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การจัดการความเครียดไดเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจากผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานและประสบการณ

ตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยมีคา
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สัมภาษณโดยการวิเคราะหเน้ือหา 
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 This research was designed to study and compare stress in working of school 

administrators under The Secondary Educational Service Area Office 11. The populations 

were 146 school Administrators. The sample were 108 school administrators by simple 

random sampling. The instrument were questionnaire and question for indepth interviews. 

The index of questionnaires’ reliability was 0.98. The statistics used for data analyzed 

were t-test, One - Way ANOVA. 

 The research results found that the level of stress in working of school administrators 

in overall and individual aspect were at a middle level, in descending order ; the job 

description, the carrer-path, role in position, the relationship with others and structure 

and organization climate. The comparison of stress in working of school administrators 

who are different in sex showed no difference but in case of age, work experience and 

school - size where they work showed different at statistical level of .05. The ways for 

managing of stress in working of school administrators are the specific of planning, 

the role fixed for right person by participation in working, the relationship with all level, 

the carrer-path, the structure and organization climate that support working and the 

good culture in working. 
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บทที่ 1 

  

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ในปจจุบันการดําเนินชีวิตของผูคนมีความแตกตางจากอดีตเปนอยางมาก วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีตาง ๆ มีความเจริญกาวหนามากข้ึนอยางรวดเร็ว การเรียนรูและการดําเนินชีวิตของคนเรา

ตองมีการปรับเปลีย่นเพื่อเผชิญกับสภาพแวดลอมและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เหตุน้ีทําใหคนหลายคน

มีแนวโนมในการดําเนินชีวิตอยูภายใตความเครียด สูญเสียความเปนตัวของตัวเอง ทุกคนตองตอสูด้ินรน

เพื่อความอยูรอด มีการแขงขันเอารัดเอาเปรียบ ขาดการเห็นอกเห็นใจ และคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว

เปนหลัก จึงกอใหเกิดปญหากระทบตอสภาพรางกาย สภาพจิตใจ และประสิทธิภาพในการทํางานของ

คนเราเปนอยางมาก  

 ในกระบวนการพัฒนามนุษยใหเกิดความเจริญงอกงามทางปญญาดวยการศึกษา องคการ

ที่เขามามีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนมากที่สุด คือ โรงเรียน หรือสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนเปนองคกร

หรือสถาบันที่ทําหนาทีจ่ัดการศึกษา และใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคม อีกทั้งสถานศึกษา

ยังเปนองคกรทางสังคมที่มีความสําคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยไดมีวัตถุประสงคหลัก

ในการดําเนินการเพื่อพัฒนา ความรู สติปญญา ทักษะตาง ๆ ความเปนพลเมือง ตลอดจน คุณธรรม 

จริยธรรม ของนักเรียน นอกจากน้ี สถานศึกษายังมีหนาที่ติดตาม พัฒนาเช่ือมโยงองคความรู เพื่อเปน

ประโยชนตอนักเรียน ตลอดจนสังคมโดยกวางสถานศึกษา จึงเปนองคกรที่เปนรากฐานในการพัฒนา

สังคมและเศรษฐกิจของประชาคม (จอมพงศ มงคลวนิช, 2555 : 15) และดวยเหตุที่การศึกษามีสวน

สําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงพบวาประเทศที่พัฒนาแลวจะพยายามดําเนินการจัดการศึกษาทุกระดับ

ใหกับประชาชนอยางดีที่สดุ โดยเฉพาะโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนโรงเรียนที่มีความจําเปน 

และสําคัญตอการจัดการศึกษาของประเทศมาก เพราะเปนการศึกษาของประชาชนทุกคนโดยทั่วหนา 

และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งจะมีผลตอความเจริญของประเทศในทุกดาน การจัดการศึกษา

ระดับน้ีจําเปนตองจัดใหเปนไปและสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งในรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักไทย และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2544 ตลอดทั้ง กฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ (ชานนทร มุงเขตกลาง, 2557 : 2) 
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 ประสิทธิผลของการจดัการศึกษายอมข้ึนอยูกับการบริหารจะเหน็ไดวา ประเทศที่พัฒนาแลว 

จะพยายามปรับปรุงและจัดการศึกษาทุกระดับใหกับประชาชนอยางดีที่สุด ผูบริหารโรงเรียนนับเปน

บุคคลสําคัญทีจ่ะทาํใหบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารตองมีความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาที่มีความนึกคิด

จิตใจที่หลากหลาย การพูด การกระทําใด ๆ  จะใชแบบเดียวกันทุกคนยอมไมได ยอมกอใหเกิดความหนักใจ 

ผูบริหารจํานวนมาก จึงเปนโรควิตกกังวล เกี่ยวกับงานที่มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา ดูผิวเผิน ตําแหนง

ผูบริหารก็ดูสบาย มีคนคอยเอาใจ ดูมีอํานาจ มีเกียรติ ผูคนนับหนาถือตา แตภายในจิตใจผูบริหารทุกคน

มักจะวิตกกังวลกอใหเกิดความเครียดและมอีาการปวดหัวอยูเสมอ (สุดแสง หมื่นราม, 2554 : 2) 

 ความเครียด เปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวันของมนุษย ถาบุคคลมีความเครยีดปริมาณที่ไมมาก

สามารถปรับตัวได ความเครียดก็เปนผลดีตอบุคคลน้ัน หากความเครียดมีปริมาณมากเกินไป จนไม

สามารถปรับตัวไดบุคคลน้ัน จะกาวเขาสูสภาวะการเจ็บปวย กอใหเกิดผลผลของความเครียดทีก่ระทบ

ตอรางกาย จิตใจ และการกระทําหรือพฤติกรรมตามมาดวย เมื่อคนตกอยูในความเครียดเปนเวลานาน 

ทําใหสุขภาพรางกายน้ันแยลง เน่ืองจากเกิดความไมสมดุลของระบบฮอรโมน รางกายเปนตัวทําหนาที่

ชวยควบคุมการทํางานของระบบในรางกาย ก็จะบกพรองทําใหเกิดอาการตาง ๆ เชน ปวดศีรษะ ปวดหลัง 

ออนเพลีย เจ็บปวด หรือทําใหเกิดโรคทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ เชน หนามืดเปนลม เจ็บหนาอก 

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดอุดตัน โรคอวน แผลในกระเพาะอาหาร โรคหอบหืด เปนตน 

ผลเสียทางดานจิตใจ ซึ่งจิตใจของบุคคลที่เครียดจะเต็มไปดวยการหมกมุน ครุนคิด ไมสนใจสิ่งรอบตัว 

ขาดสมาธิ ขาดความระมัดระวังในการทํางาน จึงเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย สูญเสียความเช่ือมั่น

ในความสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตนเอง ผลเสยีดานการกระทําหรือพฤติกรรม บุคคลที่มีความเครียด

จะเบื่ออาหารนอนหลับยาก ปลีกตัวจากสังคม ซึ่งจะทําใหตนเองเปนคนกาวราว ไมอดทน จะทํางาน

ไดนอยลง และบอยครั้งบุคคลจะมีการปรับตัวในทางที่ผิดเพื่อผอนคลายความเครียด เชน สูบบุหรี่ ติดเหลา 

ติดยาเสพติด เลนการพนันหรือแมแตการฆาตัวตาย ฉะน้ัน การคนหาวิธีการที่จะชวยลดความเครียด

ในบุคคลน้ันยอมจะเปนหนทางที่จะลดผลกระทบตาง ๆ  ในทางที่เสียหายทั้งตอบุคคลน้ันเองและสังคม

รอบขางไดความเครยีดที่เกิดข้ึนไมวาปริมาณมาก หรือนอยเพียงใด ปฏิกิริยาการตอบสนองตอความเครียด

มักจะแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับ “วิธีการตีความปญหา” และ “เวลาที่ใชในการ พลิกฟนเยียวยา” 

ของแตละบุคคล โดยธรรมชาติเมื่อมีสิ่งเรามากระทบจิตใจจนบุคคลสามารถรับรูไดถึงภาวะเสียสมดุล 

มนุษยจะพยายามปรับเปลี่ยนสภาพทางกายและจติใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมที่เปนจริง เพื่อเขาสู

ภาวะสมดุลใหม หากการปรับตัวไมสําเร็จจะกอใหเกิดปญหาทางกายและจิตแกบุคคลน้ัน กายและจิต

มีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง โรคทางกายหลายโรค เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจเตนผิดปกติ 

โรคเบาหวาน โรคไมเกรน ฯลฯ สวนใหญมักมีสาเหตุมาจากสภาวะจิตที่เสียสมดุล แมบางครั้งอาจเกิด

จากสาเหตุอื่นก็ตาม แตหากไดรับความเครียดเพิ่มข้ึนอีกก็จะทําใหรางกายเกิดอาการทรุดลงอยางรวดเร็ว 
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ความเครียดที่สงผลกระทบทางกายมกัมีสาเหตุมาจากสภาวะจิตที ่เสียสมดุล กลาวอีกนัยหน่ึง คือ เปนโรค

ที่มีสาเหตุจากจิตแตกลับแสดงอาการออกทางกาย (กัญนิษฐ แซวอง และลัดดาวัลย ณ ระนอง, 2556 : 1) 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปนหนวยงานที่กํากับ ควบคุม และดูแล

โรงเรียนที่ในสังกัด ซึ่งประกอบดวยโรงเรียนในสังกัด จํานวน 66 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัด

สุราษฎรธานี จํานวน 44 โรงเรียน และในจังหวัดชุมพร จํานวน 22 โรงเรียน มีผูบริหารสถานศึกษา

อันประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 146 คน มีทิศทาง

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการเรงพัฒนาครูและผูเรียนใหสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนทุกกลุมสาระเพิม่ข้ึน เสริมสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และตามบริบทของสถานศึกษา ดําเนินการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ผูเรียน ใหมีความรู จากการดําเนินงานที่ผานมาพบวาการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนประสบปญหาในหลายประเด็น โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

(O - NET) ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีคะแนนเฉลี่ย

ตํ่ากวาระดับ สพฐ. และระดับชาติหลายกลุมสาระการเรียนรู คือ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2558 : 21) สงผลให

ผูบริหารสถานศึกษาตองเรงพัฒนาตนเองและโรงเรียนใหเปนไปตามนโยบายตามที่สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ไดต้ังไว ซึ่งในการดําเนินงานสนองนโยบายดังกลาว อาจเปนสิ่งที่ทําให

ผูบริหารเกิดความกดดัน หรือความเครียดในการปฏิบัติงานไดอยูเสมอ เพราะโรงเรียนแตละโรงเรียน

มีบริบทที่แตกตางกัน เชน สภาพที่ต้ังของโรงเรียน จํานวนขาราชการครู สภาพนักเรียน หรืองบประมาณ

สนับสนุน ความแตกตางเหลาน้ี ลวนเปนสิ่งที่กระตุนใหผูบริหารน้ันเกิดความเครียดในปฏิบัติงานอยาง

หลีกเลี่ยงไมได ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรจะมีการปรับระดับความเครียดของตนใหอยูในระดับที่

เหมาะสมเพื่อจะไดไมมีปญหาตอการปฏิบัติงานและดานสุขภาพ  

 ความเครียดที่เกิดจากการบริหารดานบุคลากรภายในสถานศึกษา ครูในสถานศึกษาเฉลี่ยมีอายุ

ประมาณ 50 ป มีความมุงมั่นในการทํางานปานกลาง และนอย ไมมีผลสําเร็จเปนรูปธรรมเปนระยะเวลา

มากกวา 10 ป เชน การทดสอบระดับชาติ O - NET การแขงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน เปนตน ครูโดยสวนใหญยึดติดกับวัฒนธรรมองคกรแบบเดิม ๆ ตอตานกับการเปลี่ยนแปลง

ใหม ๆ  ปญหาที่เกิดข้ึนแมจะเกิดกับบคุลากรเพียงกลุมนอย แตก็สามารถสรางความกดดันและความเครียด

ใหกับผูบริหารได ฉะน้ันผูบริหารจะตองพยายามใสแนวคิด และแนวทางในการปฏิบัติงานใหม ๆ  ใหครู 

และจะตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางใหคร ูคอยเปนที่ปรกึษาและใหกําลงัใจครูอยางสม่ําเสมอ (อมรรัตน 

โสธารัตน, สัมภาษณ. 21 ตุลาคม 2559) บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา เปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง

ในการบริหารจัดการองคกรใหประสบความสาํเร็จ ผูบริหารตองมีมาตรฐานตามตําแหนง ตองมีศาสตร
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และศิลปในการแสดงบทบาทผูนําตามสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม ปจจัยที่ทําใหผูบริหารเกิด

ความเครียด แบงออกเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน ไดแก ขนาด

ของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน บุคลากรในสถานศึกษาไมมีความรูความสามารถหรือไมมีความตื่นตัว

ในการทํางาน วัฒนธรรมภายในองคกรและทรัพยากร งบประมาณ สวนปจจัยภายนอก ไดแก ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และนโยบายเรงดวนจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เปนตน 

(ดําหริ จันทชูโต, สัมภาษณ. 21 ตุลาคม 2559) 

 บทบาทและภาระหนาที่ของความเปนผูบริหารสถานศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่จะสนับสนุนสงเสริม

ใหการขับเคลื่อนสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ ความกาวหนาในวิชาชีพสงผลใหเกิดความกังวลสําหรับ

ผูบริหาร เพราะความกาวหนาจะเกิดข้ึนมาน้ัน เปนผลรางวัลที่เกิดมาจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เชนประเด็นดังตอไปน้ี 1) ความกดดันจากตัวเอง เกิดจากการต้ังเปาหมายการประสบ

ความสําเร็จในการทํางาน 2) ความคาดหวังของสังคมที่ต้ังความหวังในการสรางความสําเร็จใหกับองคกร 

ผูบริหารจึงตองรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานใหอยูในมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน 3) สถานะ

ทางอาชีพ ซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติศักด์ิศรี จึงเปนแรงผลักดันสําคัญที่จะตองสราง

ใหสังคมเห็นภาพความสําเร็จ ความกาวหนา เพื่อใหเหมาะสมกับศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ จาก 3 ประเด็น

ขางตนเปนปจจัยสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการพัฒนาตนเอง เพื่อความสําเร็จที่จะสงผลตอ

ความกาวหนาในวิชาชีพตอไป (อมรรัตน โพธ์ิเพชร, สัมภาษณ. 24 ตุลาคม 2559) 

 จากสภาพและปญหาที่เกี่ยวของกับความเครียด ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา ผนวกกับจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาในบริบท

ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ยังมีจํานวนจํากัด จึงเปนเหตุจูงใจใหผูวิจัยเห็นความสําคัญ

และเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ทั้งน้ี เมื่อกระบวนการวิจัยเสร็จสมบูรณผูวิจัยหวัง

เปนอยางย่ิงวา สารสนเทศที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ในการปฏิบัติงาน

ภายใต สุขภาวะทางจิตที่ดี และมีประสิทธิภาพบรหิารสถานศึกษา อันจะนําพาอนาคตของชาติน้ันไปสู

ความเจริญรุงเรืองตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

  1. เพื่อศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
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  2. เพื่อเปรยีบเทยีบความเครยีดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณในการบริหาร และขนาด

ของสถานศึกษา 

  3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 ผลจากการวิจัยในครั้งน้ี สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารการศึกษา ดังน้ี 

  1. ผูบริหารทราบถึงระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน และนําขอมูลมาใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อลดความเครียด 

  2. หนวยงานที่เกี่ยวของนําขอมูลไปประกอบการแกไขปญหา ที่ทําใหผูบริหารสถานศึกษา 

สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 เกิดความเครยีด พรอมทั้งสรางขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  3. เปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับ ความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา

ตอไป 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 

 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ไวดังน้ี 

  1. ขอบเขตของเน้ือหา การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยใชกรอบแนวความคิด

ของ Cartwright & Cooper (1997) และงานวิจัยที่เกี่ยวของใน 5 ดานและงานวิจยัที่เกี่ยวของมาเปน

หลักในการสงัเคราะห คือ 1) ดานลักษณะงาน 2) ดานบทบาทหนาที่ 3) ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น

ในการปฏิบัติงาน 4) ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 5) ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคการ 

  2. ขอบเขตของกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

     2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 66 โรงเรียน จํานวน 146 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11, 2558) 

 



6 

     2.2 กลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 จํานวน 108 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง ของ Krejcie & Morgan (1970 : 608 

อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 96) และดําเนินการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

ดวยวิธีจับสลาก 

     2.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

       ตัวแปรตน 

     2.3.1  เพศ แบงออกเปน 2 กลุม 

      1) ชาย 

      2) หญิง 

     2.3.2 อายุ แบงออกเปน 3 กลุม 

      1) 31 – 40 ป  

      2) 41 – 50 ป 

      3) 51 ปข้ึนไป 

     2.3.3 ประสบการณในการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 2 กลุม 

      1) ตํ่ากวา 10 ป 

      2) ปข้ึนไป  

     2.3.4 ขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน แบงออกเปน 2 กลุม 

      1) ขนาดเล็กกับขนาดกลาง 

      2) ขนาดใหญกับขนาดใหญพิเศษ 

    ตัวแปรตาม คือ ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา

ตามแนวความคิดของ Cartwright & Cooper (1997) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 5 ดาน ไดแก  

     1. ดานลักษณะงาน  

     2. ดานบทบาทหนาที่  

     3. ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน  

     4. ดานความกาวหนาในวิชาชีพ  

     5. ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่กอใหเกดิ

ความเครียดของ Cartwright & Cooper (1997) และงานวิจัยของ รัตนาภรณ ปะนามะทัง (2559); 

กัญนิษญ แซวอง และลัดดาวรรณ ณ ระนอง (2558); ปวิตรา สาราละมูล (2557); ฐาปนี วังกานนท 

(2556); อุดมลักษณ เมฆาวณิชย (2556); วรรณิศา สระทองยอด (2556) และทิพาพร ลิขิตกุล (2555) 

แลวนํามาสังเคราะหและบูรณาการสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงไวในภาพที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

ตัวแปรตน 

1. เพศ  

 1.1 ชาย 

 1.2 หญิง 

2. อายุ  

 2.1 31 – 40 ป  

 2.2 41 – 50 ป 

 2.3 51 ปข้ึนไป 

3. ประสบการณในการปฏิบัติงาน  

 3.1 ตํ่ากวา 10 ป 

 3.2 10 ปข้ึนไป  

4. ขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน 

 4.1  ขนาดเล็กกับขนาดกลาง 

 4.2 ขนาดใหญกับขนาดใหญพิเศษ 

ตัวแปรตาม 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

1. ดานลักษณะงาน 

2. ดานบทบาทหนาที ่

3. ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการ 

   ปฏิบัติงาน 

4. ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 

5. ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 
 

แนวทางการจัดการความเครียด 

ในการปฏิบัติงาน 
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สมมติฐานการวิจัย 

 

 ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่มีเพศ อายุ 

ประสบการณในการบริหาร และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานขนาดตางกัน มีระดับความเครียด

ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

  

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 เพื่อใหเกดิความเขาใจตรงกันในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยจึงกําหนดนิยามขอบเขตของศัพทเฉพาะ

ตาง ๆ ที่นํามาใชศึกษา ดังน้ี 

  1. ความเครียดในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกกดดันในบุคคลที่เกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งหน่ึง

สิ่งใดมาคุกคามกอใหเกิดความไมสมดุล ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมของบุคคล รวมถึงพัฒนาการ

ทางรางกายและจิตใจของบุคคลดวย หรืออาจกลาววา สภาวะความเครียดเปนกลไกการปองกันตัวที่เกิดข้ึน

เมื่อม ีอันตรายจากลักษณะงาน หรือสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานมารบกวน ประกอบดวย 

   1.1 ดานลักษณะงาน หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษามีความรูสึกกดดัน ดานรางกาย 

และจิตใจ เน่ืองจากปริมาณของงาน ทักษะในการปฏิบัติงาน การทํางานที่ไมตรงกับความถนัด และ

ความสามารถ งานที่ทํามีข้ันตอนในการปฏิบัติงานมากเกินไปตองใชความรับผิดชอบสูง มีช่ัวโมงการ

ทํางานมาก มีความเรงรัด รวดเร็ว และเรงดวน ทรัพยากรในการปฏิบัติงานมีจํากัด ลักษณะงานไมมี

ความปลอดภัยตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

   1.2 ดานบทบาทหนาที่ หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษามีความรูสึกกดดัน ดาน

รางกายและจิตใจ เน่ืองจากขอบเขตและอํานาจหนาที่ ซึ่งเกิดจากการกําหนดอํานาจหนาที่ไมชัดเจน 

การไดรับมอบหมายงานไมเหมาะสม ไมเปนธรรม มีงานที่รับผิดชอบมากเกินไป ขาดอิสระในการตัดสินใจ

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งไมไดนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงงาน โดยมีความขัดแยงในการทํางาน 

มีความขัดแยงในตนเอง และขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน ในงานที่ตองปฏิบัติงานรวมกัน 

   1.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษา

มีความรูสึกกดดันดานรางกายและจติใจ เน่ืองจากการรูสกึโดดเด่ียว ไมไดรับความรวมมือจากบุคลากร

ในหนวยงานและชุมชน เกิดปญหาในการทํางานรวมกับเพศตรงขาม บุคลากรในหนวยงานเกดิความขัดแยง

ในการแขงขันเรื่องความดีความชอบ มีความสัมพันธตอกันเชิงลบ ใชอารมณตอเพื่อนรวมงาน บรรยากาศ

องคกรขาดความอบอุน ขาดการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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   1.4 ดานความกาวหนาในวิชาชีพ หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษา มีความรูสึก

กดดันดานรางกายและจิตใจ เน่ืองจากลักษณะงานที่ปฏิบัติมีโอกาสกาวหนานอย ขาดโอกาสในการเลื่อน

ข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ งานที่ปฏิบัติไมทาทายซ้ําซาก จําเจ ไมสงเสริมความคิดสรางสรรค มองไมเห็น

เสนทางในการเติบโตในสายงาน ขาดโอกาสในการทําผลงานเพื่อเลื่อนตําแหนง และไดรับการพิจารณา

เลื่อนตําแหนงลาชา เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และขาด

การสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบังคับบัญชา 

   1.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษา

มีความรูสึกกดดัน ดานรางกายและจิตใจ เน่ืองจากนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของตนสังกัด

ขาดความชัดเจน และยากที่จะนําสูการปฏิบัติ โครงสรางการจัดสายงานในหนวยงานมีการแยกยอยมาก

ทําใหการจัดสายงานบังคับบญัชา การขาดการมีสวนรวมในการตัดสนิใจในงานที่ปฏิบัติ อุปกรณ เครื่องมอื 

เครื่องใชในการปฏิบัติงานมีไมเพยีงพอ การจัดบุคลากรในโรงเรียนไมสอดคลองกับความสามารถ และ

ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย บรรยากาศในโรงเรียนไมเปนบรรยากาศแหงมิตรภาพ บุคลากรขาด

ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 

  2. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการสถานศึกษา 

ซึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่ในการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 

  3. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 หมายถึง โรงเรียน

หรือสถานศึกษาที่เปดทําการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ประกอบดวย โรงเรียนใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 44 โรงเรียน 

และในจังหวัดชุมพร จํานวน 22 โรงเรียน 

  4. เพศ หมายถึง เพศของผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหนาทีใ่นโรงเรยีน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกเปนเพศชาย และเพศหญิง  

  5. อายุ หมายถึง อายุของผูบริหารสถานศึกษา ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ต้ังแตวันแรกเกิดกระทั่งถึงปจจุบัน จําแนกเปน 3 กลุม ไดแก     

31 – 40 ป 41 – 50 ป และ 51 ปข้ึนไป 

  6. ประสบการณในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนก

เปน 2 กลุม ไดแก ตํ่ากวา 10 ป และ 10 ปข้ึนไป 

  7. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง จํานวนนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยแบงเปน 2 ขนาด คือ ขนาดเล็กกับขนาดกลาง และขนาดใหญ

กับขนาดใหญพิเศษ ในที่น้ีหมายถึงขนาดของสถานศึกษาที่ผูบริหารเปนกลุมตัวอยางสังกัดอยู 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาครัง้น้ี ผูศึกษาไดศึกษาความเครยีดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 โดยการคนควาทฤษฎีแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

นํามาใชเปนกรอบความคิดในการศึกษาครัง้น้ี 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด 

   1.1 ความหมายของความเครียด 

   1.2 ทฤษฎีความเครียด 

   1.3 ปจจัยของความเครียด 

   1.4 องคประกอบของความเครียด 

   1.5 ประเภทของความเครียด 

  2 แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

   2.1 ความหมายของความเครียดในการปฏิบัติงาน 

   2.2 ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน 

   2.3 สาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงาน 

   2.4 ผลกระทบของความเครียดในการปฏิบัติงาน 

   2.5 ระดับความเครียด 

  3. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

   3.1 ดานลักษณะงาน 

   3.2 ดานบทบาทหนาที่ 

   3.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน 

   3.4 ความกาวหนาในวิชาชีพ 

   3.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 

  4. แนวทางในการจัดการความเครียด 

  5. ขอมูลทั่วไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

  6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   6.1 งานวิจัยในประเทศ 

   6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเครียด 

 

 ความเครียด เปนปญหาสุขภาพจิตที่เกิดข้ึนกับคนไทยในทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะกับบุคคล

ทํางานทั่วไปที่ตองเผชิญกับสภาวะกดดันในดานตาง ๆ  มากมาย ทั้งในดานฐานะหนาที่การงาน การเงิน 

ความมั่นคงของชีวิตเพื่อใหบรรลุเปาหมายน้ี จึงทําใหเกิดการแขงขันกันสูง ซึ่งสงผลทําใหเกิดความเครียดสูง

ตามไปดวย ความเครียดน้ีสามารถนําไปสูปญหาทางดานสุขภาพจติ และอาจนําไปสูโรคตาง ๆ ทางกาย

มากมาย 

 ความหมายของความเครียด 

 ในสังคมไทยยุคปจจุบันน้ี ปญหาความเครียดไดกลายเปนปญหาสุขภาพจิตที่สําคัญของคน

ทุกเพศทุกวัย อาจเปนเพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งภาวะวิกฤต

ของปญหาสงัคมในหลาย ๆ  ดาน อาทิเชน ปญหาการวางงาน ปญหาความยากจน ปญหาอาชญากรรม 

และปญหาเศรษฐกิจ สิ่งเหลาน้ีเองที่ทําใหเกิดความเครียดข้ึนและเมื่อเกิดความเครียดข้ึนจะกอใหเกิด

ปญหาสุขภาพกายตามมา (ขจิตรัตน ปูนพันธุฉาย, 2559) จากการศึกษาและคนควาในดานความเครียด

ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของความเครียดไว ดังน้ี 

 สิริอร วิชชาวุธ (2553 : 107) ไดสรุปเกีย่วกับความเครยีดไววา ความเครียดเปนอารมณที่เกิดข้ึน 

กับบุคคลซึ่งสามารถทํารายสุขภาพของบุคคล ความเครียดเปนสาเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ

และความสามารถลดพละกําลังที่บุคคลเก็บสะสมใหหมดไปได 

 ประไพพร ใจเย็น (2553 : 11) ไดสรุปเกี่ยวกับความเครียดไววา ปฏิกิริยาของบุคคลที่เปนผล

มาจากลักษณะสวนบุคคลและสถานการณตาง ๆ ที่ไดรับสิ่งเราหรือแรงกระตุนบางอยางที่เปนการบีบค้ัน 

และไมสามารถตอบสนองความตองการได ทําใหระบบของรางกายและจิตใจทํางานผิดปกติ ไมมีความสุข 

โดยบุคคลน้ันจะเปนผูที่ประเมินสถานการณน้ันเองวา สามารถที่จะปรับตัวใหเขากับสถานการณไดหรือไม 

หากปรับตัวไดกจ็ะไมสงผลกระทบตอตนเอง แตหากปรับตัวไมไดก็จะสงผลรายตอสุขภาพ ทั้งทางรางกาย

และจิตใจ 

 สมศักด์ิ วังเอี่ยมเสริมสุข (2554 : 10) ไดใหความหมายของคําวาความเครียดไววา ความเครียด 

หมายถึง ลักษณะที่ปฏิกิริยาตอบสนองของรางกาย ตอสิ่งที่มากระตุน หรือมาคุกคาม ทั้งทางรางกาย

และจิตใจแลวทําใหบุคคลน้ัน มีความรูสึกกดดัน บีบค้ัน เกิดความวิตกกังวล มีความทุกขทรมานจิตใจ 

มีอาการซึมเศราทําใหเกิดอาการผิดปกติทางรางกายตามไปดวย โดยปฏิกิริยาตอบสนองน้ี มีลักษณะ 

เฉพาะในแตละคนไมจําเปนตองเหมือนกัน อาจปรากฏออกมาทั้งทางพฤติกรรมที่สังเกตไดและไมได  
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 กาญจนา ศรีชัยกา (2554 : 9) ไดสรุปเกี่ยวกับความเครียดวา ความเครียด หมายถึง ภาวะจิตใจ

ที่กําลังเผชิญกับปญหาตาง ๆ  ไมวาจะเปนปญหาในตัวคน หรือนอกตัวคน เปนปญหาที่เกิดข้ึนจริงหรือ

คาดวาจะเกิดข้ึน เปนปญหามาจากความผิดปกติทางจิตใจที่ตอบสนองตอสิ่งเราหรือสิ่งที่มากระตุน

ซึ่งเปนปญหาที่กําลังเผชิญกับสิ่งเรา ความรูสึกดังกลาวน้ี ทําใหเกิดความแปรปรวนทางกายและจิตใจ  

 ชนิกา ภูวดิษยคุณ (2554 : 17) สรุปเกี่ยวกับความเครียดไววา ความเครียด หมายถึง กลุมอาการ

ที่เกิดข้ึนในแตละบุคคล โดยรางกายมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งที่มาคุกคาม ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดข้ึน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ การตอบสนองที่เกิดข้ึนอาจปรากฏออกมาทั้งทางพฤติกรรม

ที่สังเกตไดและสังเกตไมได เพื่อทําใหเกิดภาวะสมดุลในรางกาย ซึ่งแตละคนจะมีรูปแบบในการแสดงออก

ของความเครียดแตกตางกัน 

 สุภาพ หวังขอกลาง (2554 : 8) ไดกลาวสรุปเกีย่วกับความเครียดไววา ความเครียด หมายถึง 

การที่คนเรามีปฏิกิริยาตาง ๆ  ตอบสนองตอสิ่งเราที่มาคุกคาม ซึ่งมีทั้งในดานที่พึงประสงคและไมพึงประสงค

ทั้งสิ่งที่เกิดข้ึนจริงและคาดหวังทีจ่ะเกิดข้ึน ทําใหรางการและจิตใจมีอาการเปลีย่นแปลง และแสดงออก

ถึงภาวะเสียสมดุลของรางกายและจิตใจ บุคคลจําเปนตองมีการปรับตัวหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อที่จะรักษาภาวะสมดุลของตนเองไวได 

 เนตรราตรี ทาวโสม (2555 : 12) ไดสรุปความหมายของความเครียดวา หมายถึง ลักษณะ

ที่ปฏิกิริยาของรางกายและจติใจทีม่ีตอการคุกคาม ทาทายดานจิตใจและรางกาย จากเหตุการณตาง ๆ 

ต้ังแตที่เปนสาเหตุเลก็นอย เหตุการณที่เกดิเปนประจาํจนถึงเหตุการณสําคัญอันเปนผลใหสภาวะสมดุล

ของรางกายและจิตใจที่เสียไป ซึ่งทําใหบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองหลายอยาง เชน การเปลี่ยนแปลง

ดานพฤติกรรม ดานนึกคิด และดานอารมณ  

 วิชิตา ดุลยปวีณ (2555 : 13) ไดกลาวสรุปเกี่ยวกับความเครียดไววา ความเครียด หมายถึง 

ความรูสึกทางดานรางกาย และจิตใจที่เกิดข้ึนจากการตอบสนองตอสิ่งเราที่มากระทบจากภายนอก

และภายในรางกาย และไมสามารถจะตอสูกับสิ่งเราน้ันได  

 พิเชษฐ พุมแจง (2555 : 27) สรุปเกี่ยวกับความเครียดไววา ความเครียด หมายถึง ความเครียด

เกิดจากสาเหตุหลายประการ ทัง้ทีเ่กิดข้ึนภายในตัวบุคคล เชน ทางกายภาพ จิตใจและเกิดจากสิง่แวดลอม

ภายนอก เชน บรรยากาศภายในการทํางานรวมกับบุคคลอืน่ ความสัมพันธกับผูรวมงาน เปนตน  

 กิติพร โคตรตะ (2557 : 15) ไดสรุปเกี่ยวกับความเครียดไววา ความเครียด หมายถึง ภาวะ

ของรางกายและจิตใจที่เกิดการต่ืนตัวเตรียมรับเหตุการณหน่ึง ซึ่งเปนผลมาจากการตองปรับตัวตอสิ่ง

กระตุนที่กอใหเกิดความลําบากใจในการตัดสินใจ มีความวิตกกังวลในความไมแนนอนของสถานการณ 

หรือเกิดความรูสึกกลัวอันตรายที่จะเกิดข้ึน ซึ่งเราคิดวาเกิดกาํลังความสามารถของเราที่จะแกไขได 

ทําใหรูสึกหนักใจ เปนทุกข เกิดความไมสบายใจ จึงกอใหเกิดอาการผิดปกติทางรางกายและพฤติกรรม

ตามไปดวย 
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 ปวิตรา สาราละมูล (2557 : 34) ไดสรุปเกี่ยวกับความเครียดไววา เปนการเปลี่ยนแปลงของ

เหตุการณ สถานการณ ลักษณะของงาน นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงาน เงื่อนไข ขอจํากัดตาง ๆ และ

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลตอการรับรู ทั้งทางดานรางกายและจิตใจของบุคคล ทั้งในแงบวก

และในแงลบ สงผลใหเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกายและจิตใจ พฤติกรรมที่ไมปกติ ทําให

เกิดการกระทําที่ไมเหมาะสม และไมสมดุลตอรางกายข้ึน 

 จากความหมายของความเครียดสามารถสรุปไดวา ความเคียด หมายถึง เปนสภาวะทางอารมณ

ที่เกิดข้ึนจากสภาพแวดลอมภายนอก เปนตัวกระตุนที่กอใหเกิดผลเสียทั้งสุขภาพรางกายและจิตใจ 

ซึ่งในแตละบุคคลจะมีวิธีการแสดงออกของความเครียดที่แตกตางกัน 

 ทฤษฎีความเครียด 

 ความเครียด เปนสิ่งที่ไดมีการศึกษามาเปนระยะเวลายาวนาน จนมีผูสรุปเปนแนวทฤษฎีไว

ดังน้ี 

 จําลอง ดิษยวณิช (2554 : 36 - 37) ไดทําการรวบรวมและสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความเครียด

ซึ่งประกอบดวย 4 แนวคิด ดังน้ี 

  1. สิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดแบบเฉียบพลันและมีชวงระยะเวลาจํากัด เชน เดินไปตาม

ทองถนนแลวเจอกับสุนัขดุ สตรีรอผลตรวจการต้ังครรภ ขณะรอผลตรวจ HIV จากหองปฏิบัติการ เปนตน 

  2. ผลตอเน่ืองจากสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียด เชน การตกงาน หรือการตายของสมาชิก

ภายในครอบครัว เหตุการณเหลาน้ีกอใหเกิดผลที่ไมดีตามมา 

  3. สิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดเรื้อรังเปนชวง ๆ เชน การสอบไลของนักศึกษา การเรียน

ขับรถยนตการผาตัด เปนตน 

  4. สิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดเรื้อรัง เชน มีผูตรวจการทีดุ่ มีปญหาการเมินเฉย ปญหาเกี่ยวกับ

ความผิดปกติทางเพศ เปนตน ตามทฤษฎีเชิงสิ่งเรามีการเนนที่เหตุการณและการเกิดของความเครียด

ซึ่งถาเหตุการณใดนําไปสูความยุงยากทางดานจติใจ เกิดความวุนวายของพฤติกรรม หรือความเสือ่มเสีย

ของการกระทําในหนาที่เหตุการณน้ัน ๆ เรียกวา สิ่งที่ทําใหเกิดความเครียด 

 ซึ่ง Holmes & Rahe (1967 : 100 - 102) ไดมีความคิดเห็นที่ตรงกันกันวา เหตุการณชีวิต

เปนตัวกระตุนใหเกิดความเครียด และมีผลใหเกิดความเสี่ยงของความเจ็บปวยหรือการเปนโรคสูง

การเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เกี่ยวของกับการนอน การกิน การเขาสังคม การสรางสรรค นิสัยการสราง

สัมพันธภาพกับผูอื่น ซึ่งมีความแตกตางกันในระดับของการปรับตัว และไดพัฒนามาตรวัดการปรับตัวใหม

ทางสังคมหรอื SRRS ซึ่งเกี่ยวของกับปรมิาณ ความรุนแรง และชวงเวลาปรบัตัว เหตุการณชีวิตแตละอยาง

ไดรับจัดเรยีงตามลําดับ โดยอาศัยวิธีการใหคะแนนซึ่งเรยีกวาหนวยการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือ LCU 

แมแตเหตุการณในดานดี อยางเชน การแตงงาน การหยุดพักผอน งานเลี้ยงในชวงเทศกาลก็อาจนําไป 
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สูความเครียดได หรือเหตุการณยุงยากเล็กนอย ๆ  นอย ๆ ในชีวิตประจําวันที่กอใหเกิดความเครียด 

ซึ่งนําไปสูการเริ่มตนของสุขภาพที่ไมดีหรือการเกิดโรคได 

 แนวคิดของ Selye (1978 : 156 - 157) ทฤษฎีเชิงการตอบสนอง พบวา เมื่อเกิดความเครยีด

เกิดข้ึนจะกอใหเกิด General Adaptation Syndrome หรือ GAS ซึ่งมี 3 ระยะ 

  1. ระยะตกใจ (Alarn Reaction) แสดงลักษณะทีร่างกายมีปฏิกิริยา เมื่อเผชิญกับสิ่งเรา

จะมีการกระตุนใหต่ืนตัว ระยะตกใจ แบงออกเปน 

   1.1 ระยะช็อก (Shock Phase) เปนระยะแรกและเปนปฏิกิริยาโตตอบทันทีทันใด

ตอสิ่งที่เปนภัย ปฏิกิริยาของรางกายในระยะน้ีมีอยูสองแบบ คือ สู หรือหนี ระยะน้ีมีการเปลี่ยนแปลง

หลายอยางซึ่งเปนผลจากการกระตุนของระบบประสาท เชน หัวใจเตนเร็ว กลามเน้ือออนแรง 

อุณหภูมิลดลง และความดันโลหิตตํ่าลง 

   1.2 ระยะตานช็อก (Counter Shock Phase) จะเกิดปฏิกิริยาสะทอนกลับ เชน 

Adrenal Cortex และมีการหลั่งของ Corticoid Hormones & Adrenalin ทําใหการหายใจเร็วข้ึน 

ความดันโลหติสงูข้ึน เลือดแข็งตัวเรว็ข้ึน นํ้าตาลถูกปลอยออกมาจากตับ มีการเคลือ่นไหวของกลามเน้ือ

เพิ่มข้ึน สวนใหญปฏิกิริยาตอความเครียดแบบเฉียบพลันจะสัมพันธกับสองระยะน้ี 

  2. ระยะตานทาน (Stage of Resistance) หรือระยะปรับตัว (Adaptation Stage) 

ระยะน้ีรางกายจะพยายามปรบัตัวตอสิง่ที่ทําใหเกดิความเครียดและทําใหสภาพทั่วไปดีข้ึน อาการตาง ๆ  

จะหายไป ความพยายามของรางกายในการปรับตัว มีสวนชวยใหพลังงานที่สูญหายไปกลับคืนมาและ

ยังชวยซอมแซมสวนที่ถูกทําลายไปใหดีข้ึน 

  3. ระยะหมดแรง (Stage of Exhaustion) ถาสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดยังไมไดรับการ

แกไขอยางพอเพียง รางกายจะผานเขาสูระยะที่สาม คือ ระยะหมดแรง เน่ืองจากความเครียดยังคงมีอยู 

พอรางกายเจอความเครยีดซ้ําแลวซ้าํเลารางกายจะเสื่อมโทรม จนกระทัง่เกดิเปนโรคตาง ๆ เชน ภูมิแพ 

ลมพิษ และในกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และอาจถึงแกความตายได 

 ทฤษฎีของ Robbins 

 แบบจําลองความเครียด แนวคิดของร็อบบินส (Robbin & Judge, 2013 : 597 - 600) 

แบบจําลองดังกลาวไดรับความนิยมและถูกนํามาใชกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการศึกษาความเครียด

ในประเทศไทย (อังศินันท อินทรกําแหง, 2551 : 78 - 79) แนวคิดความเครียดของ Robbins ดังแบบจําลอง

ความเครียด (ดูภาพที่ 2.1) แบบจําลองดังกลาวเปนการนําเอาปจจยักับสิ่งแวดลอม (Environmental 

Factors) ปจจัยเกี่ยวกับองคการ (Organizational Factors) และปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) 

เขามาผนวกเขาไวดวยกัน อยางไรกต็าม Robbins กลับช้ีวาปจจัยทั้งสามดังกลาวน้ัน อาจยังไมเพียงพอ

ที่สามารถระบไุดวา เปนสาเหตุสาํคัญของการเกิดความเครียดดวยการใหเหตุผลวา บุคคลจะมีความเครียด
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หรือไมน้ัน ยังข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญอีกอยาง คือ ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) 

ซึ่งแบบจําลองความเครียดแนวคิดของ Robbins ประกอบดวย 

  1. ปจจัยเกี่ยวกับสิง่แวดลอม (Environmental Factors) คือ ความไมแนนอนเน่ืองจาก

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดังกลาวมีผลตอโครงสรางองคกร และบุคคลกรภายในองคกร อาทิเชน 

ความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ (Economic Uncertainty) เมื่อเศรษฐกิจตกตํ่าสงผลกระทบตอองคกร

อยางหลีกเลี่ยงไมได และยังเพิ่มความสับสนเกี่ยวกับความมั่นคงในงานแกบุคลากรภายในองคกร นอกจากน้ี 

ความไมแนนอนทางการเมือง (Political Uncertainty) ก็เปนอีกตัวแปรหน่ึงที่สรางความสับสน และ

กอใหเกิดความตึงเครียดแกคนในสังคมของประเทศ เชน การเกิดการประทวง การเดินชุมนุม ฯลฯ 

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดทางดานเทคโนโลยี (Tecnological Change) ก็เปนอีกตัวแปร

สําคัญที่ทําใหบุคลากรเกิดความเครียด เน่ืองจากบุคคลไมสามารถปรับตัวตามไดทันตอสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงไปที่เกิดข้ึน 

  2. ปจจัยเกี่ยวกับองคการ (Organizational Factors) เปนตัวแปรที่สรางความกดดัน

แกบุคลากร เน่ืองจากความตองการหรือความคาดหวังขององคการ ความตองการ (Demands) ในที่น้ี 

หมายถึง หนาที่รับผิดชอบ ความกดดัน ระเบียบขอบังคับ และรวมถึงความไมแนนอน ที่บุคคลตองเผชิญ

หรือประสบในสถานที่ทํางาน ไดแก ความตองการของตัวงาน (Task Demands) ซึ่งประกอบไปดวย 

ลักษณะของงาน เงือ่นไขการทํางาน ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ทํางาน ความตองการดานบทบาท

หนาที่ (Role Demands) ซึ่งเปนความกดดันที่เกิดข้ึนกับบุคคล เน่ืองมาจากหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ

ในองคการ ความขัดแยงในบทบาทหนาที่รับผิดชอบ การไดรับหนาที่ความรับผิดชอบที่สูงจนเกินไป 

ความคลุมเครือของบทบาทหนาที่ ลวนมีสวนทําใหบุคคลเกิดความเครียดทั้งสิ้น ความตองการระหวาง

บุคคล (Interpersonal Demands) เปนความกดดันอันเน่ืองมาจากบุคคลอื่นในการทํางาน การขาด

การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน รวมทั้ง ความสัมพันธที่ยํ่าแยระหวางบุคคลในที่ทํางานลวนสงผลตอ

ความเครียดของบุคคลอกีเชนกัน 

  3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) เปนตัวแปรที่สรางความเครียดแกบุคคลดวย

เหมือนกัน ไดแก ประเด็นเกี่ยวกับครอบครัว (Family Issue) ครอบครัวถือวามีสวนสําคัญอยางมาก

