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บทคัดยอ 
 
 การวิจยัคร้ังนี ้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหดิล  จํานวน 3 โรงพยาบาล 
ดวยกันคือโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน โดยมี 
ตัวอยาง 388 คน ประกอบดวยบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาชีพ ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบ
แบงชั้น ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และประมวลผลดวยคอมพวิเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC  สถิติที่ใชคือ สถิติพรรณนา ไดแก    รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สวนสถิติอนุมานไดแกการทดสอบ t-test การวิเคราะหคาแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) หรือ F-test การเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’- test) โดยกําหนด
ระดับนยัสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 
 
 ผลการวิจัยพบวาทั้งสาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สาเหตุ
แหงความเครียดที่มีมากที่สุด คือ ปริมาณงานที่มากเกินไป รองลงมา คือ กฎระเบียบที่เครงครัด มี
ผลใหเกิดความเมื่อยลาและตองนอนพักผอน เมื่อเปรียบเทียบสาเหตุและผลของความเครียดใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ
ตางกัน มีสาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนบุคลากรที่มีอายุ 
รายไดตอเดือน  สถานภาพ  สายงานตางกัน มีสาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 
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ABSTRACT 
 
 The research objective is to investigate the cause and affect  of stresses  from 
working : case study in the staff of Medical Training Student Hospital Of Mahidol university. The 
sampling sites are 3 hospitals where are Siriraj hospital , Ramathipbodhi hospital, Hospital for 
Tropical diseases , totally 388  informants, which is divided into 2 groups ; the support and 
professional section. The research methodology is employed the random sampling, using the 
questionnaire for data collection and analysing by SPSS/PC computer program. The statistic tools 
used to analyze the data are percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The statistic 
significant level is 0.05. 
 
 These research findings are as follows.The overall cause and affect of stresses from 
working of the staff in Medical Training Student Hospital of Mahidol University is in the 
moderate level. The most significant cause of stress is over work loaded. The second it cause by 
strict regulation which is effected to the weakness body and need more relaxation. The 
comparison of cause and affect from working in Medical Training Student Hospital of Mahidol 
University between men and women  is shown that has no significant difference, other hand ; age, 
income, status and working lines are the significant factors which is effected to the stress level.  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความเครียดเปนปญหาสําคัญตอสุขภาพของคนทุกเพศ  ทุกวยั  ทกุอาชีพ  อาจเกิดขึ้น
จากสาเหตภุายในตนเอง  เชน ปญหาสุขภาพที่เจ็บปวยเร้ือรังติดตอกนัมานาน หรือเปนความเครยีด
จากสิ่งแวดลอมภายนอก เชน ความกดดนัจากปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาทางสังคม  ปญหาครอบครัว
หรือปญหาจากการทํางาน ในวัยผูใหญหรือวัยทํางานเปนวัยที่มีโอกาสเกิดความเครยีดไดมากกวาวัย
อ่ืนเพราะผูใหญมีโอกาสที่จะเผชิญสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีภาระ กิจการงานที่
ยุงยากซับซอนมากกวา โดยเฉพาะงานที่มีลักษณะตองเสี่ยงเผชิญกับเหตุการณที่ตองอาศัย
ความสามารถในการตัดสินใจ  ความรับผิดชอบงานที่คาดการณลวงหนาไมได  ยิ่งจะทําให
เกิดความเครียดไดมากขึน้ 
 ลักษณะงานของแตละอาชีพกอใหเกิดความเครียดได หลายอาชีพมีลักษณะงานที่
กอใหเกิดความเครียดสูง  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคคลและลักษณะงาน หรือองคประกอบตางๆ เชน ปจจัย
ภายใน  ลักษณะงาน  บทบาทในองคกร  ความกาวหนาในงาน  สัมพันธภาพในหนวยงาน  
โครงสรางขององคกรและบรรยากาศในหนวยงาน (Kalimo, El-Betawi & Cooper, 1987 : 99-108)  
จากการศึกษาของเคอรบีและพอลลอกด (Kirby & Pollock, 1995) พบวาความเครียดในงานเกิดจาก
มีความคับของใจในเรื่อง  เปาหมายขององคกร  การตัดสินใจทางการบริหาร และความไมแนนอน
ในแผนการดําเนินงาน  สวนลัคแมนและซอเรนเซน (Luckman & Sorensen, 1987 : 36)  กลาววาผู
ที่ปฏิบัติงานอยูนานๆ และงานมีความซ้ําซาก จําเจ หรืองานที่มีความรับผิดชอบสูง  จะทําใหเกิด
ความเครียดไดงายกวางานที่ไมจําเจหรือความรับผิดชอบต่ํากวา  อยางไรก็ตามหากมีความเครียดอยู
ในระดับต่ํา จะเปนประโยชนโดยไปเพิ่มความสามารถในการทํางานใหสูงยิ่งขึ้น เปนแรงกระตุนให
คนตื่นตัว สรางแรงจูงใจ ทาทายความสามารถ และสรางความสุขใจใหกับมนุษยจากความสําเร็จที่
ไดรับ   สวนความเครียดระดับปานกลางที่คงอยูนาน จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมในลักษณะการ
กระทําที่ซํ้าๆ ไดแก การนอนไมหลับ และการเสพสารเสพติด จนติดสารเสพติดชนิดนั้นๆ  สําหรับ
ความเครียดที่เกิดขึ้นระดับรุนแรงจะทําใหเกิดพฤติกรรมกาวราว รุนแรง ถึงกับวิกลจริต ไมรับรู
ความเปนจริง ซึมเศราไมสามารถควบคุมตนเองได จะเปนผลเสียตอบุคคลและองคกร ความเครียด
ที่เกิดขึ้นกับมนุษยระยะเวลานานอาจทําใหเกิดโรคทางกายไดหลายโรค เชน โรคหัวใจ โรค
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กระเพาะอาหาร โรคความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆ อีกมากมาย  อันจะเปนผลกระทบตอสุขภาพ
และการดํารงชีวิตประจําวัน (สุจริต  สุวรรณชีพ, 2532 : 1-4)  คนที่มีความเครียดมากจะขาดความ
เชื่อมั่นในการทํางาน หลีกเลี่ยงการตดัสินใจ ขาดความรอบคอบในการทํางานและมักจะทาํงาน
ผิดพลาดเสมอ ขาดสมาธิในการทํางาน ผลงานขาดประสิทธิภาพ และเปลี่ยนงาน (Mondy & Noe, 
1987 : 514) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล เปนมหาวิทยาลัยที่มีอายุยาวนานมากกวา 100 ป มีวิวัฒนาการมา
หลายยุคหลายสมัยกวาจะมาเปนมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น เร่ิมที่โรงศิริราชพยาบาล โรงเรียนแพทยา
กร โรงเรียนราชแพทยาลัย โดยเปนคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวจึงสถาปนาเปน
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร จนกระทั่งป พ.ศ. 2512   จึงไดรับพระราชทานนามใหมวา 
“มหาวิทยาลัยมหิดล”   ซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย สํานัก
อธิการบดี คณะ 14 คณะ สถาบัน 8 สถาบัน สํานัก 4 สํานัก ศูนย 3 ศูนย และวิทยาลัย 6 วิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบอีก 20 แหง หนวยงานตางๆ ที่สัดกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยูในพื้นที่
ตางกัน 3 พื้นที่   และมี 3 คณะดวยกันที่เปนคณะที่ผลิตบัณฑิตแพทยและมีโรงพยาบาลผลิตบัณฑิต
แพทยในสังกัด ซ่ึงขึ้นกับคณะโดยตรง ไดแก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตรเขตรอน ซ่ึงมีโรงพยาบาลที่ผลิตบัณฑิตแพทยคือ 
โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ตามลําดับ  
 ซ่ึงแตละคณะมีวิสัยทัศนและพันธกจิ ที่คลายกันคือ จัดการการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิต
ทางการแพทยและสาธารณสุข ทําการวิจยั สรางบรรยากาศทางวิชาการ และใหบริการทางการ
แพทยที่มีคณุภาพ ทันสมัย ไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการของประเทศ และนํามา
ซ่ึงศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน และเพื่อสรางสรรคองคความรู เทคโนโลยี และ
ผลิตภัณฑ ใหมทางการแพทย ใหบริการทางการแพทยและทาง วิชาการรวมทั้ง รณรงคและชี้นาํ
สังคม ดานสุขภาพอนามยั เพื่อพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ และ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภมูิ
ปญญาไทย ทั้งนี้ จะตองใหความสําคัญ กับการจัดการศกึษา และการวจิัยเพื่อ สรางสรรคองคความรู
เปน ลําดับแรก สวนงานบริการ ทางการแพทย ทีจ่ัดใหมีขึ้นนั้น มีจดุมุงหมายเพื่อการพัฒนาองค
ความรูและ นวัตกรรม อันจะเปนประโยชน ตอการจัดการศึกษา และการถายทอดเทคโนโลยีไปสู
ระบบบริการของ ประเทศ 
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 วิสัยทัศนและพันธกิจของแตละคณะ ดังกลาวมีความสําคัญยิ่งตอ นิสิตนักศึกษา ประชาชน 
และตอโรงพยาบาลเอง  ซ่ึงการที่จะทําใหวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ และของโรงพยาบาล
ประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองอาศัยการรวมมือจากบุคลากรทุกฝายที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ซ่ึง
ประกอบไปดวย แพทย  ทันตแพทย  พยาบาล  เภสัชกร นักวิทยาศาสตร  นักรังสี  และนักกายภาพ 
ถือเปนบุคลากรสายวิชาชีพ  สวนฝายการเงินและบัญชี  พัสดุ เวชระเบียน การเจาหนาที่ สํานักงาน
อํานวยการ ประชาสัมพันธ สารสนเทศและวิศวะกรรม  ถือเปนบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกฝายจะตองใหการบริการที่ดีแกผูมารับบริการ เพื่อใหผูมารับบริการ
กลับมาใชบริการที่โรงพยาบาลอีกครั้ง และเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจอยางที่โรงพยาบาล
ผลิตบัณฑิตแพทยตั้งไว จะเห็นไดวาจากวิสัยทัศนและพันธกิจที่โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย 
ตั้งเปาหมายไวนั้น ทําใหบุคลากรในโรงพยาบาลตองรวมมือ รวมใจ กันปฏิบัติงานใหบรรลุถึง
เปาหมาย ไมวาจะตองประสบกับปญหาในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงไร ซ่ึงปจจัยเหลานี้อาจ
กอใหเกิดความเครียดตอบุคลากรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยได 
 ซ่ึงบุคลากรในโรงพยาบาลจะตองพบปะกับผูคนจํานวนมากที่เขามารับการรักษาพยาบาล 
และตองการความรวดเร็วในขั้นตอนการตรวจรักษา อีกทั้งยังตองใหการบริการเปนไปดวยความ
สะดวกรวดเร็ว ถูกตอง และสรางความประทับใจแกผูมารับบริการ เพื่อใหผูรับบริการกลับมาใช
บริการใหมในภายหลัง ซ่ึงในแตละแผนกจะประสบกับปญหาที่ผูมารับบริการไมพึงพอใจในการ
ใหบริการ และเขียนขอรองเรียนในเรื่องดังกลาว ทําใหการทํางานในแตละแผนกมีความกดดันที่
แตกตางกันออกไป  ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการปฏิบัติงาน หรือมีภาระงานที่แตกตางกัน ทําใหเกิด
ระดับความเครียดที่ตางกัน ซ่ึงทําใหรางกาย  อารมณ และพฤติกรรมเปลี่ยนไป กอใหเกิดผลเสียใน
การปฏิบัติงาน หรืออาจทําใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและปริมาณงานที่ต่ําลง 
 ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน กับบุคลากรสายวิชาชีพ ของโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล  อันจะเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  เพื่อลด
สถานการณที่กอใหเกิดความเครียด ตลอดจนเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 
        1.2.1  เพื่อศึกษาสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิต
แพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงประกอบดวยเพศ อายุ รายได
ตอเดือน สถานภาพ และสายงาน 
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        1.2.2  เพื่อศึกษาผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิต
แพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงประกอบดวยเพศ อายุ รายได
ตอเดือน สถานภาพ และสายงาน 
        1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบสาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ซ่ึง
ประกอบดวยเพศ อายุ รายไดตอเดือน สถานภาพ และสายงาน 
 
1.3  สมมุติฐานของการวิจัย 
        1.3.1  บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีปจจัยสวน
บุคคลแตกตางกันจะมีสาเหตุของความเครียดแตกตางกัน 

1.3.1.1 บคุลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศตาง 
กัน จะมีสาเหตุของความเครียดแตกตางกัน 

1.3.1.1 บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุตาง 
กัน จะมีสาเหตุของความเครียดแตกตางกัน 

1.3.1.2 บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได  
ตอเดือนตางกัน จะมีสาเหตุของความเครียดแตกตางกัน 

1.3.1.4   บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี      
สถานภาพตางกัน จะมีสาเหตุของความเครียดแตกตางกัน 
 1.3.1.5  บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสายงาน
ตางกัน จะมีสาเหตุของความเครียดแตกตางกัน  
        1.3.2  บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีปจจัยสวน
บุคคลแตกตางกันจะมีผลของความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 1.3.2.1  บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ
ตางกัน จะมีผลของความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 1.3.2.2  บคุลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุ
ตางกัน จะมีผลของความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 1.3.2.3  บคุลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได
ตอเดือนตางกนั จะมีผลของความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 1.3.2.4  บคุลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี       
สถานภาพตางกัน จะมีผลของความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

DPU



 5 

 1.3.2.5  บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสายงาน
ตางกัน จะมีผลของความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
        1.3.3  บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลยัมหิดล ที่มีปจจัยสวน
บุคคลแตกตางกันจะมีสาเหตแุละผลของความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เปนขอสนเทศสําหรับผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข และ
สรางเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
 
1.5  ขอบเขตการวิจัย 
 แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1.5.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ในการวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาสาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผูวิจัยศึกษาสาเหตุของความเครียด 
2  ดาน คือ สาเหตุของความเครียดที่เกิดจากงานและมิไดเกิดจากงาน (นฤมล กิตตะยานนท, 2529 : 
71) สวนผลของความเครียดในการปฏิบัติงาน  ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรที่เกิด
ความเครียดในการปฏิบัติงาน (Cooper and others, 1992 : 1-3) ซ่ึงทั้ง 2 สวนเปนการศึกษาในเชิง
ของตัวแปรตาม สวนเพศ อายุ รายไดตอเดือน สถานภาพ และสายงาน เปนปจจัยสวนบุคคล ที่ผูวิจัย
ไดทําการศึกษาในเชิงของตัวแปรอิสระ  
 1.5.2  ขอบเขตดานประชากร 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล 3 โรงพยาบาลเทานั้น คือโรงพยาบาลศิริราช จํานวน 10,100 ราย โรงพยาบาล
รามาธิบดี จํานวน 2,355 ราย และโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 1,132 ราย 
 
1.6  นิยามศัพทเชิงปฏบิัติการ 
  “รายไดตอเดอืน” หมายถึง เงินเดือน หรือ คาจางซึ่งบุคลากรไดรับจากการทํางานและ
รวมถึงเงินรายไดอ่ืนๆ ที่เกดิขึ้นจากการทํางาน เชน คาปฏิบัติงานนอกเวลา คาตอบแทนตางๆ และ
เบี้ยขยนั เปนตน โดยแบงเปน 4 ประเภท ไดแก ระหวาง 5,000 – 7,000 บาท ระหวาง 7,001-9,000 
บาทระหวาง 9,001-11,000 บาท และสูงกวา 11,000 บาท 

DPU



 6 

 “สถานภาพ” หมายถึง สถานภาพของบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบงเปน 3 ประเภท ไดแก โสด สมรส และหมาย 
 “สายงาน” หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล แบงเปน 2 สายงาน คือ 1 สายวิชาชีพ เชน แพทย ทนัตแพทย พยาบาล เภสัชกร 
นักรังสี เปนตน  2 สายสนับสนุน เชน ฝายบุคคล ธุรการ การเงิน พัสดุ ประชาสัมพันธ เปนตน 
 “บุคลากร”  หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนกังาน
มหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตยแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 
 “โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย” หมายถึง โรงพยาบาลที่เปนสถานศึกษาของนักศึกษา
แพทยในการเรียนรูวิชาแพทยตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหดิล ไดแก โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล
รามาธิบดี และโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 
 “ความเครียด” หมายถึง ภาวะของรางกาย และจิตใจที่เสียสมดุล และเกิดปฏกิิริยา
ตอบสนองตอส่ิงเราตางๆ ที่เขามาคุกคาม ทั้งภายใน และภายนอกรางกาย รวมถึงความกดดันหรือ
ส่ิงกีดขวางการทํางาน การเจริญเติบโต พัฒนาการและความตองการของมนุษย ทั้งทางรางกายและ
จิตใจ จะปรากฏทางรางกาย จิตใจ หรือพฤติกรรม โดยมีระดับความมากนอยแตกตางกันไป ซ่ึง
สาเหตุของความเครียด แบงไดเปน 2 ประเภท คือ สาเหตุของความเครียดที่เกดิจากงาน และสาเหตุ
ของความเครียดที่มิไดเกิดจากงาน ถามีความเครียดอยูในระดับตั้งแตปานกลางขึ้นไป และมีสาเหตุ
มาจากการปฏบิัติงาน จะมีผลกระทบตอองคกรอยางมาก ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากการขาดงานของ
บุคลากร การลาออก อัตราการเจ็บปวยและอุบัติเหตุ  เปนตน 
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บทที่ 2 
แนวความคดิ ทฤษฎี และผลงานทีเ่กี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจยัครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาประเด็นทางทฤษฎีและเนื้อหาตางๆ ตลอดจนงานวจิัย
ที่เกี่ยวของและนํามาเสนอดงัตอไปนี ้
 2.1  ความหมายของความเครยีด 
 2.2  ประเภทของความเครียด 

2.3  สาเหตุของความเครียด 
2.4  ปจจัยที่ทาํใหเกิดความเครียด 
2.5  ระดับความเครียด 
2.6  อาการของความเครียด 
2.7  ผลของความเครียด 
2.8  วิธีแกไขความเครียด 
2.9  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเครียด 
2.10  แนวคดิเกี่ยวกับความเครียด 
2.11  แนวคดิและงานวจิยัทีส่นับสนุนตัวแปรในการศึกษาคนควา 

 
2.1  ความหมายของความเครียด 
 ความเครียดเปนอาการทางจติใจ ซ่ึงจะเกดิขึ้นกับแตละบุคคลไมเหมือนกัน แมวาจะอยู
ในเหตุการณเดียวกันก็ตาม Hans Selye (อางถึงใน ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2530 : 20) นายแพทย
ผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับตอมไรทอ (Endocrinologist) ชาวออสเตรเลีย และเปนบุคคลที่ไดรับการยกยอง
ในฐานะ “บิดาของการศึกษาเกี่ยวกับความเครียด” ไดรายงานไววา ความเครียดทีเ่กดิจากปจจัยชนดิ
เดียวกัน มีผลตอมนุษยแตละคนไมเหมือนกัน เชน ความเครียดของมนุษยที่อาศัยอยูในเมืองที่มี
การจราจรแออัด บางคนรูสึกทอแทหดหู ไมอยากออกจากบานไปไหน แตบางคนรูสึกตื่นเตน
สนุกสนานในการเดินทางทามกลางหมูคนมากๆ ในทํานองเดียวกันกับทหารในสนามรบ บางคนมี
ความกระตือรือรน มีขวัญกาํลังใจ มีความภาคภูมใิจที่จะออกรบเพื่อรับชาติ แตบางคนกลับคิดถึง
บาน ครอบครัว รูสึกผิดหวัง และสํานึกผิดวาเปนการบาปในการจับอาวุธมาฆาคนอืน่โดยไมไดรูจกั
กัน และมไิดมคีวามผิดพองหมองใจกัน   
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ไดมีผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเครียดไวดงันี้ 
สุจริต  สุวรรณชีพ (2532 : 1) กลาววา ความเครียดเปนภาวะจติใจของเราเองที่ตื่นตัว 

เตรียมพรอมทีจ่ะเผชิญกับสถานการณหรือความกดดันอยางใดอยางหนึ่งอันไมพึงประสงค ซ่ึงเรา
คาดคิดวาสถานการณหรือความกดดันนัน้ๆ หนักหนาหรือเกินกวากาํลังความสามารถในยามปกติ
ของเราที่จะแกไข หรือขจัดปดเปาใหหมดสิน้หรือบรรเทาเบาบางลงได 

พิมลพรรณ สุวรรณโถง (2531 : 75) กลาววา ความเครียดเปนภาวะกดดันทางดานจิตใจ 
ซ่ึงมักมาจากการงาน การเรยีน การเงิน ครอบครัว สภาพแวดลอม ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการทํางานจะ
เปนเรื่องที่เกีย่วกับตําแหนง หนาที่ หรือหลักในการปฏบิัติตน การรับภาระมากเกินความรับผิดชอบ 
หรือแมแตการทํางานที่ไมตรงกับนิสัยเดิม 
 มุกดา  สุขสมาน (2528 : 89) ใหนิยามความเครียดไววาเปนสถานการณที่แรนแคนมีผล
ทําใหเกิดความกดดันทางอารมณ ความเครียดที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับความวิตกกังวล บางครั้ง
ความเครียดอาจเกิดขึ้นกับรางกาย เมื่อมีการใชพลังมากและมีการเปลี่ยนแปลงตอกระบวนการ 
สรีรวิทยาของรางกาย เชนอุณหภูมิสูงมากๆ หรือการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นนานๆ ซ่ึงจะเปนตัวเรง
ความเครียด (Stressor) เมื่อมีตัวเรงความเครียดเกิดขึ้นก็จะเกิดปฏิกิริยาทางรางกาย 
 สุวนีย  เกี่ยวกิ่งแกว (2527 : 92) กลาววา ความเครียด คือการตอบสนองที่ระบุอยาง
ชัดเจนไมไดของบุคคลตอสถานที่บางอยาง ซ่ึงคุกคามตอความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตกา
ตอบสนองนี้มีลักษณะเฉพาะในแตละคนไมจําเปนตองเหมือนกัน จะปรากฎใหเห็นในรูปอาการ
แสดงออกบางอยาง 
 ปาหนัน  บุญหลง (2527 : 31) ไดใหความหมายของความเครียดวาเปนกลุมอาการที่
รางกายแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงที่มาคุกคาม เปนผลใหเกดิการเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย 
ทั้งเกี่ยวกับโครงสรางและปฏิกิริยาทางเคม ี เพื่อตอตานการคุกคามนัน้ แตละคนจะมีรูปแบบการ
แสดงออกของความเครียดแตกตางกัน 
 อุบล  นิวัติชัย (2527 : 149) กลาววา เดิมทีคําวาความเครียดเปนคําที่ใชในวงงาน
เครื่องจักรกล หมายถึง แรงภายนอกที่กระทบโดยตรงกับสรีระวัตถุกอใหวัตถุนั้นออกแรงเต็มทีห่รือ
ตรึงเครียดเพื่อตานรับ ลักษณะเชนนี้เปนกระบวนการผันแปรในโครงสรางของสรีระวัตถุที่อาจ
เกิดขึ้นชั่วคราวหรือคงอยูอยางถาวร ตอมานักจิตวิทยาและนักสรีระวิทยานํามาใชในการปรับตัว 
(Adaptation) แทนคําวาตึงเครียด (Strain) 
 วีระ  ไชยศรีสุข (2523 : 177) ไดใหความหมายวา ความเครียด คือสถานการณที่คับแคน
ที่มีผลทําใหเกิดความกดดันทางอารมณ ความเครียดจะเกิดเกี่ยวกับความวิตกกังวล บางครั้ง
ความเครียดอาจจะเกิดขึ้นกับรางกายเมื่อมีการใชแรงงานมาก และมีการเปลี่ยนแปลงตอขบวนการ
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ทางสรีรวิทยาของรางกาย เชน  การอยูในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากๆ หรืออาการเจ็บปวยที่เกดิขึ้น
นานๆ ซ่ึงเปนตัวเรงใหความเครียดเกดิขึ้น 
 นิมิต ศัลยา (2533 : 1) กลาววา ความเครียดคือ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากสะสมความกดดัน
ตาง ๆ นานา ไวในรางกายและจิตใจเปนปริมาณพอสมควร และสําแดงออกเปนอาการตึงเครียดให
เห็น 
 ศิริอนันต  จูฑะเตมีย (2524 : 6) อธิบายความเครียดวา หมายถึง ภาวะที่รางกายมี
ปฏิกิริยาโตตอบสิ่งเรา ทําใหรางกายและจิตใจเกิดการปรับตัว โดยแสดงออกในลักษณะของความ
วิตกกังวล ความกลัว ไมสบายใจ ไมพอใจ รูสึกสูญเสีย เบื่อหนาย โดยมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ เร่ือง 
เชน พอแมหยารางกนัหรอืแยกกันอยู การสูญเสียบุคคลใกลชิด ปญหาทางเศรษฐกิจ การเขา
โรงเรียนใหม การปรับตัวกบัเพื่อน เปนตน 
 นราธร  ศรประสิทธิ์ (2533 : 106) อธิบายวา ความเครยีดเปนภาวะซึง่ขาดความสมดุล
ดานจิตใจของบุคคล อาจเกิดขึ้นจากสภาพและสถานการณที่แตกตางกันออกไปอาการของ
ความเครียดจะแสดงออกในรูปตาง ๆ เชน ความวิตกกังวล ความรูสึกกดดนั ซ่ึงทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ เกิดการเปนโรคไดงาย เชน โรคความดันโลหติสูง โรคหัวใจ เปนตน 

ชูทิตย  ปานปรีชา (2534 : 482) ไดใหความหมายของความเครียดไวดังนี้ 
1.  ความเครียด เปนภาวะทางจิตใจทีก่ําลังเผชิญกับปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหาใน

ตัวคนหรือนอกตัวคน เปนปญหาเกิดขึน้จริงหรือคาดวาจะเกิดขึ้น เปนปญหามาจากความผิดปกติ
ทางรางกายหรอืความผิดปกติทางจิตใจ 

2.  ความเครียด เปนปฏิกิริยาทางจิตใจตอบสนองตอส่ิงเรา หรือส่ิงที่มากระตุนซึ่งเปน
ปญหาที่กําลังเผชิญ 

3.  ความเครียด เปนความรูสึกไมพอใจ ไมสบายใจเสมอืนจิตใจถกูบบีคั้นใหตองเผชิญ
กับสิ่งเรา ความรูสึกดังกลาวทําใหเกิดความแปรปรวนทัง้รางกายและจติใจ 
 จากความหมายตาง ๆ ทีก่ลาวขางตน อาจสรุปไดวาความเครียด หมายถึง ภาวะที่
รางกายและจติใจขาดสมดุล อันเนื่องมาจากปจจยัตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกรางกายทําใหจิตใจ
และรางกายเกดิการปรับตัว แสดงออกในลักษณะของความกลวั ไมสบายใจ หงุดหงิดวิตกกังวล 
ซึมเศรา เบื่อหนาย นอนไมหลับ ปวดศีรษะ เปนตน 
 กรมสุขภาพจติ (2540 : 1) อธิบายความเครียดวา เปนเรื่องของจิตใจที่เกิดความตื่นตัว
เตรียมรับเหตกุารณอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงไมนาถึงพอใจ และเปนเรื่องที่เราคิดวาหนกัหนาสาหัส เกิน
กําลังความสามารถที่จะแกไขได ทําใหเกิดความรูสึกหนกัใจ และพลอยทําใหเกิดอาการผิดปกติทาง
รางกายขึ้นดวย หากความเครียดนั้นมีมาก และคงอยูเปนเวลานาน 
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นิ่มนุช  ประสารทอง (2540 : 36) กลาววา ความเครียด เปนสภาพที่จิตใจ รางกาย 
อารมณ ความคิด ความรูสึกทํางานมากเกินไป 
 อุบล  พงษพัฒน (2540 : 54) กลาววา ความเครียดเปนประสบการณอยางหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของคนเรา หรือเปนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามที่คนเราจะตองปรับตัวตอส่ิงนั้นและ
ที่สําคัญเปนเรื่องของจิตใจที่มีผลตอรางกาย 
 Farmer and other (1984 : 24) กลาวถึงความเครียดวาเปนระดับความวิตกกังวลที่บุคคล
รับรู อันเนื่องมาจากภาวการณตาง ๆ ซ่ึงในภาวการณเดียวกันนี้ จะทําใหบุคคลมีความเครียดตางกัน 
ความเครียดยังแบงออกเปน 2 ชนิด คือ ความเครียดทางบวก ซ่ึงมีผลดีชวยผลักดันบุคคลใหไปสู
ความสําเร็จได และความเครียดทางลบซึ่งจะมีผลทําใหเกิดความทอแท ส้ินหวัง ดังนั้นความเครียด
ทั้ง 2 ชนิดจึงแตกตางกัน 
 Selye (1974 : 53-54 อางถึงใน วิลาวัณย  วรศรีหิรัญ, 2536 : 11) กลาววา ความเครียด
เปนภาวะที่รางกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงที่มาจากทั้งภายในและภายนอกรางกาย 
ที่มาคุกคามขัดขวางการทํางาน การเจริญเติบโต ความตองการของมนุษย เปนผลทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงในรางกายเกี่ยวกับโครงสราง และปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อตอตานการคุกคามนั้น ทําให
ภาวะทางรางกายและจิตใจขาดความสมดุล  แสดงให รูโดยมีกลุมอาการทางรางกายที่มี
ลักษณะเฉพาะ 
 Hartl (1981 : 91 อางถึงใน วิลาวัณย  วรศรีหิรัญ, 2536 : 11) กลาววา ความเครียดเปน
ผลจากความตองการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตาง ๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอบุคคลทั้งทางรางกาย
และจิตใจ 
 Wolman (1973 : 369 อางถึงใน สมโภชน  ทัศนา, 2538 : 8) กลาววา ความเครียด 
(Stress) หมายถึง ภาวะ การใชกําลัง หรือพลังงานเกินขีดจํากัดของรางกายหรือจิตใจ ซ่ึงทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางดานองคประกอบภายในระบบประสาทอัตโนมัติ 
 Campbell (1981 : 602 อางถึงใน สมโภชน  ทัศนา, 2538 : 8) ใหความหมายไววา 
ความเครียดเปนส่ิงใดๆ ก็ตามซึ่งรบกวนตอการทําหนาที่ของสิ่งมีชีวิต และผลกระทบจะชัดเจนขึ้น
เมื่อมีตัวกระตุนความเครียดตอบุคคล ซ่ึงจะมีปฏิกิริยาโตตอบทางจิตใจ โดยอาจเกิดความรูสึกกดดนั
ขึ้นในทันทีทันใดขณะประสบกับภาวะความขัดแยงทางความคิดและพฤติกรรม 
 Caldwell (1978 : 247 อางถึงใน สมโภชน  ทัศนา, 2538 : 8) กลาวถึงความเครียดวา 
เปนสิ่งเราหรือตัวกระตุนที่เปนสาเหตุทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางทันทีทันใด หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางไมเหมาะสม ซ่ึงจะกระทบกระเทือนตอความเปนอยูที่เหมาะสม 
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 Kleinmuntz (1974 : 564 อางถึงใน สมโภชน  ทัศนา, 2538 : 8) ไดใหความหมายวา 
ความเครียด คือ ความกลัวหรือความเจ็บปวดตางๆ ที่เขามาแทรกซอนในวงจรการทํางานปกติของ
รางกายและจติใจ ทําใหรางกายและจิตใจเสียดุลภาพทีค่นปกติพึงม ี ทําใหเกิดความเครียดขึน้มา 
ความเครียดนีย้ังรวมถึงความบีบคั้นตางๆ ทั้งทางรางกาย ทางใจ และอารมณที่เกิดขึน้ 
 Lazarus (1976 : 47 อางถึงใน สมโภชน  ทัศนา, 2538 : 9) ใหความหมายไววา การ
ดํารงชีวิตมนษุยจะตองอาศัยส่ิงแวดลอมตางๆ ซ่ึงบางครั้งส่ิงแวดลอมเหลานี้มผีลกระทบหรือ
คุกคามตอการทํางานของรางกายและจิตใจ ส่ิงที่คุกคามชีวิตดังกลาวนี้จะทําใหรางกายและจิตใจ 
เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง อันเปนผลใหเกดิความเครียดขึน้ 
 Ivancevich and Matteson (1978 : 15 อางถึงใน สมโภชน  ทัศนา, 2538 : 9) ให
ความหมายวา ความเครียดเปนผลของการกระทําสถานการณหรือความกดดันตางๆ ที่เรียกรองใหมี
การตอบสนองทั้งทางรางกายและจิตใจจากบุคคล 
 Mondy (1988 : 483 อางถึงใน สมโภชน  ทัศนา, 2538 : 9) กลาววา “ความเครียดเปน
สภาวะผดิปกติที่เกิดขึ้นกับรางกายและจติใจคน ผลกระทบของความเครียดมิไดมีเฉพาะความ
เจ็บปวยเทานัน้ แตยังสงผลถึงการหยอน ประสิทธิภาพในการทํางานดวย” 
 ดังนั้น ผูวจิัยขอกลาวโดยสรุปวา ความเครียดเปนภาวะที่รางกายและจิตใจมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอส่ิงที่มาขัดขวางการทํางาน การเจริญเติบโต และความตองการของมนุษย ซ่ึงเมื่อเกิด
ขึ้นกับบุคคลใดแลวจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ ความคดิ พฤติกรรม 
และอารมณในดานลบ ซ่ึงขัดขวางการดาํเนินชวีิตอยางเปนปกติสุข และแตละคนจะมีรูปแบบการ
แสดงออกของความเครียดแตกตางกันไป 
 
