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บทที่ 2 
เอกสารและงานที่เกี่ยวของ 

 
 

 การศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่มีตอความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาในจังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยไดดําเนนิการคนควา  ศึกษาเอกสาร  แนวคดิ  ทฤษฎีและ
งานวิจยัที่เกีย่วของ  ดังนี ้
 2.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   2.1.1  โครงสรางการบริหารงาน 
   2.1.2  ขอบขายงาน 
   2.1.3  บทบาทหนาที่ของผูบริหาร 

 2.2  บุคลิกภาพ 
  2.2.1  ความหมายของบุคลิกภาพ 
  2.2.2  ประเภทของบุคลิกภาพ 

  1)  บุคลิกภาพแบบ A 
2)  บุคลิกภาพแบบ B 

2.3   ความเครียดในการบริหารสถานศึกษา 
2.3.1  ความหมายของความเครียด 
2.3.2  สาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน 
2.3.3  ระดับของความเครียด 
2.3.4  ความเครียดกับผูบริหาร 
2.3.5  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด 
2.3.6  การคลายความเครียด 

 2.4  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 

 2.5  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
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2.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 2.1.1  โครงสรางการบริหารงาน 
         การบริหารโรงเรียนในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการบริหารแบบเดิม 
ทั้งในเรื่องของโครงสรางการบริหารงาน  ซึ่งผูบริหารจะตองใหความสนใจและวางแผนการ
บริหารงานในฝายตางๆ โดยแบงงานออกเปน  4  ฝาย  ซ่ึงมีโครงสรางในการบริหารงาน  ดังนี้ 
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ภาพ 2  ขอบขายการบริหารสถานศึกษาทัง้  4 ดาน 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธกิาร,  2546, หนา 12   

ขอบขายและกจิการบริหารและจัดการสถานศึกษา 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวน 
การเรียนรู 

3. การวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

10. การสงเสริมความรู 
ดานวิชาการแกชุมชน 

11. การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น 

12. การสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร  
หนวยงาน และสถาบันอ่ืน
ที่จัดการศึกษา 

1. การจัดทําและเสนอ 
งบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผล
การใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุ 

และสินทรัพย 

1. การวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง 

2. การสรรหาและ 
การบรรจุแตงตั้ง 

3. การเสริมสราง 
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

4. วินัยและการรักษาวินัย 
5. การออกจากราชการ 

1. การดําเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย 

ขอมูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนาเครือขาย 

การศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและ

พัฒนาองคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การสงเสริมสนับสนุนดวย 

วิชาการ 
8. การดูแลอาคารสถานที่และ 

สภาพแวดลอม 
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การสงเสริมและประสานงาน 

การศึกษาในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
15. การสงเสริมสนับสนุนและ

ประสานงานการศึกษาของบุคคล
ชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่ 
การศึกษาและหนวยงานอื่น 

17. การจัดระบบการควบคุมใน
หนวยงาน 

18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
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 2.1.2  ขอบขายและกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
  การบริหารโรงเรียนในรูปแบบที่เปนนิติบุคคลจะมีความแตกตางไปจากการ

บริหารแบบเดิมทั้งในเรื่องของโครงสรางการบริหารงาน  การบริหารในฝายงานยอยซ่ึงผูบริหาร
จะตองใหความสนใจและวางแผนการบริหารงานในฝายตางๆ  ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546, 
หนา  33-37)   
   1)  การบริหารวิชาการ   
    มีแนวคิดในการบริหารงาน  กลาวคือ  งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปน
ภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด  
ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน  และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ซ่ึง
จะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปจจัย  เกื้อหนุน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    วัตถุประสงค 
    (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว
และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน 
    (2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน  และ
มีคุณภาพ  สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อ
พัฒนาตนเอง  และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
    (3)  เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนจัด
ปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน โดย
ยึดผูเรียนเปนสําคญัไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    (4)  เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ของสถานศึกษาและของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวาง 
    2)  การบริหารงบประมาณ 

 มีแนวคิดในการบริหารงาน  คือ  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
มุงเนนความเปนอิสระ  ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการ
บริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชน
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จากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทาง
การศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน 

วัตถุประสงค 
(1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว

โปรงใส ตรวจสอบได 
(2)  เพื่อใหไดผลผลิต  ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
(3)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบรหิารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและ

มีประสิทธิภาพ 
 3)  การบริหารงานบุคคล 

 มีแนวคิดในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสรมิ
ใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว  อิสระ ภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  มีความรู  ความสามารถ  มีขวัญและ
กําลังใจ  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

 วัตถุประสงค 
(1)  เพื่อใหดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตองรวดเร็วเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
(2)  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ

ภารกิจที่รับผิดชอบใหเกดิผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
(3)  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ  โดย

ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ  อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
(4)  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
    4)   การบริหารทั่วไป 

  มีแนวคิดการบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร
ใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุตามผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมี
บทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริม
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ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ
ของงานเปนหลัก  โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจนการมีสวนรวม
ของบุคคล  ชุมชน  และองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    วัตถุประสงค 
    (1)  เพื่อใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงานและอํานวยการใหการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    (2)  เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสาร  และผลงานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชน  ซ่ึงจะกอใหเกิดความรู  ความเขาใจ  เจตคติที่ดี  เล่ือมใส  ศรัทธาและใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

 2.1.3  บทบาทหนาที่ของผูบริหาร 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2546, หนา 44)  ไดกําหนดบทบาท

และหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาไว  ดังนี้ 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
ผูบริหารสถานศึกษา   ปฏิบัติหนาที่ ผู อํานวยการสถานศึกษา   บังคับบัญชา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  การวางแผนปฏิบัติงาน  การควบคุม  กํากับ
ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป  งานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1)  บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  มีอํานาจ
หนาที่บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  นโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา 
   2)  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา 
   3)  จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู  การพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ  และการวัดประเมินผล 
   4)  สงเสริมการจัดการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งในระบบ  นอก
ระบบ  และตามอัธยาศัย 
   5)  จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   6)  บริหารงบประมาณ   การเงิน  และสินทรัพย 
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   7)  วางแผนบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุ  แตงตั้ง  การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  วินัย  การรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ 
การอุทธรณ  และรองทุกข 
   8)  จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   9)  สงเสริมสนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
   10)  ประสานความรวมกับชุมชนและทองถ่ิน  ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
และใหบริการดานวิชาการแกชุมชน 
   11)  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 

2.2  บุคลิกภาพ 
 

 2.2.1  ความหมายของบุคลิกภาพ 
    คําวา  บุคลิกภาพ  ตรงกับภาษาอังกฤษวา  Personality  มาจากรากศพัทในภาษาลาตนิ  

คือ  เพอโซนา  (persona)  ตามความหมายของภาษาเดิม  หมายถึง  หนากากที่ตัวละครสวมเวลาเลนละคร
หรือแสดงบนเวทีในสมัยกรีกโบราณ  เพื่อแสดงไปตามบทบาทที่กําหนด  โดยท่ัวไปเมื่อใชคําวา
บุคลิกภาพกับผูใดผูหนึ่ง  จะพิจารณาขณะที่มองเห็นบุคคลนั้นเพียงผิวเผิน  และใชความรูสึกเปน
เครื่องวินิจฉัยจากการที่เห็นลักษณะหนาตา  ทาทาง  ทวงที  กริยาวาจา  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งแหงบุคลิกภาพ
ของบุคคลดวย  สวนประกอบของบุคลิกภาพดังกลาวขางตนจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
บุคลิกภาพอีกสวนหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในตัวบุคคลแลวจะคงอยูเสมอไปเปนลักษณะประจําตัวของ
บุคคลตลอดเวลาที่เขามีชีวิตอยูและจะเห็นอยูเชนนั้นตลอดไป 

 บุคลิกภาพ  มีความหมายกวางและเปนที่เขาใจไดมากมาย  นักวิชาการ  นักจิตวิทยา
หลายทานไดศึกษาและใหความหมายในหลายประเด็นตางๆ กัน เชน  

 เอ็ดเวิรด  (Edward,  1969,  p. 216)  ใหคํานิยามของบุคลิกภาพวาคือ  รูปแบบพฤติกรรม
ที่มีอยูในแตละคน  รูปแบบพฤติกรรมที่วานี้คือบุคลิกภาพ  รูปแบบพฤติกรรมของบุคลิกภาพ  จะเปน
ผลจากปฏิกริยารวมกันอยางซับซอนของโครงสรางของรางกาย  จากประสบการณที่ผานมา     

 อานาสตาซี่  (Anastasi,  1968,  p. 111)  กลาววา  บุคลิกภาพของบุคคลเกิดจาก
ปฏิกิริยารวม  (interaction)  ระหวางพันธุกรรม  (heredity)  และสิ่งแวดลอม  พันธุกรรมอยางเดียวกัน
ในสิ่งแวดลอมที่ตางกัน   ยอมกอใหเกิดบุคลิกภาพของบุคคลที่ตางกัน   อยางไรก็ตามใน
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สภาพแวดลอมที่เหมือนกัน  แมวาบุคคลจะมีพันธุกรรมอยางเดียวกันก็อาจกอใหเกิดบุคลิกภาพที่
ตางกันได   

 ฟลอส  (Flores,  1960,  p. 128) ใหคําจํากัดความของบุคลิกภาพวาคือ  ลักษณะตางๆ 
ของบุคคล ซ่ึงไดแก ลักษณะทางกาย สติปญญา กําลังใจ สังคม และอารมณ    

 กอรดอน  ออลพอรต  (Gordon  Allport,  1996,  p. 5;  อางถึงในชูศักดิ์  รอยพิลา, 
2540,  หนา  33)  กลาววา  บุคลิกภาพ  คือ  จุดรวมลักษณะนิสัยของบุคคล  ซ่ึงกําหนดลักษณะการ
ปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมที่เปนแบบฉบับเฉพาะของแตละบุคคล  รอบบิ้น  (Robbins,  1983, p. 
13)  เสนอความคิดวา  บุคลิกภาพ  หมายถึง  ลักษณะนิสัยหรือคุณภาพภายในตัวบุคคลที่รวมถึงทุกสิ่ง
ทุกอยางเกี่ยวกับบุคคลนั้น  ไมวาจะเปนลักษณะทางจิตใจ  อารมณ  สังคม  และรางกายอันเปน
ลักษณะทางจิตใจที่สําคัญ  มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น  ลักษณะบางอยางของบุคลิกภาพ
อาจจะสังเกตไดจากภายนอก  เชน  การกระทําตางๆ แตลักษณะบางอยางก็ไมอาจสังเกตเห็นได  
เชน  ความคิด  ความจํา  แรงจูงใจ  ความฝน   

 สปลิวเบอรเกอร  (Spielberger,  1994,  p. 6)  ใหความหมายเกี่ยวกับบุคลิกภาพวา 
บุคลิกภาพ  คือ  ความมีตัวตนของมนุษย  อันไดแก  ความรูสึกนึกคิด  เจตคติความทรงจํา  ความปรารถนา  
การรับรูตนเองแลการรับรูผูอ่ืน  ตลอดจนความสามารถในการสื่อความหมาย  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะถูก
หลอหลอมขึ้นมาจากประสบการณของแตละบุคคล 

 สวนทัศนะของนักวิชาการ นักจิตวิทยาของไทย  ไดใหความหมายเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพไวหลายทัศนะ  เชน   

 ธํารง  บัวศรี  (2526,  หนา  32)  ใหขอสังเกตวา  บุคลิกภาพของคนไมใชเปนส่ิงที่
เกิดมาพรอมกับบุคคลนั้นทั้งหมด  ยกเวนเพียงรูปรางหนาตา  สัดสวน  สีผิวของรางกาย  นอกนั้น
เกิดจากการฝกฝน  อบรม เรียนรู  และมีประสบการณภายหลังทั้งสิ้น    

 สุโท  เจริญสุข  (2520,  หนา  53)  มีความเห็นวา  บุคลิกภาพหมายถึง  สภาพผลรวม
ทั้งหมดของพฤติกรรมของคน  ซ่ึงทําใหเปนอยางนั้น ประเภทนั้น  ทํานองนั้น  เกี่ยวกับการคิด  การพูด 
และการกระทําทั้งหมดของบุคคล   

 วุฒิชัย  จํานง  (2523,  หนา  259)  ใหความหมายของบุคลิกภาพวา  หมายถึง  ลักษณะ
ภายนอกและภายในที่อาจจะสามารถวัดได   

 สรุปไดวา  บุคลิกภาพหมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่ประกอบเปนตัวบุคคล  รวมทั้ง
ลักษณะทางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา  และพฤติกรรมการแสดงออก  ซ่ึงแตกตางกันไปแตละ
บุคคล  ทั้งนี้เปนผลมาจากอิทธิพลของพันธุกรรม  และประสบการณที่ผานมาของแตละบุคคลเปน
สําคัญ 
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 2.2.2  ประเภทของบุคลิกภาพ 
   1)  บุคลิกภาพแบบ A 

