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ABSTRACT 

              The objectives of this study were to investigate (1) the level of job stress, stress management 
and quality of work life of teachers working in Saraburi Province,  (2) personal factors affecting 
their job stress , stress management  and quality of work life, and  (3) relationship between the three 
mentioned aspects. 
              The samples included 352 teachers working in Saraburi Primary Educational Service 
Area Office 1 and 2. The research instrument was a questionnaire analyzed by descriptive statistics 
including frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis testing employed 
Independent Sample t-test, One-way ANOVA, and Pearson’s correlation coefficient at the 0.05 
level of  significance.  
 Findings revealed that the job stress of respondents and stress management was at a 
moderate level but the quality of work life was at a high level. The results of the hypothesis testing 
showed that different gender and school size showed different job stress. Different personal factors 
of different gender, age, marital status, monthly income and the size of school demonstrated stress 
management. Moreover, different level of education, monthly income, economic status, work 
experience and school size affected quality of work life. Besides, it was found that job stress was 
associated with stress management toward the focusing on solving with emotion and the avoidance. 
The overall stress, stress on organizational structure and organizational leadership had negative 
relationship with the quality of work life while the stress management was related to the quality of work 
life positively. 
Keywords: job stress, stress management, quality of work life  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลตอ้งเผชิญกบัปัญหา              
ต่าง ๆ และท าให้รู้สึกถูกกดดนั ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลวั วิตกกงัวล ตลอดจนถูกบีบคั้น เม่ือบุคคล
รับรู้หรือประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีคุกคามจิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกาย               
จะส่งผลใหส้ภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไป  (ศรีจนัทร์ พรจิราศิลป์, 2554)  ซ่ึงความเครียดน้ี
สามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั  โดยสาเหตุของความเครียดนั้นมาจากสาเหตุ 3 ประการ 
อนัไดแ้ก่ สาเหตุทางดา้นจิตใจ ความกลวั ความวิตกกงัวลต่าง ๆ สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงในชีวิต  
การเปล่ียนวยั  การเร่ิมท างาน  การยา้ยบา้น  และสาเหตุจากการเจ็บป่วยทางกาย  (กรมสุขภาพจิต, 
2540)  โดยผลของความเครียดนั้นสามารถแสดงออกได้ 3 ทาง  ทางร่างกาย  เม่ือเกิดความเครียด                  
จะส่งผลให้ร่างกายเกิดความดนัโลหิตสูง ปวดศีรษะ และน าไปสู่การเกิดโรคหวัใจ  ทางจิตใจ ท าให้
เกิดความไม่พอใจ  และถา้เกิดเป็นความเครียดในการท างานก็จะส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในงาน  
และทางพฤติกรรม  จะท าให้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การด่ืมสุรา  การสูบบุหร่ี การนอน             
หลบัยาก  และหากเป็นความเครียดท่ีเกิดจากการท างานจะเกิดพฤติกรรม ท าให้ความสามารถในการ
ท างานลดลง ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ขาดงาน  และเปล่ียนงานบ่อย (Robbins, 2000) 
นอกจากน้ีความเครียดอาจท าให้เป็นโรคต่าง ๆ หรือมีอาการของโรคก าเริบข้ึน ซ่ึงได้แก่ โรคหัวใจ              
ขาดเลือด ความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหอบหืด ภาวะหัวใจเตน้ไม่เป็นจงัหวะ ขอ้อกัเสบ                      
รูมาทอยด์ โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคผิวหนังบางชนิด ภูมิแพ้ มะเร็ง ไมเกรน อาการ                         
ปวดกลา้มเน้ือและนอนไม่หลบั และอาการผิดปกติของระบบสืบพนัธ์ุ (ชีวจิต) ซ่ึงเม่ือเกิดความเครียดข้ึน
จึงจ าเป็นตอ้งมีวธีิการจดัการความเครียด  ซ่ึงการจดัการความเครียดท าไดห้ลายวิธีซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัญหา
และสถานการณ์  โดยวิธีการจดัการความเครียดสามารถท าได้โดย การพยายามหลีกเล่ียงปัญหา                     
การปรับเปล่ียนส่ิงท่ีท าให้เครียด  การปรับตวัให้เข้ากบัความเครียด และการยอมรับความเครียด 
(สมชาย จกัรพนัธ์ุ, 2555) 
 การศึกษานั้นมีความส าคญัอย่างมากในการท่ีจะพฒันาคนให้มีความรู้ ความคิด สติปัญญา
และน ามาใช้ในการพฒันาประเทศชาติ  ดงัท่ีจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ                          
พระเจ้าอยู่หัวท่ีได้พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัยเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม               
พ.ศ. 2504  ดังปรากฏข้อความตอนหน่ึงว่า  “...การศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างและพฒันา
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ความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล  สังคม  และบา้นเมืองใดให้การศึกษาท่ีดี               
แก่เยาวชนไดอ้ยา่งครบถว้นพอเหมาะกนัทุก ๆ ดา้น สังคมและบา้นเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ                             
ซ่ึงสามารถธ ารงรักษาความเจริญมัน่คงของประเทศชาติไว ้และพฒันาใหก้า้วหนา้ต่อไปไดต้ลอด...”   
 องคป์ระกอบของการจดัการศึกษานั้น  ประกอบดว้ย  สาระเน้ือหาในการศึกษา  ครูผูส้อน  
ส่ือและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา  รูปแบบวิธีการเรียนการสอน  ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีท าหน้าท่ี
สนับสนุนการศึกษา  เงินสนับสนุน  สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม และผูเ้รียน (ปรัชญา  
เวสารัชช์, 2545)  จะเห็นไดว้า่ครูผูส้อนถือเป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ีส าคญัของการจดัการศึกษา                
โดยในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ไดมี้การใหค้  านิยามความหมายของค าวา่ครูไวว้า่
ครู  หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  ดงันั้น ครูจึงมีหน้าท่ีหลกัในการ
สอนและการส่งเสริมความรู้ต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้รียน   
 จากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  โดยมีพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายก 
รัฐมนตรี ท่ีไดแ้ถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2547  ไดมี้นโยบายดา้น
การศึกษาและเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรม  ในขอ้ 4.1 จะจดัให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้โดยใหค้วามส าคญักบัการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกนั 
เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ และพฒันาตนไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  และขอ้ 4.6 การ
พฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพ  มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เนน้ครูผูส้อนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาท่ีสอน  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน  
เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เช่น  การเรียนทางไกล  การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นตน้  รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอ้นประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั  (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547)                   
 จากแผนปฏิบัติการ  (Roadmap)  การปฏิ รูปการศึกษาเพื่อพ ัฒนาคนอย่างย ั่งยืน                               
พ.ศ. 2558 - 2569 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในเร่ืองของ                   
การปฏิรูปครู  โดยท าการร้ือระบบการบริหารบุคคลเพื่อให้ได้คนเก่งคนดีมาเป็นครู  การทบทวน
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  การพฒันาครูอยา่งเป็นระบบ  การปฏิรูปการเรียนรู้ เช่น การเร่งแกปั้ญหา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ไดข้องผูเ้รียน การปรับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเนน้ความเป็นพลเมือง 
ประวติัศาสตร์ ระเบียบ วินยั ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 อาชีพ รวมถึงการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษ  และการปรับระบบการใช ้ICT เพื่อการศึกษา (ส านกังานรัฐมนตรี, 2547) 
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 จากการวิจยัเหตุแห่งทุกขท่ี์น าไปสู่ความส้ินหวงัในการปฏิบติัหน้าท่ีของครูไทย  (จนัทร์แรม                
เรือนแป้น, 2556)  ซ่ึงเหตุแห่งทุกข์และความส้ินหวงัในการปฏิบติัหน้าท่ีของครูไทยโดยภาพรวม                 
มีความรุนแรงอยูใ่นระดบันอ้ย  และไดมี้การสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ข
ปัญหาท่ีเป็นเหตุแห่งทุกข์ดา้นการท างานท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในการอธิบายระดบัความส้ินหวงัในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีครู  ซ่ึงพบปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  ปัญหาจากภาระงานโดยเฉพาะงานอย่างอ่ืน
นอกเหนือจากการสอนท่ีมากเกินไป  จนท าให้ครูไม่สามารถปฏิบติังานสอนได้อย่างเต็มท่ีและ                   
มีคุณภาพ  ปัญหาจากตวัผูเ้รียนและผูป้กครอง  ปัญหาจากการบริหารสถานศึกษาและความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีส่งผลต่อขวญัก าลงัใจและการปฏิบติังานในหน้าท่ีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ปัญหาจาก
ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีไม่เพียงพอกบัค่าครองชีพในสังคมปัจจุบนั  ปัญหาจากระบบ
สวสัดิการท่ียงัไม่น่าพอใจและไม่เท่าเทียมกันระหว่างครูแต่ละสังกัด  ปัญหาเก่ียวกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูท่ีผูกโยงกับผลการท างานวิชาการเพื่อเล่ือนระดับเงินเดือน ระดับ                
วิทยฐานะท่ียงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจทั้ งในตวัระบบ วิธีการ และผลลัพธ์ของการท าผลงานวิชาการ                      
และปัญหาเก่ียวกบัความไม่มัน่คงในอาชีพท่ีเกิดกบักลุ่มครูในโรงเรียนเอกชนและครูพิเศษ ครูอตัราจา้ง
ในสังกดัหน่วยงานภาครัฐ 
 ผลส ารวจความในใจของครูไทยปี 2558 (สวนดุสิตโพล  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต, 
2558)  ไดส้ ารวจความคิดเห็นของครูทัว่ประเทศ จ านวน 1,266 คน  ซ่ึงเป็นการสะทอ้นความในใจ
ของครูท่ีอยากบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใน 5 อนัดบั  ไดแ้ก่  อบัดบั 1  อยากมีเวลา
สอนมากข้ึน  ลดภาระการงานด้านการประเมิน ตวัช้ีวดั เอกสารต่าง ๆ  อนัดบั 2  ปฏิรูปการศึกษา  
พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  ไม่เปล่ียนนโยบายบ่อย  อนัดบั  3  ดูแลสวสัดิการ  
ค่าตอบแทน  บ าเหน็จบ านาญ  การสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีให้กบัครู  อนัดบั 4 จดัการศึกษาอย่าง              
ทัว่ถึง  กระจายโอกาสให้เด็กทุกคนได้เรียนอย่างเท่าเทียม  อนัดบั 5  เร่งแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น                 
ครูขาดแคลน ไม่ตรงตามสาขาท่ีสอน   
 จากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  และแผนปฏิบติัการการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันา
คนอย่างย ัง่ยืน พ.ศ. 2558 - 2569 ท าให้บทบาทหน้าที่ของครูที่มีต่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน
เปล่ียนแปลงไป  โดยครูนั้นตอ้งมีความรู้ความสามารถ  และตอ้งพฒันาตนเองมากข้ึน  ดงันั้นอาจ
ส่งผลใหค้รูเกิดความเครียดในการท างานได ้ ประกอบกบัผลวจิยัเหตุแห่งทุกขท่ี์น าไปสู่ความส้ินหวงัใน
การปฏิบติัหน้าท่ีของครูไทย  ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก ปัญหาจากภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอนท่ีมาก
เกินไป  ปัญหาจากตวัผูเ้รียนและผูป้กครอง  ปัญหาจากการบริหารสถานศึกษาและความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา  ปัญหาเก่ียวกบัเส้นทางความกา้วหนา้ในวิชาชีพครู  และปัญหาเก่ียวกบัความไม่มัน่คง
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ในอาชีพ  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเครียดในการท างาน  ส่วนปัญหาจากระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีไม่เพียงพอกบัค่าครองชีพในสังคมปัจจุบนั  เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพ
ชีวติในการท างานของครูไทย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลส ารวจความในใจของครูไทยปี 2558  ในอนัดบัท่ี 1  
อยากมีเวลาสอนมากข้ึน ลดภาระการงานด้านการประเมิน ตวัช้ีวดั เอกสารต่าง ๆ  และ  อนัดบั 5               
เร่งแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูขาดแคลน  ไม่ตรงตามสาขาท่ีสอน  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ความเครียดในการท างานของครู  และอนัดบั  3  ดูแลสวสัดิการ  ค่าตอบแทน  บ าเหน็จบ านาญ              
การสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีใหก้บัครู  เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงคุณภาพชีวิตในการท างานของครูไดดี้เช่นกนั 
 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดับความเครียดในการท างาน วิธีการจดัการ
ความเครียด  และคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี  เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การพฒันาครูในเร่ืองของวิธีการจดัการความเครียดของตวัเอง และให้ผูเ้ก่ียวข้องได้น าขอ้มูลจาก
การศึกษาไปพฒันาและแกไ้ขปัญหาความเครียด และปัญหาคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู
ต่อไป 
                 

1.2  วตัถุประสงค์กำรวจิัย 

 1.2.1    เพื่อศึกษาระดบัของความเครียดในการท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี 
 1.2.2   เพื่อศึกษาวธีิการจดัการความเครียดในการท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี 
 1.2.3   เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี 
 1.2.4   เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานของขา้ราชการครู                
ในจงัหวดัสระบุรี 
 1.2.5   เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อวธีิการจดัการความเครียดของขา้ราชการครู                  
ในจงัหวดัสระบุรี 
 1.2.6   เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู                 
ในจงัหวดัสระบุรี 
 1.2.7   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน  และวิธีการจดัการความเครียด  
ของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี 
 1.2.8   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน  และคุณภาพชีวิตการ
ท างาน  ของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี 
 1.2.9   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวิธีการจดัการความเครียด  และคุณภาพชีวิตการท างาน  
ของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี 
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1.3  สมมติฐำนกำรวจิัย 
 1.3.1 ปัจจยัส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา  รายได ้                  
ต่อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  อายุราชการ  และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั  มีความเครียด                       
ในการท างานท่ีแตกต่างกนั  
 1.3.2   ปัจจยัส่วนบุคคล  ได้แก่   เพศ   อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา  รายได ้                  
ต่อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  อายุราชการ  และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั  มีการจดัการ
ความเครียดท่ีแตกต่างกนั  
 1.3.3   ปัจจยัส่วนบุคคล  ได้แก่   เพศ   อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา  รายได ้                  
ต่อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  อายุราชการ  และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั  มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีแตกต่างกนั  
 1.3.4   ความเครียดในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความเครียด 
 1.3.5   ความเครียดในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางตรงกนัขา้มกบัคุณภาพชีวิตการท างาน  
  1.3.6   การจดัการความเครียดมีความสัมพนัธ์ทางเดียวกนักบัคุณภาพชีวติการท างาน  
 

1.4  ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียด  การจดัการความเครียด  
และคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี โดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 
 1.4.1   ขอบเขตดา้นประชากร 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากรเป็นขา้ราชการครูในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี  เขต 1 และเขต 2  สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จ  านวน 
2,893 คน  (กลุ่มสารสนเทศ ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558)  ไดท้  าการค านวณหา
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Taro  Yamane  โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ที่ร้อยละ 95  และระดบั
ความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5  ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  352  คน  โดยใชร้ะยะเวลาในการศึกษา
ระหวา่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559  ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559   
 1.4.2   ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ประกอบดว้ย 
  1.4.2.1  ความเครียดในการท างาน ตามแนวคิดของ Robbins (2000) ในด้านงาน              
ดา้นบทบาทในงานท่ีท า ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นโครงสร้างองคก์าร และดา้น
ผูบ้งัคบับญัชา 
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  1.4.2.2  การจดัการความเครียด  ตามแนวคิดของ Jalowic และคณะ (1982) โดยแบ่ง
รูปแบบการจดัการความเครียดออกเป็น 3 วิธี  ได้แก่  การจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา               
การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  และการจดัการความเครียดแบบหลีกหนี 
  1.4.2.3 คุณภาพชีวิตการท างาน ตามแนวคิดทฤษฎีของ Walton (1973) โดย
แบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่  ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  ด้านสภาพการท างาน             
ท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  ดา้นโอกาสในการ
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง   ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน                        
ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน  ดา้นความสมดุลระหวา่งงานและชีวิตส่วนตวั และดา้นความ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม         
 

1.5  ค ำจ ำกดัควำมในกำรวจิัย 
 ควำมเครียด   หมายถึง  การรับรู้หรือการประเมินของบุคคลท่ีมีต่อเหตุการณ์ กับ
ความสามารถของตนเองวา่ไม่สามารถจดัการกบัเหตุการณ์นั้นได ้  
 ควำมเครียดในกำรท ำงำน  หมายถึง  ความเครียดของครู  อนัเน่ืองมาจากงาน  บทบาทใน
งานท่ีท า  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  โครงสร้างขององคก์าร  และผูบ้งัคบับญัชา   
 กำรจัดกำรควำมเครียด  หมายถึง  การปรับตัวเพื่อเผชิญกับความเครียดเม่ือประสบ
เหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด     
 คุณภำพชีวติกำรท ำงำน  หมายถึง  คุณลกัษณะงานท่ีจะส่งผลให้เกิดการด าเนินชีวิตท่ีดีของ
บุคคลตามการยอมรับของสังคม   
 ข้ำรำชกำรครู  หมายถึง  ข้าราชการท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งให้ปฏิบัติราชการ                          
ในสถานศึกษาของรัฐในต าแหน่งครู   
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1.6  กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 
                       ตัวแปรอสิระ                                                                         ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
                   

                                                                                                   ท่ีมา :     แนวคิดของ  Jalowic และคณะ (1982) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  ท่ีมา : แนวคิดของ  Robbins (2000)  

 
 
 

                                                                                                    ท่ีมา : แนวคิดของ  Walton (1973) 

 
ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

     1.  เพศ   
     2.  อาย ุ  
     3.  สถานภาพการสมรส   
     4.  ระดบัการศึกษา   
     5.  รายไดต้่อเดือน   
     6.  สถานะทางเศรษฐกิจ   
     7.  อายรุาชการ   
     8.  ขนาดของโรงเรียน 

ควำมเครียดในกำรท ำงำน 
     1.  งาน 
     2.  บทบาทในงานท่ีท า   
     3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
     4.  โครงสร้างขององคก์าร 
     5.  ผูบ้งัคบับญัชา 

กำรจดักำรควำมเครียด 
     1. การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา        
     2.  การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 
     3.  การจดัการความเครียดแบบหลีกหนี      
 

คุณภำพชีวติกำรท ำงำน 
     1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรม      
     2.  สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั 
และส่งเสริมสุขภาพ 
     3.  ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
     4.  โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถ 
ของตนเอง 
     5.  การท างานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน 
     6.  ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน 
     7.  ความสมดุลระหวา่งงานและชีวติส่วนตวั 
     8.  ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
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1.7  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1   เพื่อให้ขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี  ไดท้ราบถึงระดบัความเครียดในการท างาน  
วิธีการจดัการความเครียด  ระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน  และน าผลการศึกษามาใช้ในการจดัการ
ความเครียดในการท างานและการด าเนินชีวติประจ าวนัของตนเอง   
 1.7.2   เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารโรงเรียน  ผูบ้ริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาบุคลากรในเร่ืองของความเครียด  
การจดัการความเครียด  รวมไปถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูให้ดีข้ึน  
เพื่อใหข้า้ราชการครูท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียด  การจดัการความเครียด  
และคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี  โดยมีแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัย               
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียด 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความเครียด 
 2.3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
 2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความเครียด 
 2.1.1  ความหมายของความเครียด 
 ความเครียด (Stress) มีรากศพัท์มาจากค าว่า Stricuts ในภาษาละติน ซ่ึงมีความหมายว่า  
ความตึงแน่น  และไดมี้นกัวิชาการท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความเครียดอีกหลายท่านไดนิ้ยาม
ความหมายของค าวา่ความเครียดท่ีแตกต่างกนัไว ้ดงัน้ี 
 Lazarus (1966) ให้ความหมายวา่  ความเครียดเป็นปรากฏการณ์  หรือสภาวะท่ีบุคคลรับรู้
หรือประเมินวา่ไม่มีความสมดุลเกิดข้ึนระหวา่งส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้  และความสามารถของบุคคลในการ
เผชิญต่อส่ิงเร้า  โดยท่ีบุคคลนั้นไม่สามารถน าเอาพลงัท่ีมีอยูภ่ายในตวัเองมาช่วยขจดัความไม่สมดุล                
ท่ีเกิดข้ึนจึงท าใหเ้กิดความเครียดข้ึน โดยแสดงปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความเครียดออกมา 
 Selye (1976) ไดใ้ห้ความหมายว่า  ความเครียดหมายถึง ภาวะทางชีวภาพท่ีแสดงให้รู้ได้
โดยปรากฏการณ์ของกลุ่มอาการเฉพาะ ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองทัว่ไปของร่างกายต่อส่ิงรบกวน  
ความเครียดมีทั้งคุณและโทษข้ึนอยู่กบัวิธีการท่ีบุคคลสนองตอบหรือจดัการกบัปัจจยัความเครียด                
นั้น ๆ ถา้เป็นการตอบสนองทางร่างกายเน่ืองจากเง่ือนไขท่ีพึงพอใจ ซ่ึงจดัเป็นความเครียดท่ีก่อให้เกิด
ความอ่ิมเอมใจและเพิ่มพูนแรงผลกัดนัสู่จุดมุ่งหมาย เรียกวา่ความเครียดท่ีให้คุณ (Eustress) หากเป็น
การตอบสนองทางร่างกายเน่ืองจากเง่ือนไขท่ีไม่พอใจและเป็นอนัตราย ซ่ึงอาจเกิดจากความรู้สึก
หวาดหวัน่ ลนลาน ท าอะไรไม่ถูก การสนองตอบน้ีสามารถสร้างความเสียหายให้กับร่างกายได ้
เรียกวา่ความเครียดท่ีใหโ้ทษ (Distress) 
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 Farmer และคณะ (1984)  กล่าววา่  ความเครียดเป็นระดบัความวิตกกงัวลท่ีบุคคลรับรู้               
อันเน่ืองมาจากภาวการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงในภาวการณ์เดียวกันน้ีจะท าให้บุคคลมีความเครียดต่างกัน                
โดยความเครียดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ความเครียดทางบวกซ่ึงจะส่งผลดีช่วยผลกัดนับุคคลให้ไปสู่
ความส าเร็จ และความเครียดทางลบซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดความทอ้แท ้ส้ินหวงั 
 Robbins  (2000)  ไดใ้ห้ความหมายของความเครียดไวว้า่ ผลของความกดดนัที่เกิดข้ึนเมื่อ
บุคคลไม่สามารถท าตามความต้องการของตนเองได้  การท่ีบุคคลต้องเผชิญกับการสูญเสียส่ิงท่ี
ปรารถนา บุคคลสูญเสียโอกาสในการกระท าบางส่ิงบางอยา่ง และบุคคลคิดวา่ส่ิงท่ีสูญเสียหรือความ
ปรารถนานั้นคือส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อตนเอง 
 Nelson และ Quick (2006)  ไดใ้ห้ความหมายของความเครียดไวว้า่ ความเครียดหมายถึง  
การเตรียมความพร้อมภายในจิตใตส้ านึกท่ีจะต่อสู้หรือหลีกหนี  ซ่ึงเกิดข้ึนกบับุคคลเม่ือตอ้งเผชิญกบั
ความตอ้งการอยากไดใ้นส่ิงต่าง ๆ 
 กรมสุขภาพจิต (2540, น. 1) ไดใ้หค้วามหมายวา่  ความเครียดเป็นเร่ืองของจิตใจท่ีเกิดความ
ต่ืนตวัเตรียมรับเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงไม่น่าพึงพอใจ  และเป็นเร่ืองท่ีเราคิดวา่หนกัหนาสาหสั
เกินก าลงัความสามารถท่ีจะแกไ้ขได ้ ท าให้เกิดความรู้สึกหนกัใจและพลอยท าให้เกิดอาการผิดปกติ
ทางร่างกายข้ึนดว้ยหากความเครียดนั้นมีมากและคงอยูเ่ป็นเวลานาน  ความเครียดท่ีไม่มากนกัจะเป็น
แรงกระตุน้ใหค้นเราเกิดแรงมุมานะท่ีจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได ้
 ชูศกัด์ิ ร้อยพิลา (2540, น. 10)  กล่าวไวว้า่  ความเครียดหมายถึง ภาวะอารมณ์และจิตใจท่ีมี
ความรู้สึกต่อส่ิงท่ีมากระทบต่อร่างกายและจิตใจท าให้เกิดความวิตกกงัวลเกิดความกดดนัทางจิตใจ  
เกิดความคบัขอ้งใจและไม่สบาย  จนเกิดความไม่สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ  จะมีการตอบสนองเกิดการ
ปรับตวัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจต่อส่ิงท่ีมากระทบและคุกคาม 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2542, น. 867)  ให้ความหมายของความเครียดวา่  ลกัษณะอาการท่ี
สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะความคร ่ าเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป  ลักษณะอาการท่ีจิตใจมีอารมณ์
บางอยา่งมากดดนัความรู้สึกอยา่งรุนแรง 
 จ าลอง ดิษยวณิช และพร้ิมเพรา ดิษยวณิช (2545, น. 3) ไดก้ล่าวว่าความเครียดเป็นความกดดนั
จากส่ิงเร้าภายนอกหรือภายในท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนัของเรา และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี
หรือไม่ดีกไ็ด ้
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 เรียม ศรีทอง (2542, น. 186) กล่าวว่า  ความเครียดเป็นสภาวะกดดันร่างกายและจิตใจ                     
ให้ทุกขร้์อน  อนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของส่ิงเร้าต่าง ๆ  ความเครียดเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีท าให้ความตอ้งการ
บรรลุผลส าเร็จ  ความเครียดมีทั้ งก่อให้เกิดผลดีและผลเสีย ความเครียดมีทั้ งพลังบวกและพลังลบ                   
พลงับวกจะช่วยใหบุ้คคลสามารถปรับวิถีชีวิตใหดี้ข้ึน ส่วนพลงัลบมีผลในการท าลายทั้งร่างกายและจิตใจ 
  ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า  ความเครียดหมายถึง  การรับรู้หรือการประเมินของบุคคล  ท่ีมีต่อ
เหตุการณ์ กบัความสามารถของตนเอง ว่าไม่สามารถจดัการกบัเหตุการณ์นั้นได้  จึงท าให้เกิดเป็น
ความเครียดข้ึน  ซ่ึงความเครียดนั้นจะมีลกัษณะเป็นไปในสองทิศทางคือความเครียดดา้นบวกท่ีจะ
กระตุน้ใหบุ้คคลมีความพยายามท าในส่ิงท่ีตอ้งการใหป้ระสบความส าเร็จ  กบัความเครียดดา้นลบท่ีจะ
ส่งผลใหเ้กิดความทอ้แท ้ส้ินหวงัในชีวติ 
 2.1.2  ความหมายของความเครียดในการท างาน 
 ความเครียดในการท างาน (Job stress) เป็นความเครียดท่ีเกิดข้ืนเน่ืองจากการท างานซ่ึง
สามารถเกิดไดก้บัทุกคน ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดท้  าการศึกษาและให้ค  านิยามความหมายของ
ความเครียดในการท างานท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 Warshaw (1979, p. 527) ไดใ้หค้วามหมายวา่  ความเครียดจากการท างาน หมายถึง การรับรู้
ของบุคคลวา่งานนั้น ๆ คุกคามต่อความเช่ือมัน่ในตนเองหรือความผาสุกและเกินขีดความสามารถของ
ตนเอง 
 Beehr และ Newman (1978)  กล่าววา่ความเครียดในการท างานเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
ปัจจยัในการท างานรบกวนคนท างาน  ท าใหเ้กิดมีการเปล่ียนแปลง  ก่อใหเ้กิดการเสียสมดุลทั้งร่างกาย
และจิตใจ 
 Cooper และ Marshall (1976)  กล่าววา่ความเครียดในการท างาน คือ ความสัมพนัธ์ของงาน
บางอย่างกบัปัจจยัดา้นลบท่ีเป็นสาเหตุของความเครียดในการท างาน เช่น ปริมาณงานท่ีมากเกินไป 
ความสับสนและความขดัแยง้ในบทบาท สภาพการท างานท่ีไม่ดี งานท่ีต้องรับผิดชอบสูง และ
ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีกบับุคคลอ่ืน 
 Hellriegel, Slocum และ Woodman (2001)  กล่าววา่ความเครียดในการท างาน คือ ผลลพัธ์
หรือการตอบสนองต่อสถานการณ์ ความตอ้งการทางกายภาพ  และจิตใจในการท างานของบุคคล                  
ซ่ึงความเครียดเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับรู้ความตอ้งการนั้น  มีมากกว่าความสามารถในการควบคุมของ
บุคคล 
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 ดงันั้น  จึงสรุปได้ว่าความเครียดในการท างานเป็นความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน        
ซ่ึงเกิดจากการรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อปัจจยัในการท างาน กบัความสามารถส่วนบุคคลว่าไม่สามารถ
ควบคุมหรือจดัการได ้
 2.1.3  สาเหตุของความเครียด 
 เม่ือไดท้ราบความหมายของความเครียดไปแลว้นั้น  ในการศึกษาเร่ืองความเครียดจึงตอ้งมา
รู้จกักบัสาเหตุของความเครียดวา่มีสาเหตุมาจากอะไร  ซ่ึงไดมี้นกัวิชาการไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง
ของความเครียดและไดน้ าเสนอไว ้ดงัน้ี 
 

 Robbins  (2000) ไดอ้ธิบายโครงสร้างของความเครียด ดงัน้ี 
      สาเหตุของความเครียด                            ผลของความเครียด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1  โครงสร้างของความเครียด (A Model of stress) 
ทีม่า  :  Robbins  (2000) 
 
 จากภาพท่ี 2.1  โครงสร้างของความเครียด  Robbins  ไดก้ล่าววา่ความเครียดมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยั 3 ปัจจยั  อนัไดแ้ก่ 
 

ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม 

     -  ความไมแ่น่นอนทางเศรษฐกิจ 

    -  ความไม่แน่นอนทางการเมือง  

     -  เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
 

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
     -  การยอมรับ 

    -  ประสบการณ์ในงาน  

     -  การสนบัสนุนทางสงัคม 

     -  ความเช่ือในการควบคุมตนเอง 
     -  ลกัษณะไม่เป็นมิตร 

 

ทางร่างกาย 
     -  ปวดศีรษะ 

    -  ความดนัโลหิตสูง  

     -  โรคหวัใจ 

  