2.2 ประเภทของความเครียด 
 ความเครียดทีเ่กิดขึ้นกับคนเราไมวาจะเปนความเครียดทางดานรางกายและจิตใจจะมี
สาเหตุแตกตางกันไป และปริมาณความเครียดที่เกดิขึ้นจะมีผลแตกตางกันไป มีผูแบงประเภทของ
ความเครียดทีเ่กี่ยวของกับการทํางานแตกตางกันไป ดังนี ้
 2.2.1 แบงตามที่เกิด 
 Arnold and Feldman ไดแบงประเภทของความเครียดตามที่เกิดมาเปน 2 ชนิด ดังนี้ 
(จาตุรงค สดวกการ, 2542 : 31) 
 1.  ความเครียดทางรางกาย (Physical Stress) หมายถึงเหตุการณที่มีตอผลการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพรางกาย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
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 1.1)  ความเครยีดชนดิเฉียบพลัน (Emergency Stress) เปนสิ่งคุกคามชีวิตที่
เกิดขึ้นทนัทีทนัใด เชน การไดรับบาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุ เปนตน 
 1.2)  ความเครยีดตอเนื่อง (Continuing Stress) เปนสิ่งคุกคามที่เกิดขึ้นตอเนื่อง 
เชน การไดรับบาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุ เปนตน 
 2.  ความเครียดทางดานจิตใจ (Psychological Stress) หมายถึง สถานการณที่เปน
ผลกระทบใหเกิดความคับของใจและขดัแยงในจิตใจ เปนปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นทันทีทันใด
เมื่อคิดวาจะเกดิอันตราย 
 Gallagher แบงประเภทของความเครียดออกเปน 2 ชนดิ ดังนี้ (สมโภชน ทัศนา, 2538 : 
10) 
 1.  ความเครียดทางรางกาย (Physical Stress) เปนความเครียดที่เกิดจากสิ่งที่มารบ 
กวนหรือคุกคามตอรางกายคน ซ่ึงสิ่งรบกวนนี้อาจเปนสิ่งที่เกิดจากภายในตัวบุคคลเอง เชน การ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัย และความเจ็บปวย เปนตน และสิ่งรบกวนนั้นอาจเกิดจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกรางกายคนก็ได เชน ความรอน ความเย็น การขาดแคลนปจจัย 4 ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
และการเกิดอุบัติเหตุ เปนตน 
 2. ความเครียดทางดานจิตใจ (Psychological Stress) เปนความเครียดที่เกดิจากสิ่งที่
รบกวนหรือคุกคามตอจิตใจและความรูสึกนึกคิดของคน ซ่ึงอาจเกิดจากภายในตวัของบุคคลเอง 
เชน ความรูสึกผิดหวัง  ถูกดูถูก  ความลมเหลว  การถูกตอกย้ํา  ความรูสึกอึดอดัที่ไมสามารถ
แสดงออกได เปนตน หรืออาจเกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอก เชน ความตึงเครียดของสถานการณ
รอบตัว สภาพสังคม  สภาพครอบครัว  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  หนาที่การงานและกฎเกณฑตางๆ 
ของสังคม เปนตน 
 2.2.2  แบงตามผลที่เกิดขึ้น 
 Dubrin  ไดแบงความเครยีดตามผลที่เกิดขึน้ออกเปน 2 ประเภทคือ (เสรมิศักดิ์  วศิาลาภรณ, 
2536 : 299) 
 1.  ความเครียดทางบวก (Positive Stress) เปนความเครียดที่ดี เปนความเครียดที่ทําให
เปนสุข เชน สามารถทํางานไดเสร็จตามเวลา ผลสําเร็จในหนาที่การงาน ไดเล่ือนตําแหนง เปนตน 
ความเครียดในทางบวกนี้เรียกวา Eustress 
 2.  ความเครียดทางลบ (Negative Stress) เปนความเครียดที่ไมดี เปนความเครียดที่ทําให
เปนทุกข เชน เจ็บปวย ญาติผูใหญเสียชีวิต ผิดหวังในหนาที่การงาน เปนตน ความเครียดทางลบนี้
เรียกวา Distress 
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 Albrecht (1979 : 87-89 อางถึงใน ศภุชัย  แสวงสทุธิ์, 2539 : 24) ไดแบงชนิดของ
ความเครียด ตามสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด ดังนี ้
 1. ความเครียดจากเวลา (Time Stress) เปนความเครยีดที่เกิดจากการมีเวลาไมพอที่จะ
ทํางานไดสําเรจ็ 
 2. ความเครียดจากสถานการณ (Situational Stress) เปนความเครยีดที่เปนผลมาจาก
บุคคลอยูในสถานการณที่ถูกคุกคามทางจติวิทยา ซ่ึงไมสามารถควบคุมหรือแกไขได 
 3.  ความเครียดจากการคาดการณลวงหนา (Anticipatory Stress) เปนความทุกขใจหรือ
กังวลในตอเหตุการณที่คาดวาจะเกดิ ซ่ึงเหตุการณนั้นจะเกดิขึ้นหรือไมเกิดขึ้นก็ได 
 4.  ความเครียดจากการเผชญิหนา (Encounter Stress) เปนความทุกใจตอการที่จะตอง
ติดตอกับบุคคลที่เขากันไมได หรือเปนความเครียดทีจ่ะตองเผชิญหนากับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม
พึงปรารถนาและไมอาจจะคาดหวังไดวาบคุคลที่จะพบนัน้จะแสดงพฤติกรรมอยางไร 
 Gallagher.n.d. Unpaged (1980 : 53-65 อางถึงใน พิศุทธ  ใยชืน่, 2542 : 16) ไดแบง
ความเครียดออกเปน 2 ชนดิ ตามสาเหตุการเกิดดังนี ้
 1. ความเครียดที่เกิดขึน้เนื่องจากความทกุข (Distress) หมายถึงส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลในลักษณะทีก่อใหเกดิความไมสบายใจและนําไปสูความรูสึกคับของใจไมมากก็นอย 
 2.  ความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากความสุข (Eustress) ความเครียดชนิดนี้เปนความเครียด
ทางดานบวกเกิดขึ้นเนื่องจากมีความสุข สนุกสนาน ไดรับประสบการณที่เพลิดเพลินอิ่มเอิบไปดวย
ความปติยินดี
 2.2.3  แบงตามสาเหตุที่เกดิ 
 2.2.3.1  ความเครียดจากเวลา (Time Stress) เปนความเครียดที่เกิดจากการที่มีเวลาไม
พอที่จะทํางานไดสําเร็จ (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2536 : 299) ความเครียดที่พบสวนใหญแลวจะมา
จากสาเหตุนี้  สาเหตุในเรื่องเวลานี้นอกจากจะเกิดจากการที่มีเวลาไมพอแลวยังสามารถเกิดขึ้น
เนื่องจากการที่มีเวลามากเกินไปดวย  นอกจากนี้บุคลิกภาพของคนนั้นจะมีผลและสัมพันธกับ
ความเครียดชนิดนี้ดวย บุคคลที่ตองการความสําเร็จสูงผูที่ชอบสนใจรายละเอียดปลีกยอยตางๆ หรือ
ผูที่ชอบการทํางานหนักบุคคลเหลานี้จะประสบความเครียดอันเนื่องมาจากเวลา ไดงายกวาบุคคล
ธรรมดาทั่วๆ ไป (จตุรงค  สดวกการ, 2542 : 32) 
 2.2.3.2  ความเครียดจากงานและบุคคล (Task and People Stress) สาเหตุของความเครียด
ชนิดนี้สามารถแบงไดเปน (จตุรงค  สดวกการ, 2542 : 32) 
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 2.2.3.3  ความเครียดเนื่องจากงานที่ทําอาชพีบางอยางกอใหเกิดความเครียดไดงายกวา 
อาชีพบางอยาง เชน งานที่ตองการการตัดสินใจที่รวดเรว็ และมีความสําคัญมาก ยกตัวอยาง เชน 
อาชีพกัปตันเครื่องบินโดยสาร แพทยผาตัด เปนตน 
 2.2.3.4  ความเครียดเนื่องจากสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 2.2.3.5  ความเครียดเนื่องจากความขัดแยงกับบุคคลอื่น และความขัดแยงในบทบาทของ
ตนเอง 
 2.2.3.6  ความเครียดจากสถานการณ (Situation Stress) เปนความเครียดที่เปนผลมาจาก
บุคคลอยูในสถานการณที่ถูกคุกคามทางจิตวิทยา ซ่ึงไมสามารถควบคุมหรือแกไขได (เสริมศักดิ์     
วิศาลาภรณ, 2536 : 299) กลาวคือ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวันหรือในเรื่อง
ของการทํางานการเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจจะดีหรือไมดีก็ได ยกตัวอยางเชน การเสียชีวิตของญาติ
ผูใหญ  การแตงงาน  การไดรับการเลื่อนขั้น  การยายงานตางๆ เหลานี้กอใหเกิดความเครียดได
ทั้งส้ิน (จตุรงค สดวกการ, 2542 : 33) 
 2.2.3.7  ความเครียดเนื่องจากการคาดการณลวงหนา (Anticipatory  Stress) เปนความ
ทุกขหรือกังวลใจตอเหตกุารณที่คาดวาจะเกิด  ซ่ึงเหตกุารณนั้นอาจเกิดหรือไมเกิดขึน้ก็ได             
(จตุรงค สดวกการ, 2542 : 33) 
 2.2.3.8  ความเครียดจากการเผชิญหนา (Encounter Stress) เปนความทุกขที่จะตองติดตอ
กับบุคคลที่เขากันไมได หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา และไมสามารถคาดหวังไดวา
บุคคลที่จะพบนั้นจะแสดงพฤติกรรมอยางไรออกมา (จตรุงค สดวกการ, 2542 : 33) 
 นฤมล  กิตตะยานนท (2529 : 71) ไดแบงความเครียดออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  ความเครียดที่มิไดเกิดจากงาน (Non Job Stress) เปนความเครียดในชีวิตประจําวนั
ของพวกเรา เชน พี่นองทะเลาะกัน ภาวะเจ็บปวยของบุคคลในครอบครัว เปนตน 
 2.  ความเครียดที่เกิดจากงาน (Job Stress) เปนความเครยีดที่บุคคลไดรับจากการทํางาน 
เชน ปญหาตางๆ ที่พบในทีท่ํางาน ความกลัวที่จะไมไดเล่ือนตําแหนง เปนตน 
 Bailey (1980 : 6 อางถึงใน พศิุทธ  ใยชื่น, 2542 : 17) แบงความเครียดตามลักษณะของ
สาเหตุเปน 2 ชนิดคือ 
 1.  ความเครียดที่เกิดจากสิ่งที่ไมดี (negative things or negative forces) ความเครียดชนิด
นี้คนทั่วไปเมือ่ประสบปญหาก็เขาใจไดทันทีวาเปนความเครียด ไดแก ปญหาการหยา ญาติมิตร
เสียชีวิต การเจบ็ปวย สัมพันธภาพที่ไมดกีบันายจาง 
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 2.  ความเครียดที่เกิดจากสิ่งที่ดี (positive thing or postive forces) สงที่เปนสาเหตุใหเกิด
ความเครียดประเภทนี้สวนใหญ คนทั่วไปมักจะนึกไมถึงเพราะคิดวาเปนสิ่งที่ดี สรางความสุข
ใหกับคนทั่วไป ไดแก การแตงงาน การประสบความสําเร็จในหนาที่การงานเปนตน 
 Hafen and Frandsen (1981 : 13 อางถึงใน พิศุทธ  ใยชื่น, 2542 : 17) แบงความเครียดตาม
การปองกันการเกิดเปน 2 ชนิดคือ 
 1.  ความเครียดที่สามารถหลีกเลี่ยงได (avoidable stress) เชนไมชอบสถานที่ที่มีคนแออัด
ก็สามารถหลบหลีกออกไปอยูที่อ่ืนได 
 2.  ความเครียดที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได (unavoidable stress) เชน ไมสามารถหามไมให
เจ็บปวยหรือตาย   
 
2.3  สาเหตุของความเครียด 
 จตุพร  เพ็งชัย (2534 : 52) ไดแบงสาเหตุของความเครียด ไวดังนี้ 
 1.  ความกดดันจากสิ่งแวดลอม เชน เรื่องงาน เงิน เรื่องภายในครอบครัวที่อยูอาศัยซ่ึง
ทําใหเกิดความไมสบายใจ 
 2.  ความขัดแยงอันเกิดจากภายในจิตใจ เชน ความไมสมหวัง ความสูญเสียการตัดสินใจ
ไมเด็ดขาด 

3. ความเปนทุกขอันเกิดจากความเจ็บปวยของรางกาย 
 ประไพ  ยศะทัตต (2534 : 11) กลาววา ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแบงได
เปน 4 ประเภท คือ 
 1.  เกี่ยวกับการทํางาน พบวา ความเครียดขึ้นอยูกับวา สามารถคุมสถานการณไดดี
เพียงไร 

2.  เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน การจราจรติดขัด อากาศรอน เสียงดังอึกทึกครึกโครม ฯลฯ 
3.  ความสัมพันธกับผูอ่ืน เชน ความสัมพันธระหวาง ผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน

ลูกนอง 
4. ความเครียดที่เกิดจากการบอกหรือส่ังตนเอง เชน เคยกังวลกับการประชุมตอง

วางแผนลวงหนา ฯลฯ 
ประเวศ  วะสี (2535 : 17-25) ไดแบงสาเหตุของความเครียดได 7 ประเภท ดังนี้คือ 
1. ไมไดออกกําลังกาย ชีวิตตั้งแตคร้ังโบราณเปนเรื่องการออกกําลังกายทั้งสิ้นเพราะ

ระบบของรางกายมันจะกําหนดไววาออกกําลังกายถึงจะดี เมื่อมาถึงยุคคอมพิวเตอร คนก็ไมไดใช
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 2.  การใชสมองซีกซายมากกวาซีกขวา สมองซีกซายจะเปนตัวคิดวิเคราะหตาง ๆ ถาใช
ซีกซายมากจะเครียด สมองซีกขวาจะผอนคลาย เชน เวลาฟงเพลง ดูดอกไมสวย ๆ เปนตน 
 3.  การทํางานที่จําเจซ้ําซาก ขาดความปราโมทยในงาน เนื่องจากในระบบอุตสาหกรรม
สมัยใหมนั้น จะแยกงานออกเปนสวน ๆ คนหนึ่งก็ทําซํ้า ๆ ตลอดทั้งวัน ทุกวันตั้งแตเชาจรดเย็น เกิด
ความเบื่อ บีบคั้นระบบประสาท ทําใหเกิดอาการเครียด ใจสั่น ไมสบาย งานที่จําเจจึงทําใหเกิด
ความเครียดขึ้น 
 4.  การเผชิญหนาตอส่ิงไมคุนเคย เมื่อเราตองเผชิญหนาตอส่ิงที่ไมคุนเคยหรือของใหม
หรือสภาวะที่เสี่ยงอันตรายจะเกิดความเครียด 
 5.  ความรีบรอน ถาทําอะไรไมทันหรือรีบรอน อะดรีนาลินจะหลั่งออกมาถาเปนครั้ง
คราวก็ไมเปนไร แตถาเปนทุกวันจะทําใหอะดรีนาลินมันออก จิตใจเราไมสบาย หัวใจเตนแรงจะมี
ผลใหเกิดความเครียด 
 6.  ความบีบคั้น มี 3 ประเภท คือ 
 6.1  ความบีบคั้นทางวัตถุ หมายถึง การขาดแคลนทางวัตถุปจจัย คนจนก็เครียด
เพราะขาดวัตถุปจจัยไมมีรายได ซ่ึงความบีบคั้นเชนนี้ อาจทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงได 
 6.2  ความบีบคั้นทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันไมวาจะ
เปนความสัมพันธระหวางพอแมลูก เพื่อนบาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เปนตน 
 6.3  ความบีบคั้นทางจิต ปญหานี้มีอยูตลอดเวลา เชน ความอยาก ความอิจฉาริษยา 
ความวิตกกังวล ความไมพอใจ ความผิดหวัง ทําใหคนไมมีอิสรภาพก็จะไมสบาย เครียดไมมี
ความสุข 

7.  ธรรมชาติแตกตางกัน ความเครียดนั้นบางครั้งในเรื่องเดียวกัน บางคนหัวเราะไม
คอยเครียด สบายใจไปเรื่อย บางคนก็เอาจริงเอาจัง เครียดไปหมดทุกอยาง 
 ภายในกลุมเดียวกันก็แตกตางกัน แตละบุคคลอีก คงจะขึ้นกับทั้งระบบชีววิทยาเอ็น
เดอรฟนอาจจะแตกตางกัน บางคนเอ็นเดอรฟนเยอะก็ทําใหสบายใจไปเรื่อย บางคนอะดรีนาลินสูง 
เพราะจะคอยเอาจริงอยูเร่ือย ก็เลยเครียด 
  ทวีป  อภิสิทธิ์ (2532 : 22-25) ไดกลาวถึงสาเหตุแหงปญหาของความเครียดทางอารมณ
ที่เกิดขึ้นแกคนทํางานราชการหรือหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.  การมีงานทํามากเกินไป คนที่ทํางานหนัก ทํางานมากเกินไป ชนิดที่เรียกวาหามรุง
หามค่ํา ทําใหเกิดความเครียดในอารมณขึ้นได เพราะคนเรามิใชเครื่องจักรจึงตองการพักผอนหลับ
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2.  การมีงานทํานอยเกินไป คนที่มีงานทํานอยเกินไปก็เชนเดียวกัน เมื่อคนมีเวลาวาง
มาก ความคิดจิตใจของคนที่ไมคอยมีงานทําก็จะฟุงซาน คิดไปตางๆ นานา มีเวลานั่งซุบซิบนินทา
วารายคนอื่น นั่งดูคนอื่นที่ทํางานแลวจับเอาขอผิดพลาดบกพรองมาเปนขอกลาวอางตําหนิผูอ่ืนได 
การคิดฟุงซาน นินทาวาราย อิจฉาริษยาผูอ่ืนคอยจองจับผิดผูอ่ืน เชนนี้ก็กอใหเกิดความเครียดทาง
อารมณขึ้นอยูกับผูที่ฟุงซานนั้น ๆ ไดเชนเดียวกัน 

3.  การเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนงที่ไมเหมาะสม เชน มีการวิ่งเตน เลนพรรคเลนพวกโดย
ไมคํานึงถึงอาวุโส และความสามารถจนนาเกลียด ทําใหผูอยูในขายที่จะไดรับการพิจารณาใหเล่ือน
ขั้น เล่ือนชั้นตามที่ควรจะไดไมได การกลั่นแกลงกันโดยเหตุสวนตัวที่ไรวัฒนธรรม เหลานี้ลวน
สรางความเครียดทางอารมณใหกับผูเกี่ยวของที่มีผลกระทบเปนสาเหตุใหเสียสุขภาพจิตไดทั้งส้ิน 

4.  การถูกตัดทอนผลประโยชนที่เคยไดรับ ผลประโยชนที่เคยไดรับอยูจะดวยความ
ถูกตองเปนธรรมหรือไมก็ตาม แตอยู ๆ ผลประโยชนที่เคยไดรับอยูนั้นถูกตัดทอนลงไปหรือกลับ
ไมไดเหมือนอยางเคย ผูที่ถูกดัดทอนผลประโยชนที่เคยไดลงไปนั้นก็จะเกิดความเครียดทางอารมณ
มากเพราะคิดมาก อาจถึงขั้นเสียสุขภาพจิตได ยกตัวอยางเชน ขาราชการผูใหญทานหนึ่งรับราชการ
ดวยดีโดยตลอด ครั้นตอมาเกิดไปพลาดเพราะลูกนองทําไมถูกตอง และพลอยทําใหตนเองในฐานะ
ผูบังคับบัญชาตองมัวหมองถูกลงโทษตัดเงินเดือนดวย เกิดความเครียดคิดมากจนกระทั่งในที่สุดใช
ปนยิงตัวตาย เปนตน 

5.  ความไมแนนอนของงานที่ทํา คนที่ทํางานอะไรแลวไมรูอนาคตวาวันนี้หรือวัน
พรุงนี้หนวยงานหรือบริษัทที่ตนทํางานอยูนั้นจะตองลมเลิก หรือหยุดกิจการไปหรือไม เชนนี้ผู
ทํางานในหนวยงานหรือบริษัทหางรานเชนนี้ก็ควรจะมีอารมณเครียดและไมเปนอันทํางานกันอยาง
มีขวัญและกําลังใจอยางแนนอน 

6.  ความไมชัดเจนของหนาที่การงานที่ทํา คนที่ทํางานแลวไมรูวาบทบาทหนาที่ของตน
จะตองทําและรับผิดชอบอะไรอยางนั้น ไมรูวาสิ่งที่ตนทําไปผิดหรือถูกใชบทบาทหนาที่ของตน
หรือไม ในที่สุดก็จะเกิดความเครียดในการทํางานได เพราะบางครั้งก็อาจจะไปทําบทบาทหนาที่ที่
ไมใชของตน และทําใหเกิดกระทบกระทั่งขัดแยงกับผูอ่ืน จนเกิดเปนเหตุใหเกิดความเครียดใน
อารมณขึ้นมาไดโดยงาย 
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7.  การมองไมเห็นอนาคตในการทํางานตรงจุดที่ทําอยูนั้น คนที่เขาสูระบบงานแลวตอง
จมปลักอยูกับหนาที่การงานนั้น ๆ โดยมองไมเห็นชองทางวาจะมีการเปล่ียนแปลงหรือกาวหนาใน
หนาที่การงานไปเปนขั้นตอนอยางไรหรือไมนั้น ตอใหคนที่ทําใจไดก็คงไมมีใครไมเกิดอารมณ
เครียดในการปฏิบัติงานซ้ําซากจําเจ และมองไมเห็นอนาคตความกาวหนาเชนนั้นไดยิ่งถูกเก็บกด
อารมณเครียดไวมาก ๆ และเปนเวลานานก็อาจถึงขั้นเปนโรคจิตประสาทไดเชนกัน 

8.  สัมพันธภาพกับผูอ่ืนไมดีพอ การที่สัมพันธภาพในการทํางานของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งกับผูอ่ืน ไมวาจะเปนระหวางผูบังคับบัญชากับบุคคลนั้นหรือระหวางผูรวมงานกับบุคคลนัน้ไม
ดีพอก็ตาม ยอมกอใหเกิดความเครียดทางอารมณขึ้นไดกับผูนั้น รวมทั้งผูรวมงานดวยและยิ่งถา
สมพันธภาพระหวางผูบังคับบัญชากับผูรวมงานเลวรายถึงขั้นเขาหนากันไมติดแลว ความเครียดทาง
อารมณก็คงจะทวีความรุนแรงถึงขั้นกลายเปนโรคจิตประสาทไดโดยงาย 
ั

ความเครียดทางอารมณของคนในหนวยงานตาง ๆ ดังกลาวนี้จะมีผลกระทบไปถึง
ผลงานในหนาที่การงานของผูที่มีความเครียดทางอารมณนั้น ๆ ทําใหงานขาดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพได 

Farmer and others (1984 : 28) ไดแบงสาเหตุของการเกิดความเครียดไวดังนี้ 
1.  สาเหตุจากตัวบุคคล (Personal Source) เปนสาเหตุที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของบุคคล 

ไดแก โครงสรางบุคลิกภาพ ประสบการณในชีวิต อัตมโนทัศนของบุคคล (Self Concept) สุขภาพ
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในลักษณะของปจเจกบุคคล 

2.  สาเหตุจากเงิน (Financial Source) เปนสาเหตุที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เชนสถานภาพทาง
การเงิน รายได ความสามารถในการจัดหาอาหาร เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัยรวมทั้งการรับรูของ
บุคคลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินที่ควรจะเปน 

3.  สาเหตุจากสัมพันธภาพ (Relational Source) เปนสาเหตุที่เปนผลมาจากการปะทะ
สังสรรค (Interaction) กับคนอื่น ไดแก ครอบครัว เพื่อนบาน คูสมรส เพื่อน 

4.  สาเหตุจากอาชีพการงาน (Occupational Source) เปนสาเหตุที่สัมพันธกับ
ประสบการณในการทํางาน และการดําเนินชีวิต ซ่ึงหมายถึงความรูสึกและประสบการณในอาชีพ
ปจจุบัน รวมถึงการคาดหวังในอนาคต 

Maslach (1990 : 59-60 อางถึงใน ณัฐกานต  ภานุมาศ, 2541 : 21-25) ไดแบงสาเหตุ
ของความเครียดในการทํางานไดเปน 2 ชนิด คือ 
 1.  สาเหตุจากสภาพแวดลอม แบงไดเปน 
 1.1)  สภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน เสียง ความรอน ความเย็น มลภาวะทางอากาศ 
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 1.2) โครงสรางของงาน ไดแก ช่ัวโมงทํางาน หรือการทํางานเปนกะ การทํางาน
แบบตอเนื่องบนสายพาน ปริมาณงาน เชน งานมาก หรือยากเกินไปบทบาทในการทํางาน เชน 
ความคลุมเครือ หรือความขัดแยงในบทบาทและการตัดสินใจ 

1.3)  ความสัมพันธกับหัวหนางาน หรือเพื่อนรวมงานหรือลูกนอง 
2.  สาเหตุจากบุคคล ไดแก ลักษณะสวนบุคคล เชน อายุ เพศ การศึกษา เปนตน และ

บุคลิกภาพแบบ A ไดแก การแขงขัน ความกาวราว และไมอดทน 
Harris (1989 : 12-28 อางถึงใน พิศุทธ  ใยชื่น, 2542 : 14-15) ไดสรุปสาเหตุของ

ความเครียดในการทํางานของพยาบาลไว 2 สาเหตุคือ 
1.  สาเหตุภายในตัวบุคคล (endogenous stressors) ไดแกส่ิงที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล

เปนประสบการณหรือความรูสึกตางๆ ของพยาบาล เชน ความรูสึกผิดที่ไมสามารถใหการพยาบาล
ผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ การสูญเสียส่ิงที่รัก ซ่ึงความรูสึกเหลานี้จะทําใหพยาบาลมีความรูสึก
ตอตนเองในดานลบ 

2. สาเหตุภายนอกตัวบุคคล (exogenous stressors) ไดแกสภาพแวดลอมในการทํางานที่
มีความสัมพันธหรือสงผลกระทบตอสัมพันธภาพระหวางพยาบาลกับผูปวย  ผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชาและครอบครัว ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปของการไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมสามารถปรับตัวไดตอส่ิงที่กระตุนหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทํางาน 
เชน สภาพผูปวยที่อยูในสภาวะวิกฤติ ความไมเพียงพอของบุคลากร การขาดการสนับสนุนให
กาวหนาในหนาที่การงานและการมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหมๆ เปนตน 
 กานดา  พูพุฒ (2540 : 102) ไดกลาววา ส่ิงที่คิดและความรูสึกสามารถทําใหเกิด
ความเครียดและเกิดการเจ็บปวยได ดังนั้น การเกิดความเครียด ความกังวล ซึมเศรา ลวนสงผล
กระทบตอระบบภูมิตานทานของรางกายไดทั้งสิ้น การคิดที่ไมเหมาะสม สงผลตอการดําเนินชีวิต
และการพัฒนาตนเอง ดังนั้นหากไมตองการใหตนเองเครียด การคิดควรหลีกเลี่ยงลักษณะตอไปนี้ 
 1.  อยาคิดอะไรในแงขาว-ดํา ถูก-ผิด ดี-เลว เทานั้น เคยสอบได A ทุกวิชาพอไดคะแนน
ลดลงเปน B+ ก็วาตนเองลมเหลง มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนต่ํา 
 2.  อยาสรุปอะไรมากเกินไป เชน ไมไดรับการคัดเลือกเขาทํางานเพียงครั้งเดียวก็คิดวา
ไมสมัครงานที่ไหน ๆ ไมไดอีกแลว 
 3.  อยางคิดหรือมองอะไรเพียงดานเดียว เชน ในการทํางาน พอดีผลงานที่ทําก็กลับมา
คิดมาก ไมเปนอันหลับนอน ทั้ง ๆ ที่ยังมีคนอื่น ๆ ใหคําชมและใหกําลังใจ 
 4.  อยาปฏิเสธความดีหรือความสามารถของตนเอง เชน เมื่อทําอะไรสําเร็จก็ควรคิดวา
เปนความดีและยอมรับวาเปนผลงานของตนเองบาง อยาคิดวาเปนเพราะคนอื่นทําจึงสําเร็จ 
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 5.  อยาสรุปอะไรเร็วเกินไป เชน นักศึกษายังไมทันเขาหองสอบก็คิดลวงหนาวาวิชาที่
กําลังจะสอบนี้ สอบไมผานแนแลว 
 6.  อยาคิดอะไรมากเกินไป หรือนอยเกินไป เหมือนดูภาพจากกลองสองทางไกล 
บางครั้งเมื่อมองจากดานขยายก็เหมือนรับรูมากไป พอมองอีกดานก็รับรูนอยไป เพราะฉะนั้นควร
รับรูและคิดในลักษณะที่เปนทางสายกลาง 
 7.  อยาคิดแบบใชอารมณ การคิดควรใชเหตุผลไมใชใชความรูสึก เชน คิดวาตนเอง
ฉลาดหรือโง ตามขอเท็จจริง มิใชรูสึกวาตนเองฉลาดหรือโงตามความรูสึก 
 8.  อยาคิดในลักษณะบังคับตนเองมากไป เชน การตองทําเรื่องนั้นใหสําเร็จตองทําเรื่อง
นี้ใหดี การบังคับตัวเองเปนการกระตุนได แตถาบังคับมากไปจะทําใหรูสึกวาขณะนี้ตนเองยังดอย
กวามาตรฐานอยูมาก 
 9.  อยาคิดจากการไดรับสมญานามาจากผูอ่ืน แลวนํามามีผลตอภาพพจนของตนเอง 
เชน พอถูกวาเปนคนสะเพรา หรือเฉื่อยชา ก็คิดวาตนเองเปนเชนนั้น 
 10.  อยาคิดนําความรับผิดชอบของผูอ่ืนหรือรับความผิดของผูอ่ืน มาแบกไวบนบาของ
ตนเองทั้งหมด เพราะการคิดเชนนี้จะทําใหดูเหมือนวา ตนเองทําผิดอยูตลอดเวลาและรูสึกผิดอยู
เสมอในชีวิตประจําวันบุคคลตาง ๆ ที่อยูในสังคมจะตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอม
รอบขางอยูตลอดเวลา จะตองพบกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและ สังคม 
ความผิดหวัง ความขัดแยง ความเจ็บปวย และการพรัดพรากสูญเสียตาง ๆ ซ่ึงลวนแลวแตเปน
สาเหตุของความเครียดทั้งส้ิน 
 ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2525 : 74-76) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดในการ
ปฏิบัติงานวา ส่ิงที่สําคัญที่นํามาซึ่งความเครียด คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความไมแนใจ
เกี่ยวกับขอบเขตงานของตนเองและความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาผูอ่ืน การเปลี่ยนแปลงงาน
ที่ปฏิบัติบอยครั้ง งานที่ไมชัดเจน เปนงานที่ซ ำซาก และสภาพความเครียดทางบานเปนตัวเสริมใหมี
ความเครียดในงานมากขึ้นอีก  
 Raudsep (อางถึงใน ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2525 : 74) กลาววาความเครียดที่เกดิจากการ
ตองทํางานใหเสร็จทันตามกาํหนดเวลาที่เปนไปไมได การตองตัดสินใจในปญหาคอขาดบาดตาย 
ความขัดแยงทางบุคลิกภาพกบัหัวหนางาน การตองทาํงานภายใตเวลาที่จํากัด การกลัวความ
ลมเหลว กลัวการวิพากษวิจารณ ลักษณะงานที่ไมเหมาะสมกับบุคลิกภาพ การขาดความกาวหนาใน
อาชีพ การเลื่อนขั้นตําแหนง การอุทิศตัวใหกับงานมากเกินไป นอกจากนี้สาเหตุของความเครียดยัง
เกิดจากความสัมพันธที่ดําเนินไปผิดจากความคาดหมาย และระบบการติดตอส่ือสารที่สับสน
วุนวายไมเปนระเบียบในหนวยงาน 
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 Beehr and Newman (1974 : 605-699  อางถึงใน พินนะรัฏ  รัตนภัทธโชค, 2540 : 21) ได
กลาวถึงความเครียดในการทํางานวาหมายถึงภาวะที่มีปจจัยในการทํางานสงผลใหผูทํางานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางรางการและจิตใจเกิดความเสียสมดุลของรางกายมีผลทั้งในแงบวกและแงลบ 
ในแงบวกทําใหเกิดผลผลิต ประสิทธิผลขององคกร ในแงลบสงผลใหเกิดการสูญเสียสมดุล รบกวน
ตอบุคคล 
 Kalleberf (1977 : 124-143 อางถึงใน พินนะรัฏ  รัตนภทัธโชค, 2540 : 22) กลาวไววา 
ความเครียดจากอาชีพ คือ การไมไดรับในสิ่งที่ควรจะไดรับจากการแสดงบทบาทในการทํางาน ซ่ึง
จะมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน เชน กอใหเกิดความเบื่อหนาย ความกระวนกระวายใจ เปน
ตน 
 