    เฟรดแมน และ อัลเมอร  (Friedman & Ulmer,  1984,  p. 31-37)  ไดกําหนด
นิยามของบุคลิกภาพแบบ A ไวดังนี้  คือ  ดิ้นรนขวนขวายอยูตลอดเวลา  พยายามที่จะประสบ
ความสําเร็จในสิ่งตางๆ มากขึ้น  หรือมีสวนรวมในเรื่องตางๆ มากขึ้น  โดยใชเวลาใหนอยลง  ซ่ึง
บอยครั้งที่ขัดตอความเปนจริงหรือมโนคติของคนอื่น  ผูที่มีบุคลิกภาพแบบ A  จะถูกครอบงําดวย
ความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัยหรือมีความกาวราวเกินเหตุ  หรือทั้ง  2  อยาง  นอกจากนั้น  ยงัชีใ้หเหน็วา  
ผูที่มีบุคลิกภาพแบบ A  จะถูกบังคับใหเรงคิด  เรงทํา  วางแผนและจัดการเกือบทุกอยางใน
ชีวิตประจําวันของเขา  เพื่อที่จะสามารถทําตามโครงการอันมากมายเกินกําลังของเขาใหสําเร็จ 
ดังนั้นเขาไมเพียงแตจะพูดเร็วขึ้นแตยังบังคับใหคนอื่นใหเร็วขึ้นเทาเขา  พยายามที่จะอานและเขียน
ใหเร็วข้ึน  เดินและรับประทานอาหารใหเร็วข้ึน  ขับรถใหเร็วที่สุดและชํานาญที่สุดเทาที่เขาจะทํา
ไดโดยไมฝนกฎจราจร  พวกเขาเรงทํางานทุกอยาง  แมแตงานที่ไมสําคัญนัก  เชน  หาทางที่จะโกน
หนวดเคราใหเร็วข้ึน โดยใชสบู  ลักษณะที่เห็นไดชัดเจนอยางหนึ่งของการใชเวลาอยางรีบเรง  คือ 
คิดและทํามากกวาหนึ่งอยางในเวลาเดียวกัน  ไมพอใจตอการใชเวลาอยางคุมคาในแตละวัน  ทั้งนี้
อาจทําไปโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ได  ความตองการที่จะใหตนเองประสบความสําเร็จในเปาหมายที่สูง 
ความกาวราวที่เกินเหตุรวมทั้งความตองการที่จะเปนหน่ึงตลอดจึงเกิดขึ้น ผูมีบุคลิกภาพแบบ A จะ
ไมคอยคํานึงถึงความรูสึกหรือสิทธิของผูอ่ืน ความกาวราวนี้มักเริ่มตั้งแตวัยเด็ก บางครั้งแสดงออก
ในการเลนและนิสัยในการอยูรวมกันในสังคมของเด็ก โดยปกติความรูสึกไมคอยนับถือตนเองและ
ภาวะที่รูสึกไมมั่นคงปลอดภัยมักเกิดขึ้นพรอมกับลักษณะนิสัยที่กาวราวนี้ แมจะยังอยูในวัยเด็ก
นอกจากนี้ รอบบินส  (Robbins, 1983,  p. 96)  ยังไดแสดงใหเห็นถึงนิสัยที่เดนชัดของผูมีบุคลิกภาพ
แบบ A ไววา  จะเปนผูที่เคลื่อนไหวเร็ว  เดินเร็ว  กินเร็ว  ใจรอนกับเหตุการณตางๆ มักคิดและทํา
ในสองสิ่งหรือมากกวาในเวลาเดียวกัน ดิ้นรนขวนขวายในการตอสูปญหาตางๆ อยางไมมีเวลาวาง 
และมักเปนผูยึดติดอยูกับจํานวน ความสําเร็จจะถูกวัดดวยส่ิงที่เขาไดตามตองการ 
    สรุปไดวา บุคคลที่มบีุคลิกภาพแบบ A  จะมีลักษณะดังตอไปนี ้
    (1)  ดิ้นรนขวนขวายอยูตลอดเวลา 
    (2)  มีความพยายามที่จะประสบผลสําเร็จในสิ่งตางๆ หรือมีสวนรวมในเรื่อง 
ตางๆ มากขึ้น 
    (3)  พยายามใชเวลาใหนอยลงและรีบเรงตอการกระทําสิ่งตางๆ 
    (4)  มีความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัย และขาดความนับถือตนเอง 
    (5)  มีความคิดกาวราวเกินเหตุและรูสึกเปนปฏิปกษตลอด 
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(6)  พยายามทําตามกฎเกณฑหรือพันธะตางๆ ใหไดมากขึ้น 
(7)  พยายามที่จะทํางานมากกวาหนึ่งอยางในขณะเดียวกัน 
(8)  วัดความสําเร็จดวยปริมาณ 

 2)  บุคลิกภาพแบบ B 
    เฟรดแมน และ อัลเมอร  (Friedman & Ulmer,  1984,  p. 71-152)  ช้ีใหเห็นวา
ภาพพจนที่คนทั่วไปเขาใจเกี่ยวกับผูที่มีบุคลิกภาพแบบ B เปนผูที่ขาดความทะเยอทะยานและ
คอนขางเปนคนสมองเฉื่อย ยังไมถูกตองทั้งหมด  คนสวนใหญคิดวาผูมีบุคลิกภาพแบบ B มีชีวิตที่
นาเบื่อหนาย หรือคิดดูถูกวา ความตื่นเตนของคนพวกนี้  เกิดจากความเปลี่ยนแปลงเล็กนอยในชีวิต
เทานั้น  เชน  เปลี่ยนเสนทางขับรถไปทํางาน  หรือเปล่ียนแปลงรายการโทรทัศนที่ดูในเวลาเย็น  เปนตน 
แตแทที่จริงแลวบุคคลแบบ B จํานวนมากมายที่ดําเนินชีวิตอยางวิเศษ สามารถชื่นชมกับความ
สวยงาม ความรัก ความคิดสรางสรรค และในโอกาสที่พวกเขาประสบกับเหตุการณตางๆ ที่นาพิศวง
มากมาย  เชน  กลวยไมที่ปลูกออกดอก  หลานเริ่มพูดไดเปนประโยค  ซ่ึงบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ A 
จะพูดถึงอยางจริงจัง  แตในขณะที่บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ B จะเห็นวาเปนเรื่องปกติสําหรับเขา 
    บุคคลแบบ  B  เปนคนที่ไมอนาทรในเรื่องเวลา มีบางครั้งเทานั้นที่พวกเขาเรงรีบ 
พวกเขารับผิดชอบและฉลาดในการใชเวลา  มักใชเวลาในแตละวันโดยปราศจากการเรงรอนและ
เดือดดาลแบบ A  บุคคลแบบ B จะมองการณไกลในกิจกรรมที่ตนทํา จะวางแผนในปฏิทินมากกวา
จะมองดูนาทีและวินาทีจากเข็มนาฬิกา มีความมั่นคงจะไมตามติดในทุกๆ จุด หรือการขีดเสนตาย  
บุคคลแบบ B มีการประนีประนอมและยอมรับผูอ่ืน ยอมเปนรองเพื่อใหการกระทําเปนไปตาม
วิถีทางตรงกันขามกับแบบ A ซ่ึงมักจะไมมีความอดทน ทําใหงานไมเสร็จสมบูรณ เนื่องจากการตั้ง
มาตรฐานที่สูงเกินไป  บุคคลแบบ B จะใชเวลาไตรตรอง เขาจะใชเวลาอยางมีคุณคาโดยลดขอจํากัด
ตางๆ ไดมากกวาบุคคลแบบ A พวกเขาใชเวลาเพื่อสรางความพึงพอใจและเต็มไปดวยความใสใจ 
ซ่ึงแบบ A  มักจะไมมีเวลา  นอกจากนี้แลวยังแสดงใหเห็นความแตกตางของบุคคลแบบ A และ
แบบ B  วา  บุคคลแบบ B  มีความนับถือตนเองอยางเพียงพอ บุคคลแบบ B ไดรับสิ่งที่ยิ่งใหญจากการ
ไมมีเงื่อนไขในความรักและความชื่นชอบ  พวกเขาไมตองการที่จะเอาชนะสิ่งตางๆ อยางไมมีที่ส้ินสุด  
ส่ิงเหลานี้ไมไดหมายความวา พวกเขาไมมีแรงบันดาลใจในความสําเร็จหรือพวกเขาไมทํางานหนัก  
แตพวก B จะรูสึกสงบสุขในผลงานที่ไดทําสําเร็จลงไป และมีความเชื่อมั่นในตนเองในสุขภาพ
รางกาย  ตลอดจนความสามารถของตนเอง  บุคคลแบบ B  ใหและรับความรักความชื่นชอบจาก
ทุกๆ คนที่ใกลชิด  เนื่องมาจากการนับถือตนเองของเขา 
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    นอกจากนั้น รอบบินส  (Robbins,  1983,  p. 96)  ยังไดแสดงใหเห็นถึงนิสัยที่
เดนชัดของผูมีบุคลิกภาพแบบ B วา  เปนผูไมอนาทรตอความเรงรีบ  ไมตองการแสดงออกหรือ
โตแยงในสิ่งที่เขาไดกระทําหรือทําสําเร็จลงไป นอกจากวาจําเปนตองแสดงออกตามบทบาทหนาที่
ของเขา  เปนผูมีความสนุกสนานและผอนคลาย  ไมมีความรูสึกผิดถาจะหยุดพัก 
    สรุปไดวา  บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ B จะมีนิสัยและพฤติกรรมที่ตรงกันขามกับ
แบบ A  
 

2.3  ความเครียดในการบริหาร 
 
 2.3.1  ความหมายของความเครียด 

 ความเครียด  (Stress)  มีรากศัพทเดิมมาจากภาษาลาตินวา  “ Stringere”  หมายถึง 
ความกดดัน  ความตึงเครียด  หรือความพยายามอยางแรงกลา  ตอมาภายหลัง  ใชเปนความหมายในดาน
ของพลังที่มีตอบุคคล  ซ่ึงหมายถึง  แรงกดดันจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่ทําใหคนเกิดความเครียด  
ที่เรียกวา  “Stressor”  (Cooper & Davidson, 1991,  p. 3)  ความเครียดแบงไดหลายลักษณะเชน 

 ความหมายทางดานจิตวิทยา  ศุภชัย  ยาวะประภาษ  (2525,  หนา 45)  ไดอธิบายไววา  
ความเครียด  คือความเจ็บปวดตางๆ ที่เขามาแทรกซอนในวงจรการทํางานตามปกติของรางกายและ
จิตใจ  ทําใหรางกายและจิตใจเสียดุลยภาพที่คนปกติพึงมีความเครียดยังรวมไปถึงความบีบคั้นตางๆ
ทั้งทางกาย  ทางใจ  และทางอารมณ  และไดมีผูใหทัศนะเกี่ยวกับความเครียดอีก  ดังนี้ 

 ชูทิตย  ปานปรีชา  (2528,  หนา 55)  ไดใหทัศนะวา 
   1.  ความเครียด  เปนภาวะทางจิตใจที่กําลังเผชิญกับปญหาตางๆ ไมวาจะเปนปญหา
ในตัวคนหรือนอกตัวคน  เปนปญหาที่เกิดขึ้น  หรือคาดวาจะเกิดขึ้นเปนปญหามาจากความผิดปกติ
ทางรางกายหรือความผิดปกติทางจิตใจ 
   2.  ความเครียดเปนปฏิกิริยาของจิตใจตอบสนองตอส่ิงเราหรือส่ิงที่มากระตุน ซ่ึง
เปนปญหาที่กําลังเผชิญ 
   3.  ความเครียดเปนความรูสึกไมพอใจ ไมสบายใจเสมือนจิตใจถูกบีบคั้น บังคับให
ตองเผชิญกับสิ่งเรา  ความรูสึกดังกลาวนี้ทําใหเกิดความแปรปรวนทั้งทางรางกายและจิตใจ 

พิมลพรรณ  สุวรรณโถง  (2531, หนา 75)  ใหทัศนะเกี่ยวกับความเครียดวา  ความเครียด
เปนภาวะกดดันทางดานจิตใจ  ซ่ึงมาจากการงาน  การเรียน  การเงิน  ครอบครัว  สภาพแวดลอม  
ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับตําแหนง  หนาที่  หรือหลักในการปฏิบัติงาน  การรับภาระ
งานมากเกินความรับผิดชอบหรือแมแตการทํางานที่ไมตรงกับนิสัยเดิม 
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   วิจิตร  บุณยะโหตระ  (2536,  หนา  5-9)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความเครียด  ไวดังนี้ 
   1.  ความเครียดเปนภาวะที่รางกายตื่นตัวเพื่อตอบสนองการทาทายตางๆ 
   2.  ความเครียดคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการสะสมความกดดันตางๆ  นานๆ ไวใน
รางกายและจิตใจเปนปริมาณพอสมควร  และสําแดงออกเปนอาการตึงเครียดใหเห็น 
   3.  ความเครียดไมไดเกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอก  แตเปนผลลัพธหรือผลสะทอน
จากการที่เรามีปฏิกิริยาตอบโตส่ิงแวดลอมภายนอกตางหาก 
   4.  ความเครียดบางอยางเปนสิ่งที่ดี  ทําใหกระตือรือรน  และชวยใหชีวิตตื่นเตน  มี
ชีวิตชีวา  แตความเครียดที่เร้ือรังเกิดขึ้นเปนประจํา  เปนอันตรายตอชีวิต  ทําใหหมดกําลังใจ
ส้ินเปลืองเวลา  และสุขภาพเสื่อมโทรม 
   5.   ส่ิงที่กอใหเกิดความเครียด ในคนหนึ่งอาจจะไมกอใหเกิดความเครียดในอีกคนหนึ่ง
หรืออาจจะตรงกันขาม 
   ระวิวรรณ  นิวาตพันธ  (2541,  หนา 32;  อางถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2536, 
หนา 64)  สรุปวา  ความเครียดเปนการตอบสนองของรางกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะ
ปกติตอตัวกระตุน  ความเครียดนั้นเปนสิ่งที่ไมคงที่  เพราะตัวกระตุนสิ่งเดียวกันที่กอใหเกิด
ความเครียดตอตัวกระตุนในสถานการณหนึ่งในชวงเวลาหนึ่งในชีวิต  แตเมื่อเวลาผานไปสิ่งกระตุนนี้
อาจจะไมทําใหเกิดความเครียดตอบุคคลนั้นอีกเลยในชีวิต 
   เคลนมันท  (Kleinmuntz, 1974, p. 564)  ใหทัศนะวา  ความเครียด  คือความกลัว
หรือความเจ็บปวดตางๆ ที่เขาแทรกซอนในวงจรการทํางานปกติของรางกายและจิตใจ  ทําให
รางกายและจิตใจเสียดุลยภาพที่คนปกติพึงมีทําใหเกิดความเครียดขึ้นมา  ความเครียดนี้ยังรวมถึง
ความบีบคั้นตางๆ ทั้งทางรางกาย  ทางใจ  และอารมณที่เกิดขึ้น 
   ลัคแมน และ ซอเรนสัน  (Luckman & Sorenson, 1980, p. 10)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ
ความเครียด  ไวดังนี้ 

1.  หมายถึง ส่ิงที่มาคุกคาม หรือพยายามทําลายบุคคล 
2.  หมายถึง ส่ิงที่ทําใหบุคคลประสบความไมพึงพอใจในสิ่งที่ตองการหมายถึง  

ส่ิงที่ขัดขวางพัฒนาการดานรางกายและจิตใจมนุษย 
3.  หมายถึง ส่ิงที่คุกคามทําใหสภาวะของรางกายและจิตใจขาดสมดุล 

   ดังนั้น  ความเครียด  (stress)  หมายถึง  ภาวะทางอารมณที่บุคคลถูกคุกคาม  จึงตอง
มีการตอบสนองของอารมณตอส่ิงแวดลอมที่ไมพึงปรารถนา  เพื่อรักษาความสมดุลของรางกายและ
จิตใจไวโดยบุคคลจําเปนตองปรับตัวเพื่อรักษาความสมดุลของรางกายใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดี
กวาเดิม 
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 2.3.2  สาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน 
 ผูบริหารสถานศึกษา  มักเผชิญกับภาวะความเครียด  จากการปฏบิตังิานไดหลายกรณ ี

เพราะเปนผูที่ตองวางแผน  ตัดสินใจ  ควบคุม  บังคับบัญชากลุมคน  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชา  ตองคอยแกปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน  ตองรับผิดชอบตอประสิทธิผลการ
จัดการศึกษา  ฯลฯ  ภารกิจเหลานี้ลวนเปนความกดดันที่ทําใหผูบริหารสถานศึกษาเกิดความเครียดได 

