิดของความเครียด ถา
เหตุการณใดก็ตามนําไปสูความยุงยากทางดานจิตใจ เกิดความวุนวายของพฤติกรรมหรอื
ความเสื่อมเสียของการกระทําในหนาเหตุการณนั้น ๆ เรยีกวา สิ่งท่ีทําใหเกิดความเครียด 
การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต พบวา การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตอาจ
นําไปสูวิกฤตได เชน การแตงงาน การมีลูก การหยาราง การตายของบุคคลอันเปนที่รัก 
นอกจากน้ันเหตุการณที่ทําใหเกิดความเครียดเหลาน้ียังมีบทบาทสําคัญตอสาเหตุของ
การเกิดโรคท้ังทางรางกายและจิตใจ 
 โฮลิมสและราฟ กลาววา เหตุการณชีวิต เปนตัวกระตุนใหเกิดความเครียดและมี
ผลทําใหการเส่ียงของความเจ็บปวยหรือการเปนโรคสูงข้ึน การเปลี่ยนแปลงของชีวิตท่ี
เกี่ยวของกับการนอน การกิน การเขาสังคม การสังสรรค เรื่องสวนตัว นิสัยและการสราง
สัมพันธภาพกับผูอ่ืน มีความแตกตางกันในระดับของการปรับตัว โฮลิมสและราฟใช
เวลาศึกษาเรื่องของเหตุการณชีวิตมานานถึง 25 ป และไดพัฒนามาตรวัดการปรับตัวใหม
ทางสังคม ซึ่งเกี่ยวของกับปริมาณ ความรุนแรง และชวงเวลาของการปรับตัว เหตุการณ
ชีวิตแตละอยางไดรับการจัดเรียงตามลําดับ โดยอาศัยวิธีการใหคะแนนซ่ึงเรียกวา หนวย
การเปลี่ยนแปลงของชีวิต แมแตเหตุการณในดานดี เชน การแตงงาน การหยุดพักผอน 
การเลี้ยงในชวงเทศกาลก็อาจนําไปสูความเครียดได  ปจจุบันมีงานวิจัยหลายชิ้นที่พูดถึง
เหตุการณยุงยากเล็ก ๆ นอย ๆ ในชีวิตประจําวันท่ีกอใหเกิดความเครียด เรียกรวม ๆ วา
เรื่องยุงยากหรือรบกวนประจําวัน เปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความเครียดซ่ึงนําไปสูการเริ่มตน
ของสุขภาพท่ีไมดีหรือการเกิดโรคได 
 2. ทฤษฎีการตอบสนอง (Response-Oriented Theories) ทฤษฎนีี้มุงเนนที่
ปฏิกิริยาของการตอบสนองตอส่ิงเรา  เซลยี (Selye) กลาววา ความเครียดเปนการ
ตอบสนองที่ไมเฉพาะเจาะจงที่มีตอรางกายไมวาโดยทางใดก็ตาม เชื่อวาการตอบสนอง
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ตอความเครียดทางสรีรวิทยา ไมไดข้ึนอยูกับชนิดของส่ิงเรา แตข้ึนอยูกับการตอบสนอง
ไมวาส่ิงเราจะเปนชนิดใดก็ตาม แตการตอบสนองน้ันจะเหมือนกัน สิ่งท่ีแตกตางน้ันคือ
ความแตกตางของระดับของการตอบสนองซ่ึงข้ึนอยูกับปริมาณของความตองการในการ
ปรับตัว ดังน้ัน สิ่งท่ีทําใหเกิดความเครียดอาจจะเปนสิ่งเราท่ีทําใหเกิดความพอใจหรือ
ความไมพอใจก็ได เชน การพนัน อากาศท่ีเย็นจัด ความเจ็บปวยตาง ๆ เปนตน สิ่งเหลาน้ี
ตางกอใหเกิดปฏิกิริยาของการปรับตัวเหมือนกัน 
 ความเครียดไมใชสิ่งท่ีควรหลีกหนีทเีดียว เนื่องจากทุก ๆ ขณะของชีวิตน้ีตอง
อาศัยพลังงานซ่ึงเกิดจากการทํางานของรางกาย แมขณะหลับหัวใจก็ยังทํางานอยู การ
หายใจยังคงมีตอไป อวัยวะของรางกายยังคงทํางานอยู มีแตคนตายเทาน้ันท่ีปราศจากซ่ึง
ความเครียดโดยสิ้นเชิง 
 เซลยี (Selye) พบวา เมื่อมคีวามเครียดเกิดข้ึนจะกอใหเกิดกลุมอาการปรับตัว ซึ่ง
มี 3 ระยะ ไดแก 
     2.1 ระยะตกใจ แสดงลักษณะท่ีรางกายมีปฏิกิริยาเมื่อเผชิญกับส่ิงเรา จะมีการ
กระตุนหรือยั่วยุใหต่ืนตัว ระยะตกใจ แบงไดดังน้ี 
  2.1.1 ระยะชอ็ค เปนระยะแรกและเปนปฏิกิริยาโตตอบทันทีทันใด ตอสิ่ง
ที่เปนภัยปฏิกิริยาของรางกายในระยะนี้มีอยูสองแบบ คือ สู หรือ หนี  ระยะน้ีมีการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยางเกิดข้ึนซึ่งเปนผลจากการกระตุนของระบบประสาทอัตโนมัติ 
เชน หัวใจเตนเร็ว กลามเนื้อ ออนแรง อุณหภูมิลดลง และความดันโลหิตตํ่าลง 
  2.1.2 ระยะตานช็อค จะเกิดปฏิกิริยาสะทอนกลับ เชน ตอมหมวกไต  
สวนนอกจะโตข้ึนและมีการหลั่งฮอนโมนคอรติคอยด อดรีนาลินหรืออิพิเนฟริน  ทําให
หายใจเร็วข้ึน ความดันโลหิตสูงข้ึน เลือดแข็งตัวเร็วข้ึน น้ําตาลถูกปลอยออกมาจากตับ  
มีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อเพ่ิมข้ึน สวนใหญแลวปฏิกิรยิาตอความเครียดแบบ
เฉียบพลันจะสัมพันธกับท้ังสองระยะน้ี 
     2.2 ระยะตานทานหรือระยะปรับตัว ระยะน้ีรางกายจะพยายามปรับตัวตอส่ิงท่ี
ทําใหเกิดความเครียดและทําใหสภาพท่ัวไปดีข้ึน อาการตาง ๆ จะหายไป ความพยายาม
ของรางกายในการปรับตัว มีสวนชวยใหพลังงานท่ีสูญหายไปกลับคืนมา และยังชวย
ซอมแซมสวนที่ถูกทําลายไปใหดีข้ึน 
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     2.3 ระยะหมดแรง ถาส่ิงท่ีทําใหเกิดความเครียดยังไมไดรับการแกไขอยาง
พอเพียง รางกายจะผานเขาสูระยะท่ีสามคือ ระยะหมดแรง เนื่องจากความเครียดยังคง       
มีอยูไมรูจักหมดส้ิน พอรางกายโดนความเครียดเลนงานซํ้าแลวซํ้าอีก รางกายจะเสื่อม
โทรม จนกระทั่งเกิดเปนโรคตาง ๆ เชน ภูมิแพ ลมพิษ แผลในกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ 
ความดันโลหิตสูง และอาจถึงแกความตายได  ในท่ีสุดส่ิงมีชีวิตท้ังหลายมีความสามารถ
ในการปรับตัวหรือการคงสภาพไวซึ่งสิ่งแวดลอมภายในรางกายใหอยูในภาวะสมดุล 
ถึงแมวาจะมีเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมภายนอก แคนนอน (Cannon) จึงไดนําคําวา 
ภาวะธํารงดุลมาใช เมื่อกลาวถึงภาวะสมดุล และหรือดุลยภาพ ซึ่งไดแกกลไกตาง ๆ ที่
มนุษยนํามาใชในการจัดการกับความเครียด หากวิธีจัดการลมเหลวก็จะเกิดโรค ที่เรียกวา 
โรคแหงการปรับตัว เชน การเกิดเปนโรคทางรางกายสาเหตุจากจิต 
 3. ทฤษฎีเชิงอันตรกิริยา (Interactional Theories) บางทีเรียกวา ทฤษฎีเชิงการ
กระทําระหวางกันเกี่ยวกับการรูของความเครียด ลาซารัส (Lazars) และฟอลคแมน 
(Folkman) กลาววา ความเครียดทางจิตใจ เปนสิ่งที่เกิดจากการกระทําระหวางบุคคลกับ
สิ่งเรา บุคคลจะมองดูวาส่ิงเราท่ีกอใหเกิดความเครียดจะเกินความสามารถของตนในการ
จัดการ และเปนอันตรายตอตัวเขามากนอยเพียงไร  ลาซารัส (Lazars) กลาววาการ
ประเมินคา 3 ข้ันตอน ไดแก 
     3.1 การประเมินคาข้ันตน (Primary Appraisal) เปนการประเมินคาจากการรู
เบื้องตน เพ่ือดูวาส่ิงเราท่ีทําใหเกิดความเครียด มีความรุนแรงมากนอยเพียงไร จะเกิน
ความสามารถของตนหรือไม เชน ดูวาสาเหตุของความเครียดน้ันเปนเรื่องยากหรืองาย 
หากส่ิงน้ันยากมากก็จะเกิดความเครียดสูง ถาดูเปนเรื่องงายก็จะรูสึกเบาสบาย ไมคอย
เครียดและวิตกกังวลเทาไร 
     3.2 การประเมินคาข้ันท่ีสอง (Secondary Appraisal) เปนวิธีหรือตัวแบบของ
การจัดการท่ีคนเราใชกับสิ่งท่ีกอใหเกิดความเครียด เพ่ือทําใหความเครียดลดลงหรือ
หมดไป เชน การแสวงหาสารนิเทศหรือรายละเอียด และการสนับสนุนทางสังคม       
เปนตน 
     3.3 การประเมินคาข้ันซํ้า (Reappraisal Appraisal) เปนการประเมินคาท่ีข้ึนอยู
กับผลปอนกลับ จากปฏิสมัพันธระหวางการประเมินคาท้ังสองอยางขางตน สิ่งน้ีอาจ
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นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการประเมินคาปฐมภูมิ ซึ่งอาจกลับมามีอิทธิพลตอการรับรู
ของคนเราในการใชทักษะท่ีเหมาะสมกวาเพ่ือจัดการกับสถานการณนั้น ๆ ไดดีข้ึน 
 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเครียด 
 คูเปอร และเดวิดสัน (Cooper & Davidson 1987 ; อางใน บวร สงคศิริ และคณะ. 
2540 : 10) ไดแบงปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดออกเปน 4 ปจจัย ไดแก 
 1. ปจจัยจากการทํางาน ไดแก ตําแหนง หนาท่ี ความรับผิดชอบ บทบาทใน
หนวยงาน ปริมาณงาน สิ่งแวดลอมในการทํางาน ความปลอดภัย การสนับสนุนใน
หนวยงาน สัมพันธภาพระหวางเพ่ือนรวมงาน ตลอดจนนโยบายกฎระเบียบของ
หนวยงาน 
 2. ปจจัยจากสิ่งแวดลอมภายในบาน ไดแก ความสัมพันธภายในครอบครัว     
การไดรับแรงสนับสนุนจากคูสมรส ความปลอดภัยของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ       
เปนตน 
 3. ปจจัยจากสังคมและวัฒนธรรม ไดแก การรวมกิจกรรมในสังคม การ           
ออกกําลังกาย การเลนกฬีา การยายที่อยู แหลงอาศัยในเมืองหรือชนบท อากาศ อาหาร        
เปนตน 
 4. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา เหตุการณเปลี่ยนแปลง
ในชีวิต ความสามารถในการปรับตัว ลักษณะบุคลิกภาพ เปนตน 
 ปจจัยจากการทํางาน ปจจัยจากสิ่งแวดลอมภายในบาน ปจจัยจากสังคมและ
วัฒนธรรมน้ัน เปนปจจัยรวมกัน เมื่อเกิดผลจากปจจัยหนึ่งก็จะมีผลกระทบปจจัยท้ังสาม 
และสงผลใหบุคคลน้ันเกิดความเครียดได 
 การแลนด และบุช (Garland and Bush. 1982 ; อางอิงจากสคณวรรษ               
ลวนสมหวัง. 2544 : 9) ไดสรุปเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดไวดังน้ี 
 1. ความรุนแรงของความเครียด นับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญมาก เชน ผูที่มีความ
เจ็บปวยที่รุนแรงหรือมีความพิการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณอยูมาก ก็จะ 
ทําใหรับรูปญหาที่เกิดข้ึน จากการเจ็บปวยในลักษณะท่ีรุนแรงกวาผูที่เจ็บปวยเพียง
เล็กนอย 
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 2. ระยะเวลาของการเกิดความเครียด เชน ผูที่สูญเสียอวัยวะตาง ๆ ในระยะแรก
ไมสามารถปรับตัวหรือยอมรับสภาพได แตเมื่อเวลาผานไปก็จะพยายามที่จะปรับตัว   
ใหได 
 3. ความเครียดท่ีเกิดข้ึนจะเปนไปโดยไมไดคาดคิดมากอน เชน การเจ็บปวยที่เกิด
จากอุบัติเหตุ 
 4. อายุ โดยอายุจะสัมพันธกับประสบการณในอดีตมากกวา 
 5. ภาวะสุขภาพ กําลังความสามารถและกําลังใจ พบวา บุคคลท่ีมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณและมองโลกในแงดี จะเผชิญความเครียดไดดีกวาบุคคลท่ีกําลังเจ็บปวย 
 6. ฐานะทางเศรษฐกิจ ผูที่มีความเปนอยูที่ดียอมสามารถจะเผชิญความเครียดได
ดีกวาบุคคลท่ีขาดแคลนปจจัย 
 7. ระดับการศึกษา ผูที่มีการศึกษาที่ดีจะสามารถเรียนรูเรื่องในอดีตและ
พฤติกรรมท่ีเคยใชประสบผลสําเร็จและสามารถเผชิญปญหาปจจุบันได 
 8. แผนการชวยเหลือจากครอบครัวหรือสังคม  นับวาเปนบทบาทท่ีสําคัญในการ
ใหกําลังใจปลอบใจได 
 9. ประสบการณในการแกปญหา  บุคคลที่มีการแกไขปญหาทั้งในเรื่องงายหรือ
ซับซอน จะเปนผูที่สามารถเขาใจและแกไขปญหาไดดีกวาบุคคลท่ีไมเคยมีประสบการณ 
 10. ความเชื่อในเรื่องตาง ๆ จะทําใหสามารถท่ีจะควบคุมหรือเอาชนะตอส่ิงท่ีเขา
มาคุกคามได เชน ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา 
 11. วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  บางวัฒนธรรมจะชวย
ประคับประคองและมีกิจกรรมทีช่วยลดความรุนแรงของความเครียด แตบางวัฒนธรรม
กลับสงเสริมใหเกิดความเครียด 
 สรุปไดวา ปจจัยความเครียดท่ีใชในครั้งน้ี ไดแก 
 1. ปจจัยดานลักษณะงาน 
 2. ปจจัยดานการบริหาร 
 3. ปจจัยดานบรรยากาศในองคกร 
 4. ปจจัยดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน 
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 5. ปจจัยดานความสําเร็จในท่ีทํางาน 
 6. ปจจัยดานการดําเนินชีวิต 
 
ผลท่ีเกิดจากความเครียด 
 บุคคลท่ีอยูในสภาวะของความเครียดเปนเวลานาน ๆ ยอมทําใหเกิดผลเสียหลาย
ประการ เมื่อมีสถานการณตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความเครียดข้ึน ประสาทรับรูจะตรวจสอบ
เพ่ือแกไขขอมูล ไดมีนักวิชาการและนักจิตวิทยาไดกลาวถึง ผลของความเครียดไวดังน้ี 
 ลักขณา  สรวัีฒน (2544 : 167 – 168) ไดกลาววา ผลที่เกิดจากความเครียด มีดังน้ี 
 1. การตอบสนองทางรางกาย (Physiological Reactions) สเต็บโท (Steptoe) ได
รวบรวมอาการตอบสนองตอความเครียดท่ีเกิดข้ึนภายในรางกายที่เคยมีการศึกษา พบวา 
มีมากกวา 50 อาการ ทั้งท่ีเปนการตอบสนองโดยอัตโนมัติที่เปนสารเคมีในรางกายและ
ภูมิตานทาน รวมทั้งระบบไหลเวียนของเลือดลมตาง ๆ  อาการตอบสนองทางกาย       
อันเนื่องมาจากความเครียดดังกลาวนี้ มีต้ังแตชั้นบางเบาและเกิดในระยะสั้น เชน อัตรา
การเตนของหัวใจเพ่ิมข้ึน ความดันและน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน เปนตน จนไปสูข้ันที่
รุนแรงและเปนระยะยาว เชน โรคหัวใจ ปวดกลามเนื้อ ไขขอ ปวดกระดูก เปนตน 
 2. การตอบสนองทางอารมณ (Emotional Reactions) จะมีอาการตอบสนองทาง
อารมณหรือจิตใจ ไดแก ความรูสึกไมสบายใจ ความคับของใจ ความกลัว ความโกรธ 
เปนตน  อาการเหลาน้ีจะปรากฏข้ึนทีละนอย และมากข้ึนตามลําดับจนถึงข้ันสุดทาย คือ 
หมดอาลัยทอแทและสิ้นหวัง  สุขภาพจิตจะถึงข้ันเสื่อมโทรมจนมีอาการโรคจิต หรือ
โรคประสาท เชน โรคจิตเรื้อรัง หวาดระแวง มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพและเพศ       
ทําใหตองเขารับการรักษาในสถานพยาบาล 
 3. การตอบสนองทางการรับรูและการคิด (Cognitive Effects) ปกติจะพบวา 
ความเครียดมีผลทําใหกระบวนการรับรูและการคิด การตัดสินใจลดคุณภาพลง            
จะพิจารณาไมละเอียดแตผิวเผินดวยขอมูลเพียงนอยนิด และจะยึดอยูกับความคิดเดิม 
เลือกรับรูแตสิ่งท่ีตนพอใจจะรับรูเทาน้ัน  นอกจากน้ียังพบวาบุคคลท่ีเผชิญกับ
ความเครียดมาก  จะใชประสบการณเดิมเปนตัวชี้นําในการตัดสินปญหาแตจะไมใช
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ความคิดดวยเหตุดวยผลเลย จึงทําใหการแกปญหาไมไดดี และจะคํานึงถึงประโยชน
สวนตนมากกวาสวนรวม 
 4. การตอบสนองดานพฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) จะเห็นวา 
ความเครียดมีอิทธิพลทําใหบุคคลมีพฤติกรรมชวยเหลือผูอ่ืนลดลง และยังแสดงอาการ
กาวราวมากข้ึนดวย จะไมสนใจหรือเกรงใจผูอ่ืน รวมทั้งไมใหความรวมมือกับกลุม       
มักเกิดปญหาในครอบครัว โดยจะปลอยอารมณและกาวราวกับบุคคลในครอบครัว        
มีบอยครั้งท่ีคิดทํารายตนเองและหันมาทํารายตัวเองท้ังพยายามฆาตัวตาย  นอกจากน้ี 
ความเครียดยังสงผลใหพฤติกรรมของบุคคลแสดงออกตอบุคคลอ่ืน ตอผูบังคับบัญชา 
ตอเพ่ือนรวมงาน ผิดปกติไปจากเดิม 
 5. การทํางาน (Performance) ผลที่พบจากความเครียดบอย ๆ คือ มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานลดลง รวมถึงทํางานลาชา มีความผิดพลาดสูง และทําใหเกิดอุบัติเหตุใน
การทํางาน ปริมาณงานก็นอยลงดวย ความต้ังใจการทํางานก็ลดลง มีแตความคิดอยาก
ออกจากงานหรือยายงาน เปลี่ยนงานอยูเสมอ 
 
