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บทคัดย่อ 
สุขภาพจิต เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสุขภาพดังนิยามขององค์การอนามัยโลกที่ให้ความหมายสุขภาพที่ต้องมี

ภาวะสมบูรณ์พร้อมท้ังร่างกายและจิตใจ ความเป็นอยู่ในสังคม ซึ่งส าหรับบุคลากรในโรงเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ ศึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย สัมพันธภาพกับบุคลากรในโรงเรียน การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และสุขภาพจิต ในการศึกษาครั้งนี้ได้
ศึกษาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และคณาจารย์ ในด้านสุขภาพจิต
สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างาน เพราะบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นอาชีพหนึ่งที่เสี่ยงต่อภาวะความเครียดจากการท างาน และยังมีปัจจัยด้านการท างาน  ด้านสภาพแวดล้อม  
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนผู้ร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านครอบครัว และด้านความกดดันภายในตนเอง สิ่งเหล่านี้
ส่งผลต่อความเสี่ยงท่ีบุคลากรทางการศึกษาจะเกิดความเครียด นอกจากน้ีความเครียดในการปฏิบัติงานส่งผลให้บุคลากร
ทางการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อนักเรียน ดังนั้น จึงต้องมี
การจัดระบบ และการปรับทิศทางภาวะสุขภาพจิต เพื่อที่สามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพรอ้ม
ทั้งทางด้านพัฒนา ด้านสุขภาพจิต และบริบทสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่ีส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษา 

 
ค ำส ำคัญ: ภาวะสุขภาพจิต; บุคลากรทางการศึกษา; กระบวนการเรียนการสอน  

 
Abstract 

Mental health is defined by the World Health Organization as a component of health which 
means that health must be in perfect condition, both physical and mental well-being in society for 
school personnel or educational personnel. This article aimed to discuss the significance of mental 
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health in relation to the performance of duties of educational personnel, satisfaction with the assigned 
tasks, relationship with school personnel, social support and mental health. The scope of this paper is 
on school personnel consisting of school administrators, government officials and other teachers in the 
aspect of mental health which can have a negative impact on physical and mental health. Mental 
health also has impact on work efficiency because career in education is at risk of stress from work. 
Other work factors include environmental working factors, relationship with colleagues, the aspects of 
superiors, the family and the pressure within oneself. Educational personnel may be affected by these 
risks. In addition, work stress often results in the lack of knowledge and understanding of the 
educational personnel on the students' learning approaches, thus affecting the students’ learning 
processes. Therefore, there is a need for educational personnel to organize and learn to adjust to 
mental health. In order to be able to cope with what happened, it is necessary to prepare and develop 
mental health and environmental contexts that affect the mental health status of educational 
personnel. 

 
Keywords: Mental health status; Educational personnel; Teaching and learning process 
 
บทน า 

สภาพสภาวะในปัจจุบัน มนุษย์เราทุกคนจะอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ล้วนแล้วแต่มีแนวโน้มท าให้เกิด
ความเครียดได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน ธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันกัน ปัญหาการจราจร สภาวะ
เศรษฐกิจที่ผันผวน ซึ่งยากที่จะจัดการได้อย่างเป็นระบบ ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่ เกิดจากการมีเวลาให้กัน
และกันน้อยลงไป การพักผ่อนและการออกก าลังกายที่เหมาะสม ก็ยากที่จะปฏิบัติ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้คนเราเกิดความเครียดและความวิตกกังวล และถ้าความเครียดเกิดขึ้นเรื้อรัง ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ และประสิทธิภาพในการท างาน (Mccarthy, Fitchett, Lambert, & Boyle, 2019) 