   ชูทิตย  ปานปรีชา  (2529, หนา 486-488)  รายงานถึงสาเหตุของความเครียดดังตอไปนี้ 
   1.  สาเหตุภายใน  หมายถึง  ความเครียดที่เกิดจากสาเหตุหรือปจจัยตางๆ ที่มาจาก

ตัวคนสามารถแยกสาเหตุในตัวคนไดเปน 2 ชนิด 
   1.1  สาเหตุทางรางกาย  เปนภาวะบางอยางของรางกายที่ทําใหเกิดความเครียด

เนื่องจากรางกายและจิตใจเปนสิ่งที่แยกกันไมได  เมื่อสวนหนึ่งสวนใดชํารุดหรือเจ็บปวย  จะทําให
อีกสวนหนึ่งชํารุดหรือเจ็บปวยไปดวย  ฉะนั้นเมื่อรางกายเครียดจะทําใหจิตใจเครียดดวย  ภาวะ
ตางๆ ที่เปนสาเหตุของความเครียดนี้  ไดแก 

   1.1.1  ความเมื่อยลาทางรางกาย เปนสภาพของรางกายที่ไมสมบูรณแข็งแรง
หรือไดผานการทํางานอยางหนักและนาน 

   1.1.2  รางกายไดรับการพักผอนไมเพียงพอ เปนสภาพของรางกายที่เกิดจาก
การตรากตรําทํางานติดตอกันนาน 

   1.1.3  รับประทานอาหารไมเพียงพอ ไมถูกสุขลักษณะทําใหรางกายหวิโหย 
น้ําตาลในเลือดต่ํา  รางกายขาดวิตามินและเกลือแร  ซ่ึงเปนสวนประกอบที่สําคัญในการใหพลังงาน
แกรางกาย  ทําใหรางกายออนเพลีย 

   1.1.4  ความเจ็บปวยทางรางกาย  เชน  มีโรคประจําตัว ไดรับการผาตัดใหม
ทําใหไมอยากอาหาร  เนื้อเยื่อของอวัยวะที่ปวยถูกทําลายหรือทํางานไมไดดี  เสียน้ํา  เสียเลือด  เปน
ผลทําใหรางกายออนเพลีย 

   1.1.5  ภาวะติดสุราและยาเสพติด สุราและยาเสพติดไปกดประสาท ทําให
รางกายตองใชพลังงานมาก เปนผลใหรางกายออนเพลีย  

   1.2   สาเหตุทางจิตใจ สภาพทางจิตใจบางอยางสามารถกอใหเกิดความเครียด
ไดคือ 

    1.2.1  อารมณไมดีทุกชนิด  ไดแก  ความกลัว  ความวิตกกังวล  ความโกรธ 
ความเศรา  อารมณดังกลาวกอใหเกิดความรูสึกทุกขใจ  ไมสบายใจ  โดยเฉพาะความเศรา  ทําให
เกิดความรูสึกสิ้นหวัง  ไมคิดตอสู  ความรูสึกทั้งหมดทําใหเกิดความเครียด 
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  1.2.2  ความคับของใจ  เปนภาวะของจิตใจเกิดขึ้นเมื่อความตองการถูก
ขัดขวางทําใหมีปญหาตองเผชิญ  เกิดความรูสึกไมพอใจ  โกรธ  จิตใจเหมือนถูกบีบคั้นเกิด
ความเครียดขึ้นมา 

  1.2.3  บุคลิกภาพบางประเภท ทําใหเกิดความเครียดได 
  1)  เปนคนจริงจังกับชีวิต  (Perfectionist)  ทําอะไรตองทําใหดีสมบูรณ

แบบเจาระเบียบเปนคนตรง  มีมาตรการในการดําเนินชีวิตสูง  มีความสามารถในการทํางาน 
เหนือกวาผูอ่ืน  ทําใหชีวิตตองทํางานหนักและตองทํางานทุกอยางดวยตัวของตัวเอง  จึงเกิด
ความเครียดไดงาย 

  2)  เปนคนใจรอน  รุนแรง  กาวราว  ควบคุมอารมณไมอยู  คนประเภทนี้ 
อารมณเปล่ียนแปลงไดมาก  มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาดวย ทําใหเกิดความเครียด 
       3)  เปนคนตองพึ่งพาผูอ่ืน  คนประเภทนี้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  
มีความรูสึกวาตนเองไมเกง ไมกลาตัดสินใจ ไมกลาทําอะไรดวยตนเอง 

   2.  สาเหตุภายนอก  หมายถึง  ปจจัยตางๆ นอกตัวคนที่เปนสาเหตุทําใหเกิดความเครียด  
ซ่ึงไดแก 

   2.1  การสูญเสียส่ิงที่รัก  ไดแก  การสูญเสียคนรัก  ของรัก  ทรัพยสิน  หนาที่
การงาน  การตกงาน  หรือถูกใหออกจากงาน  ถูกลดตําแหนง  หรือยายงาน  

   2.2  การเปลี่ยนแปลงในชีวิต  พบวา ในระยะหัวเล้ียวหัวตอของชีวิตทุกคนจะมี
จิตใจแปรปรวน  (Psychological Imbalance)  ทําใหเกิดความเครียดไมมากก็นอย  ระยะหัวเล้ียวหัวตอ
ของชีวิต  ไดแก  ทํางานครั้งแรก สมรสใหมๆ  มีบุตรคนแรก  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
ทําใหตองปรับตัว  ก็เปนสาเหตุของความเครียดชนิดหนึ่ง  การเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน  โดยไม
คาดคิด  หรือไมไดเตรียมตัวกอน  เชน  การยายโรงเรียน  ยายงาน  การยายที่อยู  เปนตน 

   2.3  ทํางานชนิดที่ทําใหเกิดความเครียด  เชน  ขาดความปลอดภัยในที่ทํางาน 
งานเสี่ยงอันตราย  งานที่ไมพึงพอใจ  มองไมเห็นความสําคัญของงานที่ทําอยู 

   2.4  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  ยากจน  เปนหนี้สิน  ไมมีความปลอดภัยในชีวิต 
   บราวน  และโมเบอรก (Brown & Moberg, 1980; อางถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 

2537, หนา 6)  ไดกลาวถึง  ภาวะเครียดในงานของผูบริหารมักพบเสมอจาก 
   1.  ปจจัยที่เกี่ยวกับงาน ไดแก 

     1.1  สภาพการทํางาน  (Working condition)  เชน  การทํางานที่ตองการความ
รวดเร็วใชความพยายามสูง ชั่วโมงการทํางานมากไป หรืองานลําบากเกินไป 

  1.2  งานที่หนักเกินไป  (Work overload)  ปริมาณงานมากเกินไป 
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   2.  ปจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทขององคการ ไดแก 
  2.1  บทบาทที่คลุมเครือ  (Role ambiguity)  ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานและ

วัตถุประสงคของงานไมชัดเจน  ทําใหไดรับความทุกขทรมาน  ไมพึงพอใจในชีวิตการงานและ
ผลงาน 

2.2   บทบาทที่ขัดแยง  (Role conflict)  มีความสับสนในบทบาทหนาที่ 
  2.3  ความรับผิดชอบทั้งตอคนและตอส่ิงของ  เชน  ตองใชเวลามากในการพบปะ 

ผูคน 
  2.4  การที่ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ ขาดความชวยเหลือจากผูบริหารระดับสูง 

   3.  สัมพันธภาพในหนวยงาน เชน สัมพันธภาพระหวางผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และ 
ผูรวมงาน  ไดแก 

  3.1  สัมพันธภาพกับผูบริหารผูบริหารที่มุงความสัมพันธต่ํา  คือ  มีความเปนเพื่อน 
ความจริงใจ  ยอมรับ  ใหความอบอุนแกผูปฏิบัตินอย  จะทําใหเกดิความรูสึกกดดันในงาน 
    3.2  สัมพนัธภาพกบัผูรวมงาน  การขาดความชวยเหลือทางสังคม  ในสถานการณ
ที่ยุงยาก 
   4.  พัฒนาทางดานอาชีพ การขาดความมั่นคงปลอดภัยในงานไมมีความกาวหนาในงาน 
   5.  บรรยากาศในการทํางาน การคุกคามตออิสรภาพของแตละบุคคล  เชน  การไมมี
สวนรวมในการตัดสินใจ  การขาดการใหคําแนะนําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจากผูบังคับบัญชา  การ
ส่ือสารที่ไมดี  และการแสดงออกของพฤติกรรมถูกกําจัด 
   6.  สาเหตุจากภายนอกองคการ  ไดแก  ปญหาครอบครัว  วิกฤติการณของชีวิต 
ความยุงยากทางการเงิน  ความขัดแยงในความเชื่อถือของบุคคลกับองคการ  องคการกับความ
ตองการของครอบครัว  และคุณลักษณะของแตละบุคคล 
   7.  การเปลี่ยนแปลงในงาน  เชน  การเปลี่ยนแปลงหนาที่ใหม  การเปลี่ยนขั้นตอน
ในการทํางาน  โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ถูกตัดสินใจโดยปราศจากเหตุผล  และไมมีการ
อธิบายใดๆ ใหทราบถึงความคาดหวังที่จะไดรับจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 

   8.  ระบบรางวัล  การประเมินผลในการปฏิบัติงาน  กอใหเกิดความเครียดได 
   บริมม  (Brimm, 1983, p. 65)  ไดวิเคราะหงานวิจัยตางๆ  แลวสรุปไดวา  สาเหตุ

สําคัญที่ทําใหผูบริหารเกิดความเครียด  คือ  งานของผูบริหารเอง 
  1.  ความขัดแยงในบทบาท 

   2.  ภารกิจหรือบทบาทที่มากเกินไป 
   3.  คาตอบแทนไมเพยีงพอ 
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   4.  ความขัดแยงระหวางบุคคลของผูปกครอง ครู นักเรียน 
   5.  ความรับผิดชอบในการบริหารที่เพิ่มมากขึ้น 
   เฮลลริเจล  สโลคัม  และวูดแมน  (Hellriegel  Slocum & Woodman, 1983, p. 492) 

ไดแบงปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดในการทํางานออกเปน 5 กลุม คือ 
   1.  ลักษณะของงาน  ไดแก  มีงานมากหรือนอยเกินไป  สภาพแวดลอมในการทํางาน

ไมดี  การบริหารเวลาไมเหมาะสม 
   2.  บทบาทในการทํางาน  ไดแก  ความขัดแยงในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาท 

ความรับผิดชอบตอคนอื่น  และการขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
   3.  ความสัมพันธภายในองคการ  ไดแก  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธ

กับเพื่อนรวมงาน  และการขาดการมอบหมายความรับผิดชอบ 
   4.  ความสัมพันธภายนอกองคการ  ไดแก  การสนับสนุนจากครอบครัว 
  5.  การพัฒนาอาชีพ  ไดแก  ไดรับการสนับสนุนมากเกินไปหรือนอยเกนิไป  ขาดความ

ปลอดภัยในการทํางาน  ความพยายามที่จะปฏิบัติงานถูกขัดขวาง 
   ควิกและควิก  (Quick & Quick, 1984, p. 17-41)  และ สเตียรส  (Steers, 1984, p. 

509-521)  ไดสรุปผลการวิจัยวา  ความเครียดของผูบริหารเปนผลมาจากปจจัยหลัก 3 ประการ คือ 
   1.  ปจจัยดานบุคคล  เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับตัวผูบริหารเอง  ไดแก 

   1.1  อาย ุ
   1.2  เพศ 
   1.3  วุฒิการศกึษา 
   1.4  ประสบการณ 
   1.5  บุคลิกภาพแบบ A 
   1.6  การเชื่อมอาํนาจภายใน-ภายนอกตน 

   2.  ปจจัยดานกลุม  เปนปจจยัที่เกีย่วของกบัเพื่อนรวมงาน  ไดแก 
   2.1  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา 
   2.2  การสนับสนุนทางสังคม 
   2.3  ความสามัคคี 

   3.  ปจจัยดานองคการ  เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับองคการหรืองานที่ทํา  ไดแก 
   3.1  นโยบาย 
   3.2  โครงสราง 
   3.3  ขนาด 
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   3.4  ลักษณะของงานที่ทํา 
   3.5  สภาพแวดลอมของงานที่ทํา 
   3.6  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.7  ลักษณะของบทบาท ความคลุมเครือในบทบาท ความขัดแยงในบทบาท 
   3.8  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

   ดูบริน  (Dubrin, 1984, p. 165-172)  ไดแบงปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดในการทํางาน 
ออกเปน  2  ดาน  คือ 

   1.  ปจจัยดานบุคคล  ไดแก  บุคลิกภาพแบบ A  ความขัดแยงระหวางครอบครัวกับ
การทํางานและการไมชอบในระเบียบแบบแผนและความเชื่ออํานาจภายนอกตน 
   2.  ปจจัยดานองคการและสิ่งแวดลอม  ไดแก  ความคลุมเครือและความขัดแยงใน
บทบาท  บทบาทมากหรือนอยเกินไป  ความไมมั่นคงของงาน  และแรงบีบคั้นในการทํางาน 

   โมโตวิดโล  แพคการด  และแมนนิ่ง  (Motowidlo, Packard & Manning, 1986,  p. 
618-629)  พบวา  สาเหตุสําคัญที่ทําใหผูบริหารสถานศึกษาเครียด  ไดแก 
   1.  สภาพของงานที่ทํา  เชน  ความขัดแยงในบทบาท  ความคลุมเครือในบทบาท 
บทบาทที่มากเกินไปหรืองานที่มากเกินไป 

2. คุณลักษณะของบุคคล  เชน  อายุ  ประสบการณในการทํางาน  บุคลิกภาพแบบ A 
3. ความถี่ของเหตุการณที่เครียด 
4. ความขัดแยงของเหตุการณ 

   เมคเกรท และ เคลลี่  (McGrath & Kelly, 1986,  p. 3)  บอกวา  สาเหตุสําคัญที่ทํา
ใหเกิดความเครียดของผูบริหาร  ไดแก  ความกดดันเรื่องเวลาหรือการหยอนประสิทธิภาพในการ
บริหารเวลา 
   ไอแวนเซวิส  และแมตทีสัน  (Ivancevich & Matteson, 1978, p. 372)  ไดแบงปจจัย
ที่ทําใหเกิดความเครียดในการทํางานออกเปน  4  สวน  คือ 

   1.  ปจจยัดานบคุคล  ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ภูมิลําเนา  การศกึษา  และสุขภาพ 
   2.  ปจจัยดานการแตกตางในการรับรู  ไดแก  บุคลิกภาพ  ความอดทนตอปญหา 