ปัจจัยทางด้านองค์การ 
     -  งาน 
    -  บทบาทในงานท่ีท า 

     -  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

     -  โครงสร้างองคก์าร 

    -  หวัหนา้งาน  

     -  ช่วงชีวิตขององคก์าร 
 

ปัจจัยของแต่ละบุคคล 
     -  ปัญหาครอบครัว 
    -  ปัญหาฐานะทางเศรษฐกิจ 

     -  บุคลิกภาพ 
 

ประสบการณ์ในการเผชิญความเครียด 
 

ทางจิตใจ 
     -  วิตกกงัวล 

    -  รู้สึกถูกกดดนั  

     -  ความพึงพอใจ 

       ในงานลดลง 
  

ทางพฤตกิรรม 
     -  ผลงาน 

    -  ขาดงาน 

     -  เปล่ียนงาน 
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 1)  ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี   
   1.1)   ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อโครงสร้างขององค์การ สภาวะ                             
ท่ีเศรษฐกิจหดตวัมีผลใหพ้นกังานเกิดความไม่มัน่คงในอาชีพ                     
   1.2)   ความไม่แน่นอนทางการเมืองท่ีมกัจะเกิดข้ึนในประเทศท่ีมีนโยบาย                 
ทางการเมืองท่ีไม่แน่นอน                    
   1.3)   เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป หากในองคก์ารน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มา
ใช้แทนพนักงาน  พนักงานบางส่วนจะถูกปลด และส่วนท่ีเหลือก็จะเกิดความเครียดในการท่ีตอ้ง
พฒันาตนเองใหท้นักบัเทคโนโลย ีหากไม่สามารถพฒันาไดก้็จะเป็นกลุ่มต่อไปท่ีถูกปลด 
 2)  ปัจจยัทางดา้นองคก์าร  ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
   2.1)  งาน หมายถึง งานท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ซ่ึงประกอบด้วย                       
เน้ืองาน เง่ือนไขการท างาน รูปแบบในการวางสายการผลิต  การท างานในห้องท่ีแคบเกินไปประกอบ
กบัจ านวนคนท่ีมีมาก หรือในท่ีแสงสวา่งมากหรือนอ้ยเกินไป ท าใหเ้กิดความเครียดได ้
   2.2)   บทบาทในงานท่ีท า  ความขดัแยง้ในบทบาทมีผลให้ความพึงพอใจลดลง  
บทบาทท่ีมากเกินไปเกิดจากการท่ีพนกังานทุ่มเทเวลาในการท างานมากกวา่เวลาท่ีองคก์ารก าหนดไว ้ 
บทบาทคลุมเครือเกิดจากการท่ีพนกังานไม่ไดรั้บค าอธิบายหรือเกิดความไม่แน่ใจในส่ิงท่ีตอ้งท า 
   2.3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีในกลุ่มพนกังาน  ท าให้
ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัลดลง ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความเครียดโดยเฉพาะในพนกังานท่ีตอ้งการ
สังคมสัมพนัธ์สูง 
   2.4) โครงสร้างขององคก์าร โดยเฉพาะองคก์ารท่ีมีโครงสร้างหลายระดบัชั้น     
ซ่ึงจะเกิดปัญหาในเร่ืองของการตดัสินใจ เพราะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
   2.5)   หวัหนา้งาน  บุคลิกลกัษณะของหวัหนา้งานเป็นเสมือนตวัแทนท่ีจะบอก
ใหท้ราบถึงรูปแบบการบริหารงาน  เช่น  หวัหนา้บางคนเป็นพวกชอบใชอ้ านาจท าให้กลวั ชอบกดดนั
ลูกน้อง ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวบ่งบอกว่าหัวหน้าในระดบัสูงข้ึนไปก็มีลกัษณะเป็นพวกชอบใช้อ านาจ
เช่นกนั 
   2.6) ช่วงชีวิตขององค์การ  องค์การด าเนินไปตามวฏัจกัร ตั้ งแต่เร่ิมก่อตั้ ง 
เจริญเติบโต สู่ภาวะมัน่คง และสุดทา้ยอยู่ในช่วงภาวะตกต ่า ในแต่ละช่วงขององค์การปัญหาท่ีพบ 
และความกดดนัท่ีพนักงานได้รับจะแตกต่างกนั  โดยในช่วงเร่ิมตน้กบัช่วงภาวะตกต ่าจะเป็นช่วง              
ท่ีท  าใหพ้นกังานเกิดความเครียดสูง 
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 3) ปัจจยัของแต่ละบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย 
   3.1)   ปัญหาครอบครัว  จากผลการส ารวจในหลายประเทศแสดงให้เห็นว่า 
บุคคลไม่สามารถจดัการกับความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความเครียดได ้              
เช่น  เร่ืองปัญหาชีวิตคู่ ปัญหาเร่ืองบุตร ถึงแมว้่าบุคคลนั้นจะหลีกหนีปัญหาจากท่ีบา้นมาท่ีท างาน                
ก็ไม่สามารถเลิกคิดปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้
   3.2)   ปัญหาฐานะทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีใชจ่้ายเกินรายได ้ ท าให้
เกิดความเครียด  และละความสนใจจากงานท่ีท าอยูเ่พื่อมาคิดหาวธีิการเพิ่มรายได ้
   3.3)   บุคลิกภาพ จากการศึกษาในองคก์าร 3 แห่ง  พบวา่อาการเครียดในบุคคล               
ท่ีมีอาชีพเดียวกนัแต่มีความเครียดต่างกนัท าให้สรุปได้ว่าบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเป็นลกัษณะ
เฉพาะตวัท่ีท าใหเ้กิดความเครียดท่ีแตกต่างกนั 
 นอกจากน้ี Robbins ยงัอธิบายวา่สาเหตุท่ีคนมีอาการเครียดมากหรือนอ้ยนั้น ปัจจยัในดา้น
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลมีส่วนส าคญัต่อการแสดงอาการเครียด ซ่ึงมาจากปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี 
  1) การยอมรับ  การยอมรับความเครียดท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อ
ความเครียดในทางบวก เช่น การท่ีพนักงานกลัวว่าตนเองก าลังจะตกงานเพราะบริษทัมีนโยบาย            
ท่ีจะปลดพนกังานออก ความกลวัดงักล่าวจึงท าใหเ้กิดความเครียด ถา้บุคคลนั้นยอมรับวา่น่ีเป็นโอกาส
ท่ีจะไดเ้ร่ิมมีธุรกิจส่วนตวั ก็จะสามารถลดความเครียดลงได ้
  2) ประสบการณ์ในการท างาน ถ้ามีประสบการณ์ในการท างานแล้วสามารถลด
ความเครียดในการท างาน เช่น บุคคลท่ีถูกสับเปล่ียนงานท่ีท าบ่อย ๆ จะเกิดความเครียดสูง เน่ืองจาก
ไม่มีความช านาญในงานในด้านใดด้านหน่ึง แต่ถ้าเป็นบุคคลท่ีชอบการพฒันาตนเอง การถูก
สับเปล่ียนงานบ่อย ๆ จะถือวา่เป็นการฝึกฝนทกัษะท าใหมี้ประสบการณ์หลากหลาย 
  3) การสนบัสนุนทางสังคม  หมายถึง  ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือ
ลูกนอ้งกบัหวัหนา้ สามารถลดความเครียด หรือบรรเทาความเครียดท่ีเกิดข้ึนได ้
  4) การควบคุมตนเอง เป็นลกัษณะบุคลิกภาพของบุคคล แบ่งออกเป็นสองแบบ แบบท่ี
หน่ึง คือ แบบท่ีเช่ือว่าตนเองสามารถควบคุมส่ิงต่าง ๆ ได ้ แบบท่ีสอง คือ แบบท่ีมีความเช่ือว่าส่ิงต่าง ๆ
รอบตวัมีอิทธิพลต่อชีวิตตนเอง ซ่ึงจะเช่ือว่าเป็นผูถู้กกระท าและยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนและรู้สึกว่าไม่
สามารถท าอะไรได้เลย  เม่ือเผชิญกบัความเครียดลกัษณะบุคลิกภาพแบบท่ีสอง  จะมีความเครียด
มากกวา่แบบท่ีหน่ึง 
  5) ลักษณะท่ีไม่เป็นมิตร  บุคคลท่ีมีลักษณะท่ีไม่เป็นมิตรมีลักษณะหงุดหงิดง่าย                     
ไม่ไวใ้จผูอ่ื้น  คนท่ีมีลกัษณะแบบน้ีถา้มีความเครียดจะเส่ียงกบัการเป็นโรคหวัใจ   
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 Cooper และ Davidson (1987) ไดท้  าการแบ่งปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดไวด้งัน้ี 
  1)  ปัจจยัจากการท างาน  ได้แก่  ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  บทบาทในหน่วยงาน  
ปริมาณงาน  ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  ความปลอดภยั  การสนบัสนุนในหน่วยงาน  สัมพนัธภาพ
ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  นโยบาย  กฎระเบียบของหน่วยงาน 
  2)   ปัจจยัจากส่ิงแวดลอ้มภายในบา้น  ไดแ้ก่  สัมพนัธภาพในครอบครัว  การไดรั้บแรง
สนบัสนุนจากคู่สมรส  ความปลอดภยัของครอบครัว  ฐานะทางเศรษฐกิจ 
  3) ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ อายุ  การศึกษา  เ ช้ือชาติ  ศาสนา  เหตุการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ความสามารถในการปรับตัว  บุคลิกภาพ  ปัจจัยจากการท างาน 
ส่ิงแวดลอ้มภายในบา้น สังคม วฒันธรรมเป็นปัจจยัร่วมกนั  เม่ือเกิดผลจากปัจจยัหน่ึงก็จะมีผลกระทบ
กบัปัจจยัทั้งสามส่งผลใหบุ้คคลเกิดความเครียดได ้
 Miller และคณะ (1993)  ไดแ้บ่งสาเหตุของความเครียดออกเป็น 2 ดา้น  ดงัน้ี 
  1)  ความตอ้งการหรือความกดดนัจากภายนอกร่างกาย แบ่งออกเป็น 
    1.1)  จากสาเหตุทางกายภาพ เช่น แรงโน้มถ่วงของโลก สภาพดินฟ้าอากาศ               
เป็นตน้  ซ่ึงปกติแลว้จะดูไม่น่าก่อปัญหาแต่ถา้คนท่ีตอ้งไปเก่ียวขอ้งดว้ยท าใหเ้กิดความยุง่ยากข้ึนได ้
    1.2)   จากสภาพสังคมจิตวิทยาของคน เช่น ความคุกคามท่ีมาจากเร่ืองส่วนตวั
ครอบครัว สังคม งาน ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอยูอ่าศยั การเงิน ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเครียดได ้
  2)  ความตอ้งการหรือความกดดนัท่ีมาจากภายในร่างกาย แบ่งออกเป็น 
    2.1)  ความเครียดท่ีมาจากร่างกาย เช่น ความหิว ความตอ้งการทางเพศ ความ
เจบ็ปวด ความเหน่ือยลา้ 
    2.2)   ความเครียดจากจิตใจ เช่น ทศันคติ มุมมอง ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษ
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีตท่ีมีผลต่อจิตใจ 
 กรมสุขภาพจิต (2540, น. 3)  ไดอ้ธิบายวา่สาเหตุของความเครียดเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ 
  1)   สาเหตุทางด้านจิตใจ  ได้แก่  ความกลัวว่าจะไม่ได้ดังหวงั  กลัวจะไม่ส าเร็จ  
หนกัใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  รู้สึกวา่ตวัเองตอ้งท าส่ิงท่ียากเกินความสามารถ  มีความวิตกกงัวล
ล่วงหนา้กบัส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน 
  2)   สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงในชีวติ ไดแ้ก่ การเปล่ียนวยั  การแต่งงาน  การตั้งครรภ ์ 
การเร่ิมเขา้ท างาน  การเปล่ียนงาน  การเกษียณอาย ุ การยา้ยบา้น  การสูญเสียคนรัก  เป็นตน้ 
  3)   สาเหตุจากการเจ็บป่วยทางกาย  ไดแ้ก่  การเจ็บไขไ้ม่สบายท่ีไม่รุนแรง  จนถึงการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีรุนแรงและเร้ือรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ง ความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ 
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 พิบูล  ทีปะปาล (2550, น. 340)  ไดแ้ยกแหล่งท่ีมาของความเครียดออกเป็น 3 ปัจจยั   
  1)   ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ ความไม่
แน่นอนทางการเมือง  และความไม่แน่นอนทางดา้นเทคโนโลย ี  
  2)   ปัจจยัดา้นองค์การ ได้แก่ ความตอ้งการด้านงาน ความตอ้งการในบทบาท ความ
ตอ้งการระหวา่งบุคคล โครงสร้างองคก์าร ภาวะผูน้ าในองคก์าร และขั้นวงจรชีวติขององคก์าร 
  3)   ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ ปัญหาเก่ียวกบัครอบครัว ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และปัญหา
ดา้นสุขภาพ 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ความเครียดของบุคคลมีสาเหตุมาจากปัจจยัส่วนบุคคล เช่น สภาพจิตใจ 
บุคลิกภาพ ปัญหาครอบครัว  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง  
ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัเก่ียวกบัการท างาน เช่น หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ สภาพแวดลอ้มการท างาน เป็นตน้   
 2.1.4  สาเหตุของความเครียดในการท างาน 
 สาเหตุของความเครียดในการท างานมาจากหลายสาเหตุ ไดมี้นกัวิชาการไดท้  าการศึกษา
เก่ียวกบัเร่ืองของความเครียดในการท างานและไดน้ าเสนอไว ้ดงัน้ี 
 Cooper และ Marshall (1976)  อธิบายวา่สาเหตุของความเครียดในการท างานมีท่ีมาจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1)   ปัจจยัในตวังาน ไดแ้ก่  งานท่ีมีมากเกินไป งานท่ีมีน้อยเกินไป งานที่ตอ้งแข่งขนั                    
กบัเวลา  สภาพการท างานท่ีไม่ดีหรือมีอนัตราย 
  2)   บทบาทในองค์การ  ได้แก่  บทบาทท่ีไม่ชัดเจน  ความรับผิดชอบขดัแยง้มีความ
สับสนในขอบเขตงาน 
  3)  การพฒันาอาชีพ  ไดแ้ก่  การไดรั้บการส่งเสริมมากหรือนอ้ยเกินไป  การขาดความ
มัน่คงในการงาน 
  4) โครงสร้างของบรรยากาศขององค์การ  ได้แก่  ขาดการมีส่วนร่วม นโยบายของ
องคก์ารเคร่งครัด  พฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชา  ขาดการใหค้  าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5) สัมพนัธภาพในการท างาน  ได้แก่  การมีปัญหากับหัวหน้า ลูกน้อง หรือเพื่อน
ร่วมงาน ปัญหาในการกระจายความรับผดิชอบ 
  6) แหล่งภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ปัญหาครอบครัว วิกฤตการณ์ในชีวิต ปัญหาการเงิน  
ปัญหาความสมดุลในความตอ้งการและความสนใจส่วนตวั ครอบครัว และองคก์าร  
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 Taylor (1986)  กล่าววา่ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดในการท างาน มีดงัน้ี 
  1)   ปัจจยัภายในลกัษณะ เช่น สภาพการท างานท่ีไม่ดี  เน่ืองมาจากการออกแบบงาน  
การออกแบบสถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ีไม่เหมาะกบัผูป้ฏิบติั งานท่ีตอ้งรับผิดชอบสูง งานท่ีน่าเบ่ือ  
ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
  2)   บทบาทในองคก์าร  เช่น  บทบาทไม่ชดัเจน  ความขดัแยง้ในบทบาท  เป็นตน้ 
  3)   ความก้าวหน้าในอาชีพ  เช่น  ไม่ได้รับความก้าวหน้าเท่าท่ีควร  หรือไม่ทราบ
แนวทางความกา้วหนา้ในอาชีพ  เป็นตน้ 
  4)   สัมพนัธภาพในหน่วยงาน  สัมพนัธภาพท่ีดีจะช่วยลดความเครียดได ้ เน่ืองจากมี
การเก้ือหนุนและเป็นแรงสนบัสนุนทางสังคม  ส่วนสัมพนัธภาพท่ีไม่ดีจะน าไปสู่ปัญหาดา้นบทบาท               
ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปแบบของความไม่พึงพอใจในงาน 
  5)   โครงสร้างของหน่วยงานและบรรยากาศในหน่วยงาน  ไดแ้ก่  นโยบายดา้นต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน  การขาดการให้ค  าปรึกษาและความช่วยเหลือท่ีดีแก่ผู ้ปฏิบัติงาน  กฎระเบียบ              
ในองค์การท่ีเขม้งวด  การถูกจ ากดัพฤติกรรม  การมีส่วนร่วมในองค์การ  โดยองคก์ารท่ีเปิดโอกาส  
ให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมมากจะมีประสิทธิภาพในการท างานสูง  ปัญหาดา้นสุขภาพทั้งทางร่างกาย
และจิตใจจะลดลง  และส่งผลใหอ้ตัราการลาออก โยกยา้ยของบุคลากรลดลงดว้ย 
  6)  ปัญหาระหว่างบา้นกบัท่ีท างาน เกิดความขดัแยง้ระหว่างครอบครัวกบัการท างาน  
เช่น  กลวัตกงานซ่ึงจะน าไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว  งานท่ีท าหนกัมากเกินไปจนท าให้ไม่มี
เวลาใหก้บัครอบครัว เป็นตน้ 
 Coscio (1992) กล่าวว่าความเครียดในงานเกิดจากสภาพร่างกาย และสภาพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างาน โดยแบ่งออกเป็น 8 ปัจจยั ดงัน้ี 
  1)  ความเหมาะสมของบุคคล หมายถึง ลักษณะต่าง ๆ ท่ีประสานเข้าเป็นบุคลากร                     
ในองค์การ ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้หรือประสบการณ์ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติ  รวมถึง
ความรู้สึกช่ืนชอบ ความกลวั ความไม่มัน่ใจ การใช้เหตุผลของบุคคลในการจ าแนกความแตกต่าง 
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีบุคคลพร้อมจะแสดงออกต่อเหตุการณ์ 
  2)  ความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้ม หมายถึง สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน เช่น 
สถานท่ีตั้งของท่ีท างาน แสงสวา่ง  เสียง  อุณหภูมิ  และการระบายอากาศ 
  3)   ความพึงพอใจในงาน  หมายถึง  ความรู้สึกพอใจ  ยินดี  ความชอบ  ความสุขของ
บุคคลท่ีเกิดจากการท างาน  หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากรในการสร้าง
ความพึงพอใจในงาน 
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  4)   อุปกรณ์การฝึกอบรม หมายถึง ความเพียงพอ และสภาพการใช้งานของเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนความพร้อม และทกัษะของผูใ้ชง้าน 
  5)   การโยกยา้ยงาน  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงลักษณะการปฏิบติังาน การได้รับ
มอบหมายใหป้ฏิบติังานแทน 
  6)   ปริมาณงาน หมายถึง  ปริมาณงานในความรับผิดชอบท่ีมากเ กินไป หรือการมี
จ านวนของบุคลากรในองคก์ารท่ีไม่เหมาะสมกบัปริมาณงาน 
  7)   ความเส่ียงอนัตรายทางกายภาพ  หมายถึง  ความปลอดภยัของชีวิตและสุขภาพ
ในขณะท างาน 
  8)   ความภาคภูมิใจในงาน  หมายถึง  ความพอใจ  และความภูมิใจท่ีเกิดข้ึนจากงานนั้น  
หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นไดรั้บการยอมรับหรือการสนบัสนุนจากสังคม 
 Breakwell (1990)  ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเครียดในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
  1)   ลกัษณะงานท่ีขาดการติดต่อกบัสังคมเป็นเวลานาน 
  2)   งานท่ีไม่มีความมัน่คง มีการเปล่ียนแปลงระบบบริหารและลกัษณะของงานอยูเ่สมอ 
  3)   ท างานโดยไม่ทราบมาตรฐานของหน่วยงานนั้น 
  4)  ค่าตอบแทนต ่าหรือขาดการสนบัสนุนความกา้วหนา้จากหน่วยงาน 
  5)   ขาดความอิสระในการท างาน หรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
  6)   งานหนกัและมากเกินไปมีโอกาสเกิดความผดิพลาด 
  7)   ความสัมพนัธ์ของบุคคลในหน่วยงานไม่ดี 
  8)   การเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
  9)   การติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงานไม่ดี 
  10) งานท่ีท าน่าเบ่ือหน่าย 
   Cooper และ Cartwright (1997) ไดส้รุปปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของความเครียดในการท างาน 
ดงัน้ี 
  1)  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวังาน  ประกอบดว้ย สภาพการท างานท่ีไม่เหมาะสม  ปริมาณงาน             
ท่ีมากเกินไป  ปริมาณงานท่ีน้อยเกินไป  การท างานเป็นกะ  การท างานท่ีตอ้งใช้ชัว่โมงการท างาน              
ท่ียาวนาน  งานท่ีตอ้งมีความเส่ียงต่อร่างกาย  งานท่ีตอ้งเดินทาง  การเปล่ียนเทคโนโลย ี
  2)   ปัจจยัดา้นบทบาทในองคก์าร  ประกอบดว้ย  ความไม่ชดัเจน  ความสับสนในบทบาท  
ความขดัแยง้ในบทบาท  หนา้ท่ีความรับผดิชอบในองคก์าร   
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  3)   ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน  ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้ ลูกนอ้ง 
เพื่อนร่วมงาน และลูกคา้ 
  4)   ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพ 
  5)   โครงสร้างและบรรยากาศในองคก์าร 
  6)   ปัจจยัอ่ืนนอกเหนือจากงาน 
 ดงันั้นจึงสรุปได้ว่าความเครียดจากการท างานมีสาเหตุมาจากปัจจยัในตวังาน  บทบาทใน
องค์การ  การพัฒนาอาชีพความก้าวหน้าในอาชีพ  โครงสร้างของบรรยากาศขององค์การ  และ
สัมพนัธภาพในการท างาน  
 2.1.5  ผลกระทบของความเครียด 
 มีผูท้  าการศึกษาเร่ืองของความเครียดและไดน้ าเสนอผลกระทบของความเครียดไวด้งัน้ี 
 Miller และคณะ (1993)  ไดก้ล่าวถึงผลของความเครียดท่ีมีต่อบุคคลไว ้3 ดา้น คือ 
  1)  ทางกายภาพ  เม่ือบุคคลเกิดความเครียดจึงส่งผลกบัสุขภาพในเร่ืองของอตัราการเตน้
ของหัวใจและความดนัโลหิตสูง การเพิ่มการหลัง่ของอะดีนาลีนและนอร์อะดีนาลีน  ความผิดปกติ
ของล าไส้และกระเพาะอาหาร  ความอ่อนลา้ทางร่างกาย  เหง่ือออกมาก  กลา้มเน้ือเกร็ง ปวดศีรษะ  
นอนไมห่ลบั 
  2)   ทางด้านจิตใจ  ความเครียดส่งผลท าให้ เ กิดความผิดปกติทางจิตใจ ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัภาวะการท างานในเร่ืองของความวิตกกงัวล  ความตึงเครียด  ความสับสนและความ
ฉุนเฉียว  ความรู้สึกไม่สมหวงั  โกรธและไม่พอใจ  อารมณ์อ่อนไหวและการตอบสนองสูง  จิตใจ
อ่อนลา้และเบ่ือหน่าย  ความสามารถทางปัญญาลดลง  ขาดสมาธิ  ขาดความมัน่ใจในตนเอง 
  3)   ทางดา้นพฤติกรรม  ความเครียดมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมในเร่ืองการ
หลีกเล่ียงงาน  การใช้ยาในทางท่ีผิด  การด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึน  การรับประทานอาหารท่ีน้อยหรือ
มากกวา่ปกติ 
 Robbins  (2000)  ไดแ้บ่งลกัษณะของผลท่ีเกิดจากความเครียดออกเป็น 3 ทาง  ดงัน้ี 
  1)  ทางร่างกาย  ซ่ึงเม่ือเกิดความเครียดแลว้ระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายจะท าให้อตัรา
การเตน้ของหัวใจและอตัราการหายใจเร็วข้ึน  ซ่ึงส่งผลให้เกิดความดนัโลหิตสูง  ปวดศีรษะ และ
น าไปสู่การเกิดโรคหวัใจ 
  2)   ทางจิตใจ  ความเครียดท าให้เกิดความไม่พอใจ  และความเครียดในการท างาน
สามารถท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในงาน  ความเครียดส่งผลทางจิตใจโดยแสดงออกในรูปแบบของ
ความกดดนั มีความวติกกงัวล โกรธง่าย เบ่ือหน่าย และเล่ือนลอย 
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  3)   ทางพฤติกรรม เม่ือบุคคลเกิดความเครียดจะมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น                   
การเปล่ียนแปลงการบริโภค การด่ืมสุราและสูบบุหร่ีหนักข้ึน นอนหลับยากข้ึน  เ ม่ือบุคคล                              
มีความเครียดจากการท างานจะเกิดพฤติกรรม คือ ความสามารถในการท างานลดลง ผลงานไม่ดี ขาดงาน                  
การเปล่ียนงานบ่อย 
 พิบูล  ทีปะปาล (2550, น. 343)  ได้กล่าวว่าเม่ือบุคคลเกิดความเครียดมาก ๆ จะท าให้มี
อาการต่าง ๆ โดยสรุปเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1)   อาการทางด้านร่างกาย ซ่ึงจากการวิจยัพบว่าความเครียดเป็นตน้เหตุท าให้ระบบ            
เผาผลาญอาหารเปล่ียนแปลง ท าให้อตัราการเตน้ของหวัใจและการหายใจเร็วข้ึน ความดนัโลหิตสูง 
ท าใหป้วดศีรษะ และอาจน าไปสู่หวัใจวายได ้
  2)   อาการทางดา้นจิตวิทยา  ความเครียดท าให้เกิดความไม่พอใจในงานท่ีท า  และท า
ใหเ้กิดอาการทางจิตวทิยาอ่ืน ๆ  เช่น ท าใหเ้กิดความตึงเครียด ความกงัวลใจ ความเบ่ือหน่าย เป็นตน้ 
  3) อาการทางด้านพฤติกรรม  ความเครียดท าให้พฤติกรรมของบุคคลเปล่ียนไป  
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง  ท าให้ขาดงานบ่อย  การเขา้ออกจากงานสูง  รวมทั้งนิสัยในการ
รับประทานอาหารเปล่ียนไป มีการสูบบุหร่ี และด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึน พูดเร็วข้ึน หงุดหงิด  
กระสับกระส่าย อารมณ์เสีย และนอนไม่เป็นเวลา เป็นตน้ 
 ดงันั้นเม่ือเกิดความเครียดข้ึน  ผลของความเครียดจะเกิดข้ึนใน 3 รูปแบบ  ไดแ้ก่ เกิดอาการ
ทางดา้นร่างกาย  ทางดา้นจิตใจ  และทางการแสดงออกทางพฤติกรรม 
 2.1.6  การประเมินความเครียด 
 Lazarus  (1966)  ไดส้รุปวธีิการประเมินความเครียดออกเป็น 4 วธีิ  ดงัน้ี 
  1)  การใช้บุคคลรายงานเก่ียวกบัตนเอง เช่น การตอบแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ หรือการใชแ้บบทดสอบมาตรฐานท่ีสร้างข้ึน 
  2)   การใช้เทคนิคการฉายภาพ  เป็นการวดัการตอบสนองของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า                        
ท่ีก าหนด  ให้เป็นการฉายภาพของบุคคลผ่านการตอบสนอง โดยการวดัวิธีน้ีตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ              
ในการแปรผล 
  3)   การใชก้ารสังเกต  โดยสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกเม่ือบุคคลตกอยูใ่นภาวะ
ความเครียด เช่น ขาดสมาธิ  การท างานไม่มีคุณภาพ  การแสดงออกทางสีหนา้และท่าทาง 
  4)   การวดัการเปล่ียนแปลงทางสรีระ  เป็นการวดัการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย เช่น 
อตัราการเตน้ของหวัใจ การหายใจ ความดนัโลหิต  โดยการวดัวธีิน้ีตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 
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 มรรยาท รุจิวทิย ์(2548, น. 15 - 16)  ไดจ้  าแนกวธีิการประเมินความเครียดไว ้3 วธีิ  ดงัน้ี 
  1)   การประเมินการเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยา  โดยวดัการเปล่ียนแปลงภายในร่างกาย
ของผูท่ี้อยู่ในภาวะเครียด เช่น อตัราการเปล่ียนแปลงการเตน้ของหัวใจ การหายใจ ความดนัโลหิต       
การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเน้ือ การท างานของต่อมเหง่ือ เป็นต้น  ซ่ึงการวดัน้ีจะต้องใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการวดั 
  2)   การประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกท่ีสามารถสังเกตเห็นได้  การสังเกตน้ี                
จะสังเกตถึงความผนัแปรในด้านความคิด ค าพูด และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้ค  าพูด การรับรู้ 
ความจ า วิธีการแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมาซ่ึงบุคคลอ่ืนสังเกต                 
เห็นได ้ เช่น  เม่ือมีอาการคบัขอ้งใจหรือขดัแยง้ในจิตใจการแสดงออกจะเป็นในลกัษณะการสู้หรือหนี 
ซ่ึงจะสามารถสังเกตเห็นและสามารถบนัทึกพฤติกรรมนั้นได ้
  3)   การประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรือแบบวดัให้ผูถู้กประเมินตอบด้วยตนเอง              
เป็นการประเมินหรือวดัภาวะเครียดท่ีเป็นความรู้สึกของตนเองต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัโดยใช้
แบบสอบถามหรือแบบวดัให้ตอบตามความรู้สึกของตนเอง แล้วจึงมารวบรวมประเมินระดับ                
ของความเครียด 
 ดงันั้นการประเมินความเครียดสามารถท าไดโ้ดยการประเมินโดยบุคคล ซ่ึงอาจเป็นตนเอง 
ผา่นการท าแบบสอบถาม แบบทดสอบ หรือบุคคลอ่ืน  ผา่นการสังเกตพฤติกรรม  การประเมินโดยใช้
ผูเ้ช่ียวชาญ  และประเมินทางสรีรวทิยาผา่นอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ทางการแพทย ์   
 2.1.7  ระดับของความเครียด 
 กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข (2542, น. 20)  ไดท้  าการแบ่งความเครียดออกเป็น               
5 ระดบั  คือ 
  ระดบัท่ี 1   ความเครียดระดบัต ่ากว่าเกณฑ์ปกติอย่างมาก  เป็นระดบัท่ีบุคคลอาจรู้สึก            
พึงพอใจกบัการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่  โดยมีแรงกดดนัหรือแรงจูงใจในการด าเนินชีวิตน้อยกว่า
ผูอ่ื้น 
  ระดบัท่ี 2   ความเครียดเกณฑ์ปกติ  เป็นระดบัท่ีบุคคลสามารถจดัการกบัความเครียด            
ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัและสามารถปรับตวัต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  ผลของการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง 
  ระดบัท่ี 3   ความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย  ซ่ึงเป็นระดบัท่ีบุคคลมีความไม่สบายใจ                
อนัอาจเกิดจากปัญหาในการด าเนินชีวติประจ าวนั หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือขดัแยง้  ท่ีอาจจะยงัไม่ได้
รับการคล่ีคลายหรือแกไ้ขปัญหา  ซ่ึงถือว่าเป็นความเครียดท่ีพบไดใ้นชีวิตประจ าวนั  ขณะเดียวกนั
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ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในระดบัน้ีอาจรู้สึกไดจ้าการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  ความรู้สึก และพฤติกรรม
บา้งเล็กนอ้ย  แต่ไม่ชดัเจนและยงัพอทนได ้
  ระดบัท่ี 4   ความเครียดระดับสูงกว่าปกติปานกลาง  เป็นระดับท่ีบุคคลเร่ิมตึงเครียด                 
ในระดบัค่อนขา้งสูง  และไดรั้บความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากปัญหาทางอารมณ์ท่ีเกิดจากปัญหา
ความขดัแยง้และวิกฤตการณ์ในชีวิต  โดยอาจสังเกตได้จากอาการแสดงออกถึงการเปล่ียนแปลง                    
ทางร่างกาย  อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม การด าเนินชีวิตและส่ิงท่ีแสดงออกจะเป็นสัญญาณเตือน
ขั้นต้นว่าบุคคลนั้นก าลังเผชิญวิกฤติและความขัดแยง้  ซ่ึงบุคคลนั้นจดัการหรือแก้ไขด้วยความ
ยากล าบาก  ตราบใดท่ีความขดัแยง้ต่าง ๆ ยงัคงมีอยู ่ ลกัษณะอาการต่าง ๆ จะเพิ่มความรุนแรงมากข้ึน  
ความเครียดระดบัน้ีมีผลกระทบต่อการท างานและการด าเนินชีวติได ้
  ระดบัท่ี 5   ความเครียดระดบัสูงกว่าปกติมาก  เป็นระดบัท่ีบุคคลก าลงัอยู่ในภาวะตึง
เครียดหรือก าลงัเผชิญกบัวิกฤตการณ์ในชีวิตอย่างรุนแรง หากปล่อยให้ความเครียดในระดบัน้ียงัคง               
มีอยู่โดยไม่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและถูกวิธี อาจน าไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิต                      
ท่ีรุนแรงซ่ึงส่งผลเสียต่อตนเองและบุคคลใกลชิ้ดต่อไปได ้
 ดงันั้นระดบัความเครียดแต่ละระดบัส่งผลต่อการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั  หากสามารถ
ควบคุมความเครียดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมไดก้็จะส่งผลดีในการด าเนินชีวติ 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความเครียด  ความเครียดในการท างาน                  
ผูศึ้กษาได้เลือกใช้แนวคิดของ Robbins (2000)  ในการศึกษาเร่ืองความเครียดในการท างานของ
ขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี  ซ่ึงความเครียดในการท างาน  น ามาจากโครงสร้างของความเครียด        
ในปัจจยัดา้นองคก์าร  โดยจะศึกษาเฉพาะดา้นงาน  บทบาทในงานท่ีท า  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  
โครงสร้างองคก์าร  และหวัหนา้งาน  
 

2.2  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการความเครียด 
 2.2.1  ความหมายของการจัดการความเครียด 
 Lazarus (1966)  กล่าวว่าการจดัการความเครียดเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง              
เป็นการประเมินสภาวการณ์ระหวา่งส่ิงคุกคาม  และพฤติกรรมการจดัการกบัปัญหาของบุคคลโดยใช้
สติปัญญาเป็นพื้นฐาน  เกิดข้ึนเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกับส่ิงแวดล้อม  ท่ีจะไปกระตุ้น
กระบวนการทางพฤติกรรมหรือทางจิตใจของบุคคลเพื่อท่ีจะลดหรือขจดัส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงคุกคาม
ทั้งภายในและภายนอก  
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 กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข (2546, น. 102)  กล่าวว่าการจดัการความเครียด  
หมายถึง  การปรับตวัเพื่อเผชิญกบัความเครียดเม่ือบุคคลประสบเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด  
บุคคลจะประเมินสถานการณ์และปรับตวัเพื่อเผชิญกบัความเครียด บุคคลท่ีสามารถรับรู้เหตุการณ์               
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะปรับตวัไดดี้กวา่บุคคลท่ีรับรู้เหตุการณ์ผดิพลาด 
 ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า การจดัการความเครียดเป็นพฤติกรรมในการปรับตวัของบุคคลท่ีมีต่อ
การเผชิญกบัความเครียด 
 2.2.2  วธีิการจัดการความเครียด 
 Jalowic และคณะ (1982)  ไดแ้บ่งวธีิการจดัการความเครียดไว ้3 วธีิ  ดงัน้ี 
  1)  การจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลพยายาม
กระท ากบัส่ิงท่ีมากระตุน้ให้เกิดความเครียดโดยตรง  เป็นวิธีการใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหาในการ
ตดัสินใจเลือกวิธีการจดัการกับสถานการณ์  โดยมุ่งเน้นท่ีต้นเหตุของปัญหา พฤติกรรมท่ีจดัเป็น            
การจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา คือ การยอมรับสถานการณ์ การคน้หาความหมายของ
สถานการณ์  การแยกแยะสถานการณ์  การแยกแยะสถานการณ์ออกเป็นส่วนย่อย  การตั้งเป้าหมาย
การแกไ้ขปัญหา  การอภิปรายปัญหากบัผูอ่ื้น  การพยายามเปล่ียนแปลงสถานการณ์อยา่งกระตือรือร้น
สามารถควบคุมสถานการณ์บางส่วนเท่าท่ีจะสามารถท าได ้ การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา  การน า
ประสบการณ์เดิมมาช่วยแก้ปัญหา  การคิดวิธีแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธี  การท าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีพอจะ
แกปั้ญหาได ้ การหาคนอ่ืนมาช่วยแกปั้ญหา  และการเร่ิมตน้ท าส่ิงอ่ืนท่ีดีท่ีสุดในขณะนั้น 
  2)   การจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดง
เพื่อลดความกดดนัโดยการจดัการกบัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์มากกวา่เปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองหรือเปล่ียนแปลงสถานการณ์  การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  ท าให้มีความรู้สึก
ว่าอันตรายจากสถานการณ์นั้นลดลง  แต่ความจริงแล้วอันตรายยงัไม่ลดลง  สถานการณ์ยงัไม่
เปล่ียนแปลงไป  พฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์คือ การมอง
โลกในแง่ดี การมองโลกในแง่ร้าย การแช่งด่า การหงุดหงิด การวิตกกังวล การร้องไห้ เศร้าใจ                
การนอน  การสวดมนตไ์หวพ้ระ การฝึกสมาธิ เล่นโยคะ การออกก าลงักาย การระบายความเครียดกบั
คนอ่ืนหรือส่ิงของ  การหาความสบายใจจากคนใกลชิ้ด  การยอมแพต่้อสถานการณ์เพราะคิดวา่เป็น
เพราะชะตากรรม  การปล่อยใหส้ถานการณ์คล่ีคลายไปเอง  การปลอบใจตนเองให้เลิกวิตกกงัวล  การ
แยกตนเอง  การต าหนิผูอ่ื้น  การกินมาก  การสูบบุหร่ี  การใช้ยาท าให้จิตใจสบาย  การบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ และการใชอ้ารมณ์ขนั 