การบริหารความเครียด 
 การจัดการกับความเครียดหรือการบริหารความเครียด (Stress Management) เปน
วิธีการท่ีเปนระบบ  ซึ่งพัฒนาข้ึนเพ่ือใหบุคคลมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการใช
ชีวิตรวมกัน และภายใตความเครียดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่เขาจะสามารถดํารงชีวิต
ดวยคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีและปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ โดยที่เราสามารถแบงการ
บริหารความเครียด ออกเปน 2 ระดับ ไดแก (มัลลกิา ตนสอน. 2544 : 95)  
 1. การบริหารความเครียดระดับบุคคล เปนการดําเนินงานในระดับบุคคลท่ีจะทํา
ความเขาใจในปญหาความเครียดท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง ทั้งในท่ีทํางานและในดานตาง ๆ 
ของชีวิตเพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหสามารถ      
ใชชีวิตไดอยางมีความสุข 
 2. การบริหารความเครียดระดับองคการ เปนการดําเนินงานระดับองคการท่ีจะ
ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางในการจัดการกับความเครียดท่ีสงผลตอการใชชีวิต
ของสมาชิกและการดําเนินงานขององคการผานการดําเนินงาน และสรางการ
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เปลี่ยนแปลงโดยอาศัยวิธีการทางวิศวกรรมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร เพ่ือ
สภาพแวดลอมภายในองคการท่ีเหมาะสม และสงเสริมตอการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ   
ในระยะยาว 
 นพ  ศรีบญุนาค (2546 : 159 – 160) ไดกลาวถึง การจัดการความเครียด ไวดังน้ี 
 1. การปองกนัความเครียด เปนกลยุทธสําคัญอันดับแรกที่ดีที่สดุท่ีเรานํามาใช
ตอสูกับความเครียด โดยการจัดการไมใหเกิดความเครียดในระดับทําลาย ตองควบคุม
ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดไมใหสงผลกระทบในทางลบตอทั้งบุคคลและองคกร 
 2. เทคนิคการจัดการความเครียด 
     2.1 จัดความสัมพันธระหวางบานกับที่ทํางาน ไดแก 
  2.1.1 กําหนดเวลาการทํางานท่ียืดหยุน 
  2.1.2 รวมกนัทํางาน 
  2.1.3 ใชระบบเทเลคอมมิวต้ิง (Telecommuting)  
  2.1.4 จัดระบบการลา 
  2.1.5 มีเครื่องอํานวยความสะดวกและอุปกรณตาง ๆ ในการดูแลเด็กเล็ก 
     2.2 รูปแบบอ่ืน ๆ ไดแก 
  2.2.1 ถอนตัวออกจากความเครียด เชน การบรรจุบุคคลใหตรงกับงาน 
การหยุดพักระหวางเวลาทํางาน การใหบุคคลลาหยุดเพ่ือทําโครงการบางอยาง 
  2.2.2 เปลี่ยนแปลงการรับรูเกี่ยวกับความเครียด เชน สามารถดูแลและ
เปนผูนําของตนเองได สามารถทําอะไรไดตามความตองการของตนเอง 
  2.2.3 ควบคุมผลของความเครียด เชน การผอนคลายความเครียด 
(Relaxation) และการทําสมาธิ (Meditation) เปนตน 
  2.2.4 การชวยเหลือทางสังคมทางดานอารมณและขอมูล/สารสนเทศ   
ตาง ๆ 
 การจัดการกับความเครียด หรือการบริหารความเครียด (Stress Management) 
ดังกลาว สรุปไดวา การบริหารความเครียดไดพัฒนาข้ึน เพ่ือใหบุคคลมีความรูความ
เขาใจและทักษะในการใชชีวิตรวมกนัและภายใตความเครียดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เครื่องมือตรวจสอบความเครียด 
 การประเมินและวัดระดับความเครียด สามารถใชเครื่องมือตรวจสอบไดดังน้ี 
 1. การใหบุคคลเขียนรายงานเกี่ยวกับตนเอง (Self - Report) เชน การตอบ
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสํารวจ หรือแบบทดสอบมาตรฐานท่ีสรางข้ึน และมี
การหาคุณภาพของแบบทดสอบเหลาน้ัน ทั้งในดานความเที่ยงและความตรง วิธีการ
รายงานเกี่ยวกับตนเองนี้เปนวิธีที่ใชไดงาย สะดวก และใชไดดีกับการวัดการตอบสนอง
ทางอารมณ ซึ่งแบบทดสอบท่ีนิยมใช ไดแก 
     1.1 แบบสอบถาม SCL – 90 (Symptom Check List – 90) ประกอบดวย 
คําถาม 90 ขอ  5 ระดับสเกลใชประเมินความผิดปกติทางดานจิตใจ โดยวัดความเครียดท่ี
แสดงออกทางรางกาย อาการยํ้าคิดย้ําทํา ความรูสึกไวตอผูอ่ืน อาการเศรา วิตกกังวล 
ความรูสึกไมเปนมิตร ความคิดหวาดระแวง ความหลงผิด และประสาทหลอน 
     1.2 แบบสาํรวจ HOS (Health Opinion Survey) เปนแบบสํารวจเกี่ยวกับ
สุขภาพกาย มีขอคําถาม 20 ขอ  ซึ่งถามเกี่ยวกับอาการผิดปกติทางรางกาย จํานวน 18 ขอ 
และอีก 2 ขอ ถามเกี่ยวกับจิตใจที่แสดงออกเกี่ยวกับการปรับตัวตอความเครียด 
     1.3 แบบประเมินความเครียด SOS (Symptom of Stress Inventory) เปน    
แบบสํารวจเพ่ือประเมินระดับความเครียดของภาควิชาการพยาบาลจิตสังคม 
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขอคําถาม 107 ขอ เหมาะกับการใชศึกษา
ในกลุมคนท่ีปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานท่ีเครียดและเปนภาระ เชน ผูปฏบิัติงานดาน
ธุรกิจ การเงิน ธนาคาร ตํารวจ พยาบาลที่ทํางานในหอผูปวยหนัก เปนตน 
     1.4 แบบวัดความเครียดสวนปรุง (SPST – 20) ประกอบดวย ขอคําถาม 20 ขอ  
5 ระดับสเกล ขอคําถามจะถามถึงภาวะทางจิต เชน ความเศรา ความวิตกกังวล ความรูสึก
โกรธ และความเครียดท่ีแสดงออกทางรางกาย 
     1.5 แบบประเมินความเครียดดวยตนเอง (Stress Test) ของกรมสุขภาพจิต  
ประกอบดวย คําถาม 20 ขอ ซึ่งถามเกี่ยวกับอาการ พฤติกรรม หรือความรูสึกที่เกิดข้ึน 
(สุวรรณา อนุสันติ. 2546 : 93-94) 
     1.6 แบบวัดความเครียดสําหรับคนไทย (Thai Stress Test) ของ รศ.ดร.สชุีรา 
ภัทรายุตวรรตน และคณะ  มีจํานวน 24 ขอ เปนขอคําถามเกี่ยวกับความรูสึกที่เกิดข้ึนใน
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ชีวิตประจําวันของแตละบุคคล  โดยมีมาตรประเมินแบบเรียงอันดับ แบบ 3 มาตร ไดแก 
ไมเคยรูสึกเลย  รูสึกเปนครั้งคราว  และรูสึกบอย ๆ (สชุีรา ภัทรายุตวรรตน. 2545 : 344) 
 2. การใชเทคนิคการฉายภาพ (Projective Techniques) เปนการวัดการตอบสนอง
ของคนท่ีมีตอสิ่งเราท่ีกําหนดใหเปนการฉายภาพของบุคคลน้ันผานการตอบสนองของ
เขา เชน แบบทดสอบหยดหมึก แบบทดสอบ ทีเอที (Thematic Apperception Test)     
การวัดโดยวิธีนี้ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะในการแปลผล ซึ่งตองไดรับการฝกฝน 
มาเปนพิเศษ 
 3. การใชการสังเกต (Observation) เราสามารถจะสังเกตไดจากพฤติกรรมที่
แสดงออก เมื่อบุคคลมีความเครียด เชน พูดจาเกร้ียวกราด เบ่ืออาหาร นอนไมหลับ       
ไมมีสมาธิ ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง หรือสังเกตจากภาษาทาทาง  เชน            
ถอนหายใจบอย ๆ สีหนา แววตา น้ําเสียง หรือทาน่ัง เปนตน 
 4. การวัดการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีระ (Neurophysiological Change) เปนการ
วัดการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย เชน อัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดัน
โลหิต ความตึงกลามเนื้อ เปนตน  การวัดดวยวิธีนี้ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ (สุวรรณา อนุสันติ. 2546 : 93-94) 
 สรุป โดยธรรมชาติของคนสวนใหญแลวการตอบคําถามจะตอบในดานดีหรือ
เปนการตอบท่ีไมเปนความจริง อีกทั้งยังมีปจจัยอ่ืนๆ เชน อารมณ ความคิด 
สภาพแวดลอม  ที่ทําใหคาท่ีไดมีการผันแปรไปตามปจจัยดังกลาว   
 

ความเครียดในการทํางาน 
 

 ความเครียดจากท่ีทํางานมีผลตอสุขภาพทางรางกายและจิตใจ เนื่องจากงานโดย
เฉพาะงานท่ีไมเหมาะกับความสามารถของพนักงาน ทรัพยากร และความตองการของ
คนงาน สําหรับคนทํางานมีคําหนึ่งท่ีพูดกันมากคือ ความทาทาย คือ ภาวะท้ังรางกายและ
จิตใจที่กระตุนใหเราเรียนรูทักษะใหม ๆ เกี่ยวกับงานเพ่ือผลสําเร็จของงาน เมื่องานนั้น
สําเร็จก็จะเกิดการผอนคลายและพอใจ เปนสิ่งท่ีดีทาํใหสุขภาพจิตดีและสรางงานจึงเปน
คํากลาวที่วาความเครียดเล็กนอยเปนสิ่งท่ีดีสําหรับชีวิต  แตหากความทาทายน้ันได
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กลายเปนงานท่ีตองทําหรือหนาท่ีประจําและไมสามารถทําใหสําเร็จก็จะกลายเปน
ความเครียดจากท่ีทํางาน (ความเครียดท่ีเกิดจากทํางาน. ออนไลน. 2548) 
 นพ  ศรีบญุนาค (2546 : 158-159) ไดกลาวถึงวา ความเครียดกับการปฏิบัติงาน  
ไวดังน้ี 
 1. ความเครียดไมจําเปนท่ีจะตองใหผลในทางลบในชีวิตของคนเราเสมอไป ทั้งน้ี 
เพราะความเครียดใหผลใน 2 ทาง คือ ทางที่สรางสรรค (Constructive Stress or 
Eustress) และทางทําลาย (Destructive Stress or Distress) 
 2. ความเครียดท่ีสรางสรรคจะสงผลทางบวกแกการทํางาน กลาวคือ ความเครียด
ระดับปานกลาง จะเพ่ิมความพยายามในการทํางาน กระตุนความคิดสรางสรรคและ
ความขยันขันแข็งยิ่งข้ึน ตัวอยางในเรื่องนี้มีมากมาย เชน การขยันเรียนอยางมากใน
ชวงเวลากอนสอบ เปนตน 
 3. ความเครียดท่ีทําลายเปนสิ่งท่ีใหผลทางลบ ทั้งตอองคกรและเอกบุคคล 
กลาวคือ ความเครียดท่ีมากเกินไป จนเกินขีดความสามารถมนุษยในการจัดการกับ
ปญหาในทางตาง ๆ ไดทัง้ทางกายภาพและจิตภาพ มักจะสงผลกระทบในรูปแบบตาง ๆ 
เชน การขาดงาน ความผิดพลาดในการทํางาน การออกจากงาน เปนตน 
 มิลเลอร (Miller and Keane. 1983) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก (วิภาพร มาพบสุข. 2541 : 164-168) 
 1. สาเหตุภายใน เปนความเครียดท่ีเกิดจากการภายในตัวบุคคล ไดแก 
     1.1 สาเหตุทางรางกาย ไดแก 
  1.1.1 ความเหนื่อยลาทางรางกาย เนื่องมาจากตองทํางานหนักเกินไปหรือ
ทํางานโดยขาดการพักผอน หรือทํางานในท่ีมีอากาศรอนจัดเกินไป 
  1.1.2 รางกายขาดการพักผอน เนื่องมาจากรางกายไมไดหยุดพัก เมื่อถึง
เวลาควรพัก เชน บางคนตองอดหลับอดนอนทํางาน นักศึกษาตองทํารายงานหรือดู
หนังสือ บางคนไปเท่ียวเตรจนดึกดื่น เลนการพนัน ดูการละเลน ดื่มสุรา การกระทํา
ดังกลาวเปนการเพิ่มความออนเพลียและความเหน่ือยลาใหกับรางกาย 
  1.1.3 การไดรับสารอาหาร อากาศ และน้ําไมเพียงพอ  เมื่อรางกายไดรับ
สิ่งเหลาน้ีไมเพียงพอยอมมีผลทําใหรางกายขาดนํ้าตาล เกลือแร วิตามิน ออกซิเจน และ
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น้ํา  ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอรางกาย ซึ่งจะทําใหรางกายออนเพลีย หงุดหงิด ปวดศีรษะ 
ฉุนเฉียว เกิดความเครียดข้ึนมา 
  1.1.4 ความเจ็บปวยทางรางกายและมีโรคประจําตัว  เมื่อรางกายไม
แข็งแรงยอมทําใหเนื้อเยื่อของอวัยวะถูกทําลายหรอืทํางานไมไดดี  มีการสูญเสียเลือด
และน้ําตลอดเวลา เปนผลทําใหรางกายออนเพลีย จึงทําใหรูสึกเครียดและไมสบายใจ 
     1.2 สาเหตุทางจิตใจ  สภาพของจิตใจบางอยางสามารถกอใหเกิดความเครียด 
ไดแก 
  1.2.1 อารมณไมดีทุกชนิด ไดแก ความวิตกกังวล ความเศรา ความกลัว 
ความโกรธ อารมณเหลาน้ีจะกอใหเกิดความไมสบายใจ ความทุกขใจและความผิดหวัง 
อารมณทั้งหมดนี้กอใหเกิดความเครียดแกบุคคล 
  1.2.2 ความรูสึกกลัวการสูญเสีย ไดแก ความรูสึกกลัวการสูญเสียตําแหนง 
อํานาจ ความรัก เกียรติยศ และสมบัติทรัพยสินเงินทอง ความรูสึกดังกลาวจะกอใหเกิด
ความเครียดได 
  1.2.3 ภาวะของความคับของใจ ความขัดแยงในใจ และความกดดันในใจ  
ภาวะดังกลาวจะทําใหบุคคลตองตัดสินใจ ตองดําเนินการแกไข หากไมสามารถแกไขได 
ก็ยอมจะทําใหบุคคลเกิดความเครียดได 
  1.2.4 อุปนิสัยสวนบุคคล  บุคคลแตละคนจะตองปรับตัวไปตามครรลอง
ของชีวิตอยูเปนประจํา  แตเนื่องจากมีบุคคลบางคนที่มีอุปนิสัยท่ีปรับตัวไดยาก เปนคน
ใจรอน กาวราว ควบคุมอารมณไมได บางคนไมเชื่อมั่นในตนเอง เปนคนตองพ่ึงพาผูอ่ืน
ตลอดเวลาหรือบางคนเปนคนจริงจังกับชีวิตมาก โดยมีมาตรฐานในการดําเนินชีวิตสูง  
เปนคนเจาระเบียบ สะอาดสะอาน คนประเภทนี้จะทํางานทุกอยางดวยตนเอง บุคคล
ดังกลาวจะเปนคนปรับตัวยากและเกิดความเครียดไดบอย 
 2. สาเหตุภายนอก  เปนปจจัยตาง ๆ ที่อยูนอกตัวบุคคลซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความเครียด ไดแก 
     2.1 ภัยอันตรายตาง ๆ ไดแก การท่ีตองตกอยูในภาวะสงคราม อยูในท่ีซึ่งไม
คุนเคยหรือปลอดภัย ภาวะน้ําทวม ไฟไหมบาน อยูในถิ่นที่ผูรายชุกชุม การพบเหตุการณ
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ที่นาตกใจโดยไมคาดคิด การตองสอบแขงขัน ภาวะดังกลาวทําใหเกิดความกดดัน และ
ความบีบค้ันทางจิตใจอยางรุนแรงและทําใหเกิดความเครียดอยางรุนแรงได 
     2.2 การสูญเสียสิ่งท่ีเปนที่รัก เปนการสูญเสียท่ีมีคา เปนสิ่งท่ีรักและมี
ความสําคัญตอคน ไดแก การสูญเสียญาติสนิทมิตรสหาย การสูญเสียอวัยวะรางกาย การ
สูญเสียหนาท่ีการงาน หรือบทบาทในสังคม การสูญเสียทรัพยสิน การสูญเสียทางธุรกิจ
จนเกิดการลมละลาย เปนตน 
     2.3 การเปลี่ยนแปลงในชีวิต  การเปลี่ยนแปลงในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต
ทุกชวง จะทําใหใจของบุคคลเกิดการแปรปรวน ทาํใหเกิดความเครียดได เชน ในชวง
วัยรุนจะเครียดกับการปรบัตัวหลายเรื่อง ไดแก การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกาย การคบเพ่ือนตางเพศ คาใชจายสูงข้ึน ในชวงวัยผูใหญจะเครียดกับการเขาทํางาน
ครั้งแรก การมีคูครอง การแตงงาน การมีบุตรคนแรก ในชวงวัยกลางคนจะเครียดกับการ
หมดประจําเดือน สวนในวัยชราจะเครียดกับสุขภาพทางกายและทางใจที่เส่ือมลง 
     2.4 ลกัษณะงาน  งานบางลักษณะจะกอใหเกิดความเครียดได เชน งานที่ตอง
รับผิดชอบสูง งานที่ขาดความปลอดภัย งานที่ตองแขงขัน งานท่ีตองเส่ียงภัย หรือเปน
งานที่ถูกบังคับ จึงทําใหเกิดความไมพึงพอใจและเกิดความเครียดสูง 
     2.5 ลกัษณะผูบังคับบัญชา ไดแก 
  2.5.1 ผูบังคับบัญชาชอบจับผิด สั่งงานมากจนเกินไป 
  2.5.2 ผูบังคับบัญชาไมยุติธรรม และไมชอบหนา 
  2.5.3 ผูบังคับบัญชาชอบขมลูกนอง เห็นแกตัว ไมทํางาน ใชแตลูกนอง
เหลาน้ี มักจะทําใหบุคคลในองคการเกิดความเครียด 
     2.6 ขาดความกาวหนาในงาน ไดแก 
  2.6.1 ไมไดเลื่อนข้ัน เลื่อนระดับ หรือเลื่อนตําแหนง ไมมบีทบาทในงาน 
  2.6.2 ขาดความม่ันคงในการทํางาน 
  2.6.3 ไมมีความกาวหนาในอาชีพ 
     2.7 บทบาทในการทํางานไมชัดเจน ไดแก 
  2.7.1 เกิดความขัดแยงในบทบาทการทํางาน 
  2.7.2 ไมมีบทบาทในงาน 
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  2.7.3 ไมมใีครสนใจใหเขารวมทํางานกับกลุม 
  2.7.4 ไมมใีครใหความชวยเหลือ 
     2.8 โครงสรางและบรรยากาศในการปฏิบัติงานไมดี ไดแก มีการติดตอส่ือสาร
ไมดี พนักงานไมเขาใจระบบการทํางาน ทําใหทํางานลาชาหรือทํางานไมได เพราะมี
ความขัดแยงกับหัวหนางาน 
     2.9 มีเพ่ือนรวมงานไมดี ไดแก 
  2.9.1 ไมมีน้ําใจ กลั่นแกลงคนอ่ืนเพ่ือใหตนเองไดดี 
  2.9.2 ชอบนนิทาวารายกัน ขาดบรรยากาศในเชิงสรางสรรค 
  2.9.3 อิจฉาริษยา เมื่อเห็นเพ่ือนรวมงานมีความเจริญกาวหนา 
     2.10 ผูใตบังคับบัญชามีความบกพรอง ไดแก 
  2.10.1 ขาดความรับผิดชอบ 
  2.10.2 ไมเชือ่ฟงผูบังคับบัญชา หรือการปฏิบัติตามระเบียบขององคการ 
  2.10.3 ไมเคารพผูบังคับบัญชา 
  2.10.4 ขาดการรวมมือกับองคการ 
  2.10.5 ชอบกลั่นแกลงเพ่ือนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา 
     2.11 สถานท่ีทํางานไมเหมาะสม ไดแก 
  2.11.1 หองแออัด รอนอบอาว จากการวิจัยเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใน
องคการพบวา อุณหภูมิ 95 องศาฟาเรนไฮต และชื้น 88 เปอรเซ็นต จะทําใหเกิด
ความเครียด ซึ่งสงผลใหบุคคลตองใชเวลาในการทํางานมากและเกิดขอผิดพลาดใน   
งานมากดวย 
  2.11.2 ไมเสยีงอึกทึกรบกวน พบวา เสียงรบกวนขนาดสูงกวา 90 เดซิเบล 
ทําใหคุณภาพการทํางานลดลงและเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน ทําใหไดผลงานนอยและ
ตองใชเวลาและสมาธิในการทํางานอยางมาก 
     2.12 ขาดส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน เชน 
  2.12.1 ขาดเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัย ทําใหงานขาดประสิทธิภาพ 
  2.12.2 โทรศัพทมีนอยเกินไป 
  2.12.3 รถยนตสวนกลางมีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการ 
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     2.13 ขาดสวัสดิการท่ีดี 
  2.13.1 ไมมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
  2.13.2 ไมมรีถรับสงพนักงาน 
  2.13.3 ไมมีกจิกรรมนันทนาการใด ๆ 
  2.13.4 การเดินทางระหวางบานพักและท่ีทํางานไกลเกินไป จึงมีผลทําให
เกิดความเครียดเนื่องจากตองนั่งรถประจําทางหลายทอด 
  2.13.5 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า มีผลทําใหกิจกรรมตาง ๆ ประสบกับการ
ขาดทุนและลมละลาย ซึง่เปนเหตุทําใหถูกปลดออกจากงานหรือเลิกจาง ซึ่งทําใหคนงาน
หรือประชาชนประสบกบัภาวะยากจนและมีหนี้สินมาก เมื่อไมมีอาชีพ ไมมีรายได จึงทํา
ใหคนงานไปประกอบอาชีพกออาชญากรรม ลักขโมย คายาเสพติดทุกชนิด หรือกระทํา
การทุจริตทุกวิถีทาง เพ่ือใหตนเองมีชีวิตอยูรอด การกระทําดังกลาวยอมทําใหสังคม
เสื่อมโทรม ชีวิตไมมีความปลอดภัย ประชาชนไดรับความทุกขสูง ทําใหเกิดความวิตก
กังวล หวาดกลัว และมีความเครียด 
 
แนวทางการปองกันและแกไขความเครียดในการปฏิบัติงาน 
 ความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานมีแนวทางปองกันและแกไข ดังน้ี 
 1. การคนหาปญหา ซึ่งสามารถกระทําไดดังน้ี 
     1.1 การประชุมกลุมทํางาน เชน กลุมผูบริหาร กลุมหัวหนาคนงาน กลุม
ตัวแทนคนงาน ซึ่งจะทําใหทราบปญหา 
     1.2 การทําแบบสอบถาม งานที่ทําใหเกิดความเครียด อาการของความเครียด 
     1.3 การสํารวจการหยุดงาน ความเจ็บปวย และการเปลี่ยนงาน 
     1.4 การวิเคราะหปญหา 
 2. การวางแผนและการแกไข เมื่อทราบปญหาเราก็จะทราบแนวทางแกไข   
พรอมท้ังแจงใหพนักงานทราบแนวทางและผลที่จะไดรับ 
 3. การประเมินผล หลังจากท่ีไดปฏิบัติตามแผนแลว ก็จะตองมีการประเมิน โดย
ทําเหมือนกับขอแรก 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 อดิศักดิ์ สวนกูล (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) พบวา 
พนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) มีความเครียด     
อยูในระดับตํ่า  โดยปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา  
อายุการทํางาน และตําแหนงงาน ไมมีผลตอความเครียดในการทํางาน  สวนปจจัยในการ
ทํางาน ดานนโยบายในการบริหารงาน สภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางาน คาตอบแทน
และสวัสดิการ ความสําเร็จและความกาวหนาในงาน และสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนใน
การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน 
 ณรงค ศาสนา, เกษมชาติ นเรศเสนีย และบุญเลิศ ไพรินทร (2554 : บทคัดยอ)  
ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทํางานของพนักงานสวนตําบลในจังหวัด
ปราจีนบุรี พบวา พนักงานสวนตําบลในจังหวัดปราจีนบุรีสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
ระหวาง 30 – 40 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตร ีตําแหนงงาน/
สายงานผูปฏิบัติ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานระหวาง 1 – 5 ป  มีระดับความเครียดในการ
ทํางานในระดับตํ่า  โดยปจจัยดานการปฏิบัติงานและปจจัยดานส่ิงแวดลอมตางกันมีผล
ตอความเครียดในการทํางานของพนักงานสวนตําบลในจังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เขมมารี รักษชูชีพ และสิทธา เศรษฐสิทธิ์ปรีดา (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอความเครียดของพนักงาน : กรณีศึกษา โรงพยาบาลบีแคร เมดิคอล เซ็นเตอร 
กรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญเปนพนักงานเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 – 30 ป ซึ่ง
พนักงานมีความเครียดในระดับตํ่า  การศึกษาระดับความสําคัญของสาเหตุของ
ความเครียด  ดานสภาพแวดลอมการทํางานรูสึกวา บริเวณท่ีทํางานมีสารพิษ สารเคมี  
ทําใหมีสุขภาพที่ไมสมบูรณ  ดานโครงสรางงานเห็นวา องคกรไมมีมาตรฐานการทํางาน
ที่ชัดเจนและเหมาะสม  ดานบทบาทในองคกรเห็นวา ไมมีความพึงพอใจตอบทบาทที่มี
ตอองคกร  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลรูสึกวา เพ่ือนรวมงานมีการเอาเปรียบกัน  
และดานการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานเห็นวา การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหมใน
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หนวยงาน ถูกตัดสินใจโดยปราศจากการอธิบายใหทราบถึงเหตุผลที่ชัดเจน  สวน
ความเครียดในท่ีทํางานพนักงานสวนใหญรูสึกวา สามารถทํางานไดอยางรอบคอบ  
เสร็จตรงตามเวลา บรรยากาศในท่ีทํางานมีผลตอการทํางาน ไมเคยมีปญหาขัดแยงกับ
เพ่ือนรวมงานเลยและไมรูสึกกังวลใจกับส่ิงท่ีทําไปแลว 
 ศรินยา เสนโสพิศ (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเก็บคาผานทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย พบวา สวนใหญเปนเพศชายอายุต้ังแต 30 – 35 ป มีประสบการณในการ
ทํางาน 6 – 10 ป มีความเครียดในการทํางานในระดับปานกลาง จํานวน 143 คน  โดยมี
ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพการสมรสมีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ประสบการณใน
การทํางานและระดับการศึกษา กับปจจัยภายในองคกร ไดแก สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ลักษณะงาน คาตอบแทน สวัสดิการ ความม่ันคงของงาน ความกาวหนาของงาน 
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธ
กับความเครียดในการทํางาน 
 สมฤดี ราษฎรอนุกูล (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดใน
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) พบวา ความเครียดใน
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปกติ โดย
ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ตําแหนงงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได ไมมีผลตอความเครียดในการปฏิบติังาน    
ในขณะที่ปจจัยในการทํางาน ดานลักษณะงาน ดานสภาพแวดลอมท่ีทํางาน และ          
ดานผลตอบแทน มีความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงาน 
 