2.4 ปจจัยท่ีมีผลตอความเครียด 
 Cupta  (1990 : 56 อางถึงใน รัชดา  เอี่ยมยิ่งพานิช, 2531 : 28) ไดกลาววา ภาระหนาที่
และความรับผิดชอบตอผูอ่ืนมีผลตอความเครียด 
 Davidson and Cooper (1989 : 119-120 อางถึงใน ศุภชัย  แสวงสุทธิ์, 2539 : 26) ได
แบงปจจยัที่มผีลตอความเครียดเปน 4 ปจจัย คือปจจยัทางดานครอบครัว เชน รายไดของครอบครัว 
ปจจัยทางดานสังคม เชน ที่อยูอาศัย ความแออัดปจจยัทางดานการงาน เชน ตําแหนงหนาทีก่ารงาน 
ระยะเวลาในการทํางาน ปจจยัดานลักษณะสวนตัว เชน เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ บุคลิกภาพ 
 สุจริต  สุวรรณชีพ (2531 : 96) ไดกลาววา ระดบัความเครียดจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยู
กับปจจยัที่สําคัญคือ 
 1.  ความรุนแรงของความกดดันหรือสถานการณที่เกดิขึ้น เชน การสูญเสียที่รายแรง 
 2.  บุคลิกภาพของแตละบคุคล เชน ผูที่รูจักควบคุมอารมณของตนเองมั่นใจในตนเอง 
กลาไดกลาเสยี รูจักมองการไกล ยืดหยุนได มีอารมณขัน จะมีความเครียดไมมาก 
 3.  ประสบการณในการเผชิญปญหาและความสามารถในการแกปญหา 
 4.  การประเมินความสําคัญของปญหาถึงแมวาจะเปนเรื่องรุนแรง  แตคิดวามี
ความสําคัญตอตนไมมากนัก  หรือมี เจตคติในลักษณะที่มองเห็นปญหาเปนส่ิงที่ท าทาย
ความสามารถของตนเอง ระดับความเครียดก็จะไมสูง 
 5.  ความชวยเหลือจากภายนอก หากรูสึกวาถึงแมจะมีภัยก็จะไดรับความชวยเหลือ
ความเครียดถึงจะมีแตก็ไมมาก 
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 Hellriegel and others (1983 : 492 อางถึงใน สมโภชน  ทัศนา, 2538 : 15) ไดแบงปจจัย
ที่ทําใหเกิดความเครียดในการทํางานออกเปน 5 กลุม คือ 
 1.  ลักษณะของงาน  ไดแก  มีงานมากหรือนอยเกินไป สภาพแวดลอมในการทํางานไม
ดี การบริหารเวลาไมเหมาะสม 
 2.   บทบาทในการทํางาน  ไดแก  ความขัดแยงในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาท
ความรับผิดชอบตอคนอ่ืน และขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 3.  ความสัมพันธภายในองคการ  ไดแก  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน และขาดการมอบหมายความรับผิดชอบ 
 4.  ความสัมพันธกับภายนอกองคกร  ไดแก  การสนับสนุนจากครอบครัว 
 5.  การพัฒนาอาชีพ  ไดแก  ไดรับการสนับสนุนมากเกินไป หรือนอยเกินไป ขาด 
ความปลอดภัยในการทํางาน ความพยายามที่จะปฏิบัติงานถูกขัดขวาง 
 Keith and Newstrom (1989 : 488 อางถึงใน สมโภชน  ทัศนา, 2538 : 17) ไดแบงปจจัย
ที่ทําใหเกิดความเครียดออกเปน 4 อยางคือ  
 1.  ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก เสียง แสง อุณหภูม ิ
 2.  ปจจัยดานงาน ไดแก บทบาท การบริหารเวลา การเปลี่ยนแปลง และการนิเทศงาน 
 3. ปจจยัความสัมพันธระหวางบุคคล ไดแก ความสัมพันธกบัผูบังคับบัญชาและ
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
 4.  ปจจัยดานการตอบสนอง 
 Barron and Greenberg (1990 : 226-231 อางถึงใน สมโภชน  ทศันา, 2538 : 17) ได
กลาวถึงปจจยัที่ทําใหเกิดความเครียด ดังนี ้
 1.  ลักษณะงาน 
 2.  ความขัดแยงในบทบาท 
 3.  ความคลุมเครือในบทบาท 
 
2.5  ระดับของความเครียด 
 ระดับหรือความรุนแรงของความเครียด ชูทติย  ปานปรีชา (2534 : 489) ไดแบงไวเปน 
3 ระดับ คือ 
 ระดับแรก เปนภาวะของจิตใจที่มีความเครียดอยูเล็กนอย ยังถือเปนภาวะปกติพบไดใน
ชีวิตประจําวันของทุก ๆ คน ขณะกําลังเผชิญกับปญหาตาง ๆ หรือกําลังตอสูกับความรูสึกที่ไมดี
ของตนเอง ความเครียดเล็กนอยนี้อาจไมรสึกเพราะความเคยชิน หรือรูสึกเพียงเล็กนอยพอทนได ู
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 ระดับสอง เปนภาวะของจิตใจที่มีความเครียดปานกลาง เปนระยะที่รางกายและจิตใจ
ตอสูกับความเครียดที่มี แสดงออกใหเห็นโดยมีการเปล่ียนแปลงทางสรีระวิทยาของรางกาย 
ความคิด อารมณ พฤติกรรม และการดําเนินชีวิต ความเครียดระดับนี้เปนสัญญาณเตือนภัยวามี
ความเครียดมากกวาปกติ ตองรีบหาทางขจัดสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด หรือรางกายและจิตใจ
เกิดเปนโรคตาง ๆ การดําเนินชีวิตประจําวันเสียไป ทําใหการทํางานเลวลงหรือผิดพลาดการ
ตัดสินใจเสียไปดวย 
 ระดับสาม เปนภาวะของจิตใจที่มีความเครียดรุนแรง หรือเครียดมากรางกายและจิตใจ
พายแพตอความเครียด มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจใหเห็นเดนชัด มีพยาธิสภาพหรือ
ปวยเปนโรคนี้ ทําใหการดําเนินชีวิตเสียไป การตัดสินใจผิดพลาดระยะนี้ตองการการดูแลชวยเหลือ
และรักษา แมสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดหมดไป หรือรูจักผอนคลายความเครียดดวยตนเอง ก็ยัง
ไมสามารถจะทําใหความเครียดหมดไปไดโดยงายการชวยเหลือตัวเองเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ
ตองมีผูอ่ืนเขามาชวยดวย 
 บุคคลแตละคนจะมีระดับความเครียดไมเทากันขึ้นอยูกับพื้นฐานทางดานจิตใจและ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึง จตุพร  เพ็งชัย (2534 : 58) ไดแบงระดับของความเครียดไว 4 ระดับ ดังนี้ 
 1.  ถาความเครียดอยูในระดับต่ํา ๆ จะเปนพลังผลักดันใหคนทํางานไดมากขึ้นไมเกียจ
คราน ไมนิ่งดูดายเพื่อหวังผลในการขจัดความเครียดต่ํา ๆ นี้ใหหมดไป 

2.  ความเครียดอยูในระดับปานกลาง อาจทําใหเกิดผลกระทบตอชีวิตประจําวันได เชน 
ทําใหนอนไมหลับ เกิดอาการกินมากกวาปกติ ติดยาเสพยติด 

3.  ถาความเครียดอยูในระดับรุนแรง บุคลอาจมีพฤติกรรมกาวราว ซึมเศราหรือคลุม
คล่ัง เพราะหมดอํานาจในการควบคุมตนเอง 

4.  ถาความเครียดมีระยะเวลานาน จะทําใหเกิดโรคทางกาย เชน โรคหัวใจ โรค
กระเพาะ และเปนผลใหบุคคลที่เครียดนี้แกเร็วกวาที่ควรและอายุส้ัน 
 สวนปจจัยที่ทําใหความเครียดมีหลายระดับ มีดังนี้ (จตุพร  เพ็งชัย, 2534 : 59) 
 1.  ความรุนแรงของพลังผลักดันทําใหเกิดปญหาข้ึน เชน การสูญเสียคนรัก ความไม
สมหวัง 
 2.  บุคลิกของแตละบุคคล เชน คนที่รูจักควบคุมอารมณของตนเองได การมีความมั่นใจ
ในตนเอง การรูจักมองการณไกล การรูจักยืดหยุน การมีอารมณขัน 
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 3.  ประสบการณในการเผชิญปญหาแบบนี้มากอน ทําใหรูวิธีแกปญหาความเครียดจะ
ลดลง 
 4.  การประเมินความสําคัญของปญหา ถาประเมินวาสําคัญมากจะเครียดมาก ถาเห็นวา
มีความสําคัญไมมากความเครียดจะลดลง 
 5.  ความรูสึกโดดเดี่ยว หรือถารูสึกวาไมมีคนชวยเหลือ จะเพิ่มระดับความเครียดมาก
ขึ้น 
 กรมสุขภาพจิต (2540 : 3-4) ไดแบงระดับความเครียดเปน 4 ระดับ เชนกัน ดังนี้ 
 1.  ความเครียดในระดับต่ํา จะมีผลผลักดันการทํางานใหดีขึ้น ไมเกียจครานหรือนิ่งเฉย 
 2.  ความเครียดในระดับปานกลาง อาจมีผลกระทบตอการกระทํา เชน รับประทาน
อาหารมากกวาปกติ นอนไมหลับ ติดเหลาติดยาเสพติด เปนตน 
 3.  ความเครียดในระดับรุนแรง อาจทําใหเกิดการกระทําที่กาวราว ซึมเศรา หรือ
วิกลจริต ไมสามารถควบคุมตนเองไดความเครียดในระยะยาว อาจทําใหเกิดโรคทางกายได เชน 
โรคกระเพาะ โรคหัวใจ และโรคอื่น ๆ รวมทั้งแกเร็วและอายุส้ัน 
 นอกจากนี้ อัมพล  สูอําพัน (2533 : 91) ไดแบงความเครียดเปน 3 ระดับตามความ
รุนแรง ดังนี้ 
 1.  ความเครียดระดับนอย เปนภาวะที่ถือวาเปนปกติ พบไดในชีวิตประจําวันโดยไม
คอยรูสึกตัว หรือรูสึกเพียงเล็กนอยพอทนได ไมมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของรางกาย 
อารมณ ความนึกคิด และพฤติกรรมใหเห็นไดชัด ไมเกิดผลเสียในการดําเนินชีวิต 
 2.  ความเครียดระดับกลาง เปนภาวะเครียดที่มีการแสดงออกของการเปลี่ยนแปลง
รางกาย ความคิด อารมณ พฤติกรรม และการดําเนินชีวิต ความเครียดในระดับนี้เปนสัญญาณเตือน
ภัยขั้นตนวา เครียดผิดปกติแลว ตองรีบหาทางขจัดสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด หรือผอนคลาย
ความเครียดลง ถาปลอยไวจะเกิดพยาธิสภาพมากขึ้น การดําเนินชีวิตอาจเสียไป ประสิทธิภาพการ
ทํางานลดลง การตัดสินใจอาจเสียไป ผูที่มีความเครียดในระดับนี้ควรจะพบกับจิตแพทย 
 3. ความเครียดระดับรุนแรง ภาวะนี้รางกายและจิตใจอยูในชวงที่พายแพตอความเครียด 
มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจเดนชัด มีพยาธิสภาพหรือเจ็บปวย การดําเนินชีวิตผันแปร
เสียหาย การตัดสินใจผิดพลาด ผูที่อยูในภาวะนี้ตองไดรับการรักษาจากจิตแพทยทันที 
 Janis (1952 : 13 อางถึงใน อัจฉรา  บัวเลิศ, 2535 : 41) ไดแบงระดับของความเครียดไว 
3 ระดับ ดังนี้คือ 
 1.  ความเครียดระดับต่ํา (Mild Stress) เปนภาวะที่มีความเครียดอยูเล็กนอย พบไดใน
ชีวิตประจําวัน เปนความเครียดที่มีสาเหตุมาจากเหตุการณเพียงเล็กนอย เชน พบอุปสรรคในการ
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 2.  ความเครียดระดับกลาง (Moderate Stress) เปนภาวะที่มีความเครียดอยูปานกลาง 
ความเครียดระดับนี้อาจใชเวลาเปนชั่วโมง หรือหลายชั่วโมง จนกระทั่งเปนวัน เชนเครียดจากการ
ทํางานมากเกินไป ความขัดแยงในความสัมพันธ การเจ็บปวยไมรุนแรงนัก ระดับความเครียดปาน
กลางนี้ เปนระดับที่รางกายและจิตใจตอบสนอง โดยการตอสูกับความเครียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีระ พฤติกรรม อารมณ และความนึกคิด เพื่อขจัดสาเหตุที่ทําใหเครียดหรือผอนคลาย
ความเครียดลง จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ กลับเขาสูสภาพปกติ 
 3.  ความเครียดระดับรุนแรง (Severe Stress) เปนภาวะที่มีความเครียดในระดับที่
รุนแรง ความเครียดชนิดนี้จะแสดงอาการอยูนานเปนสัปดาห เปนเดือน หรือเปนป เชนเครียดจาก
การสูญเสียคูครอง การเจ็บปวยอยางรายแรง การสูญเสียอวัยวะของรางกาย ลมเหลวในการทํางาน 
ซ่ึงเปนผลใหรางกายและจิตใจพายแพตอความเครียด มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจ
อยางเห็นไดชัด มีพยาธิสภาพและความเจ็บปวยเกิดขึ้น ทําใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินชีวิต 
 
2.6  อาการของความเครียด 
 เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น รางกายจะมีปฏิกิริยาอาการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความเครียด
นั้น อาการเหลานี้ ไดแก ปวดศีรษะ นอนไมหลับ หงุดหงิด เบื่อหนาย เบื่ออาหาร เปนตน ซ่ึง 
 จําลอง  ดิษยวณิช (2535 : 466) ไดอธิบายวา เมื่อบุคคลใดมีความเครียดเกิดขึ้นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 2 ลักษณะคือ 
 1.  รางกาย จะมีความตึงเครียดของกลามเนื้อ ใจสั่น มือส่ัน กระตุกเหงื่อออก โดยเฉพาะ
บริเวณฝามือฝาเทา มานตาขยาย ชีพจรเตนเร็ว ปสสาวะบอย ทองเดิน หายใจเร็วและลึก อาจมี
อาการแนนหนาอก วิงเวียน รูสึกชาแขนและขากลามเนื้อเกร็ง 
 2.  จิตใจ มีความไมสบายใจ กระวนกระวายใจ หวาดกลัว หงุดหงิด ขาดสมาธิ ตลอดจน
กังวลวาจะมีอันตรายรายแรงเกิดขึ้นกับตน บางทีมีความรูสึกเบื่ออาหาร นอนไมหลับ และมี
ความรูสึกทางเพศลดลง 
 ณรงค  สูภัทรพันธ (2523 : 4) กลาววา ความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นจะแสดงใหเรารูได
หลายทางดวยกันคือ 
 1.  แสดงออกทางจิตใจ โดยจะรูสึกหงุดหงิด เครงเครียด อึดอัดภายในใจ 
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2. แสดงออกทางดานรางกาย เชน ปวดหัว ใจสั่น ใจหวิว หายใจไมสะดวก แนนทอง 
บางคนอาจรูสึกวาใจเตนแรง ทองเดิน ปสสาวะบอย เหงื่อออก รอนชาวูบวาบตามตัว ตามมือ แขน 
ขา และอ่ืน ๆ  
 3.   แสดงออกทางดานพฤติกรรม เชน ทาทางตื่นเตน กระสับกระสาย มือส่ัน นั่งไมติด 
สูบบุหร่ีจัดขึ้น นอนไมหลับ ตกใจงาย สะดุงงาย ฯลฯ 
 พรรณราย   ทรัพยะประภา  (2529 : 37-41) กลาวเนนใหทราบถึงโอกาสที่จะมี
ความเครียดเกิดขึ้นโดยตรวจสอบจากสัญญาณเตือนภัยจากรางกายและจิตใจของตัวเองดังตอไปนี้ 
 สัญญาณแสดงความเครียดทางกาย 

1.  น้ําหนักตัวลดหรือเพิ่มขึ้นจนผิดปกติ 
 2.  ความดันโลหิตสูงกวา 150/100 ในอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป 
 3.  เบื่ออาหาร 
 4.  อยากรับประทานอาหารเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น 
 5.  เจ็บเสียวหนาอกอยูเปนประจํา (จนนึกเอาเองวาเปนโรคหัวใจ) 
 6.  ทองรวงหรือทองผูกอยูเปนประจํา 
 7.  นอนไมหลับ หลับยาก หลับ ๆ ตื่น ๆ ฝนรายหรือละเมอเพอพกอยูเปนประจํา 
 8.  รูสึกเหน็ดเหนื่อยออนเพลียมากเกินไปทั้ง ๆ ที่ไมไดทําอะไรมากนัก 
 9.  ปวดศีรษะขางเดียวบอย ๆ จนมีอาการเหมือนโรคไมเกรน 
 10.  กินยาแกปวดศรีษะหรือยาบางอยางทุกวันโดยไมจําเปน 
 11.  รูสึกอิ่มตื้อทั้ง ๆ ที่ไมไดรับประทานอาหาร 
 12.  หายใจขัด ๆ หรือหายใจไมสะดวก 
 13.  เปนลมหรือคล่ืนไสอาเจียนไดงาย 
 14.  รองไหโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 15. มีปญหาทางเพศอยูเปนประจํา เชน เบื่อหนาย เย็นชา เส่ือมหรือหมดสมรรถภาพ
ทางเพศ 
 16.  กระสับกระสาย รอนรน นั่งไมติดที่  
 เมื่อตรวจสอบสัญญาณทางกายเหลานี้แลวพบวา มีอาการเหลานี้อยูเปนประจํามากกวา 
2 ขอข้ึนไป ก็แสดงวามีแนวโนมที่จะมีปญหาเกี่ยวกับความเครียดทางดานรางกายขึ้นมาแลวรูสึก
หงุดหงิด กระสับกระสายอยูเปนประจํา เบื่ออาหารหรือรําคาญคนในครอบครัว (เชน ภรรยา สามี 
ลูก ฯลฯ) และเพื่อนรวมงานโดยไมมีสาเหตุอันสมควรเบื่อชีวิต ทอแทหมดอาลัยตายอยากในชีวิต 
ทนตอปญหาตาง ๆ ในชีวิตไมได กลัวจะเปนโรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจ ทั้ง ๆ ที่ไมไดเปน กลัวความ
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2.7  ผลของความเครียด 
 พสุ  เดชะรินทร (2536 : 83-96) กลาววา ผลของความเครียดนั้นมีทั้งขอมีและขอเสีย 
ขอดีของความเครียดนั้นจะชวยเพิ่มความกระตือรือรนในการทํางาน แตคนสวนใหญเมื่อนึก
ถึงความเครียดแลว จะนึกถึงแตในทางที่ไมดีมากกวา ความเครียดนั้นสามารถกอใหเกิดปญหากับ
บุคคลที่เกิดความเครียดนั้น และกับองคการที่บุคคลผูนั้นทํางานอยูดวยดังนี้ 
 1.  ผลกระทบตอตัวบุคคล 
 1.1  ดานพฤติกรรม ความเครียดอาจกอใหเกิดความเบี่ยงเบนพฤติกรรมโดยมีการแสดง
พฤติกรรมในลักษณะที่ผิดแปลกไปจากธรรมดา ซ่ึงอาจจะมีผลตอตนเองและบุคคลรอบขางดวย 
เชน ทําใหดื่มเหลา สูบบุหร่ี หรือถึงขั้นทํารายตนเองและผูอ่ืนตามที่เปนขาวตามหนาหนังสือพิมพ
เปนประจํา 
 1.2  ดานจิตวิทยา ความเครียดนอกจากจะมีผลตอพฤติกรรมแลว ยังจะมีผลตอ
สุขภาพจิตของบุคคลตาง ๆ ดวย ยกตัวอยางเชน อาการนอนไมหลับ ความแปรปรวนทางอารมณ 
หรือปญหาเรื่องความสัมพันธทางเพศ 
 1.3  ดานสุขภาพ ผลกระทบของความเครียดที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ ในดานสุขภาพ
ของคนผูนั้น ปญหาเรื่องโรคหัวใจมีความเครียดชนิดตาง ๆ เกิดขึ้นประกอบดวย นอกจากนี้แลว
ความเครียดสามารถนําไปสูอาการเสนโลหิตฝอยในสมองแตกหรืออาการธรรมดาตาง ๆ เชน ปวด
หัว ปวดทอง หรือการเจ็บไขไดปวย 
 2.  ผลกระทบตอองคการ 
 2.1  ประสิทธิภาพในการทํางานลดนอยลง สําหรับพนักงานทั่วไปแลวความเครียดอาจ
ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดนอยลง สําหรับในระดับบริหารแลว ความ เครียดอาจนําไปสู
การตัดสินในที่ผิดพลาด หรือมีปญหาในเรื่องความสัมพันธกับบุคคลอื่น 
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 2.2  เกิดความทอถอย หรือยอมแพตอความเครียดที่เกิดขึ้น ซ่ึงอาจนําไปสูการลางาน
บอยครั้งขึ้นหรือแมกระทั่งการลาออกจากงาน หรือการทํางานไมสําเร็จตามกําหนดที่ตั้งไว 
 2.3  ความเครียดสามารถกอใหเกิดทัศนคติที่ไมดี อาจจะตอองคการที่ทํางานอยูหรือ
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานหรือลูกนอง ความพอใจในการทํางาน และความภักดีที่มีตอองคการก็
จะลดนอยลง 
 Farmer and others (1984 : 36) กลาววา ผลของความเครียดโดยทั่วไปแลวจะเกี่ยวของ
กับความรูสึกหรืออารมณ เชน ความซึมเศรา ความวิตกกังวล ความหงุดหงิดฉุนเฉียว รวมทั้งมีผล
ทางสรีระ เชน ปวดศีรษะ ปนปวนทองซึ่งผลของความเครียดนี้เปนปฏิกิริยาของรางกายที่มีตอ
สาเหตุของความเครียดในสถานการณนั้น ๆ ไดรับตัวกระตุนใหเกิดความเครียดแลวรางกายสามารถ
ปรับตัวได จะทําใหมีสุขภาพดี เปนการทาทายความสามารถทําใหเกิดการพัฒนาเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจเปนตน ความเครียดมีผลทางลบ เมื่อรางกายไดรับตัวที่กอใหเกิดความเครียดเกินกวา
ความสามารถของรางกายที่จะรับได ทําใหเกิดความออนแอหรืออาจทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได
ซ่ึง Seyle  (1993 : 9 อางถึงใน ศุภชัย แสวงสุทธิ์, 2539 : 23) ไดเรียกความเครียดที่มีผลในทางบวก
วา Eustress และเรียกความเครียดที่มีผลในทางลบวา Distress 
 นงคราญ  ผาสุก (2528 : 9 อางถึงใน ถาวร  ศรีหิรัญ, 2534 : 35) ไดกลาววา เมื่อเกิดมี
ความเครียดเกิดขึ้น รางกาย อารมณ และพฤติกรรมของมนุษยจะตอบสนองตอความเครียด ดังนี้ 
 1.  ทางดานรางกาย จะมีอาการสั่น อัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้น ความดันโลหิต
เพิ่มขึ้นปวดหัว หายใจเร็ว น้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้น แนนทอง ทองเดิน ปสสาวะบอย เหงื่อออกหรือ
รอนชาตามตัว มือ แขนและขา มีการหดเกร็งของกลามเนื้อตาง ๆ เชน กระเพาะอาหาร ลําไส 
 2.  ทางดานอารมณและจิตใจ คนที่มีอารมณเครียดอารมณจะเปลี่ยนไป เชนกลัว วิตก
กังวล หงุดหงิด โกรธ ซึมเศรา รูสึกผิด และอึดอัดใจ 
 3.  ทางดานพฤติกรรม เชน กระสับกระสาย นั่งไมติด การเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ทาทาง
ตื่นเตน ตกใจงาย นอนไมหลับ สูบบุหร่ีจัด 
 4.  การรับรู เมื่อมีความเครียด การรับรู การตัดสินใจและการเรียนรูจะเสียไปแตทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน ความรุนแรงของความเครียด ความแตกตางระหวางบุคคลงานที่ซับซอน
ตองใชสมาธิมาก ทําใหเกิดผลเสียได 
 ประไพ  ยศะทัตต (2534 : 12) กลาววา ความเครียดมักเกิดจากความรูสึกนึกคิดในใจ
ของแตละคน เร่ิมตั้งแตประสาทสัมผัสไปที่กระทบความรูสึกแลวสงไปที่สมองซึ่งจะรับรูและแปล
ผลออกมาเปนความรูสึกพอใจ ไมพอใจ ทําใหรางกายเปลี่ยนแปลงอยูเสมอและความเครียดแสดง
ออกมาไดหลายรูปแบบ คือ 
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 1.  ปวดศรีษะขางเดียว เรียกวา ไมเกรน 
 2.  ปวดทอง ทองแนน ทองเฟอ โรคกระเพาะลําไส 
 3.  ปวดหลัง ตึงบริเวณตนคอ 
 4.  ความดันโลหิตสูง 

5.  อาการของโรคหัวใจ 
 ความเครียดอาจแยกออกโดยพฤติกรรมได เชน 

1.  เหนื่อยเพลียเปนเวลานาน 
2.  ไมมีสมาธิ ไมสนใจในการทํางาน 
3.  ลุกลี้ลุกลน หงุดหงิด โมโห เจาโทสะ 

 ศิริพร  พูลรักษ (2537 : 25) กลาววา มีคนจํานานมากที่มีปฏิกิริยาตอความเครียดของ
ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวันที่รีบเรง เปนผลทําใหเกิดความเครียดของกลามเนื้อ ซ่ึงเปนอุปสรรค
ตอการไหลเวียนของโลหิตไปสูเนื้อเยื่อของรางกาย เกิดการขาดสารอาหารไปเลี้ยงเซลลของเนื้อเยื่อ
และการขับถายของเสียออกจากเซลลไมอาจเกิดขึ้นได นอกจากนี้ถามีความเครียดมากเกินไป จะทํา
ใหเสียพลังงานจากรางกายมาจนเกิดอาการเหนื่อยออน เมื่อยลา ความตานทานตออาการติดเชื้อ
ลดลง และพบวาความเจ็บปวยมากมาย มีสาเหตุเร่ิมตนมาจากความตึงเครียด ซ่ึงเปนปฏิกิริยาที่มีตอ
ความเครียด 

สมโภชน  ทัศนา (2538 : 15-16) กลาววา ผลของความเครียดในการทํางานทําใหเกิดผล
ตางๆ ดังนี้ 
 1. ผลทางรางกาย  (Psysical Health) ความเครียดในการทํางานไดสงผลตอการศึกษา
มากมายที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบของงานตอรางกายโดยเฉพาะ ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด
โคโรนารี โดยมุงศึกษาปจจัยเส่ียงที่กอใหเกิดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary 
Heart Disease) ปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน ไดแก ระดับคลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง อัตราการเตนของชีพจรผิดปกติ และคลื่นหัวใจเตนผิดปกติ นอกจากนี้ 
ความสัมพันธระหวางความเครียดในงานกับสุขภาพอนามัยยังปรากฏอยูในผลการศึกษาหลายชั้น 
ซ่ึงพบวาการเพิ่มของกรดยูริค ระดับน้ําตาลในเลือด การเพิ่มขึ้นของผูปวยโรคกระเพาะอักเสบ มี
ความสัมพันธกับความเครียดในระดับสูง 
 2.  ผลทางจิตใจ (Psychological Well-being) ผลกระทบของความเครียดในการทํางาน
ตอจิตใจที่เกิดขึ้นงาย และมองเห็นไดชัดเจนที่สุด ก็คือ ความไมพึงพอใจในการทํางาน มีการศึกษา
ตางๆ มากมายที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบในดานลบของการขัดแยงในบทบาท และความสับสน
ในบทบาทที่มีตอความพึงพอใจในงาน ผลกระทบตอจิตใจในดานอื่นๆ ไดแก ความเคารพนับถือตอ
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ตนเองลดนอยลง ความรูสึกเบื่อหนาย ตึงเครียด กดดัน ซึมเศรา เหน็ดเหนื่อย และวิตกกังวล ซ่ึง
อาการเหลานี้มีความสัมพันธในดานลบกับความขัดแยงในบทบาท ความสับสนในบทบาท และการ
มีบทบาทมากเกินไป 
 3.  ผลทางพฤติกรรม (Behavioral Consequences of Stress) ผลของความเครียดในการ
ทํางานที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคลยังคงมีการศึกษาคอนขางนอย 
 3.1  การสูบบุหร่ี  เปนปฏิกิริยาของบุคคลที่มีตอความเครียดและคาดวาการสูบบุหร่ีที่มี
ความสัมพันธกับความเจ็บปวย อันไดแก โรคเกี่ยวกับหัวใจ และโรคมะเร็ง Caplan and French 
(1975 : 211-219) พบวา “มีความสัมพันธเชิงลบระหวางการหยุดสูบบุหร่ีกับสาเหตุความเครียดบาง
ประการ” 
 3.2  การดื่มสุรา  เมื่อเกิดความเครียดในการทํางาน บุคคลจะหันไปดื่มสุรา จากการ
รายงานของบุคคลดังกลาว พบวา การดื่มสุราเปนวิธีการที่ถูกนํามาใชเพื่อลดความเครียดในการ
ทํางานเปนอันมาก 
 3.3  การใชยากลมประสาท  (Valium) บุคคลจะใหยากลอมประสาทเพื่อบรรเทาอาการ
เครียดและลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากงาน การใชยากลอมประสาท นอกจากจะทําใหติดไดแลว 
ยังลดความมั่นคงทางจิตใจ ความสามารถในการใชวิจารณญาณในการตัดสินใจของบุคคลลงอีก
ดวย 
 Macmillan and Duane (1982 : 442-443 อางถึงใน สมโภชน  ทัศนา, 2538 : 19) กลาววา 
การที่บุคคลจะไดรับผลของความเครียดในการทํางานมากหรือนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัย 
ดังตอไปนี้  

1.  ความพึงพอใจในงาน  บุคคลที่ไมพึงพอใจในงานอาจมีการเจ็บปวยจากความเครียด
มากกวาบุคคลที่ปฏิบัติงานเชนเดียวกัน แตมีความพึงพอใจในงานสูงกวา 
 2.  ตําแหนงในองคกร  บุคคลที่ตําแหนงสูงจะมีความอดทนตอความเครียดใน 
การทํางานไดมากกวาบุคคลที่มีตําแหนงงานต่ํากวา 
 3.   การสนับสนุนทางสังคมซ่ึงมาจากครอบครัว งาน ไดแก ความสัมพันธอันดีระหวาง
เพื่อนรวมงาน ความกลมเกลียวของกลุมงาน เปนตน 
 4.   สภาพรางกาย  บุคคลที่มีสุขภาพรางกายดีจะไดรับผลของความเครียดนอยกวา
บุคคลที่มีรางกายออนแอ 
 5.  ระดับความสามารถในการทํางาน 
 6.  บุคลิกภาพของบุคคล  มีความสัมพันธกับความสามารถของบุคคลในการอดทนตอ
ความเครียดและการเกิดโรค อันไดแก บุคลิกภาพแบบ A หมายถึง บุคลิกภาพซึ่งมีลักษณะ
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ทะเยอทะยาน ใฝฝน มุงแขงขันเอาชนะ  บุคลิกภาพแบบ B  หมายถึง  บุคลิกภาพซึ่งมีลักษณะการ
ผอนปรน เยือกเย็น สุขุม 
 S.P. Robbin (อางถึงใน เพ็ญนภา, 2540 : 31) กลาววา ความสัมพันธระหวาง
ความเครียดกับประสิทธิภาพในการทํางานมีลักษณะ เปนความสัมพันธแบบ U หัวกลับ (inverted – 
U relationship) ดังภาพที่ 1 กลาวคือ ภายใตความเครียดระดับต่ํา ประสิทธิภาพในการทํางานก็จะต่ํา 
เมื่อความเครียดเพิ่มขึ้น ถึงระดับปานกลาง จะกระตุนรางกาย และเพิ่มความสามารถในการ
ตอบสนองตอส่ิงเรา ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น แตเมื่อความเครียดเพิ่มขึ้นไปจนเกิด
ความสามารถของบุคคลจะไดรับก็จะมีผลใหประสิทธิภาพในการทํางานตกต่ําลง 
 

