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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
        การวิจยัคร้ังนีไ้ดศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของโดยไดจําแนกเปนหัวขอไดดงันี้ 
   2.1  ความเครียด 
  2.2  ความเครียดกับผูบริหารสถานศึกษา 
  2.3  ปจจัยที่ทาํใหเกิดความเครียด 
  2.4  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 
     2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
    2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 
   2.5.2 งานวิจยัตางประเทศ 
  2.6  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
มีรายละเอียด ดังนี ้
 

2.1  ความเครียด  
 
  คนทั่วไปเห็นวา ความเครียดเปนสิ่งที่ไมดี ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูโรคภัยไขเจ็บ
ทั้งดานรางกาย ทางจิตใจ โดยความเครียดที่เกิดขึ้นมากและตอเนื่อง เปนเวลานานจะสงผลกระทบ
ตอสุขภาพทางดานรางกายและจิตใจ เชน ความดันโลหิตสงู โรคหัวใจ ปวดศีรษะ โรคกระเพาะและ
ลําไส โรคหืดหอบและภูมิแพ เสนเลือดแข็งและอุดตันหรือแตกในสมองได ขาดสมรรถภาพ
ทางเพศ วิตกกังวล ซึมเศรา หงุดหงิด ฉุนเฉียว ความจําเสื่อม ขาดเหตุผล คุมสติไมอยู อาจเสียสติ 
ถึงเปนโรคประสาท โรคจิต หรืออาจฆาตัวตายได จึงกลาวไดวา ความเครียดเปนอุปสรรคสําคัญ
อยางยิ่งในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของบุคคล 
 องคการอนามัยโลก ไดวิเคราะหสถานการณวา นับแตนี้ตอไป ปญหาการเจ็บปวยทางจิต
อันเกิดจากความเครียด จะเปนปญหาสําคัญอันดับสองรองจากโรคหัวใจ (ปรีชา  อินโท, 2540, หนา 10) 
ดังนั้นทุกคนจึงควรใหความสนใจในเรื่องความเครียดใหมากขึ้น 
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  2.1.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความเครียด 
 นักทฤษฎีไดมองความเครียดในลักษณะที่แตกตางกันทําให เกิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความเครียดและแบงเปน  3  กลุมดังนี้ 
             1)  ทฤษฎีความเครียดที่เนนทางดานจิตวิทยา  (psychology)  ในกลุมนี้ประกอบดวย
ตัวแบบดังนี้ 

        (1)  ตัวแบบบนพื้นฐานของการตอบสนอง (response – based model) เปนตัวแบบ
ที่อธิบายวา ความเครียดเปนกลุมของสิ่งรบกวนที่ขัดขวางการตอบสนองทางสรีระวิทยา และจิตวิทยา
ของบุคคลตอภาวะคุกคาม ทฤษฎีกลุมนี้ไดแก ทฤษฎีพื้นฐานความเครียดของเซลเย (Selye, 1956, 
pp. 31-35) ที่อธิบายวา ความเครียดเปนการตอบสนองของบุคคลตอการกระตุน ซ่ึงการตอบสนองออกมา
ในกลุมอาการที่ไมเฉพาะเจาะจง (general adaption syndrome) เปนตน 

      (2)  ตัวแบบบนพื้นฐานของสิ่งเรา (stimulation – based model) เปนตัวแบบ
ที่อธิบายวา ความเครียดเปนกลุมของสถานการณของสิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งเรากระตุน ใหเกิด
การตอบสนอง และสิ่งเราเหลานี้เปนบอเกิดของความเครียด เชน ความมากเกินพอ ความขัดแยง และ
ส่ิงที่นอกเหนือการควบคุม ทฤษฎีในกลุมนี้ เชน ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงในชีวิตกับความเจ็บปวย 
ของโฮลมเละราห (Holmes & Rahe, 1967, pp. 213-218)  ทฤษฎีเชื่อวาเหตุการณตางๆ ที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในชีวิต ถือวาเปนภาวะเครียดที่ทําใหมนุษยตองปรับตัว    

      (3)  ตัวปฏิสัมพันธของความเครียด (interactional model of stress) เปนตัวแบบ
ที่มีพื้นฐานแนวคิดจาก 2 ตัวแบบแรกรวมกันและศึกษาในมิติที่วาความเครียดเปนความไมสมดุลระหวาง
ความตองการและความสามารถในการตอบสนองของบุคคล ความเครียดจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับ
การคุกคามและไมสามารถจัดการกับความเครียดได ตัวแบบนี้ เขียนเปนสมการไดดังนี้ 
                                             S     =        M (D – C) 
                 ในเมื่อ                         S           =         ความเครียด 
                                                   M          =         แรงจูงใจ 
                                                   D           =         ความตองการหรือส่ิงคุกคาม 
                                                   C           =         ความสามารถในการจัดการกับสิ่งคุกคาม 
  จากสมการสรุปวา ถาบุคคลมี แรงจูงใจสูง มีความสมดุลระหวางความตองการ
และการตอบสนอง บุคคลนั้นจะปลอดจากความเครียด  
   2)  ทฤษฎีความเครียดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (job stress) ทฤษฎีในกลุมนี้ไดนํามาใช
อธิบายความเครียดในการทํางานอยางกวางขวางไดแก ทฤษฎีความสอดคลองระหวางบุคคลกับ
ส่ิงแวดลอม (person-environment fit thoery) ซึ่งเปนแนวคิดของเฟรนชคอบบและรอดเจอร 
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 ตํ่า   ปานกลาง               สูง 

 
 

ความเครียดทางลบ         ความเครียดทางบวก            ความเครียดทางลบ 

(French, Cobb & Rodgers) ทฤษฎีนี้ตั้งบนแนวคิดสําคัญ 2 ประการคือ ความบีบคั้นขององคการ
และความเครียดของบุคคล ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบทั้งสองนี้มีผลตอสุขภาพและศักยภาพ
ในการทํางานของบุคคล นั่นคือ ความเครียดจะเกิดขึ้นเมื่อการตอบสนอง (supply) หรือความตองการ 
(demands) ของสิ่งแวดลอม (environment = E) ไมสมดุลกับความตองการ (needs) หรือความสามารถ
ของบุคคล (person = P)  นั่นคือ ถา P และ E ไมสมดุล ผลที่ตามมาคือความเครียด (French, Caplan 
& Harrison, 1982, pp. 27-28) ซ่ึงจะมีผลสะทอนกลับมาที่การปฏิบัติงาน เกิดความรูสึกในทางไมดี
กับงาน นอกจากทฤษฎีนี้แลว ในกลุมนี้ยังมีแนวคิดวาดวยความเครียดกับประสิทธิผลในการทํางาน 
ซ่ึงเปนแนวคิดของเยอรกสดอดสัน(Yerkes – Dodson) ที่กลาววาความเครียดเปนทั้งคุณและโทษ 
ระดับความเครียดมีความสัมพันธทั้งทางบวกและทางลบกับสัมฤทธ์ิผลของการทํางาน คือระดับ
ความเครียดที่เหมาะสม (eustress) จะมีผลสัมฤทธ์ิผลของการทํางานสูงสุด ซ่ึงจะอยูที่จุดสูงสุดของ
ตัวยูหัวกลับ ถาความเครียดสูงกวานี้ สัมฤทธ์ิผลของการทํางานจะลดลงอยางรวดเร็ว (Quick & Quick, 
1984, pp. 3 -8; Worchel & Wayne, 1986, p. 350)  ดังภาพ 2 และยังเสนอวา ความเครียดนอยก็ทําให 
ผลงานต่ํา และผลของงานกับระดับความเครียดจะแปรผันอยูระหวางคนกับองคการ (Steers & Porter, 
1983, p. 377; Helriegel, Slocum & Woodman, 1983, p. 501; Quick & Quick, 1984, p. 154; 
Davis & Newstrom, 1985, p. 475; DuBrin, 1990, p. 174)   

 
 
              ผลงานดี 

                                                              การกระตุน   ความเครียด 
                                                      จากสิ่งเรานอย      ที่เหมาะสม   งาน, ความตองการ      
                                                  ตอบสนอง                                      และ ตอบสนองความ 
                                                   ความเครียดนอย                              เครียดมากเกินไป      
 
 
      ผลงานไมดี 

 
 

ภาพ 2  ความสัมพันธระหวางความเครียดและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(ที่มา: Steers & Porter, 1983, p. 377) 
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 กฎของเยอรกส-ดอดสันนี้มีการศึกษาและมีความเห็นสอดคลองกันระหวาง
นักวิชาการหลายทาน เชน กรีนวูดและกรีนวูด (Greenwood & Greenwood, 1979, p. 125) ซิมบารโด
และรัช (Zimbardo & Ruch, 1979, p. 529) ไรทซ (Reitz, 1981, p. 236) บารอนและกรีนเบิรก 
(Baron & Greenberg, 1986, p. 222) เชอรเมอรฮอน และออสบอรน (Shermerhorn et al., 1988, p. 553) 
มอรริส (Morris, 1990, p. 126) นอกจากนั้นในกลุมนี้ยังมีทฤษฎีของอิวานเซวิช (Ivancevich, 1983, 
pp. 376-377; citing Steers & Porter, 1983, p. 377) คือทฤษฎี Arosal Motivation Theory ที่สรุปวา 
สิ่งเราในขณะหนึ่งเทานั้นที่บุคคลจะตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ การกระตุน
อยางเหมาะสมจากการคุกคามของสิ่งแวดลอม จะทําใหบุคคลตอบสนองโดยมีพฤติกรรมชนิดพิเศษ
ทําใหไดผลงานที่ดีขึ้น หรือดีกวาในการปฏิบัติงาน แตถาสิ่งเราที่กระตุนมากเกินไป จะทําให 
ผลการปฏิบัติงานลดลง และอยูในระดับต่าํ 