และความเชื่ออํานาจภายนอกตน 
   3.  ปจจัยภายในองคการ  แบงเปนระดับบุคคล  ไดแก  ความคลุมเครือในบทบาท 
ความขัดแยงในบทบาท  ปริมาณของงาน  ความรับผิดชอบตอคนและสิ่งของ  ระดับกลุม  ไดแก 
ความสัมพันธระหวางบุคคล และความขัดแยงภายในกลุม  ระดับองคการ  ไดแก  สภาพแวดลอมใน 
องคการ  บรรยากาศในองคการ  และการจัดองคการ 
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   4.  ปจจัยภายนอกองคการ  ไดแก  การสนับสนุนจากครอบครัว  ปญหาเศรษฐกิจ 
ที่อยูอาศัย  และการเดนิทาง 
   คีท  และนิวสตรอม  (Keith & Newstrom,  1989, p. 488) ไดแบงปจจัยที่กอใหเกิด
ความเครียดในการทํางานออกเปน  4  อยาง  คือ 
   1.  ปจจัยดานสภาพแวดลอม  ไดแก  เสียง  อุณหภูมิ 
   2.  ปจจัยดานงาน  ไดแก  บทบาท  การบริหารเวลา  การเปลี่ยนแปลง  และการ
นิเทศงาน 
   3.  ปจจัยความสัมพันธระหวางบุคคล  ไดแก  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  
และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
   4.  ปจจัยดานการตอบสนองทางอารมณ 
   บารอนและกรีนเบอรก (Baron & Greenberg, 1990, p. 226-231) ไดแบงความเครียด
ในการทํางานออกเปน 7  อยาง  คือ 
   1.  ลักษณะของงาน 
   2.  ความขัดแยงในบทบาท 
   3.  ความคลุมเครือในบทบาท 
   4.  บทบาทมากหรือนอยเกินไป 
   5.  ความรับผิดชอบตอคนอื่น 
   6.  ขาดการสนับสนุนทางสังคม 
   7.  ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
   บราแฮม (Braham,1990,  p. 30)  ไดแบงสาเหตุของความเครียดออกเปน  5  กลุม
ดังนี้ 
   1.  การเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาเกี่ยวกับงานที่ทําเปนความเครียดที่เกิดจากสิ่งที่
เราคาดหวังเกิดขึ้นจริงๆ  เชน  คาดวาจะไดเล่ือนตําแหนงแลวไดเล่ือนจริง 
   2.  การเปลี่ยนแปลงที่ไมไดคาดหวังเกี่ยวกับหนาที่การงาน  เชน  ความเครียดทีเ่กดิ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไมคาดหวัง  หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา 
เชน  การเปลี่ยนแปลงสายงานของหัวหนา  การเปลี่ยนหัวหนาใหม 
   3.  ความเครียดที่เกิดขึ้นโดยเหตุการณบังเอิญ  เชน  รถชนอุบัติเหตุ  มีคนมา
ขัดจงัหวะการทํางาน 
   4.  ความเครียดจากตนเอง  เปนความเครียดที่เกิดจากภายในตัวเอง  เชน  ลักษณะ
ของพฤติกรรม  ลักษณะนิสัย 
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   5.  ความเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  เชน  หองทํางานไมเหมาะ  แสง
ไมพอ  มีเสียงรบกวนตลอดเวลา  เกาอี้นั่งไมเหมาะ  อากาศเปนพิษ 
   เชอรเมอรฮอน  และออสบอรน  (Shermerhorn  &  Osborn, 1991, p. 529-530)  ไดแบง
ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดในการทํางานออกเปน  3  อยาง  คือ 
   1.  ปจจัยดานบุคคล  ไดแก  ความตองการ  ความสามารถ  และบุคลิกภาพ 
   2.  ปจจัยดานงาน  ไดแก  ลักษณะของงาน  บทบาทความสัมพันธระหวางบุคคล 
และความกาวหนาในอาชีพ 
   3.  ปจจัยภายนอกงาน 
   เซฟารท  (Seyfarth, 1991;  อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2536, หนา 299-230) 
กลาววา  ผูบริหารการศึกษาจะมีความเครียดอยางนอย  4  อยางในโรงเรียน 
   1.  ความเครียดจากเวลา  (Time Stress)  เปนความเครียดที่เกิดจากการมีเวลาไมพอที่จะ
ทํางานสําเร็จ 

   2.  ความเครียดจากสถานการณ  (Situational Stress)  เปนความเครียดที่เปนผลมา
จากบุคคลอยูในสถานการณที่คุกคามทางจิตวิทยา  ซ่ึงไมสามารถควบคุมหรือแกไขได 

   3.  ความเครียดจากการคาดการณลวงหนา  (Anticipatory Stress)  เปนความทุกข
หรือความกังวลใจตอเหตุการณที่คาดวาจะเกิด  ซ่ึงเหตุการณนั้นอาจเกิดหรือไมเกิดขึ้นก็ได 

   4.  ความเครียดจากการเผชิญหนา  (Encounter Stress)  เปนความทุกขที่จะตอง
ติดตอกับบุคคลที่เขากันไมได หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาและไมสามารถคาดหวัง
ไดวาบุคคลที่จะพบนั้นจะแสดงพฤติกรรมอยางไรออกมา 
 2.3.3  ระดับของความเครียด 

 เจนิส  (Janis, 1952,  p. 65)  แบงความเครยีดออกเปน  3  ระดับ  คือ 
  1.  ความเครียดระดับต่ํา  (Mild  Stress)  ความเครียดในระดับนี้มีนอยและสิ้นสุด

ในระยะเวลาอันสั้น  เปนความเครียดที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆ ไมรุนแรง  ความเครียดในระดับนี้จะ
เกี่ยวของ  กับสาเหตุหรือเหตุการณเพียงเล็กนอยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

  2.  ความเครียดในระดับปานกลาง  (Moderate  Stress)  ความเครียดในระดับนี้
รุนแรงกวาในระดับแรก อาจมีอยูเปนเวลานาน เปนชั่วโมงหรือหลายช่ัวโมง เปนวัน 
   3.  ความเครียดในระดับสูง  (Severe  Stress)  ความเครียดในระดับนี้จะมีอาการอยู
นานเปนสัปดาห  เปนเดือน  หรือเปนป  สาเหตุของความเครียดจะรุนแรงหรือมีหลายสาเหต ุ
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 กิติวรรณ  เทียมแกว  และคณะ (2541;  อางถึงใน สุวรรณา อนุสันติ,  2546, หนา 
88-90)  แบงระดับความเครียดเปน  4  ระดับ 
   1.  ความเครียดระดับต่ํา  (Mild  Stress)  เปนความเครียดระดับนอยและหายไปไดใน
ระยะสั้นเปนความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  ความเครียดระดับนี้ไมคุกคามตอการดําเนินชีวิต  
บุคคลมีการปรับตัว  อยางอัตโนมัติ  เปนการปรับตัวดวยความเคยชิน 

  2.  ความเครียดในระดับปานกลาง  (Moderate  Stress)  เปนความเครียดที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวันเนื่องจากมีส่ิงคุกคามหรือพบเหตุการณสําคัญๆ ในสังคม  บุคคลจะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองออกมาในลักษณะความวิตกกังวล  ความกลัว  ถือวาอยูในเกณฑปกติทั่วๆ ไปไมรุนแรง
จนกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย เปนระดับความเครียดที่ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน  
   3.  ความเครียดในระดับสูง  (High  Stress)  เปนความเครียดที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ไดรับเหตุการณที่กอใหเกิดความเครียดสูง ไมสามารถปรับลดความเครียดลงไดในระยะเวลาอันสั้น
ถือวาอยูในเขตอันตราย หากไมไดรับการบรรเทาจะนําไปสูความเครียดเรื้อรังจนกอใหเกิดโรค
ตางๆ ได 
   4.  ความเครียดในระดับรุนแรง  (Severe Stress)  เปนความเครียดในระดับสูงที่
ดําเนินติดตอกันมาอยางตอเนื่อง จนทําใหบุคคลมีความลมเหลวในการปรับตัวจนเกิดความเบื่อหนาย 
ทอแท หมดแรง ควบคุมตัวเองไมได เกิดอาการทางกายหรือโรคภัยตางๆ  ตามมาได 

    กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต  (2541,  หนา 85)  แบงระดับของความเครียด
เปน  5  ระดับ  ดังนี้ 
   1.  ระดับความเครียดต่ํากวาเกณฑปกติอยางมาก  เปนระดับที่บุคคลอาจรูสึกถึง
ความพอใจกับการดําเนินชีวิตที่เปนอยู  โดยมีแรงกดดันจากภายนอกหรือแรงจูงใจในการดําเนินชีวิต
นอยกวาบุคคลอื่น 

  2.  ระดับความเครียดเกณฑปกติ  เปนระดับที่บุคคลสามารถจัดการกับความเครียด
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  และสามารถปรับตัวตอสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
   3.  ระดับความเครียดสูงกวาปกติเล็กนอย  เปนระดับที่บุคคลมีความไมสบายใจ 
อันเกิดจากปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน  หรือมีปญหาอุปสรรคหรือขอขัดแยงท่ีอาจจะไมได
รับการคลี่คลายหรือแกไข 

  4.  ระดับความเครียดสูงกวาปกติปานกลาง เปนระดับที่บุคคลเริ่มมีความรูสึกตึงเครียด
ในระดับคอนขางสูงและไดรับความเดือดรอนเปนอยางมากจากปญหาทางอารมณที่เกิดปญหาความ
ขัดแยงและวิกฤตการณในชีวิต 
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   5.  ระดับความเครียดสูงกวาเกณฑปกติมาก  เปนระดับที่บุคคลกําลังตกอยูในภาวะ
เครียดหรือกําลังเผชิญกับวิกฤตการณในชีวิตอยางรุนแรง  หากปลอยใหความเครียดในระดับนี้ยังคง
มีตอไปโดยไดดําเนินการแกไขอยางเหมาะสมและถูกวิธี  อาจนําไปสูความเจ็บปวยที่รุนแรง  ซ่ึง
สงผลเสียตอตนเองและบุคคลใกลชิด 
 2.3.4  ความเครียดกับผูบริหาร 

 บุญทัน  ดอกไธสง  (2530,  หนา  125-131)  กลาวถึง  ความเครียดกับผูบริหาร สรุปไดวา  
ความเครียดคือภัยรายแรงของนักบริหาร  ทั้งนี้เนื่องจาก ความเครียดเปนพลังอยางหนึ่งที่เกิดจาก
ความกดดันภายในและภายนอก  ที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของนักบริหาร  เฉพาะนักบริหารนั้นได
เผชญิกับสภาพแวดลอมที่สําคัญ  4  ประการ  ดังนี้ 

 1.  สภาพแวดลอมของงาน 
 นักบริหารจะตองมีการปรับปรุงหนวยการทํางาน  ใหมีการทํางานเปนระเบียบ

เปนระบบ  สถานที่ทํางานนั้นจะตองมีการปรับปรุงใหมีลักษณะที่สะอาด  มีการจัดนิเวศวิทยาและ
การถายเทของอากาศใหดี  มีแสงสวาง  และเครื่องอํานวยความสะดวก  ความสบายใหเหมาะสม 
อุณหภูมิของอากาศจะตองมีการปรับปรุง ถาเปนไปไดจะตองมีเครื่องปรับอากาศ  หรือการจัดหอง
ทํางานใหลมถายเทไดสะดวก  รวมทั้งตูเก็บเอกสารและเครื่องมือใหสมบูรณ  ผูบริหารตองใหความ
สนใจตอการจัดสภาพแวดลอม  สถานที่ทํางาน  และสภาพการจัดระบบการทํางานเปนอยางดี  

 2.  สภาพแวดลอมของบุคคลในองคการ 
     การทํางานของบุคคลในองคการนั้น  จะตองมีการเขาใจการรวมมือซ่ึงกันและกัน 

เหมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน  ถามีการตกลงกันเปนมติวาจะกระทําอะไรแลว  จะตองรวมมือ
รวมใจกันกระทําใหสําเร็จ  และการทํางานใดๆ ยอมมีความขัดแยง  แตความขัดแยงนั้นสามารถ
ส้ินสุดลงได  เมื่อมติจากเสียงสวนมากออกมา  และที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งคือการชวยเหลือ
แนะนําซึ่งกันและกัน  อันจะกอใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพในองคการ
จะตองพัฒนาใหเปนระบบขึ้น  แตถาหากผิดพลาดประการใดจะตองรูจักใหอภัย  และไมมีอคติตอ
สวนบุคคลหรือมีการแบงเปนพรรคเปนพวก  หรือสถาบันนิยมจนคิดวาคนอื่นหรือสถาบันอื่นไมมี
คุณภาพ  เพราะงานของสวนตนและสวนรวมจะบรรลุผลสําเร็จไดนั้น  จะตองอาศัยเพื่อนรวมงาน
เปนหลัก  
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 3.  สภาพแวดลอมทางสังคม 
      สภาพแวดลอมทางสังคม  ซ่ึงอาจจะพิจารณาไดในมุมกวาง  คือ  สังคม

ระดับประเทศการบริหารประเทศ บทบาททางการเมือง  การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล  การผูกขาดตัดทอนของผูมีอํานาจ หรือชนชั้นที่มีผลกระทบตอระดับครอบครัว  ระดับการ
ทํางาน   หรือระดับการแสดงออกที่ไมมีอิสระได  ดังกรณีการใชอํานาจทางการเมืองของ
นักการเมือง  ฝากคนเขาทํางาน  หรือสงคนของตนเขามาบริหาร  อันมีผลตอระบบคุณธรรม  ซ่ึง
ภาวะดังกลาวยอมมีผลกระทบทําใหเกิดความกดดันทางจิตของของพนักงานในระดับองคการ 

 4.  สภาพแวดลอมทางรายได 
      พบวาระบบการบริหารในสังคมไทยปจจุบันนี้  ไดเผชิญกับปญหาที่สําคัญยิ่ง 

คือ  ปญหาทางเศรษฐกิจ  ระบบราชการนั้นจายต่ํากวาความสามารถ  เมื่อสภาพของรายไดตกต่ํา 
บุคคลนั้นๆ ยอมไมมีทางออก ความผิดหวังยอมเกิดขึ้น  ความฟุงซานยอมตามมาจนกําเริบไปสู
ความเปนโรคจิต  นั่นคือผลของความเครียด  นักบริหารจะตองรูจักการปรับตัวตอภาวะความเครียด
ที่เกิดจากความฟุงซาน 
 2.3.5  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด 

 ทฤษฎีความเครียดของ Lazarus 
 ลาซารัส  (Lazarus, 1984, p. 55)  กลาวถึงความเครียดวาเปนกระบวนการทางอารมณ  

