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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ (2) ศึกษาระดับภาวะความเครี ยดในการปฏิบตั ิ งานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ (3) เปรี ยบเที ยบปั จจัยที่ ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยความเครี ยดในการ
ปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
กลุ่ มตัว อย่า งที่ ใช้ใ นการศึ ก ษา เป็ นอาจารย์ผูส้ อนในมหาวิ ทยาลัย นราธิ วาสราชนคริ นทร์ ประจํา ปี
การศึกษา 2556 ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย จํานวน 175 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบค่าที สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราช
นคริ นทร์ ทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง (2) อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ มีภาวะความเครี ยดในการ
ปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับน้อย (3) ปั จจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดื อน ตําแหน่ งทางวิชาการ
สถานภาพภายในสถานศึ กษา อายุงานสอน ส่ งผลต่อความเครี ยดไม่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านระดับการศึกษา
สังกัดหน่ วยงาน ระดับชั้นที่ สอน จํานวนรายวิชาที่ สอน และจํานวนชัว่ โมงสอน/สัปดาห์ ส่ งผลต่อความเครี ยด
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ(4) ปัจจัยด้านภาระหน้าที่รับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กนั ในทิศ
ทางบวกกับปั จจัยด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สัมพันธ์ กับ ปั จ จัย ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มภายในและภายนอก อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .01ส่ วนปั จจัย ด้า น
สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน สัมพันธ์กนั ในทิศทางบวก กับปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมภายในและ
ภายนอก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสํ าคัญ ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
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Abstract
The objectives of this research were to (1) explore factors affecting stress in work performance of
instructors in Princess of Naradhiwas University (2) explore the level of stress in work performance of instructors
in Princess of Naradhiwas University (3) compare the factors affecting stress in work performance of instructors
in Princess of Naradhiwas University as specified by personal factors (4) investigate the correlation of factors
affecting stress in work performance of instructors in Princess of Naradhiwas University.
The sample of this study comprised 175 instructors in Princess of Naradhiwas University in the academic
year 2013, selected by simple random sampling method. The instrument used was a questionnaire on factors
affecting stress in work performance of the instructors in Princess of Naradhiwas University . The data were
analyzed by means of t-test, Pearson’s Correlation Coefficient, One-way ANOVA and Scheffe’s.
The results of the study showed that (1) all of the factors affected stress in work performance of instructors
in Princess of Naradhiwas University at the moderate level (2) instructors in Princess of Naradhiwas University
had a low level of stress in working. (3) factors concerning gender, age, marital status, salary, academic position,
personal status, and years of teaching had no different impact on stress in work performance, whereas factors
including level of education, work department, level of teaching, number of teaching courses, and workload
affected stress at the .05 level of statistical significance, and (4) factors concerning responsibility had positive
correlation with factors on relationship with boss and colleagues, and factors on inside and outside environment at
the .05, and .01 level of statistical significance respectively. Also, factors on relationship with boss and colleagues
had positive correlation with factors on inside and outside environment at the .01 level of significance
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บทนํา

ความเครี ยดจากการปฏิบตั ิงานมีสาเหตุมาจากหลายๆ ประการ และอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เพราะ
บทบาทของแต่ละอาชีพแตกต่างกัน สําหรับอาชีพครู สังคมมีความคาดหวังว่าครู คือแบบอย่างที่ดีของศิษย์ ต้องใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องในด้านวิชาชี พ ควรมีบุคลิกภาพดี มิวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์การ
เปลี่ ยนแปลงของสังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยี ต่ าง ๆ ทั้งยังต้องประพฤติ ตนให้
เหมาะสมกับธรรมชาติ ของอาชี พ (ธี รศักดิ์ อัครบวร 2544, น. 63) จากความคาดหวังของบุคคลอื่นที่ ตอ้ งให้ครู มี
บทบาทตามที่ ตอ้ งการ ซึ่ งบางเรื่ องเป็ นสิ่ งที่ ยากแก่ การปฏิ บตั ิ เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่ น
ทัศนคติในเรื่ องต่างๆ ที่มีต่อบทบาทของครู ก็เปลี่ยนไป ดังที่ ทราเวอร์ และคูเปอร์ (Travers and Cooper 1996, p.7