 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Servey Research) ที่มุงศึกษาความคิดเห็น
ตอความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากร 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากร 
 

ประชากร ไดแก บุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
จํานวน 144 คน โดยจําแนกไดดังน้ี 

- งานการเงิน จํานวน 50 คน 
- งานงบประมาณ จํานวน 22 คน 
- งานพัสดุ จํานวน 25 คน 
- งานบัญชี จํานวน 29 คน 
- งานธุรการ จํานวน 12 คน 
- โครงการ 3 มิติ จํานวน 6 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี มีดังน้ี 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานของ

บุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ดานบุคคล มีลกัษณะเปนแบบตรวจสอบรายการเพื่อสอบถาม

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ อายุ สถานภาพ หนวยงาน และ
รายไดตอเดือน  

ตอนท่ี 2 ดานการปฏิบัติงาน เปนการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอ
ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยมีความคิดเห็น 6 ดาน ไดแก ดานลกัษณะงาน ดานการบริหารงาน ดาน
บรรยากาศในองคกร ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน ดานความสําเร็จในการทํางาน และ
ดานการดําเนินชีวิต ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ โดย
ดัดแปลงจากมาตราสวนประเมินคาตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) โดยมหีลักเกณฑ
การใหคะแนนดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงาน 
  ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงาน 
  ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงาน 
  ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงาน 
  ในระดับนอย 
ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีผลตอความเครยีดในการปฏิบัติงาน 
  ในระดับนอยที่สุด 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยมีลักษณะขอคําถามแบบปลายเปด
ในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. การวิจัยเชงิคุณภาพ ใชวิธีการจัดสัมมนากลุมตัวอยาง (Focus group) โดย  
กลุมตัวอยาง เปนตัวแทนของแตละหนวยงาน จํานวน 2 คน คือ หัวหนางานและตัวแทน
บุคลากรภายในหนวยงานจํานวน 1 คน  การสัมภาษณโดยนําคะแนนจากแบบสอบถาม
ทั้งหมดท่ีทํา เลือกปญหาที่มีคะแนนมากท่ีสุดท่ีสงผลตอความเครยีดของบุคลากร       
กองคลัง จํานวน 3 อันดบัแรกมาพิจารณารวมกัน เพ่ือเสนอความคิดเห็นในการแกปญหา
รวมกัน 
 
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน ผูวิจัยได
สรางแบบสอบถาม และหาคุณภาพแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอความเครียด 
ในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตําราตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาเปนแนวทางใน
การกําหนดขอบเขตและโครงสรางของเนื้อหาในการสรางขอคําถามในแบบสอบถาม 

2. เสนอคณะกรรมการวิจัยและท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
3. ทําแบบสอบถามท่ีผานความเห็นของคณะกรรมการวิจัยเสนอใหที่ปรึกษาวิจัย 

กองคลังตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จากน้ันนําผลการ
ตรวจสอบแบบสอบถามจากท่ีปรึกษาแตละทานมาปรับปรุง แกไขตามขอเสนอแนะ 
  4. นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแกไขสมบูรณแลวไปเก็บรวบรวมขอมูล 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร 
  ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลดานวิชาการจากแหลงขอมูลและสื่อส่ิงพิมพ
ตาง ๆ เชน เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ทฤษฎี คูมือ งานวิจัย/บทความท่ีเกี่ยวของ ขอมูล
จากอินเตอรเน็ต เปนตน 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ 
  จัดการสนทนากลุม โดยเตรียมขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน โดยสุมตัวอยางในแตละหนวยงาน หนวยงานละ 2 คน ซึ่งใชเวลาสัมภาษณ 
30 นาที โดยจดบันทึกขอมูลการสัมภาษณ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิธีการทางสถิติที่ใชมีดังน้ี 
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่และคารอยละ 
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดานการปฏิบัติงานที่มีผลตอความเครียด

ในการปฏิบติังาน โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับเกณฑในการแปล
ความหมายของคาเฉลี่ย กําหนดไวดังนี้ 

      คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถงึ  ความคิดเห็นตอความเครียดมากท่ีสุด   
      คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถงึ  ความคิดเห็นตอความเครียดมาก   
      คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถงึ  ความคิดเห็นตอความเครียดปานกลาง   
      คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถงึ  ความคิดเห็นตอความเครียดนอย  
      คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถงึ  ความคิดเห็นตอความเครียดนอยที่สุด   
3. วิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามโดยใชการ

แจกแจงความถี ่



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง” คณะผูวิจัยไดเก็บขอมูลจาก
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยซึ่งเปนบุคลากรกองคลัง จํานวน 144 ชุด ไดรับ          
แบบสอบถามคืนจํานวน 142 ชุด คิดเปนรอยละ 98.61 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS และจัดเรียงลําดับการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ดานบุคคล 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ตอนท่ี 3 ความแตกตางความคิดเห็นของเพศชายและเพศหญิงตอความเครียดใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตอนท่ี 4 เปรยีบเทียบความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ตอนท่ี 1 ดานบุคคล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ หนวยงาน รายไดตอเดือน 
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ตารางท่ี 1 
จํานวนและรอยละของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ หนวยงาน รายไดตอเดือน 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
ชาย 22 15.49 
หญิง 120 84.51 

รวม 142 100.00 
2. อายุ   
ตํ่ากวา 30 ป 15 10.56 
30 – 40 ป 34 23.94 
41 – 50 ป 25 17.61 
มากกวา 50 ป 68 47.89 

รวม 142 100.00 
3. สถานภาพ   
โสด 66 46.48 
สมรส 69 48.59 
หยาราง 6 4.23 
อ่ืน ๆ 1 0.70 

รวม 142 100.00 
4. หนวยงาน   
งานการเงิน 50 35.21 
งานงบประมาณ 22 15.49 
งานพัสด ุ 24 16.90 
งานบัญชี 28 19.72 
งานธุรการ 12 8.45 
โครงการ 3 มิติ 6 4.23 

รวม 142 100.00 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
จํานวนและรอยละของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ หนวยงาน รายไดตอเดือน 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
5. รายไดตอเดอืน   
ตํ่ากวา 15,000 บาท 12 8.45 
15,001 – 25,000 บาท 53 37.32 
25,001 – 35,000 บาท 53 37.32 
สูงกวา 35,000 บาทข้ึนไป 24 16.90 

รวม 142 100.00 

 
จากตารางท่ี 1 พบวาขอมูลดานบุคคลของบุคลากรกองคลังซ่ึงเปนผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 84.51 และเพศชาย
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 15.49 

อายุของบุคลากรกองคลังสวนใหญ มอีายุมากกวา 50 ปข้ึนไป จํานวน 68 คน   
คิดเปนรอยละ 47.89  รองลงมา มีอายุระหวาง 30 – 40 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 
23.94 อายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 17.61 และอายุตํ่ากวา 30 ป 
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 10.56 

สถานภาพของบุคลากรกองคลังสวนใหญ มีสถานภาพสมรส จํานวน 69 คน    
คิดเปนรอยละ 48.59  รองลงมา มีสถานภาพโสด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 46.48 
สถานภาพหยาราง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.23 และอื่น ๆ จํานวน 1 คน คิดเปน   
รอยละ 0.70 

หนวยงานของบุคลากรกองคลังสวนใหญ สังกัดงานการเงิน จํานวน 50 คน     
คิดเปนรอยละ 35.21  รองลงมา สังกัดงานบัญชี จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 19.72 
สังกัดงานพัสดุ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 16.90 สังกัดงานงบประมาณ จํานวน 22 
คน คิดเปนรอยละ 15.49 สังกัดงานธุรการ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 8.45 และสังกัด
โครงการ 3 มิติ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.23 
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รายไดตอเดือนของบุคลากรกองคลังสวนใหญ มรีายไดระหวาง 25,001 – 35,000 
บาท จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 37.32 มีรายไดระหวาง 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 
53 คน คิดเปนรอยละ 37.32  รองลงมา มีรายไดตอเดือนสูงกวา 35,000 บาทข้ึนไป 
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 16.90 และมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 15,000 บาท จํานวน   
12 คน คิดเปนรอยละ 8.45 
 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตารางท่ี 2 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
ระดับความคดิเห็น 

 S.D.  

ดานลักษณะงาน    
1.1 ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวน
และมีปริมาณงานมากเกนิไป 

3.37 0.978 ปานกลาง 

1.2 บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจ
ดานกฎระเบียบ 

3.19 0.945 ปานกลาง 

1.3 งานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ 2.91 1.003 ปานกลาง 
รวม 3.16 0.975 ปานกลาง 

ดานการบริหารงาน    
2.1 บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 2.89 1.016 ปานกลาง 
2.2 ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 2.93 0.987 ปานกลาง 
2.3 การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม 3.15 1.003 ปานกลาง 

รวม 2.99 1.002 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
ระดับความคดิเห็น 

 S.D.  

ดานบรรยากาศในองคกร    
3.1 บรรยากาศในการทํางานไมเปนท่ีพอใจ 3.20 1.188 ปานกลาง 
3.2 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 
เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กล่ิน เปนตน 

3.36 1.163 ปานกลาง 

3.3 อุปกรณและเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานมีไม
เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 

3.55 1.108 มาก 

รวม 3.37 1.153 ปานกลาง 

ดานสัมพนัธภาพในท่ีทํางาน    
4.1 ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน 

3.08 0.919 ปานกลาง 

4.2 สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมด ี 2.93 1.049 ปานกลาง 
4.3 การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน
หนวยงานกองคลัง 

2.90 1.020 ปานกลาง 

รวม 2.97 0.996 ปานกลาง 

ดานความสําเร็จในการทํางาน    
5.1 การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง   
ในดานการพฒันาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา  
เพื่อเพิ่มพูนความรู 

2.80 1.055 ปานกลาง 

5.2 สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสม
กับงานท่ีปฏิบัติ 

3.08 1.066 ปานกลาง 

5.3 ขาดโอกาสในการเล่ือนข้ัน/เล่ือนตําแหนงใน
หนาท่ีการงาน 

3.11 1.149 ปานกลาง 

รวม 3.00 1.090 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
ระดับความคดิเห็น 

 S.D.  

ดานการดําเนนิชีวิต    
6.1 มีความขัดแยงภายในครอบครัว 1.99 1.158 นอย 
6.2 ปญหาเร่ืองสุขภาพของตนหรือคนใน
ครอบครัว 

2.40 1.209 นอย 

6.3 ภาระหนี้สินท่ีตองชดใช 2.68 1.381 ปานกลาง 
รวม 2.36 1.249 นอย 

รวม 6 ดาน 2.93 1.078 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี อยูในระดับปานกลาง  (  = 2.93,              
S.D. = 1.078) โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังน้ี 

ดานลักษณะงาน  ซึ่งบุคลากรกองคลังสวนใหญมีความคิดเห็นตอความเครียด  
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.16, S.D. = 0.975) ซึ่งปริมาณงานท่ีปฏิบัติใน
แตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป มีผลตอความเครียดในระดับ      
ปานกลาง (  = 3.37, S.D. = 0.978) รองลงมา บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความ
เขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.19, S.D. = 0.945) 
และงานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 2.91, S.D. = 1.003) ตามลําดับ 

ดานการบริหารงาน  ซึ่งบุคลากรกองคลังสวนใหญมีความคิดเห็นตอความเครียด
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.99, S.D. = 1.002) ซึ่งการกระจายงานภายใน
หนวยงานไมเหมาะสม มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.15, S.D. = 1.003) 
รองลงมา ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีผลตอความเครียดในระดับ 
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ปานกลาง (  = 2.93, S.D. = 0.987) และบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผล
ตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.89, S.D. = 1.016) ตามลําดับ 

ดานบรรยากาศในองคกร  ซึ่งบุคลากรกองคลังสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
ความเครียดในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.37, S.D. = 1.153) ซึ่งอุปกรณและ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอ
ความเครียดในระดับมาก (  = 3.55, S.D. = 1.108) รองลงมา สภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 3.36, S.D. = 1.163) และบรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ  
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.20, S.D. = 1.188) ตามลําดับ 

ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน  ซึ่งบุคลากรกองคลังสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
ความเครียดในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.97, S.D. = 0.996) ซึ่งขาดการ
สื่อสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับ 
ปานกลาง (  = 3.08, S.D. = 0.919) รองลงมา สัมพันธภาพของบุคลากรภายใน
หนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.93, S.D. = 1.049) และ
การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียด  
ในระดับปานกลาง (  = 2.90, S.D. = 1.020) ตามลําดับ 

ดานความสําเร็จในการทํางาน  ซึ่งบุคลากรกองคลังสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
ความเครียดในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 1.090) ซึ่งขาดโอกาส
ในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 3.11, S.D. = 1.149) รองลงมา สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.08, S.D. = 1.066) และการ
ไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.80, S.D. = 1.055) 
ตามลําดับ 

ดานการดําเนินชีวิต  ซึ่งบุคลากรกองคลังสวนใหญมีความคิดเห็นตอความเครียด
ในภาพรวมอยูในระดับนอย (  = 2.36, S.D. = 1.249) ซึ่งภาระหนี้สินที่ตองชดใช มีผล
ตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.68, S.D. = 1.381) รองลงมา ปญหาเรื่อง
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สุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.40,         
S.D. = 1.209) และมีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย   
(  = 1.99, S.D. = 1.158) ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 3 ความแตกตางความคิดเห็นของเพศชายและเพศหญิงตอความเครียด 

ในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ตารางท่ี 3  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวน
และมีปริมาณงานมากเกินไปของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 3.23 1.307 
0.565 0.279 หญิง 120 3.39 0.910 

รวม 142 3.31 1.109 
 

จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความ
เรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไปของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง         
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางท่ี 4  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจ
ดานกฎระเบียบของบุคลากรกองคลัง เพศชาย และเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 3.05 1.290 
0.598 0.278 หญิง 120 3.22 0.871 

รวม 142 3.14 1.081 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอเรื่องบุคลากรภายในกองคลังขาดความรู 

ความเขาใจดานกฎระเบียบของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
ตารางท่ี 5  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตองานที่ปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถของ
บุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 3.27 1.202 
1.870 0.032 หญิง 120 2.84 0.953 

รวม 142 3.06 1.078 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตองานที่ปฏิบัติไมตรงกับความรู

ความสามารถของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางท่ี 6  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบทบาทหนาท่ีในการปฏบิัติงานไมชัดเจนของ
บุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 2.86 1.125 
0.154 0.439 หญิง 120 2.90 0.999 

รวม 142 2.88 1.062 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอบทบาทหนาท่ีในการปฏบิัติงานไมชัดเจน

ของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          
ที่ 0.05 
 
ตารางท่ี 7  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 2.77 1.066 
0.810 0.210 หญิง 120 2.96 0.974 

รวม 142 2.87 1.020 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอการขาดอํานาจในการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางท่ี 8  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสมของ
บุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 3.00 1.113 
0.751 0.227 หญิง 120 3.18 0.984 

รวม 142 3.09 1.049 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอการกระจายงานภายในหนวยงาน           

ไมเหมาะสมของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 
 
ตารางท่ี 9  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจของ
บุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 3.00 1.195 
0.876 0.191 หญิง 120 3.24 1.188 

รวม 142 3.12 1.192 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอบรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ

ของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ         
ที่ 0.05 
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ตารางท่ี 10  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม ของ
บุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 3.27 1.120 
0.876 0.191 หญิง 120 3.38 1.174 

รวม 142 3.33 1.147 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน            

ไมเหมาะสม ของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 
 
ตารางท่ี 11  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตออุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมี              
ไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัยของบุคลากรกองคลัง เพศชายและ
เพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 3.55 1.057 
0.378 0.354 หญิง 120 3.55 1.122 

รวม 142 3.55 1.090 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตออุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมี

ไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัยของบุคลากรกองคลัง เพศชายและ
เพศหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางท่ี 12  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการขาดการสื่อสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงานของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 3.05 0.999 
0.503 0.493 หญิง 120 3.09 0.907 

รวม 142 3.07 0.953 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอการขาดการสื่อสาร/ประสานงานท่ีดี

ระหวางบุคลากรในหนวยงานของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตารางท่ี 13  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี
ของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 2.77 1.110 
0.216 0.415 หญิง 120 2.96 1.040 

รวม 142 2.87 1.075 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอสัมพันธภาพของบุคลากรภายใน

หนวยงานไมดีของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางท่ี 14  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน
หนวยงานกองคลังของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 2.91 1.306 
0.761 0.224 หญิง 120 2.90 0.965 

รวม 142 2.91 1.136 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอการไมไดรับความรวมมือจากบุคลากร

ภายในหนวยงานกองคลังของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตารางท่ี 15  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง          
ในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูของบุคลากรกองคลัง 
เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 2.73 1.202 
0.031 0.488 หญิง 120 2.81 1.031 

รวม 142 2.77 1.117 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอการไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนา

ตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูของบุคลากร
กองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
 



 
 

57 

ตารางท่ี 16  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 3.00 1.024 
0.330 0.371 หญิง 120 3.09 1.077 

รวม 142 3.05 1.051 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอสวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับ           

ไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตารางท่ี 17  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงใน
หนาท่ีการงานของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 3.14 1.457 
0.370 0.356 หญิง 120 3.11 1.091 

รวม 142 3.13 1.274 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอการขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อน

ตําแหนงในหนาท่ีการงานของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางท่ี 18  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอความขัดแยงภายในครอบครัวของบุคลากร           
กองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 2.32 1.287 
0.086 0.466 หญิง 120 1.93 1.128 

รวม 142 2.13 1.208 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอความขัดแยงภายในครอบครัวของ

บุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตารางท่ี 19  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว
ของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 2.77 1.412 
1.575 0.059 หญิง 120 2.33 1.162 

รวม 142 2.55 1.287 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนใน

ครอบครัวของบุคลากรกองคลัง เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางท่ี 20  
แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอภาระหน้ีสินท่ีตองชดใชของบุคลากรกองคลัง  
เพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

ชาย 22 3.23 1.378 
2.059 0.021 หญิง 120 2.58 1.364 

รวม 142 2.91 1.371 

 
จากการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอภาระหน้ีสินท่ีตองชดใชของบุคลากร       

กองคลัง เพศชายและเพศหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตอนที่ 4  เปรียบเทียบความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ตารางที่ 21 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบตัิงาน แยกตามเพศ ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
เพศชาย เพศหญิง 

 S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ดานลักษณะงาน       
1.1 ปริมาณงานที่ปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป 3.23 1.307 ปานกลาง 3.39 0.910 ปานกลาง 
1.2 บุคลากรภายในกองคลังขาดความรูความเขาใจดานกฎระเบียบ 3.05 1.290 ปานกลาง 3.22 0.871 ปานกลาง 
1.3 งานที่ปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ 3.27 1.202 ปานกลาง 2.84 0.953 ปานกลาง 

รวม 3.18 1.266 ปานกลาง 3.15 0.911 ปานกลาง 

ดานการบริหารงาน       
2.1 บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 2.86 1.125 ปานกลาง 2.90 0.999 ปานกลาง 
2.2 ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 2.77 1.066 ปานกลาง 2.96 0.974 ปานกลาง 
2.3 การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม 3.00 1.113 ปานกลาง 3.18 0.984 ปานกลาง 

รวม 2.88 1.101 ปานกลาง 3.01 0.986 ปานกลาง 
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ตารางที่ 21 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบตัิงาน แยกตามเพศ ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
เพศชาย เพศหญิง 

 S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ดานบรรยากาศในองคกร       
3.1 บรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ 3.00 1.195 ปานกลาง 3.24 1.188 ปานกลาง 
3.2 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น  
เปนตน 

3.27 1.120 ปานกลาง 3.38 1.174 ปานกลาง 

3.3 อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพยีงพอหรือขาดประสิทธิภาพและ
ความทันสมัย 

3.55 1.057 มาก 3.55 1.122 มาก 

รวม 3.27 1.124 ปานกลาง 3.39 1.161 ปานกลาง 
ดานสัมพนัธภาพในที่ทํางาน       
4.1 ขาดการสื่อสาร/ประสานงานที่ดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน 3.05 0.999 ปานกลาง 3.09 0.907 ปานกลาง 
4.2 สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมด ี 2.77 1.110 ปานกลาง 2.96 1.040 ปานกลาง 
4.3 การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง 2.91 1.306 ปานกลาง 2.90 0.965 ปานกลาง 

รวม 2.91 1.138 ปานกลาง 2.98 0.971 ปานกลาง 
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ตารางที่ 21 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบตัิงาน แยกตามเพศ ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
เพศชาย เพศหญิง 