      3)  ทฤษฎีความเครียดที่เนนผลกระทบของความเครียดที่มีตอบุคคล ทฤษฎีในกลุม
นี้ ไดแก (Welford. 1974, pp. 4 - 9)  
            (1)  สมมติฐานตัวยูหัวกลับ (inverted-u hypothesis) ซ่ึงอธิบายวาเมื่อความเครียด
เพิ่มขึ้นผลของการทํางาน (job performance) จะเพิ่มขึ้น จนถึงจุดสูงสุดของโคงตัวยูหัวกลับ และ
ความเครียดที่มากหรือนอยเกินไปมีผลทําใหการทํางานต่ําลงดวย (Welford, 1974, p. 4; citing Harrison, 
1985, p. 64)  
            (2)  ทฤษฎีการตรวจจับสัญญาณ  (signal detection theory) เปนทฤษฎีที่วาดวย
การตอบสนอง เมื่อรางกายไดรับสัญญาณกระตุนจากสิ่งคุกคาม จะตอบสนองทั้งรางกายและจิตใจ 
กอใหเกิดผลตอสุขภาพ เกิดความเจ็บปวยไดทั้งรางกายและจิตใจ 
 จากทฤษฎีความเครียดเหลานี้จะพบวา เมื่อบุคคลประสบกับภาวะความเปลี่ยนแปลงหรือ
ภาวะความกดดันจากสถานการณที่ไมพึงพอใจ ถูกคุกคามจากสิ่งอื่นทั้งภายในและภายนอกรางกาย 
หรืออาจกลาวไดวาเปนความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอม ทําใหรางกายตกอยูในภาวะ
ขาดความสมดุล ซึ่งเมื่อใชกระบวนการความรูสึกนึกคิดในการประเมินส่ิงที่มาคุกคามแลว บุคคล
จะพยายามหาวิธีการแกไข หรือขจัดสิ่งที่ไมพึงพอใจนั้นๆ แสดงออกมาทางปฏิกิริยาตอบสนองของ
รางกาย หรือเปนพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อลด หรือคลายความกดดันโดยวิธีการแตกตางกัน 
ระยะเวลาที่ใชก็แตกตางกัน ถาแกไขไมทันหรือไมไดรับความชวยเหลือก็จะสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติกิจกรรม ทําใหมีปญหาดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ปญหาดานสุขภาพจิต หรือ
ดานรางกาย เชนเปนโรคเรื้อรังตามมาในที่สุด 
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 2.1.2  ความหมายของความเครียด 
 แฮนส เซลเย เวบสเตอร และแมดเดอร (Selye, 1956, p. 16; อางถึงใน ชูศักดิ์  รอยพิลา, 2541, 
หนา 10, Webster, 1976, p. 1801; อางถึงใน ชูศักดิ์  รอยพิลา, 2541, หนา 10 และ Madder, 1983, p. 16; 
อางถึงใน ชัยวัฒน สุมังคะละ, 2543, หนา 9) ไดใหความหมายของ ความเครียดวาเปนภาวะที่รางกาย
และจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงที่มากระตุนจากภายในรางกายและภายนอกรางกายซึ่งคุกคาม
หรือขัดขวางการทํางานการเจริญเติบโต  ทําใหเกิดความผิดปกติของรางกาย ซ่ึงสงผลกระทบตอ
อารมณของคนเรา ใหเกิดความตึงเครียดและแสดงออกมาเปนปฏิกิริยาทางรางกาย 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ และวุฒิชัย  มูลศิลป (2534, หนา 3) กลาววา ความเครยีดเปนภาวะ
ของความไมสมดุลระหวางความสามารถกับความตองการ เมื่อมีความไมสมดุลเกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลง
ทางรางกายและจิตใจก็จะเกิดขึ้นตามมา 
 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2540,หนา 23) ไดใหความหมายวา  ความเครียด 
คือ การที่จิตใจของบุคคลตื่นตัวเตรียมรับเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุการณที่ไมนาพอใจ 
และคาดวาจะเปนเรื่องยาก เกินกําลังความสามารถที่จะแกไขได ทําใหเกิดความรูสึกหนักใจ เชนเดียวกับ  
ปญากรณ ชุตังกร (2542, หนา 34) ที่ไดใหความหมายเกี่ยวกับความเครียดวาเปนความรูสึก
เมื่อพบกับส่ิงใหม ความรูสึกไมสุขสบาย ไมพึงพอใจกับสถานการณที่มีส่ิงคุกคาม รางกายตอบสนอง
โดยอัตโนมัติตออันตรายหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้น เปนสิ่งที่รบกวนจิตใจหรือรางกาย ทําใหรูสึกวา
ควบคุมตัวเองไมได 
 จากความหมายทั้งหมดทีก่ลาวมา สรุปไดวา ความเครยีด หมายถึง ภาวะทีร่างกายหรือจิตใจ
ถูกคุกคามจากสิ่งเราภายนอก หรือถูกคุกคามจากสภาวการณตางๆ ที่เกิดขึ้น หรือสภาวการณตางๆ นัน้
มีการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอื่นทั้งในลักษณะ
เปนไปในทางที่ดีหรือไมดกีไ็ด ในทางทีด่ี เชน การไดเล่ือนตําแหนง การมีโชคลาภ เปนตน ในทางไมดี 
เชน การสูญเสียบุคคลในครอบครัว การถูกออกจากงาน การไมไดรับการตอบสนองในดานตางๆ เปนตน 
ทําใหมีอาการแสดงออกมาหลายๆ อยาง ทั้งทางดานรางกาย ดานอารมณ และการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ 
เชน ความเจ็บปวยทางรางกาย เหงื่อออกมาก ความรูสึกโกรธ กลัว วิตกกังวล คับของใจ เบื่ออาหาร 
นอนไมหลับ เปนตน 
 2.1.3  ชนิดของความเครียด 
 แกลแลเกอร (Gallagher, 1979, pp. 95-99; อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2525, หนา 66) 
ไดแบงความเครียดเปน 2 ชนิด ดังนี้ 
  1)  ความเครียดที่เกิดเนื่องจากทุกข ซึ่งหมายถึง สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่ง
ในลักษณะที่ไมกอใหเกิดความสบายใจ และนําไปสูความรูสึกคับอกคับใจไมมากก็นอย 
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  2)  ความเครียดที่เกิดเนื่องจากสุข เมื่อไดรับประสบการณที่เพลิดเพลินเอิบอิ่ม
ไปดวยความปติยินดี 
   มิลเลอร และ คีน  (Miller  & Keane, 1972 , pp. 915-946; อางถึงใน วิลาวัลย วรศรีหิรัญ, 
2535, หนา 12) ไดแบงความเครียดเปน 2 ชนิด โดยแบงออกเปนความเครียดทางรางกายและจิตใจ  
โดยสรุปไดดังนี้ 
  1)  ความเครียดทางรางกาย (physical stress) แบงออกเปน 2 ชนิดตามระยะเวลา
การเกิด 
            (1)  ความเครียดฉับพลัน (emergency stress) เปนสิ่งคุกคามชีวิตที่เกิดขึ้นทันทีทันใด 
เชน ไดรับบาดเจ็บ อุบัติเหตุ หรืออยูในสถานการณที่นากลัว 
            (2) ความเครียดชนิดตอเนื่อง (continuing stress) เปนสิ่งคุกคามชีวิตที่ดําเนินไป
อยางตอเนื่อง ไดแก การเปลี่ยนแปลงของรางกายในวัยตางๆ สิ่งแวดลอมตางๆ ที่กอใหเกิด
ความคับของใจ ส่ิงรบกวนทั้งรางกายและจิตใจ เชน การเจ็บปวยเรื้อรัง เสียงดังรบกวน เปนตน 
  2)  ความเครียดทางจิตใจ (psychological stress) เปนการตอบสนองอยางทันทีทันใด 
จะเกิดขึ้นเมื่อคิดวาจะมีอันตราย อาจเกิดจากคําบอกเลาของผูอ่ืน ประสบการณในอดีต การชมภาพยนตร 
หรืออานหนังสอืที่ตื่นเตนนากลัว ทําใหเกิดความเครียดของกลามเนื้อหัวใจ จนหัวใจเตนเร็วและแรง
   2.1.4  อาการของความเครยีด 
   เมื่อมีสถานการณหรือปญหาที่ทําใหเกิดความเครียด บุคคลจะแสดงอาการแตกตางกัน
ไปตามการยอมรับตอปญหา หรือความสามารถในการปรับตัว โดยมีผูจําแนกอาการดังนี้ 
   ดูแกน และ คนอื่นๆ (Dougan  et al., 1986, pp. 191-198; อางถึงใน ชัยวัฒน  สุมังคะละ, 
2543, หนา 17) กลาวถึง อาการตางๆ ของความเครียด โดยแบงอาการความเครียดไว 4 ดาน คือ 
  1)  ดานอารมณ (mood) เชนรูสึกหงุดหงิด ฉุนเฉียวงาย กังวลใจ รูสึกสับสน หลงลืมงาย 
รูสึกเศรา เบื่อหนาย เปนตน 
  2)  ดานอวัยวะ (organ) เชน หัวใจเตนแรง หายใจถ่ี กระเพาะอาหารปนปวน เหงื่อ
ออกงายกวาปกติ วิงเวียนศีรษะ ปากคอแหง ปสสาวะบอย ทองเสียหรือทองผูกบอยๆ เปนตน 
  3)  ดานกลามเนื้อ (muscles)  เชน นิ้วมือสั่น อาการเสนกระตุก กลามเนื้อยืด 
พูดตะกุกตะกัก ขบกรามบอยๆ ตาพรา ปวดหลัง เปนตน 
  4)  ดานพฤติกรรมที่แสดงออก (behavior) เชนลุกล้ีลุกลน เดินตัวเกร็ง นอนไมหลับ 
ตื่นแลวยังอยากนอน ความตองการทางเพศลดลง มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบอยคร้ัง ตองพึ่งยา หรือพบแพทย
บอยขึ้น เปนตน 
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   อุดมศิลป ศรีแสงนาม  (2541, หนา 6) กลาววา จะรูวาตนเองและคนรอบขางเครียดหรือไม 
ที่มองเห็นชัดเจนที่สุด คือ 
   การแสดงออกทางอารมณ คนที่เครียดมักจะหงุดหงิด ฉุนเฉียว โมโหรายมากกวาที่เคยเปน 
ระงับอารมณไมคอยอยู การควบคุมตัวเองจะนอยลง 
   การแสดงออกทางรางกาย ความเครียดจะกระตุนใหรางกายหลั่งฮอรโมนอะดรีนาลินสตีรอยด 
เม่ือฮอรโมนนี้เขาสูกระแสหมุนเวียนของเลือดไปสูอวัยวะสําคัญตางๆ ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ของการทํางานทําใหอวัยวะตางๆรวนเร 
   2.1.5  ระดับความเครียด 
  บุคคลแตละบุคคลจะมีความเครียดไมเทากัน ขึ้นอยูกับพื้นฐานทางจิตใจ อารมณ สังคม 
วัฒนธรรม ต ลอดจนสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของขณะในนั้น ความรุนแรงและผลกระทบที่ไดรับจะมีผล
ทําใหรางกายมีการปรับตัว 
   ไอรวิง แอล เจนิส (Irving L. Janis, 1952, p. 13; อางถึงใน อัจฉรา  บัวเลิศ, 2535, หนา 41) 
ไดแบงระดับของความเครียดไว 3 ระดับ ไดแก 
  1)  ความเครียดระดับต่ํา (mild stress) เปนภาวะที่มีความเครียดอยูเล็กนอย พบได
ในชีวิตประจําวัน เปนความเครียดที่มีสาเหตุมาจากเหตุการณเพียงเล็กนอย เชน พบอุปสรรค
ในการเดินทางไปทํางาน รอรถประจําทางนาน พลาดนัด ความเครียดชนิดนี้จะสิ้นสุดในระยะเวลา
อันสั้น เพียงไมกี่นาทีหรือไมถึงชั่วโมง 
  2)  ความเครียดระดับกลาง (moderate stress) เปนภาวะที่มีความเครียดอยูปานกลาง 
ความเครียดชนิดนี้อาจใชเวลาเปนชั่วโมงหรือหลายช่ัวโมงจนกระทั่งเปนวัน เชน เครียดจากการทํางาน
มากเกินไป ความขัดแยงในความสัมพันธ การเจ็บปวยไมรุนแรงนัก ระดับความเครียดปานกลางนี้
เปนระดับที่รางกายและจิตใจตอบสนองโดยการตอสูกับความเครียดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ 
พฤติกรรม อารมณ และความนึกคิด เพื่อขจัดสาเหตุที่ทําใหเครียดหรือผอนคลายความเครียดลง 
จนกระทั่งความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆกลับสูสภาพปกติ 
  3)  ความเครียดระดับรุนแรง (severe stress) เปนสภาวะที่มีความเครียดในระดับ
ที่รุนแรง ความเครียดชนิดนี้จะแสดงอาการอยูนานเปนสัปดาห เปนเดือนหรือเปนป เชน เครียดจาก
การสูญเสียคูครอง การเจ็บปวยอยางรายแรง การสูญเสียอวัยวะของรางกาย การลมเหลวในการทํางาน 
ซ่ึงเปนผลใหรางกายและจิตใจพายแพตอความเครียด การเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจ
อยางเห็นไดชัดมีพยาธิสภาพและความเจ็บปวยเกิดขึ้นทําใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินชีวิต 
   จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเครียดทําใหทราบวาบคุคลจะมคีวามเครยีด
ไมเทากัน ขึ้นอยูกับการรับรู พื้นฐานทางบุคลิกภาพ อารมณ สังคมและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ตลอดจน
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ความเขมของสิ่งเราที่มากระตุน และระยะเวลาที่ความเครียดคงอยู ผลของความเครียดที่มีตอบุคคล
ก็ยังขึ้นกับความสามารถในการจัดการกับความเครียดของแตละบุคคล   
   2.1.6  ผลกระทบและความเสียหายจากความเครียด 
   ดังที่ไดกลาวมา ความเครียดมีผลตอรางกายและจิตใจ รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคล มากบางนอยบางแตกตางกันไป  มนูญ ตนะวัฒนา (2532, หนา 211) เสนอแนะวา 
การตรวจวินิจฉัยปฏิกิริยาที่มีตอความเครียดใหทราบวาเปนชนิดใด การใหการรักษาจะตองคํานึงถึง
การแกที่สาเหตุเปนสําคัญ การรักษาตามอาการซึ่งอาจใชยาคลายเครียดโดยทางองคการเภสัชกรรม
ไดผลิตยาชนิดนี้จําหนายอยูแลว ผูส่ังยาควรมีความรูพอสมควร และอุดมศิลป ศรีแสงนาม (2541, 
หนา 7-9) อธิบายวา ความเครียดสงผลสูอวัยวะที่สําคัญตางๆของรางกาย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของการทํางาน คือ 
  1)  หัวใจ ปกติหัวใจจะเตนประมาณ 60-70 ครั้งตอนาที พอเกิดความเครียด หัวใจ
จะเตนแรงขึ้นเร็วขึ้นเปนประมาณ 100-120 ครั้งตอนาที ดังนั้นผูที่เครียดจะรูสึกวาหัวใจตนเองเตนแรง
จนรูสึกได ใจสั่นและรูสึกเจ็บหนาอก เมื่อหัวใจเตนมากกวาปกติสักพักจะเหนื่อย 
  2)  หลอดเลือด ความเครียดจะทําใหหลอดเลือดทั่วรางกายตีบตัน ทําใหอวัยวะตางๆ
ไดรับเลือดไปเลี้ยงไมพอ เชน ถาเกิดกับสมองทําใหเกิดอาการมึนงง ปวดหัว เวียนหัว หากเกิดกับหัวใจ
จะทําใหกลามเนื้อหัวใจตาย เปนโรคหัวใจ และเมื่อหลอดเลือดตีบมากๆ จะทาํใหเปนโรคความดัน
เลือดสูง และความเครียดยังทําใหไขมันที่สะสมอยูในอวัยวะตางๆหลุดออกมา เมื่อหลุดเขาไป
ในกระแสเลือด จะทําใหหลอดเลือดอุดตัน 
  3)  ตับ กรดไขมันที่ถูกกระตุนออกมา หากผานมายังตับ ตับจะเปลี่ยนไขมันเปนน้ําตาล 
ทําใหน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น ฉะนั้นคนที่เครียดมากๆ จะเปนโรคเบาหวาน 
  4)  กลามเนื้อ เมื่อเครียดกลามเนื้อทุกสวนจะหดเกร็ง จะสังเกตไดวาคนเครียด
หนาตาจะเขม็งเกร็ง เปนสาเหตุสําคัญของอาการปวดหัว ปวดตนคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดไหล 
  5)  หลอดลม ปกติหลอดลมจะมีขนาดใหญ เมื่อเกิดความเครียด หลอดลมจะหดเล็กลง
ทําใหหายใจแรงๆ ดังนั้นคนที่เครียดจะมีอาการถอนหายใจเพราะหายใจออกโดยแรง 
  6)  ระบบทางเดินอาหาร พอเครียดระบบทางเดินอาหารตั้งแตคอหอย ลําไส 
กระเพาะอาหาร จะหดลงทําใหกินอาหารไมคอยลง อาหารไมยอย ทองอืดและเปนสาเหตุใหทองผูก 
กระเพาะอาหารหลั่งน้ํายอยออกมามากขึ้น เปนสาเหตุของลําไสและกระเพาะอาหารอักเสบหรือ
เปนแผล 
  7)  นอนไมหลับ ความเครียดทําใหกลามเนื้อหดตัว เก็งทั้งตัว หัวใจเตนแรง ความดัน
เลือดสูง ใจคอฟุงซาน จึงเกิดอาการนอนไมหลับ 
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  8)  สมรรถภาพทางเพศลดลง 
  9)  มะเร็ง ฮอรโมนที่หลั่งจากความเครียด เปนตนเหตุใหภูมิตานทานของรางกาย
ลดลง สังเกตไดวาคนที่เครียดจะไมสบาย เชน เปนหวัด เจ็บคอเปนแผลในปาก เมื่อภูมิตานทานลดลง 
ฮอรโมนความเครียดมากขึ้น ทําใหเกิดเซลลผิดปกติจนเจริญเปนเนื้องอกมะเร็งในที่สุด 
   ฟารเมอร (Farmer, Richard E., 1984, p. 24; อางถึงใน ตรีชฎา  พลอาสา, 2544, หนา 14) 
กลาววา ผลของความเครียดโดยทั่วไปแลวจะเกี่ยวของกับความรูสึกและอารมณ เชน ความซึมเศรา 
ความวิตกกังวล ความหงุดหงิดฉุนเฉียว รวมทั้งผลทางสรีระ เชน ปวดศีรษะ ปนปวนทอง ซ่ึงผลของ
ความเครียดนี้เปนปฏิกิริยาของรางกายที่มีตอสาเหตุของความเครียดในสถานการณนั้นๆ 
   ผลของความเครียดนั้นมีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดีของความเครียดนั้นจะชวยเพิ่ม
ความกระตือรือรนในการทํางาน แตคนสวนใหญเมื่อนึกถึงความเครียดแลวจะนึกถึงแตในทางไมดี
มากกวา ความเครียดสามารถกอใหเกิดปญหากับบุคคลที่เกิดความเครียดนั้นและกับองคการที่บุคคลนั้น
ทํางานอยูดวย   
    ชูทิตย  ปานปรีชา  (2529, หนา 491 - 494 ) กลาวถึงผลของความเครียดที่มีตอสุขภาพ
และชีวิตความเปนอยูของคน  โดยกลาววาธรรมชาติของคนมีการปรับตัว มีความสามารถควบคุม
และคงทนตอความเครียดไดระดับหนึ่ง โดยทําใหจิตใจอยูในสมดุลหรือเปนปกติเหมือนคนทั่วไป 
ถาความเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและปลอยใหอยูนานตอไป เกินความสามารถที่คนทั่วไปจะปรับตัว 
ควบคุมหรือคงทนตอไปได จะเกิดผลเสียตอรางกาย จิตใจ และความเปนอยูไดดังตอไปนี้ 
   1)  ผลเสียตอรางกาย ความเครียดทําใหรางกายเกิดความแปรปรวน และผิดปกติ
ไดหลายชนิดดังนี้ 
 (1)  ทําใหรางกายอยูในสภาพเหมือนทํางานหนัก ออนเพลยี ออนแอ แมจะไมได
ออกแรงทํางานเลยก็ตาม ความออนแอของรางกายทําใหภูมิคุมกันในตัวต่ําลง มีโอกาสติดเชื้อโรค
ไดงาย คนนที่เครียดจึงมักจะเปนหวัด ปวยโนนเปนนี่เล็กๆ นอยอยูเสมอ เปนแลวหายยาก 
 (2)  เกิดโรคตางๆ ในกลุมที่เรียกวา ความผิดปกติทางสรีรวิทยา เนื่องจากสาเหตุ
ทางจิต (psychophysiologic disorders) โรคที่พบบอยในกลุมนี้ มีดังนี้ 
 ก.  ปวดศีรษะโดยทั่วๆ ไป ปวดตนคอ ปวดหลัง ปวดเมื่อยตามตัวเหมือน
คนทํางานหนัก เนื่องจากกลามเนื้อลาย (skeleton muscle) ทั่วตัวเกร็งขณะเครียด 
 ข.  ปวดศีรษะขางเดียวหรือเรียกวาไมเกรน (migrain headache) เนื่องจาก
หลอดเลือดในสมองขยายตัวเวลามีความเครียด 
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  ค.  ความดันโลหิตสูง ความเครียดทําใหเสนเลือดหดตัวเล็กลงตามคําสั่ง
ของสมองและจากสารเคมีที่ถูกขับจากตอมไรทอ ความดันจะเพิ่มขึ้นทีละนอยๆ โดยที่เจาตัวไมรู 
มักพบในกลุมคนที่ที่รับผิดชอบในระดับงานสูง บางคนเรียกโรคนี้วา “โรคผูบริหาร ” 
  ง.  หลอดเลือดที่หัวใจตีบตัน (conronary heart disease) จัดเปน  “โรคผูบริหาร” 
เชนกัน 
  จ.  แผลในกระเพาะและลําไสเล็กสวนตน เวลาเครียดจะมีความแปรปรวน
ของจิตใจสงผานไปทางระบบประสาทอัตโนมัติ ไปควบคุมกระเพาะ ทําใหมีการหล่ังน้ํายอยออกมา  
ในกระเพาะมากขึ้น น้ํายอยมีความเปนกรดมาก เมื่อกระเพาะมีกรดอยูมากนานๆ เขาก็จะกัดกระเพาะ
และลําไสเล็ก เกิดเปนแผลมีอาการปวดทองขึ้นได 
  ฉ.  โรคอ่ืนๆ ในระบบทางเดินอาหาร เชน ทองอืด อาหารไมยอย เนื่องจาก
เครียดทําใหลําไสไมสามารถดูดซึมอาหารไดตามตามปกติ ลําไสบีบตัวทําใหปวดทองเปนพักๆ 
ลําไสใหญเคลื่อนไหวมากกวาปกติ ทําใหถายอุจจาระบอยๆได 
  ช.  หอบหืด ความเครียดมีผลทําใหหลอดลมเล็กๆ ที่อยูในปอดบีบตัวทําให
หายใจไมสะดวก 
  ซ.  อวัยวะเพศไมทํางาน ไมมีความรูสึกทางเพศ ความเครียดทําใหรางกาย
ออนแอ ไมมีความสุข ทําใหไมสนใจเรื่องเพศ ความรูสึกทางเพศหมดไป 
 (3)  สิว ความเครียดทําใหผิวหนังผลิตเคราตินเพิ่มมากขึ้น เคราตินเปนตนเหตุ
ใหเกิดสิวบนใบหนา นอกจากนี้ความเครียดยังทําใหคนชอบเกาชอบแกะหรือแคะสิวเลน ทําใหมีสิว
เพิ่มมากขึ้น 
 (4)  ผมหงอกเร็วข้ึน ผมรวงมากขึ้น ความเครียดทําใหเสนเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนัง
โดยเฉพาะศีรษะหดตัว ทําใหผิวหนังบริเวณศีรษะขาดอาหารจึงเปลี่ยนเปนสีขาวหรือลวงหลุดจาก
ศีรษะได 
 (5)  การใชสารอาหารของรางกายเปลี่ยนแปลงไป ความเครียดทําใหรางกายใช
น้ําตาลเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหรางกายใชแรธาตุตางๆ เชน แคลเซี่ยม โปแทสเซี่ยม แมกนีเซ่ียม 
วิตามินซี และวิตามินบีรวม เพิ่มมากขึ้น จึงทําใหรางกายตองการคารโบไฮเดรตหรืออาหารจําพวก
แปง ผลไม ผัก และนมเพิ่มมากขึ้น 
 (6)  ตอมหมวกไต (adrenal gland) ผลิตฮอรโมนอะดรีนาลีน (adrenalin) และ
คอรติโซน (cortisone )เพิ่มมากขึ้น อะดรีนาลีนมีฤทธิ์ไปกระตุนหัวใจใหเตนเร็วและแรงขึ้น ทําให
ขณะเครียดมีอาการใจสั่น ชีพจรเตนเร็ว คอรติโซนมีฤทธิ์ทําใหหลอดเลือดเล็กบีบตัวทําใหความดัน
โลหิตสูงและหลอดเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจตีบตัน กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
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 (7)  แกเร็ว แกกอนวัย อายุสั้น ความเครียดมีผลตอสุขภาพโดยทั่วไปของคน 
คนที่มีความเครียดสูงและเครียดอยูนานจะดูแกเร็วและแกกอนวัย ผูทํางานระดับบริหารตําแหนง
สูงๆจะมีลักษณะดังกลาว 
 (8)  ความเครียดทําใหคนอายุส้ัน เนื่องจากความเครียดทําใหทุกสวนของรางกาย
ทํางานหนัก จึงสึกหรอเสื่อมโทรมมาก สุขภาพกายสุขภาพจิตเลวลง ปวยเปนโรคตางๆ โดยเฉพาะ
โรคที่เปนอันตรายถึงชีวิต เชนโรคความดันโลหิตสูง โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
 2)  ผลเสียตอจิตและชีวิตความเปนอยู ความเครียดทําใหจิตใจและชีวิตความเปนอยู
แปรปรวนและเกิดความผิดปกติไดหลายชนิดดังนี้ 
 (1)  ชีวิตไมมีความสุข ความเครียดทําใหจิตใจไมเบิกบานเสมือนถูกบีบคั้นทางใจ 
รูสึกหงุดหงิดรําคาญ ใจนอย อารมณเสียงาย มักจะหมกมุนครุนคิดอยูตลอดเวลา ไมยินดียินรายตอ
ส่ิงเราที่เคยใหความสุข 
 (2)  นอนไมหลับ ความเครียดทําใหจิตใจไมสงบ ฟุงซาน คิดไปตางๆ นานา 
คิดวกไปเนียนมา ความคิดจับตนชนปลายไมถูก ไมสามารถหาขอสรุปหรือหยุดความคิดได คิดทั้ง
เวลาทํางาน ยามวางยามพักผอน ไมวากลางวันกลางคืน จึงทําใหเกิดอาการนอนไมหลับ 
 (3)  เปนโรคจิตและหรือโรคประสาท ความเครียดสูงและเปนอยูนาน เปนผลให
อารมณ ความคิด การรับรู การตัดสินใจ และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปมาก ไมสามารถปรับตัวได 
จะเกิดโรคจิตโรคประสาทไดในที่สุด 
 (4)  เกิดความกลัวสุดขีด และหมดอาลัยตายอยากจากสถานการณที่กอใหเกิด
ความเครียดโดยฉับพลัน 
 (5)  ติดสุราและยาเสพติด การติดสุราและยาเสพติดเปนทั้งเหตุและผลของ
ความเครียดผูที่มีความเครียดและไมรูจักระบายหรือขจัดความเครียดไดถูกตองอาจหันไปใชวิธีดื่มสุรา
หรือใชยาเสพติด 
 (6)  อุบัติเหตุ ความเครียดทําใหรางกายออนเพลีย จิตใจหมกมุนครุนคิดใจลอย 
ทําใหความสนใจ สมาธิ การระมัดระวังลดลงการตัดสินใจลาชาจึงเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
 (7)  การฆาตัวตายหรือฆาผูอื่น ความเครียดทําใหรางกายและจิตใจออนแอ 
อาจทําใหทําอะไรหุนหันพลันแลน หรือทําไปชั่ววูบ ฆาผูอ่ืนจากอารมณโกรธ หรือเมื่อเกิดอารมณ
ซึมเศราขึ้นมา มีความอยากตาย ก็อาจตัดสินใจฆาตัวเองแมกระทั่งลูกเมีย โดยไมสามารถมีสติพิจารณา 
ไตรตรอง ยับยั้งชั่งใจกอนทําได 
 (8)  ครอบครัวไมมีความสุข ความเครียดทําใหจิตใจออนแอ หงุดหงิด ขาดความอดทน 
ขาดเหตุผล อารมณเสียงาย ใครพูดจาไมถูกใจหรือถูกขัดใจก็จะรูสึกไมพอใจและแสดงออกทางใบหนา 
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อารมณ คําพูดและพฤติกรรม ทําใหผูที่อยูใกลชิดเกิดความเครียดขึ้นดวย ทําใหมีเร่ืองระหองระแหง 
โกรธทะเลาะเบาะแวงกันภายในครอบครัว ก็เกิดความไมสงบสุขได 
 (9)  การหยาราง ความเครียดทําใหความรักความเขาใจ ความเห็นใจ การใหอภัย 
การยอมรับในขอผิดพลาดเล็กๆ นอย ความหนักแนนในอารมณลดนอยลงหรือหมดไป และ
เกิดการหยารางในที่สุด 
    (10)  นิสัยเปลี่ยนแปลง ความเครียดทําใหนิสัยหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน
เปล่ียนแปลงไป เชน สูบบุหร่ีจัด หรือรับประทานอาหารบอยขึ้นเพื่อใหหายเครียด 
   จากผลของความเครียดดังกลาว บุคคลทุกคนสามารถทนตอความเครียดไดระดับหนึ่ง 
ถามีความเครียดมากและเปนอยูนาน จะเกิดผลเสียตามมามากมาย  นอกจากผลเสียหายที่เกิดขึ้น
รางกาย ชีวิตความเปนอยูแลว  ความเครียดยังมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานและตอสุขภาพองคกร 
ดังนี้ 
    อิทธิพลความเครียดที่มีตอการปฏิบัติงานและสุขภาพองคการ 
    อิทธิพลตอการทํางานและองคการ  ความเครียดทําใหความสามารถในการปฏิบัติงานลดลง 
การทํางานไมมีประสิทธิผล (Hanson, 1991, p. 280) ผลงานลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพ เนื่องมาจาก
ความเหนื่อยลาทั้งรางกายและจิตใจ ขาดความพึงพอใจในการทํางาน การตัดสินใจผิดพลาด โดยเฉพาะ
ผูบริหารและผูที่มีงานในความรับผิดชอบระดับสูง มีความบกพรองในการใชความคิดวิจารณญาณ
ในการวินิจฉัยส่ังการความคิดสรางสรรคลดลง ขาดขวัญ เกิดการขาดงาน ยายงาน ลาออก ความปลอดภัย
ในงานลดลง เกิดอุบัติเหตุรายแรง และบอยครั้งท่ีองคการตองเสียงบประมาณในการดูแลรักษา 
เสียทรัพยากรบุคคลและแรงงาน ในที่สุดทําใหองคการไมมีประสิทธิภาพตามที่ควรจะเปนอิทธิพล
ดังกลาวที่เกิดขึ้นนั้นหากเกิดกับบุคคลที่เปนผูบริหารองคการ ยอมมีผลตอการบริหารใหองคการ
บรรลุเปาหมายที่วางไว โดยเฉพาะองคการทางการศึกษา ซ่ึงบุคลากรทํางานดวยความสํานึกในหนาที่ 
มีการควบคุมจากผูบังคับบัญชานอย อาจารยมีอิสระในการจัดการเรียนการสอนดวยตนเอง ถาผูบริหาร
หรือครูใหญหรือหัวหนาภาควิชามีความเครียด ในระดับที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ 
ความเหนื่อยลา หยอนสมรรถภาพในการควบคุม ประสานงานใหหนวยงานมีการดําเนินการ
สอดคลองไปในทางเดียวกันทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับบริหาร และระดับสถาบัน ซ่ึงจะนํามาสู
การมีสุขภาพดีได การสรางสรรคบรรยากาศที่ทําใหองคการมีสุขภาพที่ดีคงมีความจํากัด และ
ถาคงสภาวะเชนนี้ยาวนาน เนื่องจากผูบริหารไมสามารถจัดการควบคุมความเครียดได  ในที่สุดองคการ
คงจะหยอนประสิทธิภาพและมีสุขภาพที่ไมดีตอไปในอนาคต อิทธิพลของความเครียดมีทั้งทางบวก
และทางลบตอผลการปฏิบัติงาน  ดังภาพประกอบ 3 (DuBrin, 1990, p. 172) ซ่ึงอธิบายวา หลังจาก
ที่บุคคลใชสติปญญาและทักษะในการประเมินความเครียดแลวก็จะทราบถึงสาเหตุของความเครียด 
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จากนั้นบุคคลก็จะใชทักษะและวิธีในการจัดการกับความเครียด ถาจัดการกับความเครียดไดก็จะเปน
ความเครียดทางบวก (eustress) ที่สงผลใหเกิดแรงจูงใจ ความคิดสรางสรรค ความกระตือรือรน
ในการทํางาน ถาจัดการไมสําเร็จก็เกิดความเครียดทางลบ (distress) สงผลใหเกิดการตัดสินใจผิดพลาด
ไมมีสมาธิ เสี่ยงตออุบัติเหตุ ปวยหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพ  3  อิทธิพลของความเครียดตอผลการปฏิบัติงาน 
(ที่มา: DuBrin, A.J. 1990. p. 172) 
 