(Emotional Response System)  กลาวคือ  เปนผลการกระทํารวมกันระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอม  
เมื่อมีความไมสมดุลระหวางความตองการหรือการเรียกรอง  (Demand)  จากสิ่งแวดลอมกับ
ความสามารถในการตอบสนองของบุคคล  (Resource)  บุคคลจะมีการตอบสนองทางอารมณ 
รูปแบบการตอบสนองทางอารมณจะแตกตางกันในแตละบุคคล  ขึ้นอยูกับการประเมินของบุคคล
ตอส่ิงเราที่เขามากระทบ 

การตอบสนองทางอารมณ  ประกอบดวยองคประกอบหลักที่สําคัญคือ  ระบบการ
รับเขามา  (Input)   ประกอบดวย คุณสมบัติของสิ่งเรา  (Stimulus Properties)  และระบบการประเมิน
บุคคลและระบบการสงออก  (Output)  หมายถึง  ประเภทการตอบสนองของบุคคล  ซ่ึงแสดงเปน
แผนภูมิ  1  ไดดังนี้ 
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             คุณสมบัติส่ิงเรา                           ระบบการประเมินของบุคคล                      การตอบสนอง 
 
 (Appraisal Subsystem)และ
ร ะ บ บ ก า ร ส ง อ อ ก
(Output)หมายถึงประเภทการ
ตอบสนองของบุคคล(Response 
Categories)ซ่ึ ง แ ส ด ง เ ป น
แผนภูมิไดดังนี้คุณสมบัติของ
ส่ิงเรา  ร ะ บ บ ก า ร
ประเมินของบุคคล   ก า ร
ตอบสนองคุณสมบัติของสิ่งเรา 
         ร ะ บ บ ก า ร
ประเมินของบุคคล          
การตอบสนอง 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ 1  แสดงระบบการตอบสนองทางอารมณ    
ที่มา :  ลาซารัส  (Lazarus,  1984,  p. 478) 

 
 จากแผนภูมิที่ 1 นําเสนอรายละเอียด ดังนี้ คือ 

  1.  คุณสมบัติของสิ่งเรา 
    1.1  คุณสมบัติภายใน  (Intrinsic)  หมายถึง  ขอมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณที่ทําให
บุคคลเกิดอารมณรุนแรง  เชน  เสียใจ  โกรธ  เปนขอมูลที่เฉพาะเจาะจงตอบุคคล 
    1.2  คุณสมบัติภายนอก  (Extrinsic)  หมายถึง  ขอมูลท่ีไมเฉพาะเจาะจง  ไดแก
ส่ิงที่ไมชัดเจนสิ่งที่แปลกใหม ส่ิงที่ยังมาไมถึง 

 1.3  คุณสมบัติของขอมูลที่ไดรับจากการประเมินยอนกลับในการตอบสนองที่
ผานมา  (Response Detemined) 

 

คุณสมบัติภายใน 
- ขอมูลขาวสาวที่เฉพาะเจาะจง 
ตอบุคคลที่ทําใหเกิดความ 
เศราโศก เสียใจ โกรธ ฯลฯ 
 
คุณสมบัติภายนอก 
- สิ่งตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเปน
ขอมูลที่ไมเฉพาะเจาะจง 
ตอบุคคล เชน สิ่งที่แปลกใหม
ตางๆเหตุการณตางๆความ 
สับสนวุนวาย ฯลฯ 
 
การไดรับการประเมินยอนกลับ 
- ขอมูลที่ไดรับจากการประเมิน
การตอบสนองตอสิ่งที่เกิดขึ้น 

การประเมิน
ทางปญญา 
- ขั้นตน 
- ขั้นที่สอง 

รูปแบบการแกปญหา 
- การใชกลไกลทาง
จิต 
- การแสดงออกดวย
การกระทําโดยตรง 
- ปรับตัวไดโดย
ปราศจากปญหาทาง
อารมณ 

กฎเกณฑทางสังคม 
เชน บทบาททาง
สังคม คานิยม 
บรรทัดฐานของ 
สังคม เปนตน 

โครงสรางดาน
จิตใจ 
แรงจูงใจ 
ความเช่ือ 
ทัศนคติ 
ความสามารถ
ในการ
แกปญหา 

ความคิด 
- การยอนประเมิน
ใหมตามความเปน
จริงและไมเปนจริง 
การแสดงออก 
- การแสดงออก
ทางดานรางกาย 
วิธีการแกไขปญหา 
- กําหนด
สัญลักษณ 
- แหลงชวยเหลือ
ตางๆ 
- กําหนดวิธีการ 
แกไข 
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  2.  ระบบการประเมินของบุคคล   
 ระบบการประเมินของบุคคลเปนหัวใจของระบบการตอบสนองทางอารมณซ่ึง 

เนนกระบวนการประเมินทางปญญาของบุคคล  (Cognitive  Appraisal  Process)  เปนกระบวนการ
ในการประเมินเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นของบุคคลวาเปนอยางไร  และสามารถตอบสนองได
อยางไร  โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
     2.1  การประเมินขั้นตน  (Primary Appraisal)  เปนการประเมินสิ่งเราของบุคคล 
โดยทั่วไปไมเฉพาะเจาะจง  ใชเฉพาะองคประกอบภายในของบุคคล  คือ  คานิยม  ความเชื่อในการ
ชวยประเมินดวยการตั้งคําถามกับตนเองวา  “ฉันกําลังมีปญหา หรือ ยังเปนปกติ”  การประเมินขั้นนี้
เปนการประเมินสถานการณวาเปนอยางไร  ผลของการประเมินออกมา  3  ลักษณะ  คือ ไมมีความ
เกี่ยวของ และไมมีผลตอภาวะปกติของบุคคล(Irrelevant) มีประโยชนและมีผลดีตอบุคคล (Benign-
Positive)  หรือเต็มไปดวยความเครียด  (Stressful)  หากบุคคลประเมินเหตุการณวาเต็มไปดวย
ความเครียดลักษณะการประเมินจะแสดงออก  ดังนี้ 
           2.1.1  การคุกคาม  (Threat)  เปนการประเมินเหตุการณของบุคคลที่จะเกดิขึน้ 
โดยคาดคะเนวาเหตุการณที่กําลังจะเกิดจะทําใหเกิดอันตรายและการสูญเสียเปนการคาดคะเนของ
เหตุการณในดานลบ 
       2.1.2  การทาทาย  (Challenge)  เปนการประเมินเหตุการณของบุคคลตอ
เหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยคาดคะเนผลของเหตุการณวาจะไดรับประโยชน จะมีความ          
งอกงาม  เปนการคาดคะเนถึงผลของเหตุการณในดานบวก 
        การประเมินดานที่ 1  และ 2  จะเปนการประเมินเหตุการณที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น  (Anticipatory  Events)  และผลของเหตุการณยังไมแนชัด  และยังคลุมเครืออยู  (Ambi-guous)  
คืออาจเปนไดทั้งดานบวกและดานลบ  สวนการประเมินเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวบุคคลจะมองยอน
เหตุการณที่เกิดขึ้นวาไดประโยชนหรือสูญเสียประโยชน 

  2.2.3  อันตรายหรือการสูญเสีย  (Harm/Loss)  เปนการประเมินของเหตุการณ 
ในดานลบ  หลังเหตุการณผานไปแลว  ผลของเหตุการณกอใหเกิดความรูสึกสูญเสียและเปน
อันตรายตอบุคคล  ทั้งดานสัมพันธภาพ  สุขภาพ หรือความมีคุณคาในตนเอง 
    2.2  การประเมินขั้นที่สอง  (Secondary Appraisal)  เปนการประเมนิความสามารถ
ของบุคคลตอเหตุการณที่เกิดขึ้นวาจะแกไขอยางไร  เปนการประเมินความสามารถของบุคคล  และ
ประเมินความชวยเหลือที่จะไดรับวาจะสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได หรือไมอยางไร และจะ
สามารถใชประสบการณในอดีตมาชวยในการประเมินการรับรูไดความสัมพันธระหวางการ     
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ประเมินขั้นตนกับการประเมินขั้นที่สอง  อาจเปนไปไดในลักษณะวาการประเมินขั้นตนไมจําเปน
จะตองสอดคลองกับการประเมินขั้นที่สอง 
   2.3  การประเมินซ้ํา  (Reappraisal)  เปนการประเมินซ้ําหลังจากการที่บุคคลใช
วิธีการแกไขปญหาไมไดผล เพื่อใหสามารถรักษาความสมดุลของระบบไวได การประเมินซ้ํามัก
ออกมาในรูปของการใชกลไกลการปองกันตนเอง  (Defense  Mechanism) 
     รูปแบบการแกไขปญหา  (Coping)  
     การแกไขปญหาหรือความยุงยากตางๆ ของบุคคลมีหลายรูปแบบแตกตางกัน
ไปในแตละคน การแกไขปญหาของบุคคลจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับการประเมินสิ่งเราที่เกิดขึ้นวา
บุคคลจะประเมินสิ่งเราออกมาในลักษณะใด และบุคคลจะสามารถแกปญหาไดอยางไรบาง รูปแบบ
การแกปญหาเปนผลจากการกระทํารวมกันระหวางปจจัยภายในของบุคคลกับปจจัยดาน
ส่ิงแวดลอมในการหาวิธีการตอบสนองตอส่ิงเราเพื่อใหสามารถคงความสมดุลภายในหรือสามารถ
รักษาสภาพปกติไวได  รูปแบบการแกไขปญหาและการตอบสนองของบุคคลตอส่ิงเรา โดยจะมีการ
ตอบสนองแตกตางกัน ตามการประเมินสิ่งเรา คือ 
             1.  หากบุคคลประเมินสิ่งเราที่เกิดขึ้นวาเปนการคุกคาม  (Threat)  รูปแบบใน
การแกปญหาจะแสดงออกไดใน  2  ลักษณะ  คือ  การตอบสนองทางความคิด  ซ่ึงสามารถคิดและ
รับรูตามความเปนจริง  (Realistic)  และการคิดหรือรับรูบิดเบือนจากความเปนจริง  
            2.  หากบุคคลประเมินสิ่งเราที่เกิดขึ้นวาเปนสิ่งเราที่ไมคุกคาม  (Nonthreat) 
บุคคลจะสามารถตอบสนองตอส่ิงเรานั้นโดยปราศจากปญหาทางอารมณ มีวิธีการในการแกปญหา
การคิดวิธีการและกําหนดรูปแบบในการแกไขปญหาไดผล จากการตอบสนองตอส่ิงเราที่เกิดขึ้นนี้ 
อาจจะถูกสงกลับไปเปนสิ่งเราที่สามารถกระตุนใหเกิดการประเมินและการตอบสนองใหมได 
       3.  การตอบสนองตอความเครียด  เมื่อบุคคลตองเผชิญกับสิ่งเราและสิ่งเรานั้น
ทําใหเกิดภาวะเครียดบุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครียด หรือการปรับตัวตอความเครยีด 
ดังนี้ 
                               3.1  การตอบสนองทางความนึกคิดและการรับรู  เมื่อบุคคลตกอยูในภาวะ
ความเครียดการตอบสนองทางความคิดและการรับรูจะเปนไปไดใน  3  ประเภท  คือ 

   3.1.1  การหนีและเลี่ยง  เปนความพยายามของบุคคลในการจัดการกับ
ความเครียดที่เกิดขึ้นเพื่อทําใหบุคคลรูสึกวาอันตราย  หรือการคุกคามตอจิตใจลดลงหรือหมดไป
โดยการใชกลไกลในการปองกันตนเอง  ซ่ึงพบในคนสวนใหญ  บุคคลจะนึกคิดหรือรับรูเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในลักษณะของการเขาขางตนเอง บิดเบือนการรับรู ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้น 
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 3.1.2  การยอมรับและการเผชิญกับภาวะเครียด  บุคคลพยายามนึกทบทวน
ถึงที่มาของความเครียด คนหาวิธีการ เพื่อนํามาแกไขสภาพการณที่กอใหเกิดความเครียด ประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะเผชิญกับภาวะเครียด มีการแกไขเปลี่ยนแปลงตนเองใหเขมแข็ง
และอดทนมากขึ้นเพื่อสามารถเผชิญภาวะเครียดไดมากขึ้น 