สูง  
 
ประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน 
 
 
 
                            ต่ํา                                     
         ความเครียด  
ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธระหวางความเครยีดกับประสิทธภิาพในการทํางาน  
 
 ซ่ึงความสัมพันธแบบ U หัวกลับ (inverted – U relationship)  นี้ นอกจากจะอธิบาย
ความรุนแรงของความเครียดกับการทํางาน ยังอธิบายถึงความสัมพันธระหวางระยะเวลาของการ
เกิดความเครียดกับประสิทธิภาพของงานไดดวย กลาวคือ หากมีความเครียดระดับปานกลาง แต
ดํารงอยูเปนเวลานานเกินไป ก็จะมีผลใหประสิทธิภาพของงานลดลงได  
 Cooper and others (1992 : 1-3) ไดกลาวา ความเครียดในการทํางานเปนสิ่งที่หลีกเล่ียง
ไมไดในชีวิตการทํางานทุกวัน เครื่องบงชี้ความเครียดในการทํางานคือ การลาออก การขาดงานของ
บุคลากร อัตราการเจ็บปวยและอุบัติเหตุ ซ่ึงอัตราการเจ็บปวยและอุบัติเหตุตางๆ จากความเครียดนี้
ไมเพียงแตจะเกิดผลกระทบตองานเทานั้น แตยังเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นดวย หาก
มองในแงผลของความเครียดในดานพฤติกรรมก็จะพบปรากฎการณตอไปนี้ เชน 
 1.  การทํางานไมทันตามกําหนด และผิดนัด 
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 2.  การมาทํางานสายมากขึ้น 
 3.  การทํางานเลินเลอ จนผิดพลาดบอยๆ 
 4.  ลังเลใจ ไมกลาตัดสินใจ 
 5.  มีปญหาในการเขากับบุคคลอื่น 
 Smith (1993 : 20-21) ไดกลาวถึงผลกระทบจากความเครียดไวดังนี้ 
 1.  ทําใหเกิดอาการความเครียดทางรางกาย 
 2.  อารมณผิดปกติ 
 3.  ความคิดวิตกกังวล 
 4.  พฤติกรรมปรับตัวผิดปกติ เชน การดื่ม การสูบบุหร่ี และการกินมาก 
 5.  ผิดพลาดตอเปาหมายที่จะทําใหสําเร็จ 
 
2.8  วิธีแกไขความเครียด 
 เทคนิคในการคลายเครียดเปนเทคนิคที่ใชควบคุมความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมตาง ๆ 
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1.  วิธีการควบคุมความเครียด ซ่ึงมีสาเหตุจาก 
 1.1  การปรับตัว ควรสรางงานประจําขึ้นมา เชน งานประจําวัน การกิน การนอน 
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง และวางแผนสําหรับการเปลี่ยนแปลงไวลวงหนา 
 1.2  ความคับของใจ ควรแสดงความรูสึกออกมา ปรับเปลี่ยนเปาหมายและเรียนรูเกี่ยว
ดับบุคคลและพฤติกรรมระหวางบุคคล 
 1.3  ความมากเกินไป ควรแสดงความรูสึกออกมา เจรจาตอรองบริหารเวลาลดปริมาณ
งาน และลดปริมาณงาน และขอกําลังสนับสนุนหรือชวยเหลือ 
 1.4  การสูญเสีย ควรแสดงความรูสึกออกมา วางแผนการกระทําทางกายภาพ รวมกลุม
กับสังคม และเรียนรูวิธีการติดตอกับผูอ่ืน 
 1.5  สภาพสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ควรลดความดังของเสียง และรักษาระดับจังหวะของ
รางกายใหอยูในชวงที่เหมาะสม 
 1.6  แนวคิดสวนตัว ควรจดแหลงที่จะทําใหเกิดความเครียด ยกยองสรางความแนวแน 
ฝกอบรมการสรางสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ และพูดเตือนตัวเอง 
 1.7   ความวิตกกังวล ควรหยุดคิด ทําทันที และบันทึกประวัติความกลัว 
 1.8   การควบคุม ควรอนุญาตใหตัดสินใจตรวจสอบความจริง และเปลี่ยนโครงสราง
ความรูสึกนึกคิด 
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 2.  วิธีแกปญหาความเครียด ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 
 2.1 โรคปวดศีรษะ ควรนอนใหหลับสนิท หาของรับประทานใหรับประทานยาแกปวด
ที่ชะงัดที่สุด บริหารรางกายเพื่อใหผอนคลายคอ ศีรษะ และไหล 
 2.2  เมื่อรูสึกสลดหดหู ควรยอมรับความรูสึกเศราสลดนั้น ไมตองกลัวที่จะรองไห 
พยายามนอนหลับใหมาก ๆ และหาสาเหตุของความรูสึกเศราสลดนั้นถารูสึกหมดหวังใหพูดคุยกับ
เพื่อนสนิท คนในครอบครัว หรือคนที่พรอมจะใหความชวยเหลือหลีกเลี่ยงการอยูคนเดียว 
 2.3 ความเหนื่อยออน ควรนอนหลับใหมากที่สุด อยาฝนตัวเองเมื่อรูสึกเหนื่อยออน 
และรับประทานอาหารที่มีแปงมาก ๆ แตเพียงเล็กนอยตลอดวันปฏิบัติเชนนี้อยางสม่ําเสมอ 
 2.4 หงุดหงิด หากเปนเพศหญิงควรตรวจสอบดูวาเปนชวงกอนรอบเดือนหรือไม เดิน
เลนเปนระยะทางใกล หรือวายน้ํา เขากลุมเตนแอโรบิค 
 2.5 ติดสุรา ส่ังตัวเองใหดื่มในปริมาณที่จํากัด ขณะที่ดื่มควรรับประทานอาหารดวย 
และคอย ๆ ดื่ม ไมควรดื่มตามลําพังและอยาซ้ือเหลาทิ้งไวที่บาน 
 2.6 การสูบบุหร่ี เลิกสูบบุหร่ีอยางเด็ดขาด และเคี้ยวหมากฝรั่งที่มีกล่ินนิโคติน หรือสูบ
สมุนไพรที่ใชแทนยาสูบ 
 2.7  การนอนไมหลับ ถาเสียงหนวกหูควรหาที่อุดหูเพื่อไมใหไดยินเสียงเหลานั้น ดื่ม
นมอุน ๆ กอนนอนสักหนึ่งแกว รับประทานอาหารมื้อเย็นใหเร็วข้ึน เปดหนาตางในหองนอนหรือ
ออกกําลังกายเพื่อคลายเครียด 
 2.8  ไมอาจคลายเครียดได ลองใชการผอนคลายเพื่อทําใจใหสงบ โดยการออกกําลังกาย
เพื่อคลายเครียดแบบงาย ๆ หรือไปพบจิตแพทย 
 2.9  ความทุกขโศก ควรพูดคุย รองไหหรือยอมรับความรูสึกของตนเองและ แสดง
ความรูสึกเหลานั้นออกมาถาทําได พยายามหลีกเลี่ยงไมรับประทานยากลอมประสาท และหาก
รับประทานยากลอมประสาทอยูก็ไมควรใหนานเกินกวาหนึ่งเดือนมิฉะนั้นจะติดยาเหลานี้และทํา
ใหไมอาจแสดงความรูสึกตาง ๆ ได 
 2.10  มีความขัดแยงกับผูรวมงาน ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับผูรวมงานที่มีความ
ขัดแยง รักษาผลประโยชนของตนเองแตไมใชเกลียดชัง รายงานปญหาใหผูบังคับบัญชาทราบ
ตามลําดับขั้น เขียนคํารองอยางเปนทางการ ช้ีแจงเกี่ยวกับปญหา นัดพบกับบุคคลผูเกี่ยวของชี้แจง
ใหทราบถึงปญหาอยางสุภาพ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และควรพูดถึงกรณีที่เกี่ยวกับตัวเราเอง
อยางชัดเจนและเปดเผย 
 2.11  ทํางานหนักเกินไป ตองกลาวปฏิเสธบางเปนครั้งคราว อยารับผิดชอบงานมาก
เกินไป หรือเคี่ยวเข็ญตัวเองใหทํางานหนักจนเกินกําลัง จัดแบงเวลาทํางานอยางมี ประสิทธิภาพ 
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: 225-225)  
 3.  วิธีคลายเครียด 
 3.1  มองโลกในแงด ี
 3.2  มองสิ่งที่เคยผิดพลาดเปนบทเรียน 
 3.3  ยอมรับวาชีวิตมีขึ้นมีลง 
 3.4  พูดคุยกับคนที่สนิทสนมและไวใจ 
 3.5  อานหนังสือสนุกสนาน 
 3.6  มองคนที่เคยทุกขยาก ลมแลวลุกขึ้นมาไดใหม 
 3.7  มีจิตใจดีงามที่จะชวยเหลือตัวเอง 
 3.8  ส่ิงที่ไมดคีิดวาตองดีขึน้มาได 
 (สุพัตรา  สุภาพ, 2541) 
 อมรากุล  อินโอชานนท (2534 : 28-30) กลาววา เมื่อพบวามีความเครียดที่มีระดับ
รุนแรงหรือความเครียดเปนระยะเวลานาน ควรจะหาวิธีแกไขความเครยีดดังนี ้
 1.  ในวยัผูใหญ ควรแกไขความเครียดดังนี้ 
 1.1  ใหระบายออก โดยการออกกําลัง เพื่อลดความตึงเครียดทางรางกาย 
 1.2  พักผอนหยอนใจ หาความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 1.3  เปลี่ยนอิริยาบถ หรือออกไปจากสถานการณนัน้ชั่วคราว 
 1.4  หาคนรูจกัที่ไววางใจไดเพื่อระบายความอึดอัดในใจ 
 1.5  ฝกผอนคลายกลามเนื้อ จะชวยใหจิตใจสดชื่น แจมใส 
 1.6  ไปหาผูเชีย่วชาญทางสุขภาพจิต 

2.  ในวยัรุน ควรปฏิบัติดังนี้ คือ 
 2.1  ผูใหญควรเขาใจและผอนปรนในบางเรื่อง ไมเขมงวดเกินไป 
 2.2 ในวัยรุนไดมีอิสระในการแสดงความคดิเห็นและสนบัสนุนใหเลน  กีฬา และดนตรี
ที่เขาสนใจ 
 3. ในวยัเดก็ ผูใหญไมควรสรางความกดดันใหเดก็มากเกินไป  โดยยกเอาเรื่องความรัก
เขามาขู 
 4. ในวัยผูสูงอายุ ควรใหความสําคัญดวยการชวนพูดคุยหรือขอคําปรึกษาแนะนําให
ความเคารพนับถืออยางจริงใจ สําหรับตัวผูสูงอายุเองควรหางานอดิเรกที่สนใจ และมีความถนัดทํา 
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 นิมิต  ศัลยา (2533 : 14) กลาววา เมื่อเกิดอาการตึงเครียดควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  รูจักตนเอง และประสิทธิภาพในการทํางานของตนเอง เมื่อเกิดอาการเหนื่อยควร
พักผอน 
 2.  เปลี่ยนบรรยากาศดวยการไปใหพนจากตัวการที่ทําใหเกิดความตึงเครียด 
 3.  ทําความคุนเคยกับปญหา กลาเผชิญกับปญหาใชบทเรียนที่ผานมา แกไขปญหาใหม
ที่เกิดขึ้นในครั้งตอไป 
 4.  เตรียมพรอมเสมอ การมีสุขภาพที่ดี ดูแลสุขภาพและบํารุงรักษาอยูเสมอดวยการ
ออกกําลังกาย นอนหลับอยางเพียงพอ เมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาจะสามารถควบคุมความตึงเครียด
ของตนเองได 
 5.  ควรมีงานอดิเรกทํา หรือมีเวลาวางบาง เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของตนเองจาก
ปญหาชั่วคราว และใชเวลาวางนั้นใหเกิดประโยชนเพื่อชวยใหตนเองรูสึกถึงความสําคัญของการมี
เวลาวาง 
 6.  ยอมรับความรูสึกตึงเครียดที่เกิดขึ้น 
 7.  รูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผและชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน 
 8.  ศึกษาวิธีลดการปลุกเรารางกาย จิตใจและกลามเนื้อทุกสวน 
 สุชา  จันทนเอม (2534 : 12) กลาววา วิธีแกไขเมื่อเกิดอารมณเครียด ควรปฏิบัติ 
ดังนี้ คือ 
 1.  พยายามเตือนตนเอง พิจารณาถึงเหตุผลที่กอใหเกิดความไมสบายใจ 
 2. ในชีวิตประจําวันตองเปนคนดําเนินชีวิตอยู เพื่อความดียึดหลักพุทธศาสนา 3 
ประการ คือ ทําความดี ละความชั่ว ทําใจใหบริสุทธิ์ ชีวิตของผูนั้นจะสะอาด หมดจด จิตใจก็สบาย
ขึ้น 
 3.  การมองคนในแงดีเสมอ ไมเอาความชั่วมาลบลางความดีที่มีอยู 
 4.  กอนที่จะทําอะไรลงไป ตองนึกถึงเหตุผลทุกครั้ง อยาทําอะไรเอาแตใจตนหรือทําแต
ประโยชนของตนฝายเดียว โดยไมคํานึงถึงคนอื่น 
 5.  จงดํารงชีวิตอยูดวยความยืดหยุน รูจักปรับตัวใหเขาไดกับทุกสถานการณ 
 6.  พยายามระงับความโกรธ ความโมโหฉุนเฉียวลงดวยเวลาอันรวดเร็ว 
 7.   พยายามหลีกเล่ียงสถานการณที่จะกอนใหเกิดความไมสบอารมณใหมากที่สุดเทาที่
จะทําได 
 จตุพร  เพ็งชัย (2534 : 65) ไดเสนอแนะวิธีแกไขความเครียดไวดังนี้ 
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 1.  รักษาสุขภาพสม่ําเสมอ เพราะหากสุขภาพดีไดรับอาหารดี ออกกําลังกายนอน
พักผอนใหเพียงพอก็จะมีความพรอมที่จะเผชิญความเครียดได 
 2.  หางานอดิเรกที่เปนประโยชนทําในยามวาง เปนการดึงความสนใจไปจากสิ่งที่เปน
ปญหาที่มีอยู ทําใหผอนคลายความเครียดลง เชน การปลูกตนไม การวาดภาพ การคุยถึงเรื่อง
สัพเพเหระกับเพื่อนบานที่เคยมีประสบการณคลายคลึงกันเพื่อเปนการเพิ่มกําลังใจ สูปญหาและ
เรียนรูวิธีการแกไข ซ่ึงอาจนํามาใชกับปญหาของตนไดบาง 
 3.  ละทิ้งปญหาชั่วคราวโดยพักผอน หาเรื่องสนุกสนานมาทํา เมื่ออารมณดีขึ้นคอยสู
กับปญหาใหม 
 4.  รูจักสรางความสํานึกใหเกิดเมื่อมีความเครียดวา เหตุการณหรือปญหาที่หนักนี้
จะตองผานไปเมื่อถึงกาลเวลา 
 5.  เปล่ียนวิธีดําเนินชีวิตใหม หากยังแกความเครียดไมไดตองหาผูเชี่ยวชาญทางจิต
แกไขบําบัดตอไป  
 6.  หัดมองสิ่งที่ดีในตัวเองและเลิกสนใจขอโตแยงที่ไมอาจยุติได 
 7.  ตองทําใจใหรูจัก แพ-ชนะ และคิดเสมอวาไมมีใครไดรับชัยชนะตลอดชีวิต 
 8.  ฝกผอนคลายกลามเนื้อ เพื่อความตึงเครียดจะลดลง 
 9.  ฝกตนเองใหพรอมที่จะรับเหตุการณทั้งดีหรือไมดีดวยจิตใจที่สงบ 
 ประเวศ  วะสี (2535 : 26-32) ไดกลาวถึงวิธีการลดความเครียดโดยใชมรรคแปดในการ
แกความเครียด พอสรุปไดดังนี้ 
 1.  การออกกําลังการ ถาไมไดออกกําลัง อะดรีนาลินจะคั่ง เกิดความเครียดก็ตองออก
กําลังกาย จึงจะลดความเครียด การออกกําลังกายควรปฏิบัติเปนประจําทุกวันจะออกกําลังกายแบบ
ใดก็แลวแตความชอบและความเหมาะสมกับตัวเอง เชน การเดินเร็ว การวิ่งเหยาะ ๆ (จอกกิ้ง) การ
วายน้ํา เปนตน 
 2.  พักผอน การพักผอนจะชวยละความเครียด ถาไมมีหยุดวันเสาร-อาทิตย มนุษยคงแย
ทํางานหนักทุกวัน ถาตองทํางานทุกวัน ทําเหมือนเดิมไมมีหยุดเลยมันจะเพลียทําจําเจซ้ําซากอยู
เร่ือยอยางนี้คงไมไหว ในประเทศอิตาลี สเปน จะพักผอนตอนกลางวัน ที่เรียกวา ซีเอสตา พักสักนิด
เพื่อใหอะดรีนาลินลดลง เอ็นเดอรฟนออกมากขึ้น ตื่นขึ้นมาสดชื่นมาทํางานใหม 
 3.  ส่ิงแวดลอม จะตองหาสิ่งแวดลอมเพื่อชวยสมองซีกขวาดวย อยาอยูในสิ่งแวดลอมที่
คอยแตกระตุนซีกซายอยางเดียว เพราะฉะนั้น ความสงบ ตนไมใบหญา รูปศิลปะตาง ๆ จะชวยให
เราไมเครียด คนอยูกับตนไมจิตใจสงบมาก คนอยูดวยกันมาก ความเครียดก็มากอยาไปอยูที่จอแจ
ตลอดเวลา ถามีทางหลบไดใหไปอยูที่สงบ ถาไปอยูในที่สงบจะมีความสุขขึ้น 
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 4.  หลีกความจําเจซ้ําซาก การสรางความปราโมทยในงาน ความจําเจซ้ําซากถาหลบได
พยายามหลบใหนอยลง พยายามสรางงานชนิดที่ทําใหคนมีความปติในความสําเร็จแตบางทีมันหนี
ไมพน ในการสรางอุตสาหกรรมสมัยใหมที่กําลังทํากันอยู คนยากจนไมมีทางเลือกตองไปทํางาน
รับจางในโรงงานเกิดความเครียด เรียกวา เปนโรคโรงงาน 
 5.  แกความบีบคั้นทางวัตถุ การพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจนั้นเปนเรื่องสําคัญในบานเรา
ขณะนี้มีคนจนมาก รัฐบาลบอกวา ขณะนี้เรามีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากแตเปนบางดาน 
คนในชนบทจนลง ดูที่รายจายมากกวารายรับก็ขาดทุน ขณะนี้เปนอยางนั้นกวารอยละ 65 ของคน
ชนบท เศรษฐกิจขาดทุน เปนหนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ การอพยพเขาเมือง เกิดความแออัดมาอยูใน
กรุงเทพฯ มาอยูสลัม เกิดคนจนในเมืองซ่ึงไมมีทางแกไข แออัดยัดเยียด เพราะวาลมละลายทาง
เศรษฐกิจในชนบทนี่ก็เปนเรื่องใหญทําใหเกิดความเครียดทั้งประเทศ คงตองชวยกันแกไขความบีบ
คั้นจากความขาดแคลนทางวัตถุ 
 6.  ความสัมพันธ ที่เรียกวาทุกขสัมพันธ ตองหาทางลดความขัดแยงของคนลงตรงนี้
ตองไดรับความสนใจเปนพิเศษ คนจะตองเขาใจกันมากขึ้น เขาใจโลก เขาใจชีวิตมากขึ้นเขาใจ
วัฒนธรรมมากขึ้น เขาใจเรื่องการงาน เขาใจอะไรตาง ๆ จะไดลดความขัดแยงลง 
 7.  จิต ถาคนเรามีจิตใจเมตตากรุณา คิดจะชวยเหลือผูอ่ืนอยูเรื่อย จะคลายความเครียด
การให พอใจปบก็เกิดความสุข คนรับก็เกิดความสุข เราก็ไดบุญคือความสุขเกิดขึ้นทันที ศาสนาทุก
ศาสนาเปนเรื่องการคนพบของมนุษยตามธรรมชาติ ซ่ึงจะมีหลัก 3 อยาง ไดแก 
 7.1  ทาน คือ การให ทุกศาสนาไมวาจะเปนฮินดู มุสลิม คริสตเตียน และ พุทธ
ศาสนา จะคนพบตรงกันวา ถาเอาอยางเดียวมนุษยจะไมมีความสุข ถามีการใหมนุษยจะมีความสุข 
ชุมชนจะมีความสุขเกิดขึ้น ถารวมจิตใจกันบอกวาเราจะทําอะไรใหใครบาง เราจะทําความดี
อะไรบาง ก็จะเกิดความดีอะไรบาง ก็จะเกิดความสุข และไดชวยคนอื่นไปดวย คนอื่นก็ดีไปดวย 
 7.2  ศีล คือ วินัยของการอยูรวมกัน ซ่ึงเปนเรื่องธรรมดาที่ทุกชุกชุมทุกศาสนาจะ
คนพบกติกาของการอยูรวมกันอยางศานติสุข 
 7.3  การเจริญสติ สมาธิ ปญญา ทั้ง 3 รวมกันอยูเรียกวา การภาวนาทําใหจิตสงบ 
และมีความสุข 
 คําวาภาวนา มีความหมายตีตื่นแตกตางกันไป ภาวนา แปลวา เจริญ ทําใหเกิดขึ้นตรงกับ
คําวา พัฒนาจะใช ภาวนา แปลวา เจริญ ซ่ึงหมายถึง เจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปญญา 
 เจริญสติ กับ เจริญปญญา 2 อยางนี้จะคูกัน แตไมเหมือนกัน  
 สติ หมายถึง การรูอยู ระลึกรู 
 สัมปชัญญะ แปลวา รูอยูกับปจจุบัน 
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 ปกติ เราจะเขาไปอยูในความคิด คิดไปในอดีตที่เกิดขึ้นแลว ที่เรียกวาฟุงซานคิดไปใน
อนาคต เรียกวา วิตกกังวล ในเรื่องที่ยังไมเกิด และคนเราสวนมากเปนเหยื่อของความคิดและ
อันตรายตาง ๆ ก็จะเขามาทางความคิด ความทุกข ความหงุดหงิดความรําคาญอะไรตาง ๆ แตถาเรามี
สติอยู ความคิดจะทําอันตรายไมได ความทุกขจะเกิดขึ้นไมได ถามีสติอยู 
 ปญญา หมายถึง การรูส่ิงตาง ๆ ตามที่เปนจริง ธรรมชาติของสิ่งตาง ๆ หรือหลักธรรม มี
ดังนี้ 
 หลักธรรมขอที่ 1 อนิจจัง สรรพสิ่งทั้งหลายลวนเปลีย่นแปลงเปนอนิจจงั 
 หลักธรรมขอที่ 2 อนัตตา คือ การไมมีตัวตน เปนตัวของตนเองโดยเอกเทศทุกอยาง
เปนกระแสของเหตุปจจยั 
 หลักธรรมขอที่ 3 ทุกขตา แปลวา ความขดัแยงระหวางสิ่งที่เรายึดถือ กับความจริง ๆ 
วา เปนกระแสของเหตุปจจยั ตรงนี้อาจจะเขาใจยากสักนดิ แตถาเขาใจตรงนี้จะเขาใจเปนตนตอของ
หลักธรรมทั้งหมด ถาเวลาอนัตตานอย ตวักูของกนูอย ก็ผอนคลาย แลวเราก็ผอนคลาย อันนี้เปนนิ
พาน คือ ความสงบ 
 นิพาน  คือ  ความสงบจากตัวกูของกู  การไมยึดความเปนตัวตน  แตวามันเปน 
เพียงชั่วคราว ถาเราเขาใจอยางนั้น นิพานไมใชเร่ืองที่มีอะไร ตออะไรที่เราไปถึงยากที่ไมมีใครไป
ถึง 
 8.  ยากลอมประสาท (Tranquilizer) ขายดีที่สุด เพราะมนุษยมีปญหาความเครียดทั่วไป
หมด ตามที่กลาวไวขางตนวา สารที่ทําใหเกิดความเครียด คือ อะดรีนาลิน ซ่ึงหล่ังมาจากเบตาเซลล 
(Beta Cell) ในตอมหมวกไต เขาก็คิดตัวยาที่จะไปกลั่นไมใหอะดรีนาลินออกมา คือยากัน้เบตา หรือ 
เบตาบล็อกเกอร (Beta Blocker) คนที่เปนโรคความดันเลือดสูง คนที่เปนโรคหัวใจ ก็จะ
รับประทานยากั้นอะดรีนาลินก็ทําใหสบายขึ้น รางกายสงบลง พอสงบก็ทําอะไรได ยาพวกนี้มีผล
ทําใหความดันเลือดลง แตทวามีอันตรายถากินยามาก ยาพวกนี้ แพทยจะเปนผูส่ังให ถาไปซื้อกิน
เองโดยไมรูขนาดยาที่จะใชจะเปนอันตราย ควรใชยาอยางนี้ คือ ยาตาง ๆ ไมควรกินเลยถาไมจําเปน 
ถาจําเปนก็กินใหนอยที่สุด ถายาแรงไปเราก็ลดลง เมื่อเรามีความรูอยางนี้คุณภาพของการดูแลเองจะ
ดีกวาแพทยดูแล เพราะแพทยไมมีเวลาที่จะดูแล 
 