   สรุปไดวา ความเครียดมีผลตอรางกาย  การปฏิบัติงานและสุขภาพองคการ  ความเครียด
เปนสวนหนึ่งของชีวิต แตถามีความเครียดมากเกินไปก็เปนสาเหตุของความตายดวย  ทุกคนยอมมี
ประสบการณของความเครียดโดยเฉพาะอยางยิ่งความเครียดที่เกิดจากการทํางาน ความเครียด
ที่เกิดจากการทํางานเปนทั้งผลดีและผลเสีย ถาไมมีความเครียดเลย บุคคลก็ไมมีส่ิงมากระตุนใหเกิด

การประเมินสถานการณ 
ดวยสติปญญา  และทักษะ 
ในการจดัการความเครียด 

สถานการณที่กอความเครียด(stressors) 
ปจจัยทางบุคลิกภาพ 

ปจจัยการดําเนินชีวิต 

ปจจัยจากงาน 

ความเครียดทางบวก (eustress) ความเครียดทางลบ(distress) 

ผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ผลการปฏิบัติงานลดลง 
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ความกระตือรือรนไมมีความคิดสรางสรรค ผลผลิตไมดีไมมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันใครก็ตามที่มี
ความรูสึกไมมีความสุข อารมณไมดีเสมอ สุขภาพเสื่อมโทรม แสดงวาเขากําลังถูกอิทธิพลของ
ความเครียดคุกคาม  การศึกษาเกี่ยวกับความเครียด สรุปไดวา ความเครียดมีอิทธิพลที่สําคัญ 2 ประการ
คือ อิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมและภาวะสุขภาพรางกายและจิตใจ และอิทธิพลตอการทํางานและ
องคการ กลาวคืออิทธิพลของความเครียดกอใหเกิดความผิดปกติทางอารมณ เร่ิมจากความไมสบายใจ 
หงุดหงิดวาวุนใจ ตอมาถึงการมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ เชน นอนไมหลับควบคุมอารมณ
ไมได ไมมีสมาธิ ขาดวิจารณญาณ การตัดสินใจเสียไป ติดบุหร่ี เหลา ยา ในที่สุด เกิดภาวะเจ็บปวย
ทางกาย เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ อาจถึงความตายในที่สุดถาความเครียดเรื้อรัง
ประกอบกับเจ็บปวยเรื้อรัง (Quick and Quick, 1984, pp. 44 – 76)  สวนอิทธิพลตอการทํางานและ
องคการ ความเครียดทําใหความสามารถในการปฏิบัติงานลดลง การทํางานไมมีประสิทธิผล ผลงาน
ลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพ เนื่องมาจากความเหนื่อยลาทั้งรางกายและจิตใจ ขาดความพึงพอใจ
ในการทํางาน การตัดสินใจผิดพลาด โดยเฉพาะผูบริหารและผูที่มีงานในความรับผิดชอบระดับสูง 
มีความบกพรองในการใชความคิดวิจารณญาณในการวินิจฉัย สั่งการความคิดสรางสรรคลดลง 
ขาดขวัญ เกิดการขาดงาน ยายงาน ลาออก ความปลอดภัยในงานลดลง เกิดอุบัติเหตุรายแรง และ
บอยครั้งที่องคการตองเสียงบประมาณในการดูแลรักษา เสียทรัพยากรบุคคล 
   2.1.7  แนวคดิเก่ียวกับความเครียดในการทํางาน 
   ความเครียดในการทํางาน มีลักษณะคลายกันกับความเครียดทั่วไปแตเนนหรือช้ีเฉพาะ
ในเรื่องของการทํางานของบุคคล ไดมีผูอธิบายความหมายของความเครยีดในการทํางาน เชน บีฮ
และ  นวิแมน (Beehr and Newman. 1974, p. 605) อธิบายวาความเครียดในการทํางาน หมายถึง 
ภาวะในการทาํงานที่สงผลใหผูทํางานเกดิการเปลี่ยนแปลง ทั้งรางกายและจิตใจ เกิดการเสียการ
สมดุลของรางกาย มีผลทั้งทางบวกและทางลบ ทางบวกกอใหเกิดผลผลิตและประสทิธิผลของ
องคการ ซ่ึงบุช (Bush. 1974, p. 1938) วิจยัพบวาความสามารถในการผลิตมีความสัมพันธทางบวก
กับสุขภาพขององคการ สําหรับในทางลบทําใหรางกายเสียสมดุล รบกวนตอสุขภาพของบุคคล 
   คูเปอรและมาแชลล (Cooper and Mashall. 1976, p. 11)  ใหความหมายวาความเครียด
จากการทํางานเปนการคุกคามจากปจจัยทีเ่กี่ยวกับงาน เชน งานมากเกนิไป ความสับสนในบทบาท 
ความขัดแยงในบทบาท งานที่ตองรับผิดชอบสูง สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในการทํางานไมดแีละ
สภาพการทํางานที่ไมด ี
   เฟรนชและคณะ (French and other. 1982, p.124) ใหความหมายวา ความเครียดจากการ
ทํางาน เปนการรับรูของบุคคลตอสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความตองการมากเกนิ ความสามารถ
ที่บุคคลจะตอบสนองได เมือ่หาทางออกไมไดจะมีผลตอความรูสึกทั่วไปเกี่ยวกับทาํงาน เชน ความ
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ไมพึงพอใจในงาน ซ่ึงความหมายนี้สอดคลองกับ แนวคดิของคาลลีเบอรก (Kalleberg. 1977, p. 
124)  อธิบายวาความเครียดจะเกดิเมื่อบุคคลไมไดรับในสิ่งที่ควรไดรับจากการทํางานทําใหเกิด
ความ    เบื่องาน ผลการทํางานลดลง 
 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา ความเครียดในการทํางาน หมายถึง การตอบสนองของ
บุคคลตอภาวะคุกคามเนื่องจากปจจยัตางๆจากงาน เปนผลทําใหเกิดความรูสึกที่ไมดีตองานและทาํ
ใหผลงานลดลง เมื่อผูบริหารเกิดความเครียดจนทําใหผลงานลดลง การสรางสรรคบรรยากาศที่
สรางเสริมการมีสุขภาพดีขององคการก็จะไดรับการกระทบกระเทือนไปดวย เพราะผูนํามี
ความสําคัญในการสรางบรรยากาศการมสุีขภาพดีในองคการ (Bush. 1987, p. 1938)  
 จากความหมายและแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจยัไดศกึษาคนควาทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวกับ
ความเครียดในการทํางาน พอสรุปไดดังนี้ 
ตัวแบบความเครียดในการทาํงาน 
 นักวิชาการที่ศกึษาเกีย่วกับความเครียดในการปฏิบัติงานหลายทาน เชน ลาซารัส  (Lazarus. 
1977, p. 44) แมคแกรท  (McGrath. 1976, p.1363)โรเบิรท  (Robert. 1995, p.99) ลูทันส  (Luthans. 
1989 : 194) เฟรนช  แคแพลนและแฮรริสัน  (French Caplan and Harrison. 1982, p.27) ควิคและ 
ควิค (Quick and Quick. 1984 pp. 3-8)  ไดยืนยนัวาระดับของความเครียดมีความสัมพนัธทั้ง
ทางบวกและทางลบกับสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานทั้งสิ้นนอกจากนั้นยงัมีทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ความเครียดในการทํางานอกีหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีของแซนเดอร และมีตัวแบบแสดง
ความสัมพันธระหวางความเครียดกับประสิทธิผลการทํางานดังตอไปนี ้
 1.  ตัวแบบของแซนเดอรวาดวยความเครียดและผลการปฏิบัติงาน (Sander’s Model of 
Stress and Human Performance)  ตัวแบบนี้กลาวถึงการทํางานของคนขึ้นกับแหลงพลังงานของสิ่ง
เราและความพรอมของอินทรียที่สามารถตอบสนอง เปนมิติของการรับรู การตัดสินใจ การเตรยีม
ตัวของระบบประสาทและกลามเนื้อ เปนความสามารถในการประสานกลไกการทํางานของรางกาย 
และความรูสึกที่พยายามจะแกไขและทําใหเกิดภาวะสมดลุระหวางสิ่งเราและการตอบสนองเพื่อ
สรางผลงานที่สูงสุดความเครียดจะเพิ่มขึ้นถาไมสามารถควบคุมสิ่งเราที่มากระตุนได ตัวแบบนี้
สามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังนี้  
 
 
 
 
                                   สูงมาก                        การประเมิน 
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                                                                      ความสามารถ 
                      ส่ิงเรา                                                                  การกระตุน, เคลื่อนไหว 
 
ส่ิงกระตุน           การรับรู                    การตัดสินใจ                    เตรียมตอบสนอง          ตอบสนอง 
 
                ความเครียด                                                                                    ผลงาน 
 
 ภาพ  4  ตัวแบบของแซนเดอรวาดวยความเครียดและผลการปฏิบัติงาน 

(ที่มา: Harderly. 1990, p.31) 
 2.  ตัวแบบความสัมพันธระหวางความเครยีดกับการทํางาน  จากการศึกษาความเครียด
พบวาระดับความเครียด  จะเพิ่มประสิทธิผลของงานเปนเสนโคง และความเครยีดจะเกดิมากขึ้นเมื่อ
ความตองการจากงานมีมากจนบุคคลมีความสามารถไมพอที่จะทาํได (Zimbardo and Ruch. 1979 : 
541) โมโตวิดโล แพคการด และแมนนิ่ง (Baron and Paulus. 1991. p. 412 – 413)  ไดศึกษาพบวา 
ความรูสึกเปนทุกข อารมณเครียด จะมีผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 
ความเครียดจะกระตุนใหสัมฤทธิ์ผลการทํางานเพิ่มขึ้น แตการกระตุนทีย่าวนานจะสงผลใหสัมฤทธิ์
ผลการทํางานลดลง และสุขภาพจะเสื่อมโทรมลง ตัวแบบนี้สามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
       สูง                                                               ผลงานเพิ่มตอเนื่องเมื่อมีความเครียดปานกลาง 
 
        
      ระดับ 
   ประสิทธิผล                     ผลงานเพิ่มขึ้น 
  การปฏิบัติงาน               ระดับความเครียดที่กําลัง 
                                       เพิ่มขึ้น 
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       ต่ํา                                                                                       ผลงานลดลงอยางรวดเรว็ 
                                                                                                              เมื่อความเครียดสูง 
 
                                   ไมมี               ต่ํา                กลาง                สูง        
                                            ระดับความเครียด    
  

ภาพ  5  ความสัมพันธระหวางความเครียดและผลการปฏิบัติงาน 
(Baron and Paulus. 1991 : 413) 

 จากตัวแบบทีก่ลาวขางตน จะเหน็ไดวาความเครียดมีขนาดความรุนแรงแตกตางกันตัง้แต
ระดับต่ํา กลาง และสูงซึ่งเปนระดับรุนแรง และจะทวีความรุนแรงถาคงอยูเปนเวลานาน และทกุ
ระดับของความเครียดมีผลตอผลการทํางานทั้งสิ้น ซ่ึงขอสรุปนี้ สอดคลองกับแนวคดิของบารอน
และกรีนเบิรก (Baron and Greenberg. 1990: 222 - 226) ที่กลาววา ความเครียดที่เกดิขึ้นเปน
เวลานานจะทาํใหพฤติกรรมการทํางานของบุคคลเปลี่ยนไปเนื่องจากความเครียดนานๆ ทําใหเกิด
ความเหนื่อยลา ทั้งรางกาย จติใจและอารมณ ในที่สุดจะเกิดความทอแทในการทํางาน ผลสุดทายทํา
ใหผลการทํางานลดลง และสอดคลองกับการศึกษาของ เดวิสและนวิสตรอม (Davis and 
Newstrom. 1985, p. 469) และดูบริน (DuBrin. 1990, p. 173) ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังภาพ
ตอไปนี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความเหนื่อยลาทางกาย 
(Physical Exhaustion) 

ความเหนื่อยลาทางอารมณ 
(Emotional Exhaustion) 