ตอบุคคล บุคคลทีม่ีปญหาครอบครัวยอมไมสามารถทํางานไดตามปกติ ปญหาเกีย่วกับรายไดสวนบคุคล 

(Personal Economic Problems) ซึ่งปญหาดังกลาวมักเกี่ยวของการเงิน รวมทั้งลักษณะบุคลิกภาพ

ของบุคคล (Inherent Personality Characteristics) ซึ่งมีสวนสําคัญที่มีผลตอการจัดการความเครียด

ที่เกิดข้ึนของแตละบุคคล 
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  4. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) ความเครียดที่สงผลกระทบ

แตละบุคคลน้ัน บางครั้งอาจมีสาเหตุหลักมาจากปญหาเดียวกัน แตปฏิกิริยาการตอบสนองตอความเครียด

ของแตละบุคคลมักแตกตางกันออกไป ปจจัยที่ทําใหบุคคลแตละบุคคลมีความอดทนตอความเครียด

ที่เกิดข้ึนแตกตาง ไดแก การรับรูของบุคคล (Perception) เปนความสัมพันธระหวางสภาวะความเครียด

ที่เกิดข้ึนกับปฏิกิริยาในการตอบสนองตอความเครียดของบุคคล ประสบการณการทํางานของบุคคล 

(Experience) ประสบการณในเชิงลบเกี่ยวกบังานที่บคุคลเคยไดรับ หรือเคยประสบมามกัมผีลตอระดับ

ความเครียดของบุคคลากรไดรับการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ซึ่งมักเกี่ยวของกับความสัมพันธ

ระหวางเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ความสัมพันธดังกลาว ลวนมีผลตอความเครียดของบุคคลทั้งสิ้น 

สุดทายบุคลิกลักษณะของบุคคล (Personality) บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะชอบแขงขัน กาวราว ใจเร็ว 

ไมมีความอดทน ไมพักผอน เรงรีบ ชอบทําอะไรมากกวาหน่ึงอยางในเวลาเดียวกัน บุคคลที่มีลักษณะ

เชนน้ี มักมีความเสี่ยงตอการเกิดความเครียด ซึ่งรวมถึงพวกบางาน (Workaholics) ดวย ตามแนวคิด

ดังกลาวไวขางตน สามารถนํามาสรางเปนแบบจําลองที่มีช่ือวาแบบจําลองความเครียดตามแนวคิด

ของ (Robbins’s Stress Model) ไดดังภาพที่ 2.1 
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ปจจัยเก่ียวกับสิง่แวดลอม 

 

 ความแตกตางระหวางบุคคล 

 

อาการทางกาย 

ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

 

การรับรู 

 

ปวดหัว 

ความผันผวนทางการเมือง 
 

ประสบการณการทํางาน 
 

ความดันโลหิตสูง 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

 

การสนับสนุนทางสงัคม 

 

โรคหัวใจ 

  

การควบคุมตนเอง 

  

  

ความเชื่อม่ันในตน 

  

  

ความมุงราย 

  

     ปจจัยเก่ียวกับองคการ 
 

ความเครียด 
 

อาการทางจิต 

ความตองการตามลักษณะงาน 

   

นอนไมหลับ 

ความตองการตามบทบาทหนาท่ี 
 

  

ซึมเศรา 

สัมพันธภาพระหวางบุคคล 

   

ไมพอใจในงาน 

     ปจจัยสวนบคุคล 

   

ดานพฤติกรรม 

ปญหาครอบครัว 

   

ผลการทํางาน 

ปญหาดานการเงิน 
 

 

 

การขาดงาน 

ลักษณะบุคลิกภาพ 

   

การเปลี่ยนงาน 

 

ภาพที่ 2.1 แบบจําลองความเครียดตามแนวคิดของ Robbins 

ที่มา : Robbins & Judge (2013 : 597) 

 

 ทฤษฎีของ Cartwright & Cooper 

 แนวคิดของ Cartwright & Cooper (1997 อางถึงใน Cooper, Cartwright & Early, 2001 : 28) 

แนวคิดดังกลาว อธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทํางาน ซึ่งประกอบดวย 6 ปจจัยสําคัญ

โดยที่หาปจจัยแรกจะเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของงานทีท่ํา สวนปจจัยสุดทายจะเกี่ยวของกับความสมดุล

ของชีวิตทํางานและชีวิตสวนตัว ดังภาพที่ 2.2 
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ปจจัยสําคัญทั้ง 6 ที่มีผลตอความเครียดในการทํางานของ Cartwright & Cooper 

ปจจัยเกี่ยวกบัลกัษณะงาน 

ปจจัยเกี่ยวกบับทบาทหนาที่ในองคการ 

ปจจัยเกี่ยวกบัสมัพันธภาพระหวางบุคคล 

ปจจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาทางอาชีพการงาน 

ปจจัยเกี่ยวกบัลกัษณะองคการ 

ปจจัยเกี่ยวกบัความสมดุลระหวางชีวิตทํางานและชีวิตสวนตัว 

 

ภาพที่ 2.2 ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทํางานของ Cartwright & Cooper 

ที่มา : Cooper, Cartwright & Early (2001 : 28) 

  

 1. ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน 

  การทําความเขาใจเกี่ยวกับความเครยีดอันเน่ืองมาจากลักษณะงาน การรับรูถึงองคประกอบ

ทั้งหลายอยางของงานยอมมีความสําคัญเปนอยางย่ิง องคประกอบของลักษณะงานในที่น้ีน้ัน ไดแก 1) 

สภาพแวดลอมทางกายภาพของงาน 2) ภาระงาน 3) ช่ัวโมงการทํางาน 4) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

และ 5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการทํางาน 

  สภาพแวดลอมทางกายภาพของงาน (Job Characteristics) เชน เสียง (Noise) การสั่น 

สะเทือน (Vibration) อุณหภูมิ (Temperature) เปนตน ลวนมีความสําคัญอยางย่ิงตอความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามเปนเรื่องแปลกทีส่ิ่งเหลาน้ี มักจะเปนสวนแรกที่มักถูกมองขามไป คําวา 

“สภาพการทํางานที่เลวราย” มักบงบอกถึงภาพพจนของงานในอุตสาหกรรม งานกลางแจง งานที่มี

ความเสี่ยง งานที่มีอันตราย และเปนงานที่ตองใชกําลังเสียเปนสวนใหญ นอยนักที่คนสวนใหญจะรวม

สภาพการทํางานทีเ่ลวรายเขากับงานในออฟฟศ หรืองานที่เกี่ยวของกับงานดานบริหารทรพัยากรบคุคล 

บางครั้งสภาพการทํางานทีเ่ลวรายอาจหมายถึง การทํางานภายใตสภาวะทีม่ีเสียงดังเกินไป สภาวะดังกลาว

มีสวนกอใหเกิดความเครียดทางกายและทางจิตใจข้ึนได เชนเดียวกับการทํางานภายใตสภาวะสั่นสะเทือน

และอุณหภูมิทีไ่มเหมาะสม Cooper, et al. (2001 : 30 อางถึงใน Cooper & Marshall, 1976) สวน

ภาระงาน (Workload) พบวา มีผลตอความเครียดของบุคคลอยางมีนัยสําคัญ ไมวาภาระงาน (ทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ) จะมีปริมาณที่มากเกินไป (Overload) นอยเกินไป (Underload) ลวนสงผล

ตอความเครียดดวยกันทั้งสิ้น (Cooper, Cartwright & Early, 2001 : 31) ตามกฎการตอบสนองตอ

ความเครียดของบุคคล ในแตละบุคคลยอมมีขอบเขตหรือระดับที่เหมาะสมเฉพาะตัวในการจัดการกับ

ความเครียดที่เกิดข้ึน (อันเน่ืองมาจากภาระงานที่ไดรับมอบหมาย) แตกตางกัน หากปริมาณความเครียด
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สูงกวาขอบเขตหรือระดับดังกลาว ยอมกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดีตอบุคคลน้ัน ย่ิงไปกวาน้ันหาก

ภาระงานที่ตองรับผดิชอบ มีระยะเวลาจํากัดหรือเสนตายเขามากดดันดวยแลว เงื่อนไขดังกลาวยอมมีสวน

นําพาความเครียดใหเกิดข้ึนได แตทั้งน้ีก็ยังคงข้ึนอยูกบัการตีความของบคุคลอยูดีวารูสกึอยางไร บอเกิด

ของความเครียดจากการทํางานมีอยู 2 สาเหตุ ไดแก 1) งานมากเกินไป 2) การไดรับมอบหมายงาน

ที่ไมเหมาะสมกับความสามารถ (Cooper & Straw, 1993 : 126 -128) อาการของการทํางานหนัก

มากเกินไปน้ัน สังเกตเห็นงายมาก เราอาจจําเปนตองทํางานนานหลายช่ัวโมง หรืออาจรูสึกแยกแยะ

เรื่องงานและเรื่องสวนตัวไมได สวนการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความสามารถของบุคคล ก็เปน

เรื่องสําคัญเชนกัน กลาวคือ เมื่องานที่ทําไมไดใชความรูความสามารถที่มีอยูอาจทําใหรูสึกวา งานน้ัน

นาเบื่อหนาย ไมเราใจใหอยากทํา ไมรูสึกทาทายตรงกันขามกบังานทีต่องอาศัยทักษะความรูความสามารถ 

สภาพการณดังกลาว จะสงผลใหความภาคภูมิใจในตนเองและความเช่ือมั่นในตนเองลดลง ขาดความ

เอาจริงเอาจัง และแรงกระตุนในการทํางาน จิตใจไขวเขวขาดสมาธิ เปนตน ขณะที่ช่ัวโมงการทํางาน 

(Work Hours) ก็มีสวนเกี่ยวของที่จะกอใหเกิดความเครียดดวย เชนกัน จากการศึกษาจํานวนมาก พบวา 

จํานวนช่ัวโมงการทํางานมีความสัมพันธกับสุขภาพทางกายและทางจิต รวมทัง้ ความสุขของบุคคลอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ขณะที ่Cooper, et al. (2001 อางถึงใน Sparks, 1997) ไดระบุวา จํานวนช่ัวโมง

การทํางานมีความสัมพันธแบบไมเชิงเสนกับอาการที่เกิดข้ึนจากความเครียด โดยบุคคลที่ทํางานมากกวา 

48 ช่ัวโมงตอสัปดาห ก็มักจะมีปญหาในดานสุขภาพได อีกทั้งการทํางานเปนชวงเวลาหรือทําเปนกะ 

ทัศนคติในการทํางาน และความสุขทางกายและจิต ลวนเปนตัวแปรที่มีผลตอความเครียดอันเน่ืองมาจาก

การทํางานของบุคคลดวยทัง้สิน้ ซึ่งในขณะที่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาํงานอยางรวดเร็วของสังคม

ปจจุบันเพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการแขงขัน จนกระทั้งบุคคลน้ันไมสามารถปรับตัวตามไดทันตอ

สถานการณการเปลี่ยนไปที่เกิดข้ึน ที่เรียกวาปรากฏการณ “Future Shock” ก็เปนอีกตัวการสําคัญหน่ึง

ที่อาจกอใหเกิดความเครียด (ณัฏฐพันธ เขจรนันท, 2551 : 78 - 80) การนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา

ในใชในที่ทํางาน ทําใหพนักงานจําเปนตองปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมของระบบการทํางานแนวใหม 

ความตองการในการปรับตัวเพื่อตามใหทันเทคโนโลยีใหม ๆ น้ัน อาจชวยเพิ่มความเครียดใหแกพนักงาน

อีกทางหน่ึง การรับเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในองคการ ซึ่งเปนสิ่งที่ดีเหมือนเปนการเริ่มตนใหม 

ในขณะที่ตองยอมรับความจริงดวยวา การจะเปลี่ยนแปลงอะไรซักอยาง โดยเฉพาะในระดับมหาภาค

บอยครั้งจาํเปนตองใหเวลาอยางมาก เพื่อที่จะเรยีนรูและทาํความเขาใจสิ่งน้ัน ๆ  ขณะที่ตองลืมสิ่งที่เคย

เรียนรูในอดีต สภาวะดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความรูสึกเชิงลบของบุคคลในองคการ แตสําหรับ

บางคนอาจมองวาน่ีเปนสิ่งทาทายใหม ทํานองเดียวกันกับของ Cooper, et al. (2001 : 34 อางถึงใน 

Korunka, Frank, Lueger & Mugler, 1995) วาการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชภายในในองคการ 

มักจะสงผลตอความพึงพอใจและสุขภาพของพนักงาน สวนดานความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดข้ึน

จากการทํางานน้ันปจจุบันพบวา มีหลายอาชีพที่ตองทํางานพรอมกับความเสี่ยงสูงอยูตลอดเวลา อาทิ
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เชน ตํารวจ ทหาร ผูคุมนักโทษ นักดับเพลิง คนทํางานเหมืองแร เปนตน อยางไรก็ตาม จากการศึกษา

เปนจํานวนมาก ช้ีในทํานองเดียวกันวา ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดข้ึนจากลักษณะงานมีผลตอความเครียด

ของบุคคล ในฐานะเปนแหลงกําเนิดความเครียดชนิดหน่ึง 

 2. ปจจัยเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในองคการ 

  บางครั้งเราอาจจะคิดวาความเครยีดน้ัน คงจะเกดิข้ึนกับเฉพาะพวกผูบริหารที่มีงานรุมเรา

หรือยุงวุนวายอยูตลอดเวลา แตในความเปนจริงแลว คนพวกน้ันอาจมีความเครียดนอยกวาพนักงาน

ที่มีตําแหนงตํ่ากวาดวยซ้ําไป (Cooper & Straw, 1993 : 120 - 122) อาจเปนเพราะบุคคลพวกน้ัน 

สามารถควบคุมชีวิตการทํางานของตนเองไดอยางมีอิสระ มีสิทธิในการตัดสินใจและสามารถกําหนด

ความสําคัญกอนหลังของเรื่องตาง ๆ ไดดวยตนเองน้ันเอง จึงเปนผลทําใหบุคคลพวกน้ันมีความเครียด

นอยกวาคนที่ไมสามารถควบคุมสิง่ตนตองการทําได ไมเพียงแคน้ันการขาดความชัดเจนที่เกี่ยวกับขอบเขต

ของบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งในบางครั้งบทบาทหนาที่ภายในองคการอาจมีลักษณะ

ขัดแยงกันเอง ทั้งสองกรณีลวนมีผลตอความเครียดของบุคคลดวยกันทั้งสิ้น คําวา บทบาทในที่น้ีบางครั้ง

อาจรวมถึงพฤติกรรมและความตองการ ซึ่งมักจะเกี่ยวของกับประสบการณการทํางานของแตละบุคคล 

Cooper, et al. (2001 : 34 อางถึงใน Korunka, Frank, Lueger & Mugler, 1995) เปนบุคคลแรก

ที่กลาวถึงความสําคัญของบทบาทหนาที่ ซึ่งมีผลตอความเครียด โดยแบงออกเปน 2 ตัวแปร อันไดแก 

ความคลุมเครือของบทบาทหนาที่ และความขัดแยงของบทบาทหนาที่ อยางไรก็ตามตัวแปรทั้งสอง

ไดรับการยอมรบัวาเปนแหลงทีม่าของความเครียดจากการทํางานชนิดหน่ึง ความคลุมเครือของบทบาท

หนาที่ (Role Ambiguity) มักจะเกี่ยวของกับการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของบทบาทหนาที่

และความรับผิดชอบของบุคคล รวมถึงการขาดขอมูลเกี่ยวกับตัวงาน มีการศึกษาจํานวนมากช้ีไปทํานอง

เดียวกันวา ความคลุมเครือของบทบาทหนาที่มีความสมัพนัธกบัอาการทางจิต อันเน่ืองมาจากความเครียด

ในระดับสูง Cooper, et al. (2001 : 34 อางถึงใน O’Driscoll & Beehr, 1994) สวนความขัดแยง

ของบทบาทหนาที่ (Role Conflict) มักเกี่ยวของกบัความขัดแยงที่เกิดข้ึนจากความตองการของตัวงาน 

ในบางครั้งความตองการดังกลาวอาจมีลกัษณะขัดแยงกันเอง มิใชเรื่องผิดปกติหากบุคคลจะรูสึกวาตนเอง

ตกอยูในสภาพกลนืไมเขาคายไมออก เน่ืองจากความตองการของงานที่ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันแลว

ความเครียดจะเริม่กอตัวข้ึนก็ตอเมือ่บคุคลน้ันไมสามารถตอบสนองถึงความตองการดังกลาวได ผลจาก

การศึกษา ระบุวา อาการทางจิตมีความสัมพันธอยางสูงกับความคลุมเครือของบทบาทหนาที่มากกวา 

ความสัมพันธระหวางความขัดแยงในบทบาทหนาที่กับอาการทางจิต Jackson & Schuler (1985 อางถึงใน 

Cooper, Cartwright & Early, 2001 : 34) อยางไรก็ตาม นอกจากความคลุมเครือของบทบาทหนาที่ 

และความขัดแยงของบทบาทหนาที่ ดังไดกลาวไวขางตนแลว ยังมีตัวแปรที่มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบ

มากเกินไป หรือการมีหลายบทบาทหนาที่ (Role Overload) หมายถึง การที่บุคคลหน่ึง ๆ ตองทําหนาที่

หลายอยางภายในองคการ การรับผดิชอบหลายอยางน้ัน นอกจากจะนําไปสูการทํางานลวงเวลาของแตละ
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บุคคลแลว ยังสงผลกระทบตอความรูสกึที่วาจะสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายน้ันสําเร็จลลุวงไดหรือไม

จากการศึกษาของ Cooper พบวา ความคลุมเครือของบทบาทหนาที่ ความขัดแยงของบทบาทหนาที่

และการมีบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบมากเกินไป มีความสัมพันธกับความเครียดจากการทํางาน

แตในความเปนจริง Cooper, et al. (2001 : 34 อางถึงใน Narayanan, Kramer, & Ramaswami, 

1999) พบวา การมีบทบาทหนาทีต่องรับผิดชอบมากเกินไป ถูกนํามากลาวอางในฐานะที่เปนแหลงกําเนิด

ความเครียดจากการทํางานมากกวาความคลุมเครือของบทบาทหนาที่ และความขัดแยงของบทบาท

หนาที่เสียอีก 

 3. ปจจัยเกี่ยวกบัความสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

  สัมพันธภาพระหวางบุคคลภายในองคการ อาจกลายเปนบอเกิดสําคัญของความเครียด

และความสนับสนุนภายในหนวยงานก็ได เมื่อใดที่ความสัมพันธระหวางบุคคลภายในหนวยงาน เชน 

ผูบงัคับบญัชา เพือ่นรวมงาน ผูใตบงัคับบญัชา เปนตน ดําเนินไปไดดวยดี บรรยากาศในการทํางานกจ็ะ

อบอุน มีมติรภาพ และไวใจซึ่งกันและกันได อยางไรก็ตามหากสภาพดังกลาวมีลักษณะในทางตรงกันขาม 

ยอมนํามาซึ่งความเครียดอยางหลีกเลี่ยงมิได ความสัมพันธภายในองคการเปนบอเกิดแหงความพึงพอใจ 

นอกจากน้ี ความสัมพันธที่ดีในการทํางานยังมีสวนชวยเสริมสรางการสื่อสารระหวางกันและกันได

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสวนชวยลดความคลุมเครือของงานที่เกิดข้ึนได อยางไรก็ดีความสัมพันธทีดี่

ในที่ทํางานน้ัน ก็มักจะเปนเรื่องที่ยากที่สุดของการจัดการ (Cooper & Straw, 1993) การพิจารณา

ความเครียด อันเน่ืองมาจากการทํางานมักจะมีแหลงกําเนิดมาจากความสัมพันธระหวางบุคคลและ

การขาดการสนับสนุนทางสงัคม (ภายในองคการ) จากการศึกษาจํานวนมาก ช้ีใหเห็นวา ความสัมพันธ

เชิงลบระหวางบุคคลภายในองคการ รวมทั้ง การขาดการสนับสนุนจากเพือ่นรวมงานหรอืผูบังคับบัญชา 

เปนแหลงกําเนิดความเครียดหลักของคนทํางานจํานวนมาก Cooper, et al. (2001 : 34 อางถึงใน 

Motowidlo & Schmit, 1999) ตรงกนัขาม หากบุคคลไดรบัการสนับสนุนดังกลาว มสีวนชวยบรรเทา

ปญหาอาการทางจิต อันเน่ืองมาจากความเครียดจากการทํางานและสงผลดีตอสุขภาพ Cooper, et al. 

(2001 : 34 อางถึงใน Beehr & Franz, 1979) นอกจากน้ี ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลและลักษณะ

การทํางานของผูนําภายในองคการ ก็มผีลตอความเครียดในการทํางานดวยเชนกัน 

 4. ปจจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาทางอาชีพการงาน 

  ในชวงเริ่มตนของอาชีพ บางคนอาจมีโอกาสไดรับรางวัลจากการทํางาน ไดรบัเงินเดือน

เพิม่ข้ึน และไดรบัการเลือ่นตําแหนง อยางไรก็ตาม เมือ่เวลาผานไปเรือ่ย ๆ บางคน พบวา โอกาสตาง ๆ 

เหลาน้ันมักจะลดนอยถอยลงเขาไปทุกที ความกาวหนาตาง ๆ ดูเหมือนจะพัฒนาตอไปอยางเช่ืองชา 

สภาพการณดังกลาว อาจมสีวนบั่นทอนความพยายามและอาจกลายเปนสาเหตุสําคัญของความเครียด 

จากการทํางานก็เปนได ในขณะที่ความสาํเร็จดูเหมือนเปนเรื่องที่ยากข้ึน บางคนสามารถยอมรับถึง

สภาพการณดังกลาวได ก็จะมีความสุขที่ดําเนินบทบาทหนาที่ของตนตอไปดวยความพึงพอใจ มีอสิระ 
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และมีความสุขกบัครอบครัว และสิ่งอื่น ๆ ที่นาสนใจ ขณะทีบ่างคนอาจไมไดเปนเชนน้ัน ความเครียด

ที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาทางอาชีพการงานน้ัน รวมถึงความไมปลอดภัยในงาน (Job Insecurity) การไมได

รับการสนับสนุนหรือการไดรับการสนับสนุนที่มากเกินไปภายในองคการ สงผลตอการขาดความมุงมั่น

ที่จะบรรลเุปาหมายขององคการ 

 5. ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะองคการ 

  ความเครียดที่เกิดจากปจจัยเกี่ยวกับลักษณะองคการ มักเกี่ยวของกับวัฒนธรรมและวิถี

หรือรูปแบบการจัดการภายในองคการ อยาปฏิเสธเสียมไิดเลยวา มีปจจัยเกี่ยวกับลักษณะองคการเปน

จํานวนมากที่สงผลตอความรูสึกและความเครียดของบุคลากรภายในองคการ ที่น่ีเราจะพิจารณาบางเรื่อง 

ซึ่งงานวิจัยสวนใหญทางการศึกษาเกี่ยวกับความเครียด อันมาจากโครงสรางภายในองคการ กลาวคือ 

องคการที่มีโครงสรางภายในซึ่งแบงหนวยงานออกเปนกลุมยอย ๆ มักยินยอมใหบุคลากรภายในองคการ

มีสวนรวมเพียงนอยนิดในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่พวกเขาตองรับผิดชอบ การสื่อสารระหวางกัน

อยางไมมีประสิทธิภาพก็เปนอีกตัวแปรที่มีสวนทําใหบุคลากรภายในองคการมีความเครียด อยางไรก็ตาม

บรรยากาศของการทํางานที่เกิดข้ึนภายในองคการ บอกเปนตัวบอกใหรูวา ลักษณะของกระบวนการ

สื่อสารภายในองคการน้ันวาเปนเชนไร หากการสื่อสารระหวางกันและกันเปนไปในเชิงลบ อาจนําไปสู

การติฉินนินทาเกี่ยวกบัผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา รวมทัง้ การบริหารและการจัดการ

ภายในองคการไมเพียงแคน้ัน ความพยายามในการชักจูงคนอื่นใหเช่ือสิ่งใดสิง่หน่ึง อาจกอใหเกิดความ

ไมไววางใจซึ่งกันละกัน อีกทั้งขาดการสนับสนุนระหวางกันดวย ซึ่งลวนแตมีสวนทําใหเกิดความเครียด

เพิ่มข้ึน นอกจากน้ียังพบวานโยบายขององคการมีผลกระทบอยางมากตอความเครียดของบุคลากร 

จากการศึกษาพบวา มุมมองของบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายขององคการในเชิงลบ มีความสัมพันธกัน

อยางสูงกับอาการทางจิตที่เกิดจากความเครียดในการทํางาน อีกทั้งยังไดพบวา นโยบายขององคการ

มีความสัมพันธกับระดับความเครียดของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจกลาวไดวาการขาดการมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ การขาดการสื่อสารที่ดีภายในองคการ และนโยบายขององคการลวนมีผลตอความเครียด

ของบุคลากรภายในองคการทั้งสิ้น 

 6. ปจจัยเกี่ยวกับความไมสมดุลระหวางชีวิตทํางานและชีวิตสวนตัว 

  บางครั้งเราเรียกความไมสมดุลดังกลาววา ความขัดแยงระหวางชีวิตทํางานและชีวิตสวนตัว

ปจจุบัน พบวา โครงสรางของครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งตางจากในอดีตที่ผานมา ผูหญิงมีบทบาท

มากข้ึนในการมีสวนรวมในการทํางาน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดทางเทคโนโลยี ซึ่งมีผลตอ

ลักษณะงานที่เปลี่ยนรูปแบบไปดวย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานดังกลาวน้ันบางครั้งกอใหเกิด

ความเครียด เน่ืองจากความไมสมดุลระหวางชีวิตทํางานกับชีวิตสวนตัว ซึ่งความไมสมดุลดังกลาวเช่ือมโยง

กับอาการทางจิตอันเน่ืองมาจากความเครียด โดยเฉพาะผูหญิง พอแมที่อยูในวัยทํางาน คูรักที่มีอาชีพ

เดียวกัน Cooper, et al. (2001 : 34 อางถึงใน Greenberg & Baron, 2000) ระบุวา ความขัดแยง
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ระหวางงานของแตละบคุคลกับครอบครัว มี 3 รูปแบบ ไดแก ความขัดแยงอันเน่ืองจากมีเวลาและพลงังาน

อยางจํากัด ความขัดแยงอันเน่ืองมาจากพฤติกรรม ความขัดแยงอันเน่ืองมาจากความเครียด ความขัดแยง

ระหวางความตองการของการทํางานและครอบครัวซึ่งเปนสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได ย่ิงทุมเทเวลาใหกับ

บทบาทใดบทบาทหน่ึง ย่ิงกอใหเกิดความขัดแยงระหวางกันมากข้ึนเทาน้ัน นอกจากน้ี ความขัดแยง

อันเน่ืองมาจากบุคคลมีเวลาและพลังงานอยางจํากัดแลว ความขัดแยงที่เกิดข้ึนเน่ืองจากบทบาทตามปกติ

และความคาดหวังของผูอื่น หรอือาจเรียกไดอีกอยางวา ความขัดแยงอันเน่ืองมาจากพฤติกรรมน้ันเอง 

เชน บุคลากรภายในองคการถูกคาดหวังใหมีความทะเยอทะยาน มีเปาหมายในการทํางาน มีความมุงมั่น 

และมุงเนนงานเปนหลัก บางครั้งการทํางานจะสําเร็จไดน้ัน บุคลากรภายในองคการตองมีคุณลักษณะ

แบบอุดมคติที่กลาวมา ตรงกันขามกับสถานการณภายในบานหรือครอบครัว ซึ่งอาจตองการความรัก 

การเอาใจใสดูแล ตองการความสบายใจและเนนที่ความสัมพันธภายในครอบครัวเปนหลัก ความคาดหวัง

ของพฤติกรรมที่แตกตางกันระหวางองคการและบานอาจทําใหบุคคลเกิดความเครียดข้ึนได สวนความขัดแยง

อันเน่ืองมาจากความเครียด ซึ่งเกิดไดจากการถูกรบกวนทางอารมณโดยเฉพาะอยางย่ิง จากเงื่อนไข

ของงาน (อาทิเชน ปริมาณงานที่มากเกินไป ความสัมพันธระหวางบุคคลที่ไมสูจะดีนัก ความไมปลอดภัย

ในงาน และการขาดโอกาสในการตัดสินใจดวยตนเอง) ลวนสงผลตออารมณเชิงลบทั้งสิ้น ความรูสึก

เชิงลบที่เกิดข้ึนในที่ทํางานอาจติดตัวไปบุคคลไปดวย ซึ่งอาจมีผลตอสมาชิกภายในครอบครัวเชนเดียวกัน 

ความรูสึกเชิงลบที่เกิดข้ึนภายในครอบครัวก็อาจติดตัวบุคคลไปสูที่ทํางานดวยเชนกัน 

 ปจจัยความเครียด 

 การเกิดข้ึนของความเครียด ประกอบดวยปจจัยเชิงสาเหตุหลายประการ ดังน้ี 

 มรรยาท รุจิวิทย (2557 : 10) ไดกลาววา ความเครียดเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ในดานตาง ๆ รวมทั้ง การรับรูและการแปลเหตุการณที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมกอใหเกิดความกดดัน ทั้งภายในบุคคล ระหวางบุคคล และภายนอก 

  1. การเปลีย่นแปลงทางพัฒนาการตามวัย (Developmental Stress) เมื่อมีการพัฒนาการ

ของรางกายจากวัยหน่ึงไปสูวัยหน่ึง ยอมเกิดการเปลีย่นแปลงทาํใหเกิดความเครียดได เชน เด็กเริ่มเขาสู

วัยรุน การมีประจําเดือน และวัยหมดประจําเดือน รางกายที่มีการพัฒนาไมปกติ หรือระดับพัฒนาการ

ที่ไมดีทําใหมีการรับรูเหตุการณแบบเด็ก ๆ มีการแปลเหตุการณ และแกไขปญหาแบบเด็ก ๆ ทําใหปญหา

ไมไดรับการแกไขที่ถูกตอง กอใหเกิดความเครียดตามมา 

  2. การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ (Biological Stress)  

   2.1 ดานกายภาพ โครงสรางของรางกายที่เจริญเติบโตอยางไมสมบูรณ ทําใหเกิดโรค

ตาง ๆ ไดงาย ความสามารถที่ซอนแฝงอยูมีนอย ทําใหการแกปญหาไมดีนัก ทนตอภาวะความเครียด

ไมได 



24 

   2.2 ดานสรีระ องคประกอบต้ังแตกอนต้ังครรภและระหวางต้ังครรภ เชน ยีนส การทํางาน

ของระบบตอมไรทอ ภาวะการติดเช้ือ หรือสารพิษตาง ๆ 

  3. การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม (Environmental Stress)  

   3.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวที่สามารถสัมผัสได 

เชน สภาพอากาศทั้งรอนและหนาว แสงสวางที่สวางหรือมืดเกินไป สภาวะอากาศที่ไมบริสุทธ์ิ มีกลิ่น 

ควันพิษ เสียงที่ดังมากเกิน จะทําใหรูสึกไมสบายปวดศีรษะ และอารมณเสียหงุดหงิดงาย นอกจากน้ี 

การขาดแคลนปจจัยในการดํารงชีวิต เชน อาหาร นํ้าด่ืม เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปนสาเหตุ

ของความเครียดได 

   3.2 สิ่งแวดลอมทางจิตใจ ความเครียดทางจิตใจมักเกดิจากเหตุการณที่เลวราย หรือ

อาจเกิดจากเหตุการณที่นายินดีก็ไดเชนกนั เชน การแตงงาน การมีบตุร การสรางครอบครวัใหม การเลื่อน

ข้ันตําแหนง การเขาทํางานใหม ก็เปนเหตุการณทีส่รางความเครียดทางจิตใจได เพราะเหตุการณเหลาน้ี

ตองมีการปรับตัว การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดความเครียด นอกจากน้ี ยังมีสาเหตุอื่นน้ัน

คือ อิทธิพลของระเบียบประเพณีและวัฒนธรรม อิทธิพลของลักษณะครอบครัว ภาวะทางเศรษฐกิจ 

เปนตน 

   3.3 สิ่งแวดลอมทางสังคมและสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ โดยทั่วไปมักเกิดข้ึนจาก

ความไมปรองดองกันของบุคคลในครอบครวั การทะเลาะเบาะแวง โตเถียงกัน อิจฉาริษยา การแขงขัน 

การอยูโดดเด่ียว รวมทั้งคานิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีที่ขัดแยงทําใหเกิดความเครียดได 

   3.4 การรับรู และการแปลเหตุการณ (Stress from Perception) เหตุการณที่กอใหเกิด

อารมณกลวั โกรธ เกลียด กังวล การเกดิอารมณเหลาน้ีไดน้ันข้ึนอยูกบัการรับรู และการแปลเหตุการณ

ที่ไมเหมือนกัน ซึ่งสามารถเปนสาเหตุของความเครียดได 

 นายแพทยพนม เกตุมาน (2555 : 55 - 57) ไดกลาวถึงวา ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดไว 

5 ประการดังน้ี 

  1. รางกายที่ออนแอ ผูที่มีโรคประจาํตัวหรอืปวยเปนโรครายแรง รางกายและจิตใจจะไป

ไมสดช่ืน เมื่อพบเหตุการณที่กดดันจะทําใหเกิดความเครียดสูง 

  2. ความคิดในทางลบ การคิดไปเอง ลวงหนา มองโลกในแงราย อิจฉาริษยาคนอื่น คาดหวัง

ตอชัยชนะ หรือผลตอบแทนตาง ๆ เชน โบนัส ตําแหนง และช่ือเสียงมากเกินไป เปนการกดดันตัวเอง

จนเกิดความเครียด 

  3. สิ่งเราในชีวิตประจําวัน การทํางานเรงดวนจนไมมีเวลาพักผอน ลักษณะงานที่จําเจ 

หัวหนาหรือเพื่อนรวมงานไมมีไมตรีจิต สิ่งเหลาน้ีทําใหขาดความสุขในการทํางาน 
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  4. ขาดความสามารถในการปรับตัว แตละคนมีวิธีการปรับตัวแตกตางกัน ข้ึนอยูกับพื้นฐาน 

บุคลิกภาพ ถาไมมีการฝกใหรูจักเผชิญความเครียดอยางถูกตอง จะใชวิธีการแกไขปญหาแบบเดิม การฝก

ตัวเองใหปรับตัวตอสิ่งตาง ๆ ไดดี จึงควรเริ่มตนฝกฝนต้ังแตเด็ก เชน เมื่อผลการเรียนไมเปนไปตามที่หวัง 

ก็ควรปลอยวางกับสิ่งที่ผานไปแลว และต้ังใจเรียน ต้ังใจอานหนังสือใหมากข้ึน เพื่อทําขอสอบใหดีข้ึน

ในครั้งตอไป 

  5. สิ่งแวดลอมต้ังแตมลพิษรอบตัว การอยูกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความเครียดของ 

บรรยากาศอันเรงรีบ การแขงขันสูง ยอมทําใหคนที่อยูในสังคมน้ันเกิดความเครียดไดในทุก ๆ วัน 

 สรุปไดวา ความเครียดน้ันเกิดข้ึนไดตลอดเวลาทั้งภายในตัวบุคคล ระหวางบุคคล และภายนอก

บุคคล ซึ่งสวนใหญมีปจจัยมาจากดานสภาพแวดลอม เชน ความเครียดที่เกิดข้ึนในทุกช่ัวโมงของการ

ทํางาน ซึ่งมาพรอมกับปญหาหรือภาวะอันรีบเรงยอมสงผลกระทบตอสภาพรางกาย จิตใจ และสังคม 

สิ่งที่ชวยใหอดทนกับความเครียดได น้ันก็คือ ความสามารถในการปรับตัวตอสูกับสิ่งตาง ๆ เมื่อตกอยู

ในสถานการณน้ัน ๆ รวมทั้ง จัดการกับความเครียดใหถูกตองตามหลักวิธีการใหเหมาะสม 

 องคประกอบของการเกิดความเครียด 

 องคประกอบของการเกิดความเครียดมีอยูมากมายหลายประการ โดยแตกตางกันออกไป 

เน่ืองจากธรรมชาติของความเครียด คือ สถานการณหน่ึง ๆ ไมทําใหเกิดระดับความเครียดในบุคคล

อยางเทาเทียมกัน จึงมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง องคประกอบหรือสาเหตุของความเครียดไว 

สรุปไดดังน้ี  

 สุพานี สฤษฎวานิช (2552 : 188 - 193) ไดกลาวไววา สาเหตุที่อาจทําใหเกิดความเครียด

จะมีไดหลายอยางและอาจเกิดพรอมกันไปได ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังน้ี 

   1. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกน้ัน มีความสลับซับซอน

และเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คาดหมายไดยาก ซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของเราทุกคน

อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ี  

   1.1 สภาพเศรษฐกิจ  

    สภาพเศรษฐกิจปจจุบนัที่คอนขางฝดเคือง สงผลกระทบตอการจางงาน กําลังซื้อ

ของผูคน และตนทุนของธุรกจิตางกม็ีการปดโรงงาน เลิกจางทําใหเกิดการวางงาน หรือการลดกําลังคน 

หรือการลดคาตอบแทนพนักงาน และสวัสดิการตาง ๆ ลง จนทําใหคนเกิดความเครียด มกีารฆาตัวตาย 

หรือกระโดดตึกอยูเนือง ๆ  

   1.2 เทคโนโลยีหรือวิทยาการ 

    ความกาวหนาของวิทยาการ โดยมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคมในดาน

ตาง ๆ เชน ทําใหชีวิตสะดวกข้ึน การทํางานงายลงแตกจ็ะมาทดแทนแรงงาน หรือใชคนทํางานลดลง 

หรือผูที่ปรับตัวตามวิทยาการใหม ๆ ไมไดไดรับผลกระทบในทางลบก็จะเกิดความเครียด  
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   1.3 กฎหมายและการเมือง  

    ขอกําหนดตาง ๆ ของกฎหมาย อยางเชน กฎหมายการเลือกต้ัง กฎหมายภาษี

อากร กฎหมายผังเมือง กฎหมายจัดระเบียบสังคม กฎหมายจัดระเบียบจราจร ลวนแตจะกระทบตอ

กิจกรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคมในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเปนโอกาสและขอจํากัดในการดําเนินชีวิต 

   1.4 กระแสโลกาภิวัฒน 

    เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในโลกน้ี อาจจะสงผลกระทบถึงกันไดหมด เชน กรณี

สงครามอิสราเอลกับปาเลสไตล สงครามอินเดียกับปากีสถาน หรือกรณีอิรักกับสหรัฐอเมริกา ก็ทําให

โลกเกิดความไมสงบ เกิดความไรเสถียรภาพในรูปแบบตาง ๆ เชน เกิดผลกระทบตอการลงทุน อัตรา

แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคานํ้ามัน เปนตน  

   1.5 ปญหาสังคมในเรื่องตาง ๆ  

    ขณะน้ีสังคมมีความเสื่อมโทรมลง มีปญหาสังคมเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ เชน 

ปญหายาเสพติด ยาบา ปญหาศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่เสื่อมทรามลง ปญหาการจารจรติดขัด 

เปนตน ปญหาเหลาน้ีจะทําใหคนเกิดความเครียดไดโดยทั่วหนา 

  2. ปจจัยในระดับองคการ 

   2.1 ปจจัยในเรื่องงาน (Job) งาน อาจกอใหเกิดความเครียดไดหลายลักษณะ เชน 

    2.1.1  เปาหมายงานไมชัดเจน หรือขอมูลตางๆ ไมเพียงพอไมชัดเจน 

    2.1.2  ภาระงาน (Workload) เชน 

     1) งานมาก หรืองานเรงดวน 

     2) งานซับซอน และยุงยาก 

     3) งานนอย งานไมคอยมีคุณคา ไมมีความหมาย 

    2.1.3  สภาพหรือเงื่อนไขของทํางาน (Job Conditions) เชน ลักษณะงานบางอยาง

ที่ทําใหตองกังวล เชน งานรักษาพยาบาล หรือลักษณะงานที่ไมทาทายจําเจ นาเบื่อ เชน งานของพนักงาน

เก็บคาผานทาง งานของพนักงานกดลฟิท หรืองานที่ไมคอยมีปฏิสัมพนัธกับคน เชน พนักงานคอมพิวเตอร

ซึ่งการทํางานประเภทน้ีนาน ๆ จะมีผลตอสุภาพจิต 

    2.1.4 การไมสามารถควบคุมในงานน้ัน ๆ จะทําใหผูปฏิบัติเกิดความเครียดได 

    2.1.5 การเปลีย่นแปลงในงานหรือเทคโนโลยีของงาน อาจทําใหเกดิความเครียดได

ถาผูปฏิบัติไมสามารถปรับตัวได   

    2.1.6 โอกาสกาวหนาในอาชีพ และสายงานมีจํากัด 

    2.1.7 งานไมมีความมั่นคง เชน งานกอสราง งานกรรมการ งานลูกจางช่ัวคราว 

เปนตน 
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   2.2 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ (Role) หลาย ๆ องคการ ไมมีคําบรรยาย

ลักษณะงานที่ชัดเจน เปนทางการจึงทําใหบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบไมชัดเจน คลุมเครือ (Role 

Ambiguity) หรือกรณีที่คน ๆ  น้ัน มีหนาที่งานหลายอยางจึงมีหลายบทบาทที่ตองแสดงออก และบางครั้ง

บทบาทเหลาน้ันมีความขัดแยงกันดวย (Role Conflict) คนผูน้ันจึงเกิดความเครียดได 

   2.3 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในการทํางาน คนก็มักจะไมไดทํางานคนเดียว 

มักจะตองมีเพื่อนรวมงานในแผนกเดียวกัน และนอกแผนกดวย เพราะถือเปนธรรมชาติของคนที่เปน

สัตวสังคม ถามคีวามสัมพันธอันดีตอกัน คนน้ันกจ็ะมีความสุข มีแรงจูงใจและความพอใจในงาน แตถา

มีความสัมพันธไมดีตอกัน มีปญหา มีความไมเขาใจกัน มีความขัดแยงกัน คนเหลาน้ันก็มักจะมีความเครียด 

เพราะไมอยากเจอกัน และไมอยากทํางานรวมกัน  

   2.4 โครงสรางองคการกฎระเบียบตาง ๆ ที่ไมเหมาะสม 

    2.4.1 โครงสราง เชน มีการรวมอํานาจมาก หรือมีหนวยงานมาก ซ้ําซอนกัน 

ทําใหการทํางานตองลาชา หรือยุงยากโดยไมจําเปน  

    2.4.2 กฎระเบยีบ เชน ราชการมกีฎระเบียบมาก เละเปนระเบียบที่ลาสมัยมาก

ทําใหเกิดข้ันตอนมากงานลาชาโดยไมจําเปน และเปนกรอบจาํกัดการทํางานทําใหขาดอิสระ และไมเกิด

ความคิดสรางสรรค  

    2.4.3 นโยบายตาง ๆ ไมชัดเจนหรือไมเปนธรรม เชน การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง

การโยกยายการข้ึนคาตอบแทน  

   2.5 ปญหาดานผูนําหลาย ๆ  กรณีความเครียดของพนักงานจะเกิดจากการที่มีการทําตัว

ไมเหมาะสมทีจ่ะเปนผูนํา คือ เปนผูนําที่ไมเปนลาง เลนพรรคเลนพวก หรือเปนผูนําที่ไมเกง ไมมีวิสัยทัศน

หรือไมทําตนเปนแบบอยางที่หนายกยอง ไมนาศรัทธา 

   2.6 สถานการณปญหาองคการ ถาองคการมีปญหา เชน ขาดสภาพคลอง ยอดขาย

ลดลงอยางตอเน่ือง สมาชิกทุกคนขององคการก็มกัจะเครียดไปดวย เพราะไมรูอนาคตขององคการและ

ของตนเองวาจะเปนอยางไร  

   2.7 ปญหาอื่น ๆ  เชน สภาพทางกายภาพในการทํางานทีไ่มดี เชน แออัด ไมเปนสวนตัว 

อากาศรอน เสียงดัง เปนตน  

  3. ปจจัยระดับบุคคล ไดแก  

   3.1 ปญหาดานบุคลิกภาพ และลักษณะของบุคคล คนบางคนมีบุคลิกภาพแบบ Type A 

ซึ่งคนพวกน้ี จะเครียดไดงายกวาพวก Type B เพราะ Type A มักจะคิดหรือทําอะไรหลาย ๆ อยาง

ในเวลาเดียวกันคอนขางกังวล เพราะจะหวงงานอาจจะเรียกวา บางาน เพราะมีความรับผิดชอบสูง

และชอบทําอะไรเร็ว ๆ เปนพวก Hurry Sickness แตพวก Type B ซึ่งมักจะใจเย็น ทําอะไรชา ๆ 

