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การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์ 2 ประการ ประการแรก เพื่อศกึษาระดบัความเครยีดในการ

ท างานและเปรยีบเทยีบระดบัความเครยีดในการท างาน ประการสอง เพื่อศกึษาปจัจยัเกี่ยวกบั
องค์การที่มผีลต่อความเครยีดในการท างานและเปรยีบเทยีบปจัจยัเกี่ยวกบัองค์การที่มผีลต่อ
ความเครยีดในการท างาน โดยมปีระชากรเป้าหมาย คอื อาจารย์มหาวทิยาลยัรฐัส่วนกลาง 
(กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล) เฉพาะมหาวทิยาลยัในก ากบัรฐัและมหาวทิยาลยัของรฐั การ
ส ารวจดว้ยตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้ ใชแ้ผนการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมหิลายขัน้ (Multi-Stage 
Stratified Random Sampling) ขอ้มลูส าหรบัการศกึษาเป็นขอ้มลูจากตวัอย่างขนาด 326 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ผลการศึกษา พบว่า อาจารยม์หาวทิยาลยัรฐัส่วนใหญ่มคีวามเครยีดในการท างานใน
ระดบัต ่าถึงปานกลาง ขณะที่ความแตกต่างของเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
สถานภาพสมรส สถานภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทมหาวิทยาลัยรฐั กลุ่มวิชา 
ต าแหน่งทางวิชาการ อายุงาน และจ านวนชัว่โมงการท างานสอนต่อสัปดาห์ พบว่าไม่มี
นัยส าคญัทางสถติ ิส่วนปจัจยัเกี่ยวกบัองค์การที่มผีลต่อความเครยีดในการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยรฐัเป็นอันดับแรก คือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ด้าน
ค่าตอบแทน ด้านภาระงานทางวชิาการ ด้านระบบบรหิารและการจดัการภายในมหาวทิยาลยั 
และดา้นต าแหน่งทางวชิาการ ตามล าดบั 

นอกจากนี้ อาจารยม์หาวทิยาลยัรฐักลุ่มความเครยีดต ่า เหน็ว่า ปจัจยัด้านการประกนั
คุณภาพการศกึษา ดา้นค่าตอบแทน ดา้นภาระงานทางวชิาการ ดา้นต าแหน่งทางวชิาการ มผีล
ต่อความเครยีดในการท างานต ่ากว่า อาจารย์มหาวทิยาลยัรฐักลุ่มความเครยีดปานกลางและ
เครียดสูงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ยกเว้น ปจัจยัด้านระบบบริหารและการจดัการภายใน
มหาวทิยาลยั อาจารย์มหาวทิยาลยัรฐักลุ่มความเครยีดสูง กลบัเห็นว่า ปจัจยัดงักล่าวมผีลต่อ
ความเครยีดในการท างานในระดบัสูงกว่า  อาจารย์มหาวทิยาลยัรฐักลุ่มความเครยีดปานกลาง
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และเครยีดต ่าอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิอยา่งไรกต็าม ปจัจยัทีม่ผีลต่อความเครยีดในการท างาน
ของอาจารยม์หาวทิยาลยัรฐัทีค่วรไดร้บัความสนใจจากผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งในอนัดบัต้น คอื ดา้น
การประกนัคุณภาพการศกึษา รองลงมาคอื ดา้นค่าตอบแทน 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Title of Thesis Work Stress of Instructor in State Universities. 
Author Mr.Jessada Koo-Ngammak 
Degree  Master of Science (Applied Statistics) 
Year 2012 
 

 
The objective of this research was to (1) explore level of the stress in the 

workplace and to compare level of the stress in the workplace of instructor in state 
universities (2) explore factors that influenced the work stress of instructor in state 
universities and to compare factors that influenced the work stress of instructor in state 
universities. The population of this study was composed of instructors in state 
universities (Bangkok metropolitan region) especially public autonomous universities and 
public universities. A sample of 326 instructors was conducted by using multi-stage 
stratified random sampling and questionnaire was used as instrument. 

The research finding revealed that instructors of state universities mostly had 
stress in their workplace in a low level to a moderate level. There was no significance 
difference in gender, age, education level, monthly income, marital status, employment 
status within university, university types, field of education, academic position, working 
experience and work hours. Most important factors influenced their stress firstly are 
quality assurance, salary, academic workload, administration and management in 
universities and academic rank respectively.  

Besides, the results also showed that the mean score on level of comment on 
factor of quality assurance, salary, academic workload and academic rank influenced 
the work stress of instructor in low level group are lower than instructor in moderate 
level and high level group and was statistically significant. Excepting factor of 
administration and management in universities influenced the work stress of instructor in 
high level group are higher than instructor in moderate level and low level group 
significantly.
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However, the study also showed that quality assurance and salary were key 
factors for the work stress of instructor and should be considered. 
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บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

งานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมากกว่าเป็นการด ารงชีวิตให้ผ่านพ้นไปวัน ๆ งานมิได้เพียง

ครอบครองเวลาส่วนใหญ่ของเรา แท้จริงแล้วงานได้ครอบครองช่วงเวลาในชีวิตที่เรามีอยู่มาก
เสียจนกระทั่งความสุขใจในงานมิใช่เป็นเพียงสิ่งดี ๆ ในชีวิตเท่านั้น แต่กลับเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุด

ที่ท าให้ชีวิตของเรามีความหมาย ในทางกลับกัน งานยิ่งมีความส าคัญมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้าง

ความกดดันหรือความเครียดมากขึ้นเท่านั้น นักวิชาการหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า งาน
เป็นปัจจัยหน่ึงที่ก่อให้เกิดความเครียด และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น (Robbins 

and Judge, 2013; Chandola, 2010; Luthans, 2008; Greenberg, 2005; Cooper and 
Clarke, 2004; Cooper and Straw, 1993; อังศินันท์ อินทรก าแหง, 2551; บังอร โสฬส และ

อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล, 2539) ผลการส ารวจสถานการณ์และแนวโน้มความเครียดของคนไทย 

ช่วงเมษายน 2552-มกราคม 2555 โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร พบว่า เป็นพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ที่มี
ความเครียดสูงมากที่สุด โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาด้านการเงิน และปัญหาด้านการงาน 

(กรมสุขภาพจิต, 2555) 
ความเครียดที่เกิดขึ้นไม่ว่าปริมาณมากหรือน้อยเพียงใด ปฎิกิริยาการตอบสนองต่อ

ความเครียดมักจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ “วิธีการตีความปัญหา” และ “เวลาที่ใช้ในการ

พลิกฟ้ืนเยียวยา” ของแต่ละบุคคล (วนิษา เรซ, 2552) โดยธรรมชาติ เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบจิต 
ใจจนบุคคลสามารถรับรู้ได้ถึงภาวะเสียสมดุล มนุษย์จะพยายามปรับเปลี่ยนสภาพทางกายและ

จิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงเพ่ือเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ หากการปรับตัวไม่ส าเร็จ
จะก่อให้เกิดปัญหาทางกายและจิตแก่บุคคลนั้น (อภิชัย มงคล, 2552) กายและจิตมีความ 

สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โรคทางกายหลายโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจเต้นผิดปกติ 

โรคเบาหวาน โรคไมเกรน ฯลฯ ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากสภาวะจิตที่เสียสมดุล แม้บางครั้ง
อาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนก็ตาม แต่หากได้รับความเครียดเพิ่มขึ้นอีกก็จะท าให้ร่างกายเกิดอาการ

ทรุดลงอย่างรวดเร็ว ความเครียดที่ส่งผลกระทบทางกายมักมีสาเหตุมาจากสภาวะจิตที่เสีย
สมดุล กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เป็นโรคที่มีสาเหตุจากจิตแต่กลับแสดงอาการออกทางกาย เรียกว่า
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“โรคจิตอาพาธ” (เทียนหวี่, 2540) สอดคล้องกับผลการวิจัยจากประเทศอังกฤษ ระบุว่า คนที่มี

ความเครียดจากการท างานแบบเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจสูงกว่าคนปกติมากถึง 
70% พบมากทั้งหญิงและชายที่มีอายุต ่ากว่า 50 ปี (Chandola et al., 2008) ความเครียดจาก

การท างานยังส่งต่อทัศนคติและพฤติกรรมการท างาน เช่น ความพึงพอใจในการท างาน 
ประสิทธิภาพในการท างาน คุณภาพในการท างาน การหยุดงานและการลาออกจากงาน เป็นต้น 

(Greenberg, 2005; เทียนหวี่, 2540) สอดคล้องกับผลจากการส ารวจคนท างานในอเมริกา ระบุ

ว่า ความเครียดจากการท างานที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้อัตราการลาออกจากงานสูงขึ้น 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว การพัฒนา 

การของเทคโนโลยี และผู้บริหารภายในองค์การ (พสุ เดชะรินทร์, 2555) การเปลี่ยนแปลงรูป 

แบบการท างานของสังคมยุคปัจจุบัน เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการแข่งขันจนกระทั่งบุคคล

ไม่สามารถปรับตัวตามได้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าปรากฏการณ์ 

“Future Shock” ก็เป็นตัวการส าคัญอีกตัวหน่ึงที่ก่อให้เกิดความเครียดได้เช่นกัน (ณัฎฐพันธ์ 
เขจรนันทน์, 2552) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความเครียดอาจดูเหมือนสิ่งเลวร้าย น่ากลัว แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงเสมอไป ตรงกันข้าม หากได้รับความเครียดในปริมาณที่
พอเหมาะกลับก่อให้เกิดผลดี นั่นคือ ความเครียดจะกลายเป็นแรงกระตุ้นเชิงบวก ก่อให้เกิด

ความมุ่งมั่น ฮึกเหิม กระตือรือร้นที่จะประสบความส าเร็จ นอกจากจะส่งผลดีต่อการด าเนินชีวิต

ส่วนตัวแล้ว ยังส่งผลดีต่อชีวิตการท างานอีกด้วย (Robbins and Judge, 2013; Luthans, 2008; 
กรมสุขภาพจิต, 2540; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538; Yerkes and Dodson, 1908 อ้างถึงใน 

Quick, J. C. and Quick, J. D., 1984) 
ในแวดวงการศึกษา ผลพวงจากการยกระดับอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน และทันต่อการ

เปลี่ยน แปลงของโลก รวมถึงความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคตนั้น พัฒนาการของอาเซียนครั้งน้ีมี
ผลให้ทุกประเทศในอาเซียนเกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ส าหรับประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลการอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการรองรับการรวมตัวเป็นประชาคม

อาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษา จนน าไปสู่การวางกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2556) ในฐานะปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการ

อุดมศึกษาของประเทศ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่มีการ

แข่งขันกันสูงทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา
เป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งชี้ศักยภาพในการแข่งขันโดยเฉพาะระดับนานาชาติ ปัจจัยที่แสดงถึง

คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้แก่ (1) การประกัน

คุณภาพภายใน (2) การประกันคุณภาพภายนอก (3) มาตรฐานการอุดมศึกษา และ (4) กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) 
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อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยจะส าเร็จลุล่วงหรือไม่นั้น นอกจากความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าฟันเฟืองส าคัญในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย คือ เหล่าคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

อาจารย์มหาวิทยาลัยถือเป็นบุคลากรส าคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาความเจริญ 
ก้าวหน้าของประเทศในทุกด้าน บทบาทภาระหน้าที่หลักของอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้แก่ การ

สอน การวิจัยค้นคว้า และการให้บริการทางวิชาการ เห็นได้ว่า ภาระหน้าที่ดังกล่าวเป็นภารกิจ

หนักและมากด้วยความรับผิดชอบ คนส่วนมากที่มิได้ประกอบอาชีพการเป็นอาจารย์คงมิอาจ
เข้าใจ ดังค ากล่าว “อาจารย์คือผู้ปิดทองหลังพระ” อย่างไรก็ตาม นอกจากภาระงานตามหน้าที่ที่

ต้องรับผิดชอบแล้ว ผลจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยยังต้องเผชิญกับ

ปัญหาหลากหลายจากการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย เช่น ปัญหาค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ ปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพของอาจารย์ ปัญหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้บริหาร ปัญหา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ปัญหาภาระการสอนและผลงานวิชาการ/วิจัย ปัญหา
เกี่ยวกับระบบการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สภาอาจารย์, 2541: 39) สอดคล้องกับทัศนะของนักบริหาร/นักวิชาการต่อปัญหาและแนวทาง
พัฒนาปฎิรูปอุดมศึกษาไทย (ทบวงมหาวิทยาลัย. ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2546: 

192) ขณะที่ผลการศึกษาจากประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ชี้ไปใน

ท านองเดียวกันว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ปริมาณงานที่
มากเกินไป การไม่ได้รับการสนับสนุน ค่าตอบแทนไม่เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงบทบาทการ

ท างาน การไม่มีส่วนร่วมในการจัดการ ขาดการสนับสนุนด้านทุนการท าวิจัย และปฏิกิริยาของ
นักศึกษา (Blix, Cruise, Mitchel and Blix, 1994; Boyd and Wylie, 1994; Cross and Carroll, 

1990; Daniel and Guppy, 1994; Doyle and Hind, 1998; Kinman, 1998 อ้างถึงใน 

Barkhuizen and Rothmann, 2008) รวมทั้งการมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบหลากหลายภายใน
องค์การ (Narayanan et al., 1999 อ้างถึงใน Cooper, Dewe and O’Driscoll, 2001: 39) 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี ล้วนมีส่วนท าให้อาจารย์เกิดความเครียดไม่มากก็น้อย
ด้วยกันทั้งสิ้น หากไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขเพื่อหาทางออกที่ถูกต้องและเหมาะสม ในระยะยาว

อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อทัศนคติ พฤติกรรม รวมถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างาน

ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ส่งผลเสียต่อสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติในที่สุด 

การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับ

ประเด็นความเครียดจากการท างานพบว่ามีจ านวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเน้นท าการศึกษา
เฉพาะมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหน่ึงหรือภาควิชาใดภาควิชาหน่ึงเท่านั้น การศึกษาครั้งน้ี

ต้องการแสดงให้เห็นภาพรวมและเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับความ 

เครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)  
มุ่งศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน ผลจากการศึกษาน้ีสามารถ
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น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส าหรับป้องกันปัญหาความเครียดจากการท างานของอาจารย์

มหาวิทยาลัยรัฐแล้ว ยังสามารถใช้เป็นแนวทางแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับวางแผนการ

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐต่อไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์ 
 

1.  ศึกษาระดับความเครียดในการท างาน และเปรียบเทียบระดับความเครียดในการ

ท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 
2.  ศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน และเปรียบเทียบ

ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 

 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

1.3.1  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

เน้ือหาในการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ โดย
มีขอบเขตของการศึกษา ดังน้ี 

1.3.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ 
ศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส  

1.3.1.2  ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ท าของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ ได้แก่ สถานภาพใน

มหาวิทยาลัย ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ กลุ่มวิชา ระดับต าแหน่งทางวิชาการ อายุงาน จ านวน
ชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์ 

1.3.1.3  ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ ได้แก่ ระบบบริหารและการจัดการภายใน
มหาวิทยาลัย ค่าตอบแทน ต าแหน่งทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา ภาระงานทาง

วิชาการ 

 

1.3.2  ขอบเขตด้ำนประชำกรและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล) เฉพาะมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยของรัฐ (ทั้งจ ากัดรับและไม่
จ ากัดรับ) เท่านั้น มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 17,003 คน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2555) ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการส ารวจด้วยตัวอย่างโดยอาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล 



5 
 

1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 

1.  เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส าหรับป้องกันปัญหาความเครียดอันเน่ืองมาจากการ
ท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 

2.  เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับวางแผนการพัฒนา

ศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 

 



 
 

 

บทท่ี 2 

 

การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด 

 
บทน้ีจะกล่าวถึงลักษณะส าคัญที่เกี่ยวกับความเครียดในการท างาน ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ท าการ

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประมวลองค์ความรู้เหล่าน้ีมา

ใช้ส าหรับก าหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐานของการศึกษา โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อต่าง ๆ 
ดังต่อไปน้ี 

2.1  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความเครียด 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเครียดในการท างาน 

2.3  การประกันคุณภาพการศึกษาและภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2.6  สมมติฐานการวิจัย 

 
2.1  ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับความเครียด 
 

ก่อนน าไปสู่แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเครียดในการท างาน อันดับแรกเราควร

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความเครียดกันเสียก่อน ปัญหาส าคัญประการหน่ึงของ
การศึกษาความเครียด คือ การให้นิยามความหมายของความเครียด เน่ืองจากความเครียดไม่มี

ความหมายอย่างชัดเจนตายตัว ความหมายของความเครียดจึงขึ้นอยู่กับแนวคิดของการศึกษา

เป็นหลัก ดังนั้น สิ่งส าคัญในการศึกษาความเครียด คือ ต้องชัดเจนว่าต้องการศึกษาความเครียด
ในแนวทางใด เน่ืองจากความหมายของความเครียด แต่ละความหมายจะมีวิธีการและขั้นตอน

ของการศึกษาเฉพาะตัวแตกต่างกัน (Marmot and Madge, 1987 อ้างถึงในสุรีย์ กาญจนวงศ์ 

และจริยาวัตร คมพยัคฆ์, 2545) การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ความหมายของความเครียดสามารถ

แบ่งได้ 3 แบบตามลักษณะแนวคิดของการศึกษา แบบแรก คือ ความเครียดถูกมองตาม

ลักษณะแนวคิดการตอบสนอง (Response) แบบสอง คือ ความเครียดถูกมองตามลักษณะ
แนวคิดของสิ่งกระตุ้น (Stimulus) และแบบสุดท้าย คือ ความเครียดถูกมองตามลักษณะร่วมกัน

ของแนวคิดแบบแรกและแบบสอง นั่นคือ การรับรู้เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่
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เกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม (Cox, 1978 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001: 14) 

นับจากการศึกษาของนายแพทย์ชาวฮังการีนามว่า ฮันส์ ฮิวโก้ บรูโน่ เซลเย่ (Hans 
Hugo Bruno Selye) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ริเริ่มท าการศึกษาเกี่ยวกับความ 

เครียดและคิดค้นทฤษฎีความเครียด ต่อมาทฤษฎีดังกล่าวได้รับการปรับเรียกขานใหม่ว่า 
“ทฤษฏีการตอบสนอง” ผลจากความอุตสาหะน้ี ท าให้เซลเย่ได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็น 

“บิดาด้านการศึกษาความเครียด” เซลเย่ให้ความหมายของความเครียดไว้ว่า ความเครียดเป็น

ปฎิกิริยาตอบสนองที่ไม่เฉพาะเจาะจงของร่างกายต่อสิ่งเร้าที่เข้ามาคุกคาม ดังนั้น เมื่อบุคคลรับ 
รู้ถึงการถูกคุกคาม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ตาม ร่างกายจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ชีววิทยา และชีวเคมีอย่างอัตโนมัติ เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆ 

เรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า General Adaptation Syndrome (GAS) ซึ่งมีด้วยกัน 3 ระยะ คือ 

(1) ระยะเตือน (2) ระยะต่อต้าน และ (3) ระยะหมดก าลัง แนวคิดของแพทย์ชาวฮังการีผู้น้ีมอง

ว่า ความเครียดเป็นลักษณะของการตอบสนอง (Response) อย่างหน่ึงของร่างกาย อันเน่ืองมา 
จากปัจจัยภายในตัวบุคคลเป็นหลัก  

แตกต่างจากแนวคิดของ Coyne and Holroyd (1982 อ้างถึงในสุรีย์ กาญจนวงศ์ และ
จริยาวัตร คมพยัคฆ์, 2545) แนวคิดของทั้งสองกลับมองความเครียดในลักษณะของสิ่งกระตุ้น 

(Stimulus) อันเน่ืองมาจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล โดยเฉพาะในรูปแบบของเหตุการณ์ใด ๆ ที่

บุคคลต้องประสบในช่วงชีวิต แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บุคคลเกิดความเครียดขึ้น โดยแบ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านั้นออกเป็น 3 เหตุการณ์หลัก ได้แก่ (1) เหตุการณ์หายนะต่าง ๆ เช่น 

ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น ้าท่วม สึนามิ ตึกถล่ม ฯลฯ (2) เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ของบุคคล เช่น การสูญเสียบุคคลส าคัญในชีวิต การหย่าร้าง การแต่งงาน การให้ก าเนิดบุตร 

การมีปัญหากับเจ้านายหรือนายจ้าง การตกงาน ฯลฯ และ (3) เหตุการณ์ที่ท าให้บุคคลตกอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงพอใจ เช่น การมีเสียงรบกวนตลอดเวลา การมีอยู่ในสถานที่ที่แออัด การอยู่
ในสถานที่ที่ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป เป็นต้น กล่าวได้ว่า แนวคิดของคอยเน่และฮอลรอยด์ 

ถือเป็นต้นแบบของการมองความเครียดในลักษณะของสิ่งกระตุ้น (Stimulus) อันเน่ืองมาจาก
ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลเป็นหลัก 

ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาความเครียดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวคิดร่วมสมัย

และมักถูกน ามาใช้ส าหรับท าความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาความเครียดในปัจจุบัน คือ แนวคิด

การรับรู้เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมของลาซาลัสและ 

โฟล์คแมน (Cooper el at., 2001: 27) ที่ว่า ความเครียดเป็นเสมือนกระบวนการทางความคิด 
เกี่ยวข้องกับการประเมินหรือการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น แนวคิด

ดังกล่าว จึงเป็นการผนวกปัจจัยทั้งสองเข้าไว้ด้วยกัน คือ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสัมคม (ภายนอก

ตัวบุคคล) และปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ภายในตัวบุคคล) ส่วนความหมายของความ 
เครียดตามแนวคิดของลาซารัสและโฟล์คแมน มีใจความส าคัญว่า ความเครียดเป็นความ 
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สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยบุคคลจะเป็นผู้ประเมินสิ่งแวดล้อมตามสถานการณ์ที่

เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นว่าเกินขีดความสามารถของตนที่จะสามารถรับมือหรือจัดการได้หรือไม่ 
สอดคล้องกับ Taylor (1986 อ้างถึงในสุรีย์ กาญจนวงศ์ และจริยาวัตร คมพยัคฆ์, 2545) ที่ว่า 

ความเครียดเป็นกระบวนการในการประเมินเหตุการณ์ (ว่ามีอันตราย คุกคาม หรือท้าทาย) การ
ประเมินศักยภาพในการตอบสนอง และการตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้น การตอบสนอง

เหล่าน้ี อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลด้วย 

ส่วน Luthans (2008) ให้ความหมายของความเครียดไว้เช่นกันว่า ความเครียดเป็นกระบวนการ
โต้ตอบที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภายนอกตัวบุคคล อันมีผลต่อการ

บิดเบือนหันเหทางกายภาพ จิตวิทยา และ/หรือพฤติกรรม ความเครียดที่เกิดขึ้นกับบุคคลไม่ใช่

เป็นเพียงสภาวะความกระวนกระวายใจธรรมดาที่เกิดขึ้นตามปกติ แต่ถึงอย่างนั้นความเครียดที่

เกิดขึ้นก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่เลวร้าย น่ากลัว หรือต้องหลบหลีกเสมอไป กรมสุขภาพจิต 

(2540) ได้ให้ความหมายของความเครียดไว้ว่า เป็นภาวะที่บุคคลรู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ 
วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น ภาวะดังกล่าวเกิดจากการที่บุคคลรับรู้หรือ

ประเมินสิ่งที่เข้ามาในประสบการณ์ของตนว่าเป็นสิ่งที่คุกคามจิตใจหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่
ร่างกาย อันเป็นผลให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไป ซึ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองหลาย

อย่าง เป็นต้นว่าการใช้กลไกป้องกันตัวเอง การเปลี่ยนแปลงด้านสรีระ ด้านพฤติกรรม ด้าน

ความนึกคิด และด้านอารมณ์ อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกถูกกดดันหรือความเครียดเหล่านั้นจะ
ผ่อนคลายลง ก็ต่อเมื่อร่างกายและจิตใจกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง ส่วนนายแพทย์ชูทิตย์ ปาน

ปรีชา จิตแพทย์ดีเด่นจากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เคยกล่าวว่า ความเครียดเป็นภาวะ
ทางจิตใจที่ก าลังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในตัวบุคคล เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น

หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นปัญหามาจากความผิดปรกติทางใจ ความเครียดเป็นความรู้สึกที่ไม่

สบายใจเหมือนจิตถูกบังคับให้ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเร้านั้น ความรู้สึกดังกล่าวท าให้เกิดความ
แปรปรวนทางร่างกายและจิตใจ ขณะที่อรุณ รักธรรม (2534) เคยกล่าวไว้ว่า ความเครียดเป็น

ภาวะการณ์หดตัวตามปกติของกล้ามเน้ือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย ซึ่งต้องมีอยู่ในชีวิต 
ประจ าวันของคนแต่ละคน เมื่อคนเหล่านั้นมีปัญหามากระทบทางอารมณ์หรือจิตใจ เช่น เมื่อ

มนุษย์ต้องอยู่ในภาวะอันตรายร่างกายจะเครียด สมองจะต้องท างานหนัก เพ่ือจะเอาตัวรอด 

หัวใจจะเต้นเร็ว มีการสูบฉีดโลหิตอย่างรุนแรง เพื่อให้ร่างกายต่ืนตัว มีพลังเหนือศัตรู แต่การหด

ตัวก็ก่อโทษแก่ร่างกาย เน่ืองจากการหดตัวนั้น ถ้ามีมากเกินความจ าเป็นหรือนานเกินไปจนเป็น

นิสัย จะท าให้ร่ายกายอ่อนแอ ขาดภูมิต้านทานโรค เพราะร่างกายท างานหนักเกินไปโดยไม่มี
ความจ าเป็น ส่วนอุษา จารุสวัสดิ์ (2541) ได้ให้ความหมายของความเครียดว่า เป็นทั้งสภาวะ

ของร่างกายที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ออกมากระตุ้น และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสรีระ

และด้านจิตใจ แม้ว่าภาวะความเจริญดูเหมือนจะมีผลเสียเป็นอย่างมาก แต่บางครั้งความเครียด
ก็เป็นสัญชาติญาณ เพื่อการด ารงชีวิตตามปกติของมนุษย์และเป็นตัวกระตุ้นให้เตรียมพร้อมที่จะ
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เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สอดคล้องกับสุพานี สฤษฎ์วานิช (2552) ที่ว่า ความเครียด

เป็นสภาวะความกดดันอันเน่ืองมาจากคนเรามีปัญหา มีความกังวล ไม่สบายใจ ไม่พึงพอใจ 
หรือมีความต้องการ แต่มีข้อจ ากัด มีข้อขัดข้อง และ/หรือ ตกอยู่ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน 

สภาวะที่ขาดความชัดเจน จึงเกิดความเครียดขึ้น  
แนวคิดความเครียดของลาซาลัสและโฟล์คแมน มีอิทธิพลต่อการศึกษาความเครียดใน

เวลาต่อมาเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น แบบจ าลองความเครียดตามแนวคิดของร็อบบินส์ 

(Robbins and Judge, 2013: 597-600) แบบจ าลองดังกล่าวได้รับความนิยม และถูกน ามาใช้
กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการศึกษาความเครียดในประเทศไทย (อังศินันท์ อินทรก าแหง, 

2551) แนวคิดความเครียดของร็อบบินส์ ดังแบบจ าลองความเครียด (ดูภาพที่ 2.1) แบบจ าลอง