อ้างถึ งใน ทศพล บุ ญธรรม, 2547) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับความเครี ยดของครู และกล่าวไว้ว่า สาเหตุ ที่ทาํ ให้ครู เกิ ด
ความเครี ยดได้แก่ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครู และบทบาทของบุคคลแบบเก่าในกระบวนการบูรณาการทาง
สังคม ความขัดแย้งในบทบาทของครู ที่มีเพิ่ มมากขึ้ น การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ ของสังคมที่ มีต่อครู ความไม่
ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของระบบการศึกษา การแสวงหาความรู ้เพิ่มเติม และความเสื่ อมด้านภาพลักษณ์ของครู
สิ่ งเหล่านี้ เป็ นลักษณะของบทบาทที่ คนคาดหวังว่าครู ควรสํารวจตนเอง และปรับตนเองตามสิ่ งที่ สังคมต้องการ
นอกจากนี้ แล้วความคาดหวังที่ อยากให้ครู ผูส้ อนมีคุณสมบัติในเรื่ องอื่นๆ เช่ น ใจดี สอนเก่ง เป็ นคนดี เอาใจใส่
นักเรี ยน ว่ากล่าวตักเตื อนเมื่อเด็กทําผิด และให้โอกาสแก้ตวั รวมถึงการตกแต่งชั้นเรี ยนให้สวยงามน่ าอยู่ สอนมี
คุณภาพ มีการเตรี ยมการสอน มีการใช้สื่อการสอน บรรยากาศในการจัดการเรี ยนดี มีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างครู กบั
นักเรี ยนดี มุ่งสอนให้เกิดความรู ้ ความคิด เป็ นต้น (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2541, น. 98 – 108)
จากปั ญหาดังกล่าวล้วนมีส่วนทําให้อาจารย์ผสู ้ อนเกิดความเครี ยดไม่มากก็นอ้ ยด้วยกันทั้งสิ้ น หากไม่ได้
รั บการเยียวยาแก้ไข เพื่ อหาทางออกที่ ถูกต้อ งและเหมาะสม ในระยะยาวอาจส่ งผลกระทบเชิ งลบต่ อทัศ นคติ
พฤติกรรม รวมถึงคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ผสู ้ อน ส่ งผลเสี ยต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
ประเทศชาติในที่สุด
ดังนั้นผูว้ ิจยั ในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ และปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
กับอาจารย์ผสู ้ อน ทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจและต้องการศึกษาหาปั จจัยสาเหตุแห่ งความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์
มหาวิ ท ยาลัย นราธิ ว าสราชนคริ นทร์ เพื่ อ ใช้เ ป็ นข้อ มูลพื้ นฐานในการวางแผนหาแนวทางหลี กเลี่ ย งสาเหตุ ที่
ก่อให้เกิดความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ผสู ้ อนในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ กษาปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อ ความเครี ย ดในการปฏิ บัติ งานของอาจารย์มหาวิ ทยาลัย นราธิ วาสราช
นคริ นทร์
2. เพื่อศึกษาระดับภาวะความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
3. เพื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาส
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ราชนคริ นทร์ จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ประชากรสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ผสู ้ อนในมหาวิทยาลัย
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ ประจําปี การศึกษา 2556 จํานวนทั้งสิ้ น 310 คน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 175 คน โดยใช้วิธี
สุ่ มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย โดยใช้ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ เท่ากับจํานวน 175 คน ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95%
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตอ้ งศึกษา จํานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สถานภาพภายใน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่ งทางวิชาการ อายุงานการเป็ นอาจารย์ ระดับชั้นที่ สอน จํานวนรายวิชาที่ สอน และจํานวน
ชัว่ โมงสอน/สัปดาห์ จํานวน 12 ข้อ ตอนที่ 2 ปั จจัยความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานของผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้า น คื อ 2.1) ด้า นภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี ข ้อ คํา ถามจํา นวน 10 ข้อ 2.2) ด้า นสั ม พัน ธภาพกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน มีขอ้ คําถามจํานวน 20 ข้อ และ 2.3) ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอก มีขอ้
คําถามจํานวน 17 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน มีขอ้ คําถามจํานวน 38 ข้อ
ซึ่ งแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน มีค่าความเที่ยงของแบบสอบทั้งฉบับ เท่ากับ .91
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของอาจารย์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึ กษา
รายได้ต่อเดือน สังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สถานภาพภายในมหาวิทยาลัย ตําแหน่งทางวิชาการ อายุงาน
การเป็ นอาจารย์ ระดับชั้นที่สอน จํานวนรายวิชาที่สอน และจํานวนชัว่ โมงสอน/สัปดาห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิ ดา้ น
ภาระงานที่ รับผิดชอบ สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน สิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอก และ
ภาวะความเครี ย ดจากการปฏิ บัติ งาน โดยค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิ งานของอาจารย์ ตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (f-test) สําหรับตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
หากพบความแตกต่างอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติ จึ งทําการทดสอบเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) และ