36 
 

  3)   การจดัการความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยหรือแบบหลีกหนี  เป็นวิธีการท่ี
บุคคลพยายามหลีกหนีปัญหาหรือสาเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยการปฏิเสธทั้งดา้นความคิดและพฤติกรรม คือ
ไม่คิดและไม่กระท าพฤติกรรมใด ๆ ทั้ งส้ิน  ซ่ึงรวมทั้ งการไม่พึ่ งยา สารเสพติด และเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ เป็นการหลีกหนีปัญหาโดยส้ินเชิง  พฤติกรรมท่ีเป็นการจดัการความเครียดแบบหลีกหนี 
คือ การฝันกลางวนัว่าปัญหาไม่ได้เกิดข้ึนหรือปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว การปัดปัญหาออกจาก
ความคิด และการหนีปัญหา   
 Latack (1986)  กล่าวถึงวธีิการจดัการความเครียดโดยแบ่งเป็น 3 วธีิ 
  1)  วิธีการจดัการความเครียดแบบต่อสู้ คือ วิธีการจดัการกบัความเครียดโดยเผชิญ
ปัญหาโดยตรง เป็นการใชก้ระบวนการแกปั้ญหาโดยเลือกวธีิการจดัการโดยมุ่งหาสาเหตุของปัญหา 
  2)   วิธีการจดัการความเครียดแบบหนี คือ วิธีการจดัการกบัความเครียดแบบมุ่งแกไ้ข
ปัญหาทางออ้ม  เป็นการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งแก้ไขอารมณ์  เพื่อลดความกดดนัอารมณ์ท่ีก่อให้เกิด
ความเครียด 
  3)   วิธีการจดัการความเครียดแบบแก้ไขตามอาการ คือ วิธีการจดัการกบัตนเองเม่ือ                              
มีอาการของความเครียดเกิดข้ึน  เป็นการกระท าให้เกิดการผอ่นคลายความเครียด ไม่สนใจกบัปัญหา  
บางคร้ังหลีกปัญหา ละเลยไม่สนใจหรือเล่ียงจากเหตุการณ์ท่ีเกิดความเครียดไปสู่สถานการณ์ท่ีตน
คาดวา่จะท าใหเ้กิดความสุขโดยปัญหาหรือความเครียดไม่ไดรั้บการขจดัออกไป 
 Lazarus และ Launier (1978)  แบ่งพฤติกรรมการจดัการความเครียดออกเป็น 2 แบบ คือ 
  1)   การจดัการความเครียดโดยมุ่งแก้ไขปัญหา เป็นความพยายามของบุคคลในการ
จดัการกบัปัญหาหรือสถานการณ์ตึงเครียดท่ีตวัปัญหา  เพื่อเปล่ียนแปลงสถานการณ์ให้ดีข้ึน  วิธีการ            
ท่ีใช้ไดแ้ก่  การมองปัญหาอย่างตรงไปตรงมา  การยอมรับความเป็นจริง  การหาขอ้มูลหรือปรึกษา              
กบับุคคลท่ีเคยมีประสบการณ์ เป็นตน้ 
  2)  การจดัการความเครียดโดยมุ่งแกไ้ขอารมณ์ความรู้สึก  เป็นความพยายามควบคุม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยการควบคุมอารมณ์ ไม่ไดมุ้่งแกไ้ขปัญหาหรือสาเหตุท่ีแทจ้ริง  วิธีท่ีใชไ้ดแ้ก่  
การปฏิเสธความจริง การหนีออกจากสถานการณ์ การพยายามเลิกคิดถึงปัญหาแล้วหวงัว่าทุกส่ิง                  
ทุกอยา่งจะดีข้ึน การเตรียมใจรับความผิดหวงั โทษโชคชะตา การด่ืมสุรา การใชย้าระงบัประสาท เป็นตน้       
 Hollahan และ Moos (1987)  ไดเ้สนอวธีิการจดัการกบัความเครียด 3 วธีิ  ไดแ้ก่  
  1)  ยุทธศาสตร์เชิงรุกดว้ยปัญญา เป็นการจดัการกบัความเครียดด้วยสติปัญญา  และ
เป็นการเผชิญกบัปัญหาโดยตรง   
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  2)  ยุทธศาสตร์เชิงรุกพฤติกรรม  เป็นการจดัการกบัความเครียดดว้ยการใช้พฤติกรรม
ส่วนตวั ร่วมกบัการปรึกษาบุคคลท่ีตนไวใ้จ   
  3)  ยทุธศาสตร์การหลีกเล่ียง  เป็นการจดัการกบัความเครียดดว้ยวิธีหลีกหนีไม่ยอมรับ
ความจริง 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่วิธีการจดัการความเครียดนั้นมีวิธีการจดัการอยู ่3 วิธี  ไดแ้ก่  การแกไ้ข    
ท่ีตน้เหตุของปัญหา  การแกปั้ญหาตามอารมณ์ความรู้สึก  และการหลีกหนีปัญหา 
 จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความเครียด  ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใช้
แนวคิดของ Jalowic และคณะ (1982) ในการศึกษาวิธีการจดัการความเครียดของขา้ราชการครูใน
จงัหวดัสระบุรี  ซ่ึงไดแ้บ่งรูปการจดัการความเครียดเป็น 3 วิธี  ได้แก่  การจดัการความเครียดแบบ                      
มุ่งแกไ้ขปัญหา  การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ และการจดัการความเครียดแบบหลีกหนี 
 

2.3  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
 2.3.1  ความเหมายของคุณภาพชีวติการท างาน 
 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) เร่ิมตน้มาจากปัญหาความ 
ไม่สมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตวัของบุคคล ซ่ึงมีผูศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน                 
และไดใ้หนิ้ยามความหมายไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 
 Walton (1973)  กล่าววา่คุณภาพชีวิตการท างานเป็นคุณลกัษณะงานที่จะส่งผลให้เกิดการ 
ด าเนินชีวติท่ีดีของบุคคลตามการยอมรับของสังคม 
 Dessler  (1978)  ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่า  การที่พนักงานใน
องคก์ารไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการท่ีส าคญัจนเกิดความพึงพอใจระดบัหน่ึงโดยประเมินจาก
ประสบการณ์ในการท างานในองคก์ารท่ีผา่นมา 
 Huse และ Cummings (1985)  ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่า หมายถึง  
ความสอดคลอ้งกนัระหว่างความรู้สึกของบุคคลท่ีได้รับการตอบสนองในส่ิงท่ีคาดหวงักบัความมี
ประสิทธิผลขององค์การ  หรืออีกนัยหน่ึงหมายถึง ประสิทธิผลขององค์การอนัเน่ืองมาจากความ
เป็นอยูท่ี่ดีท่ีพนกังานไดรั้บผา่นประสบการณ์จากการท างานท าให้พนกังานมีความพึงพอใจในงานท่ี
ท า ส่งผลให้พนกังานมีขวญัก าลงัใจท่ีดี ตอ้งการปรับปรุงศกัยภาพของตนเองเพื่อท างานให้ดีข้ึนเพื่อ
เพิ่มผลผลิตใหก้บัองคก์าร  
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 สุจินดา อ่อนแกว้ (2538)  กล่าววา่  คุณภาพชีวิตการท างาน  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคล
ท่ีมีต่อการท างาน ซ่ึงสามารถสนองความตอ้งการทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ท าให้บุคคลมีความ            
พึงพอใจในการท างาน อันจะก่อให้เกิดผลดีกับตนเอง และท าให้บรรลุว ัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงัท าใหก้ารด าเนินชีวติของบุคคลมีความสุข มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
 รัตติพร  พนพิเชษฐกุล  (2544)  ไดก้ล่าววา่ คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง  ความรู้สึกท่ี
แต่ละบุคคลได้รับจากประสบการณ์ในการท างาน ท าให้บุคคลมีความพึงพอใจมีความสุข                     
ในการท างานและมีสุขภาพจิตท่ีดี  เป็นผลสืบเน่ืองมาจากองค์การได้มีการจดัรูปแบบการท างาน                 
ท่ีสนองความตอ้งการของพนกังานทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2551 น. 109) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง             
การประเมินสถานะในลกัษณะต่าง ๆ ของงาน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสมดุลระหวา่งงานและชีวิต
ของบุคคล คุณภาพชีวิตการท างานจะให้ความส าคญักบัผลงานท่ีมีต่อบุคคล และประสิทธิภาพของ
องคก์าร  รวมทั้งความพอใจของบุคลากรกบัการแกปั้ญหาและการตดัสินใจขององคก์าร 
 ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคลในการ
ประเมินส่ิงต่าง ๆ ในการท างานท่ีองคก์ารเป็นผูจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ 
  2.3.2  การวดัคุณภาพชีวติการท างาน 
 การวดัว่าคุณภาพชีวิตการท างานดีหรือไม่นั้น  จ  าเป็นตอ้งมีหลกัเกณฑ์ในการวดั โดยมีผู ้
ศึกษาและไดน้ าเสนอหลกัการวดัคุณภาพชีวติการท างานไวด้งัน้ี 
 Walton (1973)  ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัคุณภาพชีวติการท างานไว ้8  เกณฑ ์ ดงัน้ี 
  1)   การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  ซ่ึงค่าตอบแทนเป็นส่ิงหน่ึงท่ีบ่งบอก
ถึงคุณภาพชีวิตการท างานไดเ้ป็นอย่างดี  เน่ืองจากทุกคนมีความตอ้งการทางเศรษฐกิจและมุ่งท างาน
เพื่อใหไ้ดรั้บการตอบสนองทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต  บุคคลนั้นนอกจากจะ
สร้างความคาดหวงัในค่าตอบแทนของตนเองแลว้  ยงัมองในเชิงเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นในประเภทงาน
แบบเดียวกนั  ดงันั้นในการพิจารณาความเพียงพอของค่าตอบแทนจะตอ้งเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตตาม
มาตรฐานและสังคม  ส่วนการพิจารณาในเร่ืองของความยุติธรรมจะประเมินความสัมพนัธ์ระหว่าง
ค่าตอบแทนของตนกบัลกัษณะงานอ่ืนท่ีคลา้ยกนั 
  2)   สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  คือ  ปฏิบติังานควรจะอยู่
ในสภาพแวดลอ้มทางดา้นร่างกาย และส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีป้องกนัอุบติัเหตุและไม่เกิดผลเสีย               
ต่อสุขภาพ  
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  3)   ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน  คือ งานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บมอบหมาย  ซ่ึงจะมี
ผลต่อการคงไว ้ และการขยายความสามารถของตนเองให้ไดรั้บความรู้และทกัษะใหม่ ๆ มีแนวทาง
หรือโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงตวัช้ีวดัเร่ืองความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน           
มีเกณฑก์ารพิจารณาคือ 
    3.1)   มีการท างานท่ีพฒันา หมายถึง ไดรั้บผดิชอบ ไดรั้บมอบหมายงานมากข้ึน 
    3.2)   มีแนวทางกา้วหนา้  หมายถึง  มีความคาดหวงัจะไดรั้บการเตรียมความรู้
และทกัษะเพื่องานในหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน 
    3.3)   โอกาสความส าเร็จ เป็นความกา้วหนา้ของโอกาสท่ีจะท างานให้ประสบ
ความส าเร็จในองคก์ารหรือในสายงานอาชีพท่ีเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน สมาชิกในครอบครัว หรือ     
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน 
    3.4)   ความมัน่คง หมายถึง มีความมัน่คงของการวา่จา้งและรายไดท่ี้จะไดรั้บ 
  4)   โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง  การพฒันาขีดความสามารถ
บุคคลในการท างานน้ีเป็นการใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการศึกษา อบรม การพฒันาการท างานและอาชีพ              
ของบุคคล  ซ่ึงจะท าให้บุคคลสามารถท าหน้าท่ีโดยใช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี  มีความเช่ือมัน่                 
ในตนเอง  และเม่ือมีปัญหาก็จะใชก้ารแกไ้ขตอบสนองในรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  เป็นผล
ให้บุคคลนั้น ๆ ประสบความส าเร็จในชีวิต  ซ่ึงการพฒันาขีดความสามารถของบุคคลในดา้นทกัษะ 
ความรู้ท่ีจะท าใหง้านมีคุณภาพ สามารถพิจารณาจากเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
    4.1)  ความเป็นอิสระหรือการเป็นตัวของตัวเอง หมายถึง ความมากน้อย                          
ท่ีผูป้ฏิบติังานมีอิสระสามารถควบคุมงานดว้ยตนเอง  
    4.2)   ทกัษะท่ีซับซ้อน  เป็นการพิจารณาจากความมากน้อยของงานท่ีผูป้ฏิบติั              
ได้ใช้ความรู้ความช านาญมากข้ึนกว่าท่ีจะปฏิบติัด้วยทกัษะคงเดิม เป็นการขยายขีดความสามารถ                
ในการท างาน 
    4.3)   ความรู้ใหม่และความเป็นจริงท่ีเด่นชดั คือ บุคคลไดรั้บการพฒันาให้รู้จกั
หาความรู้เก่ียวกบักระบวนการท างานและแนวทางต่าง ๆ ในการปฏิบติัตลอดจนผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
จากแนวทางนั้น ๆ  เพื่อท าให้บุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบัติงานและผลท่ีจะเกิดข้ึน                   
อยา่งถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับ 
    4.4)   ภารกิจทั้ งหมดของงาน  เป็นการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลท่ี
เก่ียวกบัการท างาน ผูป้ฏิบติัจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ความช านาญท่ีจะปฏิบติังานนั้นไดด้้วย
ตนเองทุกขั้นตอน มิใช่ปฏิบติังานไดเ้ป็นบางส่วน 
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    4.5)   การวางแผน คือ บุคคลมีสมรรถภาพในการท างาน ตอ้งมีการวางแผนท่ีดี
ในการปฏิบติักิจกรรมการท างาน 
  5)   การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  การท างานร่วมกนัเป็นการท่ี
ผูป้ฏิบติังานเห็นวา่ตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จได ้มีการยอมรับและร่วมมือ
กนัท างานดว้ยดี ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ารมีผลต่อบรรยากาศในการท างาน ซ่ึงลกัษณะ
ดงักล่าวน้ีพิจารณาไดจ้าก 
    5.1)   ความเป็นอิสระจากอคติ เป็นการพิจารณาการท างานร่วมกนัโดยค านึงถึง
ทกัษะความสามารถ ศกัยภาพของบุคคล ไม่ควรมีอคติหรือไม่ควรค านึงถึงพวกพอ้งและยึดถือเร่ือง
ส่วนตวัมากกวา่ความสามารถในการท างาน 
    5.2)   ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะในองคก์ารหรือทีมงาน 
    5.3)   การเปล่ียนแปลงในการท างานร่วมกนั คือ ควรมีความรู้สึกว่าบุคคลทุก
คนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีกวา่เดิมได ้
    5.4)   มีการสนบัสนุนในกลุ่ม คือ มีลกัษณะการท างานท่ีช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั  มีความเขา้ใจในลกัษณะของบุคคลในการสนบัสนุนทางอารมณ์ สังคม 
    5.5)   มีความรู้สึกว่าการท างานร่วมกันท่ีดีในองค์การมีความส าคัญ  มีการ
ติดต่อส่ือสารในลักษณะเปิดเผย คือ สมาชิกองค์การหรือบุคคลท่ีท างานควรแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกของตนเองอยา่งแทจ้ริงต่อกนั 
  6)   ระเบียบข้อบงัคบัในการปฏิบติังาน หมายถึง การบริหารจดัการท่ีเจา้หน้าท่ีหรือ
พนกังานไดมี้สิทธิในการปฏิบติัตามขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมายและแสดงออกในสิทธิซ่ึงกนัและกนั 
หรือการก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกัน  บุคคลต้องได้รับการเคารพในสิทธิส่วนตัว                           
ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้าก 
    6.1) ความเป็นส่วนตัว  เป็นการปกป้องข้อมูลเฉพาะตนในลักษณะการ
ปฏิบติังาน ผูบ้ริหารอาจตอ้งการขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อการด าเนินการ  ซ่ึงผูป้ฏิบติัก็จะให้ขอ้มูลเฉพาะ           
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน มีสิทธิท่ีจะไม่ให้ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเฉพาะส่วนตวั หรือขอ้มูลครอบครัว  
ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
    6.2) อิสระในการพูด คือ การมีสิทธิ ท่ีจะพูดถึงการปฏิบัติงาน นโยบาย
เศรษฐกิจ หรือสังคมขององคก์ารต่อผูบ้ริหาร  โดยปราศจากความกลวัว่าจะมีผลต่อการพิจารณาความดี
ความชอบของตน 



41 
 

    6.3   ความเสมอภาค  เป็นการพิจารณาถึงความตอ้งการรักษาความเสมอภาค              
ในเร่ืองของบุคคล กฎระเบียบ ผลท่ีพึงได้รับ ค่าตอบแทน และความมัน่คงในงาน ความเคารพ               
ต่อหนา้ท่ีความเป็นมนุษยข์องผูร่้วมงาน 
  7)  ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั คือ การท่ีบุคคลจดัเวลาในการท างาน               
ของตนเองใหเ้หมาะสมและมีความสมดุลกบับทบาทชีวติของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
  8)   ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม คือ กิจกรรมการท างานท่ีด าเนินไปในลกัษณะท่ีไดรั้บ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเพิ่มพูนคุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพ                    
ของผูป้ฏิบติังาน  ทั้งดา้นการพฒันาคนและพฒันาเศรษฐกิจ 
  นอกจากน้ี Walton (1973) ยงัไดก้ล่าวอีกวา่ ถา้องคก์ารไม่สามารถท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการขั้นต ่าสุดของผูป้ฏิบติังานได้  ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน  และย่อมจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลการท างาน  ดงันั้นความพอใจก็จะข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน โดยมีสาเหตุ
มาจากความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน  ซ่ึงมาตรฐานความตอ้งการก็จะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ บางคร้ังอาจเพิ่มข้ึนอยา่ง
ช้า ๆ โดยข้ึนอยู่กับระดับการศึกษาของผูป้ฏิบติังาน กับระดับความคาดหวงัท่ีมีผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิจ เป็นตน้ 
 Huse และ Cummings (1985)  ได้ท าการวิเคราะห์ลกัษณะคุณภาพชีวิตการท างานว่ามี
ลกัษณะต่าง ๆ 8 ดา้น  ซ่ึงประกอบดว้ย   
  1)   ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม   
  2)   สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
  3)   การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 
  4)   ความกา้วหนา้และมัน่คง 
  5)   สังคมสัมพนัธ์ 
  6)   ลกัษณะการบริหารงาน 
  7)   ภาวะอิสระจากงาน 
  8)   ความภาคภูมิใจในองคก์าร 
 Davis และ Newstorm (1997)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบในการช้ีวดัคุณภาพชีวิตการท างาน
ประกอบดว้ย   
  1)   การติดต่อส่ือสารท่ีดี 
  2)   ระบบผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
  3)   ความมัน่คงในงานและความพึงพอใจในการพฒันาอาชีพ 
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  4)   การมีส่วนร่วมตดัสินใจในงาน 
  5)   การมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการท างานมากข้ึน 
  6)   การพฒันาทกัษะในการท างาน 
  7)   การหาวธีิลดความเครียดในการท างาน 
  8)   สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งบุคคลในท่ีท างาน 
 ดงันั้นตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการท างานว่าดีหรือไม่นั้น  สามารถประเมินได้จากการได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม  สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั  ความก้าวหน้าและมัน่คงในอาชีพ   
การพฒันาการความสามารถของตนเอง  สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน  สิทธิส่วนบุคคลและความเสมอภาค  
ความสมดุลของชีวติการท างานและชีวติส่วนตวั  และความภาคภูมิใจในองคก์าร 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างาน  ผูศึ้กษาเลือกใช้แนวคิด
ของ Walton (1973) ในการศึกษาคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี  ท่ีไดแ้บ่ง
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพชีวิตการท างานออกเป็น  8 ดา้น ไดแ้ก่  การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยติุธรรม  สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ความกา้วหนา้และความมัน่คง
ในงาน  โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง  การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน  ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั  และความ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
2.4  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.4.1  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความเครียดของข้าราชการครู 
 พทัยา  พรหมราษฎร์ (2542) ไดท้  าการศึกษาความเครียดในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ สังกดักรมสามญัศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ครูอาจารยโ์รงเรียนศึกษาสงเคราะห์สังกดักรมสามญัศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 129 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม  โดยตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ตวัแปรตน้เป็น
ลกัษณะส่วนบุคคล  ประกอบด้วย ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และ
ประเภทของการสงเคราะห์  ตวัแปรตามคือความเครียดในการปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วย                 
ดา้นคุณลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน  ดา้นความกา้วหนา้
ในการท างาน  ด้านสัมพนัธภาพในหน่วยงาน  และด้านผูบ้ ังคับบญัชา  โดยผลการศึกษาพบว่า                    
1) ความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง 2) ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมีระดับ
ความเครียดแตกต่างกนั  โดยครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 1-5 ปี มีความเครียดสูงกวา่ครูท่ีมี
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05                           
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน ด้านสัมพนัธภาพในหน่วยงาน               
และดา้นผูบ้งัคบับญัชา มีความเครียดแตกต่างกนั 
 สีจนัทร์ ใจป้อ (2545)  ไดท้  าการศึกษาความเครียดของครูยุคปฏิรูปการศึกษา กรณีครูสังกดั
กรมสามญัศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นขา้ราชการครู  สังกดั
กองการมธัยมศึกษากรมสามญัศึกษา ในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 519 คน  ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่ง
แบบสองขั้นตอน โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียน  และสุ่มแบบชั้นภูมิ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั               
เป็นแบบสอบถาม  โดยใชต้วัแปร 3 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ อายุราชการ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน สถานะทางการเงิน  2) ปัจจยัทัว่ไป  ไดแ้ก่  ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ  สัมพนัธภาพในครอบครัว และสัมพนัธภาพในท่ีท างาน 3) ปัจจยัด้านการปฏิรูป
การศึกษา ไดแ้ก่ การปฏิรูปการเรียนรู้ ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การประกนั
คุณภาพการศึกษา และการวิจยัในชั้นเรียน  ผลการศึกษาพบวา่  1) ครูมีระดบัความเครียดอยูใ่นระดบั
ปกติ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดของครูมากท่ีสุดในดา้นปัจจยัทัว่ไป คือ ดา้นสัมพนัธภาพในท่ี
ท างาน และในดา้นการปฏิรูปการศึกษา คือ การประกนัคุณภาพการศึกษา  2) ระดบัความเครียดของครู 
กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดดา้นปัจจยัทัว่ไป และปัจจยัดา้นการปฏิรูปการศึกษามีความสัมพนัธ์กนั 
3) ครูท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีต่างกนัประเมินผลของปัจจยัทัว่ไปต่างกนั  และครูท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา 
สถานะทางการเงินต่างกัน ประเมินผลของปัจจยัด้านปฏิรูปการศึกษาท่ีมีต่อความเครียดต่างกัน                       
4) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานะทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัผลท่ีมีต่อความเครียดของปัจจยัทัว่ไป 
ในขณะท่ีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ ระดบัการศึกษา และสถานะทางการเงิน มีความสัมพนัธ์กบัผล             
ท่ีมีต่อความเครียดของปัจจยัดา้นปฏิรูปการศึกษา 
 กาบจันทร์ จุมปา (2550) ได้ท าการศึกษาความเครียดของครูอ าเภอปง สังกัดส านักงาน              
เขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นครูในอ าเภอปง จงัหวดั
พะเยา จ านวน 230 คน  โดยการสุ่มตวัอย่างแบบสองขั้นตอน โดยการแบ่งชั้นตามขนาดของโรงเรียน 
และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม  ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา  1) ปัจจัย                    
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานะทาง   
เศรษฐกิจ  2) ปัจจยัดา้นขนาดของโรงเรียน  3) ปัจจยัทัว่ไปท่ีก่อให้เกิดความเครียด  ไดแ้ก่  ฐานะทางเศรษฐกิจ  
สัมพนัธภาพในท่ีท างาน การปฏิรูปการเรียนรู้ ใบประกอบวิชาชีพ การประกนัคุณภาพการศึกษา  การวิจยั
ในชั้นเรียน  ผลการศึกษาพบว่า  1) ครูมีความเครียดในระดบัปกติ  2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดของครู
ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย  แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าด้านการประกนัคุณภาพการศึกษามีผลต่อ
ความเครียดมากท่ีสุด  และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียด                   
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ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  3) ดา้นสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกนั
ของครูมีระดบัความเครียดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ลุกมาน หะยีกาเล็ง (2553) ไดท้  าการศึกษาความเครียดในการท างานของครูมธัยมศึกษา          
ในจงัหวดัปัตตานี สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 15  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ               
โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ ครูมธัยมศึกษาในจงัหวดัปัตตานี  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 15 จ านวน 230 คน  โดยการเทียบสัดส่วนประชากรกบักลุ่มตวัอย่าง  และท าการสุ่มอย่างง่าย      
โดยเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม  โดยใช้ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย  เพศ  ประสบการณ์    
ในการท างาน ต าแหน่งงาน และขนาดของโรงเรียน  และปัจจยัความเครียดในการท างานประกอบดว้ย 
ปัจจยัจากภายในองค์กร และปัจจยัจากภายนอกองคก์ร  ผลการศึกษาพบวา่ 1) ความเครียดโดยรวม           
อยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ครูท่ีมีต าแหน่ง และปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั  มีความเครียด         
ในการท างานในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ครูท่ีมีประสบการณ์             
ในการท างานท่ีต่างกนัมีความเครียดในการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 2.4.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความเครียด  และการจัดการความเครียดของข้าราชการครู 
 วิภาวดี  บุญสุวรรณ (2547) ไดท้  าการศึกษาความเครียดในการปฏิบติังานและกลวิธีเผชิญ
ความเครียดของขา้ราชครูในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา                   
คือ ขา้ราชการครูระดบัช่วงชั้นท่ี 1 และ 2  ในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  จ  านวน 248 คน  
โดยการสุ่มตวัอยา่งอย่างง่าย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถาม  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา      
1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ  และประสบการณ์ในการท างาน 2) ความเครียดในการปฏิบติังาน                 
3) กลวิธีเผชิญความเครียด  คือ  แบบมุ่งแก้ไขปัญหา  แบบมุ่งแก้ไขอารมณ์  และแบบหลีกหนี                   
ผลการศึกษาพบวา่ 1) ขา้ราชการครูมีความเครียดอยูใ่นระดบัต ่า  2) ประสบการณ์การสอนท่ีแตกต่าง
กนัมีความเครียดในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  3) โดยรวม               
มีกลวิธีเผชิญความเครียดทั้ ง 3 แบบอยู่ในระดับต ่า  4) ระดับอายุที่แตกต่างกันมีวิธีการเผชิญ
ความเครียดในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  5) ขา้ราชการครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอนท่ีแตกต่างกัน  มีวิธีการเผชิญความเครียดในการปฏิบติังานแตกต่างกัน              
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ประกอบ วชัรไกร (2548) ได้ท าการศึกษาความเครียด และวิธีเผชิญความเครียดของครู                 
ในยุคปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ ข้าราชการครู                
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 338 คน  โดยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน  
เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม  ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ลกัษณะ             
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การปฏิบติัหนา้ท่ี บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  2) ความเครียดในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่  ดา้นการสอน  
และดา้นสัมพนัธ์กบัชุมชน  3) วิธีเผชิญความเครียด  ไดแ้ก่  วิธีเผชิญความเครียดแบบเขา้สู่  วิธีเผชิญ
ความเครียดแบบถอยหนี  และวิธีเผชิญความเครียดแบบประนีประนอม  ผลการศึกษาพบวา่ 1) เพศ              
มีผลกบัความเครียดในการปฏิบติังานดา้นสัมพนัธ์กบัชุมชน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05          
2) ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ตรงความรู้ความสามารถมีระดบัความเครียดในการปฏิบติังาน และมีวิธีเผชิญ
ความเครียดแบบเข้าต่อสู้มากกว่าครูท่ีปฏิบัติงานตรงตามความรู้ความสามารถอย่างมีนัยส าคัญ                 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  3) ครูท่ีมีระดบัความเครียดสูงมีวิธีเผชิญความเครียดแบบเขา้ต่อสู้ และแบบ
ประนีประนอมมากกว่าครูท่ีมีระดบัความเครียดปานกลางและต ่า  ครูท่ีมีความเครียดระดบัต ่ามีวิธี
เผชิญความเครียดแบบถอยหนีมากกว่าครูท่ีมีระดับความเครียดปานกลางและสูง นอกจากน้ี                          
ครูท่ีมีระดบัความเครียดปานกลางมีวธีิเผชิญความเครียดแบบเขา้ต่อสู้และแบบประนีประนอมมากกวา่
ครูท่ีมีระดับความเครียดต ่ าและมีวิธีการเผชิญความเครียดแบบถอยหนีมากกว่าครูท่ีมีระดับ
ความเครียดสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 อนงค์ สังข์น้อย (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดและการจดัการ
ความเครียดของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  โดยมีกลุ่มตวัอย่าง คือ  
ครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี        
ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิตามขนาดของโรงเรียน  และใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น
แบบสอบถาม  ตวัแปรท่ีใช ้1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 
อายุราชการ ขนาดของโรงเรียน ต าแหน่ง สังกดั  เงินเดือน  ช่วงชั้นการสอน  2) ปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความเครียด 3 ดา้น ได้แก่  ด้านสภาพแวดลอ้ม  ดา้นองค์กร และด้านส่วนบุคคล  3) การจดัการ
ความเครียด 2 แบบ  คือ  แบบมุ่งแก้ไขปัญหา และแบบมุ่งแกไ้ขตามอารมณ์  ผลการศึกษาพบว่า                 
1) ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนการจดัการความเครียด      
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  2) ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียด กับการจดัการ
ความเครียดในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ในทางลบ  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ขนาดน้อยอย่างมีนัยส าคญั             
ทางสถิติท่ีระดบั 0.001  3) การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียด จ าแนก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อายุราชการ ขนาดของโรงเรียน ต าแหน่ง สังกดั เงินเดือน และช่วงชั้นการสอน  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  ส่วนการเปรียบเทียบการจดัการความเครียดของครู  จ  าแนกตาม 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายรุาชการ ขนาดของโรงเรียน ต าแหน่ง เงินเดือน และช่วงชั้น
การสอน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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 2.4.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความเครียด และคุณภาพชีวติการท างานของข้าราชการครู 
 วาสนา สมศรี (2548) ไดท้  าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานกบัภาวะเครียดของขา้ราชการครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  กลุ่มตวัอย่างคือ 
ขา้ราชการครูระดบัมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สุ่มตวัอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 1) ปัจจยัพื้นฐาน 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  อายุราชการ วุฒิการศึกษา จ านวนผูท่ี้อยูใ่นอุปการะ ความเพียงพอ
ของรายได ้หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ปัญหาภายในครอบครัว 2) คุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบดว้ย 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม  สภาพการท างาน  ความมัน่คงในอาชีพ  โอกาสพฒันาความสามารถ  
ความสัมพนัธ์ในองค์กร  สิทธิและความเสมอภาค  ความสมดุลของชีวิต  และความเป็นประโยชน์                
ต่อสังคม  ผลการศึกษาพบวา่ 1) คุณภาพชีวติการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก 2) ภาวะ
ความเครียดโดยรวมอยู่ในระดบัเล็กน้อย 3) คุณภาพชีวิตโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัภาวะ
ความเครียดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ยกเวน้ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องทั้ งหมด  ท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผล                       
ต่อความเครียดในการท างาน  การจดัการความเครียด  และคุณภาพชีวิตการท างาน  พบว่ามีปัจจยั              
ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อเร่ืองดงักล่าว ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา  รายไดต้่อเดือน  
สถานะทางเศรษฐกิจ  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดของโรงเรียน   
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องทั้ งหมด  จึงสรุปได้ว่าในการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียด การจดัการความเครียด และคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู               
ในจงัหวดัสระบุรี จะใชต้วัแปรในการศึกษา  ดงัน้ี   
 ปัจจยัส่วนบุคคล  คือ  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือน  
สถานะทางเศรษฐกิจ  อายรุาชการ  และขนาดของโรงเรียน   
 ความเครียดในการท างาน  ใชแ้นวคิดของ Robbins (2000) ในส่วนปัจจยัดา้นองคก์ารเฉพาะ
ดา้นของงาน  บทบาทในงานท่ีท า  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  โครงสร้างองคก์าร  และหวัหนา้งาน    
 การจดัการความเครียด  ใชแ้นวคิดของ Jalowic และคณะ (1982) ซ่ึงไดแ้บ่งวิธีการจดัการ
ความเครียดเป็น 3 วธีิ ไดแ้ก่  การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา  การจดัการความเครียดแบบ
มุ่งแกไ้ขอารมณ์  และการจดัการความเครียดแบบหลีกหนี   
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 คุณภาพชีวิตการท างาน  ใช้แนวคิดของ Walton (1973)  ที่ได้แบ่งเกณฑ์การพิจารณา
คุณภาพชีวิตการท างานออกเป็น  8 ด้าน ได้แก่  การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม                 
สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  
โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง   การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน  ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว  และความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
        ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียด การจดัการความเครียด และคุณภาพชีวิตการ                 
ท างานของข้าราชการครูในจังหวดัสระบุรี  จะท าการศึกษาถึงลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล  ระดับ
ความเครียดในการท างาน  การจดัการความเครียด  และคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูใน
จงัหวดัสระบุรีแลว้  ยงัจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียด  การจดัการความเครียด  และ
ความเครียดกับคุณภาพชีวิตการท างาน  นอกจากน้ีในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง                     
ยงัพบวา่ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความเครียดกบัคุณภาพชีวิตการท างานนั้นยงัไม่
มีผูศึ้กษามาก่อน  ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาในส่วนน้ีด้วย  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะ
เป็นไปตามกรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัภาพท่ี  1.1 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียด  การจดัการความเครียด  
และคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี  ไดก้  าหนดวธีิด าเนินการวจิยั  ดงัน้ี 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1  ประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  ขา้ราชการครูในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 และเขต 2  สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จ  านวน 
2,893 คน  (กลุ่มสารสนเทศ ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558)   
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวน 352 คน  ซ่ึงไดม้าจากการค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการค านวณของ Taro  Yamane โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  และระดบั
ความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5  ซ่ึงค านวณไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 

      n     =                N     / 
                                           1+Ne2           
ก าหนดให ้ n คือ      ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
  N คือ     จ านวนของประชากรทั้งหมด 
                   e คือ      ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ก าหนดเป็น 0.05   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



49 
 

แทนค่า          n      =                  2,893        / 
                                          1+2,893(005)2          
                          =            351.41 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียด  การจดัการความเครียด  และคุณภาพชีวิตการ
ท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี จะใชจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 352 คน 
 3.1.3  กำรสุ่มตัวอย่ำง 
 ผู ้ศึกษาได้เ ลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง 
(Probability Sampling)  โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)                 
โดยเร่ิมจากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ตามขนาดของโรงเรียนและเขตพื้นท่ี
การศึกษา  จากนั้นใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยก าหนดให้กลุ่มตวัอย่างตาม
ขนาดของโรงเรียนให้มีจ  านวนเท่ากนั  แลว้ใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Random Sampling) ให้เหมาะสมกบั
ความเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรซ่ึงก าหนดไวด้งัตารางท่ี 3.1 
 