ไมเรงรีบ งานเสร็จก็ดีไมเสร็จก็ไมเปนไรรอได  
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   3.2 ปญหาทางดานจิตใจ คนบางคนมคีวามตองการตาง ๆ เกิดข้ึนในใจและกลัววา

จะไมไดดังที่ตองการ ทําใหคนน้ันเกิดความเครียด เชน กลัวสอบไมผาน กลัวทํางานที่ไดรับมอบหมาย

ไมสําเร็จ หรือปมดอยที่เกิดในใจ เชน ไมสวยอยางคนอื่น ไมรวยเทาคนอื่น เปนตน ความเครียดน้ีเปนผล

โดยตรงของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม  

   3.3 การเปลี่ยนแปลงในชีวิต การเปลีย่นแปลงตาง ๆ  อาจทําใหเราเกดิความเครียดได 

เชน เมื่อตองเขาโรงเรียนใหม เขาทํางานใหม เมื่อตองเปลี่ยนงาน ยายงาน ยายบาน เมื่อตองแตงงาน 

การสูญเสียคนที่รัก เปนตน 

   3.4 ความแตกตางดานเพศ ผูชายจะมีฮอรโมนที่ทําใหเกิดความเครียดไดงายกวาผูหญิง

ผูหญิงจึงมีอายุยืนกวาผูชาย โดยเฉลี่ยถึง 10 ป 

   3.5 ปญหาสวนบุคคล เชน มีปญหาสุขภาพ มีโรคประจาํตัวเจ็บปายเรื้อรัง ปญหากับ

แฟน เชน ทะเลาะเบาะแวงกัน หรือปญหาทางดานการเรียน หรือปญหาความผิดหวังบางอยางในชีวิต 

เปนตน 

   3.6 ปญหาครอบครัว มีปญหาเรื่องลูก เรื่องสาม ีหรือภรรยา เชน ความไมเขาใจซึ่งกัน 

การหยารางการตายจากกนั หรือปญหาอันเน่ืองมาจากคนอื่น ๆ ในครอบครัวมีปญหา เปนตน 

   3.7  ปญหาทางดานการเงิน เชน มีรายไดนอย หรือมีรายไดไมพอกับคาใชจาย หรือ

มีภาระหน้ีสินมาก เปนตน  

   3.8 ปญหาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว บุคคลก็อาจมีปญหาอื่น ๆ ได 

  สรุปไดวา องคประกอบของเครยีดเกดิจากตัวบคุคล ไดแก ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ และภาระทางครอบครัว เปนตน จากการปฏิบัติงาน ซึ่งไดแก ลักษณะงาน ปริมาณงาน 

สภาพการปฏิบัติงาน สวนองคประกอบที่เกิดจากสิ่งแวดลอม ไดแก ความสะอาด ความสะดวกสบาย

และบรรยากาศในการทํางาน เปนตน  

 ประเภทของความเครียด 

 ความเครียด ถือเปนระบบเตือนภัยของรางกายเพื่อใหเตรียมพรอมที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

การมีความเครียดนอยเกินไปและมากเกนิไปอาจไมเปนผลดีตอสุขภาพ สวนใหญเขาใจวา ความเครียด

เปนที่สิ่งไมดี มันอาจกอใหเกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกลามเน้ือ หัวใจเตนเร็ว แนนทอง มือ - เทาเย็น 

แตความเครียดก็มสีวนดี อยางเชน ความต่ืนเตน ความทาทาย และความสนุก สรุปแลวความเครียด คือ

สิ่งที่มาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงประเภทของ

ความเครียด พอจะสรุปไดตอไปน้ี 
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 สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา (2554 : 56) ไดสรุปชนิดของความเครียดมี 2 ชนิด 

ไดแก 

  1. Acute Stress คือ ความเครียดที่เกิดข้ึนทันท ีและรางกายก็ตอบสนองตอความเครียด

น้ันทันทีเหมือนกัน โดยมีการหลั่งฮอรโมนความเครียด เมื่อความเครียดหายไปรางกายก็จะกลับสูปกติ

เหมือนเดิมฮอรโมนก็จะกลับสูปกติ ตัวอยางความเครียด เสียง อากาศเย็นหรือรอน ชุมชนที่คนมาก ๆ 

ความกลัว ตกใจ หิวขาว อันตราย 

  2. Chronic Stress หรือความเครยีดเรือ้รงั เปนความเครยีดทีเ่กดิข้ึนทกุวัน และรางกาย

ไมสามารถตอบสนองหรือแสดงออกตอความเครียดน้ัน ซึ่งเมื่อนานวันเขาความเครียดเหลาน้ันก็จะสะสม

เปนความเครียดเรื้อรัง ตัวอยางความเครียดเรื้อรัง เชน ความเครียดที่ทํางาน ความเครียดที่เกิดจาก

ความสัมพันธระหวางบุคคล ความเครียดของแมบาน ความเหงา 

 Miller & Keane (1983 อางถึงใน อัมพร โอตระกูล, 2538 : 29) จําแนกตามแหลงที่เกิด 

โดยวิธีน้ีแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

  1. ความเครียดที่เกิดจากรางกาย สามารถแบงออกตามระยะเวลาของการเกิดไดอีก 

2 ชนิด คือ 

   1.1 ความเครียดชนิดเฉียบพลัน (Emergency Stress) เปนสิ่งคุกคามชีวิตที่เกิดข้ึน

ทันที ทันใด เชน อุบัติเหตุตาง ๆ 

   1.2 ความเครียดชนิดตอเน่ือง (Continuing Stress) เปนสิ่งคุกคามที่เกิดข้ึนแลว

ดําเนินไปอยางตอเน่ือง ซึ่งไดแก การเปลี่ยนแปลงของรางกายในวัยตาง ๆ ที่คุกคามความรูสึก เชน 

การต้ังครรภ การเขาสูวัยรุน วัยหมดประจําเดือน 

  2. ความเครียดที่เกิดจากจิตใจ เปนสิ่งที่คุกคามสืบเน่ืองมาจากความคิด ในบางครั้งก็เกิดข้ึน

อยางเฉียบพลนั เพราะเปนการตอบสนองอยางทนัทีทนัใด เชน เมื่อรูสึกถูกดาก็จะรูสกึโกรธเครยีดข้ึนได 

หรือเปนสิ่งคุกคามที่ไดรับจากการอานหนังสือ จากการชมภาพยนตร จากคําบอกเลาของผูอื่น ทําให

คิดวาตนจะมีอันตรายก็จะกอใหเกิดความเครียด 

 Dublin (1990 อางถึงใน สิริธร โกมลจันทร, 2558 : 44) ความเครยีดที่เกิดข้ึนน้ัน สามารถ

แบงออก เปน 2 ประเภท คือ 

  1. ความเครียดที่ดี (Positive Stress) ซึ่งเรียกวา Eustress ไดแก ความเครียดที่ทําให

เกิดความสขุ สาเหตุที่ทาํใหเกิดความเครียดชนิดน้ีเปนสิ่งที่ดี สรางความสุขใหแกผูรับ เชน การแตงงาน 

หรือผลสําเร็จในหนาที่การงาน 

  2. ความเครียดที่ไมดี (Negative Stress) เรียกวา Distress ไดแก ความเครียดที่เกิด

ความทุกข เมื่อเกิดเหตุการณข้ึนก็รูทันทีวาเปนสิ่งที่ไมดี เชน การหยาราง เจ็บปวย เปนตน 
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 สรุปไดวา ความเครียดน้ันเกิดไดจากหลายองคประกอบ อาจเกิดข้ึนไดทันทีที่เรียกกวา ชนิด

เฉียบพลัน และเรื้อรัง ที่เรียกวา ชนิดตอเน่ืองหรือเรื้องรัง ซึ่งในแตละบุคคลมีความเครียดไมเทากัน 

ข้ึนอยูกับการรับรู พื้นฐานทางบุคลิกภาพ อารมณ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ และระยะเวลา

ที่ความเครียดยังคงอยู ผลของความเครียดทีม่ตีอบุคคลกข้ึ็นอยูกับความสามารถในการจัดการความเครียด

ของแตละบุคคล 

 

แนวคิดเก่ียวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

 

 การดําเนินชีวิตของบุคคลจะมีลักษณะเปนกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ซึ่งการทํางานก็ถือเปน

กิจกรรมหน่ึงในจํานวนกิจกรรมทั้งหลายที่บุคคลตองกระทํา เพื่อใหเกิดการยอมรับ แตละบุคคลตองมี

การเคลือ่นไหว เพื่อผลิต เพื่อสรางสรรค เพื่อใหไดรับการยอมรับนับถือ เพื่อใหไดรับเกียรติยศ ช่ือเสียง 

และผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน สิ่งเหลาน้ีจึงเปนเหตุผลที่ทําใหบุคคลตองทํางาน และตองประสบกับ

ความเครียดจากงานอยางหลีกเลี่ยงไดยาก (พนม เกตุมาน, 2550) 

 ความหมายของความเครียดในการปฏิบัติงาน 

 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 สิริอร วิชชาวุธ (2553 : 107) ไดกลาววา ความเครียดในการทํางาน หมายถึง อารมณที่เกิดข้ึน 

กับบุคคล ซึ่งสามารถทํารายสุขภาพและการทํางานของบคุคล ความเครียดเปนสาเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลง

ทางสรีระและสามารถลดพละกําลังที่บุคคลเก็บสะสมใหหมดไปได 

 ปยนันท สวัสด์ิศฤงฆาร (2555 อางถึงใน ฐาปนี วังกานนท, 2556 : 25) ความเครียดจากที่

ทํางานเปนปฏิกิริยาตอบสนองของรางกาย จิตใจ และอารมณที่เกิดข้ึนจากการทํางาน โดยเฉพาะงาน

ที่ไมเหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน ทรัพยากร และความตองการของผูปฏิบัติงาน ถาไมสามารถ

ทําใหสําเร็จก็จะกลายเปนความเครียดจากที่ทํางาน ซึ่งสาเหตุน้ันอาจมาจากการทํางานที่หนักเกินไป 

ความเหน่ือยลา เพื่อนรวมงาน ขอจํากัดของหนวยงาน หรือจากผูปฏิบัติงานเอง 

 สุพานี สฤษฎวานิช (2552 : 16) กลาววา ความเครียด คือ สภาวะความกดดัน อันเน่ืองมาจาก

การที่คนเรามีปญหา มีความกังวล ไมสบายใจ ไมพึงพอใจ หรือมีความตองการแตมีขอจํากัด และอยู

ภายใตภาวะแหงความไมแนนอน สภาวะที่ไมชัดเจนจึงเกิดความเครียดข้ึน 

 Selyes (1978 อางถึงใน ฐาปนี วังกานนท, 2556 : 33) ผูไดรับยกยองวาเปนบิดาของการศึกษา

เกี่ยวกับความเครียดอธิบายโดยอาศัยพื้นฐานทางสรีรวิทยาและชีวเคมีวา ความเครียดเปนภาวะหน่ึง

ของระบบสิง่มชีีวิตที่เกิดกลุมอาการเฉพาะข้ึนในรางกายทีร่างกายและจติใจ มีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่ง

ที่มาคุกคาม ขัดขวางการทํางานการเจริญเติบโต ความตองการของมนุษย ทั้งจากภายในและภายนอก

รางกาย เปนผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในรางกายเพื่อตอตานการคุกคามน้ัน และสามารถอธิบาย
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เพิ่มเติมไดอีกวา ความเครียดเปนเหตุการณธรรมชาติที่เกิดข้ึนกับสิ่งมีชีวิตที่มีความรูสึกออนไหว ความเครียด

ในระดับหน่ึงจะทาํใหคนเกิดการปรับตัว ซึ่งมีความหมายมากกวาการตอบสนองทางดานรางกาย การปรับตัวน้ี

มีทั้งดานบวกและดานลบ และเปนสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได ความเครียดที่มีมาก และเกิดผลยาวนาน

จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู สติปญญา ทัศนคติ และอารมณ 

 Cooper & Marshal (1976 : 101) ไดกลาวไววา ความเครียดในงานเปนความรูสึกอันเปนผล

มาจากปจจัยสภาพแวดลอม ไดแก ปริมาณงานที่มากเกินไป ความสับสนและความขัดแยงในบทบาท 

สภาวะการทํางานทีไ่มดี งานที่ตองรับผิดชอบสูง และความสัมพันธกับบุคคลอืน่ที่ไมดี ปจจัยตาง ๆ  เหลาน้ี

ทําใหบุคคลเกิดความกดดัน มีผลทําใหเจ็บปวยทางรางกายและสุขภาพจิต 

 พิมพ ศรีทองคํา (2557 : 9) ไดสรุปความเครียดในการทํางาน เปนการที่บุคคลรับรูหรือรูสึก

ถึงปญหาที่ไดรับจากทีท่ํางาน ตลอดจนทําใหเกิดความรูสึกอึดอัด คับของใจ หรือถูกคุกคามจากปญหา

ภายในที่ทํางาน เชน การมีปรมิาณงานที่มากเกินไป ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดความกดดัน และเมื่อสมดุลทาง

รางกายและจิตใจของบคุคลถูกกระทบจากความเครียดในงาน บุคคลน้ันจะไมสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 จากความหมายของ ความเครียด ในการทํางานที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา เปนการตอบสนอง

ของรางกาย จิตใจ และอารมณในสภาวะการทํางานที่กดดัน ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 

ไมสามารถทํางานใหบรรลุไดตามเปาหมายที่กําหนดไวได ซึ่งสงผลเสียตอตัวบุคคลเองและองคกรดวย 

 ปจจัยท่ีทําใหเกิดความเครยีดในการปฏิบัติงาน 

 Luthans (1992 อางถึงใน สิริอร วิชชาวุธ, 2553) กลาววา ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด

มี 3 ระดับในที่ทํางาน 

  1. ระดับองคกร 

   องคกรถือเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด เน่ืองดวยนโยบาย โครงสราง สภาพแวดลอม

ในการทํางาน และกระบวนการดําเนินงานที่ไมชัดเจนและไมเหมาะสม เชน เมื่อใดที่นโยบายขององคกร 

บริษัทหรือหนวยงานขาดความยุติธรรมตอพนักงาน การจายคาตอบแทนไมเสมอภาคกัน องคกรมีกฎเกณฑ

การทํางานเขมงวดจนเกินไป หรือข้ันตอนการทํางานคลุมเครือ 

  2. ระดับกลุม 

   2.1 ขาดความกลมเกลียวกันในกลุม ขาดความสามัคคี ขาดความไววางใจกัน ขาดการ

ยกยองใหความสําคัญแกกัน 

   2.2 ขาดการสนับสนุนทางสังคม ขาดผูสนับสนุน ขาดการแลกเปลี่ยนและผูชวยแกปญหา 

ขาดความสัมพันธกับผูอื่น ทํางานแขงขันกัน 

   2.3 ขาดความขัดแยงภายในบุคคล ระหวาบุคคล และระหวางกลุม เมื่อเกดิความขัดแยง

พฤติกรรมที่เกิดจะมีลักษณะการกลั่นแกลง ใสรายปายสี 
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  3. ระดับเอกบุคคล 

   3.1 ความขัดแยงในบทบาทหนาที่ บุคคลแตละคนมบีทบาทหนาที่หลายอยางในเวลา

เดียวกัน เชน บทบาทหนาที่ในครอบครัว ในการทํางาน ในชุมชน เปนตน การทําบทบาทเหลาน้ี อาจเกิด

ปญหาข้ึนได ซึง่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด 

   3.2 ความคลุมเครือในบทบาทหนาที่ของตนเอง เมื่อตองรับผิดชอบหนาที่ในขณะที่

ยังไมเขาในบทบาทน้ัน อาจเปนเพราะบทบาทน้ันคลุมเครือ ซึ่งเกิดไดจากการไดรับขอมูลขาวสารหรือ

ความรูในการทํางานที่ไมเหมาะสม อาจเปนเพราะการสื่อสารที่ไมดี การฝกอบรมในงานที่ไมเหมาะสม 

หรือการใหขาวสารขอมูลระหวางกันไมชัดเจน 

   3.3 บุคลิกลักษณะของบุคคล สามารถแบงออกเปน 2 บุคลิก คือ Type A หรือ Type B 

จากการศึกษาของ เฟรดแมนและโรเซนแมน (Friedman and Roseman) พบวา บุคคลที่มีลักษณะ 

Type A มีประสบการณทางความเครียดสูงกวา และสงผลกระทบตอรางกาย 

 

ตารางท่ี 2.1 บุคลิกลักษณะของ Type A และ Type B  

 

Type A  Type B 

- เคลื่อนไหวเร็วอยูเสมอ - ไมสนใจเวลา 

- เดินเร็ว - มีความอดทน 

- รับประทานอาหารเร็ว - ไมโออวด 

- พูดคุยเร็ว - แขงเพื่อความสนุกไมใชเพื่อเอาชนะ 

- ไมอดทน - ผอนคลายโดยไมรูสึกผิด 

- ทําสองสิง่ในเวลาเดียวกัน - ไมมีความกดดันในเรือ่งของเสนตาย 

- ทนไมไดกับการมเีวลาวาง - สุภาพนานับถือ 

- วัดความสําเรจ็ที่ปริมาณ - ไมรีบรอน 

- กาวราว 

 - ชอบแขงขัน 

 - มักรูสึกอยูภายใตความกดดันของเวลา   

ที่มา : Friedman & Rosenman (1974) 
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   3.4 การรับรูในการควบคุมตนเอง เปนการรับรูวา ตนเองมีความสามารถในการควบคุม

สภาพแวดลอมรอบตัวหรือควบคุมงานไมได ทําใหเกิดความเครียด จากการวิจัยพบวา เมื่อพนักงาน

มีโอกาสในการรวมตัดสินใจในการทํางาน มีโอกาสควบคุมสภาพการทํางานได จึงจะสามารถชวยลด

ความเครียดลงได  

   3.5 Self - Efficacy คือ ความเช่ือหรือความคาดหวังของตนเองวามีความสามารถ

ในการกระทําสิ่งหน่ึงใหบรรลุผลสําเร็จ แหลงที่ทําใหเกิด Self - Efficacy มี 4 ทาง คือ ผลการปฏิบัติงาน

ของตนเองการกระตุนเราทางอารมณ การมปีระสบการณจากผูอื่น การไดรับการชักจูงใหเกิดความกลา

ที่จะปฏิบัติ บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน จะมีความพอใจแทนที่จะเปนความกังวลใจในขณะ

ทํางานไดรับการกระตุนเราจากบคุคลอื่น จึงเกิดการรับรูตนเองวาจะสามารถทําสาํเรจ็ไดเชนกัน แตการ

ความสําเร็จไมไดเกิดข้ึนตลอดเวลา บุคคลจะตองยืดหยุนและเช่ือวาถึงแมวาจะลมเหลวในครั้งน้ี แตก็

สามารถประสบความสําเร็จไดในครั้งตอไป 

   3.6 Psychological Hardiness Kobasa (1982 อางถึงใน จันทนา เจริญเวช, 2556) 

ศึกษาผูบริหารที่มีลักษณะและจิตแข็งและจิตไมแข็ง พบวา ผูบริหารที่มีจิตแข็งมีอัตราความสัมพันธ

ระหวางความเครยีดและความเจ็บปวยตํ่า และมีลักษณะเปนผูที่มุงมั่นทํางานอยางเต็มที่ ชอบสิ่งที่ทาทาย 

เช่ือวาสามารถควบคุมสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวได 

 สาเหตุของความเครียดในการทํางาน 

 นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงสาเหตุของความเครียดในการทํางานไว ดังน้ี 

 Hellriegel, Slocum & Richard (1998 : 202 - 206) ไดอธิบายถึงสาเหตุของความเครียด

ในการปฏิบัติงานประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

  1. ปริมาณงานทีม่าก บคุคลมีภาระที่ตองรบัผิดชอบงานเปนจํานวนมาก ในขณะที่มีเวลา

ในการทํางานไมเพียงพอ จึงเปนสาเหตุใหเกิดความเครียด 

  2. เงื่อนไขหรือสภาพแวดลอมในสถานที่ทาํงาน บุคคลที่ไมสามารถควบคุมตนเอง ไมให

ถูกจากสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึน ไดแก อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เสียงที่ดังเกินไป แสงสวางที่ไมเหมาะสม 

หรือแมแตปญหาการสื่อสารในการสงตองานที่ทําระหวางบุคคล หากปลอยใหเกิดปญหาดังกลาวเปน

เวลานาน จะสงผลใหบุคคลน้ันเกิดความเครียด 

  3. ความขัดแยงในบทบาทและบทบาทที่คลุมเครือ ความขัดแยงในบทบาทอันเกิดจาก

การที่บทบาทหนาทีข่องแตละบคุคลในองคกร ถูกกําหนดข้ึนอยางสับสนเกี่ยวกับงานที่ตองกระทําหรือ 

ไมตองกระทํา บทบาทที่คลุมเครือเกิดจากการที่บุคคลไมไดรับความชัดเจน หรือการอธิบายถึงหนาที่

ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายความขัดแยงในบทบาท และบทบาทที่คลุมเครือ มสีวนสําคัญ

ที่จะกอใหเกิดความเครียดในการทํางาน 
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  4. การพัฒนาทางอาชีพ โดยสาเหตุหลักของความเครยีดในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ

การวางแผนและการพัฒนาทางอาชีพ ไดแก ความกาวหนา การสับเปลี่ยนโยกยาย การมีโอกาสในการ

พัฒนาตนเอง และความมั่นคงในอาชีพ เชน การไดรับการสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาในตําแหนง 

หรือการไมไดรับการสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาในตําแหนงสามารถทําใหพนักงานเครียดได ปจจุบัน

กระแสการเปลีย่นแปลงขององคการและการลดขนาดขององคการ กระทบกระเทือนตออาชีพ เมื่องาน 

หนวยงาน และทีมงานมีการเปลี่ยนแปลง พนักงานสวนใหญรับผลกระทบ ทําใหเกิดปญหาในการปรับตัว

เพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาตนเองใหสามารทํางานได ความไมมั่นคงของตําแหนง

ที่ดํารงอยูอาจเกิดการยุบเลิก เปนสาเหตุใหพนักงานเครียดมากข้ึน 

  5. ความสัมพันธระหวางบุคคล โดยบุคคลที่มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน ลูกนอง และ

ผูใตบังคับบัญชา เปนบุคคลที่องคการปรารถนาเพราะสามารถชวยเหลือผูอื่น และองคกรเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายได หากสัมพันธภาพระหวางบุคคลไมดี ทําใหขาดความไววางใจระหวางบุคคลและระหวาง

หนวยงาน ผลที่ตามมาคือทําใหไมมีการสั่งการระหวางบุคคล และทําใหไมมีการมอบหมายงานเกิดข้ึน 

บุคคลจะเกิดความเครียดทางจิตใจและจะรูสึกวาถูกคุกคามเกี่ยวกับงาน 

 ธนดล หาญอมรเศรษฐ (2555 : 37 - 38) ไดแบงสาเหตุความเครียดในการทํางานออกเปน 

4 ประเภท คือ 

  1. ความสัมพันธกับเจานาย กรณีน้ีถือไดวา เปนแหลงสําคัญของที่มาของความเครียด

ภายในที่ทํางาน ผูคนมักจะมองวาเจานายเปนดังพอ - แม ที่สามารถใหรางวัลแกตนได แตโชครายที่เจานาย

สวนมาก มักจะไมใครยกยอง หรือกลาวคําสรรเสริญแกใครงาย ๆ ตรงกันขามมักจะกลาวตําหนิอยาง

รวดเร็วมากกวา เมื่อการทํางานดีพนักงานแทบจะไมคอยไดยินคํายกยอง ชมเชย แตเมื่อมีการกระทําผิด 

ก็มั่นใจไดเลยวา เจานายตองเรียกใหไปพบแนนอน การขาดการกระตุนใหรางวัลน้ัน ถือเปนอุปสรรค

ตอการทํางาน เพราะทําใหพนักงานขาดความเช่ือมั่นในตนเอง และสดุทายอาจนําไปสูการถอนตัวออก

จากการทํางาน 

  2. การมีสวนรวมในการตัดใจ คนทั่วไปมักตองการที่จะมีความรูสึกวา ตนเองเปนผูกุม

ชะตาของตนเองบาง ซึ่งมักจะตรงกันขามกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริง และอยูนอกเหนือการควบคุม เพราะวา 

การขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบตองานของตน และทุกคนมักเช่ือวาตนรูจัก

งานที่ตัวเองทําเปนอยางดี เมื่อไมมีใครมาปรึกษาจึงเกิดความรูสึกวาเปนคนนอก และทําใหตนเองไม

สามารถควบคุมผลลัพธไดผลตามมา คือ ความเครยีด 
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  3. งานหนัก งานหนักเกิดข้ึนใน 2 ลักษณะ คือ 

   3.1 งานหนักเชิงปริมาณ เกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งที่ตองกระทํามากแตมีเวลาจํากัด 

   3.2 งานหนักเชิงคุณภาพ เกิดข้ึนเมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานหนักที่เกินกวาทักษะ

ความสามารถ และความรูของตนเอง การที่ตองทํางานใหเสรจ็ตามเวลาที่กําหนด และการมีช่ัวโมงทํางาน

ที่ยาวนาน ยอมเปนตนเหตุของความเครียดได 

  4. การขาดความกาวหนาในสายอาชีพ ตนเหตุแหงความเครียดกรณีเกิดข้ึนเพราะพนักงาน

มักจะคิดวาการไตบันไดในอาชีพมักจะมีอุปสรรคเสมอ รวมถึงโอกาสที่จะพัฒนาเองความคาดหวังที่ไดรับ

การเลื่อนตําแหนงไมชัดเจน ระบบการประเมินผลในวิชาชีพไมชัดเจน และการเมืองภายในบริษัท 

 ปจจัยเหลาน้ีนําไปสูความเครียดในหนาที่การงาน การที่ไมไดรับการพัฒนาอันเปนผลมาจาก

การที่ไมสามารถเขาถึงการฝกอบรมและการยกระดับทักษะ อาจนําไปสูการมองดูตนเองวาดอยคุณคา 

ซึ่งกอใหเกิดความคับของใจและความเครียด การปดกั้นไมใหกาวหนาเกิดจากการมองเห็นโอกาสอันจํากัด 

หรือมาจากระบบการประเมินที่ไมชัดเจนทั้งหลายเหลาน้ี อาจเปนสาเหตุการนําไปสูการที่พนักงาน

จําตองปรับความหวังของตนใหตํ่าลง เพื่อใหสอดคลองกับอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับตน ซึ่งสิ่งน้ีน้ัน

สงผลตอขวัญและกําลังใจของพนักงาน สรางความเครียด และทําใหพนักงานที่มีความกระตือรือรน

แสวงหางานใหม อาจทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีคา และนําไปสูการมีผลผลิตที่ตํ่า 

 Kossen (1991 อางถึงใน ฐาปนี วังกานนท, 2556 : 25) ไดกลาวถึง ความเครียดที่เกิดจาก

อาชีพไว 22 ประการ 

  1. ความกังวลใจในการทํางาน เมื่อเปลี่ยนงานใหม หรือไดรับการเลื่อนตําแหนง 

  2. ขาดการวางแผนการกําหนดเปาหมาย 

  3. ความไมชัดเจนในรายละเอียดของงาน 

  4. ไมมีใจรักในการทํางาน 

  5. ไมมีอํานาจเพียงพอในการตัดสินใจ 

  6. ความกดดันจากเพื่อนรวมงาน 

  7. มีความขัดแยงกับผูอื่น 

  8. งานยากเกินขีดความสามารถ 

  9. ใชทักษะในการทํางานนอยเกินไป  

  10. งานที่มากเกินไปหรือนอยเกินไป 

  11. ขวัญและกําลังใจตํ่า 

  12. ความรูสึกไมมั่นคงในการทํางาน (ทั้งในดานความรับผิดชอบตองาน และในอนาคต

การทํางาน) 
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  13. ขาดความพึงพอใจในการทํางาน 

  14. การสื่อความไมดี และไมมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

  15. การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางไมเปนทางการ 

  16. สภาพการทํางาน 

  17. เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ 

  18. การเมืองในองคกร 

  19. หัวหนางานที่ไมใหการสนับสนุน 

  20. หัวหนางานที่ไมคงเสนคงวา 

  21. ถูกตําหนิตอหนาบุคคลอื่น 

  22. การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 ผลกระทบของความเครียดในการทํางาน 

 Cooper, et al. (1988 อางถึงใน ฐาปนี วังกานนท, 2556 : 30) ไดกลาววา ความเครียด

ในการทํางานเปนสิ่งที่หลกีเลี่ยงไมไดในชีวิตการทํางานทุกวัน เครื่องบงช้ีความเครียดในการทํางาน คือ 

การลาออก การขาดงานของบคุลากร อัตราการเจบ็ปวยและอุบติัเหตุ เปนตน ซึ่งอัตราการเจ็บปวยและ

อุบัติเหตุตาง ๆ  จากความเครียดไมเพียงแตจะเกิดผลกระทบตอการงานเทาน้ัน แตเปนสวนหน่ึงที่ทําให

เสียคาใชจายเพิ่มข้ึนดวย หากมองในแงผลลบของความเครียดในดานพฤติกรรม พบวา ปรากฎการณ 

คือ การมาทํางานไมทันตามกําหนดและผิดนัดการมาทํางานสายมากข้ึน การทํางานที่เลินเลอจนผิดพลาด

บอย ๆ ลังเลใจไมกลาตัดสินใจ และมีปญหาในการเขากับบุคคลอื่น 

 Teasdale & Mckeown (1994 อางถึงใน สัญญา ลิธรรมา, 2554 : 25) ไดสรุปผลกระทบ

ของความเครียดในการทํางาน ดังน้ี 

  1.  ผลกระทบท่ีมีตอองคกร 

   1.1 ผลผลิตลดลง (Reduced Productivity) 

   1.2 การผิดพลาดมากข้ึน (Increased Errors) 

   1.3 ขาดความคิดริเริ่ม (Lack of Creation) 

   1.4 การตัดสินใจไมดี (Poors Decisions) 

   1.5 ไมพอใจในงาน (Job Dissatisfaction) 

   1.6 ขาดความจงรักภักดี (Disloyalty) 

   1.7 อัตราการลาปวยเพิ่มข้ึน (Increased Sick Leave) 

   1.8 ขาดการเตรยีมงาน (Unpreparedness) 

   1.9 การลาออก (Premature Retirement) 

 



37 

   1.10 การขาดงาน (Absenteeism) 

   1.11 อุบัติเหตุ (Accidents) 

   1.12 ขโมย (Thefts) 

   1.13 การแตกแยกในองคกร (Organizational Breakdown) 

   1.14 การกอวินาศกรรม (Sabotage) 

  2.  ผลกระทบท่ีมีตอบุคคล 

   2.1 วิตกกังวล (Anxiety) 

   2.2 ออนลา (Fatique) 

   2.3 นอนไมหลับ (Insomnia) 

   2.4 รําคาญ (Boredom) 

   2.5 ปญหาการมีสัมพันธกับผูอื่น (Relationship Problems) 

   2.6 อารมณไมคงที่ (Emotional Stability) 

   2.7 เศรา ( Depression) 

   2.8 โรคจิตสรีระพาธ (Psychosomatic Diseases) 

   2.9 ปญหาสุขภาพ (Health Breakdown) 

   2.10 การติดเหลา (Alcoholism) 

   2.11 การติดยา (Drug Abuse) 

   2.12 ปญหาการรับประทาน (Eating Disorder) 

   2.13 ปญหาการฆาตัวตาย (Suicide) 

 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

 ระดับของความเครียดในการทํางานของแตละบคุคลน้ัน ถึงแมจะมีสาเหตุหรือปญหาเดียวกัน 

แตผลกระทบที่เกิดข้ึนในแตละบุคคลน้ันมี่ความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับลักษณะนิสัยของแตละบุคคล 

พื้นฐานทางครอบครัว สังคม สภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวในขณะน้ัน ความเครียดที่พอเหมาะจะสงผล

ใหเกิดประโยชน แตถาเครียดมากเกินไปจะสงผลเสียตามมา 

 Frain & Valiga (1979 อางถึงใน วิชิตา ดุลยปวีณ, 2555 : 40 - 42) ไดแบงลักษณะความเครียด

ออกเปน 4 ระดับ คือ 

  1. ความเครียดที่เกิดข้ึนตามปกติในชีวิตประจําวัน (Day to Day Stress) คือ ความเครียด

ในระดับน้ี ทําใหคนปรับตัวโดยอตัโนมัติและใชพลังงานในการปรับตัวนอยที่สุด เชน การมีชีวิตแบบเรงรัด 

การเดินทางในสภาพการจราจรที่ติดขัด การปรับตัวกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเครียด

ในระดับน้ีมีนอยมาก และหมดไปในระยะเวลาอันสั้น ไมคุกคามการดําเนินชีวิต 
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  2. ความเครียดระดับตํ่า (Mild Stress) คือ มีความเครียดเพียงเล็กนอยหรือเกิดข้ึนนอยมาก 

และหมดไปในเวลาอันสั้นเทาน้ัน เกิดจากปญหาเพียงเล็กนอย เชน เหตุการณในชีวิตประจําวัน ความเครียด

ในระดับน้ีจะมีการกระตุนใหต่ืนตัวอยูเสมอ มีความกระตือรือรนในการกระทําสิ่งตาง ๆ แขงขันกับตัวเอง 

ซึ่งจะสงผลดีและเปนประโยชนมากในการทํางาน ไมกอใหเกิดผลเสียตอการดําเนินชีวิต และไมทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจ 

  3. ความเครียดระดับกลาง (Moderate Stress) คือ ความเครียดในระดับน้ีรุนแรงกวา

ระดับแรก โดยมีระยะเวลานานเปนช่ัวโมงหรือหลาย ๆ ช่ัวโมง หรืออาจเปนทั้งวัน ซึ่งอาจเกิดจากอาการ

เจ็บปวยทางรางกาย ความเครียดจากการทํางานมากเปนเวลานาน หนาที่ความรับผิดชอบที่สูง และ

ความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน ความเครียดในระดับน้ี จะทําใหเกิดความรูสึกที่กดดัน ลําบากใจ ออนลา 

เหน่ือยหนาย และกลัวความเปลีย่นแปลงทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงทางดานรางกายและจิตใจ มีผลเสีย

ตอการดําเนินชีวิตสงผลกระทบตอบุคคลมากกวาระดับแรก 

  4. ความเครียดระดับสูง (Severe Stress) คือ ความเครียดระดับน้ีจะเปนความเครียด

ที่รุนแรงมาก มีระยะเวลานานเปนสปัดาห เปนเดือน หรือเปนปอยางตอเน่ือง เชน การตายจากของคน

ในครอบครัวหรือคนที่รัก การเจ็บปวยทางรางกายที่รุนแรง การสูญเสียอวัยวะของรางกายที่สําคัญตอ

วิถีการดําเนินชีวิต เปนตน ความเครียดในระดับน้ี บุคคลจะไมสามารถปรับตัวกับสถานการณที่เกิดข้ึน

จะทําใหเกิดความรูสึกเหน่ือยหนาย รูสึกทอแมหมดหวัง ไมมีกําลังใจในการทํางาน และถาเครียดมาก ๆ 

และไมสามารถปรับตัวได ทําใหคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลน้ันลดลง บุคคลที่มี

ความเครียดระดับน้ีจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญ 

 Selye (1978 : 89) ไดสรุปวา มนุษยมีความพอใจที่จะตกอยูในความเครียดในระดับและ

ปริมาณที่จุด ๆ หน่ึงที่ทําใหตนเองน้ันรูสึกมีคุณคาในชีวิต และความเครียดที่มนุษยตองการน้ีเรียกวา 

“Eustress” ซึ่งหมายถึง การเกิดความรูสึกต่ืนเตนและทาทายกับชีวิตของตนเอง ทั้งน้ี ชนิดและปริมาณ

ความเครยีดที่ตองการน้ีข้ึนอยูกับประสบการณของแตละคน และเมื่อประเมินถึงผลกระทบที่เกี่ยวของ

ระหวางความเครียดกับสภาพรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงานแลว สามารถสรุปไดดังภาพที่ 2.3 
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- ทําใหการปฏิบัติงานดีข้ึน 

    

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

 

ปริมาณความเครียด 
 

- เพิ่มความต้ังใจและความตรงตอเวลา 

  

ที่พอดีกับความตองการ 

 

- มีการจูงใจในการทํางานที่ดี 

ความครียดของ

ผูปฏิบัติงาน    

- มีโอกาสใชสารเสพติด 

   

- สภาพอารมณแปรเปลี่ยนไดงาย 

 

 

ปริมาณความเครียด 
 

- มีพฤติกรรมปองกันตัวเองสูง 

  

ที่สงผลรายตอสภาพ 

 

- ขาดสมาธิในการทํางาน 

  

ของบุคคล 

 

- ขาดภาวะการควบคุมอารมณที่ดี 

 

ภาพที่ 2.3 ความเครียดของผูปฏิบัติงาน 

ที่มา : Selye (1978 : 89) 

 

แนวคิดเก่ียวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

 

 ลักษณะงานและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา อาจเปน

ปจจัยที่ทําใหเกิดความพอใจและสรางความพึงพอใจใหผูบริหารทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาไดรับ

การตองสนองและเพยีงพอ แตถาขาดไปก็อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกดิความไมพอใจและสรางความเครยีด

ใหกับผูบริหารสถานศึกษา 

 Herzberg (1959 อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2551) โดยแบงออกเปน 2 ปจจัย คือ สิ่งที่ทําให

เกิดความพึงพอใจกับสิ่งที่ทําใหเกิดความไมพอใจ หรือเปนปจจัยจูงใจกับปจจัยอนามัย ดังน้ี  

  1. ปจจัยจูงใจ (Motivating Factors) หรือปจจัยที่ทําใหเกิดความพอใจ ถือเปนปจจัย

ที่สรางความพึงพอใจใหบคุคลทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ ถาไดรับการตอบสนองและเพยีงพอแตถา

ขาดไปก็ไมใชสาเหตุที่ทาํใหเกิดความไมพอใจ ซึ่งเปนปจจัยที่เกี่ยวเน่ืองกับเน้ือหาของงานโดยตรงมี 

5 ประการ คือ 

   1.1 ลักษณะงานที่ทํา หมายถึง งานที่นาสนใจงานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค

ทาทายใหลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะที่สามารถทําต้ังแตตนจนจบไดลําพังแตผูเดียว 

   1.2 ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานได

เสร็จสิน้และประสบความสาํเรจ็อยางดีเปนความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ การรูจักปองกันปญหา

ที่จะเกิดข้ึนและเมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความพึงพอใจ ปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานน้ัน ๆ 
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   1.3 การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ ไมวาจาก

ผูบังคับบัญชาจากเพือ่น จากผูมาขอรับคําปรกึษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับน้ีอาจจะอยู

ในรูปของการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดทีท่ําใหเหน็ถึง

การยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหน่ึงอยางใดบรรลผุลสําเรจ็ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู

กับความสําเร็จในงานดวย 

   1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่จะเกิดข้ึนจากการที่ไดรับมอบหมาย

ใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที ่ไมมีการตรวจหรือควบคุมอยาง

ใกลชิด 

   1.5 ความกาวหนา หมายถึง ไดรบัเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงใหสงูข้ึนของบุคคลในองคกร 

การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

  2. ปจจัยอนามัย (Hygiene Factors) หรือปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพอใจ หมายถึง 

ปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ซึ่งถามีหรือไมมีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคคลในองคกร บุคคล

ในองคกรจะเกิดความไมชอบงานข้ึน ไดแก 

   2.1 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนข้ันเงินเดือนในหนวยงานน้ัน ๆ เปนที่

พึงพอใจของบุคลากรที่ทํางาน 

   2.2 โอกาสไดรับความกาวหนา ในอนาคตการทีบุ่คคลไดรับการแตงต้ัง เลื่อนตําแหนง

ภายในหนวยงานแลว รวมถึงสถานการณที่บุคคลสามารถไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย 

   2.3 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน การติดตอ

ไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจ

ซึ่งกันและกันอยางดี 

   2.4 สถานะทางอาชีพ น้ันเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติศักด์ิศรี 

   2.5 นโยบายการบริหาร หมายถึง การจัดการและการบริหารขององคกร และการติดตอ 

สื่อสารภายในองคกร 

   2.6 สภาพการทํางานสภาพทางกายภาพของงาน เชน แสง เสียง อากาศ ชั่วโมง

การทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 

   2.7 ความเปนอยูสวนตัว ความรูสึกที่ดีหรือไมดีอันเปนผลที่ไดรับจากงานในหนาที่ 

เชน การที่บุคคลถูกยายไปทํางานในที่แหงใหม ซึ่งหางไกลครอบครัวทําใหไมมีความสุข และไมพอใจ

กับการทํางานในที่แหงใหม 
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   2.8 ความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงในการ

ทํางาน ความย่ังยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคกร 

   2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการ

ทํางานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 

 Hellriegel, Slocum & Richard (1998 : 112) อธิบายความเครียดในการทํางานประกอบดวย

ปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

  1. ปริมาณงานที่มาก (Work Load) บุคคลมีภาระทีจ่ะตองรับผิดชอบงานเปนจํานวนมาก

ในขณะที่มีเวลาในการทํางานไมเพียงพอจึงเปนสาเหตุใหเกิดความเครียด 

  2. เงื่อนไขหรือสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน (Job Conditions) บุคคลที่ไมสามารถ

ควบคุมตนเองไมใหถูกรบกวนจากสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึน อันไดแก อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เสี่ยงที่ดัง

เกินไป แสงสวางที่ไมเหมาะสม หรอืแมแตปญหาการสือ่สารในการสงตองานที่ทําระหวางบคุคล หากปลอย

ใหเกิดปญหาดังกลาวเปนระยะเวลานานจะสงผลใหบุคคลน้ันเกิดความเครียด 

  3. ความขัดแยงในบทบาทและบทบาทหนาทีท่ี่คลมุเครอื (Role Conflict and Ambiguity) 

ความขัดแยงในบทบาท เกิดจากการที่บทบาทหนาที่ของแตละบุคคลในองคกรถูกกําหนดข้ึนอยางสบัสน

เกี่ยวกับงานที่ตองทําหรือไมตองทํา บทบาทที่คลุมเครือเกิดจากการที่บุคคลไมไดรับความชัดเจน หรือ

การอธิบายหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ความขัดแยงในบทบาทและบทบาทหนาที่คลุมเครือ 

มีสวนสําคัญที่จะกอใหเกิดความเครียดในการทํางาน 

  4. การพัฒนาทางอาชีพ (Career Development) สาเหตุหลักของความเครียดในการ

ทํางานที่เกี่ยวของกับการวางแผนและการพัฒนาทางอาชีพ ไดแก ความกาวหนา การสับเปลี่ยนโยกยาย 

การมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและความมั่งคงในอาชีพ เชน การไดรับการสนับสนุนใหเกิดความกาวหนา

ในตําแหนง หรือการไมไดรับการสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาในตําแหนง สามารถทําใหพนักงานน้ัน

เครียดได ปจจุบันกระแสความเปลี่ยนแปลงองคกร และการลดขนาดขององคกรกระทบกระเทือนตอ

อาชีพ เมื่องานหนวยงาน และทีมงานมีการเปลี่ยนแปลง พนักงานสวนใหญไดรับผลกระทบ ทําใหเกิด

ปญหาในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาตนเองใหสามารถทํางานได ความไมมั่นคง

ของตําแหนงที่ดํารงอยูอาจเกิดการยุบหรือยกเลิกเปนสาเหตุที่ทําใหพนักงานเครียดมากข้ึน 

  5. ความสัมพันธระหวางบคุคล (Interpersonal Relations) บุคคลที่มีความสัมพันธที่ดี

กับเพื่อนรวมงาน ลูกนอง และผูบังคับบัญชา เปนบุคคลทีอ่งคกรปรารถนาเพราะสามารถชวยเหลือผูอื่น 

และองคกรใหบรรลุเปาหมายได หากสัมพันธภาพระหวางบุคคลไมดีทําใหขาดความไววางใจระหวาง

บุคคลและทําใหไมมีการมอบหมายงานเกิดข้ึน บุคคลจะเกิดความเครียดทางใจ และรูสึกวาถูกคุกคาม

เกี่ยวกับงานและความสุขของตนเอง รูปแบบการตอบสนองตอความเครียดทีเ่กิดข้ึนของพนักงานสงผล
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ไปยังเพื่อนรวมงานใหปฏิบัติคลายคลึงกัน เชน การที่พนักงานคนหน่ึงบนใหเพื่อนรวมงานไดฟงวารูสึก