วิ เ คราะห์ ค วามสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดในการปฏิ บัติ งานของอาจารย์ ด้า นภาระงานที่
รับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน และด้านสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอก โดย
ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient)
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สรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานด้านภาระงานที่ รับผิดชอบ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัย
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ มีภาระงานที่รับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.24) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดใน
การปฏิ บตั ิ งานด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่ อนร่ วมงาน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราช
นคริ นทร์ มีสมั พันธภาพกับผูบ้ งั คับและเพื่อนร่ วมงาน ในระดับปานกลาง ( x = 2.52) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยด
ในการปฏิ บ ัติ งานด้านสิ่ งแวดล้อ มภายในและภายนอก พบว่า อาจารย์มหาวิ ทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ มี
สิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอก อยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 2.65)
2. ระดับภาวะความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
ระดับภาวะความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งาน พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ มี ภาวะ
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับน้อย ( x = 2.27)
3. การเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดจากการปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราช
นคริ นทร์ จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน ตําแหน่งทางวิชาการ สถานภาพภายใน
สถานศึ กษา อายุงานสอน ส่ งผลต่อความเครี ยดไม่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านระดับการศึ กษา สังกัดหน่ วยงาน
ระดับชั้นที่สอน จํานวนรายวิชาที่ สอน และจํานวนชัว่ โมงสอน/สัปดาห์ ส่ งผลต่อความเครี ยดแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาส
ราชนคริ นทร์
ปั จ จัย ด้า นภาระหน้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ในทิ ศ ทางบวกกับ ปั จ จัย ด้า นสั ม พัน ธภาพกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่ อนร่ วมงาน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
ภายในและภายนอก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปั จจัยด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์กนั ในทิ ศทางบวก กับปั จจัย
ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งต่ อความเครี ย ดในการปฏิ บัติ งานของอาจารย์มหาวิ ทยาลัย นราธิ วาสราช
นคริ นทร์ มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดในการปฏิ บ ัติ งานของอาจารย์ม หาวิ ทยาลัย นราธิ วาสราชนคริ นทร์
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านภาระงานที่ รับผิดชอบ ปั จจัยด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
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และปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอก ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 2.80) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านโดยเรี ยงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านภาระหน้าที่รับผิดชอบ ( x = 3.24) อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมา คื อ ด้า นสิ่ งแวดล้อ มภายในและภายนอก ( x = 2.65) อยู่ใ นระดับปานกลาง และด้า น
สั ม พัน ธภาพกับ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงาน ( x = 2.52) อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจาก
มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ เพิ่งก่อตั้งทําให้ยงั ขาดงบประมาณในการว่าจ้างบุคลากรเพิ่ม จึงทําให้อาจารย์
แต่ ละท่ านต้องมี ภาระงานเพิ่ ม เพื่ อให้เพี ยงพอกับภาระงานในปั จจุ บัน ไม่ว่าเป็ นงานสอน งานโครงการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย และงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยเหล่านี้เป็ นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ เจษฎา คู ง ามมาก (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความเครี ย ดในการทํา งานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐมีความคิดเห็นพ้องต้องกันว่า
การประกันคุณภาพการศึ กษามีส่วนทําให้ภาระงานที่ตอ้ งรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นและมีความยุ่งยากมากขึ้น อีกทั้ง
การรับรองจาก สมศ. ยังมีส่วนสร้างความกดดันแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐด้วย แต่ถึงอย่างนั้น อาจารย์มหาวิทยาลัย
รัฐก็จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิตามตัวชี้ วดั ของ สมศ. และ/หรื อก.พ.ร. ที่กาํ หนดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ จะเห็นได้วา่ การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็ นปัจจัยอันดับแรกที่มีผลต่อความเครี ยดในการทํางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐในปัจจุบนั
2. ระดับ ภาวะความเครี ย ดในการปฏิ บัติ งานของอาจารย์มหาวิ ทยาลัย นราธิ วาสราชนคริ นทร์ จาก
ผลการวิจยั พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ มีภาวะความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับ
น้อย ( x = 2.27) นัน่ แสดงให้เห็นว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ มีภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง มองโลก
ในแง่ดี ถึงจะมีภาระหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบมาก และมีปัจจัยทางด้านสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตาม ดังเช่ นผลสํารวจในข้อที่ ว่า ท่านกังวลใจที่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานตาม
ความคาดหวังของผูบ้ งั คับบัญชา ( x = 2.75) รองลงมาคือข้อ ท่านรู ้สึกเหนื่อยและท้อที่ตอ้ งแบกภาระงานมากจน
ไม่สามารถทํางานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ( x = 2.73) เมื่อมองในอีกแง่มุมก็จะพบว่าความเครี ยดจาก
ปั จจัยเหล่านี้ เป็ นเรื่ องดี เพราะเป็ นกระตุน้ ให้อาจารย์เกิดความมุมานะในการต่อสูก้ บั อุปสรรคต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ มิลเลอร์ และคีน (Miller and Keane ,1972, pp.915-916) กล่าวไว้ว่า เมื่อบุคคลเผชิ ญกับเหตุการณ์ที่
เป็ นสิ่ งเร้าซึ่ งมีท้ งั ด้านบวกและด้านลบ ทําให้เกิดสภาวะที่ทางร่ างกายและจิตใจต้องการตอบสนอง หรื อตื่นตัวต่อ
สิ่ งเร้าที่จ่โู จมเข้ามา หรื อตอบสนองต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ ง ซึ่ งทําให้ร่างกายเกิดการปรับตัวเพื่อเตรี ยมรับกับ
ความกดดันต่างๆ รวมทั้งอาจเป็ นสถานการณ์ที่ฉุกเฉิ นหรื อเป็ นอันตรายก็ได้ หากเกิ ดภาวะความเครี ยดขึ้ นและ
บุคคลสามารถปรับตัวได้ หรื อได้รับการแก้ไขก็จะมีโอกาสและทําให้เกิดการผ่อนคลาย แต่หากไม่สามารถปรับตัว
หรื อไม่สามารถแก้ไขได้กจ็ ะทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้ เช่น ความวิตกกังวล ซึ มเศร้า เป็ นต้น
3. เปรี ยบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราช
นคริ นทร์ จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
1) จําแนกตามเพศ อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ท่ี มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยที่
ส่ งผลต่ อ ความเครี ยดในการปฏิ บัติ งานไม่ แ ตกต่ างกัน อาจเนื่ องมาจากอาจารย์ใ นมหาวิ ทยาลัยนราธิ วาสราช
นคริ นทร์ บุคลากรในการสอนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของปริ มาณงานในปั จจุ บนั จึ งทําให้ไม่ว่าจะเป็ น
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อาจารย์เพศชาย หรื ออาจารย์เพศหญิ ง ทุ กคนล้วนต่ างก็มีภาระหน้าที่ ในการสอน และหน้าที่ พิเศษพอๆ กัน ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ของ อดิ ษ ฐสัย ศิ ริ ไ ปล์ (2546) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ มีค วามสัมพันธ์ กับความเครี ย ดของ
ข้าราชการครู อาจารย์ในสถานศึ กษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร เขตยานนาวา พบว่าครู ที่มีเพศแตกต่างกันมี ค วาม
เครี ยดในการปฏิ บตั ิงานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อธิ บายได้ว่า การทํางานของครู ไม่ว่าเพศหญิงหรื อเพศชาย จะได้รับ
มอบหมายงานไม่แตกต่างกัน และเป็ นไปตามที่ได้กาํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานตําแหน่งข้าราชการครู ทั้งในด้าน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ เช่น การสอนตามหลักสู ตร การให้บริ การทางการศึกษา ศึกษาค้นคว้า
หาความรู ้ การปกครองดูแลความประพฤติ การรั กษาวินัย ดูแลการศึ กษาเล่าเรี ยนของนักเรี ยน รวมถึ งการร่ วม
รับผิดชอบงานโครงการอื่น ๆ และกิ จกรรมในโรงเรี ยนก็เป็ นในลักษณะเดี ยวกัน ซึ่ งทั้งเพศหญิงและเพศชายจะ
ได้รับมอบหมายงานอย่า งทางเท่ าเที ย มกัน เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัด ตรงตามสาขาที่ จบ
การศึกษามา และมีการแบ่งงานกันอย่างยุติธรรมจึงทําให้ครู ปฏิบตั ิงานด้วยความสบายใจ
2) จําแนกตามอายุ อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ที่มีอายุแตกต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
ส่ วนใหญ่ยงั ยึดติดอยู่กบั ระบบการทํางานแบบอาชี วศึ กษา และประกอบกับมหาวิทยาลัย ยังเป็ นมหาวิทยาลัยน้อง
ใหม่ที่มีจาํ นวนอาจารย์นอ้ ย อาจารย์ส่วนใหญ่รู้จกั กันเป็ นอย่างดี จึงทําให้อาจารย์ที่มีอายุนอ้ ย ให้เกียรติและเคารพ
เชื่ อฟั งอาจารย์ที่มีอายุมากกว่า มีลกั ษณะการทํางานแบบพึงพาอาศัยซึ่ งกันและกัน อาจารย์ที่มีอายุนอ้ ยยังต้องการ
คําปรึ กษา แนะนํา จากอาจารย์ที่มีอายุมากกว่า จึงทําให้อาจารย์ที่อายุแตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดใน
การปฏิ บตั ิ งานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ ธิมา ช่ วยเพ็ง (2547) ศึ กษาเรื่ อง ความกดดันและ
ความเครี ย ดของข้าราชการครู ใน อ.ตะกั่วป่ า จ.พังงา พบว่า อายุไ ม่ มีค วามสัมพันธ์ ต่ อระดับความกดดันของ
ข้าราชการครู ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผวู ้ ิจยั ได้ต้ งั ไว้ และได้อธิ บายไว้ว่า อาจเนื่ องมาจากว่า ข้าราชการครู
ในปัจจุบนั อายุเริ่ มต้นของการทํางานสามารถทําหน้าที่ของการสอนหรื อ หน้าที่นอกเหนือจากการสอน สามารถทํา
ได้เหมือนกันในทุ กๆ ระดับอายุ และหน้าที่ ที่ได้รับอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็ นหน้าที่ เดิ มๆ ซํ้าๆ เป็ นเวลาหลายๆ ปี และ
ระบบการทํางานของข้าราชการครู ยงั เป็ นแบบสมัยเดิมคือไม่ค่อยมีความกระตือรื อร้น การพัฒนาเป็ นไปอย่างช้าๆ
ประกอบกับระดับอายุของผูต้ อบสอบส่ วนใหญ่ในงานวิจยั ครั้งนี้จะอยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จึงอาจเป็ นไปได้