ดังกล่าวเป็นการน าเอาปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) ปัจจัยเกี่ยวกับ

องค์การ (Organizational Factors) และปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) เข้ามาผนวกเข้า

ไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ร็อบบินส์กลับชี้ว่าปัจจัยทั้งสามดังกล่าวอาจยังไม่เพียงพอที่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดความเครียด ด้วยการให้เหตุผลว่าบุคคลจะมีความเครียด

หรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญอีกอย่าง คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual 
Differences) ซึ่งแบบจ าลองความเครียดตามแนวคิดของร็อบบินส์ ประกอบด้วย 

1.  ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) คือ ความไม่แน่นอนเน่ืองจาก

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภายในองค์กร อาทิ
เช่น ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ (Economic Uncertainty) เมื่อเศรษฐกิจตกต ่าย่อมส่งผล

กระทบต่อองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังเพิ่มความสับสนเกี่ยวกับความมั่นคงในงานแก่
บุคลากรภายในองค์กร นอกจากน้ี ความไม่แน่นอนทางการเมือง (Political Uncertainty) ก็เป็น

อีกตัวแปรหน่ึงที่สร้างสับสนและก่อให้เกิดความตึงเครียดแก่คนในสังคมของประเทศ เช่น การ

เกิดการประท้วง การเดินชุมนุม ฯลฯ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางด้าน
เทคโนโลยี (Technological Change) ก็เป็นอีกตัวแปรส าคัญที่ท าให้บุคลากรเกิดความเครียดได้ 

เน่ืองจากบุคคลไม่สามารถปรับตัวตามได้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนไปที่เกิดขึ้น 
2.  ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ (Organizational Factors) เป็นตัวแปรที่สร้างความกดดันแก่

บุคลากร เน่ืองจากความต้องการหรือความคาดหวังขององค์การ ความต้องการ (Demands) ที่น้ี 

หมายถึง หน้าที่รับผิดชอบ ความกดดัน ระเบียบข้อบังคับ และรวมถึงความไม่แน่นอน ที่บุคคล

ต้องเผชิญหรือประสบในสถานที่ท างาน ได้แก่ ความต้องการของตัวงาน (Task Demands) ซึ่ง

ประกอบไปด้วย ลักษณะของงาน เงื่อนไขการท างาน ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ท างาน 
ความต้องการด้านบทบาทหน้าที่ (Role Demands) เป็นความกดดันที่เกิดขึ้นกับบุคคล เน่ือง 

มาจากหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในองค์การ ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การได้รับ

หน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงเกินไป ความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่ ล้วนมีส่วนท าให้บุคคลเกิด
ความเครียดทั้งสิ้น ความต้องการระหว่างบุคคล (Interpersonal Demands) เป็นความกดดัน
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เน่ืองมาจากบุคคลอ่ืนในที่ท างาน การขาดการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งความสัมพันธ์

ที่ย ่าแย่ระหว่างบุคคลในที่ท างานล้วนส่งผลต่อความเครียดของบุคคลอีกเช่นกัน 
3.  ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นตัวแปรที่สร้างความเครียดแก่บุคคลด้วย

เหมือนกัน ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับครอบครัว (Family Issue) ครอบครัวถือว่ามีส่วนส าคัญอย่าง
มากต่อบุคคลบุคคลที่มีปัญหาครอบครัวย่อมไม่สามารถท างานได้ตามปกติ ปัญหาเกี่ยวกับ

รายได้ส่วนบุคคล (Personal Economic Problems) ซึ่งปัญหาดังกล่าวมักเกี่ยวข้องการเงิน 

รวมทั้งลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล (Inherent Personality Characteristics) ซึ่งมีส่วนส าคัญที่
มีผลต่อการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล 

4.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ความเครียดที่ส่งผลกระทบ

ต่อบุคคลแต่ละบุคคลนั้น บางครั้งอาจมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาเดียวกัน แต่ปฎิกิริยาการ

ตอบสนองต่อความเครียดของแต่ละบุคคลมักแตกต่างกันออกไป ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแต่ละ

บุคคลมีความอดทนต่อความเครียดที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ได้แก่ การรับรู้ของบุคคล (Perception) 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นกับปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความเครียด

ของบุคคล ประสบการณ์การท างานของบุคคล (Experience) ประสบการณ์ในเชิงลบเกี่ยวกับ
งานที่บุคคลเคยได้รับหรือเคยประสบมามักมีผลต่อระดับความความเครียดของบุคคล การได้รับ

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน

ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ดังกล่าวล้วนมีผลต่อความเครียดของบุคคลทั้งสิ้น สุดท้าย 
บุคลิกลักษณะของบุคคล (Personality) บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะ ชอบแข่งขัน ก้าวร้าว ใจเร็ว ไม่

มีความอดทน ไม่พักผ่อน เร่งรีบ ชอบท าอะไรมากกว่าหน่ึงอย่างในเวลาเดียวกัน บุคคลที่มี
ลักษณะเช่นน้ี มักมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเครียด ซึ่งรวมถึงพวกบ้างาน (Workaholics) 

ด้วย ตามแนวคิดดังกล่าวไว้ข้างต้น สามารถน ามาสร้างเป็นแบบจ าลองที่มีช่ือว่า แบบจ าลอง

ความเครียดตามแนวคิดของร็อบบินส์ (Robbins’s Stress Model) ได้ดังภาพที่ 2.1 
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งน้ีจะท าการศึกษาความเครียดในลักษณะของการรับรู้

เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับความเครียดอัน
เน่ืองมาจากการท างานเป็นหลัก ซึ่งจะได้กล่าวถึงในล าดับต่อไป  
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ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
  

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  

อาการทางกาย 

ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
  

การรับรู้ 
  

ปวดหัว 

ความผันผวนทางการเมือง 

  

ประสบการณ์การท างาน 

 

 
ความดันโลหิดสูง 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
  

การสนันสนุนทางสังคม 
  

โรคหัวใจ 

   
การควบคุมตนเอง 

   

   
ความเชื่อมั่นในตน 

   

   
ความมุ่งร้าย 

   

       ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ 
 

 
ความเครียด 

 

 
อาการทางจิต 

ความต้องการตามลักษณะงาน 
     

นอนไม่หลับ 

ความต้องการตามบทบาทหน้าที่ 
     

ซึมเศร้า 

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
     

ไม่พอใจในงาน 

       
ปัจจัยส่วนบุคคล 

     
ด้านพฤติกรรม 

ปัญหาครอบครัว 
     

ผลการท างาน 

ปัญหาด้านการเงิน 
   

 

 
การขาดงาน 

ลักษณะบุคลิกภาพ 
     

การเปลี่ยนงาน 

 

ภาพท่ี 2.1  แบบจ าลองความเครียดตามแนวคิดของร็อบบินส์ 

แหล่งท่ีมา: Robbins and Judge, 2013: 597. 

 

Yerkes and Dodson (1908 อ้างถึงใน Quick, J. C. and Quick, J. D., 1984) ได้กล่าว

ไว้เป็นครั้งแรกว่า ความเครียดนั้นมีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่กับการแปลความหมายของแต่ละ
บุคคล นอกจากน้ี เยิร์กและดอดสัน ยังพบว่า ศักยภาพของบุคคลสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อได้รับ

ความเครียด และจะเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงจุดที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล เรียกว่าจุดดังกล่าวว่า 
Optimum Point ถ้าเลยจุดที่เหมาะสมน้ีไปแล้ว ความเครียดจะท าให้ศักยภาพของบุคคลลดลง 

เรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า กฏของเยิร์กและดอดสัน (The Yerkes-Dodson Law) นั่นคือ 

ปริมาณความเครียดที่พอเหมาะจะก่อให้เกิดผลดี คือ ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคคล จากกฏ
ดังกล่าวสามารถแบ่งการตอบสนองต่อความเครียดออกได้ 2 แบบ คือ 
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1.  แบบ Eustress เป็นการตอบสนองต่อความเครียดในเชิงบวก นั่นคือ การที่บุคคลได้ 

รับความเครียดในปริมาณที่เหมาะสมจะส่งผลท าให้มีพลัง มีความมุ่งมั่น กระฉับกระเฉง และ
กระตือรือร้นที่จะประสบความส าเร็จ 

2.  แบบ Distress เป็นการตอบสนองต่อความเครียดในเชิงลบ นั่นคือ การที่บุคคลได้รับ
ความเครียดมากเกินไปจะส่งผลท าให้หมดพลัง เกิดการเจ็บป่วยทางกายและจิต เช่น โรคหัวใจ 

โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน วิตกกังวล ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม เยิร์กและดอดสัน ชี้ให้เห็นว่าระดับความเครียด ณ จุดที่เหมาะสมจะน า 
ไปสู่การยกระดับศักยภาพของบุคคลให้สูงขึ้น ดังนั้น การจัดการกับความเครียดในการท างาน

ควรพิจารณาค้นหาจุดที่เหมาะสมและสมดุลระหว่างบุคคลและองค์การ การจัดการความเครียด

อย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้บุคคลเกิดการตอบสนองต่อความเครียดในเชิงบวก การตอบสนอง

ดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างมากต่อสมรรถภาพ ความพึงพอใจ และการท างาน นอกจากการ

ตอบสนองต่อความเครียดแล้ว ยังสามารถแบ่งความเครียดออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
1.  ความเครียดระดับต ่า (Mild Stress) กล่าวคือ เป็นความเครียดที่เกิดจากสาเหตุหรือ

สถานการณ์ที่เข้ามาคุกคามบุคคลนาน ๆ ครั้งและมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ความรู้สึกเครียดจะ
เกิดขึ้นแล้วจะหายไปในระยะเวลาอันสั้น 

2.  ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) กล่าวคือ เป็นความเครียดที่รุนแรง

กว่าระดับแรก เกิดจากสาเหตุหรือสถานการณ์ที่เข้ามาคุกคามบุคคลบ่อยครั้งและนานขึ้น เป็น
วิกฤตการณ์อย่างหน่ึงในชีวิตที่ท าให้บุคคลรู้สึกว่าอยู่ระหว่างความส าเร็จและความล้มเหลว ท า

ให้บุคคลไม่สามารถแก้ไขหรือปรับตัวได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
3.  ความเครียดระดับสูง (Severe Stress) กล่าวคือ เป็นความเครียดที่รุนแรงมากเกิด

จากสาเหตุหรือสถานการณ์ที่รุนแรงและอาจมีหลายสาเหตุร่วมกัน เข้ามาคุกคามอย่างต่อเน่ือง 

ความเครียดดังกล่าวอาจคงอยู่กับบุคคลเป็นเวลานานนับสัปดาห์ เดือน หรือปี เน่ืองจากบุคคล
ไม่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์เข้ามาคุกคามได้ 

ขณะที่กรมสุขภาพจิต (2540) ได้แบ่งความเครียดออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
1.  ความเครียดในระดับต ่า (Mild Stress) หมายถึง ความเครียดขนาดน้อย ๆ และหาย 

ไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ความเครียดระดับน้ีไม่คุกคาม

ต่อการด าเนินชีวิต บุคคลมีการปรับตัวอย่างอัตโนมัติเป็นการปรับตัวด้วยความเคยชินและการ

ปรับตัวต้องการพลังงานเพียงเล็กน้อย เป็นภาวะที่ร่างกายผ่อนคลาย 

2.  ความเครียดในระดับปานกลาง (Moderate Stress) หมายถึง ความเครียดที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวัน เน่ืองจากมีสิ่งคุกคามหรือพบเหตุการณ์ส าคัญ ๆ ในสังคม บุคคลจะมีปฏิกิริยา

ตอบสนองออกมาในลักษณะความวิตกกังวล ความกลัว ฯลฯ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่ว ๆ ไปไม่

รุนแรงจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย เป็นระดับความเครียดที่ท าให้บุคคลเกิดความ
กระตือรือร้น 
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3.  ความเครียดในระดับสูง (High Stress) หมายถึง เป็นความเครียดระดับที่บุคคลได้ 

รับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดสูง ไม่สามารถปรับตัวให้ลดความเครียดลงได้ในเวลาอันสั้น
ถือว่าอยู่ในเขตอันตราย หากไม่ได้รับการบรรเทาจะน าไปสู่ความเครียดเรื้อรัง เกิดโรคต่าง ๆ ใน

ภายหลังได้ 
4.  ความเครียดในระดับรุนแรง (Severe Stress) หมายถึง เป็นความเครียดระดับสูงที่

ด าเนินติดต่อกันมาอย่างต่อเน่ืองจนท าให้บุคคลมีความล้มเหลวในการปรับตัวจนเกิดความเบ่ือ

หน่าย ท้อแท้ หมดแรง ควบคุมตัวเองไม่ได้ เกิดอาการทางกายหรือโรคภัยต่าง ๆ ตามมาได้ง่าย 

 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความเครียดในการท างาน 
  

แนวคิดของลาซาลัสและโฟล์คแมนได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวคิดร่วมสมัยและมักถูก
น ามาใช้ส าหรับท าความเข้าใจความเครียดเสมอ ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยว 

กับความเครียด โดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดสามารถแบ่งออกได้ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ และปัจจัยส่วนบุคคล ในการศึกษาน้ีจะมุ่ง

ท าการศึกษาเฉพาะปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่ส่งผลต่อความเครียด โดยเฉพาะความเครียดอัน

เน่ืองมาจากการท างาน จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีแบบจ าลองเฉพาะ (Specific 
Models) หลายแบบที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดในการท างาน 

อาทิเช่น แบบจ าลองวัฏจักรความเครียดของแมคกรอธ (McGrath’s Stress Cycle Model) แบบ 
จ าลองความเครียดพีอีฟิท (The P-E Fit Model) แบบจ าลองความต้องการและการควบคุมเกี่ยว 

กับการท างานของคาราเซก (Karasek’s Job Demands-Control Model) แบบจ าลองระบบ

ทั่วไปของค๊อกและแมคเคย์ (The General Systems Approach of Cox and McKay) และ
แบบจ าลองไซเบอร์เนทติกของคัมมิ่งและคูเปอร์ (Cummings and Cooper’s Cybernetic 

Model) แบบจ าลองทั้งหลายเหล่าน้ี ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดในการ
ท างานด้วยกันทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของคาทน์และไบเซอร์ ชี้ให้เห็นว่าแบบจ าลอง

เหล่าน้ีมีหลายจุดที่ท าการศึกษาคล้ายคลึงกัน อาทิเช่น ความต้องการ (Demands) กระบวนการ

ประเมินผล (Evaluation Processes) และการตอบสนอง (Response) (e.g., Cummings and 
Cooper, 1979; Edwards and Cooper, 1988; Eulberg, Weekley and Bhagat, 1988; Kahn 

and Byosiere, 1992 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001: 16) 
นอกจากแบบจ าลองความเครียดในการท างานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีแนวคิดที่ได้รับ

ความสนใจ ได้แก่ แนวคิดของ Cartwright and Cooper (1997 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001: 

28) แนวคิดดังกล่าวได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย 6 
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ปัจจัยส าคัญ โดยที่ห้าปัจจัยแรกจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของงานที่ท า ส่วนปัจจัยสุดท้าย    

จะเกี่ยวข้องกับความสมดุลของชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว ดังภาพที่ 2.2 
 

ปัจจัยส าคัญทั้งหกที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของคาร์ทไรท์และคูเปอร์ 

ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน 

ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน 

ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์การ 

ปัจจัยเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว 

 

ภาพท่ี 2.2  ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของคาร์ทไรท์และคูเปอร์ 

แหล่งท่ีมา: Cooper el at., 2001: 28. 

 

1.  ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน  
การท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียดอันเน่ืองมาจากลักษณะงาน การรับรู้ถึงองค์ 

ประกอบทั้งหลายของงานย่อมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง องค์ประกอบของลักษณะงานในที่น้ี 

ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของงาน (2) ภาระงาน (3) ชั่วโมงการท างาน (4) การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ (5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของงาน (Job Characteristics) อาทิเช่น เสียง (Noise) 
การสั่นสะเทือน (Vibration) อุณหภูมิ (Temperature) เป็นต้น ล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องแปลกที่สิ่งเหล่าน้ีมักจะเป็นส่วนแรกที่

มักถูกมองข้ามไป ค าว่า “สภาพการท างานที่เลวร้าย” มักบ่งบอกถึงภาพพจน์ของงานใน
อุตสาหกรรม งานกลางแจ้ง งานที่มีความเสี่ยง งานที่มีอันตราย และเป็นงานที่ต้องใช้ก าลังเสีย

เป็นส่วนใหญ่ น้อยนักที่คนส่วนใหญ่จะรวมสภาพการท างานที่เลยร้ายเข้ากับงานในออฟฟิศหรือ
งานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บางครั้งสภาพการท างานที่เลวร้ายอาจ

หมายถึงการท างานภายใต้สภาวะที่มีเสียงดังเกินไป สภาวะดังกล่าวมีส่วนก่อให้เกิดความเครียด

ทางกายและทางจิตขึ้นได้ เช่นเดียวกับการท างานภายใต้สภาวะสั่นสะเทือนและอุณหภูมิที่ไม่
เหมาะสม (Cooper, 1987; Selye, 1976 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001: 30) ส่วนภาระงาน 

(Workload) พบว่ามีผลต่อความเครียดของบุคคลอย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าภาระงาน (ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ) นั้นจะมีปริมาณที่มากเกินไป (Overload) หรือน้อยเกินไป 

(Underload) ก็ตามล้วนส่งผลต่อความเครียดด้วยกันทั้งสิ้น (Cooper el at., 2001: 31) ตามกฏ
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การตอบสนองต่อความเครียดของเยิร์กและดอดสันที่ว่า บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีขอบเขตหรือ

ระดับที่เหมาะสมเฉพาะตัวในการจัดการกับความครียดที่เกิดขึ้น (อันเน่ืองมากจากภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย) แตกต่างกัน หากปริมาณความเครียดสูงกว่าขอบเขตหรือระดับดังกล่าว ย่อม

ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อบุคคลนั้น ยิ่งไปกว่านั้น หากภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมี
ระยะเวลาจ ากัดหรือเส้นตายเข้ามากดดันด้วยแล้ว เงื่อนไขดังกล่าวย่อมมีส่วนน าพาความเครียด

ให้เกิดขึ้นได้ แต่ทั้งน้ีก็ยังคงขึ้นอยู่กับการตีความของบุคคลอยู่ดีว่ารู้สึกอย่างไร บ่อเกิดของ

ความเครียดจากการท างานมีอยู่ 2 สาเหตุ ได้แก่ (1) งานมากเกินไป (2) การได้รับมอบ หมาย
งานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถ (Cooper and Straw, 1993) อาการของการท างานหนัก

มากเกินไปนั้นสังเกตเห็นได้ง่ายมาก เราอาจจ าเป็นต้องท างานนานหลายชั่วโมง หรืออาจรู้สึก

แยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวไม่ได้ ส่วนการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถ

ของบุคคลก็เป็นเรื่องส าคัญเช่นกัน กล่าวคือ เมื่องานที่ท าไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ 

อาจท าให้รู้สึกว่างานนั้นน่าเบ่ือหน่าย ไม่เร้าใจให้อยากท า ไม่รู้สึกท้าทาย ตรงกันข้ามกับงานที่
ต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถ สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ความภาคภูมิใจในตนเอง

และความเช่ือมั่นในตนเองลดลง ขาดความเอาจริงเอาจังและแรงกระตุ้นในการท างาน จิตใจ
ไขว้เขวขาดสมาธิ เป็นต้น ขณะที่ชั่วโมงการท างาน (Work Hours) ก็มีส่วนก่อให้เกิดความ 

เครียดด้วยเช่นกัน จากการศึกษาจ านวนมากพบว่า จ านวนชั่วโมงการท างานมีความสัมพันธ์กับ

สุขภาพทางกายและทางจิต รวมทั้งความสุขของบุคคลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่ Sparks 
et al. (1997 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001: 34) ได้ระบุว่า จ านวนชั่วโมงการท างานมีความ 

สัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นกับอาการที่เกิดขึ้นจากความเครียด โดยบุคคลที่ท างานมากกว่า 48 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์มักจะมีปัญหาด้านสุขภาพ อีกทั้งการท างานเป็นช่วงเวลาหรือเป็นกะ ทัศนคติ

ในการท างาน และความสุขทางกายและจิต ล้วนเป็นตัวแปรที่มีผลต่อความเครียดอันเน่ืองมา 

จากการท างานของบุคคลด้วยทั้งสิ้น ขณะที่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานอย่างรวดเร็วของ
สังคมปัจจุบัน เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการแข่งขัน จนกระทั่งบุคคลไม่สามารถปรับตัวตาม

ได้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนไปที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าปรากฏการณ์ “Future Shock” ก็เป็นอีก
ตัวการส าคัญหน่ึงที่ก่อให้เกิดความเครียด (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552) การน าเอาเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ เข้ามาในใช้ที่ท างาน ท าให้พนักงานจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของระบบ

การท างานแนวใหม่ ความต้องการในการปรับตัวเพ่ือตามให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้น อาจ

ช่วยเพิ่มความเครียดให้แก่พนักงานอีกทางหน่ึง การรับเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ใน

องค์การ เป็นสิ่งที่ดีซึ่งเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ ขณะที่ต้องยอมรับความจริงด้วยว่า การจะ
เปลี่ยนแปลงอะไรซักอย่างโดยเฉพาะในระดับมหาภาคบ่อยครั้งจ าเป็นต้องให้เวลาอย่างมาก 

เพื่อที่จะเรียนรู้และท าความเข้าใจสิ่งนั้น ๆ ขณะที่ต้องลืมสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีต สภาวะ

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเชิงลบของบุคคลในองค์การ แต่ส าหรับบางคนอาจมองว่า
น่ีเป็นสิ่งท้าทายใหม่ ท านองเดียวกันกับ Korunka, Weiss, Huemer and Karetta (1995 อ้างถึง
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ใน Cooper el at., 2001: 36) ว่าการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ภายในองค์การมักจะส่งผล

ต่อความพึงพอใจและสุขภาพกายของพนักงาน ส่วนด้านความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จากการท างานนั้น ปัจจุบันพบว่ามีหลายอาชีพที่ต้องท างานพร้อมกับความเสี่ยงสูงอยู่

ตลอดเวลา อาทิเช่น ต ารวจ ทหาร ผู้คุมนักโทษ นักดับเพลิง คนท างานเหมืองแร่ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเป็นจ านวนมาก ชี้ในท านองเดียวกันว่า ความเสี่ยงและอันตรายที่

เกิดขึ้นจากลักษณะงานมีผลต่อความเครียดของบุคคล ในฐานะเป็นแหล่งก าเนิดความเครียด

ชนิดหน่ึง 
2.  ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

บางครั้งเราอาจจะคิดว่าความเครียดนั้นคงจะเกิดขึ้นกับเฉพาะพวกผู้บริหารที่มีงาน

รุมเร้าหรือยุ่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนพวกนั้นอาจมีความเครียดน้อย

กว่าพนักงานที่มีต าแหน่งต ่ากว่าด้วยซ ้าไป (Cooper and Straw, 1993) นั้นอาจเป็นเพราะ

บุคคลพวกนั้นสามารถควบคุมชีวิตการท างานของตนเองได้อย่างอิสระ มีสิทธิ์ในการตัดสินใจ
และสามารถก าหนดความส าคัญก่อนหลังของเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง นั่นเองจึงเป็นผลท าให้

บุคคลพวกนั้นมีความเครียดน้อยกว่าคนที่ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ตนต้องการท าได้ ไม่เพียงแค่
นั้น การขาดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งใน

บางครั้งบทบาทหน้าที่ภายในองค์การอาจมีลักษณะขัดแย้งกันเอง ทั้งสองกรณีล้วนมีผลต่อ

ความเครียดของบุคคลด้วยกันทั้งสิ้น 
ค าว่าบทบาทที่น้ี บางครั้งอาจรวมถึงพฤติกรรมและความต้องการซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ

ประสบการณ์การท างานของแต่ละบุคคล Kahn et al. (1964 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001: 
38) เป็นบุคคลแรกที่กล่าวถึงความส าคัญของบทบาทหน้าที่ซึ่งมีผลต่อความ เครียด โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ตัวแปร ได้แก่ ความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่ และความขัดแย้งของบทบาท

หน้าที่ อย่างไรก็ตาม ตัวแปรทั้งสองได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งที่มาของความ เครียดจากการ
ท างานชนิดหน่ึง  

ความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่ (Role Ambiguity) มักเกี่ยวข้องกับการขาดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล รวมถึงการขาดข้อมูล

เกี่ยวกับตัวงาน มีการศึกษาจ านวนมากชี้ไปในท านองเดียวกันว่า ความคลุมเครือของบทบาท

หน้าที่มีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตอันเน่ืองมาจากความเครียดในระดับสูง (O’Driscoll and 

Beehr, 1994; Schaubroeck, Cotton and Jennings, 1989 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001: 

38) ส่วนความขัดแย้งของบทบาทหน้าที่ (Role Conflict) มักเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
จากความต้องการของตัวงาน ในบางครั้งความต้องการดังกล่าวอาจมีลักษณะขัดแย้งกันเอง มิใช่

เรื่องผิดปกติหากบุคคลจะรู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เน่ืองจากความ

ต้องการของงานที่รับหน้าที่ไม่ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน แล้วความเครียดจะเริ่มก่อตัวขึ้นก็
ต่อเมื่อบุคคลไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ ผลจากการศึกษา ระบุว่า อาการ
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ทางจิตมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่มากกว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่กับอาการทางจิต (Jackson and Schuler, 1985 อ้างถึง
ใน Cooper el at., 2001: 38) อย่างไรก็ตาม นอกจากความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่ และ

ความขัดแย้งของบทบาทหน้าที่ ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีตัวแปรที่มีบทบาทส าคัญที่
ก่อให้เกิดความเครียดอันเน่ืองมาจากการท างานอีกตัวแปรหน่ึง คือ การมีบทบาทหน้าที่

รับผิดชอบมากเกินไป หรือ การมีหลายบทบาทหน้าที่ (Role Overload) หมายถึง การที่บุคคล

หน่ึง ๆ ต้องท าหน้าที่หลายอย่างภายในองค์การ การรับผิดชอบหลายอย่างนั้น นอกจากจะ
น าไปสู่การท างานล่วงเวลาของแต่ละบุคคลแล้วยังส่งผลกระทบต่อความรู้สึกที่ว่าจะสามารถ

ท างานที่ได้รับมอบหมายนั้นส าเร็จลุล่วงได้หรือไม่ จากการศึกษาของคูเปอร์ พบว่า ความ

คลุมเครือของบทบาทหน้าที่ ความขัดแย้งของบทบาทหน้าที่ และการมีบทบาทหน้าที่ที่ต้อง

รับผิดชอบมากเกินไป มีความสัมพันธ์กับความเครียดจาการท างาน แต่ในความเป็นจริง 

Narayanan et al. (1999 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001: 39) พบว่า การมีบทบาทหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบมากเกินไป ถูกน ามากล่าวอ้างถึงในฐานะที่เป็นแหล่งก าเนิดความเครียดจากการ

ท างานมากกว่าความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่และความขัดแย้งของบทบาทหน้าที่เสียอีก 
3.  ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

สัมพันธภาพระหว่างบุคคลภายในองค์การอาจกลายเป็นบ่อเกิดส าคัญของความเครียด

และความสนับสนุนภายในหน่วยงานก็ได้ เมื่อใดที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในหน่วยงาน 
อาทิเช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น ด าเนินไปได้ด้วยดี บรรยากาศ