 S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ดานความสําเร็จในการทํางาน       
5.1 การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม 
สัมมนา  เพื่อเพิ่มพูนความรู 

2.73 1.202 ปานกลาง 2.81 1.031 ปานกลาง 

5.2 สวัสดิการและคาตอบแทนที่ไดรับไมเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 3.00 1.024 ปานกลาง 3.09 1.077 ปานกลาง 
5.3 ขาดโอกาสในการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหนงในหนาที่การงาน 3.14 1.457 ปานกลาง 3.11 1.091 ปานกลาง 

รวม 2.96 1.228 ปานกลาง 3.00 1.066 ปานกลาง 
ดานการดําเนนิชีวิต       
6.1 มีความขัดแยงภายในครอบครัว 2.32 1.287 นอย 1.93 1.128 นอย 
6.2 ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว 2.77 1.412 ปานกลาง 2.33 1.162 นอย 
6.3 ภาระหนี้สินที่ตองชดใช 3.23 1.378 ปานกลาง 2.58 1.364 ปานกลาง 

รวม 2.77 1.359 ปานกลาง 2.28 1.218 นอย 
รวม 6 ดาน 3.00 1.203 ปานกลาง 2.97 1.052 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 21 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน 
แยกตามเพศของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพศชาย
อยูในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 1.203) และเพศหญิงอยูในระดับปานกลาง        
(  = 2.97, S.D. = 1.052)  โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดงัน้ี 

ดานลักษณะงาน 
เพศชายมีความคิดเห็นวา งานที่ปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอ

ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.27, S.D. = 1.202) รองลงมา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติ
ในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอความเครียดในระดับ
ปานกลาง (  = 3.23, S.D. = 1.307) และบุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจ
ดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.05, S.D. = 1.290) 

เพศหญิงมีความเห็นวา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมี
ปริมาณงานมากเกินไป มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.39, S.D. = 0.910) 
รองลงมา บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.22, S.D. = 0.871) และงานท่ีปฏิบัติไมตรงกับ
ความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.84, S.D. = 0.953) 

บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานดาน
ลักษณะงานแตกตางกัน 

ดานการบริหารงาน   
เพศชายมีความคิดเห็นวา การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผล  

ตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 1.113) รองลงมา บทบาทหนาท่ี  
ในการปฏิบติังานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.86,            
S.D. = 1.125) และขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีผลตอความเครียด         
ในระดับปานกลาง (  = 2.77, S.D. = 1.066)  

เพศหญิงมีความคิดเห็นวา การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผล 
ตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.18, S.D. = 0.984) รองลงมา ขาดอํานาจใน 
การตัดสินใจในการปฏิบติังาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.96,            
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S.D. = 0.974) และบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.90, S.D. = 0.999) 

บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานดานการ
บริหารงานไมแตกตางกัน 

ดานบรรยากาศในองคกร   
เพศชายมีความคิดเห็นวา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ

หรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.55, 
S.D. = 1.057)  รองลงมา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, 
แสงสวาง,กลิ่น เปนตน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.27, S.D. = 1.120)  
และบรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง        
(  = 3.00, S.D. = 1.195) 

เพศหญิงมีความคิดเห็นวา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ
หรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.55, 
S.D. = 1.122) รองลงมา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, 
แสงสวาง,กลิ่น เปนตน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.38, S.D. = 1.174)  
และบรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง           
(  = 3.24, S.D. = 1.188) 

บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานดาน
บรรยากาศในองคกรไมแตกตางกัน 

ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน   
เพศชายมีความคิดเห็นวา ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรใน

หนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.05, S.D. = 0.999)  รองลงมา 
การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.91, S.D. = 1.306) และสัมพันธภาพของบุคลากรภายใน
หนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.77, S.D. = 1.110)  
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เพศหญิงมีความคิดเห็นวา ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรใน
หนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.09, S.D. = 0.907) รองลงมา 
สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 2.96, S.D. = 1.040) และการไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงาน
กองคลัง มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.90, S.D. = 0.965) 

บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานดาน
สัมพันธภาพในท่ีทํางานไมแตกตางกัน 

ดานความสําเร็จในการทํางาน   
เพศชายมีความคิดเห็นวา ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ี 

การงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.14, S.D. = 1.457) รองลงมา 
สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 1.024) และการไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนา
ตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.73, S.D. = 1.202) 

เพศหญิงมีความคิดเห็นวา ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ี
การงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.11, S.D. = 1.091) รองลงมา 
สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 3.09, S.D. = 1.077) และการไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนา
ตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.81, S.D. = 1.031) 

บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานดาน
ความสําเร็จในการทํางานไมแตกตางกัน 

ดานการดําเนินชีวิต   
เพศชายมีความคิดเห็นวา ภาระหน้ีสินท่ีตองชดใช มีผลตอความเครียดในระดับ

ปานกลาง (  = 3.23, S.D. = 1.378) รองลงมา ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนใน
ครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.77, S.D. = 1.412) และมีความ
ขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.32, S.D. = 1.287) 
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เพศหญิงมีความคิดเห็นวา ภาระหน้ีสินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียดในระดับ
ปานกลาง (  = 2.58, S.D. = 1.364) รองลงมา ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนใน
ครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.33, S.D. = 1.162) และมีความ
ขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 1.93, S.D. = 1.128) 

บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานดานการ
ดําเนินชีวิตไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 22 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบตัิงาน แยกตามอายุของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 

อายุต่ํากวา 30 ป อายุ 30-40 ป อายุ 41-50 ป อายุ 50 ปขึ้นไป 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ดานลักษณะงาน 
1.1 ปริมาณงานที่ปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงาน
มากเกินไป 

3.60 0.910 มาก 3.68 1.065 มาก 3.24 1.091 ปานกลาง 3.21 0.873 ปานกลาง 

1.2 บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ 3.07 1.033 ปานกลาง 3.47 1.134 ปานกลาง 3.16 0.746 ปานกลาง 3.09 0.876 ปานกลาง 

1.3 งานที่ปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ 3.27 1.163 ปานกลาง 3.06 1.127 ปานกลาง 2.88 0.971 ปานกลาง 2.76 0.900 ปานกลาง 

รวม 3.31 1.035 ปานกลาง 3.40 1.109 ปานกลาง 3.09 0.936 ปานกลาง 3.02 0.883 ปานกลาง 

ดานการบริหารงาน 
2.1 บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 3.00 1.134 ปานกลาง 3.15 1.019 ปานกลาง 2.76 1.091 ปานกลาง 2.79 0.955 ปานกลาง 

2.2 ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 3.00 1.134 ปานกลาง 3.18 1.029 ปานกลาง 2.76 0.926 ปานกลาง 2.85 0.950 ปานกลาง 

2.3 การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม 3.00 1.414 ปานกลาง 3.62 0.922 มาก 3.08 0.909 ปานกลาง 2.97 0.914 ปานกลาง 

รวม 3.00 1.227 ปานกลาง 3.32 0.990 ปานกลาง 2.87 0.975 ปานกลาง 2.87 0.940 ปานกลาง 
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบตัิงาน แยกตามอายุของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 

อายุต่ํากวา 30 ป อายุ 30-40 ป อายุ 41-50 ป อายุ 50 ปขึ้นไป 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ดานบรรยากาศในองคกร 
3.1 บรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ 3.27 1.438 ปานกลาง 3.15 1.158 ปานกลาง 3.28 1.208 ปานกลาง 3.19 1.162 ปานกลาง 

3.2 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสง
สวาง, กลิ่น เปนตน 

3.73 1.223 มาก 3.21 1.149 ปานกลาง 3.60 1.190 มาก 3.26 1.141 ปานกลาง 

3.3 อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาด
ประสิทธิภาพและความทันสมัย 

3.53 1.246 มาก 3.35 1.178 ปานกลาง 4.16 0.850 มาก 3.43 1.069 ปานกลาง 

รวม 3.51 1.302 มาก 3.24 1.162 ปานกลาง 3.68 1.083 มาก 3.29 1.124 ปานกลาง 

ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน 
4.1 ขาดการสื่อสาร/ประสานงานที่ดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน 3.00 0.926 ปานกลาง 3.32 1.036 ปานกลาง 3.24 0.926 ปานกลาง 2.93 0.834 ปานกลาง 

4.2 สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี 2.67 1.345 ปานกลาง 3.00 1.073 ปานกลาง 3.04 0.889 ปานกลาง 2.91 1.033 ปานกลาง 

4.3 การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง 2.47 1.356 นอย 3.03 0.969 ปานกลาง 3.00 1.080 ปานกลาง 2.90 0.933 ปานกลาง 

รวม 2.71 1.209 ปานกลาง 3.12 1.026 ปานกลาง 3.09 0.965 ปานกลาง 2.91 0.933 ปานกลาง 
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบตัิงาน แยกตามอายุของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 

อายุต่ํากวา 30 ป อายุ 30-40 ป อายุ 41-50 ป อายุ 50 ปขึ้นไป 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ดานความสําเร็จในการทํางาน 
5.1 การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง ในดานการพัฒนา
ทักษะ การฝกอบรม สัมมนา  เพื่อเพิ่มพูนความรู 

2.80 1.320 ปานกลาง 2.97 1.000 ปานกลาง 2.96 1.020 ปานกลาง 2.65 1.033 ปานกลาง 

5.2 สวัสดิการและคาตอบแทนที่ไดรับไมเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 3.13 1.407 ปานกลาง 3.12 0.977 ปานกลาง 3.36 1.150 ปานกลาง 2.94 0.991 ปานกลาง 

5.3 ขาดโอกาสในการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหนงในหนาที่การงาน 3.27 1.387 ปานกลาง 3.06 1.099 ปานกลาง 3.48 1.085 ปานกลาง 2.97 1.133 ปานกลาง 

รวม 3.07 1.371 ปานกลาง 3.05 1.025 ปานกลาง 3.27 1.085 ปานกลาง 2.85 1.052 ปานกลาง 

ดานการดําเนินชีวิต 
6.1 มีความขัดแยงภายในครอบครัว 1.60 0.986 นอย 2.29 1.315 นอย 2.12 1.166 นอย 1.88 1.086 นอย 
6.2 ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว 2.27 1.335 นอย 2.74 1.333 ปานกลาง 2.48 1.262 นอย 2.24 1.081 นอย 
6.3 ภาระหนี้สินที่ตองชดใช 2.33 1.496 นอย 2.79 1.225 ปานกลาง 3.04 1.338 ปานกลาง 2.56 1.439 ปานกลาง 

รวม 2.07 1.272 นอย 2.61 1.291 ปานกลาง 2.55 1.255 ปานกลาง 2.23 1.202 นอย 

รวม 6 ดาน 2.95 1.236 ปานกลาง 3.12 1.101 ปานกลาง 3.09 1.050 ปานกลาง 2.86 1.022 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 22 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน 
แยกตามอายุของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  อายุ      
ตํ่ากวา 30 ปอยูในระดับปานกลาง (  = 2.95, S.D. = 1.236)  อายุ 30-40 ปอยูในระดับ
ปานกลาง (  = 3.12, S.D. = 1.101)  อายุ 41-50 ปอยูในระดับปานกลาง (  = 3.09,  
S.D. = 1.050)  และอายุ 50 ปข้ึนไปอยูในระดับปานกลาง (  = 2.86, S.D. = 1.022)         
โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดงัน้ี 

ดานลักษณะงาน 
อายุตํ่ากวา 30 ปมีความคิดเห็นวา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความ 

เรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.60,         
S.D. = 0.910) รองลงมา งานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอความเครียด
ในระดับปานกลาง (  = 3.27, S.D. = 1.163) และบุคลากรภายในกองคลังขาดความรู 
ความเขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.07,           
S.D. = 1.033) 

อายุ 30-40 ปมีความคิดเห็นวา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความ          
เรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.68,   
S.D. = 1.065) รองลงมา บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ 
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.47, S.D. = 1.134) และงานท่ีปฏิบัติ         
ไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.06,        
S.D. = 1.127)  

อายุ 41-50 ปมีความคิดเห็นวา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวน
และมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.24,          
S.D. = 1.091) รองลงมา บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ 
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.16, S.D. = 0.746) และงานท่ีปฏิบัติ          
ไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.88,          
S.D. = 0.971)  

อายุ 50 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นวา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวน
และมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.21,        
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S.D. = 0.873) รองลงมา บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ 
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.09, S.D. = 0.876) และงานท่ีปฏิบัติ            
ไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.76,           
S.D. = 0.900)  

บุคลากรท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานดาน
ลักษณะงานไมแตกตางกัน 

ดานการบริหารงาน   
อายุตํ่ากวา 30 ปมีความคิดเห็นวา บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผล

ตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 1.134) ขาดอํานาจในการตัดสินใจ
ในการปฏิบติังาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 1.134) และ
การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 3.00, S.D. = 1.414)  

อายุ 30-40 ปมีความคิดเห็นวา การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม      
มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.62, S.D. = 0.922) รองลงมา ขาดอํานาจใน      
การตัดสินใจในการปฏิบติังาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.18,           
S.D. = 1.029) และบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 3.15, S.D. = 1.019) 

อายุ 41-50 ปมีความคิดเห็นวา การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม         
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.08, S.D. = 0.909) ขาดอํานาจในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.76,               
S.D. = 0.926) และบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.76, S.D. = 1.091) 

อายุ 50 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นวา การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม 
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.97, S.D. = 0.914) รองลงมา ขาดอํานาจ
ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.85,           
S.D. = 0.950) และบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.79, S.D. = 0.955) 
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บุคลากรท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานดานการ
บริหารงานแตกตางกัน 

ดานบรรยากาศในองคกร   
อายุตํ่ากวา 30 ปมีความคิดเห็นวา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 

เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.73,  
S.D. = 1.223) รองลงมา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือ          
ขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.53,             
S.D. = 1.246) และบรรยากาศในการทํางานไมเปนท่ีพอใจ มีผลตอความเครียดในระดับ
ปานกลาง (  = 3.27, S.D. = 1.438) 

อายุ 30-40 ปมีความคิดเห็นวา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏบิัติงานมี                 
ไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับ       
ปานกลาง (  = 3.35, S.D. = 1.178) รองลงมา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไม
เหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 3.21, S.D. =1.149) และบรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.15, S.D. = 1.158) 

อายุ 41-50 ปมีความคิดเห็นวา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏบิัติงานมี              
ไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับมาก 
(  = 4.16, S.D. = 0.850) รองลงมา สภาพแวดลอมในการปฏบิัติงานไมเหมาะสม เชน 
อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.60,            
S.D. =1.190)  และบรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ มีผลตอความเครียดในระดับ
ปานกลาง (  = 3.28, S.D. = 1.208) 

อายุ 50 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นวา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมี        
ไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับ            
ปานกลาง (  = 3.43, S.D. = 1.069) รองลงมา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไม
เหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 3.26, S.D. = 1.141) และบรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.19, S.D. = 1.162) 
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บุคลากรท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานดาน
บรรยากาศในองคกรแตกตางกัน 

ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน   
อายุตํ่ากวา 30 ปมีความคิดเห็นวา ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง

บุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.926) 
สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 2.67, S.D. = 1.345) และการไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงาน
กองคลัง มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.47, S.D. = 1.356) 

อายุ 30-40 ปมีความคิดเห็นวา ขาดการสื่อสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากร
ในหนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.32, S.D. = 1.036) การไมได
รับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียดในระดับ 
ปานกลาง (  = 3.03, S.D. = 0.969) และสัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี 
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 1.073)  

อายุ 41-50 ปมีความคิดเห็นวา ขาดการสื่อสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากร
ในหนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.24, S.D. = 0.926) 
สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 3.04, S.D. = 0.889) และการไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงาน
กองคลัง มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 1.080) 

อายุ 50 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นวา ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.93, S.D. = 0.834) 
สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 2.91, S.D. = 1.033) และการไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงาน
กองคลัง มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.90, S.D. = 0.933) 

บุคลากรท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานดาน
สัมพันธภาพในท่ีทํางานไมแตกตางกัน 
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ดานความสําเร็จในการทํางาน   
อายุตํ่ากวา 30 ปมีความคิดเห็นวา ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงใน

หนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.27, S.D. = 1.387)  
รองลงมา สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มผีลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.13, S.D. = 1.407) และการไมไดรับการ
สนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.80, S.D. = 1.320)  

อายุ 30-40 ปมีความคิดเห็นวา สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.12, S.D. = 0.977) รองลงมา 
ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดในระดับ
ปานกลาง (  = 3.06, S.D. = 1.099) และการไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองใน
ดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สมัมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.97, S.D. = 1.000) 

อายุ 41-50 ปมีความคิดเห็นวา ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงใน
หนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.48, S.D. = 1.085) 
รองลงมา สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มผีลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.36, S.D. = 1.150) และการไมไดรับการ
สนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.96, S.D. = 1.020) 

อายุ 50 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นวา ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงใน
หนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.97, S.D. = 1.133) 
รองลงมา สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มผีลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.94, S.D. = 0.991) และการไมไดรับการ
สนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.65, S.D. = 1.033) 

บุคลากรท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานดาน
ความสําเร็จในการทํางานแตกตางกัน 
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ดานการดําเนินชีวิต   
อายุตํ่ากวา 30 ปมีความคิดเห็นวา ภาระหน้ีสินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียด

ในระดับนอย (  = 2.33, S.D. = 1.496) รองลงมา ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนใน
ครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.27, S.D. = 1.335) และมีความ
ขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 1.60, S.D. = 0.986) 

อายุ 30-40 ปมีความคิดเห็นวา ภาระหน้ีสินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.79, S.D. = 1.225) รองลงมา ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือ   
คนในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.74, S.D. = 1.333) และ 
มีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.29,               
S.D. = 1.315) 

อายุ 41-50 ปมีความคิดเห็นวา ภาระหน้ีสินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 3.04, S.D. = 1.338) ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนใน
ครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.48, S.D. = 1.262) และมีความ
ขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.12, S.D. = 1.166) 

อายุ 50 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นวา ภาระหน้ีสินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.56, S.D. = 1.439) ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนใน
ครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.24, S.D. = 1.081) และมีความ
ขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 1.88, S.D. = 1.086) 

บุคลากรท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานดานการ
ดําเนินชีวิตไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 23 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบตัิงาน แยกตามสถานภาพ ของบุคลากรกองคลัง            
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 

โสด สมรส หยาราง อื่นๆ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ดานลักษณะงาน 
1.1 ปริมาณงานที่ปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงาน
มากเกินไป 

3.53 0.948 มาก 3.17 0.999 ปานกลาง 3.83 0.753 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

1.2 บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ 3.17 0.970 ปานกลาง 3.14 0.912 ปานกลาง 4.00 0.894 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

1.3 งานที่ปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ 3.00 1.095 ปานกลาง 2.75 0.898 ปานกลาง 3.67 0.816 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

รวม 3.23 1.004 ปานกลาง 3.02 0.936 ปานกลาง 3.83 0.821 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

ดานการบริหารงาน 
2.1 บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 2.94 1.036 ปานกลาง 2.80 0.994 ปานกลาง 3.50 1.049 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

2.2 ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 2.89 1.025 ปานกลาง 2.93 0.975 ปานกลาง 3.33 0.816 ปานกลาง 3.00 0.000 ปานกลาง 

2.3 การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม 3.23 1.035 ปานกลาง 3.04 0.977 ปานกลาง 3.50 1.049 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

รวม 3.02 1.032 ปานกลาง 2.92 0.982 ปานกลาง 3.44 0.971 ปานกลาง 3.00 0.000 ปานกลาง 

 
 



 
 

77 

ตารางที่ 23 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบตัิงาน แยกตามสถานภาพ ของบุคลากรกองคลัง              
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 

โสด สมรส หยาราง อื่นๆ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ดานบรรยากาศในองคกร 
3.1 บรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ 3.27 1.171 ปานกลาง 3.12 1.231 ปานกลาง 3.50 1.049 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

3.2 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสง
สวาง, กลิ่น เปนตน 

3.42 1.138 ปานกลาง 3.26 1.221 ปานกลาง 3.83 0.753 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

3.3 อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาด
ประสิทธิภาพและความทันสมัย 

3.45 1.112 ปานกลาง 3.61 1.101  มาก 4.00 1.265 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

รวม 3.38 1.140 ปานกลาง 3.33 1.184 ปานกลาง 3.78 1.022 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน 
4.1 ขาดการสื่อสาร/ประสานงานที่ดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน 3.05 0.935 ปานกลาง 3.09 0.903 ปานกลาง 3.50 1.049 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

4.2 สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี 2.82 1.036 ปานกลาง 3.00 1.085 ปานกลาง 3.17 0.753 ปานกลาง 4.00 0.000 มาก 
4.3 การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง 2.80 1.099 ปานกลาง 2.96 0.946 ปานกลาง 3.33 1.033 ปานกลาง 3.00 0.000 ปานกลาง 

รวม 2.89 1.023 ปานกลาง 3.02 0.978 ปานกลาง 3.33 0.945 ปานกลาง 3.33 0.000 ปานกลาง 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบตัิงาน แยกตามสถานภาพ ของบุคลากรกองคลัง            
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 

โสด สมรส หยาราง อื่นๆ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ดานความสําเร็จในการทํางาน 
5.1 การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง ในดานการพัฒนา
ทักษะ การฝกอบรม สัมมนา  เพื่อเพิ่มพูนความรู 

2.80 1.041 ปานกลาง 2.72 1.056 ปานกลาง 3.50 1.225 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

5.2 สวัสดิการและคาตอบแทนที่ไดรับไมเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 3.03 1.037 ปานกลาง 3.09 1.121 ปานกลาง 3.50 0.837 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

5.3 ขาดโอกาสในการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหนงในหนาที่การงาน 3.09 1.186 ปานกลาง 3.07 1.116 ปานกลาง 3.83 1.169 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

รวม 2.97 1.088 ปานกลาง 2.96 1.098 ปานกลาง 3.61 1.077 มาก 3.00 0.000 ปานกลาง 

ดานการดําเนินชีวิต 
6.1 มีความขัดแยงภายในครอบครัว 1.86 1.108 นอย 2.07 1.180 นอย 2.33 1.506 นอย 3.00 0.000 ปานกลาง 

6.2 ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว 2.39 1.226 นอย 2.38 1.202 นอย 2.67 1.366 ปานกลาง 3.00 0.000 ปานกลาง 

6.3 ภาระหนี้สินที่ตองชดใช 2.58 1.404 ปานกลาง 2.71 1.394 ปานกลาง 3.17 0.983 ปานกลาง 4.00 0.000 มาก 
รวม 2.28 1.246 ปานกลาง 2.39 1.259 นอย 2.72 1.285 ปานกลาง 3.33 0.000 ปานกลาง 