 3.1.3  การเรียนรูที่จะอยูกับความเครียด หากบุคคลไมสามารถแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงสิ่งเราที่กอใหเกิดความเครียดได บุคคลตองเรียนรูที่จะอยูกับความเครียดใหได โดย
กลวิธีตางๆ เชน การผอนคลายตนเอง การแสวงหาความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
         3.1.4  การตอบสนองทางอารมณและความรูสึก คนที่มีความเครียดอารมณ
และความรูสึกจะเปลี่ยนไป  จะเกิดความรูสึกคับของใจ  กระสับกระสาย  ถูกกดดัน  ถูกบีบคั้น  
รูสึกกลัว  วิตกกังวลโกรธ  ซึมเศรา  เสียใจและรูสึกผิด  เมื่อมีความวิตกกังวลก็มักแสดงอาการทาง
รางกายและพฤติกรรมอันเปนผลจากความวิตกกังวลดวย  เชน  นอนหลับยาก  หงุดหงิด  รูสึกชา
ตามสวนของรางกาย  กระวนกระวาย  ปวดบริเวณใดบริเวณหนึ่งของรางกาย กลัวในสิ่งที่คลุมเครือ 
         3.1.5  การตอบสนองทางพฤติกรรม เปนปฏิกิริยาของรางกายที่เตรียมพรอม
หรือถอยหนี  พฤติกรรมอาจจะแสดงออกทางสีหนา  ทาทาง  มีอาการสั่นเนื่องจากความตรึงเครียด
ของกลามเนื้อมีอาการกระตุกที่เกิดจากความกลัวหรือความวิตกกังวลอยางรุนแรง  พูดติดอาง  พูดเพอเจอ  
พดูไมหยุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม  ไดแก  การมีพฤติกรรมไมลดละ (Persistent) มากขึ้น  
เชน  การทําอะไรไดนานๆ จนคนรอบขางเกิดความรําคาญ  หรืออาจเปนไปในทางตรงกันขาม  คือ  
ทํางานไดนอยลงขาดสมาธิ  หลงลืม  มีความผิดพลาดมากขึ้น  พฤติกรรมกาวราว  หรือหลีกหนีจาก
สภาพการณที่กอใหเกิดความวิตกกังวล 
         3.2  การตอบสนองทางสรีระ  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงในระบบประสาท
อัตโนมัติ  เชน  การเปลี่ยนแปลงในการทํางานของระบบหัวใจ  การเปลี่ยนแปลงการทํางานของ    
ตอมไรทอ  ซ่ึงเซลยี่  (Selye, 1976, p. 44)  แบงปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายออกเปน  3  ระยะ  คือ 
             3.2.1  ระยะตอบสนองตอสัญญาณอันตราย  (Alarm  Reaction  Stage) 
เปนระยะที่รางกายถูกกระตุนใหมีความพรอม  และตื่นตัวในการสรางกลไกลที่จะตอตานภาวะ
เครียดมีการเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ โดยอัตโนมัติปฏิกิริยาการตอบสนองของรางกายตอส่ิงเรา
ที่มากระตุนระยะนี้จะใชเวลาไมนานนักก็อาจจะปรับตัวได  หรืออาจจะเขาสูระยะที่  2  คือ  ระยะ
ตอตาน 
        3.2.2  ระยะตอตาน  (Resistance  Stage)  เปนระยะของการปรับตัวอยาง
แทจริง  รางกายจะปรับภาวะความไมสมดุลของระบบตางๆ  ใหคืนสูภาวะปกติเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่จะนําไปสูความพรอมที่จะปองกันตนเอง  ระยะนี้รางกายสรางภูมิตานทานโรคหลั่งฮอรโมน 
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ระดับน้ําตาลในเลือดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  การตอบสนองจะกลับสูปกติเมื่อความเครียด
ลดนอยลง  แตถาความเครียดยังคงอยูเปนระยะเวลานาน  ระยะตอตานจะคงอยูไมกลับสูภาวะปกติ 
บุคคลจะรูสึกเปนทุกขและมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ  เชน  อัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้น  ความดนั
โลหิตสูงขึ้น  อัตราการหายใจถี่มากขึ้น  เวียนศีรษะ  มึนงง  เหงื่อออก  กลามเนื้อหดรัดตัวทําใหปวด
ตามรางกาย  เชน  ปวดศีรษะ  ตนคอ  ไมเกรน  คล่ืนไส  แผลในกระเพาะอาหาร  หอบหืด  ผ่ืนแดงที่
ผิวหนัง  เปนตน  หากระยะตอตานยังคงอยูตอไป  การปรับตัวไมไดผลบุคคลจะยังตึงเครียดมากขึ้น  
จนกระทั่งถึงจุดที่ปรับไมได และเขาสูระยะที่ 3 
        3.2.3  ระยะหมดกําลัง  (The  Stage  of  Exhaustion)  เมื่อบุคคลไมสามารถ
ปรับตัวไดอีกแลว  ภาวะความไมสมดุลของรางกายยังคงอยูรางกายจะไมสามารถคืนสูภาวะปกติ
เกิดโรคทางจิต  หรืออาจเสียชีวิตได 
     ทฤษฎีความเครียดของ  Slavin  
      สเลวิน  (Slavin, 1991, p.70)  ไดเสนอรูปแบบกระบวนการของความเครียดพัฒนา
ตามทฤษฎีความเครียดของ ลาซารัสและโฟลคแมน  (Lazarus & Folkman, 1984,  p. 45)  ซ่ึงประกอบดวย
องคประกอบ 5 ประการ คือ เหตุการณที่จะเกิดความเครียด การประเมินทางปญญาขั้นตน การประเมิน
ปญญาที่สอง การเผชิญปญหาและผลลัพธของความเครียด ซ่ึงแสดงไดดังแผนภูมิที่ 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงรูปแบบของกระบวนการของความเครียดพัฒนาตามทฤษฎีความเครียดของ  
ที่มา :  สเลวิน  (Slavin, 1991, p. 70) 
 

เหตุการณท่ี
กอใหเกิด
ความเครียด 
- เหตุการณ 
  หลัก 
- เหตุการณ 
  ยอย 

การประเมินขั้นตน 
- “ฉันกําลังมีปญหา” 
- ไมเกี่ยวของ/ไมมีผล 
- เปนประโยชน/เปนผลดี 
-  เต็มไปดวยความเครียด 
-  อันตราย/สูญเสีย 
-  คุกคาม 
-  ทาทาย 

การประเมินขั้นที่
สอง 
-“ฉันจะทําอะไรได
บาง?” 
- คิดที่จะเผชิญ 
   ปญหา 
- การประเมิน 
   ความสามารถ 
 - แหลงใหความ 
   ชวยเหลือ 

การเผชิญ
ปญหา 
- มุงแก 
  ปญหา 
- มุงเนน 
  อารมณ 

ผลลัพธการ
ปรับตัว 
- สังคม 
- จิตใจ 
- สุขภาพ 
  รางกาย 
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    จากแผนภูมิที่ 2 นําเสนอรายละเอียดตามหวัขอดังนี้ คือ 
     1.  เหตุการณที่กอใหเกิดความเครียด  (Occurrence  of  a  Potentially  Streeful Event) 
ความเครียดเปนผลของความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงรวมไปถึงเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นแกบุคคลนั้นดวย ดังนั้นเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นถือเปนสิ่งเราที่มากระตุนใหเกิดความเครียดได 
และจะมีความหมายมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการประเมินของบุคคล เหตุการณที่ถือเปนสิ่งเรานี้จะ
มีลักษณะคุณสมบัติภายในและภายนอก ซ่ึงคุณสมบัติภายในของสิ่งเรา (Intrinsic) หมายถึง ขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวกับเหตุการณที่เฉพาะเจาะจงตอบุคคลทําใหเกิดความเศราโศก เสียใจโกรธ เชน 
เหตุการณของการสูญเสียและคุณสมบัติภายนอกของสิ่งเรา (Extrinsic) หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตเปนขอมูลที่ไมเฉพาะเจาะจงที่ไดรับจากการประเมินยอนกลับในการตอบสนองที่ผานมาก็
ถือเปนสิ่งเราเชนเดียวกัน เหตุการณตางๆ ที่ถือเปนสิ่งเรานี้จะหมายถึงทั้งเหตุการณที่เปนการ
เปล่ียนแปลงที่การสอบตก หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องในชีวิต  เชน  อาการปวยที่เร้ือรัง 

 2.  การประเมินทางปญญาขั้นตน  (Primary Apprailsal)  เปนการประเมินเหตุการณ  
หรือสภาวการณในสภาพแวดลอมของบุคคลโดยทั่วไปไมเฉพาะเจาะจง  เพื่อจะตัดสินวามีผล
คุกคามตอตนเองหรือไม ประเมินจะใชทั้งปจจัยสวนบุคคล  คือ  คานิยมและความเชื่อของบุคคลใน
การประเมิน  เชน  การถามตนเองวา  “ฉันมีปญหาหรือไม”  และปจจัยทางสภาพการณ คือเหตุการณที่
แปลกใหม  การประเมินขั้นนี้  เปนการประเมินสถานการณวาเปนอยางไรซึ่งลาซารัส  และโฟลมแมน  
(Lazarus & Folkman, 1984, p. 45)  ไดวิเคราะหการประเมินเปน  3  ลักษณะ  คือ 

2.1  ไมมีความเกี่ยวของหรือไมมีผลตอภาวะปกติของบุคคล  (Irrelvant) 
2.2  มีประโยชนและเปนผลดีตอบุคคล  (Benign/Positive)  

       2.3  เต็มไปดวยความความเครียด  (Stressful)  หากในการประเมินวาเหตุการณนั้น
เต็มไปดวยความเครียด  (Stressful)  อาจเปนไปไดใน  3  ลักษณะ  คือ  ประเมินวาเปนอันตรายหรือ
สูญเสีย  เปนการคุกคาม และเปนการทาทาย 
      2.3.1  อันตรายหรือการสูญเสีย  (Harm/Loss)  เปนการประเมินผลของ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในดานลบ  หลังเหตุการณผานไปแลวผลของการณกอใหเกิดความรูสึกสูญเสีย
และเปนอันตรายตอบุคคลทั้งดานสัมพันธภาพ สุขภาพ  หรือความมีคุณคาในตนเอง 
       2.3.2  การคุกคาม  (Threat)  เปนการประเมินเหตุการณของบุคคลที่เกิดขึ้น
โดยการคาดคะเนวาเหตุการณที่กําลังจะเกิดขึ้นจะทําใหเกิดอันตราย  และการสูญเสียเปนการคาดคะเน
ผลของเหตุการณในดานลบ 
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 2.3.3  การทาทาย  (Challenge)  เปนการประเมินเหตุการณของบุคคลตอ
เหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น  โดยคาดคะเนวาผลของเหตุการณจะไดรับประโยชนเปนการคาดคะเน
ผลของเหตุการณในดานบวก 
     3.  การประเมนิทางปญญาขั้นที่สอง (Secondary Appraisal) 
       ในการประเมินทางปญญาขั้นที่สองหากบุคคลประเมินวาสามารถที่จะจัดการ
กับเหตุการณนั้นไดดวยตนเอง และยังมีแหลงชวยเหลืออ่ืนๆ ที่สามารถชวยได การประเมินขั้นนี้จึง
เปนการประเมินวาเหตุการณนั้นมีลักษณะทาทาย ความเครียดจะไมเกิดขึ้น แตหากบุคคลประเมนิวา
ตนไมมีความสามารถที่จะแกปญหาไดแลว และยังขาดการชวยเหลือจากแหลงอ่ืนและมองไมเห็น
แนวทางในการแกไขอื่นๆ ความเครียดก็จะเกิดขึ้น 

 ซินเธียร  อารและจอหน  ดับบลิว (Cynthia R & John  W, 1990; อางถึงใน ชูศักดิ์  
รอยพิลา, 2540, หนา 29)  กลาววา  ความเครียดของผูบริหารโรงเรียน เกิดจาก 

 1.  ดานแรงบีบคั้นจากการบริหาร  ซ่ึงจะสงผลตอการเกิดความเครียดจากการ
บริหารงาน การประชุมงานที่ตองปฏิบัติ หรือการทําตามนโยบายของหนวยงานที่เหนือกวาของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  และสวนกลาง  นอกจากนี้
แลวยังรวมไปถึงการแตงตั้งโยกยายประจําป  การพิจารณาความดีความชอบในโรงเรียน  และการ
ไมไดรับจัดสรรอัตรากําลังตามความขาดแคลนของโรงเรียน 

 2.  ดานความรับผิดชอบการบริหาร เปนความเครียดจากการบริหารงาน ภารกิจ
จากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ การวางตัวบุคลากรในการทํางานในหนาที่ตางๆ  โดย
เฉพาะงานธุรการ  การเงิน  พัสดุที่จําเปนตองมีการประสาน  และรายงานผลการดําเนินงานกับ
หนวยงานที่เปนสวนกลางที่ตรงตอเวลา ภาระงานประจํา การนิเทศงาน การประเมินผล การเจรจา
ตอรอง  การจัดระบบสารสนเทศที่ผูบริหารสามารถนํามาใชในการตัดสินใจสั่งการ 

 3.  ความสัมพันธระหวางบุคคล  เปนความเครียดจากการบริหารงานที่ตองปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ การบริหารงานบุคคล การประสานงานระหวางกิจกรรมของโรงเรียนกับความ
ตองการของชุมชน  การทํางานของบุคลากรในโรงเรียน  การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของราชการ  
รวมทั้งการสรางทีมงานในโรงเรียน 

   4.  ความขัดแยงระหวางบุคคล  การขาดความเขาใจในบทบาท  ของกันและกัน 
การมองบทบาทผูอ่ืนผิดไปจากความเปนจริง ซ่ึงกอใหเกิดความสัมพันธท่ีไมลงรอยกันทางดาน
บุคลิกภาพ ความคาดหวัง แนวทางและเปาหมายในการปฏิบัติงานและผลประโยชน ที่แสดงออก
ชัดเจนถึงความรูสึกที่ไมดี ไมพึงพอใจ กระดางกระเดื่อง การแบงพรรคแบงพวกในการทํางาน หรือ
ขัดขวางการทํางานระหวางครู  ผูบังคับบัญชา  และชุมชน  กับผูบริหารสถานศึกษา   
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 5.  ความคาดหวังในบทบาทหนาที่  ความเครียดจากการบริหารงานเกี่ยวกับความ
แตกตางระหวางความคาดหวังของตนเองกับความคาดหวังของคนอื่นในเรื่องของการการรวมกัน
รับผิดชอบ  ดูแล  รักษาทรัพยสินของทางราชการ  ความสะอาด  บรรยากาศที่กอใหเกิดการเรียนรู
ทั้งในบริเวณโรงเรียน  หองเรียน  อาคารประกอบอื่นๆ รวมทั้งการบริหารจัดการใหเปนไปตาม
แผนปฏบิัติการของโรงเรียน   
 2.3.6  การคลายความเครียด  (Relaxation) 

 มนูญ  ตนะวัฒนา  (2540,  หนา 171-175)  ไดกลาวถึงการที่จะเอาชนะความเครียด
หรือการลดระดับความเครียดลงใหอยูในระดับต่ําไดนั้นตองอาศัยเทคนิควิธีการตางๆ  เชน 
   1.  การพักผอนคลายเครียดอยางตอเนื่องตลอดไป  (Progressive relaxation)  โดย
ชวยเหลือในการควบคุมการหายใจและผอนคลายกลามเนื้อ 

  2.  คลายเครียดดวยเทป  (Relaxation tapes)  เทปเพลงชวยเหลือใหผอนคลายอารมณ
และความเครียด  ชวยสรางความรูสึกมีคาหรือความสําคัญในตัวเอง  และชวยลดความตึงเครียด โดย
การคัดเลือกฟงเพลงที่ชอบจะพบวา การฟงเพลงดนตรีทําใหผอนคลาย 

  3.  การอาบน้ํา การกระโดดน้ํา และวายน้ํา  (Baths, Jacuzzis & whirlpools)  เปนวิธี
ที่ไดผลมากในการผอนคลายในตอนเย็นของแตละวัน โดยเฉพาะเมื่อมีความตึงเครียดทางกลามเนื้อ 
   4.  เขารวมในงานอดิเรกที่ชอบหรือมีเวลาวาง  (Engaging in an Absorbing Hobby 
or Pastime)  คนจํานวนมากคนพบวิธีคลายความเครียดแบบตางๆ ไดมากขึ้น โดยใชเวลาใหกับการ
ติดตามแสวงหากิจกรรมที่นิยมชมชอบนอกเหนืองานอาชีพ เชน ดูหนัง ดูละคร ดูดนตรี เลนกีฬา 
ไปเที่ยว ปลูกดอกไม สะสมพระเครื่อง ของเกาโบราณ รูปภาพ  ของที่ระลึก เตนรํา อานหนังสือ 

  5.  หาเรื่องขําขัน การตูน หรือหนังสือที่ทําใหขบขันและหัวเราะไดงาย 
  6.  การใชเทคนิคการคลายเครียดอยางตอเนื่อง เทคนิคนี้เปนวิธีการคลายเครียด

โดยตรง  ที่ออกแบบขึ้นเพื่อลดความตึงเครียด  โดยชวยเหลือในการควบคุมการหายใจและผอนคลาย
กลามเนื้อ 

 6.1  นั่งในทาที่สบายพรอมกับแตะเทาทั้งสองลงบนพื้น  แลวเปลี่ยนมานอนบนเตียง 
6.2   หลับตา 