ในการท างานก็จะอบอุ่น มีมิตรภาพ และไว้ใจซึ่งกันและกันได้ อย่างไรก็ตาม หากสภาพดังกล่าว
มีลักษณะในทางตรงกันข้าม ย่อมน ามาซึ่งความเครียดอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ความสัมพันธ์ภายใน

องค์การเป็นบ่อเกิดแห่งความพึงพอใจ นอกจากน้ี ความสัมพันธ์ที่ดีในที่ท างานยังมีส่วนช่วย

เสริมสร้างการสื่อสารระหว่างกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยลดความคลุมเครือ
ของงานเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ที่ดีในที่ท างานก็มักจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของการ

จัดการ (Cooper and Straw, 1993) การพิจารณาความเครียดอันเน่ืองมาจากการท างานมักจะมี
แหล่งก าเนิดมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการขาดการสนับสนุนทางสังคม (ภายใน

องค์การ) จากการศึกษาจ านวนมาก ชี้ให้เห็นว่า ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างบุคคลภายใน

องค์การ รวมทั้งการขาดการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาเป็นแหล่งก าเนิด

ความเครียดหลักของคนท างานจ านวนมาก (Motowidlo, Packard and Manning, 1986; 

Narayanan el at., 1999 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001: 42) ตรงกันข้าม หากบุคคลได้รับการ
สนับสนุนจากบุคคลอ่ืนภายในองค์การ มีมิตรภาพ และมีความเช่ือใจระหว่างกันและกัน การ

สนับสนุนดังกล่าวมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาอาการทางจิตอันเน่ืองมาจากความเครียดจากการ

ท างานและส่งผลดีต่อสุขภาพ (Beehr and McGrath, 1992; McLean, 1979 อ้างถึงใน Cooper 
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el at., 2001: 42) นอกจากน้ี ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลและลักษณะการท างานของผู้น า

ภายในองค์การก็มีผลต่อความเครียดในการท างานด้วยเช่นกัน 
4.  ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน 

ในช่วงเริ่มต้นของอาชีพ บางคนอาจมีโอกาสได้รับรางวัลจากการท างาน ได้รับเงินเดือน
เพิ่มขึ้น และได้รับการเลื่อนต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อย ๆ บางคนพบว่า 

โอกาสต่าง ๆ เหล่านั้นมักจะลดน้อยถอยลงเข้าไปทุกที ความก้าวหน้าต่าง ๆ ดูเหมือนจะพัฒนา

ต่อไปอย่างเช่ืองช้า สภาพการณ์ดังกล่าวอาจมีส่วนบั่นทอนความพยายามและอาจกลายเป็น
สาเหตุส าคัญของความเครียดจากการท างานก็เป็นได้ ในขณะที่ความส าเร็จดูเหมือนเป็นเรื่องที่

ยากขึ้น บางคนสามารถยอมรับสภาพการณ์ดังกล่าวได้ ก็จะมีความสุขที่จะด าเนินบทบาทหน้าที่
ของตนต่อไปด้วยความพึงพอใจ มีอิสระและมีความสุขกับครอบครัว และสิ่งอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 

ขณะที่บางคนอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางอาชีพการงานนั้น 

รวมถึงความไม่ปลอดภัยในงาน (Job Insecurity) การไม่ได้รับการสนับสนุนหรือการได้รับการ
สนับสนุนที่มากเกินไปภายในองค์การ ส่งผลต่อการขาดความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของ

องค์การ 
5.  ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์การ 

ความเครียดที่เกิดจากปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์การมักเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและวิถี

หรือรูปแบบการจัดการภายในองค์การ อย่างปฏิเสธเสียมิได้ว่า มีปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์การ
เป็นจ านวนมากที่ส่งผลต่อความรู้สึกและความเครียดของบุคลากรภายในองค์การ ที่น่ีเราจะ

พิจารณาบางเรื่องซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ท าการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดอันมาจากโครงสร้าง
ภายในองค์การ กล่าวคือ องค์การที่มีโครงสร้างภายในซึ่งแบ่งหน่วยงานออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ มัก

ยินยอมให้บุคลากรภายในองค์การมีส่วนร่วมเพียงน้อยนิดในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่พวกเขา

ต้องรับผิดชอบ การสื่อสารระหว่างกันอย่างไม่มีประสิทธิภาพก็เป็นอีกตัวแปรที่มีส่วนท าให้
บุคลากรภายในองค์การมีความเครียด อย่างไรก็ตาม บรรยากาศของการท างานที่เกิดขึ้นภายใน

องค์การ บอกเป็นตัวบอกให้รู้ว่า ลักษณะของกระบวนการสื่อสารภายในองค์การว่าเป็นเช่นไร 
หากการสื่อสารระหว่างกันและกันเป็นไปในเชิงลบ อาจน าไปสู่การติฉินนินทาเกี่ยวกับ

ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการบริหารและการจัดการภายในองค์การ 

ไม่เพียงแค่นั้นความพยายามในการชักจูงคนอ่ืนให้เช่ือสิ่งใดสิ่งหน่ึง อาจก่อให้เกิดความไม่

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งขาดการสนับสนุนระหว่างกันด้วย ซึ่งล้วนแต่มีส่วนท าให้

ความเครียดเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียังพบว่า นโยบายขององค์การมีผลกระทบอย่างมากต่อ
ความเครียดของบุคลากร จากการศึกษาพบว่ามุมมองของบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายของ

องค์การในเชิงลบมีความสัมพันธ์กันอย่างสูงกับอาการทางจิตที่เกิดจากความเครียดในการ

ท างาน อีกทั้งยังพบว่านโยบายขององค์การมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของบุคลากร
อย่างมีนัยส าคัญ อาจกล่าวได้ว่า การขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การขาดการสื่อสารที่ดี
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ภายในองค์การ และนโยบายขององค์การ ล้วนมีผลต่อความเครียดของบุคลากรภายในองค์การ

ทั้งสิ้น 
6.  ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่สมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว 

บางครั้งเราเรียกความไม่สมดุลดังกล่าวว่า ความขัดแย้งระหว่างชีวิตท างานและชีวิต
ส่วนตัว ปัจจุบันพบว่าโครงสร้างของครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งต่างจากในอดีตที่ผ่านมา 

ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในการมีส่วนร่วมในการท างาน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด

ทางเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อลักษณะงานที่เปลี่ยนรูปแบบไปด้วย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ท างานดังกล่าวบางครั้งก่อให้เกิดความเครียดเน่ืองจากความไม่สมดุลระหว่างชีวิตท างานกับ

ชีวิตส่วนตัว ซึ่งความไม่สมดุลดังกล่าวเช่ือมโยงกับอาการทางจิตอันเน่ืองมาจากความเครียด
โดยเฉพาะผู้หญิง พ่อแม่ที่อยู่ในวัยท างาน คู่รักที่มีอาชีพเดียวกัน Greenhaus and Beutell 

(1985 อ้างถึงใน Cooper el at., 2001: 50) ระบุว่า ความขัดแย้งระหว่างงานของแต่ละบุคคลกับ

ครอบครัว มี 3 รูปแบบ ได้แก่ ความขัดแย้งอันเน่ืองจากมีเวลาและพลังงานอย่างจ ากัด ความ
ขัดแย้งอันเน่ืองมาจากพฤติกรรม ความขัดแย้งอันเน่ืองมาจากความเครียด 

ความขัดแย้งระหว่างความต้องการของงานและครอบครัวเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ยิ่ง
ทุ่มเวลาให้กับบทบาทใดบทบาทหน่ึง ยิ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น นอก 

จากความขัดแย้งอันเน่ืองมาบุคคลมีเวลาและพลังงานอย่างจ ากัดแล้ว ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

เน่ืองจากบทบาทตามปกติและความคาดหวังของผู้อ่ืน หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า ความขัดแย้งอัน
เน่ืองมาจากพฤติกรรมนั่นเอง อย่างเช่น บุคลากรภายในองค์การถูกคาดหวังให้มีความทะเยอ 

ทะยาน มีเป้าหมายในการท างาน มีความมุ่งมั่น และมุ่งเน้นงานเป็นหลัก บางครั้งการท างานจะ
ส าเร็จได้บุคลากรภายในองค์การต้องมีคุณลักษณะแบบอุดมคติที่กล่าวมา ตรงกันข้ามกับ 

สถานการณ์ภายในบ้านหรือครอบครัว ซึ่งต้องการความรัก การเอาใจใส่ดูแล ต้องการความ

สบายใจ และเน้นที่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นหลัก ความคาดหวังของพฤติกรรมที่
แตกต่างกันระหว่างองค์การและบ้านอาจท าให้บุคคลเกิดความเครียดขึ้นได้ ส่วนความขัดแย้งอัน

เน่ืองมาจากความเครียดซึ่งเกิดจากการถูกรบกวนทางอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากเงื่อนไข
ของงาน (อาทิเช่น ปริมาณงานที่มากเกินไป ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่สู้จะดีนัก ความไม่

ปลอดภัยในงาน และการขาดโอกาสในการตัดสินใจด้วยตนเอง) ล้วนส่งผลต่ออารมณ์เชิงลบ

ทั้งสิ้น ความรู้สึกเชิงลบที่เกิดขึ้นในที่ท างานอาจติดตัวไปบุคคลไปด้วยซึ่งอาจมีผลต่อสมาชิก

ภายในครอบครัว เช่นเดียวกัน ความรู้สึกเชิงลบที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวก็อาจติดตัวบุคคลไปสู่

ที่ท างานด้วยเช่นกัน   
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2.3  การประกันคุณภาพการศึกษาและภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

 
 2.3.1  การประกันคุณภาพการศึกษา 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสูงที่มุ่งพัฒนาคนเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพต่าง ๆ 

ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น 
เพื่อเป็นฐานส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการตลอดจนการพัฒนา และถ่ายทอด

เทคโนโลยีระดับสูงให้กับประเทศต่อไป ในระยะที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

ในประเทศไทยได้มีบทบาทอย่างส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับบ้านเมือง เป็น

สถาบันหลักที่มีบทบาทในการชี้น าสังคมมาโดยตลอด สังคมทั่วไปได้ให้การยอมรับและให้ความ 

ส าคัญกับสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ 
สามารถพึ่งพาได้ เมื่อมีปัญหาต้องแก้ด้วยวิชาการและปัญญา ความคาดหวังของสังคมและความ

รับผิดชอบในภารกิจที่มีอยู่ท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะต้อง

ปฎิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน และรักษาความเช่ือมั่นศรัทธาของสัมคมให้คงอยู่ตลอดไป 
ภารกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศและสังคมดังกล่าว เป็นผลให้ทบวงมหาวิทยาลัยและ

สถาบันอุดมศึกษาภายใต้การก ากับดูแลทุกแห่ง ต้องเร่งจัดการด าเนินการในทุกรูปแบบที่จะท า
ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของ

ประเทศได้อย่างเต็มที่ และยังคงรักษาความเช่ือถือที่ประชาชนมีอยู่ให้คงไว้ได้ โดยเหตุน้ีทบวง 

มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้ทราบถึง

นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้นโยบายและแนวปฏิบัติ
ดังกล่าว น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแนวทางการ

ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาขึ้น เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินการพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
โดยมีหลักการและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคือ ภารกิจหลักที่

สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ (1) การจัดการเรียนการสอน (2) การวิจัย (3) การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และ (4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ

ทั้ง 4 ประการดังกล่าวข้างต้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว แต่ในระยะที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินภารกิจดังกล่าวอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีปัจจัยทั้ง
ภายนอกและภายในหลายประการที่ท าให้จ าเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาขึ้น ปัจจัยดังกล่าวคือ 
1.  ประเทศไทยยังไม่เคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบที่ชัดเจน และ

บ่งชี้ได้ว่าการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
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2.  คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมาก

ขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศไทยโดยส่วนรวมในระยะยาว 
3.  มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตใน    

วงการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น 
4.  มีความจ าเป็นที่การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนาองค์

ความรู้ให้เป็นสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น 

5.  ต้องสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่า สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 

6.  ความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มากยิ่งขึ้น 

7.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ในสถาบันโดยกว้างขวาง 

ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษานั้น จะยึดหลักการของการให้เสรีภาพ
ทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมีอิสระในการก าหนดแนวทางในการบริหารและ

ด าเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอย่างเต็มที่ 
แต่ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก อย่างไรก็ตาม เช่ือว่า

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ก าหนดขึ้น จะเป็นไปตามหลักการที่ว่าหาก

สถาบันอุดมศึกษาสามารถควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ พร้อมทั้งมีระบบของการตรวจสอบและประเมินจากภายนอกแล้ว คุณภาพของบัณฑิต

ก็จะดีด้วย 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัยได้

พิจารณาเห็นสมควรด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยทั่วไป เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ก าลังคนระดับสูงของประเทศที่ก าลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบาย

ของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือเป็น

ฐานในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการด้านคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมี

ระบบและมีกลไลที่เหมาะสม ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนว 
ทางในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1.  ทบวงมหาวิทยาลัยจะพัฒนาให้มีระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นหลักการของ
การให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการและปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจ
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ทุก ๆ ด้านอย่างต่อเน่ืองบนพื้นฐานของความมีเสรีภาพทางวิชาการและอิสรภาพในการ

ด าเนินงานที่ยังคงเอื้อต่อการตรวจสอบจากสังคมภายนอก อันน ามาซึ่งความมีมาตรฐานทางการ 
ศึกษาในระดับที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ทั้งน้ีโดยจะ

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นเพ่ือก ากับดูแล และ
บริหารงานด้านมาตรฐานการศึกษาตลอดจนการให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา 

2.  ทบวงมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถาบัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นให้มีการสร้างกลไกการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่

มีผลต่อคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมขึ้น ทั้งน้ีแต่ละสถาบันอาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบ 

และประเมินผลการด าเนินการขึ้นเป็นการภายในได้ตามความเหมาะสม 

3.  ทบวงมหาวิทยาลัยได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น 

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ โดยแต่ละสถาบันอาจน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมให้
เหมาะสมกับสภาพการของแต่ละสถาบันได้ตามความจ าเป็น 

4.  เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบัน ได้รับการยอมรับ
จากภายนอกโดยกว้างขวางและเป็นการแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา ทบวง 

มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่แต่ละสถาบันได้จัดให้มีขึ้นทั้งในระดับสถาบันและคณะวิชาแล้วให้การรับรอง
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

5.  ทบวงมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ในสังคม ในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

อุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความร่วมมือระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนในร่วมกันในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.  ทบวงมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสารและผลจากกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันต่างๆ มาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอกให้ได้รับทราบถึงมาตร 
ฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษ่าของประเทศ ตลอดจนเป็นข้อมูลส าหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง

ในการเลือกสถานศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรต่างๆ แก่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความต่ืนตัวและพัฒนา

คุณภาพโดยสม ่าเสมอ นอกจากน้ี กระบวนการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 

1.  การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) ส่วนที่สถาบันอุดมศึกษา 
จะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่างๆ ที่จะมีผลต่อ

คุณภาพของบัณฑิตและต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพ

ที่เหมาะสม พร้อมทั้งการมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการภายในด้วย 
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2.  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) การตรวจสอบผลการด าเนินการของ

ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาได้จัดให้มีขึ้น โดยจะเป็นการ
ตรวจสอบเชิงระบบ มุ่งเน้นการพิจารณาว่า สถาบันได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้

ระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใด และมีขั้นตอนการด าเนินการที่จะท าให้เช่ือถือได้หรือไม่ว่า การจัดการ
ศึกษาจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งน้ีมุ่งเน้นการตรวจสอบในคณะวิชาเป็นหลัก 

3.  การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ

ด าเนินการของคณะวิชาโดยภาพรวมว่า เมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพหรือระบบ
ควบคุมคุณภาพแล้ว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด 

ทั้งน้ี การตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ีจะกระท าอย่างเป็นระบบ โดยมีกฏเกณฑ์และ

แนวทางการด าเนินการอย่างชัดเจน สรุปกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

1.  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

2.  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 
3.  การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

1.  การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาบัน 

อุดมศึกษา โดยการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าสถาบันอุดม 
ศึกษา ด าเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกระบวนการประกันคุณภาพภายใน

ประกอบด้วย (1) การควบคุมคุณภาพ (2) การตรวจสอบคุณภาพ (3) การประเมินคุณภาพ 
2.  การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การด าเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพ

ภายในพร้อมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบ โดยหน่วยงานภายนอกเพ่ือประกัน

ว่าสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายนอก ประกอบด้วย (1) การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน (2) 

การประเมินคุณภาพ (3) การให้การรับรอง 
 

2.3.2  ภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 32 ง หน้า 24 ณ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ประกาศ 

ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (3) แห่งพระราช 

บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ก.พ.อ. จึงก าหนดมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และ

พัฒนาองค์ความรู้อย่างเหมาะสมต่อการด ารงต าแหน่ง โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าไปออก

ข้อบังคับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ดังต่อไปน้ี 
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ข้อ 1  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งอาจารย์ต้องมีภาระ

งานทั้งหมดไม่น้อยกว่าสามสิบห้าหน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ โดยมีภาระงาน
สอนขั้นต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบห้าของภาระงานทั้งหมด ส่วนภาระงานที่เหลือให้เป็นอ านาจ

ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ในการพิจารณาก าหนดสัดส่วนของภาระงานด้านอ่ืน ๆ 
ในกรณีที่เป็นการสอนระบบทวิภาค อย่างน้อยต้องมีภาระงานสอนขั้นต ่าไม่น้อยกว่า 

สองรายวิชา รายวิชาละสามหน่วยกิต 

ในกรณีที่เป็นการสอนรายวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน หรือสอนมากกว่าสองรายวิชา 
ภาระงานสอนต้องไม่น้อยกว่าภาระงานสอนตามวรรคสอง วิธีการค านวณภาระงานสอนตาม

วรรคน้ีให้เป็นไปตามสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดภาระงานสอนและภาระงาน

อ่ืนน้อยกว่าที่ก าหนดในสองวรรคก่อนก็ได้ โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละสภาบัน

อุดมศึกษาหรือแต่ละสาขาวิชา 
ข้อ 2  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อย่างน้อยต้องมีภาระงานดังต่อไปน้ี 
(1)  ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดม 

ศึกษาตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

(2)  มีภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปน้ี 
(ก)  งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ปีละหน่ึงรายการ 

หรือ 
(ข)  ต ารา หรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ปีละ

หน่ึงรายการ หรือ 

(ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละหน่ึง
รายการ หรือ 

(ง)  บทความทางวิชาการ ปีละสองรายการ 
ข้อ 3  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

อย่างน้อยต้องมีภาระงานดังต่อไปน้ี 

(1)  ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดม 

ศึกษาตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

(2)  มีภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปน้ี 
(ก)  งานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ปีละสอง

รายการ หรือ 

(ข)  ต ารา หรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ปีละ
สองรายการ หรือ 
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(ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละสอง

รายการ 
ข้อ 4 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ อย่าง

น้อยต้องมีภาระงานดังต่อไปน้ี 
(1)  ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดม 

ศึกษาตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

(2)  มีภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปน้ี 
(ก)  งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

ก าหนดปีละหน่ึงรายการ หรือ 

(ข)  ต ารา หรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ปีละ

สองรายการ หรือ 

(ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละหน่ึง
รายการ 

ในกรณีที่สาขาวิชาใดไม่มีวารสารระดับนานาชาติเผยแพร่ผลงานให้สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาประกาศก าหนดวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ 

ข้อ 5  ผลงานทางวิชาการตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แต่ละรายการอาจเป็นผลงานของผู้

ด ารงต าแหน่งวิชาการแต่ผู้เดียว หรือเป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืนตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยให้สภา 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้เหมาะสมกับสภาพของผลงานและสาขาวิชา 

ข้อ 6  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2550 โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาประกาศรายช่ือวารสารทางวิชาการโดยพิจารณา
จากวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อนเผยแพร่ และเป็น

วารสารที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ 
ข้อ 7  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจลด หรือยกเว้นภาระงานให้ 

แก่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และอาจก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ฯ ที่แตก 

ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ข้างต้นก็ได้ 

ข้อ 8  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการออก ข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดภาระงาน 

ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยค านึงถึงมาตรฐานที่

ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. น้ี ทั้งน้ีให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับสาขา 
วิชาและค่าเฉลี่ยของผลงานทางวิชาการทุกประเภท 
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ข้อ 9  ให้ใช้มาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามประกาศน้ีบังคับแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยนครพนม และ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป และให้สภา

สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว ด าเนินการออกข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้แล้ว

เสร็จก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552 

 

2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปได้ดังน้ี 

อังศินันท์ อินทรก าแหง (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับ

ความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปความก้าวหน้าและ
พัฒนาการของงานวิจัยที่เกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญความเครียด และค้นหาปัจจัยที่

ส่งผลต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดโดยสังเคราะห์จากรายงานวิจัย ปริญญานิพนธ์

และสารนิพนธ์จากสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2525 ถึง 2550 
จ านวน 490 เรื่อง ท าการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เน้ือหาและการ

สังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์เมต้า ผลการสังเคราะห์สรุปได้ว่า งานวิจัยส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์และการท านายคิดเป็นร้อยละ 80.00 คุณภาพของแบบ

วัดความเครียดมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในช่วง 0.7000 ถึง 0.9800 แบบวัดการเผชิญความเครียด

อยู่ในช่วง 0.6033-0.9500 ระดับความเครียดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ร้อย
ละ 55.41 การเผชิญความเครียดที่เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 49.5 กลุ่มตัวอย่างที่

ศึกษาส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ในกลุ่มพยาบาล ครู อาจารย์ และต ารวจ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดและการเผชิญความเครียด สามารถจ าแนกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) ปัจจัยทางชีวสังคม

และส่วนบุคคลที่มีผลต่อความเครียดมีค่าอิทธิพลเฉลี่ย 0.1609 ถึง 1.0559 โดยที่ความบกพร่อง

และความพิการทางกายมีค่าอิทธิพลสูงสุด (2) ปัจจัยทางจิตลักษณะที่มีผลต่อความเครียด มีค่า
อิทธิพลเฉลี่ย 0.2637 ถึง 1.6450 โดยการปฏิรูปการศึกษามีค่าอิทธิพลสูงสุด (3) ปัจจัยทาง

สังคมที่มีผลต่อความเครียด มีค่าอิทธิพลเฉลี่ย 0.2118 ถึง 0.9725 โดยการปฏิรูปการศึกษามีค่า

อิทธิพลสูงสุด และ (4) โปรแกรมจัดกระท าที่มีค่าอิทธิพลสูงสุดต่อความเครียดคือการฝึกการ

ควบคุมตน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการเผชิญความเครียดพบว่า (1) ปัจจัยทางชีวสังคมและส่วน

บุคคลที่มีต่อการเผชิญความเครียดมีค่าอิทธิพลเฉลี่ย 0.1214 ถึง 0.3551 โดยที่ถานที่ตั้งที่พัก
อาศัยมีค่าอิทธิพลสูงสุด (2) ปัจจยัทางจิตลักษณะที่มีผลต่อการเผชิญความเครียดมีค่าอิทธิพล

เฉลี่ย 0.1201 ถึง 1.0208 โดยความคาดหวังมีค่าอิทธิพลสุงสุด (3) ปัจจัยทางสังคมทีมีต่อการ
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เผชิญความเครียดมีค่าอิทธิพลเฉลี่ย 0.1635 ถึง 0.7144 โดยการสนับสนุนจากที่ท างานมีค่า

อิทธิพลสูงสุด แต่สิ่งที่น่าสนใจคือมีการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดของครูและอาจารย์เพียง 37 
เรื่องเท่านั้น โดยปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน มีจ านวน 13 ตัวแปร ได้แก่         

(1) สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน (2) ลักษณะงาน (3) บรรยาศในการท างาน (4) การสนับสนุน
จากหน่วยงาน (5) ภาระ/ความรับผิดชอบต่องาน (6) นโยบาย/โครงสร้างการบริหาร (7) ความ 

ก้าวหน้าในงาน (8) สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา (9) การมีส่วนร่วมในงาน (10) สวัสดิการ/

ค่าตอบแทน (11) ความมั่นคงในงาน (12) ชั่วโมงท างาน/วัน และ (13) ผลการปฎิบัติงาน 
ตามล าดับ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สภาอาจารย์ (2541) ได้ท าการศึกษาเรื่องสถาน 

ภาพและบทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ : สภาวะปัจจุบัน ปัญหา ปัจจัยสาเหตุและ

อนาคต ตัวอย่างของการศึกษาคืออาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า อาจารย์

มหาวิทยาลัยต้องเผชิญปัญหาหลากหลาย  อาทิเช่น (1) ปัญหาค่าตอบแทนและสวัสดิการ (2) 
ปัญหาสถานภาพของอาจารย์ (3) ปัญหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้บริหาร (4) ปัญหาเกี่ยวกับพฤติ

กรรมการบริหารของผู้บริหาร (5) ปัญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา (6) 
ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (7) ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย (8) ปัญหาภาระ

การสอนและผลงานวิชาการ/วิจัย (9) ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ (10) ปัญหาเกี่ยวกับการขาด

แผนพัฒนาอาจารย์ (11) ปัญหาการขาดเครือข่ายทางวิชาการ (12) ปัญหาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และ (13) ปัญหาการขาดบุคลากรช่วยเหลืองานวิชาการ  

บังอร โสฬส และอัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล (2539) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความเครียดใน
การท างานของผู้บริหารในวงราชการไทย: วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุและผลของความเครียด โดยมุ่ง

พิจารณาระบบของความเครียดในการท างาน ตั้งแต่ปัจจัยเชิงสาเหตุ ตัวแปรความเครียด ตลอด 

จนปัจจัยเชิงผลที่ตามมา ในด้านปัจจัยเชิงสาเหตุเน้นศึกษาทั้งปัจจัยสาเหตุแวดล้อม และปัจจัย
สาเหตุส่วนบุคคล โดยปัจจัยสาเหตุแวดล้อมที่สนใจศึกษา ได้แก่ การควบคุมสถานการณ์การ

ท างาน ความแร้นแค้นในที่ท างาน และการสนับสนุนทางสัมคม ส าหรับปัจจัยสาเหตุส่วนบุคคลที่
เน้นศึกษา คือ ลักษณะความเป็นผู้น า (แบบมุ่งงานและแบบมุ่งสัมพันธ์) บุคลิกภาพแบบเอ-บี 

และการจัดการกับความเครียด ตัวแปรความเครียด พิจารณาจากความรู้สึกหนักใจในงานและ

ความวิตกกังวลที่มีต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ท างาน ส่วนปัจจัยเชิงผลที่ท า 

การศึกษา ได้แก่ อาการตอบสนองทางกายและทางจิต ความพอใจในการท างาน และ

ประสิทธิภาพในการท างาน ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารซึ่งเป็นข้าราชการระดับ 5 ถึง 
8 จากกระทรวง 5 กระทรวง จ านวน 174 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) บุคคลที่ได้รับการสนับ สนุ

นทางสังคมน้อยที่สุดมีความเครียดมากที่สุด (2) บุคคลที่เผชิญกับสภาพแร้นแค้นอย่างมากในที่

ท างานมีความเครียดมาก (3) บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเอ มีความเครียดมากกว่าบุคคลที่
บุคลิกภาพแบบบี (4) บุคคลที่ท าการจัดการกับความเครียดด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมกลับท าให้



28 
 

 

ความเครียดเพิ่มขึ้น (5) ความเครียดในการท างานมีอิทธิพลต่ออาการทางกายและทางจิต และ