รวม 6 ดาน 2.96 1.089 ปานกลาง 2.94 1.073 ปานกลาง 3.45 1.020 ปานกลาง 3.11 0.000 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 23 โดยภาพรวมความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงาน         
แยกตามสถานภาพของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สถานภาพโสดอยูในระดับปานกลาง (  = 2.96, S.D. = 1.089) สถานภาพสมรสอยูใน
ระดับปานกลาง (  = 2.94, S.D. = 1.073) สถานภาพหยารางอยูในระดับปานกลาง     
(  = 3.45, S.D. = 1.020) และสถานภาพอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง (  = 3.11,          
S.D. = 0.000) โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังน้ี 

ดานลักษณะงาน 
สถานภาพโสดมีความคิดเห็นวา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความ  

เรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.53,      
S.D. =0.948) รองลงมา บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ 
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.17, S.D. = 0.970) และงานท่ีปฏิบัติ       
ไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00,          
S.D. = 1.095)  

สถานภาพสมรสมีความคิดเห็นวา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความ
เรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.17, 
S.D. = 0.999) รองลงมา บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ 
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.14, S.D. = 0.912) และงานท่ีปฏิบัติ       
ไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.75,       
S.D. = 0.898)  

สถานภาพหยารางมีความคิดเห็นวา บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความ
เขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.894) 
รองลงมา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป  
มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.83, S.D. = 0.753) และงานท่ีปฏิบัติไมตรงกับ
ความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.67, S.D. = 0.816)  

สถานภาพอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นวา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความ
เรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, 
S.D. = 0.000) บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอ
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ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.000) และงานท่ีปฏิบัติไมตรงกับ
ความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.000) 

บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
ดานลักษณะงานแตกตางกัน 

ดานการบริหารงาน   
สถานภาพโสดมีความคิดเห็นวา การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม  

มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.23, S.D. = 1.035) รองลงมา บทบาท
หนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.94, 
S.D. = 1.036) และขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.89, S.D. = 1.025)  

สถานภาพสมรสมีความคิดเห็นวา การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม 
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.04, S.D. = 0.977) รองลงมา ขาดอํานาจ
ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.93, 
S.D. = 0.975) และบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.80, S.D. = 0.994) 

สถานภาพหยารางมีความคิดเห็นวา บทบาทหนาท่ีในการปฏบิัติงานไมชัดเจน   
มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.50, S.D. = 1.049) การกระจายงานภายใน
หนวยงานไมเหมาะสม มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.50, S.D. = 1.049) และ
ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏบิัติงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง    
(  = 3.33, S.D. = 0.816)  

สถานภาพอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นวา บทบาทหนาท่ีในการปฏิบติังานไมชัดเจน          
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.000) ขาดอํานาจในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00,             
S.D. = 0.000) และการกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.000) 

บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
ดานการบริหารงานแตกตางกัน 
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ดานบรรยากาศในองคกร   
สถานภาพโสดมีความคิดเห็นวา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมี        

ไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับ     
ปานกลาง (  = 3.45, S.D. = 1.112) รองลงมา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไม
เหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 3.42, S.D. =1.138) และบรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.27, S.D. = 1.171) 

สถานภาพสมรสมีความคิดเห็นวา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมี      
ไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับมาก        
(  = 3.61, S.D. = 1.101) รองลงมา สภาพแวดลอมในการปฏบิัติงานไมเหมาะสม เชน 
อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.26, 
S.D. =1.221) และบรรยากาศในการทํางานไมเปนท่ีพอใจ มีผลตอความเครียดในระดับ
ปานกลาง (  = 3.12, S.D. = 1.231) 

สถานภาพหยารางมีความคิดเห็นวา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไม
เหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน มีผลตอความเครียดในระดับมาก         
(  = 3.83, S.D. = 0.753) รองลงมา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ
หรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.55,            
S.D. = 1.108) และบรรยากาศในการทํางานไมเปนท่ีพอใจ มีผลตอความเครียดใน         
ระดับมาก (  = 3.50, S.D. = 1.049) 

สถานภาพอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นวา บรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ มีผล
ตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.000) สภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.000) และอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  
มีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับปาน
กลาง (  = 3.00, S.D. = 0.000) 

บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
ดานบรรยากาศในองคกรแตกตางกัน 
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ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน   
สถานภาพโสดมีความคิดเห็นวา ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง

บุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.05, S.D. = 0.935)  
รองลงมา สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับ
ปานกลาง (  = 2.82, S.D. = 1.036) และการไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน
หนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.80, S.D. = 1.099) 

สถานภาพสมรสมีความคิดเห็นวา ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.09, S.D. = 0.903)  
รองลงมา สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับ
ปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 1.085) และการไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน
หนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.96, S.D. = 0.946) 

สถานภาพหยารางมีความคิดเห็นวา ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.50, S.D. = 1.049) 
รองลงมา การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.33, S.D. = 1.033) และสัมพันธภาพของบุคลากร
ภายในหนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.17, S.D. = 0.753)  

สถานภาพอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นวา สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงาน  
ไมดี มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.000) รองลงมา ขาดการ
สื่อสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับ 
ปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.000) และการไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน
หนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.000) 

บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
ดานสัมพันธภาพในที่ทํางานแตกตางกัน 

ดานความสําเร็จในการทํางาน   
สถานภาพโสดมีความคิดเห็นวา ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนง      

ในหนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.09, S.D. = 1.186) 
รองลงมา สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มผีลตอ
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ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.03, S.D. = 1.037) และการไมไดรับการ
สนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.80, S.D. = 1.041) 

สถานภาพสมรสมีความคิดเห็นวา สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไม
เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.09,             
S.D. = 1.121) รองลงมา ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน           
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.07, S.D. = 1.116) และการไมไดรับการ
สนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.72, S.D. = 1.056) 

สถานภาพหยารางมีความคิดเห็นวา ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงใน
หนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.83, S.D. = 1.169) รองลงมา 
สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีผลตอความเครียดใน
ระดับมาก (  = 3.50, S.D. = 0.837) และการไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองใน
ดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สมัมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอความเครียดใน
ระดับมาก (  = 3.50, S.D. = 1.225) 

สถานภาพอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นวา การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง 
ในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอความเครียด
ในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.000) สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับ             
ไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00,            
S.D. = 0.000) และขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.000) 

บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
ดานความสําเร็จในการทํางานแตกตางกัน 

ดานการดําเนินชีวิต   
สถานภาพโสดมีความคิดเห็นวา ภาระหน้ีสินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียด  

ในระดับปานกลาง (  = 2.58, S.D. = 1.404) รองลงมา ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือ
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คนในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.39, S.D. = 1.226) และมีความ
ขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 1.86, S.D. = 1.108) 

สถานภาพสมรสมีความคิดเห็นวา ภาระหนี้สินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียด
ในระดับปานกลาง (  = 2.71, S.D. = 1.394) รองลงมา ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือ
คนในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.38, S.D. = 1.202) และมีความ
ขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.07, S.D. = 1.180) 

สถานภาพหยารางมีความคิดเห็นวา ภาระหน้ีสินท่ีตองชดใช มีผลตอความเครียด
ในระดับปานกลาง (  = 3.17, S.D. = 0.983) รองลงมา ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือ
คนในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.67, S.D. = 1.366) และ 
มีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.33,                  
S.D. = 1.506) 

สถานภาพอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นวา ภาระหนี้สินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียด
ในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.000) รองลงมา มีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผล
ตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.000) และปญหาเรื่องสุขภาพ  
ของตนหรือคนในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00,           
S.D. = 0.000) 

บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
ดานการดําเนินชีวิตไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 24 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามหนวยงาน ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (งานการเงิน) 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
งานการเงนิ 

 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานลักษณะงาน    
1.1 ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวน
และมีปริมาณงานมากเกนิไป 

3.54 0.973 มาก 

1.2 บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจ
ดานกฎระเบียบ 

3.12 0.961 ปานกลาง 

1.3 งานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ 3.04 1.049 ปานกลาง 
รวม 3.23 0.994 ปานกลาง 

ดานการบริหารงาน    
2.1 บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 2.96 0.989 ปานกลาง 
2.2 ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 3.00 0.969 ปานกลาง 
2.3 การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม 3.32 1.115 ปานกลาง 

รวม 3.09 1.024 ปานกลาง 

ดานบรรยากาศในองคกร    
3.1 บรรยากาศในการทํางานไมเปนท่ีพอใจ 3.52 1.182 มาก 
3.2 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 
เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กล่ิน เปนตน 

3.72 1.144 มาก 

3.3 อุปกรณและเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานมีไม
เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 

3.98 1.078 มาก 

รวม 3.74 1.135 มาก 
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ตารางท่ี 24 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามหนวยงาน ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (งานการเงิน) 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
งานการเงนิ 

 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานสัมพนัธภาพในท่ีทํางาน    
4.1 ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน 

3.30 0.886 ปานกลาง 

4.2 สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมด ี 3.12 1.023 ปานกลาง 
4.3 การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน
หนวยงานกองคลัง 

2.96 1.049 ปานกลาง 

รวม 3.13 0.986 ปานกลาง 

ดานความสําเร็จในการทํางาน    
5.1 การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง   
ในดานการพฒันาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา  
เพื่อเพิ่มพูนความรู 

2.92 1.104 ปานกลาง 

5.2 สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสม
กับงานท่ีปฏิบัติ 

3.34 1.062 ปานกลาง 

5.3 ขาดโอกาสในการเล่ือนข้ัน/เล่ือนตําแหนงใน
หนาท่ีการงาน 

3.28 1.196 ปานกลาง 

รวม 3.18 1.121 ปานกลาง 

ดานการดําเนนิชีวิต    
6.1 มีความขัดแยงภายในครอบครัว 1.94 1.096 นอย 
6.2 ปญหาเร่ืองสุขภาพของตนหรือคนใน
ครอบครัว 

2.30 1.147 นอย 

6.3 ภาระหนี้สินท่ีตองชดใช 2.80 1.457 ปานกลาง 
รวม 2.35 1.233 นอย 

รวม 6 ดาน 3.12 1.082 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 24 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรงานการเงิน กองคลัง อยูในระดับปานกลาง  (  = 3.12, S.D. = 1.082) โดย
แบงเปนดานตาง ๆ ดังน้ี 

ดานลักษณะงาน  ซึ่งบุคลากรงานการเงินสวนใหญมีความคิดเห็นวา ปริมาณงาน
ที่ปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอความเครียดใน
ระดับมาก (  = 3.54, S.D. = 0.973) รองลงมา บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความ

เขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.12, S.D. = 0.961) 
และงานที่ปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 

(  = 3.04, S.D. = 1.049) 
ดานการบริหารงาน  ซึ่งบุคลากรงานการเงินสวนใหญมีความคิดเห็นวา การ

กระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง          
(  = 3.32, S.D. = 1.115) รองลงมา ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีผล
ตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.969) และบทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.96, S.D. = 0.989) 

ดานบรรยากาศในองคกร  ซึ่งบุคลากรงานการเงินสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความ
ทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.98, S.D. = 1.078) รองลงมา 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน        
มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.72, S.D. = 1.144) และบรรยากาศในการทํางาน
ไมเปนที่พอใจ มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.52, S.D. = 1.182) 

ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน  ซึ่งบุคลากรงานการเงินสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 3.30, S.D. = 0.886) รองลงมา สัมพันธภาพของบุคลากรภายใน
หนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.12, S.D. = 1.023) และ
การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.96, S.D. = 1.049) 
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ดานความสําเร็จในการทํางาน  ซึ่งบุคลากรงานการเงินสวนใหญมีความคิดเห็น
วา สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีผลตอความเครียด
ในระดับปานกลาง (  = 3.34, S.D. = 1.062) รองลงมา ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/ 
เลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.28,         
S.D. = 1.196) และการไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ 
การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง             
(  = 2.92, S.D. = 1.104) 

ดานการดําเนินชีวิต  ซึ่งบุคลากรงานการเงินสวนใหญมีความคิดเห็นวา ภาระ
หนี้สินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.80, S.D.= 1.457) 
รองลงมา ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับ
นอย (  = 2.30, S.D. = 1.147) และมีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอความเครียด
ในระดับนอย (  = 1.94, S.D. = 1.096) 
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ตารางท่ี 25 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามหนวยงาน ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (งานงบประมาณ) 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
งานงบประมาณ 

 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานลักษณะงาน    
1.1 ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวน
และมีปริมาณงานมากเกนิไป 

3.50 0.802 มาก 

1.2 บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจ
ดานกฎระเบียบ 

3.23 0.752 ปานกลาง 

1.3 งานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ 3.00 0.756 ปานกลาง 
รวม 3.24 0.770 ปานกลาง 

ดานการบริหารงาน    
2.1 บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 3.09 1.109 ปานกลาง 
2.2 ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 3.14 0.889 ปานกลาง 
2.3 การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม 3.14 1.082 ปานกลาง 

รวม 3.12 1.027 ปานกลาง 

ดานบรรยากาศในองคกร    
3.1 บรรยากาศในการทํางานไมเปนท่ีพอใจ 3.23 1.020 ปานกลาง 
3.2 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 
เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กล่ิน เปนตน 

3.59 0.959 มาก 

3.3 อุปกรณและเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานมีไม
เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 

3.73 0.767 มาก 

รวม 3.52 0.915 มาก 
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ตารางท่ี 25 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามหนวยงาน ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (งานงบประมาณ) 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
งานงบประมาณ 

 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานสัมพนัธภาพในท่ีทํางาน    
4.1 ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน 

3.18 0.958 ปานกลาง 

4.2 สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมด ี 3.14 1.037 ปานกลาง 
4.3 การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน
หนวยงานกองคลัง 

2.91 0.868 ปานกลาง 

รวม 3.08 0.954 ปานกลาง 

ดานความสําเร็จในการทํางาน    
5.1 การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง   
ในดานการพฒันาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา  
เพื่อเพิ่มพูนความรู 

2.82 0.907 ปานกลาง 

5.2 สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสม
กับงานท่ีปฏิบัติ 

3.23 0.922 ปานกลาง 

5.3 ขาดโอกาสในการเล่ือนข้ัน/เล่ือนตําแหนงใน
หนาท่ีการงาน 

3.27 0.985 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.938 ปานกลาง 

ดานการดําเนนิชีวิต    
6.1 มีความขัดแยงภายในครอบครัว 2.09 1.306 นอย 
6.2 ปญหาเร่ืองสุขภาพของตนหรือคนใน
ครอบครัว 

2.32 1.171 นอย 

6.3 ภาระหนี้สินท่ีตองชดใช 2.18 1.181 นอย 
รวม 2.20 1.219 นอย 

รวม 6 ดาน 3.05 0.971 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 25 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรงานงบประมาณ กองคลัง อยูในระดับปานกลาง  (  = 3.05, S.D. = 0.971) 
โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดงัน้ี 

ดานลักษณะงาน  ซึ่งบุคลากรงานงบประมาณสวนใหญมีความคิดเห็นวา  
ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอ
ความเครียดในระดับมาก (  = 3.50, S.D. = 0.802) รองลงมา บุคลากรภายในกองคลัง
ขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง             
(  = 3.23, S.D. = 0.752) และงานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.756) 

ดานการบริหารงาน  ซึ่งบุคลากรงานงบประมาณสวนใหญมีความคิดเห็นวา   
ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏบิัติงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง       
(  = 3.14, S.D. = 0.889) รองลงมา การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผล
ตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.14, S.D. = 1.082) และบทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.09, S.D. = 1.109) 

ดานบรรยากาศในองคกร  ซึ่งบุคลากรงานงบประมาณสวนใหญมีความคิดเห็น
วา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบติังานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความ
ทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.73, S.D. = 0.767) รองลงมา 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน       
มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.59, S.D. = 0.959) และบรรยากาศในการทํางาน
ไมเปนที่พอใจ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.23, S.D. = 1.020) 

ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน  ซึ่งบุคลากรงานงบประมาณสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.18, S.D. = 0.958) รองลงมา สัมพันธภาพของ
บุคลากรภายในหนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.14,           
S.D. = 1.037) และการไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผล
ตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.91, S.D. = 0.868) 
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ดานความสําเร็จในการทํางาน  ซึ่งบุคลากรงานงบประมาณสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.27, S.D. = 0.985) รองลงมา สวัสดิการและ
คาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มผีลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 3.23, S.D. = 0.922) และการไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการ
พัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอความเครียดในระดับ  
ปานกลาง (  = 2.82, S.D. = 0.907) 

ดานการดําเนินชีวิต  ซึ่งบุคลากรงานงบประมาณสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย       
(  = 2.32, S.D. = 1.171)  รองลงมา ภาระหนี้สินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียดใน
ระดับนอย (  = 2.18, S.D. = 1.181) และมีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอ
ความเครียดในระดับนอย (  = 2.09, S.D. = 1.306) 
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ตารางท่ี 26 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามหนวยงาน ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (งานพัสดุ) 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
งานพัสด ุ

 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานลักษณะงาน    
1.1 ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวน
และมีปริมาณงานมากเกนิไป 

3.37 0.924 ปานกลาง 

1.2 บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจ
ดานกฎระเบียบ 

3.54 1.021 มาก 

1.3 งานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ 2.96 1.122 ปานกลาง 
รวม 3.29 1.022 ปานกลาง 

ดานการบริหารงาน    
2.1 บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 3.04 0.908 ปานกลาง 
2.2 ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 3.21 1.103 ปานกลาง 
2.3 การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม 3.33 0.963 ปานกลาง 

รวม 3.19 0.991 ปานกลาง 

ดานบรรยากาศในองคกร    
3.1 บรรยากาศในการทํางานไมเปนท่ีพอใจ 3.29 1.160 ปานกลาง 
3.2 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 
เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กล่ิน เปนตน 

3.21 1.250 ปานกลาง 

3.3 อุปกรณและเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานมีไม
เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 

3.29 1.268 ปานกลาง 

รวม 3.26 1.226 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 26 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามหนวยงาน ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (งานพัสดุ) 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
งานพัสด ุ

 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานสัมพนัธภาพในท่ีทํางาน    
4.1 ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน 

3.17 0.963 ปานกลาง 

4.2 สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมด ี 2.96 1.083 ปานกลาง 
4.3 การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน
หนวยงานกองคลัง 

3.12 0.992 ปานกลาง 

รวม 3.08 1.013 ปานกลาง 

ดานความสําเร็จในการทํางาน    
5.1 การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง   
ในดานการพฒันาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา  
เพื่อเพิ่มพูนความรู 

2.88 1.329 ปานกลาง 

5.2 สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสม
กับงานท่ีปฏิบัติ 

3.13 1.035 ปานกลาง 

5.3 ขาดโอกาสในการเล่ือนข้ัน/เล่ือนตําแหนงใน
หนาท่ีการงาน 

3.21 1.250 ปานกลาง 

รวม 3.07 1.205 ปานกลาง 

ดานการดําเนนิชีวิต    
6.1 มีความขัดแยงภายในครอบครัว 2.00 1.142 นอย 
6.2 ปญหาเร่ืองสุขภาพของตนหรือคนใน
ครอบครัว 

2.46 1.285 นอย 

6.3 ภาระหนี้สินท่ีตองชดใช 2.96 1.398 ปานกลาง 
รวม 2.47 1.275 นอย 

รวม 6 ดาน 3.06 1.122 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 26 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรงานพัสดุ กองคลัง อยูในระดับปานกลาง  (  = 3.06, S.D. = 1.122) โดย
แบงเปนดานตาง ๆ ดังน้ี 

ดานลักษณะงาน  ซึ่งบุคลากรงานพัสดุสวนใหญมีความคิดเห็นวา บุคลากร
ภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดในระดับมาก 
(  = 3.54, S.D. = 1.021) รองลงมา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวน       
และมีปริมาณงานมากเกินไป มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.37,           
S.D. = 0.924) และงานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.96, S.D. = 1.122) 

ดานการบริหารงาน  ซึ่งบุคลากรงานพัสดุสวนใหญมีความคิดเห็นวา การกระจาย
งานภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.33, 
S.D. = 0.963) รองลงมา ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏบิัติงาน มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 1.103) และบทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.04, S.D. = 0.908) 

ดานบรรยากาศในองคกร  ซึ่งบุคลากรงานพัสดุสวนใหญมีความคิดเห็นวา  
บรรยากาศในการทํางานไมเปนท่ีพอใจ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง            
(  = 3.29, S.D. = 1.160) อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือ     
ขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.29, 
S.D. = 1.268) และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ,           
แสงสวาง, กลิ่น เปนตน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.21, S.D.= 1.250)  

ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน  ซึ่งบุคลากรงานพัสดุสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 3.17, S.D. = 0.963) รองลงมา การไมไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.12, 
S.D. = 0.992) และสัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี มีผลตอความเครียด
ในระดับปานกลาง (  = 2.96, S.D. = 1.083)  
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ดานความสําเร็จในการทํางาน  ซึ่งบุคลากรงานพัสดุสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดใน 
ระดับปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 1.250) รองลงมา สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับ
ไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.13,             
S.D. = 1.035) และการไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ 
การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง          
(  = 2.88, S.D. = 1.329) 

ดานการดําเนินชีวิต  ซึ่งบุคลากรงานพัสดุสวนใหญมีความคิดเห็นวา ภาระ
หนี้สินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.96, S.D.= 1.398) 
รองลงมา ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว มีผลตอความเครียดใน   
ระดับนอย (  = 2.46, S.D. = 1.285) และมีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอ
ความเครียดในระดับนอย (  = 2.00, S.D. = 1.142) 
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ตารางท่ี 27 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามหนวยงาน ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (งานบัญชี) 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
งานบัญช ี

 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานลักษณะงาน    
1.1 ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวน
และมีปริมาณงานมากเกนิไป 

3.00 0.816 ปานกลาง 

1.2 บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจ
ดานกฎระเบียบ 

2.93 0.716 ปานกลาง 

1.3 งานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ 2.64 0.826 ปานกลาง 
รวม 2.86 0.786 ปานกลาง 

ดานการบริหารงาน    
2.1 บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 2.50 0.923 ปานกลาง 
2.2 ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 2.54 0.922 ปานกลาง 
2.3 การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม 2.79 0.833 ปานกลาง 

รวม 2.61 0.893 ปานกลาง 

ดานบรรยากาศในองคกร    
3.1 บรรยากาศในการทํางานไมเปนท่ีพอใจ 2.86 1.268 ปานกลาง 
3.2 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 
เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กล่ิน เปนตน 