เครียด พฤติกรรม คือ การหยุดงาน ซึ่งหากเพื่อนรวมงานเครียดบางก็จะหยุดงานบาง 

  6. พฤติกรรมกาวราว (Aggressive Behavior) รูปแบบการตอตานที่เกิดข้ึนในสถานที่

ทํางานลักษณะที่รุนแรงกอใหเกิดความเครียดได เชน ประทวงหยุดงานและทําลายของใชในสํานักงาน 

การไมเทาเทียมกันระหวางเพศในสถานที่ทํางาน ที่กําหนดใหเฉพาะเพศชายเทาน้ันที่สามารถดํารงตําแหนง

บริหาร สงผลใหเพศหญิงเกิดพฤติกรรมที่กาวราวตอเพศชาย เชน การพูดเสียดสี เปนตน 

  7. ความขัดแยงระหวางบทบาทอื่น ๆ (Conflict between Work and Other Roles) 

บุคคลมีบทบาทในชีวิตมากมายไมใชเพียงบทบาทในสถานที่ทํางาน บทบาทที่ไดรับแตละแหงมีความ

แตกตางกัน ซึ่งอาจจะขัดแยงกันกับความตองการและเปาหมายในอาชีพการงานได อันเปนสวนหน่ึง

ที่สนับสนุนใหเกิดความเครียด เชน ความตองการของพนักงานที่ตองการทุมเทเวลาใหครอบครัว และ

ในขณะเดียวกันก็ตองการพัฒนางานของตนเอง ซึ่งทั้งสองอยางใชเวลา ดังน้ัน พนักงานจะเกิดปญหา

ในการแบงเวลาเพื่อทําตามบทบาทที่ไดรับสงผลใหเกิดความเครียด 

 Taylor (1986 : 120 - 121) ไดแบงสาเหตุหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดในการทํางาน 

ออกเปน 2 ปจจัย ดังตอไปน้ี 

  1. ปจจัยจากสิ่งแวดลอม 

   1.1 ลักษณะงานกับความเครียดในการทํางาน คือ งานที่หนักเกินไป คน ๆ เดียวที่ตอง

รับผิดชอบงานหลาย ๆ  อยาง ลวนแลวแตมีปญหาในงานที่นอยเกินไปจะทําใหผูที่ทํางานรูสึกวาตนไมมี

คุณคาขาดความมั่นใจในตนเอง หรือทําใหรายไดลดนอยลง รวมถึงงานที่มีความเรงดวน ก็เปนปจจัย

ที่ทําใหเกิดความเครียดในการทํางานทั้งสิ้น 

   1.2 บทบาทและความรับผิดชอบในการทํางาน คือ การรับผิดชอบตอกลุมคนหลาย

กลุมที่มีความคิดเห็นหลากหลาย มีบุคลิกภาพและอารมณที่แตกตางกัน ทําใหยากตอการควบคุมหรือ

การประนีประนอม ซึ่งสิ่งเหลาน้ียอมสงผลใหเกิดความเครียดได 

   1.3 โครงสรางและบรรยากาศองคกรกับความเครียดในการทํางาน คือ การที่ในองคกร

ไมมีการใหคําปรึกษา ชวยเหลือกันในการทํางาน มีการแขงขันชิงดีชิงเดนกัน กฎระเบียบที่เขมงวดเกินไป 

ไมมีการยืดหยุน สถานที่ต้ังของหนวยงานอาจอยูหางไกล ขาดเครื่องสาธารณูปโภค และเครื่องอํานวย

ความสะดวก จะเปนสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดในการทํางาน 

   1.4 ความกาวหนาในวิชาชีพกับความเครียดในการทํางาน คือ การที่มนุษยทุกคน

ตองทํางาน เพื่อใหไดมาซึ่งสิง่ที่ตองการไมวาจะเปนปจจัย 4 การมีเกียรติยศ ช่ือเสียง การไดรับการยกยอง

ทางสังคม หรือผลตอบแทนที่ไดจากการทํางาน โดยเฉพาะการมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน 
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   1.5 สัมพันธภาพระหวางบุคคลในองคกรกับความเครียดในการทํางาน คือ ถาพนักงาน

มีสัมพันธภาพที่ไมดีตอกันจะทําใหเกิดความไววางใจตอกันตํ่า และความชวยเหลือเกื้อกูลกันตํ่า ความสนใจ

ที่จะพยายามแกปญหาที่เกิดข้ึนนอยลง ความไววางใจบุคคลในหนวยงานที่ยังมีความสัมพันธกับบทบาท

ที่คลุมเครือ ซึ่งสงผลใหไมมีการสั่งการระหวางบุคคล ทําใหเกิดความเครียดทางจิตใจและสงผลตองาน

ที่ปฏิบัติได 

  2. ปจจัยสวนบุคคล คือ บุคคลแตละคนมีการแสดงออกถึงความเครียดในหลายรูปแบบ 

และมีวิธีการจัดการกับความเครยีดทีแ่ตกตางกนัไป ซึ่งสาเหตุของความเครียดของแตละบุคคล อาจมาจาก

ความสัมพันธในครอบครัว สภาพแวดลอมในโรงเรียน สภาพแวดลอมในที่ทํางาน และสภาพแวดลอม

ทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ประสบการณตาง ๆ ที่ผานมา 

 

ตารางท่ี 2.2 ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเครียด 

 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเครียด ตัวอยางปญหา 

1. ปจจัยจากสิ่งแวดลอม - งานที่ไมเหมาะสมกับความสามารถและความถนัด 

1.1 ลักษณะงานกับความเครียด - งานที่หนักเกินและมีความยุงยากซบัซอน 

         ในการทํางาน - งานที่ตองทําตามชวงระยะเวลา 

 
- งานที่มีความกดดันและตองการความรบัผิดชอบสงู 

  - เครื่องมือ วัสดุอุปกณ เครื่องจกัร ที่ไมเหมาะสม 

1.2 บทบาทและความรบัผิดชอบ - ตําแหนงงานและบทบาทหนาที่ไมชัดเจน 

         ในการทํางาน - การทํางานนอกเหนือจากบทบาทหนาทีร่ับผิดชอบ 

  - ความขัดแยงในหนาที ่

1.3 โครงสรางและบรรยากาศองคกร - กฎระเบียบที่เขมงวด 

         กับความเครียดในการทํางาน - นโยบายที่ขาดความรวมมอื 

 
- ขาดการติดตอสื่อสารที่ดีภายในองคกร 

 
- ความไมรวมมือของคนในองคกร 

  - ขาดการวางแผนที่ดี 

1.4 ความกาวหนาในวิชาชีพกับ - การไดรบัการเลือ่นข้ันที่ไมเหมาะสม หรือไมม ี

        ความเครียดในการทํางาน   ความยุติธรรม 

 
- ขาดการสนับสนุนความกาวหนาในวิชาชีพจาก 

 
  ผูบงัคับบญัชาและเพื่อนรวมงาน 
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ) 

 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเครียด ตัวอยางปญหา 

 
- เกดิปญหาความไมเทาเทียมกนัในระหวางผูรวมงาน 

  - ขาดการรบัรูในเรื่องของแนวทางความกาวหนา 

1.5 สัมพันธภาพระหวางบุคคลในองคกร 

        กับความเครียดในการทํางาน 

- มีความสัมพันธที่ไมดีตอผูบังคับบัญชา 

- เพื่อนรวมงานหรือผูใตบงัคับบญัชาขาดการ  

  ประสานงานติดตอที่ดีเกิดการไมยอมรบัในผลงาน 

2. ปจจัยสวนบุคคล - เพศ - อายุ - การศึกษา 

  - ระยะเวลาการปฏิบัติงาน - สถานภาพ - รายได 

ที่มา : Taylor (1986) 

 

 Cartwright & Cooper (1997 อางถึงใน Cooper, Cartwright & Early, 2001 : 28) แนวคิด

ดังกลาวไดอธิบายถึง ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทํางาน ซึ่งประกอบดวย 6 ปจจัยสําคัญ โดยที่ 

5 ปจจัยแรกจะเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของงานที่ทําสวน ปจจัยสุดทายจะเกี่ยวของกับความสมดุลของชีวิต

ทํางาน และชีวิตสวนตัว ดังตารางที่ 2.3  

 

ตารางท่ี 2.3 ปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการทํางานของ Cartwright & Cooper 

 

ปจจัยสําคัญท้ัง 6 ท่ีมีผลตอความเครียดในการทํางาน 

1. ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน 2. ปจจัยเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในองคกร 

3. ปจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล 4. ปจจัยเกี่ยวกับการพฒันาทางอาชีพการงาน 

5. ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะองคกร 6. ปจจัยระหวางชีวิตทํางานและชีวิตสวนตัว 

ที่มา : Cooper, Cartwright & Early (2001 : 28) 
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 ผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชโดยการสังเคราะหรวมกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาเปนตัวแปร

ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

  1. ดานลักษณะงาน 

   การทําความเขาใจเกี่ยวกับความเครียด อันเน่ืองมาจากลักษณะงานการรับรูองคประกอบ

ทั้งหลายของงานยอมมีความสําคัญเปนอยางย่ิงองคประกอบของลักษณะงานในที่น้ี ไดแก 

   1.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพของงาน (Job Characteristics) อาทิเชน เสียง (Noise) 

การสั่นสะเทือน (Vibration) อุณหภูมิ (Temperature) เปนตน ลวนมีความสําคัญอยางย่ิงตอความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามถือเปนเรื่องแปลกที่สิ่งเหลาน้ีมักจะเปนสวนแรกที่มักจะถูกมองขามไป 

คําวา “สภาพการทํางานทีเ่ลวราย” ซึ่งมักบงบอกไดถึงภาพพจนของงานในอุตสาหกรรม งานกลางแจง

งานทีจ่ะมีความเสี่ยงงานที่มีอันตราย และเปนงานที่ตองใชกําลังเสียเปนสวนใหญ นอยนักที่คนสวนใหญ

จะรวมสภาพการทาํงานที่เลวรายเขากับงานในออฟฟศ หรืองานที่เกี่ยวของกับงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล บางครั้งสภาพการทํางานที่เลว อาจหมายถึง การทํางานภายใตสภาวะที่มีเสียงดังเกินไป 

สภาวะดังกลาวมีสวนกอใหเกิดความเครยีดทางกายและทางจิตใจข้ึนได เชนเดียวกับการทํางานภายใต

สภาวะสั่นสะเทือน และอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม Cooper, (1987); Selye, (1976) (อางถึงใน Cooper, 

Cartwright & Early, 2001 : 30) 

   1.2 ภาระงาน (Workload) พบวามีผลตอความเครียดของบุคคลไมวาจะเปนภาระงาน 

(ทั้งเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ) จะมีปริมาณที่มากเกินไปหรือนอยเกินไปก็ตาม ลวนสงผลตอความเครียด

ดวยกนัทั้งสิ้น ตามกฎการตอบสนองตอความเครยีดของ เยิรกและดอดสันที่วาบุคคลแตละบุคคลยอมมี

ขอบเขตหรือระดับที่เหมาะสมเฉพาะตัวในการจัดการกับความเครียดที่เกิดข้ึน (เน่ืองจากภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย) แตกตางกัน หากปริมาณความเครียดสูงกวาขอบเขตหรือระดับดังกลาว ยอมกอใหเกิดผลเสีย

มากกวาผลดีตอบุคคลน้ัน ย่ิงไปกวาน้ันหากภาระงานที่ตองรับผิดชอบมีระยะเวลาจํากัด หรือเสนตาย

เขามากดดันดวยแลว เงื่อนไขดังกลาวยอมมีสวนนําพาความเครียดใหเกิดข้ึนได แตทั้งน้ีก็ยังคงข้ึนอยูกับ

การตีความของบุคคลอยูดีวารูสึกอยางไร บอเกิดของความเครียดจากการทํางานมีอยู 2 สาเหตุ ไดแก 

งานมากเกินไป การไดรับมอบหมายงานที่ไมเหมาะสมกับความสามารถ (Cooper & Straw, 1993 : 130) 

   การทํางานหนักมากเกินไปน้ันสังเกตเห็นไดงายมาก เราอาจจําเปนที่จะตองทํางาน

นานหลายช่ัวโมง หรืออาจรูสึกแยกแยะเรือ่งงานและเรือ่งสวนตัวไมได สวนการมอบหมายงานใหเหมาะสม

กับความสามารถของบุคคลก็เปนเรื่องสําคัญเชนกนั กลาวคือ เมื่องานที่ทําไมไดใชความรูความสามารถ

ที่มีอยูอาจทําใหรูสึกวางานน้ันนาเบื่อหนาย ไมเราใจใหอยากทํา ไมรูสึกทาทาย ซึ่งตรงกันขามกับงาน

ที่ตองอาศัยทักษะความรูความสามารถ สภาพการณดังกลาวน้ันสงผลใหความภาคภูมิใจในตนเอง และ

ความเช่ือมั่นในตนเองลดลง ขาดความเอาจริงเอาจัง และแรงกระตุนในการทํางาน จิตใจไขวเขว ขาดสมาธิ 

เปนตน 
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   1.3 ช่ัวโมงการทํางาน (Work Hours) ก็มีสวนที่จะกอใหเกิดความเครียดดวยเชนกนั 

โดยบุคคลที่ทํางานมากกวา 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห มักจะมีปญหาในดานสุขภาพ อีกทั้งการทํางานเปน

ชวงเวลาหรือเปนกะทัศนคติในการทํางาน และความสุขทางกายและจิตใจ ลวนเปนตัวแปรที่มีผลตอ

ความเครียดอันเน่ืองมาจากการทํางานของบุคคลดวยทัง้สิน้ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน

อยางรวดเร็วของสังคมปจจุบันเพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการแขงขัน จนกระทั่งบุคคลอาจไมสามารถ

ปรับตัวตามไดทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงไปทีเ่กิดข้ึนทีเ่รยีกวาปรากฏการณ “Future Shock” 

ก็เปนอีกตัวการสาํคัญหน่ึงทีก่อใหเกดิความเครยีด Sparkset (1997 อางถึงใน Cooper, Cartwright & 

Early, 2001 : 34) 

   1.4 การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีใหม ๆ  เขามาในใชที่ทํางานทําใหพนักงานจําเปนตอง

ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมของระบบการทํางานแนวใหม ความตองการในการปรับตัวเพื่อตามใหทัน

กับเทคโนโลยีใหม ๆ อาจชวยเพิ่มความเครียดใหแกพนักงาน อีกทางหน่ึงการรับเอาเทคโนโลยีใหม ๆ 

เขามาใชในองคกร เปนสิ่งที่ดีซึ่งเหมือนเปนการเริ่มตนใหมขณะที่ตองยอมรับความจริงดวยวา การจะ

เปลี่ยนแปลงอะไรซักอยางน้ัน โดยเฉพาะในระดับมหาภาค บอยครั้งจําเปนที่จะตองใหเวลาอยางมาก 

เพื่อที่จะเรียนรูและทาํความเขาใจสิ่งน้ัน ๆ  ขณะที่ตองลืมสิ่งที่เคยเรยีนรูมาในอดีตสภาวะ ดังกลาวอาจ

สงผลกระทบตอความรูสึกเชิงลบของบคุคลในองคกร แตสําหรับบางคนอาจมองวาน้ีเปนสิ่งทาทายใหม 

(ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2551 : 66) 

   1.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการทํางานการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชภายใน

องคกร มักจะสงผลตอความพึงพอใจและสุขภาพกายของพนักงาน สวนดานความเสี่ยงหรืออันตราย

ที่อาจเกิดข้ึนจากการทํางานน้ัน ปจจุบันพบวา มีหลายอาชีพที่ตองทํางานพรอมความเสี่ยงสูงอยูตลอดเวลา 

เชน ตํารวจ ทหาร ผูคุมนักโทษ นักดับเพลิง คนทํางานเหมืองแร เปนตน อยางไรก็ตามจากการศึกษา

เปนจํานวนมากช้ีในทํานองเดียวกันวา ความเสี่ยงและอันตรายทีเ่กิดข้ึนจากลกัษณะงานที่มีผลตอความเครียด

ของบุคคลในฐานะเปนแหลงกําเนิดความเครียดชนิดหน่ึง Korunka, Weiss, Huemer & Karetta (1995 

อางถึงใน Cooper, Cartwright & Early, 2001 : 36) 

  Cooper & Cartwright (1994 : 158 - 159) ไดกลาวถึง ความเครียดในการปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวกับลักษณะงาน ไวดังน้ี 

   1. สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพ

โดยทั่วไป ไดแก เสียงรบกวน แสงสวางทีไ่มเหมาะสม กลิ่น และตัวกระตุนอื่น ๆ ที่สามารถมีผลกระทบ

ตออารมณและสภาวะทางจิตใจของบุคคล ซึ่งแตละอาชีพจะมีสภาพการทํางานหรือสภาพแวดลอม

ที่เปนสาเหตุของความเครียดแตกตางกัน 
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   2. ลักษณะงานที่เปนกะ (Shift Work) หมายถึง ลักษณะงานที่มีการหมุนเวียนของ

ชวงเวลาการทํางานตามตารางเวลาตลอด 24 ช่ัวโมง ลักษณะของงานเชนน้ี จะสงผลกระทบตอระบบ

การทํางานของรางกาย สภาพจิตใจ และแรงจูงใจในการทํางาน และยังสงผลตอรูปแบบการนอนและ

การใชชีวิตในสังคมดวย 

   3. ลักษณะงานที่มีช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนาน (Long Hours) จะสงผลกระทบตอ

ระบบการทํางานของรางกาย เกิดเปนปญหาตอสุขภาพ และสงผลกระทบตอศักยภาพของการทํางาน

ในที่สุด 

   4. การเดินทาง (Travel) อุปสรรคในการเดินทาง อาจเกิดจากสภาพการจราจรติดขัด

บนทองถนน นอกจากจะสญูเสียเวลาในการทํางานรวมกับผูอืน่แลวน้ัน ยังพลาดโอกาสเขาไปมีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบายขององคการหรือองคกรอีกดวย 

   5. เทคโนโลยีใหม (New Technology) การนําเทคโนโลยีระบบการทํางานหรืออุปกรณ

การทํางานใหม ๆ มาใชในการทํางาน ทําใหพนักงานตองปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีใหม ๆ เหลาน้ัน

เกิดเปนความกดดันและความเครียดในการทํางานไดเชนกัน 

   6. ปริมาณงานที่มากเกินไป (Work Overload) แบงออกเปน 2 ดาน คือ 

    6.1 ปริมาณงานที่มากเกินไป (Quantitative Overload) หมายถึง ปริมาณงาน

ที่มากเกินความสามารถของคนทํางาน ทําใหตองใชเวลาในการทํางานมากข้ึน 

    6.2 คุณภาพงานที่สงูเกินไป (Qualitative Overload) หมายถึง คุณภาพงานทีเ่กนิ

ความสามารถของคนทํางาน 

   7. ปริมาณงานที่นอยเกินไป (Work Underload) ทําใหเกิดความรูสึกวา งานไมมี

ความทาทายความสามารถทําใหเกิดความเครียด 

   8. ลักษณะงานทีม่ีความเสีย่งตอรางกาย (Physucal Danger) การทํางานที่มีความเสี่ยง

จะทําใหมีระดับความเครียดสูงดวย เน่ืองจากมีการระวังตัวและตองเตรียมพรอมเพื่อ ตอบสนองตอ

อันตรายที่จะเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา 

  สรุปไดวาความเครียดในการปฏิบัติงานจากลักษณะงาน หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษา

มีความรูสึกกดดันดานรางกาย และจิตใจ คือ ปริมาณของงาน ทักษะในการปฏิบัติงาน การทํางานที่ไมตรง

กับความถนัดและความสามารถ งานที่ทํามีข้ันตอนในการปฏิบัติงานมากเกินไป ตองใชความรับผิดชอบสูง 

มีช่ัวโมงการทํางานมาก มีความเรงรัด รวดเร็ว และเรงดวน ทรัพยากรในการปฏิบัติงานมีอยางจํากัด 

ลักษณะงานไมมีความปลอดภัยตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
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  2. ดานบทบาทหนาท่ี 

   บางครั้งเราอาจจะคิดวาความเครียดน้ัน คงจะเกิดข้ึนกับเฉพาะพวกผูบริหารที่มีงาน

รุมเราหรอืยุงวุนวายอยูตลอดเวลา แตในความเปนจริงแลวคนพวกน้ันอาจมีความเครียดนอยกวาพนักงาน

ที่มีตําแหนงตํ่ากวาดวยซ้ําไป น้ันอาจเปนเพราะบุคคลพวกน้ันสามารถควบคุมชีวิตการทํางานของตนเองได

อยางอิสระ มีสิทธิในการตัดสินใจ และสามารถกําหนดความสําคัญกอนหลังของเรื่องตาง ๆ ไดดวยตนเอง

น้ันเอง จึงเปนผลที่ทําใหบุคคลพวกน้ัน มีความเครียดนอยกวาคนที่ไมสามารถควบคุมสิ่งที่ตนตองการ

ทําได ไมเพียงแคน้ันการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ อีกทั้ง

ในบางครั้งบทบาทหนาที่ภายในองคกรอาจมีลักษณะขัดแยงกันเอง ทั้งสองกรณีลวนมีผลตอความเครียด

ของบุคคลดวยกันทั้งสิ้น คําวาบทบาทในที่น้ีบางครั้งอาจรวมถึงพฤติกรรมและความตองการ มักเกี่ยวของ

กับประสบการณการทํางานของแตละบุคคล Kahn (1964 อางถึงใน Cooper, Cartwright & Early, 

2001 : 38) เปนบุคคลแรกที่ไดกลาวถึงวา ความสําคัญของบทบาทหนาที่ซึ่งมีผลตอความเครียดน้ัน 

สามารถแบงออกไดเปน 2 ตัวแปร ไดแก ความคลุมเครือของบทบาทหนาที ่และความขัดแยงของบทบาท

หนาที่ ซึ่งอยางไรก็ตามทั้งสองไดรับการยอมรับวาเปนแหลงที่มาของความเครียดจากการทํางานชนิด

หน่ึง Cooper & Stress (1993 อางถึงใน Cooper, Cartwright & Early, 2001 : 34) 

   2.1 ความคลุมเครือของบทบาทหนาที่ (Role Ambiguity) มักจะเกี่ยวของกับการขาด

ความชัดเจน เกี่ยวกับขอบเขตของบทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบของบุคคล รวมถึงการขาดขอมูล

เกี่ยวกับตัวงาน มีการศึกษาจํานวนมากช้ีไปในทํานองเดียวกันวา ความคลุมเครือของบทบาทหนาที่มี

ความสัมพันธกับอาการทางจติ อันเน่ืองมาจากความเครียดในระดับสูง O’ Driscoll & Beehr, (1994); 

Schaubroeck, Cotton & Jenning, (1989 อางถึงใน Cooper, Cartwright & Early, 2001 : 38) 

   2.2 ความขัดแยงของบทบาทหนาที่ (Role Confliet) มักเกี่ยวของกับความขัดแยง

ที่เกิดข้ึนจากความตองการของตัวการของตัวงานในบางครั้ง ความตองการดังกลาวอาจมลีักษณะขัดแยง

กันเองมิใชเรื่องผิดปกติ หากบุคคลน้ันจะรูสึกวาตนเองตกอยูในสภาพกลืนไมเขาคายไมออก เน่ืองจาก

ความตองการของงานที่รับหนาที่ไมดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน แลวความเครียดจะเริ่มกอตัวข้ึนก็ตอเมื่อ

บุคคลไมสามารถตอบสนองความตองการดังกลาวได ผลจากการศึกษาระบุวา อาการทางจิตมีความสัมพันธ

อยางสูงกับความคลมุเครอืของบทบาทหนาที ่มากกวาความสัมพันธระหวางความขัดแยงในบทบาทหนาที่

กับอาการทางจิต (Jackson & Schuler, 1985 อางถึงใน Cooper, Cartwright & Early, 2001 : 38) 

  อยางไรก็ตาม นอกจากน้ีแลวยังมีตัวแปรอื่นที่มีบทบาทสําคัญที่กอใหเกิดความเครียด

อันเน่ืองมาจากทํางานอีกตัวแปรหน่ึง คือ การมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบมากเกินไปหรือการมีหลาย

บทบาทหนาที่ (Role Overload) หมายถึง การที่บุคคลหน่ึงๆตองการทําหนาที่หลายอยางในองคกร

การรับผิดชอบหลายอยางน้ัน นอกจากจะนําไปสูการทํางานลวงเวลาของแตละบุคคล แลวยังสงผลกระทบ

ตอความรูสึกที่วาจะสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายน้ันสําเร็จลุลวงไดหรือไม แตในความเปนจริง พบวา 
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การมีบทบาทหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบมากเกินไป ถูกนํามากลาวอางถึงในฐานะที่เปนแหลงกําเนิด

ความเครียดจากการทํางาน มากกวาความคลุมเครือของบทบาทหนาที่ และความขัดแยงของบทบาท

หนาที่เสียอีก 

  Cooper & Cartwright, (1994 : 158 - 159) ไดกลาวถึง ความเครียดในการปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ไว ดังน้ี 

  บทบาทในองคการ (Role in the Qrganization) ถาองคการกําหนดบทบาทหนาที่

ใหแกพนักงาน และทําใหพนักงานเกิดความเขาใจในบทบาทหนาที่น้ันอยางชัดเจน ก็จะไมเกิดความ

ขัดแยงหรือความเครียดในการทํางาน โดยปจจัยดานบทบาทในองคการที่กอใหเกิดความเครียดในการ

ทํางานมีดังน้ี 

   1. ความไมชัดเจนหรือสับสนในบทบาทหนาที่ (Role Ambiguity) 

   2. ความขัดแยงในบทบาทหนาที่ (Role Conflict) 

   3. หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) สามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ 

หนาที่ความรับผิดชอบตอสิ่งของ และหนาที่ความรับผิดชอบตอบุคคล 

  ปยนันท สวัสด์ิศฤงฆาร (2555 : 50) กลาวถึงบทบาท (Role) เปนความกดดันที่เกิดกับ

พนักงานอันเน่ืองมาจากหนาทีต่ามบทบาทเฉพาะที่พนักงานน้ันมีอยูในองคกร ปจจัยที่สรางความเครยีด

ในสวนที่เกี่ยวกับบทบาทของพนักงานมี 10 ประการ ไดแก 

   1. ความขัดแยงระหวางบทบาททีเ่กีย่วกับองคกรและทีไ่มเกี่ยวกับองคกร (Inter - Role 

Distance) 

   2. ความรูสึกวาถูกอยูกบับทบาทเกา ๆ  โดยไมมีโอกาสที่จะกาวหนาในสายงาน (Role 

Stagnation) 

   3. ความคาดหวังจากผูคาดหวังที่มีความขัดแยงกันเอง (Role Expectation Conflict) 

   4. ความรูสึกวาหนาที่ตามบทบาทของตนไดถูกโอนไปเปนหนาที่ในบทบาทของคนอืน่ 

(Role Erosion) 

   5. ความรูสึกวามคีวามคาดหวังในบทบาทของตนเพิ่มมากข้ึน จนไมสามารถจะจดัการ

โดยลําพังได (Role Overload) 

   6. การไมมีสวนเช่ือมโยงระหวางบทบาทของตนกับบทบาทที่สําคัญอื่น ๆ ในองคกร 

(Role Isolation) 

   7. การขาดความรู ทักษะ หรือความสามารถที่ตองการในการทํางานตามความรับผิดชอบ

ใหมีประสิทธิผล (Personal Inadequacy) 
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   8. ความขัดแยงระหวางคุณคา และแนวคิดของตนเองกับความคาดหวังในบทบาท

ขององคกร (Self - Role Distance) 

   9. การขาดความชัดเจนในความคาดหวังของคนอื่น ไมมีการประเมินวาการทํางาน

ของตนเปนที่นาพอใจหรือไม (Role Ambiguity) 

   10. การขาดทรัพยากรที่จาํเปนในการทํางานตามบทบาทใหมีประสิทธิผล (Resources 

Inadequacy) 

  Jex (1998 : 8) กลาววา ความเครียดในบทบาทหนาที่ เปนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ที่ถูกคาดหวังวาตองกระทํา เชน พนักงานใหมที่เขามาทํางานในองคกร จะตองไดรับขอมูลเกี่ยวกับหนาที่ 

หรือความรับผิดชอบในตําแหนง จากผูบังคับบัญชาทั้งที่เปนลายลักษณอักษร หรือการบอกเลาดวยวาจา 

บทบาทในองคกรที่กอใหเกิดความเครียดจากการทํางาน คือ บทบาทขัดแยง บทบาทที่ไมชัดเจน และ

บทบาทที่หนักเกินไป 

  สุพานี สฤษฎวานิช (2553 : 10) กลาวถึง บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ (Role) 

ในหลาย ๆ องคกร ยังไมมีการกําหนดลกัษณะงานของแตละตําแหนงหนาที่ชัดเจนเปนทางการ จึงทําให

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบยังไมชัดเจนคลุมเครือ (Role Ambiguity) เชนกรณีที่บุคคลหน่ึง

มีหนาที่ความรับผิดชอบหลายอยาง ในบางครั้งอาจทาํใหเกิดความสับสนในหนาที่ ความรับผิดชอบ

ของตนเอง และรูสึกขัดแยงในตนเอง (Role Confict) ซึ่งทําใหบุคคลน้ันเกิดความเครียดไดน่ันเอง 

  นิเวศน วงศสุวรรณ (2551 : 185 - 187) กลาววาความเครียดในการทํางาน เปนภาวะ

ของความรูสึกอึดอัดไมสบายใจ เกิดความกังวลหรือหงุดหงิด โดยเฉพาะเมื่อตองเผชิญกับความขัดแยง

ที่เกิดข้ึน ความรูสึกหงุดหงิดไมสบายใจ ความรูสึกวิตกกังวลเหลาน้ีสามารถเกิดข้ึนไดกับทุก ๆ คน เริ่มต้ังแต

ผูบริหารระดับสูง จนถึงผูทําหนาที่ในระดับผูใชแรงงานทัว่ไป และยังไมมีเครื่องมือใด ๆ ที่สามารถสราง

ความคุมครองไมใหเกิดความเครียด หรือความหงุดหงิดขัดแยงได แตเราสามารถหาหนทางในการสราง

ความพึงพอใจในการทํางานใหเกิดข้ึนได ซึ่งสิ่งสําคัญประการหน่ึง คือ การควบคุมสภาพความเครียด

ที่เกิดจากการทํางานใหไดเปนเบื้องตน และการจะทําเชนน้ีไดจะตองคนหาสาเหตุหรือแหลงที่ทําใหเกิด

ความเครียดน้ันเสียกอน โดยภาพรวมแลวมักเริ่มตนจากความหงุดหงิดกังวลใจ (Frustration) และ

ความขัดแยง (Conflict) ที่มาจากภายในและภายนอกที่ทํางาน แหลงที่มา หรือสาเหตุของความรูสึก

เชนน้ี อาจเกิดข้ึนจากความสับสนและความขัดแยงในทิศทางหรือบทบาทหนาที ่ซึ่งในความสับสนและ

ความขัดแยงในทศิทางหรือบทบาทหนาที่น้ันเกิดข้ึนไดเสมอ หากการจําแนกงานและการกําหนดหนาที่

รับผิดชอบไมชัดเจน ผูปฏิบัติงานไมทราบแนชัดวาบทบาทหนาที่ของตนครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ

ในเรื่องใดบาง หรืองานในหนาทีน้ั่นเปนงานของใคร ความสับสนในสิ่งที่พึงปฏิบัติ ยอมทําใหเกิดความกังวล

และความเครียดในจิตใจไดเสมอ นอกจากน้ันหากผูปฏิบัติตองตัดสินใจเลือกการปฏิบัติอยางหน่ึงอยางใด
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ที่มีความขัดแยงกันในบทบาท เชน จะทําตามคําสั่งหรือเงื่อนไขใดจึงจะถูกตองอยูบอย ๆ ความเครียด

ยอมเกิดข้ึนไดเชนเดียวกัน 

  สรุปไดวาความเครยีดในการปฏิบัติงานจากบทบาทหนาทีใ่นองคกร เกิดจากการที่ผูบริหาร

สถานศึกษามีความรูสึกกดดัน ดานรางกายและจิตใจ คือ ขอบเขตและอํานาจหนาที ่ซึ่งเกิดจากการกําหนด

อํานาจหนาที่ไมชัดเจน การไดรับมอบหมายงานไมเหมาะสม ไมเปนธรรม มีงานที่รับผิดชอบมากเกินไป 

ขาดอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ไมไดนําผลการประเมนิมาใชในการปรบัปรุงงาน มีความขัดแยง

ในการทํางาน มีความขัดแยงในตนเอง และขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน ในงานที่ตองปฏิบัติงานรวมกัน 

  3. ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

   สัมพันธภาพระหวางบุคคลภายในองคกรอาจกลายเปนบอเกิดสําคัญของความเครียด

และความสนับสนุนภายในหนวยงานก็ได เมื่อใดที่ความสัมพันธระหวางบุคคลภายในหนวยงาน เชน 

ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานใตบงัคับบัญชา ดําเนินไดดวยดีบรรยากาศในการทาํงานก็จะอบอุนมีมติรภาพ

และไวใจซึ่งกันและกันได อยางไรก็ตามหากสภาพดังกลาวมีลักษณะในการทํางานตรงกันขาม ยอมนํามา

ซึ่งความเครียดอยางหลีกเลี่ยงไมได ความสัมพันธภายในองคกรเปนบอเกิดแหงความพึงพอใจ นอกจากน้ี

ความสัมพันธที่ดีในที่ทํางานยังมีสวนชวยเสริมสรางการสื่อสารระหวางกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งมีสวนชวยลดความคลุมเครอืของงานเกิดข้ึน อยางไรก็ดีความสัมพันธที่ดีในที่ทํางานก็มักจะเปนเรื่อง

ที่ยากที่สุดของการจดัการ Cooper & Stress (1993 อางถึงใน Cooper, Cartwright & Early, 2001 : 25) 

  การพิจารณาความเครียด อันเน่ืองมาจากการทํางานมักจะมีแหลงกําเนิดมาจากความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและการขาดการสนับสนุนทางสังคม (ภายในองคกร) จากการศึกษาจํานวนมากน้ันช้ีใหเห็นวา

ความสัมพันธในเชิงลบระหวางบคุคลภายในองคกร รวมทั้งการขาดการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานหรือ

ผูบังคับบัญชาเปนแหลงกําเนิดความเครยีดหลกัของคนทํางานจํานวนมาก ตรงกันขามหากบุคคลไดรับ

การสนับสนุนจากบุคคลอื่น ภายในองคกรมีมิตรภาพและมีความเช่ือใจระหวางกัน และการสนับสนุน

ดังกลาวมีสวนชวยบรรเทาปญหาอาการทางจติ อันเน่ืองมาจากความเครียดจากการทํางานและสงผลดี

ตอสุขภาพนอกจากน้ี ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลและลักษณะการทํางานของผูนําภายในองคกร ก็มีผล

ตอความเครยีดในการทํางานดวยเชนกัน Beehr and McGrath (1992 Cooper, Cartwright & Early, 

2001 : 42) 

  Cooper & Cartwright (1994 : 158 - 159) ไดกลาวถึง ความเครียดในการปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไว ดังน้ี 

  สัมพันธภาพในที่ทํางาน (Relationships at Work) หมายถึง ความสัมพันธระหวาง

สมาชิกภายในองคการ อันไดแก หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และลูกนอง ลวนแตมีอิทธิพลตออารมณ

และความเครยีดของบคุคล ซึ่งการมีสมัพนัธภาพที่ดีระหวางกันน้ัน เปนปจจัยที่ทาํใหบุคคลและองคการ

ดําเนินไปไดดวยดี สัมพันธภาพในทีท่ํางานกอใหเกิดความเครียดแบงออกเปน 3 แบบ คือ 
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   1. ความสัมพันธกับหัวหนางาน (Relationships with Boss) หมายถึง การที่พนักงาน

ไดรับมิตรภาพ ความไววางใจ ความชวยเหลือ การสนับสนุนจากหัวหนางาน หากพนักงานไมไดรับ

สิ่งเหลาน้ีจะนําไปสูความคับของใจและเกิดเปนความเครียดได 

   2. ความสัมพันธกับลูกนอง (Relationships with Subordinates) หมายถึง การที่

หัวหนางานเห็นความสําคัญของลูกนอง โดยการใหเวลา ความสนใจ จะทําใหลูกนองเกิดความรูสึกที่ดี 

หากหัวหนาเห็นความสําคัญของงานมากกวา และไมใสใจไมเห็นความจําเปนในการสรางความสัมพันธ

กับลูกนอง ก็จะทําใหกลุมน้ีเปนกลุมที่มีความเครียดสูง 

   3. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Relationships with Colleagues) หมายถึง 

ความเครียดที่เกิดจากการแขงขัน และความขัดแยงทางบุคลิกภาพ รวมถึงการไมไดรับการสนับสนุน

ทางสังคมจากเพื่อนรวมงานสงผลตอคุณภาพชีวิต บรรยากาศ และความสําเร็จขององคการ 

  สุพานี สฤษฎวานิช (2552 : 11) ไดกลาวไววาในการทํางานบุคคลทั่วไป โดยมากจะตองมี

เพื่อนรวมงานในแผนกเดียวกันและในแผนกอื่นดวย ถาบุคคลน้ันมีความสัมพันธอันดีตอเพื่อนรวมงาน

แลวบุคคลน้ันก็จะมีความสุข มีแรงจูงใจในการทํางาน และรูสึกพอใจในงานที่รับผิดชอบอยู แตในทาง

กลับกันถาบคุคลน้ันมคีวามสมัพันธที่ไมดีตอเพื่อนรวมงาน กอ็าจจะทําใหเกดิความขัดแยงในการทํางาน 

ความไมเขาใจกันซึ่งเปนสาเหตุสงผลใหบุคคลเหลาน้ันเกิดความเครียดข้ึนได 

  Brown & Moberg (1980 : 65) ไดสรุปถึงสาเหตุทีก่อใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน

ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงานไว ดังน้ี สัมพันธภาพในหนวยงาน สัมพันธภาพระหวาง

บุคคลในองคกรเปนสาเหตุของความเครียดประการหน่ึง สัมพันธภาพที่ไมดีจะทําใหเกิดความไววางใจ

ตํ่าความสนใจที่จะพยายามแกปญหานอยลง ความไววางใจของบุคคลในองคกรมีความสัมพันธกับบทบาท

ที่คลุมเครือ ซึ่งมีผลทําใหไมมีการสั่งการระหวางบุคคลเกิดความเครียดทางใจ และรูสึกวาถูกคุกคาม

เกี่ยวกับงานได ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ประการ คือ 

   1. สัมพันธภาพกับผูบริหาร ผูบรหิารที่มุงเนนสมัพนัธภาพตํ่า คือ มีความจริงใจ และ

การไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชานอย จะทําใหผูปฏิบัติงานน้ันเกิดความรูสึกกดดัน และเกิด

ความเครียดได 

   2. สัมพันธภาพกับผูรวมงาน การขาดความชวยเหลือจากผูรวมงานเปนสาเหตุหน่ึงที่

ทําใหเกิดความเครียดได 

  มนุษยสัมพันธเปนความสัมพันธระหวางบุคคล หรือระหวางกลุมบุคคลในองคการใด

องคการหน่ึงหรอืสงัคมใดสงัคมหน่ึง เพื่อดําเนินการใหองคการน้ัน หรือสังคมน้ัน บรรลุผลตามเปาหมาย

ที่วางไว ซึ่งจะมี 2 ลักษณะดวยกัน คือ มนุษยสัมพันธอันดี และมนุษยสัมพันธไมดี ถามีมนุษยสัมพันธอันดี 

บุคคลในองคการหรือสังคมดังกลาว ก็จะมีความรูสึกพึงพอใจตอกันและกัน มีความเขาใจอันดีตอกัน 

รวมมือกันประสานงาน ชวยเหลือ แบงปนและใหอภัยตอกัน แตถามนุษยสัมพันธไมดี บุคคลในองคการน้ัน
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หรือสังคมน้ันก็มักจะไมชอบพอกัน ขัดแยงกัน ไมรวมมือกัน ไมชวยเหลือ ตางคนตางอยู หรืออาจกลั่น

แกลงกัน สงผลใหงานสวนรวมขององคการหรือกลุมสังคมน้ัน ๆ เสียหาย บุคคลในกลุมขาดความสุข 

ซึ่งในที่สุดก็จะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของบุคคลทกุคนในกลุมน้ัน ๆ ไมมากก็นอย ที่กลาวมาน้ี 

นอกจากเปนการอธิบายความหมายของมนุษยสัมพันธยังสะทอนใหเห็นไดวา นักวิชาการสวนใหญมักมอง

ความสําคัญของมนุษยสมัพนัธ ในแงของการนําไปใชประโยชนในการทํางานรวมกนัในหนวยงาน ซึ่งถา

ทํางานรวมกันในบรรยากาศของความสมัพันธภาพอันดีตอกัน นอกจากจะสงผลดีตอประสิทธิภาพของงาน

แลวยังสงผลดีตอคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มาทํางานรวมกัน ดวยการมองเห็นความสําคัญของมนุษยสัมพันธ

ตอการทํางานในหนวยงานน้ี สอดคลองกับแนวคิดของ แมรี่ ปารกเกอร โฟลเล็ตต ซึ่งเปนนักบริหาร

ที่ทํางานทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และการแนะแนวอาชีพ โดยโฟลเลต็ตมีความเหน็วาในการดําเนินงาน

ผูเปนนายทุนไมควรคิดแตเรือ่งเงิน หากแตควรใชจิตวิทยา ในการบริหารงานและในการสรางความสัมพันธ

ที่ดีในหนวยงาน ถาผูปฏิบัติงานมีความรูสึกผกูพันตอกันและตอองคการ คือ มีมนุษยสัมพันธอันดี จะชวย

ลดความขัดแยงในหนวยงานลงได ซึ่งถามีความขัดแยงลดลงก็นาจะเปนแนวทางใหประสิทธิภาพของงาน

เพิ่มข้ึน แนวคิดดังกลาวน้ี ยังสอดคลองกับผลการศึกษาคนควาของ สถาบันเทคโนโลยีคารเนกี สถาบัน

ดังกลาว ไดวิเคราะหประวัติของบุคคลถึงหมื่นคน และผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยดานบุคลิกภาพ 

ลักษณะสวนตัวและการปฏิบัติตอผูอื่นชวยใหกลุมตัวอยางประสบความสําเร็จถึงรอยละ 85 แตปจจัย

ดานความสามารถ ดานมนุษยสัมพันธมีความสําคัญมาก ทั้งตองานและชีวิตสวนตัวของบุคคล ดังน้ัน 

จึงกลาวไดวา มนุษยสัมพันธถือเปนปจจัยที่สําคัญที่จะชวยใหบุคคลน้ันประสบความสําเร็จในชีวิตและ

การงาน  

  สรุปไดวา ความเครียดในการปฏิบัติงานจากสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน 

เกิดจากการทีผู่บริหารสถานศึกษา มีความรูสึกกดดันดานรางกายและจิตใจ คือ การรูสึกโดดเด่ียว ไมไดรับ

ความรวมมือจากบุคลากรในหนวยงานและชุมชน เกิดปญหาในการทํางานรวมกบัเพศตรงขาม บุคลากร

ในหนวยงานเกิดความขัดแยงในการแขงขันเรื่องความดีความชอบ มีความสัมพันธตอกันเชิงลบ ใชอารมณ

ตอเพื่อนรวมงานบรรยากาศองคกรขาดความอบอุน ขาดการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ชุมชน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  4. ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 

   ในชวงเริ่มตนของอาชีพบางคนอาจมีโอกาสไดรับรางวัลจากการทํางาน ไดรับเงินเดือน

เพิ่มข้ึนและไดรับการเลือ่นตําแหนง อยางไรก็ตามเมื่อเวลาผานไปเรื่อย ๆ บางคน พบวา โอกาสตาง ๆ 

เหลาน้ันมักจะลดนอยถอยลงเขาไปทุกทีความกาวหนาตาง ๆ ดูเหมือนจะพัฒนาตอไปไดอยางเช่ืองชา 

สภาพการณดังกลาว อาจมีสวนบั่นทอนความพยายาม และอาจกลายเปนสาเหตุสําคัญของความเครียด

จากการทํางานก็เปนได ในขณะที่ความสําเร็จดูเหมือนเปนเรื่องที่ยากข้ึน บางคนสามารถยอมรับสภาพการณ

ดังกลาวไดก็จะมคีวามสขุที่ดําเนินบทบาทหนาที่ของตนตอไปดวยความพึงพอใจมีอิสระ และมีความสุข
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กับครอบครัวและสิ่งอื่น ๆ ที่นาสนใจ ในขณะที่บางคนอาจไมไดเปนเชนน้ัน ความเครียดที่เกิดข้ึนจาก