ต่อความพอใจในงาน แต่ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ส่วนผลเกี่ยวกับอิทธิพลร่วม
ของความเครียดและปัจจัยสาเหตุส่วนบุคคล ปรากฏว่า (6) บุคคลที่มีลักษณะแบบมุ่งสัมพันธ์

และมีความเครียดน้อยท างานได้ประสิทธิผลมากที่สุด (7) บุคคลที่มีลักษณะมุ่งสัมพันธ์และมี
ความเครียดมาก ปรากฏว่ามีอาการทางกายและทางจิตมาก และ (8) บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ

เอและมีความเครียดมาก มีอาการทางกายและทางจิตมากเช่นกัน นอกจากน้ียังพบว่า (9) บุคคล

ที่ควบคุมสถานการณ์ได้มาก บุคคลที่เผชิญกับสภาพแร้นแค้นน้อย และบุคคลที่ได้รับการสนับ 
สนุนทางสังคมมาก แต่ละประเภทน้ีมีอาการทางกายและทางจิตน้อย มีความพอใจในการท างาน

มาก และมีประสิทธิผลในการท างานสูงด้วย (10) บุคคลที่มีลักษณะความเป็นผู้น าแบบมุ่ง

สัมพันธ์มีความพอใจในการท างานมากกว่าบุคคลที่มีลักษณะความเป็นผู้น าแบบมุ่งงาน แต่มี

ความเครียดในการท างาน อาการตอบสนองทางกายและทางจิต และประสิทธิผลการท างานไม่

แตกต่างกัน ส่วน (11) อาการทางกายและทางจิต พบว่า มีความสัมพันธ์ทางลบอย่างเด่นชัดกับ
ความพอใจในการท างาน รวมทั้งประสิทธิผลการท างานด้วย ขณะที่ความพอใจในการท างานมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการท างานอย่างชัดเจน 
ทศพล บุญธรรม (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาวะความเครียดจากการท างานของครู

ระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการ

แรก เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังในบทบาทครู ภาระความรับผิดชอบงาน ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และภาวะความเครียดจากการท างานของครูระดับมัธยมศึกษา 

ประการสอง เพื่อเปรียบเทียบภาวะความเครียดจากการท างานของครู จ าแนกตามเพศ 
ระดับชั้นการสอน สภานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้ของครอบครัว ประการ

สุดท้าย เพื่อศึกษาความคาดหวังในบทบาทครู ภาระความรับผิดชอบงาน ความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ที่สามารถท านายภาวะความเครียดจากการท างาน ตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา คือ ครูระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 276 คน 

โดยวิธีการการสุ่มอย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า (1) ภาวะความเครียดจากการท างานของครูอยู่
ในระดับน้อย ความคาดหวังในบทบาทครูอยู่ในระดับมาก ภาระความรับผิดชอบงานอยู่ในระดับ

ปานกลาง และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับมาก (2) เพศ 

ระดับชั้นการสอน สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้ของครอบครัว พบว่า 

ไม่มีผลต่อภาวะความเครียดจากการท างาน (3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน

ร่วมงาน และภาระความรับผิดชอบงาน สามารถท านายภาวะความเครียดจากการท างานของครู
ได้ร้อยละ 30.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

วิภาดา คุณาวิกติกุล, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันค า, นงค์คราญ วิเศษกุล, Lambert, V. and 

Lambert, C. (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความเครียดจากบทบาทหน้าที่ การเผชิญปัญหา และ
ปัจจัยท านายภาวะสุขภาพของพยาบาล การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียดจาก
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บทบาทหน้าที่ วิธีเผชิญปัญหาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจ าจังหวัดเขตภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 147 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ผลการศึกษาพบว่า 
(1) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดจากบทบาทหน้าที่ของพยาบาลเรียงจากมากไปน้อย คือ ภาระ

งานที่มากเกินไป ความขัดแย้งกับแพทย์ และความกังวลเกี่ยวกับการรักษาของแพทย์ 
ตามล าดับ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดน้อยที่สุด คือ ความขัดแย้งพยาบาลด้วยกัน (2) 

วิธีการเผชิญปัญหาของพยาบาลเรียงจากมากไปน้อย คือ การวางแผนการแก้ปัญหาการยอมรับ

ในความรับผิดชอบ การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม การควบคุมตนเอง การปรับการคิดใน
ทางบวก การถอยห่าง การเผชิญหน้า และการหลบหนี-หลีกเลี่ยง ตามล าดัง (3) ภาวะสุขภาพ

ของตัวอย่างส่วนใหญ่มีความจ ากัดในการท ากิจกรรมเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลย สุขภาพ

โดยทั่ว ๆ ไปอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีความแตกต่างเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและมีสุขภาพจิตอยู่ใน

เกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างดี (4) ปัจจัยที่สามารถท านายภาวะสุขภาพในด้านความเจ็บปวด

ของร่างกาย ได้แก่ ความเครียดโดยรวม จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ใช่ญาติสายตรง และ
วุฒิการศึกษาสูงสุด (5) ปัจจัยที่สามารถท านายภาวะสุขภาพเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ได้แก่ 

ความเครียดโดยรวม ความเครียดในด้านการตายของผู้ป่วย วิธีการเผชิญปัญหาในด้านการวาง
แผนการแก้ปัญหา รายได้ของครอบครัว วุฒิการศึกษาเมื่อเริ่มเข้าท างานในวิชาชีพการพยาบาล 

วิทญา ตันอารีย์ (2551) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง ความเครียดจากการท างานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาระดับความเครียด
จากการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตัวอย่างของการศึกษา คือ พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 182 คน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 64.8 มีความเครียดในการท างานระดับปานกลาง ร้อยละ 24.7 มีความเครียดในระดับ

น้อย ร้อยละ 9.9 มีความเครียดในระดับสูง และอีกร้อยละ 0.5 มีความเครียดในระดับรุนแรง 

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านปริมาณ
งานมากเกินไป ด้านการท างานให้บรรลุผลงานตามเป้าหมาย ด้านการเลื่อนขึ้นตามความ

เหมาะสม ด้านการขาดทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
Safaria, Othman and Wahab (2011) ได้ท าการศึกษาเรื่อง เพศ ต าแหน่งทางวิชาการ  

สถานะการจ้างงาน ประเภทของมหาวิทยาลัย และความเครียดจากการท างานของอาจารย์

มหาวิทยาลัย กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย 

(Gender, Academic rank, Employment status, University type and Jobs stress among 

University Academic staff: a Comparison between Malaysia and Indonesia context) จาก
การศึกษาพบว่า เพศ ประเภทมหาวิทยาลัย และระดับต าแหน่งทางวิชาการ มีผลโดยตรงต่อ

ความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศ ขณะที่สถานะการจ้างงานมี

ผลต่อความเครียดในการท างานเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยจากประเทศอินโดนีเซียอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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Jandaghi, Fard, Saadatmand and Rajabi (2011) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของ

ลักษณะงานที่ท าและความเครียดในการท างาน กรณีศึกษา อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย Shahed (Investigation The Relationship between Job Traits and Job 

Stress (Case Study: Shahed University Staff and Professors)) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อหาความ สัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่ท ากับความเครียดจากการท างาน ตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษา คือ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 123 คน (อาจารย์ 45 คน และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 78 คน) ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน ผลจาก
การศึกษา พบว่า งานหลักมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการท างาน โดยลักษณะ

งานที่ท า (จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) เป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะที่หลากหลาย (2) 

ลักษณะงาน (3) ความส าคัญของงาน (4) การมีอิสระในการท างาน) มีผลต่อความเครียดในการ

ท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 10% ขณะที่ลักษณะงานที่ท ามีผลต่อ

ความเครียดในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีนัยส าคัญ  
Adeoye and Okonkwo (2010) ได้ท าการศึกษาเรื่องเพศและประเภทของมหาวิทยาลัย

ในฐานะปัจจัยมีผลต่อความเครียดในการท างานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยของประเทศ
ไนจีเรีย (Gender and School Type as Factors Responsible for Job Stress in Nigeria 

University) ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรจาก 2 มหาวิทยาลัยภายในประเทศไนจีเรีย 

ได้แก่มหาวิทยาลัยเอกชน (Babcock University) และมหาวิทยาลัยรัฐ (Olabisi Onanbanjo 
University) จ านวน 250 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า เพศมีผลต่อความเครียด

ในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่ประเภทของ
มหาวิทยาลัยกลับมีผลต่อความเครียดในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยของประเทศ

ไนจีเรียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

Ahsan, Abdullah, Fie and Alam (2009) ได้ท าการศึกษาเชิงประจักษ์เรื่องความเครียด
ในการท างานบนความพึงพอใจในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐในประเทศมาเลเซีย (A 

Study of Job Stress on Job Satisfaction among University Staff in Malaysia: Empirical 
Study) จาการศึกษาพบว่า ความกดดันเน่ืองจากภาระงาน (Workload Pressure) การสวนทาง

ระหว่างความต้องการของครอบครัวและการท างาน (Home-Work Interface) บทบาทหน้าที่อัน

คลุมเครือ (Role Ambiguity) และความกดดันเน่ืองจากสมรรถนะการท างาน (Performance 

Pressure) ส่งผลโดยตรงต่อความเครียดในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่บทบาท

ด้านการจัดการภายในมหาวิทยาลัย (Management Role) และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในหน่วยงาน (Relationship with Others) ส่งผลโดยตรงต่อความเครียดในการท างานอย่าง

ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากน้ียังพบว่าความเครียดในการท างานมีความสัมพันธ์แบบผกพัน

กับความพึงพอใจในงาน 
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จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการท างานของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความ 
เครียดในการท างานของคาร์ทไรท์และคูเปอร์เป็นเกณฑ์ในการศึกษา โดยเน้นศึกษา 3 ปัจจัย

หลักที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน ได้แก่ ลักษณะงาน บทบาทหน้าที่ในองค์การ และ
ลักษณะองค์การ ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตัวแปรที่จะ

น ามาใช้ในการศึกษา ดังน้ี 

ภาระงานทางวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ในองค์การ  

ระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะองค์การ  

นอกจากน้ี ยังท าการศึกษาอีก 2 ตัวแปร ได้แก่ (1) ค่าตอบแทน ซึ่งมาจากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (2) การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นตัว

แปรใหม่ที่ถูกน ามาท าการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งเกี่ยวกับลักษณะงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้อง
รับผิดชอบในปัจจุบัน ส่วนลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

สถานภาพสมรส รวมทั้งลักษณะงานที่ท า ได้แก่ สถานภาพในมหาวิทยาลัย ประเภท
มหาวิทยาลัยรัฐ กลุ่มวิชา ระดับต าแหน่งทางวิชาการ อายุงาน จ านวนชั่วโมงการท างานสอนต่อ

สัปดาห์ 
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2.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ลักษณะส่วนบุคคล 
   -เพศ 
   -อายุ 
   -ระดับการศึกษา 
 

  -รายได้ต่อเดือน 
   -สถานภาพสมรส 

   

    ลักษณะงานที่ท า 
   -สถานภาพในมหาวิทยาลัย 
   -ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ 
 

  

-กลุ่มวิชา 
 

ความเครียดในการท างานของ 

-ระดับต าแหน่งทางวิชาการ 
 

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 

-อายุงาน 
 

  

-จ านวนชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์ 
 

  

    ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ 
   -ระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
   -ค่าตอบแทน 
   -ต าแหน่งทางวิชาการ 
   -การประกันคุณภาพการศึกษา 
   -ภาระงานทางวิชาการ 
    

ภาพท่ี 2.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.6 สมมติฐานการวิจัย 

 
สมมติฐานข้อที่ 1 อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความเครียดในการท างานแตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อที่ 2 อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีลักษณะงานที่ท า ได้แก่ สถานภาพใน

มหาวิทยาลัย ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ กลุ่มวิชา ระดับต าแหน่งทางวิชาการ อายุงาน จ านวน

ชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์ ต่างกันมีความเครียดในการท างานแตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ระบบบริหารและการจัดการ

ภายในมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทน ต าแหน่งทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และ
ภาระงานทางวิชาการ มีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 



 
 

บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

บทน้ีจะน ำเสนอระเบียบวิธีวิจัยซึ่งใช้ในกำรศึกษำเรื่อง ควำมเครียดในกำรท ำงำนของ
อำจำรย์มหำวิทยำลัยรัฐ โดยมีรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรศึกษำในหัวข้อต่ำง ๆ ดังต่อไปน้ี 

3.1  นิยำมปฏิบัติกำร 

 3.2  ประชำกรและตัวอย่ำง 
 3.3  ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 3.4  เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 3.5  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.6  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

3.1  นิยามปฏิบัติการ 
 

1.  อำจำรย์ หมำยถึง อำจำรย์มหำวิทยำลัยรัฐ หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยวิชำกำร

ที่มีสถำนะข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัย เป็นผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ สังกัดมหำวิทยำลัยรัฐส่วนกลำง (กรุงเทพ 

มหำนครและปริมณฑล) เฉพำะมหำวิทยำลัยในก ำกับรัฐและมหำวิทยำลัยของรัฐเท่ำนั้น และ
ต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งด้ำนบริหำร 

2.  ควำมเครียดในกำรท ำงำน หมำยถึง ควำมเครียดของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรัฐ อัน

เน่ืองมำจำกกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสอน กำรวิจัยค้นคว้ำ และกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
รวมทั้งงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ควำมเครียดในกำรท ำงำนของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรัฐ 

ประเมินจำกแบบวัดระดับควำมเครียดในกำรท ำงำนของสถำบันกำรศึกษำด้ำนควำมเครียดของ 

ประเทศอเมริกำ (The American Institute of Stress, 2554) จ ำนวนข้อถำม 10 ข้อ แต่ละข้อ 

ถำมมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมระดับควำมคิดเห็นจำกน้อยไป

หำมำก กล่ำวคือ จำกไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (10 คะแนน) และ
ก ำหนดเกณฑ์ส ำหรับแบ่งระดับควำมเครียดในกำรท ำงำนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ควำม 

เครียดในกำรท ำงำนในระดับต ่ำ หมำยถึง ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นมีค่ำระหว่ำง 10-39 
คะแนน  (2)  ควำมเครียดในกำรท ำงำนในระดับปำนกลำง  หมำยถึง  ผลรวมของคะแนนควำม 
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คิดเห็นมีค่ำระหว่ำง 40-69 คะแนน และ (3) ควำมเครียดในกำรท ำงำนในระดับสูง หมำยถึง 

ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นมีค่ำระหว่ำง 70-100 คะแนน 
3.  ระบบบริหำรและกำรจัดกำรภำยในมหำวิทยำลัย หมำยถึง ระบบกำรบริหำรและกำร

จัดกำรต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงโครงสร้ำงและหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ระเบียบกฎเกณฑ์
ข้อก ำหนด ข้อบังคับต่ำง ๆ ของทำงมหำวิทยำลัย บรรยำกำศกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำน และ

กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ซึ่งมีผลต่อกำรท ำงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำจำรย์

มหำวิทยำลัย ได้แก่ ระบบบริหำรและกำรจัดกำรภำยในมหำวิทยำลัย ท ำให้อำจำรย์ขำดอิสระใน
กำรท ำงำน ระบบบริหำรและกำรจัดกำรดังกล่ำวไม่เอื้ออ ำนวยต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรของ

อำจำรย์ อีกทั้งระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่ำง ๆ ของทำงมหำวิทยำลัยมีควำมเคร่งครัด ขำด

ควำมยืดหยุ่น เป็นต้น 

4.  ค่ำตอบแทน หมำยถึง ค่ำจ้ำง เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินตอบแทน และผลประโยชน์

เกื้อกูลอ่ืน ๆ ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเพียงพอต่อกำรด ำรงชีพตำมมำตรฐำนกำรครองชีพ
ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงำนของคนอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะกำร

ปฏิบัติงำนคล้ำยคลึงกัน ได้แก่ ค่ำตอบแทนที่ได้รับเหมำะสมกับต ำแหน่งทำงวิชำกำร ค่ำตอบ 
แทนที่ได้รับเหมำะสมกับภำระงำนที่รับผิดชอบ มีควำมเป็นธรรมในกำรพิจำรณำเลื่อนขึ้น

เงินเดือน และเพียงพอต่อกำรด ำรงชีพเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร่วมวิชำชีพที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน 

5.  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมำยถึง กำรประกันคุณภำพภำยใน และกำรประกัน
คุณภำพภำยนอก กำรประกันคุณภำพภำยใน หมำยถึง กำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจ 

สอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำจำกภำยใน โดยบุคลำกรของสถำนศึกษำ
เอง ส่วนกำรประกันคุณภำพภำยนอก หมำยถึง กำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบ

คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำจำกภำยนอก โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน

และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ซึ่งกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำดังกล่ำว มีผลต่อกำร
ท ำงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำจำรย์ อำทิ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท ำให้กำรท ำงำนมี

ควำมยุ่งยำกมำกขึ้น ท ำให้ภำระงำนของอำจำรย์เพิ่มขึ้น เป็นต้น 
6.  ภำระงำนทำงวิชำกำร หมำยถึง ภำระหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ต้องรับผิดชอบในฐำนะ

กำรเป็นอำจำรย์มหำวิทยำลัย ได้แก่ ภำระงำนสอน ภำระงำนวิจัยค้นคว้ำ และภำระงำนบริกำร

ทำงด้ำนวิชำกำร รวมทั้งภำระงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภำระหน้ำที่ดังกล่ำวควรถูกก ำหนดด้วย

มำตรฐำนที่ยอมรับกันได้ทั่วไป เหมำะสมทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพเมื่อเทียบกับงำนอ่ืนๆ ที่มี

ลักษณะคล้ำยคลึงกัน ได้แก่ ภำระงำนที่รับผิดชอบต้องไม่ถูกก ำหนดด้วยปริมำณและคุณภำพที่
สูงเกินไป มีจ ำนวนนักศึกษำในควำมดูแลรับผิดชอบไม่มำกจนเกินไป และมีภำระงำนด้ำนกำร

สอนอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งภำระงำนอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกงำนสอนและงำนวิจัยต้องไม่มำกจน 

เกินไป 
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3.2  ประชากรและตัวอย่าง 
 

3.2.1  ประชากร 

ในกำรศึกษำครั้งน้ี ประชำกรเป้ำหมำยของกำรศึกษำ คือ อำจำรย์มหำวิทยำลัยรัฐส่วน 

กลำง (กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล) เฉพำะมหำวิทยำลัยในก ำกับรัฐและมหำวิทยำลัยของรัฐ 
(ทั้งจ ำกัดรับและไม่จ ำกัดรับ) เท่ำนั้น หน่วยตัวอย่ำงในขั้นสุดท้ำยของกำรศึกษำ คือ อำจำรย์

มหำวิทยำลัยรัฐส่วนกลำงดังกล่ำวข้ำงต้นแต่ละรำย จำกข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2555 

มีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 17,003 คน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2555) แสดงดังตำรำง

ที่ 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1  ขนำดประชำกร (คน) จ ำแนกตำมประเภทมหำวิทยำลัยรัฐ 

 

มหาวิทยาลัยรัฐ              ขนาดประชากร (คน) 
 

มหำวิทยำลัยของรัฐ                 8,579 
 

มหำวิทยำลัยในก ำกับรัฐ                 8,424 
 

รวม                   17,003 
 

 

แหล่งท่ีมา: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2555. 

 

3.2.2  ตัวอย่าง 

3.2.2.1  แผนกำรสุ่มตัวอย่ำง 
กำรส ำรวจด้วยตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งน้ี ใช้แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิ

หลำยขั้น (Multi-Stage Stratified Random Sampling) ดังน้ี 

ขั้นที่ 1  แบ่งมหำวิทยำลัยรัฐส่วนกลำง (กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล) ออก 
เป็นชั้นภูมิ (Stratum) ตำมประเภทมหำวิทยำลัยรัฐออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มหำวิทยำลัยใน

ก ำกับรัฐและมหำวิทยำลัยของรัฐ (ทั้งจ ำกัดรับและไม่จ ำกัดรับ) ในแต่ละประเภทมหำวิทยำลัยรัฐ
สุ่มมหำวิทยำลัยออกมำประเภทละ 3-5 มหำวิทยำลัย ด้วยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (ด้วย

เหตุผลทำงจรรยำบรรณของกำรวิจัย จึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรปกปิดรำยช่ือมหำวิทยำลัยที่ตกเป็น

ตัวอย่ำงของกำรศึกษำ) 
ขั้นที่ 2  แบ่งคณะต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยที่สุ่มได้ในขั้นที่ 1 ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ (Science) และกลุ่มวิชำอ่ืน ๆ (Non-Science) ในแต่ละกลุ่มวิชำสุ่มคณะ
ออกมำจ ำนวนหน่ึง ด้วยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย โดยแต่ละกลุ่มวิชำจะประกอบด้วยคณะต่ำง ๆ ดังน้ี 
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(1)  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ (Science) ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะ

วิทยำศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะเกษตรศำสตร์ คณะสัตวแพทย์ศำสตร์ คณะแพทย์
ศำสตร์ คณะทันตแพทย์ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ คณะสหเวชศำสตร์และ

สำธำรณสุข 
(2)  กลุ่มวิชำอ่ืน ๆ (Non-Science) ประกอบด้วย คณะศึกษำศำสตร์ คณะภำษำ 

คณะสังคมและมนุษย์ศำสตร์ คณะศิลปะ คณะนิติศำสตร์ 

ขั้นที่ 3 สุ่มสำขำวิชำในแต่ละคณะที่สุ่มได้ในขั้นที่ 2 และในแต่ละสำขำวิชำสุ่ม
อำจำรย์ออกมำตำมจ ำนวนที่ต้องกำร 

 

3.2.2.2  ขนำดตัวอย่ำง 

ประชำกรเป้ำหมำย คือ อำจำรย์มหำวิทยำรัฐส่วนกลำง (กรุงเทพมหำนครและ

ปริมณฑล) ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2555 มีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 17,003 คน (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2555) ในกำรสุ่มตัวอย่ำงเมื่อต้องกำรให้เช่ือมั่นอย่ำงน้อย 95% 

ว่ำผลกำรศึกษำจะคลำดเคลื่อนไม่เกินกว่ำ 5.4% สำมำรถค ำนวณขนำดของตัวอย่ำงได้จำกสูตร 

 
ให้ N แทน ขนำดประชำกร โดย n0 เท่ำกับ 

 
เมื่อ n คือ ขนำดตัวอย่ำง 

   (1-α)100 คือ ระดับควำมเช่ือมั่น 
    Z α/2 คือ ค่ำเปอร์เซ็นไทล์ที่ (1-α/2)100 ของกำรแจกแจงปกติมำตรฐำน 

   e   คือ ค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ 
 

ในกรณีที่ก ำลังพิจำรณำ เมื่อต้องกำรให้เช่ือมั่นอย่ำงน้อย 95% ว่ำผลกำรศึกษำ

จะคลำดเคลื่อนไม่เกินกว่ำ 5.4% เมื่อ N แทน จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมดในประชำกร ที่จะท ำกำร 
ศึกษำ (N = 17,003 รำย) ดังนั้น กำรศึกษำน้ีท ำกำรสอบถำมจำกอำจำรย์มหำวิทยำลัยรัฐทั้งสิ้น 

326 รำย 

n0

N

n0

+1

=n

 

Z2α/2
n0 =

4 e
2
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ตารางท่ี 3.2  ขนำดตัวอย่ำง (คน) ในแต่ละประเภทมหำวิทยำลัยรัฐ จ ำแนกตำมกลุ่มวิชำ 

 

มหาวิทยาลัยรัฐ 
ขนาดตัวอย่าง (คน) 

รวม 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 

มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ       

     1.  มหำวิทยำลัยล ำดับที่ 1 24 34 58 

     2.  มหำวิทยำลัยล ำดับที่ 2 18 14 32 

     3.  มหำวิทยำลัยล ำดับที่ 3 23 8 31 

     4.  มหำวิทยำลัยล ำดับที่ 4 34 0 34 

มหาวิทยาลัยของรัฐ       

     1.  มหำวิทยำลัยล ำดับที่ 5 33 11 44 

     2.  มหำวิทยำลัยล ำดับที่ 6 6 18 24 

     3.  มหำวิทยำลัยล ำดับที่ 7 20 5 25 

     4.  มหำวิทยำลัยล ำดับที่ 8 24 34 58 

     5.  มหำวิทยำลัยล ำดับที่ 9 6 14 20 

รวม 188 138 326 

 

3.3  ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 

กำรศึกษำน้ีมีตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ  

3.3.1  ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยตัวแปรต่ำง ๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ปัจจัย ดังน้ี 

3.3.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรัฐ ได้แก่  

 (1)  เพศ 
 (2)  อำยุ 

 (3)  ระดับกำรศึกษำ 
 (4)  รำยได้ต่อเดือน 

 (5)  สถำนภำพสมรส 

3.3.1.2  ปัจจัยเกี่ยวกับงำนที่ท ำของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรัฐ ได้แก่ 
 (1)  สถำนภำพในมหำวิทยำลัย 

 (2)  ประเภทมหำวิทยำลัยรัฐ 
 (3)  กลุ่มวิชำ 
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 (4)  ระดับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 (5)  อำยุงำน 
 (6)  จ ำนวนชั่วโมงกำรท ำงำนสอนต่อสัปดำห์ 

3.3.1.3  ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กำร ได้แก่ 
(1)  ระบบบริหำรและกำรจัดกำรภำยในมหำวิทยำลัย 

(2)  ค่ำตอบแทน 

(3)  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(4)  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

(5)  ภำระงำนทำงวิชำกำร 

 

3.3.2  ตัวแปรตาม คือ ควำมเครียดในกำรท ำงำนของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรัฐ 

 

3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

3.4.1  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ส ำหรับกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของอำจำรย์

มหำวิทยำลัยรัฐเกี่ยวกับควำมเครียดในกำรท ำงำนครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถำม ซึ่งพัฒนำขึ้นจำก
กำรทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี งำนวิจัย และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง นอกจำกน้ียังตรวจสอบควำม

เที่ยงตรง (Validity) และทดสอบควำมเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถำม แบบสอบถำมที่
จะใช้ในกำรศึกษำน้ี ประกอบด้วยข้อถำมต่ำง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) ข้อมูลปัจจัย

ส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับงำนที่ท ำ (2) แบบประเมินควำมเครียดในกำรท ำงำน (3) แบบวัด

ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์กำรที่มีผลต่อควำมเครียดในกำรท ำงำน (4) ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรจัดกำรกับควำมเครียดที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำน โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับงำนที่ท ำ มีจ ำนวนข้อถำม 11 ข้อ 
ได้แก่ สถำนภำพภำยในสถำบันอุดมศึกษำ กลุ่มวิชำ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพ

สมรส รำยได้ต่อเดือน ระดับต ำแหน่งทำงวิชำกำร อำยุงำน จ ำนวนชั่วโมงกำรสอนต่อสัปดำห์ 

และจ ำนวนชั่วโมงกำรเตรียมกำรเรียนกำรสอนต่อสัปดำห์ 

ส่วนที่ 2  แบบประเมินควำมเครียดในกำรท ำงำน เป็นแบบวัดระดับควำมเครียดอัน

เน่ืองมำจำกปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน แบบประเมินดังกล่ำวเป็นของสถำบัน 
กำรศึกษำด้ำนควำมเครียด ประเทศอเมริกำ (The American Institute of Stress) ในกำรศึกษำ

ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท ำกำรแปลแบบประเมินดังกล่ำวและปรับให้สอดคล้องกับบริบทของกำรศึกษำ 