2.89 1.133 ปานกลาง 

3.3 อุปกรณและเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานมีไม
เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 

3.14 0.932 ปานกลาง 

รวม 2.96 1.111 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 27 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามหนวยงาน ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (งานบัญชี) 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
งานบัญช ี

 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานสัมพนัธภาพในท่ีทํางาน    
4.1 ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน 

2.68 0.772 ปานกลาง 

4.2 สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมด ี 2.75 1.110 ปานกลาง 
4.3 การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน
หนวยงานกองคลัง 

2.89 0.994 ปานกลาง 

รวม 2.77 0.959 ปานกลาง 

ดานความสําเร็จในการทํางาน    
5.1 การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง   
ในดานการพฒันาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา  
เพื่อเพิ่มพูนความรู 

2.57 0.836 ปานกลาง 

5.2 สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสม
กับงานท่ีปฏิบัติ 

2.68 1.090 ปานกลาง 

5.3 ขาดโอกาสในการเล่ือนข้ัน/เล่ือนตําแหนงใน
หนาท่ีการงาน 

2.89 0.994 ปานกลาง 

รวม 2.71 0.973 ปานกลาง 

ดานการดําเนนิชีวิต    
6.1 มีความขัดแยงภายในครอบครัว 1.89 1.066 นอย 
6.2 ปญหาเร่ืองสุขภาพของตนหรือคนใน
ครอบครัว 

2.46 1.138 นอย 

6.3 ภาระหนี้สินท่ีตองชดใช 2.32 1.249 นอย 
รวม 2.22 1.151 นอย 

รวม 6 ดาน 2.69 0.979 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 27 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรงานบัญชี กองคลัง อยูในระดับปานกลาง  (  = 2.69, S.D. = 0.979) โดย
แบงเปนดานตาง ๆ ดังน้ี 

ดานลักษณะงาน  ซึ่งบุคลากรงานบัญชีสวนใหญมคีวามคิดเห็นวา ปริมาณงานท่ี
ปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.816) รองลงมา บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู 
ความเขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.93,               
S.D. = 0.716) และงานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.64, S.D. = 0.826) 

ดานการบริหารงาน  ซึ่งบุคลากรงานบัญชีสวนใหญมีความคิดเห็นวา                      
การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 2.79, S.D. = 0.833) รองลงมา ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีผล
ตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.54, S.D. = 0.922) และบทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.50, S.D. = 0.923) 

ดานบรรยากาศในองคกร  ซึ่งบุคลากรงานบัญชีสวนใหญมีความคิดเห็นวา  
อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความ
ทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.14, S.D. = 0.932) รองลงมา 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน          
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.89, S.D. = 1.133) และบรรยากาศในการ
ทํางานไมเปนที่พอใจ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.86, S.D. = 1.268) 

ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน  ซึ่งบุคลากรงานบัญชสีวนใหญมีความคิดเห็นวา 
การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.89, S.D. = 0.994) รองลงมา สัมพันธภาพของบุคลากรภายใน
หนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.75, S.D. = 1.110) และ
ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.68, S.D. = 0.772) 
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ดานความสําเร็จในการทํางาน  ซึ่งบุคลากรงานบัญชีสวนใหญมคีวามคิดเห็นวา 
ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดใน 
ระดับปานกลาง (  = 2.89, S.D. = 0.994) รองลงมา สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับ
ไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.68,            
S.D. = 1.090) และการไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ 
การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง          
(  = 2.57, S.D. = 0.836) 

ดานการดําเนินชีวิต  ซึ่งบุคลากรงานบัญชีสวนใหญมีความคิดเห็นวา ปญหา 
เรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.46, 
S.D. = 1.138) รองลงมา ภาระหน้ีสินท่ีตองชดใช มีผลตอความเครียดในระดับนอย            
(  = 2.32, S.D. = 1.249) และมีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอความเครียดใน
ระดับนอย (  = 1.89, S.D. = 1.066) 
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ตารางท่ี 28 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามหนวยงาน ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (งานธุรการ) 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
งานธุรการ 

 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานลักษณะงาน    
1.1 ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวน
และมีปริมาณงานมากเกนิไป 

2.92 1.443 ปานกลาง 

1.2 บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจ
ดานกฎระเบียบ 

2.75 1.055 ปานกลาง 

1.3 งานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ 2.42 0.900 นอย 
รวม 2.70 1.133 ปานกลาง 

ดานการบริหารงาน    
2.1 บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 2.58 1.311 ปานกลาง 
2.2 ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 2.67 1.155 ปานกลาง 
2.3 การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม 2.92 0.900 ปานกลาง 

รวม 2.72 1.122 ปานกลาง 

ดานบรรยากาศในองคกร    
3.1 บรรยากาศในการทํางานไมเปนท่ีพอใจ 2.58 1.084 ปานกลาง 
3.2 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 
เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กล่ิน เปนตน 

2.83 1.193 ปานกลาง 

3.3 อุปกรณและเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานมีไม
เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 

3.25 1.215 ปานกลาง 

รวม 2.89 1.164 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 28 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามหนวยงาน ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (งานธุรการ) 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
งานธุรการ 

 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานสัมพนัธภาพในท่ีทํางาน    
4.1 ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน 

2.75 0.866 ปานกลาง 

4.2 สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมด ี 2.33 0.888 ปานกลาง 
4.3 การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน
หนวยงานกองคลัง 

2.33 1.155 ปานกลาง 

รวม 2.47 0.970 ปานกลาง 

ดานความสําเร็จในการทํางาน    
5.1 การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง   
ในดานการพฒันาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา  
เพื่อเพิ่มพูนความรู 

2.67 1.073 ปานกลาง 

5.2 สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสม
กับงานท่ีปฏิบัติ 

2.92 1.084 ปานกลาง 

5.3 ขาดโอกาสในการเล่ือนข้ัน/เล่ือนตําแหนงใน
หนาท่ีการงาน 

2.67 1.231 ปานกลาง 

รวม 2.75 1.129 ปานกลาง 

ดานการดําเนนิชีวิต    
6.1 มีความขัดแยงภายในครอบครัว 2.00 1.348 นอย 
6.2 ปญหาเร่ืองสุขภาพของตนหรือคนใน
ครอบครัว 

2.33 1.435 นอย 

6.3 ภาระหนี้สินท่ีตองชดใช 3.17 1.467 ปานกลาง 
รวม 2.50 1.417 ปานกลาง 

รวม 6 ดาน 2.67 1.156 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 28 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรงานธุรการ กองคลัง อยูในระดับปานกลาง  (  = 2.67, S.D. = 1.156) โดย
แบงเปนดานตาง ๆ ดังน้ี 

ดานลักษณะงาน  ซึ่งบุคลากรงานธุรการสวนใหญมีความคิดเห็นวา ปริมาณงาน
ที่ปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอความเครียด 
ในระดับปานกลาง (  = 2.92, S.D. = 1.443) รองลงมา บุคลากรภายในกองคลังขาด
ความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.75, 

S.D. = 1.055) และงานที่ปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดใน

ระดับนอย (  = 2.42, S.D. = 0.900) 
ดานการบริหารงาน  ซึ่งบุคลากรงานธุรการสวนใหญมีความคิดเห็นวา  การ

กระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง        
(  = 2.92, S.D. = 0.900) รองลงมา ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีผล
ตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.67, S.D. = 1.155) และบทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.58, S.D. = 1.311) 

ดานบรรยากาศในองคกร  ซึ่งบุคลากรงานธุรการสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความ
ทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.25, S.D. = 1.215) รองลงมา 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน             
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.83, S.D. = 1.193) และบรรยากาศในการ
ทํางานไมเปนที่พอใจ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.58, S.D. = 1.084) 

ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน  ซึ่งบุคลากรงานธุรการสวนใหญมคีวามคิดเห็นวา 
ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.75, S.D. = 0.866) รองลงมา สัมพันธภาพของบุคลากรภายใน
หนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.33, S.D. = 0.888) และ
การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียด  
ในระดับปานกลาง (  = 2.33, S.D. = 1.155) 
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ดานความสําเร็จในการทํางาน  ซึ่งบุคลากรงานธุรการสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.92, S.D. = 1.084) รองลงมา การไมไดรับการสนับสนุนให
พัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.67, S.D. = 1.073) และขาดโอกาสในการเลื่อน
ข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.67, 
S.D. = 1.231)  

ดานการดําเนินชีวิต  ซึ่งบุคลากรงานธุรการสวนใหญมีความคิดเห็นวา ภาระ
หนี้สินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.17, S.D. = 1.467) 
รองลงมา ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว มีผลตอความเครียดใน   
ระดับนอย (  = 2.33, S.D. = 1.435) และมีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอ
ความเครียดในระดับนอย (  = 2.00, S.D. = 1.348) 
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ตารางท่ี 29 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามหนวยงาน ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (โครงการ 3 มิติ) 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
โครงการ 3 มิต ิ

 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานลักษณะงาน    
1.1 ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวน
และมีปริมาณงานมากเกนิไป 

4.00 0.894 มาก 

1.2 บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจ
ดานกฎระเบียบ 

4.33 0.816 มาก 

1.3 งานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ 3.50 1.517 มาก 
รวม 3.94 1.076 มาก 

ดานการบริหารงาน    
2.1 บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 3.50 0.548 มาก 
2.2 ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 2.83 0.408 ปานกลาง 
2.3 การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม 3.17 0.408 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.455 ปานกลาง 

ดานบรรยากาศในองคกร    
3.1 บรรยากาศในการทํางานไมเปนท่ีพอใจ 3.00 1.265 ปานกลาง 
3.2 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 
เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กล่ิน เปนตน 

3.33 0.816 ปานกลาง 

3.3 อุปกรณและเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานมีไม
เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 

2.83 1.169 ปานกลาง 

รวม 3.05 1.083 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 29 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามหนวยงาน ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (โครงการ 3 มิติ) 

ความคิดเห็นตอความเครียด 
โครงการ 3 มิต ิ

 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานสัมพนัธภาพในท่ีทํางาน    
4.1 ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน 

3.17 1.169 ปานกลาง 

4.2 สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมด ี 2.50 0.837 ปานกลาง 
4.3 การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน
หนวยงานกองคลัง 

2.67 1.211 ปานกลาง 

รวม 2.78 1.072 ปานกลาง 

ดานความสําเร็จในการทํางาน    
5.1 การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง   
ในดานการพฒันาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา  
เพื่อเพิ่มพูนความรู 

2.67 1.033 ปานกลาง 

5.2 สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสม
กับงานท่ีปฏิบัติ 

2.33 1.033 ปานกลาง 

5.3 ขาดโอกาสในการเล่ือนข้ัน/เล่ือนตําแหนงใน
หนาท่ีการงาน 

2.67 1.366 ปานกลาง 

รวม 2.56 1.144 ปานกลาง 

ดานการดําเนนิชีวิต    
6.1 มีความขัดแยงภายในครอบครัว 2.50 1.517 ปานกลาง 
6.2 ปญหาเร่ืองสุขภาพของตนหรือคนใน
ครอบครัว 

3.17 1.602 ปานกลาง 

6.3 ภาระหนี้สินท่ีตองชดใช 3.00 1.414 ปานกลาง 
รวม 2.89 1.511 ปานกลาง 

รวม 6 ดาน 3.07 1.057 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 29 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรโครงการ 3 มิติ กองคลัง อยูในระดับปานกลาง  (  = 3.07, S.D. = 1.057) 
โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดงัน้ี 

ดานลักษณะงาน  ซึ่งบุคลากรโครงการ 3 มิติสวนใหญมีความคิดเห็นวา บุคลากร
ภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดในระดับมาก 
(  = 4.33, S.D. = 0.816) รองลงมา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและ
มีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.894) 
และงานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดในระดับมาก          
(  = 3.50, S.D. = 1.517) 

ดานการบริหารงาน  ซึ่งบุคลากรโครงการ 3 มิติสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
บทบาทหนาท่ีในการปฏบิัติงานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.50, 
S.D. = 0.548) รองลงมา การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.17, S.D. = 0.408) และขาดอํานาจในการตัดสินใจ
ในการปฏิบติังาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.83, S.D. = 0.408)  

ดานบรรยากาศในองคกร  ซึ่งบุคลากรโครงการ 3 มิติสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน         
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.33, S.D. = 0.816) รองลงมา บรรยากาศ
ในการทํางานไมเปนที่พอใจ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00,          
S.D. = 1.265) และอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาด
ประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.83,       
S.D. = 1.169)  

ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน  ซึ่งบุคลากรโครงการ 3 มิติสวนใหญมีความคิดเห็น
วา ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียด
ในระดับปานกลาง (  = 3.17, S.D. = 1.169) รองลงมา การไมไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.67, 
S.D. = 1.211) และสัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี มีผลตอความเครียด
ในระดับปานกลาง (  = 2.50, S.D. = 0.837)  
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ดานความสําเร็จในการทํางาน  ซึ่งบุคลากรโครงการ 3 มิติสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การ
ฝกอบรม สมัมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.67, 
S.D. = 1.033)  ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.67, S.D. = 1.366) และสวัสดิการและคาตอบแทน
ที่ไดรับไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มผีลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.33, 
S.D. = 1.033)  

ดานการดําเนินชีวิต  ซึ่งบุคลากรโครงการ 3 มิติสวนใหญมีความคิดเห็นวา  
ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 3.17, S.D. = 1.602) รองลงมา ภาระหนี้สินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 1.414) และมีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.50, S.D. = 1.517) 
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ตารางที่ 30 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบตัิงาน แยกตามรายได ของบุคลากรกองคลัง                      
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 

ต่ํากวา 15,000 บาท 15,001 – 25,000 บาท 25,001 – 35,000 บาท สูงกวา 35,000 บาทขึ้นไป 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ดานลักษณะงาน 
1.1 ปริมาณงานที่ปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณ
งานมากเกินไป 

2.67 1.155 ปานกลาง 3.47 0.932 ปานกลาง 3.36 1.021 ปานกลาง 3.50 0.780 มาก 

1.2 บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ 2.58 1.240 ปานกลาง 3.11 0.913 ปานกลาง 3.47 0.932 ปานกลาง 3.04 0.690 ปานกลาง 

1.3 งานที่ปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ 2.92 1.084 ปานกลาง 2.92 0.997 ปานกลาง 2.96 1.109 ปานกลาง 2.75 0.737 ปานกลาง 

รวม 2.72 1.160 ปานกลาง 3.17 0.947 ปานกลาง 3.26 1.021 ปานกลาง 3.10 0.736 ปานกลาง 

ดานการบริหารงาน 
2.1 บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 2.42 0.996 นอย 3.06 1.027 ปานกลาง 2.92 0.958 ปานกลาง 2.71 1.083 ปานกลาง 

2.2 ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 2.75 1.357 ปานกลาง 3.04 0.940 ปานกลาง 2.98 1.009 ปานกลาง 2.67 0.816 ปานกลาง 

2.3 การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม 2.75 1.138 ปานกลาง 3.19 1.075 ปานกลาง 3.23 0.974 ปานกลาง 3.08 0.830 ปานกลาง 

รวม 2.64 1.164 ปานกลาง 3.10 1.014 ปานกลาง 3.04 0.980 ปานกลาง 2.82 0.910 ปานกลาง 
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ตารางที่ 30 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบตัิงาน แยกตามรายได ของบุคลากรกองคลัง                      
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 

ต่ํากวา 15,000 บาท 15,001 – 25,000 บาท 25,001 – 35,000 บาท สูงกวา 35,000 บาทขึ้นไป 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ดานบรรยากาศในองคกร 
3.1 บรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ 3.00 1.279 ปานกลาง 3.08 1.253 ปานกลาง 3.23 1.086 ปานกลาง 3.54 1.215 มาก 
3.2 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, 
แสงสวาง, กลิ่น เปนตน 

3.50 1.243 มาก 3.08 1.158 ปานกลาง 3.40 1.132 ปานกลาง 3.83 1.090 มาก 

3.3 อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาด
ประสิทธิภาพและความทันสมัย 

3.00 0.953 ปานกลาง 3.70 1.186 ปานกลาง 3.51 1.154 มาก 3.58 0.830 มาก 

รวม 3.17 1.158 ปานกลาง 3.29 1.199 ปานกลาง 3.38 1.124 ปานกลาง 3.65 1.045 มาก 

ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน 
4.1 ขาดการสื่อสาร/ประสานงานที่ดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน 3.00 0.953 ปานกลาง 2.98 0.930 ปานกลาง 3.21 0.948 ปานกลาง 3.08 0.830 ปานกลาง 

4.2 สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี 2.75 1.138 ปานกลาง 2.83 1.087 ปานกลาง 2.94 1.027 ปานกลาง 3.21 0.977 ปานกลาง 

4.3 การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงาน 
กองคลัง 

2.42 1.311 นอย 2.81 0.982 ปานกลาง 2.91 0.966 ปานกลาง 3.33 0.963 ปานกลาง 

รวม 2.72 1.134 ปานกลาง 2.87 1.000 ปานกลาง 3.02 0.980 ปานกลาง 3.21 0.923 ปานกลาง 
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ตารางที่ 30 (ตอ) 
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบตัิงาน แยกตามรายได ของบุคลากรกองคลัง                      
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความคิดเห็นตอความเครียด 

ต่ํากวา 15,000 บาท 15,001 – 25,000 บาท 25,001 – 35,000 บาท สูงกวา 35,000 บาทขึ้นไป 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ดานความสําเร็จในการทํางาน 
5.1 การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง ในดานการพัฒนา
ทักษะ การฝกอบรม สัมมนา  เพื่อเพิ่มพูนความรู 

2.33 1.155 นอย 2.96 1.055 ปานกลาง 2.68 1.052 ปานกลาง 2.92 .974 ปานกลาง 

5.2 สวัสดิการและคาตอบแทนที่ไดรับไมเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 2.92 1.240 ปานกลาง 3.26 1.041 ปานกลาง 2.96 1.055 ปานกลาง 3.00 1.063 ปานกลาง 

5.3 ขาดโอกาสในการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหนงในหนาที่การงาน 2.67 1.073 ปานกลาง 3.26 1.129 ปานกลาง 3.08 1.158 ปานกลาง 3.08 1.213 ปานกลาง 

รวม 2.64 1.156 ปานกลาง 3.16 1.075 ปานกลาง 2.91 1.088 ปานกลาง 3.00 1.083 ปานกลาง 

ดานการดําเนินชีวิต 
6.1 มีความขัดแยงภายในครอบครัว 2.17 1.115 นอย 1.89 1.031 นอย 2.02 1.263 นอย 2.08 1.248 นอย 
6.2 ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว 2.33 1.073 นอย 2.26 1.211 นอย 2.53 1.250 ปานกลาง 2.46 1.215 นอย 
6.3 ภาระหนี้สินที่ตองชดใช 3.25 1.288 ปานกลาง 2.57 1.421 ปานกลาง 2.70 1.353 ปานกลาง 2.58 1.412 ปานกลาง 

รวม 2.58 1.159 ปานกลาง 2.24 1.221 นอย 2.42 1.289 นอย 2.37 1.292 นอย 

รวม 6 ดาน 2.75 1.155 ปานกลาง 2.97 1.076 ปานกลาง 3.01 1.080 ปานกลาง 3.03 .998 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 30 โดยภาพรวมความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงาน        
แยกตามรายไดของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
รายไดตํ่ากวา 15,000 บาท อยูในระดับปานกลาง (  = 2.75, S.D. = 1.155) รายได
ระหวาง 15,001-25,000 บาท อยูในระดับปานกลาง (  = 2.97, S.D. = 1.076) รายได
ระหวาง 25,001-35,000 บาท อยูในระดับปานกลาง (  = 3.01, S.D. = 1.080) และรายได
สูงกวา 35,000 บาทข้ึนไป อยูในระดับปานกลาง (  = 3.03, S.D. = 0.998) โดยแบงเปน
ดานตาง ๆ ดงัน้ี 

ดานลักษณะงาน 
บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดตํ่ากวา 15,000 บาทมีความคิดเห็นวา งานที่ปฏิบัติ      

ไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.92,        
S.D. = 1.084) รองลงมา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณ
งานมากเกินไป  มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.67, S.D. = 1.155) และ
บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.58, S.D. = 1.240) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดระหวาง 15,001-25,000 บาทมีความคิดเห็นวา 
ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.47, S.D. = 0.932) รองลงมา บุคลากรภายใน   
กองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 3.11, S.D. = 0.913) และงานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.92, S.D. = 0.997)  

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดระหวาง 25,001-35,000 บาทมีความคิดเห็นวา 
บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 3.47, S.D. = 0.932) รองลงมา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมี
ความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง       
(  = 3.36, S.D. = 1.021) และงานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.96, S.D. = 1.109)  
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บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดสูงกวา 35,000 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นวา ปริมาณ
งานที่ปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป  มีผลตอ
ความเครียดในระดับมาก (  = 3.50, S.D. = 0.780) รองลงมา บุคลากรภายในกองคลัง
ขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง                   
(  = 3.04, S.D. = 0.690) และงานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.75, S.D. = 0.737)  

บุคลากรท่ีมีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานดาน
ลักษณะงานแตกตางกัน 

ดานการบริหารงาน   
บุคลากรกองคลังท่ีมีรายได ตํ่ากวา 15,000 บาทมีความคิดเห็นวา การกระจายงาน

ภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.75,          
S.D. = 1.138)  ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.75, S.D. = 1.357) และบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 
มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.42, S.D. = 0.996) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดระหวาง 15,001-25,000 บาทมีความคิดเห็นวา การ
กระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง          
(  = 3.19, S.D. = 1.075) รองลงมา บทบาทหนาท่ีในการปฏิบติังานไมชัดเจน มีผลตอ
ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.06, S.D. = 1.027) และขาดอํานาจในการตัดสินใจ
ในการปฏิบติังาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.04, S.D. = 0.940) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดระหวาง 25,001-35,000 บาทมีความคิดเห็นวา การ
กระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง        
(  = 3.23, S.D. = 0.974) รองลงมา ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีผล
ตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.98, S.D. = 1.009) และบทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานไมชัดเจน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.92, S.D. = 0.958) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดสูงกวา 35,000 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นวา การ
กระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสม มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง         
(  = 3.08, S.D. = 0.830) รองลงมา บทบาทหนาท่ีในการปฏิบติังานไมชัดเจน มีผลตอ
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ความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.71, S.D. = 1.083) และขาดอํานาจในการตัดสินใจ
ในการปฏิบติังาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.67, S.D. = 0.816)  

บุคลากรท่ีมีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานดาน
การบริหารงานไมแตกตางกัน 