ความเหนื่อยลาทางจิตใจ 

ความเครียด
สูงและ
ระยะเวลา       ทอแท ผลงาน

ลดลง 
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ภาพ 6 ผลของความเครียดตอรางกายและการทํางาน 
(ที่มา: DuBrin. 1990, p.173) 

 อยางไรก็ตามผลของความเครียดที่มีผลตอการปฏิบัติงานก็มิใชแตจะเกิดทางลบอยางเดียว 
ผลของความเครียดที่มีผลตอการปฏิบัติงานคลายกับผลของความขัดแยงคือความขัดแยงไมตอง
เลวรายเสมอไป แตอาจชวยเสริมการปฏิบัติงานของกลุมได (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณและวุฒิชัย   
มูลศิลป. 2534, หนา 27) และความเครยีดก็มีทั้งคุณและโทษเชนกนั (Werther and 
Davis.1985,p.425) ปริมาณของความเครียดมีสวนสัมพนัธกับการปฏิบัติงานดวย (DuBrin. 1990, 
pp.164) 

2.1.8  การประเมินความเครยีดในการปฏิบิตงาน 
 การประเมินความเครียดนั้นยังไมมีเครื่องมือที่วัดไดโดยตรง เพราะความเครียดเปนเรื่อง
ของความรูสึกนึกคิด เปนนามธรรมไมสามารถวัดโดยตรงได แตสามารถประเมินไดทางออมจาก
อาการแสดงทางกาย (physical symptoms) และปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction) 
 วิธีประเมินระดับความเครียดมี 3 วิธีคือ (Mitchell. 1987, p. 208) 
 1.  วิธีการประเมินทางกาย 
 2.  วิธีการประเมินทางจิตวิทยา 
 3.  วิธีการประเมินทางพฤติกรรม 
 ไดมีผูพัฒนาเครื่องมือประเมินความเครียดไวหลายแบบ สําหรับเครื่องมือที่ใชประเมิน
ความเครียดในการปฏิบัติงาน แบงเปน 3 ลักษณะดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1.  เครื่องมือประเมินความเครียดตามความรูสึกที่เกิดจากความกดดันของสิ่งแวดลอม  เปน
เครื่องมือที่ใชประเมินความเครียด โดยวัดความเครียดจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่เปนความ
กดดันใหผูบริหารเกิดความเครียด ผูสรางเครื่องมือวัดในลักษณะนี้มหีลายทานไดแก  ลีออง (Lyons)  
เฮาสและริซโซ (House and Rizzo) ควนินและ เชพารด (Quinn and Shepard) โคช และตัง (Koch 
and Tung) ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
 1.1  คาหนและคณะ (Kahn and others) ไดสรางแบบวัดเพื่อตรวจสอบหาธรรมชาติ 
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สาเหตุ และผลที่ตามมาของความเครียดในองคการ 2 ชนิดคือความขดัแยงในบทบาท แบบวัดฉบบั
นี้เปนแบบวัดความเครียดทีเ่กิดจากงาน (job related stress) (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. 2536, หนา  
314) โดยใหผูตอบระบุวา เกดความรูสึกรําคาญหรือนาเบือ่หนายจากงานที่ทําบอยครัง้เพียงไรแบบ
วัดนี้มี 15 ขอ เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ชวงคะแนน จากไมเคย (1 คะแนน) ถึง เสมอ (5 
คะแนน)  คาความเชื่อมั่นของแบบวดัทั้งฉบับเทากับ .87 
 1.2  ลีออง (Lyons)  สรางแบบวัดความเครียดเรียกวา Tension Index  วัดความถี่ของ
ความรูสึกที่เกดิขึ้นที่เกดิขึ้นในการทํางาน มีทั้งหมด 9 ขอ เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ชวงคะแนน   
จากไมเคย (1 คะแนน) ถึง เสมอ (5 คะแนน)  คาความเชือ่มั่นของแบบวัดทั้งฉบับเทากับ .70 
 1.3  เฮาส และริซโซ (House and Rizzo)  สรางแบบวัดความเครียดในการทํางาน เรียกวา 
Anxiety – stress Questionnaire แบบสอบถามทั้งฉบับมี 17 ขอ วัดความเครียดใน 3 องคประกอบ 
คือ ความเครียดที่เกิดจากงาน 7 ขอ ความเครียดที่เกดิจากรางกาย 5 ขอ ความเครียดทีเ่กิดจากความ
เหนื่อยลา 5 ขอ ความเชื่อมัน่ของแบบวดัทั้งสามตอนเทากับ .38, .76 และ .72 ตามลําดับ การตอบให
ผูตอบลงความเห็นวา จริง หรือ ไมจริง โดยใหคะแนน 2 กับ 1 ตามลําดบั (เสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ. 2536, หนา 313)  
 1.4  โคชและตัง (Koch and Tung) สรางเครื่องมือวัดความเครียดในการบริหารงาน เรียกวา 
Administrative Stress Index  (ASI)  วัดองคประกอบที่เปนความกดดนัใหเกิดความเครียด 4 ดาน 
คือ ดานบทบาท ดานการบรหิารงาน ดานสิ่งแวดลอม และดานการแกปญหาความขดัแยง 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 35 ขอ เปนมาตราสวนประมาณคา  5 ชวงคะแนน จากไมเคยเกิดขึ้น (1 
คะแนน) ถึงบอยที่สุด (5 คะแนน)  คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .87 
 2.  เครื่องมือประเมินความเครียดตามความรูสึกที่แสดงออก  เปนเครื่องมือประเมินหรอื 
วัดความเครียด จากความรูสึกที่แสดงออกทางรางกายและจิตใจ มีผูสรางเครื่องมือในลักษณะนี ้
หลายทาน เชน 
 2.1  แมคมิลเล่ียน (Macmillion)  สรางเครื่องมือสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ เรียกวา 
Health Opinion Survey  (HOS)  ประเมินความเครียดโดยใชการสัมภาษณ เครื่องมอืประกอบดวย
คําถาม 20 ขอ  ประกอบดวยปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 1 ขอ และอาการตางๆ ที่แสดงออก ซ่ึงเปนผล
จากปฏิกิริยาเมื่อรางกายไดรับความเครียด จํานวน 19 ขอ โดยถามความถี่ของอาการที่เกิดขึ้นบอยๆ 
เกิดขึ้นนานๆครั้ง หรือไมเกดิขึ้นเลย โดยใหคะแนนคําตอบดังนี้ เกดิขึน้บอยๆให 3 คะแนน เกดิขึ้น
นานๆครั้งให 2 คะแนน คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .38 (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. 2536, หนา 
311)  
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 2.2  เดอโรกาตีส (Derogatis)  ไดปรับปรุงแบบวัด  SCL – 90  เสียใหมโดยเรียกวา SCL -
90-R  แบบวัดฉบับนี้ใหผูตอบรายงานเกีย่วกับสาเหตุของความเครียดของตนเอง มีจํานวนทั้งสิ้น 90 
ขอ ประกอบดวยขอความกลุมแสดงตางๆทางกายและจิตใจ ซ่ึงมีสาเหตุจากความเครียดทางอารมณ
และทางจิตใจ แบงกลุมอาการเปน 9 กลุมคือ กลุมอาการเกี่ยวกับรางกาย กลุมอาการย้าํคิดย้ําทํา กลุม
อาการที่มีความรูสึกบกพรองหรือมีปมดอย กลุมอาการของความรูสึกซึมเศรา กลุมอาการพฤติกรรม
ที่เกี่ยวกับความวิตกกังวล พฤติกรรมมุงรายไมเปนมติร กลุมอาการแสดงออกการกลวัไมมีเหตุผล มี
ความวิตกกังวลตอส่ิงนั้น กลุมอาการหวาดระแวงและหลงผิด ลักษณะแบบวัดเปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 ชวงคะแนน ใหผูตอบ ตอบวาอาการเหลานั้นรบกวนเขามากนอยเพียงใดในรอบ
สัปดาหที่ผานมา คาของคะแนนจากไมเคย (0 คะแนน) ถึง มากที่สุด (4 คะแนน) คาความเชื่อมั่น
แบบวัดทั้งฉบับเทากับ .87 (รัชดา  เอี่ยมยิ่งพานชิ. 2531, หนา 52) 
 2.3  ฟชเชอร แฮนเซน และ ซีมอร (Fischer, Hansen and Zemore)  ไดสรางแบบวัด
ความเครียดเรียกวา  Stress Adjective Checklist แบบวัดฉบับนี้เปนคําคุณศัพทจํานวน 20 คํา ที่
แสดงอาการของความเครียด 3 องคประกอบคือ ความเครียด (stress) 10 คํา  ปลุกใจ (arosal) 6 คํา  
เหนื่อยลา (fatique) 4 คํา  ผูตอบจะกาเครื่องหมายในชองหนึ่งใน 4ชองตอไปนี้ เกดิความรูสึกเปน
ประจํา เกดิความรูสึกในบางครั้ง เกิดความรูสึกนานๆครั้ง ไมเกิดความรูสึกเลย โดยใหคะแนน 4, 3, 
2, และ 1 ตามลําดับ คาความเชื่อมั่นของแบบวัดในองคประกอบความเครียด ปลุกใจ และเหนื่อยลา 
เทากับ  .86, .80  และ .81  ตามลําดับ (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. 2536. หนา 312) 
 3.  เคร่ืองมือประเมินความเครียดในการทํางานโดยทั่วไป  ไดแก 
 3.1  Objective Organizational Measurement of Stress ใชประเมินระดบัความเครียดในงาน 
ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ อัตราการขาดงาน ความรุนแรงการเกดิอุบัติเหตุ การยายแผนก การ
ลาออก ผลการปฏิบัติงาน เชน ผลกําไร สัดสวนการขายและรายได การใหคะแนนเปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 ชวงคะแนน การแปลผลคะแนนเปนระดับความเครียดต่ํา ปานกลาง และสูง (Quick 
and Quick. 1984, p. 113) 
 3.2  Stress Index Survey (SIS)  พัฒนาเครือ่งมือโดยอิวานเซวิซและแมตเตอรสัน  
(Ivancevich and Matteson)  แหงมหาวิทยาลัยฮูสตัน เปนแบบสอบถามที่จําแนกระดบัความเครียด
ในการทํางาน ใหคะแนนเปนมาตรสวนประมาณคา 7 อันดับ ผลที่ไดจะบอกวาผูตอบมีความเครียด
ระดับใด และมีสาเหตุของความเครียดอยูที่ไหน (Helriegel, Slocum. Jr.,and Woodman. 1983,  
p. 494) 
 3.3  Michigan Stress Assessment  สรางโดยเฟรนชและคาหน (French and Kahn. 1962) 
เปนแบบสอบถามใหประเมนิตนเอง เพื่อบงชี้ระดับความเครียดจากสิ่งแวดลอม หัวขอคําถามคลาย 
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SIS  ในเรื่องของความคลุมเครือในบทบาท ความคับของใจ ปริมาณงานมากเกนิพอ หนาที่ความ
รับผิดชอบ และสัมพันธภาพในกลุม การใหคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ชวงคะแนน 
 3.4  Quality of Employment Survey  เปนแบบสัมภาษณเพื่อประเมินความเครียดจากงาน 
ซ่ึงสถาบันวิจัยทางสังคมศาสตรแหงมหาวทิยาลัยมิชิแกน พัฒนามาจากเครื่องมือ Job-Related 
Stress in Personal Interview ของควินและเชพพารด  การใหคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา 5 
อันดับ ผลรวมคะแนนจะบงชี้ระดับความเครียดและลําดบัสาเหตุที่กอใหเกิดความเครยีด (Quick 
and Quick. 1984, p. 119) 
 3.5  Adam’ Stress Evaluation  เปนแบบสอบถามประเมินความเครียดทั้งที่มีสาเหตุจากงาน
และจากภาวะแวดลอมทัว่ไป สรางโดย จอหน เอ อดัมส การใหคะแนนเปนสวนประมาณคา 5 
อันดับ ผลรวมคะแนนจะบงชี้ระดับความเครียดและบอกไดวาเปนความเครียดเรื้อรังหรือไม (Quick 
and Quick. 1984, p. 121) 
 3.6  Stressors Checklist  เปนแบบสอบถามสาเหตุของความเครียดของแมคลีน 
ประกอบดวย 12 ขอคําถามที่ประเมินสถานการณทัว่ไป หรือปญหาที่กอความเครียด การใหคะแนน
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ผลรวมคะแนนระบุวามีปญหาเกดิความเครียด โดยคะแนนทัง้
ฉบับอยูระหวาง 12 – 16  คะแนน คะแนนตั้งแต 9 – 35 คะแนนแสดงวามีปญหา คะแนนตั้งแต 36 
คะแนนขึ้นไปแสดงวามีปญหามากตองไดรับการแกไข (Quick and Quick. 1984, p. 120) 
 3.7  Organizational Diagnosis  พัฒนาเครื่องมือโดยลีวินสันและคณะ (Levinson and 
others.) เปนแบบสอบถามประเมินสาเหตขุองความเครียดและประสิทธิผลขององคการใน
แบบสอบถามชุดเดียวกนั การใหคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ  ผลที่ไดจะบงชี้ระดับ
ความเครียด สาเหตุ และระดบัประสิทธิผลขององคการ (Quick and Quick. 1984) 
 3.8  The Management audit ของคูเปอรและมารแชล (Cooper and Marshall.1976) ใช
วินิจฉยัความเครียดในการบริหารงาน การใหคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา ผลคะแนนบงชี้
ระดับความเครียดในการบริหารงานและบงชี้วามีปญหาที่จุดใดในกระบวนการบริหาร 
 3.9  Life Events Scale (LES) หรือเรียกวา Social Readjustment Rating (SRRS) ของโฮลม
และราห (Holmes and Rathe. 1976, pp. 213 - 218) เปนแบบประเมินสถานการณหรือเหตุการณที่
กอใหเกิดความเครียดโดยใหผูตอบใหน้ําหนักเหตุการณหรือสถานการณที่เคยกอใหเกิดความเครยีด 
ผลที่ไดเสดงถึงระดับความถีก่ารมีความเครยีดในชีวิต 
 3.10  Maslach Burnout Inventory ของแมสแลช และแจค็สัน (Maslach and Jackson) เปน
แบบประเมินความทอแท อันเปนผลมาจากความเครียดสูงและยาวนาน การใหคะแนนเปน 
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มาตราสวนประมาณคา  ผลของคะแนนจะบงชี้วามีความทอแทหรือไมเพียงใด (Quick and Quick. 
1984, p. 133) 
 3.11  Actual Stress Checklist  ของบรีช เบิรน และเชฟฟลด (Breech, Burns and Sheffield. 
1983, p. 117) เปนแบบสอบถามประเมินความเครียดทีก่าํลังมีอยูในขณะประเมิน การใหคะแนน
เปนมาตราสวนประมาณคา ผลคะแนนบงชี้วากําลังเกดิปญหาจากความเครียดหรือไม 
 2.1.9 การจัดการกับความเครยีด 

ความเครียดเปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนตองประสบอยูเสมออยางหลีกเลีย่งไมได เมื่อเกิด
ความเครียดขึน้แลว ผูบริหารก็จะตองหาทางจัดการกับความเครียดทีเ่กดิขึ้นในหลายวิธีดวยกนั ไม
วาจะเปนทางตรงหรือทางออมแตการจัดการกับความเครยีดของแตละคนอาจจะแตกตางกันไป ถา
วิธีจัดการกับความเครียดนั้นเปนวิธีที่ถูกตอง เหมาะสม  กจ็ะทําใหความเครียดที่เกดิขึน้นั้น
เปล่ียนแปลงไปอยูในระดับที่เหมาะสม ผูบริหารก็จะมสุีขภาพจิตดี  รางกายแข็งแรง สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีความสขุ  แตผูบริหารบางคนเมื่อเผชิญกับความเครียด แทนที่จะสืบสาวไปหา
สาเหตุหรือตนตอ กลับพยายามหนีปญหาตางๆดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม  โดยการแยกตัวออกจาก
สังคม  ใชความกาวราวรุนแรงกลบเกลื่อนหรือบิดเบือนปญหาในรูปแบบตางๆ เชนโยนความ
ผิดพลาดไปทีค่นอื่น หาขอแกตัวนานัปการ เปนตน การแกปญหาแบบนี้อาจไดผลเพยีงชั่วครูช่ัวยาม 
สุดทายมักจะลงเอยดวยความลมเหลวไมสามารถจัดการความเครียดได หรือไมก็เกดิพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนไปจากภาวะปกติ จนอาจเกดิเปนโรคจิตโรคประสาทได 

โดยทั่วไปแลว เมื่อคนมีความเครียดมากเกนิไปมักจะหาทางจัดการกับความเครียดดวยวิธี
ใดวิธีหนึ่งจาก 4 วิธีดังตอไปนี้ 

1.  ละเลยหรือทําเปนไมสนใจ 
2.  หน ี
3  .สู 
4.  จัดการกับความเครียดหรือบริหารความเครียด 
ซ่ึงในระยะสั้น การจัดการกับความเครียดนีอ้าจใชไดผลทกุวิธี และชวยปองกันใหพนจาก

ผลรายของความเครียดได แตในระยะยาวนั้น  วิธีแรกเปนการหลีกเลีย่งปญหา ไมไดแกปญหา และ
จากการสัมภาษณผูบริหารหลายคนพบวา ผูบริหารใชวิธีที่ไมถูกตองในการจัดการกบัความเครียด 
โดยมักจะใชวธีิเอาตัวรอดหรือมุงที่จะใหตวัเองอยูรอด จงึแสดงปฏิกิริยาตอสถานการณบางอยางไม
เหมาะสม เปนผลใหเกิดความเครียดมากขึน้ (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ และ วุฒิชัย  มูลศิลป. 2534, 
หนา 181 – 182) 
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ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงควรทราบถึงวิธีการจัดการกับความเครียดและเลือกใชวิธีจัดการ
ที่เหมาะสมกบัสถานการณที่ทําใหเกิดความเครียดขึ้น    โดยแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลและ
ระดับองคการ  

1. วิธีจัดการกบัความเครียดระดับบุคคล ทําไดโดยการรูจกัสภาพของตนเอง ลดการตอบโต 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติ ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ เปล่ียน
นิสัยในการทํางาน กําจดัหรอืลดสิ่งที่ทําใหเกิดความเครยีด เลือกรับประทานอาหารที่ดี  นอนให
เพียงพอ  พกัผอน รวมกิจกรรมสันทนาการ ฝกผอนคลาย สรางความสมบูรณแกรางกาย ออกกําลัง
กาย  ฝกสมาธิ บริหารเวลาใหเหมาะสม สรางการสนับสนุนทางสังคม  สนใจเรื่องอื่นที่ไมเกี่ยวกับ
งาน เปล่ียนงาน  ลาออกจากงาน 