ตำรำงที ่3.1  แสดงจ านวนขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี และกลุ่มตวัอยา่ง 

ขนำดโรงเรียน 
ประชำกร (N) ขนำดตัวอย่ำง (n) 

เขต 1 เขต 2 รวม เขต 1 เขต 2 รวม 

เล็ก 384 419 803 56 61 117 

กลาง 551 1,041 1,592 40 77 117 

ใหญ่ 260 238 498 62 56 118 
รวม 1,195 1,698 2,893 158 194 352 

       

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 3.2.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบด้วย     
เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  รายไดต่้อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  อายุราชการ  
และขนาดของโรงเรียน  ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบส ารวจรายการ (Checklist) 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความเครียดในการปฏิบติังาน ตามแนวคิด Robbins (2000)  
ในด้านของงาน บทบาทในงานท่ีท า  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  โครงสร้างขององค์การ  และ
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ผูบ้งัคบับญัชา  ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินค่า 5 ระดบั                 
มีค  าถามจ านวน 15 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความเครียดในการท างาน  ตามแนวคิดของ 
Jalowic และคณะ (1982)  วิธีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา  แบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  และ
แบบหลีกหนี  ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินค่า                        
5 ระดบั  มีค าถามจ านวน 12 ขอ้ 
        ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน  ตามแนวคิดของ Walton (1973)  
ซ่ึงประกอบด้วย 8 ด้าน  ได้แก่  การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  สภาพการท างานท่ีมี
ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน  โอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเอง  การท างานร่วมกันและความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน  ระเบียบข้อบังคับใน                    
การปฏิบติังาน  ความสมดุลระหวา่งงานและชีวิตส่วนตวั  และความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ซ่ึงลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินค่า 5 ระดบั  มีค าถามจ านวน 24 ขอ้ 
 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินค่า 5 ระดบัดงัน้ี 
  5  หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด / ความถ่ีในการกระท าใชเ้ป็นประจ า 
  4  หมายถึง      เห็นดว้ยมาก / ความถ่ีในการกระท าใชบ้่อยคร้ัง 
  3 หมายถึง      เห็นดว้ยปานกลาง / ความถ่ีในการกระท าใชบ้างคร้ัง 
  2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย / ความถ่ีในการกระท าใชน้อ้ยท่ีสุด 
  1  หมายถึง      เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด / ความถ่ีในการกระท าไม่เคยใชเ้ลย 
 3.2.2  ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือและหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 
  1)   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร 
แนวคิดทฤษฎี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2)   น าแบบสอบถามท่ีได้ไปหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  โดยการปรึกษาอาจารย์ท่ี
ปรึกษา และขอค าแนะน าเพื่อน ามาแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามใหมี้ความสมบูรณ์และถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
  3)   ท าการทดสอบเคร่ืองมือโดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out)                             
กบัขา้ราชการครูในสังกดัเทศบาลเมืองสระบุรี ท่ีสอนในระดบัชั้นประถมศึกษา  จ านวน 30 คน  แลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าค  านวณหาค่า  ความเช่ือมัน่  โดยวิธีหาค่าโดยรวมตามสูตรสัมพนัธ์แอลฟ่าของ Cronbach 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  ซ่ึงแบบสอบถามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไปจึงจะถือ            
ว่ามีความน่าเช่ือถือ (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546, น. 449)  โดยแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
0.938  ซ่ึงรายละเอียดการทดลองใชแ้บบสอบถามอยูใ่นตารางท่ี 3.2   
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  4)  น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบ และปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปใช้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
ตำรำงที ่3.2  แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach 

ตัวแปร Cronbach's Alpha Coefficient 

โดยรวมทั้งฉบับ 
 

0.938 

ควำมเครียดในกำรท ำงำน 
 

0.945 

 
งาน 0.706 

 

 
บทบาทในงานท่ีท า 0.710 

 

 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 0.918 

 

 
โครงสร้างขององคก์าร 0.948 

 
 
ผูบ้งัคบับญัชา 0.919 

 กำรจัดกำรควำมเครียด 
 

0.847 

 
การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา        0.898 

 

 
การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 0.702 

 
 
การจดัการความเครียดแบบหลีกหนี 0.909 

 คุณภำพชีวติกำรท ำงำน 
 

0.955 

 
การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม      0.909 

 

 
สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 0.895 

 
 
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 0.906 

 

 
โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง 0.871 

 

 
การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 0.821 

 

 
ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน 0.925 

 
 
ความสมดุลระหวา่งงานและชีวติส่วนตวั 0.856 

 

 
ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 0.913 
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3.3  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
  1) ท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลไปยงัผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเขต 1  เขต 2  และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสระบุรี จ  ากดั 
  2) น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง  โดยผูศึ้กษาเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตนเอง 
  3) น าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลแลว้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกตอ้งของ
แบบสอบถามก่อนน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และประเมินผลต่อไป 
 

3.4  วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 3.4.1 สถิติทีใ่ช้ 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด การจัดการความเครียด และคุณภาพชีวิต                  
การท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  โดยน าขอ้มูลจากแบบสอบถาม  
ท่ีไดเ้ก็บมาจากกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยค่าสถิติ               
ท่ีใชมี้ดงัน้ี 
  1)   ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของ
กลุ่มตวัอยา่ง 
  2)  การวิเคราะห์ระดับความเครียด  การจัดการความเครียด  และคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการครูในจังหว ัดสระบุ รี   โดยน ามาวิ เคราะห์หาค่า เฉ ล่ีย  (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3)   การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเครียดในการท างาน  การจดัการความเครียด  
และคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรีท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั  โดยใช้
สถิติเชิงอนุมาน  ซ่ึงไดแ้ก่  Independent Sample t-test  และ (One - Way ANOVA) หรือ F-test                  
โดย Independent Sample t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปรสองกลุ่ม                    
ตวัแปรในกลุ่มน้ีคือเพศ  ส่วนการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หรือ   
F-test  เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปรมากกวา่สองกลุ่ม  ตวัแปรในกลุ่มน้ีคือ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน สถานะทางเศรษฐกิจ อายุราชการ ขนาดของ
โรงเรียน  และท าการทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ Least Significant Difference (LSD) 
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  4)   การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดในการท างาน การจดัการความเครียด  
และความเครียดกบัคุณภาพชีวิตการท างาน  โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
correlation coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระกนั   
 3.4.2 กำรแปลผล  การอภิปรายผลการศึกษาของแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะการใช้ระดบั             
การวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค เป็นการวดัแบบมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale)                  
โดยมีเกณฑ์การอภิปรายผลจากการค านวณโดยสูตรการค านวณความกวา้งของอันตรภาคชั้ น 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, น.75) ดงัน้ี 
 
 จากสูตร  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   =   

 
   = 
      

   =         0.8 
 
 เกณฑแ์สดงการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.21 - 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.41 - 4.20  หมายถึง  ระดบัมาก 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.61 - 3.40  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 - 1.80  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
 ผูศึ้กษาไดใ้ชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนั  ในการทดสอบ
สมมติฐานและแสดงระดบัความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r)  โดยการแปลความหมาย
ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ไดใ้ชเ้กณฑก์ารพิจาณาของ Bartz (1999)  ดงัน้ี 
 
 
 
 

ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด -  ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
จ านวนชั้น 

5 - 1 
5 
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 จากสูตร  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =   

 
   = 
      

   =       0.2 
 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์                         ระดบัความสัมพนัธ์ 
           0.81 - 1.00 ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ระดบัสูงมาก 
           0.61 - 0.80 ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ระดบัสูง 
           0.41 - 0.60 ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 
           0.21 - 0.40 ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 
           0.01 - 0.20 ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่ามาก 
          -0.81  -  -1.00 ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ระดบัสูงมาก 
          -0.61  -  -0.80 ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ระดบัสูง 
          -0.41  -  -0.60 ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ระดบัปานกลาง 
          -0.21  -  -0.40 ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ระดบัต ่า 
          -0.01  -  -0.20 ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ระดบัต ่ามาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด -  ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
จ านวนชั้น 

1 - 0 
5 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ 

 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียด  การจดัการความเครียด  
และคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี  ผูศึ้กษาก าหนดกลุ่มตวัอย่างจ านวน               
352 คน ไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัมาสมบูรณ์ครบทั้งหมด การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ การแปลผลของความหมายในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
   n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

  X        แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) ของกลุ่มตวัอยา่ง 
  SD แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t  แทน ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ t-test 
  F แทน ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบความแปรปรวน 
  SS แทน ค่าผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
  df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (degrees of freedom) 
  r  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
  * แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.1  การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล แสดงจ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ จ าแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน สถานะทางเศรษฐกิจ  อายุราชการ                  
และขนาดของโรงเรียน 
 ตอนที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มูลความเครียดในการท างาน  
 ตอนที ่3 การวเิคราะห์ขอ้มูลการจดัการความเครียดในการท างาน 
 ตอนที ่4 การวเิคราะห์ขอ้มูลคุณภาพชีวติการท างาน 
 ตอนที ่5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล แสดงจ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ จ าแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน สถานะทางเศรษฐกิจ  อายุราชการ                  
และขนาดของโรงเรียน 
 
ตารางที ่4.1   แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส    
       ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน สถานะทางเศรษฐกิจ  อายรุาชการ ขนาดของโรงเรียน 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ 
   

 
ชาย 69 19.60 

 
หญิง 283 80.40 

  รวม 352 100.00 

2.  อายุ 
   

 
ไม่เกิน 30 ปี 29 8.24 

 
31 - 40  ปี 87 24.72 

 
41 - 50 ปี 54 15.34 

 
51 ปีข้ึนไป 182 51.70 

  รวม 352 100.00 

3.  สถานภาพสมรส 
  

 
โสด 107 30.40 

 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 206 58.52 

 
หยา่ร้าง / หมา้ย / แยกกนัอยู ่ 39 11.08 

  รวม 352 100.00 

4.  ระดับการศึกษา 
  

 
ปริญญาตรี 225 63.92 

 
ปริญญาโท  127 36.08 

  รวม 352 100.00 
 



57 
 

ตารางที ่4.1  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส    
       ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน สถานะทางเศรษฐกิจ  อายรุาชการ ขนาดของโรงเรียน (ต่อ)    

รายการ จ านวน ร้อยละ 

5.  รายได้ต่อเดือน 

120 34.09 15,001 - 25,000 บาท 

 
25,001 - 35,000 บาท   39 11.08 

 
35,001 - 45,000 บาท 61 17.33 

 
มากกวา่ 45,000 บาท 132 37.50 

  รวม 352 100.00 

6.  สถานะทางเศรษฐกจิ   
  

 
รายไดพ้อใชจ่้าย   162 46.02 

 
รายไดพ้อใชจ่้ายและเหลือเก็บ 67 19.03 

 
รายไดไ้ม่พอใชจ่้าย   29 8.24 

 
รายไดไ้ม่พอใชจ่้ายและมีหน้ีสิน 94 26.71 

  รวม 352 100.00 

7.  อายุราชการ 
  

 
ไม่เกิน 5 ปี   75 21.31 

 
6 - 15 ปี 64 18.18 

 
16 - 25 ปี   54 15.34 

 
มากกวา่ 25 ปี 159 45.17 

  รวม 352 100.00 

8.  ขนาดของโรงเรียน 
  

 
โรงเรียนขนาดเล็ก 117 33.24 

 
โรงเรียนขนาดกลาง 117 33.24 

 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 118 33.52 

  รวม 352 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานะทางเศรษฐกิจ  อายุราชการ ขนาดของ
โรงเรียน  โดยขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 352  คน  เป็นดงัน้ี 
 ด้านเพศ  ผูส้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ  านวน 283 คน  คิดเป็นร้อยละ 
80.40  และเป็นเพศชาย จ านวน 69 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.60 
 ดา้นอาย ุ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุดอยูใ่นช่วงอายุ 51 ปีข้ึนไป  จ านวน 182  คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.70  รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ  านวน 87 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.72  ล าดบั              
ถดัมาเป็นช่วงอายุ 41 - 51 ปี  จ  านวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.34  และนอ้ยท่ีสุดเป็นช่วงอายุไม่เกิน             
30 ปี  จ  านวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.24 
 ดา้นสถานภาพสมรส  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั จ านวน 
206 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.52 รองลงมามีสถานภาพโสด  จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40  และ                   
นอ้ยท่ีสุดมีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.08 
 ดา้นระดบัการศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
225 คน คิดเป็นร้อยละ 63.92  และจบการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 127 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.08 
 ด้านรายได้ต่อเดือน  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุดมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า               
45,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50  รองลงมามีรายได ้15,001 - 25,000 บาท จ านวน 
120 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.09  ถดัมามีรายได ้35,001 - 45,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.33  และนอ้ยท่ีสุดมีรายได ้25,001 - 35,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.08 
 ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุดมีสถานะทางเศรษฐกิจ
รายได้พอใช้จ่าย จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 46.02 รองลงมารายได้ไม่พอใช้จ่ายและมีหน้ีสิน 
จ านวน 94 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.71  ล าดับถัดมารายได้พอใช้จ่ายและเหลือเก็บ จ านวน 67 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 19.03  และนอ้ยท่ีสุดรายไดไ้ม่พอใชจ่้าย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24 
 ดา้นอายุราชการ  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุดมีอายุราชการมากกวา่ 25 ปี จ  านวน 
159 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.17  รองลงมามีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 21.31            
ถดัมามีอายรุาชการ 6 - 15 ปี จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18  และนอ้ยท่ีสุดมีอายุราชการ 16-25 ปี  
จ  านวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.34 
 ด้านขนาดของโรงเรียน  ผูต้อบสอบแบบสอบถามมาจากโรงเรียนขนาดใหญ่ จ  านวน               
118 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.52  และมาจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จ านวน 117 คน  คิดเป็น                       
ร้อยละ 33.24     
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 ตอนที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มูลความเครียดในการท างาน  
 
ตารางที ่4.2   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าความเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความเครียด 
         ในการท างาน 

ความเครียดในการท างาน 
ระดับความเครียดในการท างาน 

X  SD 
ระดับ 

ความเครียด น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

งาน 
     

3.56 0.786 มาก 

 

1. ท่านคิดวา่ปริมาณงาน           
ท่ีท่านท าในแต่ละวนัมีมาก 

11 
(3.13%) 

6 
(1.70%) 

92 
(26.14%) 

172 
(48.86%) 

71 
(20.17%) 

3.81 0.883 มาก 

 

2. ท่านคิดวา่ลกัษณะงาน                      
ท่ีท  าอยู ่ซ ้ าซาก จ าเจ                          
น่าเบ่ือหน่าย 

35 
(9.94%) 

61 
(17.33%) 

150 
(42.61%) 

74 
(21.02%) 

32 
(9.10%) 

3.02 1.071 ปานกลาง 

 

3. ท่านคิดวา่ท่านตอ้งท างาน
ใหเ้สร็จทนัก าหนดเวลา                  
ซ่ึงเป็นเร่ืองเร่งด่วนเสมอ ๆ 

17 
(4.83%) 

12 
(3.41%) 

76 
(21.59%) 

152 
(43.18%) 

95 
(26.99%) 

3.84 1.017 มาก 

บทบาทในงานท่ีท า 
     

3.16 0.858 ปานกลาง 

 

1. ท่านคิดวา่ท่านไดรั้บ
มอบหมายงานท่ีไม่ตรง                
กบัความรู้ความสามารถ              
ของท่านเอง 

41 
(11.65%) 

89 
(25.28%) 

116 
(32.95%) 

75 
(21.31%) 

31 
(8.81%) 

2.90 1.131 ปานกลาง 

 

2. ท่านคิดวา่ท่านท างาน                   
ท่ีมีขอบเขตความรับผดิชอบ
ไม่ชดัเจน 

40 
(11.36%) 

97 
(27.56%) 

120 
(34.09%) 

75 
(21.31%) 

20 
(5.68%) 

2.82 1.069 ปานกลาง 

 

3. ท่านคิดวา่ท่านตอ้ง                 
ทุ่มเทเวลาใหก้บังานท่ีท า
มากกวา่เวลาท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว ้

13 
(3.69%) 

26 
(7.39%) 

84 
(23.86%) 

142 
(40.34%) 

87 
(24.72%) 

3.75 1.027 มาก 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล 
     

2.23 1.067 น้อย 

 

1. ท่านคิดวา่ท่านมี
ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดี                       
กบัเพ่ือนร่วมงาน 

137 
(38.92%) 

94 
(26.70%) 

53 
(15.06%) 

41 
(11.65%) 

27 
(7.67%) 

2.22 1.285 นอ้ย 
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ตารางที ่4.2   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าความเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความเครียด 
         ในการท างาน (ต่อ) 

ความเครียดในการท างาน 
ระดับความเครียดในการท างาน 

X  SD 
ระดับ 

ความเครียด น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล (ต่อ) 
    

   

 

2. เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน                 
ท่านไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ
จากเพ่ือนร่วมงาน 

122 
(34.66%) 

98 
(27.84%) 

62 
(17.61%) 

48 
(13.64%) 

22 
(6.25%) 

2.29 1.245 นอ้ย 

 

3. ท่านคิดวา่เพ่ือนร่วมงาน    
ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของท่าน 

114 
(32.39%) 

125 
(35.51%) 

66 
(18.75%) 

33 
(9.38%) 

14 
(3.97%) 

2.17 1.104 นอ้ย 

โครงสร้างขององค์การ 
     

2.56 1.064 น้อย 

 

1. ท่านมีความสับสนกบังาน
เน่ืองจากมีผูบ้งัคบับญัชา
มากกวา่ 1 คน 

97 
(27.56%) 

109 
(30.97%) 

78 
(22.16%) 

47 
(13.35%) 

21 
(5.96%) 

2.39 1.191 นอ้ย 

 

2. ท่านคิดวา่การจดัโครงสร้าง
องคก์ารในปัจจุบนัไม่มีความ
เหมาะสม 

65 
(18.47%) 

94 
(26.70%) 

101 
(28.69%) 

64 
(18.18%) 

28 
(7.96%) 

2.70 1.193 ปานกลาง 

 

3. ท่านคิดวา่โครงสร้างของ
หน่วยงานท่ีท่านสังกดัอยู ่              
มีล  าดบัขั้นหลายขั้นท าใหท้่าน
ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

79 
(22.44%) 

86 
(24.43%) 

107 
(30.40%) 

60 
(17.05%) 

20 
(5.68%) 

2.59 1.173 นอ้ย 

ผู้บังคับบญัชา 
     

2.32 1.135 น้อย 

 

1. ท่านคิดวา่ผูบ้งัคบับญัชา  
ไม่เคยช่วยเหลือเม่ือท่าน
ประสบปัญหาความเดือดร้อน 

93 
(26.42%) 

121 
(34.38%) 

65 
(18.47%) 

47 
(13.35%) 

26 
(7.38%) 

2.41 1.218 นอ้ย 

 

2. ท่านคิดวา่ผูบ้งัคบับญัชา  
ไม่เคยรับฟังความคิดเห็น              
ของท่าน 

92 
(26.14%) 

119 
(33.81%) 

69 
(19.60%) 

48 
(13.64%) 

24 
(6.81%) 

2.41 1.205 นอ้ย 

 

3. ท่านคิดวา่ผูบ้งัคบับญัชา               
มีอคติต่อท่าน 

143 
(40.63%) 

95 
(26.99%) 

59 
(16.76%) 

32 
(9.09%) 

23 
(6.53%) 

2.14 1.229 นอ้ย 

ความเครียดในการท างานโดยรวม         2.77 0.752 ปานกลาง 
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   จากตารางท่ี 4.2  พบว่าขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรีมีระดบัความเครียดในการท างาน
โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.77  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นงานมีความเครียดในการ
ท างานในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.56  ด้านบทบาทในงานท่ีท ามีความเครียดในระดับปานกลาง             
มีค่าเฉล่ีย 3.16  ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ด้านโครงสร้างองค์การ และด้านผูบ้งัคบับญัชา                
มีความเครียดในระดบันอ้ย ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 2.23,  2.56  และ 2.32  ตามล าดบั 
 ตอนที ่3 การวเิคราะห์ขอ้มูลการจดัการความเครียดในการท างาน 
 
ตารางที ่4.3   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าความเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการจดัการ 
                    ความเครียดในการท างาน 

การจัดการความเครียดในการท างาน 
การจัดการความเครียด 

X  SD 
ระดับ 

การจัดการ
ความเครียด 

ไม่เคย 
ใช้เลย 

ใช้น้อย
ท่ีสุด 

ใช้
บางคร้ัง 

ใช้
บ่อยคร้ัง 

ใช้เป็น
ประจ า 

การจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา        
    

4.16 0.692 มาก 

 

1. ท่านยอมรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และพร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหา 

3 
(0.85%) 

10 
(2.84%) 

64 
(18.18%) 

137 
(38.92%) 

138 
(39.21%) 

4.13 0.866 มาก 

 

2. ท่านพยายามคน้หาสาเหตุ                    
ท่ีแทจ้ริงของปัญหาและพยายาม
ท่ีจะแกไ้ข 

2 
(0.57%) 

5 
(1.42%) 

60 
(17.05%) 

169 
(48.01%) 

116 
(32.95%) 

4.11 0.772 มาก 

 

3. ท่านใชป้ระสบการณ์ของ
ตนเองในการแกไ้ขปัญหา                      
ท่ีเกิดข้ึน 

1 
(0.28%) 

4 
(1.14%) 

57 
(16.19%) 

155 
(44.03%) 

135 
(38.36%) 

4.19 0.763 มาก 

 

4. ท่านขอค าแนะน าจากผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว 

7 
(1.99%) 

23 
(6.53%) 

97 
(27.56%) 

130 
(36.93%) 

95 
(26.99%) 

3.80 0.975 มาก 

การจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ 
    

3.10 0.717 ปานกลาง 

 

1. ท่านใชว้ธีิการร้องไหเ้พ่ือ                  
ลดความเครียด ความกงัวลใจ 

149 
(42.33%) 

96 
(27.27%) 

65 
(18.47%) 

30 
(8.52%) 

12 
(3.41%) 

2.03 1.122 นอ้ย 

 

2. ท่านพดูคยุระบายความรู้สึก             
ไม่สบายใจกบัคนใกลชิ้ด 

16 
(4.55%) 

69 
(19.6%) 

120 
(34.09%) 

101 
(28.69%) 

46 
(13.07%) 

3.26 1.059 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.3   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าความเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการจดัการ 
                    ความเครียดในการท างาน (ต่อ) 

การจัดการความเครียดในการท างาน 
การจัดการความเครียด 

X  SD 
ระดับ 

การจัดการ
ความเครียด 

ไม่เคย 
ใช้เลย 

ใช้น้อย
ท่ีสุด 

ใช้
บางคร้ัง 

ใช้
บ่อยคร้ัง 

ใช้เป็น
ประจ า 

การจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ (ต่อ)  
   

   

 

3. ท่านฟังเพลง  ชมภาพยนตร์
ตลกเพ่ือผอ่นคลายความเครียด 

19 
(5.4%) 

34 
(9.66%) 

98 
(27.84%) 

106 
(30.11%) 

95 
(26.99%) 

3.64 1.137 มาก 

 

4. ท่านสวดมนต ์ไหวพ้ระ                 
นัง่สมาธิ ฟังธรรมะเพ่ือให ้               
จิตใจสงบ 

27 
(7.67%) 

36 
(10.23%) 

114 
(32.39%) 

93 
(26.42%) 

82 
(23.29%) 

3.47 1.176 มาก 

การจัดการความเครียดแบบหลกีหนี 
     

2.59 0.884 น้อย 
 1. ท่านคิดวา่ปัญหาน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึน 63 

(17.90%) 
65 

(18.47%) 
141 

(40.06%) 
56 

(15.91%) 
27 

(7.66%) 
2.77 1.148 ปานกลาง 

 

2. ท่านคิดวา่ปัญหาไดรั้บการ
แกไ้ขแลว้ 

42 
(11.93%) 

61 
(17.33%) 

144 
(40.91%) 

78 
(22.16%) 

27 
(7.67%) 

2.96 1.087 ปานกลาง 

 

3. ท่านปัดปัญหาท่ีเกิดข้ึน                 
ออกจากความคิด 

74 
(21.02%) 

65 
(18.47%) 

119 
(33.81%) 

68 
(19.32%) 

26 
(7.38%) 

2.74 1.204 ปานกลาง 

 
4. ท่านหนีปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

168 
(47.73%) 

91 
(25.85%) 

59 
(16.76%) 

25 
(7.10%) 

9 
(2.56%) 

1.91 1.074 นอ้ย 

การจัดการความเครียดในการท างานโดยรวม 
    

3.25 0.543 ปานกลาง 

   จากตารางท่ี 4.3  พบว่าขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรีมีการจดัการความเครียดโดยรวม              
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.25  เม่ือพิจารณารายวิธีพบว่าการจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไข
ปัญหาในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16  ส่วนการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ในระดับ                       
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.10  และการจดัการความเครียดแบบหลีกหนีในระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 2.59  
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  ตอนที ่4 การวเิคราะห์ขอ้มูลคุณภาพชีวติการท างาน 
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าความเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวติ 
  การท างาน 

คุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 

X  SD 

ระดับ 
คุณภาพ
ชีวิตการ
ท างาน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
    

3.41 0.810 มาก 

 
1. ท่านคิดวา่ท่านไดรั้บค่าตอบแทน
ท่ีเพียงพอ 

7 
(1.99%) 

22 
(6.25%) 

144 
(40.91%) 

138 
(39.20%) 

41 
(11.65%) 

3.52 0.854 มาก 

 
 2. ท่านคิดวา่ท่านไดรั้บค่าตอบแทน
อยา่งยติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบ 
กบัครูท่านอ่ืน ๆ  ท่ีมีลกัษณะงาน           
ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

14 
(3.98%) 

42 
(11.93%) 

143 
(40.63%) 

121 
(34.38%) 

32 
(9.08%) 

3.33 0.939 ปานกลาง 
 

 

3. ท่านคิดวา่ท่านไดรั้บค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

14 
(3.98%) 

32 
(9.09%) 

145 
(41.19%) 

124 
(35.23%) 

37 
(10.51%) 

3.39 0.934 ปานกลาง 

 สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
  

3.48 0.818 มาก 

 
1. ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่าน                  
มีการจดัสภาพการท างานท่ีมุ่งเนน้ 
การส่งเสริมสุขภาพ 

25 
(7.10%) 

31 
(8.81%) 

148 
(42.05%) 

116 
(32.95%) 

32 
(9.09%) 

3.28 0.995 ปานกลาง 

 
 
2. ท่านคิดวา่สภาพการท างาน        
ของท่านมีความปลอดภยั 

9 
(2.56%) 

7 
(1.99%) 

111 
(31.53%) 

162 
(46.02%) 

63 
(17.90%) 

3.75 0.861 มาก 

 

 
3. ท่านคิดวา่สถานท่ีท างานของท่าน
มีอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวกอยา่งเพียงพอท าใหส้ามารถ
ปฏิบติังานไดดี้ 

16 
(4.55%) 

32 
(9.09%) 

133 
(37.78%) 

132 
(37.50%) 

39 
(11.08%) 

3.41 0.960 มาก 
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ตารางที ่4.4   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าความเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวติ                
                    การท างาน (ต่อ) 

คุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 

X  SD 

ระดับ 
คุณภาพ
ชีวิตการ
ท างาน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
    

3.79 0.748 มาก 

 
1. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม
และสนบัสนุนใหท้ าผลงาน 
เพ่ือเพ่ิมต าแหน่งใหสู้งข้ึน 

13 
(3.69%) 

18 
(5.11%) 

117 
(33.24%) 

140 
(39.77%) 

64 
(18.19%) 

3.64 0.960 มาก 

 

 2. ท่านคิดวา่ท่านไดรั้บ
ความกา้วหนา้จากงานท่ีท า 

5 
(1.42%) 

13 
(3.69%) 

119 
(33.81%) 

162 
(46.02%) 

53 
(15.06%) 

3.70 0.821 มาก 

 

 3. ท่านรู้สึกมีความมัน่คง                                       
ในหนา้ท่ีการงาน 

4 
(1.14%) 

9 
(2.56%) 

71 
(20.17%) 

155 
(44.03%) 

113 
(32.10%) 

4.03 0.853 มาก 

 
โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 

   
3.70 0.841 มาก 

 

1. ท่านคิดวา่ผูบ้งัคบับญัชา
สนบัสนุน เปิดโอกาสใหท้่าน              
ไปประชุม  หรืออบรมหลกัสูตร      
ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถ
ในการท างาน 

11 
(3.13%) 

4 
(1.14%) 

80 
(22.73%) 

142 
(40.34%) 

115 
(32.68%) 

3.98 0.940 มาก 

 

 
2. ท่านมีโอกาสในการเสนอผลงาน
จากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์                 
ของท่านต่อหน่วยงาน 

18 
(5.11%) 

17 
(4.83%) 

112 
(31.82%) 

139 
(39.49%) 

66 
(18.75%) 

3.62 1.008 มาก 

 

 

3. ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่าน                 
มีแหลง่ความรู้ ขอ้มูลและข่าวสาร 
ท่ีท่านสามารถคน้ควา้ไดอ้ยา่ง
สะดวก 

12 
(3.41%) 

30 
(8.52%) 

122 
(34.66%) 

144 
(40.91%) 

44 
(12.50%) 

3.51 0.937 มาก 
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ตารางที ่4..4  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าความเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวติ                
                    การท างาน (ต่อ) 

คุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 

X  SD 

ระดับ 
คุณภาพ
ชีวิตการ
ท างาน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน    3.74 0.846 มาก 

 
1. บุคลากรทกุระดบัในหน่วยงาน
ของท่านมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น 

12 
(3.41%) 

13 
(3.69%) 

102 
(28.98%) 

162 
(46.02%) 

63 
(17.9%) 

3.71 0.918 มาก 

 

 2. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน            
มีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี 

9 
2.56%) 

11 
(3.13%) 

117 
(33.24%) 

139 
(39.49%) 

76 
(21.58%) 

3.74 0.917 มาก 

 

 
3. หน่วยงานของท่านจดักิจกรรม             
ท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรไดมี้โอกาส
ท างานร่วมกนั 

13 
(3.69%) 

13 
(3.69%) 

99 
(28.13%) 

149 
(42.33%) 

78 
(22.16%) 

3.76 0.962 มาก 

 
ระเบียบข้อบงัคบัในการปฏิบัตงิาน 

     
3.76 0.867 มาก 

 
1. สิทธิอนัชอบธรรมของท่าน    
ไดรั้บการคุม้ครองโดยระเบียบ 
ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน 

12 
(3.41%) 

15 
(4.26%) 

85 
(24.15%) 

146 
(41.48%) 

94 
(26.70%) 

3.84 0.981 มาก 

 

 
2. ท่านมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นต่อระเบียบ ขอ้บงัคบัการ
ปฏิบติังาน 

9 
(2.56%) 

6 
(1.70%) 

97 
(27.56%) 

168 
(47.73%) 

72 
(20.45%) 

3.82 0.865 มาก 

 

 
3. ผูบ้งัคบับญัชาในโรงเรียน                  
ใชร้ะเบียบ ขอ้บงัคบัการปฏิบติังาน
เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

22 
(6.25%) 

20 
(5.68%) 

97 
(27.56%) 

145 
(41.19%) 

68 
(19.32%) 

3.62 1.056 มาก 

 
ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว 

    
3.70 0.872 มาก 

 
1. ท่านคิดวา่การท างานของท่าน           
ไม่เป็นอปุสรรคต่อการด าเนินชีวิต
ครอบครัว 

7 
(1.99%) 

22 
(6.25%) 

80 
(22.73%) 

148 
(42.05%) 

95 
(26.98%) 

3.86 0.953 มาก 

 

 2. ท่านมีเวลาพกัผอ่นกบัครอบครัว
อยา่งเพียงพอ 

12 
(3.41%) 

26 
(7.39%) 

120 
(34.09%) 

124 
(35.23%) 

70 
(19.88%) 

3.61 0.996 มาก 
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ตารางที ่4.4   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าความเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวติ                
                    การท างาน (ต่อ) 

คุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 

X  SD 

ระดับ 
คุณภาพ
ชีวิตการ
ท างาน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว (ต่อ) 
   

   

 
3. ท่านสามารถแบง่เวลา                              
ในการท างาน  เวลาส่วนตวั                       
เวลาส าหรับครอบครัว  และสังคม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

10 
(2.84%) 

27 
(7.67%) 

115 
(32.67%) 

126 
(35.80%) 

74 
(21.02%) 

3.64 0.988 มาก 

 

ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
     

3.86 0.746 มาก 

 
1. ท่านใหค้วามร่วมมือกบัชุมชน
หรือหน่วยงานอ่ืนเม่ือมีการจดั
กิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน ์

4 
(1.14%) 

7 
(1.99%) 

96 
(27.27%) 

151 
(42.90%) 

94 
(26.70%) 

3.92 0.847 มาก 

 

 

2. ท่านมีโอกาสจดักิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือใหชุ้มชน 
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

6 
(1.70%) 

7 
(1.99%) 

116 
(32.95%) 

145 
(41.19%) 

78 
(22.17%) 

3.80 0.864 มาก 

 

 

3. ท่านคิดวา่นกัเรียนท่ีท่านสอน       
เม่ือจบการศึกษาออกไปแลว้                   
มีโอกาสในการสร้างประโยชน์                
ต่อส่วนรวมไดม้าก 

3 
(0.85%) 

5 
(1.42%) 

105 
(29.83%) 

161 
(45.74%) 

78 
(22.16%) 

3.87 0.799 มาก 

 
คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม 

     
3.68 0.625 มาก 

 จากตารางท่ี 4.4  พบว่าขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรีมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม                 
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.68  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.41  ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.48  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.79 
ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.70  ดา้นการท างาน
ร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.74  ด้านระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.76  ดา้นความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวัอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 3.70  และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.86 
 



67 
 

 ตอนที ่5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคล  ได้แก่   เพศ   อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา  
รายได้ต่อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  อายุราชการ  และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน                                  
มีความเครียดในการท างานท่ีแตกต่างกนั  

 สมมติฐานที ่1.1  : ขา้ราชการครูท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความเครียดในการท างานแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.5   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเครียดในการท างาน จ าแนกตามเพศ 

ความเครียดในการท างาน 
t-test for Equality of Means 

เพศ X . SD t df Sig. 