การพัฒนาทางอาชีพการงานน้ันรวมถึงความไมปลอดภัยในงาน (Job Insecurity) การไมไดรับการ

สนับสนุนหรอืการไดรับการสนับสนุนทีม่ากเกนิไป ภายในองคกรสงผลตอการขาดความมุงมั่นที่จะบรรลุ

เปาหมายขององคกร 

  Cooper & Cartwright (1994 : 158 - 159) ไดกลาวถึงวา ความเครียดในการปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวกับความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพไวดังน้ี ความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ (Career 

Development) หมายถึง ความคาดหวังในดานความกาวหนาและความสําเร็จในอาชีพการงาน ซึ่งถาหาก

ไมเปนไปตามสิ่งทีค่าดหวังไว ก็จะเกิดเปนความเครียดได สวน Hellriegel, Slocum & Richard (1998 : 105) 

กลาววา บุคคลที่จะสําเร็จในวิชาชีพน้ัน ไมไดข้ึนอยูกับประสบการณในงานเพียงอยางเดียว แตยังข้ึนอยูกับ

การเลือกวิชาชีพ และประสบการณโอกาสของทางเลือกวิชาชีพ ดังน้ี 

   1. ความกาวหนาชาหรอืเรว็วิชาชีพไมไดเปนสิ่งทีบ่งบอกถึงความสําเร็จ หรือลมเหลว 

แตสิ่งที่บงบอกความสําเร็จ หรือความลมเหลวในวิชาชีพที่ดีที่สุด คือ ตัวบุคคล 

   2. ความสําเรจ็หรือลมเหลวในวิชาชีพน้ัน มีความเกี่ยวของกับมโนมติ เปาหมาย และ 

ความสามารถของบุคคล 

   3. บุคคลควรจะศึกษาวิชาชีพเชิงปรนัย (Objective) และเชิงอัตนัย (Subjective) 

เชิงปรนัยไดแก คานิยม ทัศนคติ คุณลักษณะ และการจงูใจ สวนอันตนัย ไดแก การเลือกงาน การดํารง

ตําแหนง และการพัฒนาทักษะในงาน 

   4. การพัฒนาวิชาชีพมีผลตอการตัดสินในกิจกรรมสูเปาหมายของวิชาชีพ ที่มีปจจัย

ที่เกี่ยวของหลายอยาง เชน สภาวะทางการเงิน ครอบครัว บุคลิกลักษณะของบุคคล ตลอดจนลักษณะ

ของงาน 

   5. วัฒนธรรมองคการเปนปจจยัที่มผีลตอวิชาชีพ สถานภาพทางสังคม และการศึกษา 

เปนพื้นฐานสําคัญของเสนทางวิชาชีพ (Career Path) 

  การพัฒนาทางดานความกาวหนาทางอาชีพน้ัน นอกจากเปนการเพิ่มโอกาสในการกาว

ไปสูความสําเร็จแลว ยังเปนการพัฒนาตนเองใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนกับ

ทั้งพนักงานและองคกร ถาตองการความกาวหนาทางอาชีพอยางที่มุงหวังไว ควรมีแบบแผนการพัฒนา

ดานอาชีพที่ดี และมีความรูความเขาใจในข้ันตอน กระบวนการพัฒนา รวมถึง วิธีการในการในการพัฒนา 

การฝกทักษะในอาชีพเพื่อเขาสูอาชีพอยางมีศักยภาพสงูสุด การพัฒนาดานวิชาชีพ มีองคประกอบที่สาํคัญ 

คือ กระบวนการ การพัฒนา และความเจริญกาวหนา ทั้งน้ีการพัฒนาดานอาชีพจะมีวิธีการดําเนินการ 

2 วิธี คือ 
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   1. การพัฒนาอาชีพโดยตัวบุคคล คือ บุคคลประเมนิความถนัดความสนใจของตนเอง 

แสวงหาโอกาส และต้ังเปาหมายในอาชีพ แลวพยามยามหาโอกาสในการเขารวมการพัฒนาในวิชาชีพ 

เชน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานของรัฐ หรืออาจจะหาการอบรมตาง ๆ จากบริษัทฝกอบรมเอกชนที่มีอยู

มากมาย ตามที่ตัวบุคคลสนใจ 

   2. การพัฒนาอาชีพโดยองคกร เปนการพัฒนาอาชีพทีห่นวยงานเปนผูดําเนินการดวย

วิธีการ "ฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร" เพื่อเสริมสรางความกาวหนา และพัฒนาความรูความสามารถ

ของบุคลากรในหนวยงาน สิ่งที่องคกรมักจะทําเพื่อพัฒนาดานอาชีพของพนักงานในองคกร มีดังน้ี 

    2.1 การใหขอมูลจริงของงาน (Realistic Job Preview) 

    2.2 การจัดทําเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)  

    2.3 การมอบหมายงานทาทาย (Challenging Assignment)  

    2.4 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  

    2.5 การใหขอมูลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback)  

    2.6 การใหคําปรึกษาดานอาชีพ (Career Consulting)  

    2.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาดานอาชีพ (Career Development 

Workshop) 

  อาจกลาวไดวา ความหมายของความกาวหนาในอาชีพ หมายถึง สภาพการทํางานที่ทําให

ผูปฏิบัติงานน้ันมีความมั่นใจวาตนเอง จะสามารถประกอบอาชีพน้ันไดตามระยะเวลาที่กําหนด หรือ

ตรงกับความตองการพรอมกับสวัสดิการตาง ๆ  ที่สรางความพึงพอใจใหกับตนเอง ความกาวหนาในการ

ประกอบอาชีพ หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะไดรับผิดชอบงานที่สําคัญ ไดเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน 

หรือไดเลือ่นข้ันเงินเดือนสูงข้ึน รวมทั้ง ไดรับการสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา ตนเองใหมี

ความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน  

  นอกจากน้ี สิ่งที่จะบงบอกไดวาคนทํางานมีความกาวหนาในอาชีพการงาน มีหลายดาน

ตอไปน้ี    1. โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

    2. ระดับตําแหนงในสายบังคับบัญชาตามโครงสรางองคกร 

    3. เงินเดือนและคาตอบแทนอื่น ๆ 

    4. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในงานที่สูงข้ึน 

    5. การมีสวนรวมในโครงการหรือที่ประชุมสําคัญขององคกร 
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  สรุปไดวาความเครยีดในการปฏิบัติงานจากความกาวหนาในวิชาชีพ เกิดจากการที่ผูบริหาร

สถานศึกษา มีความรูสึกกดดันดานรางกายและจิตใจ คือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีโอกาสกาวหนานอย 

ขาดโอกาสในการเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ งานที่ปฏิบัติไมทาทาย มีความซ้ําซากจําเจ ไมสงเสริม

ความคิดสรางสรรค มองไมเห็นเสนทางในการเติบโตในสายงาน ขาดโอกาสในการทําผลงานเพื่อเลื่อน

ตําแหนง และไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงลาชา เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น ขาดโอกาสในการพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง และขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบังคับบัญชา 

  5. ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 

  ความเครียดที่เกิดจากปจจัยเกี่ยวกับลักษณะองคกร มักเกี่ยวของกับวัฒนธรรมและวิถี

หรือรูปแบบการจัดการภายในองคกรอยางปฏิเสธไมไดวา มีปจจัยเกี่ยวกับลักษณะองคกรเปนจํานวน

มากที่สงผลตอความรูสึกและความเครียดของบุคลากรภายในองคกร กลาวคือ องคกรที่มีโครงสราง

ภายในซึ่งแบงหนวยงานออกเปนกลุมยอย ๆ มักยินดีใหบุคคลกรภายในองคกรมีสวนรวมเพียงนอยนิด 

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่พวกเขาตองรบัผดิชอบ การสื่อสารระหวางกันไมมีประสิทธิภาพก็เปนอีก

ตัวแปรที่มีสวนทําใหบคุลากรภายในองคกรมีความเครียด อยางไรก็ตามบรรยากาศของการทํางานทีเ่กิดข้ึน

ภายในองคกร เปนตัวบอกใหรูวาลักษณะของกระบวนการสื่อสารภายในองคกรวาเปนเชนไร หากการสื่อสาร

ระหวางกันเปนไปในเชิงลบอาจนําไปสูการติฉินนินทาเกี่ยวกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา 

รวมทั้ง การบริหารและการจัดการภายในองคกร ไมเพียงแคน้ันความพยายามในการชักจูงคนอื่นใหเช่ือ

สิ่งใดสิ่งหน่ึงอาจกอใหเกิดความไมไววางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งขาดการสนับสนุนระหวางกันดวย ซึ่งลวนแต

มีสวนทําใหความเครียดเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ยังพบวานโยบายขององคกรน้ันมีผลกระทบอยางมากตอ

ความเครียดของบุคลากร 

  มุมมองของบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายขององคกรในเชิงลบ มีความสัมพันธกันอยางสูงกับ

อาการทางจิตทีอ่าจเกิดจากความเครียดในการทํางานอีกทั้งยัง พบวา นโยบายขององคกรมีความสัมพันธ

กับระดับความเครียดของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญ อาจกลาวไดวา การขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

การขาดสื่อสารที่ดีภายในองคกรและนโยบายขององคกร ลวนมีผลตอความเครียดของบุคลากรภายใน

องคกรทั้งสิ้น 

  Cooper & Cartwright (1994 : 158 - 159) ไดกลาวถึง ความเครยีดในการปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวกับโครงสรางและบรรยากาศขององคกร ไวดังน้ี 

  โครงสรางและบรรยากาศขององคกร (Organizational Structure and Climate) 

หมายถึง องคการไมมีโครงสรางและบรรยากาศทีเ่หมาะสม พนักงานขาดความรูสึกเปนเจาขององคการ

และไมไดรับโอกาสที่จะเปนสวนหน่ึงขององคการ ขาดความอิสระในการแสดงพฤติกรรมและการถูก

กีดกันออกจากการสื่อสารภายในองคการดวย จึงเปนสาเหตุของความเครียดในการทํางาน 
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  สุพานี สฤษฎวานิช (2552 : 15) ไดกลาวถึง โครงสรางองคกร กฎระเบียบ และนโยบาย

ตาง ๆที่ ไมเหมาะสม ซึ่งอาจสงผลตอความเครียดของบุคลากรในองคกร ไวดังน้ี 

   1. โครงสรางองคกร คือ มีผูบริหารหลายคน มีหนวยงานมากเกินไป ซ้ําซอนกัน สงผลให

ประสิทธิภาพในการทํางานลาชา หรือยุงยากมากเกินไป 

   2. กฎระเบียบ เชน ราชการมีกฎระเบียบมากเกินไป และเปนกฎระเบียบที่ลาสมัย 

ทําใหข้ันตอนมาก งานลาชาโดยไมจําเปน และเปนกรอบจํากัดในการทํางาน ทําใหขาดอิสระ และขาด

ความคิดสรางสรรค 

   3. นโยบาย นโยบายตาง ๆ ภายในองคกรอาจไมชัดเจน หรือมีความไมเปนธรรม  

  Hellriegel, Slocum & Richard (1998 : 117) ไดกลาวถึง สาเหตุที่กอใหเกิดความเครียด

ในการปฏิบัติงานดานโครงสรางและบรรยากาศองคกร ไดแก แนวความคิดในการทํางานของผูปฏิบัติงาน

ขัดแยงกับแนวความคิดขององคกร นโยบายของการบริหารงานของหนวยงานไมชัดเจน ผูบังคับบัญชา

ไมมีความยุติธรรม การขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางานไมเหมาะสม อุปกรณ

เครื่องมือในการทํางานไมเพียงพอ ลักษณะโครงสรางมีความไมเหมาะสม มีการแบงพรรคแบงพวกกัน

ในหนวยงาน และการติดตอสื่อสารภายในหนวยงานเกิดความลาชา 

  อมรากุล อินโอชานนท (อางถึงใน สมศักด์ิ วังเอี่ยมเสริมสุข 2554 : 55) ไดกลาวไววา 

สาเหตุที่กอใหเกิดความเครยีด ดานโครงสรางและบรรยากาศหนวยงาน เชน ไมมีการใหคําปรึกษาหรือ

ชวยเหลือในการทํางาน การขาดความยืดหยุนในการทํางาน มีการแขงขันชิงดีชิงเดนกัน กฎระเบียบ

เขมงวดเกินไป สถานที่ต้ังของหนวยงานอยูหางไกล จึงลําบากตอการเดินทางหรอืการติดตองาน ขาดเครื่อง

สาธารณูปโภค เครื่องอํานวยความสะดวก 

  Kalimo & Other (1987 : 95) ไดกลาวถึงวา โครงสรางองคกรและบรรยากาศทั่วไป 

(Organizational Structure & Climate) เชน นโยบายและกฎระเบยีบของหนวยงาน ผูปฏิบัติไมไดรับ

การนิเทศและใหคําปรึกษา การถูกจํากัดพฤติกรรม ในเรื่องการตัดสินใจและการมีสวนรวมในงาน โดย

พบวาหนวยงานที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมมากจะไดรบัประสิทธิผลของงงานสูง สุขภาพกาย

และจิตของผูปฏิบัติงานจะสมบูรณ ปญหาการลาออกและโยกยายงานมีนอยลง 

  พนิตา ภักดี (2551 : 65) กลาวถึง โครงสรางและบรรยากาศองคกรที่ทําใหเกิดความเครยีด

ไดแก 

   1. นโยบายการบริหารงานขององคกรเกิดจาก 

    1.1 ความไมยุติธรรมของผูบริหาร 

    1.2 กฎระเบียบที่ขาดความยืดหยุน 

    1.3 การถูกสับเปลี่ยนโยกยายที่ขาดความแนนอน 

    1.4 การจายคาจางแรงงานที่ไมเปนธรรม 



58 

    1.5 การไมใหเกียรติในความเปนมนุษยที่เสมอภาคตามสิทธิที่บุคคลพึงมี 

    1.6 การประเมินใหออกจากงานแบบไรคุณธรรม 

   2. การจัดโครงสรางที่ขาดความเหมาะสม ไดแก 

    2.1 โครงสรางมีลกัษณะการรวบรวมอํานาจ เชน ผูบริหารคนเดียวทํางานในหลาย ๆ 

หนาที่หลาย ๆ ตําแหนง 

    2.2 การมอบหมายงานสําคัญ ไปรวมอยูในบางตําแหนง ไมกระจายความรับผดิชอบ 

    2.3 เนนระเบียบกฎเกณฑและวิธีการมาก โดยขาดความยืดหยุน 

   3. สภาพแวดลอมที่เลวราย ไดแก 

    3.1 ความแออัดในสถานที่ ที่ทํางาน ขาดความเปนสวนตัว ขาดอิสระในการทํางาน 

    3.2 มีสภาพอากาศอบอาว รอน หรือเย็นเกินไป 

    3.3 มีเสียงดังรบกวน 

    3.4 มีกลิ่นเหม็น 

    3.5 แสงสวางไมเพียงพอ 

   4. การสื่อสารที่บกพรอง 

    4.1 ขาดความเขาใจอันดีตอกันทําใหเกิดความระแวง ไมเช่ือใจ 

    4.2 ไมมีกิจกรรมรวมที่จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารซึ่งกันและกัน 

    4.3 ขาดเครื่องมือและอปุกรณในการสื่อสารทีท่ันสมัย จึงทําใหขาดความคลองตัว

ในการทํางาน 

  สรุปไดวา ความเครียดในการปฏิบัติงานจากโครงสรางและบรรยากาศในองคกร เกิดจาก

การที่ผูบริหารสถานศึกษา มีความรูสึกกดดัน ดานรางกายและจิตใจ คือ นโยบายและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของตนสังกัดน้ันขาดความชัดเจน และยากที่จะนําไปสูการปฏิบัติ โครงสรางการจัดสายงาน

ในหนวยงานมีการแยกยอยมาก ทําใหการจัดสายงานบังคับบัญชา การขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ในงานที่ปฏิบัติ อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ การจัดบุคลากรในโรงเรียน

ไมสอดคลองกับความสามารถ และลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย บรรยากาศภายในโรงเรียนไมเปน

บรรยากาศแหงมิตรภาพ บุคลากรขาดความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และสภาพแวดลอม

ในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 

  สําหรับในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาเลือกศึกษาความเครียดจากสิ่งแวดลอมทั้งหมด 5 ดาน 

ไดแก ดานลักษณะงาน ดานบทบาทหนาที่ในองคกร ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความกาวหนา

ในวิชาชีพ และดานโครงสรางและบรรยากาศองคกร โดยประยุกตใชทฤษฎีของ Cartwright & Cooper 

(1997) และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาอางอิง 
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แนวทางในการจัดการความเครียด 

 

 Lazarus & Folkman (1984 : 151 - 153) ไดแบงการจัดการกับความเครียดเปน 2 แบบ 

ดังน้ี 

  1. วิธีการเอาชนะความเครียดแบบแกปญหา (Problem – Focus Coping Method) 

หมายถึง วิธีการปรับตัวที่เกิดจากการใชกระบวนการทางปญญาในการประเมินสถานการณ และจัดการ

กับสถานการณที่มาคุกคาม โดยการปรับเปลี่ยนความสมัพันธระหวางคนกบัสิง่แวดลอม ทําใหการประเมิน

สถานการณเปนไปในทางที่ดีข้ึน หรือจัดการกับสิ่งกระตุนความเครียดโดยวิธีแกปญหา 

  2. วิธีการเอาชนะความเครียดแบบควบคุมอารมณ (Emotional – Focus Coping Method) 

หมายถึง พฤติกรรมการปรบัตัวที่เกิดจากการใชกระบวนการทางปญหาในการประเมนิสถานการณ และ

จัดการกับสถานการณที่มาคุกคาม โดยการปรบัเปลี่ยนอารมณและความรูสึกเครียดไมไดแกปญหาโดยตรง 

เปนแคเพียงการลดความรูสึกเครียดเทาน้ัน 

 ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ (2552 : 25 - 30) ไดเสนอวิธีการจัดการกบัความเครียด ดังน้ี 

  1. ปรับปรุงบุคลิกภาพ โดยพยายามแกไขเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพจาก Type A เปน 

Type B บุคคลที่มีบุคลิกภาพ Type B มักจะมีการควบคุมอารมณและความตองการของตนเองไดดี 

  2. ฝกความกลาในการแสดงออกทีเ่หมาะสม (Assertive Behavior) โดยเรียนรูการสราง

ความสัมพันธภาพผูอื่น ดวยการซื่อสัตยตอความรูสึกตนเอง เคารพตัวเองและผูอื่น เรียนรูการระบาย

ความโกรธไมโยนความผิดใหกับคนอื่น การรูจักใหเกียรติผูอื่นและตนเอง 

  3. การฝกการบรหิาร โดยการปรบัโครงสรางของรางกายใหอยูในสภาพที่สมดุล ดวยการ

เหยียดแขนและขา การยืดลําตัวใหตรง วิธีการเหลาน้ีจะชวยใหเราหายเครียดลงได 

  4. การนวด การไดสัมผัสทําใหรูสึกอบอุนใจ ทําใหกลามเน้ือหายเกร็งได แตตองเปนการนวด

ที่ไมมีการกดทับ หรือบิดเบี้ยวจนผิดโครงสรางมากเกินไป วิธีน้ีทําใหกลามเน้ือคลายเครียดได 

  5. การออกกําลังกาย คือ การทําใหรางกายเคลื่อนไหวบอย ๆ และมาก ๆ ทางการแพทย

เช่ือวาจะลดอะดรีนาลินที่ค่ังคางเน่ืองมากจากความเครียดได 

  6. เรียนรูที่จะสรางสัมพันธกับบุคลที่มีบุคลิกภาพตาง ๆ เรียนรูการจัดการกับความขัดแยง

ที่เกิดจากความสัมพันธภาพกับคนอื่น 

  7. เรียนรูการใชสิทธิ การติดตามขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

สนับสนุนและใหกําลังใจแกคนที่ทําดี อาจทําใหรูสึกวาเราไดทําดีดวย ทําใหรางกายหลั่งสารเอ็นดอรฟน 

(Endorphin) ซึ่งเปนสารที่ทําใหหายเครียด 
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  8. หาที่อยูที่สงบหรือเมืองที่สงบ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่มีคนเยอะ ๆ 

  9. ฝกการใชสมองซกีขวาใหมากข้ึน ดวยการสนใจความสุนทรขีองศิลปกรรมมองสิ่งรอบตัว

ในภาพรวม (Whole มากกวาการวิเคราะหในรายละเอียด) 

  10. ลดกิจกรรมชีวิตใหเหมาะ ทําอะไรใหเสร็จเปนเรื่อง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรม

ที่จะตองเอาตัวเองเขามาผูกพัน 

  11. ฝกการวางแผนในการทํางาน จัดระเบียบชีวิตใหดี รูวาเมื่อไรควรทํางาน เมื่อไรพักผอน 

การวางแผนชีวิตทําใหชีวิตมีความหวังและความหมาย ทําใหเราเรียนรูการรอคอย และมีความสุขเมื่อ

สมหวังหรือทําอะไรสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว 

  12. มีปรัชญาและความเช่ือทีถู่กและเหมาะสมในการดําเนินชีวิต อาจหาเวลาหลบจากคน

ไปสูธรรมชาติบาง 

  13. การฝกจิต สรางสมาธิ 

  14. ฝกการแยกความคิดกับความจริง 

  15. การฝกหัดการโตแยงความเช่ือที่ไมสมเหตุสมผล (Irrationable Beliefs) ความเช่ือ

ที่ไมเหมาะสมนําไปสูการวางตัวทีไ่มเหมาะสม นําไปสูการวางตัวที่ไมเหมาะสมในสัมพันธภาพกับคนอื่น 

และเปนอันตรายตออารมณความรูสึกทางจิต 

  16. การพูดคุยระบายกับคนที่เราไววางใจ การที่เราไดพูดคุยกับสิ่งที่กังวลใจ ทุกขใจใหกับ

คนอื่นฟงบางก็จะทําใหหายเครียดลง 

  17. การฝกการผอนคลายความเครียด (Relaxation) คือ การทําใหกลามเน้ือเกร็งจนสุด

แลวปลอยวางผอนคลายในทันที เพื่อใหเราไดเรียนรูการแยกแยะวาอะไรคือภาวะของความผอนคลาย 

ความสบาย อะไรคือภาวะของความตึงเครียด 

  18. การใชยา ทั้งน้ีตองอยูในการแนะนําดูแลของแพทย 

 องคการสามารถชวยเหลือพนักงานในการลดความเครียดลงได มีการจัดต้ังโปรแกรมสงเคราะห

พนักงานของบริษัทตาง ๆ มากกวา 2,400 แหง ซึ่งเปนโปรแกรมที่เสนอมีการจัดการกับความเครียด

ในการทํางาน ดังน้ี 

  1. ปรับปรงุการทาํงาน มีการวางแผนงานลวงหนาและจัดระบบงานที่เหมาะสมจะทําให

รูสึกวาสามารถควบคุมสิ่งตาง ๆ ไดดีข้ึน ไมควรวางแผนตายตัว ใหเปลี่ยนแปลงไดพอสมควร ถาพบวา 

มีงานมากหรือเรงดวนใหจัดลาํดับความสาํคัญของงาน แลวเลือกทํางานที่เรงดวนกอน มองวางานหนัก 

งานยาก เปนงานที่ทาทายความสามารถ เปนการเพิ่มประสบการณใหเรา 
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  2. งานประจาํกับงานหลากหลาย งานประจาํทีม่ากไปทําใหความคิดไมฉับไว แตถาเผชิญ

กับงานที่หลากหลายมากไปก็จะทาํใหสับสน การทํางานในลักษณะใดลักษณะหน่ึงมากเกินไปอาจจะทําให

เกิดความเครียดได ดังน้ัน จึงตองปรับสมดุลของงานทั้ง 2 ประเภท โดยมีการจัดตรงเวลา หัดปฏิเสธ

เมื่อมีผูมาขอใหทํางานหลายอยางในขณะเดียวกัน และพรอมที่จะมอบงานใหผูอื่นทําเมื่อไมวาง แตถา

เปนงานประจําควรสลับดวยงานอื่นบาง หรือหยุดงานประจําสักพักเพื่อพักผอน 

  3. การจัดระบบสงัคม คนสวนมากจะทํางานไดดีเมื่ออยูในกลุมเด็ก ตัวกําหนดขนาดกลุม 

ไดแก บุคลิกภาพ ความมีนํ้าใจเปนหน่ึงเดียวกัน ซึ่งเปนสิ่งที่แตละบุคคลควบคุมไดนอย หรือไมไดเลย 

ดังน้ัน แตละคนตองพยายามปรับตัวเพื่อหลกีเลีย่งการขัดแยง มองวาการที่คนอื่นตําหนิเราเปนการชวย

ใหเราเปนสิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา ยอมรับวาทุกคนมีโอกาสประสบปญหาและทํางานผิดพลาด และ

เราควรแกไขขอผดิพลาดทําสิง่ตาง ๆ  ใหดีข้ึน สําหรับการทาํงานเปนกลุมใหญเกินจะทําใหเกิดความเครียด 

และทําใหเกิดความโดดเด่ียว 

 สรุปไดวา แนวทางการจดัการความเครียด หมายถึง วิธีการปรับตัวที่เกดิจากการใชกระบวนการ

ประเมินสถานการณ และจัดการกับสถานการณที่มาคุกคาม โดยการปรับเปลี่ยนสถานการณเปนไป

ในทางที่ดีข้ึน หรือจัดการกับสิ่งกระตุนความเครียดโดยวิธีแกปญหา วิธีการเอาชนะความเครียดแบบ

ควบคุมอารมณ โดยการปรับเปลี่ยนอารมณและความรูสึกเครียด ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน ปรับปรุง

การทํางาน ปรับปรุงบุคลิกภาพ ฝกความกลาในการแสดงออกที่เหมาะสม การฝกการบริหารรางกาย

ใหอยูในสภาพที่สมดุล เรียนรูที่จะสรางสมัพันธกับบุคลอื่น เรยีนรูการใชสิทธิ ฝกการวางแผนในการทํางาน 

การฝกจิต สรางสมาธิ การพูดคุยระบายกับคนที่เราไววางใจ เปนตน 

 

ขอมูลท่ัวไปสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

 ประวัติความเปนมา 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เดิมเปนศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 

ศูนยที่ 10 (ศมก.) สุราษฎรธานี - ชุมพร เปน 1 ใน 41 ศูนยประสานงานการจดัการมัธยมศึกษาทัว่ประเทศ 

ไดมีการทําพิธีเปดที่ทําการศูนยประสานงาน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยมี นางประภาศรี 

อุยยามฐิติ ผูอํานวยการโรงเรียนสรุาษฎรธานีในขณะน้ัน ดํารงตําแหนงประธานศูนย และตอมาไดมีการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ต้ังอยู ณ ประกาศใหเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 อาคารเลขที่ 261/28 ถนนอําเภอ ตําบลมะขามเต้ีย 

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีนายเสริมศักด์ิ ดิษฐปาน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 



62 

 ปจจุบันมี นายสมบูรณ เรืองแกว ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาชวงช้ันที่ 3 - 4 ใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัด

สุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร 

 ซึ่งเน่ืองจากจังหวัดชุมพรมีระยะทางหางไกลจากจังหวัดสุราษฎรธานี ประมาณ 200 กิโลเมตร 

จึงไดมีการเปดศูนยประสานงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพรข้ึนอีก 

1 แหง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เพื่อใหงายและสะดวกตอการติดตอประสานงานราชการ  

 

 วิสัยทัศน  

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพในการขับเคลือ่นการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสูความ

เปนเลิศในระดับสากล   

 

 พันธกิจ  

 พัฒนาและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน

ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสูระดับสากล โดยใหผูเรียนเปนบุคคล 

ที่มีความรูคูคุณธรรม  

 

   คานิยม  

  ย้ิมแยมแจมใส Smile วองไวทุกงาน Speed บริการประทับใจ Service มีวินัย และคุณธรรม 

Spirit  

 

 สถานท่ีต้ังและเบอรโทรศัพท 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 อาคารเลขที่ 261/28 ถนนอําเภอ ตําบล

มะขามเต้ีย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี รหัสไปรษณีย 84000  

 ศูนยประสานงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร หองช้ัน 4 

(หอง ป.ป.ช.เดิม) ศูนยราชการจังหวัดชุมพร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย 86000 

 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 66 แหง  

 จังหวัดสุราษฎรธานี มีโรงเรียนในสังกัด 44 แหง ไดแก 

1. โรงเรียนสุราษฎรธานี  

2. โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  
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3. โรงเรียนเมืองสุราษฎรธานี 

4. โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 2 

5. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎรธานี 

6. โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 

7. โรงเรียนกาญจนดิษฐ 

8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรธานี  

9. โรงเรียนทาอุแทพิทยา 

10. โรงเรียนทาเฟองวิทยา 

11. โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม  

12. โรงเรียนเกาะสมุย 

13. โรงเรียนทีปราษฎรพิทยา 

14. โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

15. โรงเรียนทาฉางวิทยาคาร 

16. โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

17. โรงเรียนไชยาวิทยา 

18. โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 

19. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี 

20. โรงเรียนทาชนะ 

21. โรงเรียนเวียงสระ 

22. โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  

23. โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 

24. โรงเรียนมัธยมบานทําเนียบ 

25. โรงเรียนพนมศึกษา 

26. โรงเรียนบานตาขุนวิทยา  

27. โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 

28. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

29. โรงเรียนนํ้ารอบวิทยา 

30. โรงเรียนทาสะทอนวิทยา 

31. โรงเรียนบางเดือนสถิตยพิทยาคม 

32. โรงเรียนตะกุกใตศึกษา 
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33. โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

34. โรงเรียนบานนาสาร 

35. โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 

36. โรงเรียนทาชีวิทยาคม 

37. โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

38. โรงเรียนบานนาวิทยาคม 

39. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 

40. โรงเรียนบานเสด็จพิทยาคม 

41. โรงเรียนพวงพรมครวิทยา 

42. โรงเรียนพระแสงวิทยา 

43. โรงเรียนบางสวรรควิทยาคม 

44. โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 

 จังหวัดชุมพร มีโรงเรียนในสังกัด 22 แหง ไดแก 

1. โรงเรียนศรียาภัย 

2. โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา 

3. โรงเรียนปากนํ้าชุมพรวิทยา 

4. โรงเรียนทุงคาพิทยาคาร 

5. โรงเรียนศรียาภัย 2 

6. โรงเรียนทาแซะรัชดาภิเษก 

7. โรงเรียนทาขามวิทยา 

8. โรงเรียนหงสเจริญวิทยาคม 

9. โรงเรียนปะทิววิทยา 

10. โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา 

11. โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

12. โรงเรียนปากนํ้าหลังสวนวิทยา 

13. โรงเรียนชลธารวิทยา 

14. โรงเรียนเมืองหลังสวน 

15. โรงเรียนละแมวิทยา 

16. โรงเรียนพะโตะวิทยา 

17. โรงเรียนสวีวิทยา 
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18. โรงเรียนนาสักวิทยา 

19. โรงเรียนดานสวีวิทยา 

20. โรงเรียนเขาทะลุพิทยา 

21. โรงเรียนครนพิทยาคม 

22. โรงเรียนทุงตะโกวิทยา 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 เกี่ยวกับการศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงาน มีผูที่ทําการศึกษาไวดังน้ี 

 งานวิจัยในประเทศ 

 สัญญา ลิธรรมมา (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง ระดับภาวะความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับภาวะ

คลายเครียดของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ประสบการณในการทํางานและ

อายุ และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกีย่วกับการลดระดับภาวะคลายเครียดของผูบริหาร กลุมตัวอยางเปน

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 154 คน ผลการวิจัย พบวา ระดับภาวะเครียดของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญมรีะดับ

ภาวะความเครียดดานความสัมพันธระหวางบุคคลมาก และผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษมีระดับ

ภาวะเครียดดานตัวงานมาก สวนผูบริหารสถานศึกษาขนาดอื่น มีระดับภาวะความเครียดรายดานทุกดาน

อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรยีบเทียบระดับภาวะความเครยีดของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 

มีระดับภาวะความเครยีดแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะความเครียด

ของผูบรหิารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน เมือ่พิจารณา

รายดาน มีความแตกตางกัน 2 ดาน คือ ดานตัวงาน และดานความสนใจในการทํางาน โดยผูบริหาร

ที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 10 ป มีระดับภาวะความเครียดในดานตัวเอง และดานความสนใจ

ในงานมากกวาผูบรหิารที่มีประสบการณทาํงาน 10 ปข้ึนไป ซึ่งผลการเปรยีบเทียบระดับภาวะความเครียด

ของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามอายุของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมทุกดานไมแตกตางกันเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน มีความแตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานตัวงาน โดยผูบริหารที่มีอายุนอยกวา 50 ป 

มีระดับภาวะความเครียดในดานตัวงานมากกวาผูบริหารที่มีอายุ 50 ปข้ึนไปขอเสนอแนะเกี่ยวกับการลด

ระดับภาวะความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 

มีดังน้ี ผูบริหารทุกระดับควรมีการพูดคุยปรึกษากับผูบังคับบัญชาของตนอยูเสมอ และผูบังคับบัญชา

ของผูบริหารทุกระดับควรเอาใจใส ดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ผูบริหารและผูบังคับบัญชาของ
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ผูบริหารควรจะทําความเขาใจในเน้ืองาน ทั้งที่เปนงานนโยบายและเปนงานดานการบริหารและสราง

ความชัดเจนในเน้ืองานน้ัน ๆ รวมกัน เพื่อชวยลดความรูสึกวาผูบังคับบัญชาไมปฏิบัติหนาที่และแสดง

ใหเห็นถึงความต้ังใจทีจ่ะสื่อสารทําความเขาใจรวมกัน มีการกระจายภาระงานใหเหมาะสมกับความสามารถ

ของบุคคลการจัดเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษาควรดําเนินการต้ังแตเน่ิน ๆ  การพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาควรจะใหเหมาะสมกับขนาดของสถานศึกษา การจัดระดมทรัพยากร 

การลงทุนทางการศึกษาควรดําเนินการใหเหมาะสมกับขนาด ประสบการณทํางาน และอายุของผูบริหาร 

 วิชิตา ดุลยปวีณ (2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  

  1. ศึกษาถึงระดับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา  

  2. เปรียบเทียบระดับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายะลา โดยจําแนกตามเพศ ประสบการณการบริหาร ขนาดของสถานศึกษาและ

ที่ต้ังของสถานศึกษาแบงตามสถานการณความไมสงบ 

  3. ศึกษาสาเหตุและแนวทางการจัดการความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา กลุมตัวอยางเปน

ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา ปการศึกษา 2555 จํานวน 140 คน 

ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงช้ันตามขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมเปนขอมูล

แบบทดสอบสุขภาพจิต สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบวา  

   3.1 ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา ระดับ

ความเครียด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

   3.2 ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีเพศที่ตางกัน มีประสบการณบริหารที่ตางกัน และที่ต้ัง

ของสถานศึกษาแบงตามสถานการณความไมสงบแตกตางกัน มรีะดับความเครียดไมแตกตางกัน สวน

ผูบริหารที่บริหารในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีระดับความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ที่ระดับสถิติ .01 โดยผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลางมีระดับความเครียดสูงกวาผูบริหาร

สถานศึกษาขนาดใหญ  

   3.3 สาเหตุที่ทําใหผูบริหารสถานศึกษามีความเครียด น้ันคือ ความคาดหวังกับงาน 

ความเครียดจากผูใตบงัคับบัญชา การบริหารภายในองคกรและนโยบายของหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ 

และแนวทางการจัดการกับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา สวนใหญ น้ันคือ การออกกําลังกาย การพูดระบายกับคนใกลชิด การทํางานอดิเรก 

และเปลี่ยนบรรยากาศโดยการออกนอกพื้นที่ช่ัวคราว 
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 ทิพาพร ลิขิตกุล (2555) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และเปรียบเทียบความเครียด

ในการปฏิบัติงานของผูบรหิารสถานศึกษา สงักัดสํานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษตามสถานภาพทีแ่ตกตางกนั 

ตามตัวแปร ประสบการณในการบรหิารงาน ระดับการศึกษา ประเภทของโรงเรยีนการศึกษาพิเศษ และ

การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

จํานวน 94 คน ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษน้ันมี

ความเครียดในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการบริหาร 

ระดับการศึกษา ประเภทของโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่ตางกัน มีการปฏิบัติงานทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน 

 อัญชลี ออนทอง (2555) ไดศึกษาเรื่อง ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเครียดและศึกษาความสัมพันธระหวางเพศ

และขนาดของโรงเรียนกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 438 คน 

โดยจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบประเมินความเครียดในการปฏิบัติงาน จํานวน 40 ขอ 

ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ และคาสถิติไคกําลังสอง (Pearson Chi - Square) 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยสรุปไดวา  

  1. ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความเครียดระดับตํ่า  

  2. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

มีความสัมพันธกับสถานภาพดานเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

โดยมีความสัมพันธกับขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เจษฎา คูงามมาก (2555) การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการ ประการแรก เพื่อศึกษาระดับ

ความเครียดในการทํางานและเปรียบเทียบระดับความเครียดในการทํางาน ประการสอง เพื่อศึกษาปจจัย

เกี่ยวกับองคการที่มีผลตอความเครียดในการทํางาน และเปรียบเทียบปจจัยเกี่ยวกับองคการที่มีผลตอ

ความเครียดในการทํางาน โดยมีประชากรเปาหมาย คือ อาจารยมหาวิทยาลัยรัฐสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล) เฉพาะมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐและมหาวิทยาลัยของรัฐ การสํารวจดวยตัวอยางในการศึกษา

ครั้งน้ี ใชแผนการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิหลายข้ัน (Multi - Stage Stratified Random Sampling) 

ขอมูลสําหรับการศึกษาเปนขอมลูจากตัวอยางขนาด 326 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
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เก็บรวบรวมขอมูลผลการศึกษา พบวา อาจารยมหาวิทยาลัยรัฐสวนใหญ มีความเครียดในการทํางาน

ในระดับตํ่าถึงปานกลาง ขณะที่ความแตกตางของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน สถานภาพ

สมรส สถานภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ กลุมวิชา ตําแหนงทางวิชาการ 

อายุงาน และจํานวนช่ัวโมงการทาํงานสอนตอสปัดาห พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปจจัยเกี่ยวกับ

องคการที่มีผลตอความเครียดในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัยรัฐเปนอันดับแรก ก็คือ ดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมา ก็คือ ดานคาตอบแทน ดานภาระงานทางวิชาการ ดานระบบบริหาร

และการจัดการภายในมหาวิทยาลัย และดานตําแหนงทางวิชาการตามลําดับ นอกจากน้ีอาจารยมหาวิทยาลัย

รัฐกลุมความเครียดตํ่า เห็นวาปจจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานคาตอบแทน ดานภาระงาน

ทางวิชาการ ดานตําแหนงทางวิชาการ ที่มีผลตอความเครียดในการทํางานตํ่ากวาอาจารยมหาวิทยาลัย

รัฐกลุมความเครียดปานกลางและเครยีดสงูอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ ยกเวนปจจัยในดานระบบบริหาร

และการจัดการภายในมหาวิทยาลัย อาจารยมหาวิทยาลัยรัฐกลุมความเครียดสูง กลับเห็นไดวา ปจจัย

ดังกลาวน้ันมีผลตอความเครยีดในการทาํงานในระดับสูงกวา อาจารย มหาวิทยาลัยรัฐกลุมความเครียด

ปานกลางและเครียดตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทํางาน

ของอาจารยมหาวิทยาลัยรัฐ ควรไดรับความสนใจจากผูที่มีสวนเกี่ยวของในอันดับตน คือ ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ ดานคาตอบแทน 

 ชานนทร มุงเขตกลาง (2556) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความเครยีดของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีวัตถุประสงค คือ  

  1. เพื่อศึกษาถึงระดับปจจยัที่สงผลตอความเครยีดของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  

  2. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของผูบรหิารสถานศึกษา สังกดัเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25  

  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระดับปจจัยที่สงผลตอความเครียดและระดับความเครียด

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  

  4. เพื่อศึกษาปจจัยที่ มีอิทธิพลตอความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 132 คน ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม

มีคาสัมประสิทธ์ิความเที่ยง 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาเฉลี่ย (Mean) 

คารอยละ(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

แบบ Pearson Product Moment Coefficient และสรางสมการถดถอย เพื่อพยากรณตัวแปรตาม 

โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) และการ
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วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย

พบวา 1) ปจจัยที่สงผลตอความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับ นอย เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดาน อยูในระดับปานกลาง 

และนอย โดยเรียงจากคาเฉลี่ยสูงสุดตามลําดับ ไดแก ปจจัยดานองคการ ปจจัยดานงาน และปจจัยดาน

การสนับสนุนทางสงัคม 2) ความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 โดยภาพรวมอยูในระดับพอประมาณ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดาน อยูในระดับพอประมาณ 

และทําใหเกิดความทุกข โดยเรียงจากคาเฉลี่ยสูงสุดตามลําดับ ไดแก ความจําไมคอยจะดีอยางที่เคย 

ความทนทานตอโรคภัยตาง ๆ  ของรางกายลดลง และรูสึกเหน่ือยแมจะไดนอนหลับอยางเพียงพอก็ตาม 

สําหรับรูสึกไมคอยจะดี ไมมีคุณคา และหดหูใจตองานที่ทําอยูในเวลาน้ี มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย

3) ปจจัยที่สงผลตอความเครียดและความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 มีความสัมพันธกันทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 

ดานที่มีความสัมพันธกันทั้งในเชิงบวก 3 อันดับแรกตามลําดับ ไดแก ปจจัยดานองคการ (r = 0.843) 

ปจจัยดานงาน (r = 0.710) และปจจัยดานบุคคล (ความเปนการศึกษาระดับปริญญาโท) (r = 0.363) 

สําหรับดานที่มคีวามสมัพันธกันทัง้ในเชิงลบ 3 อันดับแรก ไดแก ปจจัยดานบุคคล (ความเปนการศึกษา

ระดับปริญญาเอก) (r = –0.342) ปจจัยดานบุคคล (ความเปนโรงเรียนขนาดใหญ) (r = –0.209) และ

ปจจัยดานบุคคล (ความเปนโรงเรียนขนาดกลาง) (r = –0.133) 4) ปจจัยที่สงผลตอความเครียดของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ผานการทดสอบแลววามีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี จํานวน 2 ตัว คือ ปจจัยดานองคการ (Χ 14) และปจจัยดานงาน 

(Χ 15) ไดคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .852 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธ์ิ

การทํานาย หรืออํานาจพยากรณ รอยละ 72.50 (R2 = .725) โดยสามารถสรางสมการถดถอย จากคา

สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณทีอ่ยูในรูปคะแนนดิบ (b) และที่อยูในรูปคะแนนมาตรฐาน ( ) 

ไดดังตอไปน้ี สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score) Y1 = –0.800 + 0.610 

(Χ 14) + 0.182 (Χ 15) สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) Zy = 0.185Zx14 

+ 0.705 Zx15 

 เยาวลักษณ อึงสวัสด์ิ, ปนัดดา ย้ิมสกุล และสุรศักด์ิ หลาบมาลา (2556) ไดศึกษาทําการวิจัย 

เรื่องความสมัพนัธระหวางการบรหิารสถานศึกษากบัความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วัตถุประสงคเพื่อ  

  1. ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษากับความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหาร  

  2. ศึกษาความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
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  3. ศึกษาการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา และความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณการเปนผูบริหาร 

 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 จํานวน 205 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชสถิติทดสอบที และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

ผลการวิจัย พบวา  

  1. ความสัมพันธระหวางการบริหารการศึกษากับความเครียดในการปฏิบติังานของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความสัมพันธเชิงบวก 

และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  2. ความเครียดของผูบรหิาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ 

เขต 1 มีระดับความเครียดในภาพรวม อยูระดับปานกลาง  

  3. การบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 มีระดับความเครียดในภาพรวม อยูระดับปานกลาง  

  4. การบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 มีระดับการปฏิบัติในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  

  4. เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จําแนกตามเพศ พบวา ไมแตกตางกัน จําแนก

ตามอายุ พบวา ผูบริหารอายุตํ่ากวา 40 ป และผูบริหารอายุ 40 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

จําแนกตามประสบการณเปนผูบริหาร พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณในการเปนผูบริหารตํ่ากวา 10 ป 

และผูบริหารที่มีประสบการณในการเปนผูบริหารตํ่ากวา 10 ป และผูบริหารที่มีประสบการณการทํางาน 