2. วิธีจัดการกบัความเครียดระดับองคการ  ทําไดโดยการปรับปรุงโครงสรางและจัด
ระบบงานใหม  ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน  เปล่ียนแปลงลกัษณะของงาน  กําหนด
จุดมุงหมายใหชัดเจน  สรางบรรยากาศของการสนับสนุนในองคการ  ปรับปรุงวิธีการทํางานใหดี  
วางแผนการดาํเนินงาน  สรางทีมงานที่ดี  กาํหนดบทบาทในการทํางานใหชัดเจน ลดความขัดแยง 
จัดระบบการสื่อสารที่ดี  จัดโครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพและนันทนาการ 

สวน อารโนล และ เฟลดแมน (Arnold and Feldman. 1986, pp.474 – 478 อางถึงใน  ยนืยง  
ไทยใจดี, 2537, หนา 42) ไดเสนอแนะวิธีจดัการกับความเครียด 2 ดาน คือ 

1. วิธีจัดการกบัความเครียดดานงาน   ทําไดโดยกําหนดบทบาทใหชัดเจน บริหารเวลา แบง
งานใหชดัเจน  ทํางานรวมกนั แบงงานใหคนอื่นทํา และหลีกหนจีากงาน 

2. วิธีจัดการกบัความเครียดดานอารมณ  ทําไดโดยลดความคิดแหงความเปนเลิศ  สราง
เสริมการสนับสนุนทางสังคม  เพิ่มความอดทนตอปญหาใชเทคนิคการผอนคลาย และการรักษา
สุขภาพ 

นอกจากนี้ยังมผูีเสนอแนะวิธีจัดการกับความเครียดในลักษณะทั่วๆไป หลายทาน เชน 
แกรนเวลล – วารด ( Cranwell -  Ward , 1987, pp. 120 - 151 อางถึงใน ยืนยง ไทยใจดี, 

2537, หนา 43)  ไดเสนอแนะวิธีจดัการกับความเครียดไว  10 วิธี คือ 
1. ทบทวนความสัมพันธระหวางทานกับเพื่อนรวมงาน 
2. พัฒนาทักษะในการบริหารตนเอง โดยการวางแผนการใชเวลาใหเปนประโยชน

หรืออยางมีประสิทธิภาพ  ทาํงานตามความสามารถของตนเอง  พยายามทําชีวิตใหสมดุล และ
ประเมินความกาวหนา 
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3. ปรับปรุงการบริหารอารมณของตนเอง  โดยการเขาใจสถานการณ  รูวาตนเอง
แสดงอารมณอยางไรในสถานการณที่เครยีด  และพัฒนาความสามารถในการควบคมุอารมณทุก
ประเภท 

4. บริหารความสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการตดิตอสัมพันธกบัคนอื่น การ
ฟง การพิทักษประโยชนของตนเอง  การแกปญหาความขัดแยง  และการรับผิดชอบตอตนเองและ
ปกปองตนเอง 

5. ปรับปรุงวิธีแกปญหา   โดยการแกปญหาคนเดียว  และการแกปญหาในกลุม
โดยระดมสมอง 

6. พัฒนาความทนทานของรางกาย  โดยการรับประทานอาหารที่เหมาะสม  
หลีกเลี่ยงการดื่มเหลาและสบูบุหร่ี  พยายามใหน้ําหนกักบัสวนสูงสัมพันธกัน  ออกกาํลังกาย  
การพักผอน  พยายามใหมีความสมดุลระหวางชวีิตที่บานกับที่ทํางาน ใชวันหยดุอยางสม่ําเสมอ 

7. การประเมนิคุณภาพชีวิต  โดยการประเมินการมองภาพชีวิตในปจจบุัน และการ
พัฒนาการมองโลกในแงด ี

8. พัฒนาเทคนิคที่จะลดผลรายของความเครียด 
9. พัฒนาวิธีทีม่ีประสิทธิภาพในการจัดการกับความเปลีย่นแปลง หยอน

สมรรถภาพ ปลอยเวลาใหผานไป การทดลองและตั้งหลักใหม 
10. แสวงหาความชวยเหลือจากภายนอกเมื่อจําเปน 

สวน  อรุณ  รักธรรม  (2532 , หนา 14 - 39)  และประเวศ  วะสี  (2535, หนา 26 - 42) ได
เสนอแนะวิธีการจัดการกับความเครียดในลักษณะที่ใกลเคียงกันดังนี้ คอื  การจัดสภาพแวดลอมที่ดี 
การหลีกจากความจําเจซ้ําซาก มุงพิจารณาแตส่ิงที่เปนปจจุบัน แกความบีบคั้นทางวตัถุ  หาทางง
ระบายออก  สรางความสัมพันธ  จัดระบบงานที่ดี  ทําตวัเองใหวาง  ทํางานอดิเรก  ออกกําลังกาย   
ฝกสมาธิ 

เชนเดยีวกับ เสนห  ศรีสุวรรณ  (2534, หนา 92 - 93)  ที่ไดสรุปไววา การขจัดความเครียด 
อาจมีหลายวิธี  เชน   

1. ออกกําลังกาย  เปนวิธีที่ประหยดัและไดผล  ทําใหรางกายรูสึกสบายและสดชื่น
ขึ้น 

2. การบริหารเวลาใหเหมาะสม  จัดลําดับความสําคัญของงานวาอะไรควรทํากอน 
ควรแบงเวลาใหสังคมและครอบครัวใหไดสัดสวน 

3. หาทางระบายออกดวยวิธีที่ถูกตอง  เชน  การทองเที่ยวพักผอนใหสบายใจ หรือ
หากิจกรรมที่เราชอบทํา เมื่อทําแลวเราสบายใจ 
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4. มองโลกในแงดี  ไมมองอะไรในแงราย ชวยใหจิตใจเปนกุศล ดูโลกใหสดใส มี
ความหวัง ไมวาเหตกุารณจะเครียดสักปานใดก็มองแตในสวนดไีด 

5. ตัดความทุกขความกังวลใจไมนําพามาเปนภาระหรือคิดคํานึงอยูตลอดเวลา เชน 
อยูในสิ่งแวดลอมที่ไมเศราหมอง หลีกเลี่ยงที่จะไมคบกับคนที่มีปญหา  ยอมรับความผดิพลาดที่
เกิดขึ้นและยนิดีที่จะแกไข ใชกฎสวนเฉลี่ยโดยคิดวาเราไมโชคดีแตก็ไมโชครายที่สุด  นั่งสมาธิ 
หรือปฏิบัติธรรม 

6. พักผอนใหพอเพียง  การพักผอนจะชวยใหรางกายสดชื่น 
7. ควบคุมการใชอารมณ  ความโกรธเปนสาเหตุของความเครียด ควรใชการ

ตัดสินใจดวยความคิดวา “ ไมเปนไร” เสียบาง 
8. ปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ 

อุดมศิลป  ศรีแสงนาม  (2541,หนา 9-11) กลาววา ความเครียดถาเปนไมมาก รางกายจะ
ตอบสนองธรรมดา คือ มีความดันเลือดสงูนิดหนอย นอนไมคอยหลับ น้ําหนกัลด ไมจําเปนตอง    
ไปพบจิตแพทย  สามารถแกไขไดดวยตนเองได โดย 

1. เมตตาธรรม  เปนวิธีแกไขดวยตนเองไดดีที่สุด เปนธรรมโอสถ คือยาทางธรรม 
คนที่มีความทกุข ความเครียด มักคิดถึงแตเรื่องของตนเอง แตความเมตตามุงใหผูอ่ืนมีความสุข  ไม
มองแตตนเอง ดังนั้นความคดิถึงตนเองนอยลง ความเครยีดที่เกิดขึ้นจากความทุกขกน็อยลง 

2. การออกกําลังกาย  การออกกําลังกายทาํใหรางกายหลั่ง ฮอรโมนอะดรีนาลีน 
สตีรอยด การออกกําลังกาย ควรออกอยางสม่ําเสมอวันละประมาณ 30 นาที ควรเปนการออกกําลัง
กายที่รางกายไดรับออกซิเจนเต็มที่ตลอดเวลา 

3. การปฏิบัติสมาธิ  ระหวางเขาสมาธิ ใจจะสงบ ปริมาณการใชออกซิเจนนอยลง 
ชีพจรเตนชาลง  หัวใจเตนชาลง ฮอรโมนอะดรินาลิน สตีรอยดกห็ล่ังนอยลง  แตฮอรโมนแอนเดอร
ฟนหล่ังมากขึน้ ความเครียดจะคอยๆหายไป 

จากขอเสนอแนะวิธีจัดการกบัความเครียดที่กลาวถึงขางตนนี้ พอสรุปไดวาวิธีการจดัการ
กับความเครียดในการปฏิบัติงานแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ  คือ 

1. วิธีปองกัน  คือ การสรางความตานทานใหกับตนเอง ใหพรอมที่จะรบักับสถานการณที่
ทําใหเกิดความเครียด เชน การออกกําลังกาย  การรับประทานอาหารทีด่ี การวางแผน การบริหาร
เวลา  การปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการทํางาน  เปนตน 

2. วิธีการเบี่ยงเบน  คือการเปลี่ยนจุดรวมของการตอบสนองตอความเครียดที่เกดิออกไปยัง
จุดอื่น  เชน  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ  การสนใจเรื่องอื่นที่ไม
เกี่ยวกับงาน  การเปลี่ยนงาน  การลาออกเปนตน 
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3. วิธีการควบคุม  คือ การเรียนรูจากผลและการพยายามฝกฝนที่จะควบคุมความเครียดที่
เกิดขึ้นใหเปนไปในทิศทางที่ตองการ เชน  การพัฒนาทกัษะในการบริหารตนเอง  การปรับปรุงการ
บริหารอารมณของตนเอง  การปรับปรุงวิธีแกปญหา  เปนตน 

แตอยางไรก็ตาม วิธีจัดการความเครียดนี้ไมมีสูตรสําเร็จรูปที่จะนําวิธีใดวิธีหนึ่งไปใชอยาง
ไดผลทุกคน และทุกครั้ง  ทั้งนี้เนื่องจากคนเรามีความแตกตางกัน บางคนมคีวามอดทนตอ
ความเครียดไดไมวาชวีิตจะเปลี่ยนแปลงรวดเรว็อยางไรก็ตาม  แตบางคนขาดความอดทน มี
สถานการณทีท่ําใหเครียดเล็กนอย ก็เกดิความเครียดมาก  ดังนั้นวิธีการจัดการกับความเครียดวิธีใด
จะไดผลหรือไม ก็ขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของบุคคล และสถานการณที่ทาํใหเกิดความเครียดนั้น  สวน
คนที่ไมรูจักแสวงหาแนวทางระบายความเครียดยอมมีผลกระทบตอรางกาย จิตใจและหนาทีก่าร
งาน หากปลอยทิ้งไวเนิ่นนานอาจทําใหเปนโรคจิต โรคประสาท มีพฤติกรรมผิดแปลกไปกวาคน
ปกติ ซ่ึงจะกลายเปนปญหาของสังคมตอไป 

 
 2.2  ความเครียดกับผูบริหารสถานศึกษา 
 เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีภาระงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่สังคมมีความคาดหวัง
ไวสูง ตองเกี่ยวของกับบุคคลหลายๆ แบบ จึงมักเกิดความเครียดอยูเสมอ 
 บุญทัน  ดอกไธสง  (2530, หนา 125–131) กลาวถึงความเครียดกับผูบริหารพอสรุปไดวา  
ความเครียด คือภัยรายแรงของผูบริหาร ทั้งนี้เนื่องจาก ความเครียดเปนพลังอยางหนึ่งที่เกิดจาก
ความกดดันภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของนักบริหาร  

สุนทร  โคตรบรรเทา (2532,หนา 21–25) กลาววา ปญหาที่บานทําใหเกิดความเครียดได
มากเทากับความเครียดในที่ทํางาน ผูบริหารสวนใหญยอมรับวา การแตงงานไมมีความสุขเหมือนที่
ตองการอยากใหเปน จากการศึกษาเพื่อยืนยันในเรื่องนี้อีก โดยสอบถามผูชาย 3,000 คน ที่มารักษา
ที่สถาบันศูนยการแพทย พบวา ผูจัดการรอยละ 16 มีชีวิตการแตงงานที่ไมมีความสุข ปญหานี้ทําให
เกิดความเครียดทางอารมณคอนขางมาก 

เสนห  ศรีสุวรรณ (2534, หนา 90-91)  กลาววา ผูบริหารแตละคนอาจมีสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความเครียดแตกตางกันออกไปหลายสาเหตุ ดังนี้ คือ 

1. เครียดเพราะผิดหวังไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ความผิดหวังนี้อาจเกิดขึ้นครั้งแลว
คร้ังเลา เชน ผิดหวังเนื่องจากผลงานตกต่ํา ผิดหวังเงินเดือน หรือการเล่ือนตําแหนง ฯลฯ 

2. เครียดเพราะถูกบีบคั้นดวยเร่ืองเวลา ไมสามารถจัดสรรเวลาไดอยางเหมาะสม สงผลให
การทํางานไมประสบผลสําเร็จหรือเสร็จไมทันกําหนด 
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 3. เครียดเพราะงานหนักเกินไป ไมมีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ ในสมองมีแตความคิดถึง
แตเร่ืองงานและงานเทานั้น 
 4. เครียดเพราะความตั้งใจมากเกินไป จนกลายเปนความเครงเครียด กลัวเกิดความผิดพลาด 
ประกอบกับมีความคิดวาผูบริหารทําผิดพลาดไมได 
 5. เครียดเพราะประหมาตื่นเตน อาจเปนประสบการณใหมที่ยังไมเคยสัมผัสมากอนหรือ
เกิดความไมมั่นใจวา จะกระทําไดหรือไม และควรจะกระทําอยางไร 
 6. เครียดเพราะเกิดปญหาในการทํางาน ไมสามารถแกปญหานั้นใหลุลวงไปไดดวยดี
ซํ้ารายยอาจมีหลายปญหาเกิดขึ้นพรอมกันหลายปญหา จนแกไขไมทัน 
 7. เครียดเพราะถูกแรงกดดัน โดยเฉพาะผูบริหารระดับกลางที่ตองทําหนาที่รับนโยบายจาก
ผูบริหารระดับสูง เพื่อถายทอดและบริหารงานใหระดับลางเปนผูปฏิบัติ ถือวามีแรงกดดันจาก
ผูบริหารระดับสูงและแรงดันขึ้นมาจากพนักงานระดับลาง 
 8. เครียดเพราะตองรับผิดชอบและตัดสินใจ หากผิดพลาดก็จะเกิดความเสียหายและทําลาย
เกียรติภูมิของผูบริหาร แสดงถึงความออนหัดของผูบริหารนั้นๆ 
 9. เครียดเพราะเก็บกด ไมมีการระบาย เก็บปญหาและความรูสึกไวเปนความลับแตเพียง      
ผูเดียว จะระบายออกใหผูอ่ืนทราบไมได 
 10. เครียดเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน เชน การโยกยายงานดวน ภาวะ
ตลาดเปลี่ยนแปลง เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทําใหผูบริหารนั้นปรับตัวไมทัน หรือยังทําใจ
ไมได 
 11. เครียดเพราะสภาพทางครอบครัว  อันเนื่องมาจากการทะเลวะเบาะแวง การแบงเวลาให
ครอบครัว การใหความสําคัญแกสมาชิกในครอบครัว บางครั้งหลักการบริหารงานจากที่ทํางานแลว 
ก็ตองกลับไปแกปญหาตอที่บานอีก จนเกิดความรูสึกวาชีวิตนี้มีแตปญหา 
 12. เครียดเพราะสภาวะสวนตัว เชน การเจ็บไข  สุขภาพไมดี มีปมดอย ฯลฯ 
 บทบาทของผูบริหารโรงเรียนบางสวนเปนพฤติกรรมที่กําหนดไวในตําแหนงหนาที่อัน
เปนงานที่จะตองปฏิบัติเปนประจําตามระเบียบ บางสวนเปนพฤติกรรมที่คาดหวังจากบุคคลอื่น ที่
หวังวาผูบริหารโรงเรียนจะตองทํา  หากพฤติกรรมที่กําหนดไวหรือพฤติกรรมที่คาดหวังไมมีความ
ชัดเจน ผูบริหารโรงเรียนจะเกิดความลังเลใจ ไมมั่นใจวาส่ิงที่จะปฏิบัตินั้นเปนส่ิงที่ถูกตองหรือไม 
ความคลุมเครือที่เกิดขึ้นเปนแรงกดดันที่ทําใหผูบริหารโรงเรียนเกิดความเครียดขึ้นได   และหาก
พฤติกรรมที่กําหนดไวหรือที่คาดหวังนั้นไมตรงกับความตองการที่ผูบริหารโรงเรียนอยากจะทํา 
หากไมทําตามบทบาทที่กําหนดไวหรือที่คาดหวังก็จะถูกกลาวหาวาละเลยไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทางราชการ แตหากจะทําตามที่กําหนดไวหรือที่คาดหวัง ก็เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนไม
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อยากจะทํา เพราะส่ิงที่ทํานั้นไมตรงกับผูบริหารตองการ หรือเมื่อทําไปแลวจะเกิดผลที่ผูบริหารไม
ตองการ ก็จะเกิดความอึดอัดใจ เปนแรงกดดันที่ผูบริหารโรงเรียนเกิดความเครียดได   
 บทบาทของผูบริหารโรงเรียนอีกสวนหนึ่ง คือสวนที่คาดหวังจากคนอื่น ซ่ึงสวนใหญไมได
ระบุเปนลายลักษณอักษร อันเปนภารกิจที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองปฏิบัติมากกวาสวนแรก ซ่ึง
ผูบริหารจะตองใชเวลาทั้งเวลาราชการและนอกเวลาในการปฏิบัติภารกิจที่มีปริมาณมากมายนีใ้หได
คุณภาพตามที่ตองการอีกดวย จะเห็นไดวาบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนเปนภาระที่หนักมาก    
(ยืนยง ไทยใจดี, 2537, หนา 76) บทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่มากเกินไปทั้งปริมาณและคุณภาพ
นี้ จะเปนแรงกดดันที่ทําให ผูบริหารโรงเรียนเกิดความหงุดหงิด ฉุนเฉียว วิตกกังวล และเกิดความ
เบื่อหนายในการทํางาน อันทําใหเกิดความเครียดในการทํางาน 