แน่นอนว่าอาชีพบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานมากและสังคมมีความคาดหวังสูง การท างานถือเป็นภารกิจ
ส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ในการด าเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงท าให้สภาพแวดล้อม
ความสัมพันธ์กับเพื่อนผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดความเครยีด จึงต้องมีการพัฒนา
ตนให้มีความรับผิดชอบสูงขึ้น และได้รับความคาดหวังจากผลงานมากยิ่งขึ้น (Fazel, Hoagwood, Kstephan, & Ford, 
2014) อีกทั้งยังมีความส าคัญมากขึ้นในการท างานภายใต้สภาวะจริง ปัจจัยทางบริบทที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเครียด 
ภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นจะท าให้บุคคลไม่มีความสุข และยังส่งผลท าให้ร่างกายมีความผิดปกติ เกิดผลต่อสุขภาพ เช่น 
ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลในกระเพาะอาหาร นอนไม่หลับ เป็นต้น ส่วนผลกระทบต่อจิตใจ  เมื่อ
บุคคลเกิดภาวะความเครียดจะท าให้เกิดความวิตกกังวล ตึงเครียด ซึมเศร้า หงุดหงิด ฉุนเฉียว ขาดสมาธิความจ าเสื่อม 
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ขาดความมั่นใจในตนเอง เหนื่อยล้าทางอารมณ์หนีปัญหา ขาดความตั้งใจ รู้สึกเบื่อ มองตนในแง่ร้าย คิดในทางลบ 
ก้าวร้าวหวาดระแวงและขาดอารมณ์ขัน (Han & Weiss, 2005) 

ภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความส าคัญอย่างมากเพราะมีผลโดยตรงต่อการศึกษา  
จากการตรวจสอบความเสี่ยงทางจิตวิทยาทางสังคมได้ระบุว่า บุคลากรทางการศึกษาจ านวนมากมีสภาวะความกดดันจาก
การท างาน และสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความไม่ยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาการท างาน ครอบครัวและบริบทอื่น ๆ การ
แทรกแซงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงอย่างมาก เพราะมีผลกระทบของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งนอกจากนี้
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น า อิทธิพลระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านตัว
บุคคล อิทธิพลด้านสถานการณ์ เพื่อให้สมาชิกบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในระดับปกติมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตใน
ระดับดี ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด เห็นความส าคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดี และสามารถ
เผชิญกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น (Assunção & Abreu, 2019) ดังนั้น จึงได้มีการน ากลยุทธ์สุขภาพจิตใน
โรงเรียนมาปรับใช้เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการป้องกันเกี่ยวกับสุขภาพจติ เพื่อให้ทุกคนได้แสดงข้อคิดเห็นและสะทอ้น
ให้เห็นถึงวิธีการประยุกต์ใช้หลักการจิตวิทยาเฉพาะในด้านการศึกษา เพื่อน ามาพิจารณาปัจจัยแนวทางในการใช้เพื่อลด
ปัญหาภาวะสุขภาพจิต ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การวางแผนด้านภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาเป็นการ
ประเมินผลกลยุทธ์ส าหรับการเรียนการสอนภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ต่อไป และในช่วงไวรัสโควิด-19 นับต่อจากน้ีไป ต้องมี
การปรับตัวให้การศึกษานั้นอยู่รอด อาจจะต้องเรียนรู้ความรู้ วัฒนธรรม และบริบทใหม่ที่ก าลังจะมาถึง ซึ่งจะสะท้อน
ออกมาจากภาวะสุขภาพจิต เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปรับตัวของบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลต่อการเรียนการสอน 
(Lyon & Bruns, 2019) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน 
ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ที่เกิดหลังจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ระบาดทั่วโลก ซึ่งจะน าไปสู่การปรับตัว
ของบุคลากรทางการศึกษาเพราะจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาต้องปรับตัวในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายการเรียนการสอนออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องศึกษาปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผลจากความกดดันที่เกิดขึ้นท าให้การประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมในอาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนกัเรียน
และบุคคลอื่นในชุมชน จึงท าให้ต้องปรับตนเองตามความคาดหวังของสังคมและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ ซึ่งภาวะดังกล่าวอาจเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดสภาวะความเครียด ดังนั้น บทความนี้ผู้เขียนจึงได้ศึกษา ภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบและความรุนแรงที่เกิดขึ้น ในระดับการศึกษา
บทบาทและแนวทางในการแก้ไขของภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลต่อกระบวนการเรียนการสอนจะ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาส าหรับการเตรียมพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  
ภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน 