โดยข้อถำมที่น้ีเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำตำมแนวทำงของลิเคอร์ท มีจ ำนวนข้อถำม 10 ข้อ 
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แต่ละข้อถำมมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมระดับควำมคิดเห็นจำก

น้อยไปหำมำก กล่ำวคือ จำกไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (10 คะแนน) 
ก ำหนดเกณฑ์ส ำหรับแบ่งระดับควำมเครียดในกำรท ำงำนออกเป็น 3 ระดับ (กำรแบ่งระดับ

ควำมเครียดที่น้ียังคงยึดตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดขึ้นตำมแบบประเมินดังกล่ำว) ดังน้ี 
(1)  ควำมเครียดในกำรท ำงำนในระดับต ่ำ หมำยถึง ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นมี

ค่ำระหว่ำง 10-39 คะแนน  

(2)  ควำมเครียดในกำรท ำงำนในระดับปำนกลำง หมำยถึง ผลรวมของคะแนนควำมคิด 
เห็นมีค่ำระหว่ำง 40-69 คะแนน 

(3)  ควำมเครียดในกำรท ำงำนในระดับสูง หมำยถึง ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นมี

ค่ำระหว่ำง 70-100 คะแนน 

ส่วนที่ 3  แบบวัดระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์กำรที่มีผลต่อควำม 

เครียดในกำรท ำงำน เป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำตำมแนวทำงของลิเคอร์ท ก ำหนดเกณฑ์
กำรให้คะแนนตำมระดับควำมคิดเห็นจำกน้อยไปหำมำก กล่ำวคือ จำกไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (1 

คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (10 คะแนน) ส่วนกำรแปลผลจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นดังกล่ำว 
ก ำหนดเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินผลโดยอิงเกณฑ์กำรหำค่ำเฉลี่ยเมื่อท ำกำรวิเครำะห์ นอกจำก 

น้ียังก ำหนดเกณฑ์ส ำหรับแบ่งระดับควำมคิดเห็นออกเป็น 3 ระดับ สำมำรถค ำนวณได้ดังน้ี 

 
 

ในกรณีที่ก ำลังพิจำรณำเมื่อต้องกำรแบ่งระดับควำมเครียดออกเป็น 3 ระดับ (จ ำนวนชั้น 
เท่ำกับ 3) เมื่อคะแนนสูงสุดของระดับควำมคิดเห็นเท่ำกับ 10 คะแนน และคะแนนต ่ำสุดของ

ระดับควำมคิดเห็นเท่ำกับ 1 คะแนน ดังนั้น เกณฑ์ที่ใช้ส ำหรับแบ่งระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กำรที่มีผลต่อควำมเครียดในกำรท ำงำนของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรัฐออกเป็น 

3 ระดับ ดังน้ี 

(1)  ระดับต ่ำ หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยของคะแนนระดับควำมคิดเห็นมีค่ำระหว่ำง 1.00-3.99 
คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 10 คะแนน) แปลผลได้ว่ำ ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่ำวมีผลต่อควำม 

เครียดในกำรท ำงำนในระดับต ่ำ 
(2)  ระดับปำนกลำง หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยของคะแนนระดับควำมคิดเห็นมีค่ำระหว่ำง 

4.00-6.99 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 10 คะแนน) แปลผลได้ว่ำ ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่ำวมีผล

ต่อควำมเครียดในกำรท ำงำนในระดับปำนกลำง

ความกว้างของอันตรภาคชั้น (คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด)

จ านวนชั้น

=
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(3)  ระดับสูง หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยของคะแนนระดับควำมคิดเห็นมีค่ำระหว่ำง 7.00-10.00

คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 10 คะแนน) แปลผลได้ว่ำ ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่ำวมีผลต่อควำม 
เครียดในกำรท ำงำนในระดับสูง 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรกับควำมเครียดที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนของ
อำจำรย์มหำวิทยำลัยรัฐ โดยเป็นแบบให้ตอบค ำถำม (Open End) 

 

3.4.2  การทดสอบเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยได้ท ำกำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งน้ี ประกอบด้วย 
(1)  กำรทดสอบควำมเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถำม โดยน ำเสนอต่ออำจำรย์ที่

ปรึกษำและอำศัยควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ ท ำกำรทดสอบควำมเที่ยงตรงตำมโครงสร้ำงและ
เน้ือหำ (Content Validity) เพื่อให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

(2)  กำรทดสอบควำมเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถำม โดยกำรน ำแบบสอบ 

ถำมที่ร่ำงขึ้นไปทดลองใช้ (Pre-test) กับบุคคลที่มีลักษณะตำมนิยำมที่ก ำหนด เพ่ือทดสอบ
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง จำกนั้นท ำกำรทดสอบสัมประสิทธิ์อัลฟำ (Alpha Coefficient) ที่ใช้วัดควำม

เช่ือถือได้ของเครื่องมือ มีค่ำเท่ำกับ 0.908 
 

3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ในกำรศึกษำน้ี ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนเมษำยน-กรกฎำคม 2555 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเริ่มจำกผู้วิจัยแจ้งควำมจ ำนงแก่ทำงคณบดี คณะสถิติประยุกต์ สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ในกำรออกหนังสือขอควำมอนุเครำะห์กรอกแบบสอบถำม จำกนั้น

ผู้วิจัยจะน ำหนังสือดังกล่ำวไปยื่นเสนอต่อคณะต่ำงๆ ตำมมหำวิทยำลัยรัฐที่ตกเป็นตัวอย่ำงของ

กำรศึกษำด้วยตนเอง เมื่อมหำวิทยำลัยนั้น ๆ พิจำรณำตอบรับแล้ว ผู้วิจัยจึงเข้ำไปท ำกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งด้วยตนเองส่วนหน่ึง และด้วยวิธีกำรทอดแบบสอบถำมไปยังคณำจำรย์ในแต่

ละสำขำวิชำของคณะต่ำง ๆ ตำมมหำวิทยำลัยอีกส่วนหน่ึง หลังจำกนั้นผู้วิจัยได้ท ำกำรนัดหมำย
กับเจ้ำหน้ำที่ของสำขำวิชำนั้น ๆ ในกำรขอรับแบบสอบถำมคืนด้วยตนเอง 

 

3.6  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในกำรศึกษำครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for 

Windows Version 16.0 ในกำรประมวลผลข้อมูลเชิงปริมำณและหำค่ำสถิติต่ำง ๆ โดยสถิติที่ใช้
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังน้ี 
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(1)  กำรทดสอบควำมเช่ือถือได้ของเครื่องมือ โดยใช้ทดสอบสัมประสิทธิ์อัลฟำ (Alpha 

Coefficient) 
(2)  สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ท ำกำรวิเครำะห์โดยกำรแจกแจงควำมถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) ส ำหรับอธิบำยคุณลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับ

งำนที่ท ำ ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กำร และระดับควำมเครียดในกำรท ำงำนของอำจำรย์มหำวิทยำลัย

รัฐ 
(3)  สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้กำรทดสอบ

ค่ำที (t-test) ส ำหรับตัวอย่ำง 2 กลุ่ม และกำรทดสอบค่ำเอฟ (F-test) ส ำหรับตัวอย่ำงมำกกว่ำ 2 

กลุ่มขึ้นไป ส ำหรับวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบปัจจัยเกี่ยวกับองค์กำรที่มีผลต่อควำมเครียดในกำร

ท ำงำนของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรัฐ หำกพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ จึงท ำกำร

ทดสอบเป็นรำยคู่ โดยวิธีของตูกีย์ (Tukey Method) แต่หำกยังไม่พบควำมแตกต่ำงก็จะท ำกำร
วิเครำะห์ด้วยวิธีของดันแคน (Duncan Method) ในล ำดับต่อไป 



 
 

บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเชิงปริมาณน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ท าการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดในการ
ท างาน โดยมีประชากรเป้าหมาย คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ เฉพาะมหาวิทยาลัยรัฐที่อยู่ใน

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ได้แก่ มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัย

ของรัฐ (ทั้งจ ากัดรับและไม่จ ากัดรับ) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ 
ดังต่อไปน้ี 

4.1  คุณลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
4.2  ระดับความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 

4.3  ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารย์  

มหาวิทยาลัยรัฐ 

 
4.1  คุณลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

4.1.1  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

เมื่อพิจารณาตามปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง ในจ านวนน้ีสามารถแยกออกเป็นเพศ
ชายได้ 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.3 และเพศหญิงได้ 198 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.7 มีอายุต ่า

กว่า 31 ปี จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.6 อายุ 31-40 ปี จ านวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 

45.4 อายุ 41-50 ปี จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.6 และอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 
73 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.4 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก กล่าวคือ มีอยู่ 184 

ราย คิดเป็นร้อยละ 56.4 ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก และอีกร้อยละ 43.6 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือโท 

เมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือนของอาจารย์ที่ตกเป็นตัวอย่าง ที่มีรายได้ 15,000-20,000 

บาท มี 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.6 รายได้ 20,001-25,000 บาท มี 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 
22.4 รายได้ 25,001-30,000 บาท มี 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 รายได้ 30,001-35,000 บาท 

มี 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 และมีรายได้มากกว่า 35,001 บาท ขึ้นไป มีอยู่ 137 ราย คิดเป็น 
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ร้อยละ 42.0 ในบรรดาอาจารย์ที่ตกตัวอย่างเหล่าน้ี มีถึงร้อยละ 52.8 ที่ยังโสด และอีกร้อยละ 

47.2 ที่สมรสหรือหย่าร้าง 

 

4.1.2  จ าแนกตามปัจจัยเก่ียวกับงานท่ีท า 

เมื่อพิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ท าของตัวอย่าง มากกว่าครึ่งหน่ึงมีสถานภาพใน

มหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวคือ มีอยู่ 238 ราย (ร้อยละ 73.0) ที่มีสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และมี 88 ราย (ร้อยละ 27.0) ที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ ใน

บรรดาอาจารย์ที่ตกเป็นตัวอย่างเหล่าน้ี มีถึงร้อยละ 52.5 สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ อีกร้อยละ 

47.5 สังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 

เมื่อพิจารณากลุ่มวิชาของอาจารย์ที่ตกเป็นตัวอย่าง ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์ (Science) มีอยู่ 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.7 และกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ (Non-Science) 
มีอยู่ 138 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.3 มากกว่าครึ่งหน่ึงมีระดับต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 

กล่าวคือ ร้อยละ 61.0 มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ ร้อยละ 25.2 มีต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอีกร้อยละ 13.8 มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้น

ไป 

เมื่อพิจารณาอายุงานของอาจารย์ที่ตกเป็นตัวอย่าง ที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี มี 88 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 27.0 ที่มีอายุงาน 5-10 มี 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.4 ที่มีอายุงาน 11-15 มี 61 

ราย คิดเป็นร้อยละ 18.7 ที่มีอายุงาน 16-20 มี 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 ที่มีอายุงาน 21-25 
ปี มี 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0 และที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปีขึ้นไป มีอยู่ 42 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 12.9 ในบรรดาอาจารย์ที่ตกเป็นตัวอย่างเหล่าน้ี มีถึงร้อยละ 39.6 ที่มีชั่วโมงการท างานสอน

น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ 35.9 ที่มีชั่วโมงการท างานสอน 20-29 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 17.8 ที่มีชั่วโมงการท างานสอน 30-39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และอีกร้อยละ 6.7 ที่มีชั่วโมง

การท างานสอนมากกว่า 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป  
 

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปของตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น แสดงไว้ในตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามคุณลักษณะทั่วไป 

 

คุณลักษณะทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ         

     ชาย     128 39.3 
     หญิง     198 60.7 

อายุ         

     น้อยกว่า 31 ปี     28 8.6 

     31-40 ปี     148 45.4 

     41-50 ปี     77 23.6 

     มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป     73 22.4 

ระดับการศึกษา         

     ปริญญาตรีหรือโท     142 43.6 

     ปริญญาเอก     184 56.4 

รายได้ต่อเดือน (บาท)         

     15,000-20,000      41 12.6 

     20,001-25,000     73 22.4 
     25,001-30,000     39 12.0 

     30,001-35,000     36 11.0 

     มากกว่า 35,000 ขึ้นไป     137 42.0 

สถานภาพสมรส         

     โสด     172 52.8 

     สมรสหรือหย่าร้าง     154 47.2 

สถานภาพในมหาวิทยาลัย         

     ข้าราชการ     88 27.0 

     พนักงานมหาวิทยาลัย     238 73.0 

ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ    
  

     มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ     155 47.5 

     มหาวิทยาลัยของรัฐ     171 52.5 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 

คุณลักษณะทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ระดับต าแหน่งทางวิชาการ         

     อาจารย์     199 61.0 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์     82 25.2 

     รองศาสตราจารย์ ขึ้นไป     45 13.8 

อายุงาน         

     น้อยกว่า 5 ปี     88 27.0 

     5-10 ปี     73 22.4 

     11-15 ปี     61 18.7 
     16-20 ปี     36 11.0 

     21-25 ปี     26 8.0 
     มากกว่า 25 ปี ขึ้นไป     42 12.9 

จ านวนชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์       

     น้อยกว่า 20 ชั่วโมง     129 39.6 
     20-29 ชั่วโมง     117 35.9 

     30-39 ชั่วโมง     58 17.8 

     มากกว่า 39 ชั่วโมง ขึ้นไป     22 6.7 

รวม     326 100.0 
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4.2  ระดับความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 
 

การศึกษาเกี่ยวกับความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐครั้งน้ี ใช้ข้อมูล

ที่ได้จากตัวอย่างขนาด 326 คน ซึ่งกระจายไปตามมหาวิทยาลัยรัฐส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล) เฉพาะมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยของรัฐ (ทั้งจ ากัดรับและไม่

จ ากัดรับ) เท่านั้น การวัดระดับความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ ท าการวัด

โดยอาศัยแบบประเมินระดับความเครียดในการท างานของ The American Institute of Stress 
(AIS) แบบประเมินดังกล่าว เป็นแบบทดสอบระดับความเครียดอันเน่ืองมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม

ภายในสถานที่ท างาน โดยท าการแปลจากภาษาอังกฤษพร้อมปรับให้สอดคล้องกับบริบทของ
การศึกษา มีจ านวนข้อถาม 10 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ท าให้เราสามารถแบ่ง

อาจารย์ออกเป็นกลุ่มตามระดับความเครียดดังกล่าวได้ โดยก าหนดเกณฑ์ส าหรับแบ่งระดับ

ความเครียดในการท างานออกเป็น 3 ระดับ (การแบ่งระดับความเครียดที่น้ียังคงยึดตามเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นตามแบบประเมินดังกล่าว) ดังน้ี 

(1)  ความเครียดในการท างานในระดับต ่า หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นมี
ค่าระหว่าง 10-39 คะแนน  

(2)  ความเครียดในการท างานในระดับปานกลาง หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิด 

เห็นมีค่าระหว่าง 40-69 คะแนน 
(3)  ความเครียดในการท างานในระดับสูง หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นมี

ค่าระหว่าง 70-100 คะแนน  
อย่างไรก็ตาม การแบ่งตัวอย่างออกตามกลุ่มระดับความเครียดในการท างานที่น้ีเป็น

การแบ่งชั้นภายหลัง (Post-Stratification) 

 
ในการศึกษาน้ี ท าการวัดระดับความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 

โดยอาศัยแบบประเมินระดับความเครียดในการท างานดังกล่าวข้างต้น จากนั้นจะท าการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ท า เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที  

(t-test) ส าหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส าหรับตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม

ขึ้นไป หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 5% จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี

ของตูกีย์ (Tukey Method) แต่หากยังไม่พบความแตกต่างดังกล่าว จะท าการทดสอบด้วยวิธีการ
อ่ืน ๆ ต่อไป อาทิเช่น วิธีของดันแคน (Duncan Method) เป็นต้น 
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ผลการศึกษา (ดูตารางที่ 4.2) พบว่า ในภาพรวม อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 67.8) มีความเครียดในการท างานในระดับต ่า มีเพียงร้อยละ 3.4 ที่มีความเครียดในการ
ท างานในระดับสูง และอีกร้อยละ 28.8 มีความเครียดในการท างานในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาความเครียดในการท างานตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อาจารย์เพศชายมี
ความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์หญิงอยู่เล็กน้อย กล่าวคือ สัดส่วนของอาจารย์เพศ

หญิงที่มีความเครียดในการท างานในระดับปานกลางถึงสูง ต ่ากว่าสัดส่วนดังกล่าวของอาจารย์

เพศชาย และเมื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของสัดส่วนดังกล่าว พบว่า ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาตามอายุของอาจารย์ พบว่า อาจารย์ที่มีอายุ 31-40 ปี มีความเครียดใน

การท างานสูงกว่าอาจารย์กลุ่มอายุอ่ืน ๆ พอสมควร กล่าวคือ สัดส่วนของอาจารย์ที่มีอายุ 31-

40 ปี มีความเครียดในการท างานในระดับปานกลางถึงสูง สูงกว่าสัดสัวนดังกล่าวของอาจารย์

กลุ่มอายุอ่ืน ๆ ขณะที่อาจารย์ที่มีอายุ 41-50 ปี มีความเครียดในการท างานต ่ากว่าอาจารย์กลุ่ม
อ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างกลุ่มอายุของอาจารย์มีค่าต่างกันน้อยและไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนอาจารย์ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความเครียดในการท างานสูง
กว่าอาจารย์ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทพอสมควร กล่าวคือ สัดส่วนของอาจารย์ที่มี

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท มีความเครียดในการท างานในระดับปานกลางถึงสูง ต ่ากว่า

สัดส่วนดังกล่าวของอาจารย์ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก อย่างไรก็ตาม ความแตกต่าง
ระหว่างอาจารย์ทั้ง 2 กลุ่มไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาตามรายได้ต่อเดือนของอาจารย์ พบว่า อาจารย์ที่มีรายได้ 25,001-30,000 
บาท และที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท ต่างมีความเครียดในการท างานใกล้เคียงกัน และ

ความเครียดดังกล่าวก็สูงกว่าอาจารย์กลุ่มรายได้อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน กล่าวคือ อาจารย์ทั้ง 2 กลุ่ม 

ต่างมีสัดส่วนความเครียดในการท างานในระดับปานกลางถึงสูง สูงกว่าสัดส่วนดังกล่าวของ
อาจารย์กลุ่มรายได้อ่ืน ๆ ขณะที่อาจารย์ที่มีรายได้มากกว่า 35,000 บาทขึ้นไป มีความเครียดใน

การท างานต ่ากว่าอาจารย์กลุ่มรายได้อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มรายได้ของอาจารย์มีค่าต่างกันน้อยและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากน้ี อาจารย์ที่มี

สถานภาพโสดมีความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มีสถานภาพสมรสหรือหย่าร้างอยู่

เล็กน้อย กล่าวคือ สัดส่วนของอาจารย์ที่มีสถานภาพโสดมีความเครียดในการท างานในระดับ

ปานกลางถึงสูง สูงกว่าสัดส่วนดังกล่าวของอาจารย์ที่มีสถานภาพสมรสหรือหย่าร้าง และเมื่อ

ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของสัดส่วนดังกล่าว พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐตามปัจจัยเกี่ยวกับ

งานที่ท า (ดูตารางที่ 4.2) พบว่า อาจารย์ที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ มีความเครียดในการ

ท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่เล็กน้อย กล่าวคือ สัดส่วนของ
อาจารย์ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีความเครียดในการท างานในระดับปานกลาง
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ถึงสูง ต ่ากว่าสัดส่วนดังกล่าวของอาจารย์ที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ และเมื่อทดสอบ

สมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของสัดส่วนดังกล่าว พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากน้ี
ยังพบว่า อาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ มีความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่สังกัด

มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐพอสมควร กล่าวคือ สัดส่วนของอาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐมี
ความเครียดในการท างานในระดับปานกลางถึงสูง สูงกว่าสัดส่วนดังกล่าวของอาจารย์ที่สังกัด

มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างอาจารย์ทั้ง 2 กลุ่มไม่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มวิชา พบว่า อาจารย์ที่มาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) มี

ความเครียดในการท างานต ่ากว่าอาจารย์ที่มาจากกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ (Non-Science) อยู่เล็กน้อย

กล่าวคือ สัดส่วนของอาจารย์ที่มาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์มีความเครียดในการท างานในระดับ

ปานกลางถึงสูง ต ่ากว่าสัดส่วนดังกล่าวของอาจารย์ที่มาจากกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ และเมื่อทดสอบ

สมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของสัดส่วนดังกล่าว พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนระดับ
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ พบว่า อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็น

อาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต่างมีความเครียดในการท างานใกล้เคียงกัน และความเครียด
ดังกล่าวก็สูงกว่าอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปพอสมควร 

กล่าวคือ สัดส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปมี

ความเครียดในการท างานในระดับปานกลางถึงสูง ต ่ากว่าสัดส่วนดังกล่าวของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มของอาจารย์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาตามอายุงาน พบว่า อาจารย์ที่มีอายุงาน 5-10 ปี มีความเครียดในการ

ท างานสูงกว่าอาจารย์กลุ่มอายุงานอ่ืน ๆ พอสมควร กล่าวคือ สัดส่วนของอาจารย์กลุ่มอายุงาน

อ่ืน ๆ มีความเครียดในการท างานในระดับปานกลางถึงสูง ต ่ากว่าสัดส่วนดังกล่าวของอาจารย์ที่
มีอายุงาน 5-10 ปี ขณะที่อาจารย์ที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปีขึ้นไป มีความเครียดในการท างาน

ต ่ากว่าอาจารย์กลุ่มอายุงานอ่ืน ๆ และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มดังกล่าว พบว่า ไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากน้ี อาจารย์ที่มีชั่วโมงการท างานสอนมากกว่า 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

มีความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์กลุ่มอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน กล่าวคือ สัดส่วนของอาจารย์

ที่มีชั่วโมงการท างานสอนมากกว่า 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีความเครียดในการท างานในระดับ

ปานกลางถึงสูง สูงกว่าสัดส่วนดังกล่าวของอาจารย์กลุ่มอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มดังกล่าวมีค่าน้อยและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
รายละเอียดเกี่ยวกับระดับความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 

ดังกล่าวข้างต้น แสดงไว้ในตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  ร้อยละของตัวอย่างในแต่ละกลุ่มคุณลักษณะจ าแนกตามระดับความเครียดในการ

ท างาน และค่าเฉลี่ย1ระดับความเครียด (โดยใช้แบบประเมินระดับความเครียด
ของ The American Institute of Stress)  

 

คุณลักษณะทั่วไป 
ระดับความเครียด 

ค่าเฉล่ีย 
ต ่า ปานกลาง สูง 

เพศ         

     ชาย 67.2 28.1 4.7 35.86 

     หญิง 68.2 29.3 2.5 33.40 

อายุ         

     น้อยกว่า 31 ปี 71.4 28.6 0.0 33.29 

     31-40 ปี 64.2 31.8 4.1 35.93 
     41-50 ปี 72.7 23.4 3.9 33.32 

     มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป 68.5 28.8 2.7 32.71 

ระดับการศึกษา         

     ปริญญาตรีหรือโท 71.1 26.8 2.1 33.30 

     ปริญญาเอก 65.2 30.4 4.3 35.18 

รายได้ต่อเดือน (บาท)         

     15,000-20,000  68.3 26.8 4.9 34.83 

     20,001-25,000 65.8 32.9 1.4 34.81 

     25,001-30,000 59.0 35.9 5.1 39.05 
     30,001-35,000 58.3 36.1 5.6 36.19 

     มากกว่า 35,000 ขึ้นไป 73.7 23.4 2.9 32.18 

สถานภาพสมรส         

     โสด 66.9 29.1 4.1 35.22 

     สมรสหรือหย่าร้าง 68.8 28.6 2.6 33.42 

สถานภาพในมหาวิทยาลัย         

     ข้าราชการ 65.9 28.4 5.7 35.32 

     พนักงานมหาวิทยาลัย 68.5 29.0 2.5 34.01 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 

คุณลักษณะทั่วไป 
ระดับความเครียด 

ค่าเฉล่ีย 
ต ่า ปานกลาง สูง 

ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ         

     มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 69.7 27.7 2.6 33.30 
     มหาวิทยาลัยของรัฐ 66.1 29.8 4.1 35.33 

กลุ่มวิชา         

     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 70.2 27.7 2.1 33.28 
     กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 64.5 30.4 5.1 35.85 

ระดับต าแหน่งทางวิชาการ         

     อาจารย์ 65.3 30.7 4.0 35.41 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 69.5 26.8 3.7 33.33 

     รองศาสตราจารย์ ขึ้นไป 75.6 24.4 0.0 31.62 

อายุงาน         

     น้อยกว่า 5 ปี 69.3 27.3 3.4 33.38 
     5-10 ปี 63.0 31.5 5.5 37.56 

     11-15 ปี 68.9 26.2 4.9 35.28 
     16-20 ปี 63.9 33.3 2.8 35.17 

     21-25 ปี 69.2 30.8 2.8 32.35 

     มากกว่า 25 ปี ขึ้นไป 73.8 26.2 0.0 30.12 

จ านวนชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์         

     น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 71.3 24.0 4.7 33.85 

     20-29 ชั่วโมง 65.8 31.6 2.6 34.21 
     30-39 ชั่วโมง 70.7 27.6 1.7 33.41 

     มากกว่า 39 ชั่วโมง ขึ้นไป 50.0 45.5 4.5 40.77 

รวม 67.8 28.8 3.4 34.37 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

      

 

 



52 
 

4.3  ปัจจัยเก่ียวกับองค์การท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารย์

มหาวิทยาลัยรัฐ   

 
ในการศึกษาน้ี ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการ

ท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

(1)  ด้านระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

(2)  ด้านค่าตอบแทน 
(3)  ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 

(4)  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(5)  ด้านภาระงานทางวิชาการ 

 

4.3.1  ปัจจัยเก่ียวกับองค์การท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างาน  

การศึกษาประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการ

ท างานที่น้ี เป็นการส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ โดยใช้แบบวัดระดับความ
คิดเห็นซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าตามแนวทางของลิเคอร์ท ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ตามระดับความคิดเห็นจากน้อยไปหามาก คือ จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วย

อย่างยิ่ง (10 คะแนน) ในการศึกษา นอกจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความคิดของ
ประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านแล้ว ยังแปลผลการแสดงความคิดเห็น

ของประเด็นดังกล่าวด้วย โดยก าหนดเกณฑ์ส าหรับแบ่งระดับความคิดเห็นที่มีต่อความเครียดใน
การท างานออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

(1)  ระดับต ่า หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นมีค่าระหว่าง 1.00-3.99 

คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) แปลผลได้ว่า ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความ 
เครียดในการท างานในระดับต ่า 

(2)  ระดับปานกลาง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นมีค่าระหว่าง 
4.00-6.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) แปลผลได้ว่า ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวมีผล

ต่อความเครียดในการท างานในระดับปานกลาง 

(3)  ระดับสูง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นมีค่าระหว่าง 7.00-10.00

คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) แปลผลได้ว่า ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความ 

เครียดในการท างานในระดับสูง 
ดังนั้น การส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับความเครียดในการ

ท างานน้ี จึงท าการศึกษาทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น และแต่ละด้านก็จะศึกษาโดยสอบถามใน

ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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4.3.1.1  ด้านระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

การศึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อ
ความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ ที่ส ารวจครั้งน้ีมี 3 ประเด็น ดังน้ี 

(1)  ระบบบริหารและการจัดการท าให้ขาดอิสระในการท างาน 
(2)  ระบบบริหารและการจัดการไม่เอื้อต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