    6.3  ตรวจดูการหายใจ  นับการหายใจเขาออก-หายใจเขา 1 2 3 หายใจออก 1 2 3  
หายใจอยางงายๆ  และเปนธรรมชาติ ทําเชนนี้เร่ือยไปสัก  2-3  นาที 
    6.4  ตรวจดูกลามเนื้อ  ครั้งแรกพุงไปที่กลามเนื้อเทา  ขยับกลามเนื้อใหตึงจริงๆ  
แลวผอน 
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    6.5  ผอนกลามเนื้อทั้งหมด  ตั้งแตนิ้วเทาจดศีรษะ แลวทําสลับกันควบคุม
กลามเนื้อใหคลายลง 
     6.6  ทําการหายใจลึกๆ เร่ือยไปประมาณ 10 – 12 นาที เมื่อส้ินสุดเวลานี้แลว
หลับตาทั้งสองขาง  ลุกขึ้นมาใหนานกวา  2  นาที 

 เงื่อนไขการใชเทคนิคการคลายความเครียดอยางตอเนื่อง มีดังตอไปนี้ 
 1.  ฝกปฏิบัติตามเทคนิคนี้วันละ  1 หรือ 2 ครั้ง  การฝกเวนหางจากการ

รับประทานอาหารอยางนอย  2  ชั่วโมง  กระบวนการยอยอาหารดูเหมือนจะรบกวนการตอบสนอง
ทางดานการคลายเครียด 

 2.  คัดเลือกหาสิ่งแวดลอมที่เงียบสงบ  ซ่ึงมีส่ิงรบกวนนอยที่สุดเทาที่จะทําได 
 3.  พยายามใหมีทัศนคติทางตั้งรับ  หรือถอย  อยาหวั่นวิตกวาทานจะผอนคลาย

ไดดีเพียงใด เพื่อหลีกเลี่ยงจิตวอกแวกไขวเขวรวนเร  และรักษาทัศนคติทางรับไว รักษาการพูดซ้ําๆ
หรือการเพงมองวัตถุส่ิงของเอาไว  การทําเชนนี้จะหยุดจิตใจที่เตลิดเลอะเลือน  ซ่ึงจะปองกันการ
กระทําการคลายเครียดเอาไวถาทานมีความตึงเครียดจากงานจริง ใชเวลา 2–3 นาที หายใจลึกๆ จะ
ชวยใหทานสดชื่นยิ่งขึ้นและระดับความเครียดของทานจะลดลง 
   การทําสมาธิ – เขาฌาน  (Mediation)  การทําจิตใหสงบมีสมาธิ  เปนเทคนิคที่มี
พลังมากที่สุดสําหรับการเอาชนะความเครียด ขั้นนี้เปนเพียงคําแนะนําใหทานทําตามเทคนิคเทานั้น 
การทําสมาธิใหจิตสงบ จะชวยใหทานผอนคลายไดอยางลึกซึ้ง เมื่อทานผอนคลายไดแลว ลักษณะ
ของจังหวะคลื่นไฟฟาในสมองจะเปลี่ยนแปลง การทํางานของคลื่นไฟฟาในสมอง ซ่ึงปกติจะมี
ความรวดเร็วและพัลวัน แตเมื่อไดผอนคลาย กิจกรรมที่บาคล่ังโกลาหลจะคอยๆ หยุดลง และ
จังหวะแบบใหมจะเตนผานเปลือกสมอง  (Cortex)  จังหวะที่ผอนคลายเหลานี้ เรียกวา คล่ืนอัลฟา  
(Alpha waves)  วิธีนี้ใหผลที่ลึกซึ้งอยางแทจริง และชวยปองกันใหทานตอสูกับผลของความเครียด
ทางดานลบไดดี  การทําสมาธิใหใจสงบจะขยายการทําหนาที่ของสมอง  โดยกระตุนสงเสริมใหเกิด
ความสมดุลระหวางสมองซีกซายกับซีกขวา  ทําใหเกิดความสมดุลระหวางการใชเหตุผล  (Logic)  
กับความคิดสรางสรรค  (Creativity)  ไดอยางแนใจ 
   การพัฒนาเทคนิคการทําสมาธิ มีดังนี้ 
   1.  เลือกเวลาหนึ่งเวลาใดทุกๆ วัน  ที่ไมมีส่ิงใดรบกวนเปนเวลา  20  นาที 
   2.  เลือกสิ่งแวดลอมที่สะดวกสบาย ซ่ึงสามารถทําใหทานไดผอนคลาย อันปราศจาก
การรบกวน 
   3.  ใชทาตาง  ๆทั้งนอนราบบนพื้น นั่งตัวตรงบนเกาอี้พื้นแข็ง หรือนั่งเฉย  ๆโดยปราศจาก
จากการลมลงนอนหลับ 
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   4.  คอยจนกระทั่งทานรูสึกไดผอนคลาย  กอนที่ทานจะลงมือทําสมาธิ  (เขาฌาน) 
เมื่อพรอมที่จะลงมือ  จงเลือกทําตามเทคนิคตอไปนี้เพียงอยางเดียว 

1. การทําสมาธิดวยการเพงอยูบนลมหายใจของทาน 
    1.1  การเพงอยูบนการหายใจอยางแนวแน  จะชวยปดกั้นการใชความคิด จงหลับตา  
และเริ่มเพงไปยังจังหวะของการหายใจของทาน 
          1.2  คิด  “เขา”  ขณะที่ทานหายใจเขาผานรูจมูกของทาน และคิด  “ออก”  ขณะที่
ทานหายใจออกผานรูจมูกหรือปากของทาน 
     1.3  ทานสามารถลงมือนับขณะที่ทานหายใจ ทั้งการนับ  1  ซํ้า  หรือนับจาก  1 ไป
ถึง 10 ปลอยตัวทานเองใหเปนผูถูกกลืนตดิอยูกับการหายใจของทานและคอยปดกัน้ขัดขวางความคิด
จากจิตใจของทานทุกอยาง 

2. การทําสมาธิดวยการเพงอยูบนคําคําหนึ่ง หรือวลีหนึ่ง  (amantra)  
       2.1  ยึดเหนี่ยวจิตใจดวยการเพงดูถอยคําที่เลือกไวซํ้าอยูเสมอ  ทานสามารถ
เลือกคําใดก็ไดถาเปนไปไดใชคําวา “ผอนคลาย” 
       2.2  ดูมันตระของทานซ้ําในขณะหายใจทุกครั้งอยางๆ  และละทิ้งความคิด
อ่ืนๆ ทีละเล็กทีละนอย 
       2.3  ถาทานอดทน ทานจะรูสึกนึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายใน ตามสภาพซึ่ง
คล่ืนอัลฟาจะเตนผานสมองของทาน  และนําสภาวะที่สงบใหเกิดขึ้น 
       2.4  ทานจําเปนตองรักษาการปฏิบัติตามเทคนิค  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผลที่
ไดรับจากมัน ทานสามารถใชเทคนิคนี้ ถึงแมวาทานจะอยูในระยะที่มีความเครียดจากงานอยาง
รุนแรง 

 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  
 2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 

  สุชาดา  วุฒิศิริ  (2537,  บทคัดยอ)  ศึกษาลักษณะบทบาทที่สัมพันธกับ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก  ผลการศึกษาพบวา  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก  มีความเครียดในการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํา  ผูบริหารโรงเรียน  ที่มีอายุ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ  ขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานตางกัน  จะมีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานตางกัน 
ผูบริหารโรงเรียนที่มีลักษณะบทบาทตางกัน  จะมีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
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โดยที่ลักษณะบทบาทที่มีความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร  คือ  ผูบริหาร
ที่มีความขัดแยงในบทบาท มีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานสูงกวาผูบริหารที่มีความคลุมเครือ
ในบทบาท 

 วินัย  สุริยปราการ  (2540,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
เทศบาลภาคใต  เกี่ยวกับปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอความเครยีดในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานตามทัศนะของ
ผูบริหารโรงเรียนเทศบาลภาคใต ที่มีคุณสมบัติสวนบุคคลแตกตางกันดาน เพศ อายุ ประสบการณ
ในตําแหนงและตําแหนงทางการบริหารในภาพรวม พบวา ไมแตกตางกันมีเพียงปจจัยดาน
สวัสดิการเงินเดือนและคาตอบแทนไมเพียงพอ ที่สงผลตอความเครียดของผูบริหารโรงเรียนที่เปน
เพศชายมากกวาเพศหญิงและสงผลตอความเครียดของผูบริหารโรงเรียนที่มีอายุ 41-45 ป  มากกวา
ผูบริหารโรงเรียนที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป 

 นิกุล   ประทีปพิชัย  (2540,  บทคัดยอ)  ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความเครียดใน
การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก  เขตการศึกษา 5 โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง  คือ  ศึกษานิเทศก  เขต
การศึกษา 5 จํานวน 220 คน ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ และประสบการณในการทํางานมี
ความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก ศึกษานิเทศกที่มีอายุ เพศ  และ
ประสบการณในการทํางานตางกันมีความเครียดในการทํางานไมแตกตางกัน สวนศึกษานิเทศกที่มี
ทัศนคติตอการปฏิบัติงานตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 ชัยวัฒน  สุมังคะละ  (2543,  บทคัดยอ)  การศึกษาความเครียดของผูบริหารโรงเรียน
อนุบาล  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา 7 ผลการศึกษา  
พบวา  

 1.  ระดับความเครียด  ผูบริหารมีความเครียดสูงรอยละ  14.81  เพศหญิงจะมีระดับ
ความเครียดมากกวาเพศชาย  อายุและรายไดเพิ่มขึ้น ระดับของความเครียดสูงก็จะมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ตาม วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี จะมีระดับความเครียดมากกวาวุฒิ
ปริญญาตรี  และผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  จะมีระดับความเครียดสูงกวาตําแหนงอื่น 

 2.  สาเหตุที่ทําใหเครียด  ผูบริหารมีสาเหตุของความเครียดจากตัวนักเรียน
ผูใตบังคับบัญชา  ผูปกครอง  และจากผูรวมงานเรียงตามลําดับ  โดยระดับความรูสึกเครียดใน
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 

 3.  วิธีลดความเครียด  ผูบริหารใชวิธีลดความเครียดทางดานจิตใจ  ดานบทบาท
หนาที่และดานรางกายเรียงตามลําดับ  โดยพฤติกรรมที่นําไปปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับ     
ปานกลาง 
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 ระภีพรรณ  รอยพิลา  (2545,  บทคัดยอ)  การศึกษาความเครียดกับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอเขตการศึกษา 9  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความเครียดกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอเขต
การศึกษา 9  ผลการวิจัยพบวา  ความเครียดในการปฏิบัติงานของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ
เขตการศึกษา 9 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 

 เกศิณี   บึงมุม  (2545, บทคัดยอ)  ศึกษาสาเหตุของความเครียดและวิธีลดความเครียด
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร  
ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ผลการศึกษาสาเหตุความเครียดของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดาน
ผูบังคับบัญชา  ดานผูรวมงาน  ดานผูใตบังคับบัญชา  ดานผูปกครอง  และดานตัวนักเรียน  โดย
ภาพรวมพบวา  อยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ดานผูใตบังคับบัญชาเปนสาเหตุที่ทํา
ใหผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกิดความเครียดสูงสุด สวนดานผูปกครองเปนสาเหตุที่ทําให
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกิดความเครียดนอยที่สุด 

 2.  ผลการเปรียบเทียบสาเหตุความเครียดของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  ประสบการณใน
ตําแหนงบริหาร  และขนาดโรงเรียน  สรุปไดดังนี้   

2.1  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความแตกตางกันดานวุฒิการศึกษามี
สาเหตุความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานผูใตบังคับบัญชา  และ
ดานตัวนักเรียน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความแตกตางกันดานประสบการณใน
ตําแหนงบริหาร  มีสาเหตุความเครียดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05  และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผูบังคับบัญชา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดานผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ผูปกครอง และตัวนักเรียน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2.3  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่อยูโรงเรียนขนาดตางกัน  มีสาเหตุ
ความเครียดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  ผลการศึกษาวิธีลดความเครียดของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ในดาน
รางกายดานจิตใจ  และ ดานบทบาทหนาที่โดยภาพรวมและรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานจิตใจเปนวิธีที่ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษานํามาปฏิบัติเพื่อ
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ลดความเครียดสูงสุด  รองลงมา  ดานบทบาทหนาที่ และดานรางกาย เปนวิธีที่ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษานํามาปฏิบัติเพื่อลดความเครียดนอยที่สุด 

 4.  ผลการเปรียบเทียบวิธีลดความเครียดของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  ประสบการณใน
ตําแหนงบริหาร  และขนาดโรงเรียน สรุปไดดังนี้  

4.1  วิธีลดความเครียดของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ที่มีความแตกตาง
กันดานวุฒิการศึกษา  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

4.2  วิธีลดความเครียดของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ท่ีมีความแตกตาง
กันดานประสบการณในตําแหนงบริหาร  โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.3  วิธีลดความเครียดของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ที่อยูในโรงเรียน
ขนาดตางกัน  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 คํารณ  ทศสิริวัฒน  (2546, บทคัดยอ)  การศึกษาภาวะความตึงเครียดของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบวา  

 1.  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีภาวะความเครียด โดยรวมอยูในระดับสูง และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  มีภาวะความเครียดสูงทุกดาน 

 2.  ภาวะความเครียดของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดนครราชสีมา ที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง ขนาดใหญ ทั้งโดยรวมและ
จําแนกเปนรายดาน มีความเครียดไมแตกตางกัน 

 3.  ภาวะความเครียดของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา  10  ป  ที่มีประสบการณในการ
ทํางานตั้งแต  10  ปขึ้นไป  ทั้งโดยรวมและจําแนกเปนรายดาน  มีความเครียดไมแตกตางกัน 

 4.  ภาวะความเครียดของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมาที่มีอายุนอยกวา  50 ป กับผูบริหารที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป โดยรวม มี
ความเครียดไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
ผูบริหารโรงเรียนที่มีอายุนอยกวา  50 ป  มีภาวะความเครียดมากกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีอายุ ตั้งแต 
50  ปขึ้นไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน 
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 ชาญชัย   เสียงสังข  (2547, บทคัดยอ)  ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  เขตการศึกษา 12  ผลการวิจัย 
พบวา 

 1.  ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมและ
รายดาน  ทุกดานอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย  คือ  ดานการทํางาน  ดาน
ขอบเขตสภาพแวดลอมของงาน  ดานการแกปญหาความขัดแยง  