ว่าข้าราชการครู ส่วนใหญ่จะเห็นว่าตนเองประกอบอาชีพข้าราชการครู เป็ นระยะเวลานานแล้ว หน้าที่ที่ได้รับก็เป็ น
เหมือนเดิมอยูเ่ ป็ นประจํา จึงมีความชํานาญในหน้าที่ท่ีได้รับ
3) จําแนกตามสภาพการสมรส อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ที่มีสถานภาพการสมรส
ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานของอาจารย์ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่ องมาจากอาจารย์
เป็ นประชาชนในพื้นที่ จงั หวัดนราธิ วาส ส่ วนใหญ่จะยึดถือวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา อยู่แบบครอบครัวใหญ่
ไม่วา่ อาจารย์จะมีสถานภาพสมรส โสด หรื อ หม้าย มักจะได้รับแรงสนับสนุนทั้งแรงกาย และแรงใจ จากบุคคลใน
ครอบครัวเป็ นอย่างดี เพราะฉะนั้นสถานภาพการสมรส จึงไม่ได้เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิ งาน
ของอาจารย์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทศพล บุญธรรม (2547) ศึกษาเรื่ อง ภาวะความเครี ยดจากการทํางาน
ของครู ระดับมัธยมศึ กษา ในเขตพื้นที่ การศึ กษานครปฐม เขต 1 พบว่า อาจารย์ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี
ภาวะความเครี ยดจากการทํางานไม่แตกต่างกัน
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4) จําแนกตามระดับ การศึ กษา อาจารย์มหาวิทยาลัย นราธิ วาสราชนคริ นทร์ ที่มีระดับการศึ ก ษา
แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากอาจารย์ที่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ส่ วนใหญ่อยู่ระหว่างกําลังศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น ส่ วนใหญ่
แล้วจะศึ กษาต่อภาคนอกเวลาราชการ แต่ในขณะเดี ยวกันต้องปฏิ บตั ิ งานตามภาระหน้าที่ รับผิดชอบทั้งงานสอน
งานวิจยั งานโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ปั จจัยเหล่านี้ ลว้ นส่ งผลให้อาจารย์มีภาวะความเครี ยดในการ
ปฏิบตั ิงานได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภวรรณ กรเพ็ชร์ (2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดของ
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ กรณี ศึกษา บริ ษทั ด้านโทรคมนาคมแห่ งหนึ่ ง พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานลูกค้า
สัมพันธ์ที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน ตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในปั จจุบนั รายได้ภาระหนี้ สิน และสถานภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมที่
แตกต่างกัน จะมีความเครี ยดที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยส่ วนบุคคลในการทํางานไม่แตกต่างกัน
5) จําแนกตามการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนวุฒิการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ที่มี
การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนวุฒิการศึกษา มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก
มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ มีนโยบายส่ งเสริ มให้อาจารย์ศึกษาต่ อเพื่ อเพิ่มพูนวุฒิการศึ กษาในระดับที่
สู งขึ้ น การมอบหมายงานในหน้าที่ พิเศษ หรื องานโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยการมอบหมายงานใน
หน้าที่ดงั กล่าวก็จะลดน้อยลง เพื่อให้อาจารย์ได้มีเวลาในการศึกษาต่อ หน้าที่หลักๆ จึงอยูท่ ี่อาจารย์ ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ
จึงทําให้อาจารย์ที่ไม่ได้ศึกษาต่อมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันกับอาจารย์ที่ศึกษาต่อ
เพื่อเพิ่มพูนวุฒิการศึ กษา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วอลเลช (Wallace 1979, pp. 457-458, อ้างถึงใน ประพันธ์
แฟ้ มคลองขอม 2540, น. 28-29) ที่กล่าวว่าสาเหตุของความเครี ยดแบ่งออกเป็ น 2 สาเหตุ คือ 1) สาเหตุภายใน เป็ น
ความเครี ยดที่เกิดจากตัวบุคคลนั้นเอง 2) สาเหตุภายนอก ส่ วนใหญ่เป็ นความเครี ยดที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมทางสังคม
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล แบ่งออกเป็ น สาเหตุในครอบครัว เช่น การตั้งครรภ์ การไม่ปรองดองกันของบุคคลใน
ครอบครัว การทะเลาะเบาะแว้ง การอิจฉา การเสี ยชี วิตของบุคคลในครอบครัว และสาเหตุเกิดจากสังคมภายนอก
เช่น การไม่ประสบความสําเร็ จในหน้าที่การงาน การเลื่อนตําแหน่ง การศึกษาต่อ การเข้าทํางานใหม่ การเปลี่ยน
นิ สั ย การนอน เพราะต้อ งทํา งานกลางคื น การเปลี่ ย นกิ จ กรรมทางสั ง คม การเปลี่ ย นที่ อ ยู่ ความสั ม พัน ธ์ กับ
ผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ขวัญและกําลังใจในการทํางาน เป็ นต้น
6) จํา แนกตามรายได้ต่ อ เดื อ น อาจารย์มหาวิ ทยาลัย นราธิ วาสราชนคริ นทร์ ที่มีร ายได้ต่ อเดื อน
แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานไม่แตกต่างกัน อาจเนื่ องมาจากอาจารย์มหาวิทยาลัย
ส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่จงั หวัดนราธิ วาส ค่าครองชี พต่างๆ ยังไม่สูงมากนักถ้าเทียบกับเมืองใหญ่ ส่ วนอาจารย์
ที่มาจากต่างจังหวัด มหาวิทยาลัยมีสวัสดิ การในการให้อยู่บา้ นพักของมหาวิทยาลัย ทําให้อาจารย์ลดค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของค่ าเช่ าบ้านได้ ประกอบกับภาครัฐที่ มีการสนับสนุ นเงิ นค่าเสี่ ยงภัยในพื้ นที่ สามจังหวัดชายภาคใต้เป็ น
ประจําทุกเดือน จึงทําให้อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภวรรณ กรเพ็ชร์ (2550) ศึกษาเรื่ อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ กรณี ศึกษา บริ ษทั ด้านโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง พบว่า ปัจจัย