(3)  ระเบียบกฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ เคร่งครัด ขาดความยืดหยุ่น 

 
ผลการศึกษา (ดูตารางที่ 4.3) พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยด้านระบบบริหารและการ

จัดการภายในมหาวิทยาลัยมีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เมื่อพิจารณาราย

ประเด็น พบว่า ประเด็นเกี่ยวกับระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัยท าให้ขาดอิสระ

ในการท างาน รวมถึงระเบียบกฏเกณฑ์ ข้อบังคับภายในมหาวิทยาลัยเคร่งครัด ขาดความยืด 
หยุ่น และไม่เอื้อต่อความก้าวหน้าทางวิชาการนั้น อาจารย์เห็นว่าประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวมีผล

ต่อความเครียดในการท างานในระดับปานกลางทุกประเด็น โดยค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ของประเด็นดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 4.41 4.70 และ 4.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ตามล าดับ นับว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 

ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉลี่ย1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) และระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยด้านระบบบริหารและการจัดการภายใน

มหาวิทยาลัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน 
 

ด้านระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย ค่าเฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ท าให้ขาดอิสระในการท างาน 4.41 (2.74) ปานกลาง 

2. ไม่เอื้อต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 4.75 (2.99) ปานกลาง 

3. ระเบียบกฏเกณฑ์ข้อบังคับเคร่งครัด ขาดความยืดหยุ่น 4.70 (2.81) ปานกลาง 

รวม 4.62 (2.54) ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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4.3.1.2  ด้านค่าตอบแทน 

การศึกษาเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยรัฐ ที่ส ารวจครั้งน้ีมี 4 ประเด็น ดังน้ี 

(1)  ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เหมาะสมกับต าแหน่งทางวิชาการ 
(2)  ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

(3)  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม 

(4)  ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

 

ผลการศึกษา (ดูตารางที่ 4.4) พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีผลต่อ

ความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.13 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เหมาะสมกับต าแหน่งทาง

วิชาการ และค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบนั้น อาจารย์เห็นว่า
ประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวมีผลต่อความเครียดในการท างานในระดับปานกลางทุกประเด็น โดย

ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประเด็นดังกล่าว มีค่าเท่ากับ 5.50 5.64 และ 5.76 คะแนน 

(จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ตามล าดับ นับว่าอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นเพียงประเด็นการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรมเท่านั้น ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 

10 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับต ่า 
 

ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉลี่ย1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) และระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่าตอบแทนที่มีผลต่อความเครียด
ในการท างาน 

 

ด้านค่าตอบแทน ค่าเฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เหมาะสมกับต าแหน่งทางวิชาการ 5.64 (4.63) ปานกลาง 

2. ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ 5.76 (3.22) ปานกลาง 

3. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม 3.62 (2.73) ต ่า 

4. ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 5.50 (3.22) ปานกลาง 

รวม 5.13 (2.74) ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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4.3.1.3  ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 

การศึกษาเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ ที่ส ารวจครั้งน้ีมี 4 ประเด็น ดังน้ี 

(1)  ต าแหน่งทางวิชาการไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
(2)  ต าแหน่งทางวิชาการท าให้ถูกคาดหวังจากนักศึกษา ประชาชน และสังคม 

(3)  การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการอย่างไม่เป็นธรรม 

(4)  การขอต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความยากล าบากและหนักใจ 
 

ผลการศึกษา (ดูตารางที่ 4.5) พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยด้านต าแหน่งทาง

วิชาการมีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐในระดับปานกลาง มีค่า 

เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความยากล าบาก และท าให้ถูกคาดหวังจากนักศึกษา 
ประชาชน และสังคมนั้น อาจารย์เห็นว่าประเด็นทั้งสองมีผลต่อความเครียดในการท างานใน

ระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นดังกล่าว มีค่าเท่ากับ 5.31 และ 5.47 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ตามล าดับ นับว่าอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น การ

พิจารณาเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

อาจารย์กลับเห็นว่าประเด็นทั้งสองมีผลต่อความเครียดในการท างานในระดับต ่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.81 และ 3.34 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ตามล าดับ  

 

ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉลี่ย1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) และระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยด้านต าแหน่งทางวิชาการที่มีผลต่อ

ความเครียดในการท างาน 

 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ ค่าเฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ต าแหน่งทางวิชาการไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 3.34 (2.63) ต ่า 

2. ท าให้ถูกคาดหวังจากนักศึกษา ประชาชน และสังคม 5.47 (2.99) ปานกลาง 

3. การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการอย่างไม่เป็นธรรม 2.81 (2.23) ต ่า 

4. การขอต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความยากล าบาก 5.31 (2.95) ปานกลาง 

รวม 4.23 (1.96) ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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4.3.1.4  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

การศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อความเครียดในการ
ท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ ที่ส ารวจครั้งน้ีมี 4 ประเด็น ดังน้ี 

(1)  การประกันคุณภาพการศึกษาท าให้การท างานมีความยุ่งยากมากขึ้น 
(2)  การรับรองจาก สมศ. สร้างความกดดันแก่อาจารย์ 

(3)  การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเพิ่มภาระงานแก่อาจารย์ 

(4)  อาจารย์จ าใจท าตามตัวชี้วัดของ สมศ. และ/หรือ ก.พ.ร. 

 

ผลการศึกษา (ดูตารางที่ 4.6) พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษามีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยารัฐในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่า 

กับ 7.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นเกี่ยวกับ
การรับรองจาก สมศ. สร้างความกดดันแก่อาจารย์ อาจารย์จ าใจท าตามตัวชี้วัดของ สมศ. และ/

หรือ ก.พ.ร. การประกันคุณภาพการศึกษาท าให้การท างานมีความยุ่งยากมากขึ้น และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเพิ่มภาระงานแก่อาจารย์นั้น อาจารย์เห็นว่าประเด็นต่าง ๆ 

ดังกล่าวมีผลต่อความเครียดในการท างานในระดับสูงทุกประเด็น โดยค่าเฉลี่ยของระดับความ

คิดเห็นของประเด็นดังกล่าว มีค่าเท่ากับ 7.31 7.46 8.09 และ 8.21 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน) ตามล าดับ นับว่าอยู่ในระดับสูง 

 

ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉลี่ย1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) และระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี

ผลต่อความเครียดในการท างาน 
 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ค่าเฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ท าให้การท างานของอาจารย์มีความยุ่งยากมากขึ้น 8.09 (2.52) สูง 

2. การรับรองจาก สมศ. สร้างความกดดันแก่อาจารย์ 7.31 (2.75) สูง 

3. เป็นการเพิ่มภาระงานแก่อาจารย์ 8.21 (2.41) สูง 

4. อาจารย์จ าใจท าตามตัวชี้วัดของ สมศ. และ/หรือ ก.พ.ร. 7.46 (2.73) สูง 

รวม 7.77 (2.33) สูง 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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4.3.1.5  ด้านภาระงานทางวิชาการ 

การศึกษาเกี่ยวกับภาระงานทางวิชาการที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ ที่ส ารวจครั้งน้ีมี 4 ประเด็น ดังน้ี 

(1)  ภาระงานถูกก าหนดด้วยปริมาณและคุณภาพที่สูงเกินไป 
(2)  มีจ านวนนักศึกษาที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากเกินไป 

(3)  มีภาระงานสอนมากเกินไป 

(4)  มีภาระงานอ่ืน นอกจากงานสอนและงานวิจัยมากเกินไป 
 

ผลการศึกษา (ดูตารางที่ 4.7) พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยด้านภาระงานทาง

วิชาการมีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐในระดับปานกลาง มีค่า 

เฉลี่ยเท่ากับ 5.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า 

ประเด็นเกี่ยวกับการมีภาระงานสอนมากเกินไป มีจ านวนนักศึกษาที่ต้องดูแลรับผิดชอบมาก
เกินไป ภาระงานถูกก าหนดด้วยปริมาณและคุณภาพที่สูงเกินไป และมีภาระงานอ่ืน ๆ นอกจาก

งานสอนและงานวิจัยมากเกินไปนั้น อาจารย์เห็นว่าประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวมีผลต่อความเครียด
ในการท างานในระดับปานกลางทุกประเด็น โดยค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประเด็น

ดังกล่าวเท่ากับ 4.48 4.64 5.08 และ 5.89 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ตามล าดับ 

นับว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉลี่ย1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) และระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาระงานทางวิชาการที่มีผลต่อ

ความเครียดในการท างาน 
 

ด้านภาระงานทางวิชาการ ค่าเฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ภาระงานฯ ถูกก าหนดด้วยปริมาณและคุณภาพที่สูงเกินไป 5.08 (3.05) ปานกลาง 

2. มีจ านวนนักศึกษาที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากเกินไป 4.64 (2.97) ปานกลาง 

3. มีภาระงานสอนมากเกินไป 4.48 (2.83) ปานกลาง 

4. มีภาระงานอ่ืน นอกจากงานสอนและงานวิจัยมากเกินไป 5.89 (3.03) ปานกลาง 

รวม 5.02 (2.37) ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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4.3.2  การเปรียบเทียบปัจจัยเก่ียวกับองค์การท่ีมีผลต่อความเครียดในการ

ท างาน 

การเปรียบเทียบปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการท างานที่น้ี ด้วยการ
ทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับ

ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ

ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ท า โดยก าหนดเกณฑ์ส าหรับแบ่งระดับความคิดเห็นที่มีต่อความเครียดใน
การท างานออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

(1)  ระดับต ่า หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นมีค่าระหว่าง 1.00-3.99 

คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) แปลผลได้ว่า ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความ 

เครียดในการท างานในระดับต ่า 

(2)  ระดับปานกลาง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นมีค่าระหว่าง 
4.00-6.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) แปลผลได้ว่า ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวมีผล

ต่อความเครียดในการท างานในระดับปานกลาง 
(3)  ระดับสูง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นมีค่าระหว่าง 7.00-10.00

คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) แปลผลได้ว่า ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความ 

เครียดในการท างานในระดับสูง 
ดังนั้น การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่น้ี 

จึงท าการศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยว 
กับงานที่ท า ส่วนผลการศึกษาจะท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นท าการ

เปรียบเทียบปัจจัยเกี่ยวองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน เมื่อทดสอบสมมติฐานโดย

การทดสอบค่าที (t-test) ส าหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส าหรับ
ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 5% จึงท าการ

ทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีของตูกีย์ (Tukey Method) แต่หากยังไม่พบความแตกต่างดังกล่าว จะ
ท าการทดสอบด้วยวิธีอ่ืน ๆ ต่อไป เช่น วิธีของดันแคน (Duncan Method) เป็นต้น  
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4.3.2.1  ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เมื่อพิจารณากลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีเพศต่างกัน (ดูตารางที่ 4.8) พบว่า 

ในภาพรวม อาจารย์ที่มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ
ทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์เพศชาย เห็นว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อ

ความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์เพศหญิงอยู่เล็กน้อย เมื่อทดสอบความเท่ากันระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีเพศต่างกัน พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉลี่ย1 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) ของระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดใน

การท างาน จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ 
เพศ ทดสอบ   

ค่าที ชาย หญิง 

1. ด้านระบบบริหารและการจัดการ 4.84 (2.55) 4.47 (2.52) 1.282 

   ภายในมหาวิทยาลัย 
    

  2. ด้านค่าตอบแทน 5.32 (3.07) 5.01 (2.50) 1.002 

3. ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 4.43 (2.09) 4.1 (1.86) 1.458 

4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 7.75 (2.25) 7.78 (2.38) -0.113 

5. ด้านภาระงานทางวิชาการ 5.04 (2.50) 5.02 (2.29) 0.070 

รวม 4.91 (1.73) 4.68 (1.53) 1.284 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 

เมื่อพิจารณากลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีอายุต่างกัน พบว่า ในภาพรวม 

อาจารย์ที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้าน
ต่างกัน โดยอาจารย์ที่มีอายุน้อยกว่า 31 ปี อายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี ต่างมีค่าเฉลี่ยของ

ระดับความคิดเห็นใกล้เคียงกัน และค่าเฉลี่ยดังกล่าวก็สูงกว่าอาจารย์ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้น
ไปพอสมควร และเมื่อทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของอาจารย์ที่

มีอายุต่างกัน พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% (ดู

ตารางที่ 4.9)  
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เมื่อพิจารณารายด้าน โดยการทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีอายุต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีตูกีย์ พบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 
อาจารย์ที่มีอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงกว่าอาจารย์ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี

ขึ้นไป ขณะที่ปัจจัยด้านภาระงานทางวิชาการ อาจารย์ที่มีอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นสูงกว่าอาจารย์ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไปเช่นกัน 

 

ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉลี่ย1 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) ของระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดใน
การท างาน จ าแนกตามอายุ 

 

ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ 
อายุ (ปี) ทดสอบ  

ค่าเอฟ <31 31-40 41-50 >50 

1. ด้านระบบบริหารและการจัดการ 5.13 4.94 4.31 4.09 2.637 

   ภายในมหาวิทยาลัย (2.54) (2.51) (2.60) (2.44)   

2. ด้านค่าตอบแทน 5.54 5.65 4.83 4.25 4.952* 

  (2.19) (2.49) (2.55) (3.32)   

3. ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 3.61 4.38 4.24 4.14 1.302 

  (1.49) (1.90) (1.87) (2.28)   

4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 7.54 8.02 7.96 7.14 2.625 

  (2.26) (2.17) (2.29) (2.60)   

5. ด้านภาระงานทางวิชาการ 4.62 5.54 5.01 4.15 6.243* 

  (2.18) (2.32) (2.47) (2.19)   

รวม 4.61 5.03 4.68 4.39 2.869* 

  (1.38) (1.52) (1.57) (1.84)   

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

   * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% 

เมื่อพิจารณากลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีระดับการศึกษาต่างกัน (ดูตารางที่ 
4.10) พบว่า ในภาพรวม อาจารย์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

ของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก เห็น
ว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มี
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การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทพอสมควร และเมื่อทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของ

ระดับความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านภาระงานทางวิชาการ อาจารย์ทั้ง 2 กลุ่ม
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 5% กล่าวคือ อาจารย์ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก เห็นว่า ปัจจัยด้านดังกล่าวมี

ผลต่อความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท อย่างไรก็
ตาม อาจารย์ทั้ง 2 กลุ่มต่างเห็นท านองเดียวกันว่า ปัจจัยด้านภาระงานทางวิชาการมีผลต่อ

ความเครียดในการท างาน ในระดับปานกลางเหมือนกัน 

 

ตารางท่ี 4.10  ค่าเฉลี่ย1 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) ของระดับความคิดเห็นของ  

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดใน

การท างาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ 
ระดับการศึกษา ทดสอบ   

ค่าที ตรีหรือโท เอก 

1. ด้านระบบบริหารและการจัดการ 4.39 (2.52) 4.79 (2.54) -1.428 

ภายในมหาวิทยาลัย             

2. ด้านค่าตอบแทน 4.81 (2.55) 5.30 (2.62) -1.722 

3. ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 4.01 (1.97) 4.40 (1.94) -1.755 

4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 7.64 (2.39) 7.86 (2.28) -0.841 

5. ด้านภาระงานทางวิชาการ 4.57 (2.30) 5.37 (2.37) -3.058* 

รวม 4.60 (1.59) 4.90 (1.62) -1.677 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

   * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% 

เมื่อพิจารณากลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน พบว่า ใน

ภาพรวม อาจารย์ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับ

องค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์ที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-30,000 บาท เห็นว่า ปัจจัย
เกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์กลุ่มที่มีรายได้ต่อ

เดือนอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน และเมื่อทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
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ของอาจารย์ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 5% (ดูตารางที่ 4.11) 
เมื่อพิจารณารายด้าน โดยการทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีรายได้ต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีตูกีย์ พบว่า ปัจจัยด้านระบบบริหาร
และการจัดการภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่มีรายได้ 25,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของ

ระดับความคิดเห็นสูงกว่าอาจารย์ที่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท และที่มีรายได้มากกว่า 

35,000 บาท ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม อาจารย์ทั้ง 3 กลุ่มต่างเห็นท านองเดียวกันว่า ปัจจัยด้าน
ระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัยมีผลต่อความเครียดในการท างาน ในระดับปาน

กลางเหมือนกัน 

ส่วนปัจจัยด้านค่าตอบแทน อาจารย์ที่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ย

ของระดับความคิดเห็นสูงกว่าอาจารย์ที่มีรายได้มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม 

อาจารย์ทั้ง 2 กลุ่มต่างเห็นว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีผลต่อความเครียดในการท างานในระดับ
ปานกลางเหมือนกัน ขณะที่ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ที่มีรายได้ 25,001-

30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงกว่าอาจารย์ที่มีรายได้มากกว่า 35,000 บาท 
ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม อาจารย์ทั้ง 2 กลุ่มต่างเห็นว่า ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษามี

ผลต่อความเครียดในการท างานในระดับสูงเหมือนกัน ส่วนปัจจัยด้านภาระงานทางวิชาการ 

อาจารย์ที่มีรายได้ 25,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงกว่าอาจารย์ที่มี
รายได้ 15,000-20,000 บาท และที่มีรายได้มากกว่า 35,000 บาทขึ้นไป อย่างไรก็ตาม อาจารย์

ทั้ง 3 กลุ่มต่างเห็นว่า ปัจจัยด้านภาระงานทางวิชาการมีผลต่อความเครียดในการท างานใน
ระดับปานกลางเหมือนกัน 

ขณะที่ปัจจัยด้านต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อท าการทดสอบความเท่ากันระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีรายได้ต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีตูกีย์ กลับไม่พบ
ความแตกต่าง จึงท าการทดสอบด้วยวิธีดันแคน ซึ่งไม่พบความแตกต่างอีกเช่นกัน จึงท าการ

ทดสอบล าดับต่อไปด้วยวิธีแอลเอสดี พบว่า อาจารย์ที่มีรายได้ 25,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นสูงกว่าอาจารย์ที่มีรายได้มากกว่า 35,000 บาทขึ้นไป อย่างไรก็ตาม 

อาจารย์ทั้ง 2 กลุ่มต่างเห็นว่า ปัจจัยด้านต าแหน่งทางวิชาการมีผลต่อความเครียดในการท างาน

ในระดับปานกลางเหมือนกัน 
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ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉลี่ย1 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) ของระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดใน
การท างาน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ 
รายได้ต่อเดือน (หม่ืนบาท) ทดสอบ

ค่าเอฟ 1.5-2.0 >2.0-2.5 >2.5-3.0 >3.0-3.5 >3.5 

1. ด้านระบบบริหารและการ 4.18 4.91 5.91 4.89 4.15 4.508* 

จัดการภายในมหาวิทยาลัย (2.57) (2.52) (2.78) (2.29) (2.40)   

2. ด้านค่าตอบแทน 6.30 5.60 5.98 5.29 4.14 9.628* 

  (2.40) (2.32) (2.74) (2.68) (2.42)   

3. ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 3.97 4.46 4.80 4.69 3.90 2.778* 

  (1.57) (1.88) (2.19) (2.00) (1.97)   

4. ด้านการประกันคุณภาพ 8.05 7.95 8.86 7.53 7.34 3.810* 

การศึกษา (2.19) (2.24) (1.67) (2.57) (2.41)   

5. ด้านภาระงานทางวิชาการ 4.80 5.37 6.24 5.47 4.44 5.747* 

  (2.33) (2.35) (2.64) (2.07) (2.23)   

รวม 4.86 4.96 5.53 4.94 4.38 4.773* 

  (1.57) (1.50) (1.64) (1.59) (1.60)   

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

   * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% 

เมื่อพิจารณากลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน (ดูตารางที่ 

4.12) พบว่า ในภาพรวม อาจารย์ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์ที่มีสถานภาพโสด เห็นว่า ปัจจัย

เกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มีสถานภาพสมรส
หรือหย่าร้างอยู่เล็กน้อย และเมื่อทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

ของอาจารย์ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉลี่ย1 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) ของระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดใน
การท างาน จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 

ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ 
สถานภาพสมรส ทดสอบ   

ค่าที โสด สมรสหรือหย่า 

1. ด้านระบบบริหารและการจัดการ 4.82 (2.51) 4.39 (2.55) 1.510 

ภายในมหาวิทยาลัย             

2. ด้านค่าตอบแทน 5.30 (2.59) 4.85 (2.59) 1.554 

3. ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 4.21 (1.95) 4.25 (1.97) -0.157 

4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 7.83 (2.36) 7.70 (2.30) 0.494 

5. ด้านภาระงานทางวิชาการ 5.28 (2.34) 4.74 (2.38) 2.064 

รวม 4.88 (1.63) 4.64 (1.59) 1.376 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 

4.3.2.2  ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน จ าแนกตาม
ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ท า  

เมื่อพิจารณากลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีสถานภาพในมหาวิทยาลัยต่างกัน 
(ดูตารางที่ 4.13) พบว่า ในภาพรวม อาจารย์ที่มีสถานภาพในมหาวิทยาลัยต่างกัน มีค่าเฉลี่ย

ของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์ที่มีสถานภาพ

เป็นข้าราชการ เห็นว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างานสูง
กว่าอาจารย์ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่เล็กน้อย และเมื่อทดสอบความเท่ากัน

ระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีสถานภาพในมหาวิทยาลัยต่างกัน พบว่า 
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉลี่ย1 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) ของระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดใน
การท างาน จ าแนกตามสถานภาพในมหาวิทยาลัย 

 

ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ 
สถานภาพในมหาวิทยาลัย ทดสอบ   

ค่าที ข้าราชการ พนักงาน 

1. ด้านระบบบริหารและการจัดการ 4.67 (2.52) 4.60 (2.55) 0.228 

ภายในมหาวิทยาลัย             

2. ด้านค่าตอบแทน 5.26 (3.21) 5.09 (2.55) 0.502 

3. ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 4.52 (2.22) 4.12 (1.84) 1.515 

4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 8.07 (2.21) 7.66 (2.36) 1.421 

5. ด้านภาระงานทางวิชาการ 5.07 (2.39) 5.01 (2.37) 0.217 

รวม 4.97 (1.77) 4.69 (1.56) 1.290 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 

เมื่อพิจารณากลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐต่างกัน (ดู
ตารางที่ 4.14) พบว่า ในภาพรวม อาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยของ
รัฐ เห็นว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่

สังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐพอสมควร และเมื่อทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐต่างกัน พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณารายด้าน โดยการทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐต่างกัน พบว่า อาจารย์จากมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 

2 ประเภทมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% 

โดยเฉพาะด้านค่าตอบแทน ด้านต าแหน่งทางวิชาการ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

กล่าวคือ ด้านค่าตอบแทน และด้านต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐมี

ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่าตอบแทนและด้านต าแหน่งทางวิชาการต่อ
ความเครียดในการท างาน สูงกว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ อย่างไรก็ตาม อาจารย์

จากมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 2 ประเภท ต่างคิดเห็นว่า ปัจจัยทั้ง 2 ด้านดังกล่าวข้างต้นมีผลต่อ

ความเครียดในการท างาน ในระดับปานกลางเหมือนกัน ส่วนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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อาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านดังกล่าว สูง

กว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐเช่นกัน ต่างกันที่ว่า อาจารย์จากมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 2 
ประเภท ต่างเห็นว่า ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีผลต่อความเครียดในการท างาน

ในระดับสูง 
 

ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉลี่ย1 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) ของระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดใน

การท างาน จ าแนกตามประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ 
 

ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ 
ประเภทมหาวิทยาลัย ทดสอบ   

ค่าที ม.ในก ากับรัฐ ม.ของรัฐ 

1. ด้านระบบบริหารและการจัดการ 4.60 (2.46) 4.63 (2.61) -0.118 

ภายในมหาวิทยาลัย             

2. ด้านค่าตอบแทน 4.77 (2.56) 5.46 (2.86) -2.267* 

3. ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 4.00 (2.08) 4.43 (1.82) -1.974* 

4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 7.48 (2.48) 8.02 (2.15) -2.079* 

5. ด้านภาระงานทางวิชาการ 5.04 (2.42) 5.01 (2.33) 0.143 

รวม 4.61 (1.65) 4.91 (1.57) -1.703 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

   * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% 

เมื่อพิจารณากลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มาจากกลุ่มวิชาต่างกัน (ดูตารางที่ 

4.15) พบว่า ในภาพรวม อาจารย์ที่มาจากกลุ่มวิชาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของ
ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เห็นว่า 

ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างานต ่ากว่าอาจารย์กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
(Non-Science) อยู่เล็กน้อย และเมื่อทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

ของอาจารย์ที่มาจากกลุ่มวิชาต่างกัน พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.15  ค่าเฉลี่ย1 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) ของระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดใน
การท างาน จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

 

ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ 
กลุ่มวิชา ทดสอบ   

ค่าที วิทยาศาสตร์ อ่ืน ๆ 

1. ด้านระบบบริหารและการจัดการ 4.53 (2.52) 4.73 (2.56) -0.712 

ภายในมหาวิทยาลัย             

2. ด้านค่าตอบแทน 5.25 (2.75) 4.97 (2.73) 0.899 

3. ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 4.08 (1.95) 4.43 (1.96) -1.608 

4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 7.56 (2.46) 8.05 (2.11) -1.915 

5. ด้านภาระงานทางวิชาการ 4.99 (2.39) 5.07 (2.35) -0.305 

รวม 4.69 (1.58) 4.88 (1.66) -1.092 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 

เมื่อพิจารณากลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่างกัน (ดู
ตารางที่ 4.16) พบว่า ในภาพรวม อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นอาจารย์ เห็นว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างานสูงกว่า

อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับอ่ืน ๆ พอสมควร และเมื่อทดสอบความเท่ากันระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของอาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐต่างกัน พบว่า ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   

เมื่อพิจารณารายด้าน โดยการทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีตูกีย์ พบว่า ปัจจัย

ด้านค่าตอบแทน อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

สูงกว่าอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป ส่วนปัจจัยด้านภาระงาน

ทางวิชาการ อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิด เห็นสูง

กว่าอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปเช่นกัน 
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ตารางท่ี 4.16  ค่าเฉลี่ย1 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) ของระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดใน
การท างาน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ทดสอบ 

ค่าเอฟ อ. ผศ. รศ.ข้ึนไป 

1. ด้านระบบบริหารและการจัดการ 4.81 4.51 3.98 2.064 

ภายในมหาวิทยาลัย (2.50) (2.75) (2.21)   

2. ด้านค่าตอบแทน 5.48 5.00 3.84 8.727* 

  (2.53) (3.19) (2.35)   

3. ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 4.36 4.16 3.80 1.572 

  (1.87) (2.18) (1.88)   

4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 7.89 7.42 7.85 1.188 

  (2.28) (2.59) (2.00)   

5. ด้านภาระงานทางวิชาการ 5.23 5.00 4.17 3.758* 

  (2.34) (2.57) (1.98)   

รวม 4.92 4.60 4.40 2.584 

  (1.56) (1.80) (1.61)   

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

   * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% 

 

เมื่อพิจารณากลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีอายุงานต่างกัน (ดูตารางที่ 4.17)
พบว่า ในภาพรวม อาจารย์ที่มีอายุงานต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัย

เกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์ที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี อายุงาน 5-10 ปี อายุ
งาน 11-15 ปี อายุงาน 16-20 ปี และอายุงาน 21-25 ปี ต่างเห็นว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 

ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปีขึ้นไป และเมื่อ

ทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีอายุงานต่างกัน 
พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณารายด้าน โดยการทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีอายุงานต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีตูกีย์ พบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 