2.9  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความเครียด 
 2.9.1  ทฤษฎีความเครียดของ Hans Selye 
 Selye (1974  : 31-64 อางถึงใน ศุภชัย  แสวงสุทธิ์, 2539 : 33) ซ่ึงเปนแพทยชาว 
ออสเตรเลียไดอธิบาย เกี่ยวกับความเครียดไววา ความเครียดเปนกลุมอาการที่รางกายมีปฏิกิริยาตอ
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(Non Specific Effect) ทั้งหมดที่เกิด
แกอินทรียเมื่อมีส่ิงรบกวนและมีส่ิงสําคัญ คือ รางกายจะตองมีการปรับตัว ซ่ึงการปรับตัวกับ
ความเครียดของมนุษยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 
 2.9.1.1  ระยะเตือน (Alarm Reaction) เปนปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลตอส่ิงเรา 
หรือตัวกระตุนที่กอใหเกิดภาวะความเครียดในระยะแรก ปฏิกิริยาในระยะนี้เกิดขึ้นเพียงระยะสั้น ๆ 
ตั้งแตเพียงไมกี่นาทีถึง 48 ช่ัวโมง ขึ้นอยูกับความรุนแรงของตัวกระตุน อาการแสดงนั้นเปนผล
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเททิค (Sympathetic Nerve) และ
ตอมใตสมองสวนหนา (Anterior Pituitary) ระยะเตือนนี้สามารถแบงออกเปน 2 ระยะ คือระยะชอ็ค 
(Shock Phase) เปนระยะแรกของการตอบสนองตอส่ิงเรา ซ่ึงบุคคลที่ถูกรบกวนจะเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงความสมดุลของรางกาย ปฏิกิริยาจะ เกิดขึ้นเปนอันดับแรกที่สมองสวนคอรเทกซ 
(Cortex) แลวจึงสงคลื่นประสาทมากระตุนตอมใตสมองสวนหนา (Anterior Pituitary) ประสาท
อัตโนมัติซิมพาเททิค (Sympathetic Nerve) และตอหมวกไต (Adrenal Gland) ตามลําดับ ทําใหเกิด
การผลิตฮอรโมนแคทีโคทมีคอรติโคโทรปค (Corticotropic Hormone) เขาสูกระแสเลือดเพิ่มขึ้น 
แลวเซลลตับมีการหลั่งฮีสตามิน (Hystamin) เพิ่มขึ้น มีน้ําและเกลือโซเดียมคั่งระหวางเซลลระดับ 
โปรตัสเซียมในเลือดสูง ซ่ึงโปรตัสเซียมที่สูงขึ้นนี้ จะมีผลกดสมองสวนกลาง (Midbrain) ทําใหเกิด
การตึงตัวของกลามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle) ลดลงหลอดเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อขยายตัว 
ในขณะที่หลอดโลหิตฝอยสวนปลายตามผิวหนังและชองทองหด รัดตัว ถาปฎิกิริยาที่เกิดขึ้นแรง
มาก ความกดดันโลหิตจะลดต่ําลง (Hypotension) อาจมีอาการช็อค หรือ หัวใจหยุดเตนได การ
เปล่ียนแปลงในระยะนี้ รางกายยังไมพรอมที่จะมีการปรับตัว ถายังดําเนินตอไปรางกายจะถูกใช
พลังงานจนหมดภายใน 24-48 ช่ัวโมง นอกจากนี้จะมีกลไก การปองกันตัวเอง ซ่ึงจะเขาสูระยะ
ตานช็อค (Counter Shock Phase) เปนระยะถัดจากระยะช็อค ซ่ึงรางกายเริ่มปรับตัวเขาสูภาวะสมดุล 
(Hemeostasis) โดยจะมีการดึงเอากลไกการสูของรางกายออกมาชวยเหลือระบบตาง ๆ ของรางกาย
เร่ิมประสานกันอยางมีระเบียบ ตอมใตสมอง จะขับฮอรโมนแคทีโคทมีคอรติโครโทรปค 
(Corticotropic Hormone) เพิ่มขึ้น สวนตอมหมวกไตจะหลั่งฮอรโมนกลูคอรติคอยด (Glucoticoid) 
เพิ่มขึ้น ทําใหอัตราการเผาผลาญของรางกายสั้นขึ้น รวมกับการเรงของประสาทอัตโนมัติซิมพาเท
นิค (Sympathetic Nerve) อาการแสดงที่ตรวจพบ คือ อัตราการเตนของหัวใจจะแรงและเร็ว ความ
ดันโลหิตสูง มีอาการคลื่นไสหรือ อาเจียน มานตาขยาย และเหงื่อออกมากผิดปกติ 
 2.9.1.2  ระยะตอตาน (Stage of Resistance) ส่ิงมีชีวิตจะปรับเองอยางเต็มที่ตอ
ตัวกระตุนใหเกิดความเครียด และผลที่ตามมาคือ อาการจะดีขึ้นหรือหายไป ลักษณะที่ปรากฎขึ้นอยู 
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(Cortex Cells) ของตอมหมวกไต (Adrenal Gland) ปลอยฮอรโมนเขาสูกระแส
เลือด เพราะฉะนั้นจะไมมีฮอรโมนคอรติคอยด (Corticoid) เก็บสะสมไว แตในระยะตอตาน คอร
เทกซ จะมีฮอรโมนเก็บไวมาก ในระยะเตือนเลือดจะเขมขนและคลอไรดต่ําจะมีการทําลายของ
เนื้อเยื่อมาก แตในระยะตอตานเลือดจะจางคลอไรดสูง และเซลลมีการซอมแซมทําใหน้ําหนักกลับ
สูปกติ แตถาสิ่งมีชีวิตนั้น ยังไดรับการกระตุน จากสิ่งที่กอใหเกิดความเครียดอยูส่ิงมีชีวิตนั้น จะ
สูญเสียการปรับตัวอีก และจะเขาสูระยะที่ 3 คือ ระยะหมดกําลัง 
 2.9.1.3  ระยะหมดกําลัง (Stage of Exhaustion) เนื่องจากความสามารถในการปรับตัว
เองของสิ่งมีชีวิตตองมีจุดจบ ถาตัวกระตุนกอใหเกิดความเครียดรุนแรง และไมสามารถจะขจัด
ออกไปได ส่ิงมีชีวิตจะเกิดการหมดกําลัง อาการตาง ๆ ที่เกิดในระยะเตือนก็จะกลับมาอีกและถา
หากไมไดรับความชวยเหลือหรือประคับประคองจากภายนอกอยางเพียงพอ กลไกการปรับตัวจะ
ลมเหลว เกิดโรค และเสียชีวิตไดในที่สุด 
 นอกจากนี้ ยังศึกษาสาเหตุของโรความีสวนเกี่ยวของกับความเครียดและกลุมอาการ
ของความเครียด ขณะที่มีความเครียดเกิดขึ้นรางกายจะมีอาการบางอยางเกิดขึ้น เชน น้ําหนักลด 
รูสึกเหนื่อยลา และระบบทางเดินอาหารผิดปกติ บุคคลนั้นจะมีความรูสึกไมสบายทั้งนี้เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพในแนวเดียวกันเรียกกลุ มอาการเหลานี ้ว า  เปนอาการของ
ความเครียดหรือแสดงอาการของการปรับตัวทั่วไปของรางกาย (General Adptation Syndome) และ
ในขณะที่มีความเครียดเกิดขึ้น รางกายจะมีการหล่ังฮอรโมนบางอยางที่ชวยในการปรับตัวออกมา 
ทําใหอาการดังกลาวเกิดขึ้น ซ่ึงเปนอาการที่แสดงถึงการปรับตัวของรางกาย โดยทั่วไป เมื่อใดก็
ตามที่มีความเครียดเปนระยะเวลานาน จะมีการปรับตัวเฉพาะที่อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งดวย (Local 
Adaptation Syndrome) 
 2.9.2  ทฤษฎีความตองการของ Murray 
  ตามทฤษฎีของ Murray (1974 : 31 อางถึงใน ศุภชัย  แสวงสุทธิ์, 2539 : 23) ความ
ตองการที่จําเปนและสําคัญเกี่ยวกับการทํางานของคนมีอยู 4 ประการคือความตองการความสําเร็จ 
(Need for Achievement) หมายถึง ความตองการที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี ความ
ตองการมิตรสัมพันธ (Need for Affiliation) คือ ความตองการมีความสัมพันธอันดีกับคนอื่น ความ
ตองการอิสระ (Need for Autonomy) ความตองการที่จะเปนตัวของตัวเอง ความตองการมีอํานาจ 
(Need for Power) หมายถึง ความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนและตองการที่จะควบคุมคนอื่น
ใหอยูในอํานาจตนเอง 
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2.10  แนวคิดเก่ียวกับความเครียด 
 Farmer and other (1984 : 45) ไดกลาวถึง วงจรสุขภาพ (Health Cycle) ที่เกี่ยวกับ
ความเครียด ดังนี้ 
 1.  สาเหตุของความเครียด (Source of Stress) มีสาเหตุไดหลายทางตั้งแตตัวบุคคลเอง 
ครอบครัว เพื่อน สภาพแวดลอมในการทํางาน บอยคร้ังที่ความเครียดเกี่ยวของกับปจจัยหลาย ๆ 
อยางพรอมกัน 
 2.  ผลของความเครียด (Effect of Stress) โดยทั่วไปจะเกี่ยวของกับอารมณความรูสึก 
เชน ความซึมเศรา ความวิตกกังวล ความหงุดหงิด ฉุนเฉียว และมีผลทางศีรษะ เชน ปวดศีรษะ ทอง
ปนปวน ซ่ึงผลของความเครียดนี้ เปนปฏิกิริยาของรางกายที่มีตอสาเหตุความเครียดในสถานการณ
นั้น ๆ 
 3.  พฤติกรรม (Behavior) สืบเนื่องมาจากผลของความเครียดนั่นเองเปนการกระทําที่
สัมพันธกับความรูสึก เชน บุคคลเกิดความเบื่อหนาย (เปนผลของความเครียด) ก็เลยนอนมาก (เปน
พฤติกรรมแสดงออก) 
 4.  สุขภาพ (Health) ซ่ึงหมายถึงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต แตเนื่องจากลักษณะ
ธรรมชาติของความเครียดนั้น อาจสงผลใหเกิดพฤติกรรมทางบวก เชน เกิดความมุงมั่นที่จะเผชิญ
กับความเครียด หรืออาจเกิดพฤติกรรมทางลบ เชน ทอแท ส้ินหวัง ดังนั้น เสนประในรูป คือ 
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะมีผลตอสุขภาพหรือไม ยอมขึ้นอยูกับวาพฤติกรรมนั้นจะเปนพฤติกรรม
ทางบวกหรือทางลบ 
 Betty and Murray (อางถึงใน พิศุทธ  ใยชื่น, 2542 : 20-22) ไดจําแนกปฏิกิริยาการ
ตอบสนองตอความเครียดไว 2 ประเภทคือ ปฏิกิริยาตอบสนองทางสรีรวิทยาของรางกาย และ
ปฏิกิริยาตอบสนองทางดานจิตใจ ซ่ึงจะกลาวพอสังเขปไดดังนี้ 
 1.  ปฏิกิริยาตอบสนองทางสรีรวิทยาของรางกาย ที่มีตอความเครียด ทําให 
 1)  ความดันโลหิตสูงขึ้น เนื่องจากมีการคั่งของน้ําและเกลือโซเดียม ปริมาณเลือดใน
หลอดเลือดเพิ่มขึ้น มีเลือดไปเลี้ยงในอวัยวะที่ตองใชในการปรับตัวมากขึ้น ทําใหเลือดไปเลี้ยง
อวัยวะสวนอ่ืนลดนอยลง มีการตีบของเสนเลือด ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจเพิ่มขึ้นเพื่อใหเลือด
ไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายไดเพียงพอ หัวใจตองทํางานหนักขึ้น จะพบวามีชีพจรเตนเร็วและ
แรง อาจมีอาการหัวใจเตนผิดปกติ หรือมีอาการใจสั่นรวมดวยได 
 2)  เลือดไปเลี้ยงอวัยวะสวนปลายนอยลงทําใหผิวหนังบริเวณนั้นซีดและเย็น 
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 3)  มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เพื่อใหมีจํานวนออกซิเจนไปเลี้ยงสวนตางๆ ของ
รางกายไดเพียงพอ 
 4)  ปริมาณปสสาวะลดนอยลง จากการคั่งของน้ําและเกลือโซเดียมในรางกาย จาก
กลไกปรับตัวของไต เพื่อรักษาระดับเลือดภายในรางกาย (blood volume) ใหพอเพียง 
 5)  อัตราการเผาผลาญสารอาหาร (metabolism) เพิ่มสูงขึ้น ทําใหอุณหภูมิของ
รางกายสูงกวาปกติ พบวามีการขาดน้ํา (mild dehydration) หากการเผาผลาญสารอาหารยังคงสูงอยู
นาน จะมีอาการนอนไมหลับและเมื่อยลาได 
 6)  ระดับน้ําตาลในกระแสโลหิตเพิ่มขึ้น จากการสราง insulin นอยลงมีการหลั่งกลู
คากอน (glucagon) เพิ่มขึ้น มีการสรางกลูโคสจากโปรตีน ไขมัน และไกลโคเจน เพิ่มขึ้น จะพบ
กรดแลคติค (lactic acid) สูงขึ้น 
 7)  การทํางานของกลามเนื้อ (muscle tone) เพิ่มมากขึ้นอาจมีอาการสั่นกระตุกหรือ
พบวามีอาการเมื่อยลาทั่วรางกาย นอกจากนี้กลามเนื้อจะมีการตึงตัวไดดวย 
 8)  ภูมิตานทานของรางกายลดลง เนื่องจากตอมไทมัส (thymus gland) และเนื้อเยื่อ
พวกลิมฟอยด(lymphoid) ลีบลง เซลลพวก ลิมโฟไซท (lymphocytes) ถูกทําลายความสามารถใน
การยอมใหสารผานเขาไปในเซลล (permeability) บริเวณที่เกิดการอักเสบลดลง 
 9)  เลือดแข็งตัวเร็วขึ้น จากการสรางสารที่ชวยในการแข็งตัวของเลือดเพิ่มมากขึ้น
และเนื่องจากปริมาณของเซลลเม็ดเลือดแดงมากขึ้นทําใหมีความหนืดของเลือดเพิ่มขึ้น 
 10)  รางกายและจิตใจมีการตื่นตัว กระฉับกระเฉง  จากประสาทซิมพาเทติค 
(sympathetic nerve) ถูกกระตุน 
 2.  ปฏิกิริยาตอบสนองทางดานจิตใจที่มีตอความเครียด ไดแก 
 1)  พฤติกรรมและบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง เชน มีพฤติกรรมถดถอยแยกตัวเอง เฉื่อย
ชา ไมใหความรวมมือ หรือมีอารมณแปรปรวน 
 2)  การแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสม เชน โกรธ รองไหโดยไมมีเหตุผล 
หงุดหงิด ไมอดทน บน เร่ืองอาการเจ็บปวยโดยไมมีความเจ็บปวย 
 3)  ระดับความรูสติ ความจํา และความสนใจ หรือสมาธิเสียไป อาจพบวามีการ
ตอบสนองตอส่ิงเรานอย 
 4)  กระบวนการทางความคิดถูกรบกวน มีความคิดสับสน ลังเล ตัดสินใจไมได กลัว
หรือสงสัยโดยไมมีเหตุผล 
 5)  ดานการรับรูถูกรบกวน อาจมีภาพหลอน ประสาทหลอนและการรับรูทาง
ประสาทสัมผัสผิดปกติไป 
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 6)  สูญเสียความสนใจ ผูปวยไมมีความตั้งใจ หรือสนใจตอการพูดคุย แตจะเบี่ยงเบน
ความสนใจไปยังส่ิงแวดลอม ผูปวยไวตอเสียงรบกวน (hypersensitive to noise) 
 7)  การใชภาษาในการพูดคุยจะเปลี่ยนแปลง ผูปวยอาจพูดประโยคซ้ําๆ และคําพูด
อาจจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับสถานการณในขณะที่พูด มีการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ําเสียง 
แบบแผน หรือคําพูด และการออกเสียงเปลี่ยนแปลงไป 
 8)  ใชกลไกการปองกันตัวเองโดยไมรูสึกตัว เชน หาเหตุผลเขาขางตัวเอง ปฏิเสธ
โทษผูอ่ืน หรือฝนกลางวัน เปนตน 
 9)  มีการแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงในภาพลักษณ (self-image) ของตนเอง เชน 
พูดบิดเบือน ทําตัวเปนเด็ก แยกตนเอง การตัดสินใจไมเหมาะสม รูสึกวาตัวเองไรคาต่ําตอย อาจรูสึก
วาตนเองไมปลอดภัย และเรียกรองความตองการมากเกินปกติ 
 
2.11  แนวคิดและงานวิจัยท่ีสนับสนุนตัวแปรในการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาสาเหตุและผลของความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ผูวิจัยไดศึกษาแนวคดิของนักวิชาการสาขาตางๆ และงานวจิัยที่
สนับสนุนการศึกษาจึงไดรวบรวมนํามาสรุปดังนี ้
 1.  เพศ  โดยธรรมชาติเพศหญิงมีแนวโนมเปนคนที่มีความวิตกกังวลงายจึงอาจเปน
สาเหตุหนึ่งทําใหเพศหญิงมีความเครียดมากกวาเพศชาย Brow and Moberg (1980 : 125 อางถึงใน
จิตราภรณ  นันโท, 2544 : 35) Cooper and Davidson (1993 : 216 อางถึงใน ณัฐกานต ภานุมาศ, 
2541 : 21-25) ไดสรุปผลการสํารวจระหวางผูจัดการหญิง 696 คน ผูจัดการชาย 185 คน พบวา
ผูจัดการหญิงมีความเครียดมากกวาผูจัดการชาย 
 2.  อายุ  สิริลักษณ  ตันชัยสวัสดิ์ (2535 : 98-99) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยการทํางาน บุคลิกภาพและกลยุทธในการเผชิญปญหากับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร พบวา อายุ เปนปจจัยตัวหนึ่งที่มีผลตอความเครียด และ Davis (1992 : 
278 อางถึงใน จิตราภรณ  นันโท, 2544 : 47) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความเครียดใน
อาชีพกับการบริหารพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป รัฐเทนเนสซี พบวา อายุ มีผลตอการใชกลยุทธ
ในการเผชิญความเครียดดานการหลีกเลี่ยง 
 3.  รายไดตอเดือน   ดุษณี  ทัศนาจันทธานี (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ตัว
แปรที่เกี่ยวของกับความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลหนวยฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ 
กรุงเทพมหานคร พบวา รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงาน 
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2.12  เอกสารที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
   2.12.1  ประวตัิมหาวิทยาลัยมหิดล
 เมื่อพิจารณาจากประวัติของมหาวิทยาลัยแลวจะเห็นวา มหาวิทยาลัยมีอายุยาวนาน
มากกวา 100 ป มีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยกวาจะมาเปนมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น เริ่มที่            
โรงศิริราชพยาบาล โรงเรียนแพทยากร โรงเรียนราชแพทยาลัย โดยเปนคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย แลวจึงสถาปนาเปนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร จนกระทั่งป พ.ศ. 2512   จึงไดรับ
พระราชทานนามใหมวา “มหาวิทยาลัยมหิดล” 
ประวัติของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยสังเขป
 2.12.2  ยุคโรงศิริราชพยาบาล 
 พ.ศ. 2429, 22 มีนาคม :  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งคณะคอมมิตี้จัดสรางโรงพยาบาล และ 
พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค 200 ช่ัง (16,000 บาท) ใหเปนทุน คณะคอมมิตี้ ขอ
พระราชทานที่ดินสวนหนึ่งของวังหลัง ซ่ึงรางอยูตั้งแต รัชกาลที่ 3 มาเปนที่สรางโรงพยาบาลแหง
แรก 
 พ.ศ. 2430, 31 พฤษภาคม :  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาศิริราชกกุธภัณฑ 
ส้ินพระชนมเมื่อเสร็จการพระเมรุ แลวพระราชทานสิ่งของทั้งปวงในงานพระเมรุ พรอมทั้งเงินพระ
มรดกของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอพระองคนี้ จํานวน 700 ช่ัง (56,000 บาท) ใหโรงพยาบาล 
 พ.ศ. 2431, 26 เมษายน:  เสด็จพระราชดําเนินเปดโรงพยาบาล 
 พ.ศ. 2431, 31 ธันวาคม : พระราชทานนามโรงพยาบาลวา "โรงศิริราชพยาบาล" 
 2.12.3  ยุคโรงเรียนแพทยากร 
 พ.ศ. 2432, มีนาคม :  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชานุญาต
ใหจัดตั้งโรงเรียนแพทยขึ้น 

พ.ศ. 2432, พฤษภาคม :  เปดโรงเรียนแพทยขึ้น ณ โรงศิริราชพยาบาล รับนักเรียนซึ่งมี
พื้นความรูอานออกเขียนได ใชเวลาเรียน 3 ป จบแลวไดรับประกาศนียบัตรแพทย ซ่ึงนักเรียนแพทย
รุนแรก มี 15 คน 

พ.ศ. 2434, 1 มกราคม :  นายแพทยยอรช บี แมคฟารแลนด เขารับราชการเปนอาจารย
สอนนักเรียนแพทย 

พ.ศ. 2435 :  นักเรียนแพทยรุนแรกสําเร็จการศึกษา มีจํานวน 9 คน 
พ.ศ. 2436, 31 พฤษภาคม : ตั้งชื่อโรงเรียนแพทยวา "โรงเรียนแพทยากร" 
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พ.ศ. 2439 :  สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระราชทานพระราชทรัพยสวน
พระองคใหสรางโรงเรียนแพทยผดุงครรภและหญิงพยาบาลขึ้น ในบริเวณโรงศิริราชพยาบาล 
นับเปนโรงเรียนพยาบาลแหงแรกของประเทศไทย 

พ.ศ. 2440 :  สมเด็จพระนางเจาเสาวภา ผองศรี พระบรมราชินีนาถ ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค โปรดเกลาฯ ใหสรางตึกเรียน และเรือนพักนักเรียนแพทยขึ้นใหม 
ยุคโรงเรียนราชแพทยาลัย 

พ.ศ. 2443, 3 มกราคม : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเปดตึกโรงเรียนแพทย และพระราชทานนามโรงเรียน
แพทยากรใหมวา โรงเรียนราชแพทยาลัย ในโอกาสนั้นโปรดเกลาฯ พระราชทานประกาศนียบัตร
ใหแพทย รุนที่ 8 จํานวน 9 คน และพยาบาลรุนแรก จํานวน 10 คนดวย 

พ.ศ. 2445 : นายแพทย ยอรซ บี แมคฟารแลนด (ศาสตราจารยพระอาจวิทยาคม) เปน
ผูอํานวยการทั้งฝายโรงพยาบาล และฝายโรงเรียนแพทย 

พ.ศ. 2446 : ขยายหลักสูตรแพทยประกาศนียบัตร เปน 4 ป 
พ.ศ. 2456 : พระเจานองยาเธอพระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์ (สมเด็จพระเจาบรมวงศ

เธอกรมพระยา ชัยนาท - นเรนทร) ผูชวยปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ โปรดใหปรับปรุง
การศึกษาแพทย โดยเพิ่มวิชาทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน และขยายหลักสูตรแพทย เปน 5 ป และรับ
นักเรียนจบชั้นมัธยมปที่ 6 

พ.ศ. 2458 : พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลา เจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยา
เธอ กรมหมื่นชัยนาท นเรนทร เปนผูบัญชาการราชแพทยาลัย เลิกการสอน วิชาแพทยไทย ใน
หลักสูตรแพทยประกาศนียบัตร เปดสอน ประกาศนียบัตร แพทยปรุงยา (เภสัชศาสตร) หลักสูตร 3 
ป 

พ.ศ. 2459, 26 มีนาคม : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ให
สถาปนา "โรงเรียนขาราชการพลเรือน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว" เปน 
"จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" 

พ.ศ. 2460, 6 เมษายน : รวมโรงเรียนราชแพทยาลัย เปน "คณะแพทยศาสตรแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" ซ่ึงตอมาเปลี่ยนชื่อเปน "คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล" 

พ.ศ. 2461 :  ขยายหลักสูตรแพทยประกาศนียบัตร เปน 6 ป โดย 4 ปแรกเรียนวิชา
เตรียมแพทยและปรีคลินิกที่คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตร และ 2 ปหลัง เรียนวิชาคลินิกที่       
ศิริราช 

พ.ศ. 2462: ศาสตราจารย เอ จี . เอลลิส เขามาเปนอาจารยสอนพยาธิวิทยาเปนคร้ังแรก 
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พ.ศ. 2464: เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ รับพระบรมราช
โองการทําจดหมายถึงมูลนธิิ ร็อกกี้เฟลเลอร ขอใหเขามาชวยปรับปรุงการศึกษาแพทย มูลนิธิฯ สง
นายแพทย ริชารด เอม เพียรส ประธานกรรมการฝายแพทยศาสตรศึกษาเขามาดูกจิการของ
การศึกษาแพทยในประเทศไทย ในการเจรจากับกระทรวงธรรมการ ไดกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจา
นองยาเธอเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมขนุสงขลานครินทร ทรงรับภาระเปนผูแทนฝายไทยในที่สุด
ไดตกลงกนัในหลักการ ดังนี้ 
    1.  ขยายหลักสูตรแพทยเปนระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
    2.  ยายปรีคลินิกกลับมา ศิริราช 
    3. มูลนิธิฯ สงศาสตราจารยเขามาชวยวางหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน 
    4. ใหทุนแกอาจารยไทยไปศกึษาตอตางประเทศ 
    5. จัดสรางอาคารโรงพยาบาลศิริราชโดยออกเงินฝายละครึ่ง สมเด็จเจาฟาฯ กรมขนุ
สงขลานครินทรไดพระราชทานทรัพยสวนพระองค ใหสรางตึก 2 หลัง พระราชทานทุนใหแพทย
ไทยไปศกึษาตอตางประเทศอีกจํานวนมาก และในบางระยะยังทรงเปนพระอาจารยสอนนิสิตแพทย
ดวย 

พ.ศ. 2466 : รับนิสิตเตรียมแพทยปริญญารุนแรกจากนักเรียนจบชัน้มัธยมปที่ 8 ตอมา 
มูลนิธิฯ ไดขยายความชวยเหลือไปถึงโรงเรียนพยาบาล และคณะอกัษรศาสตรและวิทยาศาสตรดวย 

พ.ศ. 2471 : แพทยปริญญารุนแรกสําเร็จการศึกษา 
พ.ศ. 2472, 24 กันยายน : สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟามหดิลอดุลยเดช กรมขุน

สงขลานครินทร ส้ินพระชนมโปรดเกลาฯ ใหเล่ือนพระราชอิสริยศักดิ์ เปนสมเด็จพระเจาพีย่าเธอ
เจาฟากรมหลวงสงขลานครินทร ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิง นิสิตแพทยไดรับเกยีรติฯให
อัญเชิญเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในริ้วขบวนดวย 

พ.ศ. 2473, 25 ตุลาคม : พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจา
รําไพพรรณ ี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ให
แพทยปริญญารุนที่ 1 และรุนที่ 2 ณ หองประชุมตึกอักษรศาสตร ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอม
กันนั้นไดพระราชทานเหรียญรางวัลใหผูทีไ่ดคะแนนเปนเยีย่มดวย 

พ.ศ. 2475 : สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑติ 1 คน และแพทย
หญิงสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตในปนี้ 3 คน 
ยุคมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร 
 พ.ศ 2486, 7 กุมภาพนัธ : ไดสถาปนามหาวทิยาลยัแพทยศาสตร โดยแยก คณะ
แพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล, คณะทันตแพทยศาสตร, คณะเภสัชศาสตร, คณะสัตว
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 พ.ศ. 2491, 25 พฤษภาคม : จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร ตามพระราชกฤษฏีกาจัดวาง
ระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรในกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2491 และ
จัดตั้งคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ 
 พ.ศ. 2498 : โอนคณะสัตวแพทยศาสตร ไปสังกัดมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2499 : จัดการเปดสอนเตรียมเภสัชในคณะเภสัชศาสตร และจัดตั้งโรงเรียนเทคนิค
การแพทยขึ้น ทําหนาที่หลัก 2 ประการ คือ เพื่อการเรียนการสอนสําหรับผลิตนักเทคนิคการแพทย 
และเพื่อบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหแกผูปวยของโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ 

พ.ศ. 2500 : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทยขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 

พ.ศ. 2502, 28 ตุลาคม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตรเชียงใหม ในมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร เพื่อจัดตั้งคณะแพทยศาสตรขึ้นใหมอีกคณะหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม มีหนาที่จัด
การศึกษาฝายแพทยศาสตร และฝายวิชาพยาบาลผดุงครรภและอนามัย (พระราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 
2502,  1 พฤศจิกายน : เลมที่ 6 ตอนที่ 102) 

พ.ศ. 2503, 28 มีนาคม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศจัดตั้ง คณะอายุรศาสตรเขตรอน (ปจจุบันเปนคณะ
เวชศาสตรเขตรอน) และคณะวิทยาศาสตรการแพทย (ปจจุบันเปนคณะวิทยาศาสตร) ใน
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร โดยท่ีสมควรอบรมความรูเร่ืองอายุรศาสตรเขตรอนโดยละเอียดแก
บรรดาแพทยทั้งหลาย ตลอดจนทําการศึกษาวิจัยเพื่อความกาวหนาของวิทยาการทางการแพทย
เกี่ยวกับโรคเขตรอนแหงประเทศไทย และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นเตรียมวิทยาศาสตร
การแพทย และใหมีการศึกษาวิทยาศาสตรการแพทยในขั้นปริญญาตรี โท และ เอก ขึ้น (พระราช
กิจจานุเบกษา พ.ศ. 2503,  5 เมษายน :  เลม 77  ตอนที่ 28)หลังจากมีการจัดตั้งคณะทั้งสองขางตน
แลวยังไดตราพระราชกฤษฏีกา จัดตั้งคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลนครเชียงใหม ขึ้นแทนคณะ
แพทยศาสตรเชียงใหม ดวยเหตุผลที่วาโรงเรียนแพทยทุกแหงจําเปนตองมีโรงพยาบาลเพื่อให
นักศึกษาแพทยใชเปนที่ฝกฝนอบรม  จึงไดโอนโรงพยาบาลนครเชียงใหมของกรมการแพทย
มาสังกัดคณะแพทยศาสตรเชียงใหม และเปลี่ยนชื่อคณะแพทยศาสตรเชียงใหมเปน
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลนครเชียงใหม 
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 พ.ศ. 2503, 3 กันยายน : โอนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรไปสังกัด สํานักนายกรัฐมนตร ี
พ.ศ. 2504 : เร่ิมระบบแพทยฝกหัด โดยบังคับแพทยที่จบใหมตองไปฝกหัดใน

โรงพยาบาลที่ทางการรับรองเปนเวลา 1 ป จึงจะขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปแผนปจจุบันได 
ระหวางฝกหัดไดรับเงินเดือนและไดรับสวัสดิการดานที่พักอาศัยและอาหาร 

พ.ศ. 2505, 28 มีนาคม : ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร คร้ังที่ 77 อนุมัติจัดตัง้
บัณฑิตวิทยาลยัเปนคณะ ขึ้นอยูกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร โดยแบงเปน 3 แผนก วชิา
วิทยาศาสตรการแพทยคลินกิ มีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยคณะหนึ่งประกอบดวย อธิการบดี
เปนประธาน คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเปนรองประธาน เลขาธิการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และ
หัวหนาแผนกวิชาคณะนี้เปนกรรมการโดยตําแหนง และใหมกีรรมการผูทรงคุณวฒุิอีกไมเกนิ 10 
คน แตงตั้งใหดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และมีเลขานุการคณะเปนกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการนี้มีอํานาจหนาที่ในการวางนโยบายและรบัผิดชอบในการบริหารงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาภายหลังขั้นปริญญาบัณฑิต 

พ.ศ. 2507, 14 มกราคม: มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2507 โดยมาตรา 6 ทวิ ใหมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร มีอํานาจจัดตัง้บัณฑิตวิทยาลัย หรือสถาบัน
วิชาการชั้นสูง เพื่อการศึกษาหรือการวิจยัขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทย (พระราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 
2507, 21 มกราคม : เลมที่ 81 ตอนที่ 7) 

พ.ศ. 2507, 4 กุมภาพันธ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศจัดตั้งบัณฑิตวทิยาลัยในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร เพื่อ
แกปญหาการขาดแพทย ชวยเหลือ ปรับปรุงคุณวุฒ ิ และสมรรถภาพของแพทย รวมทั้งเภสชักร 
ทันตแพทย ใหมีความรูเหมาะสมกับสมัยและชวยวจิัยปญหาการแพทยการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2508, 27 กรกฏาคม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศจัดตั้งคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ใน
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรขึ้นใหมอีกคณะหนึ่ง เพื่อผลิตแพทย อาจารย พยาบาล ผดุงครรภอนามยั 
และพนกังานวิทยาศาสตร ตลอดจนบริการประชาชน ผูปวยไข (พระราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2508, 
3 สิงหาคม : เลม 82 ตอนที่ 61) และ โอนคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลนครเชียงใหม จาก
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรไปสังกัดมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

พ.ศ. 2511, 7 มิถุนายน : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ วาโดยที่เปนการสมควรจัดตั้งคณะทนัตแพทยศาสตร พญาไท 
และคณะเภสัชศาสตร พญาไท ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรขึ้นใหมอีก 2 คณะ โดยคณะทันต
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พ.ศ. 2512 : โอนคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ไปสังกัดจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาศาสตรการแพทย เปนคณะวิทยาศาสตร 
 2.12.4  ยุคมหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ. 2512, 21 กุมภาพนัธ : พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
ใหเปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ โดยจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยขึ้นใหม เรียกวา "มหาวทิยาลัยมหดิล" มี
ขอบเขตดําเนนิงานกวางขวางยิ่งขึ้น ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม "มหดิล" อนเปนพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลย
เดชวิกรม  พระบรมราชชนก  เปนชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรเดิม   
(พระราชกจิจานุเบกษา พ.ศ. 2512,  1 มีนาคม  

ั

:  เลมที่ 86 ตอนที่ 17) 
 พ.ศ. 2512, 14 ธันวาคม : จดัตั้งคณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร (พระราชกจิจานเุบกษา  
พ.ศ. 2513,  13 มกราคม :  เลม 87 ตอนที่ 3) 
 พ.ศ. 2513, 27 มีนาคม : ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5 นายกสภามหาวิทยาลัย ได
แจงใหทราบวาตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ใหอัญเชิญ
สมเด็จพระราชชนนีฯ ดํารงตําแหนงกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงไดทรงรับเชิญแลว
โดยมี นาย สัญญาธรรมศักดิ์ และนายพจน สารสิน เปนรองประธานกรรมการ และกรรมการอีก
จํานวนประมาณ 35 คน และไดมกีารประชุมครั้งแรก ณ วังสระประทุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2513 ที่ประชมุไดพิจารณาเรื่องมหาวิทยาลัยมหิดลขอซื้อที่ดิน 1,241 ไรเศษ ที่ อ.ศาลายา จังหวดั
นครปฐม ระยะทาง 21 ก.ม. จากวงเวียนใหญ ธนบุรี เล้ียวขวาเขาสาย 4 ผานบริเวณพุทธมณฑลเขา
ไปอีก 6 ก.ม. ดานเหนือจดถนนไปอําเภอนครชัยศรีขนานกับทางรถไฟตรงสถานีศาลายาดานใตติด
กับบริเวณพุทธมณฑล ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหดิลไดขอซ้ือ เพื่อขยายกิจการของมหาวิทยาลัยมหิดลจาก
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ผูอํานวยการทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเห็นชอบตามอาณาเขต
ดังกลาว 
 พ.ศ. 2514, 18 มกราคม : ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 7 ไดแจงใหที่ประชมุ
ทราบวาคณะรัฐมนตรีมีมต ิเห็นชอบกับขอเสนอของประธานกรรมการบริหารพัฒนาการเศรษฐกจิ
แหงชาติ ที่วาเห็นชอบดวยในการจัดซื้อที่ดิน ที่ตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
สําหรับโครงการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล สวนการกอสราง หรือโครงการที่จะ
ดําเนินการในสถานที่ใหมนี้ ใหมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําเสนอใหสํานักงานสภาพัฒนาการ
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 พ.ศ. 2514, 17 กุมภาพนัธ : ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยดําเนินการ ขายโอน
ที่ดินที่ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 1,242 ไร 20 ตารางวา ขายใหมหาวิทยาลัย ใชเปนพื้นที่
ขยายกจิการ พระมหากรุณาธิคุณครัง้นี้ นับไดวาเปนพระราชปณิธานสืบเนื่อง เพื่อให
มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเริ่มดําเนินการใหเปนไปตามพระราชประสงคใหเปนที่ประจักษชัดแจง
ไดในเวลาอันรวดเร็ว 
 พ.ศ. 2514, 14 พฤศจิกายน : จัดตั้งสถาบันวจิัยประชากรและสังคม (พระราชกิจจานุเบกษา  
พ.ศ. 2514, 7 ธันวาคม : 810) 