ส่ วนบุคคลของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
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การศึ กษา ระยะเวลาในการปฏิ บัติ งาน ตํา แหน่ งหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในปั จจุ บัน รายได้ภ าระหนี้ สิ น และ
สถานภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมที่แตกต่างกัน จะมีความเครี ยดที่มีสาเหตุมาจากปั จจัยส่ วนบุคคลในการทํางานไม่
แตกต่างกัน
7) จําแนกตามตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ที่ มีตาํ แหน่ งทาง
วิชาการแตกต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยอยู่
ในช่ ว งกํา ลัง พัฒ นามหาวิ ท ยาลัย ไม่ ว่ า จะด้า นวิ ช าการ ด้า นคุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต ด้า นกายภาพ อาจารย์ทุ ก คนใน
มหาวิทยาลัยต่างมีภาระหน้าที่ ที่รับชอบด้วยกันหมดทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็ นภาระงานสอน ภาระหน้าที่ พิเศษ ตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย เพราะต่างรู ้ดีว่ามหาวิทยาลัยต้องการกําลังกาย กําลังใจ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้
เป็ นที่ ยอมรับของสังคม เพราะฉะนั้นตําแหน่ งทางวิชาการ จึ งมีปัจจัยที่ ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เจษฎา คูงามมา (2555) ศึกษาเรื่ องความเครี ยดในการทํางานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยรัฐ ผลการศึกษา พบว่า อาจารย์ที่มีสถานภาพในมหาวิทยาลัย ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ กลุ่มวิชา ระดับ
ตําแหน่ งทางวิชาการ อายุงาน จํานวนชัว่ โมงการทํางานสอนต่ อสัปดาห์ ต่างกันมีความเครี ยดในการทํางานไม่
แตกต่างกัน
8) จําแนกตามสังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ที่มี
สังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานแตกต่างกัน อาจ
เนื่ องมาจากการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ ยังไม่ได้มอบอํานาจเบ็ดเสร็ จให้ส่วนราชการ การบริ หาร
จัดการส่ วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารสูงสุ ด ประกอบกับมหาวิทยาลัยเกิดจากการหลอมรวมของ
สถานศึ กษาในจังหวัดนราธิ วาส บางคณะ วิทยาลัย สถาบัน ยังยึดติ ดกับการบริ หารงานแบบเดิ ม ยังไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับการบริ หารงานแบบใหม่ ดังนั้นผลที่ตามมาย่อมทําให้อาจารย์มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิทญา ตันอารี ย ์ (2551) ศึกษาเรื่ อง ความเครี ยดจากการทํางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการส่ วนใหญ่มีความเครี ยดใน
ระดับปานกลาง ซึ่ งหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น สํานักงานอธิ การบดี กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานคณบดี
แต่ ละคณะ ตลอดจนสาขาวิชาที่ ทาํ การเรี ยนการสอนด้านสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยควรนําข้อมูลไปใช้ในการจัด
หน่ วยงานที่ ค อยให้คาํ ปรึ กษา จัดแผนการส่ งเสริ มสุ ขภาพของพนักงานถึ งวิ ธีการในการปรั บตัวเมื่ อเผชิ ญ กับ
ความเครี ย ดการจัด การความเครี ย ดของตนเอง ตลอดจนหาแนวทางในการปรั บปรุ งสภาพของการทํา งานที่
ก่อให้เกิดความเครี ยด
9) จํา แนกตามสถานภาพภายในมหาวิ ทยาลัย อาจารย์มหาวิ ทยาลัย นราธิ วาสราชนคริ นทร์ ที่มี
สถานภาพภายในมหาวิทยาลัยแตกต่ างกัน มี ปัจจัยที่ ส่งผลต่ อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานไม่แตกต่ างกัน อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีจาํ นวนน้อย ไม่เพียงพอกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ ดังนั้นไม่วา่ อาจารย์จะ
มีสถานภาพภายในมหาวิทยาลัยเป็ นอาจารย์ อาจารย์บรรจุที่เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ลูกจ้างชัว่ คราว
ในตําแหน่ งใดก็ตาม อาจารย์แต่ละท่านก็มีภาระหน้าที่ รับผิดชอบพอๆ กัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เจษฎา
คูงามมา (2555) ศึกษาเรื่ องความเครี ยดในการทํางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ ผลการศึกษา พบว่า อาจารย์ที่มี
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สถานภาพในมหาวิทยาลัย ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ กลุ่มวิชา ระดับตําแหน่งทางวิชาการ อายุงาน จํานวนชัว่ โมง
การทํางานสอนต่อสัปดาห์ ต่างกันมีความเครี ยดในการทํางานไม่แตกต่างกัน
10) จําแนกตามอายุงานการเป็ นอาจารย์สอน อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ที่มีอายุงาน
การเป็ นอาจารย์สอนแตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานไม่แตกต่างกัน อาจเนื่ องมาจาก
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนราธิ วาส ระบบงานใน
ส่ วนราชการยังคงเป็ นแบบพึ่ งพาอาศัยกัน อาจารย์รุ่ นใหม่ยงั ต้องการคําปรึ กษา แนะนําจากอาจารย์ที่มีอายุงาน
มากกว่า ไม่ว่าจะเป็ นงานเกี่ยวกับการสอน หรื อการใช้ชีวิตประจําวันในพื้นที่จงั หวัดนราธิ วาสเพราะประชาชนใน
พื้นที่ มีวฒั นธรรม ประเพณี ศาสนาที่ หลากหลาย ประกอบกับเป็ นพื้นที่ เสี่ ยงต่อการเกิ ดเหตุความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงทําให้อายุงานในการสอนของอาจารย์ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการ
ปฏิ บัติ งานไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ สุ ร พล พะยอมแย้ม (2548, น. 221, อ้า งถึ งใน รั ช นี