69 
 

อาจารย์ที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงกว่าอาจารย์ทีมีอายุงาน

มากกว่า 25 ปีขึ้นไป ขณะที่ปัจจัยด้านภาระงานทางวิชาการ อาจารย์ที่มีอายุงาน 5-10 ปี มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงกว่าอาจารย์ที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปีขึ้นไป 

 

ตารางท่ี 4.17  ค่าเฉลี่ย1 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) ของระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดใน

การท างาน จ าแนกตามอายุงาน 

 

ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ 
อายุงาน (ปี) ทดสอบ

ค่าเอฟ <5 5-10 11-15 16-20 21-25 >25 

1. ด้านระบบบริหารและการ 4.62 4.78 5.17 4.66 4.24 3.73 1.800 

จัดการภายในมหาวิทยาลัย (2.54) (2.72) (2.62) (2.33) (2.03) (2.39)   

2. ด้านค่าตอบแทน 5.48 5.44 5.19 4.95 4.59 3.91 2.692* 

  (2.31) (2.77) (2.75) (2.48) (2.43) (2.56)   

3. ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 3.91 4.18 4.66 4.43 4.53 4.02 1.383 

  (1.60) (2.12) (2.12) (1.91) (1.84) (2.15)   

4. ด้านการประกันคุณภาพ 7.55 8.24 7.80 7.51 8.22 7.28 1.432 

การศึกษา (2.31) (2.22) (2.35) (2.37) (2.07) (2.55)   

5. ด้านภาระงานทางวิชาการ 5.02 5.26 5.19 5.33 5.42 3.87 2.516* 

  (2.26) (2.33) (2.58) (2.50) (2.38) (2.01)   

รวม 4.60 5.05 4.94 4.91 4.84 4.23 1.803 

  (1.38) (1.75) (1.66) (1.75) (1.39) (1.66)   

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

      * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% 

 

เมื่อพิจารณากลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีจ านวนชั่วโมงการท างานสอนต่อ

สัปดาห์ต่างกัน (ดูตารางที่ 4.18) พบว่า ในภาพรวม อาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมงการท างานสอน

ต่อสัปดาห์ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน 
โดยอาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์มากกว่า 39 ชั่วโมงขึ้นไป เห็นว่า ปัจจัย

เกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมง

การท างานสอนต่อสัปดาห์กลุ่มอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน และเมื่อทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ย
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ของระดับความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์ต่างกัน พบว่า 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% 
เมื่อพิจารณารายด้าน โดยการทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์ต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ตูกีย์ พบว่า ปัจจัยด้านระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่มีจ านวน

ชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์มากกว่า 39 ชั่วโมงขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูง

กว่าอาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมงการท าการสอนต่อสัปดาห์น้อยกว่า 20 ชั่วโมง และ 30-39 ชั่วโมง 
ส่วนปัจจัยด้านภาระงานทางวิชาการ อาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์

มากกว่า 39 ชั่วโมงขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงกว่าอาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมงการ

ท างานสอนต่อสัปดาห์น้อยกว่า 20 ชั่วโมง  

 

ตารางท่ี 4.18  ค่าเฉลี่ย1 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าในวงเล็บ) ของระดับความคิดเห็นของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดใน
การท างาน จ าแนกตามจ านวนชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์ 

 

ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ 
ชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์ ทดสอบค่า

เอฟ <20 20-29 30-39 >39 

1. ด้านระบบบริหารและการจัดการ 4.31 4.79 4.37 6.14 3.730* 

ภายในมหาวิทยาลัย (2.46) (2.51) (2.53) (2.68)   

2. ด้านค่าตอบแทน 4.63 5.34 5.25 5.97 2.630 

  (2.49) (2.76) (2.51) (2.20)   

3. ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 4.03 4.42 4.13 4.69 1.284 

  (1.87) (2.15) (1.71) (1.96)   

4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 7.45 7.85 8.15 8.20 1.640 

  (2.37) (2.28) (2.33) (2.23)   

5. ด้านภาระงานทางวิชาการ 4.43 5.43 5.06 6.25 6.068* 

  (2.21) (2.37) (2.29) (2.70)   

รวม 4.47 4.94 4.77 5.60 4.014* 

  (1.51) (1.74) (1.47) (1.55)   

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

   * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% 
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4.3.3  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐแต่ละกลุ่ม

ความเครียด จ าแนกตามปัจจัยเก่ียวกับองค์การ 

ในการศึกษาครั้งน้ี นอกจากท าการศึกษาระดับความเครียดในการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยรัฐแล้ว ยังท าการส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ในแต่ละกลุ่มความเครียดเกี่ยว 

กับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การด้านใดที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน ทั้งยังท าการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของอาจารย์ในแต่ละกลุ่มความเครียด จ าแนกตามปัจจัยเกี่ยวกับ
องค์การด้วย โดยก าหนดเกณฑ์ส าหรับแบ่งระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการ

ท างานออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

(1)  ระดับต ่า หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นมีค่าระหว่าง 1.00-3.99 

คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) แปลผลได้ว่า ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความ 

เครียดในการท างานในระดับต ่า 
(2)  ระดับปานกลาง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นมีค่าระหว่าง 

4.00-6.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) แปลผลได้ว่า ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวมีผล
ต่อความเครียดในการท างานในระดับปานกลาง 

(3)  ระดับสูง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นมีค่าระหว่าง 7.00-10.00

คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) แปลผลได้ว่า ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความ 
เครียดในการท างานในระดับสูง 

ดังนั้น การศึกษาน้ีจะท าการวิเคราะห์ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของ
อาจารย์ในแต่ละกลุ่มความเครียด จ าแนกตามปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้าน จากนั้นจะท า

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของอาจารย์ในแต่ละกลุ่มความเครียด โดยการ

ทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นดังกล่าว ด้วยวิธี ANOVA และเป็นรายคู่
ด้วยวิธีตูกีย์ ดังต่อไปน้ี 

 
(1)  ด้านระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

เมื่อพิจารณาอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐในแต่ละกลุ่มความเครียด (ดูตารางที่ 4.19) พบว่า 

ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับปัจจัยด้านระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัยมี
ผลต่อความเครียดในการท างานนั้น อาจารย์แต่ละกลุ่มความเครียด มีค่าเฉลี่ยของระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
และเมื่อทดสอบโดยวิธี ANOVA และเป็นรายคู่ด้วยวิธีตูกีย์ พบว่า อาจารย์กลุ่มความเครียดสูง 

เห็นว่าปัจจัยด้านระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัยมีผลต่อความเครียดในการ

ท างานสูงกว่าอาจารย์กลุ่มความเครียดปานกลางและเครียดต ่าอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 5%  
โดยค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 3.67 6.41 และ 8.30 คะแนน (จาก

คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ตามล าดับ จากกลุ่มที่มีความเครียดต ่าไปสูง 
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(2)  ด้านค่าตอบแทน 

เมื่อพิจารณาอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐในแต่ละกลุ่มตามระดับความเครียด (ดูตารางที่ 
4.19) พบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีผลต่อความเครียดใน

การท างานนั้น อาจารย์แต่ละกลุ่มความเครียด มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านค่าตอบแทนแตกต่างกันอย่างชัดเจน และเมื่อทดสอบโดยวิธี ANOVA และเป็นรายคู่ด้วยวิธี

ตูกีย์ พบว่า อาจารย์กลุ่มความเครียดต ่า เห็นว่าปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีผลต่อความเครียดใน

การท างานต ่ากว่าอาจารย์กลุ่มความเครียดปานกลางและเครียดสูงอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 5% 
อย่างไรก็ตาม อาจารย์ทั้ง 3 กลุ่ม ต่างเห็นว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีผลต่อความเครียดในการ

ท างานในระดับปานกลางเหมือนกันทุกกลุ่ม โดยค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นดังกล่าวมีค่า

เท่ากับ 4.36 6.45 และ 8.07 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ตามล าดับ จากกลุ่มที่มี

ความเครียดต ่าไปสูง 

 
(3)  ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 

เมื่อพิจารณาอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐในแต่ละกลุ่มตามระดับความเครียด (ดูตารางที่ 
4.19) พบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับปัจจัยด้านต าแหน่งทางวิชาการมีผลต่อ

ความเครียดในการท างานนั้น อาจารย์ที่มีความเครียดปานกลางและเครียดสูง ต่างมีค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นใกล้เคียงกัน และค่าเฉลี่ยดังกล่าวก็สูงกว่าของอาจารย์ที่มีความเครียดต ่า
พอสมควร และเมื่อทดสอบโดยวิธี ANOVA และเป็นรายคู่ด้วยวิธีของตูกีย์ พบว่า อาจารย์กลุ่ม

ความเครียดต ่า เห็นว่าปัจจัยด้านต าแหน่งทางวิชาการมีผลต่อความเครียดในการท างานต ่ากว่า 
อาจารย์กลุ่มความเครียดปานกลางและเครียดสูงอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 5% อย่างไรก็ตาม 

อาจารย์ทั้ง 3 กลุ่ม ต่างเห็นว่าปัจจัยด้านต าแหน่งทางวิชาการมีผลต่อความเครียดในการท างาน 

ในระดับปานกลาง ยกเว้นอาจารย์ที่มีความเครียดต ่า ที่เห็นว่าปัจจัยด้านต าแหน่งทางวิชาการมี
ผลต่อความเครียดในการท างานในระดับต ่าเท่านั้น โดยค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นดังกล่าว

มีค่าเท่ากับ 3.59 5.53 และ 6.09 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ตามล าดับ จากกลุ่มที่มี
ความเครียดต ่าไปสูง 

 

(4)  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

เมื่อพิจารณาอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐในแต่ละกลุ่มตามระดับความเครียด (ดูตารางที่ 

4.19) พบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีผลต่อ
ความเครียดในการท างานนั้น อาจารย์ที่มีความเครียดปานกลางและเครียดสูง ต่างมีค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นใกล้เคียงกัน และค่าเฉลี่ยดังกล่าวก็สูงกว่าของอาจารย์ที่มีความเครียดต ่า

พอสมควร และเมื่อทดสอบโดยวิธี ANOVA และเป็นรายคู่ด้วยวิธีของตูกีย์ พบว่า อาจารย์กลุ่ม
ความเครียดต ่า เห็นว่าปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีผลต่อความเครียดในการ
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ท างานต ่ากว่าอาจารย์กลุ่มความเครียดปานกลางและเครียดสูงอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 5%  

อย่างไรก็ตาม อาจารย์ทั้ง 3 กลุ่ม ต่างเห็นว่า ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีผลต่อ
ความเครียดในการท างานในระดับสูงเหมือนกันทุกกลุ่ม โดยค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

ดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 7.32 8.67 และ 9.19 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ตามล าดับ จาก
กลุ่มที่มีความเครียดต ่าไปสูง 

 

(5)  ด้านภาระงานทางวิชาการ 
เมื่อพิจารณาอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐในแต่ละกลุ่มตามระดับความเครียด (ดูตารางที่ 

4.19) พบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับปัจจัยด้านภาระงานทางวิชาการมีผลต่อ

ความเครียดในการท างานนั้น อาจารย์ที่มีความเครียดปานกลางและเครียดสูง ต่างมีค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นใกล้เคียงกัน และค่าเฉลี่ยดังกล่าวก็สูงกว่าของอาจารย์ที่มีความเครียดต ่า

พอสมควร และเมื่อทดสอบโดยวิธี ANOVA และเป็นรายคู่ด้วยวิธีของตูกีย์ พบว่า อาจารย์กลุ่ม
ความเครียดต ่า เห็นว่าปัจจัยด้านภาระงานทางวิชาการมีผลต่อความเครียดในการท างานต ่ากว่า 

อาจารย์กลุ่มความเครียดปานกลางและเครียดสูงอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 5% อย่างไรก็ตาม 
อาจารย์ทั้ง 3 กลุ่ม ต่างเห็นว่า ปัจจัยด้านภาระงานทางวิชาการมีผลต่อความเครียดในการ

ท างานในระดับปานกลางเหมือนกัน โดยค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 

4.28 6.61 และ 6.41 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ตามล าดับ จากกลุ่มที่มีความเครียด
ต ่าไปสูง 
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ตารางท่ี 4.19  ร้อยละของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐแต่ละกลุ่มความเครียด จ าแนกตามระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการ
ท างาน และค่าเฉลี่ย1 ระดับความคิดเห็นของอาจารย์แต่ละกลุ่มความเครียด 

จ าแนกตามปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ 

 

ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ 
กลุ่มความ 

เครียด 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉล่ีย 

ต ่า ปานกลาง สูง 

1. ด้านระบบบริหารและการ ต ่า 58.8 30.3 10.9 3.67 

จัดการภายในมหาวิทยาลัย* ปานกลาง 10.6 46.8 42.6 6.41 

  สูง 0.0 18.2 81.8 8.30 

2. ด้านค่าตอบแทน* ต ่า 46.6 32.1 21.3 4.36 

  ปานกลาง 11.7 44.7 43.6 6.45 

  สูง 0.0 27.3 72.7 8.07 

3. ด้านต าแหน่งทางวิชาการ* ต ่า 55.7 39.8 4.5 3.59 

  ปานกลาง 19.1 62.8 18.1 5.53 

  สูง 0.0 81.8 18.2 6.09 

4. ด้านการประกันคุณภาพ ต ่า 12.2 25.8 62.0 7.32 

การศึกษา* ปานกลาง 1.1 14.9 84.0 8.67 

  สูง 0.0 9.1 90.9 9.19 

5. ด้านภาระงานทางวิชาการ* ต ่า 44.8 42.5 12.7 4.28 

  ปานกลาง 8.5 42.6 48.9 6.61 

  สูง 9.1 54.5 36.4 6.41 

 

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

   * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% 

 
 



 
 

บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความเครียดมิได้มีความหมายในเชิงลบเสมอไป ความเครียดในปริมาณที่พอเหมาะกลับ

ก่อให้เกิดผลดี นั่นคือ ท าให้บุคคลเกิดความความฮึกเหิม ความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่นที่จะ

ประสบความส าเร็จ ปัจจุบันความเครียดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะความเครียดที่ 
มาจากการท างาน งานได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต และเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ชีวิตมีคุณค่ามี

ความหมาย ขณะเดียวกัน งานยิ่งมีความส าคัญมากเท่าไหร่ ยิ่งสร้างความกดดันมากขึ้นเท่านั้น
โดยเฉพาะงานที่มีบทบาทภาระกิจหน้าที่ส าคัญเฉกเช่นการเป็น “อาจารย์” ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้

มีบทบาทหลักและเป็นตัวจักรส าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของ

ประเทศในทุกด้าน 
การศึกษาเรื่อง “ความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ” มีวัตถุประสงค์ 

2 ประการ ประการแรก เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการท างานและเปรียบเทียบระดับความ 
เครียดในการท างาน ประการสอง เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการ

ท างานและเปรียบเทียบปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน โดยมี

ประชากรเป้าหมายของการศึกษา คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล) เฉพาะมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้น ข้อมูลส าหรับการ 

ศึกษาน้ี เป็นข้อมูลจากตัวอย่างขนาด 326 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิหลายขั้น 
(Multi-Stage Stratified Random Sampling) สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1  คุณลักษณะทั่วไปของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 

ตัวอย่างของการศึกษาน้ี คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล) เฉพาะมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 326 คน ในจ านวน

น้ีมากกว่าครึ่งหน่ึงเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาเอก มีรายได้
มากกว่า 35,000 บาทขึ้นไป และมีสถานภาพโสด  

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

มากกว่าครึ่งหน่ึงมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ โดยส่วนมากมีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี และมี

ชั่วโมงการท างานสอนน้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

  

5.1.2  ระดับความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 

ผลจากการศึกษา พบว่า ในภาพรวม อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.8)  

มีความเครียดในการท างานในระดับต ่า มีเพียงร้อยละ 3.4 ที่มีความเครียดในการท างานใน
ระดับสูง และอีกร้อยละ 28.8 มีความเครียดในการท างานในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาตามคุณลักษณะทั่วไป พบว่า อาจารย์เพศชายมีความเครียดในการท างาน

สูงกว่าอาจารย์หญิงอยู่เล็กน้อยอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อาจารย์ที่มีอายุ 31-40 ปี มี
ความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์กลุ่มอายุอ่ืน ๆ อยู่เล็กน้อยอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ส่วนอาจารย์ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทอยู่เล็กน้อยอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อาจารย์ที่มีรายได้ 

25,000-30,000 บาท และ 30,001-40,000 บาท ต่างมีความเครียดในการท างานใกล้เคียงกัน 

และความเครียดดังกล่าวก็สูงกว่าอาจารย์กลุ่มรายได้อ่ืนพอสมควรอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ขณะที่อาจารย์ที่มีสถานภาพโสดมีความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่สมรสหรือหย่าร้าง

อยู่เล็กน้อยอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติอีกเช่นกัน 
นอกจากน้ี อาจารย์ที่เป็นข้าราชการมีความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่เป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่เล็กน้อยอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่อาจารย์มหาวิทยาลัยของ

รัฐมีความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐอยู่เล็กน้อยอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์มีความเครียดในการท างานต ่ากว่าอาจารย์กลุ่ม

วิชาอ่ืน ๆ อยู่พอสมควรอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็น
อาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต่างมีความเครียดในการท างานใกล้เคียงกัน และความเครียด

ดังกล่าวก็สูงกว่าอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปพอสมควรอย่าง

ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อาจารย์ที่มีอายุงาน 5-10 ปี มีความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์
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กลุ่มอายุงานอ่ืน ๆ พอสมควรอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สุดท้าย อาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมง

การท างานสอนมากกว่า 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พบว่า มีความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์
กลุ่มอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน แต่ก็ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติอีกเช่นกัน 

 

5.1.3  ปัจจัยเก่ียวกับองค์การท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารย์

มหาวิทยาลัยรัฐ 

จากการส ารวจระดับความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับ

องค์การที่มีผลต่อความเครียดในการท างานรายด้าน พบว่า ในภาพรวม อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ

ต่างเห็นในท านองเดียวกันว่า ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีผลต่อเครียดในการ

ท างานในระดับสูงและเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านค่าตอบแทน ด้านภาระงานทางวิชาการ 

ด้านระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย ด้านต าแหน่งทางวิชาการ ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ท า พบว่า อาจารย์
ที่มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน 

โดยอาจารย์เพศชาย เห็นว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างาน

สูงกว่าอาจารย์เพศหญิงอยู่เล็กน้อย ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ขณะที่อาจารย์ที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 

ด้านต่างกัน โดยอาจารย์ที่มีอายุน้อยกว่า 31 ปี อายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี ต่างมีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นใกล้เคียงกัน และค่าเฉลี่ยดังกล่าวก็สูงกว่าอาจารย์ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี 

ขึ้นไปพอสมควร ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% ส่วน

อาจารย์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ
ทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก เห็นว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 

5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท
พอสมควร ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

อาจารย์ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับ

องค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์ที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-30,000 บาท เห็นว่า ปัจจัย
เกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์กลุ่มรายได้ต่อเดือน

อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% ขณะที่
อาจารย์ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ

ทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์ที่มีสถานภาพโสด เห็นว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผล

ต่อความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มีสถานภาพสมรสหรือหย่าร้างอยู่เล็กน้อย ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนอาจารย์ที่มีสถานภาพในมหาวิทยาลัย

ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดย
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อาจารย์ที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ เห็นว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความ 

เครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่เล็กน้อย ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติอีกเช่นกัน 

อาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัย
เกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ เห็นว่า ปัจจัยเกี่ยว 

กับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยใน

ก ากับรัฐพอสมควร ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่อาจารย์
ที่มาจากกลุ่มวิชาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้าน

ต่างกัน โดยอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เห็นว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมี

ผลต่อความเครียดในการท างานต ่ากว่าอาจารย์กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ (Non-Science) อยู่เล็กน้อย 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ

ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดย
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ เห็นว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อ

ความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับอ่ืน ๆ พอสมควร ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติอีกเช่นกัน 

อาจารย์ที่มีอายุงานต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ

ทั้ง 5 ด้านต่างกัน โดยอาจารย์ที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี อายุงาน 5-10 ปี อายุงาน 11-15 ปี 
อายุงาน 16-20 ปี และอายุงาน 21-25 ปี ต่างเห็นว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อ

ความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปีขึ้นไป ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่อาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมงการท างานสอนต่อ

สัปดาห์ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านต่างกัน 

โดยอาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์มากกว่า 39 ชั่วโมงขึ้นไป เห็นว่า ปัจจัย
เกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมง

การท างานสอนต่อสัปดาห์กลุ่มอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐในแต่ละกลุ่ม

ความเครียด จ าแนกตามปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 พบว่า ปัจจัยด้านระบบบริหารและการ

จัดการภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์แต่ละกลุ่มความเครียด มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยด้านน้ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน และเมื่อทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็น พบว่า อาจารย์กลุ่มความเครียดสูง เห็นว่าปัจจัยด้านระบบบริหารและการ

จัดการภายในมหาวิทยาลัยมีผลต่อความเครียดในการท างานสูงกว่าอาจารย์กลุ่มความเครียด

ปานกลางและเครียดต ่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านค่าตอบแทน อาจารย์แต่ละกลุ่ม
ความเครียด มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่าตอบแทนแตกต่างกันอย่าง
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ชัดเจน และเมื่อทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น พบว่า อาจารย์กลุ่ม

ความเครียดต ่า เห็นว่าปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีผลต่อความเครียดในการท างานต ่ากว่าอาจารย์
กลุ่มความเครียดปานกลางและเครียดสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านต าแหน่งทาง

วิชาการ อาจารย์ที่มีความเครียดปานกลางและเครียดสูง ต่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ใกล้เคียงกัน และค่าเฉลี่ยดังกล่าวก็สูงกว่าของอาจารย์ที่มีความเครียดต ่าพอสมควร และเมื่อ

ทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น พบว่า อาจารย์กลุ่มความเครียดต ่า 

เห็นว่าปัจจัยด้านต าแหน่งทางวิชาการมีผลต่อความเครียดในการท างานต ่ากว่า อาจารย์กลุ่ม
ความเครียดปานกลางและเครียดสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่ปัจจัยด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา อาจารย์ที่มีความเครียดปานกลางและเครียดสูง ต่างมีค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นใกล้เคียงกัน และค่าเฉลี่ยดังกล่าวก็สูงกว่าของอาจารย์ที่มีความเครียดต ่าพอสมควร และ

เมื่อทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น พบว่า อาจารย์กลุ่มความ 

เครียดต ่า เห็นว่าปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีผลต่อความเครียดในการท างานต ่า
กว่าอาจารย์กลุ่มความเครียดปานกลางและเครียดสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สุดท้าย ปัจจัย

ด้านภาระงานทางวิชาการ อาจารย์ที่มีความเครียดปานกลางและเครียดสูง ต่างมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นใกล้เคียงกัน และค่าเฉลี่ยดังกล่าวก็สูงกว่าของอาจารย์ที่มีความเครียดต ่า

พอสมควร และเมื่อทดสอบความเท่ากันระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น พบว่า อาจารย์

กลุ่มความเครียดต ่า เห็นว่าปัจจัยด้านภาระงานทางวิชาการมีผลต่อความเครียดในการท างานต ่า
กว่า อาจารย์กลุ่มความเครียดปานกลางและเครียดสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาสามารถน ามาสรุปตามสมมติฐานการวิจัยได้ดังน้ี 
สมมติฐานข้อที่ 1 อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรส ต่างกันมีความเครียดในการท างานแตกต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน และสถานสมรส ต่างกันมีความเครียดในการท างานไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่มีลักษณะงานที่ท า ได้แก่ สถานภาพใน
มหาวิทยาลัย ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ กลุ่มวิชา ระดับต าแหน่งทางวิชาการ อายุงาน จ านวน

ชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์ ต่างกันมีความเครียดในการท างานแตกต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า อาจารย์ที่มีสถานภาพในมหาวิทยาลัย ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ 

กลุ่มวิชา ระดับต าแหน่งทางวิชาการ อายุงาน จ านวนชั่วโมงการท างานสอนต่อสัปดาห์ ต่างกันมี

ความเครียดในการท างานไม่แตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ระบบบริหารและการจัดการ

ภายในมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทน ต าแหน่งทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และ

ภาระงานทางวิชาการ มีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 
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ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการท างาน

ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ โดยปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีผลต่อเครียดในการ
ท างานในระดับสูงและเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านค่าตอบแทน ด้านภาระงานทางวิชาการ 

ด้านระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย ด้านต าแหน่งทางวิชาการ ตามล าดับ 
 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐมีความคิดเห็นพ้องต้องกัน

ว่า การประกันคุณภาพการศึกษามีส่วนท าให้ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นและมีความ
ยุ่งยากมากขึ้น อีกทั้งการรับรองจาก สมศ. ยังมีส่วนสร้างความกดดันแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ

ด้วย แต่ถึงอย่างนั้น อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐก็จ าเป็นต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ สมศ. และ/หรือ 

ก.พ.ร. ที่ก าหนดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ จะเห็นได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นปัจจัยอันดับ
แรกที่มีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐในปัจจุบัน ดังค ากล่าวของ 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ว่า “การประกันคุณภาพเป็น
การประเมินการท างานเพื่อให้รู้จุดแข็งจุดอ่อน จะได้ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น...ไม่ใช่สักแต่ท าตาม

กฎหมายก าหนด...จะดีจริงขึ้นกว่าตอนที่ไม่มี ISO หรือเปล่าไม่รู้...ต้องจับเน้ือหาสาระหลักให้ได้

ว่าเจตนาของการประกันคุณภาพก็เพ่ือให้มหาวิทยาลัย ครูอาจารย์ได้ปฏิรูปได้พัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเน่ืองต่อไป” ส่วน ดร.เจตนา นาควัชระ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน

พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เคยให้ทัศนะที่น่าสนใจไว้ว่า “การจะท าประกันคุณภาพการ 
ศึกษาให้ได้ผลต้องเข้าใจว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ไม่ใช่เป็นการเอากฎเกณฑ์มาบีบจาก

ภายนอก ต้องใช้เวลา ต้องสร้างวัฒนธรรมให้ครูอาจารย์ หรือคนที่อยู่ในระบบยอมรับ...จนเป็น

ส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวัน การตรวจสอบภายในที่เราท าอะไรใหม่ ๆ กัน หลักการดี ประเด็น
คือว่า หยุมหยิมเหลือเกิน...แต่ถ้าไม่มีระบบการตรวจสอบคุณภาพ อุดมศึกษาไทยยิ่งจะพังกว่า

น้ี” (ทบวงมหาวิทยาลัย. ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2546) ขณะที่นายอุทัย ดุลยเกษม 
ก็เคยให้ทัศนะไว้เช่นกันว่า “กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกได้ก่อให้เกิดความต่ืนตัวเรื่อง

การประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นอย่างกว้างขวาง บางสถาบันอุดมศึกษากลับมองว่ากระบวน 

การประเมินภายนอกเป็นกระบวนการ “จับผิด” เอาเลยทีเดียว” (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2550) อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าทัศนะดังกล่าว

ของทั้งสามท่านยังคงใช้ได้กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐส่วนใหญ่

ยังคงมองว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานส่วนเกินที่เพิ่มเข้ามา พร้อมด้วย
กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ มากมายจากภายนอก ซึ่งล้วนมีส่วนสร้างความกดดันและความ