2.3 ปจจัยทีท่ําใหเกิดความเครียด 
 ความเครียดของบุคคลมีสาเหตุมาจากตางๆกัน เนื่องจากบุคคลมีความแตกตางกันนัน่เอง 
ทั้งจากสภาพแวดลอม สภาพความคิดจิตใจ คานิยม ในสภาพการณเดียวกันที่กอใหเกิดความเครียด   
บางคนอาจจะไมเครียดในขณะที่อีกหลายๆ คนเกิดความเครียด และในรายละเอยีดของความเครียด
แตละบุคคลกต็างกันไป 

อังเจิล ( Engle, 1962, pp. 288-300 อางถึงใน ชัยวฒัน  สุมังคะละ, 2543, หนา 16) กลาววา  
สาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดทางจิตใจไว 3 ประการ คือ 
  1.ความสูญเสียหรือเกรงวาจะสูญเสียส่ิงที่มีคา ส่ิงที่รัก ส่ิงที่มีความสําคัญตอตนเอง 
ไดแก การสูญเสียหรือเกรงวาจะสูญเสียอวยัวะ บทบาทในสังคม อาชีพการงาน หรือสัตวเล้ียงที่ตน
ผูกพันอยู เปนตน 
  2.การไดรับอนัตรายหรือเกรงวาจะไดรับอันตราย เชน การที่จะตองอยูใน
สถานการณใหมหรือสถานการณที่ไมคุนเคย การเปลี่ยนหนาที่ความรบัผิดชอบ การสอบ การ
โตแยง การแขงขัน การพบเหตุการณทีน่าตกใจหรือเหตกุารณที่เกดิขึ้นกะทันหันโดยไมคาดคิดมา
กอน 
  3.ความคับของใจ เมื่อบุคคลไมไดรับการตอบสนองความตองการทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณและสังคม เชน ความตองการอาหาร  ความตองการทางเพศ ความลมเหลวของชีวิต 
ความขัดแยงระหวางบุคคล หนาที่การงานไมเปล่ียนแปลงไมกาวหนาซ้าํซากจําเจ 
 เฮลริเกล และ คนอื่น (Hellriegel & Others ,1983 p.492 อางถึงใน ยืนยง ไทยใจดี, 2537, 
หนา 34) ไดแบงปจจัยที่ทําใหเกิดความเครยีดในการทํางานออกเปน 5 กลุม คือ 
  1.ลักษณะของงาน ไดแก มีงานมากหรือนอยเกินไป สภาพแวดลอมในการทํางาน
ไมดี การบริหารเวลาไมเหมาะสม 
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  2.บทบาทในการทํางาน ไดแก  ความขัดแยงในบทบาท ความรับผิดชอบตอคนอื่น 
และขาดการมสีวนรวมในการตัดสินใจ 
  3.ความสัมพันธภายในองคการ ไดแก ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และขาดการมอบหมายรบัผิดชอบ 
  4.ความสัมพันธกับภายนอกองคการ ไดแก การสนับสนุนจากครอบครัว 
  5.การพัฒนาอาชีพ ไดแก ไดรับการสนับสนุนมากเกินไปหรือนอยเกนิไป ขาด
ความปลอดภยัในการทํางาน ความพยายามที่จะปฏิบัติงานถูกขัดขวาง 
 บริมม (Brimm,1983, p. 65 อางถึงใน ยืนยง ไทยใจดี, 2537, หนา 35) ไดวิเคราะหงานวิจัย
ตางๆ และสรุปวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหผูบริหารโรงเรียนเกิดความเครียดคือ 
  1.ความขัดแยงในบทบาท 
  2.ภารกิจที่มากเกินไปหรือบทบาทที่มากเกนิไป 
  3.คาตอบแทนไมพอ 
  4.ความขัดแยงระหวางบุคคล ผูปกครอง ครู นักเรียน 
  5.ความรับผิดชอบในการบรหิารที่เพิ่มมากขึ้น 
 ดูบริน (Dubrin, 1984, p 165-172 อางถึงใน ยืนยง ไทยใจดี, 2537, หนา 35) ไดแบงปจจัยที่
ทําใหเกิดความเครียดออกเปน 2 ดาน คือ 
  1.ปจจัยดานบคุคล ไดแก ความขัดแยงระหวางครอบครัวกับการทํางานและการไม
ชอบในระเบยีบขอบังคับ และความเชื่ออํานาจภายนอกตน 
  2.ปจจัยดานองคการและสิ่งแวดลอม ไดแก ความคลุมเครือและความขดัแยงใน
บทบาท บทบาทมากหรือนอยเกินไป ความไมมั่นคงของงานและแรงบีบคั้นในการทํางาน 
 สอดคลองกับ ฟารเมอร และคนอื่นๆ (Farmer & Others, 1984, pp. 20-24 อางถึงใน ตรีชฎา  
พลอาสา, 2544, หนา 11) ทีไ่ดแบงสาเหตขุองการเกิดความเครียดไวดงันี้ 
  1. สาเหตุจากตัวบุคคล (personal  source) เปนสาเหตุที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของ
บุคคล ไดแก โครงสรางบุคลิกภาพ ประสบการณในชีวิต อัตมโนทัศนของบุคคล สุขภาพและอื่นๆ
ที่เกี่ยวของในลักษณะของปจเจกบุคคล 
  2. สาเหตุการเงิน (financial source) เปนสาเหตุที่เกีย่วกบัเศรษฐกิจ เชน สถานภาพ
ทางการเงิน รายได ความสามารถในการจดัหาอาหาร เครื่องนุงหมและที่อยูอาศยั รวมทั้งการรับรู
ของบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินที่ควรจะเปน 
  3. สาเหตุจากสัมพันธภาพ (relational source) เปนสาเหตทุี่เปนผลมาจากการ
ปะทะสังสรรคกับคนอื่น ไดแก ครอบครวั เพื่อนบาน คูสมรส เพื่อน 
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  4. สาเหตุจากอาชีพการงาน  (occupational source) เปนสาเหตุที่สัมพันธกับ
ประสบการณในการทํางาน และการดําเนนิชีวิต ซ่ึงหมายถึงความรูสึกและประสบการณในอาชีพ
ปจจุบัน รวมถึงความคาดหวงัในอนาคต 
 บราวน และ มอเบิรก  (Brown  &  Moberg , 1980 , A อางถึงใน ตรีชฎา  พลอาสา, 2544, 
หนา 12)  กลาวถึงความเครียดวา เกิดจากเรือ่งตางๆ หลายดาน ไดแก 
  1. เร่ืองการงานอาชีพ ถาคนเรามีงานมากมายเกนิไป หรือเปนงานทียุ่งยากกระทํา
ไดลําบาก หรืองานนั้นมีปญหาอุปสรรคมาก ก็จะกอใหเกดิความเครียดได 
  2. เร่ืองบทบาทหนาที่และสัมพันธภาพในสังคม ในบทบาทหนาที่รับผิดชอบนั้น 
บางคนตั้งความหวังวาตนจะตองทําอยางนัน้ใหได แตเมือ่ไมเปนไปตามที่คาดหวังก็เกิดความเครียด 
เร่ืองสัมพันธภาพระหวางบุคคลนั้น เมื่อคนเรามีความขัดแยงกนั กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ไมดีตอกนั 
ก็จะรูสึกไมสบายใจเกิดความเครียดขึ้นได 
  3. เร่ืองสภาพแวดลอม สถานที่อยูแออดัคับแคบ ขาดอิสระ ก็ทําใหคนเรารูสึก
เครียด หรือสภาพแวดลอมที่มีส่ิงรบกวนทางกายภาพ เชน ความรอน เสียงดัง ส่ิงเหลานี้ก็ทําใหเกดิ
ความเครียดไดเชนเดยีวกัน 
  4. เร่ืองอุปนิสัยสวนบุคคล เปนเรื่องเกี่ยวกบัชีวิตสวนตวัที่แตละบุคคลจะตอง
ปรับตัวไปตามครรลองของการดําเนนิชีวติ แตเนื่องจากมีอุปนิสัยที่เสี่ยงตอการเกดิความขัดแยงกจ็ะ
เกิดความเครียดไดงาย เชน มีนิสัยใจรอน โกรธงาย เปนคนที่เอาแตใจตนเอง เปนคน ดังนั้นในชวีติ
ที่มีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้น เชน ปญหาการเงิน การแตงงาน การมีบุตร ฯลฯ ก็อาจปรับตัวลําบาก
และเกดิความเครียดไดบอย 
 จากการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต (wikipedia, internet, 2007)  แฮนส เซลเย (Hans  
Selye) ไดกลาวถึงปจจยัพื้นฐานที่สงผลตอความเครียดไวดังนี ้

1. ความรูสึก  เชน  ความเจ็บปวด  แสงสวางจา 
2. เหตุการณในชวีิต  เชนการเกดิและการตาย การแตงงานและการหยา 
3. ความรับผิดชอบ เชนการขาดแคลนเงิน  การวางงาน 
4. การทํางานหรอืการเรียน เชน การสอบ กําหนดเวลาของโครงการ 
5. ความสัมพันธระหวางบุคคล เชน ความขัดแยง  ความหลอกลวง 
6. วิถีชีวิต เชน การดื่มหนัก การนอนไมเพยีงพอ 
7. วัยเร่ิมตนของชีวิต เชน การถูกทารุณกรรมในวยัเด็ก สามารถเปลี่ยนแปลงตอ 

การตอบสนองตอความเครียดของแตละบคุคล 
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8. สภาพแวดลอม เชน การขาดการควบคุมเหนือสภาพแวดลอมภายใตสถานการณใด
สถานการณหนึ่ง เชน อาหาร  ที่อยูอาศัย สุขภาพ อิสระ หรือการเคลื่อนไหว    

9. สังคม เชน การตอสูดิ้นรนของแตละคน และการเอาชนะหรือสภาพที่พายแพสามารถ
เปนเหตุที่มีผลอยางมากตอความเครียดเร้ือรัง  
 กรมสุขภาพจติ (2540, หนา 3) ไดกลาวถึงสาเหตุความเครียดดังนี ้
  1. สาเหตุทางดานจิตใจ ไดแกความกลัวจะไมไดดงัหวัง กลัวไมสําเร็จ หนักใจ ใน
หนาที่การงานที่ไดรับมอบหมาย รูสึกวาตนตองทําในสิ่งที่ยากเกินความสามารถ 
  2. สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ไดแกการเปลีย่นวัย การเริ่มเขาทํางาน  
การแตงงาน การสูญเสียคนรัก ฯลฯ 
  3. สาเหตุจากการเจ็บปวยทางกาย  ไดแก การเจ็บปวยไมสบาย ทั้งที่ไมรุนแรงและ
ทั้งรุนแรงหรือเรื้อรัง  