 2.  ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  วุฒิการศึกษา  ประสบการณในการบริหารและ
ตําแหนงของผูบริหาร  มีความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 3.  ปจจัยขนาดโรงเรียน  มีความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงาน ของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4.  ปจจัยกลุมการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมและการสนับสนุนทางสังคม  จาก
ผูบังคับบัญชา จากเพื่อนผูบริหาร  จากผูใตบังคับบัญชา  และจากครอบครัว มีความสัมพันธกับ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน  ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการ
สนับสนุนทางสังคม  จากชุมชน  มีความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 นคร   สุรวาทกุล  (2548, บทคัดยอ)  ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2  ผลการวิจัย  พบวา  
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด  เขต 2  มีความเครียด
ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยมีความเครียด  ดานการบริหารวิชาการอยูใน
ระดับมาก  และมากกวาดานอื่นๆ   เมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพ  ของผูบริหารที่มีอายุ  
ประสบการณในการบริหาร  ระดับการศึกษา  และขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ตางกัน พบวา  มี
ความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  ยกเวนผูบริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ที่มีขนาด
ตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียง 1 ดาน 
คือ ดานการบริหารทั่วไป  โดยผูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  มีความเครียดอยูในระดับ    
ปานกลาง  และมากกวาผูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด  เขต 2  มีวิธีลดความเครียดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
โดยกิจกรรมเปลี่ยนแปลงจิตใจมีการนําไป  ปฏิบัติเพื่อลดความเครียดในระดับมาก และมากกวา
กิจกรรมอื่นๆ 
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 สุนีรัตน  เอ่ียมประไพ  (2546, บทคัดยอ)  ปจจัยที่สงผลตอความเครียดของผูบริหาร   
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี  สวนใหญมี
ความเครียดอยูในระดับปกติ 

 2.  ตัวแปรเกี่ยวกับปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม  ไดแก  การสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนผูบริหาร  การสนับสนุนทางสังคมจากผูใตบังคับบัญชา  การสนับสนุนทางสังคม  
จากครอบครัว  และการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน มีความสัมพันธทางลบกับความเครียดของ
ผูบริหาร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 3.  ตัวแปรที่สงผลกระทบตอความเครียดของผูบริหาร  โดยการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (StepWise Multiple  Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05  ไดแก  การสนับสนุนทางสังคมจากผูใตบังคับบัญชา  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  
ประสบการณในการทํางาน  ความขัดแยงในบทบาท  ตามลําดับจากมากไปนอย   
   สรุปจากที่ไดศึกษางานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารพบวา  ความเครียดจะสงผลตอการบริหารงานของผูบริหารซึ่งจะเกิดกับปจจัยในหลายๆ  
ดาน  เชน  ขนาดโรงเรียน  ประสบการณในการบริหารงาน  อายุ  วุฒิการศึกษา  เปนตน 

 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 ซินเธียร  อาร และจอหน  ดับบลิว  (Cynthia R & JohnW, 1990,  CD-ROM) ไดวิจัย

เร่ือง ความเครียด  และการบริหารการศึกษา  จากความหลากหลายขององคประกอบของ
ความเครียดของการบริหารระดับตางๆ  โดยการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารการศึกษาในเขต
ริชแลนด  (Richl & County)  จํานวน  86  คน  ใชแบบสํารวจความเครียดทางดานการบริหารการศึกษา  
เพื่อหาสาเหตุและจัดระดับความเครียดแตละดานไดรับแบบสอบถามคืน  รอยละ 97  การวิเคราะห
ทางสถิติไดหาทั้งผลรวมและแยกระดับบุคคลตามระดับการบริหาร  และตัวแปรดานประชากร  4  
ดาน ไดพบ องคประกอบความเครียด  5  ดาน  คือ   

 1.  ดานแรงบีบคั้นจากการบริหาร 
 2.  ดานความรับผิดชอบการบริหาร 
 3.  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
 4.  ดานความขัดแยงระหวางบุคคล 
 5.  ดานความคาดหวังจากบทบาทหนาที่ 
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   ผลการศึกษาพบวา  ความเครียดเกิดขึ้นจากการบริหารในทุกๆ ระดับและยังพบอีกวา  
ความเครียดมีที่มาจากเวลา  และความกดดันจากการบริหาร และยังมีการเสนอใหแกปญหา
ความเครียดภายในหนวยงาน โดยการจัดพัฒนาทักษะความชํานาญในการบริหารงานในแตละระดับ  
และใหมีพี่เล้ียงคอยชวยเหลือ แนะนํา 

 ลาแวนท  (Lavant, 1990, p. 273; อางถึงใน สุนีรัตน  เอี่ยมประไพ, 2548, หนา 45) 
ไดทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน  ที่มีอิทธิพลตอ
ความเครียดของผูบริหารงานบุคคล  โดยไดศึกษาถึงสิ่งแวดลอมในการทํางาน  ตําแหนงงาน 
เหตุการณในชีวิต  หรือสถานการณที่สรางความเครียด ซึ่งจะเปนสิ่งขัดขวางการทํางาน  และศึกษา
ถึงวิธีการจัดการกับความเครียดของผูบริหารงานบุคลากร  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก  
ผูบริหารงานบุคลากร จํานวน 400 คน จากสถาบันระดับอุดมศึกษา  ทางภาคตะวันตกกลางของ
สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารงานบุคลากรมีความเครียดในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับ .01 ผูบริหารงานบุคลากรที่อยูในวัยกลางคน  มีความเครียดมากกวาผูบริหารงาน
บุคลากรในวัยอ่ืนๆ  ผูบริหารบุคลากรทีมีวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี  มี
ความเครียดมากกวาผูบริหารงานบุคลากรที่มีวุฒิในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  และ
ผูบริหารงานบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานมากขึ้น  ระดับความเครียดก็จะลดลง 

 สาเหตุที่กอใหเกิดความเครียด ไดแก  ความตองการ การทํางานที่เกี่ยวของกับ
สังคมการทํางานมากเกินไป รายไดและการเงินไมเพียงพอ  และวิธีการจัดการกับความเครียดของผู
บริหารงานบุคลากรสวนมากเปนไปในทางดานบวก ไดแกการออกกําลังกาย  การพักผอน  หยอน
ใจ การอานหนังสือ และการมองดูสภาพการณ ที่กอใหเกิดความเครียด และพยายามหาวิธีการ
แกปญหานั้นๆ 

 โจเซฟ  เอ (Joseph A, 1990; อางถึงใน ชูศักดิ์  รอยพิลา, 2540, หนา 52-57) ได
ศึกษาเรื่อง บทบาทหนาที่และความเครียดของอาจารยใหญโรงเรียนประถมในรัฐวอชิงตัน  โดยใช
แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง  จํานวน 200  คน  เปนชาย 150 คน  หญิง 50 คน ไดรับแบบสอบถาม
คืน 171 คน  เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล มี 2 ชุด โดยชุดแรกเปนดานบทบาทหนาที่ ชุดที่สองเปน
ความเครียดจากการทํางาน  โดยวัดวามเครียดจากการทํางานที่สัมพันธกับองคประกอบ  4  ตัว  
ผลการวิจัยพบวา  ความเครียดจากการทํางานนั้นถือวาเปนความเครียดสูงกวาองคประกอบอื่นๆ  
เชน  บทบาทหนาที่  ขอบเขตของความรับผิดชอบและการแกไขปญหาขอขัดแยง ไมพบแตกตาง
ทางสถิติระหวางบทบาทหนาที่ (แยกตามเพศ) กับองคประกอบ 4 ตัว หรือระหวางปริมาณของ
ความเครียดจากการทํางานของผูอํานวยการชายและหญิง 
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 จีเมลช  (Gmelcj, 1991; อางถึงใน ชูศักดิ์  รอยพิลา, 2540, หนา 52-57)  ไดศึกษา
เร่ือง ความเขาใจเกี่ยวกับความเครียดจากการบริหาร  สรุปไดวา  นับตั้งแต ค.ศ.1980 เปนตนมา ไดมี
ผูศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุการตอบสนองตอและผลที่เกิดขึ้นจากความเครียดการบริหาร  ถึง  70  กวาเรื่อง  
แตมีผูศึกษาเพียงไมกี่คนที่ใชวิธีการศึกษาทางกายภาพ  เพื่อใหเขาใจถึงปฏิกิริยาและผลกระทบจาก
ความเครียด  ผูศึกษาไดเสนอความเปนมา  และพัฒนาการของความเครียดตลอดทั้งแนวทางแกไข
นิยามและรูปแบบการศึกษาความเครียด  ความพยายามที่จะบูรณาการวิธีการศึกษาความเครียด  โดย
ใชวิธีการศึกษาที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน ไดอธิบายวงจรการบริหารจัดการความเครียด  โดย
แบงเปน  4  ขั้นตอน  คือ 

  1.  ที่มาของความเครียด 
  2.  ความเขาใจเกี่ยวกับความเครียด 
  3.  การตอบสนองตอความเครียด 
  4.  ผลที่เกิดขึ้นจากความเครียด 
  ในแตละขั้นตอน  ผูศึกษาไดนําเอาบุคลิกภาพ  ความคาดหวังและขอมูลสวนตัวมา

พิจารณาดวย  ทั้งนี้เพื่อที่จะอธิบายในภาพลักษณรอบๆ เกี่ยวกับความเครียดที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนผูศึกษาพบวา  นิยามของความเครียดสอดคลองกับผลการศึกษาโดยเฉพาะขั้นตอนของ
ความเครียดเปนไดทั้งทางบวกและทางลบ ขึ้นกับความเขาใจของผูบริหาร 
   จอหน  เอส  และวอลเตอร  เอซ  (John-S & Walter-H, 1992;  อางถึงใน ชูศักดิ์  
รอยพิลา, 2540, หนา 52-57)  ไดศึกษาเรื่อง  องคประกอบของความเครียดขอขัดแยงของบทบาท
หนาที่และความไมชัดเจนของบทบาทหนาที่สําหรับประชาชน  หรือรองฝายวิชาการของคณะ โดย
สงแบบสํารวจจํานวน 800 ชุดไปยังคณบดีของหนวยงานอุดมศึกษา 100   ผลการศึกษาพบวา  ถา
ผูบริหารคนใดไมมีความชัดเจนในบทบาทหนาที่ จะประสบปญหาความเครียดภายในหนวยงาน
และถาผูบริหารคนใดมีขอขัดแยงในบทบาทหนาที่สูงจะเปนผูมีความเครียดมากที่สุด  วิธีการแกไข
และลดความเครียดในหนวยงาน  คือ  การลดเงื่อนไขขอขัดแยงและความไมชัดเจนของบทบาท
หนาที่ 
   สรุปจากการศึกษางานวิจัยของตางประเทศ  พบวา  ความเครียดของผูบริหารจะมี
ผลตอการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้แลวปจจัยที่กอใหเกิดความเครียด ไดแก  การทํางานที่เกี่ยวของกับ
สังคม  รายได  การเงิน  และวิธีการจัดการกับความเครียด 
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2.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 บุคลิกภาพที่มีตอความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยไดกําหนดตามแนวคิดของ  เฟรดแมน และ อัลเมอร  (Friedman & 
Ulmer,  1984,  p. 31-37)   ดังนี้ 

 2.5.1  บุคลิกภาพของผูบริหาร หมายถึง คุณลักษณะโดยรวมของผูบริหารสถานศึกษาซึ่ง
แสดงออกทางการกระทํา ความคิดเห็น ท้ังที่ เปดเผยและซอนเรนภายใน ซ่ึงเปนผลมาจาก
พันธุกรรม  การเรียนรูและสภาพแวดลอม  ซ่ึงสามารถทดสอบไดดวยแบบทดสอบ บุคลิกภาพ 
แบงเปน  2  แบบ ไดแก 

 1)  บุคลิกภาพแบบ A  เปนบุคลิกภาพของผูบริหารที่มีพฤติกรรมเปนคนเรงรีบ 
เคลื่อนไหวเร็ว เดินเร็ว กินเร็ว ขับรถเร็ว พูดเร็ว มีความใจรอนกับเหตุการณตางๆ ที่ประสบ มักคิด
และทําในสองสิ่งหรือมากกวาในเวลาเดียวกัน ชอบเอาชนะในการแขงขันและเกม มักโตแยงกับ
ผูอ่ืน มีความเครงเครียดสูง ไมคอยผอนคลายอิริยาบถ มีความรูสึกวาเวลาแตละวันไมพอเพียง 
เกลียดการเสียเวลา ไมชอบการรอคอย 

   2)  บุคลิกภาพแบบ B  เปนบุคลิกภาพของผูบริหารที่มีพฤติกรรมเปนคนผอนคลาย
ไมตึงเครียด  ไมเรงรีบ  เคล่ือนไหวอิริยาบถตามสบาย  ไมตองการแสดงออกหรือโตแยงโดยไม
จําเปน  มีความคิดสรางสรรคมากกวา 

   สวนความเครียดในการบริหารงานผูวิจัยไดกําหนดตามแนวคิดของ ซินเธียร  อารและ
จอหน  ดับบลิว  (Cynthia R & John  W, 1990;  อางถึงใน ชูศักดิ์  รอยพิลา, 2540, หนา 29)  ทั้ง        
5  ดาน  คือ   

 1)  ดานแรงบีบคั้นจากการบริหาร  เปนความเครียดจากการบริหารงาน  การประชุม
งานที่ตองปฏิบัติ หรือการทําตามนโยบายของหนวยงานที่เหนือกวาของผูบริหารสถานศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  

    2)  ดานความรับผิดชอบการบริหาร  เปนความเครียดจากการบริหารงาน  ภารกิจจาก
การปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ ภาระงานประจํา การนิเทศงาน การประเมินผล การเจรจาตอรอง 

 3)  ความสัมพันธระหวางบุคคล  เปนความเครียดจากการบริหารงานที่ตองปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ การบริหารงานบุคคล การประสานงานระหวางกิจกรรมของโรงเรียนกับความ
ตองการของชมุชน 
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 4)  ความขัดแยงระหวางบุคคล  เปนการขาดความเขาใจในบทบาทของกันและกัน 

การมองบทบาทผูอ่ืนผิดไปจากความเปนจริง ซ่ึงกอใหเกิดความสัมพันธที่ไมลงรอยกันทางดาน
บุคลิกภาพ   ความคาดหวัง   แนวทางและเปาหมายในการปฏิบัติงานและผลประโยชน  ที่แสดงออก
ชัดเจนถึงความรูสึกที่ไมดี  ไมพึงพอใจ  หรือขัดขวางการทํางานระหวางครู  ผูบังคับบัญชา  และ
ชุมชน  กับผูบริหารสถานศึกษา 

 5)  ความคาดหวังในบทบาทหนาที่  เปนความเครียดจากการบริหารงานเกี่ยวกับ
ความแตกตางระหวางความคาดหวังของตนเองกับความคาดหวังของคนอื่น 

 
 
 