1. งาน ชาย 3.47 0.766 -1.051 350 0.294 

 
หญิง 3.58 0.791 

   
2. บทบาทในงานท่ีท า ชาย 3.32 0.826 1.782 350 0.076 

 
หญิง 3.12 0.862 

   
3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ชาย 2.43 1.046 1.757 350 0.080 

 
หญิง 2.18 1.068 

   
4. โครงสร้างขององคก์าร ชาย 2.81 1.063 2.174 103.36 0.032* 

 
หญิง 2.50 1.058 

   
5. ผูบ้งัคบับญัชา ชาย 2.53 1.038 1.690 350 0.092 

 
หญิง 2.27 1.153 

   
6. ภาพรวม 

ชาย 2.91 0.675 1.811 350 0.071 
หญิง 2.73 0.767 

   
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ เพศแตกต่างกนัมีความเครียดในการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นโครงสร้างขององค์การ พบวา่ 
เพศแตกต่างกนัมีความเครียดในการท างานต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเพศชาย
มีความเครียดมากกวา่เพศหญิง ท่ีค่าเฉล่ีย 2.81 และ 2.50 ตามล าดบั  ส่วนดา้นงาน บทบาทในงานท่ีท า  
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  และผูบ้ ังคบับญัชา  เพศท่ีแตกต่างกันมีความเครียดในการท างาน           
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานวา่ขา้ราชการครูท่ีมี
เพศแตกต่างกนั มีระดบัค .วามเครียดในการท างานแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที ่1.2  : ขา้ราชการครูท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความเครียดในการท างานแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.6   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเครียดในการท างาน จ าแนกตามอายุ 

ความเครียด 
ในการท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. งาน ระหวา่งกลุ่ม 4.778 3 1.593 2.611 0.051 

 

ภายในกลุ่ม 212.269 348 0.610 
  

 
รวม 217.048 351 

   
2. บทบาทในงานท่ีท า ระหวา่งกลุ่ม 3.957 3 1.319 1.804 0.146 

 

ภายในกลุ่ม 254.467 348 0.731 
  

 
รวม 258.424 351 

   

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 0.326 3 0.109 0.095 0.963 

ภายในกลุ่ม 399.007 348 1.147 
  

 
รวม 399.333 351 

   
4. โครงสร้างขององคก์าร ระหวา่งกลุ่ม 0.297 3 0.099 0.087 0.967 

 

ภายในกลุ่ม 397.217 348 1.141 
  

 
รวม 397.514 351 

   
5. ผูบ้งัคบับญัชา ระหวา่งกลุ่ม 1.858 3 0.619 0.479 0.697 

 

ภายในกลุ่ม 450.080 348 1.293 
  

 
รวม 451.938 351 

   
6. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.911 3 0.304 0.535 0.659 

 

ภายในกลุ่ม 197.613 348 0.568 
  

 
รวม 198.524 351 

   
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีความเครียดในการท างานในภาพรวม  และ                   
รายดา้นไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน ซ่ึงสรุปได้
วา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัค .วามเครียดในการท างานไม่แตกต่างกนั  
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 สมมติฐานที ่1.3  : ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความเครียดในการ
ท างานแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.7   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเครียดในการท างาน จ าแนกตาม                           
.                  สถานภาพสมรส 

ความเครียด 
ในการท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. งาน ระหวา่งกลุ่ม 1.071 2 0.536 0.865 0.422 

 
ภายในกลุ่ม 215.977 349 0.619   

 
รวม 217.048 351    

2. บทบาทในงานท่ีท า ระหวา่งกลุ่ม 0.290 2 0.145 0.196 0.822 

 
ภายในกลุ่ม 258.135 349 0.740   

 
รวม 258.424 351    

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่ม 2.098 2 1.049 0.922 0.399 

 
ภายในกลุ่ม 397.235 349 1.138   

 
รวม 399.333 351    

4. โครงสร้างขององคก์าร ระหวา่งกลุ่ม 3.080 2 1.540 1.363 0.257 

 
ภายในกลุ่ม 394.434 349 1.130   

 
รวม 397.514 351    

5. ผูบ้งัคบับญัชา ระหวา่งกลุ่ม 3.769 2 1.885 1.468 0.232 

 
ภายในกลุ่ม 448.169 349 1.284   

 
รวม 451.938 351    

6. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.771 2 0.386 0.681 0.507 

 
ภายในกลุ่ม 197.753 349 0.567   

 
รวม 198.524 351    

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันมีความเครียดในการท างาน                          
ในภาพรวม  และรายด้านไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันั้นจึงปฏิเสธ 
สมมติฐาน ซ่ึงสรุปได้ว่าขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีระดบัค .วามเครียดในการ
ท างานไม่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที่ 1.4  :ขา้ราชการครูท่ีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความเครียดในการท างาน
แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.8  แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเครียดในการท างาน จ าแนกตามระดบั                  
.                 การศึกษา 

ความเครียดในการท างาน 
t-test for Equality of Means 

ระดบัการศึกษา 
. X  SD t df Sig. 

1. งาน 
ปริญญาตรี 0.70 0.047 1.869 210.766 0.063 

 

ปริญญาโท 0.91 0.081 

   
2. บทบาทในงานท่ีท า 

ปริญญาตรี 0.76 0.051 1.304 207.855 0.194 

 

ปริญญาโท 1.01 0.089 

   
3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

ปริญญาตรี 1.03 0.069 .449 350 0.654 

 

ปริญญาโท 1.13 0.100 

   
4. โครงสร้างขององคก์าร 

ปริญญาตรี 1.04 0.069 .046 350 0.964 

 

ปริญญาโท 1.11 0.099 

   
5. ผูบ้งัคบับญัชา 

ปริญญาตรี 1.13 0.076 .585 350 0.559 

 

ปริญญาโท 1.14 0.101 

   
6. ภาพรวม 

ปริญญาตรี 0.72 0.048 1.056 350 0.292 

 

ปริญญาโท 0.80 0.071 

    จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความเครียดในการท างานในภาพรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน ซ่ึงสรุป
ไดว้า่ขา้ราชการครูท่ีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความเครียดในการท างานไม่แตกต่างกนั  

 

 



71 
 

 สมมติฐานที ่1.5  : ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความเครียดในการท างาน
แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.9   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเครียดในการท างาน จ าแนกตาม                           
.                  รายไดต่้อเดือน 

ความเครียด 
ในการท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. งาน ระหวา่งกลุ่ม 3.490 3 1.163 1.896 0.130 

 
ภายในกลุ่ม 213.557 348 0.614   

 
รวม 217.048 351    

2. บทบาทในงานท่ีท า ระหวา่งกลุ่ม 1.294 3 0.431 0.584 0.626 

 
ภายในกลุ่ม 257.131 348 0.739   

 
รวม 258.424 351    

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่ม 3.069 3 1.023 0.898 0.442 

 
ภายในกลุ่ม 396.264 348 1.139   

 
รวม 399.333 351    

4. โครงสร้างขององคก์าร ระหวา่งกลุ่ม 6.869 3 2.290 2.040 0.108 

 
ภายในกลุ่ม 390.645 348 1.123   

 
รวม 397.514 351    

5. ผูบ้งัคบับญัชา ระหวา่งกลุ่ม 3.691 3 1.230 0.955 0.414 

 
ภายในกลุ่ม 448.247 348 1.288   

 
รวม 451.938 351    

6. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.232 3 0.411 0.724 0.538 

 
ภายในกลุ่ม 197.292 348 0.567   

 
รวม 198.524 351    

 จากตารางท่ี  4.9 พบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีความเครียดในการท างาน                          
ในภาพรวม  และรายด้านไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันั้นจึงปฏิเสธ    
สมมติฐาน ซ่ึงสรุปไดว้า่ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัค .วามเครียดในการท างาน
ไมแ่ตกต่างกนั 
 
 



72 
 

 สมมติฐานที ่1.6  : ขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั มีความเครียดในการ
ท างานแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.10 แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเครียดในการท างาน จ าแนกตาม                           
.                  สถานะทางเศรษฐกิจ 

ความเครียด 
ในการท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. งาน ระหวา่งกลุ่ม 2.012 3 0.671 1.085 0.355 

 
ภายในกลุ่ม 215.036 348 0.618   

 
รวม 217.048 351    

2. บทบาทในงานท่ีท า ระหวา่งกลุ่ม 4.879 3 1.626 2.232 0.084 

 
ภายในกลุ่ม 253.545 348 0.729   

 
รวม 258.424 351    

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่ม 1.975 3 0.658 0.577 0.631 

 
ภายในกลุ่ม 397.358 348 1.142   

 
รวม 399.333 351    

4. โครงสร้างขององคก์าร ระหวา่งกลุ่ม 5.886 3 1.962 1.743 0.158 

 
ภายในกลุ่ม 391.628 348 1.125   

 
รวม 397.514 351    

5. ผูบ้งัคบับญัชา ระหวา่งกลุ่ม 5.193 3 1.731 1.348 0.259 

 
ภายในกลุ่ม 446.746 348 1.284   

 
รวม 451.938 351    

6. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.637 3 0.546 0.964 0.410 

 
ภายในกลุ่ม 196.887 348 0.566   

 
รวม 198.524 351    

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า สถานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันมีความเครียดในการท างาน                          
ในภาพรวม  และรายด้านไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันั้นจึงปฏิเสธ    
สมมติฐาน ซ่ึงสรุปไดว้า่ขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั มีความเครียดในการท างาน
ไมแ่ตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที ่1.7 :ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการแตกต่างกนั มีความเครียดในการท างาน
แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.11 แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเครียดในการท างาน จ าแนกตาม                           
.                  อายรุาชการ 

ความเครียด 
ในการท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. งาน ระหวา่งกลุ่ม 3.310 3 1.103 1.796 0.148 

 
ภายในกลุ่ม 213.738 348 0.614   

 
รวม 217.048 351    

2. บทบาทในงานท่ีท า ระหวา่งกลุ่ม 1.087 3 0.362 0.490 0.689 

 
ภายในกลุ่ม 257.337 348 0.739   

 
รวม 258.424 351    

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่ม 2.860 3 0.953 0.837 0.474 

 
ภายในกลุ่ม 396.473 348 1.139   

 
รวม 399.333 351    

4. โครงสร้างขององคก์าร ระหวา่งกลุ่ม .858 3 0.286 0.251 0.861 

 
ภายในกลุ่ม 396.656 348 1.140   

 
รวม 397.514 351    

5. ผูบ้งัคบับญัชา ระหวา่งกลุ่ม 2.071 3 0.690 0.534 0.659 

 
ภายในกลุ่ม 449.867 348 1.293   

 
รวม 451.938 351    

6. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม .191 3 0.064 0.112 0.953 

 
ภายในกลุ่ม 198.333 348 0.570   

 
รวม 198.524 351    

 จากตารางท่ี  4.11 พบว่า  อายุราชการ ท่ีแตกต่างกัน มีความเครียดในการท างาน                          
ในภาพรวม  และรายดา้นไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันั้นจึงปฏิเสธ      
สมมติฐาน ซ่ึงสรุปได้ว่าข้าราชการครูท่ีมีอายุราชการแตกต่างกัน มีความเครียดในการท างานไม่
แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที ่1.8  : ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดท่ีแตกต่างกนั มีความเครียดใน
การท างานแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.12 แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเครียดในการท างาน จ าแนกตาม                           
.                  ขนาดของโรงเรียนท่ีสอน 

ความเครียด 
ในการท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. งาน ระหวา่งกลุ่ม 1.737 2 0.869 1.408 0.246 

 

ภายในกลุ่ม 215.310 349 0.617   

 
รวม 217.048 351    

2. บทบาทในงานท่ีท า ระหวา่งกลุ่ม 6.506 2 3.253 4.506 0.012* 

 

ภายในกลุ่ม 251.919 349 0.722   

 
รวม 258.424 351    

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่ม 2.588 2 1.294 1.138 0.322 

 

ภายในกลุ่ม 396.745 349 1.137   

 
รวม 399.333 351    

4. โครงสร้างขององคก์าร ระหวา่งกลุ่ม 7.449 2 3.724 3.332 0.037* 

 

ภายในกลุ่ม 390.065 349 1.118   

 
รวม 397.514 351    

5. ผูบ้งัคบับญัชา ระหวา่งกลุ่ม 5.106 2 2.553 1.994 0.138 

 

ภายในกลุ่ม 446.833 349 1.280   

 
รวม 451.938 351    

6. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 2.589 2 1.294 2.305 0.101 

 

ภายในกลุ่ม 195.935 349 0.561   

 
รวม 198.524 351    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ขนาดของโรงเรียนท่ีสอนแตกต่างกนัมีความเครียดในการท างาน                          
ด้านบทบาทในงานท่ีท า  และด้านโครงสร้างขององค์การแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี                 
ระดบั 0.05  ส่วนในภาพรวม  และรายดา้นอ่ืน ไดแ้ก่  ดา้นงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  และ
ดา้นผูบ้งัคบับญัชา  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
วา่ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดท่ีแตกต่างกนั มีความเครียดในการท างานแตกต่างกนั 
 เม่ือทราบถึงขนาดของโรงเรียนท่ีสอนแตกต่างกนัท าให้ขา้ราชการครูมีความเครียดในการ
ท างานท่ีแตกต่างกันอย ่า งม ีน ยัส าค ญัทางสถิต ิที ่ร ะดบั  0.05  ในด้านบทบาทในงานท่ีท า                            
และดา้นโครงสร้างขององคก์าร จึงน ามาพิจารณาความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ LSD  ดงัน้ี  
 
ตารางที ่4.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ความเครียดในการท างานดา้นบทบาทใน 
                 งานท่ีท า  จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีสอน 

ขนาดของโรงเรียน 
 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

 
ค่าเฉลีย่ 3.31 3.18 2.98 

ขนาดเล็ก 3.31 - 0.131 0.330 

   
(0.239) (0.003*) 

ขนาดกลาง 3.18 
 

- 0.199 

    
(0.073) 

ขนาดใหญ่ 2.98 
  

- 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่า Sig. 
 จากตารางท่ี 4.13  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ พบวา่ขา้ราชการครูท่ีสอนใน
โรงเรียนอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็กมีความเครียดในการท างานดา้นบทบาทในงานท่ีท ามากกวา่ครูท่ีสอน
อยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.330 
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ตารางที ่4.14   การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ความเครียดในการท างานดา้นโครงสร้าง 
                     ขององคก์าร จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีสอน 

ขนาดของโรงเรียน 
 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

 
ค่าเฉลีย่ 2.64 2.36 2.69 

ขนาดเลก็ 2.64 - 0.276 0.568 

   
(0.046*) (0.681) 

ขนาดกลาง 2.36 
 

- 0.333 

    
(0.016*) 

ขนาดใหญ่ 2.69 
  

- 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่า Sig. 
 จากตารางท่ี 4.14  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่  พบวา่ขา้ราชการครูท่ีสอน
ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความเครียดในการท างานด้านโครงสร้างขององค์การต่างกัน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพบความแตกต่างจ านวน 2 คู่ คือ  ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็กมีความเครียดในการท างานด้านโครงสร้างขององค์การมากกว่าข้าราชการครูท่ีสอน                                 
ในโรงเรียนขนาดกลาง โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.276  และข้าราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลาง                   
มีความเครียดในการท างานดา้นโครงสร้างขององคก์ารนอ้ยกวา่ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.333   
 สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัส่วนบุคคล  ได้แก่   เพศ   อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา  
รายไดต่้อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  อายุราชการ  และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนัมีการจดัการ
ความเครียดท่ีแตกต่างกนั  

 สมมติฐานที ่2.1  : ขา้ราชการครูท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.15   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการจดัการความเครียด จ าแนกตามเพศ 

การจดัการความเครียด 
t-test for Equality of Means 

เพศ . X  SD t df Sig. 

1. การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา 
ชาย 4.06 0.738 -1.259 350 0.209 
หญิง 4.18 0.679 
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ตารางที ่4.15   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการจดัการความเครียด จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

การจดัการความเครียด 
t-test for Equality of Means 

เพศ . X  SD t df Sig. 

2. การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 
ชาย 
หญิง 

2.94 
3.14 

0.734 
0.708 

-2.119 350 0.035* 

3. การจดัการความเครียดแบบหลีกหนี 
ชาย 
หญิง 

2.60 
2.59 

1.027 
0.848 

.065 91.87 0.948 

4. ภาพรวม 
ชาย 
หญิง 

3.15 
3.28 

0.595 
0.527 

-1.683 350 0.093 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ เพศแตกต่างกนัมีการจดัการความเครียดในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิธี  การจดัการความเครียดแบบ                  
มุ่งแกไ้ขอารมณ์  พบว่าเพศแตกต่างกนัมีการจดัการความเครียดต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ             
ท่ีระดบั 0.05 โดยเพศหญิงมีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์มากกว่าเพศชาย ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.14 และ 2.94 ตามล าดับ  ส่วนการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา  และการจัดการ
ความเครียดแบบหลีกหนี เพศท่ีแตกต่างกนัมีการจดัการความเครียดไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าขา้ราชการครูท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการจดัการ
ความเครียดท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที ่2.2  : ขา้ราชการครูท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.16  แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการจดัการความเครียด จ าแนกตามอาย ุ

การจดัการความเครียด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขปัญหา        

ระหวา่งกลุ่ม 2.061 3 0.687 1.441 0.231 
ภายในกลุ่ม 165.861 348 0.477 

  
รวม 167.922 351 

   
2. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.979 3 1.326 2.618 0.050* 
ภายในกลุ่ม 176.327 348 0.507 

  
รวม 180.307 351 
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ตารางที ่4.16   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการจดัการความเครียด จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

การจดัการความเครียด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

3. การจดัการความเครียด 
แบบหลีกหนี 

ระหวา่งกลุ่ม 4.525 3 1.508 1.946 0.122 
ภายในกลุ่ม 269.772 348 0.775 

  
รวม 274.297 351 

   
4. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 2.096 3 0.699 2.402 0.068 

ภายในกลุ่ม 101.216 348 0.291 
  

รวม 103.312 351 
   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ส่วนการจดัการความเครียดในภาพรวม  และ                   
การจัดการความเครียดรายวิธี  คือ  การจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา  และการจัดการ
ความเครียดแบบหลีกหนีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั  
 เม่ือทราบถึงอายท่ีุแตกต่างกนัท าใหข้า้ราชการครูมีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์
แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงน ามาพิจารณาความแตกต่างรายคู่ดว้ย LSD  ดงัน้ี   
 
ตารางที่ 4.17   การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์   
                     จ าแนกตามอาย ุ

อายุ 
 ไม่เกนิ 30 ปี 31 - 40  ปี 41 - 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 3.41 3.14 3.12 3.02 
ไม่เกิน 30 ปี 3.41 - 0.273 0.293 0.386 

   
(0.075) (0.074) (0.007*) 

31 - 40  ปี 3.14 
 

- 0.020 0.113 

   
(0.868) (0.223) 

41 - 50 ปี 3.12 
  

- 0.092 

     
(0.400) 

51 ปีข้ึนไป 3.02 
   

- 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่า Sig. 
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 จากตารางท่ี 4.17  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่  พบวา่  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุ
ไม่เกิน 30 ปี  มีการจัดการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์มากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.386   

 สมมติฐานที ่2.3  : ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการจดัการความเครียด 
ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.18   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการจัดการความเครียด จ าแนกตาม                          
.                 สถานภาพสมรส 

การจดัการความเครียด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขปัญหา        

ระหวา่งกลุ่ม 0.041 2 0.020 0.042 0.959 
ภายในกลุ่ม 167.881 349 0.481   
รวม 167.922 351    

2. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.778 2 1.889 3.735 0.025* 
ภายในกลุ่ม 176.529 349 0.506   
รวม 180.307 351    

3. การจดัการความเครียด 
แบบหลีกหนี 

ระหวา่งกลุ่ม 1.190 2 0.595 0.761 0.468 
ภายในกลุ่ม 273.106 349 0.783   
รวม 274.297 351    

4. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.319 2 0.660 2.257 0.106 
ภายในกลุ่ม 101.992 349 0.292   
รวม 103.312 351    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันมีการจัดการความเครียดแบบ                       
มุ่งแก้ไขอารมณ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ส่วนในภาพรวม และรายวิธี             
การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา  และแบบหลีกหนี  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั               
ทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานวา่ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั                  
มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั 
 เม่ือทราบถึงสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัท าให้ขา้ราชการครูมีการจดัการความเครียดแบบ
มุ่งแกไ้ขอารมณ์ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  จึงน ามาพิจารณาความแตกต่าง
รายคู่ดว้ยวธีิ LSD ดงัน้ี  
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ตารางที ่4.19   การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 
                     จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส 
 
 

ค่าเฉลีย่ 

โสด สมรส/ 
อยู่ด้วยกนั 

หย่าร้าง/หม้าย/ 
แยกกนัอยู่ 

3.24 3.06 2.92 
โสด 3.24 - 0.180 0.326 

   
(0.034*) (0.015*) 

สมรส/อยูด่ว้ยกนั 3.06 
 

- 0.146 

    
(0.239) 

หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 2.92 
  

- 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่า Sig. 

 จากตารางท่ี 4.19  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่  พบว่าข้าราชการครูท่ีมี
สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันมีการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพบความแตกต่างจ านวน 2 คู่  คือ  ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพ
โสดมีการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์มากกว่า  ข้าราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรส/              
อยูด่ว้ยกนั โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.180  และขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพโสดมีการจดัการความเครียดแบบ
มุ่งแกไ้ขอารมณ์มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.326 

 สมมติฐานที ่2.4  : ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการจดัการความเครียด 
ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.20   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการจัดการความเครียด จ าแนกตาม                          
.                    ระดบัการศึกษา 

การจดัการความเครียด 
t-test for Equality of Means 

ระดบัการศึกษา . X  SD t df Sig. 

1. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขปัญหา        

ปริญญาตรี 4.13 0.718 -0.922 350.000 0.357 
ปริญญาโท 4.20 0.643 

   2. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 

ปริญญาตรี 3.10 0.710 0.023 350 0.982 
ปริญญาโท 3.10 0.732 

   3. การจดัการความเครียด 
แบบหลีกหนี 

ปริญญาตรี 2.54 0.878 -1.573 350.000 0.117 
ปริญญาโท 2.69 0.890 
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ตารางที ่4.20   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการจัดการความเครียด จ าแนกตาม                          
.                     ระดบัการศึกษา (ต่อ) 

การจดัการความเครียด 
t-test for Equality of Means 

ระดบัการศึกษา . X  SD t df Sig. 

4. ภาพรวม ปริญญาตรี 3.22 0.545 -1.254 350.000 0.211 
ปริญญาโท 3.30 0.537 

    จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการจดัการความเครียดในภาพรวม                   
และการจดัการความเครียดรายวิธีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันั้นจึง              
ปฏิเสธสมมติฐาน ซ่ึงสรุปไดว้า่ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการจดัการความเครียด
ท่ีไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที ่2.5  : ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีการจดัการความเครียด 
ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.21   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการจัดการความเครียด จ าแนกตาม                          
.                     รายไดต่้อเดือน 

การจดัการความเครียด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขปัญหา        

ระหวา่งกลุ่ม 0.104 3 0.035 0.072 0.975 
ภายในกลุ่ม 167.818 348 0.482   
รวม 167.922 351    

2. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.183 3 1.728 3.433 0.017* 
ภายในกลุ่ม 175.124 348 0.503   
รวม 180.307 351    

3. การจดัการความเครียด 
แบบหลีกหนี 

ระหวา่งกลุ่ม 1.695 3 0.565 0.721 0.540 
ภายในกลุ่ม 272.602 348 0.783   
รวม 274.297 351    

4. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.575 3 0.525 1.796 0.148 
ภายในกลุ่ม 101.736 348 0.292   
รวม 103.312 351    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.21  พบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีการจัดการความเครียดแบบ                       
มุ่งแก้ไขอารมณ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ส่วนในภาพรวม และรายวิธี             
การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา  และแบบหลีกหนีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญั               
ทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั                 
มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั 
  เม่ือทราบถึงรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัท าให้ขา้ราชการครูมีการจดัการความเครียดแบบ
มุ่งแกไ้ขอารมณ์ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  จึงน ามาพิจารณาความแตกต่าง
รายคู่ดว้ยวธีิ LSD  ดงัน้ี  
 
ตารางที ่4.22   การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 
                     จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน 
ค่าเฉลีย่ 

15,001 -  
25,000 บาท 

25,001 -  
35,000 บาท 

35,001 -  
45,000 บาท 

มากกว่า  
45,000 บาท 

3.25 3.17 2.93 3.03 
15,001 - 25,000 บาท 3.25 - 0.081 0.313 0.221 

   
(0.535) (0.005*) (0.014*) 

25,001 - 35,000 บาท 3.17 
 

- 0.232 0.140 

    
(0.111) (0.279) 

35,001 - 45,000 บาท 2.93 
  

- 0.092 

     
(0.402) 

มากกวา่ 45,000 บาท 3.03 
   

- 

      * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่า Sig. 
 จากตารางท่ี 4.22  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่  พบว่าข้าราชการครูท่ีมี
รายไดต่้างกนัมีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  โดยพบความแตกต่างจ านวน 2 คู่ คือ  ขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท               
มีการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ ท่ีมากกว่าข้าราชการครู ท่ี มีรายได้ต่อเดือน                             
35,001 - 45,000 บาท โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.313  และขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 
บาท มีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ท่ีมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 
45,000 บาท  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.221   
 



83 
 

 สมมติฐานที ่2.6  : ขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั มีการจดัการ
ความเครียดท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.23   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการจัดการความเครียด จ าแนกตาม                          
.                    สถานะทางเศรษฐกิจ 

การจดัการความเครียด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขปัญหา        

ระหวา่งกลุ่ม 2.182 3 0.727 1.527 0.207 
ภายในกลุ่ม 165.740 348 0.476   
รวม 167.922 351    

2. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.503 3 0.168 0.324 0.808 
ภายในกลุ่ม 179.804 348 0.517   
รวม 180.307 351    

3. การจดัการความเครียด 
แบบหลีกหนี 

ระหวา่งกลุ่ม 2.236 3 0.745 0.953 0.415 
ภายในกลุ่ม 272.061 348 0.782   
รวม 274.297 351    

4. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.008 3 0.003 0.009 0.999 
ภายในกลุ่ม 103.303 348 0.297   
รวม 103.312 351    

 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า สถานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันมีการจัดการความเครียด                        
ในภาพรวม  และการจดัการความเครียดรายวิธีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน ซ่ึงสรุปได้ว่าข้าราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั มีการ
จดัการความเครียดไม่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที ่2.7  : ขา้ราชการครูท่ีอายรุาชการแตกต่างกนั มีการจดัการความเครียด                            
ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.24   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการจัดการความเครียด จ าแนกตาม                          
.                  อายรุาชการ 

การจดัการความเครียด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขปัญหา        

ระหวา่งกลุ่ม 0.424 3 0.141 0.294 0.830 
ภายในกลุ่ม 167.498 348 0.481   
รวม 167.922 351    

2. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.692 3 1.231 2.425 0.066 
ภายในกลุ่ม 176.615 348 0.508   
รวม 180.307 351    

3. การจดัการความเครียด 
แบบหลีกหนี 

ระหวา่งกลุ่ม 3.327 3 1.109 1.424 0.235 
ภายในกลุ่ม 270.970 348 0.779   
รวม 274.297 351    

4. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.734 3 0.578 1.980 0.117 
ภายในกลุ่ม 101.578 348 0.292   
รวม 103.312 351    

 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า อายุราชการท่ีแตกต่างกันมีการจัดการความเครียดในภาพรวม                   
และการจดัการความเครียดรายวิธีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันั้นจึง             
ปฏิเสธสมมติฐาน ซ่ึงสรุปได้ว่าขา้ราชการครูท่ีอายุราชการแตกต่างกนั มีการจดัการความเครียดไม่
แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที ่2.8  : ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีการจดัการ
ความเครียดท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.25   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการจัดการความเครียด จ าแนกตาม                          
.                   ขนาดของโรงเรียนท่ีสอน 

การจดัการความเครียด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขปัญหา        

ระหวา่งกลุ่ม 0.033 2 0.016 0.034 0.967 
ภายในกลุ่ม 167.889 349 0.481   
รวม 167.922 351    

2. การจดัการความเครียด 
แบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.222 2 0.111 0.215 0.807 
ภายในกลุ่ม 180.085 349 0.516   
รวม 180.307 351    

3. การจดัการความเครียด 
แบบหลีกหนี 

ระหวา่งกลุ่ม 5.481 2 2.741 3.558 0.030* 
ภายในกลุ่ม 268.815 349 0.770   
รวม 274.297 351    

4. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.798 2 0.399 1.358 0.258 
ภายในกลุ่ม 102.514 349 0.294   
รวม 103.312 351    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.25  พบว่า ขนาดของโรงเรียนท่ีสอนท่ีแตกต่างกนัมีการจดัการความเครียด
แบบหลีกหนีแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ส่วนในภาพรวม และรายวิธี             
การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา  และมุ่งแกไ้ขอารมณ์ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั               
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานวา่ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั
มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั 
 เม่ือทราบถึงขนาดของโรงเรียนท่ีสอนท่ีแตกต่างกันท าให้ข้าราชการครูมีการจัดการ
ความเครียดแบบหลีกหนีท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  จึงน ามาพิจารณาความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ LSD  ดงัน้ี  
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ตารางที ่4.26   การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่การจดัการความเครียดแบบหลีกหนี  
                     จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีสอน 

ขนาดของโรงเรียน 
 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

 
ค่าเฉลีย่ 2.76 2.46 2.56 

ขนาดเลก็ 2.76 - 0.299 0.206 

   
(0.010*) (0.073) 

ขนาดกลาง 2.46 
 

- 0.094 

    
(0.415) 

ขนาดใหญ่ 2.56 
  

- 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่า Sig. 