อมรากุล อินโอชานนท (2534, หนา 34-35) กลาววา สาเหตโุดยทั่วไปทีก่อใหเกิด
ความเครียดทางอารมณในการทํางานมี 6 สาเหตุ คือ 
  1. สาเหตุที่เกิดจากลักษณะงาน เชนงานทีห่นักเกนิไป คนเดียวทําหลายหนาที่  
งานนอยเกินไป ทําใหรูสึกวาตนเองไมมีคณุคา งานเรงดวน 
  2. สาเหตุเกีย่วกับหนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงาน เชน ตองรับผิดชอบตอกลุม
คนหลายกลุมซึ่งมีความคิดเห็นหลากหลายบุคลิกและวธีิการแสดงอารมณแตกตางกัน ทําใหยากตอ
การควบคุมหรือประนีประนอม ตัวอยางเชน หัวหนาคนงาน นอกจากจะควบคุมการทํางานแลวยงั
ตองมาแกปญหาสวนตวั ปญหาความขัดแยงของคนงาน 
  3. สาเหตุเกีย่วของกับสภาพความขัดแยงระหวางสิ่งแวดลอมของผูทํางานใน
หนวยงาน เชน ความตองการของหนวยงานขัดแยงกับความตองการของครอบครัว ตัวอยางเชน
ตํารวจตองเดนิทางโยกยายบอย พยาบาลตองเฝาไขในเวลากลางคืน หรือเซลแมนตองไปทํางานตาง
ถ่ินเปนระยะเวลานานๆ 
  4. สาเหตุเกีย่วกับโครงสรางของหนวยงานและบรรยากาศของหนวยงาน เชน ไมมี
การใหคําปรึกษาชวยเหลือกนัในการทํางาน มีการแขงขนัชิงดีชิงเดน กฎระเบยีบเขมงวดไป 
  5. สาเหตุเกีย่วเนื่องกับความกาวหนาในตําแหนงงาน เชน ไมมีโอกาสไดเล่ือน
ตําแหนงใหสูงขึ้น ขาดความมั่งคงในการทาํงาน 
  6. สาเหตุเกีย่วกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลในหนวยงาน เชน สัมพันธภาพที่ไมดี
ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบญัชา ทําใหเกิดอคตแิละขาดการประสานงานที่ดีตอกัน 
 สวน ประเวศ วะสี (2535, หนา 17-25) ไดกลาวถึงความเครียดวามาจากสาเหตุดังนี้  
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  1. ไมไดออกกาํลังกาย ชีวิตตัง้แตคร้ังโบราณเปนเรื่องของการออกกําลังกายทั้งสิ้น 
เพราะฉะนั้นระบบของรางกายจะกําหนดไววา ถาออกกําลังกายถึงจะดี เมื่อมาถึงยุคคอมพิวเตอรก็
ไมไดใชกําลังเทาใดนกั การทํางานเบาจะทําใหอะดรีนาลินคั่งคาง ทําใหเกิดความไมสมดุลของ
ระบบประสาทจนเกดิความเครียดขึ้น 
  2. การใชสมองซีกซายมากกวาซีกขวา การคนควาเรื่องสมองทํากันไปมาก ทําให
เขาใจสมองซีกซายซีกขวา ถาเราคิดวิเคราะหเร่ืองราวตางๆสมองซีกซายจะทาํงาน ถาใชสมองซีก
ขวาจะเปนเรื่องผอนคลาย เชน เวลาไปฟงดนตรี เวลาดูดอกไมสวยๆ ไมตองวิเคราะห สรุป ถาใช
สมองซีกซายมากจะเครียด ถาใชซีกขวาจะผอนคลายมคีวามสุข 
  3. การทํางานที่จําเจซ้ําซาก ขาดความสุขในการทํางาน ขณะนี้ปญหาเชนนี้มีมาก
ขึ้นเรื่อยๆเพราะในระบบอุตสาหกรรมสมัยใหมเราแยกงานออกเปนสวนๆ คนหนึ่งกท็ําซ้ําๆ เชน 
โรงงานผลิตรถยนตมีสายพานลาํเลียงตัวถังหรืออะไหลผานมา คนนี้ก็ขนันอตอยางเดยีวทกุวนั
ตั้งแตเชาจรดเย็น มันนาเบื่อ มันบีบคั้นระบบประสาท มีอาการเครียดใจสั่น ไมสบาย การงานสมัยนี้
ไมทําใหคนเกดิความสุขมีมากมาย เปนงานที่จําเจ จึงทําใหเกิดความเครยีดขึ้น 
  4. การเผชิญตอส่ิงที่ไมคุนเคย เมื่อคนเราเผชิญตอส่ิงที่ไมคุนเคยหรือของใหม หรือ
เจอสภาวะที่เสีย่งอันตราย จะเกิดความเครยีด เกีย่วกับการเสี่ยงอันตราย ทหารที่ไปอยูสนามรบจะ
เครียดจัดมาก เพราะเสี่ยงอันตรายไมรูวาอะไรจะเกดิขึ้น จิตใจของทหารที่สภาวะที่ตองเสี่ยง
อันตรายจากสงคราม จะมีจิตใจที่ไมดนีัก มกัแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมตางๆ อาจจะหาทาง
ออกโดยการดืม่เหลา ขมขืนผูหญิง ไปทําอะไรในทางทีไ่มดี หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
  5. ความรีบรอน ถาทําอะไรไมทันใจหรือรีบรอน อะดรีนาลีนจะหลั่งออกมา ถา
เปนครั้งคราวก็ไมเปนไร แตถาเปนอยูบอยๆเปนเรื้อรังจะทําใหจิตใจไมสบาย หัวใจเตนแรง จะมีผล
ใหเกิดความเครียด 
  6. ความบีบคั้น ซ่ึงมี 3 ประเภท คือ 
      6.1 ความบีบคั้นทางวัตถุ หมายถึง การขาดแคลนทางวตัถุปจจัย คนจนก็เครียด
เพราะขาดวัตถุปจจัย ไมมีรายได 
      6.2 ความบีบคั้นทางสังคม หมายถึง  ความสัมพันธระหวามนุษยดวยกัน ขณะนี้
มนุษยมคีวามทุกขเพราะความความสัมพนัธอยางมาก ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวาพอแม ลูก 
เพื่อนบาน ผูบงัคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา 
      6.3 ความบีบคั้นทางจิต ปญหานี้มีอยูตลอดเวลา ปญหาเรื่องวัตถุอาจแกได แต
ความบีบคั้นทางจิต เชน ความอยาก ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวล ความไมพอใจ ความผิดหวัง 
ทําใหคนไมมอิีสรภาพ ก็จะไมสบาย เครียดไมมีความสขุ 
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  7. ธรรมชาติแตกตางกัน ความเครียดนัน้บางครั้งในเรื่องเดียวกัน บางคนหัวเราะ
ไมคอยเครียด สบายใจไปเรื่อย บางคนเอาจริงเอาจังเครียดไปทุกอยาง ภายในกลุมเดยีวกันกแ็ตกตาง
กันแตละบุคคล คงจะขึ้นอยูกับทั้งระบบชวีวิทยา เอ็นเดอรฟนอาจจะแตกตางกัน บางคนเอ็นเดอร
ฟนมาก ก็ทําใหสบายใจไปเรื่อย บางคนอะดรีนาลีนสูงก็จะคอยเอาจรงิอยูเร่ือยกจ็ะเครียดอยูเสมอ 
 ทวีป อภิสิทธิ์ (2532, หนา 22-23) ไดกลาวถึงปญหาความเครียดทางอารมณที่เกิดขึน้แก
คนทํางานราชการหรือหนวยงานตางๆ ไวดังนี ้
  1. เนื่องจากการมีงานทํามากเกินไป คนที่ทาํงานหนกั ทํางานมากเกนิไปชนิดที่
เรียกวาหามรุงหามค่ําก็ทําใหเกิดความเครียดขึ้นได เพราะคนเรามิใชเครือ่งจักร จึงตองการพักผอนที่
เพียงพอ ถาพกัผอนไมเพยีงพอสุขภาพกายก็จะเสื่อมโทรม และสุขภาพจิตก็จะเสื่อมโทรมตามไป
ดวย ยิ่งถาตองทํางานหนกัอยูทามกลางคนอื่นที่เขาสบาย ไมหนกัไมเหนื่อยแถมยังไดดีมีหนาทีก่าร
งานกาวหนาไปไกลดวยแลว ก็จะยิ่งเพิ่มความเครียดทางอารมณมากขึ้น จนถึงขั้นอาจเปนโรคจิต
ประสาทไดงายๆ 
  2. เนื่องจากการมีงานทํานอยเกินไป คนทีม่งีานทํานอยเกนิไปก็เชนเดยีวกัน เมื่อ
คนมีเวลาวางมาก ความคิดจิตใจของคนทีไ่มคอยมีงานทาํก็จะฟุงซาน คิดไปตางๆนานา มีเวลานั่ง
ซุบซิบนินทาคนอื่น นั่งดูคนอื่นที่ทํางาน แลวจับเอาขอผิดพลาดพกพรองมาเปนขอกลาวตําหนิคน
อ่ืนได การคิดฟุงซานและเตลิดเปดเปงในทางต่ํา นินทาวารายอิจฉารษิยาคนอื่น คอยจองจับผิด
เชนนี้ก็ทําใหเกิดความเครียดกับผูที่ฟุงซานนั้นๆไดเชนเดียวกัน 
  3. เนื่องจากการเลื่อนขั้นเล่ือนตําแหนงที่ไมเหมาะสม เชน มีการวิ่งเตนเลนพรรค
เลนพวกโดยไมคํานึงถึงอาวโุสและความสามารถจนนาเกลียด ทําใหผูอยูในขายที่จะไดรับการ
พิจารณาใหเล่ือนขั้นตามที่ควรจะไดกลับไมได การกลั่นแกลงกันโดยเหตุผลสวนตัวท่ีไรวัฒนธรรม
เหลานี้ ลวนสรางความเครียดใหกับผูเกีย่วของที่มีผลกระทบ เปนสาเหตุใหคนดีๆเสียสุขภาพจิตได
ทั้งสิ้น 
  4. เนื่องจากการถูกตัดทอนผลประโยชนที่เคยไดรับ ผลประโยชนที่เคยไดรับอยูจะ
ดวยความถูกตองเปนธรรมหรือไมก็ตาม แตอยูๆผลประโยชนที่เคยไดรับนั้นถูกตัดทอนลงไปหรือ
กลับไมไดเหมอืนอยางเคย ผูที่ถูกตัดทอนผลประโยชนลงไปนั้นกจ็ะเกิดความเครียดเพราะคิดมาก 
อาจถึงขั้นเสียสุขภาพจิตได ยกตวัอยางเชน ขาราชการผูใหญทานหนึ่ง รับราชการมาดวยดีโดย
ตลอด คร้ันตอมาเกิดไปพลาดเพราะลูกนองทําไมถูกตอง และพลอยทําใหตนเองในฐานะ
ผูบังคับบัญชาตองมามัวหมอง ถูกลงโทษตัดเงินเดือนดวย จนกระทั่งในที่สุดกใ็ชปนยิงตวัตาย เปน
ตน 
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  5. เนื่องจากความไมแนนอนของงานที่ทํา คนที่ทํางานอะไรแลวไมรูอนาคตวา 
วันนีห้รือวันพรุงนี้หนวยงานหรือบริษัทที่ตนทํางานอยูนัน้จะลมเลิกหรือหยุดกิจการไปหรือไม 
หรือเปดกจิการไประยะหนึ่งก็ปด ถึงวันดีคนืดีมีทุนก็เปดดําเนินการใหมอีก กระปดกระปรอยเชนนี ้
ผูทํางานในหนวยงานหรือบริษัทหางรานเชนนี้ ก็ควรจะมีอารมณเครยีดและไมเปนอันทํางานกัน
อยางมีขวัญและกําลังใจกันอยางแนนอน 
   6. เนื่องจากความไมชัดเจนของหนาที่การงานที่ทํา คนทีท่ํางานแลวไมรูบทบาท
หนาที่ของตนจะตองทําและรับผิดชอบอะไรอยางนั้น ก็เหมือนกับคนตาบอดคลําชาง ไมรูวาสิ่งที่
ตนทําไปถูกหรือผิด ใชบทบาทหนาที่ของตนหรือไม ในที่สุดก็จะเกิดความเครียดในการทํางานได 
เพราะบางครั้งก็อาจจะไปทําบทบาทหนาทีท่ี่ไมใชของตน และทําใหเกดิกระทบกระทั่งขัดแยงกับ
ผูอ่ืน จนเปนเหตุใหเกิดความเครียดขึ้นไดโดยงาย 
  7. เนื่องจากการมองไมเห็นอนาคตในการทํางานตรงจุดทีท่ําอยูนั้น คนที่เขาสู
ระบบงานแลวตองจมปลักอยูกับหนาที่การงานนั้นๆโดยมองไมเห็นชองทางวาจะมีการ
เปล่ียนแปลงหรือกาวหนาในหนาที่การงานไปเปนขั้นตอนอยางไรหรือไม  ยอมจะเกดิความเครียด
ในการปฏิบัติงานที่ซํ้าซากจําเจ มองไมเหน็อนาคตความกาวหนาเชนนัน้ได ยิ่งเก็บกดอารมเครียดไว
มากและนาน ก็อาจถึงขั้นเปนโรคจิตประสาทไดเชนกนั 
  8. เนื่องจากสมัพันธภาพกับผูอ่ืนไมดพีอ การที่สัมพันธภาพในการทํางานของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งกับผูอ่ืน ไมวาจะเปนกบัผูบังคับบัญชา หรือระหวางผูรวมงานดวยกันก็ตาม 
ยอมกอใหเกดิความเครียดขึน้ไดกับผูนัน้ รวมทั้งผูรวมงานดวย และยิ่งถาสัมพันธภาพระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูรวมงานเลวรายถึงขั้นเขาหนากนัไมติดแลว ความเครียดก็จะทวีความรุนแรงถึง
ขั้นกลายเปนโรคจิตประสาทไดงายไมฝายใดก็ฝายหนึ่ง 
 กรมสุขภาพจติ (2540, หนา 32 – 34)  ไดเสนอสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดในการทํางาน 
ไมวาจะประกอบอาชีพขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกร 
หรืออาชีพใดๆก็ตามยอมประสบปญหาสุขภาพจิตดวยกนัทั้งนั้น เชน ความเครียด วติกกังวล เบื่อ
หนายไมอยากทํางาน  ซ่ึงสาเหตุสวนใหญม ี6 ประการ ดังนี้ 
  1. สาเหตุที่เกิดจากลักษณะงาน เชน งานทีห่นักเกนิไป คนๆเดียวตองรบัผิดชอบ
หลายๆอยางทีล่วนแตมีปญหา และกอใหเกิดความเครียดได งานทีน่อยเกินไปจะทําใหผูทํางานรูสึก
วาตนเองไมมคีุณคา ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง หรืองานที่เรงรีบเกินไปก็เปนปจจัยที่ทําใหเกิด
ความเครียดในการทํางานเชนกัน 
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  2. สาเหตุที่เกีย่วกับความรับผิดชอบในหนวยงาน เชน ตองรับผิดชอบตอกลุมคน
หลายกลุม ซ่ึงมีความคิดเหน็หลากหลาย หรือการไมมีสวนในการตัดสนิใจในเรื่องงานก็ทําใหเกดิ
ความอึดอัด คบัแคน และรูสึกวาตนขาดการยอมรับ 
  3. สาเหตุเกีย่วของกับสภาพความขัดแยงระหวางสิ่งแวดลอมของผูทํางานกับ
หนวยงาน เชน ความตองการของหนวยงานนั้นขัดแยงกับความตองการของสังคม เชน ตํารวจตอง
ไดยายสถานที่ทํางานบอยๆ พยาบาลตองเฝาไขในตอนกลางคืน 
  4. สาเหตุจากโครงสรางของหนวยงานและบรรยากาศของหนวยงาน เชน ไมมีการ
ใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือกนัทํางาน มีการชิงดีชิงเดนกนั กฎระเบยีบเขมงวดเกินไป เปนตน 
  5. สาเหตุเกีย่วเนื่องกับความกาวหนาในตําแหนงงาน เชน ขาดความมัน่คงในงาน
ที่ทํา ไมมีโอกาสเลื่อนขั้นหรือตําแหนงสูงขึ้น ขาดขวัญกาํลังใจ 
  6. สาเหตเุกีย่วกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลในหนวยงาน  เชน สัมพันธภาพที่ไม
ดีตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ทําใหเกิดอคติ ขาดการประสานงานที่ดีตอกัน ทําใหขาด
ความเขาใจกัน งานหยดุชะงกัหรือผิดพลาดไดงาย 
   กรมสุขภาพจิต (2540, หนา 35–37) ไดกลาวถึงปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหครูเกดิ
ความเครียดนัน้สวนใหญมสีาเหตุดังนี ้
  1. ความไมพึงพอใจในงาน ไดแก งานมากเกินไป คือมีทั้งงานสอน งานธุรการ 
งานโครงการตางๆ งานกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งความรับผิดชอบในการควบคุมบังคับบัญชาผูอ่ืน 
ทํางานที่ไมตรงกับความถนดัและความสนใจ นกัเรียนมีความประพฤติและทัศนคติที่ไมดี ไมเอาใจ
ใสในการเรยีน นักเรยีนในชั้นมีมากเกนิไป อาคารสถานที่ไมพอเพยีง ขาดอุปกรณการเรียนการ
สอน ผูปกครองไมใหความรวมมือกับทางโรงเรียนเทาที่ควร 
  2. รักษาคตินิยมที่วา “ครูตองเปนแบบอยางอันดีงามของลูกศิษย” มากเกนิไป ทํา
ใหตองระวังตวัตลอดเวลา และบางครั้งจําเปนตองประพฤติขัดแยงกับความรูสึกที่แทจริงของตนเอง 
  3. ปญหาความขัดแยงในโรงเรียน เชน ความขัดแยงระหวางเพื่อนรวมงาน ขัดแยง
กับผูบริหาร ขัดแยงกับนกัเรยีน 
 จากที่เสนอมา จะพบวา ปจจยัที่ทําใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานมีดังนี้ ปจจยัดาน
ส่ิงแวดลอม ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานกลุม ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานงาน ปจจยัดานองคการ 
ปจจัยดานโครงสรางขององคการ ปจจัยดานบรรยากาศขององคการ ปจจัยดานบทบาทในองคการ 
ปจจัยดานความสัมพันธในองคการ ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม ปจจัยดานการพัฒนาทาง
อาชีพ ปจจัยดานเหตกุารณตางๆในชีวิต เมือ่เขาใจตนเหตวุา ความเครยีดเกิดจากอะไรตามที่กลาวมา 
ก็จะเห็นชองทางและวิธีแกไขความเครียดได 
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2.4  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต2 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 เปนหนวยงานของทางราชการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ       

มีหนาที่ดําเนินงานการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชลบุรี มีสภาพทั่วไป
และสภาพการดําเนินงาน ดังนี้ 

2.4.1 สภาพทั่วไป 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตั้งสํานักงานอยูที่หมูที่ 7 ถนนสาย     

พนัสนิคม-ทุงเหียง ตําบลบานชาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยระยะทางหางจากจังหวัด
ชลบุรีประมาณ 25 กิโลเมตร 

 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกิ่งอําเภอ          

เขาชะเมา จังหวัดระยอง 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี 
 ทิศใต ติดตอกับอําเภอบานบึง และอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี 
 ลักษณะภูมิประเทศ สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการทํานา ทําไรและทําสวน

ผลไม โดยเฉพาะในเขตอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง สวนในพื้นที่อําเภอบอทองและกิ่งอําเภอ
เกาะจันทร จะเปนเนินเขาเตี้ยๆ และปาไมอยูบางเล็กนอย  

 ลักษณะภูมิอากาศและอาชีพของประชาชน ตั้งอยูในเขตอากาศรอนชื้น มีฝนตก
พอควร ประชาชนสวนใหญมีอาชีพทํานา ทําไรมันสําปะหลงั ไรออย เล้ียงสัตว และรับจางโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2.4.2 ขอมูลพื้นฐาน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา         

ขั้นพื้นฐานใน 4 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบอทอง อําเภอ       
เกาะจันทร ขอมูล 10 มิถุนายน 2551 มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 49,091 คน จํานวนสถานศึกษาใน
สังกัด 135 โรงเรียน แบงเปนสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 116 โรงเรียน สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 8 โรงเรียน และสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 11 
โรงเรียน จํานวนบุคลากร 2,109 คน แบงเปนผูบริหารสถานศึกษา 135 คน ครู 1,652 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 71 คน พนักงานราชการ 64 คน และลูกจาง 187 คน 

2.4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 
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 ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาษาไทย รอยละ 48.51  คณิตศาสตร รอยละ 43.40  และ
วิทยาศาสตร รอยละ 57.75 

 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภาษาไทย รอยละ 52.20  คณิตศาสตร รอยละ 47.28  
วิทยาศาสตร รอยละ 46.30  และภาษาอังกฤษ รอยละ 38.50 

 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาษาไทย รอยละ 52.78  คณิตศาสตร รอยละ 35.05  
วิทยาศาสตร รอยละ 45.43  ภาษาอังกฤษ รอยละ 29.43  และสังคมศึกษา รอยละ 46.78 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาษาไทย รอยละ 55.70  คณิตศาสตร รอยละ 43.28  
วิทยาศาสตร รอยละ 50.11  ภาษาอังกฤษ รอยละ 30.42  และสังคมศึกษา รอยละ 37.23 

2.4.4 วิสัยทัศน 
 ภายในป 2551 ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีเสมอภาคและ

ทั่วถึงในสถานศึกษาระดับมาตรฐาน มีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรู และทักษะ
ทางภาษา การคิดคํานวณ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อเปนฐานในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

2.4.5 พันธกิจ 
 1) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาค และทั่วถึง โดยชุมชนมีสวน

รวม 
 2) สงเสริมและพัฒนาการบริหารและจัดการสถานศึกษาสูระดับมาตรฐานและเปน

นิติบุคคลที่เขมแข็ง 
 3) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดหมายของหลักสูตร และจุดเนนที่

กําหนด 
2.4.6 เปาประสงค 
 ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาคและทั่วถึง มีคุณภาพ

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และจุดเนนที่กําหนด ไดแก ความรู และทักษะทางภาษา การคิด
คํานวณวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

2.4.7 กลยุทธ 
 1) เรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม ทําความดีตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย 
 2) ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอยางกวางขวางและ

ทั่วถึง 
 3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
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 4) กระจายอํานาจการบริหารจัดการทางการศึกษาสูเขตพื้นที่และสถานศึกษา 
 5) สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทองถ่ินในการจัด

การศึกษา 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
            2.5.1  งานวิจัยในประเทศ  
   ศรวณีย  บัวขม (2539, หนา 159-161) ไดทําการวิจัยเร่ืองความเครียดและวิธีลดความเครียด
จากการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา
ปรากฏดังนี้ 
  1)  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา มีความเครียด
จากการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
  2)  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ที่โรงเรียนตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง 
ประจําอําเภอและประจําตําบล มีความเครียดในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
ผูบริหารโรงเรียนที่มีที่ตั้งตางกัน มีระดับความเครียดตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เมื่อเปรียบเทียบเปนดานพบวา ผูบริหารโรงเรียนประจําตําบลมีระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน
ดานบริหารงานทั่วไปมากกวาผูบริหารโรงเรียนอําเภอเมือง  ผูบริหารโรงเรียนประจําตําบลและ
ประจําอําเภอมีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานดานวิชาการมากกวาผูบริหารเขตอําเภอเมือง  
และผูบริหารโรงเรียนประจําตําบลมีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนมากกวาผูบริหารโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองและประจําอําเภอ 
  3)  ผูบริหารที่มีประสบการณบริหารงาน 1 – 5 ป, 6 – 10 ป และมากกวา 10 ป  
มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง ทุกกลุมมีความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
   ชูศักดิ์  รอยพิลา (2541, หนา 206-216) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความเครียดจากการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ เขตการศึกษา 9 พบวา ความเครียดจาก
การปฏิบัติงานของผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ เขตการศึกษา 9 อยูในระดับ
ปานกลาง ผลการเปรียบเทียบในดานประสบการณ พบวา ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ เขตการศึกษา 9 กลุมที่มีประสบการณ 6-10 ป มีความเครียดมากกวากลุมที่มีประสบการณ 
10 ป และปจจัยดานความกดดันจากการบริหารกอใหเกิดความเครียดมากกวาปจจัยดานอื่นๆ 
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   ทิวา  หอมสวาสดิ์ (2543, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องความเครียดของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี กลุมตัวอยางจํานวน 
286 คน พบวา 
  1)  ครูประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธาน ี
สวนมากมีระดับความเครียดอยูในระดับปานกลาง 
 2)  ครูโรงเรียนประถมศึกษาที่มีเพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพสมรส สถานที่พัก
อาศัย มีหนี้สิน มีระดับความเครียดไมแตกตางกัน 
 3)  ครูโรงเรียนประถมศึกษาที่มีระดับการศึกษา รายไดตอเดือน มีระดับความเครียด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4)  ครูโรงเรียนประถมศึกษาเลือกสาเหตุของความเครียดมากที่สุดตามลําดับ ไดแก 
มีปญหาดานการเงิน เชน เงินไมพอใช รายจายเพิ่มขึ้น งานที่รับผิดชอบมีมากเกินไป ไดรับผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา มีโอกาสนอยในเรื่องความกาวหนา 

5)  ครูโรงเรียนประถมศึกษาเลือกวิธีลดความเครียดมากที่สุด เรียงตามลําดับไดแก 
ฟงเพลง ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน ดูวิดีทัศน  ทํางานอดิเรกตางๆ เชน ปลูกตนไม เล้ียงสัตว นอนหลับ 
   ปฏิมากร  ชาญประโคน (2543, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องความเครียดและวิธีเผชิญ
ความเครียดของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย กลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1)  ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีความเครียดในระดับสูง ใชวิธีเผชิญ
ความเครียดทั้ง 4 องคประกอบ ดังนี้ วิธีเผชิญความเครียดแบมุงแกไขปญหาโดยดําเนินการแกปญหา
มากที่สุด รองลงมาคือ แบบมุงแกปญหาโดยคิดคนหาวิธีแกไขปญหา  แบบมุงปรับสภาพอารมณ
โดยการเผชิญหนากับปญหา และแบบมุงปรับสภาพอารมณ โดยการถอยหาง  หลีกหนีปญหา 
ตามลําดับ 