DPU



 51 

 พ.ศ. 2515, 13 เมษายน : ไดมีคําส่ังคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 121 ประกาศให โอนคณะทนัต
แพทยศาสตร คณะที่ 1 และคณะเภสัชศาสตร คณะที่ 1 ไปสังกัดเปนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแต วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 
 พ.ศ. 2515 : โอนมหาวิทยาลัยมหิดล จากสํานักนายกรัฐมนตรีไปสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 พ.ศ. 2515, 23 มิถุนายน : ยกฐานะโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย ที่จัดตั้ง ในป 
พ.ศ. 2439 เปนคณะพยาบาลศาสตร (พระราชกิจจานุเบกษา  พ.ศ. 2515,  7 กรกฎาคม : 16) 
 พ.ศ. 2515, 15 พฤศจิกายน : ที่ประชุมเห็นชอบกับแผนและการคํานวณโครงการ
ศาลายาของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่ ศาสตราจารยนายแพทยสวัสดิ์ สกุลไทย รองอธิการบดีฝาย
วางแผนและพัฒนาเสนอ 
 พ.ศ. 2516 : ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ อนุมัติใหตัดคําวา "พญาไท" ทายคําของคณะ
ทันตแพทยศาสตรพญาไท และคณะเภสัชศาสตรพญาไท 
 พ.ศ. 2518, 28 สิงหาคม :มหาวิทยาลัยมหิดล สงโฉนดที่ดินตําบลศาลายาขึ้นทะเบียน
ราชพัสดุ 
 พ.ศ. 2519 : เร่ิมดําเนินการกอสรางมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา โดยมีปญหาในการ
ดําเนินการ เชน การจํากัดของงบประมาณ ระยะเวลาของการกอสรางอยูในสมัยซ่ึงประเทศชาติมี
ความยุงยากทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมหลายประการ ราคาน้ํามันขยับสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
สงผลกระทบถึงราคาวัสดุกอสราง และคาแรงงานเพิ่มสูงขึ้นดวย เกิดการขาดแคลนวัสดุกอสราง 
ขาดแคลนชางฝมือ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลเองก็มีปญหาในการดํารงความมุงหมาย และ
นโยบาย เพราะใชเวลาวางแผนและดําเนินการตอเนื่องนานนับสิบป 
 พ.ศ. 2520, 13 มกราคม : จัดตั้งสถาบันวิจัยโภชนาการ โดยประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เร่ืองการแบงสวนราชการ และภาควิชาในมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) 
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2520 นายธานินทร กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี (พระราชกิจจา
นุเบกษา พ.ศ. 2520,   25 มกราคม : 23) 
 พ.ศ. 2520, 2 กุมภาพันธ : ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38 ศาสตราจารยณัฐ ภมร
ประวัติ รองอธิการบดี ฝายพัฒนาและวางแผนไดแถลงการดําเนินงาน และความคืบหนาของ
โครงการศาลายา จากนั้นไดมีการตั้งกรรมการดําเนินงานขึ้น 1 ชุด โดยมีรองอธิการบดีฝายพัฒนา
และวางแผน เปนประธานคณะกรรมการดังกลาวไดจัดวางแผนผังหลัก และไดเร่ิมการดําเนินงาน
ในระยะแรกเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2517 
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 พ.ศ. 2521, 30 มกราคม : ยกฐานะโครงการการศึกษาและวิจัยส่ิงแวดลอมที่จัดตั้ง เมื่อป 
พ.ศ. 2516 เปนคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร โดยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการ
แบงสวนราชการและภาควิชาในมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2521    
(พระราชกิจจานุเบกษา  พ.ศ. 2521, 14  กุมภาพันธ : เลม 95  ตอนที่ 18) 
 พ.ศ. 2523 : มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนังสือถึงกรมธนารักษ เพื่อขอความอนุเคราะหให
จัดหาที่ดินราชพัสดุที่อยูใกลบริเวณที่ตั้งของหนวยงานทั้ง 3 เขตของมหาวิทยาลัย และมีพื้นที่
เพียงพอเพื่อกอสรางอาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย และหลังจากนั้น 3 สัปดาห กรมธนารักษ แจง
อนุญาตใหมหาวิทยาลัยใชพื้นที่ที่ราชพัสดุ ที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2524, 30 พฤศจิกายน : มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้น เพื่อทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาความรู ความสามารถ
ของอาจารย และนักวิชาการในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามประกาศแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 2 ของทบวงมหาวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2526, 23 กรกฎาคม : สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได
เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดมหาวทิยาลัยมหิดล ณ ศาลายา โดยระยะแรกมีหนวยงานที่ไดเขาไป
ปฏิบัติงานตามลําดับดังนี ้ 
  -  สํานักสัตวทดลองแหงชาต ิ(เดิมชื่อโครงการศูนยสัตวทดลองแหงชาติ) ตั้งแต
สิงหาคม พ.ศ. 2521  
  - ศูนยศาลายา (เติมชื่อโครงการศูนยศาลายา) ตั้งแตพฤษภาคม พ.ศ. 2523  
               - คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร ตั้งแต 29 มิถุนายน พ.ศ. 2524  
  - คณะวิทยาศาสตร (ในสวนที่รับผิดชอบการเรียนของนกัศึกษาปที่ 1) ตั้งแต 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2525 
  - คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ตั้งแต 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526  
  - สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน (เดิมชือ่ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานแหงอาเชียน) ตั้งแต 13 มิถุนายน พ.ศ. 2526 
 พ.ศ. 2526, 21 พฤศจิกายน : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ยาย
สํานักงานจากตึกอํานวยการ ช้ัน 2 คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ไปปฏิบัติงานในสํานักงาน
ใหมของสถาบันที่ศาลายา ตั้งแต 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 
 พ.ศ. 2527, มีนาคม : สถาบันวิจัยโภชนาการ ยายสํานักงานจากคณะแพทยศาสตร     
โรงพยาบาลรามาธิบดี ไปปฏิบัติงานในสํานักงานใหมของสถาบันที่ศาลายา ตั้งแต มีนาคม พ.ศ. 
2527 
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 พ.ศ. 2528 : แพทยรุนที่จบการศึกษา 2527 รับปริญญาป 2528 เปนรุนแรกที่เรียนภายใน 
6 ป โดยรวมแพทยฝกหดัไปดวย ฉะนัน้จึงไมตองไปเปนแพทยฝกหัดอกี 1 ป 
 พ.ศ. 2529, 14 กุมภาพันธ : สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ เสด็จพระ
ราชดําเนินทรงเปนองคประธาน ในพิธียกเสาเอกเรือนไทย "ศูนยวิจัยวัฒนธรรมเอเซียอาคเนย" 
นับเปนศิริมงคลแกหนวยงานนี้เปนอยางยิ่ง ทางมหาวิทยาลัยไดใชงบประมาณในการกอสราง
อาคารเปนเงินทั้งสิ้น 9 ลานบาท โดยทางคุณระเบียบ คุณเกษม เปนผูบริจาคให 5 ลานบาท และ
มหาวิทยาลัยสมทบใหอีก 4 ลานบาท ในป พ.ศ. 2530 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราช ดําเนินทรงเปดเรือนไทยดังกลาว 
 พ.ศ. 2529, 4 สิงหาคม : ยกฐานะกองหองสมุด ที่จัดตั้งเปน กองสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี เมื่อป พ.ศ. 2519 ใหเปนสํานักหอสมุด และยกฐานะโครงการศูนยคอมพิวเตอร ที่จัดตั้ง
เมื่อ พ.ศ. 2523 โดยสังกัดสํานักงานอธิการบดี ใหเปนสํานักคอมพิวเตอรตามลําดับ (พระราชกิจจา
นุเบกษา พ.ศ. 2529, 8 สิงหาคม : 20) 
 พ.ศ. 2530, 15 กันยายน : ยกฐานะโครงการศูนยสัตวทดลองแหงชาติที่จัดตั้งขึ้นเมือ่ป 
พ.ศ. 2515 เปนสํานักสัตวทดลองแหงชาต ิ
 พ.ศ. 2530, 11 พฤศจิกายน : พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2503 โดยยกเลิก
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512 ประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ 197 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม พ.ศ. 2515(พระราชกิจจานเุบกษา  พ.ศ. 2530, 11  พฤศจิกายน :  เลม 104  ตอนที่ 229) 
 พ.ศ. 2531, 18 กรกฎาคม : พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารสํานักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลา ฝงธนบุรี และมหาวิทยาลัยไดยายสํานักงาน
อธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และศูนยประยุกต
และบริการวิชาการ มาทําการ ณ อาคารใหม 
 พ.ศ. 2531, 6 ตุลาคม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยจึงไดยกฐานะศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามโครงการความชวยเหลือของรัฐบาลญี่ปุน ตั้งแต พ.ศ.2525 ขึ้นเปนสถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน เพื่อเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ทางดานสงเสริมสนับสนุน ดําเนิน
งานวิจัยและใหบริการดานการเรียน การสอน เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีตลอดจน 
เผยแพรขอมูลขาวสารทางดานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศ ในกลุมสมาคมประชาชาติเอเซีย
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31, 11 ตุลาคม  : 1 - 3) 
 พ.ศ. 2532, 4 ธันวาคม : โครงการการศึกษาปริญญาตรี สําหรับนักศึกษานานาชาติ ได
เร่ิมดําเนินการกอสรางอาคารเรียน สําหรับนักศึกษานานาชาติ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 พ.ศ. 2532, 18 ธันวาคม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนยศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2532 การขยายพื้นที่ทําการของมหาวิทยาลัย ไปยังตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โครงการศูนยศาลายา ซ่ึงจัดตั้งเปนการภายในตั้งแต พ.ศ. 2517 เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการกอสราง
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ดังกลาว การประกาศจัดตั้งศูนยศาลายา ขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล เปนการยก
ฐานะโครงการศูนยศาลายา ขึ้นเพื่อทําหนาที่ประสานงานดานการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐาน สําหรับ
นักศึกษาทุกคณะในชั้นปที่ 1 และปที่ 2 ซ่ึงเรียนรวมกันในพื้นที่ดังกลาว และเปนหนวยงานบริหาร 
และใหบริการในดานตาง ๆ รวมทั้งทําหนาที่ประสานงานเรื่องการจัดการศึกษาตอเนื่องในลักษณะ
สหสาขาวิชา (พระราชกิจจานุเบกษา  พ.ศ. 2532,  25 ธันวาคม  : 1 - 3) 
 พ.ศ. 2533, 18 สิงหาคม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการ โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2533 โดยจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรขึ้นเพื่อ ผลิตบุคลากรดานวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงชวยลด
สภาวะขาดแคลนบุคลากรดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และสนองนโยบายของรัฐบาลที่
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีโครงสรางปจจัยพื้นฐานศักยภาพขีด
ความสามารถและ ความพรอมเปดสอนสาขาวิชาดานวิศวกรรมศาสตร (พระราชกิจจานุเบกษา  
พ.ศ. 2533,  29 สิงหาคม : 23 -25) 
 พ.ศ. 2534, 10 ตุลาคม :  เร่ิมดําเนินการกอสรางกลุมอาคารอํานวยการ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
โดยสรุปในชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรดําเนินการอยูนั้น ไดมีการจัดตั้งคณะใหมและ
โอนยายคณะดังนี ้การจัดตั้งคณะใหม รวม 10 คณะ คือ  
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ                           พ.ศ. 2491 
 คณะสาธารณสุขศาสตร                                                        พ.ศ. 2491 
 คณะเทคนิคการแพทย                                                          พ.ศ. 2500 
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลนครเชียงใหม                       พ.ศ. 2502 
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 คณะอายุรศาสตรเขตรอน (คณะเวชศาสตรเขตรอนในปจจุบัน)        พ.ศ. 2503 
 คณะวิทยาศาสตรการแพทย                                                  พ.ศ. 2503 
 บัณฑิตวิทยาลยั                                                                     พ.ศ. 2507 
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี                              พ.ศ. 2508 
 คณะทันตแพทยศาสตร พญาไท                                           พ.ศ. 2511  
 คณะเภสัชศาสตร พญาไท                                                    พ.ศ. 2511 
 มีการโอนคณะ 5 คณะดังนี ้
 คณะสัตวแพทยศาสตร โอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      พ.ศ. 2497 
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลนครเชียงใหม โอนไปสังกัดมหาวทิยาลัยเชยีงใหม   
พ.ศ. 2508 
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โอนไปสังกัดจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2510 
 คณะทันตแพทยศาสตร โอนไปสังกัดจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย       พ.ศ. 2515 
 คณะเภสัชศาสตร โอนไปสังกัดจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั              พ.ศ. 2515  
ตอมาในยุคของมหาวิทยาลัยมหิดลไดมีการพัฒนาและจัดตั้งหนวยงานในระดับ คณะ สถาบัน 
สํานัก ศูนย วิทยาลัย ขึ้นอีกดังตอไปนี้

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร พ.ศ. 2512 
สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม พ.ศ. 2514 
คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2515 
สถาบันวิจัยโภชนาการ พ.ศ. 2520 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร พ.ศ. 2521 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท 

พ.ศ. 2524 

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

พ.ศ. 2524 

วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2528 
สํานักหอสมุด พ.ศ. 2529 
สํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2529 
สํานักสัตวทดลองแหงชาติ พ.ศ. 2530 
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน พ.ศ. 2531 
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ศูนยศาลายา พ.ศ. 2532 
คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2533 
วิทยาลัยราชสุดา พ.ศ. 2536 
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนกักฬีา พ.ศ. 2538 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกฬีา พ.ศ. 2539 
คณะสัตวแพทยศาสตร พ.ศ. 2540 
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว

พ.ศ. 2540 

สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร พ.ศ. 2540 
คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการ
เคล่ือนไหวประยุกต

พ.ศ. 2542 

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู
อณูชีววิทยาและพันธุศาสตร

พ.ศ. 2545 

คณะศิลปศาสตร พ.ศ. 2547 
 2.12.5  มหาวทิยาลัยมหดิลในปจจุบัน 
 ปจจุบันมหาวทิยาลัยมหดิลมีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย สํานักอธิการบด,ี คณะ 
14 คณะ, สถาบัน 8 สถาบัน, สํานัก 4 สํานัก, ศูนย 3 ศนูย และวิทยาลัย 6 วิทยาลัย นอกจากนีย้ังมี
สถาบันสมทบอีก 20 แหง หนวยงานตางๆ ที่สัดกัดมหาวทิยาลัยมหดิล ตั้งอยูในพื้นทีต่างกัน 3 พื้นที่ 
คือ

1 พื้นที่เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 72 ไร เปนที่ตั้งของ  
 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

คณะเทคนิคการแพทย 
คณะพยาบาลศาสตร  

2 พื้นที่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 198 ไร แบงเปน 3 บริเวณ คือ 
  บริเวณถนนศรีอยุธยาเปนทีต่ั้งของ  

 คณะเภสัชศาสตร
 บริเวณถนนพระราม 6 เปนที่ตั้งของ  
 คณะวิทยาศาสตร 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
สํานักคอมพิวเตอร 
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ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนกักฬีา 
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู

 บริเวณถนนราชวิถี ซ่ึงมีบริเวณติดตอกับถนนโยธีอีกดานหนึ่งดวยเปนที่ตั้งของ  
 คณะสาธารณสุขศาสตร 

คณะเวชศาสตรเขตรอน 
โครงการศูนยทดสอบวัคซีน 
คณะทันตแพทยศาสตร   

3 พื้นที่ตําบลศาลายา อําเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ 1,239 ไร 1 งาน 61 
ตารางวา เปนที่ตั้งของ 

 สํานักงานอธิการบดี 
งานตรวจสอบภายใน 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร (เฉพาะสวนที่ดําเนนิการสอนนักศึกษาชั้นปที่ 1-2) 
บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะสัตวแพทยศาสตร 
สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 
สถาบันวิจัยโภชนาการ 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร 
สํานักหอสมุด 
สํานักสัตวทดลองแหงชาต ิ
ศูนยศาลายา 
ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยราชสุดา 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกฬีา 
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วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
วิทยาลัยศาสนศึกษา  

                    นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีหนวยงานที่ตั้งภายนอกมหาวิทยาลัย คือ วิทยาลัย
การจัดการ ตั้งอยู 2 แหง คือ เลขที่ 18 ช้ัน 4 อาคาร 2 อาคารไทยพาณิชย ปารคพลาซา ถนน
รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สําหรับการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ และเลขที่ 
183 ช้ัน 13 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สําหรับการ
เรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย และมหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินโครงการขยายการจัด
การศึกษาไปยังสวนภูมิภาค 3 แหงใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดนครสวรรค, 
จังหวัดอํานาจเจริญ ตามนโยบายขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไปยังสวนภูมิภาคอยางมีคุณภาพ 
โดยเริ่มจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี เปนวิทยาเขตสารสนเทศแรก 
ณ หมูบานไตรรัตน ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

    สถาบันสมทบ  
  สถาบันสมทบ มีทั้งหมด 20 แหงดังนี ้ 
  (1) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา   
  (2) วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก   
  (3) วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล   
  (4) วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย   
  (5) วิทยาลัยพยาบาลกองทพัเรือ   
  (6) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ   
  และสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย  
  (7) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
  (8) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีจักรีรัช  
  (9) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีชัยนาท  
  (10) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพระพทุธบาท  
  (11) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรีุ  
  (12) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบรีุ  
  (13) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  
  (14) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีธัญญา  
  (15) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  
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  (16) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวดัเพชรบุรี  
  (17) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
  (18) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
  (19) โรงพยาบาลราชบุรี  
  (20) โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ   

ปณิธาน วิสัยทัศน และพนัธกิจของมหาวทิยาลัย 
ปณิธาน มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มุงความรู คูคุณธรรม 
วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา มีมาตรฐานสากล เนน

การวิจยั การศกึษาบริการวิชาการ และเปนศูนยเครือขายการเรียนรู เพื่อ
คุณภาพแหงชวีิตและสังคม 

พันธกิจ 1 สงเสริมและสนับสนุนใหเกดิผลงานวิจยัในระดับสากล เพื่อสรางองค
ความรูใหมๆ และการประยกุต 

2 จัดการศึกษาเพื่อสรางบัณฑติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพในระดบัสากล 

3 พัฒนาและใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองกา
ของสังคม 

4 ช้ีนําสังคมไทย สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน การมีสวนรวมของชุมชน
และสรางสังคมเรียนรู เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

5 ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวติและการํารงชีวิตใน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

6 บริหารอยางมปีระสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้ง
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิชาการ การบริการสังคม 
และระบบบรหิาร 

7 ทําหนาที่เปนศูนยเครือขายการเรียนรู และเครือขายการประยุกต
ผลงานวิจัย เพือ่การพัฒนาคนและสังคม 

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย 
ตรามหาวิทยาลัย พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ พระราชทานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

2512 
สีน้ําเงินแก สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย (พระยศในขณะนั้น) พระราชทานเมือ่

วันที ่23 มิถุนายน 2512 
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ตนกันภัยมหิดล สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณวิัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ประทานพระราชวนิิจฉัยช้ีขาดใหตนกนัภยัมหดิล เปนตนไม
สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 

 
2.13  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
      ศิริอนันต  จูฑะเตมีย (2524 : 127) ไดศึกษาถึงสาเหตุที่กอใหเกดิความเครียดใน
อาจารยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จํานวน 210 คน โดยใช
แบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา คาตอบแทนและสวัสดิการ ตลอดจนงานดานการสอนเปนปจจัย
ที่กอใหเกิดความเครียดในระดับสูง สวนสภาพปฏิบัติงานในหนวยงาน ความกาวหนาในการทํางาน 
สัมพันธภาพ และการบริหารงานในหนวยงานกอใหเกิดความเครียดแกอาจารยพยาบาลในระดบั
ปานกลางและพบวา อาจารยพยาบาลกลุมอายุ 25-35 ป มีความเครียดมากที่สุดในทกุ ๆ ดาน สวน
กลุมอายุอ่ืนมคีวามเครียดในระดับปานกลาง ดานวุฒิการศึกษา พบวา อาจารยที่มีวฒุิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี นอกจากนี้อาจารยที่สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเครียดตอสภาพการทํางาน
มากกวาอาจารยพยาบาลที่สอนเฉพาะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติสวนประสบการณในการทํางาน
พบวา อาจารยกลุมที่มีประสบการณ 1-5 ป มีความเครียดในดานคาตอบแทน และสวัสดิการ
ความกาวหนาในการทํางานและงานดานการสอนมากกวากลุมอ่ืน ๆ 
 พีระ  ครึกครื้นจิตร (2529 : 63) ทําการศึกษาเรื่อง ความเครียดและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความเครียดของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบระหวางเขตการศึกษาสวนกลางและ
เขตการศึกษา  5 โดยใชกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมจํานวน  1,139 คน  เครื่องมือที่ใช เปน
แบบสอบถามที่ปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม Health Opinion Survey (HOS) ผลการศึกษาพบวา 
ครูในเขตการศึกษาสวนกลางมีความเครียดสูงกวาครูในเขตการศึกษา 5 ปจจัยที่มีผลทําให
ความเครียดของครูในเขตการศึกษาสวนกลางแตกตางกันไดแก วุฒิการศึกษา ความประพฤติของ
นักเรียน ความสัมพันธกับผูรวมงาน ความสามารถดานการเรียนของนักเรียน ความพอเพียงของ
อปกรณ การเรียนการสอน ความพอเพียงของอาคารสถานที่และบริเวณ ความถนัดหรือความสนใจ
ในงานที่ทํา ความพอใจในชื่อเสียงของโรงเรียน ความคิดเห็นตองานที่ทํา ความสัมพันธภายใน
ครอบครัว ความพอเพียงของรายไดและปญหาการเงินหรือหนี้สิน ความสัมพันธกับผูรวมงานและ
วุฒิการศึกษา สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของครู ในเขตการศึกษา 5 ไดแก ปญหาการเงิน
หรือหนี้สิน ความคิดเห็นตองานที่ทําและความสัมพันธในครอบครัว 

ุ

 เทพวัลย  สุชาติ (2530 : 89-90) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับความเครียดของนักสังคม
สงเคราะหทางการแพทย (ฝายกาย) ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฝายกายของรัฐทั้งในกรุงเทพ มหา
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Cornell Medical Index (CMI) และ Health Opinion Survey (HOS) ผลการศึกษาพบวา นัก
สังเคราะหทางการแพทย (ฝายกาย) สวนใหญอยูในระดับต่ําสําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความเครียด ไดแก อายุบุคลิกภาพแบบ A และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (โดยเฉพาะใน
องคประกอบดานความกาวหนาในการทํางาน  ลักษณะงานเงินเดือนและสวัสดิการ  และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ) 
 รัชดา  เอี่ยมยิ่งพานิช (2531 : 90-91) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการ
ทํางานของบุคลากรทางการแพทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษสังกัด
สํานักงานแพทย กรุงเทพมหานคร  โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 307 คน เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามที่สรางขึ้นเอง และแบบทดสอบความเครียด Symptim Checklist-90 (SCL-90) ผล
การศึกษาพบวา ความเครียดแยกเปน 3 ระดับ คือระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับมาก
ประชากรสวนใหญมีความเครียดในระดับปานกลาง และพบวา ปจจัยที่มีผลตอความเครียด ไดแก 
เพศ ลักษณะเวลาในการปฏิบัติงาน ปญหาชีวิตสวนตัว และระดับสุขภาพทางกาย สวนปจจัยทาง
กายภาพในดานสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมากที่สุด ไดแก สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลอยูหางไกลจาก
รานคา ปจจัยทางองคกรในดานลักษณะงานที่มีมากที่สุด ไดแก งานที่เส่ียงตอการติดโรค ปจจัยทาง
องคกรในดานลักษณะงานที่มีมากที่สุด ไดแก งานที่เสี่ยงตอการติดโรค ปจจัยทางองคกรในดาน
สัมพันธภาพกับผูรวมงานที่มีมากที่สุด ไดแก ผูรวมงานไมคอยเอาใจใสหรือใหความชวยเหลือกัน
เลย ปจจัยทางองคกรในดานการบริหารงานในโรงพยาบาลที่มีผลมากที่สุด ไดแก การขาดการ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจแกผูไดบังคับบัญชา ปจจัยทางองคกรในดานอุปกรณแพทยและรูปแบบ
การปรับตัวตอภาวะเครียด สวนใหญนิยมใหกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเบิกบานใจสวน
ผลกระทบดานสุขภาพทางกาย มีความสัมพันธกับความเครียดมากที่สุด 
 สิริลักษณ  ตันชัยสวัสดิ์ (2535 : 98-99) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการ
ทํางาน  บุคลิกภาพและกลยุทธในการเผชิญปญหากับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 191 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม
ของ (Cooper. 1988 : 50) ผลการศึกษาพบวา พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงขลานครินทร มี
ความเครียดในระดับปานกลาง ระดับต่ํา และระดับสูงเรียงตามลําดับ บุคลิกภาพสวนใหญมี
แนวโนมแบบ B มีปจจัยเหมาะสมในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอความเครียดคือ ปจจัยดาน
ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ และประสบการณการทํางานมีความสัมพันธทางลบ และปจจัยใน
การทํางาน ไดแก ตัวงาน บทบาทหนาที่สัมพันธภาพระหวางบุคคลความสําเร็จ และความกาวหนา 
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 ชุมพรศรี  ฉัตรปยานนท (2538 : 90) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบาง
ประการกับความเครียดของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาะพบวา ปจจัยบางประการซึ่งไดแก
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว มีอิทธิพลสงผลโดยตรงตอความเครียดของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา แตไม
มีอิทธิพลสงผลตอลักษณะงานที่ทํา สวนสัมพันธภาพในหนวยงาน และสภาวะทางเศรษฐกิจ ไมมี
อิทธิพลตอความเครียดของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยตรง แตจะไปอิทธิพลทางออมโดยผาน
ลักษณะงานที่ทํา ซ่ึงลักษณะงานที่ทํามีสาเหตุมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และ สัมพันธภาพใน
หนวยงานแลวมามีอิทธิพลสงผลตอความเครียดของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ดุษณี  ทัศนาจันทธานี (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ตัวแปรที่เกี่ยวของกับ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลหนวยฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
โดยกลุมตัวอยางเปนพยาบาลหนวยฉุกเฉิน จํานวน 160 คน ผลการวิจัยพบวา อายุ สถานภาพสมรส 
ประสบการณทํางาน ระบบการทํางาน รายไดตอเดือน บุคลิกภาพ และบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
มีความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 มัลลิกา  เหมือนวงศ (2534 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สัมพันธกับ
ความเครียดของเจาพนักงานเรือนจําชายในสายควบคุมและรักษาการณจํานวน 187 ราย พบวาปจจัย 
ดานลักษณะสวนบุคคลที่ความสัมพันธกับความเครียด ไดแก ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ปจจัยดาน
องคการที่สัมพันธกับความเครียด ไดแก ความสับสนในบทบาท ความขัดแยงในบทบาทการ
บริหารงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และความสัมพันธกับ
ผูตองขัง 
 สินีนาฏ  จิตตภักดี  (2538 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ภาวะเครียดและปจจัยจาก
ลักษณะงานที่ทําใหเกิดความเครียดของพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน 132 คน พบวา
พยาบาลที่ดูแลผูปวยจิตเวชในหอผูปวยสวนใหญมีภาวะเครียดระดับปานกลาง และปจจัยจาก
ลักษณะงานที่ทําใหเกิดความเครียด ดานงานพยาบาล มีคาเฉลี่ยรอยละสูงกวาปจจัยดานอื่นๆ 
รองลงมาไดแกดานโครงสรางของสถาบันและการบริหารองคกร ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ในการทํางาน และดานปจจัยสวนบุคคลตามลําดับ 
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 พรทิพย  เกยุรานนท (2527  อางถึงใน พิศุทธ  ใยชื่น, 2542 : 38-39) ไดทําการศึกษา
วิจัย เ ร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเครียดและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ     
เครีดยของพยาบาล ในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐในเขตกรุงเทพมานคร 6 แหงจํานวน 497 คน ผล
การศึกษาพบวา 
 1.  ความเครียดของพยาบาลอยูในระดับปานกลาง รอยละ 77.8 จะแสดงอาการของ
ความเครียดออกมาในรูปของกลุมอาการ กลัวส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยไมมีเหตุผลและความวิตกกังวลตอ
ส่ิงนั้น รองลงมาคืออาการหวาดระแวง มีรอยละ 50.9 
 2.  ปจจัยทางดานลักษณะสวนตัวของพยาบาลไมมีผลตอความเครียด 
 3.  ปจจัยดานหนาที่การงานของพยาบาลมีผลตอความเครียด 
 4.  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของพยาบาลมีผลตอ  
ความเครียด 
 รุงฤดี  ศิริรักษ (2535 อางถึงใน  พิศุทธ  ใยช่ืน, 2542 : 38-39) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง 
ความเครียดของหัวหนาหอผูปวยในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปในภาคใตของประเทศ
ไทย โดยมวีตัถุประสงคเพื่อศึกษาความสมัพันธและเปรยีบเทียบความแตกตาง ระหวางลักษณะ
ประชากร ความพึงพอใจในการทํางาน และแรงสนับสนุนทางสังคมกับความเครียด กลุมตัวอยางที่
ใชในงานวจิัยคือ หัวหนาหอผูปวยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปในภาคใต
ของประเทศไทย จํานวน 260 คน ผลการวิจัยพบวาหวัหนาหอผูปวยในโรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลทั่วไปในภาคใตของประเทศไทยมีความเครยีดระดับปานกลาง รอยละ 70.8 รองลงมา
คือระดับสูง รอยละ 15.4 และระดับต่ํา รอยละ 13.8 มีความพึงพอใจในการทํางานระดับปานกลาง 
69.1 ปจจัยทีม่ีผลทําใหหัวหนาหอผูปวยมีความเครียดตางกันคือ ภาระครอบครัว ฐานะเศรษฐกิจ 
และความพงึพอใจในการทํางาน สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดของหวัหนาหอผูปวย
คือ ภาระครอบครัว ฐานะเศรษฐกิจ ประเภทของหอผูปวยและความพึงพอใจในการทํางาน และ
พบวาปจจัยทีพ่ยากรณ ความเครียดของหัวหนาหอผูปวยทีด่ีที่สุดคือ ฐานะเศรษฐกิจและภาระ
ครอบครัว โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 10.2 
  Chaney (1989 : 3287-A อางถึงใน จิตราภรณ  นันโท, 2544 : 45) ไดทําการวิจัยเร่ือง 
ความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด เปนการศึกษากับนักศึกษาและคูสมรสของนักศึกษา
ในวิทยาลัย โดยศึกษาถึงความแตกตางของความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียดของ
ครอบครัว นักศึกษาหญิงและชายในวิทยาลัย กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาชาย 133 คน นักศึกษา
หญิง 195 คน และคูสมรสของนักศึกษาเหลานั้น และไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความเครียด
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Price (1971 : 5727-5728 อางถึงใน ศุภชัย  แสวงสุทธิ์, 2539 : 39) ไดสํารวจหาความสัมพันธ
ระหวางความเครียดกับความพึงพอใจในการทํางานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา 
ความเครียดที่เกิดขึ้นกับครู เกิดจากความไมพึงพอใจในการทํางานและปจจัยสําคัญที่ช้ีใหเห็นถึง
ความไมพึงพอใจในการทํางานของครูคือการถูกยายโรงเรียน ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนการลา
หยุดงานหรือการขาดงาน และการถูกออกจากครูดวยเหตุผลอ่ืน นอกเหนือจากการตายหรือ
เกษียณอายุราชการ 
 Kyriacou and Sutcliffe (1977 : 299 อางถึงใน วิลาวัณย  วรศรีหิรัญ, 2536 : 50) ไดให
ความหมายของความเครียดของครู (Teacher Stress) วาเปนการตอบสนองที่ครูแสดงออกทาง
อารมณ เชน โกรธ วิตกกังวล ซึมเศรา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและชีวเคมีที่เกิดขึ้น 
เชน หัวใจเตนเร็วขึ้น ฮอรโมนอะดรีโนคอรติโคทรอฟค (Adrenocorti – Cotropic Hormone) หล่ัง
เขาสูกระแสเลือด ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนผลจากการแสดงบทบาทในอาชีพครู และในปตอมาเขาได
ทําการศึกษาความเครียดของครูที่สอนอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จํานวน 16 แหง ใน
ประเทศอังกฤษ โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 257 คน ผลของการศึกษาพบวา รอยละ 19.9 ของครูที่
ทําการสํารวจ มีความเครียดในระดับนสูงและคอนขางสูงเมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบพบวา 
สาเหตุของความเครียดเกิดจากองคประกอบ 4 ประการ คือ พฤติกรรมที่ไมมีของนักเรียน ความ
กดดันในเรื่องเวลา กฎระเบียบของโรงเรียนหละหลวม และมีเงื่อนไขในการทํางานที่ไมดี 
นอกจากนี้ยังพบวา อาการที่ปรากฎอยูบอย ๆ เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น คือการออนเพลียและความ
ไมรูสึกสมหวัง 
 Partt (1978 : 3-14 อางถึงใน ศุภชัย  แสวงสุทธิ์, 2539 : 42) ไดทําการศึกษาสาเหตุที่
กอใหเกิดความเครียดของครู โดยใชกลุมตัวอยางที่เปนครูในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 124 คน 
เครื่องมือที่ใชเปนสอบถาม TEST (Teacher Event Stress Inventory) ซ่ึงประกอบดวย 43 ขอความ 
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 Needle and others (1981 : 181 อางถึงใน วิลาวณัย  วงศรหีิรัญ, 2536 : 52) ได
ทําการศึกษาถงึสาเหตุของความเครียดของครู ผลการศึกษาพบวา เกิดจากสาเหตดุังนี้ คือ งานที่ทํา
ไมนาสนใจ มีโอกาสในการกาวหนานอย งานมีมากเกนิไป ความสมัพันธกับเพื่อนรวมงานและ
ผูบริหารไมดี มีรายไดนอยและไมมีความปลอดภัยในการทํางาน และไดกลาวไววา อาชีพครูเปน
อาชีพที่เผชิญกับปญหาความเครียดไดมากกวาอาชพีอ่ืน ๆ และนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงความเครียดนี้
จะสงผลเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพ การงานและการดํารงชีวิตที่ดีของครู 
 Davis (1992 : 278 อางถึงใน จิตราภรณ  นันโท, 2544 : 47) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางความเครียดในอาชีพกับการบริหารพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป รัฐเทนเนสซี โดยใช
แบบสอบถาม The Health Profession Stress Inventory (HPS) ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ย
ความเครียดโดยรวมของหัวหนาพยาบาลต่ํากวาการศึกษาครั้งกอน ปจจัยดานระดับการศึกษา
ระยะเวลา ในตําแหนงหัวหนาและขนาดของโรงพยาบาลมีผลตอความเครียด โดยรวมสถานภาพมี
ผลตอความเครียดบางดาน อายุประสบการณ และระยะในตําแหนงหัวหนา มีผลตอการใชกลยุทธ
ในการเผชิญความเครียดดานการหลีกเลี่ยง และเพศ มีผลตอการใชกลยุทธในการเผชิญความเครียด
ดานการรับรู 
 Fontana and Reda (1993 : 224 อางถึงใน ศุภชัย  แสวงสุทธิ์, 2539 : 44) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางระดับความเครียด เพศ และปจจัยทางบุคลิกภาพในครู กลุมตัวอยางจาํนวน 95 
คน เครื่องมือที่ใช ไดแก Fontana’s (1989) Professional Life Stress Scale และ The Eysenck 
Personality Questionnaire (EPO) ผลการศึกษาพบวา ครูมีความเครียดระดับปานกลางและระดับสูง 
คิดเปนรอยละ 72.6 และ 23.2 ตามลําดับเพศไมมีความสัมพันธกับระดับความเครียด ความเครียดมี
ความสัมพันธทางบวกกับผูที่เปนโรคจิต (Psychoticism) มีความสัมพันธทางลบกับผูที่มีบุคลิกภาพ
แบบแสดงออก (Extraversion) และมีความสัมพันธทางบวกกับผูที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวใน
สภาวะอารมณ (Neuroticism) ทั้งผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงออกและแบบหวั่นไหวในอารมณใช
เปนตัวพยากรณระดับของความเครียดไดดีที่สุด บุคลิกภาพมีอิทธิพลตอระดับความเครียดมากกวา
อายุ และเพศ 
 Augestal and Levander (1992 : 308 อางถึงใน วนิดา  รัตนมงคล, 2542 : 45) ศึกษา
เร่ืองความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ สุขภาพและความเครียดในการทํางาน ระหวางเจาหนาที่
ประจําเรือนจําที่นอรเวเจียน กับพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล กลุมตัวอยาง จํานวน 
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 Lambert (1993 : 171-178 อางถึงใน วนิดา  รัตนมงคล, 2542 : 45) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางความทนทานทางจิตใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในคลินิกกับการรับรู
ความเครียดในบทบาทของอาจารยพยาบาล เพื่อวิเคราะหวา ความทนทานทางจิตใจการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานในคลินิกและการรับรูความเครียดในบทบาทมีความสัมพันธกันหรือไมอยางไร 
โดยทําการศึกษาจากอาจารยพยาบาลจํานวน 1,345 คน เปนคณบดี จํานวน 34 คน ใหกลุมตัวอยาง
ตอบแบบสอบถามดวยตนเองโดยการสงทางไปรษณีย และไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 871 
ฉบับ ผลการศึกษา พบวา การรับรูความเครียดในบทบาทของอาจารยพยาบาล มีความสัมพันธ
ในทางลบกับระดับความทนทานทางจิตใจ และไดพบความแตกตางของความเครียดในบทบาท 
และความทนทานทางจิตใจระหวางอาจารยพยาบาลที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงานในคลินิก กับ
อาจารยที่ไมมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในคลินิก 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 การวิจัยศึกษาสาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร             
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  
(Survey  research)  ศึกษาสาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
ผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
 