 จากตารางท่ี 4.26  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่  พบวา่ขา้ราชการครูท่ีสอน
ในโรงเรียนขนาดเล็กมีการจดัการความเครียดแบบหลีกหนีมากกว่าขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียน
ขนาดกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.299 
 สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่   เพศ   อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา               
รายได้ต่อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  อายุราชการ  และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกันมี                
คุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที ่3.1  : ขา้ราชการครูท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.27   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามเพศ 

คุณภาพชีวติการท างาน 
t-test for Equality of Means 

เพศ X  SD t df Sig. 
1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยติุธรรม      

ชาย 3.28 0.887 -1.587 350 0.113 
หญิง 3.45 0.788 

   2. สภาพการท างานท่ีมีความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

ชาย 3.38 0.906 -1.126 350 0.261 
หญิง 3.51 0.795 

   3. ความกา้วหนา้และความมัน่คง 
ในงาน 

ชาย 3.77 0.799 -0.196 350 0.845 
หญิง 3.79 0.737 

   4. โอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเอง 

ชาย 3.55 0.850 -1.679 350 0.094 
หญิง 3.74 0.836 
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ตารางที ่4.27  แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

คุณภาพชีวติการท างาน 
t-test for Equality of Means 

เพศ X  SD t df Sig. 
5. การท างานร่วมกนัและ
ความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

ชาย 3.67 0.865 -0.778 350 0.437 
หญิง 3.76 0.841 

   6. ระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังาน 

ชาย 3.63 0.902 -1.334 350 0.183 
หญิง 3.79 0.857 

   7. ความสมดุลระหวา่งงานและ
ชีวติส่วนตวั 

ชาย 3.62 1.029 -0.906 350 0.366 
หญิง 3.72 0.830 

   8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชาย 3.72 0.838 -1.731 350 0.084 
หญิง 3.90 0.720 

   9. ภาพรวม ชาย 3.58 0.687 -1.534 350 0.126 
หญิง 3.71 0.607 

    จากตารางท่ี 4.27 พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม  และ                   
รายดา้นไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน ซ่ึงสรุปได้
วา่ขา้ราชการครูท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติการท างานไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานที ่3.2 :ขา้ราชการครูท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.28   แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ

คุณภาพชีวติการท างาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยติุธรรม      

ระหวา่งกลุ่ม 3.411 3 1.137 1.744 0.158 
ภายในกลุ่ม 226.864 348 0.652 

  
รวม 230.275 351 

   
2. สภาพการท างานท่ีมีความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.484 3 0.161 0.240 0.869 
ภายในกลุ่ม 234.500 348 0.674 

  
รวม 234.985 351 

   
3. ความกา้วหนา้และความมัน่คง 
ในงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.100 3 0.367 0.653 0.582 
ภายในกลุ่ม 195.536 348 0.562 

  
รวม 196.636 351 
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ตารางที ่4.28  แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

คุณภาพชีวติการท างาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

4. โอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 3.013 3 1.004 1.427 0.235 
ภายในกลุ่ม 244.975 348 0.704 

  
รวม 247.989 351 

   
5. การท างานร่วมกนัและ
ความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.631 3 0.210 0.292 0.831 
ภายในกลุ่ม 250.371 348 0.719 

  
รวม 251.002 351 

   
6. ระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2.414 3 0.805 1.071 0.361 
ภายในกลุ่ม 261.565 348 0.752 

  
รวม 263.980 351 

   
7. ความสมดุลระหวา่งงานและ 
ชีวติส่วนตวั 

ระหวา่งกลุ่ม 1.650 3 0.550 0.722 0.539 

ภายในกลุ่ม 265.092 348 0.762 
  

รวม 266.742 351 
   

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ระหวา่งกลุ่ม 1.096 3 0.365 0.654 0.581 
ภายในกลุ่ม 194.358 348 0.559 

  
รวม 195.455 351 

   
9. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.625 3 0.208 0.532 0.661 

ภายในกลุ่ม 136.330 348 0.392 
  

รวม 136.954 351 
   

 จากตารางท่ี 4.28 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม  และ                   
รายดา้นไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน ซ่ึงสรุปได้
วา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติการท างานไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที ่3.3  : ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.29  แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม                          
.                     สถานภาพสมรส 

คุณภาพชีวติการท างาน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ 
และยติุธรรม      

ระหวา่งกลุ่ม 0.065 2 0.033 0.050 0.952 
ภายในกลุ่ม 230.210 349 0.660 

  
รวม 230.275 351 

   
2. สภาพการท างานท่ีมีความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.583 2 0.292 0.434 0.648 
ภายในกลุ่ม 234.402 349 0.672 

  
รวม 234.985 351 

   
3. ความกา้วหนา้และความมัน่คง 
ในงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.295 2 0.148 0.262 0.769 
ภายในกลุ่ม 196.341 349 0.563 

  
รวม 196.636 351 

   
4. โอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 2.321 2 1.161 1.649 0.194 
ภายในกลุ่ม 245.668 349 0.704 

  
รวม 247.989 351 

   
5. การท างานร่วมกนัและ
ความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.368 2 0.184 0.256 0.774 
ภายในกลุ่ม 250.634 349 0.718 

  
รวม 251.002 351 

   
6. ระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.207 2 0.103 0.137 0.872 
ภายในกลุ่ม 263.773 349 0.756 

  
รวม 263.980 351 

   
7. ความสมดุลระหวา่งงานและชีวติ
ส่วนตวั 

ระหวา่งกลุ่ม 1.113 2 0.557 0.731 0.482 
ภายในกลุ่ม 265.629 349 0.761 

  
รวม 266.742 351 

   
8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ระหวา่งกลุ่ม 2.163 2 1.081 1.952 0.143 

ภายในกลุ่ม 193.292 349 0.554 
  

รวม 195.455 351 
   

9. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.223 2 0.112 0.285 0.752 
ภายในกลุ่ม 136.731 349 0.392 

  
รวม 136.954 351 

   
 จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม  
และรายด้านไม่แตกต่างกัน อย ่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดังนั้ นจึงปฏิเสธสมมติฐาน                 
ซ่ึงสรุปไดว้า่ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนั  
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 สมมติฐานที ่3.4  : ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติการท างานท่ี
แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.30  แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม                          
.                  ระดบัการศึกษา 

คุณภาพชีวติการท างาน 
t-test for Equality of Means 

ระดบัการศึกษา X . SD t df Sig. 
1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ 
และยติุธรรม      

ปริญญาตรี 3.49 0.799 2.422 350 0.016* 
ปริญญาโท 3.28 0.813 

   2. สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั
และส่งเสริมสุขภาพ 

ปริญญาตรี 3.50 0.807 0.464 350 0.643 
ปริญญาโท 3.45 0.840 

   3. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ปริญญาตรี 3.78 0.739 -0.220 350 0.826 
ปริญญาโท 3.80 0.768 

   4. โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถ
ของตนเอง 

ปริญญาตรี 3.73 0.783 0.783 225.389 0.434 
ปริญญาโท 3.65 0.936 

   5. การท างานร่วมกนัและความสมัพนัธ์
กบับุคคลอ่ืน 

ปริญญาตรี 3.76 0.796 0.658 350 0.511 
ปริญญาโท 3.70 0.929 

   6. ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน ปริญญาตรี 3.80 0.814 1.351 350 0.178 
 ปริญญาโท 3.67 0.952 

   7. ความสมดุลระหวา่งงานและชีวติ
ส่วนตวั 

ปริญญาตรี 3.72 0.850 0.597 350 0.551 
ปริญญาโท 3.67 0.910 

   8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ปริญญาตรี 3.88 0.717 0.597 350 0.551 
ปริญญาโท 3.83 0.798 

   9. ภาพรวม ปริญญาตรี 3.71 0.619 1.111 350 0.267 
ปริญญาโท 3.63 0.635 

   * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นการได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างมีคุณภาพชีวิตการท างานต่างกนั  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยระดับการศึกษาปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตการท างาน
มากกวา่ระดบัการศึกษาปริญญาโท  ท่ีค่าเฉล่ีย 3.49 และ 3.28  ตามล าดบั  ส่วนดา้นสภาพการท างานท่ี
มีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  โอกาสในการพฒันาขีด
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ความสามารถของตนเอง  การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  ระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังาน  ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั  และความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวติการท างานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างาน                   
ท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที ่3.5  : ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติการท างาน              
ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.31  แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม                          
.                     รายไดต่้อเดือน 

คุณภาพชีวติการท างาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยติุธรรม      

ระหวา่งกลุ่ม 7.483 3 2.494 3.896 0.009* 
ภายในกลุ่ม 222.792 348 0.640   
รวม 230.275 351    

2. สภาพการท างานท่ีมีความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.675 3 0.225 0.334 0.801 
ภายในกลุ่ม 234.310 348 0.673   
รวม 234.985 351    

3. ความกา้วหนา้และความมัน่คง 
ในงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2.370 3 0.790 1.415 0.238 
ภายในกลุ่ม 194.266 348 0.558   
รวม 196.636 351    

4. โอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.712 3 0.237 0.334 0.801 
ภายในกลุ่ม 247.276 348 0.711   
รวม 247.989 351    

5. การท างานร่วมกนัและ
ความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.203 3 0.068 0.094 0.963 
ภายในกลุ่ม 250.799 348 0.721   
รวม 251.002 351    

6. ระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.140 3 0.047 0.062 0.980 
ภายในกลุ่ม 263.840 348 0.758   
รวม 263.980 351    
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ตารางที ่4.31  แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม                          
.                   รายไดต่้อเดือน (ต่อ) 

คุณภาพชีวติการท างาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

7. ความสมดุลระหวา่งงานและ 
ชีวติส่วนตวั 

ระหวา่งกลุ่ม 2.801 3 0.934 1.231 0.298 
ภายในกลุ่ม 263.941 348 0.758   
รวม 266.742 351    

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ระหวา่งกลุ่ม 1.031 3 0.344 0.615 0.606 
ภายในกลุ่ม 194.423 348 0.559   
รวม 195.455 351    

9. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.933 3 0.311 0.796 0.497 
ภายในกลุ่ม 136.021 348 0.391 

  
รวม 136.954 351 

   
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.31  พบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานด้าน                    
การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05                  
ส่วนในภาพรวม และรายดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  
ความกา้วหน้าและความมัน่คง ในงาน  โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง                      
การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน  ความสมดุล
ระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั  และความเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั               
ทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั                
มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั  
 เม่ือทราบถึงรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันท าให้ข้าราชการครูมีคุณภาพชีวิตการท างาน             
ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
จึงน ามาพิจารณาความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ LSD  ดงัน้ี  
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ตารางที ่4.32   การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บ 
                     ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน 
ค่าเฉลีย่ 

15,001 -  
25,000 บาท 

25,001 -  
35,000 บาท 

35,001 -  
45,000 บาท 

มากกว่า  
45,000 บาท 

3.21 3.45 2.52 3.53 
15,001 - 25,000 บาท 3.21 - 0.024 0.305 0.321 

   
(0.106) (0.016*) (0.002*) 

25,001 - 35,000 บาท 3.45 
 

- 0.066 0.082 

    
(0.687) (0.573) 

35,001 - 45,000 บาท 2.52 
  

- 0.016 

     
(0.896) 

มากกวา่ 45,000 บาท 3.53 
   

- 

      * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่า Sig. 

 จากตารางท่ี 4.32  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่  พบว่าข้าราชการครูท่ีมี
รายได้ต่อเดือนต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม
ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบความแตกต่างจ านวน 2 คู่  คือ  ขา้ราชการครูท่ีมี
รายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรมท่ีมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือน 35,001 - 45,000 บาท  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.305 
และขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมน้อยกว่าข้าราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท                
โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.321 

 สมมติฐานที ่3.6 :ขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิต                 
การท างานท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.33  แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามสถานะ                 
.                   ทางเศรษฐกิจ 

คุณภาพชีวติการท างาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยติุธรรม      

ระหวา่งกลุ่ม 8.429 3 2.810 4.407 0.005* 
ภายในกลุ่ม 221.846 348 0.637 

  
รวม 230.275 351 
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ตารางที ่4.33  แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามสถานะ                 
.                   ทางเศรษฐกิจ (ต่อ) 

คุณภาพชีวติการท างาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

2. สภาพการท างานท่ีมีความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.818 3 0.273 0.405 0.749 
ภายในกลุ่ม 234.166 348 0.673 

  
รวม 234.985 351 

   
3. ความกา้วหนา้และความมัน่คง 
ในงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.188 3 0.396 0.705 0.550 
ภายในกลุ่ม 195.448 348 0.562 

  
รวม 196.636 351 

   
4. โอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.690 3 0.230 0.324 0.808 

ภายในกลุ่ม 247.298 348 0.711 
  

รวม 247.989 351 
   

5. การท างานร่วมกนัและ
ความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.822 3 0.274 0.381 0.767 

ภายในกลุ่ม 250.181 348 0.719 
  

รวม 251.002 351 
   

6. ระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.397 3 0.132 0.175 0.914 

ภายในกลุ่ม 263.583 348 0.757 
  

รวม 263.980 351 
   

7. ความสมดุลระหวา่งงานและ 
ชีวติส่วนตวั 

ระหวา่งกลุ่ม 7.343 3 2.448 3.284 0.021* 

ภายในกลุ่ม 259.399 348 0.745 
  

รวม 266.742 351 
   

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ระหวา่งกลุ่ม 3.780 3 1.260 2.288 0.078 

ภายในกลุ่ม 191.675 348 0.551 
  

รวม 195.455 351 
   

9. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.701 3 0.567 1.459 0.226 

ภายในกลุ่ม 135.254 348 0.389 
  

รวม 136.954 351 
   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.33  พบว่า สถานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้น                    
การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  และด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส่วนในภาพรวม และรายด้านอ่ืน ๆ ได้แก่  
สภาพการท างานที่มีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน  
โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง   การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบั               
บุคคลอื่น  ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบตัิงาน  และความเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทาง
เศรษฐกิจแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั  
 เม่ือทราบถึงรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันท าให้ข้าราชการครูมีคุณภาพชีวิตการท างาน             
ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  และดา้นความสมดุลระหวา่งงานและชีวิตส่วนตวั
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  จึงน ามาพิจารณาความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี LSD  
ดงัน้ี  
 
ตารางที ่4.34   การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บ 
                     ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  จ าแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจ 

สถานะทางเศรษฐกจิ 

 รายได้พอใช้จ่าย รายได้พอใช้จ่าย
และเหลือเกบ็ 

รายได้ไม่
พอใช้จ่าย 

รายได้ 
ไม่พอใช้จ่าย
และมหีนีสิ้น 

ค่าเฉลีย่ 3.51 3.56 3.11 3.24 
รายไดพ้อใชจ่้าย 3.51 - 0.054 0.393 0.270 

   
(0.642) (0.015*) (0.009*) 

รายไดพ้อใชจ่้ายและ
เหลือเก็บ 

3.56 
 

- 0.447 0.325 

   
(0.012*) (0.011*) 

รายไดไ้ม่พอใชจ่้าย 3.11 
  

- 0.123 

     
(0.470) 

รายไดไ้ม่พอใชจ่้าย 
และมีหน้ีสิน 

3.24 

   

- 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่า Sig. 
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 จากตารางท่ี 4.34  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่  พบว่าข้าราชการครูท่ีมี
สถานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรมแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  พบความแตกต่างจ านวน 4 คู่  คือ  
ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใช้จ่ายมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรมมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ไม่พอใช้จ่าย  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.393  ข้าราชการครูท่ีมี
รายไดพ้อใช้จ่ายมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมากกว่า
ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชจ่้ายและมีหน้ีสิน  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.270  ขา้ราชการครูท่ีมีรายได้
พอใช้จ่ายและเหลือเก็บมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม
มากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใช้จ่าย โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.447  และขา้ราชการครูท่ีมีรายได้
พอใช้จ่ายและเหลือเก็บมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม
มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชจ่้ายและมีหน้ีสิน โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.325       
 
ตารางที ่4.35   การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความสมดุล 
                     ระหวา่งงานและชีวติส่วนตวั  จ  าแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจ 

สถานะทางเศรษฐกจิ 

 รายได้พอใช้จ่าย รายได้พอใช้จ่าย
และเหลือเกบ็ 

รายได้ไม่
พอใช้จ่าย 

รายได้ 
ไม่พอใช้จ่าย
และมหีนีสิ้น 

ค่าเฉลีย่ 3.82 3.75 3.33 3.59 
รายไดพ้อใชจ่้าย 3.82 - 0.071 0.484 0.225 

   
(0.574) (0.006*) (0.046*) 

รายไดพ้อใชจ่้ายและ
เหลือเก็บ 

3.75 
 

- 0.413 0.154 

   
(0.032*) (0.265) 

รายไดไ้ม่พอใชจ่้าย 3.33 
  

- 0.259 

     
(0.159) 

รายไดไ้ม่พอใชจ่้าย 
และมีหน้ีสิน 

3.59 

   

- 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่า Sig. 
 จากตารางท่ี 4.35  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่  พบว่าข้าราชการครูท่ีมี
สถานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ส่วนตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  พบความแตกต่างจ านวน 3 คู่   คือ  
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ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใชจ่้ายมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั
มากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชจ่้ายโดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.484  คือ  ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใช้
จ่ายมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวัมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมี
รายไดไ้ม่พอใช้จ่ายและมีหน้ีสิน  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.225  และคือขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใช้จ่าย
และเหลือเก็บมีคุณภาพชีวติการท างานดา้นความสมดุลระหวา่งงานและชีวิตส่วนตวัมากกวา่ขา้ราชการ
ครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชจ่้าย โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.413          

 สมมติฐานที ่3.7 :ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติการท างาน                  
ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.36  แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม                 
.                   อายรุาชการ 

คุณภาพชีวติการท างาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยติุธรรม      

ระหวา่งกลุ่ม 7.755 3 2.585 4.043 0.008* 
ภายในกลุ่ม 222.520 348 0.639 

  
รวม 230.275 351 

   
2. สภาพการท างานท่ีมีความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.755 3 1.918 2.912 0.034* 
ภายในกลุ่ม 229.230 348 0.659 

  
รวม 234.985 351 

   
3. ความกา้วหนา้และความมัน่คง 
ในงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.141 3 0.380 0.677 0.566 
ภายในกลุ่ม 195.495 348 0.562 

  
รวม 196.636 351 

   
4. โอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 5.072 3 1.691 2.422 0.066 
ภายในกลุ่ม 242.916 348 0.698 

  
รวม 247.989 351 

   
5. การท างานร่วมกนัและ
ความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

ระหวา่งกลุ่ม 3.797 3 1.266 1.782 0.150 
ภายในกลุ่ม 247.205 348 0.710 

  
รวม 251.002 351 

   
6. ระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.428 3 1.476 1.979 0.117 
ภายในกลุ่ม 259.551 348 0.746 

  
รวม 263.980 351 
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ตารางที ่4.36  แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม                 
.                   อายรุาชการ (ต่อ)  

คุณภาพชีวติการท างาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

7. ความสมดุลระหวา่งงานและ 
ชีวติส่วนตวั 

ระหวา่งกลุ่ม 4.318 3 1.439 1.909 0.128 

ภายในกลุ่ม 262.425 348 0.754 
  

รวม 266.742 351 
   

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ระหวา่งกลุ่ม 6.549 3 2.183 4.022 0.008* 

ภายในกลุ่ม 188.905 348 0.543 
  

รวม 195.455 351 
   

9. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 4.041 3 1.347 3.527 0.015* 

ภายในกลุ่ม 132.913 348 0.382 
  

รวม 136.954 351 
   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.36  พบว่า อายุราชการท่ีแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม  
คุณภาพชีวติรายดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  ดา้นสภาพการท างาน
ที่มีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ส่วนรายดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน  
โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง   การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบั               
บุคคลอื่น  ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบตัิงาน  และด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั               
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานวา่ขา้ราชการครูท่ีมี
อายรุาชการแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั 
  เม่ือทราบถึงอายุราชการท่ีแตกต่างกันท าให้ข้าราชการครูมีคุณภาพชีวิตการท างาน             
โดยรวม  และรายดา้น คือ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  ดา้นสภาพการท างาน              
ที่มีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงน ามาพิจารณาความแตกต่างรายคู่ดว้ย LSD  ดงัน้ี  
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ตารางที ่4.37   การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม  จ าแนกตาม 
                     อายรุาชการ 

อายุราชการ 
 ไม่เกนิ 5 ปี 6 - 15 ปี 16 - 25 ปี มากกว่า 25 ปี 

ค่าเฉลีย่ 3.72 3.46 3.76 3.72 
ไม่เกิน 5 ปี 3.72 - 0.267 0.040 0.002 

   
(0.012*) (0.715) (0.986) 

6 - 15 ปี 3.46 
 

- 0.307 0.269 

   
(0.007*) (0.004*) 

16 - 25 ปี 3.76 
  

- 0.039 

     
(0.690) 

มากกวา่ 25 ปี 3.72 
   

- 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่า Sig. 

 จากตารางท่ี 4.37  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่  พบว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุ
ราชการแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
พบความแตกต่างจ านวน 3 คู่  คือขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างาน
โดยรวมมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 6 - 15 ปี  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.267  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุ
ราชการ 6 - 15 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมนอ้ยกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 16 - 25 ปี โดยมี
ผลต่างเฉล่ีย 0.307  และขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 6 - 15 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมนอ้ยกว่า
ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการมากกว่า 25 ปี  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.269  
 

ตารางที ่4.38   การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บ 
                     ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  จ าแนกตามอายรุาชการ 

อายุราชการ 
 ไม่เกนิ 5 ปี 6 - 15 ปี 16 - 25 ปี มากกว่า 25 ปี 

ค่าเฉลีย่ 3.32 3.15 3.52 3.53 
ไม่เกิน 5 ปี 3.32 - 0.169 0.199 0.208 

   
(0.215) (0.165) (0.064) 

6 - 15 ปี 3.15 
 

- 0.367 0.377 

   
(0.013*) (0.002*) 

16 - 25 ปี 3.52 
  

- 0.010 

     
(9.938) 

มากกวา่ 25 ปี 3.53 
   

- 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่า Sig. 
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 จากตารางท่ี 4.38  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่  พบวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายุ
ราชการแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวติการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  พบความแตกต่างจ านวน 2 คู่  คือ ข้าราชการครูท่ีมีอายุ
ราชการ 6 - 15 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมนอ้ยกว่า
ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 16 - 25 ปี  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.367  และขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ            
6 - 15 ปี มีคุณภาพชีวติการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมนอ้ยกวา่ขา้ราชการ
ครูท่ีมีอายรุาชการมากกวา่ 25 ปี  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.377 
 
ตารางที ่4.39   การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานดา้นสภาพ               
                     การท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  จ าแนกตามอายรุาชการ 

อายุราชการ 
 ไม่เกนิ 5 ปี 6 - 15 ปี 16 - 25 ปี มากกว่า 25 ปี 

ค่าเฉลีย่ 3.54 3.21 3.59 3.52 
ไม่เกิน 5 ปี 3.54 - 0.329 0.044 0.018 

   
(0.018*) (0.760) (0.874) 

6 - 15 ปี 3.21   - 0.373 0.311 

  
  (0.013*) (0.010*) 

16 - 25 ปี 3.59 
  

- 0.062 

     
(0.626) 

มากกวา่ 25 ปี 
 

3.52 

   

- 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่า Sig. 
 จากตารางท่ี 4.39  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่  พบว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุ
ราชการแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  พบความแตกต่างจ านวน 3 คู่  คือ ขา้ราชการ
ครูท่ีมีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 6 - 15  ปี  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.329  ขา้ราชการครูท่ี
มีอายุราชการ 6 - 15 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นสภาพการท างานที่มีความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพน้อยกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 16 - 25  ปี  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.373  และขา้ราชการครูท่ี
อายุราชการ 6 - 15 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพนอ้ยกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการมากกว่า 25 ปี  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.311   
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  ตารางที ่4.40 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความเป็น 
                     ประโยชน์ต่อสังคม  จ าแนกตามอายรุาชการ 

อายุราชการ 
 ไม่เกนิ 5 ปี 6 - 15 ปี 16 - 25 ปี มากกว่า 25 ปี 

ค่าเฉลีย่ 3.93 3.58 3.98 3.91 
ไม่เกิน 5 ปี 3.93 - 0.351 0.046 0.019 

   
(0.005*) (0.724) (0.854) 

6 - 15 ปี 3.58 
 

- 0.397 0.332 

   
(0.004*) (0.003*) 

16 - 25 ปี 3.98 
  

- 0.065 

     
(0.573) 

มากกวา่ 25 ปี 
 

3.91 

   

- 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่า Sig. 

 จากตารางท่ี 4.40  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่  พบวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายุ
ราชการแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  พบความแตกต่างจ านวน 3 คู่  คือ ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการไม่เกิน 
5 ปี มีคุณภาพชีวติการท างานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 
6 - 15  ปี  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.351  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 6 - 15 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมนอ้ยกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 16 - 25  ปี  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 
0.397  และขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 6 - 15 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความเป็นประโยชน์
ต่อสังคมนอ้ยกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการมากกวา่ 25  ปี  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.332 

 สมมติฐานที ่3.8 :ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติ             
การท างานท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.41  แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม                          
.                     ขนาดของโรงเรียนท่ีสอน 

คุณภาพชีวติการท างาน 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ 
และยติุธรรม      

ระหวา่งกลุ่ม 0.199 2 0.100 0.151 0.860 
ภายในกลุ่ม 230.076 349 0.659 

  
รวม 230.275 351 

   
2. สภาพการท างานท่ีมีความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.505 2 0.252 0.375 0.687 
ภายในกลุ่ม 234.480 349 0.672 

  
รวม 234.985 351 

   
3. ความกา้วหนา้และความมัน่คง 
ในงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.329 2 0.164 0.292 0.747 
ภายในกลุ่ม 196.307 349 0.562 

  
รวม 196.636 351 

   
4. โอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 7.871 2 3.936 5.720 0.004* 
ภายในกลุ่ม 240.117 349 0.688 

  
รวม 247.989 351 

   
5. การท างานร่วมกนัและ
ความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

ระหวา่งกลุ่ม 3.286 2 1.643 2.315 0.100 
ภายในกลุ่ม 247.716 349 0.710 

  
รวม 251.002 351 

   
6. ระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.514 2 0.757 1.007 0.366 
ภายในกลุ่ม 262.465 349 0.752 

  
รวม 263.980 351 

   
7. ความสมดุลระหวา่งงาน 
และชีวติส่วนตวั 

ระหวา่งกลุ่ม 1.390 2 0.695 0.914 0.402 
ภายในกลุ่ม 265.352 349 0.760 

  
รวม 266.742 351 

   
8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ระหวา่งกลุ่ม 0.151 2 0.076 0.135 0.874 

ภายในกลุ่ม 195.303 349 0.560 
  

รวม 195.455 351 
   

9. ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.331 2 0.166 0.423 0.655 
ภายในกลุ่ม 136.623 349 0.391 

  
รวม 136.954 351 

   
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.41  พบว่า ขนาดของโรงเรียนท่ีสอนท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองแตกต่างกันอย ่างมีนยัส าคญัทางสถิติ                
ที่ระดบั 0.05 ส่วนในภาพรวม และรายดา้นอื่น ๆ ไดแ้ก่  การไดร้ับค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม  สภาพการท างานที่มีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ความกา้วหน้าและความมัน่คง 
ในงาน  การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอื่น  ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบตัิงาน  
ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั  และความเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมี
ขนาดแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั 
  เม่ือทราบถึงขนาดของโรงเรียนท่ีสอนท่ีแตกต่างกันท าให้ข้าราชการครูมีคุณภาพชีวิต                  
การท างานดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  จึงน ามาพิจารณาความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ LSD  ดงัน้ี  
 
ตารางที ่4.42   การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานดา้นโอกาสในการ 
                     พฒันาขีดความสามารถของตนเอง  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีสอน 

ขนาดของโรงเรียน 
 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

 
ค่าเฉลีย่ 3.76 3.85 3.50 

ขนาดเล็ก 3.76 - 0.100 0.255 

   
(0.358) (0.019*) 

ขนาดกลาง 3.85 
 

- 0.355 

    
(0.001*) 

ขนาดใหญ่ 3.50 
  

- 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่า Sig. 
 จากตารางท่ี 4.42  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่  พบวา่ขา้ราชการครูท่ีสอน
ในโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง
มากกว่าขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมี
ผลต่างเฉล่ีย 0.255  และขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลางมีคุณภาพชีวิตการท างานด้าน
โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองมากกว่าขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.355   
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 สมมติฐานที ่4  ความเครียดในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความเครียด 
 
ตารางที ่4.43   แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบ Pearson ระหว่างความเครียดในการท างานกบั           
.                    การจดัการความเครียดโดยรวม 

ความเครียดในการท างาน 
การจดัการความเครียดโดยรวม 

r Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ 

1. งาน 0.208 0.000* มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 

 
  

ในระดบัต ่ามาก 
2. บทบาทในงานท่ีท า 0.256 0.000* มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 

 
  

ในระดบัต ่า 
3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 0.350 0.000* มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 

 
  

ในระดบัต ่า 
4. โครงสร้างขององคก์าร 0.283 0.000* มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 

 
  

ในระดบัต ่า 
5. ผูบ้งัคบับญัชา 0.216 0.000* มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 

 
  

ในระดบัต ่า 
6. ภาพรวม 0.346 0.000* มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 

   
ในระดบัต ่า 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.43  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างานกับ.                
การจดัการความเครียดโดยรวม โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation Coefficient) พบว่า ความเครียดในการท างานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ดา้นงาน                   
ด้านบทบาทในงานท่ีท า  ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  ด้านโครงสร้างขององค์การ และด้าน
ผูบ้งัคบับญัชา  มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัการจดัการความเครียดโดยรวม อย่างมีนัยส าคญั                 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยความเครียดในการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียว                         
กนัในระดบัต ่ากบัการจดัการความเครียดโดยรวม  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.346  ส่วนรายดา้น 
ไดแ้ก่  ด้านงาน มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามาก  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.208  
ดา้นบทบาทในงานท่ีท า  มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
0.256  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์  0.350  ด้านโครงสร้างขององค์การ  มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต ่ า                                 
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.283  และดา้นผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  
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มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.216  ดังนั้ นจึงยอมรับสมมติฐานว่าความเครียดในการท างานมี
ความสัมพนัธ์กบัการจดัการความเครียด 
 
ตารางที ่4.44   แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบ Pearson ระหว่างความเครียดในการท างานกบั           
.                    การจดัการความเครียดรายวธีิ 

ความเครียด 
ในการท างาน 

การจดัการความเครียด 

แบบมุ่งแก้ปัญหา แบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ แบบหลกีหน ี

r 
Sig. 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

1. งาน 0.033 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 0.191 ทิศทางเดียวกนั 0.165 ทิศทางเดียวกนั 

 
(0.532) อยา่งมีนยัส าคญั (0.000)* ระดบัต ่ามาก (0.002)* ระดบัต ่ามาก 

2. บทบาทในงานท่ีท า 0.051 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 0.184 ทิศทางเดียวกนั 0.262 ทิศทางเดียวกนั 

 
(0.340) อยา่งมีนยัส าคญั (0.001)* ระดบัต ่ามาก (0.000)* ระดบัต ่า 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่ง -0.034 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 0.260 ทิศทางเดียวกนั 0.440 ทิศทางเดียวกนั 

บุคคล (0.528) อยา่งมีนยัส าคญั (0.000)* ระดบัต ่า (0.000)* ระดบัปานกลาง 
4. โครงสร้างของ 0.058 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 0.214 ทิศทางเดียวกนั 0.282 ทิศทางเดียวกนั 

องคก์าร (0.282) อยา่งมีนยัส าคญั (0.000)* ระดบัต ่า (0.000)* ระดบัต ่า 

5. ผูบ้งัคบับญัชา -0.017 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 0.166 ทิศทางเดียวกนั 0.261 ทิศทางเดียวกนั 

 
(0.746) อยา่งมีนยัส าคญั (0.002)* ระดบัต ่ามาก (0.000)* ระดบัต ่า 

6. ภาพรวม 0.020 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 0.266 ทิศทางเดียวกนั 0.378 ทิศทางเดียวกนั 

 
(0.707) อยา่งมีนยัส าคญั (0.000)* ระดบัต ่า (0.000)* ระดบัต ่า 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  จากตารางท่ี 4.44   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการท างานกับ                
การจัดการความเครียดรายวิธี  โดยใช ้สถิต ิค ่าส ัมประสิท ธ์ิสหสัมพนัธ ์ของเพียร์ส ัน  (Pearson 
Correlation Coefficient) พบว่า  ความเครียดในการท างานดา้นงาน  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการ
ความเครียดแบบมุ่งแกปั้ญหาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัต ่ามากอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  กบัการจัดการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์                   
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.191 และการจดัการความเครียดแบบหลีกหนี มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
0.165  ความเครียดในการท างานดา้นบทบาทในงานท่ีท า  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความเครียด
แบบมุ่งแกปั้ญหาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า
มากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ 0.05  กับการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์                                   
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มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.184  และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  กับการจัดการความเครียดแบบหลีกหนี มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.262  
ความเครียดในการท างานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความเครียด
แบบมุ่งแกปั้ญหาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  กบัการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ 0.260  และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 กบัการจดัการความเครียดแบบหลีกหนี มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.440  ความเครียดในการ
ท างานโครงสร้างขององค์การ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจัดการความเครียดแบบมุ่งแกปั้ญหาอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  กบัการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.214 
และการจัดการความเครียดแบบหลีกหนี มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.282  ความเครียดในการท างาน
ดา้นผูบ้งัคบับญัชา  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกปั้ญหาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามาก  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
กบัการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.166  และมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดับต ่า  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  กบัการจัดการความเครียดแบบ                
หลีกหนีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.261  ความเครียดในการท างานโดยรวม  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
จดัการความเครียดแบบมุ่งแกปั้ญหาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดับต ่า  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  กับการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไข
อารมณ์มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.266 และการจัดการความเครียดแบบหลีกหนี มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ 0.378    
 สมมติฐานที ่5  ความเครียดในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางตรงกนัขา้มกบัคุณภาพชีวติ                         
การท างาน 
 
ตารางที ่4.45   แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบ Pearson ระหว่างความเครียดในการท างานกบั           
.                    คุณภาพชีวติการท างานโดยรวม 

ความเครียดในการท างาน 
คุณภาพชีวติการท างานโดยรวม 

r Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ 
1. งาน  0.061 0.253 ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั 

 
  ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.45   แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบ Pearson ระหว่างความเครียดในการท างานกบั           
.                    คุณภาพชีวติการท างานโดยรวม (ต่อ) 

ความเครียดในการท างาน 
คุณภาพชีวติการท างานโดยรวม 

r Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ 
2. บทบาทในงานท่ีท า -0.079 0.140 ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั 

 
  ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล -0.069 0.195 ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั 

 
  ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

4. โครงสร้างขององคก์าร -0.283 0.000* มีความสมัพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้ม 

 
  ในระดบัต ่า 

5. ผูบ้งัคบับญัชา -0.331 0.000* มีความสมัพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้ม 

 
  ในระดบัต ่า 

6. ภาพรวม -0.205 0.000* มีความสมัพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้ม 

   
ในระดบัต ่ามาก 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.45  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างานกบั.                
คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation Coefficient) พบว่าความเครียดในการท างานโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่  ดา้นโครงสร้าง
ขององคก์าร  และดา้นผูบ้งัคบับญัชา  มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยความเครียดในการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทิศทาง
ตรงกันขา้มในระดับต ่ามากกับคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ -0.205                      
ด้านโครงสร้างขององค์การ มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ากบัคุณภาพชีวิตการท างาน
โดยรวม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ -0.283  ด้านผูบ้งัคบับญัชา  มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มใน
ระดบัต ่ากบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ -0.331  ส่วนความเครียดในการ
ท างานด้านงาน  ด้านบทบาทในงานท่ีท า  และด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กับ
คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่า
ความเครียดในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางตรงกนัขา้มกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
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ตารางที ่4.46   แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบ Pearson ระหว่างความเครียดในการท างานกบั           
.                    คุณภาพชีวติการท างานรายดา้น 

ความเครียด 
ในการท างาน 

คุณภาพชีวติการท างาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 
1. งาน 0.017 

(0.754) 
- 
 

0.059 
(0.273) 

- 
 

0.026 
(0.621) 

- 
 

0.095 
(0.076) 

- 
 

0.145 
(0.006)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.084 
(0.117) 

- 
 

-0.118 
(0.026)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

0.070 
(0.193) 

- 
 

2. บทบาทในงานท่ีท า -0.117 
(0.028)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

-0.095 
(0.074) 

- 

-0.112 
(0.036)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

0.015 
(0.775) 

- 

0.017 
(0.749) 

- 

-0.057 
(0.290) 

- 

-0.177 
(0.001)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

0.052 
(0.333) 

- 

3. ความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งบุคคล 

-0.044 
(0.410) 

- 

0.017 
(0.749) 

- 

-0.106 
(0.048)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

-0.014 
(0.787) 

- 

-0.124 
(0.020)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

-0.098 
(0.066) 

- 

-0.044 
(0.412) 

- 

-0.007 
(0.903) 

- 

4. โครงสร้างของ 
องคก์าร 

-0.164 
(0.002)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

-0.230 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 

ต ่า 

-0.251 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 

ต ่า 

-0.206 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

-0.293 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 

ต ่า 

-0.300 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 

ต ่า 

-0.180 
(0.001)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

-0.086 
(0.107) 

- 

5. ผูบ้งัคบับญัชา -0.111 
(0.037)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

-0.272 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 

ต ่า 

-0.311 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 

ต ่า 

-0.279 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 

ต ่า 

-0.351 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 

ต ่า 

-0.392 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 

ต ่า 

-0.189 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

-0.099 
(0.065) 

- 

6. ภาพรวม -0.116 
(0.030)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

-0.152 
(0.004)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

-0.215 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 

ต ่า 

-0.123 
(0.021)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

-0.190 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 
ต ่ามาก 

-0.227 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 

ต ่า 

-0.186 
(0.000)* 
ตรงกนัขา้ม 

ต ่า 

-0.030 
(0.580) 

- 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่า Sig.  
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(1)   หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม      
(2)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
(3)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
(4)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง 
(5)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
(6)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน 
(7)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นความสมดุลระหวา่งงานและชีวติส่วนตวั 
(8)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  -   หมายถึง  ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทางเดียวกนั ต ่ามาก  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามาก 
ตรงกนัขา้ม  ต ่ามาก  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามาก 
ตรงกนัขา้ม  ต ่า        หมายถึง  มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า 
 จากตารางท่ี 4.46   ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างานกับ
คุณภาพชีวติการท างานในแต่ละดา้น โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation Coefficient) พบว่า  ความเครียดในการท างานดา้นงานกบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ  ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน  ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
ตนเอง  ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน  และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม                              
ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ความเครียดในการท างานด้านงาน                              
มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดับต ่ากับคุณภาพชีวิตการท างานด้านการท างานร่วมกนัและ
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.145  
และมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามากกบัคุณภาพชีวิตการท างานด้านความสมดุล
ระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์                        
-0.118  ความเครียดในการท างานด้านบทบาทในงานท่ีท ากบัคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการ
ท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง  
ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน  ด้านระเบียบข้อบังคบัในการปฏิบติังาน                    
และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ความเครียดในการท างานดา้นบทบาทในงานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามาก
กบัคุณภาพชีวติการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ



110 
 

ท่ีระดบั 0.05  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ -0.117  มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามาก
กบัคุณภาพชีวิตการท างานด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน   อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                       
ท่ีระดบั 0.05  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ -0.112  และมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มในระดบั                  
ต ่ามากกบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั  อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ -0.177  ความเครียดในการท างานดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลกบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  ดา้นสภาพ
การท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง 
ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน  ดา้นความสมดุลระหวา่งงานและชีวิตส่วนตวั  และดา้นความ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ความเครียดในการ
ท างานด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต ่ามากกับ
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ -0.106  และมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามากกบั
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ -0.124  ความเครียดในการท างานดา้นโครงสร้างของ
องค์การกบัคุณภาพชีวิตการท างานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ความเครียดในการท างานดา้นโครงสร้างขององค์การมีความสัมพนัธ์
ทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามากกบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม  ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง  ดา้นความสมดุลระหวา่งงานและชีวิต
ส่วนตวั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ -0.164, -0.206                       
และ -0.180  ตามล าดบั  ความเครียดในการท างานดา้นโครงสร้างขององคก์ารมีความสัมพนัธ์ทิศทาง
ตรงกนัขา้มในระดบัต ่ากบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  ดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน                 
ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ -0.230, -0.251, -0.293 และ -0.300  ตามล าดบั  ความเครียดในการท างานดา้นผูบ้งัคบับญัชา
กบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  ความเครียดในการท างานด้านผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้ม               
ในระดบัต ่ามากกบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  และดา้น
ความสมดุลระหวา่งงานและชีวิตส่วนตวั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ -0.111 และ -0.189  ตามล าดบั  ความเครียดในการท างานดา้นผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์
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ทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ากบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถ
ของตนเอง  ดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  และดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังาน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  -0.272,  -0.311,        
-0.279,  -0.351 และ  -0.392  ตามล าดบั  ความเครียดในการท างานโดยรวมกบัคุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ความเครียดในการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามากกบัคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั
และส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง  และดา้นการท างานร่วมกนั
และความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ -0.116,  -0.152  -0.123  และ -0.190  ตามล าดบั  ความเครียดในการท างานโดยรวม                         
มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ากบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความกา้วหนา้และความ
มัน่คงในงาน  ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั  และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ -0.215,  -0.227  และ -0.186 
ตามล าดบั     
 สมมติฐานที่ 6  การจดัการความเครียดมีความสัมพนัธ์ทางเดียวกนักบัคุณภาพชีวิตการท างาน 

 
ตารางที ่4.47   แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบ Pearson ระหว่างการจดัการความเครียดกับ           
.                    คุณภาพชีวติการท างานโดยรวม 

การจดัการความเครียด 
คุณภาพชีวติการท างาน 

r Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ 

1. การจดัการความเครียด  0.251 0.000* มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 
แบบมุ่งแกไ้ขปัญหา   

  
ในระดบัต ่า 

2. การจดัการความเครียด 0.148 0.006* มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 
แบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 

  
ในระดบัต ่ามาก 

3. การจดัการความเครียด 0.132 0.014* มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 
แบบหลีกหนี 

  
ในระดบัต ่ามาก 

4. ภาพรวม 0.256 0.000* มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 

 
  

ในระดบัต ่า 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.47   ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเครียดกับ.                
คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม โดยใช ้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation Coefficient) พบว่า การจัดการความเครียดในภาพรวมและรายวิธี ได้แก่  การจัดการ
ความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา  การจัดการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  และการจัดการ
ความเครียดแบบหลีกหนี  มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยการจัดการความเครียดในภาพรวม มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั
ในระดบัต ่ากบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.256  ส่วนรายวิธี ได้แก่  
การจ ัดการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา  มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต ่า  มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.251  การจัดการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ มีความสัมพนัธ์ทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่ามาก  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.148  และการจัดการความเครียดแบบหลีกหนี                    
มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามาก  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.132  ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานวา่การจดัการความเครียดมีความสัมพนัธ์ทางเดียวกนักบัคุณภาพชีวติการท างาน 
      
ตารางที ่4.48   แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบ Pearson ระหว่างการจดัการความเครียดกับ           
.                    คุณภาพชีวติการท างานรายดา้น 

การจดัการ
ความเครียด 

คุณภาพชีวติการท างาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
r 

Sig. 
ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 
1. แบบมุ่งแกไ้ขปัญหา   0.132 

(0.013)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.135 
(0.011)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.255 
(0.000)* 
ทางเดียวกนั 

ต ่า 

0.186 
(0.000)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.198 
(0.000)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.162 
(0.002)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.223 
(0.000)* 
ทางเดียวกนั 

ต ่า 

0.248 
(0.000)* 
ทางเดียวกนั 

ต ่า 
2. แบบมุ่งแกไ้ข
อารมณ์ 

0.143 
(0.007)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.142 
(0.008)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.104 
0.051 

- 

0.162 
(0.002)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.074 
0.165 

- 

0.066 
0.214 

- 

0.083 
0.121 

- 

0.132 
(0.013)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

3. แบบหลีกหนี 0.052 
(0.334) 

- 

0.125 
(0.019)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.060 
(0.264) 

- 

0.158 
(0.003)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.075 
(0.159) 

- 

0.093 
(0.082) 

- 

0.098 
(0.066) 

- 

0.142 
(0.008)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 
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ตารางที ่4.48   แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบ Pearson ระหว่างการจดัการความเครียดกับ           
.                    คุณภาพชีวติการท างานรายดา้น (ต่อ) 

การจดัการ
ความเครียด 

คุณภาพชีวติการท างาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
r 

Sig. 
ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 

r 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 
4. ภาพรวม 0.155 

(0.004)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.200 
(0.000)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.184 
(0.001)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.260 
(0.000)* 
ทางเดียวกนั 

ต ่า 

0.173 
(0.001)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.166 
(0.002)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.179 
(0.001)* 
ทางเดียวกนั 
ต ่ามาก 

0.249 
(0.000)* 
ทางเดียวกนั 

ต ่า 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.055   
ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่า Sig. 
(1)   หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม      
(2)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
(3)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
(4)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง 
(5)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
(6)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน 
(7)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นความสมดุลระหวา่งงานและชีวติส่วนตวั 
(8)  หมายถึง  คุณภาพชีวติการท างานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  -   หมายถึง  ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทางเดียวกนั  ต ่ามาก  หมายถึง  ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามาก 
ทางเดียวกนั  ต ่า        หมายถึง  มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 
 จากตารางท่ี 4.48  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์การจดัการความเครียดกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานในรายด้าน โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) พบว่า  การจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหามีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่ามากกบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นสภาพ
การท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง 
ดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และด้านระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.132,  0.135,  0.186,  0.198



114 
 

และ 0.162  ตามล าดบั  การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหามีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่ากบัคุณภาพชีวติการท างานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  ดา้นความสมดุลระหวา่ง
งานและชีวิตส่วนตวั  และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.255,  0.223  และ 0.248  ตามล าดบั  การจดัการความเครียดแบบมุ่ง
แกไ้ขอารมณ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน  ดา้นการท างาน
ร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน  และดา้นความสมดุล
ระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั  ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  การจดัการ
ความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามากกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง  และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.143, 0.142, 0.162 
และ 0.132 ตามล าดบั  การจดัการความเครียดแบบหลีกหนีกบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  ดา้นการท างานร่วมกนั
และความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน  และดา้นความสมดุลระหวา่ง
งานและชีวติส่วนตวั  ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  การจดัการความเครียด
แบบหลีกหนีมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามากกบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นสภาพการ
ท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง
และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม   อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ 0.125,  0.158  และ 0.142 ตามล าดบั  การจดัการความเครียดโดยรวมมีความสัมพนัธ์
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามากกบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม  ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นความกา้วหน้าและความ
มัน่คงในงานด้านการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  ด้านระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังาน  และดา้นความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์   0.155,  0.200,  0.184,  0.173,  0.166  และ  0.179 ตามล าดับ                    
การจดัการความเครียดโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ากบัคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง  และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.260  และ  0.249 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.49   แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่   เพศ   อาย ุ สถานภาพการสมรส                      
ระดบัการศึกษา     รายไดต่้อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  อายรุาชการ  
และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั  มีความเครียดในการท างาน                             
ท่ีแตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานที ่1.1  : ขา้ราชการครูท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความเครียด 
ในการท างานแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

 สมมติฐานที ่1.2  : ขา้ราชการครูท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความเครียด 
ในการท างานแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

 สมมติฐานที ่1.3  : ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
มีความเครียดในการท างานแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

 สมมติฐานที ่1.4  :ขา้ราชการครูท่ีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  
มีความเครียดในการท างานแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

 สมมติฐานที ่1.5  : ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั  
มีความเครียดในการท างานแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

 สมมติฐานที ่1.6  : ขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั  
มีความเครียดในการท างานแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

 สมมติฐานที ่1.7 :ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการแตกต่างกนั มีความเครียด 
ในการท างานแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

 สมมติฐานที ่1.8  : ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดท่ีแตกต่างกนั 
มีความเครียดในการท างานแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานที ่2  ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่   เพศ   อาย ุ สถานภาพการสมรส  ระดบั
การศึกษา  รายไดต่้อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  อายรุาชการ  และขนาดของ
โรงเรียนท่ีแตกต่างกนั  มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานที ่2.1  : ขา้ราชการครูท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการจดัการ
ความเครียดท่ีแตกต่างกนั 

ยอมรับ 
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ตารางที ่4.49  แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 
สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่2.2  : ขา้ราชการครูท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีการจดัการ

ความเครียดท่ีแตกต่างกนั 
ยอมรับ 

 สมมติฐานที ่2.3  : ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั  
มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

 สมมติฐานที ่2.4  : ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  
มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

 สมมติฐานที ่2.5  : ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั  
มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

 สมมติฐานที ่2.6  : ขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั  
มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

 สมมติฐานที ่2.7  : ขา้ราชการครูท่ีอายรุาชการแตกต่างกนั  
มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

 สมมติฐานที ่2.8  : ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั 
มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3  ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่   เพศ   อาย ุ สถานภาพการสมรส  ระดบั
การศึกษา  รายไดต่้อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  อายรุาชการ  และขนาดของ
โรงเรียนท่ีแตกต่างกนั  มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานที ่3.1  : ขา้ราชการครูท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติ 
การท างานท่ีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

 สมมติฐานที ่3.2 :ขา้ราชการครูท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติ 
การท างานท่ีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

 สมมติฐานที ่3.3  : ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั  
มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

 สมมติฐานที ่3.4  : ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  
มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั 

ยอมรับ 
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ตารางที ่4.49  แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 
สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่3.5  : ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั  

มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั 
ยอมรับ 

 สมมติฐานที ่3.6 :ขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั 
มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

 สมมติฐานที ่3.7 :ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติ
การท างานท่ีแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

 สมมติฐานที ่3.8 :ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั  
มีคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานที ่4  ความเครียดในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการ
ความเครียด 

ยอมรับ 

สมมติฐานที ่5  ความเครียดในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางตรงกนัขา้มกบั
คุณภาพชีวติการท างาน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที ่6  การจดัการความเครียดมีความสัมพนัธ์ทางเดียวกนักบั 
คุณภาพชีวติการท างาน 

ยอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวจิยั  การอภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียด  การจดัการความเครียด  
และคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี  ได้สรุปผลการวิจยั  การอภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 
 5.1  สรุปผลการวจิยั 
 5.2  การอภิปรายผลการวจิยั 
 5.3  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
 5.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

 

5.1  สรุปผลการวจิัย    
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียด  การจดัการความเครียด  และคุณภาพชีวิตการ
ท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบั
ของความเครียดในการท างาน  การจดัการความเครียด  คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูใน
จงัหวดัสระบุรี  รวมถึงศึกษาสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดในการท างานกบัวิธีการจดัการความเครียด  
ความเครียดในการท างานกบัคุณภาพชีวติการท างาน  และวธีิการจดัการความเครียดกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี   
 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ ขา้ราชการครูในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 และเขต 2  จ  านวน 352 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Random Sampling)                  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน  ไดแ้ก่  ขอ้มูล
ทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  แบบสอบถามเก่ียวกบัความเครียดในการ
ท างาน  แบบสอบถามเก่ียวกับการจดัการความเครียดในการท างาน  และแบบสอบถามเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตการท างาน  แบบสอบถามทั้งหมดท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนนั้น ไดมี้การตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือดว้ยการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.938 และรายดา้น               
ทุกด้านมากกว่า 0.70  หลังตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแล้ว ท าการส่งแบบสอบถามไปยงั                       
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กลุ่มตัวอย่าง และเม่ือได้รับแบบสอบถามท่ีตอบกลับคืนมา ผู ้ศึกษาท าการตรวจความถูกต้อง                  
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม     
 การวิเคราะห์ข้อมูลท าโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย               
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent Sample t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - 
Way ANOVA) ซ่ึงถา้พบความแตกต่างจึงท าวเิคราะห์ค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยค่าสถิติ 
LSD และการทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
   5.1.1  ผลการวจัิย 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียด  การจดัการความเครียด  และคุณภาพชีวิตการ
ท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี สรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ  านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 80.40  
อายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70  สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 206 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 58.22  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 225 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.92  รายไดต่้อเดือน
มากกว่า 45,000 บาท จ านวน 132 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.50  สถานะทางเศรษฐกิจรายได้พอใช้จ่าย 
จ านวน 162 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.02  อายุราชการมากกว่า 25 ปี จ  าวน 159 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.17  
สอนอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 118 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.52   
 ส่วนที ่2  ความเครียดในการท างาน การจดัการความเครียดในการท างาน และคุณภาพชีวิต
การท างาน  ผลการศึกษาพบวา่ 
 ความเครียดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 2.77  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  
ดา้นงานมีความเครียดอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.56  ดา้นบทบาทในงานท่ีท ามีความเครียดอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.16  ดา้นโครงสร้างองค์การ  ดา้นผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล  มีความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าเฉล่ีย 2.56,  2.32  และ 2.23 ตามล าดบั 
 การจดัการความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.25  เม่ือพิจารณาเป็น               
รายวิธีพบวา่การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16  การจดัการ
ความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.10  และการจดัการความเครียด
แบบหลีกหนีอยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าเฉล่ีย 2.59 
 คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.68  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉล่ีย 3.86 ดา้นความกา้วหน้า
และความมัน่คงในงาน มีค่าเฉล่ีย 3.79  ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 3.76                        
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ดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.74   ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเอง และด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว  มีค่าเฉล่ีย 3.70                        
ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.48  และด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม มีค่าเฉล่ีย  3.41          
 ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการทดสอบสมมติฐาน     
 สมมติฐานที ่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่   เพศ   อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา  
รายไดต่้อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  อายรุาชการ  และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั มีความเครียด
ในการท างานท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที ่ 1.1  : ยอมรับสมมติฐาน  ข้าราชการครูท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีระดับค .วาม
เครียดในการท างานดา้นโครงสร้างขององคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดย
เพศชายมีความเครียดกวา่เพศหญิง  
            สมมติฐานที ่ 1.2 : ปฏิเสธสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัค .วามเครียด
ในการท างานโดยรวม  และรายดา้น  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 สมมติฐานที ่ 1.3 : ปฏิเสธสมมติฐาน  ข้าราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน                       
มีระดับค .วามเครียดในการท างานโดยรวม  และรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                    
ท่ีระดบั 0.05  
 สมมติฐานที่ 1.4   :  ปฏิเสธสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบั                
ค.วามเครียดในการท างานโดยรวม  และรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 สมมติฐานที ่ 1.5  : ปฏิเสธสมมติฐาน  ข้าราชการครูท่ี มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน                         
มีระดับค .วามเครียดในการท างานโดยรวม  และรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                  
ท่ีระดบั 0.05  
 สมมติฐานที ่ 1.6 : ปฏิเสธสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั                   
มีระดับค .วามเครียดในการท างานโดยรวม  และรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                    
ท่ีระดบั 0.05  
 สมมติฐานที ่ 1.7  : ปฏิเสธสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการแตกต่างกนั มีระดับ                  
ค.วามเครียดในการท างานโดยรวม  และรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 สมมติฐานที ่ 1.8 : ยอมรับสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดท่ีแตกต่างกนั 
มีระดบัความเครียดในการท างานดา้นบทบาทในงานท่ีท า  และดา้นโครงสร้างขององคก์ารแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของความเครียดในการท างานดา้นบทบาทในงานท่ีท า 
จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีสอน  พบว่าขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความเครียด
ดา้นบทบาทในงานมากกว่าขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
   การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของความเครียดในการท างานด้านโครงสร้างของ
องค์การ  จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีสอน  พบความแตกต่างรายคู่  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  จ  านวน 2 คู่  คือ  ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความเครียดดา้นโครงสร้างของ
องคก์ารมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลาง  และขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่มีความเครียดดา้นโครงสร้างขององคก์ารมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลาง   
 สมมติฐานที ่ 2  ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่   เพศ   อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา  
รายไดต่้อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  อายุราชการ  และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนัมีการจดัการ
ความเครียดท่ีแตกต่างกนั  

 สมมติฐานที ่ 2.1 : ยอมรับสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีมีเพศหญิงมีการจดัการความเครียด
แบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  แตกต่างจากเพศชาย  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 สมมติฐานที ่ 2.2 : ยอมรับสมมติฐาน  ข้าราชการครูท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการจัดการ
ความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  จ าแนก
ตามอายุ  พบวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี มีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์มากกว่า
ขา้ราชการครูท่ีสอนท่ีมีอาย ุ51 ปีข้ึนไป  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานที ่ 2.3 : ยอมรับสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการ
จดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  จ  าแนก
ตามสถานภาพสมรส  พบความแตกต่างรายคู่  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จ  านวน 2 คู่  คือ  
ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพโสดมีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมี
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั  และขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพโสดมีการจดัการความเครียดแบบมุ่ง
แกไ้ขอารมณ์มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่
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 สมมติฐานที่ 2.4 : ปฏิเสธสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีการ
จดัการความเครียดโดยรวม  และรายวิธี  ไดแ้ก่  การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  การจดัการ
ความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา  และการจดัการความเครียดแบบหลีกหนี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานที่  2.5 : ยอมรับสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
จดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                                    
 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน  พบความแตกต่างรายคู่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จ านวน 2 คู่  คือ  
ขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์             
ท่ีมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท  และขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
15,001 - 25,000 บาท มีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ท่ีมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อ
เดือนมากกว่า 45,000 บาท   
 สมมติฐานที ่ 2.6 : ปฏิเสธสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั             
มีการจดัการความเครียดโดยรวม  และรายวิธี  ไดแ้ก่  การจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์     
การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา  และการจดัการความเครียดแบบหลีกหนี ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานที ่ 2.7 : ปฏิเสธสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีอายุราชการแตกต่างกนั มีการจดัการ
ความเครียดโดยรวม  และรายวิธี  ได้แก่  การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  การจดัการ
ความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา  และการจัดการความเครียดแบบหลีกหนี ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานที ่ 2.8 : ยอมรับสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน                    
มีการจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนั  มีการจดัการความเครียดแบบหลีกหนี  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่การจดัการความเครียดแบบหลีกหนี จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียนท่ีสอน  พบวา่ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีการจดัการความเครียดแบบหลีก
หนีมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 สมมติฐานที ่ 3  ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่   เพศ   อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา  
รายไดต่้อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  อายุราชการ  และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั มีคุณภาพ
ชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั 



123 
 

 สมมติฐานที ่ 3.1 : ปฏิเสธสมมติฐาน  ข้าราชการครูท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต               
การท างานในภาพรวม  และรายดา้นไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานที ่ 3.2 :  ปฏิเสธสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต                 
การท างานในภาพรวม  และรายดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานที ่ 3.3 : ปฏิเสธสมมติฐาน  ข้าราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน                       
มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม  และรายดา้นไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

 สมมติฐานที ่ 3.4 : ยอมรับสมมติฐาน ข้าราชการครูท่ี มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน                        
มีคุณภาพชีวติการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยขา้ราชการครูท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการ
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท   

 สมมติฐานที ่ 3.5 : ยอมรับสมมติฐาน  ข้าราชการครูท่ี มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน                       
มีคุณภาพชีวติการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมต่างกนั  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคุณภาพชีวติการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม  จ  าแนกตามรายไดต้่อเดือน  พบความแตกต่างรายคู่  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  จ  านวน 2 คู่  คือ  ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมท่ีมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือน 
35,001 - 45,000 บาท  และขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมท่ีมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือน 
15,001 - 25,000 บาท 

 สมมติฐานที ่ 3.6 : ยอมรับสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั              
มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมต่างกนั และด้านความ
สมดุลระหวา่งงานและชีวติส่วนตวั  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม  จ  าแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจ  พบความแตกต่างรายคู่  อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  จ  านวน 4 คู่  คือ  1) ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใชจ่้ายมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมากกว่าข้าราชการครูท่ีมีรายได้ไม่พอใช้จ่าย                                  
2) ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใชจ่้ายมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
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ยติุธรรมมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชจ่้ายและมีหน้ีสิน  3) ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใชจ่้าย
และเหลือเก็บมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมากกว่า
ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชจ่้าย  และ 4) ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใชจ่้ายและเหลือเก็บมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานด้านการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดไ้ม่
พอใชจ่้ายและมีหน้ีสิน     
 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความสมดุลระหวา่งงานและ
ชีวิตส่วนตวั  จ  าแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจ  พบความแตกต่างรายคู่  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  จ  านวน 3 คู่  คือ  1) ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใชจ่้ายมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความ
สมดุลระหวา่งงานและชีวิตส่วนตวัมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใช้จ่าย  2) ขา้ราชการครูท่ีมี
รายได้พอใช้จ่ายมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวมากกว่า
ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชจ่้ายและมีหน้ีสิน  และ 3) ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใชจ่้ายและเหลือ
เก็บมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวัมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมี
รายได ้ไม่พอใชจ่้าย 
 สมมติฐานที่  3.7 : ยอมรับสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการแตกต่างกนั  มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวม  และรายด้าน  ได้แก่  คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยติุธรรมต่างกนั ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  และดา้นความ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม  จ าแนกตามอายรุาชการพบ
ความแตกต่างรายคู่  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จ านวน 3 คู่  คือ  1) ขา้ราชการครูท่ีมีอายุ
ราชการไม่เกิน 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 6 - 15 ปี                 
2) ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 16 - 25 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุ
ราชการ  6 - 15 ปี  และ 3) ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการมากกว่า 25 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม
มากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 6 - 15 ปี  
 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม  จ าแนกตามอายุราชการ  พบความแตกต่างรายคู่  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  จ  านวน 2 คู่  คือ  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 16 - 25 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการ
ได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมากกว่าข้าราชการครูท่ีมีอายุราชการ 6 - 15  ปี  และ
ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการมากกว่า 25 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยติุธรรมมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 6 - 15 ปี 
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 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานดา้นสภาพการท างานท่ีมีความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  จ าแนกตามอายุราชการ  พบความแตกต่างรายคู่  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  จ  านวน 3 คู่  คือ  1) ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นสภาพการท างานที่มีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุ
ราชการ 6 - 15  ปี  2) ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 16 - 25 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นสภาพการ
ท างานที่มีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 6 - 15   ปี  และ     
3) ขา้ราชการครูท่ีอายุราชการมากกวา่ 25 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นสภาพการท างานที่มีความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 6 - 15 ปี       
 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่คุณภาพชีวติการท างานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
จ าแนกตามอายรุาชการ  พบความแตกต่างรายคู่  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จ  านวน 3 คู่  คือ  
1) ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 6 - 15  ปี  2) ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 16 - 25  ปี                           
มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมนอ้ยกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 6 - 
15 ปี  และ 3) ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการมากกวา่ 25  ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมนอ้ยกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 6 - 15 ปี  
        สมมติฐานที ่ 3.8 : ยอมรับสมมติฐาน  ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั         
มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานด้านโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเอง  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีสอน  พบความแตกต่างรายคู่  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จ  านวน 2 คู่  คือ  ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองมากกว่าขา้ราชการครูท่ีสอนใน
โรงเรียนขนาดใหญ่  และข้าราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลางมีคุณภาพชีวิตการท างานด้าน
โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 สมมติฐานที ่ 4  ความเครียดในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัวธีิการจดัการความเครียด   
 ยอมรับสมมติฐาน  ความเครียดในการท างานโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพนัธ์
ทิศทางเดียวกนักบัการจดัการความเครียดโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หากพิจารณา
เป็นรายวธีิ พบวา่ ความเครียดในการท างานโดยรวมและรายดา้น มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัการ
จดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ และแบบหลีกหนี   
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  สมมติฐานที ่ 5  ความเครียดในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางตรงกนัขา้มกบัคุณภาพชีวิต                         
การท างาน 
 ยอมรับสมมติฐาน  ความเครียดในการท างานโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่  ดา้นโครงสร้างของ
องคก์าร  และดา้นผูบ้งัคบับญัชา  มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 สมมติฐานที ่ 6  วิธีการจัดการความเครียดมีความสัมพนัธ์ทาง เดียวกันกับคุณภาพชีวิต                     
การท างาน 
 ยอมรับสมมติฐาน  การจ ัดการความเครียดในภาพรวมและรายวิธี  ได ้แก่  การจ ัดการ
ความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา  การจัดการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  และการจัดการ
ความเครียดแบบหลีกหนี  มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

5.2  การอภิปรายผลการวจิัย    
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียด  การจดัการความเครียด  และคุณภาพชีวิตการ
ท างานของขา้ราชการครูในจงัหวดัสระบุรี ผูศึ้กษาขอเสนอการอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 
 5.2.1  ปัจจัยส่วนบุคคลกบัความเครียด 
 1)  เพศ 
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ข้าราชการครูเพศชายมีความเครียดด้านโครงสร้างขององค์การ
มากกว่าเพศหญิง  เน่ืองจากในระบบราชการเพศชายจะเป็นเพศท่ีเป็นผูน้ า หรือหัวหน้ามากกว่า  
ดงันั้นในการท่ีองคก์ารมีผูน้ ามากกวา่ 1 คน  หรือองคก์ารมีล าดบัชั้นท่ีไม่มีความเหมาะ  ในการแสดง
ความคิดเห็นไปแลว้ไม่ไดรั้บการตอบสนองย่อมท าให้เกิดเป็นความเครียดในการท างานไดม้ากกว่า
เพศหญิง  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของสีจนัทร์  ใจป้อ  เร่ืองความเครียดของครูยุคปฏิรูป
การศึกษา กรณีครูสังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ในภาพรวมของความเครียดระหวา่ง
เพศชายกบัเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                                    
 2)  อาย ุ  
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบวา่  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีระดบัค .วามเครียดในการท างาน
โดยรวม  และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่  ก็มี
ความเครียดในการท างานไดไ้ม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกาบจนัทร์  จุมปา เร่ือง 
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ความเครียดของครูอ าเภอปง  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2  พบวา่ ในภาพรวมของ
ความเครียดกบัอายไุม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3)  สถานภาพสมรส   
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบวา่  ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีระดบัค .วามเครียด
ในการท างานโดยรวม  และรายด้านไม่แตกต่างกัน  จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะมี
สถานภาพสมรสใดก็มีความเครียดในการท างานไดไ้ม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ             
เจษฎา  คูงามมาก  เร่ืองความเครียดในการท างานอาจารยม์หาวิทยาลยัรัฐ  พบว่าครูท่ีมีสถานภาพ
สมรสต่างกนัมีความเครียดในการท างานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05           
 4)  ระดบัการศึกษา   
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบวา่  ขา้ราชการครูท่ีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัค .วามเครียดใน
การท างานโดยรวม  และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  จากผลการศึกษาไม่วา่จะมีระดบัการศึกษาในระดบั
ใดก็มีความเครียดได้ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของดรุณี  สียามเก็ม เร่ืองงานท่ี
รับผิดชอบกับความเครียดของครู : กรณีศึกษาครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  พบว่า  ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความเครียดในการ
ท างานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5)  รายไดต่้อเดือน 
  การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัค .วามเครียด
ในการท างานโดยรวม  และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ไม่วา่จะมีรายได้
ต่อเดือนเท่าใดก็มีความเครียดในการท างานไดไ้ม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกาบ
จนัทร์  จุมปา  เร่ือง ความเครียดของครูอ าเภอปง  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2  
พบวา่ ในภาพรวมของความเครียดกบัระดบัการศึกษาไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 6)  สถานะทางเศรษฐกิจ 
  การศึกษาคร้ังน้ี  พบวา่  ขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั มีระดบัค .วาม
เครียดในการท างานโดยรวม  และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ไม่วา่จะมี
รายไดพ้อใชจ้่าย  รายไดพ้อใชจ้่ายและเหลือเก็บ  รายไดไ้ม่พอใชจ่้าย  และรายไดไ้ม่พอใชจ่้ายและมี
หน้ีสิน  ก็มีความเครียดในการท างานไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกาบจนัทร์             
จุมปา  เร่ือง ความเครียดของครูอ าเภอปง  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2  พบวา่ ครูท่ี
รายไดพ้อใชมี้ความเครียดต่างจากครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชแ้ละมีหน้ี  ครูท่ีมีรายไดพ้อใชแ้ละเหลือเก็บมี
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ความเครียดต่างกบัครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใช ้ และครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชมี้หน้ี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 7)  อายรุาชการ 
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการแตกต่างกนั มีระดบัค .วามเครียดใน
การท างานโดยรวม  และรายด้านไม่แตกต่างกนั  จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะท างาน               
มานานหรือไม่  ก็มีความเครียดในการท างานไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาสีจันทร์                  
ใจป้อ  เร่ือง ความเครียดของครูยุคปฏิรูปการศึกษา กรณีครูสังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่  
พบว่าอายุราชการท่ีต่างกนัมีความเครียดในการท างานโดยรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 8)  ขนาดของโรงเรียน 
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดท่ีแตกต่างกนัมีความเครียด
ในการท างานต่างกนั  โดยความเครียดในการท างานดา้นบทบาทในงานท่ีท า  ขา้ราชการครูท่ีสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็กมีความเครียดมากกว่าขา้ราชการครูท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่  และความเครียดด้าน
โครงสร้างขององค์การ  ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความเครียดมากกวา่ขา้ราชการครู              
ท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลาง  และขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความเครียดมากกว่า
ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลาง  แสดงให้เห็นว่าด้านบทบาทในงานท่ีท า  โรงเรียนท่ีมี  
ขนาดเล็กย่อมต้องรับผิดชอบงานในโรงเรียน งานสอนต่าง ๆ มากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  ส่วน
ความเครียดดา้นโครงสร้างขององคก์าร  โรงเรียนขนาดเล็กมีโครงสร้างการท างานเหมือนกบัโรงเรียน
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  ซ่ึงในโรงเรียนขนาดเล็กมีครูน้อยกว่า  ดังนั้นจึงท าให้เกิดความเครียด                          
ไดม้ากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่มีครูจ านวนมากกวา่ แต่ต าแหน่งงานใน
โครงสร้างขององค์การมีจ านวนจ ากดั  ดงันั้นจึงเกิดความเครียดได้มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  ซ่ึง
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของอนงค์  สังข์น้อย  เร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดและการจดัการ
ความเครียดของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  พบว่าความเครียดด้าน
องค์การ โรงเรียนขนาดเล็กมีความเครียดต่างจากโรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ความเครียดต่างจากโรงเรียนขนาดกลาง  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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 5.2.2  ปัจจัยส่วนบุคคลกบัการจัดการความเครียด 
 1)  เพศ   
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบวา่  ขา้ราชการครูเพศหญิงมีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์
แตกต่างจากเพศชาย  โดยเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความอ่อนไหวทางอารมณ์มากกว่าเพศชาย  จึงมีการ
จดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์มากกว่าเพศชาย  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของอนงค ์     
สังขน์อ้ย  เร่ืองปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดและการจดัการความเครียดของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  พบว่าเพศหญิงมีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขตามอารมณ์
มากกวา่เพศชาย  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 2)  อาย ุ    
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบวา่  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีการจดัการความเครียดแบบมุ่ง
แก้ไขอารมณ์ต่างกนั  โดยข้าราชการครูท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี มีการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไข
อารมณ์มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีสอนท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุมากกว่า 51 ปีข้ึนไปเป็น
วยัท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  และมีประสบการณ์ในการท างานท่ีมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุไม่เกิน                
30 ปี  ซ่ึงเป็นวยัท่ีเพิ่งเร่ิมท างานท าให้วุฒิภาวะทางอารณ์  และประสบการณ์ในการท างานยงัมีไม่มาก  
ท าให้มีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์มากกว่า  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ                     
อนงค ์ สังขน์อ้ย  เร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดและการจดัการความเครียดของครูสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  พบวา่  ขา้ราชการครูอายุ 30 - 40 ปี มีการจดัการความเครียด                  
มุ่งแกไ้ขตามอารมณ์ มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ                    
ท่ีระดบั 0.01 
 3)  สถานภาพสมรส 
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการจดัการความเครียด
แบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ต่างกนั  โดยขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพโสดมีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ข
อารมณ์มากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั  และขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพโสดมีการ
จดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์มากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพโสดใช้วิธีการจัดการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ท่ี
มากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั  และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่  ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของอนงค์  สังข์น้อย  เร่ืองปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียดและการจัดการ
ความเครียดของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ท่ีพบว่าขา้ราชการครูท่ีมี
สถานภาพโสด  มีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขตามอารมณ์ท่ีมากกว่า สถานภาพสมรส  และหยา่ร้าง
หมา้ย  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