ดานบรรยากาศในองคกร   
บุคลากรกองคลังท่ีมีรายได ตํ่ากวา 15,000 บาทมีความคิดเห็นวา สภาพแวดลอม

ในการปฏิบติังานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน มีผลตอ
ความเครียดในระดับมาก (  = 3.50, S.D. = 1.243) รองลงมา อุปกรณและเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอความเครียด
ในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.953) และบรรยากาศในการทํางานไมเปนที่
พอใจ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 1.279) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดระหวาง 15,001-25,000 บาทมีความคิดเห็นวา 
อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความ
ทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.70, S.D. = 1.186) รองลงมา 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน         
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.08, S.D. = 1.158) และบรรยากาศในการ
ทํางานไมเปนที่พอใจ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.08, S.D. = 1.253) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดระหวาง 25,001-35,000 บาทมีความคิดเห็นวา 
อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความ
ทันสมัย มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.51, S.D. = 1.154) รองลงมา 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน        
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.40, S.D. = 1.132) และบรรยากาศในการ
ทํางานไมเปนที่พอใจ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.23, S.D. = 1.086) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดสูงกวา 35,000 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นวา 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน        
มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.83, S.D. = 1.090) รองลงมา อุปกรณและ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีผลตอ
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ความเครียดในระดับมาก (  = 3.58, S.D. = 0.830) และบรรยากาศในการทํางานไมเปน
ที่พอใจ มีผลตอความเครียดในระดับมาก (  = 3.54, S.D. = 1.215) 

บุคลากรท่ีมีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานดาน
บรรยากาศในองคกรแตกตางกัน 

ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน   
บุคลากรกองคลังท่ีมีรายได ตํ่ากวา 15,000 บาทมีความคิดเห็นวา ขาดการส่ือสาร/

ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 3.00, S.D. = 0.953) รองลงมา สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี         
มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.75, S.D. = 1.138) และการไมไดรับ  
ความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียดในระดับนอย 
(  = 2.42, S.D. = 1.311) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดระหวาง 15,001-25,000 บาทมีความคิดเห็นวา ขาด
การส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับ
ปานกลาง (  = 2.98, S.D. = 0.930) รองลงมา สัมพันธภาพของบุคลากรภายใน
หนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.83, S.D. = 1.087) และ
การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.81, S.D. = 0.982) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดระหวาง 25,001-35,000 บาทมีความคิดเห็นวา ขาด
การส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดในระดับ
ปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 0.948) รองลงมา สัมพันธภาพของบุคลากรภายใน
หนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.94, S.D. = 1.027) และ
การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 2.91, S.D. = 0.966) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดสูงกวา 35,000 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นวา การไมได
รับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง มีผลตอความเครียดในระดับ 
ปานกลาง (  = 3.33, S.D. = 0.963) รองลงมา สัมพันธภาพของบุคลากรภายใน
หนวยงานไมดี มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 0.977) และ
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ขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอความเครียดใน
ระดับปานกลาง (  = 3.08, S.D. = 0.830) 

บุคลากรท่ีมีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานดาน
สัมพันธภาพในท่ีทํางานแตกตางกัน 

ดานความสําเร็จในการทํางาน   
บุคลากรกองคลังท่ีมีรายได ตํ่ากวา 15,000 บาทมีความคิดเห็นวา สวัสดิการและ

คาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มผีลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 2.92, S.D. = 1.240) รองลงมา ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ี
การงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.67, S.D. = 1.073) และการไมได
รับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม สมัมนา เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู มีผลตอความเครียดในระดับนอย (  = 2.33, S.D. = 1.155) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดระหวาง 15,001-25,000 บาทมีความคิดเห็นวา 
สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีผลตอความเครียด       
ในระดับปานกลาง (  = 3.26, S.D. = 1.041) และขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อน
ตําแหนงในหนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.26,            
S.D. = 1.129) รองลงมา การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนา
ทักษะ การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 
(  = 2.96, S.D. = 1.055) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดระหวาง 25,001-35,000 บาทมีความคิดเห็นวา ขาด
โอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดในระดับ
ปานกลาง (  = 3.08, S.D. = 1.158) รองลงมา สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับ          
ไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.96,             
S.D. = 1.055) และการไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ 
การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง              
(  = 2.68, S.D. = 1.052) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดสูงกวา 35,000 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นวา ขาด
โอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงาน มีผลตอความเครียดในระดับ
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ปานกลาง (  = 3.08, S.D. = 1.213) รองลงมา สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับ             
ไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.00,               
S.D. = 1.063) และการไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ 
การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง             
(  = 2.92, S.D. = 0.974) 

บุคลากรท่ีมีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานดาน
ความสําเร็จในการทํางานแตกตางกัน 

ดานการดําเนินชีวิต   
บุคลากรกองคลังท่ีมีรายได ตํ่ากวา 15,000 บาทมีความคิดเห็นวา ภาระหน้ีสินที่

ตองชดใช มผีลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 3.25, S.D. = 1.288) รองลงมา 
ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว มีผลตอความเครียดในระดับนอย          
(  = 2.33, S.D. = 1.073) และมีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอความเครียดใน
ระดับนอย (  = 2.17, S.D. = 1.115) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดระหวาง 15,001-25,000 บาทมีความคิดเห็นวา ภาระ
หนี้สินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.57, S.D. = 1.421) 
รองลงมา ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว มีผลตอความเครียดใน       
ระดับนอย (  = 2.26, S.D. = 1.211) และมีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอ
ความเครียดในระดับนอย (  = 1.89, S.D. = 1.031) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดระหวาง 25,001-35,000 บาทมีความคิดเห็นวา ภาระ
หนี้สินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.70, S.D. = 1.353) 
รองลงมา ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว มีผลตอความเครียดใน         
ระดับปานกลาง (  = 2.53, S.D. = 1.250) และมีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอ
ความเครียดในระดับนอย (  = 2.02, S.D. = 1.263) 

บุคลากรกองคลังท่ีมีรายไดสูงกวา 35,000 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นวา ภาระ
หนี้สินที่ตองชดใช มีผลตอความเครียดในระดับปานกลาง (  = 2.58, S.D. = 1.412) 
รองลงมา ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว มีผลตอความเครียดใน       
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ระดับนอย (  = 2.46, S.D. = 1.215) และมีความขัดแยงภายในครอบครัว มีผลตอ
ความเครียดในระดับนอย (  = 2.08, S.D. = 1.248) 

บุคลากรท่ีมีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานดาน
การดําเนินชีวิตไมแตกตางกัน 
 
สรุปผลการประชุมระดับความคิดเห็นกลุมยอย (Focus  Group) “ความคิดเห็นตอ
ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง”  

จัดประชุมสัมมนากลุมตัวอยาง (Focus group) ของวิจัยสถาบันเรื่อง “ความ
คิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง” เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 โดยไดเชิญหัวหนางานและ
ตัวแทนบุคลากรในหนวยงาน หนวยงานละ 1 คน เขารวมประชุมสัมมนาฯ เพ่ือพิจารณา
ปญหาที่มีคาคะแนนมากท่ีสุดท่ีสงผลตอความเครียดของบุคลากรกองคลัง จํานวน 3 
อันดับแรก และเสนอความคิดเห็นในการแกปญหารวมกันนั้น ปญหาที่มีคาคะแนน      
มากท่ีสุดท่ีสงผลตอความเครียดของบุคลากรกองคลัง จํานวน 3 อันดับแรก ไดแก 
อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความ
ทันสมัย, ปรมิาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป 
และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ แสงสวาง กลิ่น 
ตามลําดับ  ซึ่งในท่ีประชุมไดเชิญ ผูอํานวยการกองคลัง, คุณวนิดา นภากร, หัวหนางาน
บัญชี  หัวหนางานการเงิน  หัวหนางานงบประมาณ  หัวหนางานพัสดุ  หัวหนางาน
โครงการ  3  มิติ  หัวหนางานธุรการ และตัวแทนบุคลากรในหนวยงานน้ันๆ หนวยงาน
ละ 1 คน เขารวมในการประชุมในครั้งน้ี  โดยท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาปญหาที่
เกิดข้ึนและไดใหขอเสนอแนะดังน้ี 
 
 
 
 



 
 

119 

งานงบประมาณ 
ปญหา/อุปสรรค : ดานอุปกรณและเครื่องมือในการปฏบิัติงานมีไมเพียงพอหรือ 

ขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 
ขอเสนอแนะ : ควรมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรของงานอยาง

เพียงพอ 
ปญหา/อุปสรรค : ดานปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณ

งานมากเกินไป 
ขอเสนอแนะ : ควรมีการประชุมและสอบถาม ติดตามปญหาและอุปสรรคใน 

การทํางานของบุคลากรของงาน 
ปญหา/อุปสรรค : ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ 

แสงสวาง กลิ่น เปนตน 
ขอเสนอแนะ : มีการปรับภูมิทัศนในหนวยงาน โดยการจัดโตะประชุม              

มุมสําหรับรับประทานอาหาร และใหบุคลากรในหนวยงาน
ชวยกันดูแลในเรื่องของแสงไฟ  

 
งานธุรการ 
ปญหา/อุปสรรค : ดานอุปกรณและเครื่องมือในการปฏบิัติงานมีไมเพียงพอหรือ 

ขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 
ขอเสนอแนะ : ควรมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรของงานอยาง

เพียงพอ 
ปญหา/อุปสรรค :  ดานปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณ

งานมากเกินไป 
ขอเสนอแนะ : ดําเนินการจัดทําแผนลําดับงานท่ีเรงดวนและจัดสรรปริมาณงาน

ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ี 
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ปญหา/อุปสรรค : ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ 
แสงสวาง กลิ่น เปนตน 

ขอเสนอแนะ : ขอความรวมมือกับบุคลากร งดนําอาหารมารับประทานภายใน
หองทํางานและมีการปรบัอุณหภูมิหองใหอยูในอุณหภูมิที่
พอเหมาะสมท่ีทํางาน 

 
งานบัญชี 
ปญหา/อุปสรรค : ดานอุปกรณและเครื่องมือในการปฏบิัติงานมีไมเพียงพอหรือ 

ขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 
ขอเสนอแนะ : ควรมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรของงานอยาง

เพียงพอ 
ปญหา/อุปสรรค : ดานปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณ

งานมากเกินไป 
ขอเสนอแนะ : มีการจัดทําแผนของหนวยงานและจัดสรรแบงงานโดยเก็บสถิติ

แตละบุคคล  เพ่ือใชวางแผนในการแบงงานในปตอไป 
ปญหา/อุปสรรค : ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ 

แสงสวาง กลิ่น เปนตน 
ขอเสนอแนะ : เนื่องจากงานบัญชี มีเอกสารจัดเก็บจํานวนมาก จึงนําเอกสารท่ี

ครบ 1 ป  จะนําเอกสารไปจัดเก็บที่ชั้น 7 อาคารวิทยบริการและ
บริหาร เพ่ือลดจํานวนเอกสารในหนวยงาน 

 
งานการเงิน 
ปญหา/อุปสรรค : ดานอุปกรณและเครื่องมือในการปฏบิัติงานมีไมเพียงพอหรือ 

ขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 
ขอเสนอแนะ : ควรมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรของงานอยาง

เพียงพอ 
 



 
 

121 

ปญหา/อุปสรรค : ดานปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณ
งานมากเกินไป 

ขอเสนอแนะ : ควรมีการจัดประชุมใหบอยครั้งข้ึนเพ่ือททบทวนทําความเขาใจ
กับภาระหนาท่ีของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของถึงกําหนดระยะเวลาสงมอบงานตามวัน
และเวลาที่เหมาะสมและตอเนื่องเพ่ือไมใหเกินความลาชาของ
งานและภาวะเรงดวน ในชวงปลายเดือน และมีการจัดทําแผนของ
หนวยงานและจัดสรรแบงงาน เพ่ือใชวางแผนในการแบงงานใน
ปตอไป 

ปญหา/อุปสรรค : ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ 
แสงสวาง กลิ่น เปนตน 

ขอเสนอแนะ : ควรมีการจัดทําปายรณรงค ประชาสัมพันธ ในหนวยงานท่ีแสดง
ถึงส่ิงท่ีควรปฏิบัติในท่ีทาํงานและปายขอความใหกําลังใจในการ
ทํางานบุคลากรดวย 

 
งานพัสดุ 
ปญหา/อุปสรรค : ดานอุปกรณและเครื่องมือในการปฏบิัติงานมีไมเพียงพอหรือ 

ขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 
ขอเสนอแนะ : ควรมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรของงานอยาง

เพียงพอ 
ปญหา/อุปสรรค : ดานปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณ

งานมากเกินไป 
ขอเสนอแนะ : เนื่องจากปริมาณงานในแตละวันมีจํานวนมากซ่ึงเปนงานท่ี

เรงดวนและในสวนงาน e-GP งานพัสดุตองรับผิดชอบในการทํา 
e-GP ของหนวยงานอ่ืนๆดวย จึงตองเรงแกไขโดยการสงบุคลากร
เขารับการอบรมเกี่ยวกับระบบตางๆท่ีเกี่ยวของใหบอยครั้งข้ึน
เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการทํางานและรวดเร็วแมนยําข้ึน 
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ปญหา/อุปสรรค : ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ        
แสงสวาง กลิ่น เปนตน 

ขอเสนอแนะ : มีการปรับภูมิทัศนในหนวยงาน โดยการจัดโตะประชุม ปรับ
รูปแบบการจัดโตะทํางานใหเหมาะสมข้ึน 

 
โครงการ 3 มิติ 
ปญหา/อุปสรรค : ดานอุปกรณและเครื่องมือในการปฏบิัติงานมีไมเพียงพอหรือ 

ขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 
ขอเสนอแนะ : ควรมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรของงานอยาง

เพียงพอ 
ปญหา/อุปสรรค : ดานปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณ

งานมากเกินไป 
ขอเสนอแนะ : เนื่องจากปญหาเกิดจากมีผูใชระบบ 3 มิติ ไดมีคําถามท่ีถามเขามา

บอยและเปนคําถามเดิม ๆ ซึ่งตองตอบคําถามซํ้า จึงเห็นสมควร    
ใหมีการจัดทําคําถาม-คําตอบท่ีพบบอย บนหนาเว็บไซตของ      
กองคลัง (www.fis.ru.ac.th) โดยเปนการแกไขปญหาเบ้ืองตน 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 

ปญหา/อุปสรรค : ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ        
แสงสวาง กลิ่น เปนตน 

ขอเสนอแนะ : เนื่องจากอุณหภูมิไมเหมาะสมกับสภาวะการทํางาน 
เครื่องปรับอากาศที่มีความเกาทําใหอุณหภูมิไมคงท่ี จึงเสนอให
จัดทําการซอมบํารุงอยางเรงดวน 

 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Servey Research) และวิธีสัมมนากลุม

ตัวอยาง (Focus group) ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานของ
บุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

2. เพ่ือศึกษาความแตกตางความคิดเห็นของเพศชายและเพศหญิงตอความเครียด
ในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความเครียดท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร       
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

จากผลการศึกษา สามารถสรุปไดดังน้ี 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏบิัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

1. ผลจากการวิเคราะหปจจัยดานบุคคล พบวา บุคลากรกองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 84.51 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 15.49 โดยมี
อายุมากกวา 50 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 47.89  รองลงมา อายุระหวาง 30-40 ป คิดเปน
รอยละ 23.94  ดานสถานภาพ มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 48.59 รองลงมา 
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 46.48 โดยบุคลากรสวนใหญคือ งานการเงิน คิดเปน    
รอยละ 35.21  รองลงมา งานบัญช ีคิดเปนรอยละ 19.72 
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2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ดานลักษณะงาน ในภาพรวมบุคลากรกองคลังมีความเครียดอยูในระดับปาน
กลาง (  = 3.16, S.D. = 0.975) หากวิเคราะหรายขอพบวา บุคลากรกองคลังเห็นวา
ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป มีคาเฉลี่ย
มากท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง (  = 3.37, S.D. = 0.978) และเห็นวา งานที่ปฏิบัติไม  
ตรงกับความรูความสามารถ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง (  = 2.91,         
S.D. = 1.003)  

ดานการบริหารงาน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.99, S.D. = 1.002) 
หากวิเคราะหรายขอพบวา การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสมมีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด อยูในระดับปานกลาง (  = 3.15, S.D. = 1.003) และเห็นวา บทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานไมชัดเจน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง (  = 2.89, S.D. = 1.016)  

ดานบรรยากาศในองคกร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.37,            
S.D. = 1.153) หากวิเคราะหรายขอพบวา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏบิัติงานมี         
ไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับมาก 
(  = 3.55, S.D. = 1.108) และเห็นวา บรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจ มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง (  = 3.20, S.D. = 1.188)  

ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.97,       
S.D. = 0.996) หากวิเคราะหรายขอพบวา ขาดการสื่อสาร/ประสานงานท่ีดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง (  = 3.08,                   
S.D. = 0.919) และเห็นวา การไมไดรบัความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงาน        
กองคลัง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง (  = 2.90, S.D. = 1.020)  

ดานความสําเร็จในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.00,      
S.D. = 1.090) หากวิเคราะหรายขอพบวา ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงใน
หนาท่ีการงาน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง (  = 3.11, S.D. = 1.149)  และ
เห็นวา การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ การ
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ฝกอบรม สมัมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง             
(  = 2.80, S.D. = 1.055)  

ดานการดําเนินชีวิต ในภาพรวมอยูในระดับนอย (  = 2.36, S.D. = 1.249)          
หากพิจารณารายขอพบวา ภาระหน้ีสินที่ตองชดใช มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับ       
ปานกลาง (  = 2.68, S.D. = 1.381) และเห็นวา มีความขัดแยงภายในครอบครัว มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับนอย (  = 1.99, S.D. = 1.158) 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของเพศชาย
และเพศหญิงตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา  

    3.1 ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณงานมาก
เกินไปของบุคลากรกองคลัง จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกัน            
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

    3.2 บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎระเบียบของ
บุคลากรกองคลัง เพศชาย และเพศหญิง จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศท่ี
แตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

    3.3 งานที่ปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถของบุคลากรกองคลัง จากผล
การทดสอบสมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน 

    3.4 บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจนของบุคลากรกองคลัง จากผล
การทดสอบสมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

    3.5 การขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง จาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

    3.6 การกระจายงานภายในหนวยงานไมเหมาะสมของบุคลากรกองคลัง จาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

    3.7 บรรยากาศในการทํางานไมเปนที่พอใจของบุคลากรกองคลัง  จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

    3.8 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม จากผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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    3.9 อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาด
ประสิทธิภาพและความทันสมัยของบุคลากรกองคลัง จากผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

    3.10 การขาดการส่ือสาร/ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงานของ
บุคลากรกองคลัง จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็น 
ไมแตกตางกัน 

    3.11 สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดีของบุคลากรกองคลัง 
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

    3.12 การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง จาก      
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

    3.13 การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาทักษะ   
การฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูของบุคลากรกองคลัง จากผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

    3.14 สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับ ไมเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติของ
บุคลากรกองคลัง จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน 

    3.15 การขาดโอกาสในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนงในหนาท่ีการงานของ
บุคลากรกองคลัง จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็น 
ไมแตกตางกัน 

    3.16 ความขัดแยงภายในครอบครัวของบุคลากรกองคลัง จากผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

    3.17 ปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัวของบุคลากรกองคลัง 
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

    3.18 ภาระหนี้สินที่ตองชดใชของบุคลากร กองคลัง จากผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็น แตกตางกัน 
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4. ผลจากเปรียบเทียบความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา 

    4.1 ผลการเปรียบเทียบความเครียดในการปฏบิัติงาน แยกตามเพศของ
บุคลากรกองคลัง ในภาพรวมทั้ง 6 ดานพบวา เพศชาย มีความเครียดอยูในระดับ        
ปานกลาง และเพศหญิง มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง  หากพิจารณารายขอพบวา 
เพศชายและเพศหญิงเห็นวา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบติังานมีไมเพียงพอหรือ
ขาดประสิทธิภาพและความทันสมัยมากท่ีสุด  

    4.2 ผลการเปรียบเทียบความเครียดในการปฏบิัติงาน แยกตามอายุของ
บุคลากรกองคลัง ในภาพรวมทั้ง 6 ดานพบวา อายุระหวาง 30-40 ป มีความเครียดในการ
ปฏิบัติงานมากท่ีสุด  หากพิจารณารายขอพบวา อายุตํ่ากวา 30 ปเห็นวา สภาพแวดลอม
ในการปฏิบติังานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง, กลิ่น เปนตน มากท่ีสุด, ชวงอายุ
ระหวาง 30-40 ป เห็นวา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณ
มากเกินไปมากท่ีสุด และชวงอายุระหวาง 41-50 ป และอายุ 50 ปข้ึนไป เห็นวา อุปกรณ
และเครื่องมือในการปฏบิัติงานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย          
มากท่ีสุด  

    4.3 ผลการเปรียบเทียบความเครียดในการปฏบิัติงาน แยกตามสถานภาพของ
บุคลากรกองคลัง ในภาพรวมทั้ง 6 ดานพบวา บุคลากรท่ีมีสถานภาพหยาราง มีความ 
เครียดในการปฏิบติังานมากท่ีสุด หากพิจารณารายขอพบวา บุคลากรท่ีมีสถานภาพโสด 
เห็นวา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวันมีความเรงดวนและมีปริมาณมากเกินไป             
มากท่ีสุด  บคุลากรท่ีมีสถานภาพสมรส เห็นวา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
มีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัยมากท่ีสุด และสถานภาพหยาราง 
เห็นวา บุคลากรภายในกองคลังขาดความรู ความเขาใจดานกฎหมาย และอุปกรณและ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย             
มากท่ีสุด และสถานภาพอ่ืน เห็นวา สัมพันธภาพของบุคลากรภายในหนวยงานไมดี และ
ภาระหน้ีสินท่ีตองชดใชมากท่ีสุด 
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    4.4 ผลการเปรียบเทียบความเครียดในการปฏบิัติงาน แยกตามหนวยงานของ
บุคลากรกองคลัง ในภาพรวมทั้ง 6 ดานพบวา งานการเงิน มีความเครียดมากท่ีสุด  หาก
พิจารณารายขอพบวา งานการเงิน, งานงบประมาณ, งานบัญช ีและงานธุรการ เห็นวา 
อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและความ
ทันสมัยมากท่ีสุด  สวนงานพัสดุและโครงการ 3 มิติ เห็นวา บุคลากรภายในกองคลัง 
ขาดความรู ความเขาใจดานกฎหมายมากที่สุด 