ในสภาวะปัจจุบัน มนุษย์เราทุกคนจะอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีล้วนแล้วแต่มีแนวโน้มท าให้เกิดความเครียดได้
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงาน ธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันกัน ปัญหาการจราจร ซึ่งยากที่จะจัดการได้อยา่ง
เป็นระบบ ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่เกิดจากการมีเวลาให้กันและกันน้อยลงไป สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คนเราเกิดความเครียดและความวิตกกังวล และถ้าความเครียดเกิดขึ้นเรื้อรัง ก็จะส่งผลเสียต่อ
สุขภาพร่างกายและจิตใจ และประสิทธิภาพในการท างาน ครูซึ่งเป็นอาชีพหน่ึงที่เสี่ยงต่อภาวะความเครียดจากการท างาน
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เนื่องจากครูมีภาระงานมากและสังคมมีความคาดหวังกับครูสูง ยังมีปัจจัยด้านการท างานด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนผู้ร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านครอบครัว  ด้านความกดดันภายในตนเอง (Dhawan, 2020) 
ทั ้งนี ้การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบท าให้เกิดความเครียดในชีวิตประจ าวันของคนไทยสาเหตุ
ความเครียดมาจาก 4 สาเหตุหลัก คือ สาเหตุจากตัวบุคคล สาเหตุจากการเงิน สาเหตุจากสัมพันธภาพ และสาเหตุจาก
อาชีพ ซึ่งในแต่ละบุคคลก็จะมีสาเหตุของความเครียดที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากปัญหาการเมือง 
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาครอบครัว และอีกปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ปัญหาจากการประกอบอาชีพ ซึ่งแต่ละ
อาชีพก็จะมีความเครียดที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอาชีพครู พบว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีความเครียดมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับอาชีพอื่น ๆ สาเหตุที่ส าคัญที่สุดของความเครียดในบุคลากรทางการศึกษา คือ หลักสูตรสิ่งอ านวยความสะดวก 
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และปัญหาวินัยของนักเรียนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตที่ตามมาของความเครียดเรื้อรัง (Taylor, 
Mclean, Bryce, Abry, & Granger 2019) 

จากการเปรียบเทียบผลกระทบภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องเผชิญกับภาวะความเครียด เนื่องจากเป็นอาชีพที่มี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพประชาชน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  กล่าวคือ บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มี
ภาระหน้าที่ผูกพันอยู่กับความดี ความถูกต้อง ความมีคุณธรรม ต้องท าหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้เพื่อประกอบ
อาชีพ และการด ารงชีวิตที่ดีต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งทั้งการถ่ายทอดความรู้ การอบรมบ่มนิสัยที่ดีงามให้แก่เด็ก ฉะนั้ น
อาชีพทางการศึกษาจึงเป็นอีกอาชีพท่ีมีระดับความเครียดสูง พบว่า ความเครียดและผลที่ตามมาของความเครียดเรือ้รังใน
บุคลากรทางการศึกษามีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนารูปแบบการเรยีนรู้ของ
นักเรียน ความเครียดที่เกิดขึ้นต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมส าหรับการจัดการกับความเครียดที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิต ต้องมี
การจัดการควบคุมความเครียดที่อาจเกิดขึ้นและมีการรับมือท่ีเหมาะสม  (Rafsanjani & Rahmawati, 2019) 

ดังนั ้น ความรุนแรงของความเครียดที ่เกิดขึ ้น ผลกระทบภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษา 
ความเครียดในระยะยาวไม่สามารถควบคุมได้ ปัญหาสุขภาพนอกจากส่งผลกระทบต่อร่างกาย ยังส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตอีกด้วย บุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ มักจะมีปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา คือ เรื่องการ
ท างาน เนื่องจากปัญหาสุขภาพจึงท าให้ต้องหยุดงานบ่อย ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานน้อยลง ส่งผลให้เกิดความเครียด
และความวิตกกังวล (Jeon, Kwon, Walsh, Burnham, & Choi,2019) ดังนั ้นทางสถานศึกษาจึงควรให้ค าปรึกษา 
และช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาลักษณะนี้อย่างเหมาะสม จ าเป็นต้องมีการวางระบบช่วยเหลือ โดยมีความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน จิตแพทย์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลืออย่างมีขั้นตอนและเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งการวางระบบช่วยเหลือ
นี้สามารถเป็นแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือส าหรับผู้ที่ประสบปัญหาต่อไปได้ 

อาจกล่าวได้ว่า แนวทางเพื่อได้ความรู้ในการลดปัญหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของบุคลากรทางการศึกษาในการท างาน
ต้องเพิ่มปัจจัยป้องกันความเครียดไมใ่ห้เกิดขึ้นกับบุคลากร ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรและผล
ที่ได้ยังป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลไปถึงนักเรียนและบุคคลอื่น ๆ เรียกได้ว่า เป็นการป้องกันปัญหาจากสาเหตุทั้งนี้บุคลากร
มีหน้าที่ให้การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนอันเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพื่อมี
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 
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ปัจจัยภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน 
ภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมุ่งหมาย

สุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษา พบว่า สถานภาพสมรส รายได้ คุณวุฒิทางการศึกษา ที่พักอาศัย ประสบการณ์ใน
การสอน ขนาดของโรงเรียน และเวลาที่ใช้ในการเดินทางไป-กลับเพื่อปฏิบัติราชการในแต่ละวัน กลุ่มตัวอย่าง ระดับ
สุขภาพจิตด้านโรคจิต บุคลากรทางการศึกษาสุขภาพจิตด้านโรคจิต มีความซึมเศร้า ความโกรธ ก้าวร้าว ท าลาย และ
ความหวาดระแวง ที่พักอาศัยต่างกัน ด้านความรู้สึกผิดปกติของร่างกาย การย ้าคิดย ้าท า ความรู้สึก ไม่ชอบติดต่อกับ
บุคคลอื่น ความวิตกกังวลและหวาดระแวง ด้านความโกรธ นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้และทักษะด้ านสุขภาพจิตต้องมี
การเตรียมความพร้อมส าหรับทิศทางในอนาคต ในการป้องกันความเครียดต้องมีความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ความรู้และ
ทักษะด้านสุขภาพจิต ส าหรับบุคลากรทางการศึกษาท้ังในการศึกษาท่ัวไป สุดท้ายจะมีการหารือข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ส าหรับทิศทางในอนาคต (อุดมลักษณ์ เมฆาวณิชย์, 2556) 

อาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้และท าความเข้าใจภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาที่ท าความเข้าใจใน
ปัจจัยที ่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษา และส่งผลต่อกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน พูดคุยกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนและบูรณาการทางด้านสุขภาพจิตที่แตกต่างกัน 
และจะช่วยส่งเสริมให้ภาวะสุขภาพจิต ความร่วมมือ การท างานการเรียนการสอนดีขึ้น นับเป็นการปรับตัวของบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนโดยอาศัยปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ (Rana & Soodan, 2019) 

ซึง่สภาพแวดล้อมขององค์กรมีผลต่อระดับความเครียด ดังนั้น นโยบายที่มีมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นในช่ัวโมงนี้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการก าหนดอนาคตของประเทศ  
 
การปรับตัวและบทบาทภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน 

บทบาทของภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาที ่มีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน ในขณะที่
ผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนมักขาดความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีเป็นหลักฐานเฉพาะในการระบุและแทรกหน้าท่ี มีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพจิตของบุคลากร ท าให้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของตนเอง ซึ่งรวมถึงวิธีรับมือกับความเครียดในการ
ท างานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ความเครียดเพิ่มขึ้น ประสิทธิผลการสอนและความพึงพอใจในงานลดลง  
ดังนั้นจึงมีการปรับตัวเพื่อเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในระดับผู้บริหาร เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด
มีภาวะสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่จ าเป็นต้องสร้างสรรค์ให้นักเรียนรู้จักคิด สร้างสรรค์
นวัตกรรม ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และสามารถน าไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งการที่จะส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาในจุดนั้น ตัวแปรที่ส าคัญอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากรูปแบบการเรียนรู้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม คือ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีจะต้องมีลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนายุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ด้วย (ภูวสิทธ์ิ ภูลวรรณ, 2560) 

แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลต่อกระบวนการเรียนการสอนมี
ดังต่อไปนี้ 

1. ภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาที่มีความซับซ้อน เกือบทุกคนในโลกนี้มีความแตกต่างและความ
ต้องการที่ต่างกัน ดังนั้นไม่ยึดติดกับความตายตัว มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และต้องมีความคิดในลักษณะที่สามารถ
ปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์มากกว่าที่จะยึดติดอยู่กับความรู้เดิม ๆ ที่เคยรับรู้มา ความคิดในรูปแบบนี้ท าให้
บุคลากรทางการศึกษาเช่ือว่า สุขภาพจิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
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2. รูปแบบภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษา ความเครียดจากการเรียนอาจส่งผลท าให้มีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ดังนั้น ต้องมีการท าความเข้าใจเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต จะมีประโยชน์ต่อ
การเฝ้าระวัง และแก้ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 

3. ภาวะสุขภาพจิตสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง การบังคับตนเอง (Self-control) ต้องมีความสามารถในการ
บังคับความอยาก หรือความต้องการของตนเอง รู้จักบังคับควบคุมแรงขับทางเพศ หรือทางสร้างสรรค์ (Sexual or 
Creative drive) และแรงขับทางก้าวร้าว หรือทางท าลาย(Aggressive or Destructive drive) ให้อยู่ในระดับที่สังคม
ยอมรับและไม่เป็นผลเสียต่อสภาพจิตของตนเอง ซึ่งแรงขับทั้งสองอย่างนี้ ทางพุทธปรัชญาเรียกว่า โลภะ (Greed) และ 
โทสะ (Anger) (Fathi & Derakhshan, 2019) 

นอกจากน้ี ส าหรับการปรับตัวของบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน สถานศึกษาควรมีบทบาทในการตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาสุขภาพจิต 
เพื่อให้ความช่วยเหลือ สอดส่องดูแล และติดตามผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตความเครียด  

ดังนั้น ภาวะสุขภาพจิตจึงมีบทบาทส าคัญในลักษณะของการเรียนการสอนนี้ เป็นลักษณะที่พบได้โดยทั่วไป  
ซึ่งบุคลากรลักษณะนี้จะเป็นผู้ควบคุมชั้นเรียนแบบเบ็ดเสร็จ โดยนักเรียนเป็นเพียงผู้ถูกควบคุม และไม่มีความเท่าเทียม
ส าหรับรูปแบบของการศึกษาสมัยใหม่ เพราะไม่ได้สร้างให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด ขาดความคิดสร้างสรรค์  
ไม่สามารถเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ อาจส่งผลท าให้นักเรียนขาดความมั่นใจในตัวเอง มีทัศนคติ
ทางลบต่อการเรียน และขาดอิสระในการเรียนรู้อีกด้วย 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนรู้ภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน 

ปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสุขภาพจติที่
ส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ ของบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกประเทศทั่วโลก อัตราการเกิดของปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตายพบว่า อัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นคิดเป็นร้อยละ 67.1 
(Randall, 2019) ซึ่งการเกิดภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคลากรทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวและประเทศชาติ เนื่องจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพจิตของตนเองเพื่อน าไปสู่
การดูแลสุขภาพจิตตนเองให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี ส่งผลให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
ให้แก่ประชาชนและนักเรียน ผู้รับบริการให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีต่อไป จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องเรียนรู้ 
และฝึกฝนให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพจิตตนเองเพื่อด ารงไว้ซึ่งการเป็นผู้ที ่มี
สุขภาพจิตที่ดี เป็นแบบอย่างสร้างเสริมให้ผู้รับบริการมีสุขภาพจิตที่ดี อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการศึกษาต้องอาศัยการ
ปรับตัวเพื่อให้ด าเนินชีวิตในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากภาวะ
สุขภาพจิต การศึกษาในบุคลากรทางการศึกษา ซึ ่งต้องมีความรับผิดชอบสูง รวมทั้งบุคลิกภาพที่แตกต่างกันจาก
ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลก่อให้เกิดความเครียด หากไม่ได้รับการช่วยเหลือและดูแลอย่าง
เหมาะสม ความเครียดดังกล่าวก็จะก่อตัวน าไปสู่การมีภาวะสุขภาพจิตที่ผิดปกติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะความวิตกกังวล 
ภาวะซึมเศร้า การท าหน้าท่ีทางสังคมที่บกพร่อง ความก้าวร้าว ความสิ้นหวังท้อแท้ใจ ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตายในที่สุด ดังนั้น จึงต้องมีการเฝ้าระวังการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในบุคลากรทางการศึกษา ปัญหาปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น สาเหตุส าคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิต แต่อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษานี้ จะช่วยให้บุคลากร
ทางการศึกษามีกลไกรู้จักควบคุมตนเอง และส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตที่เกิดจากการวิตกกังวล เปลี่ยนมาเป็นการพัฒนา
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ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลกับภาวะสุขภาพจิตจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง สร้างความเข้มแข็งในชีวิตและการสนับสนุนทาง
สังคม มีกลไกความสัมพันธ์ในการท าหน้าที่เป็นปัจจัยสาเหตุ ปัจจัยส่งผ่านท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ดังนั้น 
บทความวิชาการนี้ได้ท าการศึกษามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลต่อกระบวนการ
เรียนการสอน เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันและสามารถปรับตัวในการท างานและอยู่ร่วมกันได้ต่อไป 
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