ว่องวิวฒั น์ไวทยะ, 2549, น. 49) กล่าวว่า เมื่อบุคคลต้องอยู่ในองค์การหรื อที่ทาํ งานที่มีบุคคลที่หลากหลายที่ตอ้ งมี
ปฏิสมั พันธ์ดว้ ยหลายคนอาจเกิดปั ญหา ว่าควรทําอย่างไร หรื อเริ่ มต้นอย่างไรดี จึงจะมีเพื่อนหรื อคนรู ้จกั ได้ไม่นอ้ ย
กว่าคนอื่น คงไม่มีใครมีความสุ ขกับการอยู่คนเดียวนานๆ หรื อว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวในที่ทาํ งาน และแน่นอนว่าเรา
ต้องการมีเพื่อนมากกว่าการมีศตั รู ในที่ ทาํ งาน สอดคล้องกับคํากล่าวที่ ว่ามนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคม ไม่สามารถอยู่ได้
อย่างโดดเดี่ยว การมีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้นจึงนับว่าเป็ นปรากฏการณ์ธรรมดา ที่เกิดขึ้นในองค์กรไม่มากก็นอ้ ยใน
ระดับงาน รวมทั้งระหว่างหน่วยงานที่ตอ้ งติดต่อประสานงานกัน และเป็ นเหตุให้เกิดการแตกแยกของคนทํางาน
11) จําแนกตามระดับชั้นที่ สอน อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ที่มีระดับชั้นที่ ส อน
แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยนราธิ วาสราช
นคริ นทร์มีหลักสูตรที่เปิ ดสอนในระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี การจัดการเรี ยนการสอน การเตรี ยมการ
สอน ต้องมีเทคนิคและวิธีการสอนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ แล้ว นักศึกษาแต่ละระดับชั้นที่สอนก็มีพฤติกรรมการ
เรี ยน หรื อพฤติ กรรมในห้องเรี ยนก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย จึ งทําให้ระดับชั้นที่ สอนที่ แตกต่างกันของอาจารย์มี
ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานแตกต่ างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ ทราเวอร์ และคูเปอร์
(Travers and Cooper 1996, p. 7, อ้างถึงใน ทศพล บุญธรรม, 2547, น. 16 ) ได้สรุ ปแนวคิ ดของอี สเทฟ (Esteve
1989) เกี่ ยวกับสาเหตุ ที่ทาํ ให้ครู เกิ ดความเครี ยดว่า ครู มีความเครี ยดไม่ใช่ สาเหตุ จากความรั บผิดชอบงานที่ ต่าง
ระดับกัน สิ่ งสําคัญคือการเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สร้างความกดดันให้แก่ครู ต่างหาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่ สํา คัญ 5 ประการ ที่ ส ร้ า งความกดกัน ให้เ กิ ด ขึ้ น กับครู เรี ย กว่า ปั จจัย ชั้นรอง หรื อปั จจัย ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Factor) ซึ่ งเป็ นปั จจัยสภาพแวดล้อมที ส่งผลในสถานการณ์ การสอนของครู ส่ วนปั จจัยปฐมภู มิหรื อ
ปัจจัยเบื้องต้น (Primary Factor) ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการเรี ยนการสอนของครู ในห้องเรี ยน เช่น พฤติกรรม
ของนักเรี ยน ส่ วนการเปลี่ยนแปลงปั จจัยทุติยภูมิได้แก่ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครู ความขัดแย้งในบทบาท
ของครู ท่ี เพิ่มมากขึ้ น ความเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ ของสังคมที่ มีต่อครู ความเสื่ อมถอยด้านภาพลักษณ์ของครู
ความไม่ชดั เจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของระบบการศึกษา
12) จําแนกตามจํานวนรายวิชาที่สอน อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ที่มีจาํ นวนรายวิชา
ที่ ส อนแตกต่ า งกัน มี ปัจจัย ที่ ส่ งผลต่ อ ความเครี ยดในการปฏิ บัติ งานแตกต่ างกันอาจเนื่ องมาจากมหาวิ ทยาลัย
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2558 | 183

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

นราธิ วาสราชนคริ นทร์ ยังขาดอาจารย์สอนในบางรายวิชา ทําให้อาจารย์ตอ้ งไปสอนในรายวิชาที่ ตนเองไม่ถนัด
หรื อสอนหลายรายวิชามากเกิ นไป ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการเปิ ดสอนหลักสู ตรในระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
และระดับปริ ญญาตรี นอกจากจะเตรี ยมการสอนในรายวิชาที่สอนต่างระดับชั้นแล้ว อาจารย์ยงั ต้องมีภาระหน้าที่
พิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรื อคณะ วิทยาลัย สถาบันที่ตนเองสังกัด ไม่วา่ จะเป็ นการรับผิดชอบ
เป็ นหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ งาน รั บผิดชอบงานประกันคุ ณภาพของคณะ วิทยาลัย สถาบัน เป็ นต้น ด้วยเหตุ ผล
ดังกล่าวอาจารย์นอกจากงานสอนแล้วยังต้องมีภาระหน้าที่พิเศษอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย การที่อาจารย์มี
จํา นวนรายวิ ชาที่ ส อนแตกต่ างกัน ย่อ มทํา ให้มีปัจจัย ที่ ส่ งผลต่ อความเครี ย ดในการปฏิ บัติ งานแตกต่ า งกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เบญจมาศ จงกล (2551, น. 20-21) ปั จจัยหรื อสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครี ยดนั้นมาจาก
สาเหตุภายในและภายนอกตัวคน โดยสาเหตุภายในแบ่ งได้เป็ นสาเหตุ ร่างกายและสาเหตุ ทางจิ ตใจ สาเหตุ ทาง
ร่ างกาย ได้แก่ ความเหนื่ อยล้าทางร่ างกาย ไม่ได้รับการพักผ่อนเพียงพอ รับประทานอาหารไม่เพียงพอ และไม่ถูก
สุ ขลักษณะ ความเจ็บป่ วยทางร่ างกายและภาวะติดสุ ราและยาเสพติด สาเหตุทางจิตใจได้แก่ มีอารมณ์ไม่ดีอยู่เสมอ
มีความรู ้สึกเสี ยใจและรู ้สึกผิด ความคับข้องใจ บุคลิกภาพแบบจริ งจังต่อชีวิต ใจร้อนรุ นแรง ก้าวร้าว และต้องพึงพา
ผูอ้ ื่น สาเหตุภายนอก ได้แก่ การสู ญเสี ย การเปลี่ยนแปลงในชี วิต ภัยอันตรายจากสิ่ งต่างๆ ทํางานหนัก รับผิดชอบ
งานมากหรื ออยูใ่ นตําแหน่งงานบริ หาร ความยากจนและสภาพของสังคมเมือง
13) จําแนกตามจํานวนชัว่ โมงสอน/สัปดาห์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ที่มีจาํ นวน
ชั่วโมงสอน/สัปดาห์แตกต่ างกัน มี ปัจจัยที่ ส่งผลต่ อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานแตกต่ างกัน อาจเนื่ องมาจาก
อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ มีจาํ นวนชัว่ โมงสอน/สัปดาห์ ไม่เท่ากันบางรายวิชาใช้ชวั่ โมงสอน/
สัปดาห์มาก บางรายวิชาใช้จาํ นวนชัว่ โมงสอน/สัปดาห์นอ้ ย โดยเฉพาะรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป ที่ทุกคณะต้อง
จัดการเรี ยนการสอนในทุกสาขาวิชา เช่น นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ไม่วา่ จะเป็ นระดับ ปวช. ปวส. และปริ ญญาตรี จํานวน
ชัว่ โมงสอน/สัปดาห์ที่แตกต่างกันย่อมทําให้อาจารย์ผสู ้ อนเกิดความเหนื่ อยล้าจากการเตรี ยมการสอน หรื อจากการ
สอน จึ งทําให้จาํ นวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ที่แตกต่ างกัน ทําให้อาจารย์มีปัจจัยที่ ส่งผลต่ อความเครี ยดในในการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงสาธารณสุ ข, กรมสุ ขภาพจิต, 2541, น.10, อ้างถึงใน
พัชราภรณ์ อุปแก้ว, 2550, น.18) กล่าวว่าความเครี ยดอาจเกิดได้จาก 3 ปั จจัย ดังนี้ 1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ประสบการณ์การทํางาน สถานภาพสมรส การศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ภาระครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ
2) ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทํางาน เช่น สภาพอากาศภายในห้องทํางานและภายในบริ เวณองค์กร
ความสว่างภายในห้องทํางาน สี ของห้องทํางาน เสี ยงรบกวนเวลาทํางาน ชัว่ โมงการทํางาน ขนาดของห้องทํางาน
และอุ ป กรณ์ สํา นัก งาน และ 3) ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มทางจิ ต วิ ท ยา เช่ น ความประพฤติ ข องผูบ้ ริ ห าร ความ
สัมพันธภาพระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ความมัน่ คงในอาชี พ แรงจูงใจในการ
ทํางาน เป็ นต้น
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิ วาส
ราชนคริ นทร์
พบว่า ปั จจัยด้านภาระหน้าที่รับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางบวกกับปั จจัยด้านสัมพันธภาพกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่ อนร่ วมงาน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
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ภายในและภายนอก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นัน่ แสดงให้เห็นว่าหากปั จจัยด้านภาระหน้าที่รับผิดชอบ
มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่ งผลต่อ
ปั จจัยด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน มากขึ้นตามไปด้วย แต่ในกรณี เดียวกันหากปั จจัยด้าน
ภาระหน้าที่ รับผิดชอบมีผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
ลดลงก็จะทําให้ปัจจัยด้านอื่นๆ ลดลงตามไปด้วย
ปั จจัยด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่ อนร่ วมงาน สัมพันธ์กนั ในทิ ศทางบวก กับปั จจัยด้า น
สิ่ ง แวดล้อ มภายในและภายนอก อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 นั่น แสดงให้เ ห็ น ว่ า หากปั จ จัย ด้า น
สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่ งผลต่อปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอกมากขึ้นตามไปด้วยแต่
ในกรณี เ ดี ย วกันหากปั จจัย ด้า นสั มพัน ธภาพกับผูบ้ ังคับ บัญชาและเพื่ อนร่ ว มงาน มี ผ ลต่ อความเครี ย ดในการ
ปฏิบตั ิงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ลดลงก็จะทําให้ปัจจัยด้านอื่นๆ ลดลงตามไปด้วย
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ทําให้ทราบว่าปั จจัยใดที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิ งานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ ในด้านภาระหน้าที่รับผิดชอบ ด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วม และด้าน
สิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่ งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง คื อ มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ สามารถนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ได้ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1) มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ควรมีระบบการบริ หารงานในด้านภาระหน้าที่ รับผิดชอบ
เนื่ องจากผลการศึ กษาพบว่า ภาระหน้าที่ รับผิดชอบงานส่ งผลต่อภาวะความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานของอาจารย์
ดังนั้น ควรมีการจัดการด้านบุคลากรให้เพียงพอกับงาน เพื่อไม่ให้อาจารย์ได้ทาํ งานหลายหน้าที่ หากมีปริ มาณงาน
มาก ควรจัดตั้งทีมงานเพื่อช่วยกันทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย
2) มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ จะทําให้บุคลากรในหน่ วยงานเกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่ น การใช้การระดมพลังสมองในการคิ ดร่ วมกัน เพื่ อพัฒนางานของตนเอง จัดให้มี
กิ จกรรมเชื่ อมความสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย เช่ น การจัดการแข่งขันกี ฬาภายในระหว่างอาจารย์ กับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง หรื อกับชุมชน กิจกรรมที่เน้นการพักผ่อน
และการท่องเที่ยวระหว่างปี การศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรทําการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน
2) ควรทําการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
3) ควรทํา การศึ กษาปั จจัย ส่ งผลต่ อความเครี ย ดในการปฏิ บัติ งานในปั จจัย อื่ นๆ เช่ น ปั จจัย ด้า น
ครอบครัว เป็ นต้น
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