3.1  กรอบแนวความคิด 
 
            ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
 

 เพศ 
 อายุ 
 รายไดตอเดือน 
 สถานภาพ 
 สายงาน 

สาเหตุของความเครียด 
 

 สาเหตุของความเครียดที่เกดิจากงาน 
 สาเหตุของความเครียดมิไดเกิดจากงาน 

ผลของความเครียดในปฏิบตัิงาน 
 

 พฤติกรรมที่แสดงออก 
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3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2.1  ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาวิจัยคร้ังนี้เปน  บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากร
สายวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยของมหิดล  3 
โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  
จํานวน 13,587  คน  
 
 ตารางที่ 3.1  จํานวนประชากรที่ใชในการศึกษา จําแนกตามสายงาน 
 

โรงพยาบาล           ประชากร 

 

      สายสนับสนุน               สายวชิาชีพ 
 

ศิริราช            1,117                     8,983 
รามาธิบดี                529                     1,826 

เวชศาสตรเขตรอน               452                        680 
  
รวม                                                2,098                  11,489 

  

 3.2.2  กลุมตัวอยาง   
 ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณจํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง จากจํานวนประชากร
ทั้งหมด  13,587   คน  โดยใชหลักการคํานวณของ  Yamane  ดังสูตร  ตอไปนี ้
 

  n = 
)(+1 2eN

N  

  n = ขนาดตัวอยาง 
  N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา 
  e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได  (ในการศึกษานี้กําหนดให  =  0.05) 
  แทนคา 
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   n =       13,587 
     1+ 13,587(0.052) 
    = 388 
 กลุมตัวอยางครั้งนี้เลือกจากประชากรที่เปนบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสาย
วิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตยแพทย สังกัดมหาวทิยาลัยมหดิล โดยใชสูตรทีป่รับ
จาก  YAMANE  ไดคาออกมา  388  ตัวอยาง   
 โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวนของประชากรกลุมตัวอยาง  
(Proportional  Stratified  Random  Sampling)  ซ่ึงดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้   
 ขัน้ตอนที่  1  จัดแบงประชากรในแตละสายงานที่ปฏิบัติของทั้ง 3 โรงพยาบาล ออกเปน  
2  ช้ันภูมิ  คือ  ช้ันภูมิที่  1 บุคลากรสายสนับสนุน และ ช้ันภูมิที่  2  บุคลากรสายวิชาชีพ 
 ขัน้ตอนที่  2  กําหนดขนาดตัวอยางของแตละช้ันภูมติามสัดสวนของประชากรแตละ
กลุม  

 ตารางที่ 3.2  ขนาดกลุมตัวอยาง จําแนกตามสายงาน 

 
โรงพยาบาล            สายสนับสนุน                        สายวิชาชีพ 
   ประชากร         กลุมตัวอยาง               ประชากร กลุมตัวอยาง
   
ศิริราช     1,117          32                         8,983              257 
รามาธิบดี        529             15                         1,826          52 
เวชศาสตรเขตรอน      452          13 680          19 
 
รวม     2,098                    60        11,489       328 
  
  
 ขั้นตอนที่  3  ทําการเลือกตัวอยางในแตละช้ันภูมิ  โดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงายใช
วิธีการจับสลาก 
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) วัดความเครียด 
ซ่ึงผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม  เพื่อศึกษาความความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลที่ผลิตบัณฑิตยแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษาคนควาจากทฤษฎีและ
แนวคิดตาง ๆ  ตลอดทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดย  แบบสอบถามแบงออกเปน  2  สวน  คือ 

สวนที่  1  เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของบุคลากรในโรงพยาบาลผลิต
บัณฑิตแพทย  สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่เปนกลุมตัวอยาง  ไดแก  เพศ  อายุ  รายไดตอเดือน  
สถานภาพ และสายงาน 
 สวนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียด ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงาน
และมิไดเกิดจาการปฏิบัติงาน  เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยอาศัยการศึกษา คนควาจากเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยตางๆ ที่เกีย่วของ  
 โดยวิธีการจัดแบบ  Rating  Scale  ซ่ึงแตละคําถามใหเลือกตอบได  5  คําตอบ  และมี
เกณฑในการใหคะแนนดังนี ้
  เห็นดวยมากทีสุ่ด   5   
  เห็นดวยมาก   4   
  เห็นดวยปานกลาง   3   
  เห็นดวยนอย   2   
  ไมเห็นดวย    1    
จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนได (บุญชม   ศรีสะอาด. 2535 : 100)  ดังนี้ 

ชวง 1.00-1.80      ถือวา  มีคาเฉลี่ยสาเหตขุองความเครียดอยูในระดับนอยที่สุด 
ชวง 1.81-2.60      ถือวา มีคาเฉลี่ยสาเหตุของความเครียดอยูในระดบันอย 
ชวง 2.61-3.40      ถือวา มีคาเฉลี่ยสาเหตุของความเครียดอยูในระดบัปานกลาง 
ชวง 3.41-4.20      ถือวา มีคาเฉลี่ยสาเหตุของความเครียดอยูในระดบัมาก 
ชวง 4.21-5.00      ถือวา มีคาเฉลี่ยสาเหตุของความเครียดอยูในระดบัมากที่สุด 

 

 สวนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับผลของความเครียดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงถาม
ความรูสึกของบุคลากรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยวิธีการจัดแบบ  Rating  Scale  ซ่ึงแตละคําถามใหเลือกตอบได  5  คําตอบ  และมี
เกณฑในการใหคะแนนดังนี ้   
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 เห็นดวยมากทีสุ่ด   5   
 เห็นดวยมาก   4   
 เห็นดวยปานกลาง   3   
 เห็นดวยนอย   2   
 ไมเห็นดวย    1   
จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได(บญุชม   ศรีสะอาด. 2535 : 100)    ดังนี้ 
 ชวง 1.00-1.80    ถือวา มีคาเฉลี่ยผลของความเครียดอยูในระดับนอยที่สุด 

ชวง 1.81-2.60      ถือวา มีคาเฉลี่ยผลของความเครียดอยูในระดับนอย 
ชวง 2.61-3.40      ถือวา มีคาเฉลี่ยผลของความเครียดอยูในระดับปานกลาง 
ชวง 3.41-4.20      ถือวา มีคาเฉลี่ยผลของความเครียดอยูในระดับมาก 
ชวง 4.21-5.00      ถือวา มีคาเฉลี่ยผลของความเครียดอยูในระดับมากที่สุด 

                       
3.4  การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นสําหรับการวิจัย ไปทดสอบหาความเที่ยงตรง 
(Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 
 3.4.1  การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของคําถามในแตละ
ขอวาตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้หรือไม  หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อ
ดําเนินการในขั้นตอไป 
 3.4.2  การทดสอบความเชื่อมั่น  (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช  (Try out) 
กับบุคลากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากรที่จะทําการศึกษา จํานวน 30 คน  แลวนํามาวิเคราะห

หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชสูตรของ คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α  Coefficient ) ของ 
Cronbach  
 
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
 3.5.1  การแจกแบบสอบถาม   ผูวิจัยเปนผูแจกแบบสอบถามและรับแบบสอบถามคืนดวย
ตนเอง 
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 3.5.2  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลท้ัง  2  สวน  ใน
แบบสอบถาม  แลวจึงรวบรวมจนไดแบบสอบถามครบจํานวน  388  ชุด  และนํามาวิเคราะหหา
ขอสรุปตอไป 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 3.6.1  การบรรณาธิกรขอมูล  ผูวิจัยไดตรวจสอบแบบสอบถามทุกฉบับ  เพื่อดูความสมบูรณให
ครบทุกดาน 
 3.6.2  นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามลงรหัสในกระดาษบันทึกรหัส  (Coding  Sheet) 
 3.6.3  ประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
 
3.7  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการนําเสนอขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานครั้งนี้  
ประกอบดวย  
 3.7.1  คาความถี่ และคารอยละ  (Ratio)  ใชในการนําเสนอและอธิบายขอมูลทั่วไปตามลักษณะ
สวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  ไดแก  เพศ  อายุ  รายไดตอเดือน  สถานภาพ และสายงาน 
 3.7.2  คาเฉลี่ย  (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ใชในการอธิบาย
ระดับสาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 
 3.7.3  คา t-test  Independent ใชสําหรับทดสอบเปรียบเทียบสาเหตุและผลของความเครียดใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และสายงาน สําหรับปจจัยสวนบุคคลทางดานอายุ รายไดตอเดือน และ
สถานภาพ ใชการเปรียบเทียบโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ 
เมื่อพบความแตกตางจะทําการทดสอบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe test) 

 สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้  กําหนดไวที่ระดับ  .05 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง “ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิต
แพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล” โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย นํามาประมวลผลดวย
โปรแกรม SPSS ซ่ึงจะนํามาแปลผลและวิเคราะหขอมูล ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจการสื่อ
ความหมายที่ตรงกัน ผูวิจัยซ่ึงกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 
 x   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
 S.D  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 MS  แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of  
Squres) 
 Df  แทน ช้ันแหงความอิสระอิสระ (Degree fo Freedom) 
 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of  Squares) 
 t  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t-Distribution 
 F-ratio  แทน คาที่ใชพิจารณา F-Distribution 
 F-Prob.   แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญ 
 Prob.  แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
 *  แทน ความมีนัยสําคญัที่ระดับ .05 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวจิัย โดยแบงการ
นําเสนอออกเปน 4 สวน  ตามลําดับ ดังนี ้
 สวนที่ 1 การวเิคราะหปจจัยสวนบุคคล โดยใชคาความถี่ และรอยละ 
 สวนที่ 2 การวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสาเหตขุองความเครียด โดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 สวนที่ 3 การวเิคราะหเกี่ยวกบั ผลของความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยใชคาเฉลีย่ 
( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
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 สวนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน คือ การเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบสาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิต
แพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และสายงาน สําหรับปจจยั
สวนบุคคลทางดานอายุ รายไดตอเดือน และสถานภาพ ใชการเปรียบเทียบโดยการวิเคราะหความ
แปร ปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ เมื่อพบความแตกตางจะทําการทดสอบรายคูดวยวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe test) 
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 
4.1  การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 
 
ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน  รอยละ 
ชาย 154 39.7 
หญิง 234 60.3 

รวม 388 100.0 
    
 จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวนรอยละ 60.3 และ
เพศชาย จํานวนรอยละ 39.7 
 

ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน  รอยละ 
18 – 25 ป 64 16.5 
26 – 35 ป 68 17.5 
36 – 45 ป 114 29.4 
มากกวา 45 ป 142 36.6 

รวม 388 100.0 
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 จากตารางที่ 4.2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ มากกวา 45 ป มีจํานวนรอยละ 36.6 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 36 – 45 ป จํานวนรอยละ 29.4 รองลงมาอีกคือ 26 – 35 ป และ 18 – 25 ป 
จํานวนรอยละ 17.5 และ 16.5 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดตอเดอืน 
 

รายไดตอเดือน จํานวน  รอยละ 
5,000-7,000 บาท 22 5.7 
7,001-9,000 บาท 84 21.6 
9,001-11,000 บาท 143 36.9 
สูงกวา 11,000 บาท 139 35.8 

รวม 388 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได  9,001-11,000 บาท มีจํานวนรอย
ละ 36.9 รองลงมาคือ สูงกวา 11,000 บาท จํานวนรอยละ 35.8 รองลงมาอีกคือ 7,001-9,000  บาท 
และ 5,000-7,000 บาท จํานวนรอยละ 21.6 และ 5.7 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน  รอยละ 
โสด 162 41.8 
สมรส 190 49.0 
หมาย 36 9.3 

รวม 388 100.0 
 

จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีสถานภาพที่สมรสแลว มีจํานวนรอยละ 
49.0 รองลงมาคือ โสด และหมาย จํานวนรอยละ 41.8 และ 9.3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสายงาน 
 

สายงาน จํานวน  รอยละ 
สายวิชาชีพ 328 84.5 
สายสนับสนุน 60 15.5 

รวม 388 100.0 
 

จากตารางที่ 4.5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ สังกัดสายงานวิชาชีพ มีจํานวนรอยละ 
84.5 และสายสนับสนุน จํานวนรอยละ 15.5 
 
4.2  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสาเหตุของความเครียด 
 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียด ประกอบดวย 4.2.1) สาเหตุที่เกิด
จากการปฏิบัติงาน และ 4.2.2) สาเหตุที่มิไดเกิดจากการปฏิบัติงาน 
 4.2.1 การวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับสาเหตุของความเครียด ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
   
ตารางที่ 4.6  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสาเหตุของความเครียด ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
 

ระดับสาเหตุของความเครียด 
สาเหตุของความเครียดที่เกดิจากการปฏิบัตงิาน 

x  S.D แปลผล 
1. ปริมาณงานทีม่อียูมากเกินไป 4.29 .78 มากที่สุด 

2. มีกฎระเบยีบสําหรับการทํางานที่เครงครัดมากเกินไป 4.01 .79 มาก 

3. การขาดอิสระในการตัดสนิใจที่เกีย่วกับการปฏิบัติงาน 3.81 .90 มาก 

4. เทคนิค และการทํางานมีความซับซอนและเปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จของการทํางาน 

3.59 .92 มาก 

5. ขอบเขตของานที่รับผิดชอบอยู กวางมากเกินไป 3.51 .79 มาก 
6. การจัดแบงพนักงานใหปฏิบัติงานในหนวยงานไม

เหมาะสม 
3.31 .81 ปานกลาง 

7. ในที่ทาํงานมีอากาศถายเทไมสะดวก ทําใหรูสึกอึดอัด 2.96 .84 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.6 (ตอ) 
 

ระดับสาเหตุของความเครียด 
สาเหตุของความเครียดที่เกดิจากการปฏิบัตงิาน 

x  S.D แปลผล 
8. แสงสวางขณะปฏิบัติงานไมมีความเหมาะสม 2.60 1.71 ปานกลาง 
9. บริเวณที่ทาํงานมีพื้นที่ที่ไมเหมาะสม 2.52 .79 นอย 
10. ขณะทํางานไดรับกลิ่นรบกวนจากภายในและภายนอกที่

ทํางาน 
2.43 .72 นอย 

11. สัมพันธภาพกบัผูบังคับบัญชาเปนไปในทางที่ไมด ี 2.56 .72 นอย 
12. การไมไดรับการแนะนําและสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา

ในเรื่องตาง ๆ 
2.63 .70 ปานกลาง 

13. การไมไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเมื่อขอความ
ชวยเหลือ 

2.47 .77 นอย 

14. การมีความรูสึกวาถูกทอดทิ้งในการปฏิบัติงาน 2.28 .72 นอย 
15. ผูบังคับบัญชาไมสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน 2.36 .84 นอย 

16. มักจะไมไดรับความรวมมือจากการประสานงานกับ
หนวยงานอืน่ในองคกร 

3.57 .85 มาก 

17. การคิดวาเงนิเดือนที่ไดรับจากหนวยงานไมเพียงพอตอการ
ครองชีพในปจจุบัน 

3.73 .67 มาก 

18. คาตอบแทนทีไ่ดรับ ไมเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงาน 3.58 .74 มาก 
19. การไมไดรับการพิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดือนอยางเปนธรรม 3.34 .85 ปานกลาง 
20. การเลื่อนตําแหนง ไมไดขึ้นอยูกับความรูความสามารถ 

ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน 
3.28 .82 ปานกลาง 

 รวม 3.14 .42 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.6 เมื่อวิเคราะหสาเหตุของความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เมื่อ
พิจารณาในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับสาเหตุของความเครียดในระดับปานกลาง 
( x = 3.14)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมีระดับสาเหตุของความเครียดที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ 3 อันดับแรก คือ สาเหตุจากการมีปริมาณงานที่มีอยูมาก
เกินไป ( x = 4.29) มีกฎระเบียบสําหรับการทํางานที่เครงครัดมากเกินไป ( x = 4.01)  การขาดอิสระ

  

DPU



 78 

ในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ( x = 3.81) และการคิดวาเงินเดือนที่ไดรับจาก
หนวยงานไมเพียงพอตอการครองชีพในปจจุบัน ( x = 3.57) เปนตน สวนระดับสาเหตุของ
ความเครียดในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ 3 อันดับแรก คือ การไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนอยางเปนธรรม ( x = 3.34) การจัดแบงพนักงานใหปฏิบัติงานในหนวยงานไมเหมาะสม 
( x = 3.31) และการเลื่อนตําแหนงไมไดขึ้นอยูกับความรูความสามารถตลอดจนผลการปฏิบัติงาน 
( x = 3.28) สวนสวนระดับสาเหตุของความเครียดในระดับนอย เรียงตามลําดับ 3 อันดับแรก คือ 
สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชาเปนไปในทางที่ไมดี ( x = 2.56) บริเวณที่ทํางานมีพื้นที่ไมเหมาะสม 
( x = 2.52) และการไมไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเมื่อขอความชวยเหลือ ( x = 2.47)
เปนตน สวนระดับสาเหตุของความเครียดในระดับมากที่สุด ซ่ึงมีเพียง สาเหตุเดียว คือ ปริมาณงาน
ที่มีอยูมากเกินไป ( x = 4.29) 
 4.2.2 การวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับสาเหตุของความเครียด ที่มิไดเกดิจากการปฏิบัติงาน 
 
ตารางที่ 4.7  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสาเหตุของความเครียด ที่มิไดเกิดจากการ  
                       ปฏิบัติงาน 
 

ระดับสาเหตุของความเครียด 
สาเหตุของความเครียดที่มิไดเกิดจากการปฏิบัติงาน 

x  S.D แปลผล 
1. การรูสึกหวาดกลัวคนแปลกหนาหรือสถานที่ที่ไมคุนเคย 2.86 .89 ปานกลาง 

2. การคิดวาไรคาในสายตาของผูอ่ืน 2.41 .74 นอย 

3. รูสึกไมมคีวามสุขและโศกเศรากับชีวิตประจําวัน 2.30 .70 นอย 

4. รูสึกเปนทุกขใจ และแหงเหี่ยวในชวีิต 2.17 .64 นอย 
5. รูสึกหมดหวังในชีวิต 2.10 .66 นอย 
6. ใคร ๆ วาตนเองเปนคนใจนอย 2.24 .72 นอย 
7. การไมสบายใจเมื่อถูกวจิารณเกีย่วกับตนเอง 2.70 1.05 ปานกลาง 
8. คนอื่นชอบทําใหรูสึกรําคาญและหงดุหงิด 2.82 1.16 ปานกลาง 
9. การมีปญหากบับุคคลรอบขางเปนประจํา 2.58 1.06 ปานกลาง 
10. การมีปญหาทางดานสุขภาพอยูเสมอ 2.51 .95 ปานกลาง 
11. คนในครอบครัวไมใหความสนใจในตนเอง 2.34 .81 นอย 
12. มีเรื่องทะเลาะกับ พี่นองของตนเองอยูเสมอ 2.09 .76 นอย 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ) 
 

ระดับสาเหตุของความเครียด 
สาเหตุของความเครียดที่มิไดเกิดจากการปฏิบัติงาน 

x  S.D แปลผล 
13. การสูญเสียคนที่รักไป ทําใหเปนทุกข 2.27 .92 นอย 
14. การรูสึกผิดหวงัในการกระทาํของคนที่ตนเองรัก 2.18 .82 นอย 
15. การเปนคนทําอะไรหุนหันพลันแลน 2.16 .80 นอย 

 รวม 2.38 .49 นอย 

 
 จากตารางที่ 4.7 เมื่อวิเคราะหสาเหตุของความเครียดที่มิไดเกิดจากการปฏิบัติงาน เมื่อ
พิจารณาในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับสาเหตุของความเครียดในระดับนอย 
( x = 2.38)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมีระดับสาเหตุของความเครียดที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  เรียงตามลําดับ 3 อันดับแรก คือ การคิดวาไรคาในสายตาของผูอ่ืน 
( x = 2.41) คนในครอบครัวไมใหความสนใจในตนเอง ( x = 2.34) และรูสึกไมมีความสุขและ
โศกเศรากับชีวิตประจําวัน ( x = 2.30) เปนตน และระดับของสาเหตุของความเครียดในระดับปาน
กลาง เรียงตามลําดับ 3 อันดับแรก คือ การรูสึกหวาดกลัวคนแปลกหนาหรือสถานที่ที่ไมคุนเคย 
( x = 2.86) คนอื่นชอบทําใหรูสึกรําคาญและหงุดหงิด ( x = 2.82) และ การไมสบายใจเมื่อถูก
วิจารณเกี่ยวกับตนเอง ( x = 2.70) เปนตน 
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4.3  การวิเคราะหเก่ียวกับ ผลของความเครียดในการปฏบิัติงาน 
 

ตารางที่ 4.8  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลของความเครียดในการปฏิบัติงาน  
 

ระดับผลของความเครียด 
ผลของความเครียด 

x  S.D แปลผล 
1. การชอบนอนเลนหรือพักผอนหลังจากกลับจากทํางาน เพื่อ

พักผอนคลายความเครียด 
4.04 .79 มาก 

2. การรูสึกเมื่อยลา เร่ียวแรงลดลงในบางครัง้เวลาทํางาน 3.81 .80 มาก 

3. ในเวลาทํางาน บางครั้งรูสึกวาควบคุมอวยัวะบางสวนของ
รางกายไดไมเต็มที่ 

3.49 1.02 มาก 

4. การรูสึกปวดเมื่อยกลามเนื้อตามรางกายเวลาทํางาน ที่ตอง
ใชความคิดมาก ๆ หรืองานที่ทําติดตอกัน 

3.57 .88 มาก 

5. สภาพแวดลอมรอบตัวในการปฏิบัติงานมีลักษณะจําเจ 
ซํ้าซาก เหมือนเดิม ไมคอยมีการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น 

3.37 .90 ปานกลาง 

6. การรูสึกเบื่อหนายตอการปฏบิัติงานของผูรวมงาน 
ผูใตบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชา 

3.00 .93 ปานกลาง 

7. บางครั้งตนเองเลือกปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติตามคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาอยางไมเต็มความสามารถหากรูสึกขัดแยงใน
คําส่ังนั้น 

2.73 .81 ปานกลาง 

8. บางครั้งรูสึกไมอยากทํางานเลย ถาเดือนไหนรายได ไม
สมดุลกับรายจาย และมหีนี้สินมาก 

2.68 .84 ปานกลาง 

9. การรูสึกไมสบายใจในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู 2.51 .78 นอย 
10. การเกิดความเบื่อหนายในการทํางานบอยคร้ังจนไมคิด

อยากทํางานเลย 
2.48 .79 นอย 

11. การคิดวาถาตองการความกาวหนาในอาชพีตองยายสถานที่
ทํางาน 

2.44 .86 นอย 
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 
 

ระดับผลของความเครียด 
ผลของความเครียด 

x  S.D แปลผล 
12. รูสึกวาการทํางานหรือไมทาํงานก็ได ผลลัพธตอตนเอง    

พอ ๆ กัน 
3.44 .89 มาก 

13. งานที่ทําอยู มลัีกษณะเปนงานประจําซํ้าซากจําเจ ไมมีความ
แปลกใหม ทาํอยางไรก็อยางนั้น 

3.32 .79 ปานกลาง 

14. รูสึกวาจําอะไรไมคอยได 2.68 .75 ปานกลาง 
15. ขาดความคิดสรางสรรค 2.67 .74 ปานกลาง 
16. ความรูสึกอยากลาพักผอน หรือไมอยากไปทํางานเลย 2.52 .74 ปานกลาง 
17. ขาดการใหความรวมมือกับองคกรหรือใหความรวมมือ

นอย 
2.40 .71 นอย 

18. ทํางานผิดพลาดบอย 2.25 .74 นอย 
19. ใหความสนใจ เอาใจใสในการทํางานลดลง 2.28 .74 นอย 
20. มักขาดสมาธิในการทํางาน 2.30 .77 นอย 

 รวม 2.90 .46 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.8 เมื่อวิเคราะหผลของความเครียด  เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีระดับผลของความเครียดในระดับปานกลาง ( x = 2.90)  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา สวนใหญมีระดับผลของความเครียดอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ 3 อันดับแรก 
คือ สภาพแวดลอมรอบตัวในการปฏิบัติงานมีลักษณะจําเจ ซํ้าซาก เหมือนเดิม ไมคอยมีการ
ปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น ( x = 3.37)  งานที่ทําอยู มีลักษณะเปนงานประจําซํ้าซากจําเจ ไมมีความ
แปลกใหม ทําอยางไรก็อยางนั้น ( x = 3.32) และการรูสึกเบื่อหนายตอการปฏิบัติงานของผูรวมงาน
ผูใตบังคับบัญชา  และผูบังคับบัญชา  ( x = 3.00) เปนตน   สวนระดับผลของความเครียด
ในระดับนอย เรียงลําดับ 3 อันดับแรก คือ การรูสึกไมสบายใจในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู 
( x = 2.51) การเกิดความเบื่อหนายในการทํางานบอยครั้งจนไมคิดอยากทํางานเลย ( x = 2.48) และ
การคิดวาถาตองการความกาวหนาในอาชีพตองยายสถานที่ทํางาน ( x = 2.44) เปนตน  
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   สวนระดับผลของความเครียดในระดับมาก เรียงตามลําดับ 3 อันดับแรก คือ การนอน
เลนหรือพักผอนหลังจากกลับจากทํางาน เพื่อพักผอนคลายความเครียด ( x = 4.04) การรูสึกเมื่อยลา 
เร่ียวแรงลดลงในบางครั้งเวลาทํางาน ( x = 3.81) และ การรูสึกปวดเมื่อยกลามเนื้อตามรางกายเวลา
ทํางาน ที่ตองใชความคิดมาก ๆ หรืองานที่ทําติดตอกัน ( x = 3.57) เปนตน 
 
4.4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน  
 สมมุติฐานการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย 2 สมมุติฐาน คือ 
 4.4.1  บคุลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีปจจยัสวน
บุคคลแตกตางกันจะมีสาเหตขุองความเครียดแตกตางกัน ซ่ึงประกอบดวยสมมุติฐานยอยดังนี ้
 4.4.1.1  บคุลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ
ตางกัน จะมีสาเหตุของความเครียดแตกตางกัน   

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการทดสอบดวยสถิติที 
(Independent Sample t-Test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 
ตารางที่ 4.9  การเปรียบเทียบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล  
                       ผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อจําแนกตามเพศ 
 

เพศ x  S.D t df Prob.(2-tailed) 
หญิง 2.74 .35 -.857 386 .392 
ชาย 2.77 .40    
รวม 2.76 .38    

      
 จากตารางที่ 4.9 เมื่อเปรียบเทียบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา แสดงวา 
บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศตางกัน มีสาเหตุของ
ความเครียดไมแตกตางกัน   
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4.4.1.2  บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุ
ตางกัน จะมีสาเหตุของความเครียดแตกตางกัน   
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 และกรณีมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน ก็จะ
ทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe Test)   โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05  
 
ตารางที่ 4.10  การเปรียบเทยีบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล  
                       ผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อจําแนกตามอาย ุ
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F-ratio F-Prob. 

ระหวางกลุม 3.578 3 1.193 8.793* .000 
ภายในกลุม 52.086 384 .136   

รวม 55.665 387    
     

 จากตารางที่ 4.10 เมื่อเปรียบเทียบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา บุคลากร
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหดิล ที่มีอายุตางกัน มีสาเหตขุองความเครียด
แตกตางกัน  ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 และไดทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของ เชฟ
เฟ (Scheffe Test) แสดงในตารางที่ 4.11
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 ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทยีบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล  
                       ผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุแตกตางกันเปนรายคู 
 

อายุ  18 – 25 ป 26 – 35 ป 36 – 45 ป มากกวา 45 ป 
 x  2.67 2.62 2.77 2.87 

18 – 25 ป 2.67 - .05 .10 .20* 
   (.873) (.394) (.006) 
26 – 35 ป 2.62  - .15 .25* 
    (.063) (.000) 
36 – 45 ป 2.77   - .10 

(.214) 
มากกวา 45 ป 2.87    - 

      
 
 จากตารางที่ 4.11 พบวา บุคคลกรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อายุตางกัน มีสาเหตุของความเครียดตางกัน ไดแก กลุมอายุ 18 – 25 ป กับ 
มากกวา 45 ป (Prob. = .006) และกลุมอายุ 26 – 35 ป กับมากกวา 45 ป (Prob. = .000) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
 4.4.1.3 บคุลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได
ตอเดือนตางกนั จะมีสาเหตขุองความเครียดแตกตางกัน   
   
ตารางที่ 4.12  การเปรียบเทยีบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล 
                       ผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อจําแนกตามรายไดตอเดือน 
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F-ratio F-Prob. 

ระหวางกลุม 1.892 3 .631 4.503* .004 
ภายในกลุม 53.773 384 .140   

รวม 55.665 387    
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 จากตารางที่ 4.12 เมื่อเปรียบเทียบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อจําแนกตามรายไดตอเดือน 
พบวา บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายไดตอเดือน
ตางกัน มีสาเหตุของความเครียดแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และไดทดสอบความ
แตกตางรายคู ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe Test) แสดงในตารางที่ 4.13 
 
 ตารางที่ 4.13 การเปรียบเทยีบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล 
                       ผลิตบัณฑติแพทยในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ทีม่ีรายไดตอเดือนแตกตางกนัเปนรายคู          
 

รายไดตอเดือน  5,000-
7,000 บาท 

7,001 
-9,000 บาท 

9,001 
-11,000 บาท 

สูงกวา 11,000 
บาท 

 x  2.49 2.75 2.77 2.81 

5,000-7,000 บาท 2.49 - .26* .27* .31* 
   (.045) (.018) (.004) 
7,001-9,000 บาท 2.75  - .02 .06 
    (.988) (.737) 
9,001-11,000 บาท 2.77   - .04 

(.849) 
สูงกวา 11,000 บาท 2.81    - 

      
 
 จากตารางที่ 4.13 พบวา บุคคลกรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รายไดตอเดือนตางกัน มีสาเหตุของความเครียดตางกัน ไดแก กลุมที่มีรายได
ตอเดือน 5,000-7,000บาท กับ7,001-9,000 บาท  (Prob. = .045) 5,000-7,000 บาท กับ9,001-11,000 
บาท (Prob. = .018) และ5,000-7,000 บาท กับสูงกวา 11,000 บาท (Prob. = .004) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 
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 4.4.1.4 บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี
สถานภาพตางกัน จะมีสาเหตุของความเครียดแตกตางกนั   
 
ตารางที่ 4.14  การเปรียบเทียบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน       
                      โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกดัมหาวิทยาลัยมหดิล  เมื่อจําแนกตามสถานภาพ 
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F-ratio F-Prob. 