130 
 

 4)  ระดบัการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ข้าราชการครูท่ี มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการจัดการ
ความเครียดโดยรวม  และรายวิธีไม่แตกต่างกนั  โดยแสดงให้เห็นวา่ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีการใช้วิธีการจดัการความเครียดไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ
อนงค ์ สังขน์อ้ย  เร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดและการจดัการความเครียดของครูสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  ท่ีพบวา่ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการจดัการความเครียดแบบ
มุ่งแกไ้ขปัญหา  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 5)  รายไดต่้อเดือน 
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีการจดัการความเครียด
แบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์แตกต่างกนั  โดยขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีการจดัการ
ความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ท่ีมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือน 35,001 - 45,000 บาท  และ
ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีการจัดการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ท่ี
มากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท  แสดงให้เห็นว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายได ้               
ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท  ใชก้ารจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์มากกว่าขา้ราชการครูท่ีมี
รายได้ต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท  และมากกว่า 45,000 บาท  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ                  
ปริยนันท ์ แจ่มกระจ่าง  เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของครูท่ี
ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนรัฐบาล กบัครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนเอกชน ในเขตเมืองพทัยา จงัหวดั
ชลบุรี  พบว่าครูท่ีมีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมเผชิญความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                   
ท่ีระดบั 0.05 
 6)  สถานะทางเศรษฐกิจ      
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั มีการจดัการ
ความเครียดโดยรวม  และรายวิธี  ได้แก่  การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  การจดัการ
ความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา  และการจัดการความเครียดแบบหลีกหนี ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าขา้ราชการครูจะมีสถานะทางเศรษฐกิจแบบใดก็มี
การจดัการความเครียดไม่แตกต่างกนั 
 7)  อายรุาชการ 
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ขา้ราชการครูท่ีอายุราชการแตกต่างกนั มีการจดัการความเครียด
โดยรวม  และรายวิธี  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงแสดงให้เห็นว่า
ขา้ราชการท่ีมีอายุราชการแตกต่างกันมีการจัดการความเครียดไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ                      
ผลการศึกษาของวิภาวดี  บุญสุวรรณ  เร่ืองความเครียดในการปฏิบติังานและกลวิธีเผชิญความเครียด
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ของขา้ราชการครูในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  ท่ีพบว่าอายุราชการท่ีต่างกนัมีการจดัการ
ความเครียดต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 8)  ขนาดของโรงเรียนท่ีสอน    
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ข้าราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีการจัดการ
ความเครียดท่ีแตกต่างกัน  โดยพบว่าข้าราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการ
ความเครียดแบบหลีกหนีมากกว่าขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลาง  แสดงว่ามีในโรงเรียน
ขนาดเล็กขา้ราชการครูเลือกใช้วิธีการจดัการความเครียดแบบหลีกหนีมากกว่าขา้ราชการครูท่ีสอนใน
โรงเรียนขนาดใหญ่  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของอนงค์  สังข์น้อย  เร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดและการจดัการความเครียดของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
ท่ีพบว่าข้าราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลางมีการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา
มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่  และขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลางมี
การจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์มากกว่าข้าราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5.2.3  ปัจจัยส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
 1)  เพศ   
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ข้าราชการครูท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างาน                          
ในภาพรวม  และรายด้านไม่แตกต่างกัน  ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย                     
ก็มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของนงลักษณ์  ฤทธ์ิค า                            
เร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี  พบวา่  เพศท่ีต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม  และรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2)  อาย ุ  
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ข้าราชการครูท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวม  และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  จากการศึกษาจึงแสดงให้เห็นไม่วา่จะมีอายุเท่าไหร่  ก็มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนงลกัษณ์  ฤทธ์ิค า  เร่ืองคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของขา้ราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี  พบว่า  
ขา้ราชการครูท่ีมีอายุต ่า 30 ปี มีคุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 3)  สถานภาพสมรส   
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวม  และรายด้านไม่แตกต่างกัน  จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูท่ีมี
สถานภาพสมรสแตกต่าง  มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของมาลินี  ค  าเครือ  เร่ืองคุณภาพการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร  พบว่า  
สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม ดา้นผลตอบแทน  ความกา้วหนา้และมัน่คง
ในงาน  และความสมดุลของชีวติส่วนตวัท่ีแตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 4)  ระดบัการศึกษา   
       การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานต่างกนั  โดยขา้ราชการครูท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการ
ได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมากกว่าข้าราชการครูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท                    
แสดงให้เห็นวา่ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน  มีความรู้ มีมุมมองชีวิตท่ีเพิ่มมากข้ึน  ท าให้
เกิดการเปรียบค่าตอบแทนกบัขา้ราชการครูคนอ่ืนในเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทน และเร่ืองภาระงาน                  
ท าใหชี้วติการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมนั้นมีนอ้ยกวา่ขา้ราชการครูท่ีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนงลกัษณ์  ฤทธ์ิค า  เร่ืองคุณภาพชีวิต
ในการท างานของขา้ราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี  พบว่า  
ข้าราชการครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน  อย ่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5)  รายไดต่้อเดือน     
       การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมต่างกนั  โดยขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือน 
15,001 - 25,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมท่ี
มากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท  และขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 45,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมท่ี
มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท  แสดงให้เห็นวา่ขา้ราชการครูท่ีมีรายได้
ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท  เป็นขา้ราชการครูท่ีเพิ่งเร่ิมท างานไดไ้ม่นาน  เม่ือเร่ิมท างานไดไ้ม่นาน
ก็ย่อมมีความพอใจในการได้รับค่าตอบแทน  แต่เม่ือท างานนานไปก็จะมีประสบการณ์การท างาน                 
ท่ีเพิ่มมากข้ึนท าใหรู้้สึกวา่ในระดบัรายไดท่ี้ตนเองไดรั้บไม่เพียงพอและยติุธรรม  ในขณะท่ีผูท่ี้มีรายได้
ต่อเดือนมากกวา่ 45,000 บาท  ยอ่มตอ้งมีความพอใจในการไดรั้บค่าตอบแทนของตนสูงกวา่ผูท่ี้มีรายได ้
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15,001 - 25,000 บาท  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของนงลกัษณ์  ฤทธ์ิค า  เร่ืองคุณภาพชีวิตใน
การท างานของข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  พบว่า  
ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติการท างานไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 6)  สถานะทางเศรษฐกิจ  
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมต่างกนั และดา้นความสมดุลระหว่างงานและ
ชีวิตส่วนตวัแตกต่างกนั  โดยครูท่ีมีรายไดพ้อใชจ่้ายมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรมมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายได้ไม่พอใช้จ่าย  ขา้ราชการครูท่ีมีรายได้พอใชจ่้ายมี
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายได้
ไม่พอใชจ่้ายและมีหน้ีสิน  ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใชจ่้ายและเหลือเก็บมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชจ่้าย  และขา้ราชการ
ครูท่ีมีรายได้พอใชจ่้ายและเหลือเก็บมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรมมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชจ่้ายและมีหน้ีสิน  ส่วนขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใชจ่้ายมี
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวัมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดไ้ม่
พอใชจ่้าย  ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใชจ่้ายมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ส่วนตวัมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีรายไดไ้ม่พอใชจ่้ายและมีหน้ีสิน  และขา้ราชการครูท่ีมีรายไดพ้อใชจ่้าย
และเหลือเกบ็มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวัมากกว่าขา้ราชการครู
ท่ีมีรายได ้ไม่พอใชจ่้าย  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเม่ือมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีพอใช ้ หรือพอใชแ้ละเหลือเก็บแลว้  
คุณภาพในการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  และดา้นความสมดุลระหว่างงาน
และชีวิตส่วนตวัก็จะสูงข้ึน  เน่ืองจากไม่มีความกงัวลในเร่ืองของค่าตอบแทน  และส่งผลให้เกิดความ
สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั 
 7)  อายรุาชการ    
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการแตกต่างกนั  มีคุณภาพชีวิตการท างาน
โดยรวม  และรายด้าน  ได้แก่  คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรมต่างกัน ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  และด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมแตกต่างกนั   
 โดยขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมากกว่า
ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 6 - 15 ปี  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 16 - 25 ปี มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวมมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ  6 - 15 ปี  และขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ
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มากกว่า 25 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 6 - 15 ปี  
 ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 16 - 25 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทน
ท่ีเพียงพอและยุติธรรมมากกว่าข้าราชการครูท่ีมีอายุราชการ 6 - 15  ปี  และข้าราชการครูท่ีมีอายุ
ราชการมากกว่า 25 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม
มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 6 - 15 ปี    
 ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการไม่เกิน 5 ปี มีคุณภาพชีวติการท างานดา้นสภาพการท างานที่มี
ความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ  6 - 15  ปี  ขา้ราชการครูท่ีมี
อายรุาชการ 16 - 25 ปี มีคุณภาพชีวติการท างานดา้นสภาพการท างานที่มีความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 6 - 15   ปี  และขา้ราชการครูท่ีอายุราชการมากกวา่ 25 ปี 
มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพมากกว่า
ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 6 -15 ปี       
 ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการไม่เกิน 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความเป็นประโยชน์
ต่อสังคมมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 6 - 15  ปี  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ 16 - 25  ปี                  
มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมน้อยกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการ                  
6 - 15 ปี  และขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการมากกว่า 25 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมนอ้ยกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 6 - 15 ปี 
 จากผลการศึกษาทั้งหมดขา้ราชการไม่เกิน 5 ปี เป็นวยัท่ีเพิ่งเร่ิมท างานจึงมีคุณภาพชีวิต              
การท างานโดยรวมมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายรุาชการ 6 - 15 ปี  และอายุราชการตั้งแต่ 15 ปีข้ึนจะมี
คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม  และดา้นอ่ืนเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ  ทั้งจากสวสัดิการ และโอกาสต่าง ๆ 
ท่ีมีมากข้ึน 
 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสายยุทธ์  พงษเ์สดา  เร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการครูในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
พบวา่  ครูท่ีมีอายุราชการต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 8)  อายรุาชการ    
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั  มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานแตกต่าง  โดยด้านโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองแตกต่างกัน                       
ซ่ึงขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านโอกาสในการพฒันาขีด 
……. 
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ความสามารถของตนเองมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่  และขา้ราชการครูท่ีสอน
ในโรงเรียนขนาดกลางมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง
มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่  เป็นไปไดว้า่โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางมี
จ านวนครูไม่มากถ้าหากขนาดใหญ่  ท าให้มีโอกาสในการพฒันาความสามารถของตนเอง และการ
เสนอผลงานไดม้ากกวา่  จึงท าใหคุ้ณภาพชีวิตการท างานดา้นน้ีสูงกวา่ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของรุทธิชัย  จงเห็นจิตต์  เร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชลบุรี  พบว่าครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม  และราย
ดา้นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 5.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการท างานมีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดการ
ความเครียด 
 จากการศึกษาพบว่าความเครียดในการท างานโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพนัธ์
ทิศทางเดียวกนักบัการจดัการความเครียดโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หากพิจารณา
เป็นรายวิธีแล้วการจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์  และแบบหลีกหนีมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัความเครียดในการท างาน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ผลการศึกษา
แสดงใหเ้ห็นวา่ยิง่ความเครียดสูงข้ึน  วธีิการจดัการความเครียดท่ีถูกน ามาใช ้คือ การจดัการความเครียด
แบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  และการจดัการความเครียดแบบหลีกหนี  ก็สูงข้ึนตามไปดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของศจีณุช  นิลทุย้  เร่ืองความเครียดและการจดัการความเครียดในการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี พบวา่ความเครียดในการปฏิบติังานและ
การจดัการความเครียด มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  5.2.5 ความเครียดในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางตรงกนัข้ามกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
               จากการศึกษาพบว่าความเครียดในการท างานโดยรวมและรายด้าน  มีความสัมพนัธ์ทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นวา่ยิ่งความเครียดสูงข้ึนคุณภาพชีวิตการท างานก็ยิ่งลดลง  ในทางกลบักนัถา้ความเครียดในการ
ท างานน้อย  คุณภาพชีวิตการท างานก็จะสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวาสนา 
สมศรี เร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานกบัภาวะเครียดของขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับภาวะ
ความเครียดของขา้ราชการครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 5.2.6  วธีิการจัดการความเครียดมีความสัมพนัธ์ทางเดียวกนักบัคุณภาพชีวติการท างาน 
 การจัดการความเครียดในภาพรวมและรายวิธี  ได ้แก่  การจัดการความเครียดแบบมุ่ง
แกไ้ขปัญหา  การจัดการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  และการจัดการความเครียดแบบหลีกหนี  
มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถ้ามีการจดัการความเครียดท่ีดีก็จะมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีข้ึน  
ในทางกลบักนัถ้าหากมีการจดัการความเครียดท่ีไม่ดีก็จะท าให้คุณภาพชีวิตการท างานลดลงตาม                
ไปดว้ย 
 

5.3  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
 5.3.1  จากผลการศึกษาความเครียดในการท างาน ดา้นงาน  พบวา่มีความเครียดในระดบัมาก 
ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ควรท าการลดความเครียดให้กบัขา้ราชการครูโดยมีพิจารณา
การจดัสรรงานให้มีความเหมาะสม  รวมถึงการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนงานเพื่อไม่ให้เกิดความซ ้ าซาก 
จ าเจ น่าเบ่ือหน่ายในงานท่ีท า     
 5.3.2  จากผลการศึกษาความเครียดในการท างาน  ด้านบทบาทในงานท่ีท า  พบว่ามี
ความเครียดในระดบัปานกลาง  ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ควรมีการก าหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีให้มีความชดัเจนทั้งทางตวัเอกสาร และทางวิธีการปฏิบติังาน  รวมถึงควร
มอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถของขา้ราชการครูแต่ละคนเพื่อช่วยลดความเครียดใน
การท างาน  และตวัขา้ราชการครูเองก็ควรจดัสรรการท างานให้เหมาะสมกบัเวลาท่ีตนเองมีอยูเ่พื่อช่วย
ลดระดบัความเครียดในส่วนน้ีลง 
 5.3.3  จากผลการศึกษาการจดัการความเครียดในการท างานแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา  เป็นวิธีท่ี
ถูกน ามาใช้จดัการความเครียดอยู่ในระดบัมาก  ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรมีการ
ส่งเสริมการจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาให้กบัขา้ราชการครูต่อไปเพื่อท่ีจะได้ใช้จดัการ
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนไดต้รงประเด็นปัญหา  โดยการส่งเสริมนั้นสามารถท าไดโ้ดยการฝึกอบรม  หรือ
การจดัตั้งศูนยใ์หค้  าปรึกษาปัญหาเก่ียวกบัขา้ราชการครูข้ึน 
 5.3.4  จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  หากพิจารณาเป็น
รายด้าน  คือด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  มีค่าเฉล่ียอยู่ในอนัดบัทา้ยสุดของ
คุณภาพชีวิตการท างานทุกดา้น  ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายค่าตอบแทนควรมีการ
พิจารณาให้มีการปรับค่าตอบแทนให้มีความเพียงพอและยุติธรรม  โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนกบั
ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ  และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั    
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 5.3.5  จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  หากพิจารณาเป็น
รายดา้น  คือดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นอนัดบัรอง
สุดทา้ยของคุณภาพชีวติการท างานทุกดา้น  ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรมีนโยบายใน
การท างานท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมในเร่ืองของสุขภาพ  เช่น  การออกนโยบายให้มีการออกก าลงักายใน
โรงเรียนทุกสัปดาห์  หรือการจดัแข่งขนักีฬาของครูระหวา่งโรงเรียน เป็นตน้ 
 5.3.6  จากผลการศึกษาเพศชายมีความเครียดในการท างาน ดา้นโครงสร้างองคก์ารมากกวา่
เพศหญิง  ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรมีการจดัโครงสร้างองคก์ารให้มีความเหมาะสม  และ
ควรใหข้า้ราชการครูมีส่วนรวมในการตดัสินใจในการท างานของโรงเรียนเพื่อเป็นการลดความเครียด
ในส่วนน้ีลง 
 5.3.7  จากผลการศึกษาครูท่ีสอนโรงเรียนขนาดเล็กมีความเครียดในการท างาน ด้าน
บทบาทในงานท่ีท ามากกวา่ครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่  ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรมี
การจดัสรรงานใหต้รงกบัความรู้ความสามารถของขา้ราชการครูท่ีมีอยู ่ รวมถึงการก าหนดหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบให้มีความชัดเจน  ถ้าหากครูมีไม่เพียงพอควรพิจารณาจดัจา้งครูมาเพิ่มเติมเพื่อช่วยลด
ความเครียดของขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั 
 5.3.8  จากผลการศึกษาครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความเครียดในการท างาน ด้าน
โครงสร้างองค์การมากกว่าครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลาง  และครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ความเครียดมากกวา่ครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลางนั้น  ผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
ควรมีการปรับโครงสร้างองคก์ารของโรงเรียนแต่ละขนาดให้มีความเหมาะสมกบัขนาดของโรงเรียน  
โดยในโรงเรียนขนาดเล็กต าแหน่งบางต าแหน่งท่ีไม่จ  าเป็นก็ควรมีการตดัออก  ส่วนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ควรมีการขยายต าแหน่งเพื่อใหเ้พียงพอกบัจ านวนของครูท่ีมีอยูใ่นโรงเรียน 
 5.3.9  จากผลการศึกษาการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขดว้ยอารมณ์ ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05  มีดงัน้ี  ขา้ราชการครูเพศหญิงมีการจดัการความเครียดมากกว่าเพศชาย  ขา้ราชการครูท่ีมีอายไุม่เกิน 
30 ปี มีการจัดการความเครียดมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป  ขา้ราชการครูท่ีมี
สถานภาพโสดมีการจดัการความเครียดมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั  หยา้ร้าง/
หมา้ย/แยกกนัอยู ่ ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีการจดัการความเครียดมากกว่า
ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดต่้อเดือน 35,001 - 45,000 บาท และมากกว่า 45,000 บาท  ดงันั้นผูบ้ริหารเขตพื้นท่ี
การศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง  ควรมีการจดัอบรมวิธีการจดัการความเครียดแบบแกไ้ขปัญหาให้กบัขา้ราชการ
ครูเพศหญิง ท่ีมีอายไุม่เกิน 30 ปี  ท่ีมีสถานภาพโสด  มีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท  เพื่อท่ีจะให้
กลุ่มขา้ราชการครูกลุ่มน้ีมีการใชว้ิธีการจดัการความเครียดแบบแกไ้ขปัญหาแทนท่ีการแกไ้ขดว้ยอารมณ์
แทน 
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 5.3.10 จากผลการศึกษาขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีวิธีการจดัการความเครียด
แบบหลีกหนีปัญหามากกว่าขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดกลาง  ผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งควรมีการฝึกอบรมให้กบัขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็กได้รู้จักวิธีการจัดการ
ความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหาแทนการหลีกหนีปัญหา 
 5.3.11  จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการ
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  
และอายรุาชการ  ดงันั้นปัจจยัในการพิจาณาการจ่ายค่าตอบแทนควรค านึงถึงระดบัการศึกษา  รายไดต่้อ
เดือน  สถานะทางเศรษฐกิจ  และอายรุาชการของขา้ราชการครูท่ีมีความแตกต่างกนั 
 5.3.12  จากผลการศึกษาขา้ราชการครูท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างมีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวแตกต่างกนั  ดังนั้นขา้ราชการครูควรมีการ
จดัสรรเวลาการท างานกบัเวลาส่วนตวัให้มีความเหมาะสมกนั  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตการท างานให้ดีข้ึน  
โดยอาจมีการหาความรู้ หรือฝึกฝนเพิ่มเติมในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหดี้ข้ึน  และจะไดมี้เวลามาใชชี้วิตส่วนตวัมากข้ึน 
 5.3.13  จากผลการศึกษาขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่มีคุณภาพชีวิตการท างาน 
ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองนอ้ยกว่าขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก  
และขนาดกลาง  ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรมีการส่งเสริมขา้ราชการครูท่ีสอนใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ให้มีการพฒันาขีดความสามารถของตนเองเพิ่มข้ึน  โดยการส่งไปอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ความสามารถในการท างาน  เปิดโอกาสในการน าเสนอผลงาน  และเพิ่มแหล่งขอ้มูลในการศึกษา
คน้ควา้ใหม้ากข้ึน 
 5.3.14  จากผลการศึกษา  ความเครียดในการท างานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการ
จดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ และแบบหลีกหนี  แสดงให้เห็นว่าเม่ือความเครียดเพิ่มข้ึน  การ
จดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ และแบบหลีกหนีจะเพิ่มข้ึนดว้ย  ดงันั้นขา้ราชการครู  รวมถึง
ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรมีการส่งเสริมให้มีการใชก้ารจดัการความเครียดแบบแกไ้ขปัญหา
แทนการจดัการแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์  และแบบหลีกหนี 
 5.3.15  จากผลการศึกษา  ความเครียดในการท างานด้านโครงสร้างองค์การ  และด้าน
ผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัคุณภาพชีวิตการท างาน  แสดงให้เห็นว่าเม่ือเกิด
ความเครียดด้านโครงสร้างองค์การ  และด้านผูบ้งัคบับัญชาจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท างานไม่ดี  
ดงันั้นในการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูควรค านึงถึงปัจจยัความเครียดในดา้นของ
โครงสร้างองคก์าร  และผูบ้งัคบับญัชาเป็นส าคญั 
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 5.3.16  จากผลการศึกษา  การจดัการความเครียดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพ
ชีวิตการท างาน  แสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือมีการจดัการความเครียดท่ีดีคุณภาพชีวิตการท างานก็จะดีตามไปดว้ย  
ดงันั้นในการท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของขา้ราชการครูให้ดีข้ึนก็ควรจะส่งเสริมให้ขา้ราชการครูไดเ้รียนรู้
วิธีการจดัการความเครียดท่ีดีดว้ยเช่นกนั 
    

5.4  งานวจิัยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาขอเสนอแนวคิดในการศึกษาคร้ังต่อไป  เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ในการน าไปประยกุตใ์ห้เกิดประโยชน์มากยิง่ข้ึน  ดงัน้ี 
 5.4.1  เน่ืองจากความเครียดในการท างานเป็นหน่ึงในความเครียดท่ีต้องพบเจอใน
ชีวิตประจ าวนั  ดงันั้นควรขยายการศึกษาไปยงัตวัแปรอ่ืนท่ีคาดว่าจะส่งผลมาถึงความเครียดในการ
ท างาน  เช่น  ความเครียดจากการใชชี้วติประจ าวนั  ความเครียดจากอาการเจบ็ป่วย  เป็นตน้ 
 5.4.2  ควรขยายขอบเขตในการศึกษาเก่ียวกับความเครียด  การจดัการความเครียด  และ
คุณภาพชีวติการท างานไปยงัประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น  ขา้ราชการครูในจงัหวดัอ่ืน  ภูมิภาคอ่ืน  หรือทัว่
ประเทศ  รวมถึงวชิาชีพอ่ืน ๆ  เป็นตน้ 
 5.4.3  ควรขยายขอบเขตการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการครูตวัอ่ืน เช่น  ความพึงพอใจในงาน  ความพูกพนัต่อองค์การ  และความสามารถในการ
ปฏิบติังาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูต่อไป 
 5.4.4  ในการเก็บขอ้มูลควรมีการใช้วิธีการเก็บขอ้มูลแบบอ่ืนร่วมด้วย  เช่นการสัมภาษณ์  
การประชุมกลุ่ม  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและชดัเจนเพิ่มมากข้ึน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียด การจัดการความเครียด และคุณภาพชีวติการท างาน  

ของข้าราชการครูในจังหวดัสระบุรี 
-------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย   ลงในช่อง    เพื่อให้ขอ้มูลท่ีตรงกบัตวัท่ำนมำกท่ีสุด 
 
1.  เพศ   1. ชำย   2.  หญิง 
 

2.  อำย ุ   1. ไม่เกิน 30 ปี   2.  31 - 40  ปี 
   3.  41 - 50 ปี   4. 51 ปีข้ึนไป 
 

3.  สถำนภำพสมรส   1.  โสด   2. สมรส / อยูด่ว้ยกนั 
   3.  หยำ่ร้ำง / หมำ้ย / แยกกนัอยู ่
 

4.  ระดบักำรศึกษำ   1.  ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี   2. ปริญญำตรี 
   3.  ปริญญำโท    4. ปริญญำเอก 
 

5.  รำยไดต่้อเดือน   1.  ต ่ำกวำ่ 15,000 บำท     2. 15,001 - 25,000 บำท 
   3.  25,001 - 35,000 บำท     4.  35,001 - 45,000
   4. มำกกวำ่ 45,000 บำท 
 

6.  สถำนะทำงเศรษฐกิจ     1.  รำยไดพ้อใชจ่้ำย     2. รำยไดพ้อใชจ่้ำยและเหลือเก็บ 
   3.  รำยไดไ้ม่พอใชจ่้ำย     4. รำยไดไ้ม่พอใชจ่้ำยและมีหน้ีสิน 
 

7.  อำยรุำชกำร   1.  ไม่เกิน 5 ปี     2. 6 - 15 ปี 
   3.  16 - 25 ปี     4. มำกกวำ่ 25 ปี 
 

8.  ขนำดของโรงเรียน   1.  โรงเรียนขนำดเล็ก (โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนนอ้ยกวำ่ 121 คน) 
   2. โรงเรียนขนำดกลำง (โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนตั้งแต่ 121 - 600 คน) 

   3.  โรงเรียนขนำดใหญ่  (โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนตั้งแต่ 601 คนข้ึนไป) 
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ส่วนที ่2 : แบบสอบถามเกีย่วกบัความเครียดในการท างาน 
ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย    ลงในช่องวำ่งท่ีตรงกบัตวัท่ำนมำกท่ีสุด 
 

ล าดบั ประเดน็ค าถาม 

ระดบัความคดิเห็น 

5 ม
าก
ทีสุ่

ด 

4 ม
าก

 

3 ป
าน
กล

าง
 

2 น้
อย

 

1  
น้อ

ยท
ีสุ่ด

 

งาน  
1 ท่ำนคิดวำ่ปริมำณงำนท่ีท่ำนท ำในแต่ละวนัมีมำก      
2 ท่ำนคิดวำ่ลกัษณะงำนท่ีท ำอยู ่ซ ้ ำซำก จ ำเจ น่ำเบ่ือหน่ำย      
3 ท่ำนคิดวำ่ท่ำนตอ้งท ำงำนใหเ้สร็จทนัก ำหนดเวลำ                                            

ซ่ึงเป็นเร่ืองเร่งด่วนเสมอ ๆ 
     

บทบาทในงานทีท่ า  
4 ท่ำนคิดวำ่ท่ำนไดรั้บมอบหมำยงำนท่ีไม่ตรงกบัควำมรู้ควำมสำมำรถ

ของท่ำนเอง 
     

5 ท่ำนคิดวำ่ท่ำนท ำงำนท่ีมีขอบเขตควำมรับผิดชอบไม่ชดัเจน      
6 ท่ำนคิดวำ่ท่ำนตอ้งทุ่มเทเวลำใหก้บังำนท่ีท ำมำกกวำ่เวลำ ท่ีโรงเรียน

ก ำหนดไว ้
     

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  
7 ท่ำนคิดวำ่ท่ำนมีควำมสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีกบัเพ่ือนร่วมงำน      
8 เม่ือมีปัญหำเกิดข้ึน  ท่ำนไม่ไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกเพ่ือนร่วมงำน      
9 ท่ำนคิดวำ่เพ่ือนร่วมงำนไม่ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของท่ำน      

โครงสร้างขององค์การ  
10 ท่ำนมีควำมสบัสนกบังำนเน่ืองจำกมีผูบ้งัคบับญัชำมำกกวำ่ 1 คน      
11 ท่ำนคิดวำ่กำรจดัโครงสร้ำงองคก์ำรในปัจจุบนัไม่มีควำมเหมำะสม      
12 ท่ำนคิดวำ่โครงสร้ำงของหน่วยงำนท่ีท่ำนสงักดัอยูมี่ล ำดบัขั้นหลำยขั้น

ท ำใหท่้ำนไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ 
     

ผู้บังคบับัญชา  
13  ท่ำนคิดวำ่ผูบ้งัคบับญัชำไม่เคยช่วยเหลือเม่ือท่ำนประสบปัญหำ                   

ควำมเดือดร้อน 
     

14 ท่ำนคิดวำ่ผูบ้งัคบับญัชำไม่เคยรับฟังควำมคิดเห็นของท่ำน      
15 ท่ำนคิดวำ่ผูบ้งัคบับญัชำมีอคติต่อท่ำน      
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ส่วนที ่3 : แบบสอบถามเกีย่วกบัการจัดการความเครียดในการท างาน 
ค ำช้ีแจง  ท ำเคร่ืองหมำย    ลงในช่องวำ่งท่ีตรงกบัตวัท่ำนมำกท่ีสุด  
                ในกรณีทีเ่กดิความเครียดท่านมีวธีิการจัดการความเครียดอย่างไร? 
 

ล าดบั การจดัการความเครียด 

ความถี่ในการกระท า 

5  
ใช้
เป็
นป

ระ
จ า

 

4 ใ
ช้บ่

อย
ครั้
ง 

3 ใ
ช้บ

าง
ครั้

ง 

2 ใ
ช้น้

อย
ทีสุ่

ด 

1  
ไม่
เค
ยใ
ช้เ
ลย

 

การจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา         
16 ท่ำนยอมรับปัญหำท่ีเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหำ      
17 ท่ำนพยำยำมคน้หำสำเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหำและพยำยำมท่ีจะแกไ้ข      
18 ท่ำนใชป้ระสบกำรณ์ของตนเองในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึน      
19 ท่ำนขอค ำแนะน ำจำกผูท่ี้มีประสบกำรณ์ในเร่ืองดงักล่ำว      

การจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์  
20 ท่ำนใชว้ธีิกำรร้องไหเ้พ่ือลดควำมเครียด ควำมกงัวลใจ      
21 ท่ำนพดูคุยระบำยควำมรู้สึกไม่สบำยใจกบัคนใกลชิ้ด      
22 ท่ำนฟังเพลง  ชมภำพยนตร์ตลกเพ่ือผอ่นคลำยควำมเครียด      
23 ท่ำนสวดมนต ์ไหวพ้ระ นัง่สมำธิ ฟังธรรมะเพื่อใหจิ้ตใจสงบ      

การจดัการความเครียดแบบหลกีหนี  
24 ท่ำนคิดวำ่ปัญหำน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึน      
25 ท่ำนคิดวำ่ปัญหำไดรั้บกำรแกไ้ขแลว้      
26 ท่ำนปัดปัญหำท่ีเกิดข้ึนออกจำกควำมคิด      
27 ท่ำนหนีปัญหำท่ีเกิดข้ึน      
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ส่วนที ่4 : แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
ค ำช้ีแจง  ท ำเคร่ืองหมำย    ลงในช่องวำ่งท่ีตรงกบัตวัท่ำนมำกท่ีสุด  
 

ล าดบั ประเดน็ค าถาม 

ระดบัความคดิเห็น 

5 ม
าก
ทีสุ่

ด 

4 ม
าก

 

3 ป
าน
กล

าง
 

2 น้
อย

 

1  
น้อ

ยท
ีสุ่ด

 

การได้รับค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม       
28 ท่ำนคิดวำ่ท่ำนไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอ      
29 ท่ำนคิดวำ่ท่ำนไดรั้บค่ำตอบแทนอยำ่งยติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบ 

กบัครูท่ำนอ่ืน ๆ  ท่ีมีลกัษณะงำนท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
     

30 ท่ำนคิดวำ่ท่ำนไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัปริมำณงำน 
ท่ีรับผดิชอบ 

     

สภาพการท างานทีม่คีวามปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
31 ท่ำนคิดวำ่หน่วยงำนของท่ำนมีกำรจดัสภำพกำรท ำงำนท่ีมุ่งเนน้ 

กำรส่งเสริมสุขภำพ 
     

32 ท่ำนคิดวำ่สภำพกำรท ำงำนของท่ำนมีควำมปลอดภยั      
33 ท่ำนคิดวำ่สถำนท่ีท ำงำนของท่ำนมีอุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

อยำ่งเพียงพอท ำใหส้ำมำรถปฏิบติังำนไดดี้ 
     

ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน  
34 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรส่งเสริมและสนบัสนุนใหท้ ำผลงำน 

เพ่ือเพ่ิมต ำแหน่งใหสู้งข้ึน 
     

35 ท่ำนคิดวำ่ท่ำนไดรั้บควำมกำ้วหนำ้จำกงำนท่ีท ำ      
36 ท่ำนรู้สึกมีควำมมัน่คงในหนำ้ท่ีกำรงำน      

โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง  
37 ท่ำนคิดวำ่ผูบ้งัคบับญัชำสนบัสนุน เปิดโอกำสใหท่้ำนไปประชุม 

หรืออบรมหลกัสูตรต่ำง ๆ  เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 
     

38 ท่ำนมีโอกำสในกำรเสนอผลงำนจำกควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรคข์องท่ำน
ต่อหน่วยงำน 

     

39 ท่ำนคิดวำ่หน่วยงำนของท่ำนมีแหล่งควำมรู้ ขอ้มูลและข่ำวสำร 
ท่ีท่ำนสำมำรถคน้ควำ้ไดอ้ยำ่งสะดวก 
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ล าดบั ประเดน็ค าถาม 

ระดบัความคดิเห็น 
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1  
น้อ

ยท
ีสุ่ด

 

การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  
40 บุคลำกรทุกระดบัในหน่วยงำนของท่ำนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น      
41 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีควำมสมัพนัธ์กนัเป็นอยำ่งดี      
42 หน่วยงำนของท่ำนจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหบุ้คลำกรไดมี้โอกำสท ำงำน

ร่วมกนั 
     

ระเบียบข้อบังคบัในการปฏบิัตงิาน  
43 สิทธิอนัชอบธรรมของท่ำนไดรั้บกำรคุม้ครองโดยระเบียบ ขอ้บงัคบั

ในกำรปฏิบติังำน 
     

44 ท่ำนมีเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อระเบียบ ขอ้บงัคบักำร
ปฏิบติังำน 

     

45 ผูบ้งัคบับญัชำในโรงเรียนใชร้ะเบียบ ขอ้บงัคบักำรปฏิบติังำนเป็น
มำตรฐำนเดียวกนั 

     

ความสมดุลระหว่างงานและชีวติส่วนตวั  
46 ท่ำนคิดวำ่กำรท ำงำนของท่ำนไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินชีวติ

ครอบครัว 
     

47 ท่ำนมีเวลำพกัผอ่นกบัครอบครัวอยำ่งเพียงพอ      
48 ท่ำนสำมำรถแบ่งเวลำในกำรท ำงำน  เวลำส่วนตวั  เวลำส ำหรับ

ครอบครัว  และสงัคมไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
     

ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
49 ท่ำนใหค้วำมร่วมมือกบัชุมชนหรือหน่วยงำนอ่ืนเม่ือมีกำรจดักิจกรรม

ท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์ 
     

50 ท่ำนมีโอกำสจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือใหชุ้มชน 
เขำ้มำมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

     

51 ท่ำนคิดวำ่นกัเรียนท่ีท่ำนสอนเม่ือจบกำรศึกษำออกไปแลว้มีโอกำส 
ในกำรสร้ำงประโยชน์ต่อส่วนรวมไดม้ำก 

     

 
  ขอขอบคุณท่ีใหค้วำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 
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