ยุ่งยากในการท างานแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยกันทั้งสิ้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองของ
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อาจารย์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จนท าให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจหน้าที่ มิใช่ภาระหนักที่ต้องรับผิดชอบนั้น ดูเหมือน
เป็นเรื่องยากและอาจเป็นไปไม่ได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นและควรกระท า น่ียังคงเป็นโจทย์ท้าทาย

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายที่ต้องเข้ามาจัดการแก้ไข เพ่ือยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการ
จัดการศึกษาไทย ตลอดจนบ่งชี้ศักยภาพในการแข่งขันโดยเฉพาะระดับนานาชาติ 

ด้านค่าตอบแทน อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐมีความคิดเห็นด้านน้ีแตกต่างกัน กล่าวคือ 

อาจารย์ที่มีความเครียดในการท างานสูง เห็นด้วยกับที่ว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งทางวิชาการและภาระงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ นอกจากน้ียัง

เห็นด้วยว่าการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ ด าเนินการอย่างไม่เป็นธรรม 

ขณะที่อาจารย์ที่มีความเครียดต ่าและความเครียดปานกลาง (ประมาณร้อยละ 97) คิดเห็นต่าง

ออกไป แม้ว่าจากการศึกษาน้ี ค่าตอบแทนอาจไม่ได้เป็นปัจจัยอันดับแรกที่มีผลต่อความเครียด

ในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐในปัจจุบัน แต่ก็เป็นปัจจัยหน่ึงที่มีส่วนสร้างความ 
เครียดแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐพอสมควร สอดคล้องกับผลจากการศึกษาของสภาอาจารย์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2541) รวมทั้ง ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เคยให้ทัศนะที่น่าสนใจไว้ว่า “คนดีและเก่งย่อมเป็นที่ต้องการของทุก

วงการ และในสังคมปัจจุบันวงการธุรกิจเอกชนให้ค่าตอบแทนสูงกว่าวงการวิชาการมาก แม้

มหาวิทยาลัยไม่สามารถตั้งอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนให้เท่ากับอัตราตลาดได้ ก็ควรจะ
ขยับให้ไม่ต่างมากนัก ซึ่งหมายความว่าบัญชีอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยควรมีหลายบัญชี 

ตามวิชาชีพ โดยก าหนดตามราคาตลาดของวิชาชีพนั้น ๆ ไม่ใช่อัตราเดียวเหมือนกันหมดแบบ
ราชการ” นอกจากน้ี ศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคยกล่าวเกี่ยวไว้เช่นกันว่า “มีกลไกที่มหาวิทยาลัย สามารถพัฒนา

ไปได้อย่างต่อเน่ือง...รวมทั้งต้องพิจารณาเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยให้
แข่งขันกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือนบ้านให้ได้” (ทบวงมหาวิทยาลัย. ส านักงานปลัดทบวง 

มหาวิทยาลัย, 2546) คงปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าตอบแทนเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อสภาพความ
เป็นอยู่ การกินดีอยู่ และคุณภาพชีวิตของอาจารย์ การพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม 

เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าที่รวมทั้งต้องเพียงพอต่อการด ารงชีพ ย่อมส่ง 

ผลเชิงบวกต่อขวัญและก าลังใจอย่างมากต่อการท างาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับ

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมหรืออย่างน้อยก็เป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลนั้น ก็ยังคงเป็นปริศนาให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายต้องขบคิดว่าจะจัดการดูแลขวัญและก าลังใจของบุคลากรกลุ่มน้ีได้อย่างไร 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออาจารย์และคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ด้านภาระงานทางวิชาการ จากการศึกษาพบว่า ภาระงานทางวิชาการเป็นปัจจัยล าดับ

สามที่ส่งผลต่อความเครียดในการท างาน อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐต่างคิดด้วยในท านองเดียวกัน
ว่า ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความเครียดในการท างานในระดับปานกลางเท่านั้น แม้ว่าภาระงานที่
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รับผิดชอบจะถูกก าหนดด้วยปริมาณและคุณภาพสูง อีกทั้งการมีภาระงานด้านการสอน จ านวน

นักศึกษาที่ต้องดูแลรับผิดชอบ รวมทั้งภาระงานอ่ืน ๆ ซึ่งนอกเหนือจากงานสอนและงานวิจัย
มากเกินไปก็ตาม มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ แม้แต่อาจารย์ที่มีความเครียดสูงก็ยังคงมองว่า

ปัจจัยด้านภาระงานทางวิชาการมีผลต่อความเครียดในการท างานในระดับปานกลางเท่านั้น ต่าง
จากปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านค่าตอบแทน จากการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 325 (6/2553) น าเสนอโดยสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยา

เขตหาดใหญ่ (2553) เกี่ยวกับเรื่องความเห็นของคณาจารย์ต่อเกณฑ์ภาระผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ ได้ให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจว่า “การมีนโยบายผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการ

ต าแหน่งอาจารย์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจะด้วยการท าวิจัยหรือการขอต าแหน่งทางวิชาการ

เป็นเรื่องที่ดี แต่การกระท าด้วยความกดดันจากกรอบเวลาในการขอต าแหน่งหรือการน ามา

พิจารณาเป็นผลงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรืออ่ืน ๆ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย เพราะท าให้ความสุข

ในการท างานลดลง ความทุ่มเทของอาจารย์ต่อศิษย์ก็อาจลดลงตามไปด้วย ซึ่งตอนน้ี
มหาวิทยาลัยไม่ค่อยเหมือนสถานศึกษา แต่เหมือนสถาบันทางธุรกิจมากกว่า จึงอยากให้ทาง

มหาวิทยาลัยตระหนักเรื่องการออกกฎเกณฑ์ ข้อก าหนดต่าง ๆ และคิดถึงนักศึกษาให้มากกว่า
น้ี” จากความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ภาระงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ต้อง

รับผิดชอบ อาจไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างานโดยตรง แต่การน ากรอบเวลาเข้า

มาบีบก าหนดขอบเขตเส้นตายซึ่งมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือมีผลต่อการเปลี่ยน
ชีวิตการท างานของอาจารย์ต่างหาก ที่อาจมีส่วนสร้างความกดดันและความเครียดในการ

ท างานของอาจารย์ อีกแง่มุมมองหน่ึง การน ากรอบเวลาเข้ามา เพ่ือช่วยเร่งกระตุ้นให้ผลลัพธ์
จากงานเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดี และจะดียิ่งกว่าหากอยู่ในขอบเขตของความพอเหมาะพอดี ไม่

เคร่งครัดจนเกินงาม ไม่หย่อนยานจนเกินเหตุ จนก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีที่จะตามมา 

ด้านระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐต่างแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน ใน

รายประเด็นเกี่ยวกับระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย ท าให้อาจารย์ขาดอิสระใน
การท างาน ตลอดจนระเบียบกฏเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเคร่งครัด ขาดความยืดหยุ่น 

อีกทั้งไม่เอื้อต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ในมุมมองของศาสตราจารย์กิตติคุณ นายเกษม 

วัฒนชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เคยกล่าวไว้ในการบรรยายพิเศษฯ เรื่อง 

อุดมศึกษาไทยท่ามกลางความท้าทายไว้ว่า “ในการพัฒนาสังคมให้ก้าวไปสู่การเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้นั้น ต้องค านึงถึงระบบการบริหารที่ดีเป็นล าดับแรก...ในส่วนของการบริหารจัดการ
สถานศึกษาทุกระดับต้องมีความยืดหยุ่นมีความพร้อมที่จะรับหรือปรับสถานการณ์ให้เอื้ออ านวย

ต่อปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างดี...สิ่งท้าทายที่ส าคัญที่เป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยควรต้องท าต่อไปนั้น 

คือเรื่องปรับปรุงระบบการบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2550) 
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ท านองเดียวกับ ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “การบริหารไม่ควรติดยึดกับตัวรูปแบบว่าจะสังกัดรัฐหรืออยู่ในก ากับ
รัฐ เพราะจริง ๆ แล้วคือ ต้องท าเน้ือหาบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและมี

คุณธรรม มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องสร้างความตระหนักของตนเอง ต้องใส่จริยธรรมเข้าไป
ในระบบด้วย ไม่อย่างนั้นแล้วการที่มหาวิทยาลัยเป็นอิสระอาจจะท าให้มีคุณภาพลดลง” (ทบวง 

มหาวิทยาลัย. ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2546) อย่างไรก็ตาม การบริหารและการ

จัดการภายในองค์การใดองค์การหน่ึงให้ประสบความส าเร็จย่อมเป็นเรื่องที่ยาก ยิ่งหากสวนทาง
กลับวัฒนธรรมรูปแบบเดิมขององค์การ อย่างไรก็ตาม การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของกันและ

กัน ร่วมกันคิดร่วมกันท า และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ที่เรียกว่า การบริหารแบบมี

ส่วนร่วม (Participative Management) อาจเป็นรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการบริหารและการ

จัดการภายในมหาวิทยาลัยรัฐในปัจจุบันก็เป็นได้ 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ จากการศึกษาพบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านน้ีแตกต่างกัน มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ แม้แต่อาจารย์ที่มีความเครียดสูงยัง

กลับเห็นว่าปัจจัยด้านต าแหน่งทางวิชาการมีผลต่อความเครียดในระดับปานกลางเท่านั้น เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐต่างคิดเห็นในท านองเดียวกันว่า การ

พิจารณาเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความ 

สามารถของอาจารย์ ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม หากด าเนินการด้วยความเป็นธรรมย่อมน ามา
ซึ่งความพึงพอใจของทุกฝ่าย ซึ่งประเด็นดังกล่าวทั้งสองน่าจะมีส่วนช่วยลดความเครียดในการ

ท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในปัจจุบันพอสมควรไม่มากก็น้อย  
ท้ายสุด การศึกษาเรื่อง “ความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ” น้ี เป็น

เพียงเสียงเบา ๆ และเล็ก ๆ ที่สะท้อนความคิดเห็นและบอกเล่าถึงสภาวะการณ์ปัจจุบันของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐภายใต้บริบทเกี่ยวกับความเครียดในการท างาน เสียงสะท้อนเหล่าน้ีคือ
สิ่งที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องรับฟังและมิอาจมองข้ามได้ น่ีคือเสียงสะท้อนจากบุคลากรกลุ่ม
หน่ึงซึ่งท างานอยู่เบื้องหลัง แต่เป็นฟันเฟืองส าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนความเจริญ 

ก้าวหน้าของประเทศ เพราะน่ีคือเสียงจากเหล่าคณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐนั่นเอง 

 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

การศึกษาเกี่ยวกับความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐครั้งน้ี พบว่า 
ปัจจัยที่ควรได้รับความสนใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอันดับต้น คือ ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา รองลงมาคือ ด้านค่าตอบแทน 
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1.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นปัจจัยอันดับแรกที่ส่งผลต่อความเครียดใน

การท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ อาจารย์ส่วนใหญ่ยังคงมองว่าการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาเป็นภาระงานส่วนเกินที่เพิ่มเข้ามา พร้อมด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ มาก 

มายจากภายนอก ซึ่งสร้างความกดดันและความยุ่งยากแก่อาจารย์ อาจกล่าวได้ว่า มุมมอง
ดังกล่าวของอาจารย์มหาวิทยาลัย ส่วนหน่ึงอาจมาจากทัศนคติในเชิงลบที่มีต่อการประกัน

คุณภาพการศึกษา การจะปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องน้ีอาจเป็นสิ่งที่ยากและดูเหมือนจะ

เป็นไปไม่ได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรกระท าและจ าเป็นต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต ในการ
น าความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์เข้ามาใช้ ควรด าเนินการพร้อมกันทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ ในส่วน

ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีระบบบริหารที่มีธรรมาภิบาล เปิดใจรับฟังความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ อีกทั้งควรมีส่วนช่วยแก้ปัญหาหรือขจัดอุปสรรคให้หมดไป 

และอ านวยความสะดวกตามสมควร ในอีกส่วนหน่ึง คือ ตัวอาจารย์เองก็ควรปรับทัศนคติ สร้าง

มุมมองเชิงบวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ของสมศ. และ/หรือ ก.พ.ร. เป็นเรื่องที่ท ามาระยะหน่ึงแล้ว ท าให้กฏเกณฑ์ค่อนข้าง

เสถียร มีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยในแต่ละปี และอาจารย์ส่วนใหญ่ก็เริ่มเข้าใจแม้ว่ายังกังวล
อยู่บ้าง แต่ปัญหาที่อาจมีมากขึ้นคือปัญหาการน าเกณฑ์ต่าง ๆ ไปปฏิบัติ ตลอดจนการตั้ง

กฏเกณฑ์เพิ่มเติมภายในสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการ

น าพามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ฝ่าย
บริหารควรใช้มาตรการแสวงหาความร่วมมือดีกว่าใช้มาตรการบังคับช่วยให้อาจารย์ปรับ

ทัศนคติเชิงบวกได้ง่าย รวมทั้งไม่ควรเปลี่ยนแปลงหรือปรับมาตรการต่าง ๆ บ่อยเกินไป ทั้งน้ี 
เพื่อให้อาจารย์มีเวลาปรับตัวและท าความคุ้นเคยกับมาตรการ/กฏเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้

อาจารย์ไม่เกิดความเครียดจากการท างานมากเกินไป อันจะเป็นผลดีในเรื่องอ่ืน ๆ ที่ตามมาอีก

ด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายเพียงใด แต่หากไม่มีอาจารย์คน
ใดยอมรับหรือปฏิบัติตามหรือท าไปเพียงเพราะความจ าเป็นจ าใจ การประกันคุณภาพการศึกษา

ย่อมไม่อาจน าพาประโยชน์อันใดให้เกิดขึ้นต่ออุดมศึกษาไทยอย่างแน่นอน 
2.  ด้านค่าตอบแทน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าตอบแทนเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อสภาพ

ความเป็นอยู่ การกินดีอยู่ และคุณภาพชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ การพิจารณาค่าตอบ 

แทนด้วยความเป็นธรรม และเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าที่การงาน รวมทั้ง

เพียงพอต่อการด ารงชีพ ย่อมส่งผลดีต่อขวัญและก าลังใจในการท างาน ค่าตอบแทนมิได้หมาย 

ถึงค่าตอบแทนในรูปตัวเงินอย่างเดียวเท่านั้น การตอบแทนในรูปตัวเงินอาจถูกจ ากัดด้วยงบ 
ประมาณของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญ การหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

เป็นเพียงทางออกหน่ึงส าหรับอาจารย์บางส่วนเท่านั้น มิใช่การแก้ปัญหาทั้งหมด การจัดการ

ดูแลขวัญและก าลังใจของบุคลากรในลักษณะอ่ืน ๆ ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับอาจารย์
ส่วนใหญ่ การให้เกียรติและดูแลศักดิ์ศรีของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีส่วนช่วยให้อาจารย์ “คิด
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บวก” ในหลาย ๆ เรื่องได้เช่นกัน สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายต้องน าไปขบคิดว่าจะ

ด าเนินการอย่างไร เพื่อแก้ปัญหาความเครียดในการท างานของอาจารย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
อาจารย์และคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 

1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเฉพาะ

กลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มข้าราชการพลเรือน กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่มผู้บริหารภายใน

องค์การ เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดจากการท างานของแต่ละกลุ่ม

อย่างชัดเจน นอกจากน้ีควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขึ้น โดยท าการศึกษามหาวิทยาลัย
ประเภทอ่ืน ๆ ด้วย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น 

2.  ควรมีการศึกษาต่อเน่ือง โดยจ าแนกศึกษาปัจจัยเฉพาะด้าน อาทิเช่น ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านค่าตอบแทน ด้านภาระงานทางวิชาการ ด้านต าแหน่งทาง
วิชาการ เป็นต้น เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการกับความเครียดที่จะเกิดขึ้นกับการ

ท างานของอาจารย์ในอนาคต และควรมีการน าตัวแปรอ่ืน ๆ เข้ามาใช้ในการศึกษาเพิ่มขึ้น อาทิ
เช่น ลักษณะบุคลิกภาพ ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว การพัฒนาการของ

เทคโนโลยี ผู้บริหารภายในองค์การ เป็นต้น 

3.  ควรท าการศึกษาเชิงลึกด้วยการท าวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
เข้าถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดอันเน่ืองมาจากการท างานอย่างแท้จริง และค้นหาต้นแบบ

ที่ดี (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการความเครียดของอาจารย์ให้อยู่ใน
ระดับเหมาะสม 
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ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามชุดนี้ใช้เก็บขอ้มูลวจิยัเรื่อง “ความเครยีดในการท างานของอาจารยม์หาวทิยาลยัรฐั” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัความเครยีดในการท างานและศกึษาปจัจยัเกี่ยวกบัองคก์ารทีม่ผีลต่อความเครยีดในการ
ท างานของอาจารยม์หาวทิยาลยัรฐั ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการท าวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท สาขาการวจิยัเพื่อการ
บรหิารและการจดัการ คณะสถติปิระยกุต ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

ในการนี้ ผู้วจิยัจงึใคร่ขอความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ทุกท่าน โปรดกรุณากรอกแบบสอบถามเกี่ยวกบั
ความเครยีดในการท างานของอาจารยม์หาวทิยาลยัของรฐันี้ ตามความคดิ ความเชื่อ ความรูส้กึของท่านตามความ
เป็นจรงิ เพื่อใหผ้ลจากการวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้รงิต่อไป  

ทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านเป็นอย่างยิง่ทีส่ละเวลาอนัมคี่าในการกรอกแบบสอบถามเพื่อ
งานวจิยัในครัง้นี้ และขอรบัรองว่าข้อมูลของท่านจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบัและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตวั
บคุคล องคก์ร หรือสถาบนัท่ีสงักดัทัง้ส้ิน  
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แบบสอบถามเรื่อง “ความเครียดในการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัรฐั” 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัภมิูหลงัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าแนะน า โปรดอ่านขอ้ความและท า  ในช่องทีต่รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัท่านเพยีงค าตอบเดยีว 

 

1. สถานภาพในสถาบนัอุดมศกึษา  1) ขา้ราชการ   2) พนกังานมหาวทิยาลยั 

2. คณะ............................................. ภาควชิา/สาขาวชิา......................................................... 

3. เพศ  1) ชาย  2) หญงิ 

4. อายุ……………..ปี………………เดอืน 

5. ระดบัการศกึษา  

 1) ปรญิญาตร ี 2) ปรญิญาโท    3) ปรญิญาเอก   4) อื่นๆ โปรดระบุ……........... 

    ขณะนี้ก าลงัศกึษาต่อเพื่อเพิม่พนูวุฒกิารศกึษาหรอืไม่  

 1) ไม่    2) ก าลงัศกึษา ระดบัปรญิญา   โท เอก  อื่นๆ โปรดระบุ…................ 

6. สถานภาพสมรส   

 1) โสด  2) สมรส    3) หย่ารา้ง 

7. รายไดต่้อเดอืน  

 1) ต ่ากว่า 15,000 บาท    2) 15,000–20,000 บาท   3) 20,001–25,000 บาท  

 4) 25,001–30,000 บาท   5) 30,001–35,000 บาท   6) 35,001 บาท ขึน้ไป 

8. ต าแหน่งทางวชิาการ  

 1) อาจารย ์  2) ผูช้่วยศาสตราจารย ์  3) รองศาสตราจารย ์  4) ศาสตราจารย ์  

9. อายุงานการเป็นอาจารย ์(รวมทุกสถาบนัการศกึษาทีเ่คยปฎบิตังิานในต าแหน่งอาจารย)์ 

 1) น้อยกว่า 5 ปี   2) 5–10 ปี   3) 11–15 ปี   4) 16–20 ปี   5) 21–25 ปี   6) มากกว่า 25 ปี ขึน้ไป 

10. จ านวนวชิาทีท่่านสอนใน ปีการศึกษา 2554 (ทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 ภาคการศึกษา 1/2554  

 ปรญิญาตร ีจ านวน.....................วชิา จ านวนชัว่โมงการสอนรวม คดิเป็น..........................ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

 ปรญิญาโท จ านวน.....................วชิา จ านวนชัว่โมงการสอนรวม คดิเป็น...........................ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

 ปรญิญาเอก จ านวน...................วชิา จ านวนชัว่โมงการสอนรวม คดิเป็น...........................ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
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ภาคการศึกษา 2/2554  

 ปรญิญาตร ีจ านวน....................วชิา จ านวนชัว่โมงการสอนรวม คดิเป็น............................ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

 ปรญิญาโท จ านวน....................วชิา จ านวนชัว่โมงการสอนรวม คดิเป็น...........................ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

 ปรญิญาเอก จ านวน...................วชิา จ านวนชัว่โมงการสอนรวม คดิเป็น...........................ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

11. จ านวนชัว่โมง “การเตรียมการเรียนการสอน” รวมทุกรายวิชาทีท่่านรบัผดิชอบ คดิเป็น..........................ชัว่โมงต่อสปัดาห ์             

(ทัง้การเตรยีมเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าบรรยาย ต ารา สือ่การสอน ฯลฯ) 

 

ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความเครียดในการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าแนะน า โปรดอ่านขอ้ความและท า  ลงในช่องคะแนนทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุเพยีงค าตอบเดยีว 

ข้อความต่อไปน้ี ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วยในระดบั (1=ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง 10=เหน็ด้วยอย่างย่ิง) 

 

 
 

 

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัเก่ียวกบัองคก์ารท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าแนะน า โปรดอ่านขอ้ความและท า  ลงในช่องคะแนนทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุเพยีงค าตอบเดยีว 

ข้อความต่อไปน้ี ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วยในระดบัใด (1=ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง 10=เหน็ด้วยอยา่งย่ิง) 

 

 

ค ำถำมเกีย่วกบัควำมคดิเหน็ในกำรท ำงำน ระดบัควำมคดิเหน็

1. ท่ำนคดิไมอ่อกจรงิๆ ว่ำท่ำนไดอ้ะไรจำกกำรเป็นอำจำรย์มหำวทิยำลยั jklmn opqrs

2. งำนของท่ำนเตม็ไปดว้ยควำมรบัผดิชอบ แต่ท่ำนกลบัไมม่อี ำนำจในกำรตดัสนิใจ jklmn opqrs

3. หำกมเีวลำมำกขึน้ ท่ำนคดิว่ำท่ำนสำมำรถท ำงำนที่รบัผดิชอบไดด้กีว่ำนี้ jklmn opqrs

4. น้อยครัง้นกัที่ท่ำนจะไดร้บัค ำชืน่ชม แมว้่ำท่ำนจะท ำงำนไดด้กีต็ำมที jklmn opqrs

5. ท่ำนรูส้กึไมภ่ำคภมูใิจหรอืไมพ่งึพอใจในอำชพีกำรเป็นอำจำรย์มหำวทิยำลยัเลย jklmn opqrs

6. หลำยครัง้ที่ท่ำนรูส้กึว่ำมคีนคอยจอ้งจบัผดิหรอืถกูเลอืกปฎบิตัิ jklmn opqrs

7. สถำนที่หรอืบรรยำกำศภำยในมหำวทิยำลยั/คณะ ท ำใหท้่ำนรูส้กึไมป่ลอดภยั jklmn opqrs

8. อำชพีกำรเป็นอำจำรย์สวนทำงกบัควำมตอ้งกำรส่วนตวัหรอืครอบครวัของท่ำน jklmn opqrs

9. ท่ำนมกัจะมขีอ้ขดัแยง้กบัผูบ้งัคบับญัชำหรอืเพือ่นรว่มงำนอยู่เป็นประจ ำ jklmn opqrs

10. ท่ำนควบคุมชวีติกำรท ำงำนของท่ำนไดเ้พยีงเลก็น้อยเท่ำนัน้ jklmn opqrs

ระบบบรหิำรและกำรจดักำรภำยในสถำบนัอุดมศกึษำ ระดบัควำมคดิเหน็

1. ระบบบรหิำรและกำรจดักำรภำยในมหำวทิยำลยั ท ำใหท้่ำนขำดอิสระในกำรท ำงำน jklmn opqrs

2. ระบบบรหิำรและกำรจดักำรภำยในมหำวทิยำลยั“ไม”่เอื้อต่อควำมกำ้วหน้ำทำงวชิำกำรของท่ำน jklmn opqrs

3. ระเบยีบ กฏเกณฑ ์ขอ้บงัคบัภำยในมหำวทิยำลยัเครง่ครดั ขำดควำมยดืหยุ่น jklmn opqrs
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ข้อความต่อไปน้ี ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วยในระดบัใด (1=ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง 10=เหน็ด้วยอยา่งย่ิง) 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัวิธีการจดัการกบัความเครียดในการท างานของท่าน 

4.1 ท่านมีวิธีการจดัการกบัความเครียดในการท างานอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอขอบพระคณุเป็นอย่างย่ิง  

ค่ำตอบแทน ระดบัควำมคดิเหน็

1. ค่ำตอบแทนที่ท่ำนไดร้บั "ไม"่ เหมำะสมกบัต ำแหน่งทำงวชิำกำรของท่ำน jklmn opqrs

2. ค่ำตอบแทนที่ท่ำนไดร้บั "ไม"่ เหมำะสมกบัภำระงำนที่รบัผดิชอบ jklmn opqrs

3. ท่ำนไดร้บักำรพจิำรณำเลือ่นขัน้เงนิเดอืนอย่ำง "ไม"่ เป็นธรรม jklmn opqrs

4. ค่ำตอบแทนที่ท่ำนไดร้บัจำกกำรเป็นอำจำรย์มหำวทิยำลยั “ไมเ่พยีงพอ” ต่อกำรด ำรงชพี jklmn opqrs

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ระดบัควำมคดิเหน็

1. ต ำแหน่งทำงวชิำกำรที่ท่ำนไดร้บั “ไม”่ เหมำะสมกบัควำมรูค้วำมสำมำรถของท่ำน jklmn opqrs

2. ต ำแหน่งทำงวชิำกำรท ำใหท้่ำนถกูคำดหวงัจำกนกัศกึษำ ประชำชน และสงัคมมำกขึน้ jklmn opqrs

3. ท่ำนไดร้บักำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำรอย่ำง “ไม”่ เป็นธรรม jklmn opqrs

4. ท่ำนรูส้กึว่ำ “ยำก/หนกัใจ” ในกำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำร jklmn opqrs

กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ ระดบัควำมคดิเหน็

1. กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำท ำใหก้ำรท ำงำนของท่ำนยุ่งยำกขึน้ jklmn opqrs

2. กำรรบัรองจำก สมศ. ท ำใหท้่ำนรูส้กึกดดนั jklmn opqrs

3. กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำเป็นกำรเพิม่ภำระงำนของท่ำน (มงีำนที่ตอ้งรบัผดิชอบมำกขึน้) jklmn opqrs

4. ท่ำน “จ ำใจ” ท ำตำมตวัชีว้ดัของ สมศ. และ/หรอื ก.พ.ร. jklmn opqrs

ภำระงำนทำงวชิำกำร ระดบัควำมคดิเหน็

1. ภำระงำนของท่ำนถกูก ำหนดดว้ยปรมิำณและคุณภำพที่สูงเกนิไป (ยำกที่จะท ำใหค้รบถว้น) jklmn opqrs

2. จ ำนวนนกัศกึษำที่ตอ้งดแูลรบัผดิชอบมำกเกนิไป jklmn opqrs

3. ภำระกำรสอนมำกเกนิไป jklmn opqrs

4. ท่ำนมภีำระงำนอื่น นอกจำกงำนสอนและกำรวจิยัมำกเกนิไป "ไมม่เีวลำพกัผอ่น/เป็นส่วนตวั" jklmn opqrs
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