ระหวางกลุม 1.949 2 .975 6.986* .001 
ภายในกลุม 53.715 385 .140   

รวม 55.665 387    
 
 จากตารางที่ 4.14 เมื่อเปรียบเทียบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อจําแนกตามสถานภาพ พบวา 
บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสถานภาพตางกัน จะมี
สาเหตุของความเครียดแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  และไดทดสอบความแตกตางราย
คู ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe Test) แสดงในตารางที่ 4.15 
 
 ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทยีบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล 
                       ผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสถานภาพแตกตางกันเปนรายคู 
 

สถานภาพ  โสด สมรส หมาย 
 x  2.69 2.80 2.90 
โสด 2.69 - .11* .22* 
   (.018) (.007) 
สมรส 2.80  - .10 
    (.300) 
หมาย 2.90   - 
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 จากตารางที่ 4.15 พบวา บุคคลกรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สถานภาพตางกัน มีสาเหตุของความเครียดตางกัน ไดแก กลุมที่มีสถานภาพ
โสด กับสมรส (Prob. = .018) และสถานภาพโสด กับหมาย (Prob. = .007) ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 
 4.4.1.5 บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสายงาน
ตางกัน จะมีสาเหตุของความเครียดแตกตางกัน   
 
ตารางที่ 4.16  การเปรียบเทยีบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล 
                       ผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อจําแนกตามสายงาน 
 

สายงาน x  S.D t df Prob.(2-tailed) 
สายวิชาชีพ 2.82 .35 7.161 386* .000 

สายสนับสนุน 2.46 .40    
รวม 2.76 .38    

      
 จากตารางที่ 4.16 เมื่อเปรียบเทียบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล  เมือ่จําแนกตามสายงาน พบวา 
บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสายงานตางกัน มีสาเหตุ
ของความเครียดแตกตางกัน  ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 
 4.4.2  บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีปจจัยสวน
บุคคลแตกตางกัน จะมีผลของความเครียดแตกตางกัน ซ่ึงประกอบดวยสมมุติฐานยอยดังนี้ 
 4.4.2.1  บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ
ตางกัน จะมีผลของความเครียดแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทยีบผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลผลิต 
                      บัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจําแนกตามเพศ 
 

เพศ x  S.D t d.f Prob.(2-tailed) 
หญิง 2.92 .40 .732 371.512 .465 
ชาย 2.89 .50    
รวม 2.90 .46    

      
 จากตารางที่ 4.17 เมื่อเปรียบเทียบผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา บุคลากร 
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศตางกัน มีผลของความเครียดไม
ตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 4.4.2.2  บคุลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุ
ตางกัน จะมีผลของความเครียดแตกตางกนั  
 
ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทยีบผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลผลิต 
                      บัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจําแนกตามอาย ุ
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F-ratio F-Prob. 

ระหวางกลุม 5.029 3 1.676 8.451* .000 
ภายในกลุม 76.164 384 .198   

รวม 81.192 387    
 
 จากตารางที่ 4.18 เมื่อเปรียบเทียบผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกดัมหาวิทยาลัยมหดิล  เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา บุคลากร
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหดิล ที่มีอายุตางกัน มีผลของความเครียด
แตกตางกัน  ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 และไดทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของ เชฟ
เฟ (Scheffe Test) แสดงในตารางที่ 4.19 
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ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทยีบผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลผลิต 
                      บัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุแตกตางกันเปนรายคู 
 

อายุ  18 – 25 ป 26 – 35 ป 36 – 45 ป มากกวา 45 ป 
 x  2.76 2.78 2.88 3.04 

18 – 25 ป 2.76 - .02 .13 .28* 
   (.997) (.356) (.001) 
26 – 35 ป 2.78  - .11 .26* 
    (.480) (.001) 
36 – 45 ป 2.88   - .15 

(.059) 
มากกวา 45 ป 3.04    - 

      
 
 จากตารางที่ 4.19 พบวา บุคคลกรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อายุตางกัน มี ผลของความเครียดตางกัน ไดแก กลุมอายุ 18 – 25 ป กับ 
มากกวา 45 ป (Prob. = .001) และกลุมอายุ 26 – 35 ป กับมากกวา 45 ป (Prob. = .001) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
 4.4.2.3 บคุลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได
ตอเดือนตางกนั จะมีผลของความเครียดแตกตางกัน  

 
ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทยีบผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลผลิต 
                      บัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจําแนกตามรายไดตอเดอืน 
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F-ratio F-Prob. 

ระหวางกลุม 2.583 3 .861 4.206* .006 
ภายในกลุม 78.609 384 .205   

รวม 81.192 387    
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 จากตารางที่ 4.20 เมื่อเปรียบเทียบผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกดัมหาวิทยาลัยมหดิล  เมื่อจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา 
บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวทิยาลัยมหดิล ที่มีรายไดตอเดือนตางกนั มผีล
ของความเครียดแตกตางกัน  ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 และไดทดสอบความแตกตางรายคู ดวย
วิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe Test) แสดงในตารางที่ 4.21 
 
 ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล 
                       ผลิตบัณฑติแพทยในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ทีม่ีรายไดตอเดือนแตกตางกนัเปนรายคู 
 

รายไดตอเดือน  5,000-
7,000 บาท 

7,001 
-9,000 บาท 

9,001 
-11,000 บาท 

สูงกวา 11,000 
บาท 

 x  2.67 2.81 2.92 2.97 

5,000-7,000 บาท 2.67 - .13 .24 .29* 
   (.692) (.135) (.047) 
7,001-9,000 บาท 2.81  - .11 .16 
    (.341) (.079) 
9,001-11,000 บาท 2.92   - .05 

(.839) 
สูงกวา 11,000 บาท 2.97    - 

      
 
 จากตารางที่ 4.21 พบวา บุคคลกรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รายไดตอเดือนตางกัน มี ผลของความเครียดตางกัน ไดแก กลุมที่มีรายไดตอ
เดือน 5,000-7,000บาท กับ สูงกวา 11,000 บาท (Prob. = .047) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 4.4.2.4 บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี
สถานภาพตางกัน จะมีผลของความเครียดแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทยีบผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลผลิต 
                      บัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจําแนกตามสถานภาพ 
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F-ratio F-Prob. 

ระหวางกลุม 1.926 2 .963 4.6778* .010 
ภายในกลุม 79.266 385 .206   

รวม 81.192 387    
 
 จากตารางที่ 4.22 เมื่อเปรียบเทียบผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจําแนกตามสถานภาพ พบวา 
บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสถานภาพตางกัน มีผลของ
ความเครียดแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และไดทดสอบความแตกตางรายคู ดวย
วิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe Test) แสดงในตารางที่ 4.23 
 
 ตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล 
                         ผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสถานภาพแตกตางกันเปนรายคู 
 

สถานภาพ  โสด สมรส หมาย 
 x  2.82 2.92 3.01 
โสด 2.82 - .13* .19 
   (.033) (.070) 
สมรส 2.95  - .07 
    (.723) 
หมาย 3.01   - 

     
 
 จากตารางที่ 4.23 พบวา บุคลากรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สถานภาพตางกัน มีผลของความเครียดตางกัน ไดแก กลุมที่มีสถานภาพโสด 
กับสมรส (Prob. = .033) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 4.4.2.5 บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกดัมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสายงาน
ตางกัน จะมีผลของความเครียดแตกตางกนั  
 
ตารางที่ 4.24 การเปรียบเทยีบผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลผลิต 
                      บัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจําแนกตามสายงาน 
 

สายงาน x  S.D t df Prob.(2-tailed) 
สายวิชาชีพ 2.94 .43 3.291 73.824* .002 
สายสนับสนุน 2.70 .53    

รวม 2.90 .46    
      
 จากตารางที่ 4.24 เมื่อเปรียบเทียบผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจําแนกตามสายงาน พบวา บุคลากร
โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่มีสายงานตางกัน  มีผลของ
ความเครียดที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิต
แพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล” นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุและผลของความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงในการศึกษา
คร้ังนี้ ไดกํ าหนดกลุมตัวอย างที่ เปนบุคลากรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย  สังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล 3 โรงพยาบาลเทานั้น คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน จํานวน 13,587 คน โดยใชหลักการคํานวณของ  Yamane’s  ได
จํานวนกลุมตัวอยาง 388 คนและทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวนของประชากรกลุม
ตัวอยาง  (Proportional  Stratified  Random  Sampling)  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล และประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC  สถิติที่ใชคือ สถิติ
พรรณนา ไดแก    รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติอนุมานไดแกการทดสอบ t-
Test การวิเคราะหคาแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หรือ F-test การเปรียบเทียบรายคู
ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’- test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบวา 
 5.1.1.  บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหดิล โดยภาพรวมมีสาเหตุ
ของความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี
ระดับสาเหตุของความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย คือ สาเหตุจากการมีปริมาณงานที่มีอยูมากเกินไป  มีกฎระเบียบสําหรับการทํางานที่
เครงครัดมากเกินไป การขาดอิสระในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และการคิดวา
เงินเดือนที่ไดรับจากหนวยงานไมเพียงพอตอการครองชีพในปจจุบัน ตามลําดับ  สวนสาเหตุของ
ความเครียดทีม่ิไดเกดิจากงาน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การคิดวาไรคาในสายตาของผูอ่ืน  คนในครอบครัวไมใหความสนใจ
ในตนเอง และรูสึกไมมีความสุขและโศกเสรากับชีวิตประจําวนั ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามปจจยั
สวนบุคคลพบวา
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 1) บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวทิยาลัยมหดิล ที่มีเพศตางกนั มี
สาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  
 2)  บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวทิยาลัยมหดิล ที่มีอายุ รายไดตอ
เดือน  สถานภาพ  สายงานตางกัน มีสาเหตขุองความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 5.1.2.  บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวมมีผลของ
ความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ สภาพแวดลอมรอบตัวในการปฏิบัติงานมีลักษณะจําเจ ซํ้าซาก เหมือนเดิม 
ไมคอยมีการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น  งานที่ทําอยูมีลักษณะเปนงานประจําซ้ําซากจําเจ ไมมีความ
แปลกใหม และการรู สึกเบื่อหนายตอการปฏิบัติงานของผูรวมงาน  ผูใตบังคับบัญชา  และ
ผูบังคับบัญชา  ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 
 1)  บคุลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหดิล ที่มีเพศตางกัน มีผล
ของความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  
 2)  บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวทิยาลัยมหดิล ที่มีอายุ รายไดตอ
เดือน  สถานภาพ  สายงานตางกัน มีผลของความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 
5.2  อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวา บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่ปฏิบัติงานในสายงานวิชาชีพ มีความเครียดในการปฏิบัติงานมากกวาสายงานสนับสนุน เนื่องจาก
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติตางกัน คือสายงานวชิาชีพจะปฏิบตัิงานซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตของคน ทําใหตอง
มีความละเอียด รอบคอบ ในการปฏิบัติงานมากขึ้น สวนสายงานสนับสนุน จะปฏิบัติงานในสวน
ตางๆ เชน การรับชําระเงิน การประชาสัมพันธ การตอนรับผูปวย เปนตน จะเห็นไดวาลักษณะงาน
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง  สวนสาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงาน คือการมีปริมาณงาน
มากเกินไป  และ รูสึกวาสภาพแวดลอมรอบตัวในการปฏิบัติงานมีลักษณะจําเจ ซํ้าซาก เหมือนเดมิ 
ไมคอยมีการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น งานที่ทําอยูมีลักษณะเปนงานประจําซํ้าซากจําเจ ไมมีความ
แปลกใหม ซ่ึงการที่บุคลากรมีสายงานที่สามารถกอใหเกิดความเครียดไดแลว ยังมปีริมาณงานและ
ลักษณะงานทีส่งผลใหเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นได ซ่ึงสอดคลองกับ ทวีป  อภิสิทธิ์ (2532 : 22-25) 
กลาววา ในระบบราชการคนที่ทํางานหนกัทําใหเกิดความเครียดได บุคคลจึงตองการพักผอนหลับ
นอนที่เพยีงพอ ถาพักผอนไมเพียงพอสุขภาพกายกจ็ะเสื่อมโทรมและสุขภาพจิตกจ็ะเสื่อมโทรตาม
ไปดวย ยิ่งถาตองทํางานหนกัอยูทามกลางคนอื่นที่เขาสบาย ไมหนกั ไมเหนื่อย แถมยังไดดี มีหนาที่
การงานกาวหนาไปไกลดวยแลวกย็ิ่งเพิ่มความเครียดทางอารมณมากขึน้ และ พิศุทธ  ใยช่ืน (2542 : 
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38-39) กลาววา บรรยากาศ สภาพแวดลอมในการปฏิบตัิงาน มีความสัมพันธกับความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน 
  
5.3  ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยภาพรวมมีสาเหตแุละผลของความเครียดอยูในระดับปานกลาง 
 5.3.1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 
 จากการศึกษา เ ร่ืองความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน   โรงพยาบาล
ผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหดิล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้
 1) ในการปฏิบัติงานควรมีการแบงงานใหชัดเจน ไมควรใหบุคลากรปฏิบัติงานหลาย
หนาที่ ซ่ึงทํางานลาชา และเกิดความเหนื่อยลาได 
 2) ควรจัดสถานที่ใหเหมาะกับการทํางาน และสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอมใหม ๆ 
ในการทํางาน และใหบุคลากรมีการผอนคลายจากการปฏิบัติงาน  

3) เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นและรับทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน 

4)  ควรจัดใหมีการอบรมสัมมนาแกบุคลากรอยางทั่วถึงในเรื่อง การจัดแบงเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุงงานใหประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5)  ควรจัดใหมีการปรับเปลี่ยน หรือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป 

1) ควรศึกษาสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานในแตละดาน เชน สถานที่ที่
ทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน สวัสดิการและแรงจูงใจ ของ
บุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจะไดเปนขอสนเทศที่
นาสนใจและเปนประโยชนในการที่จะนํามาแกไขในการปฏิบัติงานตอไป 

2) ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของบุคลากรในสายงานวิชาชีพ ที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจะไดเปนขอสนเทศที่
นาสนใจและเปนประโยชนในการที่จะนํามาแกไขในการปฏิบัติงานตอไป 
 
  
 
  

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 97 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 

กองสุขภาพจติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข.  (2526).  สุขภาพจิต.  กรุงเทพมหานคร :   
  โรงพิมพราชทัณฑ. 
จตุพร  เพ็งชยั.  (2534).  สุขภาพจิต.  มหาสารคาม : คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครนิทร วิโรฒ 

มหาสารคาม. 
นันทวรรณ  นาวี.  (2533).  คลายเครียด.  กรุงเทพฯ : แสงแดด. 
นิมิต  ศัลยา.  (2533).  ทําอยางไรใหหายเครยีด  (พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ  : วิคตอรี่. 
ประเวศ  วะสี.  (2535).  วิธีคลายเครียด.  กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน 
ศิริชัย  พงษวิชัย.  (2546).  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร  (พิมพคร้ังที ่12).   
 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

บทความ 
 

กานดา  พูพุฒ.  (2540).  “ความเครียดและสุขภาพ : เทคนิคการจัดการความเครียดดวยตนเอง.”  
 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช,  10, (1). หนา 102. 
ชูทิตย  ปานปรีชา. (2534).  “ความเครียด.”  จิตวทิยาท่ัวไป.  หนา 481-494. 
ณรงค  สูภัทรพันธ.  (2523).  “ความเครียด.”   แสงระวี.  หนา 4.   
ทวีป  อภิสิทธิ์.  (2532).  “ความเครียดทางอารมณของคนทํางาน (ราชการ).”   ประชาศึกษา.        
 หนา 22-25.   
นราธร  ศรประสิทธิ์.  (2533).  “ปจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่มีความสัมพันธกับความเครียดของเด็ก 
  วัยรุน.”   Health,  1, (18).  หนา 102-107. 
นิ่มนุช  ประสานทอง.  (2540).  “ชีวิตกกับความเครียด.” มติชนสุดสัปดาห,  19, (1). หนา 36.  
ประไพ  ยศะทัตต.  (2534).  “ความเครียด.”  สุขภาพจิตทางวิทยุ เลม 1.  หนา 10-12.   
สุขภาพจิต, กรม.  (2540).  “วิธีคลายเครียด.”  มติชนสุดสัปดาห,  18, (382). หนา 1-4. 

DPU



 98 

จรัสศรี  เอี่ยมละออ.  (2525).  “ปจจัยที่สัมพันธกับระดับความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัย.”       
สารกองพยาบาล.  หนา 10. 

พสุ  เดชะรินทร.  (2536).  “การบริหารความเครียด (Stress  Management) สาเหตุ ผลกระทบ และ 
การควบคุม.”  จุฬาลงกรณวารสาร,  5, (20).  หนา  83-96.  

 
เอกสารอื่นๆ 

 
จิตราภรณ  นันโท.  (2544).   ความเครียดของบุคลากรสาย ข สาย ค และลูกจาง ท่ีปฏิบัติงานใน 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  รายงานการศึกษาคนควาอิสระ  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

 
วิทยานิพนธ 

 
กนกรัตน  สายเชื้อ.  (2536).  ความเครียดในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของครูในโรงเรียน 

 ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดมุกดาหาร.   วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 

จตุรงค  สดวกการ. (2542). ความสัมพันธระหวางบทบาทกับความเครียดท่ีเกิดจากการทํางานของผู 
บริหารกลุมยูคอม. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ณัฐกานต  ภานุมาศ.  (2541).   ความเครียดของอาจารยอุตสาหกรรมศึกษาในสถาบันราชภัฎ.   
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาอุตสาหกรรมการศึกษา .   กรุงเทพฯ  : 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
ดุษณี  ทัศนาจันทธานี.  (2539).   ตัวแปรที่เก่ียวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลหนวย 

ฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ  กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาจิตวิทยาการแนะแนว.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ถาวร  ศรีหิรัญ.  (2534).   ความเครียดของนิติกรกองการเจาหนาท่ีกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.   
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา .   มหาสารคาม  : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 
 

DPU



 99 

เทพวัลย  สุชาติ.  (2530).   ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความเครียดของนักสังคมสงเคราะหทางการ 
 แพทย.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข.  

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล. 
พิศุทธ  ใยชื่น.  (2542).   การเปรียบเทียบความเครียดของตํารวจ ท่ีมีความแตกตางในชั้นยศ หนาที่ 

ความรับผิดชอบและการรับรูสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ ประจํา
สถานีตํารวจภูธร จังหวัดฉะเชิงเทรา.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาพัฒนาสังคม.  
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

พีระ  ครึกครื้นจิตร.  (2529).   ความเครียดและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดของครูโรงเรียนมัธยม 
 ศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบระหวางเขตการศึกษาสวนกลางและเขตการศึกษา 5.  วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาชีวสถิติ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล. 
มัลลิกา  เหมือนวงศ.  (2534).   ปจจัยท่ีสัมพันธกับความเครียดของเจาพนักงานเรือนจําสายควบคุมและ       

 รักษาการณ .   วิทยานิพนธป ริญญามหาบัณฑิต   สาขาจิ ตวิทยา .   กรุง เทพฯ  : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สมโภชน  ทัศนา.  (2538).   ปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีรอง 
สารวัตร    สอบสวน สถานีตํารวจนครบาล.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา 
รัฐศาสตร.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สินีนาฏ  จิตตภักดี.  (2538).   ภาวะเครียดและปจจัยจากลักษณะงานที่ทําใหเกิดความเครียดของ 
พยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง.   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการสงเสริม 
สุขภาพ.  เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 
ภาษาตางประเทศ 
 

BOOKS 
 

Gary  Dessler.  (2006).  A Framework for Human Resource Management.  Pearson Education  
  Indochina. 
Selye Hans.  (1956).  The Stress of Life.  New York : Mc Graw-Hill Book. 
 
 

DPU



 101 

แบบสอบถาม 
ความเครียดในการปฏิบตังิานของบคุลากรในโรงพยาบาลผลิตบัณฑติแพทย  

สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 
****************************** 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบถวน 
สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบคุคล 
คําชี้แจง  โปรดใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทานโดยทาํเครื่องหมาย  /  ลงในชอง  (     ) หนาขอความ 
 
1.  เพศ 
 (     )  ชาย    (     )  หญิง 
 
2.  อายุ 
 (     )  ระหวาง 18-25 ป   (     )  ระหวาง 26-35 ป 
 (     )  ระหวาง 36-45 ป   (     )  มากกวา 45 ป 
 
3.  ทานมีรายไดตอเดือน 
 (     )  ระหวาง 5,000-7,000 บาท  (     )  ระหวาง 7,001-9,000 บาท 
 (     )  ระหวาง 9,001-11,000 บาท  (     )  สูงกวา 11,000 บาท 
 
4.  สถานภาพ 
 (     )  โสด    (     )  สมรส 
 (     )  หมาย 
 
5.  สายงาน 
 (     )  สายวิชาชีพ   

         (หมายถงึ แพทย ทนัตแพทย พยาบาล  ผูชวยพยาบาล เภสัชกร เปนตน) 
(     )  สายสนบัสนุน   
         (หมายถงึ ฝายบุคคล เวชระเบียน การเงิน พัสดุ ประชาสัมพันธ เปนตน) 
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สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียด 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว 
และกรุณาตอบทุกขอ 

มากที่สุด หมายถึง  เหน็ดวยมากที่สุด มีคะแนนเทากบั  5 คะแนน 

มาก  หมายถึง  เหน็ดวยอยางมาก มีคะแนนเทากบั  4 คะแนน 

ปานกลาง หมายถึง   เห็นดวยปานกลาง มีคะแนนเทากบั  3 คะแนน 

นอย  หมายถึง  เหน็ดวยนอย  มีคะแนนเทากบั  2 คะแนน 

นอยที่สุด หมายถึง  เหน็ดวยนอยที่สุด มีคะแนนเทากบั  1 คะแนน 
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มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1. ทานคิดวาปริมาณงานที่อยูมากเกินไป
2. มีกฎระเบียบปฏิบัติสําหรับการทํางานที่
เครงครัดมากเกินไป
3. ทานขาดอิสระในการตัดสินใจที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน
4. เทคนิค และการทํางานของทานมีความซับซอน

และเปนอุปสรรคตอความสําเร็จของการทํางาน
5. ขอบเขตของงานที่ทานรับผิดชอบอยู กวางมาก
เกินไป
6. การจัดแบงพนักงานใหปฏิบัติงานในหนวยงาน
ไมเหมาะสม
7. ในที่ทํางานมีอากาศถายเทไมสะดวก ทําให
รูสึกอึดอัด

8. แสงสวางขณะปฏิบัติงานไมมีความเหมาะสม
9. บริเวณที่ทํางานมีพื้นที่ที่ไมเหมาะสม
10. ขณะทํางานทานไดรับกลิ่นรบกวนจากภายใน
และภายนอกที่ทํางาน
11. สัมพันธภาพของทานกับผูบังคับบัญชาเปนไป
ในทางที่ไมดี
12. ทานไมไดรับการแนะนําและสนับสนุนจากผู
บังคับบัญชาในเรื่องตางๆ

13. ทานไมไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวม
งานเมื่อขอความชวยเหลือ
14. ทานมีความรูสึกวาถูกทอดทิ้งในการปฏิบัติงาน
15. ผูบังคับบัญชาของทานไมสงเสริมกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

สาเหตุของความเครียด

สาเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ความคิดเห็น
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มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

16. ทานมักจะไมไดรับความรวมมือจากการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นในองคกร
17. ทานคิดวาเงินเดือนท่ีทานไดรับจากหนวยงาน
ไมเพียงพอตอการครองชีพในปจจุบัน
18. คาตอบแทนท่ีทานไดรับ ไมเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับปริมาณงานของทาน
19. ทานไมไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
อยางเปนธรรม
20. การเลื่อนตําแหนง ไมไดข้ึนอยูกับความรู
ความสามารถ ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน

สาเหตุท่ีมิไดเกิดจากการปฏิบัติงาน
1. ทานรูสึกหวาดกลัวคนแปลกหนาหรือสถานท่ีท่ี
ไมคุนเคย

2. ทานคิดวาทานไรคาในสายตาของคนอื่น
3. ทานรูสึกไมมีความสุขและโศกเศรากับชีวิต
ประจําวัน
4. ทานรูสึกทุกขใจและเห่ียวแหงในชีวิต
5. ทานรูสึกหมดหวังในชีวิต
6. ใคร ๆ วาทานเปนคนใจนอย
7. ทานไมสบายใจเมื่อถูกวิพากวิจารณเก่ียวกับ
ตัวทาน
8. คนอื่นชอบทําใหทานรูสึกรําคาญและหงุดหงิด
9. ทานมีปญหากับบุคคลรอบขางเปนประจํา
10. ทานมีปญหาทางดานสุขภาพอยูเสมอ
11. คนในครอบครัวของทานไมใหความสนใจ
ในตัวทาน
12. ทานมีเรื่องทะเลาะกับ พ่ีนองของทานเสมอ
13. การสูญเสียคนท่ีทานรักไป ทําใหทานเปนทุกข
14. ทานรูสึกผิดหวังในการกระทําของคนท่ีทานรัก
15. ทานเปนคนทําอะไรหุนหันพลันแลน

สาเหตุของความเครียด
ความคิดเห็น
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สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับผลของความเครียดในการปฏิบัตงิาน 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว 
และกรุณาตอบทุกขอ 
 

มากที่สุด หมายถึง  เหน็ดวยมากที่สุด มีคะแนนเทากบั  5 คะแนน 

มาก  หมายถึง  เหน็ดวยอยางมาก มีคะแนนเทากบั  4 คะแนน 

ปานกลาง หมายถึง   เห็นดวยปานกลาง มีคะแนนเทากบั  3 คะแนน 

นอย  หมายถึง  เหน็ดวยนอย  มีคะแนนเทากบั  2 คะแนน 

นอยที่สุด หมายถึง  เหน็ดวยนอยที่สุด มีคะแนนเทากบั  1 คะแนน 
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มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1. ทานชอบนอนเลนหรือพักผอนหลังจากกลับ
จากทํางาน เพ่ือผอนคลายความเครียด
2. ทานรูสึกเมื่อยลา เรี่ยวแรงลดลงในบางครั้ง
เวลาทํางาน
3. ในเวลาทํางาน บางครั้งทานรูสึกวาควบคุม
อวัยวะบางสวนของรางกายไดไมเต็มที่
4. ทานรูสึกปวดเมื่อยกลามเนื้อตามรางกายเวลา
ทํางาน ที่ตองใชความคิดมากๆ หรืองานที่ทํา
ติดตอกัน
5. สภาพแวดลอมรอบตัวทานในการปฏิบัติงาน
มีลักษณะจําเจ ซํ้าซาก เหมือนเดิม ไมคอยมี
การปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น
6. ทานรูสึกเบื่อหนายตอการปฏิบัติงานของ
ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชา
7. บางครั้งทานเลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติตามคําส่ัง
ของผูบังคับบัญชาอยางไมเต็มความสามารถ
หากรูสึกขัดแยงในคําส่ังนั้น
8. บางครั้งทานมีความรูสึกไมอยากทํางานเลย
ถาเดือนไหนรายไดไมสมดุลกับรายจายและ
มีหนี้สินมาก
9. ทานรูสึกไมสบายใจในการปฏิบัติงานที่ทาน
รับผิดชอบอยู
10. ทานเกิดความเบื่อหนายในการทํางานบอย
ครั้งจนไมคิดอยากทํางานเลย
11.ทานคิดวาถาตองการความกาวหนาในอาชีพ
ทานตองยาสถานที่ทํางาน

ผลของความเครียดในการปฏิบัติงาน
ความคิดเห็น
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มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

12. ทานรูสึกวาการทํางานหรือไมทํางานก็ได
ผลลัพธตอทานพอๆ กัน
13. งานที่ทานทําอยู มีลักษณะเปนงานประจํา
ซํ้าซากจําเจ ไมมีความแปลกใหม ทําอยางไร
ก็ทําอยางน้ัน
14. รูสึกวาจําอะไรไมคอยได
15. ขาดความคิดสรางสรรค
16. ทานเกิดความรูสึกอยากลาพักผอน หรือ
ไมอยากไปทํางานเลย
17. ขาดการใหความรวมมือกับองคกรหรือให
ความรวมมือนอย
18. ทํางานผิดพลาดบอย ๆ
19. ใหความสนใจ เอาใจใสในการทํางานลดลง
20. มักขาดสมาธิในการทํางาน

ผลของความเครียดในการปฏิบัติงาน
ความคิดเห็น
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล    นางสาวสุมารินทร  เจริญสวสัดิ์ 
ประวัติการศึกษา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  (การเงินการธนาคาร)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2542 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน นักวิชาการเงนิและบัญชี   

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  DPU


	cover
	cover2
	A Thesis Submitted in Partial Fullfillment of the Requirments 

	cover3
	abs
	abs2
	index
	บทคัดย่อภาษาไทย.....................................................................................................................  ฆ 
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ................................................................................................................   ง 
	สารบัญภาพ................................................................................................................................  ฌ 
	บทที่  
	 1.5  ขอบเขตการวิจัย.....................................................................................................  5 
	สารบัญ (ต่อ)              
	         หน้า 

	2.13  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..............................................................................................  60 


	index2
	ตารางที่                   หน้า    
	     3.1 จำนวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำแนกตามสายงาน...............................................   68 
	สารบัญตาราง (ต่อ) 
	ตารางที่                     หน้า 
	        4.14  การเปรียบเทียบสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรใน 
	สารบัญตาราง (ต่อ) 
	ตารางที่                   หน้า 
	        4.22  การเปรียบเทียบผลของความเครียดในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรใน 
	        4.24  การเปรียบเทียบผลของความเครียดในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรใน 

	index3
	¦+++F 1
	1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
	1.2  วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
	1.3  สมมุติฐานของการวิจัย 
	1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
	1.5  ขอบเขตการวิจัย 



	¦+++F 2
	ได้มีผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเครียดไว้ดังนี้ 
	สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
	สีน้ำเงินแก่


	¦+++F 3
	3.1  กรอบแนวความคิด 
	 
	3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
	โรงพยาบาล           ประชากร 
	ศิริราช            1,117                     8,983 
	รามาธิบดี                529                     1,826 
	โรงพยาบาล            สายสนับสนุน                        สายวิชาชีพ 
	รวม     2,098                    60        11,489       328 
	 เห็นด้วยมากที่สุด   5    เห็นด้วยมาก   4    เห็นด้วยปานกลาง   3    เห็นด้วยน้อย   2    ไม่เห็นด้วย    1   
	จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้(บุญชม   ศรีสะอาด. 2535 : 100)    ดังนี้ 


	3.4  การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
	3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
	3.7  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 


	¦+++F 4
	การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
	ชาย
	    
	 จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ มากกว่า 45 ปี มีจำนวนร้อยละ 36.6 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 36 – 45 ปี จำนวนร้อยละ 29.4 รองลงมาอีกคือ 26 – 35 ปี และ 18 – 25 ปี จำนวนร้อยละ 17.5 และ 16.5 ตามลำดับ 
	 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้  9,001-11,000 บาท มีจำนวนร้อยละ 36.9 รองลงมาคือ สูงกว่า 11,000 บาท จำนวนร้อยละ 35.8 รองลงมาอีกคือ 7,001-9,000  บาท และ 5,000-7,000 บาท จำนวนร้อยละ 21.6 และ 5.7 ตามลำดับ 
	 
	จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพที่สมรสแล้ว มีจำนวนร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ โสด และหม้าย จำนวนร้อยละ 41.8 และ 9.3 ตามลำดับ 
	 
	จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สังกัดสายงานวิชาชีพ มีจำนวนร้อยละ 84.5 และสายสนับสนุน จำนวนร้อยละ 15.5 
	 
	4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียด 
	   




	¦+++F 5
	5.1  สรุปผลการวิจัย 
	 จากการศึกษาพบว่า 
	5.2  อภิปรายผล 


	app
	บรรณานุกรม 
	ภาคผนวก 


	app2
	question
	แบบสอบถาม 
	ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน 
	ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 


	vita