10 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบความเครียดของผูบริหารจําแนกตามเพศ อายุ 

และประสบการณในการเปนผูบริหาร พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 ธนานัด ประทุม (2556) ไดทําศึกษาการวิจัยเรื่อง สาเหตุความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

สาเหตุความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

โดยจําแนกตามอายุ ประสบการณในการบริหาร และขนาดของสถานศึกษา ประชากรที่ใชในการวิจัย

ในครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ โดยมีความเช่ือมั่น 0.48 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คะแนนเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา สาเหตุความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดชลบุรี ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
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ดานบุคลิกภาพ ดานสัมพันธภาพในหนวยงาน ดานสภาวะเศรษฐกิจ และดานลักษณะงาน อยูในระดับ

ปานกลาง ผลการวิจัยเปรียบเทียบตามอายุ ความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุนอยกวา 40 ป มีความเครียดอยู

ในระดับปานกลาง ทั้งโดยรวมและรายดานไมตางจากผูบริหารที่มีอายุต้ังแต 40 ปข้ึนไป ผลการวิจัย 

เปรียบเทียบตามประสบการณการบริหาร ความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณบริหารนอยกวา 10 ป 

มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง ทั้งโดยรวมและรายดานไมตางจากผูบริหารที่มีประสบการณการบริหาร

ต้ังแต 10 ปข้ึนไป ผลการวิจัย เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาความเครยีดของผูบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนสงักดัองคการบริหารสวนจงัหวัดชลบุร ีพบวาผูบริหารที่อยูในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเครยีด

อยูในระดับปานกลาง ทั้งโดยรวมและรายดานไมตางจากผูบริหารที่อยูในสถานศึกษาขนาดใหญ 

 ฐาปนี วังกานนท (2556) ไดทําการวิจัยในเรื่องปจจัยดานการทํางานที่มีผลตอความเครียด

ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเครียด

ของพนักงานและปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ลักษณะงาน 

และสถานะการเงิน ปจจัยดานการทํางาน ไดแก ลักษณะงาน บทบาทหนาที่ สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น

ในการปฏิบัติงาน ความกาวหนาในวิชาอาชีพ โครงสรางและบรรยากาศในองคกร ที่มีอิทธิพลตอความเครียด

ของพนักงาน โดยเก็บรวบรวมขอมลูจากกลุมตัวอยางซึง่เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 230 คน 

ผลการวิจัย พบวา ความเครียดของพนักงานโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด พนักงานมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจยัการทาํงาน ไดแก ลักษณะงาน บทบาทหนาที่ ความกาวหนาในวิชาอาชีพ โครงสรางและ

บรรยากาศในองคกรอยูในระดับปานกลาง สวนดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงานอยูในระดับ

นอย ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวยระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน 

และสถานภาพมีอิทธิพลตอความเครียดของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวา

ปจจัยการทํางานมีอิทธิพลตอความเครียดในการทํางานของพนักงาน 

 อุดมลักษณ เมฆาวณิชย (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องความเครียดของขาราชการครูในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 (กลุมอําเภอพนัสนิคม) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ      

  1. ศึกษาระดับความเครียดของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (กลุมพนัสนิคม)  

  2. เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (กลุมพนัสนิคม)  

  3. เพื่อศึกษาความแตกตางของระดับความเครียด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

ระดับช้ันการสอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สถานภาพการสมรส รายได คาครองชีพ ภาระหนี้สิน 

ภูมิลําเนา และปจจัยที่อื่นที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของ ไดแก หนาที่ความรับผิดชอบ 



72 

ลักษณะงาน สภาพแวดลอม ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ครอบครัว ความกดดัน

ภายในตัวเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ขาราชการครู จํานวน 177 คน ผลการวิจัย พบวา 

ความเครียดของขาราชการครใูนสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 (กลุมอําเภอ

พนัสนิคม) อยูในระดับนอย ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ขาราชการครรูะดับช้ันมธัยมศึกษามีระดับ

ความเครียดมากกวาระดับช้ันประถมศึกษา และอนุบาลศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงานของขาราชการครู

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 (กลุมอําเภอพนัสนิคม) พบวา ครูที่มีระยะเวลา

การสอน 11 ปข้ึนไปมีสภาวะความเครียดสูงกวาระดับ 5 ป - 10 ป และระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 ปน้ัน

มีสภาวะความเครียดนอยที่สุด  

  4. ปจจัยความเครียดจากการทํางานของขาราชการครู ภาพรวมอยูในระดับสูง ปจจัย

ความเครียดในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนปจจัยดานความเครียดที่อยูในระดับสูงสุด   

 วรรณิศา สระทองยอด (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรยีนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระยอง เขต 1 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนบานมาบตาพุด 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตามเพศและประสบการณการ

ทํางาน โดยมุงศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของครู 6 ดาน ไดแก  

  1. ดานลักษณะงานที่ทํา  

  2. ดานความรับผิดชอบ  

  3. ดานสภาพความขัดแยง  

  4. ดานโครงสรางของหนวยงาน  

  5. ดานความกาวหนา  

  6. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูในโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จํานวน 71 คน ผลการวิจัย พบวา ความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวม

และรายดานอยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ซึ่งไดแก ดานโครงสรางของหนวยงาน

ความกาวหนา ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ตามลําดับ สวนดานลักษณะงานที่ทํา และดานความ

รับผิดชอบผูในระดับนอย ผลการเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของครูในการปฏิบัติงาน 

จําแนกตามเพศและประสบการณการทํางาน พบวาแตกตางกัน 

 

 



73 

 วนิดา ออนชุม (2556) ไดทําการวิจัยในเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 การวิจัย

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบปจจยัที่สงผลตอความเครยีดในการบริหารงานของผูบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 กลุมตัวอยางในการวิจัย 

คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 129 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

และมีคาความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.92 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน และสถิติทดสอบ ไดแก สถิติทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู

ในระดับมาก คือ ดานลักษณะงานมีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อรวมงาน และ

ดานครอบครัวมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา

ระหวางเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนประสบการณการทํางานแตกตางกัน 

มีความเครียดในการบริหารงานตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริหารที่มีอายุ

การทํางาน 6 - 10 ป น้ันมีความเครียดแตกตางจากผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป 

 กิติพร โคตรตะ (2557) ไดทําการวิจัยเรื่องความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง

การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ  

  1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  

  2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานตามตําแหนง เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  

  3. เพื่อศึกษาวิธีการลดความเครียดของบุคลากรทางการศึกษาสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมแบบงายและกําหนดกลุมตัวอยางจากสูตร Taro Yamane 

และไดกลุมตัวอยางจําแนกเปนผูบริหาร 70 คน และครู 353 คน รวมทั้งสิ้น 423 คน เครื่องมือที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 33 ขอ และ

วิธีการลดความเครียดในการปฏิบัติงานจํานวน 12 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t การทดสอบคา F และการวิเคราะห

เน้ือหา ผลการวิจัยพบวา  
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  1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับปจจยัที่ทําใหเกิดความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก  

  2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา เปรียบเทียบปจจัยที่ทําใหเกิด

ความเครียดในการปฏิบัติงานที่จําแนกตามตําแหนง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการ

ทํางาน ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  3. วิธีการลดความเครียดของบุคลากรทางการศึกษา โดยบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญ

เลือกใชวิธีการลดความเครียดในการปฏิบัติงาน 3 ลําดับแรก ไดแก ออกกําลังกายสม่ําเสมอ พักผอน

ทองเที่ยว และเลนดนตรี ฟงเพลงสบาย ๆ 

 ปวิตรา ลาภละมูล (2557) ไดทําการวิจัยในเรื่องความเครียดในองคกรที่มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคช่ัน จํากัด โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษา  

  1. ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคช่ัน จํากัด จําแนก

ตามลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภาระทางครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน  

  2. ความเครียดในองคกร 5 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงาน ดานโอกาสกาวหนาในการ

ทํางาน ดานนโยบายองคกร ดานผลตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคช่ัน จํากัด  

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคช่ัน จํากัด จํานวน 92 คน 

ผลการวิจัยพบวา พนักงานบริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคช่ัน จํากัด มีความคิดเห็นตอปจจัยความเครียด

ในองคกร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นตอปจจัย

ความเครียดในองคกร อยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา ไดแก ดานผลตอบแทน ดานนโยบายองคกร ดานสภาพแวดลอม และดานลักษณะ

ของงาน ตามลําดับ 

 กัญนิษฐ แซวอง และลัดดาวรรณ ณ ระนอง (2558) ไดทําการวิจัยในเรื่องปจจัยที่สงผลตอ

ความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีวัตถุประสงคเพื่อ 

  1. ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร  

  2. ศึกษาถึงระดับภาวะความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย มหาวิทยาลยันราธิวาส

ราชนครินทร        
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  3. เปรียบเทยีบปจจัยทีส่งผลตอความเครยีดในการปฏิบัติงานของอาจารย มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร จําแนกตามปจจยัสวนบคุคล เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได

ตอเดือน สังกัดหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สถานภาพภายในมหาวิทยาลัย อายุงานการเปนอาจารย 

ระดับช้ันที่สอน จํานวนรายวิชาที่สอน และจํานวนช่ัวโมงที่สอน/สัปดาห  

  4. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัย 

นราธิวาสราชนครินทร 3 ดาน ก็คือ ดานภาระงานทีร่ับผดิชอบ ดานสัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา และ

เพื่อนรวมงาน และดานสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก  

 โดยกลุมตัวอยาง คือ อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จํานวน 310 คน 

ผลการวิจัย พบวา  

  1. ปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร ทุกดานอยูในระดับปานกลาง  

  2. อาจารยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีภาวะความเครียดในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับนอย  

  3. ปจจัยดานเพศ อายุ สถานภาพการสมรส รายไดตอเดือน ตําแหนงทางวิชาการ สถานภาพ

ในสถานศึกษา อายุงานสอน สงผลตอความเครียดไมแตกตางกัน สวนปจจัยดานระดับการศึกษา สังกัด

หนวยงาน ระดับช้ันที่สอน จํานวนรายวิชาที่สอน และจํานวนช่ัวโมง/สัปดาห ที่สงผลตอความเครียด

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  4. ปจจัยในดานภาระหนาที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกันในทิศทางบวกกับปจจัยดาน

สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสัมพันธกับ

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนปจจัยในดาน

สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน สัมพันธกันในทิศทางบวก กับปจจัยดานสิ่งแวดลอม

ภายในและภายนอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 รัตนาภรณ ปะนามะทัง (2559) ไดทําการวิจัยในเรื่องสาเหตุของความเครียดของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีวัตถุประสงคเพื่อ       

  1. ศึกษาสาเหตุของความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

  2. เพื่อเปรยีบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เกี่ยวกับสาเหตุของความเครียด ใน 6 ดาน ไดแก  
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   2.1 ดานลักษณะงานที่ทํา  

   2.2 ดานสภาพแวดลอม  

   2.3 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  

   2.4 ดานผูบังคับบัญชา  

   2.5 ดานครอบครัว  

   2.6 ดานความกดดันภายในตัวเอง  

 จําแนกตามอายุ ประสบการณการเปนผูบริหาร และขนาดของโรงเรียน โดยใชกลุมตัวอยาง

เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 131 คน ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเครียด สาเหตุของความเครียด โดยภาพรวมอยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับจากนอยไปหามาก 

ไดแก ดานลักษณะงานที่ทํา ดานสภาพแวดลอม และดานเพื่อนรวมงาน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น 

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศและประสบการณการบริหารตางกัน มีความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน 

สวนผูบริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียด

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 Wright (1987 อางถึงใน สุดแสง หมื่นราม, 2554) ไดศึกษาความเครียดของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเมืองปริ้นซ จอรจ รัฐแมรีแลนด จํานวน 163 คน ปรากฏวา ผูบริหาร

ทั้งสองระดับใหความเห็นตรงกันวา การบริหารเวลา คือ การที่ตองทํางานใหเสร็จทันเวลา เปนปจจัย

สําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดความเครียดในการทํางาน สวนปจจัยอื่นที่มีผลรองลงไป ไดแก การทํางานหนัก

เกินไป การประชุมบอยเกิน ความเช่ืออํานาจภายนอกตน 

 Cooper (1989 อางถึงใน สุดแสง หมื่นราม, 2554) ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง สุขภาพจิต

ความพึงพอใจในการทํางาน และความเครียดในการทํางานของแพทย โดยใชแบบสอบถามที่สรางข้ึนเอง 

กลุมตัวอยางเปนแพทยในประเทศอังกฤษ จํานวน 1,817 คน ผลการศึกษา พบวา แพทยสตรีมีความ

พึงพอใจในการทํางานและแสดงออกถึงสุขภาพจิตที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมปกติอื่น ตรงกันขามกับ

แพทยชายที่มีความเครียดสูงจากคะแนนความวิตกกังวล เมื่อเปรียบเทียบ 

 McCoy (1988) ศึกษาอิทธิพลของสังคมที่เกี่ยวของกับความวิตกกังวล และการมองเห็นคุณคา

ในตนเองภายใตสภาวะของความเครียด พบวา เมื่อมีความเครยีดเกิดข้ึนจะพบความวิตกกังวลเกิดข้ึน

ดวยและการมองเห็นคุณคาในตนเองละลดลง การที่บุคคลไดพบกับเหตุการณที่เครียดซ้ํา ๆ กัน จะสงผลให

ปฏิสัมพันธทางลบตอสังคมในบุคคลที่มีความวิตกกงัวลสูง จะมีการมองเห็นคุณคาในตนเองตํ่า และไมมี

ความมั่งคงทางอารมณ ในสวนของความเครียดตัวแปรที่มีผลในทางลบ ไดแก การสนับสนุนทางสังคม

และความสัมพันธทางสังคม ผลสรุปยืนยันวา คนที่มีความสัมพันธทางสังคมสูงจะมีการมองเห็นคุณคา
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ในตนเองสูง และมีระดับความวิตกกังวลทั้งความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัย (Trait Anxiety) และความวิตก

กังวลตามสถานการณ (State Anxiety) ตํ่า 

 Baber (2001) ไดทําการวิจัยในเรื่อง การคิดหาเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงาน

ระหวางผูบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษและผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปรียบเทียบความเครียดในการทาํงานของผูบริหารสถานศึกษาทั้งสองประเภท กลุมตัวอยาง ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษา การศึกษาพิเศษ และผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในมลรัฐคาลิฟอรเนียเหนือ 

ผลการวิจัย พบวา ความเครียดในการปฏิบัติงาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาจําแตกตามเพศ และตาม

ประสบการณในการทํางาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .08 

 Schmitz, Neumann & Oppermann (2002) ไดทําการศึกษาถึงผลกระทบของความเช่ือมั่น

ในอํานาจการควบคุม และความเครียดจากการทํางานที่มีตอความต้ังใจลาออกจากงานของพยาบาล 

จํานวน 361 คน ใน 9 หนวยงานจากโรงพยาบาล 5 แหง ในประเทศเยอรมัน โดยไดใชแบบสอบถาม

การต้ังใจลาออกของ Maslach แบบสอบถามความเช่ือในอํานาจควบคุม และความเครียดจากการทํางาน 

ผลการศึกษา พบวา การมีความเช่ือในอํานาจควบคุมตํ่าจะมีความสัมพันธกับความเครียดจากการทํางาน 

และความต้ังใจลาออกจากงานของพยาบาล 

 Tyson (2002) ศึกษารูปแบบการเผชิญความเครียดที่เกิดจากการทํางานในองคกรของพยาบาล

ในโรงพยาบาลในภาคใตของรัฐออนตารโิอ จํานวน 107 คน โดยใชแบบสอบถามความเครียดในการทํางาน

ความพึงพอใจในงานและกลยุทธการเผชิญความเครียด ผลการศึกษาพบวา การหลีกเลี่ยงและการสนับสนุน

ทางสังคมน้ัน มีความสัมพันธกับความเครียด แตไมพบวากลยุทธการเผชิญความเครียดจะสามารถลด

ความเครียดในการทํางานของพยาบาล ปฏิสัมพันธระหวางการแกปญหาและความพึงพอใจในงานน้ัน

มีนัยสําคัญในระดับสูงในการทํานายระดับความเครียด 

 Adeoye & Okonkwo (2010) ศึกษาเรื่องเพศและประเภทของมหาวิทยาลัยในฐานะปจจัย

ที่มีผลตอความเครียดในการทํางานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัของประเทศไนจีเรยี (Gender and 

School Types as Factors responsible for Job Stress in Nigeria Universities) ตัวอยางที่ใช

ในการศึกษา คือ บุคลากรจาก 2 มหาวิทยาลัยภายในประเทศไนจีเรีย ซึ่งไดแก มหาวิทยาลัยเอกชน 

(Babcock University) และมหาวิทยาลัยรัฐ (Olabisi Onanbanjo University) จํานวน 250 คน 

โดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา เพศมีผลตอความเครียดในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 Jandaghi and Other (2011) ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธของลักษณะงานที่ทําและ

ความเครียดในการทํางาน กรณีศึกษาอาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย Shahed 

(Investigation The Relationship between Job Traits and Job Stress (Case Study : Shahed 

University Staff and Professors)) วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อหาความสัมพันธระหวางลักษณะ

งานที่ทํากับความเครียดจากการทํางาน ตัวอยางที่ใชในการศึกษา ก็คือ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 123 คน (อาจารย 45 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย 78 คน) ทําการวิเคราะห โดยใชสถิติเชิง

พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลจากการศึกษา พบวา งานหลักมีความสัมพันธกับเชิงบวกกับความเครียด

ในการทํางาน โดยลกัษณะงานที่ทําจําแนกออกเปน 4 ดาน ไดแก  

  1. เปนงานที่ตองอาศัยทักษะที่หลากหลาย  

  2. ลักษณะงาน  

  3. ความสําคัญของงาน  

  4. การมีอิสระในการทํางาน 

 มีผลตอความเครียดในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 10% 

ขณะที่ลักษณะงานทีท่ํามผีลตอความเครียดในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยอยางไมมีนัยสําคัญ 

 Foy (2015) ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง การจัดการความเครียดในการทํางานของบุคลากร

ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสมัพันธระหวางความขัดแยง

ในการทํางาน ความเครียดในการทํางาน และประสิทธิผลของงาน กลุมตัวอยางประกอบดวยนักวิชาการ 

นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1,420 คน ผลวิจัย พบวา ความขัดแยงในการปฏิบัติงาน 

และความเครยีดในการปฏิบติังานมีความสัมพันธเชิงลบกับประสิทธิผลของงาน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ

ใหสถาบันไดพัฒนาบุคลากร โดยเรงดวนในดานการทํางานพรอมกัน และการสรางความสัมพันธภาพ

ระหวางบุคลากรตลอดจน การดูแลดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรอยางทั่วถึง ซึ่งจะสงผล

โดยตรงตอปะสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความเครียดนับวาเปนเรื่อง

ใกลตัวเรา และเปนเรื่องที่นาศึกษาและวิจัย เพราะความเครียดน้ันเปนปรากฏการณมักจะที่เกิดข้ึนได

ในชีวิตประจําวัน ที่ทุกคนจะตองเผชิญและหลกีเลีย่งไดยาก โดยเฉพาะในโลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเรว็ ไมวาจะเปนเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สังคม สิ่งแวดลอม และการสื่อสาร

ที่รวดเร็ว ซึ่งลวนสงผลใหเกิดความเครียด ทั้งน้ีเพื่อใชเปนแนวทางในการใหความชวยเหลือในการลด

ระดับความเครียดของผูปฏิบัติงานอันจะสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในงาน และจากการ

สังเคราะหตัวแปรจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดเปนตัวแปรเพื่อใชในงานวิจัยครั้งน้ี รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 2.3 – 2.4 
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ตารางท่ี 2.4 การสังเคราะหตัวแปรตามท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
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1. ลักษณะงานที่ทํา          

2. สภาพแวดลอม          

3. ความสมัพันธกบัเพือ่น 

รวมงาน          

4. ผูบังคับบัญชา          

5. ครอบครัว          

6. ความกดดันภายในตัวเอง          

7. ภาระงานที่รบัผิดชอบ          

8. สัมพันธภาพกับผูบงัคับบญัชา

และเพือ่นรวมงาน          

9. สิ่งแวดลอมภายในและภายนอก          

10. โอกาสกาวหนาในการทํางาน          

11. นโยบายองคกร          

12. ผลตอบแทน          

13. สภาพแวดลอมในการทํางาน          
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ตารางท่ี 2.4  (ตอ) 

 

 

       ชื่อนักวิชาการหรือผูวิจัย 
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14. บทบาทหนาที่และความ

สมดุลของชีวิตกับงาน          

15. ความกาวหนาในวิชาชีพ          

16. โครงสรางและบรรยากาศ    

ในองคกร          

17. หนาที่ความรับผิดชอบ   

ตออาชีพคร ู          

18. สภาพความขัดแยง          

19. โครงสรางของหนวยงาน          

20. การบรหิารงานวิชาการ          

21. ดานบริหารงานงบประมาณ          

22. ดานการบรหิารงานบุคคล          

23. ดานการบรหิารงานทั่วไป          
 

 

 

 



81 

 จากตารางที่ 2.4 ผูวิจัยไดสังเคราะหตัวแปรที่จะนํามาใชในการวิจัยครั้งน้ี โดยยึดหลักการ

ตามทฤษฎีของ Cartwright and Cooper มาเปนพื้นฐานแลวหลอมรวม ตัวแปรยอยทั้ง 23 ตัว รวมเขา

ดวยกันจัด ไดเปนกลุมตัวแปร 5 ตัวแปร ที่เกี่ยวของกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา 5 ดาน ซึ่งครอบคลุมตัวแปรที่นํามาสังเคราะหทั้งหมด คือ  

  1. ดานลักษณะงาน  

  2. ดานบทบาทหนาที่  

  3. ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน  

  4. ดานความกาวหนาในวิชาชีพ  

  5. ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร  

 

ตารางท่ี 2.5 การสังเคราะหตัวแปรตนวิจัยเรื่อง การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
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จัย

 

แต
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าง
 

ไม
แต

กต
าง

 

1. อายุ       1 3  

2. ประสบการณการเปนผูบรหิาร        2  

3. ขนาดโรงเรียน       1   

4. เพศ       2 2  

5. สถานภาพการสมรส       2 1  

6. รายไดตอเดือน       1 1  

7. ตําแหนงทางวิชาการ       1 1  
 



82 

ตารางท่ี 2.5 (ตอ) 

 

 

ชื่อนักวิชาการหรือผูวิจัย 
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8. สถานภาพภายในสถานศึกษา         1  

9. อายุงานสอน         1  

10. ระดับการศึกษา       3 1  
10. สังกัดหนวยงาน       1   

11. ระดับช้ันที่สอน       1   

12. จํานวนรายวิชาที่สอน       1   

13. จํานวนช่ัวโมงที่สอน/สัปดาห       1   

14. ภาระทางครอบครัวเฉลี่ย

ตอเดือน       1   

15. ระยะเวลาในการทํางาน       2   

16. ประเภทของโรงเรียน        1  

 

หมายเหตุ   เครื่องหมาย    หมายถึง  ผลการวิจัยแตกตางกัน 

   เครื่องหมาย    หมายถึง  ผลการวิจัยไมแตกตางกัน 
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 จากตารางที่ 2.5 การสังเคราะหตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เปนการสังเคราะหตัว

แปรจากงานวิจยัที่เกี่ยวของกับความเครียดในการปฏิบัติงาน ขอมูลที่วิเคราะหจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

มีทั้งหมด 16 ขอ เมื่อเปรียบเทียบและพิจารณาตามความถ่ีของขอมูล พบวา ตัวแปรที่มีการศึกษาและ

มีผลการวิจัยแตกตางกัน มี 13 ตัวแปร ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเลือกที่จะใชตัวแปรในการศึกษาวิจัย คือ อายุ 

เพศ ประสบการณการเปนผูบริหาร และจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัย พบวา 

ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน

นอยมาก ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน จําแนกตามขนาดของ

สถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน 

 



บทที่  3 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) โดยมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ

ความเครียดในการปฏิบติังาน และหาแนวทางในการจัดการความเครยีดของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 ในบทน้ีผูวิจัยไดนําเสนอวิธีการ ข้ันตอนการวิจัย โดยมีเน้ือหารายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบ

การวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลู การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ สําหรับขอมูลเชิงปริมาณน้ัน

เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ 

การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวขอดังน้ี 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

    3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

    4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 

ขอมูลเชิงปริมาณ 

 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

  1. ประชากร ที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 146 คน 

  2. กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 108 คน โดยมีข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ (Krejcie & Morgan, 1970 : 608 อางถึงใน 

พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 96) ตามขนาดโรงเรียนที่สังกัด โดยใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random 

Sampling) โดยวิธีจับฉลาก ไดกลุมตัวอยางเปน ผูบริหารสถานศึกษา จําแนกเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก

และขนาดกลาง จํานวน 42 คน สถานศึกษาขนาดใหญและสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ จํานวน 66 คน  
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 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมลูเกี่ยวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ตามเกณฑการวัด

ของ (Likert’s Rating Scale) จํานวน 51 ขอ 

 การกําหนดคาคะแนนของแบบสอบถามในตอนที ่2 ผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ 

แตละระดับมีความหมาย ดังน้ี 

 คาคะแนน 1 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด 

 คาคะแนน  2  หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับนอย 

 คาคะแนน  3  หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 

 คาคะแนน  4  หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับมาก 

 คาคะแนน  5  หมายถึง  เห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด 

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีมีข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของแลวนํามากําหนดเปนนิยามตัวแปร 

  2.  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากเอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของครอบคลุมนิยามตัวแปร

ที่กําหนดและกําหนดขอบเขตเน้ือหาเปนตัวบงช้ี และจัดทําเปนคําถาม  

  3.  นําขอคําถามที่สรางข้ึนเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ดานภาษา และความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และสิ่งที่ปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณ

ย่ิงข้ึน โดยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกบัลกัษณะเฉพาะของเน้ือหา (คา IOC) โดยกําหนด

ผูเช่ียวชาญใหมีคุณสมบัติอยางนอยหน่ึงขอ ตอไปน้ี 

   3.1 ผูเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษา จํานวน 3 คน วุฒิทางการศึกษาระดับ

ปริญญาโทข้ึนไป หรือมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษข้ึนไป หรือมีผลงานวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   3.2 ผูเช่ียวชาญดานสถิติ จํานวน 1 คน วุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

มีประสบการณการทํางาน 5 ปข้ึนไป หรือมีผลงานวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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   3.3 ผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

สาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษข้ึนไป หรือมีผลงานวิชาการ หรืองานวิจัย

ที่เกี่ยวของ   

   กําหนดใหคะแนนจากการพิจารณา  ดังน้ี 

    +1 ขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหา 

     0 ไมแนใจ 

    -1 ขอคําถามที่ไมสอดคลองกับเน้ือหา 

  คัดเลือกขอคําถามทีม่คีาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.05 ข้ึนไป ถาดัชนีความสอดคลอง

ตํ่ากวา 0.05 ขอคําถามน้ัน ตองนําไปปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความถูกตองสมบูรณย่ิงข้ึน 

  4. แกไขปรับปรุง โดยจัดทําเปนแบบสอบถามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

  5. นําแบบสอบถามทีไ่ดไปปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาที่ไมใช

สถานศึกษากลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 30 คน  

  6. นําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคาความเที่ยง (Reliability) 

ตามวิธีของ (Cronbach) โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient)    

  7. ปรับปรุงแกไขและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจัยจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ถึงผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อขอความรวมมือในการวิจัย 

  2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางทางไปรษณีย พรอมกับสอดซองติดแสตมป

ขอความรวมมือในการสงแบบสอบถามคืนภายในหน่ึงสัปดาห นับต้ังแตวันที่รับแบบสอบถาม 

  3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรบัคืนมาตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณเพื่อนําไป

ตรวจใหคะแนนและวิเคราะหขอมูลตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจยัครั้งน้ี  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ ตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคารอยละ (Percentage)   
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  2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยวิธีหาคาเฉลี่ย ( X ) และหาคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ในภาพรวมรายดานและรายขอ 

 เกณฑพิจารณาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ใชวิธีแปลผล ตามเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) ตามแนวทาง

ของ วัน เดชพิชัย (2535 : 531 - 532) ซึ่งแบงคะแนนเปนชวง ๆ มีความหมาย ดังน้ี 

  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายความวา  มีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายความวา  มีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานมาก 

  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายความวา  มีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายความวา  มีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายความวา  มีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 

  3. ทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทยีบระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ใน 5 ดาน ไดแก 1) ดานลักษณะงาน

2) ดานบทบาทหนาที ่3) ดานสัมพนัธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน 4) ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 

5) ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร จําแนกตามตัวแปร อายุ ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน โดยใชคาเอฟ (F – test) 

  4. ทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความเปนองคกรแหงการเรียนรูตามความคิดเห็น

ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ใน 5 ดาน ไดแก 

1) ดานลักษณะงาน 2) ดานบทบาทหนาที่ 3) ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน 4) ดาน

ความกาวหนาในวิชาชีพ 5) ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร จําแนกตามตัวแปร เพศ โดยใชคาที

(t – test) แบบ 2 กลุมอิสระจากกัน (t - Independent Group)  

 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

  1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

   1.1 หาคาความเที่ยงตรงตามเน้ือหาและโครงสราง (Content Validity) ของแบบสอบถาม

โดยใชสูตรของ (Rovinelli and Hambleton, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 117) 

   1.2 หาคาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีใชสัมประสทิธ์ิแอลฟา (α - Coefficient)

ของ (Cronbach อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 125 - 126) 

  2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   2.1 คารอยละ (Percentage)                                

   2.2 คาเฉลี่ย (Mean)   

   2.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
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  3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

   3.1 คาเอฟ (F - test) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มี 3 กลุมข้ึนไป   

   3.2 คาที (t - test) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มี 2 กลุม   

 

ขอมูลเชิงคุณภาพ 

  

 ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) กับผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบ

ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาจํานวน 5 คน โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง จากผูมีคุณสมบัติ

ดังน้ี 

  1. มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาโท 

  2. มีประสบการณในการบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  3. ไดรับการยกยองจากองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของในการเปนผูบริหารดีเดน หรือมีความ

โดดเดนในการบริหารสถานศึกษาดานใดดานหน่ึง หรือมีวิทยฐานะไมตํ่ากวาชํานาญการพิเศษ 

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณชนิดกึ่งโครงสราง (Semi - Structured Interview) 

เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 โดยผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณที่ครอบคลุมความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาตามแนวความคิดของ Cooper & Cartwright (1997) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 5 ดาน ไดแก 

1) ดานลักษณะงาน 2) ดานบทบาทหนาที่ 3) ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน 4) ดาน

ความกาวหนาในวิชาชีพ 5) ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 

 การวิเคราะหขอมูล   

 ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา แลวสรุปเปนความเรียงเปนรายดาน 



บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารจําแนกตาม เพศ 

อายุ ประสบการณในการบริหาร และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน โดยผูวิจัยดําเนินการตามลําดับ

ข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

  1. สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  2. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชแทนการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  

 Χ  หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t หมายถึง คาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน t – test 

   (t – test : Independent Samples) 

 F หมายถึง คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบเอฟ  

   (F - Distribution) 

 df หมายถึง คาความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS หมายถึง คาผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 

 MS หมายถึง คาเฉลี่ยกําลังสอง (Mean of Squares) 

 Sig หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติ (Significant) 

 * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 การวิเคราะหขอมูลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ไดแก เพศ อายุ ประสบการณในการบรหิาร และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน โดยใชสถิติ

คาความถ่ีและคารอยละ ดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปร

เพศ อายุ ประสบการณในการบริหาร และขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน 

(n = 108) 

รอยละ 

1. เพศ     

 ชาย 61  56.48  

 หญิง 47  43.52  

รวม 108  100.00  

2. อาย ุ     

 31 - 40 ป 53  49.07  

 41 – 50 ป                          18  16.67  

 51 ปข้ึนไป 37  34.26  

รวม 108  100.00  

3. ประสบการณในการบริหาร     

 นอยกวา 10 ป 66  61.11  

 10 ปข้ึนไป 42  38.89  

รวม 108  100.00  

4. ขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน     

 ขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 42  38.89  

 ขนาดใหญกับขนาดใหญพิเศษ 66  61.11  

รวม 108  100.00  
  

 จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 31 - 40 ป มี

ประสบการณในการบริหารนอยกวา 10 ป และปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาที่มขีนาดใหญกับใหญพิเศษ  
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 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบรหิารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   

 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ปรากฏตามตารางที่ 4.2 - 4.8  

 

ตารางท่ี 4.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม 

 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน Χ  S.D. ระดับความเครียด   

ในการปฏิบัติงาน 

1. ดานลักษณะงาน  3.35 0.42 ปานกลาง 

2. ดานบทบาทหนาที่ 3.30 0.59 ปานกลาง 

3. ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการ 

ปฏิบัติงาน 3.06 0.64 

 

ปานกลาง 

4. ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 3.31 0.83 ปานกลาง 

5. ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 2.93 0.61 ปานกลาง 

รวม 3.18 0.48 ปานกลาง 

 

 จากตารางที ่4.2 พบวา ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับปานกลาง ทุกดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานลักษณะงาน ดานความกาวหนา

ในวิชาชีพ ดานบทบาทหนาที่ ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน และดานโครงสรางและ

บรรยากาศในองคกร ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

ตารางท่ี 4.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานดานลักษณะงาน 

 

ดานลักษณะงาน Χ  S.D. ระดับความเครียด   

ในการปฏิบัติงาน 

1. ปริมาณงานทีป่ฏิบัติมมีาก 3.90 0.70 มาก 

2. งานที่ปฏิบัติตองใชทกัษะเฉพาะในการปฏิบัติ  

งานมาก 3.94 0.56 มาก 

3. งานที่ปฏิบัติไมตรงกบัความถนัดและ

ความสามารถ 3.54 0.88 มาก 

4. งานที่ปฏิบัติมีข้ันตอนมากเกินไป 3.72 0.82 มาก 

5. งานที่ปฏิบัติเปนงานที่ตองใชความรับผิดชอบ 

สูงมาก 3.82 0.56 มาก 

6. งานที่ปฏิบัติสวนใหญมีความ เรงรัด เรงดวน 3.82 0.65 มาก 

7. งานที่ปฏิบัติมีช่ัวโมงในการปฏิบัติงานมาก 3.69 0.69 มาก 

8. ทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงานมจีํากัด 2.66 1.03 ปานกลาง 

9. มีความเสี่ยงจากการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช 

ในการปฏิบัติงาน 2.23 1.06 นอย 

10. งานที่ปฏิบัติมีความเสี่ยงดานความปลอดภัย

ตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2.14 1.00 นอย 

รวม 3.35 0.42 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานลักษณะงาน โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา งานที่ปฏิบัติตองใชทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานมาก มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมาคือ ปริมาณงานที่ปฏิบัติมีมาก สวนขอที่อยูในลาํดับสุดทายคือ งานที่ปฏิบัติมคีวามเสี่ยง

ดานความปลอดภัยตอสขุภาพกายและสุขภาพจิต 
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ตารางท่ี 4.4 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานดานบทบาทหนาท่ี 

 

ดานบทบาทหนาท่ี Χ  S.D. ระดับความเครียด   

ในการปฏิบัติงาน 

1. การกําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน   

ไมชัดเจน 2.99 0.65 ปานกลาง 

2. งานที่ไดรับมอบหมายไมเหมาะสม 3.23 0.65 ปานกลาง 

3. งานที่ไดรับมอบหมายขาดความเปนธรรม 3.20 0.76 ปานกลาง 

4. ปริมาณงานทีร่ับผิดชอบมากเกินไป 3.36 0.83 ปานกลาง 

5. ขาดอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 3.44 0.82 ปานกลาง 

6. ขาดขอมูลในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 3.33 0.85 ปานกลาง 

7. ขาดการนําผลประเมินมาใชเปนแนวทาง     

ในการปรับปรงุงาน 3.48 0.85 ปานกลาง 

8. การประเมินงานขาดความเปนระบบและ    

ไมมีประสทิธิภาพ 3.43 1.01 ปานกลาง 

9. มีความขัดแยงในตนเองกับงานทีป่ฏิบัติ 3.29 0.96 ปานกลาง 

10. มีความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน               

ในการปฏิบัติงาน 3.21 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.59 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานบทบาทหนาที่ โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ 

ขาดการนําผลประเมินมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ขาดอิสระ

ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน สวนขอที่อยูในอนัดับสดุทาย คือ การกําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน

ไมชัดเจน 
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ตารางท่ี 4.5 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน

ในการปฏิบัติงาน 

 

ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน Χ  S.D. ระดับความเครียด   

ในการปฏิบัติงาน 

1. มีความรูสึกวาถูกทอดทิ้งหรือโดดเด่ียวในการ

ปฏิบัติงาน 3.12 0.82 ปานกลาง 

2. ไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจาก

บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 3.16 0.82 ปานกลาง 

3. มีปญหาในการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรที่มี

เพศตรงขาม 3.11 0.86 ปานกลาง 

4. บุคลากรในหนวยงานมีความขัดแยงกันอยู

เสมอ 3.14 0.94 ปานกลาง 

5. บุคลากรขัดแยงและแขงขันในเรื่องความดี

ความชอบ 3.20 0.96 ปานกลาง 

6. บุคลากรในหนวยงานมีความสมัพันธเชิงลบ 

และใชอารมณในการปฏิบัติงาน 2.95 0.78 ปานกลาง 

7. บรรยากาศองคกรโดยรวมขาดความอบอุน 3.04 0.78 ปานกลาง 

8. ขาดการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 2.97 0.81 ปานกลาง 

9. ความสัมพันธกับชุมชนมีนอย 2.96 0.74 ปานกลาง 

10. ขาดการสนับสนุนจากชุมชนและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 2.98 0.75 ปานกลาง 

รวม 3.06 0.64 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น

ในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง

ทุกขอเรียงลาํดับจากมากไปนอย คือ บุคลากรขัดแยงและแขงขันในเรื่องความดีความชอบ รองลงมาคือ 

ไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจากบุคลากรในโรงเรยีนและชุมชน สวนขอที่อยูในอันดับสุดทาย

คือ ความสัมพันธกับชุมชนมีนอย 
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ตารางท่ี 4.6 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในวิชาชีพ 

 

ดานความกาวหนาในวิชาชีพ Χ  S.D. ระดับความเครียดใน

การปฏิบัติงาน 

1. การขาดโอกาสในการเลื่อนข้ันเงินเดือน   

กรณีพิเศษ 3.51 0.77 มาก 

2. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติมีโอกาสกาวหนานอย 3.44 0.89 ปานกลาง 

3. งานที่ปฏิบัติไมสงเสริมความคิดสรางสรรค 3.44 0.82 ปานกลาง 

4. งานที่ปฏิบัติไมทาทาย มีความซ้ําซาก จําเจ 3.26 0.97 ปานกลาง 

5. ไมไดรับการสนับสนุนมอบหมายใหปฏิบัติงาน

ที่สําคัญ  3.17 0.97 ปานกลาง 

6. การไมไดรับโอกาสในการพฒันาตนเอง    

อยางตอเน่ือง 3.15 0.99 ปานกลาง 

7. การขาดโอกาสในการทําผลงาน เพื่อเลือ่น

ตําแหนง 3.28 1.02 ปานกลาง 

8. ไดรับการพจิารณาเลื่อนตําแหนงลาชา      

เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น 3.27 1.05 ปานกลาง 

9. ไมสามารถเล็งเห็นโอกาสในการเจริญกาวหนา

ในสายงาน 3.19 1.07 ปานกลาง 

10. ขาดการสนับสนุนอยางจริงจงัจากผูบงัคับบญัชา 3.36 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.31 0.83 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานความกาวหนาในวิชาชีพ โดยรวม

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การขาดโอกาสในการเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ

อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีโอกาสกาวหนานอยและงานที่ปฏิบัติไมสงเสริม

ความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง สวนขอที่อยูในอันดับสุดทาย คือ การไมไดรับโอกาสในการพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง 
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ตารางท่ี 4.7 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานดานโครงสรางและบรรยากาศ

ในองคกร 
 

ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร Χ  S.D. ระดับความเครียดใน

การปฏิบัติงาน 

1. นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน      

จากตนสงักัดขาดความชัดเจน 3.31 0.86 ปานกลาง 

2. นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน      

จากตนสงักัดยากแกการนําสูการปฏิบัติ 3.32 0.86 ปานกลาง 

3. โครงสรางการจัดสายงานในหนวยงาน         

มีการแยกยอยมาก 3.07 0.86 ปานกลาง 

4. การจัดสายงานในการบังคับบัญชาขาดความ

ชัดเจน 3.08 0.79 ปานกลาง 

5. ขาดขวัญและกําลังใจจากผูบงัคับบัญชา 3.03 0.74 ปานกลาง 

6. ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานที่ตอง

ปฏิบัติ 2.89 0.75 ปานกลาง 

7. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทีจ่ะสนับสนุนงาน

ไมเพียงพอ 2.71 0.70 ปานกลาง 

8. การจัดบุคลากรไมสอดคลองกับกบั

ความสามารถและลักษณะงาน 2.80 0.84 ปานกลาง 

9. ในโรงเรียนไมมบีรรยากาศแหงมิตรภาพ 2.58 0.96 ปานกลาง 

10. บุคลากรในโรงเรียนขาดความรบัผิดชอบตอ

งานที่ไดรับมอบหมาย 2.77 0.88 ปานกลาง 

11. สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 2.62 0.90 ปานกลาง 

รวม 2.93 0.61 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานโครงสรางและบรรยากาศ

ในองคกร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ

เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานจากตนสังกัด ยากแกการนําสู

การปฏิบัติ รองลงมา คือ นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานจากตนสังกัดขาดความชัดเจน สวนขอ

ที่อยูในอันดับสุดทาย คือ ในโรงเรียนไมมีบรรยากาศแหงมิตรภาพ 
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 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามเพศ อายุ 

ประสบการณในการบริหารและขนาดของสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน  

 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ

ในการบริหารและขนาดของสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน โดยใชคาสถิติที t – test ปรากฏตามตาราง

ที่ 4.8  

 

ตารางท่ี 4.8 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา จําแนกตามเพศ 

 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน เพศ t Sig. 

ชาย หญิง 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานลักษณะงาน  3.38 0.42 3.30 0.42 0.906 0.367 

2. ดานบทบาทหนาที่ 3.30 0.53 3.29 0.67 0.167 0.868 

3. ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น         

ในการปฏิบัติงาน 3.09 0.60 3.03 0.68 0.539 0.592 

4. ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 3.40 0.80 3.18 0.86 1.375 0.172 

5. ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 2.99 0.58 2.85 0.66 1.167 0.246 

รวม 3.23 0.45 3.12 0.53 1.101 0.274 

*Sig. < .05 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามตัวแปร

ของเพศ โดยรวมและรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา จําแนกตามอายุ 

 

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน 

แหลงความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดานลักษณะงาน ระหวางกลุม 4.98 2 2.49 19.14 0.00* 

ภายในกลุม 13.66 105 0.13   

รวม 18.63 107    

2. ดานบทบาทหนาที ่ ระหวางกลุม 14.24 2 7.12 32.34 0.00* 

ภายในกลุม 23.12 105 0.22   

รวม 37.36 107    

3. ดานสัมพันธภาพกับบุคคล

อื่นในการปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม 17.68 2 8.84 36.06 0.00* 

ภายในกลุม 25.73 105 0.25   

รวม 43.41 107    

4. ดานความกาวหนา         

ในวิชาชีพ 

ระหวางกลุม 35.88 2 17.94 50.03 0.00* 

ภายในกลุม 37.65 105 0.36   

รวม 73.53 107    

3. ดานโครงสรางและ

บรรยากาศในองคกร 

 

ระหวางกลุม 15.47 2 7.73 32.91 0.00* 

ภายในกลุม 24.67 105 0.23   

รวม 40.14 107    

รวม 

ระหวางกลุม 13.04 2 6.52 56.55 0.00* 

ภายในกลุม 12.11 105 0.12   

รวม 25.15 107    

*Sig. < .05 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามตัวแปร

ของอายุโดยรวม พบวา ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 



99 

 

ตารางท่ี 4.10 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยเปรียบเทียบ

รายคู จําแนกตามอายุ 

   

อาย ุ Χ  31 - 40 ป 41 - 50 ป 51 ปขึ้นไป 

31- 40 ป 3.45    

41- 50 ป 3.25   -.1973*   

51 ปข้ึนไป 2.43 -1.0179* -.8206*  

  

 จากตารางที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยเปรียบเทียบรายคู

จําแนกตามอายุ พบวา แตกตางกัน 3 คู คือ ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ 41 - 50 ป กับ 31 - 40 ป 

อายุ 31 - 40 กับ 50 ปข้ึนไป และอายุ 41 - 50 ป กับ 50 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียด

ในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางท่ี 4.11 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา จําแนกตามประสบการณในการบริหาร 

 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน ประสบการณในการบริหาร t Sig. 