    4.5 ผลการเปรียบเทียบความเครียดในการปฏบิัติงาน แยกตามรายไดของ
บุคลากรกองคลัง ในภาพรวมทั้ง 6 ดานพบวา บุคลากรท่ีมีรายไดสูงกวา 35,000 บาท  
ข้ึนไป มีความเครียดในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด  หากพิจารณารายขอพบวา บุคลากรท่ีมี
รายไดตํ่ากวา 15,000 บาท และบุคลากรท่ีมีรายไดสูงกวา 35,000 บาทข้ึนไป เห็นวา 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, แสงสวาง และกลิ่น เปนตน 
มากท่ีสุด  สวนบุคลากรท่ีมีรายได 15,001-25,000 บาท และรายได 25,001-35,000 บาท 
เห็นวา อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพและ
ความทันสมัยมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา ในภาพรวมท้ัง 6 ดานคือ 
ดานลักษณะงาน ดานการบริหารงาน ดานบรรยากาศในองคกร ดานสัมพันธภาพในท่ี
ทํางาน ดานความสําเร็จในการทํางาน และดานการดําเนินชีวิตของบุคลากรกองคลัง             
มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง  ผูวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจมาอภิปรายดังน้ี 

จากการศึกษา พบวาความคิดเห็นที่สงผลใหบุคลากรกองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความเครียดคือ ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวัน        
มีความเรงดวนและมีปริมาณงานมากเกินไป เนื่องจากกองคลังเปนหนวยงานหลักในการ
เบิกจายเงินจากเงินรายไดแผนดินและเงินรายไดมหาวิทยาลัย ทุกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย จะทําการสงเอกสารเพ่ือขอเบิกจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินเขามาสู   
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กองคลัง สงผลใหปริมาณงานท่ีกองคลังในแตละวันจึงมีจํานวนท่ีมากและทุกหนวยงาน
จะตองทําสงเรื่องการเบิกจายใหแกกองคลังใหเสร็จส้ินภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
รวมถึงลักษณะการทํางานของกองคลังเกี่ยวของกับระเบียบราชการและกฎหมายตางๆ 
สงผลใหบุคลากร กองคลัง มีความเครียดท่ีเกิดจากลักษณะงาน เนื่องจากการท่ีมี
บทลงโทษท่ีรุนแรง หากมีการทํางานท่ีผิดพลาดสงผลใหเกิดความเสียหายแกราชการ  
ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฏขีอง Heltriegei, Sloocum and Woodman (1998 , pp. 202-206) 
อธิบายสาเหตุของความเครียดท่ีเกิดจากปริมาณงานท่ีมากวา บุคคลมีภาระท่ีตอง
รับผิดชอบงานเปนจํานวนมากในขณะท่ีมีเวลาในการทํางานไมเพียงพอจึงเปนสาเหตุ  
ใหเกิดความเครียด 

ความเครียดท่ีเกิดจากดานบรรยากาศในองคกร ซึ่งบรรยากาศในองคกรถือเปน
เรื่องสําคัญอยางหน่ึงท่ีไมควรมองขามไปเพราะที่ทํางานก็เปรียบเสมือนกับบานหลังท่ี
สองของคนทํางาน เมื่อมีความสุขในการทํางานก็จะมีพลังความสุขที่จะชวยขับเคลื่อน
องคกรใหพัฒนาไปขางหนา เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ก็จะปฏิบัติงาน
อยางเต็มความสามารถโดยความกระตือรือรนจนงานน้ันประสบความสําเร็จ แตในทาง
ตรงกันขามหากผูปฏิบัติงานไมมีความพึงพอใจในการทํางาน ประสิทธิภาพของงานก็จะ
อยูในระดับตํ่าหรือลดลง ซึ่งการทํางานกับความเครียดเปนของคูกันอยางหลีกเลี้ยงไมได 
หากบุคลากรกองคลัง มีความเครียดท่ีเกิดสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม เชน เสียง 
อุณหภูมิ กลิน่ มลภาวะ ความแออัด หรือแมแตเพ่ือนรวมงาน ปจจัยเหลาน้ีเปนการสราง
ความเครียดใหแกผูปฏิบัติงานและกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพรางกายและจิตใจอีกดวย 
ความเครียดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมจึงสงผลกระทบตอการทํางานท้ังทางตรงและ
ทางออม จากผลการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎี Heltriegei, Sloocum and Woodman 
อธิบายสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานเกิดจากเง่ือนไขหรือสภาพแวดลอมใน
สถานที่ทํางาน บุคคลท่ีไมสามารถควบคุมตนเองไมใหถูกรบกวนจากสภาพแวดลอม          
ที่เกิดข้ึนอันไดแกอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเสียงที่ดังเกินไป แสงสวางท่ีไมเหมาะสม หรือ
แมแตปญหาการสื่อสารในการสงตองานที่ทําระหวางบุคคล หากปลอยใหเกิดปญหา
ดังกลาวเปนระยะเวลานาน จะสงผลใหบุคคลน้ันเกิดความเครียดได 
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ความเครียดท่ีเกิดจากเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอหรือขาด
ประสิทธิภาพและความทันสมัย เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยเีขามามีบทบาทตอชีวิต
ประจําเปนอยางมาก ซึ่งกองคลังมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาปรับประยุกตใชใน
กระบวนการทํางานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ันคอมพิวเตอรจึงเขามามีบทบาท
สําคัญในการทํางานของกองคลังในปจจุบัน เนื่องจากคอมพิวเตอรบางสวนของกองคลัง 
เปนเครื่องเกา เสียบอยครั้ง สงผลใหเกิดความลาชาในการปฏิบติังาน จากปญหาดังกลาว
จึงสรางความเครียดใหแกบุคลากร กองคลัง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย พนิตา ภักดี 
(2551) ไดศึกษาเรื่องการบิดข้ีเกียจในชวงพักที่มีผลตอความเม่ือยลา ความเครียดในการ
ทํางาน และผลการปฏิบติังานของครู โดยไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดใน
การทํางานเกิดจากปจจัยดานการส่ือสารบกพรอง คือ ขาดเครื่องมือและอุปกรณในการ
สื่อสารท่ีทันสมัยทําใหขาดความคลองตัวในการทํางาน 

ความเครียดท่ีเกิดสัมพันธภาพในท่ีทํางานซ่ึงถือวามีความสําคัญหากเกิดการ  
ขาดการส่ือสาร ประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน หากมีการส่ือสารภายใน
องคกรที่ผิดพลาด สงผลกระทบตองานใหไดรับผลเสีย และสงผลใหเกิดความเครียด 
หรือการเกิดความขัดแยงระหวางบุคลากรสงผลใหเกิดความเครียดเชนกัน ซึง่สอดคลอง
กับทฤษฎีของ Cooper and Cartwright (1997)ไดระบุสาเหตุของความเครียด ปจจัยดาน
สัมพันธภาพในที่ทํางาน (Relationships at Work) หมายถึง ความสัมพันธระหวาง
สมาชิกภายในองคกรเชน หัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน และลูกนองลวนมีอิทธิพลตอ 
อารมณและความเครียดของบุคคล ซึ่งการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันถือเปนสวน
สําคัญท่ีทําใหบุคคลและองคการดําเนินไปไดดวยดี สัมพันธภาพในท่ีทํางานท่ีกอใหเกิด
ความเครียดแบงออกเปน 3 แบบ คือ 

1. ความสัมพันธกับหัวหนางาน  (Relationships with Boss) คือการที่พนักงาน
ไดรับความไววางใจ ความชวยเหลือ และการสนับสนุนจากหัวหนางาน หากพนักงาน
ไมไดรับสิ่งเหลาน้ีจะนําไปสูความคับของใจและเกิดความเครียดได 

2. ความสัมพันธกับลูกนอง  (Relationships with Subordinates) หมายถึง ที่
หัวหนางานเห็นความสําคัญของลูกนอง โดยการใหเวลา ความสนใจ จนทําใหลูกตอง
เกิดความรูสึกที่ดีกับหัวหนา หากหัวหนาท่ีเห็นความสําคัญของงานมากกวาลูกนองและ
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ไมใสใจ ไมเห็นความจําเปนในการสรางความสัมพันธกับลูกนองซึ่งทําใหเกิด
ความเครียดสูง 

3. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Relationships with Colleagues) คือ
ความเครียดท่ีเกิดจากการแขงขัน ขัดแยง และการไมไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงาน ซึ่งสงผลตอคุณภาพ บรรยากาศและความสําเสร็จขององคกร 

ความเครียดท่ีเกิดจากความสําเร็จในการทํางาน เชน การไดรบัการสนับสนุนจาก
หนวยงานใหมีการพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ การสงเสรมิใหมีระดับการศึกษาที่สูงข้ึน  
การไดรับสวัสดิการท่ีเพียงพอ การใหโอกาสในการเลื่อนตําแหนง นั้น ถือเปนการ
สงเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางานใหแกบุคลากร ใหมีกําลังใจในการสรางสรรค
ผลงานท่ีมีคุณภาพใหแกองคกร ซึ่งหากบุคลากรไมไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนให
กาวหนาทางสายงานก็อาจจะกอใหเกิดความเครียดได ซึ่งตรงกับ ธนดล หาญอมรเศรษฐ 
(2539) ไดกลาววา การขาดความกาวหนาในสายอาชีพ ตนเหตุแหงความเครียด กรณี
เกิดข้ึนเพราะพนักงานมักจะคิดวาการไตบันไดในอาชีพมักจะมีอุปสรรคเสมอ รวมถึง
โอกาสท่ีจะพัฒนาตนเอง ความคาดหวังท่ีไดรับการเลื่อนตําแหนงไมชัดเจน ระบบการ
ประเมินผลในวิชาชีพไมชัดเจน การเมืองภายในบริษัท ปจจัยเหลาน้ีนําไปสูความเครียด
ในหนาท่ีการงาน การท่ีไมไดรับการพัฒนาอันเปนมาจากท่ีไมสามารถเขาถึงการ
ฝกอบรมและการยกระดับทักษะ อาจนําไปสูการมองดูตัวเองวาดอยคุณคา กอใหเกิด
ความคับของใจและความเครียด การปดกั้นไมใหกาวหนาเกิดจากการมองเห็นโอกาส 
อันจํากัด หรือมาจากระบบการประเมินที่ไมชัดเจน ทั้งหลายเหลาน้ีอาจเปนสาเหตุการ
นําไปสูการท่ีพนักงานจําเปนตองปรับความหวังของตนเองใหตํ่าลง เพ่ือใหสอดคลองกับ
สายอาชีพ หรืองานท่ีเหมาะกับตน สิ่งนี้สงผลตอขวัญและกําลังใจของพนักงาน สราง
ความเครียด และทําใหพนักงานท่ีมีความกระตือรือรนแสวงหางานใหม ทําใหเกิดการ
สูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีคาและนําไปสูการมีผลผลิตท่ีตํ่าลง 

ความเครียดท่ีเกิดจากการดําเนินชีวิต เชน ภาระหน้ีสินที่ตองชดใช ความขัดแยง
ภายในครอบครัว และปญหาเรื่องสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว ก็จะสงผลใหเกิด
ความเครียดตอบุคลากรกองคลัง ซึ่งตรงกับทฤษฎี Cooper and Cartwright (1997)         
กลาววา ความขัดแยงระหวางการทํางานกับครอบครัว (ดานเวลา) ซึ่งบางครั้งการทํา
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หนาท่ี 2 อยางอาจกอใหเกิดปญหา จึงเปนสาเหตุของความเครียดในการทํางาน และ
สอดคลองกับผลการวิจัย  พีระ ครึกครื้นจิตร (2529) ไดวิจัยเรื่องความเครียดและปจจัย      
ที่มีอิทธิพลตอความเครียดของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบระหวางเขต
ศึกษาสวนกลางและเขตการศึกษา 5 โดยใชแบบสอบถามท่ีปรับปรุงจากแบบวัด
ความเครียด HOS (Health Opinion Survey) ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 316 คน โดยสรุป
ผลการวิจัยวา ปจจัยที่มีผลตอความเครียดของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา
สวนกลาง ไดแกปญหาหนี้สินหรือการเงิน ความเพียงพอของอุปกรณการเรียนการสอน 
ความคิดเห็นตองานท่ีทํางาน ความสัมพันธเพ่ือนรวมงานและวุฒิการศึกษา สวนเขต
การศึกษา 5 ไดแกปญหาหนี้สินหรือการเงิน ความคิดเห็นตองานที่ทําและความสัมพันธ
ในครอบครัว 
 

ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิจัย “ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปฏิบัติ 
 การวิจัย พบวา ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร          
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน ไดแก 
ดานลักษณะงาน ดานบริหารงาน ดานบรรยากาศในองคกร ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน 
ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการดําเนินชีวิต  บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง แสดงถึงในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลังไดดําเนินการตามเกณฑและ
ภาระหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ขององคกร โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
แตการวิจัยเม่ือพิจารณาตามรายขอแลวนั้น มีความคิดเห็นตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานบางรายขอที่อยูในระดับมาก ซึ่งการพัฒนาองคกรตองมีการตอบสนองและ
ความพรอมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนหลักสําคัญ เพ่ือเปนแรงผลักดันใหองคกร
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กาวหนาไดอยางม่ันคง จึงตองใหความสนใจความคิดเห็นตอความเครียดในรายขอที่มี
ความคิดเห็นในระดับท่ีมาก  โดยสนใจในเรื่องของความคิดเห็นที่มีผลตอความเครียดใน
การปฏิบัติงาน ดังท่ี Miller and Keane ไดกลาวไว เพ่ือศึกษาผลกระทบตอความคิดเห็น
ความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร เพ่ือสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน  คณะผูวิจัยจึงขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากองคลังตอไป ดังน้ี 
 1. ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองคลัง เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
 2. ควรเพ่ิมจํานวนครั้งในการประชุมแตละหนวยงาน เพ่ือการทบทวน
ภาระหนาท่ีและการมอบหมายงานท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน และนําขอมูลที่มีปญหาหรือ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมมาปรับปรุง วางแผนการดําเนินงานภายในหนวยงานตอไป 
 3. การสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่เอ้ือตอผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเนนการ
สรางทัศนคติในการปฏบิัติงานอยางมีความสุข ลดภาวะความเครียด เนนการปลูกฝง
จิตสํานึกในการปฏิบัติงานและความรักความผูกพันตอองคกรที่สังกัด ตลอดจนการสราง
สัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนรวมงานในรูปแบบของการมีกิจกรรมสัมพันธรวมกันระหวาง
หนวยงาน โดยมีการถือปฏิบัติเปนวัฒนธรรมองคกรและเนนความตอเน่ือง 
 4. ควรมีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป มาเปนขอมูลในการ
วางแผนการจัดซ้ือครุภัณฑในปงบประมาณถัดไป 
 5. ควรมีการติดปายรณรงคในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดลอมภายในหนวยงาน 
และปายขอความในกรสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการทํางาน 
 6. ควรมีการจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานในรูปของการตอบคําถามเกี่ยวกับ
ข้ันตอนในการปฏิบัติงานใหผูมาติดตอ โดยเผยแพรขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกสในสวน
ของกองคลัง เพ่ือลดภาวะปริมาณเรงดวนในการตอบขอซักถาม เปนการแกไขปญหา
เบื้องตนใหกับผูมาติดตอนําไปปฏิบัติตาม 
 7. ควรมีการแตงต้ังบุคลากรในแตละหนวยงาน เพ่ือตรวจสอบอายุการใชงาน
และยืดอายุการใชงานของอุปกรณสํานักงาน หลอดไฟ เครื่องคอมพิวเตอร และครุภัณฑ
ตาง ๆ อีกทั้งยังเปนการแกไขปญหาเบ้ืองตนในหนวยงาน 
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ตอนท่ี 2 ปจจัยดานการปฏิบัติงาน 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ในชองท่ีเปนคําตอบ ท่ีทานพิจารณาวาปจจัยดานตาง ๆ เหลานี้มีผลตอ 
 ความเครียดในการปฏิบัติงานของทาน โดยมีหลักเกณฑการวัดระดับปจจัยท่ีทําใหเกดิ 
 ความเครียด จาํนวน 5 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับ 5 หมายถึง ปจจัยนั้นมีผลทําใหทานเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน “มากท่ีสุด” 
ระดับ 4 หมายถึง ปจจัยนั้นมีผลทําใหทานเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน “มาก” 
ระดับ 3 หมายถึง ปจจัยนั้นมีผลทําใหทานเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน “ปานกลาง” 
ระดับ 2 หมายถึง ปจจัยนั้นมีผลทําใหทานเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน “นอย” 
ระดับ 1 หมายถึง ปจจัยนั้นมีผลทําใหทานเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน “นอยท่ีสุด” 
 

ปจจัยดานการปฏิบัติงาน 
ระดับปจจัยท่ีทําใหเกิดความเครียด 

5 4 3 2 1 

1. ปจจัยดานลักษณะงาน      
1.1 ปริมาณงานท่ีปฏิบัติในแตละวนัมีมากเกินไป      
1.2 งานท่ีปฏิบัติมีความเรงดวน      
1.3 งานท่ีปฏิบัติไมตรงกับความรูความสามารถ      
1.4 งานท่ีปฏิบัติไมไดรับความรวมมือจากเพ่ือนรวมงาน      
1.5 ขอบเขตหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน      

2. ปจจัยดานการบริหารงาน      
2.1 บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน      
2.2 ขาดอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน      
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไมยุติธรรม      

3. ปจจัยดานบรรยากาศในองคกร      
3.1 บรรยากาศภายในท่ีทํางานไมเปนท่ีพอใจ      
3.2 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ, 

แสงสวาง, กล่ิน เปนตน 
     

3.3 อุปกรณและเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ 
หรือขาดประสิทธิภาพและความทันสมัย 

     

3.4 การมีระบบอุปถัมภหรือระบบพรรคพวกในหนวยงาน      
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ปจจัยดานการปฏิบัติงาน 
ระดับปจจัยท่ีทําใหเกิดความเครียด 

5 4 3 2 1 

4. ปจจัยดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน      
4.1 ขาดการติดตอประสานงานท่ีดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน      
4.2 สัมพันธภาพกบับุคลากรภายในหนวยงานไมดี      
4.3 บุคลากรในหนวยงานไมรับฟงความคิดเหน็ของทาน      
4.4 การไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรในหนวยงาน      

5. ปจจัยดานความสําเร็จในท่ีทํางาน      
5.1 การไมไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง ในดานการ

พัฒนาทักษะ การฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู 
     

5.2 สวัสดิการและคาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับ 
งานท่ีปฏิบัติ 

     

5.3 ขาดโอกาสในการเล่ือนข้ัน/เล่ือนตําแหนงในหนาท่ีการงาน      
6. ปจจัยดานการดําเนินชีวิต      

6.1 มีปญหาขัดแยงภายในครอบครัว      
6.2 ปญหาเร่ืองคาใชจายในครอบครัว      
6.3 ปญหาเร่ืองสุขภาพของตนหรือคนในครอบครัว      
6.4 ปญหาเร่ืองท่ีพักอาศัยและสังคมของเพ่ือนบาน      
6.5 ภาระหนี้สินท่ีตองชดใช      

 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของ 

 บุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบด ี
 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
** ขอขอบคุณอยางสูงในความรวมมือของทาน ** 

** คณะกรรมการวิจยั กองคลัง ** 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล  รองศาสตราจารยชํานาญ  เต็มเมืองปก 
วัน เดือน ปเกิด  2 ตุลาคม 2492 
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.  (ฟสกิส) 
   วท.ม.  (ฟสิกส) 
ตําแหนง  รองอธิการบดีฝายการคลัง 
สถานท่ีทํางาน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 
 2. เรื่อง แรงจูงใจในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในชวง 12 ป (พ.ศ. 2537 – 
2549) 
 3. เรื่อง วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในชวง 12 ป (พ.ศ. 2537 – 
2549) 

4. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 5. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวชิษกมน  เชาวลิต 
วัน เดือน ปเกิด  22 กรกฎาคม 2503 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการพิเศษ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
143 

 

ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางพิมพาพร  อนอาจ 
วัน เดือน ปเกิด  14 สิงหาคม 2497 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการพิเศษ 
สถานท่ีทํางาน  งานงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางทัณฑิมา  ศรีวิมล 
วัน เดือน ปเกิด  15 กุมภาพันธ 2502 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
สถานท่ีทํางาน  งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวพจนีย  จุฬารัตน 
วัน เดือน ปเกิด  20 ธันวาคม 2503 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบัญชีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการพิเศษ 
สถานท่ีทํางาน  งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ี
รับเงินคาธรรมเนียมงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ป 2552 
 2. เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2552 

3. เรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ป 2553 
 4. เรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2554 

5. เรื่อง บรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2554 
 6. เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 

7. เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 
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8. เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษา กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2556 

9. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 10. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวสุชาวดี  เสืองามเอ่ียม 
วัน เดือน ปเกิด  5 ธันวาคม 2515 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  (สาขาการตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกริก 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาบริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปชํานาญการ 
สถานท่ีทํางาน  งานธุรการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางลดาภรณ  สงแกว 
วัน เดือน ปเกิด  6 พฤศจิกายน 2517 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการ 
สถานท่ีทํางาน  โครงการ 3 มิติ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นายธนกร  เพ่ิมพานิช 
วัน เดือน ปเกิด  2 ธันวาคม 2517 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินและการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวศิริภรณ  ภูมาลา 
วัน เดือน ปเกิด  11 พฤศจิกายน 2521 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวธนธร  วรรณสุข 
วัน เดือน ปเกิด  21 พฤศจิกายน 2526 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบัญชีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวศศิธร  โพธิ์ทอง 
วัน เดือน ปเกิด  13 กุมภาพันธ 2521 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป (บัญชี)  

สถาบันราชภัฏธนบุร ี
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ี
รับเงินคาธรรมเนียมงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ป 2552 
 2. เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2552 

3. เรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2553 
 4. เรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2554 

5. เรื่อง บรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2554 
 6. เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 

7. เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 
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8. เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษา กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2556 

9. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 10. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวสุภาวรัตม  วัฒนสุภาพงศ 
วัน เดือน ปเกิด  8 มีนาคม 2522 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวอินอัปสร  สุขสวัสด์ิ 
วัน เดือน ปเกิด  8 กรกฎาคม 2526 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมการบริการ) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินและการธนาคาร)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นายณัฐ  ธาระสืบ 
วัน เดือน ปเกิด  27 กุมภาพันธ 2528 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบัญชีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการบริหารชั้นสูง)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวเอกมณี  ธรรมจํารัส 
วัน เดือน ปเกิด  23 มีนาคม 2531 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชปูถัมภ 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินและการธนาคาร)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวอารตี  ธรรมวรางกูร 
วัน เดือน ปเกิด  18 เมษายน 2534 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชีและการเงิน) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 
 
 