2)  ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีระดับความเครียดแตกตางกัน ใชวิธี
เผชิญความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ 
พบวา ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงปรับสภาพอารมณทั้งสองวิธี คือ โดยการเผชิญหนากับปญหา 
โดยการถอยหางหลีกหนีจากปญหา  และแบบมุงแกปญหาโดยคิดคนวิธีหาวิธีแกปญหา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  สวนวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกปญหา โดยดําเนินการแกปญหา 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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    2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
    วอลเตอร และบอยด (Walter & Boyd, 1982, CD-ROM; อางถึงใน ชูศักดิ์  รอยพิลา, 2541, 
หนา 85-86) ไดศึกษาการแกปญหาความเครียดแบบกลุมและผลกระทบที่มีตอสุขภาพของผูบริหาร 
สรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนประสบปญหาความเครียดอยางมาก โดยเฉพาะขอจํากัดหรือเงื่อนไข
การบริหารมากกวาองคประกอบอื่นๆ ทั้งนี้ขอมูลจากการสํารวจ อาจารยใหญ ผูชวยอาจารยใหญ 
ศึกษาธิการอําเภอ ศึกษาธิการจังหวัด และผูบริหารจากสวนกลางโรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
ผูวิจัยไดกําหนดความเครียดไว 35 ลักษณะ ซ่ึงรวมถึงสถานการณ โดยแบงเปน 5 ประเภทใหญๆ 
ประเภทละ 7 ลักษณะ ไดแก 
  1)  ความเครียดจากขอจํากัดการบริหาร 
 2)  ความรับผิดชอบ 
 3)  ความสัมพันธระหวางบุคคล 
 4)  ขอขัดแยงภายในหนวยงาน 
 5)  ความหวังจากบทบาทหนาที่ 
   ผูวิจัยพบวา การบริหารไมวาจะเปนระดับใดก็ตาม มักมีความเครียดเสมอ แตจะมีหลากหลาย
ลักษณะขึ้นอยูกับคานิยม สุขภาพของผูบริหาร นอกจากนี้จะมีปญหาในเรื่อง การบริหารเวลา
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ตองอาศัยกฎเกณฑ ระเบียบ นโยบาย และการรักษาไวซ่ึงมิตรภาพ และ
ความสัมพันธระหวางบุคคลภายในองคกรดวย 
   ลาแวนท (Lavant, 1990, pp. 2732-A; อางถึงใน ชูศักดิ์  รอยพิลา, 2541, หนา 85-88) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน ที่มีอิทธิพลตอความเครียด
ของผูบริหารงานบุคลากรนิสิต โดยไดศึกษาถึงสิ่งแวดลอมในการทํางาน ตําแหนงงาน เหตุการณ
ในชีวิต หรือสถานการณที่สรางความเครียด ซ่ึงเปนสิ่งขัดขวางการทํางาน และศึกษาถึงวิธีการจัดการ
กับความเครียดของผูบริหารงานบุคลากรนิสิต   
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารงาน บุคลากร นิสิต จํานวน 400 คน 
จากสถาบันอุดมศึกษาทางภาคตะวันตกกลางของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารงาน บุคลากร
นิสิตมีความเครียดในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .001 ผูบริหารงาน บุคลากร นิสิต
ที่อยูในวัยกลางคน มีความเครียดมากกวาผูบริหารงานบุคลากรนิสิตในวัยอ่ืนๆ ผูบริหารงาน บุคลากร
นิสิตที่มีวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีมีความเครียดมากกวาผูบริหารงาน บุคลากร
นิสิตที่มีวุฒิในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก และผูบริหารงาน บุคลากร นิสิตที่มีประสบการณ
ในการทํางานมากขึ้นระดับความเครียดก็จะลดลง 
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   ไรท (Wright, 1987, p.804-A; อางถึงใน  ยืนยง  ไทยใจดี, 2537, หนา 52) ไดศึกษาความเครียด
ของผูบริหารโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในเมืองปรินซ จอรจ รัฐแมรีแลนด จํานวน 163 คน 
ปรากฏวาผูบริหารทั้งสองระดับใหความเห็นตรงกันวา การบริหารเวลาคือการที่ตองทํางานใหเสร็จ
ทันเวลา เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดความเครียดในการทํางาน  สวนปจจัยอ่ืนที่มีผลรองลงไป
ไดแก การทํางานหนักเกินไป การประชุมบอยเกิน ความเชื่ออํานาจภายนอกตน 
   เนลสัน (Nelson, 1986, p. 2880-A; อางถึงใน  ยืนยง  ไทยใจดี, 2537, หนา 53) ไดศึกษาถึง
ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดและวิธีการแกไขปญหาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบวา
ปจจัยดานบทบาทคือ บทบาทที่มากเกินไป ความคลุมเครือในบทบาท และความขัดแยงในบทบาท 
เปนปจจัยที่ทําใหผูบริหารเกิดความเครียด 
   ซินเทีย อาร และจอหน ดับบลิว (Cynthia R. & John W, 1990, pp. 11–20; อางถึงใน 
ชัยวัฒน  สุมังคะละ, 2543, หนา 31) ไดวิจัยเร่ืองความเครียดและการบริหารการศึกษาจากความหลากหลาย
ขององคประกอบของความเครียดของการบริหารระดับตางๆ โดยการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูบริหารการศึกษาในเขตริชแลนด จํานวน 86 คน ไดพบองคประกอบความเครียด 5 ดาน คือ 
  1)  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
  2)  ดานความขัดแยงภายใน 
  3)  ดานความกดดันจากจากการบริหาร 
  4)  ดานความรับผิดชอบการบริหาร 
  5)  ดานความคาดหวังจากบทบาทหนาที่ 
   ผลการศึกษาพบวา ความเครียดเกิดขึ้นจากการบริหารในทุกๆระดับ และยังพบอีกวา 
ความเครียดมีที่มาจากเวลาและความกดดันจากการบริหาร  มีการเสนอใหแกปญหาความเครียดภายใน
หนวยงาน โดยการจัดพัฒนาทักษะความชํานาญในการบริหารงานในแตละระดับและใหมีพี่เล้ียง
คอยชวยเหลือแนะนํา 
   จากผลการวิจัยในประเทศและตางประเทศ ความเครียดนับเปนเรื่องใกลตัวเราและ
เปนเรื่องที่นา ศึกษาและวิจัย เพราะความเครียดเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่ทุกคน
จะตองเผชิญและหลีกเลี่ยงไดยาก โดยเฉพาะในโลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
ไมวาจะเปนเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สังคม สิ่งแวดลอม และการสื่อสารที่รวดเร็ว 
ซ่ึงลวนสงผลใหเกิดความเครียด  และจากการศึกษาคนควาของผูวิจัยยังไมพบเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 โดยตรง  จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อเปนแนวทางใหผูบังคับบัญชา หาแนวทาง
ในการขจัดหรือลดความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา หรือเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา รูเทาทัน
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ความเครียด และรูจักจัดการกับความเครียด เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
และทําหนาที่บริหารสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและสรุปกรอบแนวคิด

ในการวิจัย ดังนี้ 
   2.6.1  ตัวแปรตน    

1) สถานภาพของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ
การเปนผูบริหาร ผูวิจัยสนใจศึกษาตัวแปรนี้เนื่องจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของไดศึกษาวิจัยแลววา 
อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการเปนผูบริหารตางกันมีความเครียดตางกัน เชน ผลการวิจัย
ของ  ชูศักดิ์  รอยพิลา (2541, หนา 206-216) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความเครียดจากการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ เขตการศึกษา 9 พบวา ผลการเปรียบเทียบ
ในดานประสบการณ พบวา ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน กลุมที่มีประสบการณ 6-10 ป 
มีความเครียดมากกวากลุมที่มีประสบการณ 10 ป นอกจากนี้ ลาแวนท (Lavant, 1990, p. 2732-A; 
อางถึงใน ชูศักดิ์  รอยพิลา, 2541, หนา 85-88) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน  ที่มีอิทธิพลตอความเครียดของผูบริหารงานบุคลากรนิสิต 
โดยไดศึกษาถึงส่ิงแวดลอมในการทํางาน ตําแหนงงาน เหตุการณในชีวิต หรือสถานการณที่สราง
ความเครียด ซึ่งเปนส่ิงขัดขวางการทํางาน และศึกษาถึงวิธีการจัดการกับความเครียดของผูบริหารงาน
บุคลากรนิสิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารงานบุคลากรนิสิต จํานวน 400 คน 
จากสถาบันอุดมศึกษาทางภาคตะวันตกกลางของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารงาน
บุคลากรนิสิตที่อยูในวัยกลางคน มีความเครียดมากกวาผูบริหารงานบุคลากรนิสิตในวัยอื่นๆ  
ผูบริหารงานบุคลากรนิสิตที่มีวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีมีความเครียดมากกวา
ผูบริหารงานบุคลากรนิสิตที่มีวุฒิในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก และผูบริหารงาน
บุคลากรนิสิตที่มีประสบการณในการทํางานมากขึ้นระดับความเครียดก็จะลดลง สวนตัวแปรเพศนั้น 
เนื่องจากปจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีผูบริหารสถานศึกษาที่เปนเพศหญิง 
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากและผูบริหารสถานศึกษาหญิงมักไดรับคําชมเชยจากผูบังคับบัญชาวาทํางาน
มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด ปจจัยลักษณะงานที่ทําเปนปจจัยหนึ่ง
ที่สงผลตอความเครียด ดังนั้นจึงสนใจศึกษาตัวแปร เพศ วาผูบริหารสถานศึกษาเพศชายกับเพศหญิง 
มีระดับความเครียดตางกันหรือไม 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 
49

   2)  ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด ไดแก ลักษณะงานที่ทํา สภาพแวดลอมความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา สภาพครอบครัว ความกดดันภายในตัวเอง โดยผูวิจัยไดวิเคราะห
สรุปจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ของนักการศึกษาดังตอไปนี้ เฮลริเกล และคนอื่นๆ 
(Helriegel et al.,1983, p. 492; อางถึงใน ยืนยง ไทยใจดี, 2537, หนา 34-35) ไดแบงปจจัยที่ทําให
เกิดความเครียดในการทํางานออกเปน 5 กลุม คือ 1) ลักษณะของงาน 2) บทบาทในการทํางาน 
3) ความสัมพันธภายในองคการ 4) ความสัมพันธกับภายนอกองคการ ไดแก การสนับสนุนจาก
ครอบครัว 5) การพัฒนาอาชีพ ไดแก ไดรับการสนับสนุนมากเกินไปหรือนอยเกินไป สวน บริมม 
(Brimm, 1983, p. 65; อางถึงใน ยืนยง ไทยใจดี, 2537, หนา 35) ไดวิเคราะหงานวิจัยตางๆ และสรุปวา 
สาเหตุสําคัญที่ทําใหผูบริหารโรงเรียนเกิดความเครียดคือ 1) ความขัดแยงในบทบาท 2) ภารกิจ
ที่มากเกินไปหรอืบทบาทที่มากเกินไป 3) คาตอบแทนไมพอ  4) ความขัดแยงระหวางบุคคล ผูปกครอง 
ครู นักเรียน 5) ความรับผิดชอบในการบริหารที่เพิ่มมากขึ้น ดูบริน (Dubrin, 1990, p. 165-172; 
อางถึงใน ยืนยง ไทยใจดี, 2537, หนา 35) ไดแบงปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดออกเปน 2 ดาน คือ 
1) ปจจัยดานบุคคล ไดแก ความขัดแยงระหวางครอบครัวกับการทํางานและการไมชอบในระเบียบ
ขอบังคับ และความเชื่ออํานาจภายนอกตน 2) ปจจัยดานองคการและสิ่งแวดลอม ไดแก ความคลุมเครือ
และความขัดแยงในบทบาท บทบาทมากหรือนอยเกินไป ความไมมั่นคงของงานและแรงบีบคั้น
ในการทํางาน  ฟารเมอร และคนอื่นๆ (Farmer, et al., 1984, pp. 20-24) ไดแบงสาเหตุของการเกิด
ความเครียดไวดังนี้ 1) สาเหตุจากตัวบุคคล (Personal  Source) 2) สาเหตุการเงิน (Financial Source) 
3) สาเหตุจากสัมพันธภาพ (Relational Source) 4) สาเหตุจากอาชีพการงาน  (Occupational Source)  
บราวน และมอเบิรก  (Brown  & Moberg, 1980; อางถึงใน ตรีชฎา  พลอาสา, 2544, หนา 12) กลาวถึง
ความเครียดวา เกิดจากเรื่องตางๆหลายดาน ไดแก  1) เร่ืองการงานอาชีพ 2) เร่ืองบทบาทหนาที่และ
สัมพันธภาพในสังคม 3) เรื่องสภาพสิ่งแวดลอม สถานที่อยูแออัดคับแคบ ขาดอิสระ 4) เรื่องอุปนิสัย
สวนบุคคล เปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตสวนตัวที่แตละบุคคลจะตองปรับตัวไปตามครรลองของการดําเนินชีวิต  
ทวีป อภิสิทธิ์ (2532, หนา 22-23) ไดกลาวถึงปญหาความเครียดทางอารมณที่เกิดขึ้นแกคนทํางาน
ราชการหรือหนวยงานตางๆ ไวดังนี้ 1) เนื่องจากการมีงานทํามากเกินไป 2) เนื่องจากการมีงานทํานอย 
3) เนื่องจากการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 4) เนื่องจากการถูกตัดทอนผลประโยชนที่เคยไดรับ  5) เนื่องจาก
ความไมแนนอนของงานที่ทํา 6) เนื่องจากความไมชัดเจนของหนาที่การงานที่ทํา 7) เนื่องจาก
การมองไมเห็นอนาคตในการทํางานตรงจุดที่ทําอยูนั้น  8) เนื่องจากสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไมดีพอ  
สวน กรมสุขภาพจิต (2540, หนา 32 – 34)  ไดเสนอสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดในการทํางาน 
ซ่ึงสาเหตุสวนใหญมี 6 ประการ ดังนี้ 1) สาเหตุที่เกิดจากลักษณะงาน เชน งานที่หนักเกินไป คนๆ เดียว
ตองรับผิดชอบหลายๆ อยาง 2) สาเหตุที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในหนวยงาน เชน ตองรับผิดชอบ
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ตอกลุมคนหลายกลุม ซ่ึงมีความคิดเห็นหลากหลาย 3) สาเหตุเกี่ยวของกับสภาพความขัดแยงระหวาง
ส่ิงแวดลอมของผูทํางานกับหนวยงาน เชน ความตองการของหนวยงานนั้นขัดแยงกับความตองการ
ของสังคม 4) สาเหตุจากโครงสรางของหนวยงานและบรรยากาศของหนวยงาน เชน ไมมีการใหคําปรึกษา
หรือชวยเหลือกันทํางาน มีการชิงดีชิงเดนกัน กฎระเบียบเขมงวดเกินไป 5) สาเหตุเกี่ยวเนื่องกับ
ความกาวหนาในตําแหนงงาน เชน ขาดความมั่นคงในงานที่ทํา ไมมีโอกาสเลื่อนขั้นหรือตําแหนงสูงขึ้น 
ขาดขวัญกําลังใจ 6) สาเหตุเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลในหนวยงาน  เชน สัมพันธภาพ
ที่ไมดีตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ทําใหเกิดอคติ ขาดการประสานงานที่ดีตอกัน ทําให
ขาดความเขาใจกัน งานหยุดชะงักหรือผิดพลาดไดงาย 

   จากทฤษฎีแนวคิดตางๆ ที่ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงไดกําหนด
กรอบความคิดเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดเปน 6 ดาน ดังที่กลาวมาแลวขางตน โดยแตละดาน
มีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  ปจจัยดานลักษณะงานที่ทํา หมายถึง ลักษณะงานที่ผูบริหารสถานศึกษาทําอยูประจํา 
ไดแก ปริมาณงานที่ทํา  ความรับผิดชอบ  ความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน ระเบียบขอบังคับ
ในการปฏิบัติงาน เปาหมายของงาน งานอื่น  ๆที่ไมเกี่ยวของกับงานในหนาที่ กําหนดเวลาในการปฏิบัติงาน
  2)  ปจจัยดานสภาพแวดลอม หมายถึง สภาพแวดลอมของที่ทํางาน รวมถึงสภาพแวดลอม
ของชุมชนโดยรอบ ไดแก ความเหมาะสมของสถานที่ทํางาน มลภาวะ ความปลอดภัย และการสนับสนุน
และปญหาความขัดแยงของชุมชน 
  3)  ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หมายถึง  สภาพความสัมพันธกับ
เพื่อนผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาในโรงเรียนในเรื่องตางๆ  ไดแก การใหความรวมมือ การปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูใตบังคับบัญชา การรักษากฎ ระเบียบ ขอบังคับ  ความสามัคคีในโรงเรียน ลักษณะนิสัย
ของบุคลากร การใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 
  4)  ปจจัยดานผูบังคับบัญชา หมายถึง สภาพความสัมพันธระหวางผูบริหารสถานศึกษา
กับผูบังคับบัญชา รวมถึงความรูสึกตอผูบังคับบัญชาของผูบริหารสถานศึกษา  
  5)  ปจจัยดานครอบครัว หมายถึง สภาพภายในครอบครัวของผูบริหารสถานศึกษา 
ไดแก ปญหาความขัดแยงในชีวิตคูและคนในครอบครัว ความคาดหวังของบุคคลในครอบครัว ปญหา
การเงิน ปญหาเกี่ยวกับที่อยูอาศัย  ปญหาเกี่ยวกับบุตร ปญหาความเจ็บปวยของบุคคลในครอบครัว 
ปญหาความขัดแยงกับเพื่อนบาน  
  6)  ปจจัยดานความกดดันภายในตัวเอง หมายถึง ความคาดหวังของตนเอง ไดแก   
ความรูสึกตอตนเอง ตอสังคม  ลักษณะความคิด เจตคติของตัวผูบริหารเอง 
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   2.6.2  ตัวแปรตาม ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรตาม ไดแก ระดับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษา  
เนื่องจากปจจุบันงานในหนาที่ผูบริหารมีมากมายทั้งงานในหนาที่และงานนโยบายจากกระทรวงตนสังกัด
และการใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ อีกทั้งในการทํางานตางๆ มีเวลาเขามาเปนตัวบีบคั้น 
สัมพันธภาพกับผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา และตําแหนงผูบริหารเปนตําแหนงที่สังคมคาดหวัง
สูงวาควรตองมีความสมบูรณในทุกๆ ดาน ปจจัยเหลานี้นาจะทําใหผูบริหารเกิดความเครียด ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาระดับความเครียดของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 
 