นอยกวา 10 ป 10 ปขึ้นไป 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานลักษณะงาน  3.38 0.39 3.30 0.46   .970 .335 

2. ดานบทบาทหนาที่ 3.44 0.44 3.07 0.71 3.374 .001* 

3. ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น          

ในการปฏิบัติงาน 3.21 0.42 2.83 0.83 3.192 .002* 

4. ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 3.57 0.69 2.90 0.87 4.233 .000* 

5. ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 3.07 0.45 2.71 0.76 3.079 .003* 

รวม 3.33 0.31 2.95 0.61 4.210 .000* 

*Sig. < .05 
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 จากตารางที ่4.11 พบวา ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามประสบการณ

การบริหาร โดยรวมพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนรายดานพบวา ดาน

บทบาทหนาที่ ดานสัมพันธภาพกับบคุคลอื่นในการปฏิบัติงาน ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 

ดานความกาวหนาในวิชาชีพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานลักษณะงาน 

พบวา ไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.12 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 

 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน ขนาดของสถานศึกษา t Sig. 

เล็กและกลาง ใหญและ 

ใหญพิเศษ 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานลักษณะงาน  3.52 0.33 3.24 0.43 3.602 0.000* 

2. ดานบทบาทหนาที่ 3.52 0.37 3.15 0.66 3.703 0.000* 

3. ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น     

ในการปฏิบัติงาน 3.23 0.32 2.96 0.76 2.591 0.011* 

4. ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 3.69 0.65 3.06 0.84 4.146 0.000* 

5. ดานโครงสรางและบรรยากาศ     

ในองคกร 3.10 0.40 2.81 0.70 2.752 0.007* 

รวม 3.41 0.20 3.04 0.55 4.895 0.000* 

*Sig. < .05 

 

 จากตารางที ่4.12 พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับความเครยีดในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามตัวแปร

ขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานโดยรวม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อเปรียบเทียบรายดานพบวา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 
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 ตอนท่ี 4 ผลการสัมภาษณผูบริหาร 

 ผูวิจัยไดสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการบริหารต้ังแต 10 ปข้ึนไป และ

มีวิทยฐานะไมตํ่ากวาชํานาญการพิเศษ จํานวน 5 คน ประเด็นที่เกี่ยวของกับความเครยีดในการทํางาน

ของผูบริหาร 3 ประเด็น คือ สภาพที่กอใหเกิดความเครียดแนวทางในการจัดการความเครียด ผลการ

สังเคราะหประเด็นจากการสัมภาษณ สรุปไดดังน้ี 

  1. สภาพท่ีกอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน  จําแนกเปนรายดาน ไดแก 

   1.1 ดานลักษณะงาน 

    สภาพความเครียด ดานน้ีเกิดจากการวางระบบงานไมเหมาะสม บุคลากรในองคกร

ไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ ประกอบกับขีดความสามารถของบคุลากรมีจาํกัด กอใหเกิดความเครียดแก

ผูบริหารในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ ประเมินผลงาน อีกประการหน่ึงที่ทําใหเครียด คือ ลักษณะ

งานตามนโยบายทีม่ีการเปลี่ยนแปลงบอย และสั่งการมาในระยะกระช้ัน บางครั้งก็ซ้าํซอนกับสิ่งทีเ่คยสัง่

มากอน ในประเด็นขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานก็ทําใหมีลักษณะงานที่แตกตางกันอาจทําใหเกิด

ความเครียดได การบริหารการศึกษาในภูมิภาคตามโครงสรางใหมทีใ่ชคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

มาบริหารทําใหงานติดคางมาก และระยะการตัดสินใจคอนขางยาวทําใหขาดความคลองตัวในการบริหาร 

   1.2 ดานบทบาทหนาที่ 

    สภาพความเครียดดานน้ี เกิดจากความไมชัดเจนในการกําหนดบทบาทหนาที่ 

ทําใหบุคคลที่มุงมั่นในการทาํงานมีความเครียดสูง การตองปฏิบัติงานหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน

ทั้งงานของสถานศึกษา งานชุมชน และงานในครอบครัว ทําใหมีขอบกพรองในดานลักษณะของงาน

ก็จะกอใหเกดิความเครียด ความมุงมั่น และความต้ังใจในการทํางานก็เปนอีกประเด็นที่กอใหเกิดความเครียด

เชนกัน 

   1.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน 

    สภาพความเครียด ดานน้ีเกิดจากการขาดทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

เชน ทักษะดานการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ และมีการมอบหมายงานที่ไมชัดเจน การไมสามารถสราง

ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของบุคลากร ชองวางระหวางอายุระหวางผูบริหารและครู การสรางการ

ยอมรับในกลุมคนเฉพาะทําไดจํากัด การขาดการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ บุคลากรขาดความรู

ความสามารถทําใหรูสึกยอทอ และหลีกเลี่ยงสภาพที่กอใหเปนความขัดแยง 

   1.4 ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 

    สภาพความเครียด ดานน้ีเกิดจากความต้ังใจในการเขาสูตําแหนง โดยเฉพาะ

การประเมนิเชิงประจักษ ซึ่งจะตองมีการเตรียมผลงาน และอาศัยความรวมมอืจากผูเกี่ยวของคอนขางมาก

ทําใหเกิดความเครียดเปนระยะ 
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   1.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร  

    สภาพความเครียด ดานน้ีเกิดจากการที่โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารทีไ่มชัดเจน

จําเปนตองมีการกําหนดมาตรฐานภาระงานใหแตละฝายไดปฏิบัติ ซึ่งบางครั้งก็มีขอจํากัดในการจัด

บุคลากรที่มีความรูความสามารถเขาปฏิบัติหนาที่ไดตรงสายงาน เน่ืองจากมีบุคลากรคอนขางจํากัด

การพัฒนางานในแตละดาน ตองมีการระดมทรพัยากรมาใชเพื่อการสนับสนุนการปฏิบติังาน ซึ่งบางครั้ง

ก็มีขอจํากัดในการจัดหา การบริหารที่ยึดติดกับกฎระเบียบอยางเครงครัด ซึ่งทําใหการบริหารงานน้ัน

ขาดความยืดหยุน และไมคลองตัว 

  2. แนวทางการแกปญหา และจัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน 

   จากสภาพความเครยีดในการทาํงานดังกลาว ผูบริหารที่ใหการสัมภาษณมีขอเสนอแนะ

ในการจัดการความเครียด ดังน้ี 

   2.1 ดานลักษณะงาน 

    ตองวางระบบงานใหชัดเจนภายใตระเบยีบที่เกี่ยวของ ตามหลักการ “ระเบียบครบ

ระบบดี” ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ใชแผนการ

ปฏิบัติงานเปนเครื่องมอืในการจดัลาํดับความสําคัญและแกปญหาที่เกิดข้ึนในงาน โดยการใชสติในการ

ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความถูกตอง และมีการประนีประนอมกับทุกสถานการณ ปรับตัวใหเขากับ

การเผชิญสถานการณเชิงนโยบายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   2.2 ดานบทบาทหนาที่ 

    กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละสวนงานในแตละบุคคลใหชัดเจน ตรวจสอบ

ความซ้ําซอน และสรางความตระหนักแกผูรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอยางกัลยาณมิตรสนับสนุนใหมีการ

ทํางานเปนทีม ใชกระบวนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน บริหารเวลาของบุคคลในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ 

   2.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน 

    ผูบริหารตองเปนกลไกสําคัญในการจัดกิจกรรมสรางสัมพันธภาพของบุคลากร

ในสถานศึกษา ต้ังแตการมอบหมายงานใหเกิดความเปนธรรมและเหมาะสมกับบุคคล การจัดประชุม

กํากับ ติดตามงานที่มอบหมายเปนระยะ พัฒนาทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธกับผูอื่นอยูเสมอ 

ใหความสําคัญกับกิจกรรมของบุคลากรทั้งสวนงานและสวนตัว เมื่อมีความขัดแยงเกิดข้ึนตองรีบแกไข

ทันที ใหเกียรติยกยองบุคคลที่ปฏิบัติดีอยูเสมอ 

   2.4 ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 

    ผูบริหารตองเปนแบบอยางในการพัฒนาตนสูความกาวหนาทางวิชาชีพ การสราง

ผลงานเชิงประจกัษและนําไปสูการปรบัเลื่อนวิทยฐานะเปนระยะ และดําเนินการอยางตอเน่ือง ในขณะ 

เดียวกันก็สงเสริมคนดีคนเกงในโรงเรียนใหเปนแกนนําในการชวยเหลือ สนับสนุนบุคคลอื่น ๆ  ใหมีการ
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สรางผลงาน เพื่อนําไปสูการปรับวิทยฐานะใหสูงข้ึน สรางผลงานเชิงประจักษใหเกิดประโยชนกับสวนรวม

โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาคสวน 

   2.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร 

    ผูบริหารตองกําหนดโครงสรางในการบริหาร และกําหนดภาระงานของแตละฝาย

ใหชัดเจน โดยเนนกระบวนการมีสวนรวม สงเสริมใหมีการประสานกันโดยมีการปฏิสัมพันธเชิงบวก

ทั้งในสวนตัวผูบริหารและบุคลากรแตละคน มีการทบทวนโครงสรางการปฏิบัติงาน และปรับปรุงได 

เพื่อใหเกิดความคลองตัว จัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน สราง

วัฒนธรรมแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน ผูบริหารเปนแบบอยางแกครู และครเูปนแบบอยางแกนักเรียน 

สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากร สามารถผลดัเปลี่ยนงานกันไดทันทีที่มีการยายของบุคลากร

ทางการศึกษา 

  โดยสรุปแนวทางในการจัดการความเครยีดในการปฏิบติังานตามทัศนะผูบรหิารสถานศึกษา

คือ เริ่มจากการวางระบบงาน และโครงสรางงานที่มีความชัดเจน มีการกําหนดภาระงานเฉพาะ และ

งานที่ตองทาํรวมกันอยางเปนระบบ ดําเนินการโดยเนนกระบวนการมสีวนรวม สงเสรมิสัมพันธภาพที่ดี

ในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยใชกระบวนการสื่อสารเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน สรางบรรยากาศ

องคกรทั้งดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะสมแกปญหาที่เกิดข้ึน โดยการคิดเชิงบวก 

สงเสริมบรรยากาศแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อใหงานดําเนิน

ไปไดอยางตอเน่ือง 



บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาระดับความเครียด

ในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณในการบริหาร และขนาดของ

สถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี

เปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัย จํานวน 108 คน การสัมภาษณเชิงลกึ จํานวน 5 คน เปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่เลือกแบบเจาะจงตามหลักเกณฑทีก่ําหนดเครื่องมือที่ใชเปน

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบเพื่อนําไปวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจัยเรือ่ง การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สรุปไดดังน้ี 

  1. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ

ปานกลาง ทุกดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานลักษณะงาน ดานความกาวหนาในวิชาชีพ

ดานบทบาทหนาที่ ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน และดานโครงสรางและบรรยากาศ

ในองคกร ตามลําดับ สามารถสรุปเปนรายดาน ดังน้ี 

   1.1 ดานลักษณะงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

งานที่ปฏิบัติตองใชทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ปริมาณงานที่ปฏิบัติ

มีมาก สวนขอที่อยูในลาํดับสดุทาย คือ งานที่ปฏิบัติมีความเสีย่งดานความปลอดภัยตอสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต 
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   1.2 ดานบทบาทหนาที่ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับปานกลาง ทุกขอเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ขาดการนําผลประเมินมาใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาดอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน สวนขอ

ที่อยูในอันดับสุดทาย คือ การกําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 

   1.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง ทุกขอเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ บุคลากร

ขัดแยงและแขงขันในเรื่องความดีความชอบ รองลงมา คือ ไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจาก

บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน สวนขอที่อยูในอันดับสุดทาย คือ ความสัมพันธกับชุมชนมีนอย 

   1.4 ดานความกาวหนาในวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา การขาดโอกาสในการเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติมีโอกาสกาวหนานอย และงานที่ปฏิบัติไมสงเสริมความคิดสรางสรรค อยูในระดับปานกลาง 

สวนขอที่อยูในอันดับสุดทาย คือ การไมไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

   1.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง ทุกขอเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ นโยบายและแนวทาง

ในการปฏิบัติงานจากตนสังกัดยากแกการนําสูการปฏิบัติ รองลงมา คือ นโยบายและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานจากตนสังกัดขาดความชัดเจน สวนขอที่อยูในอันดับสุดทาย คือ ในโรงเรียนไมมีบรรยากาศ

แหงมิตรภาพ 

  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ

ในการบริหาร และขนาดของสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน พบวา  

   2.1 ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามตัวแปรของเพศ พบวา 

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

   2.2 ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามตัวแปรของอายุ พบวา 

โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   2.3 ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามประสบการณในการบริหาร 

พบวา โดยรวมพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานลักษณะงาน พบวาไม

แตกตางกัน 
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   2.4 ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามตัวแปรขนาดของสถานศึกษา

ที่ปฏิบัติงาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดใหสัมภาษณความคิดเห็น

เกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ดาน ดังน้ี 

   3.1 ดานลักษณะงาน สภาพความเครียดดานน้ีเกดิจากการวางระบบงานไมเหมาะสม 

บุคลากรในองคกรไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ ความสามารถของบุคลากรมีจํากัด กอใหเกิดความเครียด

แกผูบริหารในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ ประเมินผลงาน อีกประการหน่ึงที่ทําใหเครียด คือ 

ลักษณะงานตามนโยบาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย ซ้ําซอน และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน

ก็ทําใหมีลักษณะงานที่แตกตางกันทําใหเกิดความเครียดได 

   3.2 ดานบทบาทหนาที่ สภาพความเครียดดานน้ี เกิดจากความไมชัดเจนในการกําหนด

บทบาทหนาที่ ทําใหบุคคลที่มุงมัน่ในการทํางานมีความเครียดสงู และการตองปฏิบัติงานหลายบทบาท

ในเวลาเดียวกัน ใหมีขอบกพรองในดานลักษณะงานก็จะกอใหเกิดความเครียด     

   3.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน สภาพความเครียดดานน้ี เกิดจาก

การขาดทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชน ทักษะดานการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ และมีการมอบหมาย

งานที่ชัดเจน การไมสามารถสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของบุคลากร ชองวางระหวางอายุระหวาง

ผูบริหารสถานศึกษาและคร ูการสรางการยอมรับในกลุมคนเฉพาะทาํไดจํากัด การขาดการพัฒนาบุคลากร

อยางเปนระบบ บุคลากรขาดความรูความสามารถทําใหรูสึกยอทอ และหลีกเลี่ยงสภาพที่กอใหเปน

ความขัดแยง 

   3.4 ดานความกาวหนาในวิชาชีพ สภาพความเครยีดดานน้ี เกิดจากความต้ังใจในการ

เขาสูตําแหนง โดยเฉพาะการประเมินเชิงประจักษ ซึ่งจะตองมีการเตรียมผลงาน และอาศัยความรวมมือ

จากผูเกี่ยวของคอนขางมาก ทําใหเกดิความเครยีดเปนระยะตลอดจนทศิทางในการกาวหนาและพัฒนาตน

ขาดความชัดเจน ทําใหเกิดความเครียดและขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

   3.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร สภาพความเครียดดานน้ี เกิดจากการที่

โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารที่ไมชัดเจน จําเปนตองมีการกําหนดมาตรฐานภาระงานใหแตละฝาย

ไดปฏิบัติ ซึ่งบางครั้งก็มีขอจํากัดในการจัดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขาไปปฏิบัติหนาที่ไดตรง

สายงานเน่ืองจากมีบคุลากรคอนขางจํากดัการพัฒนางานในแตละดาน ตองมีการระดมทรพัยากรมาใช

เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งบางครัง้ก็มีขอจํากดัในการจัดหา การบริหารทียึ่ดติดกบักฎระเบียบ

อยางเครงครัด ทําใหการบริหารงานขาดความยืดหยุน และไมคลองตัว 
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  4. ความคิดเห็นเกีย่วกับแนวทางการแกปญหา และจัดการความเครยีดในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา

ไดใหสัมภาษณแนวทางการแกปญหา และจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา

ทั้ง 5 ดาน ดังน้ี 

   4.1 ดานลักษณะงาน ตองวางระบบงานใหชัดเจนภายใตระเบียบที่เกี่ยวของตามหลักการ 

“ระเบียบครบ ระบบดี” กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

ใชแผนการปฏิบัติงานเปนเครือ่งมือในการจัดลําดับความสําคัญแกปญหาที่เกิดข้ึนในงาน โดยการใชสติ

บนพื้นฐานของความถูกตอง และมีการประนีประนอมกับทุกสถานการณ ปรับตัวใหเขากับการเผชิญ

สถานการณเชิงนโยบายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   4.2 ดานบทบาทหนาที ่ตองมีการกําหนดบทบาทหนาทีข่องแตละสวนงาน แตละบุคคล

ใหชัดเจน ตรวจสอบความซ้าํซอน และสรางความตระหนักแกผูรบัผิดชอบ ปฏิบัติงานอยางกัลยาณมิตร

สนับสนุนใหมีการทํางานเปนทีม ใชกระบวนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน บริหารเวลา

ของบุคคลในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ 

   4.3 ดานสัมพันธภาพกับบคุคลอืน่ในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนกลไก

สําคัญในการจัดกิจกรรมสรางสัมพันธภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ต้ังแตการมอบหมายงานใหเกิด

ความเปนธรรมและเหมาะสมกับบคุคล การจัดประชุมกํากับ ติดตามงานที่มอบหมายเปนระยะ พัฒนา

ทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธกับผูอื่นอยูเสมอ ใหความสําคัญกับกิจกรรมของบุคลากร ทั้งสวน

งานและสวนตัว เมื่อมีความขัดแยงเกดิข้ึนตองรีบแกไขทันที และจะตองใหเกียรติยกยองบุคคลที่ปฏิบัติ

ดีอยูเสมอ 

   4.4 ดานความกาวหนาในวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนแบบอยางในการพัฒนา

ตนสูความกาวหนาทางวิชาชีพ การสรางผลงานเชิงประจักษและนําไปสูการปรับเลื่อนวิทยฐานะเปนระยะ 

และดําเนินการอยางตอเน่ือง ในขณะเดียวกันก็สงเสริมคนดี คนเกงในโรงเรียนใหเปนแกนนําในการ

ชวยเหลือ สนับสนุนบุคคลอืน่ ๆ  ใหมีการสรางผลงาน เพื่อนําไปสูการปรับวิทยฐานะใหสูงข้ึน สรางผลงาน

เชิงประจักษ ใหเกิดประโยชนกับสวนรวม โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาคสวน 

   4.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร ผูบริหารสถานศึกษาตองกําหนดโครงสราง

ในการบริหาร และกําหนดภาระงานของแตละฝายใหชัดเจน โดยเนนกระบวนการมีสวนรวม สงเสริมให

มีการประสานกัน โดยมีปฏิสัมพันธเชิงบวกทั้งในสวนตัวผูบริหารและบุคลากรแตละคน มีการทบทวน

โครงสรางการปฏิบัติงานและปรับปรุงได เพื่อใหเกิดความคลองตัว จัดสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน สรางวัฒนธรรมที่เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน ผูบริหาร

เปนแบบอยางแกครู และครเูปนแบบอยางแกนักเรยีน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากร สามารถ

ผลัดเปลี่ยนงานกันไดทันทีที่มีการยายของบุคลากรทางการศึกษา 
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อภิปรายผล 

 

 จากผลการวิจัย การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาอภิปรายไว ดังน้ี 

  1. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน

อยูในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปนอย คือ ดานลักษณะงาน ดานความกาวหนาในวิชาชีพ ดานบทบาท

หนาที่ ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน และดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 

ตามลําดับ ทั้งน้ี ผลจากการวิจัยในทุกดานสรางความเครียดใหกับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา

อยูในระดับทีใ่กลเคียงกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะในการปฏิบัติงานของผูบริหารในแตละดาน มีความเช่ือมโยงกัน

ทั้งในสวนของลักษณะงาน บทบาทหนาที่ สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน โครงสรางและ

บรรยากาศในองคกร ซึ่งทําใหเกิดความเครียดไดตลอดเวลาแตไมถึงข้ันมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากปจจัย

ของความเครียดที่ระบมุาน้ันยังไมเขมพอที่จะระบุไดวา เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดความเครยีดที่แทจริง 

ดวยเหตุผลวา ผูบริหารสถานศึกษาที่จะเกิดความเครียดน้ันยังข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญอีกอยาง น้ันก็คือ 

ความแตกตางระหวางบุคคล เพราะถึงแมจะมีสาเหตุหลักมาจากปญหาเดียวกันแตปฏิกิริยาการตอบสนอง

ตอความเครียดของแตละบุคคล มักแตกตางกันออกไปตามลักษณะนิสัยสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ Robbin & Judge (2013 : 597 - 600) ซึ่งไดสรางแบบจําลองในการศึกษาความเครียดที่ไดรับ

ความนิยม และถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายในการบริหารองคกร 

   1.1 ดานลักษณะงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

งานที่ปฏิบัติตองใชทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปริมาณงานที่ปฏิบัติ

มีมาก สวนขอที่อยูในลําดับสุดทาย คือ งานที่ปฏิบัติที่มีความเสี่ยงดานความปลอดภัยตอสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต ทั้งน้ีปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะงานสงผลตอความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาอยางมี

นัยสําคัญไมวาจะเปนปริมาณงานที่ปฏิบัติมีมากเกินไปหรือนอยเกินไป ทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

รวมถึงความถนัด ความสามารถ ความรับผิดชอบและระยะเวลาที่จาํกัดในการปฏิบัติงานทําใหผูบริหาร

เกิดความเครียดสูง สอดคลองกับทฤษฎีของ Cooper & Straw (1993 : 66) ซึ่งไดกลาวไววา บอเกิด

ของความเครียดจากการปฏิบัติงานม ี2 สาเหตุ ไดแก (1) งานมากเกินไป (2) การไดรับมอบหมายงาน

ที่ไมเหมาะสมกับความสามารถ นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา ออนชุม (2556) ซึ่งได

ทําการวิจัย เรื่องปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 พบวา ปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผูบรหิารสถานศึกษาในระดับมาก คือ ดานลักษณะงาน และ ธนานัด ประทุม (2556) ไดทําการวิจยั 

เรื่อง สาเหตุความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน จังหวัดชลบุรี 
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาและเปรยีบเทียบสาเหตุความเครยีดของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ีพบวา ดานลักษณะงานเปนเหตุที่ทําใหผูบริหารสถานศึกษา

เกิดความเครียด 

   1.2 ดานบทบาทหนาที่ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับปานกลาง ทุกขอเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ขาดการนําผลประเมินมาใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ขาดอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน สวนขอ

ที่อยูในอันดับสุดทาย คือ การกําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานไมชัดเจน อาจเน่ืองจากการที่ผูบริหาร

สถานศึกษาเกิดความเครียดในดานบทบาทหนาที่อยูในระดับปานกลาง เพราะผูบริหารสถานศึกษา

โดยสวนใหญมักจะบริหารงานไมครบวงรอบ PDCA มีการปฏิบัติงานตามแผน โดยมุงการบรรลุเปาหมาย

เปนเกณฑ เมื่องานเสร็จขาดการติดตามผล ซึ่งอาจเปนเพราะขาดความรูความเขาใจในเทคนิควิธีและ

เครื่องมือในการประเมิน และการขาดอิสระในการตัดสินใจก็เปนเหตุผลสาํคัญในการกอใหเกดิความเครียด 

ทั้งน้ีเพราะผูบริหารสามารถควบคุมชีวิตการทํางานของตนเองไดอยางมีอิสระ มีสิทธ์ิในการตัดสินใจและ

สามารถกําหนดความสําคัญ กอน - หลัง ของเรื่องตาง ๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Cooper & Straw (1993 : 59) ที่กลาวไววา ผูบริหารสถานศึกษาจะมีความเครียดนอยกวาบุคลากร 

ที่มีตําแหนงตํ่ากวา นอกจากน้ียังสอดคลองกบังานวิจัยของ อุดมลักษณ เมฆาวณิชย (2556) ไดทําการ

วิจัยเรื่องความเครยีดของขาราชการครูในสงักดัสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

(กลุมอําเภอพนัสนิคม) พบวา หนาที่ความรับผิดชอบเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน 

   1.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ บุคลากร

ขัดแยงและแขงขันในเรื่องความดีความชอบ รองลงมา คือ ไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจาก

บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน สวนขอที่อยูในอันดับสุดทาย คือ ความสัมพันธกับชุมชนมีนอย ทั้งน้ี

อาจเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาในฐานะผูบริหารสถานศึกษา

จึงทําใหปจจัยความเครียดสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวนปจจัยในเรื่องของความขัดแยงและ

แขงขันในเรื่องความดีความชอบ สวนการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานจากบุคลากรภายในโรงเรียน

ที่สงผลตอความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาสูง เน่ืองจากความสัมพันธภายในองคกรที่เปนบอเกิด

แหงความพึงพอใจ และมีสวนชวยเสริมสรางการสื่อสารระหวางกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพ อาจจะ

ชวยลดความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาที่เกิดข้ึนได อยางไรก็ดี ความสัมพันธที่ดีในการทํางานก็มักจะ

เปนเรื่องยากที่สดุของการจัดการตามแนวคิดของ Cooper & Straw (1993 : 59) นอกจากน้ียังสอดคลอง

กับงานวิจัยของ รัตนาภรณ ปะนามะทัง (2559) ซึ่งไดศึกษาสาเหตุของความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 พบวา สาเหตุของความเครียดของ

ผูบริหารสวนหน่ึงเกิดจากเพื่อนรวมงาน และ วนิดา ออนชุม (2556) ไดศึกษาในเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
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ความเครียดในการปฏิบติังานของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 พบวา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา 

   1.4 ดานความกาวหนาในวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา การขาดโอกาสในการเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติมีโอกาสกาวหนานอย และงานที่ปฏิบัติไมสงเสริมความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง 

สวนขอที่อยูในอันดับสุดทาย ก็คือ การไมไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเพราะ

การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษสําหรับผูบริหารมีปริมาณจํากัด มีการแขงขันสูง จึงกอใหเกิดความเครียด

เปนธรรมดา ช้ีใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษามีความเครียดในเรือ่งของการเลื่อนข้ันเงินเดือนมากน้ัน

หมายถึง โอกาสที่จะเจริญกาวหนามีนอย ซึ่งสภาพการดังกลาวมีสวนบั่นทอนความพยายาม และอาจ

เปนสาเหตุสาํคัญของความเครียดในการปฏิบัติงานได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปวิตรา ลาภละมูล 

(2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความเครียดในองคกรที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน บริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคช่ัน จํากัด พบวา โอกาสกาวหนาในการทํางานและผลตอบแทน

เปนตัวแปรสําคัญที่สงผลใหเกิดความเครียด และ วรรณิศา สระทองยอด (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง 

การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา ดานความกาวหนาทาํใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน 

   1.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ นโยบายและแนวทาง

ในการปฏิบัติงานจากตนสังกัด ยากแกการนําสูการปฏิบัติ รองลงมา คือ นโยบายและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานจากตนสังกัดขาดความชัดเจน สวนขอที่อยูในอันดับสุดทาย คือ ในโรงเรียนไมมีบรรยากาศ

แหงมิตรภาพ ทั้งน้ีจะเหน็ไดวา ปจจัยที่สงผลตอความเครยีดของผูบริหารสถานศึกษา คือ นโยบายและ

แนวทางจากตนสังกดัยากตอการนําสูการปฏิบัติและขาดความชัดเจน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการบริหาร

การศึกษาในประเทศไทยมีการเปลีย่นแปลงผูบริหารระดับสูงและนโยบายบอย บางครั้งก็เลยขาดแนว

ปฏิบัติที่ชัดเจน ผูบริหารตองมวิีธีคิดวิธีปฏิบัติเอง จึงกอใหเกิดความเครียดอยูเสมอ สรุปไดวาความเครียด

ในการปฏิบัติงานในดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกรน้ัน เกิดจากการที่ผูบริหารสถานศึกษาและ

ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกตอการปฏิบัติงานภายใตนโยบายที่ขาดความชัดเจน สงผลใหการปฏิบัติงาน

เกิดความผิดพลาด และความไมรับผิดชอบของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Cartwright & 

Cooper (1997 : 98) ที่กลาวไววา ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกรเปนปจจัยหน่ึงในการเกิด

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ 

ปะนามะทัง (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง สาเหตุของความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบวา ดานสภาพแวดลอมเปนสาเหตุทําใหเกิด

ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

  2. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณในการบริหาร 

และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

   2.1 ผลการเปรยีบเทียบจาํแนกตามเพศของผูบรหิารสถานศึกษา พบวา โดยรวมและ

รายดานทุกดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากเพศไมไดเปนตัวแปรสําคัญ 

ที่กําหนดความเครยีดในการปฏิบัติงานของผูบรหิารสถานศึกษาดานตาง ๆ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Cooper, Dewe & O’Driscoll (2001 : 111) ซึ่งไดกลาววา ความเครียดในการทํางานทุกวันเปนสิ่งที่

หลีกเลี่ยงไมได ตัวบงช้ีความเครียดที่เกิดจากลักษณะงาน โครงสรางงาน บุคลากร บรรยากาศองคการ

เปนปรากฏการณที่ผูบริหารสามารถพบเห็นไดทั่วไปเปนประจํา แมจะมีความแตกตางตามประเภทของงาน

ที่ทําแตก็จะมีโครงสรางบางปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดเหมือนกัน ไมวาผูบริหารจะเปนผูหญิงหรือ

ผูชาย พฤติกรรมและปรากฏการณที่กอใหเกิดความเครียดจึงเปนสถานการณที่ไมแตกตางกัน 

   2.2 ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามอายุ ของผูบริหารสถานศึกษา พบวา โดยรวมและ

รายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะลักษณะงานและ

ความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาแมจะเหมือนกัน และความอดทนตอความเครียดของคน

ตางอายุกัน ทําใหมีความคิดเห็นในเรื่องน้ีแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ กิติพร โคตรตะ (2557) 

ไดทําการวิจัยเรื่อง ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28 ที่กลาววา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา เปรียบเทียบ

ปจจัยที่จะทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานที่จําแนกตามตําแหนง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ

ประสบการณในการทํางานในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   2.3 จําแนกตามประสบการณในการบริหาร ของผูบริหารสถานศึกษา พบวา โดยรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนรายดาน พบวา ดานบทบาทหนาที่ ดานสัมพันธภาพ

กับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร ดานความกาวหนาในวิชาชีพ

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานลักษณะงาน พบวา ไมแตกตางกัน ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะผูบรหิารที่มีประสบการณแตกตางกันไดมีโอกาสเรียนรู และแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

และสัมพันธภาพระหวางบคุคล เปนตน ทุนที่แตกตางกันจึงทําใหสามารถเผชิญกับความเครยีดไดอยาง

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา ออนชุม (2556) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผล

ตอความเครียดในการปฏิบติังานของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานีเขต 3 พบวา ประสบการณการทํางานแตกตางกนั มีความเครียดในการบริหารงานตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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   2.4 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน ของผูบริหารสถานศึกษา พบวา 

โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะขนาด

ของสถานศึกษาที่แตกตางกัน ยอมมีปริมาณงาน จํานวนนักเรียน จํานวนบุคลากร และสภาพแวดลอม

แตกตางกันอยูแลว ปญหาที่อาจกอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานจึงมีไมเทากัน ผูบริหารที่ปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันจึงมีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ สัญญา ลิธรรมมา (2554) ที่ไดศึกษาเรื่อง ระดับภาวะความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะความเครียดของ

ผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีระดับภาวะความเครียดแตกตางกัน 

  3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียด และแนวทางในการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาจากการสัมภาษณ พบวา มีทั้งประเด็นที่กอใหเกิดความเครียด และแนวทาง

ในการจัดการความเครียด ซึ่งนํามาอภิปรายได ดังน้ี 

   3.1 ดานลักษณะงาน ผลจากการวิจัย พบวา สภาพความเครียดเกิดจากการวางระบบงาน

ไมเหมาะสม บุคลากรในองคกรไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ ความสามารถของบุคลากรมจีํากดั กอใหเกิด

ความเครียดในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน ประกอบกับลกัษณะงานตามนโยบาย

ที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย โครงสรางขององคกรเปลี่ยนแปลงทั้งสายงาน ทั้งหนวยงาน และทั้งหนางาน 

สภาพแวดลอมของที่ทํางาน กระบวนการทํางานที่ยุงยากซับซอน สายการบังคับบัญชาที่ไมมีการกระจาย

อํานาจในการตัดสินใจ แนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารจึงมุงเนนการจัด

โครงสรางระบบงานใหชัดเจน กําหนดแผนที่ชัดเจนเปนเครื่องมือในการทํางาน และบริหารงาน โดยเนน

กระบวนการมีสวนรวมทุกข้ันตอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Luthans (1985) และ Greenberg (2005) 

ที่เสนอวิธีการจัดการความเครียดที่เกี่ยวกับลักษณะงาน โดยการจัดระบบงาน แยกงานดวน และงาน

ที่สามารถทําไดในภายหลัง บริหารเวลาใหเหมาะสม จัดองคกรแบบกระจายอํานาจ สรางบรรยากาศ

มนุษยสัมพันธ ใชวิธีการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 

   3.2 ดานบทบาทหนาที่ ผลจากการวิจัย พบวา ความเครียดดานน้ีเกิดจากความไมชัดเจน

ในการกําหนดบทบาทหนาที่ ทําใหมีลักษณะงานซ้ําซอน ตองทําหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน ทําใหงาน

มีขอบกพรอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Cooper & Straw (1993) ที่ไดนําเสนอไววา ความขัดแยง

ในบทบาทหนาที่ เกิดจากการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของบทบาทหนาที ่และความรบัผิดชอบ 

และบางครั้ง บทบาทหนาที่ในองคกรมีความขัดแยงกันเอง จึงทําใหเกิดความเครียดสูงข้ึน ในสวนของ

การจัดการความเครียดดานน้ี จากผลการวิจัย พบวา ผูบริหารตองกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร

ทุกฝายใหชัดเจน ตรวจสอบความคลุมเครือและความขัดแยงของบทบาทหนาที่กํากับ ติดตาม การปฏิบัติ

หนาที่ตามบทบาทที่ไดรับมอบหมายไวอยูเสมอ ซึ่ง Cooper & Straw (1993) ไดเสนอแนวคิดไววา 
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ความเครียดดานน้ี มักจะเกิดข้ึนกับผูบริหารที่มีงานรุมเราและวุนวายตลอดเวลา รวมทั้ง บทบาทการ

ประสานงานกับผูใตบังคับบัญชาและบุคคลที่เกี่ยวของดวย วิธีจัดการความเครียดดานน้ี จึงตองสราง

ความชัดเจนของบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคล ซึ่งจะตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

การปองกันความรับผิดชอบเกินกําลัง ดวยปริมาณงานพอสมควรจะชวยทําใหความเครียดลดลงได 

   3.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน ผลจากการวิจัย พบวา สภาพ

ความเครียดดานน้ีเกิดจากการขาดทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ชองวางระหวางอายุ และลักษณะงาน

ทําใหการยอมรับของบุคลากรอยูในระดับจํากัด ตลอดจนการขาดการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 

ทําใหบุคลากรหยอนความสามารถและเกิดความยอทอ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Hellriegel, John, 

Slocum & Richard (1998 : 202 - 206) ที่ระบุวา ความเครียดในการปฏิบัติงานสวนหน่ึงเกิดจาก

สัมพันธภาพระหวางบุคคล องคกรตองการสัมพันธภาพที่ดีระหวางเพื่อน ผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชา

เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายสัมพันธภาพที่ดี ทําใหขาดความไววางใจระหวางบุคคล และหนวยงาน 

ผลที่ตามมา น้ันคือ ทุกคนจะมีความเครียด และทําใหผลผลิตขององคกรตกตํ่า แนวทางในการจัดการ

ความเครียดดานน้ี คือ ตองสรางระบบพนักงานสัมพันธอยางเขมแข็ง ผูบังคับบัญชาจะตองมีการสราง

กระบวนการสือ่สารที่ดีในทุกระดับ ใหเกียรติและยกยองคนทํางานที่มผีลงาน โดยเปดเผยสรางการยอมรับ

และใหเปนแบบอยางที่ดีแกคนอื่น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธนดล หาญอมรเศรษฐ (2555 : 37 - 38) 

ที่เสนอไววา วิธีการจัดการความเครียดที่ดีผูบังคับบัญชาจะตองมีการใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย เมื่อมี

การทําความดี และเมื่อมีการกระทําความผิดก็จะไดรับการตําหนิ แนะนําอยางกัลยาณมิตร มีการกระตุน

การทํางานดวยการใหรางวัลแกผูกระทําดี และบริหารงาน โดยเนนกระบวนการมีสวนรวม 

   3.4 ดานความกาวหนาในวิชาชีพ ผลจากการวิจัย พบวา สภาพความเครียดดานน้ี

เกิดจาก ความต้ังใจในการเขาสูตําแหนง โดยเฉพาะวิธีการประเมินผลงานเชิงประจกัษ ซึ่งตองใชระยะเวลา 

และอาศัยความรวมมือของคนในองคกรทั้งหมด ตลอดจนเกิดทางในการกาวหนา และพัฒนาคนตองมี

ความชัดเจน และไดรับโอกาสโดยเทาเทยีมกนั ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Hellriegel, John, Slocum & 

Richard (1998 : 207 - 208) ที่ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับความเครียดในดานน้ีไววา ความกาวหนาทาง

วิชาชีพเปนสาเหตุหลักที่กอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ไดแก ความกาวหนาการสับเปลี่ยน

โยกยาย การมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และความกาวหนาในตําแหนง แนวทางการจักการความเครียด

ดานน้ี จึงข้ึนอยูกับผูบังคับบญัชา และองคกรที่เกี่ยวของในการกําหนดหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

ตลอดจนมีความเปนธรรมในการปฏิบัติในดานการสนับสนุนความกาวหนาในตําแหนง การสรางความมั่นคง

ในตําแหนงที่ดํารงอยู การจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรเปนระยะก็จะชวยใหผอนคลายความเครียดแก

ผูบริหารไดมากข้ึน 
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   3.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร ผลจากการวิจัย พบวา สภาพที่กอใหเกิด

ความเครียดดานน้ี เน่ืองจากโครงสรางการบรหิารของโรงเรียนไมชัดเจน บุคลากรมีขอจาํกัด ทั้งปริมาณ

และคุณภาพ กฎระเบียบที่เครงครัดทําใหการบริหารงานไมยืดหยุน ขาดความคลองตัว ทรัพยากรที่นํามาใช

เพื่อการบริหารงานมีความจํากัด ประเด็นเหลาน้ี กอใหเกิดความเครียดแกผูบริหารไดตลอดเวลา ซึ่งจะ

สอดคลองกบัแนวความคิดของ Taylor (1986) ที่ไดเสนอแนวคิดไววา โครงสรางและบรรยากาศองคกร

ที่กอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน คือ กฎระเบียบที่เขมงวดเกินไป ไมยืดหยุน ขาดสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน คนในองคการแกงแยง ชิงดี ชิงเดน ขาดการปรกึษาหารือ และชวยเหลือ

กันทํางาน แนวทางการจดัการความเครยีดดานน้ี จึงสัมพันธกับการจดัโครงสรางที่เหมาะสม การปรับปรุง

กฎระเบียบใหเอื้อตอการปฏิบัติ และการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ พนิตา ภักดี (2551) ซึ่งกลาววา การแกไขความเครียดดานน้ี ตองมีการออกแบบนโยบาย

และการบริหารองคการที่เหมาะสม กฎระเบียบที่มีความยืดหยุน การจัดโครงสรางการบริหารที่มีการ

กระจายอํานาจ การมอบหมายงานแกบุคลากรตามความรูความสามารถ การสื่อสารที่ดี การสรางบรรยากาศ

ในการทํางานรวมกันในกจิกรรมตาง ๆ  ตลอดจน การจัดหาเครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหาร

ใหเพียงพอ และเกิดความคลองตัวในการปฏิบติังาน 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

และการวิจัยในครั้งตอไปดังน้ี 

  1. ขอเสนอแนะตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

   1.1 การนํานโยบายจากระดับสูงสูการปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ  กอนสั่งการ ควรมีการประชุม

ช้ีแจง ทําความเขาใจ ตลอดจน มีคูมือหรอืแนวทางในการดําเนินการดานน้ัน ๆ อยางเปนรูปธรรม เพื่อให

ผูบริหารสถานศึกษาไดรับความสะดวก และมีความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติใหตรงกัน 

   1.2 การเปลี่ยนโครงสรางทางการบริหารบอย ๆ อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน

และความกาวหนาในอาชีพของผูบริหารโดยตรง ควรมีการช้ีแจงทําความเขาใจแกผูปฏิบัติโดยเร็วและ

ควรปรับยุทธศาสตร และแผนงานที่เกี่ยวของใหเอื้ออํานวย และเช่ือมโยงกับแนวปฏิบัติเดิมใหชัดเจน 

   1.3 สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูบริหาร โดยการจัดระบบความดีความชอบใหเกิด

ความเปนธรรม มีตัวช้ีวัด และระบบการประเมินที่เปนรูปแบบชัดเจน อธิบายไดทุกข้ันตอน 

   1.4 ยกยองและสนับสนุนผูบริหารที่มีการปฏิบัติดี และประสบความสําเร็จในการบริหาร

สถานศึกษาใหเปนที่ประจักษ โดยอาจยกยอง ชมเชยในที่สาธารณะ และจัดหารางวัลใหเปนสิ่งจูงใจที่

เหมาะสม 
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   1.5 สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรที่เปนโครงสรางพื้นฐานแกสถานศึกษาให

เพียงพอ โดยอาจจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ใหสถานศึกษาสามารถจัดหารายไดมาสนับสนุน

การจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

  2. ขอเสนอแนะตอสถานศึกษา 

   2.1 ผูบริหารกําหนดโครงสรางการปฏิบัติงาน และบทบาทหนาที่ของบุคลากรภายใน

สถานศึกษาใหเกิดความชัดเจน มอบหมายงานตามความรูความสามารถของบุคคล 

   2.2 ผูบริหารจัดระบบการทํางาน โดยเนนการมีสวนรวมในการบรหิารงานทกุข้ันตอน 

ต้ังแตการวางแผนการดําเนินการตามแผน การประเมินติดตามผลการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงงาน

อยางเปนระบบ 

   2.3 ผูบริหารสรางสัมพันธภาพอันดีกับบุคลากรในสถานศึกษา ผานกิจกรรมตาง ๆ 

ไดแก การสื่อสารแบบเปด การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ การลดชองวางระหวางบุคคล โดยการใช

กระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน การใหเกียรติและยกยอง

ผูมีผลงาน และการปฏิบัติดีใหเปนที่รับรูทั่วกัน 

   2.4 กําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรในสถานศึกษา ใหเปนรูปธรรม

โดยจัดทําแผนพัฒนาเปนรายบคุคล (ID Plan) กระจายอํานาจในการบริหารเพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวม 

รับผิดชอบงานอยางชัดเจน ดําเนินการใหมีการช้ีแนะแนวทางการเขาสูตําแหนงและวิทยฐานะที่สูงข้ึน 

   2.5 สนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร

อยางทั่วถึงและเกิดความเทาเทียม ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ สรางบรรยากาศแหงการมีสวนรวม

ในการปฏิบัติงาน จัดการกับความขัดแยงที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 

  3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

   3.1 ควรวิจัยพัฒนารูปแบบสถานศึกษาโดยใชหลักพุทธธรรม เพื่อไดใหบุคลากร

ในสถานศึกษาไดใช จิต ปญญา สติ และสมาธิในการทํางานรวมกัน 

   3.2 ควรวิจัยพัฒนากระบวนการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา โดยใชหลัก

ธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารจัดการ 

   3.3 ควรวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา 

ในระดับตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการความเครียดตอไป 

   3.4 ควรวิจัยประเมินผลการบริหารการศึกษาในภูมิภาค ตามโครงสรางใหม เพื่อนํา

ผลไปใชในการปรับปรุงการทํางานในสถานศึกษา และเขตพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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1. ช่ือ – สกลุ นางสาวอมรรัตน โสธารัตน 

 ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ  
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  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อําเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎรธานี 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เรื่อง การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 

คําชี้แจง 
   

 1. แบบสอบถามฉบับน้ี ศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 2. แบบสอบถามฉบับน้ีแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก  

   1) ดานลักษณะงาน  

   2) ดานบทบาทหนาที่  

   3) ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน 

   4) ดานความกาวหนาในวิชาชีพ  

   5) ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 

 ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามใหครบถวนทุกขอ และตรงกับ

ความเปนจริงใหมากที่สุด คําตอบของทานจะเปนประโยชนในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยจะวิเคราะห

ในภาพรวมและไมมีผลกระทบใด ๆ ตอหนาที่การงานของทาน ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คงไดรับ

ความรวมมือดวยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

                   นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร 

     นักศึกษาปรญิญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง      ที่ตรงกับสถานภาพของทานตามความเปนจริง 
 

1. เพศ 

       ชาย     หญิง 
 

2. อาย ุ

   31 - 40 ป     41 – 50   ป 

                        51   ปข้ึนไป 
 

3. ประสบการณในการบริหาร 

            นอยกวา 10 ป                     10 ปข้ึนไป 
 

4. ขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 

       ขนาดเล็ก (นอยกวา 499 คน) กับ ขนาดกลาง (500 – 1,499 คน) 

                       ขนาดใหญ (1,500 – 2,499 คน) กับ ขนาดใหญพิเศษ (2,500 คน ข้ึนไป) 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 

คําชี้แจง โปรดอานขอความแลวพิจารณาวาขอความใดตรงกับความคิดเห็นในความเครียดของผูบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับใด แลวทําเครื่องหมาย √  ในชองความคิดเห็นความเครียดของผูบริหาร ที่ตรง

ตามสภาพความเปนจริงมากที่สุด โดยแตละระดับมีความหมาย ดังน้ี 

 5 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
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ขอท่ี ความเครียดในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานลักษณะงาน 

1 ปริมาณงานที่ปฏิบัติมีมาก      

2 งานที่ปฏิบัติตองใชทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานมาก      

3 งานที่ปฏิบัติไมตรงกบัความถนัด และความสามารถ      

4 งานที่ปฏิบัติมีข้ันตอนมากเกินไป      

5 งานที่ปฏิบัติเปนงานที่ตองใชความรบัผิดชอบสงูมาก      

6 งานที่ปฏิบัติสวนใหญมีความ เรงรัด เรงดวน      

7 งานที่ปฏิบัติมีช่ัวโมงในการปฏิบัติงานมาก      

8 ทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงานมีจํากัด      

9 มีความเสี่ยงจากการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช 

ในการปฏิบัติงาน 

     

10 งานที่ปฏิบัติมีความเสี่ยงดานความปลอดภัย 

ตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

     

ดานบทบาทหนาท่ี 

11 การกําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานไมชัดเจน      

12 งานที่ไดรับมอบหมายไมเหมาะสม      

13 งานที่ไดรับมอบหมายขาดความเปนธรรม      

14 ปริมาณงานที่รบัผิดชอบมากเกินไป      

15 ขาดอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน      

16 ขาดขอมูลในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน      

17 ขาดการนําผลประเมินมาใชเปนแนวทางในการปรบัปรงุงาน      

18 การประเมินงานขาดความเปนระบบและไมมีประสิทธิภาพ      

19 มีความขัดแยงในตนเองกบังานทีป่ฏิบัติ      

20 มีความขัดแยงกับเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงาน      

ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

21 มีความรูสึกวาถูกทอดทิ้งหรือโดดเด่ียวในการปฏิบัติงาน      

22 ไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจากบุคลากรใน

โรงเรียนและชุมชน 
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ขอท่ี ความเครียดในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน (ตอ) 

23 มีปญหาในการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรทีม่ีเพศตรงขาม      

24 บุคลากรในหนวยงานมีความขัดแยงกันอยูเสมอ      

25 บุคลากรขัดแยงและแขงขันในเรื่องความดีความชอบ      

26 บุคลากรในหนวยงานมีความสัมพันธเชิงลบ และใชอารมณ

ในการปฏิบัติงาน 

     

27 บรรยากาศองคกรโดยรวมขาดความอบอุน      

ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 

28 ขาดการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา      

29 ความสัมพันธกับชุมชนมีนอย      

30 ขาดการสนับสนุนจากชุมชนและหนวยงานทีเ่กี่ยวของ      

31 การขาดโอกาสในการเลือ่นข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ      

32 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติมีโอกาสกาวหนานอย      

33 งานที่ปฏิบัติไมสงเสริมความคิดสรางสรรค      

34 งานที่ปฏิบัติไมทาทาย มีความซ้ําซาก จําเจ      

35 ไมไดรับการสนับสนุนมอบหมายใหปฏิบัติงานที่สําคัญ      

36 การไมไดรบัโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง      

37 การขาดโอกาสในการทําผลงานเพื่อเลื่อนตําแหนง      

38 ไดรับการพิจารณาเลือ่นตําแหนงลาชาเมือ่เปรียบเทียบ

กับคนอื่น 

     

39 ไมสามารถเลง็เห็นโอกาสในการเจรญิกาวหนาในสายงาน      

40 ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบังคับบัญชา      

ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 

41 นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานจากตนสงักัด 

ขาดความชัดเจน 

     

42 นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานจากตนสงักัด 

ยากแกการนําสูการปฏิบัติ 

     

43 โครงสรางการจัดสายงานในหนวยงานมกีารแยกยอยมาก      
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ขอท่ี ความเครียดในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร (ตอ) 

44 การจัดสายงานในการบงัคับบญัชาขาดความชัดเจน      

45 ขาดขวัญและกําลังใจจากผูบังคับบัญชา      

46 ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานที่ตองปฏิบัติ      

47 อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จะสนับสนุนงานไมเพียงพอ      

48 การจัดบุคลากรไมสอดคลองกับกับความสามารถและ

ลักษณะงาน 

     

49 ในโรงเรียนไมมบีรรยากาศแหงมิตรภาพ      

50 บุคลากรในโรงเรียนขาดความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย 

     

51 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม      
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แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย 

สําหรับศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการจัดการความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา 

เรื่อง การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

คําชี้แจง 
 

ประเด็นสัมภาษณ เรื่องการศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สัมภาษณในประเด็นหลัก 5 ดาน ประกอบดวย 

 1. ดานลักษณะงาน 

 2. ดานบทบาทหนาที่ 

 3. ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน 

 4. ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 

 5. ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 

จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ไดโปรดเสนอแนะแนวทางในการจัดการความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อความ

สมบูรณของวิจัยในครั้งน้ี 

 ขอขอบพระคุณอยางย่ิง ที่ทานใหความอนุเคราะหในการเสนอแนะแนวทางในการจัดการ

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 มา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

               นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร   

นักศึกษาปรญิญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูสัมภาษณ 
 

ช่ือผูใหสัมภาษณ..................................................................................................................................... 

วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................................................................. 

ประสบการณทางการทาํงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา..............................................................ป  

วิทยฐานะ................................................................................................................................................ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา.........................................................................................ป 

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการจัดการความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาแนว

ประเด็นคําถาม    
 

1. ประเด็นท่ีกอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารท้ัง 5 ดาน  

 1.1 ดานลักษณะงาน 

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

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

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

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

 1.2 ดานบทบาทหนาที่ 

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

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

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

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

  1.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

  1.4 ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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  1.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร 

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

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

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

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

2. แนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน  

 2.1 ดานลักษณะงาน 

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

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

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

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

 2.2 ดานบทบาทหนาที่ 

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

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

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

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

  2.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

  2.4 ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 

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

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

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

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

  2.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ง 

ตารางสรปุหาคา IOC 
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ตารางสรปุผลการวิเคราะหความเที่ยงตรงของเนือ้หา 

เรื่อง การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน 
คา 

IOC 
การแปรผล 

ดานลกัษณะงาน 

1 ปริมาณงานที่ปฏิบัติมีมาก 1.0 ใชได 

2 งานที่ปฏิบัติตองใชทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานมาก 1.0 ใชได 

3 งานที่ปฏิบัติไมตรงกบัความถนัดและความสามารถ 1.0 ใชได 

4 งานที่ปฏิบัติมีข้ันตอนมากเกินไป 1.0 ใชได 

5 งานที่ปฏิบัติเปนงานที่ตองใชความรบัผิดชอบสงูมาก 1.0 ใชได 

6 งานที่ปฏิบัติสวนใหญมีความ เรงรัด เรงดวน 0.6 ใชได 

7 งานที่ปฏิบัติมีช่ัวโมงในการปฏิบัติงานมาก 0.8 ใชได 

8 ทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงานมีจํากัด 1.0 ใชได 

9 มีความเสี่ยงจากการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 0.6 ใชได 

10 งานที่ปฏิบัติมีความเสี่ยงดานความปลอดภัยตอสุขภาพกาย 

และสุขภาพจิต 0.8 ใชได 

ดานบทบาทหนาท่ี 

11 การกําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 1.0 ใชได 

12 งานที่ไดรับมอบหมายไมเหมาะสม 0.8 ใชได 

13 งานที่ไดรับมอบหมายขาดความเปนธรรม 0.8 ใชได 

14 ปริมาณงานที่รบัผิดชอบมากเกินไป 0.8 ใชได 

15 ขาดอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 1.0 ใชได 

16 ขาดขอมูลในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 1.0 ใชได 

17 ขาดการนําผลประเมินมาใชเปนแนวทางในการปรบัปรุงงาน 1.0 ใชได 

18 การประเมินงานขาดความเปนระบบและไมมปีระสิทธิภาพ 0.8 ใชได 

19 มีความขัดแยงในตนเองกบังานทีป่ฏิบัติ 0.8 ใชได 

20 มีความขัดแยงกับเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงาน 0.8 ใชได 

21 มีความรูสกึวาถูกทอดทิ้งหรอืโดดเด่ียวในการปฏิบัติงาน 1.0 ใชได 

22 ไมไดรับความรวมมอืในการปฏิบัติงานจากบุคลากรในโรงเรยีน

และชุมชน 0.8 ใชได 
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ความเครียดในการปฏิบัติงาน 
คา 

IOC 
การแปรผล 

ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

23 มีปญหาในการปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรทีม่ีเพศตรงขาม 1.0 ใชได 

24 บุคลากรในหนวยงานมีความขัดแยงกันอยูเสมอ 0.8 ใชได 

25 บุคลากรขัดแยงและแขงขันในเรื่องความดีความชอบ 1.0 ใชได 

26 บุคลากรในหนวยงานมีความสัมพันธเชิงลบ และใชอารมณ 

ในการปฏิบัติงาน 0.8 ใชได 

27 บรรยากาศองคกรโดยรวมขาดความอบอุน 1.0 ใชได 

28 ขาดการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 0.8 ใชได 

29 ความสัมพันธกับชุมชนมีนอย 0.8 ใชได 

30 ขาดการสนับสนุนจากชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 1.0 ใชได 

ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 

31 การขาดโอกาสในการเลือ่นข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ 0.8 ใชได 

32 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติมีโอกาสกาวหนานอย 0.8 ใชได 

33 งานที่ปฏิบัติไมสงเสริมความคิดสรางสรรค 0.8 ใชได 

34 งานที่ปฏิบัติไมทาทาย มีความซ้ําซาก จําเจ 0.8 ใชได 

35 ไมไดรับการสนับสนุนมอบหมายใหปฏิบัติงานที่สําคัญ 1.0 ใชได 

36 การไมไดรบัโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 1.0 ใชได 

37 การขาดโอกาสในการทําผลงานเพื่อเลื่อนตําแหนง 1.0 ใชได 

38 ไดรับการพิจารณาเลือ่นตําแหนงลาชาเมือ่เปรียบเทียบกบัคนอื่น 1.0 ใชได 

39 ไมสามารถเลง็เห็นโอกาสในการเจรญิกาวหนาในสายงาน 0.8 ใชได 

40 ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบังคับบัญชา 1.0 ใชได 

ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 

41 นโยบายและแนวทางในการปฏิบติังานจากตนสงักัด 

ขาดความชัดเจน 0.8 ใชได 

42 นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานจากตนสงักัด 

ยากแกการนําสูการปฏิบัติ 0.8 ใชได 

43 โครงสรางการจัดสายงานในหนวยงานมกีารแยกยอยมาก 1.0 ใชได 

44 การจัดสายงานในการบงัคับบญัชาขาดความชัดเจน 1.0 ใชได 



142 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน 
คา 

IOC 
การแปรผล 

ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร (ตอ) 

45 ขาดขวัญและกําลังใจจากผูบังคับบัญชา 0.8 ใชได 

46 ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานที่ตองปฏิบัติ 1.0 ใชได 

47 อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จะสนับสนุนงานไมเพียงพอ 1.0 ใชได 

48 การจัดบุคลากรไมสอดคลองกับกับความสามารถและลกัษณะงาน 1.0 ใชได 

49 ในโรงเรียนไมมบีรรยากาศแหงมิตรภาพ 0.8 ใชได 

50 บุคลากรในโรงเรียนขาดความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 1.0 ใชได 

51 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 1.0 ใชได 
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ภาคผนวก จ 

การหาคาความเช่ือม่ัน 
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คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

 

1. ดานลักษณะงาน 0.733 

2. ดานบทบาทหนาที ่ 0.925 

3. ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน 0.967 

4. ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน 0.973 

5. ดานโครงสรางและบรรยากาศในองคกร 0.950 

ท้ังฉบับ 0.981 
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ภาคผนวก ฉ 

รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ 
 

1. ช่ือ – สกลุ นายสํารวจ ถนอมศักด์ิ 

 ตําแหนง ผูอํานวยการเช่ียวชาญ  

 วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

   สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนสวีวิทยา อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 ประสบการณในตําแหนงผูบรหิาร 26 ป 

2. ช่ือ – สกลุ นายสมยศ กระจางแจง 

 ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ  

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 อําเภอเมืองสรุาษฎรธานี  

  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ประสบการณในตําแหนงผูบรหิาร 20 ป 

3. ช่ือ – สกลุ นายวินัย กรานมูล 

 ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ  

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

 ประสบการณในตําแหนงผูบรหิาร 15 ป 

4. ช่ือ – สกลุ นายถาวร แสงเพชร 

 ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ  

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อําเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 ประสบการณในตําแหนงผูบรหิาร 26 ป 

5. ช่ือ – สกลุ นางเพียงแข ชิตจุย 

 ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ       

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรยีนบานนาวิทยาคม อําเภอบานนาเดิม จงัหวัดสุราษฎรธานี 

 ประสบการณในตําแหนงผูบรหิาร 10 ป 
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ภาคผนวก ช 

บทสัมภาษณผูทรงคณุวุฒ ิ
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บทสัมภาษณ 

นายสํารวจ ถนอมศักด์ิ 

ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสวีวิทยา 

สัมภาษณเมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 

 

1. ประเด็นท่ีกอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  

 1.1 ดานลักษณะงาน 

  ภารกิจหนาที่ของผูบรหิารคอนขางเครยีด เรื่องนโยบายทีค่อนขางเปลี่ยนบอยและไมคอย

สมดุล เชน ลดโครงสรางหลักสูตรใหนักเรียน ใหลดเวลาเรียนในหองใหลดลง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 

แยกวิชาประวัติศาสตร และจากการแยกออกมาเปน กศจ. ก็จะทําใหงานลาชา เชน การเรียกบรรจุครู 

การแตงต้ังโยกยายครูและผูบริหาร ทําใหการบริหารงานหยุดชะงัก 

 1.2 ดานบทบาทหนาท่ี 

  ผูบริหารตองทํางานตามหนาที่และความต้ังใจ บางครั้งการเอาจริงเอาจังเกินไปก็ทําให

เกิดความเครียด การหยอนเกิดไปก็ไมไดงาน ทําใหเกิดความเครียดไดเชนกัน 

 1.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

  สวนใหญเครียดกับครูบางคนที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งมีประมาณ 5 % ไมปรับ

การเรียนการสอนมกัจะสอนปากเปลา ไมพัฒนาโดยการใชสื่อ สวนครูรุนใหมไมเนนระเบยีบวินัยใหกบั

นักเรียน โตะ เกาอี้ ไมเรียบรอย ไมอบรมสั่งสอนนักเรียนมักจะตามใจนักเรียนมากเกินไป 

 1.4 ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 

  ในสวนความกาวหนาทางอาชีพของครู พบวา มีความลาชาในการพิจารณาผลงานซึ่งเกี่ยวของ

กับงบประมาณ เมื่องบจาก สพฐ. ลาชา ก็จะทําใหผลงานทางวิงชาการของครูลาชา แตการเขียนผลงาน

ไมได การันตีความสามารถของครู อยากใหสนับสนุนผลงานเชิงประจักษมากกวาการทําเลมผลงานหรือ

วิจัย 

 1.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร 

  บางโรงเรยีนอาจจะเครียดเพราะมีรองฯ ไมครบทุกฝาย สําหรับโรงเรียนสวีวิทยาไมมีปญหา

เรื่องน้ีเพราะมีรองฯ ครบทุกฝาย และรองฯ มีความรูความสามารถเปนอยางดี มีการยอมรับจากครู 

จึงถือไดวาโรงเรียนมีโครงสรางและบรรยากาศองคกรคอนขางดี 
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2. แนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

 2.1 ดานลักษณะงาน 

  โดยสวนตัวผูบรหิารพยายามปรับตัวใหเขากับนโยบายทีป่รบัเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ติดตาม

การปฏิบัติงานของผูไดรับมอบหมายงานเปนระยะ ก็อาจชวยลดปญหาและความเครียดได 

 2.2 ดานบทบาทหนาท่ี 

  ผูบริหารตองมีศาสตรและศิลปที่ดีในการบริหาร วางตัวใหเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน

ตามหนาที่ มีการยกยองผูปฏิบัติดีใหเปนที่รับรูในองคกรอยูเสมอ 

 2.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

  สรางความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชาโดยเรียกมาพูดคุย ทําขอตกลง นิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลเปนระยะ 

 2.4 ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 

  สงเสริมใหครูพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยการสงผลงานเชิงประจักษหรืองานตามขอตกลง

มีการใหความรู และใหการแนะนําในการทําผลงานอยางเปนระบบ 

 2.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร 

  ถาโรงเรียนที่ไมมีรองฯ ครบทุกฝายอาจจะตองแตงต้ังครูที่มีความสามารถมาดํารงตําแหนง

ผูชวยฯ แตอาจจะไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เพราะการยอมรับจากครูในโรงเรียนอาจจะนอยกวา

ตําแหนงรองฯ โดยตรง ผูบริหารจึงตองสรางบรรยากาศการมีสวนรวมในการทํางาน และมีการสื่อสาร

แบบเปด 
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บทสัมภาษณ 

นายสมยศ กระจางแจง 

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 

สัมภาษณเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 

 

1. ประเด็นท่ีกอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  

 1.1 ดานลักษณะงาน 

  ลักษณะงานที่จะตองมีระบบ ลักษณะงานกํากับบุคคลใหปฏิบัติงานเพราะดานลักษณะ

ของงานไมวาจะเกี่ยวกับบุคคลวิชาการสถานที่หรอืการปฏิสมัพันธกับชุมชน งานทุกงานจะตองมีระบบ

ตองสรางระบบงาน ตองมีระบบภายใตระเบียบที่เกี่ยวของ “ระเบียบครบ ระบบดี” ลักษณะของ

ความเครยีดจะเกิดข้ึนมาได เมื่อโรงเรียนขาดระบบ ซึ่งผูบริหารจะตองเปนผูจัดวางระบบ จะตองใชระบบ

ควบคุมการทํางานไมใชใชตัวผูบริหารไปควบคุม ซึ่งไมไดข้ึนอยูกับ อายุ การศึกษา ประสบการณ และ

ขนาดของสถานศึกษา 

 1.2 ดานบทบาทหนาท่ี 

  บทบาทหนาที่เปนเครื่องกํากับในการปฏิบัติงานของแตละบคุคล การที่จะมอบหมายงาน

ใหใครคนหน่ึงจะตองกําหนดภาระงานใหครอบคลุม ครบถวน จะทําใหไมเกิดความเครียด บางคนต้ังใจ

ทํางานมุงมั่นเกิดไป มีความต้ังใจสูง ก็จะกอใหเกิดความเครียดที่สูง คนที่ปฏิบัติงานไดดีจะตองมีระดับ

ความเครียดที่เหมาะสม ถาไมเครียดเลยงานก็จะไมมีประสิทธิภาพ 

 1.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

  สิ่งสําคัญ คือ ทักษะการสื่อสาร ผูบริหารตองมีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ และ

การติดตามงาน ซึ่งความเครียดในดานน้ี ผูบริหารตองมคีวามเครยีดที่เหมาะสม ถาผูบริหารไมมปีฏิสมัพนัธ

ทางสรางสรรค และบันเทิง ก็จะทําใหประสิทธิภาพของงานดอย ผูบริหารตองมีการสื่อสารมนุษยสัมพันธ

ที่ดี การสื่อสาร การมอบงานที่ชัดเจน และที่สําคัญ คือ การกํากับติดตาม และรายงามผลการปฏิบัติงาน 

สิ่งเหลาน้ี เปนเครื่องที่ทําใหความเครียดของคนอยูในระดับที่เหมาะสม สรุปวาข้ึนอยูกับบุคลิกภาพ

ของแตละบุคคล 

 1.4 ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 

  เรื่องน้ีผูบริหารที่มีความเครียดนอย จะมีความกาวหนาในวิชาชีพนอย ถาเครียดเกินไป

ก็จะไมมีความกาวหนาไมดีเชนกัน จะตองมีความเครียดที่พอประมาณเหมาะสมจะทาํใหปฏิบัติงาน

มีความกาวหนาได  
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 1.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร 

  ในการจัดแบงโครงสรางเพือ่ใหองคกรกาวไปสูความสําเร็จน้ัน จะตองมโีครงสรางที่ชัดเจน  

มีปฏิสัมพันธเชิงบวก ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการมีทิศทางมีเปาหมายที่ชัดเจน การกําหนดภาระงาน

ของกลุมของฝาย แตละกลุมงานตาง ๆ  ในโครงสราง ตองออกแบบกําหนดภาระมาตรฐานงานใหชัดเจน

และใหทุกคนในองคกรไดรับสราง เมื่อโครงสรางชัดเจน การปฏิสัมพันธในองคกรมีความชัดเจน ก็จะทําให

บุคคลในองคกรมีความเครียดที่เหมาะสม ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกรเปนกรอบทิศทาง

ในการปฏิบัติงานขององคกร ตองมีความชัดเจนในเรื่องเหลาน้ี ตองมีการมอบหมายคนใหตรงกับโครงสราง

ที่มีตามที่องคกรกําหนดไว ผูบริหารที่สรางโครงสรางและบรรยากาศที่ดีได ก็จะทําใหการปฏิบัติงาน

เกิดความสําเร็จได 

 

2. แนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

 2.1 ดานลักษณะงาน 

  กําหนดภาระงานโดยภาพรวมและแตละฝายใหครอบคลุม ชัดเจน โดยอาศัยการมีสวนรวม

มาชวยกําหนดภาระงาน 

 2.2 ดานบทบาทหนาท่ี 

  การที่บุคลากรจะมีบทบาทหนาที่ทีชั่ดเจน ตองกําหนดบทบาทหนาทีแ่ตละคน แตละกลุม

แตละฝายใหชัดเจน ไมซ้ําซอนและทําความเขาใจในงานของตนเอง ผูบริหารจะตองทําหนาที่กํากับดูแล

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของแตละฝายอยางเปนระบบ 

 2.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

  เมื่อมีปญหาดานน้ี ผูบริหารจะตองมีการจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธใหมีกิจกรรมรวมกัน

อยางสม่ําเสมอ 

 2.4 ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 

  ผูบริหารตองกําหนดเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพใหชัดเจน 

 2.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร 

  มีการจัดประชุมสรางความเขาใจในองคกรการปฏิบัติงานตามโครงสราง ทบทวนโครงสราง

อยางนอยปละครั้ง เพื่อปรับปรงุเพิ่มเติม และผูบริหารตองสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ ในเรื่องบรรยากาศ

ขององคกร ที่สําคัญตองมีการสงเสริมการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในองคกรอยางตอเน่ือง 

 

3. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 ผูบริหารมักมคีวามเครียดเรื่องการประสานงานกับหนวยงานภายนอกและหนวยงานตนสังกัด 

เน่ืองจากปจจุบันน้ีมีการเปลีย่นแปลงการบริหารอยูบอย ๆ จึงทําใหประสิทธิภาพการของงานและศึกษา

ไมมีจุดหมายที่แนนอน เชน เปลี่ยนเปน กศจ. ทําใหตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา จึงเปนเหตุใหเกิด

ความเครียด 
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บทสัมภาษณ 

นายวินัย กรานมูล 

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสอาดเผดมวิทยา 

สัมภาษณเมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 

 

1. ประเด็นท่ีกอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  

 1.1 ดานลักษณะงาน 

  มีความเครียด ทั้งดานตัวครู นักเรียน ผูปกครอง และทุก ๆ ฝาย หรืองานที่มาอยางเรงดวน

ตองใชการตัดสินใจ โรงเรียนแตละขนาดจะมีความเครียดทีต่างกัน ขนาดเล็กจะเครียดนอยกวาขนาด

ใหญ ทั้งน้ีตองมีขอมูลสารสนเทศ และอาศัยการมีสวนรวมของสวนหรอืฝายที่เกี่ยวของ เมื่อรองฯ หรือ

ครูมีปญหา และเมื่อแกปญหาไมไดเขาก็จะมาปรึกษาเรา เราก็ตองแกปญหาตามหลักการบริหาร โดยยึด

ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติประกอบการแกปญหา 

 1.2 ดานบทบาทหนาท่ี 

  ความเครียดเกิดจากการทีผู่บริหาร ตองรับผิดชอบงานทั้งโรงเรียน มีทีมงานในการปฏิบัติงาน 

จะตองทํางานเปนทีมจะทาํงานเหมือนผูบริหารเกงคนเดียวไมได ตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากร

ภายในองคกร เชน ชวยกันหาขอยุติ ประชุมตกลงหารือ ทําแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ตองใช

กระบวนการของการมีสวนรวม และวงจรเดมมิ่ง PDCA ใชวงจรคุณภาพตาง ๆ ใชหลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากลในการบรหิารสถานศึกษาทกุอยางตองวางระบบอยางดี ถาไมมีแผนและวิธีการที่ชัดเจน 

ก็ทําใหเกิดความเครียดได 

 1.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

  ดานน้ีมีปญหาที่กอใหเกิดความเครียดไดตลอดเวลาในโรงเรียน มีการประชุมทุกเดือน 

มีการใหขวัญกําลังใจ เชน ใหของขวัญในวันคลายวันเกิด สนับสนุนสงเสริมใหครแูละบุคลากรทําผลงาน 

มีคลินิกปรึกษาการทําวิทยฐานะ สงครูไปศึกษาดูงานทีต่างประเทศ สงเสรมิคร ูจึงทําใหครูมีความพยายาม

ในการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 

 1.4 ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 

  ผูบริหารมักจะมีความเครียด เรื่องการปรับเพิ่มวิทยฐานะกําลังสงผลงานเชิงประจักษ

ความเครียดทางดานน้ีคอนขางมาก เพราะตองพัฒนาทุก ๆ  ดาน เพื่อจะใหเกิดผลงานเชิงประจักษ 

เครียดในชวงการเตรียมงาน เตรียมเอกสารกอนกรรมการมาประเมิน 
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 1.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร 

  โรงเรยีนมีโครงสราง 5 กลุม 1) วิชาการ 2) งบประมาณและแผนงาน 3) บุคคล 4) ทั่วไป 

5) กิจการนักเรียน รวมทั้งหมด 5 กลุม มีความเครียดทุกกลุมงาน โดยเฉพาะการใชจายงบประมาณ 

และดานวิชาการ การเปนผูบริหารจะตองระวังในการใชจายเงินงบประมาณที่มีอยูใหเหมาะสม มีการเก็บ

เงินระดมทรพัยจากนักเรียน เงินระดมทรพัยรวมกบัเงนิอุดหนุนของรัฐจะมากฉะน้ัน การบรหิารการเงิน

จะตองยึดระเบียบพัสดุ วาดวยการใชจายเงนิประเภทน้ัน ๆ  และทางดานวิชาการจะตองพัฒนานักเรียน

ใหมีคะแนน O-NET สูงข้ึนทุกป เพราะ 3 ปที่ผานมา ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ไมเคยตํ่ากวาระดับ 

ประเทศ 

 

2. แนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

 2.1 ดานลักษณะงาน 

  ผูบริหารตองต้ังสติ คนหาตนเหตุของปญหา แลวคอยแกปญหาดวยหลักการที่ถูกตองที่ยึด

ระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่มีอยูตามความถูกตอง ผูบริหารตองมีการประนีประนอมกับทุก ๆ สถานการณ  

 2.2 ดานบทบาทหนาท่ี 

  ผูบริหารตองลดภาระในการรับผดิชอบงานดวยตนเองทั้งหมดลง ตองมอบหมายงานใหแก

บุคลากรภายในโรงเรียนชวยกันรับผิดชอบ และใชหลักของการมีสวนรวม มีการประสานงานทํางาน

เปนทีม 

 2.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

  ความสัมพันธระหวางบุคลากรในหนวยงานจะเปนไปในทางที่ดี ถาผูบริหารมีความยุติธรรม

สนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  

 2.4 ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 

  ผูบริหารมีความกาวหนาทางหลักเกณฑอยูแลว เพียงแตตองมีความมุงมั่น ต้ังใจ ในการ

ปฏิบัติงานในการบริหารงาน และตองข้ึนอยูบนความถูกตอง 

 2.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร 

  ผูบริหารตองจัดระบบงานตามโครงสรางใหชัดเจน มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองในทุก ๆ  ดาน เชน 

ดานของการจัดการเรียนการสอน ดานระบบกิจการนักเรียน มีการพัฒนาสื่อ ICT ที่ทันสมัยอยางตอเน่ือง 
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บทสัมภาษณ 

นายถาวร แสงเพชร 

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

สัมภาษณเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 

 

1. ประเด็นท่ีกอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  

 1.1 ดานลักษณะงาน 

  ลักษณะงานทีก่ําหนดจะตองเปนลักษณะของการเปนระบบ มีการมอบหมายงานใหผูปฏิบัติ

ใหชัดเจน ไมมอบหมายงานที่ซ้ําซอน การปฏิบัติงานในหนาที่ผูบริหารมีภาระมากมายการทํางานให

บรรลุผลสําเร็จที่ตองการ โดยใชทรัพยากรที่กําหนดไวอยางเหมาะสม ซึ่งมักจะมีความเครียด เมื่อครู

ปฏิบัติงานลาชา ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด หรือเกิดความขัดแยงระหวางฝายงาน 

 1.2 ดานบทบาทหนาท่ี 

  บทบาทของผูบริหารเปนสิง่สําคัญทีจ่ะกระตุน สงเสรมิใหการบรหิารงานในบทบาทหนาที่

ของผูบริหารประสบผลสําเร็จ ซึ่งบทบาทผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตองเนนการ

ดําเนินงานโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ความเครียดในดานน้ีมักจะเกิดจากกการที่มีภาระงานหลายดาน 

เชน มีทั้งงานโรงเรียน งานจากหนวยงานตนสังกัด งานชุมชน และงานอื่น ๆ ในบางครั้งงานดวนมักจะ

มาพรอมกัน และกําหนดระยะเวลาในการรายงานหรือสงตอหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอื่น ๆ 

อยางเรงดวน ก็อาจกอใหเกิดความเครียด ทั้งในสวนของผูบริหารและครูที่รับผิดชอบงานเหลาน้ัน 

 1.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

  ผูบริหารตองเปนผูนําที่ดีในทุก ๆ  ดาน ตองเปนผูอํานวยความสะดวก ประสานความสัมพันธ 

สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร สรางแรงจูงใจในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค หากบุคลากรภายในองคกรกระทําความผดิก็ตองตักเตือน แตไมใชทําเรื่องเหลาน้ันมาเปน

สิ่งที่มองบุคคลน้ันในภาพลบตลอดไป มักจะมีเรื่องเครียดสําหรับครูบางคนที่ไมมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

เขาสอนชา ทิ้งคาบสอน ไมสอนนักเรียนอยางเต็มกําลังและความสามารถของตน เปนตน 

 1.4 ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 

  สําหรับดานน้ีความเครียดจะมาเปนระยะ แตไมมากนักสาเหตุที่เครียดมักจะเกิดข้ึนตอนที่

ไมมีเวลาในการเก็บรวบรวมผลงานทีจ่ะสงผลงาน ตามหวงเวลาที่มีการสง ไมมีเวลาในการจัดทําผลงาน 

เน่ืองจากผูบริหารมีภาระงานคอนขางมาก 
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 1.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร 

  ดานน้ีเครียดเล็กนอยเมื่อมีการโยกยายผูบริหาร หรือครู ภายในองคกร ซึ่งจะตองจัดวาง

คนใหมาปฏิบัติงานในตําแหนงน้ัน ๆ อยางเหมาะสมตอไป อาจจะทําใหครูที่ไดรับมอบหมายงานใหม

ไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยการศึกษา และเรียนรูไปอีกระยะจะชาหรือเร็วอยูที่

การเรียนรูของผูปฏิบัติงาน สวนบรรยากาศทั่วไป อยูในวิสัยที่ผูบริหารควบคุมได 

 

2. แนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

 2.1 ดานลักษณะงาน 

  กําหนดภาระงานใหชัดเจนทั้งงานของฝายบริหาร และงานในหนาที่ครู มีความสื่อสาร

ทําความเขาใจดวยวิธีการตาง ๆ อยางทั่วถึงกระจายอํานาจไปสูผูปฏิบัติใหมากข้ึน 

 2.2 ดานบทบาทหนาท่ี 

  ผูบริหารตองกําหนดบุคคลในการปฏิบัติงานโดยวางตัวใหถูก ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท

อยางเต็มความสามารถ ใชศาสตรและศิลปในการปกครอง มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหการแนะนํา

ชวยเหลือ สนับสนุนทุกฝายอยางเต็มที่ 

 2.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

  เปนผูบริหารตองเปนคนที่มคีวามยุติธรรม เปนผูนําที่พูดจริงทาํจรงิ แลวผูใตบังคับบัญชา

จะใหความเคารพ สรางแนวปฏิบัติในการทํางานเปนทีม ยกยองสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติดี และเปน

แบบอยางแกผูอื่น 

 2.4 ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 

  ผูบริหารจะตองคอย ๆ เก็บผลงานเรื่อย ๆ อยางตอเน่ือง และมอบหมายใหหัวหนางาน

ฝายตาง ๆ  รายงานผลการปฏิบติังานเปนประจาํเพือ่สะดวกในการหาขอมูลตาง ๆ มาสนับสนุนการบริหาร

นโยบาย พัฒนาคนพัฒนางานตลอดเวลา นําเสนอผลงานทั้งของตนและของสถานศึกษา เขาสูการประกวด

ในระดับตาง ๆ  

 2.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร 

  เมื่อครูหรือบุคลากรมารับงานแทนบคุลากรที่ยายไป หากจะเปนการสงเสริมใหบุคคลน้ัน

เรียนรูงานเรว็ข้ึนก็ตองมีการสงไปพัฒนาดวยการอบรมในเรื่องน้ัน ๆ  และมอบหมายใหศึกษางานในดาน

ที่ตนรับผิดชอบดวยตนเองอยางชัดเจน และถูกตองเปนการเสริมจากการอบรม สรางบรรยากาศแหง

ความรวมมือในองคกร จัดสวัสดิการตาง ๆ และใหขวัญกําลังใจแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ ประกาศ

เกียรติคุณ หรือยกยองผูที่ประสบความสําเร็จในการทํางานใหเปนแบบอยางแกคนอื่น ๆ  
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บทสัมภาษณ 

นางเพียงแข ชิตจุย 

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานนาวิทยาคม 

สัมภาษณเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

 

1. ประเด็นท่ีกอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  

 1.1 ดานลักษณะงาน 

  เปนคนไมคอยมีความเครียดในตําแหนงผูบริหาร คนอื่นอาจจะเครียด ไมวาจะเปนงาน

ตามโครงสรางหรือนโยบาย เพราะงานในโรงเรยีนมธัยมงานจะเปนระบบ มีสายบังคับบัญชาที่มีข้ันตอน 

โครงสรางการปฏิบัติงาน มีขอบขายภาระงานที่โรงเรียนกําหนดไวคอนขางจะชัดเจน ซึ่งอาจจะเครียด

งานตามนโยบายที่เรงดวน บางครั้งไมสามารถที่จะปฏิบัติไดพรอมกัน เพราะงานอาจจะซ้ําซอนกัน

งานคลายกันแลวสั่งมา จึงทําใหงานอาจจะไมเสร็จ แตถางานตามโครงสรางจะไมเครียด เพราะจะมี

ของขายชัดเจน และบุคลากรมีความรูความสามารถ 

 1.2 ดานบทบาทหนาท่ี 

  ในการปฏิบัติงานตามหนาที่จะมีความเครียดในบางครั้ง เราตองปฏิบัติหนาที่หลายบทบาท

ในขณะเดียวกัน เปนผูบริหารขณะเดียวกันตองทํางานรวมกับชุมชนเปนกรรมการของอําเภอ ตําบล 

สํานักงานเขตพื้นที่ฯ ภาคีเครือขาย กรรมการการดําเนินงานตางๆอาจจะทําใหงานที่ทําไมเต็มที่ เชน 

เมื่อมีงานบางครัง้ตองไปใหเจาภาพเหน็หนาแลวก็กลับถือวา เปนการปฏิบัติหนาที่แลว ทําใหเราทํางาน

ภายในโรงเรียนไมเต็มที่ไมเต็มเวลา เปรียบเสมือนนักการเมืองถาเราไมไปก็ได แตบางครั้งเวลาชุมชน

มองอาจจะไมช่ืนชม บางวันทํางานสัมพันธชุมชนทั้งวัน และยังมีหนาที่ของแมตองดูแลครอบครัว จึงตอง

กลับมาทํางานโรงเรียนจนถึงเวลาประมาณ 1 - 2 ทุม จะยังไงก็จะตองพัฒนาคุณภาพเด็กใหได 

 1.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

  การบริหารงานดานบริหารวิชาการเปนหัวใจของการศึกษา ดานบริหารงานบุคคลการปกครอง

คนยากที่สุด  การเงินและสินทรัพย และบริหารงานทั่วไป การมอบหมายงานใหครุมอบหมายงานไปแลว

เราตองนิเทศติดตาม สรางขวัญและกําลังใจในการดําเนินการ บริหารงานบุคคลยากที่สุด แตเมื่อเรา

บริหารคนดวยใจไดคนมาทํางานดวยใจ ไดน่ังอยูในใจครู นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา

เราจะสบาย ตองบริหารยังไงก็ไดใหเราบริหารคนใหเขามีความสุขในการปฏิบัติงาน ไมทะเลาะกัน ทํางาน

ดวยใจ อยาทํางานตามหนาที่ เชน 4 โมงเย็นก็กลับบานแลว ปลูกฝงใหคิดถึงประโยชนสวนตนเปนที่สอง 

คิดถึงเพื่อมนุษยเปนที่หน่ึง การบริหารงานบุคคลจึงยาก ครูบางคนไมเขาใจ เขาใจยาก บางครั้งครูเกง 

แตไมปฏิบัติงานเต็มความสามารถ ถาครูไทยทํางานเต็มความสามารถการศึกษาไทยจะพัฒนากาวหนา

ไปมากกวาน้ี เราตองทํางานใหครอบคลุม ทั้งงานสอน งานเสริมตามโครงสราง การบริหารบุคคลจึงเครียด
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บางครั้งและกับบางคนที่ไมเขาใจทั้งตนเองและผูอื่น เปนผูบริหารตองประสานใหผูอื่นเขาใจ ตองนิเทศ 

กํากับ ติดตาม เสริมขวัญใหกําลังใจ แตไมใชการจับผิด ครูที่โรงเรียนก็มีทะเละกัน แตเปนเรื่องสวนตัว 

แตอยาเอางานไปเกี่ยวของ อยาทําใหนักเรียนและทางราชการเสียหาย ขาดตกบกพรองอะไร ผอ. จะคอย

ชวยแกปญหา เน่ืองจากเปนผูบริหารต้ังแตอายุยังนอย จึงมีครูในโรงเรียนลองภูม ิก็ทําใหเกิดความเครียด 

แตก็ตองแสดงศักยภาพยึดความถูกตองในการบริหาร และครูก็จะยอมรับในตัวของเราเอง และปฏิบัติ

ตนที่ดีเปนแบบอยางมีคามากกวาคําสอน อยาเอาเปรียบครู  

 1.4 ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 

  ความกาวหนาในวิชาชีพก็สําคัญสําหรับผูบรหิารหลาย ๆ  คน มักจะเครียดกับเรื่องน้ี เมื่อ

ทําผลงานแลวไมผาน และไมสมหวังกับสิ่งที่ต้ังใจ เชน เรื่องยายสถานศึกษา เมื่ออยากมีความกาวหนา

ตองอยาทอ ตองสูตอ เมื่อพยายามหลาย ๆ ครั้งก็จะสงผลใหเกิดความสําเร็จในสิ่งที่หวังและต้ังใจ 

 1.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร 

  ตองจัดระบบโครงสราง จัดระบบใหชัดเจน จัดบรรยากาศใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน ใหมี

บรรยากาศแหงกัลยาณมติร อยาใหเกิดการแขงขัน ใหเกิดบรรยากาศแหงการเกื้อกูล Put the Right Man 

on The Right Job วางคนใหเหมาะกับงาน และตองสั่งการใหตรง ใหมีความเปนธรรม ความยุติธรรม 

ผูบริหารตองทําใหครุเห็นเปนแบบอยาง อยาอยูแตเปนนายตองลงมือทํากับครู และบางครั้งตองยอม

เปนนักเรียน 

 

2. แนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

 2.1 ดานลักษณะงาน 

  ตองจัดลําดับความสําคัญวางานตัวไหนสําคัญหรือดวนที่สุดก็ทํากอนตามแผนปฏิบัติงาน

ที่กําหนด และสั่งการไปยังผูปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการสนับสนุน ชวยเหลือ และติดตามผลเปนระยะ

ก็จะเกิดปญหานอยที่สุด 

 2.2 ดานบทบาทหนาท่ี 

  จัดลําดับความสาํคัญของกจิกรรมชีวิตนอกเหนือจากการทํางานแลว ควรฟงเพลง ฟงธรรมะ

จะทําใหใจเย็น และสงบลง จะไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.3 ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

  ตองมีการมอบหมายการใหชัดเจน ไมกาวกายงานซึ่งกันและกัน มอบหมายครูคนไหนก็ตอง

ไวใจเช่ือใจครูคนน้ัน มอบหมายงานอยางกัลยาณมิตร อยาไขวงาน มอบใหใครทํางานก็ตองใหแสดง

ความสามารถใหเต็มที่ เมื่อมีปญหาผูบริหารตองเปนที่ปรึกษา รักษาผลประโยชนใหครู อยางเชนเรื่อง

การเลื่อนวิทยฐานะ การสงกิจกรรมเขาแขงขันเพื่อรับรางวัลตาง ๆ เปนตน  
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 2.4 ดานความกาวหนาทางวิชาชีพ 

  หาตนเหตุของความเครียดวา มีอะไรบางที่เปนอุปสรรค ตอความกาวหนาในอาชีพ แกไข

ที่สาเหตุและ ทําบุญทําทานบาง บุญกุศลจะสงถึงเรา โดยเฉพาะการทําบุญกับนักเรียน และใหคิดบวก

เอาไวในการแกปญหาทุกครั้ง 

 2.5 ดานโครงสรางและบรรยากาศขององคกร 

  จัดระบบ ระเบียบของโครงสรางใหชัดเจน สรางบรรยากาศแหงความเปนกัลยาณมิตร 

และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานอยางพรอมพูล 
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ประวัตผิูทําวิทยานพินธ 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร 

 

วัน เดือน ปเกิด 2 ธันวาคม 2529 

 

สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ตําบลทาขาม  

  อําเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 

ประวัติการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 

ประวัติการทํางาน  

  พ.ศ. 2555 - 2557 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - กอง อนุสรณ”  

   ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

  พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  

   ตําบลทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 

E - Mail  seeda_dramaticart@hotmail.com 
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